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Tautų Sąjunga Liko 
Jau Nereikšminga

MIRE KUN. S. ŠLEINIS
Suimtas Vaikinas Kaltinamas Jo Apnuodijime

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PLIENO DARBAI PA- 
DVIGUBĖSIĄ

Washington. — Amerikos 
Plieno Budavojimo Institu
to pirmininkas skelbia kad 
iki pabaigai šių metų plie
no industrijoje darbai pa
kils dvigubai negu dabar 
yra. Šiuo tarpu veikia su 
15 nuoš., o apie Sausio 1 d. 
1833 m. veiks su 30 nuoš.

Plieno užsakymų esą yra 
surinkta daugybė ir nerei
kės ilgai laukti iki jie turės 
būti išpildyti, ir taip prasi
dės būdavo jimas budinkų, 
gelžkelių bėgių atnaujini
mas ir tiltų statymas.

STREIKAS PASIBAIGĖ
Murray City, O? —- Pie

tinės Ohio minkštos anglies 
darbininkų streikas .pasi
baigė Rugsėjo 18 d.

Streikas buvo iššauktas 
septyni mėnesiai atgal ka
da darbininkams numušta 
algos. Dabar prieita prie 
susitarimo. Streikas užbai
giamas visoje valstijoje.

Tose kasyklų srityse kur 
buvo pastatyta valstijos mi
licija delei darbininkų riau
šių, dabar milicija tapo at
šaukta.

Illinois valstijoje minkš
tos anglies kasėjų streikas 
tęsiamas su riaušėmis ir 
trukšmingais mitingais.

Kuomet vienoje vietoje 
nepavelijama streikeriams 
mitinguoti jie susirenka Į 
kitas vietas ir. atlaiko karš
tas prakalbas.

I ------------
Biznio padėtis Amerikoje 

ir visame pasaulyje bendrai 
paėmus pagerėjo ir pradė
jo kilti kainos tam tikrų 
prekių ir reikmenų.

Akron, Ohio. —Goodyear 
Kompanija įveda savo raš
tinių tarnautojams penkių 
dienų darbą, kad davus už
siėmimo didesniam skaičiui 
darbininkų.

Jau seniau ši kompanija 
Įvedė šešių valandų darbą 
dirbtuvėse, taip kad per pa
rą dirba keturiomis pamai
nomis.

South River, N. J. — Iš
kilus darbininkų peštynėms 
su policija, kame buvo nu
šautas vienas vaikas ir ke
li žmonės sužeisti, apie trys 
tūkstančiai darbininkų už
puolę miesto rotušę laikė 
joje užsidariusius apie 50 
policijantų, iki vėliau pri
buvus valstijos milicija mi
nią išvaikė.

ESĄ REIKIA TOKIOS 
KURIOJ PRIKLAU

SYTU IR SUV.
VALSTIJOS

Paryžius. — Tautų Są
junga, kuri buvo viltis pa
saulinės taikos, šiandien su
siduria su didžiausiu krizių 
savo istorijoje. Jos ateitis, 
sudėtis ir narystė, net ir 
pats jos išsilaikymas, da
bar išrodo pavojuje.

Tarp kitų dalykų, nors 
dar neaiškių, yra mintis vi
sai panaikinti šią Tautų Są
jungą ir sudaryti naują, ku
ri atitiktų ir Suv. Valsti
joms, kad ir jos galėtų pri
sidėti.

Sakoma kad Francuzija 
ir Anglija jau apie tai kal
bėjusios, ir buvo apie tai už
minta Suv. Valstijų atsto
vui.

Tautų Sąjunga gyvuoja 
tik iš vardo ir negali pri
versti savo narių pildyti jos 
nuštatymus. Japonija da
ro ką nori; Vokietija kelia 
galvą; dvi didžiosios vals
tybės — Amerika ir Rusi
ja — nėra narėmis; Pietų 
Amerikos valstybės narės 
tarp savęs kariauja; Itali
ja palaiko Vokiečių pusę ir 
jei Vokietija išstos iš Są
jungos, išsimes ir Italija.

Tai yra kelios priežastys 
kurios aiškiai įrodo jogei 
Tautų Sąjunga neturi reik
šmės savo dabartiniame są
state.

VOKIETIJA ORGA-’ 
NIZUOJA JAUNIMO

ARMIJĄ
Bėrimas. — Nors Versa

lio sutartis apriboja Vokie
tijos armiją ant 100,000 vy
rų, bet Vokiečiai rado bū
dą apsilenkti su tuo—Pre
zidentas Hindenburg už
tvirtino organizavimą trijų 
milijonų “jaunimo milici
jos”, kurią reikale Vokieti
ja galės išstatyti karo lau
ke. \

Šis “jaunimo milicijos” 
organizavimas yra Vokieti
jos atsakymas Francuzijai, 
kuri priešinosi Vokietijos 
reikalavimui leisti padidin
ti Vokiečių kariumenę.

PREKYBA SU UŽRU- 
BEŽIAIS PAKILO

Suv. Valstijų eksportas 
per Rugpjūčio mėn. buvo 
$2,158,000 didesnis negu bu
vo Liepos mėnesį.

Viso per Rugpjūčio mėn. 
eksportuota už $109,000,- 
000, importuota už $91,000,- 
000, arba eksportas buvo 
$18,000,000 didesnis negu 
importas.

*----------------------------------
I AMERIKOS LEGIO- 

I NAS REIKALAUJA
BONU IR ALAUS
Portland, Ore. — Ameri

kos Legionas savo konven
cijoje kurioje dalyvavo ke
liolika šimtų atstovų, išne
šė reikalavimus panaikinti 
prohibiciją ir kad butų iš
mokėta karo veteranams 
bonų pilna suma.

Bonų išmokėjimo reika
lavimas nubalsuota nežiū
rint Prezidento Hoovero ir 
jo atstovų prieštaravimo.

“SAUSIEJI” NEIŠGAL- 
VOJA KAIP BALSUOT 
Wooster, O. — Čia įvyko 

Metodistų Episkopahj baž
nyčios konferencija. Ši ti
kybinė dalis yra didžiausia 
palaikytoja prohibicijos ir 
pasiryžus dėti visas pastan
gas kad prohibiciją butų 
palikta po senovei.

Bet šitiems atkakliems 
‘sausiems’ dabar kyla klau
simas kaip reikės balsuoti 
laike prezidento rinkimų už 
prohibiciją. Jų Blaivybės 
ir Prohibicijos komiteto se
kretorius kalbėdamas prieš 
susirinkusius pasakė: “Šis 
susirinkimas yra pirmas to- 
kis kad aš negaliu pasakyt 
saviems ką daryti”.

NYKSTA ANGLIJOS DI
DELIŲ DVARININKŲ 

KLESA
Anglijos didieji dvarinin

kai, kurie per šimtmečius 
buvo šalies tvirčiausia at
spara, smarkiai nyksta.

Blogi laikai yra to prie- 
žasčia, nes negali išlaikyti 
žemių ir jas dalimis išpar
davinėja.

NEPATINKA MELLONO 
BIZNIS SU RUSIJA

Londonas. — Spauda aš
triai ėmė kritikuoti suma
nymą Amerikiečio Meliono 
apsimainyti su Rusija ke
lių, milijonų dolarių vertės 
alumino už Rusijos aliejų.

RUOŠIASI DIDESNIAM 
KARUI

Bogota, Colombia. — Pe
ru respublikos senatas pa
skyrė $10,000,000 krašto 
gynimo reikalams, reiškia 
tęsimui karo su Bolivija.

Tos dvi valstybės pešasi 
už Gran Chaco distriktą.

GANDHI BADAUJA
Mahatma Gandhi, Indijos 

laisvės kovotojų vadas, An
glu uždarytas kalėjime Ye- 
rovda mieste, paskelbė ba
do streiką. Anglų valdžia! 
žada jį paliuosuoti.

MUŽIKAI PRIEŠINA
SI SOVIETAMS

Maskva. — Visoje Rusi
joje tarp kaimiečių-ukinin- 
kų pradeda reikštis ramus 
prieštaravimas sovietų po
litikai, kas gręsia visai Ru
sijai nauju badu ir sunkia 
žiema miestų gyventojams.

Nežiūrint visų vyriausy
bės pastangų, sovietų ūki
ninkai ramiu budu priešta
rauja rinkimui maisto au
gantiems industrijų cent
rams ir eksportui.

Per visą1 šalį sovietų ca
rai susiduria su šimtu mi
lijonų sabotažų — trukdy
mų vykdyti nustatytus dar
bus, pristatymą maisto ir 
visame kitame.

IŠRADO MAŽYTĮ 
SUBMARINĄ

Yra mažyčių automobilių, 
mažyčių lėktuvų, o dabar 
išrasta mažiukas povande
ninis laivas (submarinas). 
Jis padirbdintas Bridgeport 
mieste, Conn, valstijoj. Šio
se dienose daroma bandy
mai jo nardymui. Jis visas 
valdomas vieno žmogaus.

GERI ŽMONĖS KEN
ČIA DEL NELABŲJŲ

Washington. — Suv. Val
stijų Generalis Prokuroras 
skelbia kad dalyvavusieji 
Washingtone bonų armijos 
veteranai savo tarpe turė
jo daugybę tokių kurie bu
vo su mažesniais ir dides
niais policijos rekordais, o 
daug buvo ir su kriminališ- 
kais rekordais.

Nėra ko stebėtis iš tokių 
žinių. Juk žinom kaip au
ga Amerikos jaunimas ir 
kokiais darbais daugelis jų 
užsiima. Kada buvo pa
skelbta karas daugybė pa
daužų pirmutiniai stojo į 
tarnybą. Daugelis jų buvo 
jauni vaikėzai, niekad jo
kio darbo nedirbę, kiti pa
sižymėję niekšystėmis. Ka
reiviai ne visi buvo taip ap
šaukti ideališki “jaunystės 
žiedai”, bet tokie kurie gy
veno ir purve ir nusižengi
muose, šalip dorų ir gerų 
vyrų.

Sugryžę iš kariumenes, 
daugelis jų gryžo į savo se
ną, paprastą gyvenimą. Ka
da iškilo obalsis eiti į Wa- 
shingtoną reikalauti išmo
kėti pažadėtus bonus (bo- 
nai tikrenybėj pažadėta iš
mokėti 1945 metais), tokie 
vyrai pirmutiniai stoją į 
“bonų armijos” eiles, nes 
jie visada gatavi gauti dy
kai pinigų.

Ėjo ir reikalavo bonų ir 
geri, dori vyrai, bedarbiai 
ir daugelis darbą pametu
sių, bet kas gali išskirti iš 
eilės ir tuos kurie užsiimi
nėjo kriminališkais darbais, 
nes ir jie lygiai tarnavo ka- 
riumenėje.

16 sužeista riaušėse. Bir
kenhead, Anglija. —Bedar
bėj riaušėse Rugs. 19 d. su-; 
žeista 9 policijantai ir 7 ei-' 
viliai. Krautuvės ir kar- 
čiamos apiplėšta.

RAGINA ŪKININKUS 
STREIKUOTI

——
Des Moines, la. — Vie

nuolikoje vidur - vakarinių 
valstijų apie du milijonai 
ūkininkų kurie tapo paliesti 
skolų ir žemų kainų, ragi
nami tuojau sulaikyti par
davimą savo ūkio produktų 
— grudų ir gyvulių — iki 
nepagerės kainos.

Specialiai yra raginami 
prisidėti prie šio judėjimo 
ūkininkai iš šių valstijų: 
Minnesota, Iowa, Wiscon
sin, Indiana, Nebraska, Ok
lahoma, North ir South Da
kota, Kansas, Illinois ir O- 
hio.

SVETIMŠALIAI VIS VER
ŽIASI Į S. V.

Sandusky, O. — Kelią ku
riuo kitados naudojo Ame
rikos negrai vergai pabėgi
mui į Kanadą, dabar išim
tinai naudoja svetimšaliai 
įsigavimui į Suv. Valstijas 
iš Kanados.

Tas kelias yra per Erie 
Ežerą, paskui per Sandus
ky pelkėtus pakraščius iš
lipant Suv. Valstijų pusėje. 
Nors ir čia sunku su dar
bais, bet Europiečiai nežiū
rint jokių sunkenybių sten
giasi dasigauti į šią šalį.

MANCHUKUO METINĖS 
SUKAKTUVĖS

Čangčun, Manchukuo. — 
Šiose dienose suėjo metinės 
sukaktuvės nuo to kai Ja
ponija atplėšė Mandžuriją 
nuo Chinijos ir padarė ją 
“nepriklausoma”.

Vienok ir po šiai dienai 
toj “nepriklausomoj” šalyje 
tęsiasi Chinų kariavimas ir 
puldinėjimas Japonų ir jų 
šalininkų su tikslu jų atsi
kratyti.

Chinija šių sukaktuvių 
proga atsikreipė į didžią
sias valstybes reikalauda
ma kad Japonija nelaužytų 
devynių valstybių sutarties 
savo užkariavimu Mandžu- 
rijos.

Nežiūrint Chinų ir Suv. 
Valstijų protestų Japonija 
pasirašė ir pripažino Man
chukuo valstybę savistovia. 
Suv. Valstijos persergėjo 
Japoniją kad nebus pripa
žinta teritorija arba vy
riausybė kuri įsteigta netei
sėtu budu.

Esą Japonijoj nekurie po
litikos žinovai sako kad Ja
ponija smarkiai rengiasi ir 
stiprinasi militariškai, kas 
įrodo jos ruošimąsi dide
liam karui.

šeši nušauta. Oklahoma 
valstijoj keli niekšai pada
rė užpuolimą ant miestelio 
Tahlequah ir susišaudyme 
nušauta šeši žmonės.

GERAS VYNUOGIŲ
DERLIUS,

Sandusky, O. — Erie eže
ro pakraščių vynuogynų sa-
vininkai praneša kad šį ru
denį turės puikiausią vyn
uogių derlių šioje srityje. 
Vynuogių reikalavimas šy- 
met esąs daug didesnis ne-| 
gu kitais metais.

SUIMTAS IR APKALTIN
TAS VAIKINAS KURIS 

SU KUNIGU DRAU
GAVO

Fall River, Mass. — šeš
tadienį, Rugsėjo 17 d., ligo
ninėje mirė Kun. Stasys 
Šleinis, kuris prieš mėnesį 
laiko buvo dar Lawrence, 
Mass., Lietuvių Tautiškos 
Šv. širdies Jėzaus parapi
jos klebonu. Kun. Šleinis 
buvo 42 m. amžiaus.

Fall River policija, kuri 
diena prieš tai iš mirštan
čio kunigo girdėjo įkaltini- 
mą Juozo Jureko, 19 m. vai
kino iš Lawrence, Mass., tą 
vaikiną sulaikė ir išnešė 
prieš jį apkaltinimą už žu- 
dystę.

Kaipo liudininkas laiko
mas ir kitas Lietuvis, Alf
redas Cilcius, 37 m.

Apvogė ir nunuodijo?
Kaip laikraščiai ir polici

ja sako, tas vaikinas Jure- 
kas (Lietuvis su iškreipta 
pavarde) ir Cilcius buvo 
Kun. Šleinio draugai jam 
gyvenant Lawrence. Abu 
jiedu buvo policijos atvežti 
į Fall River kada kunigas 
ligoninėje apipasakojo daly
ką. Kada Jurekas buvo pa
statytas prie kunigo, kuni
gas pasakė: “Tu esi nege
ras vaikas, tu pagrobei ma
no du šimtu dolarių ir man 
uždavei nuodų. Aš mirsiu. 
Tu turėtum būti nubaus
tas”. (

Jurekas mirštančio kuni
go prašė “pasakyt teisybę”, 
neįtart jo, bet kunigas sa
vo žodžių nekeitė.

Jurekas nuo pereitos žie
mos prisilaikė pas Kun. S. 
Šleinį, kurs iki Liepos mė
nesio čia klebonavo, bet del 
nesutikimų su parapijonais 
pasitraukė.

Jurekas pasakojo polici
jai kad apie trys savaitės 
atgal jis gavo nuo kunigo 
$100 ir po kunigo išvažia
vimo daugiau su juo nesi
matė. Vaikinas užsigina 
pirkęs nuodus ir davęs juos 
kunigui naudoti plauti bur
nai. Kada kunigas pradė
jo jaustis nesveikas jis li
kusią dalį tų vaistų pavedė 
Cilciui prilaikyti kad atsiti
kime blogo galėtų Jureką 
paimti atsakomybėn.

Kun. Šleinis klebonavo 
Lawrence Lietuvių Tautiš
koj parapijoj per 14 metų, 
bet del vaidų su parapijo- 
nais pasitraukė. Iš parapi
jos dar gavo algos $900.00 
ir žadėjo važiuoti į Lietu
vą. Kaip policija sako, Ju
rekas išviliojo iš kunigo po
ra šimtų dolarių ir kadangi 
kunigas jautėsi nesveikas, 
patardinėjo jam naudoti 
tam tikrus vaistus susistip- 
rinimui.

“Vaistus” benaudodamas 
kunigas dar labiau susirgo 
ir tapo paimtas ligonbutin. 
Patyrus kad jis apnuodin- 
tas, ligoninė davė žinią po
licijai, kuri išklausinėjus 

kunigą tuoj išvažiavo į 
Lawrence, Mass., suimti Ju- 
reką ir sulaikyti kaipo liu
dininką Cilcių. Bet prieš 
Cilcių jokių kaltinimų neiš
neša, nes jis su tuo vaikinu 
bendro neturėjo, tik savu 
keliu buvo kunigo draugas.

RAGINA MAŽAS IŠDIR- 
BYSTES NAUDOTIS 

PASKOLA
Washington. — Valdžios 

finansinė rekonstrukc i j o s 
korporacija ragina mažas 
išdirbystes kurios išsilaiko 
pačios savaimi, naudotis fi
nansine pagalba ir pradėti 
darbus platesniu mastu, to
kiu budu parūpinant užsi
ėmimo didesniam skaičiui 
žmonių.

Pinigus skolinamus padi
dinimui darbų duoda ma
žesniu nuošimčiu.

SCHMELINGO KUMŠ- 
TYNĖ ATIDĖTA

New York. — Tapo an
tru kartu atidėta Vokiečio 
Smėlingo kumštynė su New 
Yorkiečiu Mickey Walker. 
Dabar nustatyta kumštynei 
diena Rugsėjo 26.

u/
NaujausiTEATRAI

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

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

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

NENORĖJAI DUONOS —
GRAUŽK PLYTAS

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

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

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

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
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 ui 
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

Žemės Rojus c
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 atidengimų ko
medija. Lošia 2 vyrai .......... 15c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai 
ir 3 moterys ....................... 25c

RYTU PILIS — drama 5 aktuose, 
Lošia 9 vyrai, 5 moterys . . . 35e

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

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
0820 Superior av. Cleveland, O.



DIRVA Rugsėjo 23, 1932

KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

ATKASTA GRIAUČAI 
ŽMONIŲ Iš 10,000 ME

TŲ ATGAL
Netoli Pittsburgo, Mo

nongahela upės pašonėje, 
tarp Elizabeth ir Mononga
hela miestelių, atrasta kau
lai 49 žmonių, kurie spėja
ma bus Indijonų iš 10,000 
metų atgal. Šis radinis yra 
didžiausias senovės atkasi- 
mas kokis kada Pennsylva- 
nijos valstijoje rasta. Tai 
yra liudymas buvusios pa
prastos žmonių civilizaci
jos Amerikos kontinente 
toli-toli prieš Amerikos at
radimą.

Spėjama kad čia surasta 
žymės ne tik iš vieno lai
kotarpio tos gilios senovės, 
bet iš trijų paskirų civiliza
cijų, kožnos tūkstančiais 
metų atstu viena nuo kitos.

Atrasti kūnai matyt bu
vo kaip nors sutaisyti ir iš
kepti kad sukietėtų ir tik 
tada palaidoti.

Vienas kūnas rasta vyre 
aštuonių pėdų didumo, c 
vienos moteries dantyse už 
tikta Įkišta koks tai metali 
nis daiktas.

Tie žmonės yra iš laikv 
kada Amerikoje buvo ma
da pilti piliakalnius, neži
nia kokiam tikslui, ar ka
rui vienų su kitais, ar kam 
kitam.

Be žmonių likučių, atras 
ta įvairių ginklų, titnaginh; 
peilių, gyvūnų dantų ir du 
variniai daiktai.

Surankioti ir tvarkoj su 
dėti kaulai tapo nuvežti i 
valstijos muzejų Harrisbur- 
ge. A

Kasėjai užlaikė savo at
radimą paslaptyje iki dar
bas gerokai pavaryta pir
myn. i -•

Kasinėjimo darbą ved;; 
G. S. Fisher, valstijos ar
cheologas ir narys Penn- 
sylvanijos Istorinės komisi
jos.

savybė to kas jį turėjo ir 
pavogimas kito žmogaus šu
nies pradėta skaityti prasi
žengimu. Pirm to šuneliai 
nežinojo kam kitą dieną jie 
priklausys

LIET. RANKDARBIŲ 
PARODA CONN. VALS.

Pennsylvanijoj per desėt- 
ką metų nuo Įvedimo vals- 
tijinio įstatymo šunis laiky
ti tik su leidimais, buvo iš
duota 4,700,000 šunų laidi
nių, už ką surinkta šeši mi
lijonai dolarių į valstijos iž
dą. Iš tos sumos valstija 
išmokėjo $700,000 nuosto
lių už šunų padarytas eibes: 
sudraskymą paukščių ir 
mažesnių gyvulių.

Philadelphia, Pittsburgas 
ir Scraųtonas turi savo šu
nims kontroliuoti taisykles 
ir neineina Į valstijos kon
trolę.

Pittsburge pereitą metą 
buvo išduota 26,810 šunim.' 
laikyti leidimų.

'Šunims leidimus išgalvo
jo Anglijos karalius Jurgis 
III, 1770 metais. Nuo tada 
šuo buvo pripažintas nuo

BALTIMORE, MD.

Rusbiuvių streikas. Rug
sėjo 12 d. atsibuvo milžiniš
kas masinis rubsiuvių mi
tingas, kuriame kalbėjo A. 
G. W. of A. unijos prezi
dentas S. Hilman ir kiti. 
Po trumpų kalbų buvo už
klausta dalyvių, kurių bu
vo į 7,000, ar jie yra pasi
rengę priimti unijos pagal
bą iškovojimui sau geres
nių darbo sąlygų ir dides
nio atlyginimo už darbą. 
Susirinkimas kaip vienas 
atsistojimu pareiškė kad 
yra gatavi nors ir šiandien 
stoti į kovą už pagerinimą 
savo būvio ir už didesnį 
duonos kąsnį. Vadai išgir
dę siuvėjų tokį entuziastiš
ką pasirygimą stoti į kovą, 
paskelbė jog rytojaus die- 
ią, Rugs. 13, nuo 10 vai. ry- 
;o prasideda streikas ir ra
bino siuvėjus nei vieną- ne- 
jasilikti dirbtuvėse bet su
sirinkti į pažymėtas sales.

Rūgs. 13 d., nuo 10 vai. 
ryto užtvino visos gatvės 
siuvėjais banguojančiais į 
nurodytas sales. Lietuvių 
salė, kuri buvo paskirta 
ploščių siuvėjams, buvo už
pildyta nuo viršaus iki apa
tiai ir dar negalėjo visi su
cipti, todėl buvo paimta ki
ta netoli esanti salė, ir taip 
tą dieną buvo laikoma ke
turiose didelėse salėse pir
mas streikerių susirinki
mas. Organizatoriai pasa
kė streikeriams atitinka- 
nas kalbas, o paskui atsibu
do susirinkimai atskirų siu
vyklų darbininkų, kurie iš
sirinko savo komitetus ve
dimui streiko ir kitų reika
lų su unijos vadais.

Neapsieita be trukšmo. 
Raudonieji svieto lyginto
jai norėdami suardyti siu
vėjų gerą nuotaiką, vieno
je salėje kur atsibuvo strei
kerių mitingas, atsiuntė sa
vo kalbėtoją, kuris užsili
pęs ant pagrindų ėmė rėžti 
savo kalbą. Streikeriams 
prisiėjo panaudoti jiegą tą 
negeistiną gaivalą prašalin
ti iš salės. Kadangi ten bu
vo atėję ir jo draugų tai 
aišku kad prisiėjo paleisti 
į darbą ir kumštis iš abiejų 
pusių.

Nors dar ne visos siuvyk
los sustreikavo bet tokio di
delio siuvėjų streiko dar čia 
nėra buvę. Tas parodo kad 
siuvėjai ilgiau kęsti jau ne
galėjo. Streikeris.

Kalbinkit savo draugus skai
tyti “Dirvą” — joje telpa 
daugiausia gražių skaitymų.
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Paroda bus New Havene ir 
Waterburyje

Waterbury, Conn. — Ir 
vėl Connecticut Lietuvių 
Profesionalų ir Kolegijos 
Sąjunga pasiėmė didelio 
darbo musų tautos labui. 
Tai- yra surengimas Lietu
vos rankdarbių parodos. 
Šis projektas yra didesnis 
negu iš paviršiaus atrodo. 
Su pagalba žemlapių, išra
šytų tabelių, audinių, me
džio išdirbinių ir kitų daly
kų bus stengiamasi persta
tyti svetimtaučiams Lietu
vių kultūrinį stovį. Vienas 
skyrius parodoje pavestas 
rankdarbiams iš Lietuvos, 
antras skyrius Lietuvių pa
darytiems rankdarbiams A- 
merikoje, o trečias skyrius 
pavestas menininkams, kur 
bus perstatoma piešiniai, 
braižiniai ir skulptūra mu
sų menininkų. Atidarymo 
vakare bus ir muzika ir tos 
pragarsėjusios musų liau
dies dainos.

P-lė Balsiutė, apsipažinus 
su mokinimo reikalavimais, 
tą viską suorganizavo taip 
kad butų pamokinančiu da
lyku. Ji pati išrašė visas 
ant sienos pakabinamas len
teles, kurios paaiškina apie 
Lietuvių kalbą ir istoriją ir 
taipgi tą padavimą apie at
siradimą gintaro. Ji pritai
sė pakabinamus žemlapius 
kurie parodo Lietuvos vie
tą Europoje ir surinko dau
gybę Lietuvos vaizdų.

P. Žadeikis, Generalinis 
Lietuvos Konsulas, pasko
lino nemaža medegos, kaip 
tai žemlapių, Lietuvos nu
fotografuotų vaizdų, ir bro
šiūrėlių išdalinimui atsilan
kantiems. O kas svarbiau, 
pats prižadėjo pribūti ati
darymui šios parodos.

Musų vientautis Šilkas, 
New Havene, stato Lietu
viškos ūkės modelį, parody
mui kaip jos išrodo. Pora 
New Haveno šeimininkių 
pasižadėjo padaryti Lietu
viškų naminių valgių pa
vyzdžių, ir gal atsiras to
kių šeimininkių Waterbu
ryje.

Jau surinkta keli šimtai 
įvairių dalykų. Stebėtina 
kad nesiranda nei jokio at
sikartojimo tarp tokio di
delio skaitliaus! Kožnas 
rankšluostis turi savo ypa
tingą raštą, arba savotiš
kai išdirbtus galus. Kiek
viena lovatiesė tiek skirtin
ga kad manytum jog kitos 
rūšies audinys. Vienos li
ninės šviesios; kitos vilno
nės spalvuotos, su maustais 
vilnoniais siūlais, raštais, 
ar išsiuviniais. Staltiesės 
tai baltos, tai margos, tai 
tinklinės su išsiuvinėjimais. 
Vienos vienaip megstos, ki
tos kitaip. Juostų taipgi tu
rime įvairių ir gražių — 
lininių, vilnonių ir šilkinių. 
Vienos austos, kitos pintos. 
O apie gintarą tai nėra ką 
ir kalbėti. Turėsim ir par
davimui !

Menininkų skyriuje bus 
išstatyta tokių artistų pie
šiniai ir skulptūra kurie se
nai su svetimtaučiais skai
tosi ir jų tarpe gana aukš
tai stovi. Iki šio laiko tu
rima šie: Kalpokas, Bagdo
nis, Banesevičius, Kayruk- 
štiš ir p-lės Vyziutė ir Va
siliauskaitė, p. Strumskie- 
nė. Gausime nuo gerai ži
nomo tautiečio Vyt. Sirvy
do rinkinį Lietuvos krasa- 
ženklių. Taipgi turėsime 
rinkinį pinigų. Beveik nie

ko netruks kas tik repre
zentuoja musų tautos indi
vidualizmą.

Prašome prisidėti
Jei kas perskaitęs šį 

straipsnelį atsimins turįs 
nors kokį dalyką tikrai Lie
tuvišką ir įdomų prašom 
duoti žinią p-lėms O. Bal- 
siutei, 262 Wallace St., New 
Haven, Conn., ar E. Tarei- 
laitei, 824 Bank St., Water
bury, Conn. Priimam kra- 
saženklius, medžio droži
nius, audinius, mezginius, 
paveikslus, senas knygas ir 
periodinius leidinius, ypač 
iš tų laikų kada buvo spau
da uždrausta. Prisiųsdami 
pažymėkit dalyko kainą, 
nes tas reikalinga apdrau- 
dos kompanijos žiniai.

Lietuviai! Seni ir jauni, 
iš Lietuvos ir čiagimiai! At- 
silankykit į parodą ir atsi- 
veskit savo svetimtaučius 
draugus. Patys pasimoky- 
sit, pasidžiaugsit savo tau
tos žmonių dirbiniais ir pa- 
rodysit juos kitiems.

Parodos dienos
Ši paroda atsibus New 

Havene nuo Spalių 10 iki 14, 
Public Library Art Room. 
Atdara nuo 9 ryto iki va
karui.

Sekančią savaitę paroda 
bus perkelta į Waterbury, 
Spalių 17 iki 22. Waterbu
ryje atsibus Mattatuck His
torical Society Hall, 119 W. 
Main St. Valandos nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Abiejo
se vietose įžanga nemoka
mai.

Pirmą dieną parodos, t. 
y. Spalių 10 New1 Haven’e, 
ir Spalių 17 Waterburyje, 
bus vakare atidarymo pro
gramas. New Haven’e kal
bės Lietuvos Generalis Kon
sulas Žadeikis ir bus muzi- 
kališkas programas, suren
gtas J. Olšausko iš New 
Britaino. Rodosi kad tik 
jis vienas turi kankles ir 
žada jomis paskambinti.

Waterburyje muzikališką 
programą suruoš vietinis 
kompozitorius ir muzikas 
A. Aleksis. Programai pra
sidės 8 vai. vakare. Nepra- 
lošite jei atsilankysite abu 
vakaru, kaip New Havene 
taip Waterburyje, nes ne
bus vienoki.

Neužmirškite: Spaliu 10 
—14 ir Spaliu 17—22. ‘

K. S.

NEWARK, N. J.

Dirbama Aviacijos dienai. 
Rugs. 16 d. įvyko pasitari
mas komisijos kuri rūpina
si rengimu Lietuvių Avia
cijos Dienos. ’ Posėdyje bu
vo laukta atvykstant veikė
jų iš New Yorko ir Brook- 
lyno, bet nesulaukta. Tada 
imtasi tartis kaip dirbti ir 
atlikti prisiruošimą patiems 
vieniems.

Vietos veikėjai papasako
jo ką jau nudirbo ir kokias 
kliūtis apveikė. Daugiau
sia darbo atliko komisijos 
nariai Žiugžda, Ambraze- 
vičia ir Kaminskas.

Tapo užgirta jų parinkta 
vieta Willicks Farm, Lin
den, N. J., kur įvyks Avia
cijos diena Rugs. 25. Pra
džia bus 10 vai. ryto. Ten 
bus įvairus programas ir 
tikima kad vietos vargonin
kas Stanišauskas parūpins 
chorą. Bus prakalbų, kal
bės Vice-Konsulas Daudž- 
vardis ir kiti įžymesni Lie

tuviai ir Linden majoras ir 
policijos kapitonas ir kiti. 
Vieta Lietuviams laikyti sa
vo aviacijos iškilmę Linde- 
ne gauta pasidarbavimu čia 
gimusio Juozo Bizūno.

Privažiavimas į aviaci
jos vietą yra toks: iš New 
Yorko ir Bayonnės: Keliu 
No. 1 į Linden, paskui suk
tis į dešinę į Stiles st. ir 
Daves į Willick Farm. Iš 
Paterson ir Bloomfield rei
kia važiuot per Newark ir 
Elizabeth, Lincoln High
way, vėl iki Stiles st.

Dalyvaudami šioje iškil
mėje paremsite naudingą 
patriotinį darbą. Visi iš
vien dirbkim išrengimui sa
vo narsuolių į didelę ir gar
bingą kelionę.

Linkime Kapt. Dariui ir 
Girėnui laimingai atskristi 
į Newarka, kur jų laukia 
iškilmingas pasitikimas.

A. Žiugžda.

GERB. SPRAGILAS

DETROIT
Laukia radio, Detroito 

Lietuviai susidomėjo “Dir
vos” rengiamu Lietuvišku 
radio programų, kuris pra
sidės sekmadienį, Spalių 2 
d. iš čia girdimos WJAY 
stoties.

Patariu tiems kurie ne
turi “Dirvos” kad užsirašy
tų, nes tai yra pigiausias ir 
geriausias Amerikoje Lie
tuvių laikraštis.

Mirė. Rugp. 23 d. staiga 
širdies liga -mirė Zuzana 
Kalvaičiutė.

Rugs. 7 d. po ilgos ir sun
kios ligos mirė Juozas Sli- 
vinskas. Tikybines apeigas 
atlaikyta Šv. Antano Lietu
vių bažnyčioje, ir kūnas iš
vežtas į Spring Valley, Ill., 
palaidoti.

Juodrankystė prieš Kun. 
čižauską. “Eveping Times” 
Rugs. 13 d. patalpino žinią 
kad Hamtramck miesto da
lyje policijantas E. Podols- 
kiš su savo meiluže Veroni
ka Bukantis juodrankišku 
budu norėjo išgauti iš Šv. 
Jurgio parapijos klebono 
Kun. J. Čižausko $10,000. 
Podolskis nesulaukdamas iš 
kunigo pinigų, patelefona
vo į kleboniją pagrasinda
mas paskubėti atnešti pi
nigus į namus. Kun. Či- 
žauskas patarė jam ateiti į 
kleboniją pasiimt pinigus. 
Podolskis nieko blogo nesi
tikėdamas nuėjo ir ten tapo 
suimtas ,policijos kuri buvo 
klebono pašaukta tam tik
slui.
. Yra kalbų ir iš kitos pu
sės prieš Kun. Čižauską, 
kuris davęs priežastį tai 
porelei sugalvoti pasipini
gauti iš klebono.

Kuomi dalykas baigsis 
matysim toliau. Nesmagu 
kad tokie įvykiai buna tarp 
Lietuvių. Kalnas.

DAYTON
Misijos. Čia pereitą vi

są savaitę Lietuvių Švento 
Kryžiaus bažnyčioje laike 
misijas Tėvas Jėzuitas J. 
Bružikas, kuris yra neper- 
senai atvykęs iš Lietuvos. 
Misijonierius labai gražiai 
ir aiškiai sakydamas pa
mokslus, suteikė maldinin
kams pamokinimus kaip 
reikia gyventi sekant pagal 
katalikišką^ Kristaus moks
lą.

Vienas iš Maldininkų.

GERB. SPRAGILO KE
LIONĖ Į “MARGUČIO” 

ATPUSKUS 
' (Tąsa)

Anksti utarninko rytą iš- 
sirengiam ir iškeliaunam 
tolyn, ba reikia skubint kad 
nepavėluotume į atpuskus.

Jojam, jojam, ale nieko 
gero neprijojam viąą pus
dienį, ba šioje kelio dalyje 
nesirado jokių Lietuvių, til- 
prijojam ežerėlį'' pasigir
džiau asilėlį, ir vėl musų, 
akys vedė tolyn į šiaurę, su 
minčia kad ners į vakarą 
dajotume Tabor Farmą, ak 
tai buvo tuščios viltys, ba 
dar liko kelio apie 300 my
lių.

Jojam toliau. Šilta sau
lė, kelias dulka, žiūrim 
dangų, ateina juodas debe
sys, ir netrukus prasideda 
perkūnija ir lietus. Gerb. 
Asilas nori lyst po medžiu 
ale aš jį neleist, ba, misliu 
sau, kai dės perkūnas į me
dį tai ne tik jam teks ale ir 
man, o aš noriu nukeliaut į 
Tabor Farmą.

Lietus kad pila*tai pila, 
ne kaip iš viedro ale kaip 
iš šimto bačkų. Susitrau
kiu, pasilendu asilėliui po 
pilvu ir kenčiu. Ale ir jis 
bijo lietaus ir norėtų lys! 
po mano pilvu, pasimainy
damas, ale kur jis pa mane 
pilvu tilps.

Lietus nustojo, mes abu 
šlapi purtomės ir vėl ren
giamės joti tolyn. Jojam 
jojam ir vėl nieko gero ne
prijojam, ir po Dievo stoge
liu nakvojam, ba šioje ke
lio dalyje nėra jokių Lietu
viškų fannęrių, o pas sveti
mus nedrąsu lyst, ba nepa
žysta.

Taip atėjo vakaras ir su
kako dvi dienos kelionės.

Seredos rytą (Rugių sė 
jos 14 dieną), anksti mus 
išbudino aplinkinių farme- 
rių gaidžiai savo didelėmis 
gerklėmis. Nors saldu bu
tų miegot pakrūmėj, ba jau 
paprastai! dykinėt darbo 
neturėdamas ir ilgai mie
godamas, ale baimė kad ne
pavėluočiau į “Margučio” 
atpuskus išjudino mane.

Mano asilėlis buvo kažin 
kur nuėjęs į lauką, ir žiūriu 
nuo fanuos atbėga žmogus 
su šake ir rėkia: Ei, žiūrėk, 
tavo asilas mano kornus 
ėda' Užmokėk!

Bijodamas kad nenuva
rytų mano “makabilį” į 
tvartą, užmokėjau farme- 
riui už kornus, ale kad aš 
nors vieną bučiau suvalgęs 
tai ir piktumo nebūtų tiek.

Sėdu ir vėl jojam tolyn. 
Ir vėl vargstam visą dieną 
ant kelio. Sakau savo asi
lėliui: Dabar skubėk, ker
nų priėdęs; man pusantro 
dolario kaštavo. Kai nujo- 
sim į Bačiuno farmą, ten 
rasi didžiausias pievas, ga
lėsi ganytis. Tik skubėk.

Ale apie pietus mano asi
lėlis vėl stapt. Nulipu ir 
apžiūriu visas puses, šonus 
ir galus, lyg automobilį ap
žiūrėdamas ar negavo “flet 
tajer”. Rodos nieko blogo,

visas dar čielas. Pavedu 
biskį iš tos vietos kur susto
jo ir paskui vėl užsilipu jo
ti. Ale jis vėl nei krust.

Vėl nulipu ir pavedu, jis 
vėl paeina, ale kaip aš tik 
ant jo tai jisivėl nei krust. 
Piktumas ant piktumo, ro
dos tik imk, dėkis jį ant pe
čių ir nešk, kito nieko ne
išgalvosi. Norėjau spirt į 
kulnus, ale misliu sau, jei
gu jis man atsisukęs spirs 
atgal tada man nepatiks. 
Misliu sau, su artimo meile 
daugiau išgrajysi, taigi pa
glosčiau asilėlį, nuvedžiau į 
balą pagirdžiau, ir vėl no
riu joti. Ale ir dabar jis 
sustoja ir neneša manęs.

Ką darysi, veduosi jį ir 
abudu einam pėkšti.

Apžiurėjau kad viena ko
ja jis šlubuoja. Apžiūriu 
koją, ugi padkava jau visai 
baigia krist. Dairausi ar 
nematyt kur kalvės, ale kur 
tau: gazolino visur galima 
pirkt, o arklį (atsiprašau: 
asilą) pakaustyt nei nemis- 
lyk. Tai, misliu sau užėjo 
gadynė.

Paskui sumisliau, jeigu 
keliausiu šiuo didžiuoju au
tomobilių vieškeliu tai ma
no asilėlis ir kojų neteks, ba 
toks kelias kietas. Pamis- 
liau ir padariau: pasileidau 
per laukus tiesiog link Ta
bor Farmos, ba automobi
lių keliu reikia padaryt di
lelė L, o per laukus bus tie
siau. Jau tris sykius į Ba
čiuno farmą keliavau (vie
ną sykį praeitą žiemą), tai 
kelią numanau pagal sau
lės. Nepaklysiu. O per f ar
mėnių kaimus keliaujant ra
siu kur ir kalvę, ba sako da
bar ir farmeriai meta auto
mobilius ir važinėja ark
liais, kai laikai prasti.

Dabar rugiai ir kviečiai 
nukirsti tai per rugienai 
asilėliui minkčiau eiti.

Pavakare priėjom mažą 
kaimą ir radom ten kalvę.

Pamatę kad atsirado kli- 
jeųtas, kalviai labai nudžiu
go, ba šią gadynę kol dar 
automobilių yra, jų biznis 
prastas. Tik depresija pa
gerino biznį, ba farmeriai 
pradeda atvest arklius kau
styk Jeigiv depresija dar 
pabus penkis metus, sako 
kalviai, tai jie turės gana 
biznio ir galės automobi
liais važinėt. Misliu sau: 
kada vieniems blogai tai ki
tiems gerai.

Pernakvoję kitą rytą iš
keliavom tolyn, vis per lau
kus, ale šiandien jau gavau 
joti. Prijojom didelę upę 
vardu Maumee, ir kol per 
ją perplaukėm ko neprila- 
kėm abudu.

Tą dieną prijojom India
na valstiją. Tai buvo jau 
tetvergas.

Pėtnyčioj be jokių nege
rovių perjojom Indijaną iki 
South Bend, iš kur kelias 
sukasi į Mičigan ir į Bačiu
no farmą. Po pietų mus 
pasivijo Žiuriai ir gerb. Re
daktorius ir triubydami 
pralėkė pro šalį.

Rytoj jau turnamentas, 
o man dar visa diena kelio, 
eigų nakvosiu pavėluosiu.

Taigi nutariau jot kad ir 
per naktį, kad tik nepavė
luok

Pranašaujama kad bėgy
je meto, nuo šių metų Rug
sėjo iki to pat mėnesio 1933 
metais, bus užvesta įvairių 
biznio ir privatinių būda
vo jimų už $1,753,806,000 su
mą. Jau dabar yra paruoš
ta prajektai už apie $57,- 
738,000 ir kiti už apie $1,- 
181,068,000 dar tik planavi
mo laipsnyje. *
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LAIŠKAS “L. T.” REDAKCIJAI ‘SANDAROS’ 
REIKALE

MUSU

PASTABOS
Gerbiama ‘L T.’ Redakcija:

Nepersenai teko pastebė
ti jūsų laikraštyj kad “San
daros” spaustuvę išvežė še
rifas. Bet kaip žiurau tai 
“Sandara” išeina ir po šiai 
dienai, tik kiek sumažėjus. 
Keistai atrodo garsinimas 
kad “Sandaros” spaustuvė 
atimta, o laikraštis vis išei
na. Man rodos ar tik čia 
ne kokia nors jūsų politika 
leisti tokias sensacijas su 
tikslu kenkti Sandaros or
ganizacijai, prasilenk i a n t 
su tikrenybe.

Butų įdomu žinoti kaip 
jus išaiškinat šį incidentą.

Su pagarba
Senas Sandarietis J. S.

ATSAKYMAS
“Sandaros” spaust u v ė s 

teismo įsakymu atėmimas ir 
išvežimas nėra jokis išmis- 
las. Mašinas, spaustuvės 
reikmenis išvežė apskrities 
šerifas, uždedamas ant jų 
areštą už “Sandaros” darbi
ninkų neužmokėtas algas, 
nors tos mašinos buvo su
pirktos D. Pivariuno, Chi- 
cagiečio, kuris sudėjo savo 
dolarius palaikymui “San
daros” kaipo tautiško laik
raščio, tautinių idėjų sklei
dėjo. Bet dėka to kad prie 
“Sandaros” susispietė so
cialistų gizeliai, laikraštis 
nusmuko ir jiems rūpėjo tik 
palaikymas “nekaltų ber
nelių” gyvybės. “Nekalti 
berneliai” ne tik spaustuvę 
pastatė keblioje padėtyje, 
bet ir visą buvusią A. L. T. 
Sandarą, nekalbant apie D. 
Pivariuno ir .kitų nuošir
džias pastangas ir sukištus 
tūkstančius dolarių.

Dabar visas reikalas yra 
teisme ir ne musų.dalykas 
daryti išvadas kuom viskas 
baigsis.

Kaslink dabartinio “San
daros” ėjimo tai ji spausdi
nama kitoje spaustuvėje, ne 
savoje, ir išeina ačiū p. M. 
Narvidui, musų kaimynui 
biznieriui, kuris palaiko ją 
savo dolariais, tikėdamas 
kad “Sandąra” toliau pati

“Dirva”
Chicagoje

Liaudies Tribūna
2437 W 69 Street 

/“MARGUTIS”
2437 W 69th Street 

Mickevičius
3653 So. Halsted st. 
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galės išsilaikyti ar gaus iš 
kur daugiau paramos. Juk 
ir pačioj “Sandaroj” yra pa
sakyta kad ji leidžiama M. 
Narvydo, “Published By 
Michael Narvid”.

Iš šito turėtų būti aišku 
kiekvienam kad “Sandara” 
nėra A. L. T. Sandaros sa
vastis bet ją leidžia Mikolas 
Narvidas, Chicagietis Mar
quette Parko biznierius, ku
ris turėdamas gerus norus 
deda visas pastangas laik
raštį išlaikyti. Tačiau mes 
abejojame ar p. Narvidas ir 
gerais norais idėjos darbui 
galės ilgai tęsėti ir maitint 
“nekaltus bernelius”, kurie 
paskendę v e i d mainystėje. 
Mes prisibijom kad p. Nar- 
vido pastangos atsibos ir jo 
geri norai turės taip baig
tis kaip baigėsi p. Pivariu
no, kada sukiš kelis tūks
tančius dolarių.

Kaip Pivariunas taip ir 
Narvidas yra geri Lietu
viai patriotai ir turi geriau
sius norus padaryti ką ge
ro musų tautai Amerikoje. 
Tik nelaimė kad jiems nėra 
galimybių nieko atsiekti iš 
priežasties “nekaltų berne
lių”’, kurie yra ne kas ki
ta kaip socialistų gizeliai ir 
tautinio darbo griovikai.

CHICAGOJ TAUTI
NĖS SPAUDOS VA
JUS EINA SĖKMIN

GAI
Pirmą dieną Rugsėjo Chi

cago j prasidėjo “Dirvos”- 
“Liaudies Tribūnos” vajus, 
kuris eina gana sėkmingai. 
Reikia stebėtis kad dauge
lis tų kurie j musų tautinį 
darbą žiurėjo lyg su panie
ka, šiandien stoja į eiles 
musų tautinės spaudos pla
tintojų.

Lietuviai yra duosnųs ir 
nuoširdįs kuomet jie pama
to jog yra dirbama rimtas 
tautinis darbas.

Tie kurie dabar užsipre
numeruoja “Dirvą” - “Liau
dies Tribūną”, tampa ne tik 
paprastu skaitytoju už du 
dolarių į metus, bet kartu 
jie turi progą būti nariais 
A. Liet. Liaudies Sąjungos. 
Nariais lieka ne vienas as
muo bet visa šeima: tėvas, 
motina, sunai ir dukterys.

Butų gerai kad pasisku
bintų tie kurie dar neprisi
dėjo prie šio gražaus tauti
nio darbo, kuris visiems 
bus į naudą.

Mes gimėm Lietuviais ir 
turime būti Lietuviais, pa
gerbdami vienas antro įsi
tikinimus.

Lietuvis už Lietuvį!
Vajaus reikalais, arba in

formacijų norėdami apie 
A. Liet. Liaudies Sąjungą 
rašykit arba kreipkitės į 
“Liaudies Tribūnos” Re
dakciją.

Turėdami antrašus savo 
draugų kurie galėtų tapti 
skaitytojais ir nariais, pri- 
siųskit antrašus mums.

“Liaudies Tribūnos” 
Administracija.
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Chicagos Lietuviškas so
cializmas atrodo kaip avi
žiena po Šv. Baltramiejaus 
atlaidų. Turbut nei “zupe
ris” neišgelbės, kurį Lietu
vos ūkininkai naudoja trę
šimui. Grudų nėra, o šak
nys supuvo beskaitant apie 
pasaulio revoliuciją. Taip 
vargšas cicilikėlis ir laukia 
kada bus pašauktas į “Juo
zapato pakalnę”. 

▼ ▼ ▼
Vienas radio programo 

leidėjas matomai pritruko 
‘svečių’ ir štai surado nau
ją svetį, “Kazį iš Milwau
kee, Wis.” Tas žmogelis 
pagal Markso teoriją davė 
ilgą “spyčių”. Nieko nuo
stabaus, geras išradimas, 
tik reiktų užpatentuoti kad 
kas nors kitas jų nepradė
tų naudoti. 

▼ ▼ ▼
Viena Chicagos gazieta 

ėmė rėkti “revoliucija gal
vose”, tik todėl kad nabaš- 
ninkas Dr. Karalius pasi
gyrė ŠLA. seime Pittsbur- 
ge buk Universal State 
Bankas jam uždaręs visus 
jo pinigus, $14,000, ir todėl 
jis eis, šoks iš hotelio per 
langą ir nusižudys. Jis tą 
pasakė prie keleto žmonių.' 
Bet ta socialistų gazieta no
ri įtikinti jog tai buvęs Ka
raliaus “juokas”. Gal but 
kad ir “juokas”. Tačiau 
negražu kolioti kitus už Dr. 
Karaliaus tokius “juokus”. 
Socialistų gazietai sakyti 
kad Karaliaus juokas “ap
suko galvas” labai negudru, 
nes ne tie nusižudė kuriems 
jo “juokas apsuko galvas”, 
bet tas kuris jau Pittsbur- 
ge rengėsi nusižudyti.

Gal buvo jo “juokas” a- 
pie tuos $14,000, bet apie 
mirtį buvo ne juokas. Rei
kia tikėti kad socialistų ga- 
zietos redaktoriui nuo ko 
tai galva irgi apsukta, jei
gu taip rašo.

AMERIKOS LIETUVIŲ
DAKTARŲ DRAUGIJA

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija nutarė iškilmingai 
paminėti 20 metų savo gyva
vimo sukaktuves.

Spalių 5, 6, 7 dienomis šių 
metų, Lietuvių Auditorijoje, 
Chicago, Ill., atsibus Sveikatos 
Paroda (Exhibit).

Lietuviai gydytojai ir dentis- 
tai kas vakaras teiks pamokas 
ir aiškins apie ligas, kaip rei
kia gyventi išvengimui ligų, ar 
kaip susirgus greit pasigydyti.

Kiek žinoma, tos pamokos 
bus teikiama visuomenei veltui 
be jokios įžangos mokesties.

šymet sukako 20 metų gyva
vimo Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos. Ką ta draugi
ja nuveikė per tą laikotarpį vi
suomenės naudai tai skaitanti 
visuomenė gana gerai žino. Bet 
ne pro šalį laikas nuo laiko pa
kartoti ir priminti visuomenei 
jos nuopelnus.

Todėl kviečiame visuomenę 
būtinai per šį mėnesį tėmyti 
laikraščius geresniam susipaži
nimui su nuveiktais ir veikia-

SCHOLARSHIPS FOR FOREIGN STUDY
The Lithuanian Cabinet at 

Kaunas has assigned 120 schol
arships for the pursuit of 
higher education for Lithua
nians abroad. Of these, the 
Ministry of Education has nine 
at the rate of 350 Lits a month, 
of which eight carry with them 
1,000 Lits traveling expenses 
and are of twelve months’ dur
ation; nine are at the rate of 
300 Lits a month; of these 
eight are for twelve months 
and eight carry with them 500 
Lits traveling expenses.

The Ministry of Justice has 
one scholarship at the rate of 
350 Lits a month, for twelve 
months, with 1,000 Lits travel
ing expenses.

The Ministry of Interior has 
one scholarship at the rate of 
350 Lits a month for twelve 
months, and 1,000 Lits travel
ing expenses.

The Ministry of Finances has 
thirteen scholarships at the 
rate of 350 Lits monthly for 
twelve months, and 1,000 Lits 
traveling expenses for each 
scholarship, and three scholar
ships at 300 Lits each monthly 
for twelve months, and also 
1,000 Lits traveling expenses.

The Ministry for Foreign Af
fairs has two scholarships at 
400 Lits a month for twelve 
months, and 1,000 Lits travel
ing expenses.

THINGS THAT NEVER HAPPEN r

mais darbais Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugijos.

Dr. A. L. Graičunas,
Sveikatos Parodos Kam. narys.

KLERIKALU POLITI
NIS “UNIVERSITE
TAS” SULAIKYTA
Visoje Amerikoje ir Lie

tuvoje plačiai buvo rašoma 
apie kuriamą Kaune “Ka
talikų Universitetą”. Bu
vo renkama aukos tam uni
versitetui Amerikoje ir Lie
tuvoje.

Nepersenai buvo paskel
bta kad tas “universitetas” 
busiąs atidarytas. Bet kaip 
pasirodė, Lietuvos valdžia 
neleido universiteto atida
ryti del to kad nuskirti uni
versitetui profesoriai netu
rėjo tinkamo supratimo a- 
pie universitetą. Tą pla
čiai nušviečia “Lietuvos Ai
das”.

Esantis Lietuvos Univer
sitetas visapusiai teikia ka
talikams reikalingą patar
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The Ministry of Communica
tions has one scholarship at 
350 Lits a month for twelve 
months and 1,000 Lits travel
ing expenses, and three schol
arships at 300 Lits each month
ly for twelve months, and three 
scholarships at 300 Lits for 
twelve months and 1500 • Lits 
traveling expenses.

The Ministry of Agriculture 
has forty-two scholarships at 
350 Lits a month each, of 
which thirty-six are for twelve 
months, with 1,000 Lits travel
ing expenses, and six for seven 
months, with 500 Lits travel
ing expenses; also eleven cshol- 
arships at 300 Lits a month 
each, of which ten are for 
twelve months with 1,000 Lits 
traveling expenses; and one is 
for seven months with 500 Lits 
traveling expenses. Moreover, 
there are fifteen scholarships 
at 250 Lits each monthly, of 
which eleven are for twelve 
months, and four for two 
months. One scholarship is at 
125 Lits a month for two 
months.

The Vytautas the Great 
University has six scholarships 
at 400 Lits, of which three are 
for twelve months with 1,000 
Li.ts traveling expenses, and 
three scholarships for seven 
months with 500 Lits traveling 
expenses.

navimą, jame yra teologijos 
fakultetas ir tt.

Naujasis gi “katalikiškas 
universitetas”, kaip pasiro
do, butų buvęs tik komer
cijos mokykla. Todėl aiš
ku kaip diena kad tokio da
lyko kaip “katalikiškos ko
mercijos universitetas” Lie
tuvoje nebuvo reikalinga, o 
tik buvo proga pasirinki
mui litų ir dolarių.

Pagaliaus, toks “univer
sitetas” butų buvęs tik “di
plomų malūnas”. Rodos to- 
kis irgi nereikalingas, nes 
Freiburgo u n i v e r sitetas 
jau pridirbo Lietuviškų 
“daktarų” daugiau negu jų 
reikia.

Reikia spėti kad tas “ka
talikų universitetas” buvo 
kuriamas ne katalikybės la
bui, bet klerikališkos poli
tikos tikslu, kur krik-demai 
manė pasidaryti savo poli
tikos lizdą.

Gerai kad Lietuvos vy
riausybė tą greitai pastebė
jo ir “diplomų malūną” nu- 
žėgliavo.
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DAUG DALYVAVO “MAR
KUČIO” GOLFO TURNAMEN- 
TE. Rugsėjo 17-18 dd. Tabor 
Farmoj, Sodus, Mich., įvyko 
metinis “Margučio” Golfo Tur- 
namentas. Dalyvavo didelis 
buris Chicagiečių profesionalų 
ir šiaip inteligentijos. Jau po
ra dienų iškalno prieš Turna- 
mentą važiavo automobiliai 
vienas po kito į Tabor Farmą. 
Penktadienį po pietų į Turna- 
mentą išvažiavo pats komp. A. 
Vanagaitis, šeštadienį važia
vo daugiau ir daugiau golfis- 
tų iš Chicagos. Bet dar neku- 
rie liko ir sekmadieniui, taigi 
tie išdūmė į Tabor Farmą tą 
rytą dar saulei netekėjus.

Chicagiečiai ten rado dau
giau svečių iš kitų kolonijų, 
buvo pp. žuriai ir Karpavičiai 
iš tolimo Clevelando, ir buris 
gerų tautiečių iš Grand Ra
pids, Mich:. D. ir F. Greičai- 
čiai, A. Bernotas ir P. Medelin- 
skas.

Sekmadienio naktį Chicagie
čiai pradėjo parvažinėti namon. 
Visi turėjo gerus laikus.

Kas laimėjo turnamente bus 
pranešta kitame numeryje.

Golfistas.

“SAUSIEJI” agentai pradėjo 
karą prieš 1,900 įstaigų kurio
se parduoda svaiginančius gė
rimus. Sakoma kad federaliai 
agentai jau turi didelį sąrašą 
nužiūrėtų vietų ir mano pradė
ti daryti Chicagą “sausa”.

SUGRYŽO. Pereitą savaitę 
sugryžo iš Europos Chicagos 
majoras Cermak, kur jis buvo 
išvažiavęs jieškoti sveikatos. 
Jis aplankė savo gimtinį kraš
tą Čekoslovakiją ir kitas šalis.

GILLESPIE, Ill. — Rugsėjo 
17 d. 115 anglies kasyklų Illi
nois valstijoj pasirašė sutartį 
su nauja unija, Progressive Mi
ne Workers of America, ši 
unija susidarė prieš mėnesį lai
ko atgal ir pakėlė streiką prieš 
numažinimą darbininkams algų 
iki $5 už dieną, ant ko senoji 
unija buvo sutikus. Dabar dar
bininkai gaus $6.10 į dieną to
se kasyklose kurios sutiko pa
sirašyti.

BOMBA prie teisėjo namo. 
Rugsėjo 21 d. sprogo bomba 
ties teisėjo John P. McGoorty 
namu, ir nors pats teisėjas ne
nukentėjo, tik langai išdaužy
ti, nuo bombos nukentėjo du 
pašaliniai, 16 metų vaikinas ir 
16 metų vedus moteris, kurie 
pasitaikė eiti pro šalį.

Tas vaikinas eidamas šali
gatviu, pamatęs rudą pakelį 
koja paspyrė ir tada bomba 
sprogo; jis taip tapo sukone- 
veiktas kad ligoninėj daktarai 
sako butų geriau kad jis mirtų. 
Jo abi kojos suplaišytos ir vi
sas kūnas apgaįlėtinai sukone- 
veiktas. Ta moteris ir vaiki
nas abu neteko regėjimo.

Spėjama kad teisėjui norėjo 
atkeršyt tūlas ‘Fur’ Sammons, 
kurį tas teisėjas prieš metus 
laiko nuteisė kalėjiman ir jis 
šią vasarą tapo išleistas.

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų žurnalas. Išeina du kartu į mėnesi 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mė
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

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

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street Chicago, Ill.

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.

APIE SAMUELIO INSULL 
LIKUČIUS. Chicagos 42 aukš
tų Civic Operos budinkas stovi 
kaipo liūdnas monumentas jo 
budavotojo, Samuelio Insull.

Operoje gražiu aksomu iš
muštos sėdynės apdulkėję, nes 
nėra jau Insull’o kuris operą 
finansavo. Tik virš pora me
tų atgal išstatyta opera, kuri 
žadėjo Chicagai garbę, šiandien 
tuščia ir tamsi.

Ant 24-to aukšto, vortink
liais aptraukti, randasi ofisai 
Insull’s Middlewest Utilities 
kompanijos, kurioj jo ypatiš- 
kas turtas siekė iki $100,000,- 
000, bet kurio jis netekęs turė
jo gilioje senatvėje, 73 metų 
amžiaus sulaukęs, tuščiais kiše
ninis išvažiuoti į Paryžių. Par
davimui išstatytas jo didelis 
rašomas stalas, ant kurio In
sull planavo savo darbus. Jo 
tame budinke laikyti gyvenami 
kambariai išnuomuojami.

Už 30 mylių nuo miesto, di
delė 4,000 akrų Insull’o farma 
išstatyta pardavimui už skolas.

Visa Insull’o dinastija trijuo
se desėtkuose valstijų ir Mek
sikoje atimta iš jo rankų.

1,740,000 klijentų kurie ki
tados mokėjo už gazą, elektrą, 
elektros spėką ir vandenį In- 
sull’o kompanijoms, dabar mo
ka kitiems.

55 Insull’o korporacijos ply
šo kaip burbulai po 1929 metų 
biznio nuslugimo. Insull pra
rado jose visus savo pinigus. 
Jo brolis pasidarė $7,000,000 
skolų. Jo sūnūs turėjo įsileis
ti kitą šeimą į namus kuriuose 
jis gyyena kad padėtų išmokė
ti.

Tai buvo didžiausias biznio 
bankrutijimas industrialėj is
torijoj. Kada buvo viskas auk
štomis kainomis, sakoma kad 
Insull’o korporacijų turtas sie
ks $3,000,000,000. Dabar pa
skirti globėjai nori surasti ko 
verti jo likučiai dabar.

DARBAI Chicagoje vietomis 
pagerėja, bet daugelis firmų 
vis dirba ne pilną laiką. Biz
niai bendrai pradeda gerėti.

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
100 North La Salle Street 

Room 2211
Telefonas: RANDOLPH 0332

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

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

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

penktad. vakarais.

PROBAK
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ko padaryta, kas pirma bu-RINKIMAI ŠYMET BUS ATKAKLUS
Didžiosios politiškos par

tijos — Demokratai ir Re
publikonai — savo rinkimų 
kampaniją plečia labiau ir 
labiau. Apie Spalių mėne
sį prasidės pats smarkiau
sias politiškų kanuolių šau-

*----------- ■-----------------------------

ninku laiką ir naudą aik- 
voję savęs pasilaikymui.

Ką Veiksime Kitą 
Metą?

vo trukdoma.
Taigi minint Lietuvos 15 

metų sukaktuves galima 
butų prikergti ir bendrai 
apvaikščioti -Lietuvos Pro
greso metus.

dymas.
Del stokos aukų vajui va

ryti, ir norint kad Demo
kratai viską išsipasakotų, 
Republikonai dabar prisi
laiko nuo kalbų. JPats Hoo
ver irgi mažai kur ką sa
ko. Kada Demokratai “iš
krės viską” ką jie turi pa
sakyti, Republikonai imsis 
juos taršyti prieš pat rin
kimus.

Demokratai jau dabar iš
sijuosę dirba kasdien su pa
galba komitetų kokius jie 
gali suorganizuoti ir nau
dojant patį Rooseveltą, ku
ris jau važinėja su prakal
bomis.

Sakoma kad šie rinkimai 
į pabaigą pasirodys tokie 
atkaklus ir smarkus kokių 
politikieriai neatsimena.

/ ♦ * *

Socialistai ir komunistai 
irgi darbuojasi.

Jų kandidatai važinėja 
po miestus ir agituoja už 
savo kandidatus ant prezi
dento.

Komunistų kampanija iš
rodo paprastu jų nudėvėtu 
bastymusi po paprastas už
kumpęs ir' į juos mažai kas 
atkreipia domės.

Socialistai stengiasi pa-' 
ryt iškilmingiau ir prakal
bas rengia žymiausiose sa
lėse. Bet jie nieko nesiti
ki laimėti.

Norman Thomas, socia
listų kandidatas, sako kad 
jis nesitiki nieko šiais rin
kimais, nors gausiąs apie 
penketą milijonų balsų. Ta
čiau, sako jis, “pamatysit 
ką mes parodysim 1936 me
tais, jeigu iki tol pasaulis 
neapvirs aukštyn kojom”.

Socialistai ruošia sau lau
ką ateičiai.

Kaip senai, beveik krau
jais, buvo pasirašyta Lietu
vos Nepriklausomybės pa
skelbimas? Dar patys ko
votojai kurie pirmose die
nose stojo į laisvės kovoto
jų eiles, nepaseno. O štai 
1933 metais Vasario 16 die
ną sukanka 15 metų Lietu
vos Nepriklausomybės.

Lietuva, be abejo, penkio- 
likines sukaktuves apvaikš
čios kaip nors ypatingiau, 
o ir Amerikos Lietuviai pa
rodys didesnio ūpo 15 me
tų minėjime.

Ištikro, kaip gražiai au
ga musu nors ir maža vals
tybė, kuomet kitos, daug di
desnės, tiesiog patrako “de
mokratizmo” sulaukusios.

Kas darosi su Lenkija, 
kuri atgavo laisvę?

Na o kas dedasi naujoje, 
demokratingoje Vokietijo
je? Tiesiog antra Meksika 
’š Vokietijos pasidarė, ir 
neužilgo gal pavirs antra 
Chinija.

Tai vis nesuvaldoma “de
mokratizmo” karštinė....

Lietuva butų prie to pri
ėjus, tik ačiū dabartinei 
vyriausybei, kuri Gruodžio 
17 d. 1926 m., pasiėmė musų 
šalies tvarką į savo rankas, 
pažabojo politikierių žir
gelius, ir nuo tos dienos 
prasidėjo ramus ir produk- 
tingas šalies gyvenimas.

Didelė pažanga padaryta 
Ąsose Lietuvos ūkio šako
je. Viduje daug geriau su
sitvarkė. Daug, daug kit-

Sausieji Žada dar 
Kovoti

Prohibiciją palaikančios 
organizacijos turėjo savo 
atstovų suvažiavimą Wa
shingtone aptarimui kaip 
išgelbėti prohibiciją. Gud
riu mėtymusi Prezidentas 
Hoover suskaldė “sausuo
sius” taip kad dabar jie vie
ni eina už Hooverą, kiti gi 
prieš.

“Sausieji” žada palikti 
prezidento rinkimų reikalą 
į šalį ir dirbti už kongreso 
narius tuos kurie pasižadės 
palaikyti prohibiciją. Nes 
juk Kongresas taria palai
kyti ar atmesti prohibiciją. 
Susidėdami su tikrai “sau
sais” kongreso kandidatais 
“sausieji” tiki dar pratęsti 
savo gyvavimą ilgiau.

Bet kiek jų pastangos tu
rės reikšmės matykime.

Karas kuris Darbų 
Nepagerina

Tarp Bolivijos ir Para- 
guajaus, Pietų Amerikoje, 
eina pusėtinai smarkus ka
ras: vienos valstybės kariu- 
menė plačiu frontu veikia 
prieš kitą. Fronte randasi 
po kelis tūkstančius karei
vių.
_Bet tai mažas karas ir iš 

jo jokia valstybė neturi žy
mios naudos. Nors kaip 
kas tam karui perkama iš 
Suv. Valstijų, bet žymės 
darbams nepadaro jokios.

Ožiškas “Naujienų” 
Užsispyrimas

Nežinia iš kur “Naujie
noms” užėjo į galvą para
šyti kad “nabašninkas Ka
ralius” mokinęs “Dirvos” 
redaktorių “lietuviškos kal
bos ir rašybos”. “Dirvos” 
redaktorius pasiuntė “N.” 
redakcijai paaiškinimą kad 
niekados neturėjo jokių rei
kalų ir nieko bendro su jų 
nabašninku, ką redakcija 
patalpino. Bet “Naujienų” 
redaktoriui to paaiškinimo 
neužtenka, jis deda priera
šą ir prikaišioja kad gal 
‘Karpavičius pamiršęs’ jog 
iš Dr. Karaliaus pamokas 
ėmęs. Ne, nepamiršo, nes 
kaip pirmiau sakė taip ir 
dabar sako kad su “Naujie
nų” nabašninku niekad nie
ko bendro neturėjo ir jo
kių pamokų iš jo nereika
lavo.

Jeigu p. “Naujienų” re
daktorius nenori skaitytis 
su pareiškimu blaivo žmo
gaus, ir žinodamas kad jau 
nėra paties Karaliaus, ku
rio butų galima pasiklaus
ti kokį Karpavičių jis kada 
ko nors mokino, tokį jo pa
sielgimą reikia skaityti ne
rimtu žmogaus darbu, už
sispyrimu. Tik baukšliai ir 
niekšai neprisipažysta prie 
klaidų ir būdami priversti 
atitaisyti daugiau prieka- 
bių jieško.

Jeigu p. “Naujienų” re
daktorius nori kad jį kas 
gerbtų ir skaitytųsi su jo 
žodžiais, privalo skaitytis 
su kitų žodžiais.

Jeigu socialistams perma- 
ža kredito už jų nuveiktus 
Amerikoje darbus, lai pasi
darbuoja daugiau, o ne sa
vo nabašninkams priskiri- 
nėja nebūtus nuopelnus.

“BLOGAI BET NELABAI”

Rašo V. S. Jokubynas.

Rugsėjo 23, 19?

(Tąsa iš

Šiuo laiku Amerikoje tu
ri kandidatus ant preziden
to šešios partijos: Demo
kratų, Republikonų, ■ Socia
listų, Socialistų Darbo, Ko-
munistų, ir Prohibicijos.

Keista kad mažumos nie
kad "negali tarp savęs susi
taikyt ir parodyt savo ben
drą spėką. Štai dirba išsi
juosę komunistai, štai dir
ba socialistai, ten toliau at
siranda kita grupė, prie jos 
dar kita, ir visos mažos ir
nereikšmingos.

Jos ko tai jieško, ką tai 
žada savo mažam būreliui 
pasekėjų, bet niekad tų pa
žadų išpildyt negali, nes ne
turi jiegų.

Bet galima spėti kad ma
žoms partijoms ir susidėjus 
į vieną jos nesudarytų rei
kalingos didumos laimėti 
rinkimus. Jų principai yra 
siauri ir mažos vertės. Jų 
niekas neseka, išskyrus pa
tį žemiausį, neprotaujantį 
gaivalą.

Jeigu ir šiais blogais, tie
siog desperatiškais nedarbo 
laikais socialistai ir komu
nistai—tie darbininkų “gel
bėtojai” — nepatrauks žy
mesnio skaičiaus balsuoto
jų į save, verčiau jie po rin
kimų lai uždaro savo kro- 
melius ir pasiliauja darbi-

Aš del tavęs daug skausmo kenčiu
Ir daug išliejau ašarėlių;
Ak kas supras tą sielos kančią, 
Kas atgaivins šalnotą gėlę?....
Tiek kartų laukiau, tiek ilgėjaus 
Ugninio žvilgsnio pamatyti;
Tiek kart svajonės, kaip tos gėlės
h(uo šalčių, nuo speigų pavyto....
Tiek kartų degančią krutinę
Kankino meilė alkana;
Tat tark man kartą paskutinį:
Ar myli tu mane, ar ne?....

Myk. Zablackas.

TAU, MIELOJI
Tau, mieloji, gėlės baltos,
Gėlės baltos, jurginai,
Man žirgelis, plienas šaltas, 
O kur josiu — tu žinai.

Tau svajoti, tau dainuoti,
Jaunystė saulėta.
Man kovoti, joti, joti
Į Vilnių žadėta....

Baltos gėlės, meilė sielos,
Buvo tau ir bus,
Nors man gaila jaunos mielos,
Bet Vilnius brangus!

Ten Paneryj gaudžia pušys,
Dejuoja berželiai,
Matos pilis, oi bus mušis.
Sudiev jau, mergele....

Jei neslėgs jaunos krutinės
Kapai amžinai,
Gryšiu vėlei iš Sostinės —
O kur — tu žinai....

Ant. Raila.

IŠRADO VAISTUS NUO 
GRYBŲ NUODŲ

Paryžiuje Prof..Limousin 
sako išradęs vaistus išgel
bėjimui žmonių nuo apsi- 
nuodinimo grybais.

Bet tie vaistai yra tokie 
kad žmogus vargu norėtų 
juos imti jeigu žinotų ką 
gauna: tai yra kraliko sme
genys ir viduriai. •

Už valandos po tų vaistų 
priėmimo žmogus ima vem
ti ir pilnai pasveiskta bėgy
je aštuonių dienų.

Savo išradimą Prof. Li
mousin paskelbė po metų 
tyrinėjimo. Jis išrado kad 
kralikai grybais neapsinuo- 
dina — jiems tie nuodai ne
kenkia, ir todėl sumanė pa
naudoti jų dalis kovai prieš 
grybų nuodus.

GRYŽTA ARKLIŲ 
GADYNĖ

Dalykų tėmytojai tikrina 
kad Amerikos ūkininkai jau 
deda į šalį trokus ir kito
kius važius ir pradeda nau
doti arklius, nes arklio iš
laikymas ir avižos pigiau 
atsieina negu pigiausias ku
ras trekams vežti.

Keli metai atgal ėjo pa
sakos kad arkliai visai iš
nyks. Bet blogi laikai reiš
kia arklių gyvavimo pailgi
nimą. Per tūkstančius me
tų arklys taip ištikimai pa
sitarnavo žmogui, nejaugi 
mašinerija turėtų jį išvary
ti iš šio pasaulio?

KREUGERO SKOLOS
Pertikrinus Švedų degtu

kų karaliaus Kreugero fi
nansinę padėtį po jo nusi
žudymo, pasirodo kad jis 
turėjo turto $17,640,000, 0 
skolų $210,780,000.

Dabar mes pergyvename sunkius, blo
gius laikus, kuriuos mes vadiname blogme- 
čiai. Šituos blogmečius dar nesenai kaž 
kas praminė “depresija” ir musų Lietu
viška spauda neatsižvelgdama į musų kal
bos valymo reikalą, šitą “depresiją” var
toja išreiškimui blogmečių periodo. “De
presija” iškreipta iš Angliško “depres
sion”.

Dabartiniai blogmečiai siaubia visą 
pasaulį. Juos iššaukė tam tikri politiški 
sluogsniai, suparaližiavusieji prekybą ir 
pramonę. Prekybai ir pramonei sustojus, 
tūrėjo užeiti blogmečiai, ir jie praeis tik 
tada kada bus atgaivinta pasaulinė preky
ba ir pramonė. Bet apie tai šiuomkart 
daugiau kalbėt netenka, kadangi šito raš
to tema yra skirta pasižvalgymui į šalis iš 
kurių girdisi išsireiškimai jog dabartiniais 
laikais blogmečiai nors yra “blogi, bet ne
labai”. Reiškia, iš vienos pusės bloga, bet 
iš kitos pusės žiūrint, tie blogumai duoda 
šį-tą gero, morališku žvilgsniu. Žinoma, 
čia nėra kalbos kad tas gerumas butų vi
sų žmonių lygiai jaučiamas ir supranta
mas; tas tik išdalies gali būti jaučiama ir 
suprantama, į visą padėtį žiūrint iš šalies.

Niekad gerovė negali paliesti visus 
žemės gyventojus, taip lygiai ir blogme
čiai niekad visus nepaliečia. Yra daug 
žmonių kurie gerovės nemato kiaurą savo 
gyvenimą. Taip lygiai yra daug žmonių 
kurie visą savo gyvenimą nepažysta jokio 
vargo. Net ir šiais blogmečiais, kurie pri- 
skaitoma pasaulio istorijai, kada milijonai 
kenčia vargą, skurdą, daugybėj tokių ku
rie nesenai gyveno pertekliuje, tai vienok 
kiti milijonai to visko ant savęs nejaučia, 
tik tą blogumą supranta matydami pas ki
tus.

Žmonėms pamoka
Nors žmonės dabartinius blogmečius 

skaito trimis ir keturiais metais, tikreny
bėje dalykas yra kitaip. Dabartinių blog
mečių pradžia atsirado jau senai, tik ji 
nuokąrt buvo nežymi. Pav. Suvienytose 
Valstijose blogmečių pradžia apsireiškė 
1907 metais kada buvo dingę pinigai ir 
del tos priežasties urnai sustojo pramonė. 
Tai buvo pradžia taip vadinamos panikos. 
Už kiek laiko ta panika pašalinta ir pra
monė kiek atgaivinta “atskiedimu” pinigų 
rezervo. Pramonė ir industrija kiek atsi
gavo, bet joje lyg kokia votis pasiliko. Dar
bai nors atsigavo, bet jie sumažėjo; atsi
rado darbininkams priverstinos vakacijos, 
“šventi” pusdieniai šeštadieniais, padaugė
jo šventės, ir ėmė dygt aštuonių valandų 
darbo dienos. Pinigų vertei sumažus nors 
darbininkų algos padidėjo, bet užtai vis
kas pabrango. Ir to neužteko. 1911-12- 
13-14 metais pramonė nusmuko taip kad 
bedarbė parodė savo visus dantis.

Tik 1914 m. Europoje užsidegus ka
rui, gale tų pačių metų pradėjo atsirasti 
darbų, kada Europos valstybės ėmė siųsti 
užsakymus padirbimui kariškų reikmenų, 
o 1917 m. ir Suv. Valstijoms prisidėjus ka- 
ran, užstojo didelis darbymetis, nes reikė
jo ne vien Europą aprūpinti viskuom. bet 
ir sau viską pagaminti, ir visą eilę savo rū
šies naujų miestų pristatyt kareivių sto
vykloms, maisto ir ginklų sandėliams, ir tp.

Tai buvo tikras darbymetis. Kas tu
rėjo užtektinai sveikatos galėjo dirbti die
nomis ir naktimis, ir šventomis dienomis, 
o darbo niekam nereikėjo daug jieškoti. 
nes daugelį vyrų pašaukus prie ginklo, su
mažėjo darbininkų skaitlius. Mokestis už 
darbą mokėta didelė, tat žmonės greitai 
uždirbo dideles krūvas pinigų. O žmonėms 
uždirbant pinigus, ir pramonė nepaprastai 
sujudo, nes pinigų niekas nesigailėjo.

Tai buvo tik “sezonas”
Bet tas darbymetis buvo tik tam tik

ras sezonas. Pasibaigė karas, pąsiliovą 
kariškų reikmenų gamyba, iš kariumenės 
paleista vyrai, ir vėl atsirado ta pati be
darbė. 1920-21-22 meti buvo ne geresni 
už 1912-1913 metus. To visko žymi žmo
nių dalis nejautė taip labai, nes dar turė
jo karo metais uždirbtų pinigų, tai vieti
nė pramonė nors pakenčiamai šlubavo. Bet 
kurie karo metais negalėjo pinigų krūvas 
susikrauti, tuos ištiko didelis vargas. Pas
kui per penkis metus pramonė buvo lyg 
pradėjus atsigauti, bet ir vėl nusmuko, nes 
pinigus atskiedus beverčiais bankų priva- 
tiškais ženklais, viskas baisiai pabrango, o 
vėliau matant kad pinigų vertės mažini
mas šalies pramonę visai palaidos, ėmus 
išimt iš apivartos privatiškus ženklus, pi
nigai visiškai dingo. Bankai ėmė vienas 
pų kito užsidarinėti, ir vietinė pramonė 
-visai susmuko. Prie to viso prisidėjo dar 
karo metais įsigalėjęs trustas, kurio kon
trolė smaugte smaugia smulkiąją pramo
nę aukštomis kainomis.

Kariavusios valstybės pasaulinę pre
kybą atgaivinti nepajiegia, nes nei viena 
nieko nepelnius, stengiasi savo išlaidas su
rinkti mokesčių keliais, tat apsitvėrę aukš
tais laukia išeities. Del to prekyba supa- 
raližiuota. Kada tas viskas pasaulį nustū
mė iki bankruto, dabar viena ir kita vals
tybė norėtų gryžt prie darbo, viena ir ki
ta norėtų gryžt prie pirklybos atgaivini
mo, bet pradėt nėra kam. Pastarais lai
kais Europa pradėjo žiūrėt į Suvienytas 
Valstijas kad šios ką pradėtų, bet čia irgi 
ne taip lengva. Šalis suvargus. Milijonai 
badauja. Skirta milijonai dolarįų žmonių 
pašalpai, bet tos pašalpos yra tik akmeniu 
metamu į ežerą. Bet tikimasi kad po pre
zidento rinkimų, susidarius naujai admini
stracijai, bus bandoma pertvarkyti mui
tus. Jei tas pavyks ir jei kokia klaida ne
įvyks, reiktų tikėti geresnės ateities.

“Blogai, bet nelabai”
Kaip didelius blogmečius dabar per

gyvename, visiems aišku. Tačiau moralis
tai tuose blogumuose randa ir gerumus. 
Tie gerumai randama tame kad žmonės 
patekę vargan šiek-tiek pripranta prie 
taupumo, darbštumo ir padorumo. Karo 
metais žmonės susigaudę pinigų buvo be
veik papaikę. Pram’oninkėlių moterys rė
dėsi auksu ir šilkais, namie nieko neveikė 
ii1 namais nesirūpino. Batus nusivalyt, 
galvą susišukuot ir net apsipraust burną' 
namie nemokėjo, bet ėjo į tam tikras įs
taigas ir mokėjo didelius pinigus už “pa
tarnavimą”. Namie turėjo vieną ir dvi 
elektrikines mašinas skalbimui, bet namie 
neskalbė; skalbinius siuntė į skalbyklas. 
Kitos jau ir valgyt namie negamino, tik 
ėjo į restauracijas pavalgyt, nes jų supra
timu valgio gaminimas joms nepritiko. 
Kitos buvo net ir patvirkę, nes suradę šio- 
kias-tokias kliūtis ant savo vyrų, jų ne
paisė ir sėbravosi su piniguotais “pašali
niais draugais”, šiandien jos laikosi sa
vo vyrų, nes “draugai” neturi pinigų. 0 
anos tinginės, blogmečių paliestas, yra pri
verstos pačios apsiprausti ir susišukuoti, 
ir išsiskalbti, ir valgyt pasigaminti namie, 
nes “už patarnavimus” užmokėti pinigą 
nėra.

Vaikėzai 14-15 metų dukart savaitėj 
ėjo į skutyklas “skųst barzdas”, dabar vie
ni apsiskuta namie, o kitiems tas nereika
linga. Mergšės lenktyniavo su savo mo
tinomis parėduose ir “grožėje”; net pir
štų nagus nešė taip vadinamiems “maniku- 
riątams” nukarpyk Šiandien joms nerei
kia tiek daug pa r ėdu, nereikia taip tankiai 
plaukus raityt, ir nagus jau pačios apsi- 
karpo, nes pinigų pačios neturi, motinos 
neduoda, o “draugai” subankrutavę

(Bus daugiau)

Meri
Iš Kijevo išf 
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kalbėti su savo

- Dėkoju t 
didelę pagalbą! 
jimo užkariavon 
prakalbėjo Algi 
narsų vadą, — 1 
navai Totoriams 
rų ir vadų mun

- Paeinu i 
gal but todėl 1 
pasitarnauti sav

— Kuo esi ’ 
atvirai, — tema

- Jei skaist 
tinsi, pasakysiu.

- Užsipelm 
busi tinkamai a 
rustavimą! Už 
džiausiam prąsiž 
kyk savo vardą! 
dovas.

— Esu Kn 
Merkys.

— Kruonio s 
ris pąliuosavo J; 
sidomėjo Algirdą 
žinojo tik kaipo 
nuo laiko atšilai 
ir apie jį daug l 
gimo.

- Taip, tas. 
kunigaikšti....
ir Keistutį, jauna 
vedu tavo bausm

- Jei tik tol 
vo, tau viskas a 
rūstavo už Jauni 
niekados to nela: 
nes Jaunutis buv 
atsakė Algirdas.

- Ai1 Jaunu 
einasi? — klausi 
nint Jaunučio vai 
nystės dienų pris 
gingumas su buv 
niu.

— Gyvas ir 
Zaslave, kurį jan 
iš Maskvos. Be 
jį paliuosavai, iš 
ir tokin vargan i 
teiravosi Algirdą 
Vilniaus anuomet 
kalbiavb ir net į 

- jieškoti.
- Tikiu su] 

kunigaikšti: mudi 
nų dienų, ir net 
tėvas Gediminas i 
tokį vienas kitan 
rėjau kad Jaunut 
tas.... Gelbėjau
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Klajūnas
ISTORIŠKA APYSAKA

Parašė K. S. Karpius

(Tąsa iš pereito numerio)

PASIDAIRIUS
PER TVORA

s buvo tik tam tik- 
ė karas, pąsiliovą 
yba, iš kariumenės 
itsirado ta pati be- 
;i buvo ne geresni 
'o visko žymi žmo- 
labai, nes dar turė
tų pinigų, tai vieti- 
įčiamai šlubavo. Bet 
alėjo pinigų krūvas 
didelis vargas. Pas- 
pramonė buvo lyg 
ir vėl nusmuko, nes 

:rčiais bankų priva- 
baisiai pabrango, o 

nigų vertės mažini- 
zisai palaidos, ėmus 
zatiškus ženklus, pi- 
Bankai ėmė vienas 
ir vietinė pramonė 

:o viso prisidėjo dar 
trustas, kurio kon- ' 

a smulkiąją pranio- 
s.
ybės pasaulinę pre- : 
iegia, nes nei viena 
iasi savo išlaidas su- 
s, tat apsitvėrę aukš- 
)el to prekyba supa- 
viskas pasaulį nustu- Į 
ir viena ir Idta vals- Į 
e darbo, viena ir Id- I 
pirklybos atgaivini- Į 

kam. Pastarais lai- 
žiūrėt į Suvienytas 
pradėtų, bet k ugi 
suvargus. Milijonai 

jonai dolarjų žmonių 
Ipos yra tik akmeniu 
tikimasi kad po pre- 

darius naujai adniiui- 
na pertvarkyti mui 
r jei kokia klaida ne- 
eresnės ateities.
et nelabai” 
logmečius dabar per- 
išku. Tačiau moralįs- 
e randa ir gerumus, 
na tame kad žmonės 
i-tiek pripranta prie 
ir padorumo. Karo 

.audę pinigų buvo be- 
loninkėlių moterys rė- 
, namie nieko neveikė 
io. Batus nusivalyt, 
net apsipraust burną 

t ėjo į tam tikras iš
dėlius pinigus už "pa- 
i turėjo vieną ir dvi > 
> skalbimui, bet n« 
s siuntė j skalbyklas.

namie negamino, tik 
savalgyt, nes jų sups
imas joms nepritiki 
ttvirkę, nes suradę šie 
ant savo vyrų, jų ne 
su piniguotais “pašalk 
iandien jos laikosi sa
gai” neturi' pinigų. C 
lėčių paliestas, yra pp 
prausti ir susišukuoti 
gyt pasigaminti namie 
.uus” užmokėti pinįi

metų dukart savaisg 
ist barzdas”, dabar vr Į 

o kitiems tas nereiiT 
iktyniavo su savo 
ir “grožėje”.; net pkl 
vadinamiems “nianfcf

Šiandien joms neiti 
lų, nereikia taip tank-i 
nagus jau pačios ap&g 
pačios neturi, motin! 
ii” subankrutavę 
daugiau)

VI
Merkys ir Algirdas

Iš Kijevo išėjus, Algirdas, Merkiui va
dovaujant kelius, baigė užkariavimą visų 
žemių gulinčių tarp Kijevo ir Juodųjų ju
rų. Šlavė Lietuviai kai audra, ir niekas 
jų sulaikyt, nepajiegė.

— Jura! Jura! — sušuko Lietuviai 
pasiekę Juodąją jurą, ir čia jų užkariavi
mų eisena pasibaigė, nes toliau nebuvo ga
lima eiti.

Totorių khanai, užimti naminiais vai
dais, nesipriešino Algirdui, nors skaitė tas 
ženies savomis ir buvo gatavi, • progai at
ėjus vėl atimti.

Algirdas buvo pirmutinis Lietuvių val
dovas kuris praplėtė Lietuvos ribas “nuo 
juros iki juros”, nors yra padavimas kad 
jo tėvas Gediminas buvo kartą dasimušęs 
iki Juodųjų jurų.

. Lietuva dabar, buvo didelė — nuo Bal
tijos iki Juodųjų jurų!

* * *
Tik kada priėjo juodąją jurą ir su

stojo, Algirdas turėjo laiko plačiau išsi
kalbėti su savo narsiu pagelbininku.

— Dėkoju tau, narsuoli, už tavo tokią 
didelę pagalbą! Be didelio kraujo pralie
jimo užkariavom tokius didelius plotus!— 
prakalbėjo Algirdas i mažai pažystamą 
narsų vadą. — Iš kur esi kilęs ir kodėl tar
navai Totoriams, kuomet tokių narsių vy
rų ir vadų mums reikalinga?

— Paeinu iš Vilniaus, ir tarnavau čia 
gal but todėl kad atėjus laikui galėčiau 
pasitarnauti saviems, — atsakė Merkys.

— Kuo esi vardu, neslėpk, sakyk man 
atvirai, — teiravosi Algirdas.

— Jei skaistus kunigaikštis neužsirus- 
tinsi, pasakysiu. ■

— Užsipelnei didžiausio atlyginimo ir 
busi tinkamai apdovanotas, ir kalbi apie 
rustavimą! Už tokį pasitarnavimą net di
džiausiam prasižengėliui dovanojama! Sa
kyk savo vardą! — drąsino jį Lietuvos val
dovas.

— Esu Kruonio sūnūs iš Vilniaus, 
Merkys.

— Kruonio sūnūs? Ai’ tas Merkys ku
ris paliuosavo Jaunutį iš kalėjimo? — su
sidomėjo Algirdas, kuris kitados Merkį pa
žinojo tik kaipo vieną iš daugelio laikas 
nuo laiko atsilankiusių į Krėvą Vilniečių, 
ir apie jį daug kalbėta po Jaunučio pabė
gimo.

— Taip, tas pats, atleisi, skaisčiausis 
kunigaikšti.... Prasižengiau prieš tave 
ir Keistutį, jaunas būdamas. Dabar pasi
vedu tavo bausmei.

— Jei tik toks tavo prasikaltimas bu
vo, tau viskas atleista! Tiesa, Keistutis 
rūstavo už Jaunučio paliuosavimą, bet aš 
niekados to nelaikiau reikšmingu dalyku, 
nes Jaunutis buvo bespėkis prieš mus, — 
atsakė Algirdas.

— Ar Jaunutis dar gyvas, Kaip jam 
einasi? — klausė Merkys išgirdęs sumi
nint Jaunučio vardą, nes atgimė jame jau
nystės dienų prisiminimai ir artimas drau
gingumas su buvusiu Vilniaus sosto įpėdi
niu.

— Gyvas ir sveikas, ir ramiai gyvena 
Zaslave, kurį jam paskyrėm po sugryžimo 
iš Maskvos. Bet pasakyk man kodėl tu 
jį paliuosavai, išstatydamas save pavojun 
ir tokin vargan kokį nuo to pernešei? — 
teiravosi Algirdas, prieš kurio užvaldymą 
Vilniaus anuomet Merkys ir Jaunutis suo- 
kalbiavo ir net į Maskvą bėgo pagalbos 
jieškoti.

— Tikiu suprasi mane, skaisčiausis 
kunigaikšti: mudu buvom draugai iš jau
nų dienų, ir net jūsų garbingos atminties 
tėvas Gediminas mus tankiai pagirdavo už 
tokį vienas kitam atsidavimą. Aš neno
rėjau kad Jaunutis butų kalėjime nužudy
tos.... Gelbėjau jį iš nelaimės.

— Tai buvo tavo ištikimybės parody
mas, o ne prasižengimas. Dabar vėl pa
rodei savo ištikimybę tiems kuriems pri
dera! Lietuvis esi! — pagyrė jį Algirdas. 
— Ar ir Maskvoje su Jaunučiu tada buvai?

— Taip, aš jį ten palydėjau, nes ma
niau kad ten gaus tarpininkus savo tei
sėms atgauti, bet kada jis apsikrikštijo ir 
tikėjosi kad Maskva ginkluotą spėką siųs 
prieš Vilnių, to negalėjau pakęsti, ir mu
du skyrėmės....

— Tai tu ir tada buvai ištikimas sa
vo šaliai ir savo dievams! Telaimina jie 
tave! Ar dar ir dabar nesi apsikrikštijęs?

— Ne, nes tarnaujant Totoriams jie 
nereikalavo mano krikšto, — atsakė Mer
kys.

— O į Vilnių ar gryši kada?
— Mielai gryščiau, kad ir šiandien, 

jei tik galėčiau.
— Už tai kuo man čia pasitarnavai, 

neturėtum nei abejoti kad tau negalima 
į Vilnių gryžti. Keistutis tave priims su 
džiaugsmu. z

— Dėkingas esu, skaistus kunigaikšti, 
už tai. Noriu pamatyti savo gimtinį kraš
tą, savo tėvą ir draugus.! Laimingas bu
siu į Vilnių parėjęs!

— Tavo troškimai visi yra patenkina
mi! Še tau mano ženklas, su juo keliauk 
tiesiai pas Keistutį, pasakyk kad aš par- 
siunčiau tave į Vilnių, o mano pasiuntiniai 
kartu su tavijn parėję pasakys mano myli
mam broliui kokius nuopelnus tu įgijai. 
Gal taip dievų buvo lemta kad tu Lietuvoje 
prasikalstum, kad laikui atėjus galėtum 
man pagelbėt, — kalbėjo Algirdas, dėda
mas ranką Merkiui ant peties.

* * *
Užkariautojams gryžtant nuo Juodų

jų jurų, pas Algirdą pribuvo Keistučio pa
siuntiniai, kurie pranešė apie paskiausius 
įvykius Lietuvoje, Keistučio žygiuose su 
kryžeiviais, kas davė Merkiui progą pa
skubėti gryžimą į Lietuvą:

— Štai, narsuoli, atėjo tau proga pa
sitarnauti ir pačiam Keistučiui, taip kaip 
pasitarnavai man! Skubėk pas.jį!.— ta
rė Algirdas, susirūpinęs savo brolio liki
mu.

(Bus daugiau)

ASTROLOGIJA
Šio periodo ženklas yra:

SVARSTYKLĖ (LIBRA)
Nuo Rugsėjo 23 iki Spalių 21.

Ypatos gimusios šiame laikotarpyje yra Svar
styklių ženklo ypatos. Libra (Svarstyklės) yra 
septintas zodiako ženklas. Libra yra ženklas lyg
svaros, simetrijos, grožės, šio ženklo ypatos 
yra linksmos, draugiškos, talentingos, tankiai 
artistiškos. Palinkę daryti bandymus su gyve
nimu, vietoj kovoti su juo. Nusileidžia menk
niekiams vietoj kelti suirutes tarp draugų.

Vyrai gimę šiame laike yra pikti, mylinti gaš
lumą; neišpildanti savo pažadėjimų, turi gerą iš
kalbą, laimę prekystėje, pasisekimą įsimylėji
muose.

Moterys yra linksmos, gaunančios pagyrimų, 
mėgsta bartis ir neištikimos savo vyrams, nemy
lės savo vyro bet susidės su kitais.

LIETUVOS 
ZĖMLAPIAI 

30c
Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius ; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį 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 kilus miestus — 30c. 

Kaina: vietiniams po 25c.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior avė. Cleveland, O.

Pragare.
Nuėjusi pas spiritistą vie

na našlė paprašė iššaukt sa
vo mirusio vyro vėlę.

Pasirodžius jai, našlė pa
klausė :

— Ar tu esi laimingas, 
vyreli?

— Labai laimingas mano 
širdele!

— Ar laimingesnis negu 
žemėj su manim gyvenda
mas?

— Daug daug laiminges
nis.

— Nejaugi? Ar jau dan
guje taip gera ir gražu?

— Nežinau, mano miela, 
ąš t- pragare..

Gerai pavažinėjo.
Pilypo sūnūs buvo šofe

riu. Kartą įsisodinęs tėvą, 
niekad nemačiusį automo
bilio, pradėjo važiuoti tiek 
greitai kiek tik gali. Ilgai 
važiavus kelias pasisuko į 
šalį, automobilius nespėjęs 
keliu pasukti, atsidūrė į me
dį. Tėvas su sunum kuliais 
iškrito.

Sūnūs: Puikiai važiavom!
Tėvas: Kaip tu tą šėtoną 

sustabdai ten ,kur medžio 
nėra?

Iš Biblijos
Mokytojas: Tai ką Vieš

pats Dievas sutvėrė šeštąją 
dieną?

Mokinys (matydamas mo
kytoją rodantį Į savę): Po
ną___ poną mokytoją.

Mokytojas: Žmogų, asile, 
o mane!

Nežinia į katrą pusę.
—Kazy, juk tu atžagariai 

balną uždėjai?
— O ką tu žinai Į kurią 

pusę aš josiu?....

Eik pėsčia!
Čigonas joja raitas, paga

vo už kaklo blusą kuri jam 
kando ir ją mesdamas sa
ko:

— Ot bjaurybė, nenorėjai 
raita jot, tai dabar eik sau 
pėščia..........

4/

Tamošiaus praktingumas.
Lukrecija vyrui: Tegul 

galas kur tavo berną!....
Tamošius: Ar jau gal ką 

pavogė ?!
Lukrecija: Nepavogė, bet 

man prisipažino kad mane 
mylįs.

Tamošius: Kad tave kur 
galas! Taip nugąsdinai. Ma
niau kad bėrį išjojo.

Praktiškas išsprendimas.
Mokytoja: Juzyt, kiek siu

vėja turėtų grąžinti medžia
gos, jeigu jai buvo duota 8 
metrų gabalas, iš kurio ji 6 
metrus sunaudojo suknelei?

Aštuonių metų Juzytė: 
Nė skarmalėlio, ponia mo-

1932 KALENDORIUS 1932

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—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

Rugsejis-September
Sekmad. 25 Vladislovas. Vientautas. Zelvė, Maldonis r
Pirmad. 26 Kiprijonas. Gražina, Kurytis, Metrą
Antrad. 27 Kozmas ir Darni j. Danyla, Tautrimas
Trečiad. 28 Vaclovas. Tautvydas, Visgirde
Ketv’tad. 29 Mykolas Arkang. Vilikaitis, Vėsula
Penktad. 30 Jeronimas. Žymantas, Ęytautė
šeštad. 1 Remigijus. Kirvė, Mantis, Veltė

kytoja. Jei gera siuvėja, tai 
likučius sau pasilieka, jei 
menkesnė, tai sukerpant su
karpo.

Apgavo.
Vienas technikos studen

tas labai įsimylėjo vieną me
dicinos stendentę, kuri jo vi
sai nemylėjo. Kartą studen
tas susitiko tą studentę gat
vėje ir kalbėjo jai apie savo 
didelę meilę. Studentei kal
ba labai įgriso, bet ji nega
lėjo įsimylėjusiu atsikratyti. 
Tada ji sako:

— Ar ištikro tamsta ma
ne taip myli? Aš netikiu..

Studentas atsako:
— Mylimiausioji, aš galiu 

įrodyti, tik pasakyk kaip?
— Meil’ė yra tai vidaus 

liga, o tokias ligas mes me
dikai, paprastai pažįstame 
iš liežiuvio. Todėl tamsta 
parodyk man liežiuvį ir ge
rai užsimerk, kad tamstos 
akys man nekliudytų diežiu- 
vyje 'meilę gerai ištirti.

Studentas tuojau išpildė 
savo mylimiausios prašymą, 
o ji tuo tarpu pabėgo į kitą 
gatvę.

Vienas iš kito pasityčiojo. 
Keleivis, važiuodamas gar

singu Kauno arklių tramva
jum, gerokai prasnaudęs, ir 
plačiai žiovaudamas klausia 
konduktoriaus: — Ką veik
sit tada arkliais, kai konkės 
bėgiais motorinis tramvajus 
vaikščios?

Konduktorius: Tada ar
kliai tramvajum 'važinės.

Keleivis: Jei arkliai tram
vajum važinės tai karvės 
konduktoriais bus.

Paaiškino
— Jonai, kodėl, pas mus 

tiek daug suplyšusių dešim
tinių ?

—Kvailas tu esi, Juozai. 
'Ar tu nežinai kad musų mie
ste yra klubas kur miesto 
teligentija per naktį prie 
žaliųjų stelelių pinigus tri
na?

— Na tai kas?
— Dar tu nesupranti! Ak

muo ir tai betrindamas su
dyla, o tu nori kad popieri
nės dešimtinės laikytų.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

LAUKINIŲ KAUKIMAS . 
“Gamta savo Žalumoj" — kaip 
atvaizduota Amerikos Įžymiausio gy
vulių tapytojo Paul B ran so m • • « 
įkvėpto žiaurios kovos tarpe drasku- 
no laukinio Šunies ir pikto vilko . . • 
kaip aptašyta garsioje Jack London 
norelėje apie kovą su žalia gamta 
šaltoje šiaurėje.

I
Copr.. 1932. 

The American 
Tobacco Co.

neturi vietos
—ir žalias tabakas 

cigaretuose
Jo nėra Luckies 

. . . lengvinusiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausių, pati 
puikiausia tabakų visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

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

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamų Lucky Strike valy
mo procesų, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir Sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

“It’s toasted”
Tas pakelis lengvų Luckies

i

"Jei žmogui parašytų geresne knygų, pasakytų geresnį pamokslų, ar padarytų tobūlcsuius siųstus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus miško tankmėje, vistiek pasaulis iki jo durų pramins takų.**

RALPH WALDO EMERSON
Ar šis pareiškimas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiriu ir priima Lucky Strike?
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DERLIUS IR ŪKININ
KU RIZIKA

Žemės ūkis Lietuvoj vie
nas rizikingiausių verslų ir 
vis tik juo verčiasi apie SOL 
gyventojų. Pasitaikys palan
kios oro sąlygos—javai ge
rai užderės ir patensins u- 
kininko darbą; ištiks sausra 
arba liūtys — žus ne tik visų 
metų ūkininko' visos šeimos 
darbas, bet ir Įdėtas kapi
talas. Skurdas tokiais atve
jais tik per porą metų beiš- 
lyginamas. Todėl ūkininkas 
gyvena nuolatinės rizikos 
būtyje visada neramus savo 
rytojum, o jei ir raminasi 
tai gera viltim, kurios gali
mybei suvokti nėra jokio 
patikimesnio šanso, nes la
biau nepastovesnio dalyko 
pasaulyje kaip oras, nėra. O 
žemės ūkis, daugiausia, nuo 
oro ir priklauso.

Taigi, ką tikra ūkininkas 
gali nuspėti rudens rugius 
sėdamas, kokiame ore jis 
sekančią vasarą juos pjaus, 
jeigu mokyti meteorologai, 
spėdami orą tik sekančiai 
dienai, sako rizikuoja 90L . 
Argi stebėtina kad Į amžių 
amžius gyvenančių žmonių 
tokiose sąlygose psichiką gy 
venimas- paveikė ir išaugi
no jų per ne lyg didelį abe
jingumą ir kiečiausią ūki
ninkavimo formų konserva- 
tiškumąi Apie bet kuri da
lyką Lietuvos ūkininkas ne
pasakys iškart savo nuomo
nės, nepareiškęs “kažin”. 
Kai kas labai nusiskundžia 
Lietuviško ūkininkavimo 
formų konservatizmu, ku
rio kiautas labai storas esąs 
net traktorius ji vargiai 
laužąs ir mažai teveikiąs 
gyvenamojo laiko tempas.

Jei Lietuvos žemės ūkis 
taip lėtai eina iš ekstensy
vaus Į intensyvų, tai ne be 
dalies Įgimto ūkininkams 
atsargumo naujybėms ir ei
lės kitų priežaščius, kurios 
turi galią gyvenimišką pras
mę ir ekonomiškus pateisi
nimus. Todėl, jei retai Lie
tuvos laukuose • matoma 
traktoriai, ūkiuose sudė
tingos kūlėjos, bei kitosjno- 
derniškos mašinos, tai tuo 
nereikia stebėtis. Visa tai 
atsiras ne iš karto, ne ‘re
voliucijų” keliu, kuriuo že
mės ūkis nepakenčia. Šie, 
krizio metai vaizdžiai paro
dė kad krizio naštą labiau
siai pajuto intensyvas arba 
moderniškai vedamas ir vi
sokių mašinų pilnas ūkis, 
kaip pusiau intensyvus, koks 
yra Lietuvos žemės ūkis. 
Tačiau dar truputį apie tą 
pačią ūkininko- riziką.

Net ir javus nupjovęs u- 
kininkas nėra del jų tikras. 
Nors ir neilgai jie lauke turi 
džiūti, bet pasirodo ir tai 
dar per daug laiko yra, kad 
kokios nors oro atmainos 
juos sunaikintų. Ir šymet 
panašiai atsitiko, o koks ge
ras buvo javų derlius. Jis 
turėjo būti geresnis ir už 
1930 mt. buvusį, po karo re
kordinį derlių. Ūkininkai

gražiai žiemkenčius nupjo
vę, sustatė džiūti ir betruko 
gražių poros—keturių die
nų, ir visi jie but kluonuose 
atsidūrę. Tačiau įvyko ki
taip. Gražiosios viltys der
liaus požiūriu turėjo užlei
sti vietą baimei. Ji buvo di
delė tiems ūkininkams kurie 
sausam orui esant javų ne- 
suvežė. Prapliupęs gausus 
lietus lijo visas pirmas de
šimts Rugpjūčio m. dienų. 
Liūčių metų pasitaikė labai 
šiltas oras, kas retenybė 
Lietuvoj, todėl netruko ja
vai sudygti ir net sužaliuo
ti gubose stovėdami, arba 
nenupjauti, varpose.

Labiausia nuo liūčių nu
kentėjo šiaurinė Lietuvos 
dalis, mažiau pietinė—Su
valkija. Del liūčių padarinių 
iš pradžių buvo labai didelė 
baime, bet pragiedrėjęs o- 
ras lietaus padarytus nuo
stolius žymiai atitaisė ir 
teigiamai paveikė ūkininkų 
nuotaiką.

Nors liūčių padaryti nuo
stoliai dar tebeskaičiuoja
mi, bet jau dabar aiškėja., 
kad del minėtos priežasties 
bus žuvę rugių derlius apie 
20% ir kiek daugiau kvie
čių. Vadinasi, derlius bus 
mažesnis už pernykštį. Va
sarojui liūtys mažai paken
kė, o runkelius net pataisė.

Aišku, eksportui šymečio 
javų derliaus grudų nebus, 
gal ne tiek dėl sumažėjusio 
jų kiekio, kiek dėl pablogė
jusios kokybės ir dėl pigių 
kainų užsienio rinkoje.

Kaip matyt, šymečio der
liaus perspektyvos Lietuvos 
ūkininkus apvylė pačiu pa
skutiniuoju laiku, kada jie 
mažiausia tai tikėjosi. Nors 
kita vertus, tokios liūtys, 
kaip šymet, kad ir mažesnės, 
bet, beveik kas metai perio
diškai kartojasi. Mat, perė
jimas iš pavasario į vasarą 
arba iš vasaros į rudenį, Lie
tuvoje visada gausingas lie
tum. šitie periodiški reiški
niai verčia Lietuvos ūkinin
kus pagalvoti dėl apsisau
gojimo priemonių. Sakysi
me, kaimyninėj Švedijoj, 
kur minėtas laikotarpis dar 
gausingesnių lietum pasi
žymi, ūkininkai turi priemo
nių javams išgelbėti ir jų 
javai niekad lauke nesudyg- 
sta. Turi panašius budus ir 
kiti kraštai. Šymetis atsiti
kimas kaip tik ir paskatins 
Lietuvos ūkininkus apsidai
ryti, kaip kitur ūkininkai 
rizikos galimybes mažina.— 
Tslx

DIRVOS’ VAJAUS EIGA
“DIRVA”’

6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO ■,I

“Dirvos” vajus įsijudina 
labiau ir labiau. Vis nauji 
ir nauji kontestantai atsi
liepia, o kaip kurie nieko

JAMES Restaurant
6603 Wade Park Avenue

Skan is Amerikoniški ir Europiški 
valgiai. Kainos žemos. Lietuvia1 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave.
Prie B. 66th Street 
—ENdicott 4633—

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road.

<****.1.4.»***4*«.**»*.K.*»*«i

I F5 O ROSEDALE
i Dry Gleaning Go.::
X m&wi I-I End. 7906
I C. F. PETRAITIS, Prop, k
I 6702 Superior Ave.,' ;•

nelaukdami siunčia ir pre
numeratas.

Šiose dienose atėjo pluoš
tas naujų skaitytojų iš Chi- 
cagos.

V i e t i nis Clevelandietis 
M. Drasutis pasirodė drą
siausias: jis nelaukdamas 
iki Clevelande atsidarys va
jus oficialiai (tas bus sek
madienį, Spalių 2 d.) jau 
atnešė vieną naują skaity
toją ir sako u “Iki kiti va
jaus veikėjai įsijudins po 
po vajaus atidarymo, aš 
busiu toliausia nužygiavęs. 
Tegul pasivys mane kas no
rės.”

J. Krasauskas (Toronto, 
Kanada) dirba išsijuosęs ir 
siunčia naujas prenumera
tas vieną po kitai’. Jis ran
da naujų prenumeratų sa
vo kolonijoje ir išrašančių 
“Dirvą” į Lietuvą.

Didelis subruzdimas pra
sidėjo Grand Rapids, Mich, 
šis miestas iki šiolei buvo 
socialistų tvirtovė. Dabar 
būrelis gerų patriotų Lie
tuvių organizuoja armiją ir 
ims tą tvirtovę griauti. Ga
na, sako jie, tie raudonu
kai mus už nosių vedžiojo. 
Mums nereikia tokių kurie 
dirba partijai, mes norim 
dirbti apšvietai, sako Grand 
Rapids patriotai.

Gyvumas pradeda rody
tis ir tolimoj kolonijoj Wa- 
terburyje. Rytiniai Lietu
viai labai tenkinasi “Dir
va”, tik pageidauja dau
giau raštų iš tų kolonijų.

“Dirva” užrašyti 
lengva

Pasibaigė laikai brangių 
parėdų, brangių automobi
lių, brangių išeigų, ir bran
gių laikraščių. Dabar dar
bo žmogelis vos išgali pra
misti, iš kur jis įstengs už
siprenumeruoti brangų laik
raštį.

“Dirva” yra pigus laik
raštis — tik $2.00 į metus 
(pusei metų — pusė kai
nos), ir tie kurie kartą ją 
gauna pažinti daugiau su 
ja skirtis nenori.

Darbininkai be laikraš
čio dabar labiau gyventi 
negali. Seniau kada pini
gų turėjo, galėjo visur va
žinėtis ir po brangius teat
rus vaikščioti, bet dabar tik 
laikraštis gali būti jo ge
riausias liuoslaikio drau
gas. “Dirva” yra pigiausias 
darbo žmogelio pasilinks
minimas dabar kada kito
kiems pasilinksmini m a m s 
pinigų nėra.

“Dirva” paduoda apie ju
dėjimą darbų Amerikoje ir 
visame pasaulyje; apie at
einančius Prezidento rinki
mus, apie prohibiciją, na o 
iš Lietuvos tai teikiama ne 
tik įvairios žinios, ,bet ir 
aprašymai Lietuvos miestų 
ir miestelių, jums gerai ži
nomų vietų. Telpa gana 
juokų ir rimtų istoriškų 
skaitymų.

į Ofiso Telefonai Namu Ž 
?MAin 1773 KEnmore 4710WJ 

t P. J. KERŠIS i 
:: 1114 Standard Bank Bldg. | 
X Baigęs teisių mokslą Cumber- j; 
2 land Universitete ir darbuojas 
į su Teisių ofisu advokatų ;' 
S Collister, Stevens ir 4
| Kurzenberger i 
t Su visais teisiu reikalais Lietu- 
•> viai, Slavai, Lenkai ir Rusai j 
Į kreipkitės prie musų. J

“Dirva” kovoja už Lietu
vystės palaikymą, gerbimą 
Tėvynės Lietuvos, palie
kant Lietuvos politiškus

reikalus patiems Lietuvos 
gyventojams. Neperša jo
kių svetimų izmų kurie tik 
žudo Lietuvius, kurių va
dai per eiles metų darbinin
kus išnaudojo, o nieko ne
davė už tai.

Skaitykit “Dirvą” patys, 
išrašykit ją savo draugams

ir giminėms čia ir Lietuvo
je. (Lietuvon kaina me
tams $3, pusei metų $1.50.)

Siųskit atsakymų 
blankas

Nekurie jau atsiuntė at
gal Vajaus blankas, bet ki
ti dar ne. Prašome siųsti 
jas išpildžius visus klausi

mus, nes informacijos apie 
jūsų koloniją bus patalpin
tos “Dirvoje”, nežiūrint ar 
blankos gavėjas dalyvaus 
vajuje ar ne.

Iš priežasties bedarbės, ir Ka
nados Lietuviams “Dirva” ati

duodama metams už $2.

Milžiniškas “DIRVOS” Naujų 
Skaitytojų VAJUS! 

i ’ /

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

Kviečiame visus senus skaitytojus dalyvauti ir gauti po vieną naują skaitytoją

MERUNAS
Juodo Karžygio Sūnūs

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

[^AUGELIS tautų turi sa- 
vo karžygystės laikų is- 

torines-legendares apysakas— 
Anglai turi “King Arthur”, 
Francuzai turi “Roland”, ir tt. 
K. S. Karpavičius, Lietuvių Is
torinių Apysakų tvėrėjas, pa
siėmė sutverti Lietuviams to
kį kurinį, kuris bus originalis, 
ne pamėgdžiojimas tų ar kitų 
tautų apysakų — tai bus daly
kas kokio dar jokis kitas Lie
tuvių rašytojas nepasikėsino 
parašyti.

Garsus ir karžygiški buvo Lie
tuvių senovės laikai, ir jie subu- 
davojo pamatą ant kurio pakilo 
Lietuva Į tokią kokia ji buvo I 3- 
me, 14-me ir 1 5-me šimtmečiuo
se. Tie amžiai jau plačiai apra
šyti, taigi ne apie juos bus ši apy
saka, bet apie gilesnę senovę, le- 
gendariuose laikuose — laikuose 
garsingos APUOLĖS, kurios lie- 
kanas-griuvėsius šiais laikais už
tiko ir atkasė netoli Skuodo, Že
maitijoje.

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

K.

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

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

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

1. Juodas Karžygis
3. Kryžeivis

5. Klajūnas
7. Du Broliai

Didysis

2. Baltijos Aras
4. Juros Merga

6. Vargšų Karalienė
8. Vytautas
Istoriškos Dramos

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

13. Birutė ir Kuprelis

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

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

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

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

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

TODĖL tai visi privalote tap
ti “Dirvos” skaitytojais;

TODĖL tai seni skaitytojai pri
valote stengtis atnaujinti savo 

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

AMERIKA - KANADA 7 LIETUVA -SUKRUSKITE!
Stokite visi į “Dirvos” Artojų eiles — reikia daugybės darbininkų — uždirbkit kelis dolarius.

EKSPORT
Seniau Lietuvoj 

išauginama gana ( 
darbinių arkliu. • 
niais laikais jauni 
darbiniai arkliai b 
na geromis kaino 
duodami į Vokieti 
Europos šalis. A 
arklių išaugindav 
duodavo Suvalkij 
kai.

Dabartiniais lai 
darbinių arklių 
beveik negalimas, 
automobiliai, tra 
kitos mašinos,'kui 
poje dabar pavad 
liūs. Dėl šitos į 
darbinių arklių ka 
atpigo. Seni, darbu 
mi, arba mažai 
arkliai parduodam 
juos gaunama tol 
kaina, kad kartais 
gaišinti laikas to 
nuvedimui į turgų

Tuo tarpu vak; 
poje yra galima 
kaina parduoti da 
tinkamus arklius, 
riuose kraštuose 
liai yra perkami i 
ra reikalo, kad i 
duodamieji arkliai 
žus, jauni, arba 
rūšies. Atvirkšči: 
iriausiais yra lail 
nieji darbo arklia 
atšerti bei papen

Liepos mėn. pi 
šertas senas Lie 
lys Paryžiuje bu 
damas vidutinis] 
litų. Muitas bui 
Arklio nugabeni; 
tavos iki Paryžia 
apie W It. Tokiv 
metus muitą ir 
išlaidas, už ridu 
arklį būdavo gar 
360-370 litų.

Šią vasarą sud 
kybos sutartyje 1 
Prancūzija Lietu 
išsiderėti teisė i 
Prancuzijon 3,00 
metus, sumokant 
muitą. Lietuvos ] 

x vai susidomėjo m 
lių prekyba ir tu 

■ dėjo eksportus. E 
ru laiku Pranei 
lė minimalį muitą 
tų. Tuo budu už r
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iŠ LIETUVOS
bolo komandom, ir, beveik, duonos kepyklai čia butų la-
visas nugali. Kaip Varniams bai geros sąlygos. —Tsb.

MĖSINIU ARKLIŲ 
EKSPORTAS

Seniau Lietuvoje būdavo 
išauginama gana daug gerų 
darbinių arklių. Prieškari
niais laikais jauni ir stipri 
darbiniai arkliai hudavo ga
na geromis kainomis par
duodami j Vokietiją ir kitas 
Europos šalis. Ypač daug 
arklių išaugindavo ir par
duodavo Suvalkijos ukinin- 

' kai.
Dabartiniais laikais jaunų 

darbinių arklių eksportas 
beveik negalimas. Įsigalėjo 
automobiliai, traktoriai ii 
kitos mašinos,'kurios Euro
poje dabar pavaduoja ark
lius. Dėl šitos priežasties 
darbinių arklių kainos visai 
atpigo. Seni, darbui netinka
mi, arba mažai betinkami 
arkliai parduodami odai. Už 
juos gaunama tokia menka 
kaina, kad kartais yra gaila 
gaišinti laikas tokio arklio 
nuvedimui Į turgų;

Tuo tarpu vakarų Euro
poje yra galima įmanoma 
kaina parduoti darbui nebe
tinkamus arklius, nes neku
šluose kraštuose toki ark 
liai yra perkami mėsai. Nė
ra reikalo, kad mėsai par
duodamieji arkliai butų gra
žus, jauni, arba ypatingos 
rūšies. Atvirkščiai, tinka
miausiais yra laikomi senes
nieji darbo arkliai, jeigu jie 
atšerti bei papenėti.

Liepos mėn. pradžioje at
šertas senas Lietuvos' ark
lys Paryžiuje buvo parduo
damas vidutiniškai už 660 
litų. Muitas buvo 34 litai 
Arklio nugabenimas iš Lie
tuvos iki Paryžiaus apseina 
apie 240 lt. Tokiu budtl, at
metus muitą ir gabenimo 
išlaidas, už vidutinį mėsinį 
arklį būdavo gaunama apie 
360-370 litų.

Šią vasarą sudalytoj pre
kybos sutartyje Lietuvos su 
Prancūzija Lietuvai pavyko 
išsiderėti teisė eksportuoti 
Prancuzijon 3,000 arklių į 
metus, sumokant minimalų 
muitą. Lietuvos pirkliai gy- 

Vvai susidomėjo mėsinių ark
lių prekyba ir tuojau prasi- 

■ dėjo eksportas. Deja, pasta
ru laiku Prancūzai pakė
lė minimali muitą ligi 160 li
tų. Tuo' budu už mėnesį Lie-

tuvos arklį tektų gauti tik 
apie 250 litų. Muito pakėli
mas neįgiamai paveiks mu
sų arklių eksportą.—“M.R.”

tokis dalykas ne šiaip sau, 
bet kuo ne viso miestelio 
prestižo klausimas. — Tsb.

Į LIETUVĄ
PERSITIKRINKIT

Trumpa, Greita Kelionė
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‘BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’
Išplaukimai iš New Yorko:

M.L. GRIPSHOLM Spalių 4
M.L. KUNGSHOLM “ 13
S.S. DROTTNINGHOLM “ 25
M. L. GRIPSHOLM Lapk. 3
S. S. DROTTNINGHOLM Gr. 2
Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris su žemlapiu Lietuvių kalboj . 
gaunamas pas musų agentus ar- j 
ba musų raštinėj:

Swedish American Line
24 State St. New York, N. Y.

Pasiuto buliai.
Rietavas, Telšių aps. — 

Rugp. 19 d. ponios V. dvare. 
Rietavo valse. įvyko smarki 
kova. Ponios V. bulius, per
bridęs per upelį, nuėjo į sve
timą bandą svečiuosna. Ka
da piemenė pasiūlė su bota
gu grįžti prie savosios ban
dos, bulius nepatenkintas 
puolė prie jos ir sužeidė 
Piemenei kovoje, talkon at
bėgo jaunas vyrukas, kuris 
imtynėse su buliumi irgi ta
po sužeistas. Kažin kas bu
tų įvykę, jei nebūtų atbėgęs 
savininkės sūnūs ir nebūtų 
jam akių išbadęs.

Prieš kelias dienas Rieta
vo merg. Ž. Ž. U. mokyklos 
bulius taip pat užpuolė ir 
subadė kerdžių, kuris ta
pačią dieną kančiose mirė. 
Buliui kovoje kirviu per
skelta galva — žaizda tebe- 
gydoma. . Tsb.

Plačiai naudojasi pienine.
Žagarė, Šiaulių aps.—Be

veik visi šios apylinkės u- 
kininkai pieną vežė pieni 
nėn. Pieno ūkis — dabar 
svarbiausias ūkininko paja
mų šaltinis. Bloga, kad ir 
pieno kainos nesilaiko pa
stovios ir pamažu vis krin
ta. — Tsb. r

Labai domisi futbolu.
Varniai, Telšių aps. — Iš 

visų sporto šakų labiausiai 
žemaičių yra mėgiama .— 
futbolas. Spardo jį maži ir 
suaugę vyrai. Ir Varniuose, 
kaip ir daugely kitų mieste
lių. yra neseniai įsikūrusį 
futbolo komanda, pasivadi
nusi legendariškojo Žemai-' 
čių milžino — Džiugo vardu. 
Dažnai ji rungiasi su kaimy
ninių miestelių tolygiom fut-

J LIETUVĄ 
per BREMENA 

greičiausiais juru laivais 

BREMEN
EUROPA

Puikus gelžkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVER į

LIETUVA.
Informacijų kreipkitės: 

1119 Euclid Avę. Cleveland
NORTH GERMAN 
LLOYD

Nustojo 20 Svarų
Riebumo į 4 Savaites

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

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

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

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 jį 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka i 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus* trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa-1 
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys I

Mažai rūpinasi sodais.
Krekenava, Panevėžio aps 

Daug ūkininkų čia turi di
delius ir gražius sodus, bet 
visi jie apleisti ir netvarko
mi. Dėl to ir derlius juose 
šymet menkas. Kriaušių, 
kaip ir nėra. — Tsb.

Naajoviškiausios talkos.
Žygaičiai, Tauragės aps. 

—Šioj apylinkėj labai ple
čiasi “mažinautės” arba tal
kos javams kulti. Jos pasi
žymi tuo, kad baigus darbą, 
prasideda linksmoji dalis su 
šokiais ir muzika, kuri kar
tais ir ilgiau, kaip pati tal
ka užtrunka. Ne be to, kad 
šeimininkai svečių nepavai
šintų. O vaišes stengiamasi 
padaryti tokias, kad svečiai 
jas ilgai atsimintų. Pažymė
tina, kad javus kuliama mo
torinėmis mašinomis, o ark
linės — jau didelė čia rete
nybė.—Tsb.

Kates vietoj kiaulių atvežė.
Obeliai, Rokiškio aps. — 

Rugpjūčio 30 d. vienas u- 
kininkas, net nuo Dusetų, į 
Obelių bekoninių kiaulių 
priėmimo punktą atvežė ve
žimą kačių prigaudęs. Visaip 
pajuokiamas ūkininkas dėl 
atvežtųjų gyvulių, aiškino
si, kad jam vienas “ponas” 
sakęs, jog vietoj bekonų, i- 
ma ir kates. Kates jis tuo
jau paleidę. Jų daugumas 
apsigyveno geležinkelio san
dėliuose, kur yra daug žiur
kių prisiveisę. Stoties virši
ninkas tokia proga džiau
giasi, nes tikisi, kad išalku
sias katės pradės žiurkes 
gaudyti. — Tsb.

Daug vežama obuolių užsie
nin.

Kaunas. —Šį rudenį pa
stebėtina didesnis obuolių 
išvežimas užsienin. Dau
giausia vežama jų į Angliją 
ir Vokietiją. Išvežamųjų o- 
buolių geram vardui ir kai
noms palaikyti, yra išleistos
tam tikros taisyklės. Men-

Geros duonas trūksta. j kesnius, kaip taisyklėse nu- 
Pagėgiai. — Nors ir ne; rodyta obuolių išvežti, neva- 

mažas ir dar apskrities mic- Ha. — Tsb.
stas, bet nei vienos geros 
duonos kepyklos nei parduo
tuvės, kuri pardavinėtų ge
rą duoną, nėra. Čia kepama 
susmegus ir labai neskani, 
Vokišku receptu, duona, ku
rios nei valdininkai nei šiaip 
iš kitų Lietuvos vietų atvy
kę žmonės, negali valgyti. 
Geležinkeliečiai bei šiaip 
tarnautojai važiuoja duonos 
pirktis net į Tauragę. Geros

Didelis gaisras Jūžintuose.
Jūžintai, Rokiškio aps.— 

Rugpjūčio 28 naktį Jūžin
tuose kilęs gaisras sunaiki- 
10 10 didelių trobesių, jų 
tarpe klebonijos namus, " 
parduotuves ir 6 negyvena
mus namus. Gaisro nuosto
liai labai dideli. Gaisro prie
žastis nežinoma. — Tsb.

JAUNYSTĖS SPĖKOS ‘
Dr. Magnus Hlrschficld, žinomas pasaulinis autoritetas Ly

tišku dalykų ir Direktorius Seksualiu Mokslo Instituto Btrline, 
Vokietijoj, sutvėrė

TITUS-PEARLS
pagelbėjimui milijonams vyrų ir moterų kurie nustojo arba nu
stoja savo fiziško gyvumo. Bėgyje savo 35 metu praktikos ir 
tyrinėjimo jisai surado kad silpnėjančios vyro gilės taipgi yra 
priegasčia kitų negerovių: Kraujo spaudimo, sukietėjimo arteri
jų, fiziško nuovargio po darbo arba mankštymosi, svaigulio, nu
slūgimo, ncuraslheonijos, ir tt. 1

Visas šias negeroves galima prašalint sū Titus-Pcarls. Dau
gybę tokių išgydė Dr. Hlrschficld savo Berlino Institute.

L. S. .Valdininkas, 60 metu, vedęs) nusiskundė fizišku nuo
vargiu, drebėjimu, svaiguliu. Greit pavargdavo. Protiškai buvo 
atbukęs ir lėtai judėdavo. Fiziškos spėkos ’buvo netvarkoj per 
5 metus. Kraujo spaudimas perddel'S. Jam duota 2 Titus- 
Pearls i dieną. 2 savaitės vėliau medikalis raportas apie jį bu
vo:—Bendra sveikata geresnė, gyvesnis; svaigulis mažesnis ir 
sugryžo spėkos. Gydymas tęsta per dvi savaites ir vėliau L. S. 
vėį pranešė, šiuo syk kad jo nuovargis pradingo: jis jautėsi vi
sai šviežias ir judrus. Kraujo spaudimas sumažėjo, ir būdamas 
60 metų amžiaus jis atgavo fizišką spėką ir vyriškumą, kokį tu
rėjo geriausiame savo amžyje. z

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

$švengimui klaipo dšpildykit sekantį kuponą:
Teutonia Import & Export Service Co.,. Dpt. 11459

211 Fourth Avenue, New York City. N. Y.

Išvengimui klaidų, išpildykit sakantį kuponą:

Pearls, už kuriuos siunčiu $________

Mano vardas________ ____ ________ City---------------------------

Adresas..___________________ ______ State______________

Cleveland and Pt. Stanley, Canada, Division 
July 1st to September 5th inclusive cn Friday, 
Saturday and Sunday only . . . $0.00 one way; 
$5.00 round trip. Any car only $3.73

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.
East Ninth Street Pier • Cleveland, Ohio. ’

Ask your. Local Tourist or . v
Tiekos Assr.tjsr nm C&B į? rA
Line Tellier, including Free
Auto Mad auti details on 

our AH-Expcnse Trips.

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

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

Steamers each way, every night, leaving 
at 9:OQ P. M.» May 15th to November 1st

ONLY $3^1 One Way 1 
between CLEVELAND and BUFFALO

AVIACIJOS DIENA
NEW YORKE

Paremkime Lietuvius La
kūnus Pasirengusius

Skristi į Lietuvą
Newarke Rugsėjo 24 d. 

įvyksta pilniausia Lietuvių 
Aviacijos dienos planas ko
kio siekiama: Kapt. Darius 
ir S. Girėnas pildys skrai
dymo ore programą miesto 
aerodrome, kur yra vietos 

; tūkstančiams žmonių ir kur 
Įgalima pasistatyti automo
bilius jais atvažiavusiems.

Susirinkus publikas bus 
musų lakūnų vežiojama o- 
re ir daugybė turės progą 
pirmą kartą orlaivyje iškil
ti į aukštybes.

New Yorke Rugsėjo 2;' 
11. rengiama bendras vist 
Lietuvių milžiniškas Lietu
vių Aviacijos dienos pami
nėjimas, kuris įvyks Klas- 
čiaus parke. . Programas 
bus turiningas ir įvairus. 
Brooklyno penki chorai su
sijungę į vieną dainuos 
musų dainas, bus didelis or
kestras, ir jaunimas galės 
įvalias pasilinksminti, pasi
šokti. Bus prakalbos, tam 
tikslui pritaikytos; lakūnai 
skraidys paskirtu laiku, ir 
jei aplinkybės pavelys nu
sileis arti parko su savo 
lėktuvu, ir kiekvienas turės 
progos susipažinti su lakū
nais ypatiškai.

Apart to rengėjai susira
šinėja su pasauliniu 'kumš
tininkų čampionu Šarkiu ir 
kviečia jį dalyvauti šiose 
iškilmėse.

Šis milžiniškas darbas 
yra varomas New Yorko ir 
New Jersey valstijų Lietu
vių, ir šios plačios srities 
Lietuviais pranešame kad 
keliautumet Rugsėjo 24 d. 
į Newarką pamatyti kaip 
musų lakūnai atliks skrai
dymo programą, ir kur vi
si galėsite su jais paskrai
dyti. O Rugsėjo 25 d. Nc- 
warko ir apielinkių Lietu
viai turės progą atsilanky
ti į Brooklyną ir pamatyti 
tai ko dar ikšiol nėra ma
tę. A. B. Strimaitis.

AKRONO NAUJIENOS

Laukia radio programų. 
Akroniečiai Lietuviai labai 
susidomėjo pranešimu apie 
rengiamą “Dirvos” radic 
programą ir laukia jo, nes 
tai bus pirmas ką Lietuviai 
gaus išgirsti Lietuviškai. 
Visi nekantriai laukia sek
madienio, Spalių 2 d., kada 
9 vai. ryto iš Clevelando 
radio stoties WJAY pasi
girs Lietuviška kalba, dai
nos ir muzika.

Kadangi Akrone randasi 
laug “Dirvos” skaitytojų 
ie už tai yra labai dėkingi 
“Dirvai” ir Clevelando biz- 
lieriams už parėmimą to 
orogramo. Bet ir Akronie- 
čiai turi nepamiršti šiuose 
mukiuose laikuose kad vi
siems yra sunku, todėl kaip 
tik pasibaigia prenumera- 
a už “ Dirvą” pasistengkit 

atnaujinti, o kurie dar jos 
neskaito lai užsisako. Mes 
turėsime radio programus 
kas sekmadienį jei remsim 
“Dirvą”, o ji rūpinsis apie

musų kultūrinių? reikalus. 
Ijiekas kitas to nesugalvo
jo ir nepajiegė padaryti 
kaip tik “Dirva” ir paėmė 
programams tokią radio 
stotį kad galėtų programas 
girdėti net tolimų miestų 
Lietuviai.

—A. Sidariui atsitiko ne
laimė: dirbtuvėje laike dar
bo susižeidė ranką. Gaila. 
Linkėtina greito pasigydy- 
mo. Akronietis.

ANT RENDOS 7 kambariai 
(side by side) naujai išta syti. 
Visi patogumai, maudynė, skie
pas, vieniems jardas. Labai pa
togus didelei šeimai. 11118 Su
perior avė. Lietuviai savinin
kai. šaukit Hend. 6253.

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

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

Tel. HEnderson 2136

KELIAUKIT LIETUVON
Keliaukit žinomos garsios CUNARD LINE laivais į Lie
tuvą — gre’ti, patogus, dideli. Geras, mandagus patar
navimas. Kelionė per Chcrbourgh j Kauną arba, per 
Southampton j Klaipėdą.

Sekanti ekspresiniai laivai išplaukia:
BERENGARIA .............. RUGSĖJO SEPT. 29
MAURETANIA .................... SPALIŲ OCT. 5
AQUITANIA ........................ SPALIŲ OCT. 13

Informacijų kreipkitės į:

CUNARD LINE
1022 Chester Avenue Cleveland, Ohio

arba i

“DIRVOS” .AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Jūsų Depozitai Yra Liuosi Nuo 
Personalių Taksų Sekančiose

Cleveland Clearing House 
Bankuose

Ohio taksų įstatymas reikalauja kas met mokėti taksus 
už padėtus pinigus šioje valstijoje finansinėse įstaigose. 
Sulyg šio Įstatymo taksai kolektuojami iš pačios įstai
gos, kuriai pavesta teisė iškolektuoti iš depozitorių at- 
skaitant iš jų padėtų taupymui pinigų.

Sekanti bankai, nariai Cleveland Clearing House Asso
ciation, pasiryžo padengti taksus už savo depozitorius 
patys be išskaitymo iš taupytojų sąskaitų, taip kaip pa
darė pirmą metą kada taksai buvo įvesti.

Jeigu jus turit taupymo arba čekių sąskaitų bent kuria
me iš apačioje pažymėtų Clearing House bankų, šitie 
bankai užmokės taksus (kurie reikalingi sumokėti su 
pradžia 1933 metų) sulyg įstatymų reikalavimo, bet 
tų taksų sumos nenuskaitys nuo jūsų esamų padėtų pi
nigų. \

American Savings Bank Company Lorain St. Savings & Trust Co. 
Central United National Bank 
Cleveland Trust Company 
Guardian Trust Company

National City Bank 
Society for Savings 
Union Trust Company

The Cleveland Clearing House 
Association

G. A. STEPHENSON, Secretary



DIRVA 
rturi

Į KAS GIRBĖT MEL1DUPEMĖSE
= “DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara' vakarais į
.. ............................................................... iiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu............. .....................iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.

APIE “DIRVOS” VA
JAUS ATIDARYMO

IŠKILMES
Paminėjimas kokių nors ver

tingų sukaktuvių yra priimta 
visame kultūringame pasauly
je, ir visi žmonės stengiasi pa
gerbti tai kas yra gerbtino ir 
užsitarnavusio.

Taigi ir mes sumanėm pami
nėti vienas sukaktuves Cleve- 
lando Lietuvių gyvenime. Spa
lių mėnesį sueina 15 metų kaip 
K. S. Karpavičius redaguoja 
vietinį tautinį laikraštį ‘Dirvą’, 
kurio dabar yra ir leidėju. Bei
tą laikotarpį jis savo raštais 
pasiekė ir tenkino tūkstančius 
Lietuviškos visuomenės. “Dir
va” da!bar yra žinoma kaipo 
vienas iš geriausių tautiškų 
laikraščių, kurioje telpa ne vien 
žinios arba polemikos, kaip ki
tuose musų laikraščiuose, bet 
šiaip naudingi raštai ir gražios 
pamokinančios istoriškos apy
sakos.

Karpavičius ne vien leidžia 
ir redaguoja laikraštį, bet yra 
parašęs ir išleidęs apie 35 įvai
raus turinio knygas, kurias be
veik visas sukūrė gyvendamas 
tarp musų Clevelande. Tarp jo 
knygų daugelis yra istoriško 
turimo apysakos, kas Lietu
viams labai reikalinga, labiau
sia šiais laikais kada Ameriko
je teliko musų visai mažai ra
šytojų. Karpavičius yra vie
nas iš talentingiausių musų 
tautoje šios gentkartės rašyto
jų, kokiais nei didelė Lietuva 
šiuo tarpu negali pasigirti; jis 
tą atsiekė per savo nenuilsta
mą darbavimąsi ir 'kartu veiki
mą musų tarpe, Clevelande, per 
15 metų. Kaip skaitytojai ži
no, jo visi raštai yra grynai 
tautiški, žadinanti Lietuvio sie
lą, o ne kokie siauri partiviški. 
, Matydamas reikalą tinkamai 
atžymėti šias sukaktuves ir ne
galėdamas sumanyti kitokio at
lyginimo už jo sunkų darbą 
musų tautai, sumaniau sureng
ti naujų skaitytojų vajų ir pla
tinti jo raštus tarp tų Lietuvių 
kurie dar jų neskaito, ir pasi
tikiu kad Lietuvių visuomenė 
tą mano sumanytą darbą pa
rems.

Nors jau plačiai Amerikai 
paskelbta “Dirvos” vajus ank
sčiau, Clevelande oficialiai va
jus prasidės nuo sekmadienio, 
Spalių (Oct.) 2 dienos. Tai bus 
iškilminga vajaus pradžia, su 
Radio programų iš WJAY sto
ties tą rytą nuo 9 valandos, ir 
po pietų, nuo 5:30 vai., Lietu
vių salėje, įvyks įvairus kon
certas, dalyvaujant vietiniams 
ir iš kitur artistams; su prakal
bomis, o ant galo, su šokiais.

redaktorius, ir pats Karpavi-I 
čius, kuris kalbės iš istorijos—i 
apie 550 metų mirties sukak-, 
tuves D. L. K. Keistučio, kurį 
plačiai aprašė savo dabartinėje 
apysakoje “Klajūnas”. I

Kadangi dabar sunkus laikai, 
tai įžanga į šį iškilmingą va
karą padaryta pigi, tik' po 25c 
suaugusiems, lėšų padengimui. 
O štai kas ypatinga kad už sa
vo įžangos tikietą galėsit lai
mėti sau metinę prenumeratą 
“Dirvos”. Bus leidžiama išlai- 
mėjimui ne viena bet penkios 
metinės “Dirvos”, tai reiškia 
penki galės laimėti ‘Dirvą” dy
kai visam metui. Tai geras 
bargenas.

Mes Clevelandiečiai turėtume 
eiti prie geresnės santaikos ir 
turėtume padėti į šalį bevertes 
nudėvėtas politikas jeigu norim 
kad Lietuvystė gyvuotų. Visi 
stokime ir dirbkime išvien sa
vo tautos labui. Daugelis iš 
musų esam pertoli nusipoliti
kavę, o kokią naudą iš to 'turi
me tai negalime pasigirti. Iš 
geriausių draugų, ' iš giminių 
r šiaip pažystamų pasidarė di
džiausi priešai vien tik del po
litikos, del partijų skirtumų. 
Mes esam tik mažas būrelis 
Lietuvių, turėtume visi gyven
ti geroj santaikoj ir žiūrėti i 
vienas kitą kaip į brolį, ,0 ne 
kaip į priešą. O tą mes galė
sime atsiekti sekdami savo tau
tinį laikraštį, “Dirvą”, kuris 
palaiko draugiškumą tarp mu 
sų ir gina musų tautos reika
lus prieš visą pasaulį.

Taigi, gerbiamieji, prašau 
visų kuodaugiausia stoti į tą 
darbą, pasirodymui kad mes ką 
nors nuveikėm, ir tuo pačiu lai
ku priduotume daugiau ener
gijos musų visuomenės veikėjui 
K. S. Karpavičiui ir parodytu
me kad mes esam jam- dėkingi 
už jo nuveiktus darbus.

Jonas Jarus.

NAUJI artistai. Prie “Dir
vos” vajaus koncerto programo 
prie pereitame numeryje pa
skelbtų artistų dar prisidėjo se
kanti: Genovaitė Petraičiutė, 
L. Jonaitis ir J. Kayackas.

Sekančiame num. bus pla
čiau apie viską.

SUSIRINKIMAS. Penktadie
nio vakare, nuo 7:30 vai., “Dir
vos” redakcijoje įvyks susirin
kimas Lietuvių Kultūrinio Dar
želio valdybos, Liet. Moterų 
Klubo valdybos ir Aviacijos 
Dienos komisijos. Suinteresuo
tieji asmenys prašomi atsilan
kyti.

MOKYKLŲ DIVIZIJOS 
PIRMININKAS

GRYŽO iš Europos. šiose 
; dienose gryžo iš Europos Cleve
land Press redakcijos narys 
ihcodore Andrica, vietos Lie- 
uviams veikėjams gerai žino

mas savo prielankumu musų 
utai, nes tankiai The Press 

laipina jo aprašymus apie Lie
tuvių judėjimą Clevelande ir 
i.iusų tautinius reikalus.

T. Andrica viešėjo Europoje 
tris mėnesius, ir apgailauja 
kad mažai laiko buvo, negale^ 
jo apsilankyt Lietuvoje. Lan
kėsi tik tose šalyse kurios bu
vo pakeliu, Vokietijoj, Austri
joj, Rumanijoj, Vengrijoj ir ki
tose.

Dr. William E. Wiekenden, 
prezidentas Case School of Ap
plied Science, tapo paskirtas 
pirmininku Community Fund 
Mokyklų divizijos. Tai bus jo 
trečias terminas šiose pereigo
se. Jo globoje bus aukų rin
kėjai tarp mokytojų ir moki
nių ir jis rūpinsis mokinimo 
programų apie šelpimo patar
navimą Clevelande. Pereitais 
metais 9,405 mokytojos ir mo
kyklų tarnautojai bendrai su- 
dovanojo $119,076.62 į Com
munity Fund, ir 219,153 mo
kyklų vaikai, duodami po de
šimtuką ar mažiau, suaukavo 
$14,615.

SPALIŲ 30 bus Clevelande 
Lietuvių Aviacijos diena. Pa
tartina draugijoms tą dieną 
nieko nerengti, nes visi Cleve- 
lando Lietuviai išvažiuos pažiū
rėti musų lakūnų Kapt. Dariaus 
ir Girėno.

OHIO THEATRE pradedant 
sekmadieniu, Rugsėjo 25 d., 
prasidės perstatymai žinomos 
Gilbert & Sullivan’s operetės 
“The Mikado”. Tai yra puikus 
juokingas veikalas vaizduojan
tis' tolimų rytų gyvenimą.

EINA į kunigus. Rugsėjo 
16 d. Silvestro Bartusevičiaus 
sūnūs Bronius įstojo į Cleve- 
lando kunigų seminariją, šio
je Clevelando kunigų semina
rijoje dabar mokinasi trys Lie
tuviai: Petrikų, Endžiulaičių, 
ir Bartusevičių sunai. Rep.

Prakalbas sakys žinomi kal
bėtojai: Chemikas P. J. žuris, 
Inžinierius B. F. Simokaitis iš 
Chicagos, “Liaudies Tribūnos”

TAUTŲ Paroda, šymet vėl 
rengiama milžiniška visų tau
tų išdirbinių paroda miesto au
ditorijoje. Daugelis tautų jau 
prisidėjo, tapo užkviesti prisi
dėti ir Lietuviai.

VAKARIĖNS MOKYKLOS 
Clevelande prasidės pirmadie
nio vakare, Spalių 10 d. Ku
rie nori tęsti mokslą toliau ar
ba kurie nori pradėti mokytis 
privalo pasiteirauti savo kai
mynystėje apie klesas ko bus 
mokinama, arba artimoje mo
kykloje gausite informacijas 
apie jums reikalingą mokslą ir 
j kurią mokyklą reikia įstoti. 
Pradinėse mokyklose už 15 sa
vaičių terminą reikia primokė
ti $3.’

Milžiniškas ‘Dirvos” Vajaus
KONCERTASk

ir D. L K. Keistučio 550 metų mirties 
Sukaktuviy Paminėjimas

Sekm. Spalių - October 2
LIETUVI V SALĖJE

6835 Superior Avenue Programo pradžia nuo 5:30 v.

DR. J. KAMESIS penktadie
nį išvažiuoja į Youngstown, O., 
kur Rugs. 24 ir 25 d. įvyksta 
Sdv. Valstijų Armijos Medika- 
Lo Rezervo daktarų susivažia
vimas ir pasimatymas. D r. 
Kamesis yra S. V. kariumenės 
medikalio rezervo 1-mas leite
nantas, kitą metą bus pakeltas 
į kapitonus.

Su juo kartu važiuoja ir jo 
motina. Sugryš už poros die
nų.

UŽDARĖ BIZNĮ. Rugsėjo 
19 dieną iš priežasties depresi
jos užsidarė Brazis Brothers 
vyriškų rūbų siuvimo firma ir 
krautuvės kurias ta firma tu
rėjo. Geraisiais laikais, Braziui 
įstaiga buvo viena is didžiau
sių Lietuviškų įstaigų Cleve
lande. Apgailėtina kad prie to 
reikėjo prieiti. Rep.

PRADEDA laidotuvių biznį. 
Nikodemas A. Wilkelis šiose 
dienose išlaikė miesto kvotimus 
ir gavo leidimą užsidėti laido
jimo įstaigą. Kvotimuose bu
vo 21 aplikantas, bet perėjo 
tik keturi,'tarp jų ir Wilkelis. 
Jo įstaiga randasi 6522 Supe
rior avė. Linkime gerų pasek
mių.

VYNUOGĖS (GRAPES)
Puikiausias derlius visokių 
rūšių vynuogių. Galima 
gauti labai pigiai tiesiog iš 
musų vynuogyno. Kreip
kitės tuojau. ' (41)

A. M. SMIGELSKIS Farm 
7581 State Rd. West Side

Iš Collinwood
NAUJOS parapijos piknikas 

pereitą sekmadienį parapijos 
darže buvo mažas, neš publikos 
buvo neperdaugiausia nors oras 
buvo gražus ir rengėjų prisi
rengta gerai.

Sunku rengėjams įtikti kož- 
nam, taigi kai arti surengiama 
yra tokių kurie sako kad per- 
ąrti ir neatsilanko, o kai suren
gi pikniką toli, kiti sako kad 
pertoli, ir nesilanko.

Tai apsileidimas, ypač para- 
pijonų, kurie neatsilankė į pik
niką, išskyrus suvargusius be
darbius. Kiti nežinodami kur 
pasidėti, automobiliais aplaks
tė po šimtą mylių. Kurie išsyk 
žadėjo darbuotis ir remti, da
bar jau kažin kur vėjus gainio
ja, nenori nei akių parodyt. 
Turėtume laikytis vienybės ir 
dirbti išvien, tik tada galėsim 
ko nors atsiekti.

Piknike buvęs Parapijonas.

“CINGU-LINGU”. P. šv. N 
P. parapija rengiasi prie per
statymo smagios komedijos iš 
girtuoklių gyvenimo, “Cingu- 
Lingu”, į kurią net Trockis 
įsimaišo. Veikalui aktoriai pa
rinkti iš plataus Clevelando.

Perstatymas atsibus Lapkri
čio 6 d. Lietuvių salėje. Kitų 
draugijų prašome 'tą dieną nie
ko nerengti.

Kom. narys A. Dubauskas.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Mėsinyčia ir Grosernė — Gerai 

išdirbtas biznis — Lietuvių apgy- 
ventoj srityje. — Greitam pardavi
mui* kaina labai prieinama.

4060 SUPERIOR AVE.

NAMAS IŠNUOMOJAMA
6 kambarių namas, tinka didelei 

šeimai, turi porčių, garadžių.
7607 STAR AVE.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
15910 St. Clair avė., saldainių, ci

garų ir mokyklos reikmenų krautu
vė. $400 į savaitę garantuota. Par- 
siduos pigiai. Važiuokit Notting
ham karu.

s Dr, S. T. Tamošaitis g
(THOMAS)

į Lietuvis Dentistas 
1304 East 68th St.

r Kampas Superior Avenue 
į (Virš Lietuvių Banko)

Tel. ENdicott 1378

GREIČIU
Muzikos Mokykla

.....------ ' . i
Rugsėjo 28, 1932 J

*■ ;
: Kožnam Reikalinga :
Lietuvis Rūbų Persiuvėjas ir ' 

Taisytojas

19650 Pasnaw Ave.
Piano, smuikos, balso ir 
teorijos lekcijų kainos pa
gal depresijos laikų.

Moki narna klesiškos 
muzikos ir jazzo.

30 metų patyrimo mokini
me.

666^
SKYSTIS — TABELeS — MOSTIS 
Sulaiko šaltį iš pirmos dienos. Gal
vės skaudėjimų ir Neuralgijų ir 30 

minutų. Maralia į 3 dienas.
666 MOSTIS nuo GALVOS 
Veikliausis Vaistas ką žinoma

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

ALEX MOZURAITIS
Cleaning and Pressing

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

ANT RENDOS
5 kambariai- su visais rakandais; 

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

6702 Superior Ave.

Sekmadienį, Spalių-Oct. 2 dieną 
prasidės Clevelando Lietuvių

RADIO PROGRAMAI
Iš ŠTOTIES W J A Y — Pradžia 9 vai. ryto

Prie šio programo įvykdymo prisidėjo sekanti žymesni 
Clevelando Lietuvių Biznieriai:

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

CHAS. STONIS RESTAURANT
RESTAURANTAS — 6824 Superior Ave.

JONAS BRAZAUSKAS
.GROSERNe — 1248 East 79th Street

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-TAMOŠA1TIS
DENTISTAS — 1304 East 68th Street

JUOZAS ŠEŠTOKAS
GROSERNĖ — 1364 E. 68th St.

JUOZAS BLAŠKEV1Č1US
GROSERNĖ IR BUBERNĖ — 1168 E. 77 St.

PROKUPU KRAUTUVE
GROSERNĖ IR BUČERNĖ — 1023 Ansel Road

BEN RAKAUSKAS
RADIO ir GRAFOFONAI — 1340 Russell Road

MRS. A. E. JAKUBS
Laidotuvių Direktorė — 6221 Edna Avenue

LIETUVIAI, REMKITE ŠIUOS BIZNIERIUS! JIE PA
SIAUKAUJA JŪSŲ LABUI ŠIAIS SUNKIAIS LAIKAIS

JONAS BRAZAUSKAS
Užlaiko puikią Grosernę patogioje Lietuviams

~llllll!!lllllilllllllllllllllllllllHltllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllE9lltllllllHIII!HII3l!ll;

| NIKODEMAS A. WILKELIS Į
(Neverauskas) Ę

Licensed Funeral Director
= Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo n e- Į
S dernišką laidotuvių vietą ę

WILKELIS FUNERAL HOME į 
6522 Superior Avenue

= Norintiems kambaris duodama veltui. Patarnavimas = 
= greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais moder- E 
E niškas. Kainos žemos ir visiems prieinamos.
= HEnderson 9292
TilIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIlIllL
aiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimhiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiimi'š

| ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS |
Ę Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio = 
= Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikhiu, <- prisipildykit = 

sau tanką su Nauju žaliu ETHYL GASOLINE E

PirflOIL Gausit visose —
Pennzoil E
Stotyse =

LUBRICA^'^.

E Daugiau Spėkos 
E Daugiau 
E Myliij

THE COLUMBIA REFINING COMPANY =
EiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiniin  iiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiin^ 
dūiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’Ę

VERTYBĖS KOKIŲ NIEKAD IKIŠIOL
| NETURĖJOTE Į

! VYRU IR VAIKINU |
| GRYNOS VILNOS |

Vėliausios Ę
Rudeninės Spalvos = 
Rudeniniai Styliai E

Ę — Už pritaikymą nieko nereikia mokėti — E 
a THE KRAMER & REICH CO. Į 
Ę 7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings Rd. E
Filiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiii^l

SIUTAI
TOPKOTAI ’12

vietoje, kur gausite viską šviežią ir už žymiai 
pigesnes kainas. Kreipkitės pas mus. Dides

nius užsakymus pristatome į namus. 
Krautuvės vardas: EDWARDS FOOD STORES.

1248 East 79th St. — Netoli Superior

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MUKIOMS
'6606 SUPERIOR jAVE._____ HEnderson 6729 
^iiiiiiIiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

| MRS. A. JAKUBS !
(A. JAKUBAUSKIENĖ) i

f Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų z:

E kambarius leidžiame dykai. z
= Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit š 

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- |
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- = 
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinių- š
gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150 Ę 

Ę ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit. j 
E 6221 Edna Avenue ENdicott 1763 |
5)111111111 HllllllllllllllllllllllllllHHIIIHHllimillllHIIIIIIIIUIIIIlIllllllllllllllllllllllll^

Kiekvieną Sekmadienį

YOUNGSTOWN M
PITTSBURGH 
SHIPS*! IŠVAŽIUOJA

Cleveland ..8:20 ryto
E. 55 th St. ..8:29 ryto
E. 93rd St. ..8:34 ryto

Iš
Iš
Iš

Iš

Iš

ten ir 
atgal 
ten ir 
atgal

GRYŽTA 
Pittsburgh 4:00 

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

arba 9:59 vak.

kočuose.

vakare

Tikietai geri tiktai 
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE RAILROAD SYSTEM
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