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Sovietuose Praside- 
jo Maisto Riaušes
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

NUMATO DARBŲ PA
GERĖJIMĄ

Amerikos Darbo Federa
cija mėnesinėje peržvalgo
je į biznių padėties, skelbia 
kad palengva bet tikrai at
eina tikras biznių pagerė
jimas. Biznių pagerinimui, 
sako Federacija, reikia di
dinti ir darbininkų algas, 
ne mažinti.

Toliau, Federacija tikri
na kad bedarbių skaičiaus 
didėjimas susilaikė Rugpjū
čio mėnesį, bet šiuo tarpu 
bedarbiu yra dar 11,400,- 
000.

Darbų pagerėjimas,, sa
ko, apsireiškė audinyčiose, 
avalų ir rūbų isdirbystėse, 
kasyklose, ir prekinių trau
kinių judėjimas padidėjo.

Darbininkų sujudimas už 
padidinimą algų, sako Fe
deracijos viršininkai, tuoj 
pastūmėtų industrijas pir
myn. Net šiuo laiku, sako, 
daugelis kompanijų galėtų 
padidint darbininkams al
gas, bet.jos tik sau pelnus 
daro.

Vietomis pagerėjo plieno 
ir geležies darbai, bet visai 
menku nuošimčiu. Apie pa
gerėjimą praneša iš Pitts- 
burgo, Youngstowno ir ki
tų plieno industrijos cent
rų.

Hollister, O., atsinaujino 
angliakasių streikas ir iš
kilus muštynėms nužudyta 
jaunas vaikinas. Prie ka
syklos nusiųsta buris vals
tijos milicijos tvarkai palai
kyti. Vaikiną nušovė ka
syklos sargas.

Šio vaikino mirtis yra an
tra bėgyje 12 valandų šios 
srities angliakasyklose.

Clevelande, Murray Ohio 
kompanija, pradėjo dirbti 
visas 24 valandas Į dieną su 
600 darbininkų. Ji išdirba 
vaikams žaislus ir Kalėdi
nius papuošalus. Ruošiasi 
Kalėdų bizniui.

Vokietijoj, Ruhro srityje, 
rengiasi streikuoti 200,000 
angliakasių priešindamiesi 
sumanymui nukirsti algas, 
kas ineina galėn Spalių 1. 
Viena kliūtis streiko pasi
sekimui bus ta kad dabar 
randasi gatavai prikasta 
anglies 15,000,000 tonų ir 
kasyklos galės išpildyti už
sakymus per tūlą laiką.

Jackson, Mich. — Iki 15 
d. Spalių bus paimta i dar
bą 800 darbininkų į Rey
nold Spring Co. dirbtuvę.

EKATERINBUGE IŠ
ŽUDYTA DAUG 

DARBININKŲ
Londonas. — Iš Helsing- 

forso gauta žinios apie di
deles maisto riaušes sovie
tų Rusijoje, kur raiti sovie
tų kazokai išmušė kelis šim
tus alkani! darbininkų.

Labai didelės riaušės su
kilo Ekaterinburge Rugsė
jo 27 d., kuomet darbinin
kai užpuolė valdžios mais
to krautuves plėšti, per ke
lias dienas nesulaukdami 
valgomų produktų. Polici
ja šoko minią vaikyti, dar
bininkai pasipriešino ir bu
vo žudomi. Nužudyta daug 
ir policijos. Mušis užsitę
sė visą naktį. Miesto įves
ta karo/stovis. Tarp už
muštų randasi moterų ir 
vaikų.

Sovietų vyriausybė sku- 
bomis pasiuntė į Ekaterin- 
burgą maisto, nuraminimui 
riaušininkų.

Ekaterinburgas yra tai 
vieta kur buvo įkalintas ir 
paskiau nužudytas Rusijos 
caras Nikalojus II su visa 
savo šeima.

Kitos žinios skelbia kad 
panašių maisto riaušių ir 
žudynių įvyko Rostove, Ja- 
roslavlyj, Kostromoj, Na- 
rieče ir kitur.

Anksti šią vasarą skelb
tos žinios kad sovietuose 
bus stoka maisto ir kad ko
misarai stengiasi ištraukti 
iš ūkininkų viską ką jie už
augino, o tie priešinasi, pa
sitvirtina dabar kylančio
mis maisto riaušėmis ir žu
dynėmis.

Sovietų kazokai dar žiau
resni už kapitalistiškų ša
lių policiją ir už buvusius 
carų kazokus ir sovietų ka
zokai daugiau žudo, nes vi
sokis darbininkų pasiprie
šinimas jiems išrodo kilimą 
prieš komunistų vyriausy
bę ir tvarką.

Rusijos miestuose taip 
pristoko mėsos kad vyriau
sybė išleido įsakymą komi
sarams eiti į ukius ir rei
kalauti iš visų po tam tik
rą dalį savo ūkyje augina
mų gyvulių.

RUSIJA LAIKOSI SU 
VOKIEČIAIS

Geneva, Šveicarija. — So
vietų Rusija palaiko Vokie
tijos pusę jos reikalavime 
karo spėkų lygybės. Vokie
tija atsisakė siųsti savo at
stovus į priruošiamą konfe
renciją nusiginklavimui, tą 
padarė ir sovietai.

Išrodo kad sovietų vy
riausybė palaiko Vokietiją 
jos reikalavimuose didelės 
kariumenės ir karo laivyno.

VĖTROJ ŽUVO APIE 
200 ŽMONIŲ

San Juan, Porto Riko. — 
Rugs. 27 d. smarki vėtra 
peršlavė Porto- Riko salą, 
padarydama didelius nuos
tolius. Sugriauta daug na
mų, tūkstančiai liko be pa
stogės, virš 1,000 žmonių 
sužeista ir apie 200 kitų 
užmušta.

Vėtra buvo tokia smar
ki kad sukosi po apie 120 
mylių į valandą greitumu, 
viską naikindama savo ke
lyje.

GANDHI PABAIGĖ 
BADAVIMĄ

Poona, Indija. — Indijos 
laisvės kovotojas po savai
tės laiko pabaigė badavi
mą kada Anglų valdžia pri
eini sutartį padarytą tarp 
Indų didžiūnų ir prastuo
menės. Gavęs pranešimą 
apie tai kalėjime, Gandhi 
nudžiugo, pasakė kad “ra
mus prieštaravimas laimė
jo”, ir užbaigė badavimą.

TURĖS GYVENTI LAI
VUOSE VISADOS

New York. — Vienas Ru
sas (turbūt Rusijos Len
kas) Stanislaus Rabočins- 
ki, negalėdamas sugryžti į 
savo gimtą šalį Rusiją, ne
įleidžiamas į Lenkiją, ban
dė atvažiuoti per Angliją 
į Ameriką, bet iš New Yor- 
ko j'į deportuoja į Angliją 
antru kartu, o Anglija vėl 
žada neįsileis! ir siųs atgal. 
Jis bandė įvažiuot į Vokie
tiją, Austriją, Ispaniją, Ho- 
dandiją, Vengriją, ir kitas 
šalis, bet niekur nepriima
mas.

ŪKININKAI TRAUKS Į 
SOSTINĘ

Gruodžio mėnesį, atsida
rant naujam Suv. Valstijų 
Kongresui, į Washingtona 
rengiasi vežimais suvažiuo
ti 500 delegatų ūkininkų iš 
visų šalies dalių apkalbėti 
ūkininkų reikalus ir paduo
ti Kongresui reikalavimus 
pravesti naujus patvarky
mus pagerinimui ūkininkų 
padėties.

Salt Lake City, Utah. — 
Cukrinių burokų išvežioji- 
mui gelžkeliai paėmė į dar
bą 285 lokomotivų inžinie
rius. Darbo bus kelioms sa
vaitėms.

Manchester, Anglija. — 
Pereitą savaitę audinyčios 
priėjo prie susitarimo su 
streikuojančiais audėjais ir 
užbaigė streiką. Darbinin
kai sutiko dirbti už mažiau 
negu ikišiol mokėta.

SOVIETAI JAU BIZ
NIAUJA SU JA

PONIJA
Maskva. — Šiose dienose 

didelis valyto aliejaus biz
nis Japonijoje atiteko į so
vietų rankas; kurį iki šiol 
turėjo Amerika ir Angli
jos interesai.

Japonija, pataikaudama 
sovietų carams, sutiko im
ti 200,000 tonų aliejaus iš 
Rusijos bėgyje penkių me
tų. Tai yra žymus Japo- 
nų-Rusų santikių suartini- 
mas. Už tai Japonija tiki
si gauti Rusijos pripažini
mą Japonų įsteigtai Man- 
chukuo respublikai vietoje 
senos Mandžurijos.

Pastarose dienose sovie
tai padarė sutartį su Fran- 
cuzija pardaVimui Francu- 
zijoje 10,000,000 tonų alie
jaus produktų penkių metų 
bėgyje.

TAUTŲ SĄJUNGA SVAR
STYS MANDŽURIJOS 

KLAUSIMĄ
Geneva, Šveicai'ija.— Ja

ponijos užgrobimas Man
džurijos bus ^varstomas T. 
Sąjungos posėdyje Lapkri
čio 14 d. Tautu Sąjungos 
specialė komisija kuri tyri
nėjo Tolimų Rytų klausimą, 
savo raportą patiekė. Ja
ponija paprašė duoti jai do
kumentus peržiūrėti ir še
šias savaites laiko juos,iš
studijuoti ir prisiruošti su 
atsakymais į visus kaltini
mus.

Japonija iš Mandžurijos 
neišeis, tai aiškus dalykas, 
ir gali būti kad po Mandžu
rijos klausimo persvarsty
mo ir Japonija ir Chinija 
išstos iš Tautų Sąjungos.

Japonija rengiasi pasiųs
ti į Mandžuriją 60,000 ge
rai išlavintų kareivių prieš 
ten veikiančius Chinus ne
organizuotus “banditus” ir 
kovotojus prieš Japonus.

Tuomi pasibaigs Chinų 
veikimas Mandžurijoje ir 
ten ineis Japonų tvarka.

Japonija tai daro norėda
ma apsaugoti savo milži
niškus investmentus į Man
džurijos gelžkelius, dirbtu
ves, kasyklas ir ukes. Ten 
'gyvena į 250,000 Japonų.

Suv. Valstijos protestuo
ja prieš Mandžurijos užgro
bimą. Francuzija palaiko 
Suv. Valstijų pusę, ir Ang
lija priešinga Japonų sau
valiavimui su Mandžurija.

Japonija nepaisydama S. 
Valstijų protestų, reikalau
ja kad Amerika atitrauktų 
iš Chinijos vandenų savo 
kariškus laivus, kas “su
mažins augančią baimę ka
ro”. Japonai sako kad da
bar išrodo jog Amerika 
rengiasi prie karo.

Amerikos gelžkelių tar
nautojai šaukiasi į valdžią 
kad ji apsaugotų virš mili
jono gelžkeliečių reikalus 
taip kaip apsaugoja gelžke- 

ilių savininkų interesus.
Gelžkeliečiai reikalą u j a 

neleisti kompanijoms nia- 
jžinti jų algas.

BALIONISTAI NUSI
LEIDO LIETUVOJE, 

LAIMĖJO
Bazei, Šveicariją. — Čia 

buvo suruošta tarptautinės 
balionų lenktynės už Ben
nett dovaną. Laimėjo pir
mą ir antrą vietą Ameri
kos balionistai nuskrisdami 
toliausia ir abu nusileisda
mi Lietuvoje.

Suv. Valstijų kariško ba
liono valdytojas Lieut. T. 
G. W. Settle nusileido 10 v. 
ryto Rugs. 27 d., prie Dau
gėliškiu.

Antras Amerikietis, W. 
T. Van Orman, pasižymė
jęs balionistas, iš Akron, O., 
su Goodyear balionu nusi
leido pas Kauną 8:30 vai. 
vakare Rugs. 26 d.

Sakoma kad Lieut. Set
tle balionas sugedo, bet jis 
pats ir jo kelionės draugas 
išliko sveiki.

Trečias ilgiausia ore iš
buvęs balionas, Ispano val
domas, nusileido 50 mylių 
atstu nuo Varšavos.

Balionai pakilo į orą sek
madienį, Rugs. 25 d.

PRANAŠAUJA ALŲ 
KOVO MĖNESĮ

New York. — Kongres- 
manas La Guardia pareiš
kė kad Kovo mėnesį 1933 
metais, kada naujas prezi
dentas užims vietą, Suvie
nytose Valstijose bus grą
žinta alus. Kongresas ta
da jau bus beposėdžiavęs 
tris mėnesius ir spės pada
ryti tinkamą nutarimą pro- 
hibicijos pakeitimui.

VOKIETIJOS NAUJI 
RINKIMAI

Berlinas. — Nauji rinki
mai Vokietijos reichstago 
(seimo) paskirta Lapkričio 
6 d. Bet šymet turėjusios 
tiek daug rinkimų Vokiečių 
partijos liko biednos, netu
ri pinigų ir rėmėjai atsisa
ko daugiau pinigų duoti, 
todėl ir agitacija neina to
kiu karštu įtempimu kaip 
buvo seniau.

9 MIRĖ NUO NUODIN
GO ALKOHOLIO

New Yorke šiose dienose 
apsireiškė trečias didelis 
apsinuodinimas. a 1 k oholiu, 
kuomet mirė apie 10 žmo
nių. Pirmiau vienu tarpu 
mirė 16, kitu tarpu 18.

Tai myli vaikus! White 
Plains, N. Y. — Vienas de
vynių vaikų tėvas taip my
li vaikus kad sumanė dar 
paimti auginti keturis vai
kučius. Jis nori turėt savo 
name apie 20 vaikų. Neap
sikęsdama tuo jo žmona 
atsikreipė į teismą prašy
dama atsiskyrimo nuo to
kio vyro.

Pernai S. Valstijose gė
rimo įstaigos kurios parda
vinėja apelsinų skystimą iš
naudojo net 1,500,000.000 
apelsinų (oranges) žmonių 
pasotinimui. Citrinų tam 
tikslui sunaudota 283,000 - 

1000.

VILNIAUS DIENOS 
i ■-------------------

Įsigykite Vilniaus Pasus ir Ženklelius

Vilniaus dienomis vadi
name tą trumpą bet neuž
mirštamą istorijos faktą— 
kada Lietuviai valdė Vilnių 
kaipo nepriklausomi šeimi
ninkai. Tai buvo 1920 me
tais: Rugpjūčio 26 d. Lietu
vos kariuomenė įžengė į 
Vilnių; ir į Vilnių persikėlė 
Lietuvos' Respublikos val
džia; bet Spalių 9 d. teko 
Vilnių apleisti del Lenkų 
klastingo žygio: Lenkai 
Spalių 7 d. Suvalkuose pasi
rašė kad Vilniaus nepuls, o 
Spalių 9 d. Vilnių užgulė Že
ligovskio kareiviai. Reiškia, 
Vilniaus Lietuvos valdžioje 
tik pusantro mėnesio teiš
buvo. Bet tas pusantro mė
nesio laikais lieka mums 
brangus, ir amžinai minėti
nas. “Vilniaus Dienos” te
gul sutvirtina mus kovoti 
už Lietuvių Tautos teises, 
už suvienytą Lietuvą tol kol 
musų Vilnius vėl bus musų. 
Kova už Vilnių dabarties 
metu eina idėjinė vaga per 
Vilniečių apšvietą, per jų 
tautinį susipratimą ir per 
jų ekonominį įsitikinimą 
kad ne Lenkijos junge, bet 
suvienytos Lietuvos laisvėje 
gludi Vilniaus ir Vilniečių 
šviesi ateitis.

Eikime talkon musų bro
liams Vilniečiams. Bet 
kaip? a) Štai “Vilniaus Ge
ležinio Fondo” komitetas 
kiekvieną musų kviečia įsi
gyti “Vilniaus Pasą” už de
šimtuką (10 et.) ir kas mė
nesį į tą pasą įklijuoti bent 
vieną gražų “Vilniaus ženk- 

LA FOLLETTE PRA
LAIMĖJO

Milwaukee, Wis. — Per
eitą savaitę pirmą kartą po 
40 metų pralaimėjo rinki
mus garsi karinga La Fol
lette šeima. Gubernatorius 
La Follette buvo sumuštas 
nominacijose savo Progre- 
sistų partijoje net 100,000 
balsii dauguma.

Eina gandai kad Guber
natorius Philip F. La Fol
lette atsisuks prieš Repub- 
likonus ir persimes į De
mokratų pusę.

MAX SCHMELING SU
MUŠĖ WALKERI

New York. — Rugsėjo 27 
d. Vokietis Smėlingas su
mušė smarkų Walkerj aš
tuntame raunde ir tokiu 
budu laimėjo sau naują pro
gą stoti prieš pasaulinį 
čampioną Jack Sharkey, jei 
iki to dar kas kitas Vokie
tį nesumuš.

Vokietis šiose kumštynė
se pasirodė smarkus, nes 
mat Walker yra už jį ma
žesnis ir daug lengvesnis, 
tai Vokietukui buvo drąsu 
su juo kumščiuotis.

Žiūrėtojų buvo net 60,000 
didelėj Long Island arenoj.

Smėlingas ar kas kitas 
su Šarkiu galės susitikti tik 
kitą pavasarį.

lėlį.” “Vilniaus ženkleliai” 
yra septynių rūšių:

1. Vytautas <$1.00
2. “Vyt. Prisieka” .50
3. “Aušros Vartai” .20
4. “Vilniaus Univ.” .20
5. “Gediminas” .10
6. “Gedimno kalnas” .10
7. “Dailiausia Vilniaus

Bažnyčia” .05
Lietuviai! Vyrai, moters, 

seni ir jauni: įsigykite Vil
niaus Pasą ir Vilniaus žen
klų! Juk be paso kelias į 
Vilnių neatsidarys....

B) štai kitas būdas Vil
niečiams talkon: yra išėjus 
iš spaudos nepaprasta kny
ga apie Vilnių ir Vilniečių 
Lietuvių persekiojimus. Ta 
knyga vadinasi “Vilniaus 
Golgota.” Knyga yra didelė 
658 puslapiai su 200 paveik
slų. Jos kaina su pristatymu 
70c. Visi eina Vilniečių rei
kalams per Vilniui Vaduoti 
Sąjungą Kaune.

Susivienijimai, draugijos, 
kliubai: reikalaukime Vil
niaus Pasų, ženklų ir lite
ratūros ’— eikime Vilnie
čiams į talką!

Lietuvos Žmogus.

<V*A*ZA**A*A*
Naujausi

TEATRAI
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 . ...50«

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

NENORĖJAI DUONOS — 
GRAUŽK PLYTAS

Trumpute, 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 įakto tragedija iš kovų už 
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c 

Žemės Rojus p
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 . .. 35c 

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

REIKALAUKIT DABAR! *

“DIRVA”
1C820 Superior av. Cleveland, O.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH 
$IRE ONA VIRBIC- 

KIENE
Rugsėjo 25 d. tapo palai

dota Ona Virbickienė, ži
nomo veikėjo Juozo Virbic
ko žmona. Laidotuvėse da
lyvavo žmonių tiek daug 
daug kad per Lydėtojų au
tomobilius gatvėje nebuvo 
galima prasigrusti; važiavo 
daugiau šimtas automobilių 
pilni lydėtojų.

Rugs. 25 d., 2 vai, po pie
tų, lavonas buvo atlydėtas 
j Šv. Jurgio Tautišką baž
nyčią, kurios trys kunigai 
atliko gedulos apeigas, ir 
giedojo solistas Sadauskas. 
Kun. Vipartas pasakė gra
žų pamokslą, kad publika 
gausiai ašarojo.

Visus graudinantį vaizdą 
sudarė jų duktė Milda, net 
sunku butų rasti iš Ameri
koj augusių vaikų kad taip 
įvertintų savo motiną. Ne
buvo to žmogaus kad ne
verkė į ją žiūrėdamas; ji 
nabagutė neverkė, bet bu
vo «apalpus ir visą laiką dre
bėjo kaip labas. Per šer
menis dar buvo galima su 
ja susikalbėti. Ji pasakoje 
kai močiutė ruošė jai iškil
mes jos mokslo baigimui 
bet dabar jos jau nebus.... 
Liūdna buvo žiūrėti kai 
prie duobės kranto Mildai 
buvo paduota pora gėlių 
numesti ant grabo; ji ėmė 
drebėti, nepajiegė gėlių nu
mesti ir tuoj sukniubo ap- 
alpdama.

Beširdė mirtis be laiko iš
plėšė Virbickų gerą moti
nėlę ir šeimininkę,-‘kuri dp- 
rai, prakilniai ir patriotih- 
gai auklėjo savo šeimynėlę. 
Jie turėjo susikūrę gražų 
gyvenimą ir visa šeima — 
tėvas, motina, vyresnė duk
tė ir sūnūs dirbo Lietuvys
tės dirvoje nenuilstamai.

Liko vyras, sūnūs ir dvi 
dukterys, jauniausia yra 
tik 4 metelių. Milda, jau šią 
žiemą baigs mokytojos mo
kslą, sūnūs lanko Carnegie 
Technologijos institutą.

Virbickai yra tautinės 
spaudos palaikytojai ir pla
tintojai, jų namuose randa
si visi tautiški laikraščiai, 
tarp jų ir “Dirya”.

Širdingiausia užuojauta 
likusiai šeimynėlei be moti
nėlės. , P. Rajauskienė.

Bėda su pašto budavoji- 
mu. Nors ir bedarbė bet 
unijistai savo naravus va
rinėja. Nežiūrint didelių 
pastangų sutaikyti, iki šiol 
nebuvo galima prieiti prie 
užbaigos streiko naujo paš
to budinko darbininkų, ku
rie streikuoja nuo Liepos 
vidurio. Streikas prasidė
jo keltuvų operatorių eilė
se, kurie, 20 vyrų, sulaikė 
darbą poros šimtų darbi

ninkų. Reikėjo įsikišti net 
Washingtono vyriausybei ir 
tik su jos tarpininkyste iš
rasta išeitis. Dabar vėl 
darbas prasidėjo.

Deportavo 20 svetimšalių.
Pereitą savaitę iš Pitts- 

burgo deportuota į jų tėvy
nes 20 svetimšalių. Septy
ni iš jų pasidavė deportavi
mui savanoriai, o 13 buvo 
slaptai įsigavę į Suv. Vals
tijas ir buvo sugauti. Tarp 
deportuojamų Lietuvio nė
ra nei vieno.

WORCESTER, Mass.
Lietuvių Aviacijos diena. 

Spalių 2 d. čia rengiama 
Lietuviams lakūnams Kapt. 
Dariui ir Girėnui Lietuvių 
Aviacijos Diena. Prie ren
gimo prisidėjo vietos Lietu
vių draugijos.

Tam tikslui nutarta pa
imti Oxford orlaivių stotį, 
kur musų lakūnai galės at
likti savo skraidymus.

Tikima didelio Lietuvių 
susidomėjimo šiuo reikalu, 
nes šie lakūnai rengiasi ke
liauti oru per Atlantiką iš 
New Yorko į Kauną.

Aviacijos Dienos valdyba 
susideda iš sekančių: A. Ja- 
nušionis, pirm.; St. Stepo
navičius, vice-pirm.; Vladas 
Bernatavičius ir V. Endze- 
lis, raštininkai; St. Purvin- 
skas, ižd.; A. J. Katkaus- 
kas ir V. Kupstas, iždo glo
bėjai. Paskirta ir kitos rei
kalingos komisijos. Kor.

AMSTERDAM, N. Y.
Sudegė Liet. Federacijos 

Klubo namas. Rugp. 15 d. 
ištiko gaisras buvusį Liet. 
Federacijos Klubo namą ir 
pusėtinai sunaikino. Net 
gaila buvo žiūrėti kai ug
nies liežuviai rijo Lietuvių 
sudėtą turtą. Keli metai 
atgal žmonės darbavosi ir 
dėjo visas pastangas kad 
įsigyti savo viešą namą. 
Savo tikslo atsiekė, tik ne 
ilgam, nes del finansiškų 
trukumų šymet Vasario m. 
tas namas buvo parduotas 
iš varžytinių ir perėjo į Žy
dų rankas. Dabar gi ko ne 
visai sudegė. Išdegė salės 
vidus ir grindys, tik paliko 
kiek geresnė priešakinė da
lis ir muro sienos, bet ir 
tos vietomis skylėtos rodos 
stovi kaip koks sužeistas 
milžinas ir laukia pagalbos.

Išvažiavo į mokslą. Šio
mis dienomis J. Samauskų 
sūnūs Ričardas išvažiavo 
Indiana valstiją, į garsų 
Notre Dame universitetą, 
mokytis medicinos. • Reikia 
pasakyti kad Ričardas yra 
gabus mokinis. Linkėtina 
jam gerų pasekmių. Gar
bė tėvams kad supranta 
mokslo vertę ir gelbsti sa
vo vaikams pakilti moksle.

Linkėtina kad už kelių 
metų ne tik jo tėveliai bet 
ir mes Amsterdamo’ Lietu
viai sulauktume Ričardą 
Samauską sugryžtant jau 
kaipo mokslo vyrą, pasie
kusį savo tikslą. Z. K.

DAYTON
Policija įsitaisė radio. Iš 

priežasties didėjimo šiame 
mieste piktadarysčių, vietos 
policija pasekdama dides
nių miestų policiją, įsitaisė 
savo radio ir automobilius 
su policijos radio aparatais 
kad butų sėkmingiau gau
dyti piktadarius.

Koncertas. Spalių 2 d., 
nuo 3:30 vai. po pietų, Art 
Institute įvyksta svarbus 
koncertas. Dainuos garsi 
Chicagos operos artistė p. 
Wittkowska. Įžanga vel
tui. Lietuviams patartina 
pasinaudoti šia proga iš
girsti aukštos klesos kon
certą. - “D.” Rep.

tuvių kultūrinis bei sociališ- 
kas veikimas silpnas iš 
priežasties blogų ekonomi
nių laikų; skurdo ir vargo 
iš priežasties bedarbės yra 
daug, tat mažai yra ūpo ir 
energijos veikimui.

Korespond.

LAWRENCE, MASS.

BINGHAMTON, N. Y.
“Vilniaus Diena”. Spa

lių 9 d. čia rengiama “Vil
niaus Diena”. Kalbės Lie
tuvos Generalinis Konsulas 
P. Žadeikis ir bus koncerti
nis programas, dalyvaujant 
Šv. Jurgio R. K. parapijos 
chorui po vadovyste vargo- 
ninkės p-lės K. Vincius. Be 
to bus suvaidinta trijų ak
tų drama pritaikyta tai die
nai.

Tat šiuomi Binghamtono 
ir apielinkės vientaučiai e- 
sat kviečiami atsilankyti į 
Lietuvių svetainę (315 Clin
ton st.), sekmadienį, Spa
lių 9 d.. Taipgi prašome 
visų paraginti vienas kitą 
dalyvauti ir švęsti Vilniaus 
Dieną, pareiškimui pasau
liui kad mes be Vilniaus ne
nurimsim ir protestuojam 
prieš Želigowskio judošiš- 
ką darbą.

Turėsime garbės išgirsti 
ir susipažinti su gerbiamu 
svečiu, P. Žadeikių, kuris 
pirmą kartą atlankys mu
su koloniją.

Programas prasidės 6 v. 
vakare. Tat visi Lietuviai 
kas tik gyvas, devintą Spa
lių traukite į Lietuvių salę.
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PATERSON, N. J.
Mirė. Šiomis dienomis 

mirė N. Krukonis, kuris bu
vo mirtinai sužeistas auto
mobilio. Velionis yra bu
vęs Amerikos kariumenėje. 
Tapo palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis Holy Se
pulchre kapinėse.

Beisbolininkai gerai gy
vuoja. K. of L. (Liet. Vy
čių) beisbolininkai gyvuoja 
pasekmingai ir puikiai se
kasi. Baseball sezonas jau 
baigiasi, bet jie iki šiol be
veik kiekvieną lošį laimi, iš 
ko Lietuviai džiaugiasi.

Lietuvius beisbolininkus 
remia, keli asmenys: Kast. 
Spranaitis, V. Sereika, A. 
Vareškevičius, P. Linka ir 
Janušaitis, už ką beisboli
ninkai jiems širdingai dė- 
kuoja. Per Labor Day bu
vo surengta beisbolininkų 
pokilis, kuriame viskas ge
rai pavyko, dalyvavo daug 
jaunimo ir šiaip svečių.

Svečiai. Šiomis dienomis 
pas Kast. Spranaitį, uolų 
veikėją ir gerą Lietuvį, ir 
pas jo sūnų Joną, vietos 
Vyčių kuopos pirmininką, 
buvo atsilankę Chicagiečių 
jaunimo buris, kurie vyko 
iš Liet. Vyčių seimo iš So. 
Bostono. Tarp jų buvo ir 
“Vyties” redaktorius Ant. 
Lapinskas. Jie susipažino 
su Patersono Lietuvių jau
nimu ir papasakojo daug 
ko įdomaus iš Chicagos 
Lietuvių jaunimo1 gyvenimo 
ir veikimo. Reporteris.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

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

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.

HILLSIDE, N. J.
šv. Jono parapijos išva

žiavimas. Rugsėjo 18 d. 
čia buvo Šv. Jono parapijos 
išvažiavimas. Žmonių bu
vo tiek daug kad senai te- 
buvom tiek matę, ypatin
gai buvo daug jaunimo.

Šis išvažiavimas atvira
me ore, kaip Arkiv. Genio- 
tis pareiškė, yra paskuti
nis, bet orui atvėsus bus po 
pastoge daug visokių pa
rengimų. Išvažiavime kiek 
matėsi visų upas buvo la
bai geras, net -apie blogus 
laikus žmonės visiškai ne- 
užsimindinėjo.

Ark. Genibtis prie kitko 
priminė kad Rugsėjo 25 d. 
įvyksta aviacijos diena, ku
ri rengiama Kapitonui S. 
Dariui ir lakūnui S. Girė
nui Willicks Tarmoje, prie 
Linden, N. J. Pats.

E S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; S600, ir $1,000. E 
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- E
E kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis =
E nelaimei, ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- =
E ganizacijos priklauso ‘visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų =
= prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir =
X mergaites prie Susivienijimo.
= Informacijų kreipkitės į S. L. A.i Centrą aukščiau paduotu = 
5 antrašu arba į vietinių kuopų valdybas. =
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SKYSTIS — TABELĖS — MOSTIS 
Sulaiko šaltį iš pirmos dienos. Gal
vos skaudėjimą ir Neuralgiją ir 30 

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

HARTFORD, CONN.
V.S.S. skyrius minės Spalių 

9-tą.
Vietos Lietuvių draugijų 

įsteigtas V. V. S. Skyrius 
rengiasi minėti Spalių 9-tą; 
tuo tikslu rengiama progra
mas, kuris susidės sekan
čiai: 1) Liet, parapijos cho
ras po vadovyste p. V. Bur
dulio dainuos; 2įkalbės Lie
tuvos Vice-Konsulas Dauž- 
vardis; 3) bus vaidinama 
trijų aktų drama “Ugninis 
Ratas,” režiserium yra p. 
V. Burdulis. Taipgi mano
ma kad vietos Ukrainiečiai 
dalyvaus su savo talentais, 
bet kol kas galutinai nesu
sitarta.

V.V.S. Skyriaus tikslai
V. V. S. skyriaus narių 

tikslu yra kuodaugiausia iš- 
platint Vilniaus Geležinio 
Fondo Komiteto išleistų 
“Vilniaus Pasų” ir Vilniaus 
ženklelių lipinamų j “Vil
niaus Pasus.” Šiuo tikslu 
manoma kreiptis į visas vie
tos Lietuvių įiraugijas, ku
rios yra aktuališkai nariais 
V.V.S. skyriuje per savo at
stovus, pakviesti jas į talką 
platinimui “Vilniaus Pasų” 
ir ženklelių.

Prie to V. V. S. sk. val
dybos nariai daro planus 
laminėjimui Lietuvos ne 
priklausomybės 15-tas (su
kaktuves Vas. 16, 1933 m. 
Taipgi bus rengiamas pra
kalbos, kuriose bus išaiškin
ta V.V.S. ir V.G.F. K-to vei-1 
timas Lietuvoje, Vilniaus 
vadavimo problema ir bu
dai, žodžiu, V.V.S. skyriaus 
nariai tikisi mažiausia bent 
tris parengimus padaryti 
sekančią žiemą Vilniaus .tik
slu.

Šiaip nieko naujo musų 
kolonijoj nėra, Abelnai, Lie

Kunigo St. šleinio Laido
tuvės. Rugs. 21 d. Kun. Šlei
nio kūną iš Fall River, 
Mass., parvežė į Lawrence, 
ir buvo pašarvotas tautinėj 
bažnyčioj, kurioje velionis 
ėjo kunigo pareigas per 14 
metų. Po kun. Šleinio mir
ties, nesuprantamu budu, 
Lawrenco tautinė bažnyčia, 
kryptelėjo į Lenkų vadovy
bės rankas. Kun. Šleinis, 
prieš mirtį, buvo pareiškęs 
kad jo priešininkai jo kūno 
nelaidotų ir neleistų bet kaip 
tik priešingai, jo kūnas bu
vo laidojimas jo priešų: 
Lenkų Hodurinių kunigų ir 
esančių parapijoj jų šalinin
kų, kurie ir buvo velionio 
faktini priešai.

Laidojimo programas pra
dėta mišparais. Po mišparų, 
Lawrenco ' Lietuvių skait
linga visuomenė susirinko :į 
bažnytinę svetainę ir ten 
kalbėjo Arcivyskupas Ge- 
niotis ir Adv. F. J. Bago
čius. Are. Geniotis savo 
jautrioje kalboje gana įspū
dingai apibudino velionio 
gyvenimą ir jo nuveiktus 
darbus. Are. Geniotis pa
reiškė, kad nelaiminga mir
tis yra didelė Lawrenco Lie
tuvių nelaimė. Are. Geniočio 
kalba taip sujaudino klau
sytojus kad veik visų jų aša
ros per veidus riedėjo.

Kalba Adv. F. J. Bago
čius, pirmiausia įvardinda
mas velionį buvus jo drau
gu. Pažymi jo pobūdį, gerus 
darbus, nedateklius ir silp
nybes. Labai įdomu paste
bėti kad tarp įvairių sukle
kusių minčių, ar tai su tik
slu susirinkusiems ar ga 
kad prisigerinti Are. Genio- 
čiui, Bagočius, kaip tai ak
robatiškai pareiškė tikįs į 
Dievą.

Nežinia kokiais sumeti
mais, vis tik labai svarbu 
pažymėti kad p. Bagočius 
savo kalboje pareiškė jog 
Hoduriniai nesą Amerikos 
Lietuviams pavojingi. Ba
gočius tą rėmė tuomi kad 
jis turįs Lawrenco parapi
jos nuosavybės dokumen-' 
tus. Bet nei publika-parapi- 
jai, nei šiuos žodžius rašąs 
netiki, kad toks užsitikrini- 
mas butų ganėtinas.

Bendrai, Bagočiaus su- 
krikusia ir nerimta kalba 
žmonės buvo nepatenkinti 
ir nuobodžiai lukuriavo kad 
tik greičiau baigti! kalbėti.

Privačiame pasikalbėjime 
su vargoninku p. Nevadau- 
sku sužinojau kad Hoduro 
kunigai buvo akstinas su
kūręs nesusipratimus ir ne
santaiką tarp Kun. Šleinio 
ir parapijonų. Tas viskas 
labai neigiamai paveikė j 
kun. Šleinį ir, tvirtinama 
privedė jį prie mirties.

Reikia pastebėti kad to
kią tvarką kokia dabar vei
kia nepriklausomoje bažny
čioj, toliau negalima tole
ruoti. Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Amerikoj, mano 
dėta, visi kunigai turėtų 
būti bažnyčios sinodo prie
žiūroje ir vyskupų ir arci- 
vyskupo drausmėje. Šitaip 
susitvarkius, aišku, kad į- 
vykiai kaip su velioniu Šlei
nių, negalės įvykti.

GERB. SPRAGILAS 
“MARGUČIO” GOLFO 

ATPUSKUOSE
Penktadienį po pietų pa

sivijo mus automobiliu va
žiavę gerb. Žuris su gerb. 
redaktorium ir su moteri
mis. Žuris geros širdies 
žmogus, norėjo pavežėt 
mane, ale kas daryt su asi- 
leliu: jo j automobilį neįso- 
dysi, o pririšus vest paskui 
automobilį nespės su auto
mobiliu bėgti, ir vėl bėda.

Sakau: važiuokit sau, aš 
vistiek pribusiu.

Jie važiavo ir nuvažiavo.
Jojau dieną, jojau naktį, 

ir tik kitą rytą prijojau Ta
bor Farmą.

Kada atjojau netoli Ta
bor Farmos, girdžiu varpas 
skambina. Misliu sau, tai 
visiems apznaimina kad 
pribuvo slauni asaba. Ale 
mano apsirikta, ba skambi
no visiems Taboriškiams 
keltis pusryčių.

Prijojus prie namo, pa
sitiko mane gerb. Mikas ir 
veda į vidų, ale aš rūpinuo
si kad mano “makabilis” 
neprapultų, ba negalėsiu 
sugryžt namon. Norėjo jį 
vest į tvartą pririšt, ale aš 
sakau, kam tvarte ės šieną, 
reikia jį laikyt žiemai ka
da žolės nebus; nuvesiu į 
didžiąją pievą, paleisiu, te
gul ganosi. Ale man sako, 
į tą pievą nevalia jokio gy
vulio leist ba ten golfistai 
vaikščioja. Ką padarysi, 
nevalia ten, tai nuvedžiau- 
į paupį ir pririšau prie me
džio ganytis, o paskui einu 
jieškot žmonių. /

Žiuriu iš vienur išlenda 
gerb. Vanagaitis, iš kitur 
gerb. redaktorius, iš kitur 
Žuris, iš kitur gerb. Simo- 
kaitis, iš kitur gerb. Balan
da, iš kitur gerb. Bačiunas. 
ir daugybė kitų golfistų iš 
Čikagos ir iš kitur.

Jie mane tik sveikiha, 
tik klausinėja kaip kelionė 
sekėsi ir apie kitokias poli
tikas.

Paskui vėl pradėjo atva
žiuot daugiau čikagiečių į 
;urnamentą: gerb. Konsu- 
as Kalvaitis su savo namų 
ir raštinės štabais; atvažia
vo visas buris tautiečių iš 
Grand Rapids: Greičaičiai, 
Bernotas, Medelinskas; at
važiavo advokatai Vasalle 
ir Olis, atvažiavo Stankū
nai, Zolpiai ir kiti ir kitos, 
ir iki vakaro prisipildė pil
na BaČiuno farma kad ne
buvo nei kur padėt nei kur 
paguldyt.

Kurie anksti šeštadienį

atžaviavo, bėga į pievą dau
žyt boles ir praktikuotis, 
kad rytoj galėtų kitus nu
galėt ir dovanas laimėt.

Sužinojau kad pas Bačiū
nus dabar apsigyveno ir 
žinomas rašytojas ir buvęs 
SLA. vargonų redaktorius 
Jokubynas, einu pas jį ap
silankyt. Tai tik su juo vie
nu galėjau apie politikas 
pakalbėt, o kiti visi kai pa
dūkę daužo boliukes ir pas
kui bėga per pievą pas jas. 
Misliu sau: kam šaudyt jas 
ir paskui vaikščiot jų jieš- 
kant, verčiau susidėt į ki
šenių ir neštis su savim.

Vakarui atėjus, visi kaip 
tik paeina, ba apvaikščiojo 
apie porą šimtų akrų ir ati
daužė rankas kuolais į že
mę bedaužydami.

Ale ar nusėdės ant vie
tos vakare! Kur tau! Vi
si sueina į salę ir pradeda 
šokt ii* dainuot. Man la
biausia patiko tai muzika: 
dar jus niekur taip nema
tėt ir nematysit kaip aš 
mačiau Tabor Farmoj: ke
turi vyrai kaip susėdo prie 
dviejų pianų ir po du ant 
vieno piano kaip ėmė skam
bint tai tik šok ir norėk, 
net reumatizmu sergantis 
ir nepaeinantis žmogus pa
sijunta stiprus ir ima mo
teriškę ar panelę ir sukasi, 
Tai vakaruškos pas Bačiū
nus ko nei geriausiam kon
certe negirdėsi.

Ant rytojaus, Rugių sė
jos 18 rytą, 'turnamento 
dieną, dar daugiau at
važiavo golfistų iš Čikagos, 
ir kaip aš mačiau tai tie iš- 
laimėjo turnamentą ir vi
sas dovanas kurie tą rytą 
atžaviavo, ba nebuvo nu
vargę: jie vakar nesiprak- 
tikavp, ir per naktį nešoko, 
kaip tie kurie anksčiau at' 
važiavo../..

Aš šymet turnamerite ne
dalyvavau ir nieko neišlo
šiau. O kodėl nedalyvavau 
tai pasakysiu: Ba aš visas 
penkias dienas asilėliu jo
jau tai šeštą dienelę jau ne
galėjau po laukus vaikščiot, 
ba kojos buvo išsiskėtę ir 
.... asilėlio kupra pratrin
ta nuo sėdėjimo.... Taigi 
su nelošiančiais susieidinė- 
jau ir kalbėjausi stovėda
mas po medžiais ir žiūrėda
mas kai golfistai po laukus 
zylioja.

Susiėjau vieną smarkų 
“fašistą” gerb. kapitoną 
Jurgėlą, iš Čikagos, ir mes 
pasikalbėjom apie slaptus 
“fašistiškus” reikalus ir 
taip praėjo diena ir atėjo 
vakaras ir pasibaigė “Mar
gučio” golfo atpuskai ar
ia turnamentas.

Gerb. Vanagaitis išdali
no laimėjusiems glėbius do
vanų ir golfistai pradėjo1 
skirstytis, kiti pasiliko iki 
kito ryto, ir aš taipgi, ir 
ant rytojau, saulei tekant, 
nuėjau pas savo asilėlį ir 
įasigirdęs jį leidausi tais 
jačiais keliais atgal į Klyv- 
andą kuriais atjojau.

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

ten ir 
atgal
ten ir 
atgal

Kiekvieną Sekmadienį

YOUNGSTOWN $I
PITTSBURGH ’2
C U1D -AND.TDil/ri

IŠVAŽIUOJA GRYŽTA
Iš Cleveland ,.8:20rytolš Pittsburgh 4:00 vakare 
Iš E. 55th St. ..8:29 ryto H Youngstown™:35vak. 
Iš E. 93rd St. ..8:34 ryto arba 9:59 vak.

Tikietai geri tiktai koduose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 3400

Dorinąs.
ERIE RAILROAD SYSTEM
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Fotografo Valterio Stankūno 20 Metų Sėkmingo 
Bizniavimo Sukaktuvės

No. 36HOOVER AR ROOSEVELT?
Amerikos Lietuviai jau 

skubiai turėtų pradėti svar
styti už ką reikės balsuoti 
j Suvienytų Valstijų prezi
dentus. Dabar jau prasi
deda piliečių registracijos 
ir žmonės turi būti ragina
mi registruotis kad galėtų 
balsuoti atėjus Lapkričio 8 
dienai.

Pasirinkimas kandidatų 
nelabai didelis, nes yra tik 
du kandidatai iš kurių vie
nas bus išrinktas. Klausi
mas yra: Hoover ar Roose
velt?

Koks geras buvo Hoover 
visi žinom; jo gabumai, pri
žadai ir blofai kuriais jis 
maitino Amerikos žmones 
patys už save kalba. Todėl 
pakaks pasakyti kad laike 
Hoovero administracijos ša
lis sulaukė tokio ekonomi
nio krizio kuris užims isto
rijoje pirmą vietą. Turbut 
niekuomet Amerikoje tiek 
bedarbių nėra buvę kiek 
dabar yra ir niekuomet 
Amerikos darbo žmonės 
nepanešė • tokių nuostolių 
kokius jie sulaukė laike 
Hoovero administracijos.

Tiesa, ne Hoover yra kal
tas už visą depresiją kuri 
šiandien viešpatauja visa1 
me pasaulyje. Bet reikia 
pasakyti kad jeigu Hoovero 
administracija butų dėjus 
nors kiek tinkamų pastan
gų tai Amerika nebūtų pa
siekus tokio krizio kokia
me šiandien yra. Faktas 
yra kad dabartinė adminis
tracija nekreipė mažiausios 
domės j bankinį biznį, į kor
poracijų biznį. Tik tada 
pradėjo investigacijas da
ryti kada jau šimtai milijo-

“Dirva”
Chicago je

Liaudies Tribūna
2437 W 69 Street 

"MARGUTIS”
2437 W 69th Street 

Aušros Knygynas
3653 So. Halsted st.

A. Ambrazevičia
3210 So Halsted st 

News Stand
Kedzie and North ave 

News Stand
18th St. & S Halsted st 

News Stand
Milwaukee & Demon 

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

News Stand
Archer av. & Kedzie av 
News Stand

40th St & Kedzie ave 
News Stand

Archer & So Western 
News Stand

47 St. & Ashland ave 
K. J. Semaška

3221 Beach ave 

KNYGOS IR GINTARAI 
už Pusę Kainos ..

‘AUŠROS’ Knygyne eina didelis išpardavimas knygų ir gintarų už 
pusę kainos. ‘Aušros’ Knygynas yra didžiausia knygų įstaiga Ameri
kos Lietuviuose, čia galima gauti visokiausių knygų: žodynų, apysa
kų, teatrui, dainų, mokykloms valovelių, istorjjų, geografijų, gamtos 
mokslo, apie sveikatų ir ligas, įvairių pamokinimų, žemlapių, tautiškų 
paveikslų, sapnininkų, orakulų, burtų ir monų. Stambus pasirinkimas 
įvairių kompozitorių kurinių — choramš, solistams, muzikantams. 
Dainininkai nepraleiskit progos neužsisakę sau muzikalių dainų už 
pusę kainos.

Taipgi čia randasi visokiausių gintarinių prekių: karolių, auskarų, 
branzalietų, špilkų, plunksnakočių, cigarnyčių, sagučių ir tt. Visas 
gintarines prekes parduodam už pusę kainos.

Reikalaukite tuoj knygų ir gintarų katalogo ir sykiu prisiųskite 5c 
stsampa katalogo persiuntimui.

“AUŠROS” KNYGYNAS
3653 So. Halsted St. Chicago, Ill.

nų dolarių pradėjo skęsti 
arba visai nuskendo. To
liau, nežiūrint to kad diena 
iš dienos ekonominis krizis 
didėjo, Hoover į tai nekrei
pė atidos, tik gražiomis pa
sakomis, fantazijomis mai
tino Amerikos gyventojus.

Po viso kas minėta ir ne
paminėta šiandien jau sun
ku įsivaizduoti kaip net ge
riausias republikonas galė
tų balsuoti už Hooverį. Vi
siems jau aišku kad Hoo
ver jau parodė visus savo 
gabumus ir išpasakojo savo 
gražias frazes, kurių jis ne
pavydėjo Amerikos darbo 
žmonėms.

Darosi aišku kad šiais 
rinkimais Lietuviams prisi
eis balsuoti už Rooseveltą, 
Demokratą. Už daugelį ki
tų kandidatų reiks balsuo
ti tik už tinkamus, ar jie 
bus Republikonai ar Demo
kratai.

Dabar yra laikas pradė
ti rengtis prie balsavimų už 
tinkamus valdininkus, ne 
tik už prezidentą.

“Liaudies Tribūna” pasi
stengs informuoti skaityto
jus apie kandidatus nuo da
bar iki pat rinkimų.

Kruvinos Angliakasių 
Peštynės

Springfield, Ill. -— Rugsėjo 
26 d. atsibuvo kruvinas susi
kirtimas streikuojančių ang
liakasių ir šiame mieste. Nu
šauta policijos detektivų sar- 
žentas angliakasių savitarpinė
je kautynėje. Riaušes malšin
ti pribuvo apie 50 policijantų 
su kulkosvaidžiais ir dujų kom- 
bomis. Areštuota keliolika vy
rų. Kritiškai sumuštas United 
Mine Workers unijos skyriaus 
pirmininkas, kuris kaltinamas 
nušovime viršminėto policijos 
nario.

United Mine Workers unijos 
nariai buvo susirinkę į salę tar
tis apie gryžimą dirbti j kasyk
las, bet juos užpuolė Progres
sive Mine unijos streikeriai, 
kurie kovoja už $6.10 mokestį 
į dieną, ir tuoj prasidėjo kru
vinas susikirtimas. Pribuvo 
policija ir kova prasidėjo tri
mis frontais.

PAMĖGDŽIOS “MARGUTĮ”. 
Musų socialistėliai visais gali
mais budais nutarė “pralenkti” 
“Margutį”, t. y. jo dienžodžio 
radio programą. Mat, “Mar
gutis” kąs vakaras ir sekma
dienį po pietų patiekia vėliau
sias žinias, kas socialistų dien
raščiui labai nepatinka. Dabar 
socialistėliai pradėjo transeliuo- 
ti žinias savo dienraščio vardu, 
prisišlieję prie kitų biznierių 
radio programų. Patys savo 
neįstengia tai nors prie kitų 
prisilaižė. Rep.
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Banko prezidentas Alijo- 
šius-Elias parašė ilgą pasi
teisinimą socialistų dien
raštyje. Skaitant tą jo pa
siteisinimą gauni tokį įspū
dį kad jo neskaitęs gali dau
giau žinoti.

Tą pasiteisinimą kurs ei
na p. Alijoziaus vardu, dar 
socialistų dienraštis pabal
tino. Kam čia teisinti ir 
dumti kitų akis? Mums at
rodo kad “šuniukas visai ne 
toj vietoj palaidotas kur yra 
rodoma.”

▼ ▼ ▼
Chicagoj kitados buvo su

sitvėrus kokia tai “saužu- 
džių organizacija,” bet apie 
ją beveik niekas nežinojo iki 
šioliai. Dabar Dr. Montvi- 
das socialistų dienraštyje 
pradėjo apie ją pasakoti, 
kad buk tos “organizacijos” 
prezidento jau nesą, jis jau 
nusižudė. Bet dar liko vice
prezidentas ir organizato
rius, kurie rodos yra geri 
“svieto lygintojai.”

Tai matai prie ko Lietu
viškas socializmas priėjo. 
Neturi ką veikti tai bando 
įrodinėti kad saųžudystė tai 
kokia garbė ar tam pana
šiai. Gaila tų žmonių ku
riems nusibodo gyventi ir 
bijo žudytis.

▼ ▼ , ▼
S. V. prezidentas Hoover 

po negudraus savo žygio 
linkui karo veteranų dabar 
bando surasti būdą kaip tą 
atitaisyti. Bet atrodo kad 
jo pastangos tuščios. Kuo
met ateis Lapkričio 8 d. jis 
gali susilaukti tokio likimo 
kaip susilaukė Chicagos 
majoras Thompsonas — tai 
persikraustymas į privatiš- 
kus kambarius, tą guštelę 
gal reikės užleisti p. Roos- 
veltui.

ILLINOIS valstija gavo iš 
valdiškos Rekonstukcijos Fi
nansų Korporacijas dar penkis 
milijonus dolarių aprūpinimui 
bedarbių. Pirmiau Illinois ga
vo paskolą iš $6,000,000, pas
kui vėl buvo gavus $3,000,000.

ĮSKUNDĖ “MARGUTĮ”. 24 
d. Rugsėjo Birutės darže turė
jo įvykti “Margučio” sporto 
vakaras, kur buvo rengiama ke
lios poros imtikų ir tt. Publi
kai pradėjus rinktis, atvažiavo 
šerifas ir uždraudė imtynes tu
rėti. Bejieškant tam tikrų val
dininkų gauti leidimą imtynes 
laikyti, privažiavo daug žmo
nių, bet programo nebuvo gali
ma pradėti.

“Margutis” rengė tą sporto 
vakarą ir garsino per radio vi
są savaitę. Kaip kam besi
klausant užėjo pavydas ir tą 
parengimą įskundė valstijos 
Boxing komisijai. Ta komisija 
visą laiką nieko nesakė ir tik 
prieš pradėjimą programo įsar 
kė policijai sulaikyti imtynes. 
Apie 9 valandą vakaro jau bu
vo pervėlu pasiekti reikalingus 
valdininkus leidimui gauti.

Tokių imtynių čia’ buvo jau 
šimtais ir niekuomet nebuvo 
reikalinga jokių leidimų, nes 
įstatymai tam neprieštarauja. 
Bet čia matyt keno juoda ran-

Continuous wars, unfortu
nate political alliances and a 
particularly brutal foreign op
pression hindered the full de
velopment of Lithuanian cul
ture. While the development 
of Lithuanian literature, dra- 
ma, music and education was 
made so difficult, the develop
ment of conscious art was al
most impossible. As in the 
other branches of national cul
ture, only popular art could 
flourish.

The only forms of art which 
interested the peasant had to 
do with the objects of his ev
ery-day life. The unquenchable 
and beauty-loving soul of the 
oppressed and untutored Lith
uanian peasant led him to ex
press his individuality and in
genuity in beautifying his 
household objects. Another 
force in his nature, his deep 
religious feeling, found expres
sion in crosses, small chapels, 
and wooden statuettes which 
are found singly or in combina
tions all over Lithuania in cem
eteries, churchyards, near 
homesteads, at crossroads, 
along the rivers and lakes and 
by the wayside. The crosses 
and chapels are truly typical 
of Lithuanians in that they 
are an original, interesting, 
wonderful, and often truly 
beautiful synthesis of pagan 
and Christian motives.

The crosses are beloved of 
both the uneducated peasants 
and the intelectuąls. Many 
travelling foreigners have been 
fascinated by them;, and the 
art world and general public 
has admired them at exhibits 
of photographs taken by the 
Lithuanian painter Adomas 
Varnas.

Most of the crosses, chapels 
and statuettes were' made by 
untaught peasants during the 
long winter evenings. The fa
vorite statuette figure is that 
of Christ. Somehow the peas
ants are able to express their 
own care-ridden and deeply me
lancholy soul in these Christ 
figures which are called “Kris
tus Rūpintojėlis”— “The Care
worn Christ”. The character 
next in order of popularity is 
that of the Blessed Virgin. 
These statuettes are remark
able for their wonderful sere
nity and kindliness of the face 
—truly the face of “Dievo Mo
tinėlė”—“The Little Mother of 
God”. Statuettes of St. Geor

THINGS THAT NEVER HAPPEN

ka panorėjo pakenkti “Margu
čiui”. Tačiau daugelis žmonių 
pasiliko, vakaras įvyko ir tęsė
si iki 2 vai. ryto. Rep. 

ge and St. John Nepomuck are 
also quite numerous.

Having satisfied his religious 
craving, the peasant turned his 
attention to decorating his 
household goods. Many beau
tiful examples of the wood
carver’s art may be found in 
such household objects as beds, 
tables, chairs, towel racks, 
spinning wheels, wooden bowls, 
.spoons, window frames, doors 
and porches.

Lithuanian women also con
tributed a great deal to popular 
art in their hand woven fabrics. 
Lithuanian women have always 
been famous weavers. Such is 
necessarily the case, for every 
peasant girl is taught from 
childhood to spin, dye threads 
and weave. At about fourteen 
she begins to weave for her 
dower chest, which, when she 
marries, is considered the most 
important part of her dowry, 
not for its intristic but for its 
moral value: it shows the 
maiden’s diligence . and clever
ness, and her bridegroom is as 
proud of it as she is.

I In her way the Lithuanian 
woman has been and even 
greater creative artist than the 
man. She has shown a won
derful fertility in invention in 
pattern and a sure taste in 
colors. She has derived her 
beautiful patterns chiefly from 
geometrical figures and plants 
and trees, and has learned to 
blend her colors from the rain
bow and the flowers in her 
garden. She can weave from 
the thinnest, mdšt exquisite 
linen, to heavy, intricately pat
terned woolen rugs. The most 
beautiful textiles of all are the 
silk or woolen “juostos”—belts 
or ties which the women weave 
for their menfolk, and the “pri
juostės” or aprons with vivid 
flower or geometric designs on 
dark background, which so 
strikingly brighten the other
wise sombre costumes of the 
women.

A beautiful art, that of the 
women weavers, but, unfortu
nately, it is dying out as so 
many of the interesting peas
ant customs are. Cheap, fac
tory made fabrics are the cause 
for decline in the weaver’s art. 
Of late, the Lithuanian Art 
Society, enthusiastically aided 
by the Lithuanian intellectuals, 
has started a campaign to re
establish this branch of popular 
art and seems to be succeeding.

J. J. Ef.

“MARGUTIS”

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

Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesį ! 
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvienų me- ; 
ne^į rasite Pustapėdiškų Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių ;1 
gyvenimo nuotikiais. ;•

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

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

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis. ;•

Buvo tai rudens diena, Spa
lių 2, 1912 metais, kada Valte
ris, dar jaunas vyras, pilnas 
energijos ir su plačia vaizduote 
į ateitį, nusitarė užsidėti savo 
biznį, fotografijų studiją Brid- 
geporte kolonijoj, pačiame Lie
tuvių centre. Tais laikais ma
žai kas iš Lietuvių dainuodavo 
“Onyte brangi, glauskis prie 
mano širdies”, bet Valteriui ta 
dainelė buvo ir yra maloni. Per 
20 metų Stankūnai dirbo savo 
studijoje ir užaugino gražią 
šeimą: duktė Genovaitė jau 
mergina ir baigė High School, 
sūnus Xeveras telanko High 
School, o jauniausia dukrelė 
Gloria rodos baigia pradinę 
mokyklą.

Poni Stankūnienė yra veikė
ja moterų draugijose ir suma
ni šeimininkė, gabi vaikų auk-; 
lėtoja, išauginus juos gerais I

MIRĖ JOSEPHINE POŽE- 
RAUSKAITĖ. • Rugsėjo 23 d. 
ligoninėj po apendikso operaci
jai pasimirė J. Požerauskaitė. 
Pastebėtina kad ji buvo jau 
pasveikus ir rengėsi gryžti na
mon, bet besirengiant važiuoti 
apsirgo ir už kelių valandų mi
rė. Ji buvo nepersenai iš Lie
tuvos. Sakoma ji ten buvo pa
likus vyrą. Rep.

MIRĖ STANIULIS. Rugsė
jo 8 d. pasimirė Simas J. Sta
niulis West Los Angeles, Ka
lifornijoj, S. V. karo veteranų 
prieglaudoj. Velionis buvo pa
saulinio karo veteranas ir per 
paskutinius porą metų nesvei- 
kavo. Apie metai laiko atgal 
jis išvažiavo į viršminėtą ligo
ninę sveikatos pataisyti, bet 
nieko negelbėjo.

Jo kūnas buvo parvežtas į 
Chicagą Rugsėjo 13 d. Palai
dotas Lietuvių Tautiškose ka
pinėse Rugsėjo 15 d. Laidotu
vėse dalyvavo gražus buris gi
minių ir draugų. Prie kapo pa
sakė kalbą Bronius F. Simons- 
Simokaitis, “L. T.” redaktorius.

Velionis' paėjo iš Griškabū
džio, šakių apsk. Paliko kele
tas jo giminių čia ir Lietuvoje. 
Laidojimu rūpinosi pp. Balan
dai ir Voigt; su kuriais velionis 
draugavo, pas p. įBalandus jis 
ilgokai gyveno. Lai buna jam 
lengva šios šalies žemelė.

Lietuviais, Tas labai svarbu 
Lietuviams, ir verta pagarbos 
kiekviena motina kuri tą suge
ba atsiekti gyvendama Ameri
koje.

Ponas Stankūnas kaipo fo
tografas yra pirmaeilis. Jei 
kurie yra buvę jo studijoje be 
abejonės pastebėjo kad tenai 
randasi daugelių žymesnių Lie
tuvių fotografijos. Kas tik bu
vo atvažiavęs iš Lietuvos ar 
taip koks žymesnis Chicagie- 
tis Lietuvis, pas Stankūną ra
si jų fotografijas.

Tarp žymiausių žmonių ku
rie pas jį yra nufotografuoti 
yra šie: Dr. Basanavičius, St. 
Šimkus, J. Naujalis ir daugelis 
kitų.

Todėl kaipo gerą Lietuvį pa
triotą yra verta pasveikinti su 
20 metų sukaktuvėmis jo sėk
mingo biznio ir gražaus šeimy
ninio gyvenimo. B.

KARŠTAS JAUNIKIS
Rugšėjo 19 d., West Saidėj, 

Margareta Lasaitis, 22 m. am
žiaus (2153 W. 24 st.) pašovė 
Edvardą Bituną, kurs pradėjo 
plytomis jos langus daužyti. 
Kuomet policija ją ir jos moti
ną paėmė, motina papasakojo 
kad Bitunas prieš porą mėne
sių, pardavinėdamas daržoves, 
užėjo į jų namus, ir nuo to lai
ko pradėjo nuolat ateidinėti, ne 
biznio reikalais, bet pamatyti 
našlę dukterį, kuri jam patikus. 
Bet moterims vėliau pradėjo 
įgristi ir pats Bitunas ir jo dar
žovės ir jos liepė jam daugiau 
nelandžioti. Kada jos paliepė 
jam nelandžioti, jis vieną sykį 
plyta išmušęs langą pabėgo, o 
dabar vėl atvykęs išmušęs kitą 
langą. Margareta Lasaitis iš
siėmus revolverį liepė jam eit 
lauk ir jis atsisakė išeiti, Mar
gareta paleidus į jį tris šuvius 
ir viena kulka peršovė jam pe
tį. Jis irgi buvo policijos su
laikytas tardymui.

MIRĖ. Rugs. 24 d., 7 vai. 
vakare, mirė žinomo vaistinin
ko iš Marquette, p. Grigg’s 4 
mėnesių dukrelė. Laidotuvės 
buvo Rugs. 28 d. šv. Kazimie
ro kapinėse. Laidotuvėse pa
tarnavo J. J. Bagdonas, Mar
quette Parko graborius.

Grigg’s vaistinė randasi 69 
ir So. Western ave. Reiškia
me tėvams užuojautos.
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Paminklas VytautuiPRIE KO SOVIETŲ RUSIJA EINA?
Sovietų Rusijoje eina ne-’ 

paprastas gyvumas: čia vi
su smarkumu vykdoma iš
garsinta “pietiletka”, kuri 
turinti pastatyti pusiau lau- 
kinę-tuščią Rusiją ant in- 
dustriališkų kojų, kad pas
kui galėtų savo išdirbiniais 
užversti viso pasaulio rin
kas ir kapitalistines šalis iš
varyti iš biznio. Kitur vėl 
žinios sako kad Maskva ta-. I
riasi su militaristiška Japo- 
ja, kuri nori užvąldyti Chi- 
nijos dalį ir sutinka pirkti 
Rusijos aliejų mainais už 
Maskvos pripažinimą Japo
nų įsteigtai Manchukuo val
stybei iš senos Mandžuri- 
jos. Toliau vėl, gandai kad 
Rusija smaugia savo uki- 

, ' , ninkus norėdama išgręžti iš 
jų visą maistą užkimšimui 
pilvų alkanų miestų darbi
ninkų, kurie puldinėja, plė
šia maisto krautuves ir ko
voja su sovietiį kazokais už 
savo gyvybę.

Kuri pusė paims viršų: 
ar industrializavimas, ar 
politiškos sąjungos su mi
litaristinėmis šalimis, ar 
alkanos minios išvers so
vietų carus pirm negu ką 
gero jie šalyje įves?

Dar ne taip senai sovietų 
carai dėj.o pastangas pa
versti Chiniją komunistiš
ka, bet tas nieko negelbėjo. 
Kada- Japonija ėmė užka
riauti Mandžuriją, Rusija į 
tai žiurėjo nepiasitenkinus. 
Dabar gi Japonija, gudriu 
papolitikavimu, užperka so
vietuose 200,000 tonų alie
jaus, ir Maskvos carai už 
įniršę apie Mandžuriją nu
silenkia Japonijai. Greitu 
laiku reikia tikėti kad so
vietai pripažins . Manchu
kuo./ Jeigu už aliejų nepri
pažins tai Japonija dar už 
ką kitą pasiūlys sovietų ca
rams aukso, ir prikalbins 
Rusiją padėti Japonijai gin
tis nuo Amerikos ir Angli
jos, jeigu tos norės priešin
tis Japonijos įsigalėjimui 
Chinijoje ir Mandžurijoje.

Rusijos industrializacija 
ir penkmečio sapnas sovie
tams baigsis niekais. Jeigu 
galėtų viską vienu laiku iš
statyti butų gerai. Bet da
bar, kadangi viena indus-

vietos savo produktams iš
grūsti. Bet už tai turės 
išpildyti tam tikrus milita- 
riškų šalių reikalavimus — 
ir tokiu budu turės sugryž- 
ti prie kapitalistinės siste
mos, nes kitaip sovietizmas 
susilauks liūdno galo.

Prof. Mykolo Biržiškos 
50 Metų Suktktuvės

Lietuvos spauda gražiai 
paminėjo 50 metų gyveni
mo sukaktuves populiaraus 
Lietuvos žmogaus ir peda
gogo, Prof. Mykolo Biržiš
kos. Biržiška, gimė Rugp. 
24 d. 1882 metais, Viekš
niuose, Mažeikių apsk.

Nors iš mažens auklėja
mas Lenkiškoje dvasioje, 
augdamas Mykolas dau
giau susipažinęs su Lietu- 
za ir jos istorija paliko ge- 
■as Lietuvis patriotas ir 
apo vienas iš svarbių Lie

tuvos atgimimo asmenų.
Prof. Biržiška parašė ir 

šleido keliolika svarbių 
knygų, paskiausia išleista 
jo didelė knyga, “Vilniaus 
Golgota”.

Be savo tiesioginio pro
fesoriaus darbo, gerb. Bir
žiška darbuojasi Vilniui 
Vaduoti Sąjungoje, būda
mas jos nuolatiniu pirmi
ninku ir redaguoja žurnalą 
“Musų Vilnius”.

Rugsėjo 7 d., Aukštojoj 
Panemunėj, prie Vytauto 
Didžiojo karininkų kursų 
iškilmingai atidengta Vy
tauto Didžiojo paminklas.

Iškilmėse dalyvavo Res
publikos Prezidentas Ant. 
Smetona, daug kitų aukštų 
valdininkų, kariumenės ir 
šiaip publikos.

Paminklo frontas nukrei
ptas į Vilnių, kur yra nu
kreipta visų Lietuvių akys.

Paminklą nudengė Prezi
dentas Smetona. Šventini
mo apeigas atliko Dekanas 
Mironas, kurs pasakė gra
žią kalbą apie gerbimą Vy
tauto ir jo nuopelnus Lietu
vių tautai ir katalikų baž
nyčiai. Tose vietose, sakė 
Mironas, kur Vytautas Di
dysis yra pastatęs bažny
čias, žmonės išliko Lietu
viais, nesulenkėjo.

revoliucinį šių dienų rašy
toją”.

Sovietuose įsteigta aukš
čiausias literatinis institu
tas, užvardintas Gorkio In
stitutu. Toliau, Niž. Nov
gorodas, kur Gorkis gimė, 
tapo pervardintas Gorky, 
Maskvos garsi gatvė, Tver- 
skaja, bus Gorkio gatvė, ir 
Maskvos Dailės teatras tu
rės Gorkio vardą.

Pats Stalinas apdovanojo 
Gorkį Lenino ordenu.

Gorkis matyt su sovietais 
susitaikė. Tuoj po Rusijos 
revoliucijos per tūlą laiką 
jam buvo pavojinga gryžti 
į Rusiją.

Gabrys prieš Voldemarą
Lietuvoje kilo įdomi by

la žinomo Gabrio prieš dar 
žinomesnį Voldemarą. Gab
rys skundė Voldemarą už 
įžeidimą, bet taikos teisme 
Voldemaras bylą laimėjo.

Gabrys apeliavo savo by
lą į apigardos teismą ir ši 
byla įvyks Spalių 6 d.

(Tąsa iš pereito numeri

Vfl ■

Sovietai Pagerbė
Gorkį

Šiose dienose Maskvoje ir 
visoje Rusijoje buvo mini
ma 40 metų literatinio dar
bavimosi žymaus Rusų ra
šytojo, pragarsėjusio vardu 
Maksim Gorky. Jis dabar 
yra 64 metų amžiaus, jo 
tikras vardas yra Aleksėj 
Maksimovič Pieškov.

Sovietų laikraščiai daug 
rašė apie jo sukaktuves ir 
sveikino kaipo “žymiausi

NEKALBĖK

Mirtys nuo Alkoholio
Prieš 1920 metus, kada 

buvo įvesta prohibicija, šio
je šalyje mirtys nuo alko
holio ir protiškas ligos nuo 
svaiginančių gėrimų mažė
jo. Po 1920 metų jos pra
dėjo žymiai didėti.

Šitas faktas iškelta Phi- 
ladelphijoj Protiškų , Ligų 
komiteto, - nesenai’ užbaigus 
tuo klausimu tyrinėjimus.

Žymus sumažėjimas al
koholizmo mirčių ir protiš
kų ligų pasirodė 1919 ir 
1920 metais. Nuo to pra
dėjo daugėti. i

Labai daug atsirado ap
sinuodijančių prastu, medi
niu negeriamu alkoholiu, ir 
nuo prohibicijos įvedimo 
padaugėjo jauno amžiaus 
žmonių protiškos ligos nuo 
gėrimų.

Tu nekalbėk man apie meilę, 
Jausmais nevirpink jos aidų, 
Aš jos bijau lyg okeano, 
Lyg mirtį nešančių žaizdų!

Oi, nekalbėk man apie meilę, 
Aš jos nekenčiu, ne, o ne!!
Ji mane skaudžiai persekiojo 
Ir tikrenybėj ir sapne....

Tai nekalbėk man apie meilę, 
Nes ji tai pragaro kančia!

trija be kitos negali veikti, 
pirmiau pastatyta suges ir 
surūdys iki kita bus įreng
ta. Toliau, nors darbinin
kai pigus, bet jie alkani ne
nori dirbti, o pristatymas 
žalios medegos iš vienos da
lies Rusijos į kitą yra toli
mas ir toks sunkus kad jo
kiu budu penkmetis negalės 
naudos duoti ir sovietų pre
kės užsikimšti pasaulio rin
kose. Iki išstatys gelžke- 
lius ir trokams kelius me- 
degai suvežti, išbudavoti 
fabrikai ir supirktos maši
nos surūdys ir apirs.

Alkanos sovietų minios, 
tris ir keturis metus kentę 
laukiant penkmečio pasek
mių, daugiau nenori ken
tėti ir badauti. Ūkininkai 
nepritarė ir nepritars dir
bti savo ukėse, kurias val
džia iš jų atėmė, kitų pil
vams užpildyti.

Šitą numatydami, sovie
tų carai nori susibičiuliauti 
su militaristine Japonija ir 
pataikauja jau Vokietijai. 
Su jomis mainikaudami ga
lės gauti sau paramos ir

Aš ją pažinęs daug kentėjau
Ir gražią dieną ir nakčia....

Tai nekalbėk, brangi mergyte,
Man ir džiaugsmus,
Nes tuose žydinčiuos’ džiaugsmuose 
Matau aš dvasinius skausmus....

Jonas Morkūnas.
v 

MĖNUO
Kai dangų mėnuo įliepsnoja 
Gėlėtoj vasaros naktyj, 
Tada aš jausmą stebuklingą 
Pajuntu plastančioj širdyj.

Ir jį pajutęs aš savyje
Skrendu kaip žaibas per laukus, 
Kur sidabriniai spindulėliai 
Nubarstė žydinčius takus.

Skrendu mintimis kaip pašėlęs, 
Kur šypsos gėlių pumpurai, 
Kur sidabrinio mėnesėlio 
Nukritę maudosi perlai. ...

Ei tu, mėnuli, žilagalvi,
Tu moki erdves įliepsnot,
Ir veik.viekvieną žmogaus sielą 
Moki jausmingai suviliot....

Tu suviliojęs mano sielą,
Jausmais man širdį bučiavai, 
Ii' išmokinęs kaip mylėti 
Pats meilės dainą dainavai....

Jonas Morkūnas.

Pelnas iš Sporto
Amerikos mokslo įstaigos 

irgi paremtos ant biznio. 
Universitetai labai rūpinasi 
gauti į savo klesas tokius 
studentus kurie pasižymi 
sportu žemesnėse mokyklo
se. Studentai dirba už gar
bę — nes profesionalu spor
tininku būti nevalia ir ne
valia imti pinigišką atlygi
nimą už veikimą sporto sri
tyje. Bet iš to naudojasi 
patys universitetai.

Paveizdan Ohio Valstijos 
Universitetas (C o 1 umbus, 
Ohio) pereitą metą iš spor
to parengimų turėjo ineigų 
net $608,678, reiškia suvirs 
pusę milijono dolarių. Tik 
vienas futbolas davė ineigų 
$349,973.

Žymesnieji universitetai 
padaro ineigų per milijoną.

Didelė Aukso 
“Migracija”

Per metą laiko, iki šio 
mėnesio pradžiai, per van
denynus buvo pergabenta 
aukso $2,235,600,000 vertės 
kuomet valstybės viena iš 
kitos pradėjo reikalauti sa
vo auksą laikytą užrube- 
žiuose.

Auksas iš Amerikos pra
dėjo plaukti pernai rudenį, 
kada Anglija panaikino au
ksą kaipo pinigų pamatą.

Belgija, Francuzija, Ho- 
landija, Šveicarija, nusigan
dusios Anglijos svaro nusil
pimu, pradėjo reikalauti iš 
Amerikos savo auksą. Iš 
Amerikos išvežta virš bili
jono dolarių vertės.

“BLOGAI BET NELABAI”

Rašo V. S. Jokubynas.

(Tąsa iš pereito num.)
Daugiau Lygybės.

Karo metais tūliems pavyko vienaip 
ar kitaip prasimanyt pinigų. Vieni dėjo į 
bankus, kiti prisipirko namų, automobilių, 
karališkų rakandų ir daug kito ko, kas 
jiems ir nepritiko, ir reikalinga nebuvo. 
Už viską įmokėję tūlą dalį, kitą dalį turėjo 
išmokėt ratomis. Taip apsirūpinę žemino ir 
išjuokė tuos kurie del visokių ^priežasčių 
negalėję “pralobt” neprasimanė visko kaip 
jie. Bet atėjo blogmečiai ir juos sulygino 
su tais kuriuos1 jie neseniai žemino ir iš
juokė: Nelikus pinigų, skolininkai atėmė 
namus, baldus, automobilius ir kitus pirki
nius. Ir likosi jie kaip pritinka. Gi kurie 
didžiavosi bankuose laikomais pinigais ir 
tie neišėjo “sausomis”. Bankai užsidarė ir 
pinigai žlugo. Ir vieni ir kiti dabar lygus. 
O tie kuriuos jie pirmiau pajuokė ir nieki
no dėl jų neturto, dabar priėję su jais svei
kinasi, ir visi jaučiasi lygiais, nes visi ly
giai gyvena.

Moralistų nuomone, dabartiniai blog
mečiai daugelį žmonių pataisė, nes juos 
ištraukė iš puikybės nuodėmės, todėl mora
lybė daug laimėjo.

Blogmečiams žmones palietus, žmonės 
mažiau valgo, mažiau geria ir mažiau rė
dosi, todėl sumažėjo ligos ir mirimai. Met
ropolitan Life Insurance bendrovė sako kad 
još. pramonėje sveikiausi metai buvo 1931, 
nes antrą tų metų pusmetį tūkstantinių 
klijentų mirė 10.2, gi per pirmuosius 3 mė
nesius mirė 9.4. Ypatingai mirimai suma
žėjo iš influenzos ir pneumonijos, kurios 
vystosi dėl persivalgymo ir persigėrimo. Iš 
čia aišku, kad žmonės dabar mažiau valgo 
ir geria, ir todėl sveikesni. Rockefellerio 
fundacijos vedėjas sako, kad pernai ir šy- 
met beveik iki pusei sumažėjo šlapligė, ku-‘ 
ri irgi paeina nuo persivalgymo ir persigė
rimo. Taigi blogmečiai ir čia pasitarnavę.

Žmonės daugiau protauja.
New Yorko miesto sveikatos priežiū

ros departmento vedėjas sako kad žmonių 
mirtys žymiai sumažėjo pastarais dviem 
metais, kuomet žmonės nedavalgo; 1931 
m. per paskutinius keturis mėnesius miri
mų buvo 13.19, gi 1932 m. per pirmuosius 
4 mėnesius buvo tik 11.91.
/ Dėl mirčių sumažėjimo, kaip sako W. 

B. Jones, Pittsburgho graborių ir duobka
sių susivienijimo sekretorius, parsieina 
daug nukentėt graborių ir duobkasių pra
monei, nes žmonėms rečiau mirštant, pas 
graborius ir duobkasius atsirado bedarbė. 
Tas pats Jones sako, kad jų pramonė pa
sigerins tik blogmečiams' praėjus, kada 
žmonės prasigyvenę pinigų, pradės dau
giau valgyt ir gert.

Žmonės dabar neturi pinigų todėl 
mažiau valgo, mažiau geria ir rečiau mir
šta. Bet užtai daugiau protauja. Morse A. 
Cartwright, direktorius American Asso
ciation of Adult Education sako, kad jei
gu “juodasis ketvirtadienis (Spalio mėn. 
1929 m. kada įvyko biržos panika) butų 
įvykęs ne blogmečiuose, niekas tuom ne
būtų įdomavęs, bet kad tai blogmečiuose 
atsitiko, žmonės tuom taip užsiinteresavo, 
kad net ėmė reikalaut valdžios išleist tam 
tikrus įstatymus, biržos apsaugojimui, ir 
dabar apie tai žmonės daug kalba. Bet te
gul tik gerovė kiek pagryš, sako R. A. 
Young, pirmininkas Federališko Rezervo 
Tarybos, žmonės tą viską greitai pamirš.

Laikraščiai neteko kiek skaitytojų, bet 
viešus knygynus žmonės dabar lanko tri
gubai negu juos laikė “geriausiais metais’.' 
Bedarbiai inžinieriai ir technikai Naujoj 
Anglijoj užimti prirengimu naujų planų 
ištaisymui miestų gatvių, viešų kelių, pa

gerinimui vandentraukių, apsaugojimui 
nuo ugnies namų ir visai eilei pagerini
mų, ir kada pareis geresni metai, planai 
iš anksto bus jau priruošti.

Žingsnis prie doros.
Kada žmonės turėjo pinigų įžanga į 

teatrus pasižiūrėt paveikslų ar pasiklau
syt muzikos, buvo brangi. Bet žmonės to 
nepaisė, dideles įžangas mokėjo ir teat
rai žmonėms kišenius aptuštijo. Vieton 
teatrų lankymo, tarpe žmonių ėmė plės
tis ištvirkimas, ypač tarp jaunuomenės. 
Matant tai, New Yorko aktorių unijos, 
pritariant teatrų savininkams, pasiryžo! 
duot bedarbiams perstatymus be įžangos, 
kad tuomi atitraukus žmones nuo ištvir
kimo. G. Fleharty, muzikantų direktorius, 
pasižyžo su savo muzikantais eit miesto 
gatvėmis kiekvieną šeštadienį ir muzika 
“linksmint nuliudusius” žmones. New 
Yorke Vokiečių “benas” tą jau praktikuo
ja.

San Diego, Cal., miesto rūpesčiu, atvi
rame lauke bedarbiams rodo krutančius 
paveikslus. Wichita, Kan., mieste ir aplin- 
kėse bedarbiai dykai leidžiami pasižiūrėt 
“beisbolės” lošių. Be to Kansas, valstija 
rengiasi visiems automobilių savininkams 
duot laidus išsimbkėt ratomis.

Tai vis prigelbėjimas žmonėms “var
gti vargą” kurį blogmečiai jiems atnešė, 
o tie visi “prigelbėjimai” daug pasitar
nauja žmonių suraminimui ir sulaikymui 
jų nuo ištvirkimo ir sulaukinėjimo. Dėl 
tokių “pagalbų”, pasak moralistų, žmonės 
žymiai susilaiko nuo įvairių desperacijų, 
mažiau kriminališkų prasižengimų, ma
žiau saužudysčių — net ir proto sumiši
mai sumažėjo, kaip liudija beprotnamių 
rekordai. 1

Iš to visko, moralistai ir daro išvadą 
kad blogmečiai nors iš vienos pusės žmo
nėms yra blogu dalyku, bet iš antros “ge
ru”, nes žmonės vargdami darosi sveikes- 
niais, palankesniais ir doresniais, neturė
dami pinigų negali brist į nedorybę nei 
keltis į puikybę.

Mielaširdystė ir Ekonomija
Be viso kito, dėl blogmečių pas žmo

nes atsiranda dar mielaširdystė ir ekono
mija. Mažame miestukyje Hollon Rock, 
Tenn., Foust turėjo gazalino parduotuvę, 
kurią neseniai gaisras sunaikino. Apdrau- 
dos nuo ugnies jis neturėjo, tat nuostolius 
panešęs Foust apie atsteigimą ,savo pra
monės ir nemanė. Bet kaimynai atėjo jam 
pagelbon: bedarbiai aukavo savo darbą, 
pramoninkai dykai davė medį ir kitokius 
reikmenis, ir Foust vėl savo' pramonę 
atsteigė.

Miestelyje Moncks Corner, S. C., už
sidarė vienas bankas ir “nuglemžę” žmo- 
nių pinigus. Du pikti depozitoriai susitarę 
nuėjo j kitą to miestelio banką ir kasierių 
privertė atiduot visus banko pinigus; ka- 
sierius reikalavimą išpildė. “Plėšikai” at
siskaitė tas pinigų sumas kurios žlugo už
sidariusiame banke ir likusius pinigus ka- 
sieriui sugražinę, išėjo. Už poros valandų 
jiedu buvo areštuoti ir už kiek laiko sta
tyti prieš teismą kaipo plėšikai; teismas 
atsisakė juos kaltint ir baust.

New Yorko uostan buvo pargabentas 
žuvininkų laivas su žuvimis, kurį valdžios 
agentai sugavo gabenant kontrabandą; 
laivų žinių reporteriai sudėję pinigų su-' 
mą nupirko ant laivo buvusias žuvis ir jas 
išdalino žmonėms, kas tik atėjęs prašė; 
tuomi papenėta 2,000 neturtingų žmonių.

Salt Lake City, Utah, miestas visus 
savo tuščius žemės plotus atidavė bedar
biams ir beturčiams, kad apdirbę daržus 
jie augintų daržoves, sėklas, įrankius ir 
padarius davė miestas ir už viską tą dar
žininkai miestui atmokės morkomis, ku
rias miestas sunaudos žvėrių šėrimui žvė- 
rinčiuje. (Bus daugiau.)

Merkys ir Keistutis
Kuomet Algirdas ve® iąm 

su žemėse, Keistutis užsiėmė, 1 
Lietuvos ir kariavo su kryžeiviai 
dininkais gindamas Lietuvą nuo 
sotinamą krikščioniu grobuonių, 
ta atsitikimuose Algirdas, 

Keistumui, ir Keistutis retkarčia 
to Į pagalbą savo broliui

Pastari dveji metai Keistu 
labai priepuolingi ir nepasekmii 
metais jis, darydamas užpuolimą 
su, buvo kryžeivių patykotas kel 
imtas neleisvėn. Kryžeiviai uždą 
šioje Marienburgo pilyje ir išlai 
uis mėnesius. Žemaičiu kunig 
nelaisvės, ištruko 1362 metais, pi 

.do užėmimą Kijevo, apie ką Al 
žinojo. Nors broliui nelaisvėje 
girdas norėjo surengt didelį 
ant kryžeivių ir jį paliuosuoti, 1 
jo pamest pradėto užkariavimi 
nes buto viską praradęs, taigi 
reikėjo pačiam rasti budus iš n 
trukti, nes kryžeiviai net už; 
jo išleist nesutiko.

Keistumui laimingai pasist 
iš stiprios Marienburgo pilies 
jam kryžeivių pristatyto tanu 
nas buvo Lietuvis, Alfas, jaun. 
ir išgabentas į Prusus, kur bi 
tas krikščioniu. Alfas pasiu 
Lietuvos valdovai, išrpasikaJbčji 
tom ąniėjo atbusti savo I 
dvasioje. Keistutis su juo labia 
gavo, ir, kaip padavimai sako, j 
gvėle išgriovė storoje kalėjime 
noje skylę, per kurią išlindo; 1 
paruošęs Keistumui ritierio rul 
liūs, ii’ Lietuvos kunigaikštis, 
kryžeiviu, išjojo iš pilies, prajo 
toną sargybas, ir laimingai gry 
vą. Žinodami kad Vokiečiai 
giyžo klaidžiodami ir aplinkini 
kad nesipainioti .tuose keliuose 
Ii kryžeiviai vytis,

Turbut už tą Keistučio apg 
rią kryžeivių, Vokiečiai surengt 
ant Kauno. Dabar, po Kijeve 
atvykę Keistučio pasiuntiniai ] 
girdui kad Kauno pilį kryžeivi

Kauną gynė Keistučio sunt 
bet tėvui nespėjus pribūti su p; 
buvo išardyta. Pilies gynėjas, 
hd neišlaikys, liepė sugriauti 
kanas, užkure medinius namus, 
a mažu buriu vyrą norėjo pra 
užpuoliku eiles, bet tapo paimt 
, Gryžtant užkariautojams 
jų juru, Algirdą pasiekė kiti K 
siuntiniai su pranešimu kad Ti 
vas ruošia atkerėtą kryžeiviam 
kinimą Kauno, Ta patyręs A 
ragino Merkį skusti Lietuvon 
į pagalbą, iš ko Merkys labai n 
Jam atėjo proga pasitarnauti 
Keistučiu! Rusą žemėse jį nie 
Kijevan giyžti nenorėjo: visas 
buvo skubėti į mūšį prieš krvži 
kovo Lietuviu priešai dar' j 
eant, Hune nužudė jo gerbtą 
8^į Gediminą, kurie vis < 
Lietuvą varginę.

Algirdas davė Merkiui da 
yift ir su juo vyko dalis jo pat 
jamų Totorią. Taipgi Algird 
pasiuntiniu;
teMpranešdamaskadtt 
užėmė Kijevą ir visą p]otą įįj 

Irkartu Pranešdamas jo? 
naują pagelbininką.kuįpįj 
priimti.

Mauti uz savo tėvynę•- 
didžiausius I>
prr!* ’
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(Tąsa iš pereito numerio)

VII •

Merkys ir Keistutis
Kuomet Algirdas veikė išimtinai Ru

sų žemėse, Keistutis užsiėmė tvarkymu 
Lietuvos ir kariavo su kryžeiviais ir kar
dininkais gindamas Lietuvą nuo tų nepa
sotinamų krikščionių grobuonių. Tik re
tuose atsitikimuose Algirdas gelbėdavo 
Keistučiui, ir Keistutis retkarčiais vykda
vo į pagalbą savo broliui.

Pastari dveji metai Keistučiui buvo 
labai priepuolingi ir nepasekmingi. 1361 
metais jis, darydamas užpuolimą ant Prū
sų, buvo kryžeivių patykotas kelyje ir pa
imtas neleisvėn. Kryžeiviai uždarė jį gar
sioje Marienburgo pilyje ir išlaikė aštuo
nis mėnesius. Žemaičių kunigaikštis iš 
nelaisvės ištruko 1362 metais, prieš Algir- 

> do užėmimą Kijevo, apie ką Algirdas jau 
žinojo. Nors broliui nelaisvėje esant Al
girdas norėjo surengt didelį užpuolimą 
ant kryžeivių ir jį paliuosuoti, bet negalė
jo pamest pradėto užkariavimo Rusuose, 
nes butų viską praradęs, taigi Keistučiui 
reikėjo pačiam rasti budus iš nelaisvės iš
trukti, nes kryžeiviai net už atsipirkimą 
jo išleist nesutiko.

Keistučiui laimingai pasisekė pabėgti 
iš stiprios Marienburgo pilies su pagalba 
jam kryžeivių pristatyto tarno. Tas tar
nas buvo Lietuvis, Alfas, jaunas pagautas 
ir išgabentas į Prusus, kur buvo išauklė
tas krikščioniu. Alfas pasitarnaudamas 
Lietuvos valdovui, iš pasikalbėjimų su Kei
stučiu pradėjo atbusti savo Lietuviškoje 
dvasioje. Keistutis su juo labiau susidrau
gavo, ir, kaip padavimai sako, jiedu palen
gvėle išgriovė storoje kalėjimo muro sie
noje skylę, per kurią išlindo; Alfas turėjo 
paruošęs Keistučiui ritierio rubus, ir ark
lius, ir' Lietuvos kunigaikštis, persirengęs 
kryžeiviu, išjojo iš pilies, prajojo pro Teu
tonų sargybas, ir laimingai gryžo į Lietu
vą. Žinodami’ kad Vokiečiai juos vysis, 
gryžo klaidžiodami ir aplinkiniais keliais, 
kad nesipainioti .tuose keliuose kuriais ga
li kryžeiviai vytis.

Turbūt už tą Keistučio apgavimą gud
rių kryžeivių, Vokiečiai surengė užpuolimą 
ant Kauno. Dabar, po Kijevo užėmimo, 
atvykę Keistučio pasiuntiniai pranešė Al
girdui kad Kauno pilį kryžeiviai išgriovė.

Kauną gynė Keistučio sūnūs Vaidotas, 
bet tėvui nespėjus pribūti su pagalba, pilis 
buvo išardyta. Pilies gynėjas, matydamas 
kad neišlaikys, liepė sugriauti bokštų lie
kanas, užkure medinius namus, ir su liku
siu mažu buriu vyrų norėjo prasimušti pro 
užpuolikų eiles, bet tapo paimti į nelaisvę.

Gryžtant užkariautojams nuo Juodų
jų jurų, Algirdą pasiekė kiti Keistučio pa
siuntiniai su pranešimu kad Trakų valdo
vas ruošia atkerštą kryžeiviams už sunai
kinimą Kauno. Tą patyręs, Algirdas pa
ragino Merkį skubėti Lietuvon Keistučiui 
į pagalbą, iš ko Merkys labai nusidžiaugė. 
Jam atėjo proga pasitarnauti ir pačiam 
Keistučiui. Rusų žemėse jį niekas nelaikė. 
Kijevan gryžti nenorėjo: visas jo geismas 
buvo skubėti į mūšį prieš kryžeivius, kurie 
buvo 'Lietuvių priešai dar jam kūdikiu 
esant, Kurie nužudė jo gerbtą Didį Kuni
gaikštį Gediminą, kurie vis dar nesiliovė 
Lietuvą varginę.

Algirdas davė Merkiui daugiau karei
vių, ir su juo vyko dalis jo paties vadovau
jamų Totorių. Taipgi Algirdas per savo 
pasiuntinius leido ypatingus pranešimus 
Keistučiui, pranešdamas kad užėmė ir kaip 
užėmė Kijevą ir visą plotą iki Juodųjų ju
rų. Ir kartu pranešdamas jog siunčia jam 
naują pagelbininką, kurį prašė nuoširdžiai 
priimti.

Merkys dabar tik liepsnojo geismu ka
riauti už savo tėvynę, savųjų eilėse, prieš 
didžiausius Lietuvių priešus. Algirdo pa
gyrimai ir apdovanojimas, ir užtikrinimas
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kad gaus Keistučio atleidimą, prie to min
tis jog galės jam pačiam pagelbėti, kėlė 
musų karžygio-klajuno karingumą ir jis 
norėjo paukščio sparnais skristi į tolimą 
Lietuvą, nes po visko tikėjosi sugryžti į 
Vilnių ir sueiti savo seną tėvą ir savo vi
sus draugus. .

Šis naujas žygis kaip tik dar labiau 
padėjo Merkiui užmiršti jo nelaimingą 
meilę su Olga, nes ramus gyvenimas kokį 
turėjo Kijeve davė progą meilei išaugti: 
ten radosi moteriška kurią galėjo pamylė
ti. O tokiose aplinkybėse kaip dabar atsi
dūrė — karionėse — buvo geriausia pro
ga tą meilę užmiršti, išdildinti sau iš šir 
dies, paliekant tik gražius atsiminimus 
apie tai, nes jai įsikunyt galimybių nebuvo.

Skubėjo Merkys su dideliu buriu savo 
Totorių ir Algirdo Lietuvių bei Rusų, lin
kui Lietuvos. Kelionėje sutruko kelias sa
vaites laiko ir per tą laiką nežinojo ar dar 
Keistutis kariauja ir kaip jam einasi.

Pasiekus Gardiną, čia patyrė kurioje 
vietoje Keistutis randasi, ir ten, vėjo grei
tumu, pasileido joti. Merkys būtinai no
rėjo prisidėti mušin, norėdamas kuolabiau- 
sia Keistučiui pasitarnauti, pasirodyti ver
tu gauti atleidimą už jo jaunystėje pada
rytą klaidą, kuri tą garbingą kunigaikštį 
užrustino.

“Keistutis nelaisvėje! Musų kunigaik
štis kryžeivių naguose!” — pasigirdo gar
sai tarp Lietuvių, kada Merkys su savo 
buriu pasiekė Keistučio kariumenės eiles.

Dabar Keistutis vėl buvo patekęs kry
žeivių nelaisvėn!

Lietuvių eilėse kilo sumišimas ir nusi
minimas. Visi pradėjo skaityti blogu žen
klu savo vado patekimą nelaisvėn antru 
kartu du metu pagretu. Lietuviai nusto
jo vilčių jį kada nors išliuosuoti. Kryžei
viai džiaugėsi kad tas kurs dar nesenai bu
vo iš jų pabėgęs, vėl pateko į jų nagus. Ty
čiojosi jie ir žemino Lietuvių valdovą ir 
vadą kiek galėdami, klausinėdami kokį jis 
dabar išgalvos būdą pabėgimui. Keistu
tis labai susigraužė, nes žinojo kad dabar 
priešai jį labiau saugos ir gali netekti pa
matyti savo gimtinio krašto....

Lietuviai tarėsi trauktis, nustoję ūpo 
kariauti, ir žadėjo užvesti derybas su Vo
kiečiais savo kunigaikščio išpirkimui.

Bet štai, lyg iš giedro dangaus per
kūnija — prieš Teutonus leidžiasi naujas 
vadas, su nauju upu, su naujais vyrais, su 
didžiausiu pasiryžimu priešams atkeršyti. 
Visi Lietuviai, lyg perpildyti hauja narsa, 
seka jį — ir Merkys atidžioje sargyboje 
savo narsių draugų Totorių, užpuola kry
žeivių stovyklą visai netikėtai.

Keistutis dar radosi Vokiečių stovyk
loje, niekur toliau neišvestas. Vokiečius 
pasiekia gandai kad Lietuviai gavo pastip
rinimą — sumišo jie, subruzdo gintis, bet 
pirm negu spėjo išsijudinti, Lietuviai jau 
lėkė ant jų kaip perkūnai. Pamatę Rusus 
ir Totorius, kryžeiviai manė kad pats Al
girdas atvyko prieš juos, todėl nepaprastai 
sumišo.

(Bus daugiau)

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

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

STRIUKA MEILĖS 
DAINA

(Parašė toks kuris Lietu
viškai pamiršo, o Angliškai 

neišmoko.)
Ei, Meriute, juodakute, 
Ar tu “laikini” mane? 
‘Dončiu nou’ kad aš be tavęs 
Kaip žuvis tuščiam prude? 
Plyš by gud, darykim deitą 
Kur nors byčiaus pakrašty, 
Paflirtuosim, busim hepy, 
Kaip tuu birdies in a try. 
If yu dont, aš prie Onytės 
Eisiu deito paprašyti, 
Tu galėsi, nors nenorėsi, 
Banana oil sakyti.

, ' V.

čikagiškiai cicilikai mis
tiną ir neišmislina kodėl 
Lietuvos “fašistai” nesu- > 
ima ir neišvaro į Varnius 
draugą Pronckų, kurio lai
svas gyvenimas neduoda 
cicilikams progos skanda- 
luot prieš Lietuvos “smur
tininkus”.

Ir man dyvai kaip Pron
ckus išliko ten gyvas ir ne- 
sušaudytas, nors čia būda
mas sakė gryšiąs į Lietuvą 
‘demokratizmą” grąžinti.

Ką Asilas matė “Margučio” 
Golfo turhamente

Naktis buvo vėsi, medžiai 
šlamėjo, oras atrodė busiąs 
neprielankus, bet ryto" me
tu saulei patekėjus pasiro
dė kad oras bus golfistams 
kaip tik geras.

Dienai pasirodžius, buvo 
girdima įvairių balsų. Toli 
už kalnų matėsi koki tai 
“čėrauninkai” kurie judino 
debesis norėdami padaryti 
ūkanotą dieną. Nežinia kas 
su jais atsitiko, kuomet jų 
vaizdeliai lyg Napoleono 
stovyla, liko ant guminės 
popierėlės.

Ūkanos nesukėlė, oras 
buvo1 gražus. Vanagas pa
debesiais skraidė, minios 
rinkosi kokiam tai sodne ir 
jieškojo sau vietelės kur tai 
palėpėj prisiglausti lyg bi
jodamos “čėrauninkų” ūka
notos dienos. Bet saulutė 
ūkanas išskirstė, apuokas 
lošė golfą su svirpliu, dū
saudamas, svajodamas ar 
gaus vietelę kur atsigulti 
nors palėpėje. Atrodė kad 
būriai paukščių skrido ne
toli gražios šv. Juozapo u- 
pes, kur “Onkulis” dainavo 
“Aš užlipsiu ant kalno....”

Pasiteisino.
Tėvas (bardamas sūnų): 

Tu ištvirkėli, ką tik gavai 
naujas kelines ir tuojau su 
jomis į balą įkritai.

Sūnūs (maldaudamas): 
Tėvuliuk, dovanok, aš taip 
greitai ton balon puoliau 
kad ir kelinių nespėjau nu
siauti.
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Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad. 
šeštad.

2
3
4
5
6
7
8

Angelų sargų. Eidvilis, Povundė 
Evaldas. Babyla, Glandis 
Pranciškus Asiž. Gailius, Prytė 
Placidas. Palemonas, Upinė 
Brunonas. Buivydas, Kybelė, Guoda 
Morkus. Berčius, Mažrimas, Parkunatelė 
Brigyta. Lindeika, Daugis, Aina

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—Utaminkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie

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

Prisipažino.
Teisėjas: Jau penktą kar

tą tu sėdi kaltinamųjų suo
le. Sakyk, koks galas dabar 
tave čia atgabeno?

Teisiamasis: Policija, po
nas teisėjau.........

Montreal, Kanada. — Šią 
žiemą bus daug bedarbių 
imama į miškus. Nustaty
ta žiemos laiku iškirsti net 
650,000,000 pėdų medžių ir 
darbo duos del 2O,O0O dar
bininkų.

Attila Atstovauja Gam
tą Jos Žalumoj

Attila, kuris viešpatavo centrali- 
nėje Europoje nuo 433 iki 453 metų 
po Kristui, buvo žinomas kaipo 
‘Dievo Rykštė’ ir apie jį buvo sako
ma kad ‘žolė negalėjo augti kur jo 
arklys praėjo*. Nei vieno iš tų lai
kų barbarų gaujų vadų nebuvo la
biau baiminamasi kaip šio žiauraus 
klajoklio.

Žiaurus Attila dalyvavo viename 
iš penkiolikos istorijos lemiančiųjų 
mūšių, kuomet jo kariumenė susiti
ko su suvienyta Romėnų-Gothų ar
mija vadovaujama Aetiaus ir Theo- 
doriaus ties Clalonu, 451 metais po 
Kristaus. Attilos sumušimas šia
me mūšyje, yra sakoma, išgelbėjo 
Europą nuo išnaikinimo. Šiame iftu- 
šyje ties Chalonu žuvo Theodorijus, 
ir skaičius užmuštų šioje žiaurioje 
kovoje yra visaip apskaičiuojama, 
nuo 175,000 iki 300,000.

453 metais, naktį, po didelės puo
tos, parengtos paminėjimui savo 
vestuvių su jauna žmona, vardu In- 
dico, Attila netikėtai mirė. Yra sa
koma kad jo kūnas buvo palaido
tas trijuose grabuose, padarytuose

iš aukso .sidabro, ir geležies, ir kad 
belaisviai, kurie kasė jam -duooę, pa
baigus savo darbą, buvo I Nužudyti.

Attila atstsovavo Gamtą jos Ža
lumoj, ir jo užsiėmimas tėrioti pa
rodo jog Gamta savo ŽalUmoj retai 
esti švelni ir lengva. Ši tiesa yra 
pripažinta Lucky Strike cigaretų iš- 
dirbėjų. Luckies išdirbėjai pripa- 
žysta irgi jog žalias tabakas neturi 
vietos cigaretuose. Ir žalias taba
kas nesiranda Lucky Strike cigare
tuose.

Lucky Strike išdirbėjai išrenka 
tik puikiausi tabaką vartojimui 
Lucky cigaretuose. Jų atstovai yra 
visose didelėse pasaulio tabako rin
kose, ir jie perka tik patį parinkti- 
niausį tabaką. Bet šis dar neišaiš
kina kodėl" žmonės visur skaito 
Luckies lengviausiu cigaretų. Po 
to kaip šis puikus tabakas yra tin
kamai pasendintas ir išnokintas, jis 
esti perleidžiamas per vienintelį pa
gerinantį Lucky Strike spraginimo , 
procesą, kuris įima ir vartojimą ul- 
tra-violetinių spindulių. Todėl tai 
žalio tabako nesiranda jūsų Lucky 
Strike, žmonės iš visų šalies dalių 
labiau mėgsta Luckies ir todėl kad 
jie turi tą malonų lengvumą.

(skelbimas.)

Copr.. 1932, 
i’he American

Tobacco Co.

neturi vietos
—ir žalias tabakas 

cigaretuose
Jo nėra Luckies

.. . lengvinusiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte

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

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

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

“It’s toasted"
Tas pakelis lengvų Luckies

trJei žmogus parašytų geresnę knygų, pasakytų geresnį pamokslą, ar padarytų tobūlesnius siųstus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus miško tankmėje, vistiek pasaulis iki jo durų pramins taką.” 

RALPH VALDO EMERSON
Ar šis pareiškimas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiria ir priima Lucky Strike?
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PAĮSTRYS
DIRVOS” VAJAUS EIGA

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
“DIRVA”'

6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

Paįstrys yra nedidelis 
Pumpėnų valsčiaus mieste
lis (bažnytkaimis); gyven
tojų turi apie 200. Šiaip 
kokių žymesnių įstaigų nė
ra, tik paprasti kaimo gy
ventojai. Yra kelios orga
nizacijos, bažnytinis dūdų 
orkestras, kuris kas sekma
dienį bažnyčioj pamaldų 
laike groja.

■ Paįstrio gyventojai atsi
žymi tėvynės mylėjimu; tu
ri nemažą Šaulių buri. Į 
Šaulių būrį įsirašę nuo se
no senelio iki mažo vaiko. 
Yra susitveręs “Paįstrio 
Gedimino Šaulių buris”, į 
tą būrį visi mokyklos vai
kai įsirašę. Labai gražus 
pavyzdis kad vaikai iš ma
žų dienų pratinasi mylėti 
savo kraštą ir kad reikalui 
atėjus nebijos paimti gin
klo į rankąs už sasvo tėvy
nę. Garbė Vadui mokyto
jui Daukui kad mokina, jau
nimą gero darbo ir garbė 
tėvams kad leidžia savo 
vaikus prisidėti prie to kil
naus reikalo.

Pro' paistrį bėga išsivin- 
giavęs upelis Istras, nuo to 
ir miestelis gavo vardą.

Upelis yra neilgas bet la
bai žuvingas, kas pavasarį 
Į Istirą atplaukia daug žu
vų išeitų upių. Istras pra
sideda Paįstrio apielinkėje 
iš miškų ir įteka į didžiulę 
apielinkės upę Lėvenį ne
toli Pasvalio.

Paįstrio gyventojai turi 
gražias apielinkes gamtos 
žvilgsniu: apaugę žaliomis 
giriomis, vasarą jaunimas 
susirenka į girią pažaisti 
ir pasidžiaugti gamta. Po 
visus apielinkės kaimus gir

disi Lietuviškos liaudies 
dainelės.

Paįstrio gyventojai neat
silieka nuo kultūrinio dar
bo. Į pašto agentūrą par
eina nemažai laikraščių.

Jaunimas nebeuž s i i m a 
kortavimu ir šiaip be rei
kalo neleidžia laiko, geriau 
pasiskaito laikraščių, kny
gų.

Seniau Paįstryje buvo ne
didelė medinė bažnytėlė, 
kunigo nebuvo, tik retai ka
da atvažiuodavo iš Pumpė
nų atlaikyti pamaldų. Ne
senai prieš didįjį karą pa
statė gražią medinę bažny
čią ir paskurė kunigą. Per 
atlaidus į Paistrį privažiuo
ja daug žmonių iš aplinki- 
nių parapijų kad negalima 
nei praeiti, nes gatvės siau
ros ir rinka nedidelė.

Br. Lialys.

Siųskit atgal klausimų 
blankas. “Dirvos” vajų pa
skelbus buvo išsiuntinėta 
kolonijų veikėjams tam tik

ti tiems kurie negali jos įsi
gyti arba nenori, bet skai
tyt skaito ir labai yra pa
tenkinti Karpavičiaus raš

tais apibudinančiais Lietu
vos senovę.

J. Mikolaitis, Brooklyn, 
N. Y., užsirašė “Klajūną” 
prisiųsdamas $1.

Martinas A. Mizer, Chi
cago, kitas nuolatinis pre- 
numeruotojas' ‘Dirvos” lei
džiamų knygų, vėl įstoja į

“Klajūno” prenumeruotojų 
eiles.

Dabar yra geriausias lai
kas platinti “Dirvą” ir iš
sirašyti “Klajūną”. Ši apy
saka “Dirvoje” jau baigia
si ir knyga neužilgo bus iš
leista. Kurie nori ir šioje 
knygoje turėti įspausdintą

savo vardą privalo pasisku
binti užsisakyti “Klajūną”.

Visokiais reikalais kreip
kitės į “Dirvos” Adminis
traciją.

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

duodama metams už $2.

ros blankos su paklausi
mais apie jų koloniją, apie 
visą miestą. Nekurie jau 
prisiuntė tas blankas, o ki
ti dar ne.

Nėra reikalo tas blankas 
išpildyt nuodugniai, užten
ka tik paviršutiniai ir atsa
kyti tik į tuos klausimus 
kurie žinomi; kurių nežinot 
galit aplenkti.

Šiaip gi gyvumas paski
rose vietose nemenkas — 
iš šian ir iš ten atsiliepa 
veikėjai prašydami prenu
meratų knygelių’

Kiti nieko nelaukdami

Milžiniškas “DIRVOS” Naujų 
Skaitytojų VAJUS!

g “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

: Kožnam Reikalinga :
Lietuvis Rūbų Persiuvėjas ir 

Taisytojas
esu specialistas pertaisymui mote
riškų ir vyriškų rūbų, ypač puikiai 
perdirbu moterų ir merginų suknias 
iš senų į naujas, taipgi ir ploščius, 
padarau naujausios mados. Atneš
kit savo rudeninius ir žieminius rū
bus perdirbti į 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

JAMES Restaurant
6603 Wade Park Avenue ,

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

1932 METU BONU 
KUPONAI

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland. O

RAŠYKIT DAUGIAU!

Šiuomi atsikreipiame į 
Lietuvos jaunimą rinkti ir 
siųsti “Dirvai” daugiau ap
rašymų apie Lietuvos mie
stus ir miestelius. Išlygos 
tos pačios kaip seniau: už 
kiekvieno miesto ar pilie- 
kalnio ir šiaip Lietuvos įdo
mybių aprašymą bus duo
dama “Dirva” visam metui.

Rašyti patartina daugiau 
tiems kurie iki šiol prisiun- 
tinėjo miestelių aprašymus, 
nes jie žino kurie miesteliai 
jau buvo aprašyti jų pačių 
arba kitų ir žinos apie ko
kius rašyti ir kokius nera
šyti. Bet bus priimama ap
rašymai ir nuo tų kurie iki 
šiol dar nieko neparašė ir 
nori gauti sau “Dirvą” vi
sam metui. i

Aprašyti reikia patį mie
stelį, jame esančias įstai
gas, dirbtuves, krautuves, 
bažnyčias, gyventojų skai
čių; prie kokių upių ar ke
lių stovi, kaip toli į kitus 
miestus; kokios randasi or
ganizacijos, veikėjai. To
liau, paduoti istoriškus ar
ba pasakiškus padavimus 
apie miestelio atsiradimą ir 
viską kita kas tik liečiasi 
su aprašomu miesteliu.

Būtinai reikia pažymėti 
kokiame apskrityje mieste
lis ar kitoks koks aprašo
mas dalykas randasi, kad 
Amerikoje gyvenanti skai
tytojai turėtų aiškų supra
timą.

Galima rašyti ant abiejų 
lakšto pusių, bet ant tų lak
štų prašome nieko daugiau 
nerašyti kaip tik pradžioje 
nurodymą kam siuntinėti 
“Dirvą”. Jeigu ką daugiau 
rašoma, arba kokis kitas 
laikraščiui dalykas siunčia
ma reikia parašyti ant at
skiro popieros lakšto.

Adresuokite:
“DIRVA”

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio U.S.A.

siunčia prenumeratas.
Jonas Račkus, Newark, 

N. J., atsiuntė du Lietuvos 
bonų kuponus vertės $5.00 
atnaujindamas savo prenu
meratą ir užrašydamas me
tams “Dirvą” savo švoge- 
riui Feliksui Zibertui į Lie
tuvą.

Ona Grimailienė, iš New 
Britain, Conn., prisiuntė 
$5 bo,nu kuponais už prenu
meratą A. Selvestravičiaus 
New Britaine ir jo giminie
čio Jono Jevaišos Lietuvo
je. Pati sau užsirašo kny- 
ką “Klajūnas”.

Pranas Vaitukonis, vieti
nis, išrašė “Dirvą” savo se- 
serei į Lietuvą užmokėda
mas $3.00.

Jurgis Mačys, vietinis, iš
sirašė sau apysaką “Klajū
nas” užmokėdamas $1. Jis 
yra nuolatinis “Dirvos” lei
džiamų knygų prenumera
torius.

Jonas Saulis, Pittsburgh, 
Pa., rašo: Siunčiu $1 už 
knygą “Klajūnas”. Nors aš 
skaitau iš “Dirvos” kas sa
vaitė nepraleisdamas nei 
vieno numerio, bet noriu 
būti ir rėmėju ir knygų pla
tintoju. Duodu pasiskaity-

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

8 Dr. S. T. Tamošaitis
l ------------------- ----

I
I
I
I

I
I

(THOMAS)
Lietuvis Dentistas 
1304 East 68th St.

Kampas Superior Avenue 
(Virš Lietuvių Banko) 

Tel. ENdicott 1378

3
1
1
1

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

Jililiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimtmiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiir

Į MĘS JAU. GATAVI
= Aprūpinti jus puikiausiais naujais rudeniniais
Ę dėvėjimo reikmenimis už žemiausias kainas.
= Vyriški Siutai
= Vyriški Ploščiai
= Vaikams Siutai
| Vaikams Ploščiai
Į Kelinės Kojinės Lietaus Ploščiai ;
= Visuose vėliausiuose stiliuose ir spalvose. Didžiausias ■ 

pasirinkimas ’ ko tik kam reikia. .

THE KRAMER & REICH CO.
Ė 7002-01 Superior Ave. Kampas Giddings Rd. į

............... įminimi...........mini......... ...

Kepurės 
Skrybėlės 
Sveteriai 
Pirštinės

Marškiniai
Kąkliniai 

Kaklaraikš.

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

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

Tel. HEnderson 2136
’-:•*>*?*I—M—J Ž Ofiso Telefonai Namų 2 

•pMAin 1773 KEnmore 4740W11 
| P. J. KERŠIS :: 
11414 Standard Bank Bldg, 2

Baigęs teisių mokslą Cumber- į į 
land Universitete ir darbuojas • • 

su Teisių ofisu advokatų į ’ 
Collister, Stevens ir 2 

Kurzenberger ! ’
Su visais teisių reikalais Lietu- i 
viai, Slavai, Lenkai ir Rusai 4 

į kreipkitės prie musų. J

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 karžygystes laikų is- 

torines-Iegendares 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 nepasikesino 
parašyti.

Garsus ir karžygiški buvo Lie
tuvių senovės laikai, ir jie subu- 
Javojo pamatą ant kurio pakilo 
Lietuva į tokią kokia ji buvo 1 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-griuvčsius šiais laikais už
tiko ir atkasė netoli Skuodo, Že
maitijoje.

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

ATMINKITE: “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.

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

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

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

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 !
2. Baltijos Aras

4. Juros Merga
6. Vargšų Karalienė

8. Vytautas

Karžygis
3. Kryžeivis

5. Klajūnas
7. Du Broliai 

Didysis
Istoriškos Dramos

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

13. Birutė ir Kuprelis

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 eile 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, daugybe 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 .

Rugsėjo 30, 1932

Tuoj Turėsim Popi 
riaus Fabriką

Pernai pradėtas st: 
Petrašiūnuose (netoli ] 
no prie Nemuno) popie 
fabrikas jau baigiamas. 
noma,1 kad lapkričio 
grudžio mėnesį fabi 
pradės veikti, Fabrikas 
mins įvairaus popieri 
laikraštinio, vyniojamo, 
šomo. Popieriui gan 
svarbesnė medžiaga bus 
lės medis ar popierma 
o geresni rūšiai iš Klaip 
bus gabenamas celiulic 
be to, bus naudojami s 
dai. Fabrikas duos d: 
300 žmonių. Šis fabrikas 
mąto pagaminti per m 
nuo 5000 ligi 6000 tor 
vairaus popieriaus, 
tarpu numatoma, kač 
fabriko pagaminto p 
riaus užteks Lietuviai, 
čiau, jei dabartinio nūn 
mo pagaminti popiei 
neužtektų, tai tą patį f 
ką galima padidinti, p 
čius dar vieną popie 
mašiną, kaštuojančią a 
milijoną litų. Tada p 
riaus gamyba pad 
100E .

Fabrikas pastatytas 
rengtas pagal paskut 
technikos reikalavimus 
džiu, moderniškai. N 
fabrikas gražiai atrody 
ir Nemuno krantas : 
fabriką sutvarkytas, i 
ta krantinė ir kt. F: 
pastatymas ir įren 
kaštuoja apie 7 milijoi 
to, iš kūnų didesnė s

į LIETUI
per BREMEN! 

greičiausiais jurą laii

BREMEI
EUROPI

Puikus gelžkeliu susis 
mas iš BREMERHAVE 

Lietuva.
Informaciją kreipkite:

1119 Euclid Ave. Clev<

NORTH GERM

LLOY

SVEDŲAMERII 
/A MMIJ 

jyjgff y NEWYOEK 
f^įįįį-' mirte

TOMEIS KEHASįLl ETUVA S’.

'BALTASIS ŠVEDU LAM

Išplaukimai iš New Yorl 
M.L GRIPSHOLM Sps
M.L.KUNGSH0LM 
M.L. GRIPSHOLM La
S.S. DROTTNINGHOLM 
M.L. GRIPSHOLM G

Informacijos ir iliustruotas 
lion's su žemlapiu Lietuvių 
gaunamas pas musą agent’ 
ba musą raštinėj:

Swedish American 
21 State SL New York,

AMERIKA - KANADA y LIETUVA - SUKRUSKITE!
Stokite visi į “Dirvos” Artojų eiles — reikia daugybės darbininkų — uždirbkit kelis dolarius.
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* IŠ LIETUVOS * I AKRONO NAUJIENOS ’ 2-000 RICHMAN BROS. DARBININKŲ IŠKILMINGAI APVAIKŠČIO- 
JA CHARLES RICHMAN 80 METŲ SUKAKTUVES

Tuoj Turėsim Popie
riaus Fabriką

Pernai pradėtas statyti 
Petrašiūnuose (netoli Kau
no prie Nemuno) popieraus 
fabrikas jau baigiamas. Ma
noma,* kad lapkričio arba 
grudžio mėnesį fabrikas 
pradės veikti. Fabrikas ga
mins įvairaus popieriaus: 
laikraštinio, vyniojamo, ra
šomo. Popieriui gaminti 
svarbesnė medžiagh bus eg
lės medis ar popiermalkės, 
o geresni rūšiai iš Klaipėdos 
bus gabenamas celiuliozas, 
be to, bus naudojami skur
dai. Fabrikas duos darbo 
300 žmonių. Šis fabrikas nu- 
mąto pagaminti per metus 
nuo 5000 ligi 6000 tonų į- 
vairaus popieriaus. Tuo 
tarpu numatoma, kad šio 
fabriko pagaminto popie
riaus užteks Lietuviai. Ta
čiau, jei dabartinio numato
mo pagaminti- popieriaus 
neužtektų, tai tą patį fabri
ką galima padidinti, pasta
čius dar vieną popieraus 
mašiną, kaštuojančią apie 1 
milijoną litų. Tada popie
riaus gamyba padidėtų 
100'\

Fabrikas pastatytas ir į- 
rengtas pagal paskutinius 
technikos reikalavimus, žo
džiu. moderniškai. Ne tik 
fabrikas gražiai atrodys, bet 
ir Nemuno krantas aplink 
fabriką sutvarkytas, išdirb
ta krantinė ir kt. Fabriko 
pastatymas ir įrengimas 
kaštuoja apie 7 milijonus li
tų, iš kurių didesnė sumos

dalis eina mašinų įrengi
mui. Mašinosdidelės, viena 
garinė turbina yra 3600 jė
gų-

Statybos ir įrengimo dar
bus atliko daugiausia Švedų 
ir Vokiečių firmos, kurios 
dar pasikvietė į talką vie
tinę stambią Lietuvių firmą 
būtent, statybos kontorą 
‘Mūrą’, kuri gana stambius 
darbus savarankiškai atlie
ka, pav., Anykščiuose pa
statė didelį geležinį tiltą, 
pernai pastatė bekonų sker
dyklą Tauragėje ir 1.1.

Kad baigus statybos ir į- 
rengimo darbus tuojau ga
lėtų pradėti popieriaus ga
minimą, 'jau dabar yra gana 
didelė dalis popieriui ga
minti medžiagos užpirkta ir 
ruošiama. ‘L.U.”

Nužudė mylimąją. Rug
sėjo 24, vėlai vakare, Geor
ge W. Wolfe, 40 m., nušo
vė savo mylimąją, Edną 
Stewart, 36 m., iš Cuyaho
ga Falls, kuri buvo jam ne
ištikima ir tą naktį buvo 
išvažiavus su kitu vyru. Jis, 
pavydo apimtas, patykojo 
prie jos namų ir kada ji 
gryžo, Wolfe paleido šū
vius. Ta moteris buvo per
siskyrus su savo vyru ir 
tarėsi vestis su Wolfe, irgi 
du kartu persiskyrusiu. Ji 
tarnavo Akrono teisme.

Už kelių valandų Wolfe 
rastas savo gyvenamoj vie-

i toj irgi persišovęs į galvą, 
bet dar gyvas. Nuvežtas 
ligonbutin, kur sako jis var
gu išgis.

Edna Stewart susidėjo 
su kitais vyrais, ir tą naktį 
buvo išvažiavus su vienu 
Clevelandiečiu. Persiūta, 
moteris beveik staiga mirė 
glėbyje to vyro su kuriuo 
buvo išvažiavus.

Wolfe prieš šovimąsi pa
rašė laišką teismo viršinin
kams, kuriame sako jog ji 
“privedė mane prie to sa
vo ilgu viliokišku apsiėji
mu, ir aš radau tik vieną 
išėjimą iš to...

Iš meilės nukando nesį Renka liaudies kūrybą.

I LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jurų laivais

BREMEN 
EUROPA

Puikus gelžkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVER j 

LIETUVĄ.
Informacijų kreipkitės:

1119 Euclid Ave. Cleveland
NORTH GERMAN

LLOYD

Pirmas kailinių fabrikas 
Kaune.

Lietuvos pramonė kasmet 
didėja. Prie jau esamų Lie
tuvoj fabrikų ir įmonių, ku
rie savo gamybos kokybe 
stovi nežemiau už užsienių 
fabrikus, prisidėjo naujas 
Br. Vusikų fabrikas. Fabri
kas įrengtas pagal paskuti
nius technikos reikalavimus. 
Jame šiandien jau dirba ke- 
liasdešimts, užsienių specia
listų vadovaujami, darbinin
kų, kurie atlieka visokius 
kailių apdirbimų ir dažymo 
darbus. Fabriko gaminiai 
rado tos srities specialistų 
didelį pritarimą. Jau ap
dirbamos sidabrinės lapės, 
kurios ligšiol apdirbt buvo 
siunčiamos į užsienį. Fabri
kas jau gavo užsakymų iš 
Belgijos, Čekoslovakijos ir 
Italijos kas yra didelis lai
mėjimas tokiai vos pradė
jusiai veikti įmonei.

‘ L. A.”

Užubalis, Rokiškio apskr. Kaunas. — Šią vasarą 
Pandėlio valse.—P. Š. ture-; daug studentų bei Universi- 
jo įsimylėjęs P-lę P. Vėliau teto siųstų asmenų važinėjo 
jis apsirinko kitą. Pirmoji, i po Lietuvą ir rinko tauto- 
tai sužinojus, atėjo pas są- saką, užrašinėjo senoviškų 
vo buvusį kavalierių neva į lietuvių liaudies dainų me-
svečius ir kiek pabuvusi 
rengėsi namo. P. Š. ją pa
lydėjo.

Po kiek laiko P. Š. grįžo 
namo sužalota nosim. Sako
ma kad p-lė bučiuodama į- 
kando. P. S. gydosi Šiaulių 
ligoninėj, nes iškastas šmo
tas nosies, o, panelei susta
tytas protokolas.

“L. U.”

Ves naujų geležinkeli.
Žeimelis, Šiaulių aps. — 

Jau galutinai nustatyta 
siaurojo geležinkelio linijai 
vieta. Geležinkelis eis: Žei
melis - Lausodis - Vaškai - 
Pasvalys. Rugpjūčio 29 d. 
prasidėjo šios linijos paruo
šiamieji darbai. Spėjama 
kad šis geležinkelis dar šį 
rudeni bus pradėtas tiesti.— 
Tsb.

liodijas. Pav. vienas tokių 
liaudies kūrybos rinkėjų — 
mokyt. Dovydaitis, per va
sarą išvaikščiojo pėščias po 
Žemaičius 1,500 kilometrų 
ir užrašė 4,000 dainų ir 600 
pasakų. Visa tai originališ- 
kiausias liaudies turtas, ku
rio niekas ligi šiol nebuvo 
sutvarkęs'. Pastebėtina kad 
tokie rinkėjai buvo pasiųsti 
ir į kitas Lietuvos krašto 
vietas.—Tsb.

RUB&

nuo

IŠDIRBĖTAS PRABUVO 45
METUS TAME BIZNYJE

Pereitą pirmadienį buvo didele 
sujudimą^ East 55th st. ir Superi
or avė. srityje.

Tai buvo Charles Richman’s gim
tinės sukaktuvės, kurias iškilmingai 
minėjo 2,000 darbininku Richman 
Bros, siuvyklos.

‘Mr. Charlie’, kaip jis yra žino
mas tarp savo draugų ir darbin n- 
kų, buvo maloniai nustebintas ka
da pribuvo j įstaigų 1600 East 55th 
st. ir jį pasitiko beveik visi 2,000 
darbininkų priešais dirbtuvę, ,sudarbininkų priešais dirbtuvę, 
Noah Tallon priešakyje, kuris 
kė jam albumą su sveikinimai- 
visų.

Toje knygoje buvo originaliu poc-1 
mn c 11 cr i m f q rl i a n i o 1 i n Ir o i i m n i c ](ll - j 

mas ir pa-1 
didelės ‘šei-

SVIDU AMERIKOS 
UNIJA

P JUEWVCRKO I
■. r KHAIPEBĄ

TRUMPAS KETUS * LIETUVA ptr ŠVEDIJA

‘BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’

Emigracija iš Lietuvos.
Statistikos biuro žiniomis 

per 1-mą pusmetį šymet iš 
Lietuvos emigravo 553 pi
liečiai: 170 vyrų ir 383 mo
terys; 136 Lietuviai, 382 
Žydai, 26 svetimšaliai, 4 
Vokiečiai, 1 Lenkas, 4 Ru
sai.

Daugiausia emigravo i 
Pietų Afriką Žydai, o Lie
tuviai į P. Amerika.

‘ “L. U.”

Davė pašalpos silpnesnėms 
pieninėms

Žemės ūkio rūmai pasky
rė pašalpų šioms silpnies- 
nėms pieninėms: Jėzno ir 
Daugų pieninėms po 5000 
lt. Žiežmarių, 3500 lt.. Ro
kiškio ir Lukšių po 3000 lt., 
Tauragnų 1500 lt, Našku- 
nų, Leliūnų, Rubikų, Paviš- 
tyčio, Kybeikių, Švėkšnos, 
Veviržėnų ir Andriejavo po 
2000 lt., Plokščių, Nedzin
gės, Aštr. Kirsnos po 1000 
lt., Taujėnų, Paširvinčio, 
po 500 lt. ‘ “L. U.”

Maža kinematografų.
Tauragė. — Kinoteatrų 

arba vietų judomiems pa
veikslams rodyti Lietuvoje 
yra ne per daugiausia. Kinai 
yra tik dideliuose ir apskri
ties miestuose. Kinų yra 
mažai ir provincijos miestai 
jais nesidžiaugia del jų pro
gramos menkumo ir tech
niško įrengimo netobulumo. 
—Tsb.

Nustojo 20 Svarų
Riebumo į 4 Savaites

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

Riebus žmonės turėtų gerti šauk 
štuka Kruschen Salts stikle karšt' 
vandens rytais prieš pusryčius—jo- 

i yra SAUGUS, nekenksmingas budai 
numažinti savo svorį kaip patyri 
tūkstančiai vyrų ir moterų.

Gaukit bonką Kruschen Salts i' 
vaistinės bile kur Amerikoje (ištek: 
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Je 
ta bonka nepertikrins jus kad ta 
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto 
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

mų su gimtadienio linkėjimais, 
riose reiškėsi draugingumas ir 
gerbimas jam jo visos < 
mos’.

‘Mes sveikiname jus ne kaipo 
bininkai savo darbdavį bet kaipo 
draugai draugą — nes jus tokiu bu
vote mums’, ] 
damas dovaną.

vavo ir sveikino ‘Mr. Charlie’ v>i : Ta dirbtuvė buvo jo didžiausias 
jo įstaigos darbininkai ir tarnauto- interesas visą jo gyvenimą ir vėliau 
jaT. Po pietų buvo šokiai. ją išaugino į milžinišką, su pagalba

Mr. Richman prisiminė kad 45 sevo brolių, N. G. R’chman, kampa- 
inetai ■ atgal, kuomet jis buvo dar n:jos tarybos p rmininku, ir Henry 

t i"'“m''n ----- 1~~ U metų vaikas, jis jau buvo savo Richman, sekretorium-iždininku. Jie
pasakė Tallon "paduo- I tėvo dirbtuvėj klaipo darbininkas ir pašventė viską padarymui savo biz- 

------- ------ [gaudavo algos $3 į savaitę. Dabarnio pasekmingu -------------------------------------  
Nuo 4 vai. po pietų Richman au- jis yra didelės kompanijos prezi- pasitenkinusiais, 

ditorijoj buvo pietus kuriuose daly dentas. | ciasi ■'

dir-

Gabių vyrų netrūksta.
Mažeikiai. — Vietos gy- 

zentojas V. Končius padirbo 
kombinuotą kuliamą maši
ną, lygiai tokią, kokios gar
dų firmų pardavinėjomas 
no 15,030 litų. Padirbtoji

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets 

Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo
tos 24 pusi, knygelės, “History of 
RHEUMATISM’, su nurodymais ir 
aprašymais reumatizmo perų, į

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

Dabar' nio pasekmingu ir savo darbininkų 
, kurie dabar jau-

I čiasį ‘kaip viena didelė šeima’.

mašina dar geriau veikia, 
kaip fabrikinės ir nieku ne
siskiria nuo pastarųjų. Pa
žymėtina, kad mašinos dir
bėjas yra gabus vyras ir sa

vamokslis, gerai nusimano 
dailidiškus ir kalviškus dar
bus. Tokių vyrų, kaip šis, 
šioj apylinkėj yra ir dau
giau. — Tsb.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j 

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR _AVE. HEnderson 672!)
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1 ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS Į

Išplaukimai iš New Yorko:
M.L. GRIPSHOLM Spalių 4
M.L. KUNGSHOLM ’ “ 13
M. L. GRIPSHOLM Lupk. 3
S. S. DROTTNINGHOLM Gr. 2
M.L. GRIPSHOLM Gr. 8
Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris su žemlapiu Lietuvių kalboj 
gaunamas pas musų agentus ar
ba musų raštinėj:

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

Ūkiškai šviečia jaunuolius.
Utena. — Nuo Lapkričio 

1 d. — čia pradeda veikti 
žiemos žemės ūkio mokykla. 
Prie jos bus ir moksleiviams 
bendrabutis. Už mokslą ne
reiks mokėti, o už bendra-

I būtį po 5 litus mėn. Mokslą 
j dėstys agronomai ir kiti že
mės ūkio žinovai. — Tsb.

JAUNYSTĖS SPĖKOS
Dr. Magnus Hirschfield, žinomas pasaulinis autoritetas Ly

tišku dalykų ir Direktorius Seksualio Mokslo Instituto BerEne, 
Vokietijoj, sutvėrė

TITUS-PEARLS

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio 
Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikii n - prisipildykil 

sau tanką su Nauju žaliu ETHIjl GASOLINE

Ask your Local Tourist or 
Ticket Agent for nrw C&B 
Line Folder, including Free 
Auto AU. ū and details on 

our All-Expense Trips.

Do - NIAGARA FALLS
ONLY One Way Rd. Trip 
between CLEVELAND and BUFFALO

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

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

Steamers each way, every night, leaving 
at 9:00P.M.,May 15th toNovember 1st

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

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

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 yru 
prfegasčia kitų negerovių: Kraujo spaudimo, sukietėjimo arteri
jų, fiziško nuovargio po darbo arba mankštymosi, svaigulio, nu
slūgimo, neuraslheonijcs, ir tt.

Visas šias negeroves galima prašalint su Titus-Pearls. Dau
gybę tokių išgydė Dr. Hirschfield 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 perd delis. Jam duota 2 Titus- 
Pearls i dienų. 2 savaitės vėliau medikalis raportas apie jį bu
vo:—Bendra sveikata geresnė, gyvesnis; svaigulis mažesnis ir 
sugryžo spėkos. Gydymas tęsta per dvi savaites ir vėl'au L. S. 
vėl pranešė, šiuo syk kad jo nuovargis pradingo: jis jautėsi vi
sai šviežias ir judrus. Kraujo spaudimas sumažėjo, ir būdamas 
60 metų amžiaus jis atgavo fiziškų spėką ir vyriškumą kokį tu
rėjo geriausiame savo amžyje.

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

Ššvengimui klaipų išpildykit sekantį kuponą:
Teutonia Import & Export Service Co., Dpt. 11159 

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

Išvengimui klaidų, išpildykit sakantį kuponų:

Pearls, už kuriuos siunčiu S.

Mano vardas

Adresas

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

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

THE COLUMBIA REFINING COMPANY =
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KELIAUKIT LIETUVON

City

State

Keliaukit žinomos garsios CUNARD LINE laivais į Lie
tuvą — greiti, patogus, dideli. Geras, mandagus patar
navimas. Kelionė per Cherbourgh 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 į

“DIRVOS" AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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SLA. 362 KP. trečias bertai- 
ninis susirinkimas įvyks Spa
liu 5 d., nuo 7:30 vai. vakare, 
Slavų salėje, Holmes avė. Vi-

Milžiniškas “Dims” Vajaus
Sekmadienį, Spaliu-Oct. 2 dieną 

prasidės Cleveland© Lietuvių

RADIO PROGRAMAI
Iš STOTIES w J A Y — Pradžia 9 vai. ryto

DU SVARBUS DIDE
LI DALYKAI

ŠĮ sekmadienį, Spalių 2 
dieną, viena diena Įvyksta 
du labai dideli dalykai Cle
velando Lietuvių gyveni
me, ir prašom paskaityt ir

ni nariai atsilankykit į susirin
kimą, yra svarbių reikalų ap
tarimui, taipgi atsiveskit po 
vieną naują narį. Musų kuo
poje kuopos reikalams nariai 
nieko nemoka. Pasitarti krei
pkitės pas kuopos organizato
rių, A. Dubauskas, 924 Natha
niel rd.

KONCERTAS

W LITHII 
(THB < 

The only Lithuanian 
Published Weekly j 

Ohio Lithuania!
Yearly Subsc 

In the United States. 
Canada and Mexico. 
Lithuania and other

Advertising rate: 
“DIR 

6820 Superior Ave.

RIETUVIŲ Aviacijos rengi
nio komisijos susirinkimas at
sibus “Dirvos” redakcijoje ket
virtadienio vakare, Spalių 6 d., 
nuq 7:30. Visi kurie jau pri-. 
sįdėjote prie Aviacijos komite-' 
tn ir kurie dar norite prisidėti, I 
visų pakraipų Lietuviai, esat 
^Viepiami atsilankyti.

Laikinas komitetas susideda 
įš katalikų ir tautininkų vei
kėju ir kviečiama daugiau pri
sidėti kas tik turite tam noro.

Aviacijos diena Clevelande 
Spąlių 30.

AUTOMOBILIŲ nelai m ė s e gerai įsitėmyt ir kitiems 
Clevelando srityje nuo pradžios1'pasakyt kas tokio, 
metų jau užmušta 141 ypata. 
Keturios ypatos sutiko mirtį; 
pereitą sekmadienį.

VAŽIUOJA APLINK AME
RIKĄ. A. Petuška Jr. ir R. 
Essc-11 iš New Britam, Conn., 
Ęųrpanė pamatyti visą Ameri
ką it nusipirkę seną forduką 
pasileido kelionėn, šiose die- 
pose buvo atvažiavę Į Clevelan- 
dą. Tam fordukui išrodo vie
tą jau tiktų geriau muzejuje, 
liet kaip jie sako, jis dar bėga 
gerai.

Petuškos sesuo irgi mėgsta 
keliauti. Ji išvažiavo į Euro
pą ir pūkščia ėjo iš vienos ša
lies i kitą, apžiūrinėdama įdo
mybes. Austrijoje ji susipa
žino su Dr. Blogoslowskiu ir 
apsivedė. Dabar- su vyru at- 
yąžiuoja j Ameriką aplankyt 
tėvus.

COLLINW00D0 parap i j o s 
komfteto susirinkimas įvyks 7 
d. Spalių, vakare, bažnytinėje 

Ir reikia pažymėti kad -alėje. Gerbiami parapijonai, 
pbu tie dalykai įvyksta pa-j j-“ £
| Stangomis jūsų Vietinio ša-:: ,t reikalą ateikit ir pasakykit 

UŽMUŠĖ Lietuvaitę. Louise yaitraščio “Dirvos”. rusirinkime. A. D.
Bcržinskaitė, 17 m., nuo 13609' 
Diana avė., kuri tuo tarpu pri-' 
tilaikė Good Shepherd namuo-1' 
se, pirmadienį sutiko mirtį tos 
įstaigos keltuve. Jos galva pa
tiko tarp keltuvo ir sienos ir 
ii buvo staiga užmušta kada 
keltuvas (elevator) pradėjo ei
ti. Keltuve ji buvo viena ir 
csikeliant jis sustojo; mergai-Į 

;ė bandė vėl pradėti, ir tuo tar-į 
pu kai keltuvas ėmė veikti ji; 
tetekus lygsvaros pateko tarpi 
k litavo ir sienos.

mui ir palinksminimui.
Štai jie:
PIRMAS: A t i d arymas 

Lietuviškų rądio programų 
kurie bus girdimi kas sa
vaitė, kožną sekmadienio 

žydai atidarė prie savo Kul- rytą, lygiai nuo 9 valandos, 
turinio Darželio dar akmeninį iš Stoties WJAY. 
darželį. Iškilmės buvo pereitą 
sekmadienį. Jie savo iškilmes; ANTRAS: A t i da rymas 
sujungė su 100 metų sukaktu- j ''Dirvos” nauju skaitytojų VO1YI1O mm mii’Tioc CUninnc v*ci_ > u *■ v '

Tai yra du dideli kulturi- NAUJOS parapijos kortavi-
niai žingsniai, dvasiniam Į mo vakarėliai prasidės Spalių 
musu vientaučiu patenkini-i4 n_ų° J vai., įžanga 20c. At- 

u - 1 i įžymėjusiems bus dovanos,
šokiams gros Luizos orkestras. 
Nepamirškite atsilankyti ir at
siveskit savo draugus.

Komitetas.

Šis vakaras bus ypatingas tuomi kad bus. 

paminėjimas 550 metų mirties sukaktu

vių Didžio Lietuvos Kunigaikščio Keistu

čio, kurs buvo Birutės vyras ir Vytauto 

tėvas (žiur. pt.pl. 5, apysaką “Klajūnas); 

taipgi tai yra atidarymas “DIRVOS” Va

jaus, o prie to paminėjimas 15 metų su

kaktuvių nuo kai K. S. Karpavičius reda

guoja “Dirvą”.

IŠLAIKĖ LAIDOTUVIŲ DI
REKTORĖS KVOTIMUS. Mi
rus Adolfui Jakubauskui, Lie
tuviui laidotuvių direktoriui, 
nekuriam laikui velionio žmo
na, Adelė Jakubauskienė, pri
tariant laidotojų ,asosiacijai, 
paveldėjo teises vesti ir tvar
kyti laidotuvių darbą ir vesti 
po vyrui likusį biznį. ->•

Dabar p. A. Jakubauskienė 
pati išlaikė laidotuvių direkto
rės kvotimus ir gavo leidimą 
varyti tą biznį savo vardu.

Tai puiki Lietuviams naujie
na, nes šioj kolonijoj tik pir
mutinė Lietuvė toje šakoje li
ko savistovė laidotuvių direk
torė, kuri savo pasišventimu ir

nuo mirties Škotijos ra- 
Sil Walter Scott. Vie- 

savo veikale, “Ivanhoe”, 
panaudoja kaipo svar

biausią moterišką ypatą žydę, 
Ciebecca Gratz, kuriai šiame 
■■kmenų darže išstatyta pamin
klas.

Lietuviams patartina apsilan
kyti žydų Darželyje ir apžiu
rti aplink jį visą krantą kaip 
:is nuostabiai išrengtas. Gali
nt supratimą prie ko rengiasi 
levelando Lietuvių Kultūrinio 

Darželio Sąjunga, žydų Dar- 
“elis randasi važiuojant bulva- 
m nuo Superior į St. Clair avė., 
beveik ties naujos Seminarijos 
rūmais kitoje parko pusėje.

vemis 
šytojo 
name 
Seott

APIE 3,800 namų savininkų
letenka savo namų, negalėda- 
ni išsimokėti mokesčius. Nuo 
1929 metų, namų atėmimas del 
mokesčių neišsimokėjimo pasi- 
iaugino 22 kartu.

Lietuviai namų savininkai 
lorėdami išvengti namų neteki
no privalo fašysit į Lietuvių 
Namų Savininkų Sąjungą, ku-

ištverme pajiegė palaikyti sa
vo rankose savo taip puikiai 
užvestą laidojimo įstaigą. Gar
bė poniai A. Jakubauskienei.

’i nesenai susiorganizavo ir 
kovoja prieš brangius taksus, 
vandenį ir pagelbės visokiuose 
kituose reikaluose.

LIETUVIŲ Darželio Sąjunga 
rengia smagią card party Lie
tuvių salėje ketvirtadienio va
kare, Spalių 13 d., kur kviečia
mi atsilankyti', kas tik mėgsta 
smagiai laiką praleisti. Bus 
gera muzika, šokiai, ir dovanos 
laimėtojams prie kortų. Kom.

LIET. DEMOKRATŲ Klubo 
susirinkimas įvyksta ketvirta
dienio vakare, Rugsėjo 29 d., 
tuo 7:30 vai. Lietuvių salėje. 
Visi nariai kviečiami atsilanky
ki. P. V. česnulis, Pirm.

KUN. KULIAVO sušelpimui, 
šv. Kazimiero draugystė ren
gia kard party šeštadienio va
kare, Spalių 1 d., Lietuvių sa
lėje. Kviečiame visus be skir
tumo atsilankyti. Įžanga tik 
15c., vaikams veltui. Kom.

ORLAIVIŲ lenktynių rengė
jai, kurios buvo per 10 dienų 
no mėnesio pradžioje, turėjo 
nuostolių $17,300.

PILIETYBĖS PAMOKOS no
rintiems patapti Amerikos pi
liečiais, vėl prasidės Spalių 3 d. 
po vadovyste Citizens’ Bureau. 
Klesos buna vakarais nuo 7 iki 
9 sekančiose 'Lietuviams pato
giose vietose:

St. Clhir Library, St.. Clair 
ir E. 55 st.,, ketvirtadieniais.

Collinwood Library, 856 E. 
152 St., pirmadieniais.

Glenville Library, 660 Park
wood Dr., trečiadieniais.

Citizens Bureau, Old Court 
House, mieste, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais.

čia gali kreiptis dienomis tie 
kurie dirba naktimis.

Vajaus, paminėjimas Did. 
Liet. .Kunigaikščio Keistu
čio 550 metų mirties sukak
tuvių ir 15 metų sukaktu
vių kaip K. S. Karpavičius 
redaguoja “Dirvą”.

Tas viskas bus Lietuvių 
salėje, sekmadieni, Spalių 
2 d., nuo 5:30 vakare.

Vajus ir sukaktuvių pa
minėjimas bus su prakalbo
mis ir nepaprastu muzika
liu programų. (Tėmykit šia
me puslapyje telpantį skel
bimą). Koncertan atėjusiai
publikai bus duodama išlai- 
mėti penkios metinės “Dir
vos” prenumeratos už Ižam 
gos tikietą. Po programo 
bus šokiai. Įžanga padary
ta taip pigi kad ir bedarbis 
gali ištekti: tik 25c. Tiek

SUŽEIDĖ. Eidamas į mo
kyklą, netikėtai pakliuvo po au
tomobiliu Jonukas Marcinkevi
čius, 6 m. amžiaus, broliukas 
kumštininko Frank Martin. Ne
laimė atsitiko prie namų ant 
Addison rd. Vaikutis tuoj bu
vo nuvežtas pas Dr. Vitkų, kur 
buvo suteikta pagalba, sutaisy
ta žaizdos, už ką tėvai yra Dr. 
Vitkui labai dėkingi.

Leidžiant mažus vaikus mo
kyklon arba šiaip gatvėn tė
vams patartina prižiūrėti ir 
neleisti išeiti į gatvę kur važi
nėja automobiliai. Matęs.

OHIO pieno ūkininkai priėjo 
beveik prie bankruto. Pienas 
atpigo tiek kad jiems neapsi
moka nei karves laikyti nei 
pienu rūpintis. Daug ukinin- ■ 
kų netenka savo farmu už sko-1 
las.

pat kaštuos ir šokikams po 
koncerto atėjusiems į ba
lių.

Gerbiami Clevelandiečiai! 
Atsilankykit į “Dirvos” va
karą, remkit savo laikraštį 
kuris daro viską jūsų pa
linksminimui ir patenkini
mui šiais sunkiais-vargin- 
gais laikais!

SLA. 14 KP. susirinkimas 
bus laikomas trečiadienį, Spa
lių 5 d., nuo 7:30 vai. vakare, 
Lietuviu salėje. Nariai teik
sitės atsilankyti apsimokėti sa
vo duokles. Sekr. J. G. Polter.

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

O ROSEDALE O;
Dry Gleaning Co.:

HEnd. 7906 ;
C. F. PETRAITIS, Prop.
6702 Superior Ave., ■
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NIKODEMAS A. WILKELIS i
(Neverauskas) Ę

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

WILKELIS FUNERAL HOME j 
6522 Superior Avenue 1

Norintiems kambaris duodama veltui. Patarnavimas = 
gre'tas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais moder- E 
niškas. Kainos įiemos ir visiems prieinamos. =

HEnderson 9292 g
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CUYAHOGA Apskritis gavo 
iš valdžios finansinės rekon
strukcijos korporacijos apie 3 
milijonus dolarių aprūpinimui 
bedarbių ir biednųjų maistu.

Sekančiam metui Clevelando 
labdaringų įstaigų / išlaikymui 
ir biednuomenės sužiurėjimui 
reikalinga $10,244,466. 
ciates Charities, kuri užsiima 
apžiūrėjimu neturtėlių

No. 41

Asso-

paims 
beveik visą tą *sumą — arti 
devynis milijonus.

KAS NORI PIRKTI ŪKE 
LIETUVOJE

Girpetrių kaime, Pušaloto v., 
Panevėžio apsk., yra 16 hekta
rų žemės su trobesiai, priklau
so Clevelande gyvenantiems, 
kurie norėtų, ją parduoti. Kas 
paeinat iš tos apielinkės ir no
rėtumėt nuąipirkti arba dapirk- 
ti saviškiams ten gyvenan
tiems, informacijų klauskite 
f,Dirvos” Administracijoje.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
Bučernė ir Grosernė, gera vieta,

išdirbtas biznis, Lietuviais apgyven
ta; aš nesu buceris. Dviguba krau
tuvė, kambariai gyvenimui, nuoma 
$55; Parsiduos pigiai. Informaci
jų klauskit ‘DIRVOJE’.

IŠSIDUODA KAMBARIAI
5 kambariai ir maudynė, $1G į 

mėnesį. Kreipkitės tuojau.
1125 Ė. 79 STREET

PARSIDUODA ARBA IŠSI
NUOMOJA NAMAS 

PRIEMIESTYJE
7A naujas Colonial namas tik 

baigiamas įrengti, turi gazą, 
elektrą, gatvė išgrysta. Priei
namai. Mainais nepriimam. Pa- 
siteiraukit tuojau

1140 East 79 St.

ANT RENDOS
5 kambariai su visais rakandais; 

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

6702 Superior Ave.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Mesinyčia ir Grosernė — Gerai 

išdirbtas biznis — Lietuvių apgy
vento) srityje. — Greitam pardavi
mui kaina labai prieinama.

4060 SUPERIOR AVE.

NAMAS IŠNUOMOJAMA
6 kambarių namas, tinka didelei 

šeimai, turi porčiu, 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. .

Programas sudaryta žingeidžiausias ir įvairiausias, ir tai bus pirmas didelis 
šio rudens vakaras, kuriame kiekvienas Clevelandietis privalėtų dalyvauti.

Koncerto dalį sudarys žinomi Clevelande ir kitur sekanti artistai ir artistės:

Prakalbas sakys:
K. S. KARPAVIČIUS,
P. J. ŽURIS
B. F. SIMONS-SIMOKAITIS 
(“Liaudies Tribūnos” Redaktorius iš

Chicagos)

Solo ir Duetus dainuos: 
STASĖ GREIČIENĖ 
ADELAIDE MILIAUSKIUTĖ 
ELENA GRIGIUTĖ 
ANTANAS ZDANIS 
JURGIS ROVERSTEINAS

LOUIS JONAITIS
J. KAYACKAS
GENOVAITĖ PETRAIČIUTĖ
HANK and PETE (Akroniečiaij

Pianistės
ALICE KUDŽIUTĖ
REGINA GREIČIŪTĖ
ALDONA WILKELIS

Akordionistai ,
JONAS DRASUTIS
AL MIKĖNAS
LEONARDAS EITUTIS — Smuikin

Laike programo bus leidžiama išlaimėjimui PENKIOS Metinės “Dirvos” Pre
numeratos — reiškia Penki laimingi koncerto dalyviai už savo paprastą įžangos 
tikietą laimės sau “Dirvą” visam metui.. (Šokių dalyviams laimėjimo nebus.)

Įžanga Į šį didelį vakarą pritaikyta bedarbės laikams — tik 25c. ypatai, kad 
kuodidesnis skaičius žmonių galėtų dalyvauti. Vaikams įžanga veltui.

PO PROGRAMO BUS ŠOKIAI IKI VĖLUMAI PRIE GEROS MUZIKOS. 
Šokiai prasidės nuo 8 vakare. Įžanga šokikams irgi 25c.

Sekm. Spalių - October 2
■ LIETUVIŲ SALĖJE

6835 Superior Avenue Programo pradžia nuo 5:30 v.
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

GREIČIU
Muzikos Mokykla
19650 Pasnavv Avė.

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

Moki narna klesiškos 
muzikos ir jazzo.

30 metų patyrimo mokini
me.

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

pigesnes kainas. Kreipkitės pas mus. / Dides
nius užsakymus pristatome į namus. 
Krautuvės vardas: EDWARDS FOOD STORES.

1248 East 79th St. — Netoli Superior
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I MRS. A. JAKUBS |
= . (A. JAKUBAUSKIENĖ) f

Lithuanian Funeral Home f
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

= kambarius leidžiame dykai. =
- Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
■■ tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- x 
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
3 gos. žemiausia kaina laidotuvėms visos lėšos $150 š 
y ir aukštyn be apribojimo. ReikaL telefonuokit.
= 6221 Edna Avenue ENdicott 1763 =
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LIETUVIŠKO RADIO PROGRAMO 
RĖMĖJAI

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

CHAS. STONIS RESTAURANT
RESTAURANTAS — 6824 Superior Ave.

JONAS BRAZAUSKAS
GROSERNĖ — 1248 East 79th Street

MRS. A. E. JAKUBS
Laisnuota Laidotuvių Direktorė — 6221 Edna Ave.

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 BLAŠKEVIČ1US
GROSERNĖ IR BUBERNĖ — 1168 E. 77 St.

PROKUPU KRAUTUVE
GROSERNĖ IR BUČERNĖ — 1023 Ansel Road

BEN RAKAUSKAS
RADIO ir GRAFOFONAI — 1340 Russell Road

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

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

Jap< 
iš T
DARB
IR DARBININKŲ

Rudeniniam gel 
dėjimo sezonui už 
side jo ėmimas dai 
gelžkelių dirbtuve 
ir lokomotivų tai 
kaip kurie gelžkeli 
daugiau darbiniu! 
čių vagonų bei 
valdymui.

Spėjama kad 
paims iki Spalių

Į apie 15,000 darbini 
giau.

New York Cen 
kelio linija viena ] 
darbus apie 4,000 
kų į savo dirbtųvf 
miestų. Tūlos to 
vės stovėjo nuo Li I nėšio.

Del sustojimo pi 
čeymm ir pasažieri 
jimo Amerikos j 
labai kenčia, nekui 
visai ppe bankrute 

■ rie gelbstisi nuo te 
iš valdžios pasko 
gelžkeliai bendrai 
ėmę paskolos $31,C

Youngstown, O. 
darius Brier HiU 
plotvių dirbtuvei ] 

■ darbą šimtai da 
kurie jau nedirbo i 
nesiūs-.

Pittsburgo srityji 
drai vakarinėje. Pe 
nijos dalyje pradėji 
geležies ir plieno ii 
kitoms išdirbystės, 
Spalių paimta į dar 
5,000 darbininkų.

General Motors 
bilių išdirbystės 
jog įveda penkių dii 
bo savaitę, kas šute 
bo del 10,000 iki 15, 
bininkų daugiau vi 
korporacijos dirbti

Fordo automobil 
tuvės irgi pertvark 
ir numažino darbi 
uždarbį iki 50c į 
minimum.

Martins Ferry, O 
dėjo dirbti Laughlii 
plotvių dirbtuvė, pi 
į darbą 1,400 darb

Santiago, Čili. — 
15,000 vario kasėji 
tas iš priežasties te 
sprendimo kad per 
bininkai kurių ko 
nenorėjo laikyti ts 
teisti priimti į dari 
sykių savininkai no 
kyti darbą visiems 
ninkams.

Iš Brazilijos atein 
kad ten sukilėliai 
ginklus ir paliovė 
karą.
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