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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Rudeniniam gelžkelių ju
dėjimo sezonui užėjus, pra
sidėjo ėmimas darbininkų į 
gelžkelių dirbtuves vagonų 
ir lokomotivų taisymui, o 
kaip kurie gelžkeliai paėmė 
daugiau darbininkų ir pa
čių vagonų bei traukinių 
valdymui.

Spėjama kad gelžkeliai 
paims iki Spalių 15 dienai 
apie 15,000 darbininkų dau
giau.

New York Central gelž- 
kelio linija viena pašaukė Į 
darbus apie 4,000 darbinin
kų į savo dirbtuves keletoj 
miestų. Tūlos tos dirbtu
vės stovėjo nuo Liepos mė
nesio.

Del sustojimo prekių ju
dėjimo ii' pasažierių važinė
jimo Amerikos gelžkeliai 
labai kenčia, nekurie priėjo 
visai pyie bankroto. Neku- 

■ rie gelbstisi nuo to imdami 
iš valdžios paskolas. Iki 
gelžkeliai bendrąi turi pa
ėmę paskolos $31,000,000.

Youngstown, O. — Atsi
darius Brier Hill geležinių 
plotvių dirbtuvei paimta į 

■ darbą šimtai darbininkų 
kurie jau nedirbo kelis mė
nesius.

Pittsburgo srityje ir ben
drai vakarinėje. Pennsylva- 
nijos dalyje pradėjus veikti 
geležies ir plieno ir tūloms 
kitoms išdirbystės, apie 1 d. 
Spalių paimta į darbus apie 
5,000 darbininkų.

General Motors automo
bilių išdirbystės praneša 
jog įveda penkių dienų dar
bo savaitę, kas suteiks dar
bo del 10,000 iki 15,000 dar
bininkų daugiau visose tos 
korporacijos dirbtuvėse.

Fordo automobilių dirb
tuvės irgi pertvarko darbą 
ir numažino darbininkams 
uždarbį iki 50c į galanda 
minimum.

Martins Ferry, O. — Pra
dėjo dirbti Laughlin cininių 
plotvių dirbtuvė, paimdama 
į darbą 1,400 darbininkų.

Santiago, Čili. — Gresia 
15,000 vario kasėjų lokau
tas iš priežasties teismo iš
sprendimo kad penki dar
bininkai kurių kompanija 
nenorėjo laikyti tapo pri
teisti priimti Į darbą.. Ka
syklų savininkai nori sulai
kyti darbą visiems darbi
ninkams.

HOOVER SAKO: GA-i^. ■ B ■ ■ ■ ■ 1 aB vv« irChicagos Lietuviai Apvaikscios Spaliu 9

Geneva, Spalių 3d. — 
Tautų Sąjungos komisija, 
kuri per kelis mėnesius ty
rinėjo Japonijos - Chinijos 
konfliktą ir Mandžurijos 
atplėšimą nuo Chinijos ir 
padarymą jos “nepriklauso
ma” po Japonijos globa, iš
davė savo raportą, kuriame 
pareiškia kąd Japonijos Įsi
veržimas j Mandžuriją bu
vo pačių Japonų išgalvotas 
savais išrokavimais, Chinai 
tam Įsiveržimui jokios prie
žasties nedavė.

Toliau, komisija savo ra
porte atsišaukia Į valstybes 
ir pataria kad visa Chinija 
butų užstojama nuo Japo
nijos užgrobimų. Tas klau
simas nuskirtas spręsti 14 
d. Lapkričio Tautų Sąjun
gos posėdyje.

Japonija tuo raportu ne
patenkinta ir yra tikima 
kad ji išsimes iš Tautų Są
jungos, bet Mandžurijos ne
išsižadės.

Washington. — Suv. Val
stijos Tautų Sąjungos ko»- 
misijos raportą pripažysta 
teisingu.

Suv. Valstijų Sekretorius 
Stimson pora dipnų prieš 
to raporto paskelbimą pa
reiškė kad 'Japonuos mili- 
tariškas įsiveržimas Chini- 
jon yra kenksmingas.

Japonijos karo departa
mentas gavęs pranešimus 
apie Stimsono kalbą tuomi 
pasipiktino ir pranešė viso 
pasaulio spaudai kad tokis 
S. V. Sekretoriaus atsine- 
šimas į Japoniją yra kenk
smingas šių dvięjų valsty
bių geriems santikiams.

Japonai sako kad Stim
son toliau provokuoja, kas 
yra labai rimtas dalykas.

Japonų laikraščiai dide
lėmis raidėmis rašė: “Japo
nija turi išstoti iš Tautų 
Sąjungos. .. . Komisijos ra
portas įžeidžia Manchu- 
kuo” (taip Japonai užvadi- 
no Mandžuriją).

Iš Brazilijos ateina žinios 
kad ten sukilėliai padėjo 
ginklus ir paliovė namini 
karą.

Sukilimai Mandžurijoje
Harbinas, Mandžuriją. — 

Nežiūrint'didelių Japonijos 
pastangų nuslopinti Chinų 
judėjimą Mandžurijoj prieš 
Japonus, Chinų sukilimai 
didėja. Chinai užpuldinėja 
Japonų stovyklas, pereitą 
savaitę suėmė Japonų mi- 
litarinės misijos pirminin
ką, užimdami miestą Man- 
čuli.

Paskesni pranešimai sa
ko kad Japonai padarė už
puolimą ant Chinų ir išvy
dami juos išmušė apie 300 
vyrų.

Washington. — Surink
tos žinios iš nominuotų Į 
Kongresą kandidatų paro
do kad “šląpieji” jau tikrai 
turės 180 atstovų iš 435 At
stovų Buto narių ir apie 55 
Senatorius iš 96.

Ši sutrauka apima tiktai 
tuos Kongreso dįstriktus 
kur abiejų pusių kandidatai 
yra “šlapi” ir kur jų išrin
kimas tikrai reiškia balsą 
prieš prohibiciją. Yra dis- 
triktų kur stiprus “sausas”, 
kandidatas eina prieš silp
ną “šlapią”, todėl tokių da
bar dar neskaito, nes neži
no kuris laimės.

MIRĖ AMŽINAS 
KALINIS

Boston, Mass. — Valsti
jos kalėjime mirė Jesse Po
meroy, 72 m. amžiaus, ku
ris 56 metai atgal, bodamas 
15 metų amžiaus, buvo nu
teistas kalėti iki gyvos gal
vos už žmogžudystę. Jisai 
teismo buvo priteistas pa
korimui, bet paskui mirties 
bausmė buvo pakeista am
žinu kalėjimu.

PRIGĖRĖ APIE 40 ŽM.
Victoria, B. C. — Rugs. 

30 d. smarkiai audrai siau
čiant, Pacifike tapo užneš
tas ant uolų pasažierinis 
laivas “Nevada”; laivas ta
po sudaužytas ir prigėrė 
apie 40 žmonių. Išliko gy
vi tik 3 žmonės, kurie apsa
kė visą nelaimę.

VIEŠOS SKOLOS PADI
DĖJO ŽYMIAI

Washington. — Visuome
niškos (valdiškos) skolos 
šioje šalyje nuo Rugsėjo 30, 
1931, padidėjo trimis bilijo
nais dolarių.

1931 metais skolos stovė
jo taip: $16,717,828,039.

Šymet: $19)749,122,581.
Suv. Valstijų ižde defici

tas Spaliu pradžioje pasie
kė $401,947,964.

EUROPOS CUKRAUS 
IŠTEKLIUS

Žinios iš desėtko Europos 
šalių parodo kad šymet jos 
bendrai gatavo cukraus tu
ri 248,930 tonų mažiau negu 
pereitą metą.

Viso šymet Europa pasi
gamino cukraus 2,172,199 
tonų.

Des Moines, la. — Spalių 
4 d. čia atsilankė Preziden
tas Hoover savo rinkimų 
agitacijos tikslu ir kalbėjo 
Į desėtkus tūkstančių mies
tiečių ir ūkininkų. Publika 
buvo susirinkus trijose di
džiausiose šio miesto salė
se ir visose ; buvo suvesta 
radio aparatai kad žmonės 
galėtų girdėti ji kalbantį. 
Neužteko to, po kalbos di
džiojoj salėj Hoover atsi
lankė ir pasakė trumpas 
kitose dviejosfe salėse.

Jis zkritikaMo Demokratų 
kandidatus ii’ pasakė kad 
jeigu Demokratai ir laimė
tų Lapkričio 8 d. rinkimuo
se, tokis prdgramas kokį 
Demokratai turi “užstotų 
kelią visoms viltims šaliai 
atsigaivinti”, i Toliau pasa
kė kad piliečiai “turėtų bo
ti dėkingi kad Washingto- 
,ne sėdi Republikonų admi
nistracija”, nes butų buvę 
dar blogiau....

Prieš Hoovero atvažiavi
mą į Des Moines, 2,000 ūki
ninkų surengė) protesto de
monstraciją pHeš jį.

GRAIKIJOJ ŽUVO
500 ŽMONIŲ

Atėnai, Graikija. — Per
eitą savaitę Graikijos van- 
denuose buvo žemės drebė
jimas, kuris labiausia pa
lietė Chalcidice pusiausalį, 
ir kaip pranešimai sako te
nai žuvo apie 500 žmonių. 
Viena sala netoli pakraščio 
visai nusmuko po vandeniu.

VOKIETIJA AMERIKOS 
KIŠENIUJE

Vokietija skolinga Ame
rikai apie $2,000,000,000 ar
ba apie 40 nuoš. visų savo 
skolų kitoms šalims, kurių 
turi $4,912,000,000.

Iki Vasario 28 d. 1933 m. 
Vokietija turi sumokėti ki
toms šalims apie $357,000,- 
000 skolų ir nuošimčių.

McKinley Park Didžiojoj Salėj, Archer ir So. Western Ave. gat. Pradžia 
Įžanga veltui.bus nuo 7 vai. vakare lygiai.

Rašo Bronius F. Simons-Simokaitis.

SMITH IR ROOSEVELT 
SUSITAIKĖ

Albany, N. Y. — Čia at
sibuvo New Yorko valsti
jos Demokratų partijos su
važiavimas. Šiame suvažia
vime Smith ir Roosevelt su
sitaikė. Smith buvo užpy
kęs ant Roosevelto už tai 
kad šis paėmė nominacijas 
ant S. V. Prezidento Chica- 
goj Demokratų konvencijoj 
praeitą vasarą.

Demokratai nominavo į 
Roosevelto vietą, N. Y. val
stijos gubernatorium da
bartini leitenantą guberna
torių Lehman’ą, kurį rėmė 
Roosevelt ir Smith.

COOLIDGE GELŽKELIŲ 
KOMISIJOJE

Buvęs S. V. Prezidentas 
Coolidge yra vienas iš pen
kių žymių šalies žmonių in- 
ėjusių į komisiją stabilizuo
ti gelžkelių industriją, kuri 

• atsidūrė ant bankroto kran-

Suv. Valstijų vyriausybė 
iš priežasties pinigų stokos 
šią vasarą paleido iš viso
kių valdiški] darbų virš tris 
tūkstančius tarnautojų.

Per visą metą iki dabar to. Coolidge yra tos komi- 
I iš valdiškų darbii paleista sijos pirmininkas, dirbs be 
Į 13,300 tarnautojų. i jokio atlyginimo.

Kiekvienais metais Chicagos Lietuviai prisimena tą 
liūdną dieną — Spalių 9-tą — kuri lyg kokia žaizda 
graužia Lietuvių širdis — tai Vilniaus užgrobimas. Ii' 
per dvylika jau metų Lietuviai kartojo — ir kartos 
be pertraukos — EI, PASAULI, MES BE VILNIAUS 
NENURIMSIM! — tol kol musų priešai Vilnių laikys.

Tą skriaudą ir neteisybę*------------- -—----------- -——
Lietuviai prisimena.
gerai žino kokius prižadus 
Lenkai padarė Lietuviams 
Spalių pradžioje 1920 me
tais ir kaip jie, dar rašalui 
neišdžiuvus ant sutarties 
dokumentų, pasislėję po ko
kių tai “maištininkų” kau
ke, Gen. Želigovskio veda
mi, užgrobė musų Vilnių.

Prieš tokį Lenkų barba
rišką pasielgimą užprotes
tavo visas civilizuotas pa
saulis, o Lietuviai ir po šiai 
dienai protestuoja prieš tai.

Nežiūrint kad tai įvyko 
jau 12 metų atgal, Lietuviai 
šventai Įsitikinę kad Lietu
vos Vyriausybė nenuleis 
rankų ir nenustos reikala
vus Vilnių grąžinti, o visa 
tauta, nežiūrint kur jos na
riai gyvena, niekados nesi
liaus tame Vyriausybę rė
mus. Lietuvos ir Ameri
kos Lietuviai yra įsitikinę 
kad ta Lenkų begėdystė bus 
atitaisyta ir Lietuvos sos
tinė Vilnius bus Lietuviams 
grąžinta. Žinoma, tuo su
prantama kad ne tik pats 

‘miestas Vilnius bet ir dide
lės žemių dalys .kurias jie 
1920 metais pripažino Lie
tuvai.

Ne vienam gal ateina gal
von mintis ar Lietuva, bū
dama fiziniai silpnesnė už 
Lenkiją, turėdama mažesnę 
kariumenę, gali tikėtis Vil
nių iš Lenkų atsiimti. Iš 
tos pusės taip. Bet neuž- 
mirškim kad civilizuotame 
pasaulyje ginčai yra rišami 
ne tik karo pabūklais. At
minkime kad ir po šiai die
nai visas pasaulis žino jog 
Vilniaus klausimas dar nė
ra išspręstas. Milžiniška 
sovietų Rusija, penkta da
lis viso pasaulio, ir po šiai 
dienai yra nusistačius kad 
Vilnius priklauso Lietuvai, 
o ne Lenkijai.

Lenkų planai griūva
Pažvelgus Europos žem- 

lapin pamatysim kad jame 
daug kas yra taisytina. Di
delė dalis valstybių yra ne
patenkintos dabartinais ru- 
bežiais ir kiekviena proga 
stengiasi iškelti sienų revi
zijos klausimą. Visiems ai
šku kad kultūringoj Euro
poj negali boti vietos toms 
valstybėms kurios turi pa
grobusios svetimų tautų že
mes.

Lenkija yra viena iš tų 
grobuonių. Lenkijoje yra 
apie 39 nuoš. mažumų. Va
dinasi iš kiekvieno 100 Len
kijos gyventojų 39 yra ne 
Lenkai.

Visi! Esant tokiam jos gyven
tojų sąstatui kas gali tik
rinti jog Lenkija galės išsi
laikyti. Jau ir dabar rei
škiasi Lenkijos imperialis
tinių planų kribimas. Ten
ka pastebėti spaudoje kad 
importuoti į Vilnių Lenkai 
šiandien jau beveik visi iš
sikraustė atgal į Lenkiją. 
Daug ir Žydų apleido Vil
nių, taip kad Vilnius šian
dien yra daug Lietuviškes
nis negu jis buvo pora me
tų atgal.

Sakoma kad Vilniuje yra 
150 tikrų atvirų Lietuvių 
studentų Vilniaus Universi
tete. Reikia tikėti kad ta 
skaitlinė n&ra tikras faktas 
ir kad studentų Lietuvių 
yra daug daugiau. Tas pa
rodo kad Lietuvių veikimas 
Vilniaus krašte yra gąna 
gyvas ir kad Vilniaus Lie
tuviai nenuleido rankų, o 
platina Lietuvybę kiek 
jų jiegos leidžia.

Reikalinga musų 
pagalba

Amerikos Lietuviai 
žiūrėti Į Vilniaus Lietuvius 
kaipo i vaduotojus Lietuvos 
sostinės Vilniaus, kurie bus 
atkakliausi kovotojai už sa
vo laisvę kada ta valanda

tik

turi

ateis. Nepriklausomos Lie
tuvos Lietuviai labai daug 
dirba Vilniečių parėmimui 
ir jų dvasios stiprinimui, 
kad jie nenustotų vilčių iš- 
siliuosavimo. Mums Ame
rikos Lietuviams reiktų pa
laikyti su broliais Vilnie
čiais nepertraukiamus ry
šius ir ne tik Spalių 9 die
ną bet ir kiekvieną metų 
dieną remti jų spaudą, jų 
kulturinį judėjimą, padėti 
palaikyti juose tautišką su
sipratimą ir tt. ir tt.

Šymet vėl, minėdami Spa
lių 9 dieną, vėl turime iš
nešti pasauliui didžiausią 
protestą prieš Lenkus gro- 
buonius ir priminti visiems 
kad ta Lenkų padaryta mu
sų tautai skriauda bus tik 
.tada atitaisyta kada Vilnius 
bus Lietuviams atiduotas.

♦ * *
Daugelyje kolonijų Ame

rikoje Lietuviai rengia pa
minėjimą Spalių 9-tos.

Chicaga irgi surengė — 
ir visi Chicagos Lietuviai 
šiuomi esat kviečiami daly
vauti Vilniaus Dienos pa
rengime sekmadienį, Spalių 
9 d., nuo 7 vai. vakare, Mc 
Kinley Park salėje, kur bus 
išpildyta gražus muzikalis 
programas. Įžanga veltui.

ŽUVO APIE 30 ŽMONIŲ
Kalifornijoj, kalnų srity

je, Spalių 2 d. užėjus smar
kiam lietui ir išvertus tven
kinį, užpludęs vanduo pa
ėmė apie 30 gyvasčių.

Statement of the Ownership, Management, Circulation, 
etc., Required by the Act of Congress 

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, for October 1, 1932

State of Ohio
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, 
personally appeared K. S. Karpavičius, who, having been duly sworn 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
naper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpavičius,
Managing Editor: None
Bus. Mgr.: K. S. Karpaviičus, 6820 Superior Ave., Cleveland, O.
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K.
V.
V.
3. 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: (If there none, so state) There are none.

4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the 
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appears 
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which stockholders and security holders who do not appear'upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other 'han that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation has any interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securitie> .han as so 
stated bv him.

5 That the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.

K. S. KARPAVIČIUS, Business Manager.
Sworn and subscribed before me this 3rd day of October, 1932.

My comm, expires Sept. 25, 1933 P. ^lULIOLIS, Notary Public.

S. Karpavičius, 844 Parkwood Dr., Cleveland, O.
K. Račkauskas. Lithuania
S. Jokubynas, Sodus, 'Mich.
That the known bondholders, mortgagees- and other security holders
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

Palaidojus savo žmoną. 
Rugsėjo 21 d., 9 vai. vaka
re, persiskyrė su šiuo pa
sauliu Ona Virbickienė, 43 
m. amžiaus, palikdama nu
liūdime savo vyrą, dukterį 
Mlidą, 21 m. amžiaus, sūnų 
Vytautą, 19 m., ir dukterį 
Danutę, 4 m. Virbickienė 
po tėvais buvo Jo'kubaus- 
kaitė, iš Dainių k., Jurbar
ko par. Amerikon atvažia
vo 1907 m., apsivedė 1910 
m. Buvo daugeliui pažys
tama kaipo rimta moteris. 
Ji dalyvavo Lietuvių kultū
riniame veikime ir gabiai 
lošdavo teatrus.

Ji sirgo vidurių vėžio li
ga; tris mėnesius sirginė- 
jo dar vaikščiodama, o pen
kis mėnesius lovoj išgulėjo.

Nors daugybę draugų tu
rėjom, bet tik nelaimėje ga
lėjau pažint kurie buvo ma
no tikri draugai. Taigi tu
riu padėkoti savo geriems 
kaimynams kurie man visa
me kame gelbėdavo: Vikto- 
ravičiams, Martinoniams, 
Zdankams, Kaulakiams, F. 
Radžiukinui, Petraičiams ir 
P. Marmokui. • Žmonai mi
rus sulaukiau iš visų tokios 
užuojautos kokios nesitikė
jau. Ne tik kad žmonės 
lankė nabašninkę ir į kapus 
lydėjo, turbut sumušdami 
rekordą tarp Lietuvių lai
dotuvių didumu, bet ir gam
ta buvo prielanki, ypač bu
vo ' gražus sekmadienis, 25 
d. Rugsėjo, laidotuvių die
noje.

Reikia padėkoti už gėles,, 
kurių buvo didelė daugybė, 
nuo draugijų ir giminių bei 
draugų; vainikus prisiuntė 
šie: sesutė P. Balčaitienė iš 
Chicagos, kuri dalyvavo ir 
laidotuvėse su sunum, ir 
antros sesutės dukrelė Al
dona Girdžiukė; K. Savic
kas Jr., P. Pivoronai, M. 
Butkaitė, kaimynai (10 ar 
daugiau šeimų) moterys 
nuo Carrick ir Brentwood; 
Sandaros Moterų kuopa; 
Sandaros Kuopų Sąryšis, 
SLA. 3-čias Apskritis, Lith
uanian Inter - Colle g i a t e 
Club; Lithuanian Country 
Club; Lithuanian Chamber 
of Commerce; The Royals 
Club, Senior Class of Frick 
Teachers Training School. 
Ačiū visiems kitiems už 
laiškus ir telegramus. Ačiū 
grabnešiams, taipgi ačiū L. 
Tautiškos Katalikų Šv. Jur
gio parapijos klebonui Ku
nigui Z. Vipartui, kuris ne 
tik pasitarnavo pats bet pa
sikvietė dar ir kitus pora 
kunigų į laidotuvių apei
gas. Ačiū A. Sadauskui, 
kuris giedojo pritaikytas 
laidotuvėms giesmes bažny
čioje. Ačiū musų vieninte- 
liui Lietuviui grabolūui A. 
L. Venslovui už jo taip gra

žų patarnavimą. Ir paga
liau ačiū visiems kurie tik 
dalyvavo laidotuvėse mano 
mylimos žmonos.

Juozas Virbickas.

Universitetas nenori ra
dikalų. Pittsburgo Univer
sitetas sumanė apsisaugoti 
nuo “kolegijos radikalų”, 
kurie tarp jaunimo platina 
savo propagandą. Univer
siteto valdyba Įvedė naują 
prisieką. Kožnas įsto j an
tis studentas turi pasirašy
ti tam tikrą raštišką prie
saiką, išsižadėdamas prieš
tarauti universiteto valdy
bai,. prisiekti Suv. Valstijų 
konstitucijai, Pennsylvani- 
įos įstatymams ir universi
teto taisyklėms. Studentas 
atsisakantis pasirašyti ne
gali į universitetą įstoti.

Universitetas sulaukė 
protestų prieš tai ir iš ne- 
radikališkų studentų.

Stoja į vakarines mokyk
las. Šį rudenį Pittsburge į 
vakarines mokyklas įstojo 
apie 27,000 vyrų, merginų 
įvairaus amžiaus. Į nemo
kamas pradines mokyklas 
įsirašė apie 14,000.

Gryžta į darbus. Šią sa
vaitę virš 3,600 vyrų ir mo
terų buvo pašaukti atgal į 
darbus, ir sekančią savaitę 
bus pašaukta dar apie 1,800 
kitų.

Darbų atsirado plieninė
se, stiklo išdirbystėse ir ge
ležinkelių dirbtuvėse.

Keli šimtai darbininkų 
buvo pašaukta į darbus pe
reitą savaitę.

Prašo daugiau paramos. 
Pennsylvanijos gubernato
rius atsikreipė į valdžios 
finansinę rekonstrukc i j o s 
korporaciją reikalaudamas 
dar $5,000,000 ir tą sumą 
gauna prie jau gautų pusės 
tiek trumpas laikas atgal.

Kiekvienai valstijai gali
ma prašyti iki $45,000,000, 
ko Gubernatorius Pinchot 
ir paprašė, tik, žinoma, ne 
vienu laiku ir ne visą sumą 
galima gauti.

Pennsylvania rengiasi di
deliems darbams. Ateinan
tį metą Penn. valstijoje 
bus užvesta budavojimo di
džiųjų budinkų už $123,000,- 
000.

Mokykloms ir kolegijoms 
numatoma $9,747,000; vie
šų budinkų už $2,850,000; 
ofisų budinkų už $3,295,000; 
dirbtuvių už $1,041,000; li
goninių ir šiaip visuomeniš
kų įstaigų už $7,330,000; ho- 
telių už $8,355,000; toliau, 
įvairaus didumo gyvenamų 
namų, bažnyčių ir tt.

£<iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  uiiiiiiiijiiiiimiiiiiiimiiiiiiinm 

I SUSIVIENIJIMAS!
LIETUVIU AMERIKOJE =

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

Kolonijose.

Ę Turtas: $1,404,038.14
E S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. E 

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $i2.00.
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- =
— ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų =
E prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo 'mažamečius — berniukus ir =
E mergaites prie Susivienijimo.
E Informacijų kreipkitės j S. L. A. Centrų aukščiau paduotu E 
E antrašu arba'į vietinių kuopų valdybas. S
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SHENANDOAH, PA.

Įdomus nuotikis. Name 
greta manęs gyveno vie
na našlė, kuri užlaikė ne- 
morališką vietą, bet dabar, 
bedarbės laiku, nustojo biz
nio, taigi nemokėjo namo 
savininkui nuomos per aš
tuonis mėnesius. Savinin
kas įsakė jai išeiti, bet ji to 
nepaklausė. Tada savinin
kas atėjo, išėmė jos kam
barių langus, tikėdamas 
kad ji išeis, bet ir tas ne
gelbėjo. Ji prabuvo be lan
gų kambariuose keletą die
nų ir štai kas tada atsiti
ko: Rugs. 28 d., 3 valandą 
nakties, pasigirdo smarkus 
sprogimas. Matyt buvo ko
kio piktadario padėta šmo
tas dinamito po tos našlės 
gyvenama dalimi. Sprogi
mas išbudino ir išgąsdino 
visus kaimynus ir mane iš 
lovos išmetė. Tačiau ta 
moterėlė nieko nejautė, nes 
matyt buvo girta. Ji gulė
jo antrame aukšte, kuomet 
apatinio aukšto visa siena 
kiaurai buvo išnešta. Ge
rai tik kad gaisras nekilo, 
nes tą naktį lijo. Piktada- 
ris nesugauta.

Keturi metai atgal buvo 
dinamitu susprogdintas tas 
namas kuriame aš gyvenu, 
o dabar antru kartu spro
gimas ištiko.

Darbai. Čia pradėjo dir
bti Lehigh Valley angliaka
sy kla Nr. 5, kuri senai sto
vėjo. Toje kasykloje buvo 
geriausi uždarbiai. Dabar 
pradėjus dirbti kainos , taip 
numažinta kad darbininkai 
turi dirbti už pusdykę, ir 
dirba kad tik gauna, nežiū
ri mažos užmokesties. Dar
bininkai pusėtinai suvargę.

J. Basanavičius.

Scranton, Pa. — Rugsė
jo 27 d. sprogus dinamitui 
automobilyje, užmušta du 
žmonės ir keturi kiti, buvę 
namuose prie kurių tas au
tomobilis stovėjo, tapo su
žeisti. Sprogimas buvo di
delis, girdėjosi per mylias. 
Išbirėjo langų stiklai pla
čioje srityje.

DAYTON
Girdėjom “Dirvos” radio 

programą. Pereitą sekma
dienį, 9 vai. ryto, pas S. 
Mockevičių klausėme “Dir
vos” ir Cle.velando Lietuvių 
biznierių duodamo Lietu
viško radio program© iš W 
J A Y stoties. Taip pat 
girdėjo ir kiti vietos Lietu
viai kurie tik turėjo užsi- 
statę savo namuose radio 
priimtuvus. Labai buvo ma
lonu klausytis kaip Statė 
Greičienė savo lakštingalos 
balsu dainavo, ir du arnio- 
nistai .jaunuoliai gražiai 
sugrojo porą Lietuviškų 
šokių. Tiktai Daytoniečiai 
apgailauja kad laikas buvo 
pertrumpas, vos 15 minu
tų.

Taigi, gerbiamieji, žinant 
kad pasamdymas radio sto
ties tokios didelės kuri sie
kia platų ratą aplink Cleve- 
landą net už poros šimtų 
mylių, brangiai kaštuoja, 
todėl musų visų Lietuvių 
šventa pareiga prie to pri
sidėti. Kitų kolonijų Lie
tuviai kurie dar neskaitote 
“Dirvos” pasistengkit užsi
rašyti, kaipo tikrą Lietuviš
ką laikraštį, per ištisĄ me
tą turėsit skaitymo, o ypa
tingai kai pradės eiti garsi 
istoriška apysaka “Meni
nas”.

Remdami “Dirvą” remsi
te dvejopą kulturinį darbą: 
naudingą spaudą ir radio 
programus. “Dirva” dirbo 
didelį musų tautos kultūros 
darbą visų Lietuvių labui.

O Cleveland© Lietuviams 
patartina remjti tuos biz
nierius kurie ^.gelbsti duoti 
radio programus.

Nepasisekė .pasigerti. Du 
vyrai, vienas 50 m., kitas 
45 m., nusipirko iš vaisti
nės nuodingo alkoholio ir 
norėjo “pasičesbavoti”. Bet 
nepasisekė: abudu tą pačią 
dieną mirė. Turbut Lietu
vių tokių drąsuolių gėrikų 
nesiranda kaip kitų tautų 
žmonių. “D.” Rep.

Hazleton, Pa. — Bedar
bis angliakasis, John Sno- 
vich, 29 m., nuėjęs pasirin
kti anglies, tapo užmuštas 
kada ant jo užkrito iš vir
šaus anglies atskala.

Ashland, Pa. — Reading 
anglies kompanijos Potts 
kasykla degė per aštuonis 
metus, kuomet po sprogimo 
užsidegė. Pusė metų atgal 
kompanija pasiryžo gaisrą 
sulaikyti. Sugalvota užlie
ti kasyklą vandeniu. Tas 
padaryta pirmame ir an
trame aukštuose, išbudavo- 
jant tvenkinius, ir kuomet 
tvenkiniai užsipildė kasyk
loje esančiu vandeniu, ug
nis užgeso. Dabar kasyklą 
atsidarė ir gavo dirbti tūk
stantis darbininkų. ■

Vilnonėse audinyčiose pa
sireiškė žymus pagerėjimas 
darbų. Rugpjūčio mėnesį 
darbai buvo pakilę 45 nuoš. 
daugiau negu buvo Liepos 
mėnesį. Naujoje Anglijoje 
tas jaučiama labiau negu 
kurioj kitoj šalies dalyje.

666
SKYSTIS — TABELES — MOST1S 
Sulaiko šaltį iš pirmos dienos. Gal
vos skaudėjimų ir Neuralgijų ir 30 

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

DETROIT
Perdaug spaustuvninkų. 

Čia randasi trys Lietuvių 
spaustuvėlės ir visos skun
džiasi mažą biznį darą, 
Lietuviai mažai juos re- 
mią. Prie to didelė bedar
bė daug kenkia. Iš ko Lie
tuviai rems spaustuves ir 
kaip: juk paprastiems nie
kad jokių spaudos darbų 
nereikia, o kiek draugijoms 
ir biznieriams reikia tai iš 
jų vienai spaustuvei neuž
tenka pragyventi.

Mirė. Rugsėjo 6 d. mirė 
Juozas Vernauskas, 42 m. 
Laidotuvės buvo iškilmin
gos, su bažnytinėmis apei
gomis iš Šv. Jurgio Lietu
vių bažnyčios; apeigas atli
ko Kum J. Čižauskas. Pa
laidotas katalikiškose kapi
nėse.

Apsivedė. Rugsėjo 10 d. 
apsiyedė Juozas Danikevi- 
čius su Ona Ambraziute. 
Sutuoktuves atliko Lietu
vių Šv. Antano parapijos 
klebonas Kun. J. Boreišis.

Garnys aplankė M. J. Ši
monių šeimą, paliko gražią 
dukrelę. Šimoniai yra bu
vę Clevelandiečiai. Linkė
tina jaunai tautietei svei
kai augti. "" Kalnas.

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

duodama metams už $2.

KANADOS 
NAUJIENOS

visu smarkumu puolė ant 
žmogaus ir jį mirtinai su? 
draskė. Tą vaizdą maty
dama, sena jo žmona iš iš
gąsčio mirė.

rie padarys pilną reviziją 
1931-32 metų kuopos narių 
mokesčių ir raportuos kuo
pai specialiai sušauktame 
susirinkime. Ateitis paro-

WINNIPEG, MAN.
; ...------------

1 “Žuvininkai”. Pora mė
nesių atgal keletas proleta- 

Įrijošių sumanė išleisti To
ronto mieste Lietuvių kal
boj darbininkišką laikraštį. 
Tam tikslui pradėjo po pla
čią Kanadą “žuvauti” dola- 
rių. Neaplenkė jie nei Win- 
nipego, ir daugumas kaipo 
'vieninteliam’ Lietuvių kal
boj “darbininkiškam” laik
raščiui pritarėm. Laikraš
tis žadėjo “greitu laiku” 
pasirodyt. Bet jau trečias 
mėnuo kaip dolariai sužu- 
vauti, o apie laikraščio iš
leidimą nei šnipšt. Matyt 
kad tas “laikraštis” negi
męs mirė ir aukautojai tu
rės atsisveikint su savo do- 
lariais.

Patarlė sako: Kur trum
pa ten ir trūksta. Taip ir 
šiais krizio laikais. Nega
na kad įvairus kapitalistų 
šmugelninkai visokiais bu
dais išnaudoja darbininką, 
dar atsiranda ir pačių dar
bininkų “draugų” kurie 
tiems pilvočiams padeda. 
Tai tau ir “sąmoningi” dar
bininkai.

“Piršlybos”. Spalių 15 d. 
W. L. D. P. Draugija ren
gia pastatyt gražią ir labai 
juokingą komediją, “Pirš
lybos”. Visi Lietuviai ne
praleiskit progos nepamatę 
tą žingeidų veikaluką. Po 
perstatymo bus šokiai.

Dirbkime! Kuomet susi
tvėrė W. L. D. “Kultūra”, 
joje matėsi daug gyvumo 
ir veikimo, nes buvo susi
spietę gražaus ir darbštaus 
jaunimo. Bet laikui bėgant 
tie darbštuoliai aptingo ir 
jokio veikimo neparodo.

Dabar jie taip apsnūdę 
kad net pamiršta kada įvy
ksta draugijos mėnesiniai 
susirinkimas (susirinkimai 
esti reguliariai pirmą sek
madienį po 15-tos). Valdy
ba kartais neatvyksta ir de] 
jos susirinkimai negali bū
ti laikomi. Tai valdybos 
apsileidimas. >

Nors laikai sunkus, bet 
neturim sėdėt taip rankas 
nuleidę. Pabuskime iš mie
go, argi negirdime musų 
kulturnešių brolių balso, 
kurie kasdiena šaukia pa
dėt jiems užžėlusį dirvoną 
plėšti! Šešupės Bangos.

GERDENTON, MAN.
Meška sudraskė žmogų. 

Rugs. 19 d. ukėje netoli šio 
miestelio meška sudraskė 
ūkininką Tanaską Kawulia 
(taip jo vardą paduoda An
glų spauda), o iš išgąsčio 
mirė jo žmona. Jis buvo 
68 m. amžiaus, jo žmona 
65 metų.

Tą dieną, pavakarėj par
einant iš lauko karvėms į

Žvėris po atlikimo savo 
baisaus darbo pabėgo. Tik 
sekantį rytą kiti ūkininkai 
surengę medžioklę, sužeistą 
mešką lengvai nušovė. Ji 
radosi Kawuliu žemėje.

Kawuliai rodos buvo Uk
rainiečiai, kurių šioje sri
tyje dikčiai ūkininkauja. Jie 
čia gyveno jau 30 metų.

Meška buvo didelė, 600 
svarų. Koresp.

GRAND RAPIDS, 
MICH.

Iš SLA. 60-tos kuopos su
sirinkimo. Spalių 2 d. Šv. 
Jurgio dr-jos salėje įvyko 
SLA. 60 kp. susirinkimas. 
Nueinu į susirinkimą, žiū
riu finansų raštininkas sė
di pas stalą, bet mėnesinių 
mokesčių neima. Klausiu 
kitų valdybos narių kame 
dalykas, atsakė jog paaiš
kės- kai susirinkimas atsi
darys.

Atidarius susirinkimą pir
mininkas praneša kad fi
nansų raštininkas nesiun
čia narių duoklių į centrą, 
apie ką kuopos vice pirmi
ninkas yra gavęs iš centro 
pranešimą. Pertikrinus pa
sirodė kad daugelio narių 
mokesčių finansų sekreto
rius nemisiuntęs į centrą, 
nors jų knygelėse pilnai už
simokėta.

Susirinkimas nutarė lai
kinai finansų raštininką su
spenduoti nuo pareigų ir 
kad mokesčiai nebūtų pri
imami iki komisija dalyką 
sutvarkys. Išrinkta komi
sija iš septynių narių, kar
tu dalyvaus ir valdyba, ku-

dys kiek kuopos finansų 
sekretorius turi pasilaikęs 
narių mokesčių.

Reikia pastebėti kad šis 
finansų raštininkas buvo 
delegatas SLA. 37-me seime 
Pittsburge, kurį musų so
cialistai savinosi kaipo sa
vo žmogų.

Toliau susirinkimui tę
siantis, priėjus prie komisi
jų raportų kilo barnių ka
da rezoliucijų komisija iš
davė raportą del užgyrimo 
“Tėvynės” redaktoriaus S. 
E. Vitaičio. Komisija pasa
kė kad rezoliucija buvo pa
rašyta ir. pasiųsta “Tėvy
nei”. Už tai komisija buvo 
kritikuojama kam neprida- 
vė rezoliucijos susirinkimui 
priimti, ar pataisyti, o tik 
paskui siųsti Tokia rezo
liucija nereiškia narių va
lią, o tik komisijos. Kiek
vienas žino kad rezoliucija 
tik tada išreiškia kuopos 
narių valią kada diduma 
narių ją priima, o čia komi
sija pasielgė sauvališkai.

Komisija teisinosi kad 
girdi nebuvo nutarta rezo
liucija priduoti susirinki
mui priimti. Bet reikia pa
sakyti kad nebuvo nutarta 
ją pasiųsti “Tėvynei” be na
rių priėmimo. Komisija tu
rėjo žinoti savo pareigas. 
Jie vadina save progresi- 
viais socialistais ir nežino 
nei tiek kokios yra komisi
jų pareigos.

60 Kuopos Narys.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 

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

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.
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"Liaudies Tribūna” 
Savaitinis Laikraštis 

Leidžia

Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna” 
2437 W. 69th St.

CHICAGO, ILL.
Telef. Grovehill 2242

No. 37

CHICAGOJE SUSI’ 
LIET. REPUBLi 

ROOSEVELT

tvartą, šeima pamatė kad 
su raguočiais partraukia 
namų link ir meška. Ūki
ninkas ir jo sunai bandė 
mešką nubaidyti kad nepa
darytų ką blogo, bet meš
ka tuo tarpu įsilipo į medį. 
Ūkininko sūnūs išsinešęs 
šautuvą šovė ir pataikė 
meškai į akį. Meška tada 
išlipo iš medžio ir ėmė vy
tis žmones. Sūnūs dar kar
tą bandė šauti, bet šautu
vas užspringo. Meška juos 
vijosi, ir nors sūnūs su ša
ke meškinui smeigė, ir tas 
dar žvėries nepaguldė. Se
nis Kawulia bėgdamas už
kliuvo už akmens ir parvir-

TRYS TAI JAU BUTŲ PERDAUG

Net ir karvių srityje “Jos Karžy- 
gis” yra įdomybė — bent taip iš
rodo iš šio piešinio.

Kadangi karvių psichologija — net 
šiame patingėjusio mokslo amžiuje 
— vis dar tebėra paslaptimi dauge
liui žmonių, ką ši trečia keturkojė 
šiame paveiksle mano pasilieka ne
žinomu. Galbūt tai tik kita dalis 
“amžinos traicės”.

Svarbiausia patraukimas, “Bull" 
Durham, kuris pastaru laiku pasiro
dė su gražia Holstein karve kaipo 
skelbimų drauge, yra vienas iš se-

“Bull” buvo panaudotas viename iš 
pirmųjų skelbimų pakelėse. Ketu
rios partijos tepliorių buvo išsiųsti 
iš Durham piešti tą “Bull” visose 
vietose kur tik buvo galima gauti. 
Jie ėjo į visas šalies dalis, ir taip 
“Bul” pasiekė Texas, Pacifiko Pa
kraštį, Vakarų Lygumas ir Naująją 
Angliją. Nuo pasirodymo ant sie
nų ir tam tikrų lentų pakelėse, tas 
“Bull” buvo matomas daug kartų 
atspausdintas laikraščiuose ir visur 
kitur.

“Bull” Durham nuo to laiko pra
jausiu ir geriausia žinomų Ameri- garsėjo visame pasaulyje. Pietų
“oje prekybos ženklų (trade-mark). 'Amerikoje, Afrikoje, Rytuose ir net 

Atsiradęs 1865 metais, tuoj po už- ' Pietų Salose. Laike Pasaulinio Ka- 
aaigos Civilio Karo, mieste Durham, ro jis buvo kareivių draugas, ir da- 
North Carolina, kur jo atstovauja- bar, kuomet ekonomija kiekvienam 
mas produktas buvo pirmiausia iš-1 rupi, jis yra populiariškesnis negu 
dirbtas ir dabar tebedirbamas, tas ■ kitados kada.

Kiekvieną Sekmadienį

YOUNGSTOWN $1
PITTSBURGH *2
SHIFT"“’ IŠVAŽIUOJA GRYŽTA

Iš Cleveland ..8:20rytolš Pittsburgh 4:00 vakare
Iš E. 55th St. ..8:29 ryto.. arha 8:30 vak-

Is Youngstown 5:3ovaK.
Iš E. 93rd St. . .8:34 ryto arba 9:59 vak.

ten ir 
atgal 
ten ir 
atgal

Tikietai geri tiktai kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE RAILROAD SYSTEM

Chicagoj jau nuo seni 
buvo aktiviai veikiama 
menkos politikoj, bet vii 
didesnis veikimas buvo I 
tuviu Republikonų komi 
to. Pereitą pavasarį la 
nominacijų Chicagos Lie 
vių ir visos Illinois vali 
jos Republikonai Lietuv 
aktiviai dalyvavo ir rė 
tam tikrus karididatus 
pasekmės buvo labai ger 
iš 16-kos kandidatų kuri 
Lietuviai rėmė, 11 gavo 
minacijas.

Dabar artinantis Sū
nytų Valstijų Prezide 
rinkimams, Lietuvių Re 
blikonų Komitetas Ch 
goj, Cook Apskrityje ir 
linois Valstijoje priėjo ] 
išvados kad šiais rinkių 
reikia remti Franklin 
Roosevelt, Demokratų k 
didatą. Kodėl Lietuviai 
publikonai remia Roose 
tą nesunku išaiškint. P 
tas yra kad Hoovero ad 
nistracija jau ant tiek 
sigyveno jog kiekvienai! 
ra aiškus reikalingumas 
keisti šios šalies Prezic 
tį.

Lietuvių Republiki 
Komitetas yra Nacionali 
komitetas, kuris veiks b 
drai su Kongressmanu 
J. Sabath. Sabath yra ] 
cionalinis Pirmininkas i 
tautų grupių ir jis pas 
rė narius į Amerikos 1 
tuvių Republikonų ir ai 
nai visų Lietuvių Naico 
linį Komitetą sekančius 

Adv. Antanas A. C 
Nacionalinis Pirmininką 

Adv. R. A. Vasalle, 1 
cionalinis Vice Pirminin] 

Inž. B. F. Simons-Si 
kaitis, Nacionalinis Sel 
torius.

Šio komiteto pareiga 
kti visose valstijose -prik

Visais reikalais krei] 
sekančiu antrašu:FRANKLIN D. RO LITHUANIAN 1

Rep
B. F. Simons-Simoki 

134 North La Sal 
Telefonas: Frankl

TRANSPORTACIJOS P.' 
DA. Jau antru kartu Liet 
valdžia dalyvauja taip va 
moj Transportacijos Pai 
kurioje dalyvauja daugeli 
tų tautų, šiais metais P: 
įvyks NAVY PIER, ant ( 
Ave. ir Lake Michigan, 
priveža Grand Ave. tram-

Paroda prasideda šeštai 
rytų, Spalių 8 d. ir tęsis i 
Spalių. Parodoj Lietuva

KNYGO!
už 1

‘AUŠROS’ Knygyne eina c 
pusę kainos. ‘Aušros’ Knygj 
kos Lietuviuose, čia galima 
kų, teatrui, dainų, mokyklon 
mokslo, apie sveikatą ir liga 
paveikslų, sapnininkų, orakul 
įvairių kompozitorių kurini: 
Dainininkai nepraleiskit pro 
pusę kainos.

Taipgi čia randasi visokis 
branzalietų, špilkų, plunksn; 
gintarines prekes parduodam 

Reikalaukite tuoj knygų ii 
stsampą katalogo persluntin

“AUSH 
3653 So. Halstp-1 °'



Spalių 7, 1932

“Liaudies Tribūna” 
Savaitinis Laikraštis 

Leidžia
Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna” 
2437 W. 69th St. 

CHICAGO, ILL.
Telef. Grovehill 2242

No. 37 Vol. 4

CHICAGOJE SUSITVĖRĖ NACIONIALINIS 
LIET. REPUBLIKONŲ KOMITETAS 

ROOSEVELT FOR PRESIDENT

Chicagoj jau nuo seniau 
buvo aktiviai veikiama A- 
merikos politikoj, bet visas 
didesnis veikimas buvo Lie
tuvių Republikonų komite
to. Pereitą pavasarį laike 
nominacijų Chicagos Lietu
vių ir visos Illinois valsti
jos Republikonai Lietuviai 
aktiviai dalyvavo ir rėmė 
tam tikrus kaAdidatųs ir 
pasekmės buvo labai geros: 
iš 16-kos kandidatų kuriuos 
Lietuviai rėmė, 11 gavo no
minacijas.

Dabar artinantis Suvie
nytų Valstijų Prezidento 
rinkimams, Lietuvių Repu
blikonų Komitetas Chica
goj, Cook Apskrityje ir Il
linois Valstijoje priėjo prie 
išvados kad šiais rinkimais 
reikia remti Franklin D. 
Roosevelt, Demokratų kan
didatą. Kodėl Lietuviai Re
publikonai remia Roosevel- 
tą nesunku išaiškint. Fak
tas yra kad Hoovero admi
nistracija jau ant tiek nu
sigyveno jog kiekvienam y- 
ra aiškus reikalingumas pa
keisti šios šalies Preziden
tą.

Šis Lietuvių Republikonų 
Komitetas yra Nacionalinis 
komitetas, kuris veiks ben
drai su Kongressmanu A. 
J. Sabath. Sabath yra Na
cionalinis Pirmininkas visų 
tautų grupių ir jis pasky
rė narius į Amerikos Lie
tuvių Republikonų ir abel- 
nai visų Lietuvių Naicona- 
linį Komitetą sekančius:

Adv. Antanas A. Olis, 
Nacionalinis Pirmininkas,

Adv. R. A. Vasalle, Na
cionalinis Vice Pirmininkas,

Inž. B. F. Simons-Simo- 
kaitis, Nacionalinis Sekre
torius.

Šio komiteto pareiga vei
kti visose valstijose prikvie-

Visais reikalais kreipkitės į Nacionalinį Komitetą 
sekančiu antrašu:

FRANKLIN D. ROOSEVELT FOR PRESIDENT 
LITHUANIAN NATIONAL COMMITTEE

Republican Group
B. F. Simons-Simokaitis, National Secretary, 

134 North La Salle Street, Chicago, Ill. 
Telefonas: Franklin 4763.

TRANSPORTACI JOS PARO
DA. Jau antru kartu Lietuvos 
valdžia dalyvauja taip vadina
moj Transportacijos Parodoj, 
kurioje dalyvauja daugelis ki
tų tautų, šiais metais Paroda 
įvyks NAVY PIER, ant Grand 
Ave. ir Lake Michigan, kur 
priveža Grand Ave. tramvajai.

Paroda prasideda šeštadienio 
rytą, Spalių 8 d. ir tęsis iki 16 
Spalių. Parodoj Lietuva turi

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 valovėlių, istorjjų, geografijų, gamtos 
mokslo, apie sveikatą ir ligas, Įvairių pamokinimų, žemlapių, tautiškų 
paveikslų, sapnininkų, orakulų, burtų ir monų. Stambus pasirinkimas 
įvairių kompozitorių kurinių — chorams, 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 
stsampą katalogo persiuntimui.

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

čiant visus Lietuvių veikė
jus ir veikėjas, suteikiant 
jiems visas reikalingas in
formacijas ir įgaliojimus 
kad jie butų žinomi vietos 
politikos lyderiams kurie 
dirba už Franklin D. Roo
sevelt ant Prezidento. To
kiu budu kiekvienoj koloni
joj kiekvienas veikėjas ir 
veikėja bus žinomi ir tinka
mas kreditas jiems atiduo
ta.

Nacionalinis Lietuvių Ko
mitetas tikisi kad Ameri
kos Lietuvių Tautinė spau
da pilnai kooperuos šiais 
rinkimais už Franklin D. 
Roosevelt ant Prezidento.

Žodžiu sakant, šiais rin
kimais Suvienytų Valstijų 
Prezidento, Amerikos Lie
tuviai piliečiai ir pilietės 
turėtų parodyti vienodo nu
sistatytam už Franklin D. 
Roosevelt.

Geistina kad visų koloni
jų Lietuviai veikėjai ir vei
kėjos Amerikos piliečiai ne
laukę nieko praneštų apie 
savo veikimą Lietuvių Re
publikonų grupės Naciona
liniam Sekretoriui B. F. Si
mons. Laikas trumpas, tai
gi sukruskite, ilgai nelau
kite. Tas palengvins Na
cionaliniam Lietuvių Ko
mitetui subendrinti visas 
galimas jiegas Prezidento 
rinkimuose.

Lietuviai bendrai veikda
mi pasirodys kad turi nusi
statymą ir tokiu budu pa
rodys kad turi reikšmės 
valdiškuose rinkimuose.

Jeigu vienas milijonas A- 
merikos Lietuvių parodytų 
savo -bendrą nusistatymą, 
tas sudarytų rimtą, tvirtą 
atsparą Amerikos politiko
je ir Lietuviai butų tinka
mai įvertinti.

daugybę įvairių Lietuvos vaiz
delių beveik iš visų Lietuvos 
dalių. Taipgi yra gražus rin
kinis įvairių Lietuvos audinių. 
Gražiausias rinkinis tai yra 
Lietuvos kryžių, kurie ištik- 
rųjų yra įdomus.

Chicagos ir apielinkės Lie
tuviams patartina pamatyti šią 
parodą. Atdara kasdien nuo 
1:30 po pietų iki 10:30 vai. va
kare. Įžanga 25c. Rep.

MUSŲ

PASTABOS
I

Musų kaiminka “Sanda
ra” pradėjo rašyti tokiais 
žodžiais apie “Liaudies Tri
būną”, kurių nei enciklope
dijoj negalima rasti. Kaip 
matyt, “Sandara” pasiskoli
no iš bolševikų koliojimams 
stilių. Tiktai nors bolše
vikai koliojasi, bet neteko 
pastebėti kad jie kada nors 
naudotų savo gazietoms žo
džių iš Afrikiečių “grama
tikos”.

Keiktis mes nemokam, 
ir nenorėtume naudot prieš 
“Sandarą” tokius žodelius 
kokius ji. naudoja prieš mus. 
Tiesą pasakysime: mes “be- 
jiegiai” tokioj polemikoj su 
“Sandara”, bet ta polemika 
“Sandarai” .garbės nedaro.

Mes prisibijom kad “L. 
Tribūnos” skaitytojai var
gu pageidautų tokios kal
bos kokią “Sandaros” p. re
daktorius vartoja prieš sa
vo oponentus kurie atsisa
ko garbinti socializmo die
vaičius. Todėl “L. Tribū
nai” nelieka nieko kito kaip 
tik padėkuoti “Sandaros” 
redaktoriui p. Vaidylai už 
jo naujausią išradimą to
kių žodžių, kurių turbut nei 
Lietuvos kalbininkai dar 
nėra girdėję. Ištikro p. re
daktorius turėtų pasirūpint 
gauti patentą savo naujam 
“išradimui”.

▼ ▼ v

Mums rodos kad “Sanda
rai” nereiktų rūpintis apie 
“neapmokamus pried us”, 
kuomet jos “ nekalti berne
liai” turi kam ir už ką mo
kėti ne šimtinėmis bet tūk
stančiais dolarių.

Mes su “Sandara” tokios 
“polemikos” nemanome ve
sti ir tą jau seniau pasakė
me.

“Mes kultūriname savo 
Lietuvius kaipo tautiniai 
žmonės”, ar ne taip mano 
“Sandaros” redakto r i u s. 
Vieni ir kiti turėtume būti 
tautinių pažiūrų. Bet į ką 
panaši tokia “Sandaros” ir 
tu kurie ją palaiko “kultū
ra”?

Tuomi užbaigiame ir dar 
kartą tariame ačiū “San
darai” už tą visa! 

▼ ▼

Čikagos Aro Pastaba:
Iš Rytų — nuo Bostono 

Chicagon atvyko buvęs ten 
biznierėlis, ir čia užsimanė 
būti didvyriu ir pirminin
ku, kuriuo niekados nebu
vo. Tas ponas suorganiza
vo, kartu su naujieniečiais, 
po “N.” pastoge, “naują” 
organizaciją. Na, niekas 
nepavydi, bet mums yra ži
nomos šios naujieniečių am
žiną atilsį organizacijos: 
Darbininkų Taryba; Visuo
menės Veikėjų; Kujolų Bin- 
golų, Mokslo Draugų; sta- 
ko pedleriavimo, ir tt.

Gal viskas gerai ponu
liams seksis, jei ateis pros
perity laikai ir piliečiai tu
rės perdaug pinigų ir jei 
parinksit vardą vienos iš 
viršminėtų organizacijų ir

IN COMMEMORATION OF THE OCCUPA
TION OF VILNIUS

Well, Oct. 9 marks twelve 
years since Poland so treacher
ously seized Vilnius, and it is 
very doubtful whether any 
Lithuanian anywhere in the 
world has forgotten or for
given that incident. Rather 
than forgetting it seems that 
Lithuanians in all parts of the 
world are becoming more de
termined on regaining Vilnius 
than ever before. As the years 
go by more feasible plans are 
brought to light and hope of 
ultimate success flames ever 
higher instead of gradually 
disappearing.

Chicagos “tautiečiai” are 
sponsoring a program Sunday, 
Oct. 9th, for the commemora
tion of the loss of Vilnius with 
the view of presenting a new 
plan of action. Lithuanians 
were not the only people forced 
to bow before the might of 
newly liberated, land-hungry 
Poland. In her greed Poland 
claimed or seized territories 
not peopled by Poles but by 
other and entirely distinct 
peoples, such as Ukrainians, 
Ruthenians and Lithuanian 
Jews. These peoples are not 
passive subjects of Polish mis
rule, but are afire with nation
alistic ambitions. But all .their 
enthusiasm avails them nought 
for they are even weaker than 
the Lithuanians. Therefore 
Chicago’s ‘tautiečiai’ bethought 
themselves to enlist the ener
gies of these peoples by com
bining forces with them. To 
that end an invitation was ex
tended to the Ruthenians, Lith
uanian Jews and Ukrainians of 
Chicago to participate in the 
commerporation along with the 
Lithuanians. These peoples 
heartily accepted the invitation. 
Let us hope that this combina
tion of forces will become .wide

jos konstituciją ir paleisit 
organizatorius (dar nepa
skelbtos “naujos” organiza
cijos) daryti biznį.

Taigi marš naujieniečiai 
su geru vadu į “gišeftą”.

Gerų pasekmių, kaip Za
blockiu! su muilu.

POLITIŠKOS ŽINIOS
Lietuvių vajus už Franklin 

D. Roosevelt į prezidentus pra
sidės šiose dienose, įžymesnių 
Chicagos Lietuvių Demokratų 
susirinkimu, kur kampanijos 
planus ir užduotis išdėstys su
sirinkusiems Kongressmanas A. 
J. Sabath, nacionalinių grupių 
skyriaus pirmininkas.

Lietuvių skyriaus vedėjas 
Roosevelt For President vajaus 
yra K. Jurgelionis, 134 No. La 
Salle St., Chicago, Ill. Telefo
nas Franklin 4763.

Daugelis senų ir jaunų Lie
tuvių Republikonų šiais metais 
virsta į Demokratus ir ketina 
balsuoti už Franklin D. Roose
velt. Pirmutinis mums žino
mas Republikonas kurs pasiry
žo darbuotis už Rooseveltą yra 
jaunas Lietuvis advokatas, A. 
A. Olis. Jis ketina atversti 
Roosevelto pusėn nemažą skai
čių kitų užkietėjusių Republi
konų.

PLĖŠIKAI. Spalių 1 d. plė
šikai anksti rytą įsiveržė į ži
nomo dainininko P. Stogio vai
stinę. Nuostolių sako padarė 
nelabai daug. Rep.

The Lithuanian 
Tribune

Weekly — Published 
by The 

Lithuanian-American 
Peoples Association

K. J. SEMASHKA, Sec-y 
3221 Beach St. Chicago 

Telef. Albany 4918

spread here and in Europe, for 
then Poland may suddenly 
come to see in which direction 
justice, and also discretion, 
points.

The commemoration program 
will prove exceptionally in
teresting for two able and 
well-known personages, Consul 
A. Kalvaitis and another, will 
speak. No Lithuanian affair 
would be complete without 
music, so Mr. Vanagaitis was 
asked to arrange the musical 
program. The commemoration 
will take place at McKinley 
Park Hall (Western and 39th 
Sts., near Archer Ave.) at 7 
o’clock on Sunday, Oct. 9, the 
twelfth anniversary of the 
seisure of Vilnius. The “tau
tiečių” committee feels that it 
is only fitting that no admis
sion be charged on such occa
sion.

LITHUANIA AT THE 
TRAVEL SHOW

On October 8th begins the 
Annual Chicago Travel Show, 
this year at the Navy Pier. 
At this show each country is 
delegated to a booth, in which 
the country tries to show its 
distinctive character as against 
customs, art. etc. of other 
countries.

Lithuania has always had a 
distinctive booth at these shows 
and is again participating this 
year. All Lithuanians are urged 
to visit Lithuania’s booth for 
the samples of hand loom work, 
wood carvings, amber articles, 
panorama views, etc., will 
prove very interesting. Each 
day of the show someone well 
versed in Lithuanian lore will 
be at the booth to answer all 
questions.

John J. Balanda.

PLĖŠIKAS Auditorijoj. Spa
lių 1 d. vėlai vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, kuomet 
didžiojoj salėj baigėsi Italų ba
lius ir pradėta skaityti pinigai, 
netikėtai atsirado ginkluotas 
svečias. Pasigrobė pinigus ir 
pabėgo. Sakoma kad ir tas ku
ris mokėjęs pinigus išsivijęs 
plėšiką ir negryžęs. Policijan- 
tas dar vijosi, bet nepavyko 
pagauti. Rep.

ADVOKATŲ seimas Wauke
gan, Ill. Pereitą savaitę įvyko 
trijų desėtkų Advokatų Drau
gijų seimas Waukegan, Ill. Da
lyvavo ir Chicagos Lietuvių 
Advokatų Draugija, kurios pir
mininku yra Adv. A. A. Olis, 
sekr. Adv. J. Grisch. Delega
tais buvo čia paminėtieji ir 
Adv. Grigai.

Šio seimo tikslas buvo steng
tis panaikinti nusenusius įsta
tymus kurie sudaro daug keb
lumų ir nesmagumų. Rep.

REIKALAUJA INSULL’Ų. 
Pradėjus tardymą sugriuvimo 
Insull’ų milžiniškos viešų reik
menų imperijos, valstijos advo
katas išleido “pakvietimus” Sa
mueliu! ir Martinui Insulls at
vykti į Chicagą ir stoti prieš 
teismą.

Kadangi pats vyriausias va
dovas, Samuel su savo sunum 
dabar gyvena Paryžiuje, nori
ma gauti leidimas juos iš ten 
pargabenti ir pastatyti atsako
mybėn.

Martinas Insull dabar prisi
laiko Kanadoje. Ir jis norima 
pargabenti į Chicagą.
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SVEIKATOS SAVAITĖ
Chicagos Lietuvių Daktarų 

Draugija apvaikščiodama savo 
20 metų gyvavimo jubilejų ati
darė Chicagos Lietuvių Audi
torijoj “Sveikatos Savaitę” — 
duoda paskaitas, rodo paveiks
lus ir tt. Paskaitos prasidėjo 
antradienį, Spalių 4 d. ir tęsis 
per keturias dienas. I Rep.

LANKĖSI FRANKLIN D. 
ROOSEVELT

Spalių 1 d. Chicagoj lankėsi 
Franklin D. Roosevelt, Demo
kratų partijos kandidatas į S. 
V. Prezidentus. Jam buvo su
rengta didelis banketas Hotel 
Stevens, kur dalyvavo keli tūk
stančiai žmonių. Banketo pir
mininkas buvo Chicagos majo
ras Cermak, toastmasteriu bu
vo Teisėjas Horner, kandida
tas į Illinois Valstijos guberna
torius.

Buvo ir muzikalis progra
mas, kuris, kartu su kalbomis, 
buvo perduodamas per radio į 
visą Ameriką. Garsiakalbiai 
buvo po visą Grant parką ir 
pačiame vidurmiestyje. Kalbė
jo pats Roosevelt, Horner ir 
daug kitų. Vakarienėje daly
vavo ir Lietuvių Nacionalinio 
Komiteto (Republikonų grupės) 
valdyba: Adv. A. A. Olis, Adv. 
R. A. Vasalle ir Inž. Bronius F. 
Simons-Simokaitis.

Roosevelt ir Horner buvo da
lyvių sutikti su didžiausiu en
tuziazmu.

Roosevelt padarė keletą svar
bių pareiškimų, ypatingai pro- 
hibicijos klausime jis pabrėžė 
kad prohibicija turi būti at
šaukta. Rep.

POKILIS pas pp. Stankūnus. 
Spalių 2 d. pas fotografą Val
terį Stankūną įvyko pokilis pa
minėjimui 20 metų savo biznio 
sukaktuvių. Ponia Stankūnie
nė pagamino skanius užkan
džius. Dalyvavo artimesni pp. 
Stankūnų draugai. Visi sma
giai praleido laiką, vaišinda
miesi iki 12 vai. nakties. Rep.

POKILIS pas pp. Rogers 
Northside. Rugsėjo 30 d. pas 
pp. Rogers buvo surengta po
kilis. Mat, p. Rogers gryžo iš 
ligoninės, nors dar ne visai iš
gijęs. Tikimasi kad greit pa
sveiks visiškai. Ponia Rogers 
vaišino svečius skaniais pietu
mis. Tarp kitų svečių buvo ir 
komp. Vanagaitis, kuris papa
sakojo daug juokų iš muzikos 
srities. Rep.

NARVIDAS sveiksta. Mu
sų kaimynas p. Narvidas, ‘San
daros’ leidėjas, pereitą savaitę 
buvo patiktas didelės nelaimės. 
Važiuodamas iš vidurmiesčio 
gryžo 35-ta gatve į vakarus. 
Tuo tarpu du negrų automobi
liai smarkiai lėkdami trenkė į 
p. Narvydo automobilį, labai 
sudaužydami patį automobilį 
ir p. Narvydą sunkiai sužeis- 
dami. Laimė tik kad nesužeis
tas su pavojum gyvybei.

Su p. Narvidu važiavo ir p. 
Pratapas, kuris išliko lengviau 
sužeistas. Negrai kurie tren
kė į Narvido automobilį du už
simušė vietoje, o kiti susižeidė.

P. Narvidas pereitą sekma
dienį parvežtas iš ligoninės na
mon ir jaučiasi kiek geriau. 
Jam padaryta didelė žaizda gal
voje ir dešinis petys smarkiai 
sumuštas. Linkėtina p. Nar- 
vidui greitai pasitaisyti. Rep.

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

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

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

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

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis. ;

PASKLIDO gandai kad Chi
cagos Lietuvių Auditorija gali 
Ii atsidurta “receiverio” ranko
se. Sakoma kad taksai ir pro
centai esą nemokėta. Neper- 
senai įvyko savininkų susirin
kimas, kuris buvo gana trukš- 
mingas, bet iš trukšrhavimo 
nieko gero neišėjo.

Paviršutinai žiūrint Audito
rija turi nuostolių del depresi
jos, bet iš arčiau išrodo kad 
taip yra daugiausia del pras
tos tvarkos. Joje buvo tokių 
lyderių kurie labai mažai nu
simanė apie tokį biznį. Rep.

PAĖMĖ 650 DARBININKŲ. 
Grigsby-Grunow Co. paėmė į 
darbą 650 darbininkų. Dabar 
ta radio išdirbystė užlaiko apie 
2,600 darbininkų ir sako gauna 
užsakymų tiek kad kaip tik 
spėja apsidirbti.

CANTON, ILL. — Tęsiantis 
Angliakasių streikui ir savi
tarpinei kovai tarp dviejų uni
jų, Spalių 4 d. tapo peršautas 
unijos vadas Robert Pollitt-

Tvarkos prižiūrėjimui atsių
sta valstijos milicija.

KINCAID, III. — Mokyklų 
vaikai tapo sukurstyti strei
kuoti — neiti į mokyklas — 
sąryšyje su jų tėvų angliaka
sių streiku. Mokiniai pasakė 
kad jie negryš į mokyklas iki 
jos bus kūrinamos anglimi iš
kasama ne-unijistų angliakasių.

Illinois valstijoje streikas tę
siasi del to kad vieni angliaka
siai sutiko dirbti už $5 į die
ną, o kiti, tuo nepasiganėdinę, 
sutvėrė -savo “progresivę” uni
ją ir streikuoja reikalaudami 
senos mokesties — $6.10 į die
ną.

Phone Victory 3486

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

NERIA PLONUS IR STORUS VIL
NONIUS SVEDERIUS DEL VYRŲ, 
MOTERŲ, MERGINŲ IR VAIKŲ.

Parduodame vilnones gijas įvai
riems nėriniams. Mes parduodam 
žemiausiomis kainomis taip kad jus 
sutaupysit nuo 75 iki 100 nuošimčių.
NERIAM VILKONES KOJINES 
VYRAMS IR MOTERIMS. TAI- 

SOM SENUS SVEDERIUS.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St. Chicago, III. 

Arti Normal Ave.
Atdara Dienomis ir Vakarais.

ADVOKATAI
A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

100 North La Salle Street 
Room 2211

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

3241 South Halted Street
Telefonas VICTORY 0562

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

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

penktad. vakarais.
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EI, PASAULI!!! Nemokėjimas Angliškai

Tarp daugybės smagių ir 
iškilmingų minėjimų musų 
tautos sukaktuvių yra vie
nos — išimtinai vienos — 
kurios yra skaudžios — tai 
Vilniaus užgrobimo sukak
tuvės.

Kitas sukaktuves minime 
džiaugdamiesi; laukiame jų 
lyg kokios šventės ir nori
me kad jų daugiau ir tan
kiau butų. . Bet Vilniaus 
užgrobimo sukaktuvės tie
siog kerštą ir pagiežą kelia 
kiekvieno Lietuvio krutinė
ję prieš grobuonis Lenkus.

Kiekvienas Lietuvis npri 
kad tos sukaktuvės kuo- 
greičiau prasmegtų užmar
štyje — kad Vilnius grei
čiau ir ant visados liktų 
musų!

Ta diena, ta valanda ir ta 
minuta ateis!

Nežiūrint kaip toli ar ar
ti ji yra, ji su kiekviena 
prabėgančia sekunda artė
ja! Lenkų viešpatavimas 
ant Vilniaus bus nušluotas.

Visa Lietuvių tauta tam 
rengiasi. Tam auginama 
stiprinama Lietuvių dvasia. 
Visa naujoji Lietuvių gent- 
kartė auklėjama su dvasia 
“Mes be Vilniaus nenurim
sim!” Tam renkama cen
tai ir litai ir dolariai. Rei
kalingi bus kaip žmonės 
taip ir ginklai. Ginklai ga
lės būti dvejopi: kultūriš
ki ir kariški.

“Senas Vilnius musų bu
vo mus ir bus!”

Spalių 9-ta yra ne liūdė
jimo diena Vilniaus nete
kus, bet diena dvasios su- 
sistiprinimo, perkratyme 
savo nuveiktų darbų de] 
Vilniaus, ir pareiškimo Vil
niaus pavergtiems Lietu
viams kad mes su jais, kad 
jie budėtų ir lauktų tos die 
uos ir kad nenustotų upe 
laukti to ko jie per dvylikę 
metų laukė.

*--------- --------------------------
Inteligentija Atgauna 
Prideramas Teises

Iš sovietų Rusijos ateina 
žinios kad ten trūksta pro
fesionalų: gydytojų, moks
lininkų, mokytojų ir rašy
tojų del to kad sovietų jau
nimas tapo išauklėtas ne
apkęsti profesionalių šakų 
ir imtis kokių nors amatų, 
inžinierystės.

Sovietų vyriausybė užve
dė vajų nublokšti šalin tą 
neapikantą kokia iki šiol 
viešpatavo prieš profesio
nalus, kad pradėtų daugiau 
Į tą pusę krypti.

Sovietai dabar skelbia jog 
yra “garbė būti inteligen
tu”. Panieka kokia buvo 
prisegta inteligentijai, sa
ko, turi būti panaikinta.

Kaip greit jaunoji karta 
persiima pagarba inteligen
tijai sunku spėti. Dabarti
ne Rusijos gentkartė išau
go toje eroje kada Rusijo
je inteligentija buvo perse
kiojama, kaįp gyvuliai pa
žeminama, pradžioje revo
liucijos net žudoma.

Dabartiniu laiku Rusijo
je visokios inžinierystės ir 
amatų mokyklos perpildy
tos mokiniais, nes kožnas 
apsikrėtęs dvasia savo ran
kų darbu pelnyti sau duo
ną, o medicinos, mokytojų 
ir šiaip mokslų Įstaigos ne
turi lankytojų.

Suv. Valstijose vienas as
muo iš 100 nemoka Angliš
kos kalbos. Tą parodo Su
vienytų Valstijų cenzas.

Iš 14,025,800 ateivių iš 
kitų šalių, 1,224,995 ypatos 
virš 10 metų amžiaus ne
moka šios šalies kalbos.

Daugiausia nemokančių 
Angliškai yra Meksikonų. 
Jų čia atvažiavusių yra 
590,095 ir virš puse nemo
ka kitaip kalbėti kaip tik 
Meksikoniškai.

Ateivių juodųjų yra 97\- 
792, bet iš jų tik apie antras 
nuošimtis nemoka Angliš
kos kalbos.

Iš 13,216,928 baltųjų at
eivių, 869,865 nemoka Ang
liškai. *

Baltųjų ateivių skaičiumi 
pirmoje vietoje stovi New 
York valstija, antroj Penn- 
sylvanija, trečioj Illinois.

Mažiausia baltų ateivių 
randasi So. Carolina valsti
joj — tik 5,239.

Protingi žmonės padaro 
daug daugiau kvailysčių, 
kad Įtikus kvailiems, negu 
tie pastarieji padaro protin
gų dalykų, kad Įtikus pro
tingiems.

Pirožnikovas
* * *

Mes esame pasaulyje ne 
tam kad butume laimingi, 
bet kad pildytume savo par
eigas. —Kantas.

Lietuvoje Gema Dau
giau negu Miršta

Centralinio statistikos 
biuro duomenimis, per šių 
metų pirmą pusmetį Lietu
voje buvo 11,043 juntuvės, 
arba 17 jungtuvių mažiau 
kaip pernai ir 76 jung. dau
giau kaip užpernai. Kaip 
matyti, krizė į jungtuves 
labai mažai tepaveikė. •

Per tą patį laiką šiais me
tais gimė 34,828 žmonės, 
18,151 berniukas ir 16,677 
mergaitės. Berniukų gimė 
daugiau negu mergaičių 
1,474. Pernai per tokį pat 
laiką- gimė 33,997 žmonės, 
užpernai 31,826. Vadinasi, 
šiais metais gimė daugiau 
kaip pernai 831 žmogus ir 
kaip užpernai 2002 žm. Gi
minių skaičius nuolatos di
dėja.

Mirė per tą laiką 19,009 
žpionės, iš kurių 9696 vyrai 
ir 9313 moterų. Vyrų mirė 
daugiau kaip moterų 383. 
Pernai per tą patį laiką mi-1 
rė 20,861 žmogus, užpernai 
17,422. Vadinasi, šymet mirė 
1,852 žmonėm mažiau kaip 
pernai ir 1,685 m. daugiau 
kaip užpernai.

Šymet per pirmą pusmetį 
Lietuvos gyventojų skaičius 
padidėjo 15,819, pernai— 
13,136 ir užpernai—15,404.

“L. A.”

OPERETĖ 
“LIETUVAITĖ”

“BLOGAI BET NELABAI”

Rašo V. S. Jokubynas.

Depresijos Atbalsiai
Ohio valstijoje 1929 me

tais industrijos išmokėję 
darbinin k a m s $2,060,348,- 
517 algomis, o 1931 m. — 
$1,337,314,493, arba $723,- 
034,024 mažiau, kas parodo 
kokis skirtumas ineigose 
tik darbininkų. Daugybė 
dirbtuvių užsidarė ir susto
jo vienos gyventojų dalies 
ineigos. Tas sulaikė inei- 
gas biznių, ir depresija at
liko savo nemalonų darbą, 
kurį jaučia dabar beveik 
kiekvienas.

Panašus apsireiš k i m a s 
buvo ir kitose valstijose.

RUDENIOP
Prabėgo dienos vasarėlės 
Kaip sapnas, kaip vanduo.
Nuvyto gražios laukų gėlės, 
Ateina jau ruduo.

Jau tilsta linksmos paukščių dainos 
Po pievas ir girias;
Gamtos vaizdai kasdieną mainos, 
Tuoj žalią rūbą mes.

Rudens jurginai galvas kelia:
“Tai puikios dienos mums!” 
Bet prais viena-kita dienelė,, 
Sunyks ir jų puikums.

Šalna dažniau lankytis ima
Po rūtų darželius;
Pakirtusi gėlių puikumą,
Nustelbs ir jurginius.

Bendrai Į gamtą pažiurėjus
Nubusta tuoj širdis, 
Kad pasidžiaugti nesuspėjus 
Šalna gėles nuskys.

P. Tamošaitis.
Arkliai vėl Paims 
Pirmenybę?

1929 metais automboiliai 
buvo beveik išstūmę arklius 
iš miestų, ir prasidėjo nau
dojimas trokų ir traktorių 
ukėse, vietoj arkliais trau
kiamų vežimų ir žagrių.

Šiose dienose patiekta ži
nios kad Amerikoje arkliai 
pradeda gryžti j savo senas 
vietas, ypač ukėse. Šiuo 
laiku ukėse esą 15,000,000 
darbinių arklių, ir 1,200,000 
arklių laikoma miestuose. 
40,000 arklių yra naudoja
ma arklių lenktynėse ir 25,- 
000 kitų arklių naudojama 
lenktynėms ratuose.

Pietinėse valstijose didė
ja reikalavimas mulų.

ŽUVUSIAM UŽ TĖVYNĘ
Šį rytą, rytelį
Kai saulė tekėjo
Narsųjį bernelį •
Kapuosna lydėjo....

Užmerktos jo akys, 
Nubalę veideliai, 
Jis daugiau nesakys: 
Myliu jus, tėveliai....

Neveltui pražuvai
Už laisvę tėvynės, 
Tu karžygis buvai, 
Nepaisei gyvybės.

Už gimtą šalelę
Kas kovoje žūna
Lai lengva žemelė
Del jo visad buna...'.

Laputė. \

Dar Vienas naujas žiedas 
pasirodė musų muzikos li
teratūroje. Ką tik išėjo iš 
spaudos trijų aktų operetė 
“Lietuvaitė”, kuri turėtų 
turėti didelį pasisekimą mu
sų scenoje. -Tas pats vei
kalas, tik kitu vardu, “Ale- 
nutė”, buvo labai' mėgia
mas ii\pirmiau, kuriam mu-, 
zika buvo parašyta komp. 
A. Vanagaičio. Tai laidai 
’šsibaigus, autorius J. Ste
ponaitis tą patį veikalą pa
ilgino, patobulino ir davė 
vardą “Lietuvaitė”, muziką 
dabar parašė komp. J. Ži
levičius.

Į “Lietuvaitę” ineina dvi
dešimts trys solo, duetų ir 
chorui dainos, kurios gali 
būti vartojamos ir kaipo 
pavieni numeriai progra- 
muose. Muzika yra lengva, 
skambi ir graži. Remiasi 
liaudies motivais. Tik ne- 
kurie numeriai reikalauja 
daugiau teknikos nuo dai
nininkų.

“Lietuvaitės” žodžiai ir 
muzika yra atspausdinta 
atskirai: žodžiai nedidelio 
formato knygelėje, o muzi
ka reikalingo didumo lak
štuose, sudėti į vieną sąsiu
vinį. Vaidinimui reikalin
ga gauti leidimas, ir gali
ma susirašyti su autorium: 
J. Steponaitis, 193 Grand 
St., Brooklyn, N. Box 150.

Prie progos lai buna man 
leista pasveikinti libretto ir 
muzikos autorius už taip 
gražų musų muzikos dirvo
je nuveiktą darbą!

Vincas Greičius.

Pasaulyje išviso gyvento
jų yra, su jumis, su jūsų 
šeima ir visais “Dirvos” 
draugais bei bičiuliais apie 
2,012,853,000.

Azijoje žmonių yra dau
giausia, net 1,163,000,000. 
Amerika su savo žemynu 
stovi trečioje vietoje, dar 
po Europos, kuri priskaito 
506,000,000 žmonių.

Šios skaitlinės yra Tau
tų Sąjungos metraščio sta
tistikos žinios.

(Tąsa iš pereito num.)

Patys apsidirba
Iowa valstijoj yra daugybė vilkų. Ūki

ninkai panešdavo didelius nuostolius, nes 
vilkai naikino gyvulius. Seniau jie sam
dydavo medžiotojus ir valstijos valdžia 
jiems tame gelbėdavo, bet pasekmės neiš
eidavo kaip reikia. Dabar blogmečiams 
užėjus ir pinigų nesant, visi ūkininkai su
sibarė surengt bendrą medžioklę vilkų nai
kinimui, ir tikimasi kad visoj valstijoj ne
liks nei vieno vilko.

Washingtono valstijos miestelyje Te- 
ninio užsidarė vienatinis bankas ir mies
telis liko be pinigų. Miestelio valdyba pa
dirbo įpėdinius pinigus, kurie ir šiandien 
ten vartojami — niekas juos neboikotuoja.

Frederick, Md., tūla F. Hargrave gy
veno samdomam, namelyje, bet neturėjo 
kuo užmokėt nuomą. Savininkas pasiryžo 
išparduoti jos rakandus ir seną automo
bilį padengimui namelio nuomos. Šerifui 
paskelbus išpardavimo dieną, į varžytines 
susirinko visų aplinkių žmonės, ir visi su
sitarė iš varžytinių nieko nepirkti. Pati 
Hargrave už automobilį pasiūlė 5c ir už 
rakandus $1.07. Niekas daugiau nesiūlė, 
tada šerifas pasiganėdino gavęs $1.12 ir 
nuėjo murmėdamas. Jeigu ne blogmečiai 
pasekmės .butų buvę kitokios.

Hopkinsville, Ky., miestelio majoras 
pasiryžo miestelį apvalyt nuo surūdijusių 
dėžių, kurių visur buvo krūvos. Samdyt 
darbininkus nebuvo pinigų. Majoras pa
skelbė įžangą į vietinį teatrą veltui vai
kams kurie nurodyton vieton atneš 20 su
rūdijusių senų skardinių. Nurodyton vie
ton viena valanda subėgo 800 vaikų, kurie 
atnešė 16,000 senų skardinių. Vaikai ga
vo leidimus į teatrą ir miestelis tapo ap
valytas be jokių iškaščių.

Albany, N. Y., teisman susirinko pri- 
saikinti teisėjai (jurors) išdavimui nuo
sprendžio vienoj byloj. Apsiskaitę jie kad 
iš valstijos gaunamu atlyginimu negalės 
apsimokėt viešbučiui išlaidas, laike bylos 
tardymo apsibuvo kalėjime. Ten gavo val
gyt, nakvynę ir maudynę, už vieną dolarį 
į parą. Tokiu budu jie sutaupė po $1.50 
į dieną.

Ir užrubežiuose tas pats
Su ekonomija dabar skaitomasi ir už

rubežiuose. Vokietijos sostinėje, Berline, 
priviso daugybė šunų; beveik prie kiek
vienų namų buvo po keturis šunis. Mies
to valdžia pasiryžo juos išnaikinti, bet pa
sirodė reikalinga didelė suma pinigų sam
dymui tam tikrų rakalių. Pinigus tam 
tikslui nėra iš kur paimt. Valdžia sugal
vojo uždėt mokesčius po 75 markes už kož- 
ną šunį, jų savininkams. Berlino gyven
tojai pabūgę kad mokesčius negalės išsi
mokėti, patys ėmė šunis žudyti, ir tuomi 
miestui sutaupė apie du milijonu markių, 
miestą apvalė ir dar už kailius biskį pelnė.

Dabar New Yorko ir kitų miestų val
dybos Amerikoje žiuri į Berlino valdybos 
gudrų būdą ir galvoja panašiai pas save 
apsidirbti su šunimis, kurie čia veisiasi vis 
labiau, teršia gatves ir dažnai net katas
trofas sudaro.

Tokių ekonomijų, pasiaukavimų ir vi
sokių kitokių būdų kurie gali būti praves
tais be pinigų, šiais laikais visur plačiai 
praktikuojama, ne tik Amerikoje bet ir vi
same pasaulyje, visur žmonės su blognie- 
čiais skaitosi. Tik pas mus, Suvienytose 
Valstijose, dabartiniai blogmečiai labiau 
atjaučiami tuom kad čia žmonės buvo pas
tarais laikais labiau išlepę, padykę, ir da
bar atsidūrus blogmečiuose, susidūrus su

nepriteklium, jiems sunkiau negu kitų ša
lių gyventojams kurie tokių blogų metų 
yra pergyvenę daug, pripratę prie vargo, 
tą viską neatjaučia taip kaip išlepėliai.

Ne visur ekonomija pritaikoma
Ekonomija visur taikoma ir visur su 

ja skaitomasi, bet ne visur ji duodasi pri
taikyt. Brazilijoj kavos magnatai bijoda
mi nupiginto kavos, sudegino krūvose visą 
milijardą svarų kavos grudų, kad tuomi 
įkėlus savo produkto kainą, o to neatsie- 
kus, dar paskurė sudeginimui 7 milijonus 
maišų kavos grudų, kurių po vieną milijo
ną maišų bus’ deginama kas raėnesis.

Pernai Francuzijos rezortai panešė 
didelius nuostolius, nes juos' lankė mažai 
turistų. Tik vienas Paryžiaus bokštas 
Eiffel pernai ineigų gavo 324,000 frankų 
daugiau negu užpernai. Niekas negali su
prasti kodėl taip buvo.

1896 m. Budapešte iškasta ciesoriaus 
tunelis, kuriuom jis važiavo tik vieną kar
tą. Tuom tuneliu niekas daugiau nesinau
dojo, tik dabar jis atidarytas arkliais trau
kiamiems vežimams.

Poravimasi New Yorko valstijoj su
mažėjo 3.2 nuoš., o šeimynų perskyros pa
sidaugino 6 nuoš. Pačiame New Yorko 
mieste poravimųsi kol kas sukasi menkai 
kiek mažiau kaip pernai tuo pat metų lai
ku, iki 200 per mėnesį.

Dolgeville, N. J., kunigas skundžiasi 
kad šiais metais jis dar nei vieną porą ne
sutuokė, kas nėra buvę jo kunigavimo is
torijoje.

Turkijoje seniau vestuvės buvo su ri
tuališkomis apeigomis ir brangiai kainuo
davo. Dabar su ekonomija ir ten skaito
masi. Užtenka kad jaunavedis su keletui 
stiprių vyrų ateina į nuotakos namus, pa
siima ją ir išsiveda į savo namus, rėkau
dami. Jokių iškilmingų ceremonijų nuo
takos išleidimui, kaip seniau, dabar neren
giama.

Vestuvių iškilmės šiais . blogmečiais 
žymiai persikeitė visur. Viskas atsibuna 
viena ar dviem dienom, vieton vienos ar 
dviejų savaičių, kaip “gerovės” metais bū
davo daroma.

Bet ne visur taip
Bet ne visur didelės blogmečių žymės 

lygiai jaučiama. Suv. Valstijos pramonė
je išlaikė pirmenybę pernai ir šymet lyg
svaros nežudo, nes aprūpinę savo nami
nius reikalus savo gerybėmis, dar jų 37% 
eksportuoja į užrubežį. Iš New Yorko tik 
viena diena į Europą išplaukė 6,000 pasa- 
žierių. Per Boston, Mass., prieplauką 
atplaukė 1,939 pasažieriai daugiau per pir
mus šio meto tris mėnesius negu per tą 
patį laiką pernai. New Yorke šymet bė
gioja daugiau automobilių negu pernai. 
Arizonoj šymet daugiau lietaus negu bile 
kuriais kitais metais buvo bėgyje 30 metų, 
pertai derlius šymet bus gausus.

Iš 250 privatiškų mokyklų visoje ša
lyje tik 18 jų stovi žemiau normos, bet li
kusiųjų 30 nuoš. pašoko. Ateivių atkelia
vo šymet apie 90 nuoš. mažiau negu prieš 
du metu tuom pat laiku. Vienas apskri
tis Illinois valstijoj gyventojus paliuosavo 
nuo mokesčių, nes “ti į i užtektinai pinigų”. 
Trenton, Neb., miestas irgi paliuosavo gy
ventojus nuo mokesčių, nes ižde turi desėt- 
ką tūkstančių dolarių perviršio. Virginia 
City, Mont., šymet nerinko savo valdinin
kus, kad sutaupius rinkimų išlaidas būti
niems rinkimams.

Per pirmus šešis mėnesius šymet Suv. 
Valstijose buvo 325 bankų apiplėšimai, bet 
plėšikai pasipelnė pusiau mažiau negu pir- 
mesniais metais per tiek pat laiko, kadan
gi šymet bankuose pinigų buvo mažai.

Iš to visko kas aukščiau pasakyta ma
toma kad šiais blogmečiais nors žmonės 
vargsta daug, tačiau nėra visur taip jau 
bloga; yra dar sluogsnių kurie blogumų 
ir visai nejaučia.

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

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”
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(Tąsa iš pereito numerio)

Šiame sumišime Teutonai pamiršo ir 
Keistuti, taip skubėjo gelbėtis savo kailius. 
Tarp Teutonų skambėjo vardas “Olgerd! 
Olgerd!” — nes jiems Algirdas buvo bai
sus. Kryžeivių šukavimai apie Algirdą iš
kart ir Keistučiui davė manyti kad pats 
Algirdas pribuvo. Nudžiugo jis, ir nespė
jus Vokiečiams atsipeikėti Trakų kunigai
kštis išspruko iš stovyklos, šoko ant ark
lio ir atsidūrė prie savųjų.

Pamatė Totorius ir Rusus ir jų smar
kų vadą — bet Algirdo nesimatė. Nebu
vo laiko klausinėti nei kalbėtis: Keistutis 
ėmė raginti savus mušti, naikinti priešus, 
ir Vokiečiai, žiauriai naikinami, bėgo kur 
katras paspėjo.

“Laisvas! Musų kunigaikštis laisvas!” 
rękė visomis pusėmis Lietuviai, ir tas gan
das pasiekė pačius tolimiausius Lietuvių 
kariumenių pakraščius. Naujas upas už
viešpatavo, ir Lietuviai visu smarkumu 
pasileido kryžeiviams keršyti. Įsiveržę į 
kryžeivių žemes, Lietuviai elgėsi taip kaip 
elgėsi Teutonai Lietuvoje: degino kaimus 
ir priemiesčius, ardė bažnyčias, vienuoly
nus, užėmė kelias pilis, kurių net pamatus 
išardė. Daug Vokiečių pateko Lietuvių 
nelaisvėn, kuriuos varėsi namon kartu su 
bandomis galvijų ir būriais arklių.

Išeidami iš kryžeivių žemės, dalį gro
bio ir vieną ritierį sudegino kaipo padėką 
dievams už pagalbą ir pergalę.

Šitaip baigėsi Lietuvių atkerštas kry
žeiviams už išgriovimą Kauno ir už pa
ėmimą nelaisvėn Keistučio sunaus, nors be 
maža ko šis Keistučip žygis nesibaigė la
bai liūdnai: be maža ko Lietuviai nepaliko 
savo mylimą Keistutį kryžeivių rankose 
ant visados.

* * *
— Kas esi ir iš kur taip netikėtai at

siradai? — klausė Keistutis savo išgelbė
tojo. — Iš kur tie Totoriai ir Rusai?

— Nuo Algirdo, skaistus kunigaikšti: 
jūsų brolis atsiuntė mane jums į pagal
bą, — atsakė Merkys, ir parodė Algirdo 
įduotą jam ženklą.

Tuo tarpu Algirdo pasiuntiniai prane
šė Keistučiui apie Algirdo didelius laimė
jimus Rusų žemėse, kas Keistutį labai nu
džiugino.

— Kaip einasi mano mielam broliui? 
Senai nesimatėva, — vėl klausė Keistutis 
Merkio.

— Laimingai. Jis užvaldė Kijevą ir 
visą Rusų žemę iki pat Juodųjų jurų. Ga
vęs gandą kad kunigaikštis eini ant kryž
eivių, mane leido nors sų maža pagalba, — 
aiškino Merkys.

— Labai esu dėkingas tau, karžygi, 
nes išgelbėjai mane iš nagų tų kurie an(ru 
kartu sučiupę nebūtų taip lengvai išleidę. 
Kuo esi vardu, kad aš tavęs nepažystu, 
nors lyg esu kur matęs, — įbedęs akis į 
naują kariauninką klausė Keistutis.

- Merkys žvelgė į savo senai matytą, 
gerai pažystamą, jau gerai apžilusį Tra
kų valdovą ir nežinojo ar pasisakyti ar ne, 
kaip štai minioje, kurioje buvo tokių ku
rie jį gerai pažino kaip tik jis nukėlė sau 
nuo galvos šalmą su Keistučiu kalbėti, pa
sigirdo garsai:

“Merkys! Kruonio sūnūs! Merkys 
čia! Jisai išgelbėjo musų kunigaikštį!”

Keistūčiui tuoj atgryžo seni prisimi
nimai apie Merkio 'pasielgimą. Jis dabar 
pažino, nors pasenėjusį, vyrą, su kuriuo 
jis anuomet tarėsi apie užėmimą Vilniaus, 
ir jo veidas apsidengė rastumu. Keistu
čio pykestis buvo ne už ką kitą kaip tik už 
Merkio nesiskaitymą su juo, anuomet. Bet 
žinodamas kad šis karžygis išgelbėjo jį iš 
kryžeivių nagų, kunigaikštis lyg norėjo jo 
atsiprašyti už tai kad kitados ant jo užsi
rūstino, ir padėkoti už dabartinę pagalbą 
— nes Keistutis mokėjo ir įvertint gerus 
darbus — bet Merkys tuo tarpu priklaupė 
prieš Keistutį prašydamas atleidimo už

jaunystėje papildytą prasižengimą, pri
mindamas kad atleidimą nuo Algirdo jau 
gavo, ir kad buvo Algirdo siųstas čionai į 
pagalbą./ , >

Tuo laiku Algirdo pasiuntiniai apsakė 
Keistučiui kiek daug šis karžygis gelbėjo 
užėmime Kijevo ir žemių pietuose, kas Kei
stutį pralinksmino, ir jis pakėlė, apkabino 
Merkį ir pabučiavo.

— Tavo dideli darbai atstoja tavo ma
žą jaunystėje papildytą prasižengimą! 
Dėkingas esu dievams kad tave iki šiolei 
sveiką išlaikė ir atsiuntė man į pagalbą, 
kada labiausia reikalingas buvai!

Dabar Merkį subėgo sveikint jo drau
gai Vilniečiai, kurie čia su Keistučiu bu
vo, ir prasidėjo didesnis džiaugsmas jį sa
vo tarpe sura'dus, negu iš pergalės kryžei
vių.

Keistutis pasiėmė Merkį pas save ir 
prašė jo apsakyti visą atsitikimą su Jau
nučiu, kodėl jis jį paliuosavo, ir ką po to 
pergyveno; kaip susiėjo su Algirdu, ir 
kaip pribuvo į šį mūšį, ką Merkys ir pa
darė. Išklausęs jo apsakymų, Keistutis 
rimtai patėmijo:

— Tik Lietuvis gali tiek daug perneš
ti ir tiek pergyvenęs būti ištikimu savo tė
vynei ! ■

— Tėvynė visados buyo mano širdyje 
pirmiausia: užtai sugryžo sveikas ii' gyvas 
Karijotas iš Totorių ir Maskvos, užtai Al
girdas be mūšio paėmė Kijevą ir visas jo 
žemes. Laimingas dabar kad gavau pro
gą jums, skaistus kunigaikšti, nors tiek 
pasitarnauti.

— Keistutis už gerus darbus geru at
simoka! — reikšmingai pasakė jam Trakų 
valdovas, ką girdėjo aplink buvę vyresni 
vadai.

Merkiui mintimis perbėgo ir anuomet 
Keistučio pasakyti žodžiai: “Atmink, Kei
stutis už gerą geru atsimoka, bet išdavi
kams nedovanoja!” Pasipurtė šiurpu, at
siradęs prieš tą kuris jam taip grasino, 
tik dabar jau paskutiniai žodžiai, “bet iš
davikams nedovanoja” iš Keistučio burnos 
neišėjo, todėl jautėsi labai patenkintas 
kad galėjo padaryt jam didesnį, gerą negu 
anuomet padarė blogą. Likimo taip buvo 
patvarkyta kad Jaunučiui nebuvo lemta 
nieko pikta padaryti Lietuvai, todėl ir jo 
paliuosavimas nevirto tokiu dideliu prasi
žengimu kaip kartais esti kituose tokiuose 
atsitikimuose.

* * *
Gryžo Lietuviai po pergalės atgal į. 

Vilnių. Visų priešakyje jojo Keistutis, 
kuris šalę savęs, neatskiriamai, turėjo 
Merkį, kuris jam apsakinėjo saVo patyri
mus plačiame pasaulyje. Nes Merkys gal 
ir buvo pirmas Lietuvis taip toli pasiekti 
kur jis buvo su Irminu nuėjęs. Pasisakė 
Merkys kad anuomet buvo sugryžęs ir į 
Vilnių ir kaip slapstydamasis pasimatė su 
savo tėvu. Už tokį jo drąsumą ir. prisiri
šimą prie savo krašto Keistutis jį tik pa
gyrė ir rengėsi tinkamai apdovanoti.

(Bus daugiau)

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”

LIETI' V O S
ŽEMLAPIAI

30c i
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior avė. Cleveland, O.

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Kurie Spalių 9 dieną mi
nės arba apvaikščios “žėla- 
vomis” tuos aš apšauksiu 
prošepanų draugais, ba jie 
“žėlabas” švęsdami padeda 
Lenkams džiaugtis kad Vil
nius jų naguose.

Supa Garba.

Evoliucijos keliu.
—Ką čia tu pieši Kaziuk?
—Šunį.
—Bet kurgi uodega?
—O, ji dar tebėra rašalo 

bonkutėj.
5V

Neįmanoma padėtis.
Vyras: — Kuo pateisinsi 

savo elgesį su Antanu?
Žmona: — Aš norėjau 

šaukti tave kai jis mane bu
čiavo ....

Vyras: — Na?
Žmona: — Bet aš netu

rėjau galimybės, nes jis savo 
lupomis užspaudė man bur
ną.

Visai aišku.
— Norėčiau žinoti, kodėl 

tu lošdamas su manim vi
suomet išloši?

—Labai paprastai,: todėl 
kad tu praloši.

ŠIS-IR-TAS
—Kartą Žydas nusigan

dęs atsiskubina į kaimą iš 
miško, pėr kurį kelias ėjo, 
ir sako: Ui vei, mačiau vi
są šimtą vilkų! Kiti jį ap
rėkė sakydami kad visame 
miške tiek vilkų nėra. Žy
das tada sako: Nu, aš jam 
nesuskaičiau, gal buvo bis- 
kį mažiau, gal buvo du ar 
trys....

—Žmogus šneka į mote
rį (kuri buvo redaktoriaus 
pati) apie šaltą rytą ir kad 
jis matė laikraštyje jog bus 
10 laipsnių žemiau zero. 
Moteris sako: Padėkok ma
no vyrui kad daugiau ne
parašė, butų mums ir no
sys nušalusios.

•—Duktė rengiasi į šliu- 
bą ir verkia, o mama rami
na: Neverk, dukrele, aš ir
gi ženijausi, apsipratau ir 
gerai. Duktė sako: Gerai 
tau, mama, kaip tu su ma
no tėvuliu ženijaisi, o man 
reik su svetimu....

—Kartą čigonas važiuo
damas per kaimą užėjo pas 
gaspadorių ir rado jį be- 
draskant paskerstą kiaulę. 
Čigonas tarė: O tai, pane, 
bus mėsos, kad valgysim 
tai valgysim! Gaspadorius 
sako: Valgysim, ale ne vi
si. Čigonas ’ sako: Kibą tu, 
pane, nenori? Žinai ką, gas- 
pador, aš šią nakt sapna
vau kad tu man davei glė
bį šieno, o gaspadinė šmo
tą lašinių. Gaspadorius sa
ko : O ar nežinai kad sapnai 
išsiverčia priešingai? Či
gonas sąko: Na tai man, 
pane, vistiek: gaspadinė
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Dionyzas. Vaistininkas, Krytis, Gedetė, Eglė 
Pranciškus Borg. Butautas, Magutė, Jaunė 
Zinaida. Verpė, Beraustas 
Maksimilijonas. Meldeika, Ungys 
Eduardas k. Noras, žeminėlė
Kalikstas, Evaristas. Mindaugas, Gendrė 
Teresė. Ina, Kirbaidas, Ėdė

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

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

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

gali duot šieno, o tu lašinių. 
Surinko J. B.

Kaune
Vieno įsigėrusio žmogaus 

praeivis paklausė:
— Ko gi tamsta atsirė

męs į mūrą stovi?
— Gi kad man labai gal

voje sukasi; visas miestas 
su Laisvės Alėja lekia ap
link mane.

— Kodėl neini namo?
— Laukiu kol mano na

mai atbėgs ties manim, tai 
tuoj į kambarį įpulsiu.

Mokėjimas daug reiškia
Šeimininkė (į naują virė

ją): Šį vakarą turėsini sve
čių. Ar tu gali gerą vakarie
nę paruošti?

Nauja virėja: O taip! Ga
liu paruošti į bile kurią pu
sę.

—Kaip tai “bile kurią pu
sę”?

—Taip poniute. Kad sve
čiai paskui kas vakaras lan
kytųsi, arba kad daugiau 
niekad nesusirinktų.

Prekiauja.
— Kuo tamsta dabar už

siimi ?
— Baldais prekiauju.
— Daug pardavėt?
— Pakol kas, tik savo 

pardaviau, kurie kambaryje 
stovėjo.

Svarbus Klausimas.
;— Šiandien mokytojas 

uždavė mokykloje tokį klau
simą, į kurį nė vienas moki
nys nesugebėjo atsakyt.

— Ką gi jisai užklausė?
— Jis užklausė: Kas iš

mušė mokyklos langą?

Meilės filosofija.
— Kada vyras paliauja 

mergina domėtis ?
— Tada, kai ta mergina 

tampa jo žmona.
4/

Nėra lietaus.
— Maryte, aš tau pado

vanojau naują lietsargį, o 
tu verki! Kodėl.

— Taigi, lietsargį dabar 
turiu, o lietaus tai ir nelyja!

DŽIUNGLIŲ TERORAS 
“Gamta savo Žalumoj”" — kaip atvaiz
duota didžio gyvulių tapytojo Pau» 
Bransom .. . įkvepiąs leopardo žiaurios 
kovojančios jėgos ir nenuilstamo aukqs 
medžiojimo, kas jį padaro Afrikos 
džiunglių visiems gyvuliams teroru.

Copr . 1932 
Tite American

Tobacco ('.o.

i vietos
—ir žalias tabakas 

cigaretuose
Jo nėra Luckies

, . . lengviausiame 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 cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog ‘Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven- 

U tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

“It’s toasted"
Tas pakelis lengvų Luckies

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

RALPH WALDO EMERSON 
Ar šis parciškinjas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiriu ir priima Lucky Strike?
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. PAŠUŠVYS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

“DIRVOS” VAJAUS EIGA
“DIRVA”’

6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

Šis miestelis randasi Kė
dainių apskrityje ir stovi 
gražioj aukštoj Šušvės pa
krantėj. Jis savo išoriniu 
grožiu nėra labai žavėtinas 
ir garsus, tik savo praeiti
mi yra vertas susidomėji
mo.

Jame yra šios Įstaigos: 
Valsčiaus valdyba, pradžios 
mokykla, pašto agentūra, 
III nuovados policijos sky
rius. Šių Įstaigų tarnau
tojai, išskiriant valsčiaus 
Viršaitį ir sekretorių yra 
kiaurai persisunkę “poniš
ku unaru” ir su pilksermė- 
giais tik pasistoję ant tvo
ros kalbasi.
Padavimas apie Pašušvio 

miestelį ir dvarų
Tuoj už miestelio, tuno 

medinis . žaliame dideliame 
parke paskendęs Pašušvio 
dvaras. Jis taip pat gludi 
ant aukšto ir stataus Šuš
vės kranto. Šušvė yra ne
maža Lietuvos upė, ji yra 
veik lygi Nevėžiui, Duby
sai ir kitoms didesnėms 
upėms. Kaip senovėje šis 
dvaras ir miestelis vadino
si padavimas nesako, tik 
yra žinoma nuo ko jis pra
dėjo vadintis Pašušviu. Sa- 
vaimi jau suprantama ką d 
miestelis ir dvaras gavo pa
vadinimą nuo upės, ir ši 
upė jau žiloje senovėje bu
vo vadinama Šušve ir su ja 
yra surištas čia aprašomas 
padavimas.

Gilioje senovėje čia buvc 
medinė pilis, kurios valdo
vas buvo galingas Lietuvos 
bajoras, karvedys Kūdra 
Jis turėjo savo kariumenę 
ir buvo tais laikais gana 
žymus ir plačiai žinomas 
turtuolis, nes- jis valdė di
delius žemės ir miškų plo
tus.

Kaip jau visiems yra ži
noma, amžiuos paskendu
sioje praeityje Lietuva bu
vo iš visų pusių ’puolame 
įvairių priešų, kaip tai: Ru
sų, kryžiuočių, Totorių, Vi
kingų, Mozūrų ir kitų. Ne
buvo tokios šventos, Lietu
viais apgyventos, vietos kad 
ji nebūtų užklupta priešų 
ir aplieta krauju. Taip ir 
čia, nors Pašušvys yra veik 
pačiame Lietuvės viduryje, 
tačiau jis senovėje buvo ke
lis kartus priešų užpultas 
ir jo gražus laukai ir ža
liuojančios pievos aplietos 
krauju.

Vieną kartą Kūdros pilį 
apsupo priešai ir per krau
ją ginklu ir ugnimi skver
bėsi į ją. Tito laiku karve
džio pilyje buvo tūkstantis 
gerai apginkluotų karių, 
kurie Kūdrai vadovaujant 
narsiai dvi naktis ir dvi die
nas grūmėsi su tris kartus 
gausingesnių priešu. Tre
čioje dienoje mušis kiek nu
rimo, nes užėjus baisi per- 
kuniga su neapsakomu di
deliu ir smarkiu lietum 
privertė priešus sustabdyti 
kovą. Perkūnija drebino 
visą apielinkę ir žaibais 
skaldė medžius ir smaigė 
po jais stovinčius priešus, 
kurie iš baimės drebėjo lyg 
lapai, manydami kad Lietu
viai ant jų užtraukė pra
keikimą. Vadas matyda
mas savo karių nerimą da
vė Įsakymą pulti pilį, ir jie, 
baimės jausmu -vedami ir 
mirties šešėlių lydimi, vilkų 
balsais kaukdami ir velniš-

netekę daugiau trečdalio 
savo karių negalėjo apgin
ti pilies ir išlėto ėmė trauk
tis Į Pašušvį — aukštą ir 
statų Šušvės krantą. Prie
šai paėmę pilį nepaprastu 
atkaklumu spaudė ir spau
dė vis arčiau ir arčiau, nuo 
smarkaus lietaus patvinu- 
sios ir prie baisiai putojan
čios ir griausmingai krio
kiančios Šušvės.

Priešų vadas matydamas 
kaip didvyriškai grūmėsi 
karvedys Kūdra su savo 
narsiais kariais ir kaip jie 
skinte skina jo karius, bai
saus pykčio paimtas šoko Į 
besigrumiančias eiles ir sa
vo karius ragindamas puo
lė Kūdrą. Kūdra visai šal
tai ir nesiskubindamas pa
sitiko priešų vadą, kuris po 
neilgos kovos vėl pasitrau
kė į savo karių eiles. Tada 
Kūdra griausmingu balsu 
sušuko: Tu bailys, bet mir
ties neišvengsi, nes tave 
laukia Pašušvys! — Ir tuos 
žodžius ištaręs vėl puolė 
priešus, bet milžiniškos jie- 
gos spaudžiamas jis ir jo 
kariumenė vėl ėmė trauktis 
ir jau atsidūrė veik prie pat 
kriokiančios ir putojančios 
upės kranto. Čia vėl užvi
rė baisi ir paskutinė kova 
ir Lietuviai desėtkais ėmė 
bėgti Pašušviu — aukštu 
Šušvės krantu ir naujoj pa
togioj vietoj rengtis sutik
ti, pergalės balsais šūkau
jantį, priešą. Priešų vadas 
pamatęs desėtkais bėgan
čius Kūdros karius ir ma
nydamas jį vis su didesniu 
nirtimu kaunantis ėmė iš 
jo tyčiotis sakydamas: Ir 
u bėgk, nes jau trečdalis 
avo karių pabėgo ir tu 
mieš mus neatlaikysi.

Kūdra negirdėjo ką prie
šų vadas kalbėjo, tik tuo 
nomentu padavė likusiems 
savo kareiviams įsakymą 
skubiai bėgti trauktis. Tai 
matydami priešai su di- 
Ižiausiu šauksmu ir džiau
gsmu ėmė juos upės kran
tu vytis. Bet čia jų šauks
mą ir džiaugsmus užgniatų 
žė mirtis. Įvyko tas ko jie 
nesistikėjo: Išsipildė Kūd
ros žodžiai, “Tave laukia 
Pašušvis”. Štai lūžo auk
štas status Šušvės krantas 
ir vienoj akimirkoj pasinė
rė putojančios Šušvės ban
gose. Neišvengė priešų va
das mirties. JĮ prarijo su 
jo kareiviais šaltos Šušvės 
Bangos. Bet draug su jais 
paskendo ir garbingas kar
vedys Kūdra ir jo kūną pri
ėmė motina Šušvė. Su juo 
paskendo ir keli jo karei
viai, tik išliko tie gyvi ku
riems buvo įsakyta apsilen
kti su mirties vieta. Gi li
kusieji priešų kariai apim
ti baisios panikos, netekę 
savo vado ir palikę visą sa
vo grobį galvotrūkčiais iš
bėgiojo ir išsislapstė- šla
mančiuose Pašušvio miš
kuose.

Taip narsus Kūdra apgy
nė savo gimtą pilį. Šis šiur
pulingas planas buvo sugal
votas paties Kūdros. Jis il
gus metus su savo ištiki
mais kariais kasė pakran
tę ir kasdamas ją rėmė ar- 
žuoliniais stulpais kad be 
laiko nenuvirstų į Šušvę, 
tikėdamasis kritingiausia- 
me momente čia atvilioti 
priešus ir su jais drauge

Rašo JONAS JARUS, 
Vajaus Vedėjas. 

---- \
“Dirvos” naujų skaityto

jų vajus atrodo pasekmin
gas. Kasdien gauname at
sišaukimus iš kolonijų vei
kėjų, kurie stoja į vajaus 
darbuotojų eiles, reikalauja 
daugiau literatūros vajaus 
reikale. Daugelis visuo
menės veikėjų siunčia laiš- 
'kus su linkėjimais geriau
sių pasekmių, nes šis yra 
pirmutinis “Dirvos” vajus 
ir jie nori kad kuogeriau- 
sia pasisektų.

Labai daug domės į vajų 
kreipia ir šiaip sau “Dir
vos” skaitytojai, kurie ne
stodami į vajaus darbuoto
jus pasižadėjo prisiųsti po 
vieną-kitą naują skaitytoją 
iš savo kolonijos, ir siunčia. 
Tokių skaitytojų gauname 
ne tik iš artimų bet ir iš to
limų kolonijų, kur įsigalėję 
kiti laikraščiai. Paveizdan, 
ateina naujų skaitytojų iš 
Lawrence, Mass., iš Conn, 
valstijos, iš New Jersey, iš 
visų dalių New Yorko vals
tijos, iš Pennsylvanijos.

Viena iš tokių yra Chi- 
cagietė, J. Vitkienė, Jono 
Jaro motina, kuri jau pri
siuntė apie pustuzinį nau- 
jų skaitytojų ir žada dar
buotis daugiau tarp savo 
kaimynų.

Kurie kitaip negali tai 
nors išrašo “Dirvą” saviš
kiams į Lietuvą.

Chicaga savo keliu dar
buojasi, ir jaučiama sujudi
mas keliose didesnėse ko
lonijose vakaruose.

* *
“Dirvos” platinimo 

Svarba
Mes nesakom kad šian

dien Amerikoje ar kur ki
tur trūksta Lietuviškos 
'spaudos. Ne, gerbiamieji, 
laikraščių yra užtektinai. 
Bet mums trūksta tautinės 
spaudos, kuria kelia Lietu
vių tautą, rašo apie Lietu
vių gyvenimą, traukia Lie
tuvius į vienybę, skleidžia

broliškumą, ugdo tautos 
meilę. Tik tokiu budu Lie
tuviai auklėjami ką nors 
pasieks.

da priešai įsivežė į pilį Kū
dra lėtai traukdamasis at
gal į mirties pakrantę, vi
liojo paskui save savo prie
šus, kuomet dalis vyrų ar
dė požeminį kranto sustip
rinimą, griovė stulpus, ir 
kada priešai vydami Lietu
vius susispyrė į vieną tirš
tą masę ir užėjo ton vieton, 
krantas su krūmais ir vis
kuo griuvo ir nugarmėjo į 
upės gelmes.

Po šių nepaprastų kau- 
tynių vėl buvo pastatytas 
miestelis, o jo paklonėse 
vietoj sudegusios pilies dva
ras, kas ir buvo pavadinta 
Pašušviu.

Jonas Morkūnas.

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets 

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

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

žūti, jeigu kitokios išeitiesku įnirtimu ją puolė. Už- i , „ „ 
virė baisi kova. Lietuviai nebus. Taip ir įvyko. Ka-

“Dirva”-“Liaudies Tribū
na” įtemptai varo savo nu
sistatytą vagą, o ne vilioja 
darbininkus ir nedaro jokių 
tuščių prižadėjimų, ko pil
ni nekurie musų partijiniai 
laikraščiai. Jeigu Lietuviai 
gyvuos tai gyvuos ir viso
kie partijų rėksniai, kurie

dabar lyg kokie parazitai 
nuodija tą elementą kuris 
palaiko jų gyvybę.

Taigi dabar kaip tik lai
kas tiems kurie dar nesat 
“Dirvos” skaitytojais stoti 
į jų eiles ir užsiprenume
ruoti, būti jos rėmėjais ir 
platintojais.

Prašome suteikti keletą 
minutų laiko kada vajaus 
darbuotojai atsilankys pas 
jus pasikalbėti. Jie yra to
kie pat Lietuviai kaip ir jus 
ir su jais draugiškai aptar
kit tautinės spaudos plati
nimą, pagelbėkit jiems kuo 
galima.

Milžiniškas “DIRVOS” Naujų 
Skaitytojų VAJUS!

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

Kviečiame visus senus skaitytojus dalyvauti ir gauti po vieną naują skaitytoją

MERUNAS
Juodo Karžygio Sūnūs

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

F)AUGELIS tautų turi sa- 
vo karžygystės laikų is- 

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

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

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

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

ATMINKITE: “Meninas” 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

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

1. Juodas Karžygis
2. Baltijos Aras 3. Kryžeivis

4. Juros Merga 5. Klajūnas
6. Vargšų Karalienė 7. Du Broliai

8. Vytautas 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 eilė karžygių — vy
rų ir moterų — ir apims ilgą eilę 
metų — beveik dvi gentkartes — 
kurio laiko bėgiu dėsis įvairių di
delių karžygiškų malonių ir šiur
pių prietikių, tyros ir klastingos 
meilės, ir visko, visko ko tik skai
tytojas nori apysakose rasti.

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

TODĖL tai visi privalote tap
ti “Dirvos” skaitytojais;

TODĖL tai seni skaitytojai pri
valote stengtis atnaujinti savo 

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

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

Pirmas šios rūšies įvykis 
Lietuvoje

Žuvo traukinio kondukto
rius Vitkauskas.
(Rašo tą matęs)

Rugsėjo 8 d. visai netoli 
Vilkaviškio gelžkelio stoties 
traukinyje Kaunas-Virbalis 
pasigirdo didelis sprogimas 
ir tarnybinio skyriaus kū
pės siena išplėšta apie 10 
metrų. Keleiviai sukėlė pa
niką. Buvo visų manyta 
kad į traukinį kas nors me
tė bombą. Kai kas net iš
kėlė mintį buk Lenkai bom
barduoja Lietuvius.

Pasiteiravus pas trauki
nio palydovus paaiškėjo šio 
įvykio tikroji pusė ir trau
kinio vyriausio kondukto
riaus Vitkausko, mirties 
priežastis.

Vitkauskas buvo labai su
žalotas: nutrauktos jo ko
jos, rankos, išardyti vidu
riai, suaižyta krūtinė; ve
žant į Vilkaviškio ligoninę 
jis mirė. Daugiau aukų ne
buvo.

Buvo taip. Konduktorius 
Vitkauskas Rugs. 3 d. ga
vo siuntinį, bet del stokos 
laiko tą siuntinį įrištą į 
batų dėžutę atsiėmė iš paš
to tik 8 dieną Rugsėjo. Ta
da jis dar Kauno stotyje 
norėjęs tą siuntinį atrišti. 
Bet trūkstant laiko pasiėmė 
su savim į vagoną ir likęs 
vienas mėgino atrišti trau
kiniui einant į Virbalį tar

nybiniame skyriuje, kur ir 
įvyko sprogimas.

Pažvelgus į įvykio vietą 
buvo klaikus vaizdas: mė
sos šmotai siaubingai pri
lipę prie kūpės sienų, su
plėšytas žmogus, o krauju 
aptaškytos visos lentos. Be 
to jautėsi kaž koks keistas 
kraujo kvapsnis.

Kriminalinė policija ėmė
si jieškoti kaltininko ir jį 
surado. Pasirodė kad tai 
buvo Kazys Maselskis.

Tas sprogstamos mede- 
gos apaštalas ir išradėjas 
‘‘pragaro mašinų’,’ kurių 
malone suardė gyvenimą 
Vitkausko, dabar su savo 
byla atsirado prie Šiaulių 
apigardos teismo prokura
tūros.

Pasirodo kad jis yra si- 
filikas, progresivinio para- 
ližio ir džiovos suardytos 
dvasios žmogus. Jis norė
jo išplikyti savo žmonai 
akis, tačiau su paraku, ku
rį buvo paskyręs žmonai, 
ir savo bjauriais norais pa
puolė policijon.
- Paaiškėjo kad tas pats 
tipas 
mas 
niui 
liau 
savo

asmeniniai keršyda- 
geležinkeliečiams Gir- 
ir Buškevičiui, paga- 
ir Vitkauskui, . ruošė 
‘pragariškas mašinas’.

/ B. MRd.
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1 LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jurų laivais

BREMEN
EUROPA

Puikus gelžkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVER į

LIETUVĄ.
Informacijų kreipkitės:

1119 Euclid Ave. Cleveland
NORTH GERMAN

ŠVEDŲ AMERIKOS
fc®, UHU*

if NEWVORKC i
BW. .J FflAIFIBA 

ePoJ~
TRUMPAS KELIAS i LIETUVA per ŠVEDIJĄ

‘BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’
Išplaukimai iš New Yorko:

M.L. GRIPSHOLM Spaliu 4
M.L. KUNGSHOLM “ ‘ 13
M. L. GRIPSHOLM Lapk. 3
S. S. DROTTNINGHOLM Gr. 2
M.L. GRIPSHOLM Gr. 8

Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris su ženilapiu Lietuvių kalboj 
gaunamas pas musų agentus ar
ba musų raštinėj: \

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

KUKLI TAUTOS
ŠVENTĖ

Tautinė šventė šymet 
Kaune ir kituose Lietuvos 
miestuose praėjo kukliai. 
Išvakarėse nedaryta didelių 
iluminacijų bei kitokio iš
viršinio pasipuošimo. Tiek 
Kaune, tiek ir kitur šven
tės programas buvo tradici- 

j nis, tai yra, kaip ir praeitais 
j bei užpereitais metais: pa
maldos bažnyčiose, kariu- 
raenės paradas, žuvusių dėl 
Lietuvos laisvės pagerbimas 
o vakare atatinkamas spek
taklis su prakalbomis.

Šventės dieną oras buvo 
gražus,, dėl to kariuomenės 
paradą buvo susirinkusios 
didžiausios žmonių minios. 
Kaune kariuomenės paradą 
priėmė Respublikos Prezi
dentas A. Smetona, prieš tai 
pasakęs jausmingai gražią 
kalbą, kurioj apibudino 
šventės reikšmę tautai ii 
kariuomenei. Parodo žiurė
jo vyriausybės nariai ir sve
timų valstybių atstovai. Šy
met padare dalyvavo tik 
viena kariuomenė, be visuo
menės organizacijų, kuri 
pro estradą greit praėjo iš
kilmės maršu.

Nors šimetinė tautos 
šventė ir kukli buvo, bet į- 
spudinga, — kalbėjo skir-

.^NIAG
ONLY One Way Rd. Trip
between CLEVELAND and BUFFALO

Autos, ony size, carried for oniy $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?
Moij'c restful... cheaper . . . and saves a day. 

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

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

THE CLEVELAND AND BUFFALO TKA.4SIT CO.
East Ninth Street Pier ♦ Qeveland, Ohio.'

Ztl jc.vr Local Tourist or .
Ticket Agent for nesu C&U P
Lino Folder, including Free e -—
Auto Map and details on -C.. j

otir All-Euper.se Trips.

ĮDOMUS APIPLĖŠI
MAS KLAIPĖDOJE
Rugsėjo 3, dienos metu 

tapo apiplėštas Klaipėdos 
“Memeler” bankas. Api
plėšimas buvo be kulkosvai
džių, be kraujo praliejimo, 
matant daugumai žmonių, 
nors pinigų išplėšta nema
ža suma, būtent 30,000 litų 
grynais.

Mačiusieji Įvykį pasako
ja, girdi koks tai vyrukas 
turįs apie 20 metų amžiaus, 
judriausioje Klaipėdoj Tur
gaus gatvėje, prie Meme
ler banko lango pasistatė 
duželę ir pasilipęs išgrūdo 
lango stiklus. Ties tuo lan
gu buvo kasieriaus stalas 
su pinigų dėžute. Pro iš
muštą lango skylę, girdi 
įlindo ranka ir pačiupo pi
nigų dėžutę su 30,000 litų. 
Atsigryžus kasieriui ir ne
radus pinigų kijo trukšmas

Sako, žmonės matę gatve

ĮDOMUS VYTAUTO
DID. PAMINKLAS
Vytautas Didysai buvo 

milžiniškos dvasios ir ne
paprastų jėgų Lietuvių tau
tos sūnūs, savo žygdarbiais 
išgarsinęs Lietuvos vardą 
plačiam pasaulyje. Dėkinga 
Lietuvių tauta kiekviena 
proga stengiasi entuziastin
gai savo didžiavyrį pagerb
ti.

1930 metais, švęsdama 
Vytauto Didžiojo mirties 
500 metų sukaktuves ji pa
žymėjo gausingais pamink
lais, o šymėt, tautos šventės 
išvakarėse, tą patį padarė 
Lietuvos kariuomenė. Vy
tauto Didžiojo vardu kari
ninkų kursai ties savo b.-s- 
tyne, aikštėje, Aukštutinėj 
Panemunėj, pastatė milži
nišką savo šefui paminklą. ___  _________
Jis susideda iš didžiulės žal- bėgantį vyruką, kuris pro- 
varinės Vytauto Didžiojo 
statulos, pastatytos ant ak
meninės papėdės, ' kurios 
kampus laiko keturios žmo
nių figūros: kryžiuotis, Len
kas, Rusas ir Totorius. Jos 
simbolizuoja kad tuo laiku 
Vytautui Didž. nusilenkė 
visos šios keturios tautos ir 
io valdžioj buvo klusnios. 
Kiekviena figūra yra cha
rakteringa, pav. Lenkas yra 
klastingai rankom akis už
sidengęs kad nematytų Vy
tauto D.

Paminklas yra projektuo
tas menin. V. Grybo ir labai 
vykęs. Šis . paminklas bus 
vienas didžiausių, mes yra 9 
metrų (27 pėdos) aukščio, 
ir gražiausių paminklų Lie
tuvoje. — Tsb.

Prasideda veikimas. Ak-j vėl tapo nutarta turėti pa- 
rono Lietuvių Draugiškas,silinksminimo vakarėlis toj 
Klubas su Rugsėjo 15 die-'pat vietoj (Y.W.C.A.) Spa
na pradėjo laikyti mėnesi-1 lių 17 d. Merginos sumanė 
nius susirinkimus, po trum
pos vasarinės pertraukos. 
Susirinkime buvo nutarta 
laikyti draugiškas vakarė
lis sekantį penktadienį po 
susirinkimo, puikiuose kam
bariuose Y. W. C. A. Va
karėlis kuopuikiausia pasi
sekė ir dalyvavo dikčiai na
rių ir svečių. Merginos 
parūpino užkandžius, o vai
kinai gėrimą, o muziką pa
tiekė Johnny, Joe’s ir Jer
ry’s orkestras.

Spalių 4 d. Klubas laike 
antrą savo susirinkimą ir

TEATRAI

patirti ant kiek vaikinai 
yra gabus valgių gamini

me ir tapo nutarta kad vai
kinai šį kartą pristatytų už
kandi, o merginos prižadė
jo parūpint gėrimus. Mu
zikantus tikima turėti tuos 
pačius. Taigi atminkit, ku
rie norite dalyvauti tame 
jaunimo vakarėlyje atsilan
kyti į Y. W. C. A. salę, 17 
d. Spalių, nuo 7 vai.

Stasys ir Benis.

tarpiais pyškino iš revolve
rio ir iš dėžutės tūkstanti
nes bei šimtines grūdo ki- 
šeniun. Dar banknotai iš 
greito čiupinėjimo blaškė
si. gatvėje gaudomi žmonių 
Žmonės į toki komišką vai, 
•zdą mieliau žiurėjo negu 
kad ryžosi gaudyti banditą

Vienas darbininkas pa
sakė: Ar tas vyrelis pami 
šo kad lyjant gatvėje pini 
gus skaito. B..MRd

Nėra kam kryžių taisyti.
žygaičiai, Tauragės ap.— 

Šios apylinkės pakelės gau
sios kryžiais ir medžiuose į- 
taisytom koplytėlėm. Seniau 
šios devuliucinalijos gražiai 
atrodė ir buvo prižiūrimos, 
bet dabar nejauku Į jas žiū
rėti. Kryžiai pasvirę, apipu
vę, o koplytėlės — tuščios, 
be stalų, daugiau vos laiko
si. Niekas šiais dalykais ne
sirūpina ir niekas jų netai
so nei naujų stato. — Tsb.

Bernų išradimas.
Igliškėliai, Mariampolės 

aps. — Mariampolės cuk
raus fabrikas turi daug nu
liekamos medžiagos nuo cu
kraus gamybos, kaip: run
kelių išspaudų ir meliaso. 
šios apylinkės bernai 'deg
tindariai patyrė kad iš iš
spaudų galima degtinė ga
minti. Kadangi išspaudos 
vra labai pigi medžiaga, tai 
daug kas degtindarių ir pra
dėjo ją naudoti. Nors pasta
ruoju metu šitos išspaudos

> , I vanciens rytais pries pusryčius—jot 
11’ SUl’Ugę ir. supuvę yra, be- yr;l SAUGUS, nekenksmingas budai’ 
vis tiek iš ju degtinė varo-j nu,mažinJi. savo ,svori kaiP Pat?r-. , . . I tūkstančiai vyrų ir moterų.
(113. Gerg jos knrta, kit3 no- I Gaukit bonką Kruschen Salts i 
nori rnpo-inti nps labai j į I vaistinės bile kur Amerikoje (ištek- non mėginu, nes lanai ji 4 savaitėms) ir mažai kaštuoja, j 
vra aitri, svaigina ir vidų- ta bonka nepertikrins jus kad ta v . , p mi yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
1‘IUS SK3UC11I13. LSD. S įj riebumo—pinigai bus grąžinti.

Nustojo 20 Svarų
Riebumo į 4 Savaites

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

Riebus žmonės turėtų gerti šauk
štuką Kruschen Salts stikle karšto 

' vandens rytais prieš pusryčius—jo~

Baudžiauninkė
’ 4 aktų melodrama, pritaikyta lens 

vam perstatymui Amerikos Lietu 
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir I 
moterų. 67 pusi....................... 50c

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

Kūmučių Rojus
Keturių veiksmų tragi-kcmediji- 
iš prohibicijos laikų. Reikalingi- 
6 vyrų ir 6 moterų. Knygute 6C 
pusi. Kaina .......................... 50-

NENORĖJAI DUONOS —
GRAUŽK PLYTAS

Trumpute, 20 pusi, komedija i.' 
jaunųjų gyvenimo. Vaidinti rei 
kia 3 vyrų. Kaina .............. 15.

DVI SESERĮ
4 aktų tragi-dramZ iš Amerikos

' gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4 
moterys ir apie 15 vyrų. Kny
gele 60 pusi. Kaina .......... 50c

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

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dą. Lošia 7 vyrai,

Divorsas
3 aktų ko'medija 
prietikių Lietuvoj.
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. .. . 50r

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

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

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

2 moterys. 50r

iš Amerikiečią 
Lengva staty-

tatement of Condition
of the Society for Savings 
in the City of Cleveland

RUGSĖJO 30, 1932

TURTAS
P nigai Rankose ir kituose Bankuose $ 
United States Valdžios Bondsai _____
M’estų, Valstijų ir kiti Bondsai_____
Prmo Mortgage Paskolos ant Namu.. 
Paskolos už Užstatus ______________
Real Estate, Banko Namas_________
Kiti Turimi Namai__________________
Suėję Nuošimčiai, ir k-tas Tartas___

15.436,064.47 
10,333,15J 00 
45,380,285 61 
36,350,875.62 
4,673,676 32 
1,125,000.00

971,293.99 
1,834,130 91

Viso $116^29,476 95

ATSAKOMYBĖ
Perviršio Fondas ___
Nepadalinti Pelnai 
Rezervas Nuošimčiams 
Rezervas Taksams 
Taupymų Depozitai
Kitokia Atsakomybė

8,000,000.00
848,755 22
907,089 20
323,739.21

106,142,987.96
6,905 36

Viso. $116,229,476 95
tncorporafeA 1849

tor pavings
in the City of Cleveland.

PUBLIC SQUARE
Put your savings in a savings bank

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

I‘ P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

JAUNYSTĖS SPĖKOS
Dr. Magnus Hirschfield, žinomas pasaulinis autoritetas Ly

tiškų dalykų ir Direktorius Seksualio Mokslo Instituto Berline, 
Vokietijoj, sutvėrė

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

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

L. S. Valdininkas, 60 meti, 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'del's. Jam duota 2 Titus- 
Pearls i dieną. 2 savaites 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 fizišką spėką ir vyriškumą kokį tu
rėjo . geriausiame savo amžyje.

Pradėk atgaut savo jaunystę dabar! šiandien! Per 2 sa
vaites patėmysit naują, vyrišką spėką savyje. Pasiųsk't $5.00 
(cash registruotą'arba money orderį) 2 savaičių gydymui. Rei
kalaukit knygelės. Priimam ir C. O. D. užsakymus

Išvengimui klaipų išpildykit sekantį kuponą:

Teutonia Import & Export Service Co., Dpt. 11159
211 Fourth Avenue, New York City. N. Y.

Išvengimui klaidų, išpildykit sakantį kuponą:

Pearls, už kuriuos siunčiu $--------------V '

Mano vardas-------------- - -------------------- City------------------------------

Adresas__________________ _________ State--------------------------------

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

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

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

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

UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų 
pasaka. Lošia 6 v., 2 m...... 15c

REIKALAUKIT DABAR!

♦“DIRVA”
C820 Superior av. Cleveland. G

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas Vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į 
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.

PROBAK
| geriausios 

skustuve,

O
te

M'

1 ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS I
H Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio = 
= Isibėgimo ir Tykaus Motoro Veikim ■- prisipildykil s 
= sau tanką su Nauju žaliu ETHlr GASOLINE E

H Daugiau Spėkos
E Daugiau
E Mylių

Gausit visose j
Pennzoil ;
Stotyse E

= THE COLUMBIA REFINING COMPANY =
^IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIUHIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IĮĮIIIIIIIIHIIIĮIIIIIHĮ,,^

KELIAUKIT LIETUVON
Keliaukit žinomos garsios CUNARD LINE laivais į Lie
tuvą — greiti, patogus, dideli. Geras, mandagus patar
navimas. Kelionė per Cherbourgh j Kauną arba pel 
Southampton Į Klaipeda.

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

Informacijų kreipkitės į:

CUNARD LINE
1022 Chester Avenue Cleveland, Ohio

arba i

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Euper.se
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K GIRDĖT MaaMPEffiESE j
LAIŠKAS Iš KELIONĖS

“DIRVA”, 6S20 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Kas sekmadienio rytą, nuo 9 v., iš Stoties WJAY 

astiLuna Lietuviški Radio Programai.

Klausykit jų patys ir praneškit savo draugams.

Denis Rickevičius, kuris 
i ažiavo į Lietuvą Rugp.

5 d. per “Dirvos” agentu- 
rašo Zig. Vasiliauskui 

Clevelande, sekančiai:
| “Kaslink kelionės tai aš 
į tokios kelionės neskaitau už 

už geriausias

Sarpalius Sugryžo — !m 

tynęs Clevelande 
Spalių 12 d.

Vajaus Atidarymas 
Puikiai Pavyko

“Dirvos” skaitytojų vajus 
prasidėjo sekmadienį, Spalių 2 
d. Iš ryto 9 vai. buvo radio 
programas iš stoties WJAY, o 
vakare Lietuvių salėje koncer
tas ir kalbos.

Vakaro programas buvo įvai
rus, susidėjo iš kalbų, dainų ir 
muzikos. Programas atidaryta 
su Lietuvos Himnu, kurį su
griežė orkestras. Pirmiausias i 
kalbėjo “Dirvos” redaktorius 
Karpavičius, pasakė trumpą1 
kalbą iš Lietuvos istorijos, pri
mindamas Keistučio mirtį ir 
jos priežastį. Po to sekė mu
zika ir dainos, ką išpildė šios 
ypatos: dainavo Elena 
tė, Adelė Miliauskiutė, 
Roversteinas, Antanas 
Genovaitė Petraičiutė, 
Jonaitis, J. Kayackas ir 
roniečiai, broliai Hollišiai. Mu
zikai? dalį išpildė akordionistai 
Jonas Drasutis ir Al Mikėnas, 
ir jaunas smuikininkas Leonar
das Eitutis. Prie piano buvo 
Alize Kudžiutė, Regina Grei
čiūtė ir Aldona Vilkelis,

Reikia paminėti kad progra- 
mo dalyviai, kaip solistės taip 
ir solistai ir muzikantai labai 
publiką patenkino ir buvo po 
kelis įtartus iššaukiami.

Pusiau programo buvo per
trauka ir pasakė trumpą bet la
bai įdomią kalbą P. J. žuris, nu
rodydamas spaudos svarbą mu
sų gyvenime ir reikalingumą 
Lietuviams skaityti laikraščius, 
ypač tuos kurie neša naudą Lie
tuvių tautai.

Programą baigiant buvo lei
džiama išlaimėjimui penkios 
metinės “Dirvos” prenumera
tos, kurias laimėjo šie: Mikas 
Paulis, Stella Deksnis, 
Chatt, Marė Aponaitis, Stella 
Baker (visi Lietuviai).

žodžiu sakant visas vakaras 
buvo pilnas gyvumo ir atrodė 
kad publika buvo užganėdinta. 
Po programo tęsėsi šokiai iki 
vėlumai, griežiant Apanaičio 
orkestrui.

Buvo dikčiai svečių iš Ak- 
rono ir iš kitų aplinkinių mie
stelių.

Publikos buvo pilna sale ir 
kaip matėsi visi buvo gerame 
upe remti “Dirvos” vajų ir pa
daryti jį pasekmingų.

Vardan “Dirvos” tariu šir
dingą ačiū visiems programo 
dalyviams, dainininkams, 
nininkėms
visiems kurie kuo prisidėjo prie 
padarymo šio vakaro pasekmin
gu.

(Nors turėjo dainuoti p. St. 
Greičienė, bet ji nesijautė ge
rai, o p. Simokaitis, “Liaudies 
Tribunes” redaktorius, turėjo 
Chicagoj svarbius Amerikos 
politikoje mitingus ir negalėjo 
pribūti kalbėti.)

Jonas Jarus, 
“Dirvos” Vajus Vedėjas.

VILNIAUS PROGRAMAS. 
Šį. sekmadienį per radio girdė
kit paminėjimui Spalių 9-tos 
p. įtaikytas 'dainas. Programai 

unu 9 vai. ryto iš WJAY sto
nes.

Cleveland® Lietuvių
Radio Toli Girdimas j KeiiUl1

I Kelionę, bet
Clevelando Lietuvių radio vaišes, lyg geriausiame ho- 

programai prasidėjo sekmadie-i 
nį ir tęsis kas savaitė tą pat 
9 valandą ryto, iš WJAY sto
ties.

Muzika kurią girdėjot atida
rant ir užbaigiant programą 
yra tai graži St. Šimkaus kom
pozicija, “Plaukia sau Laive
lis” (rekordas). Ją girdėsit tol

V,

DARŽELIO “card party”.! kol tęsis Lietuviški radio pro-
' ietuvių Kultūrinio Darželio1 gramai.
ir misija rengia smagų vaka-j Gauta žinių kad musų nro- 
: ”į card party Lietuvių salėje/ gramai girdisi Daytone, Det- 
kuris įvyks ateinančio ketvir-i roite, Pittsburge ir Kanadoje, 

jtadienio vakare, Spalių 13 d.,1 Programai yra tik 15 minu-j 
I nuo 7:30 vai. Tikietus galit' P) laiko, nes Clevelande radio 

gyti iškalno arba gausit ten stotys labai brangios ir kolei!. 
. įžanga 25c. 1 kas daugiau neišgalim.pat prie durų. Įžanga 25c.

Grigiu- 
Jurgis 

Zdanis, 
Louis 

du Ak-

Anna

dai-
ir muzikantams ir

A. BIGAILA iš Fostoria, O., 
i../.kėši Clevelande pas gimines, 
ir apsilankęs “Dirvoje” užsimo
kėjo šąvo prenumeratą. Sako 
pas juos darbai pradėjo eiti, 
tik algos žymiai numažintos.

DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS, 
.štsdįenio vakare, Spalių 1 d., 

Jarų namuose buvo suren 
-l?.s smagus draugiškas vaka- 
ėiis. Dalyvavo pp. Karpavi- 
■iai, Brazauskai, kiti Jarai, E 
h igiutė, A. Pautienė, J. V. Mi
kulis, Vilčinskai. “Besieda” 
juvo labai smagi ir užsitęsė iki 
paryčio. Buvęs.

VIEŠA padėka, šiuomi dė
kojame visiems kurie Spalių 1 
1. atsilankė į šv. Kazimiero dr- 
:c.s parengtą card party Lietu
kų salėje, naudai sergančio 
Cm. Kuliavo. Vakarėlis nusi
tekę labai gerai, pelno liko virš 
>23. Podraug ačiū tiems kurie 
aukavo šiam vakarėliui dova
nas, ypatingai ačiū p. Baltru
šaitienei už pasidarbavimą ir 
Įsiems kitiems kurie kuo nors 

nusidėjo prie šio parengimo.
Komisija.

IŠVAŽIAVO Lietuvon. Spa
li 4 d. laivu “Mauretania” iš

keliavo Lietuvon apsilankyti 
Bionislava Drukteinienė, net iš 
sberdeen, Wash. Laivakortę 
lirko “Dirvos” agenturo. Ji 

‘Dirvos” skai-
Linkime laimingos ke-

>uvo nuolatinė 
:ytoja. 
lionės.

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

1

Jeigu j 
daugiau prisidės biznierių 
šiaip kurie išgali parems 
aukaudami, vėliau gal bus 
Įima duoti pusvalandį.

Šiose dienose prisidėjo su 
ka radio programų parėmimui 
J. Urbšaitis ir John DeRighter.

“Dirvos” redaktorius būda
mas radio stotyje tą rytą gavo 
telegramas su pasveikinimais 
nuo “Margučio” ir nuo Simo- 
kaičio iš Chicagos. Tas paro
do kaip ir tie tolimi musų drau
gai interesuojasi musų darbu.

LIETUVIŲ MOTERŲ Klubo 
pirmas šio sezono susirinkimas 
atsibus pirmadienio vakare, 10 
d. Spalių, p. Šukienės namuo
se, 6892 Superior avenue, nuo 
7:30 vai. Susirinkimas bus la
bai svarbus, bus aptarimų apie 
ruošiamą parodą ir kiti reika
lai, todėl visos narės privalo 
atsilankyti. Atsiveskite nau
ju narių, ir šiaip norinčios įs
toti į klubą moterys prašomos 
atsilankyti. O. Karpius, sek.

COMMUNITY FUND šymet 
pasiskyrė surinkti $4,250,000, 
arba $1,400,000 mažiau negu 
pernai, kadangi gauta paskola 
iš valdžios finansinės korpora
cijos pirmai daliai kitų metų 
šęlpimo reikalams apsirūpinti.

Iš MIESTO darbų atleidinė
ja tokius 
piliečiais, 
liečius.

NAUJAS CHORAS. Susitvė- 
ė naujas Člevelando Lietuvių 

Vieno Choras. Dainų praktikos 
tsibuna ketvirtadienio yaka- 
ais nuo 7:30 vai. pp. Pauliu

kevičių namuose, 7617 Lock- 
year avė. Mokina Vincas Grei
mus. Į šį chorą gali prigulėti 
Lik specialiai pakviesti prityrę 
dainavinie ir vaidinime asme
nys. Visi kurie gavote pakvie
timus malonėkite susirinkti į 
•irš nurodytą vietą.

Panašus choras čia buvo se- 
lai pageidaujamas. Jo tikslas 
bus rimtai darbuotis Lietuvių 
meno srityje: statyti teatrus, 
operetes, dainuoti į radio ir 
rengti prakilnius muzikalius 
vakarus. Rep.

VAŽIUOSIT LIETUVON?— 
kreipkitės į “Dirvos” Agentūrą 
informacijų ir laivakorčių.

kurie nėra Amerikos 
o j jų vietą ima pi-

IR PRANAS KUNCAI-ADELE
Č1AI Spalių 1 d. sulaukė grąžos duk
relės. Motina ir duktė jaučiasi ge
rai.

helyje gyvenau, valgis visa- 
'os buvo trijų rusių ir da- 
ė kasdien valgyt keturis 

kartus, ir vis kaskart kito
kius. Kasdien nuo 4 iki 5 
,o pietų groja orkestras iš 
i muzikantų; kas antra 

.’iena rodo puikius kruta
mas paveikslus. ’ Kas antra 
diena gaudavom laikraš- 
čtis su visokiomis žiniomis. 
Oras juromis buvo labai ty- 

ikus ir musų 
' plaukė 
Laivas 
ir per

’Cįmyliu. Važiavimas buvo la- 
paJbai smagus. Sustojom Nor- 
ga_ vegijoj, išleidimui Norvegų 

keleivių; ir laivas stovėjo 4 
au- valandas. Pasivaikščiojom 

po miestą. Paskui 
vom i Kopenhageną, 
joj, ten stovėjom 5 
das, o po tam sėdom 
laivą, vardu “Vistula”, ku
ris vežė mus Klaipėdon. 
Kadangi važiavo ir Lenkų 
tai laivas užsuko į Danzi- 
gą, o paskui jau traukėm 
Klaipėdon. Klaipėdą pa
siekėm Rugp. 25 d., ir išli
pom jau ant savo žemės. 
Klaipėda labai gražus uos
tas, ir mus čia gražiai pa
sitiko ir patarnavo. Musų 
nekrėtė ir nereikėjo atida
ryti bagažų, tik paklausė 
ką vežam, mes pasakėm kad 
tik savo visus senus daiktus 
ir to užteko.- Po tam su tais 
ponais biski išsigėrėm už 
tai kad jie taip gražiai su 
mumis apsiėjo. Visur mus 
pagodoje, matyt Lietuvos 
valdžia gera yra ir yra ge
ra tvarka. Visur ramu ir 
tvarku.

“Iš Klaipėdos atvažiavau 
į Kauną, mano bagažą nu
siuntė Ukmergėn iš pat 
Klaipėdos stoties, o aš pas
kui busu parvažiavau į Uk
mergę-. Iš Ukmergės tai 
pasisamdžiau vežiką ir par
važiavau Į Bartkumis. Vi
sa kelionė pasisekė laimin
gai.”

VYNUOGĖS (Grapes)
Puikiausias derlius visokių 
rūšių vyr.uog.ų. G~lirr.ą 
r--uti 1 bai pigai tiesiog iš 
musų vynuogyno. Kreip
kitės tuojau. (41)
A. M. SMIGELSKIS Farm
7581 State Rd. West Side

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

Popieriuotojas ir Maliavotojas 
Taipgi atnaujinu senas grindis. 
X įimu nuo sienų senas popieras su 
vėtausios mados Įrankiais greitai ir 
gerai. Neišduokit darbo kitiems be 
mano šiometinio' -apkainavimo. Dar
ba darom ant išmokėjimo — duokit 
išpopieriuot člabar, o mokėsit vėliau

Tel. HEndėrson 2136

Spaliu 7, 1932
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1 Ofiso Telefonai Namu Ž 
?MAin 1773 KEnmore 4740W* 
Į P. J. KERŠIS 
i 1414 Standard Bank Bldg. 2 
. TT Baigęs teisių mokslų Cumber- T 
S land Universitete ir darbuojas X 
f su Teisių ofisu advokatų 
t Collister, Stevens ir į 
į Kurzenberger 1!
X Su visais teisiu reikalais Lietu- .. 
■!• viai, Slavai, Lenkai ‘ ir Rusai;; 
į kreipkitės prie musų. I
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W LITWIM
(THE FIPIO) 

He only Lithuanian Newspap 
Published Weekly at Clevelan 

Ohio Lithuanian Publis
Yearly Subscription Ba 

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

Advertising rates on applic

“DIRVA” 
.«2ii Superior Ave. Cleve

No. 42

Frederikas” 
lyg koks milžinas, 
labai gerai įrengtas 
parą darė iki 400

važia- 
Dani- 

valan- 
i kitą

Karolis Sarpalius, visų myli
mas imtikas, šiose dienose su- 
gryžo iš vakarinių valstijų ir 
apsistojo Clevelande. čia tu
rės pirmas ištynes kitą trečia
dienį, Spalių 12 d., Public Au
ditorium (didžiojoj salėj), su 
pragarsėjusiu imtiku Jim Clink- 
stock. Tą vakarą imsis Jim 
Londos su Kampfer.

Sarpalius nebuvo Clevelande 
jau trys metai. Per tą laiką 
apvažinėjo Australiją, kur tu
rėjo daug imtynių ir jam ge
rai sekėsi. Po to per suvirs 
porą metų ėmėsi vakarinėse 
valstijose su geriausiomis pa
sekmėmis.

Lietuviams bus smagu pa
matyti žymiausį savo imtiką 
vėl imantis Clevelande.

Po Sarpaliaus čia bandė įsi
gyventi 
bet jie 
garsėjo 
linkimo

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

~K. STON IS ’
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave. 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčų 

1310 Russell Road

1932 METŲ BONŲ 
KUPONAI

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

: 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 ru
blis 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. HEndėrson 0571

I O © ROSEDALE ©| 
t KJ Dry Cleaning Co.f t BMJįĮ HEnd. 7906 J 
J C. F. PETRAITIS, Prop. J f 6702 Superior Ave., |

.yc. .it. .v. i&b Jį. rfb atįi įJl a. įįfc a, a OT V“ V v v < -r w

kiti Lietuviai imtikai, 
nei vienas tiek nepra- 
ir neįgavo publikos pa- 
kaip jis.

APSIVED*IMUI pajieškau mergi
nos arba našlės; aš turiu savo na
mą; turiu dvi mergaites, 12 ir 10 
metų. Prašau atsišaukti laišku.

Antanas Vasiliauskas
27 Garfield St. Taunton, Mass.

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.

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 nusipirkti arba dapirk- 
ti saviškiams ten gyvenan
tiems, informacijų klauskite 
“Dirvos” Administracijoje.

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.

ANT RENDOS
5 kambariai, tinka didelei šeimai. 

Pigiai, $15 į mėnesį. Arti E. 71 st 
7216 MELROSE AVE.

Visas 
P asaulis 
Jin}<ęs

Prie

fe?

GtW
%va>ts
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NIKODEMAS A. WILKELIS |
(Neverauskas)

Licensed Funeral Director |
Visiems gera! žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- Ę 
dernišką laidotuvių vietą

WILKELIS FUNERAL HOME |

6522 Superior Avenue
Nor'ntioms kambaris duodama veltui. Patarnavimas = 

y c'trr.. auk'čiaus'os rūšies ir visais atžvilgiais moder- E 
niškas. Kainos žemos ir visiems prieinamos.

HEndėrson 9292 =
^nilllllllllllllllllllllllllllllinillHEIIIIiilIllIlIKiiililIlIlIlIlIUIlllllllllllllIMlIlIlIIIIIIIIilIIlDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliK

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Mėsinyčia ir Grosernė — Gerai 

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

4060 SUPERIOR AVE.

NAMAS IŠNUOMOJAMA
6 kambarių namas, tinka didele' 

šeimai, turi porčių, garadžiu.
7607 STAR AVE.

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

garų ir mokyklos reikmenų krautu- 
'ė. $400 į savaite garantuota. Par
aduos pigiai. Važiuokit Notting
ham karu.

G-REICTH
Muzikos Mokykla
19650 Pasnaw Ave.

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

Moki narna klesiškos 
muzikos ir jazzo. 

30 metų patyrimo mokini
me.

JAMES Restaurant
6603

Skan įs 
valgiai, 
pas mus

UŽKVIEČIAM VISUS.
PARSIDUODA ARBA IŠSL

Wade Park Avenue
Amerikoniški ir Europiški 
Kainos žemos. Lietuvis1 
užeina ir buna patenkinti.

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 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitn*  

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

Lithuanian Funeral Home Ę
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų E

kambarius leidžiame dykai. =
Lietuviai kreipdamiesi reikale piie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- Ę 
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- 

\ nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- E
gos. žemiausia kaina laidotuvėms visos lėšos $150

E ir aukštyn be apribojimo. Reikak telefonuokit. Ę
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 E
?niiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiuii»i>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE

DARBAI
IR darbininkų žinios

JllllliillliillllllillllllllllllilllllJICIIDIHlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllir 

I DABAR LAIKAS PIRKTI
IR TAUPYTI PINIGUS!

VYRAMS
; Sveteliai ...................... 89c
; Union Apatiniai ......... 69c
: Išeiginiai Marškiniai . . . 79c
; šilkinės Kojinės ........ 14c
i Kepuraitės .................. 50c

VYRIŠKĮ VILNONIAI 
: SIUTAI arba $1 H
i PLOŠČIAI ..............

THE KRAMER
: 7002-04 Superior Ave.
'.llllllllllllll!lllllilllllllli!lll!lllll!l1!II!ll!lt!l[lll!lllllllllll!llllllllllllllll!llllllllllllllL

48c
25c
75c
89c

VAIKAMS 
Marškiniai ............

Union Apatiniai . . 
Trumpos Kelnaitės 
Sveteriai ................
SIUTAI ...................... $2.89
VAIKAMS LEATHERETTE 
ŠILTI ŽEMINIAI $0.45
ŠVARKAI .............. &

& REICH CO.
Kampas Giddings Rd.

SENAI LAUKIAMA

Valgių Gaminimo ir Namų Prižiurejimo 
J 

Knyga Jau Gatava
Joje Telpa apie 400 Receptų del Gaminimo įvairiu Valgių

Puslapių 173. Su paveikslais

Kaina su prisiuntiinu $1.00
Sveikatos atžvilgiu ta knyga turėtų rastis kiekvienoj Lietuvių 

šeimoj. Užsakymus siųskite šiuo adresu':
“AMERIKOS LIETUVIS”

11 Vernon Street Worcester, Mass.

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
Laidotuvių Direktorė — 6621 Edna Avenue

P. P. MULIOLIS
REAL ESTATE & INSURANCE — 6606 Superior Ave.
ST. CLAIR BAKERY - Chas. O’Bell, sav.

DUONKEPYKLA — 1404 East 66 St.

DR. S. T. THOMAS-TAMOŠA1T1S 
DENTISTAS — 1304 East 68th Street , 

JUOZAS ŠEŠTOKAS
GROSERNĖ — 1364 E. 68th St.

JUOZAS BLAŠKEVIČ1US
GROSERNĖ IR BUBERNĖ — 1168 E. 77 St.

PROKUPU KRAUTUVĖ
GROSERNĖ IR BUčERNĖ — 1023 Ansel Road

BEN RAKAUSKAS
RADIO ir GRAFOFONAI — 1340 Russell Road

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

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

Bedarbių skaičius pat 
dėjo. Remiantis tuo fak 
kad nuo ūkių paleista af 
100,000- darbininkų, pasibi 
gus laukų darbams, Amei 
kos Darbo Federacijos vi 
surinkai sako kad Rugpj 
čio mėnesį bedarbių bm 
100,000 daugiau negu Li 
pos mėnesį. Viso bedarbi 
Federacijos skaitlinėmis ; 
ra .11,500,000.

Prasidėjęs rudeninis ėm 
n.as darbininku į dirbtuvi 
viršuje paduotą skaičių b 
darbių žymiai sumažino.

Audinyčios paėmė dirb 
50,1100 darbininku. Pras 
dėjus netikėtai padidėji 
šiam reikalavimui yatod ąu 

1 Sffiuj f rudenį žymiai pra 
dėjo dirbti vatos audiny 
čios lytinėse valstijose, pa 
imdamos į darbus apie 50,- 
darbininkų. Padidėjo rei
kalavimas ir rayon ir vil
nonių gaminių.

Shenandoah. Pa. — Pra
dėjo dii'bti West Shenan
doah kasykla, kurioje gave 
darbo 875 angliakasiai.

Angliakasiai gryžta dirb
ti. Edwardsville, 111. — čia 
susitaikė naujos angliaka
sių unijos atstovai dirbti už 
?5 į dieną, kurie iki šiol ko
vojo už $6.10 mokestį į die
ną, ir apie 5,000 darbinin
ku gryžo dirbti. Tikima 
kad sulyg šios sutarties su- 
giyš dirbti apie 20,000 an
gliakasių šiaurinėj ir cen- 
tralinėj Illinois.

Cincinnati. 0. — Didelė 
muilo išdirbimo firma Proc
tor and Gamble Įvedė pen
kių dienų savaitės darbą vi-, 
sose savo dirbtuvėse Suvie
nytose Valstijose ir Kana
doje.

Uždraudžia streikus. Vo
kietijos darbo ministeris iš
leido patvarkymą kuriuo 
padaro šalyje streikus ne
teisėtais. Darbdaviams gi 
pavėlina trumpinti darbo 
valandas, mažint algas ir 
samdyt daugiau darbinin
kų.

Žuvo 19 angliakasių. An
glijoje, prie Leigh, yienoje 
angliakasykloje keltuvui su 
20 darbininkų leidžiantis į 
kasyklą, keltuvas nukrito į 
100 pėdų gilumą, kur apa
čioj buvo vandens, ir prigė
rė 19 darbininkė, tik vienas 
spėjo iš keltuvo kasės išsi- 
liuosuoti.
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