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Komunistai Kratosi AMERIKĄ LAUKIA 
DIDELĖ PIRKIMŲ 

BANGA ,

■ SAKO, JAPONIJA AP
VYLĖ AMERIKĄ

John S. Galvin iš Lima,

SUSIPAŽINKIT: FRANKLIN D. ROOSEVELT 
Demokratų Kandidatas i S. V. Prezidentus

Savo “Negeistinųjų”
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

•  *
IŠMETĖ IŠ PARTIJOS 

20 ŽYMIŲ REVO
LIUCIJOS VADŲ

RUSIJA ATIDARĖ MIL
ŽINIŠKĄ ELEKTROS 

STOTI

O., darbų paskirstymo ko
misijos narys ketvirtame 
Fėderalio Rezervo distrik- 
te, sako kad kaip greit pra
sidės darbai kilti, tuoj kils 
reikalavimus įvairių pirki
nių už apie $50,000,000,000 
suma. z I

Galviu 4ra prezidentas 
Ohio plieno; kompanijos; jis 
savo tikrinimus remia ant

Bedarbių skaičius padi
dėjo. Remiantis tuo faktu 
kad nuo ūkių paleista apie 
100,000' darbininkų, pasibai
gus laukų darbams, Ameri
kos Darbo Federacijos vir
šininkai sako kad Rugpjū
čio mėnesį bedarbių buvo 
100,000 daugiau negu Lie
pos mėnesį. Viso bedarbių 
Federacijos skaitlinėmis y- 
ra 11,500,000.

Prasidėjęs rudeninis ėmi
mas darbininkų j dirbtuves 
viršuje paduotą skaičių be
darbių žymiai sumažino.

Audinyčios paėmė dirbti 
50,000 darbininkų. Prasi
dėjus netikėtai padidėju
siam reikalavimui vatos au
dinių, į rudenį žymiai pra
dėjo dirbti vatos audiny
čios rytinėse valstijose, pa- 
imdamos į darbus apie 50,- 
darbininkų. Padidėjo rei
kalavimas ir rayon ir vil
nonių gaminių. 1

Shenandoah. Pa. — Pra
dėjo dirbti West Shenan
doah kasykla, kurioje gavo 
darbo 875 angliakasiai.

Angliakasiai gryžta dirb
ti. Edwardsville, Ill. — Čia 
susitaikė naujos angliaka
sių unijos atstovai dirbti už 
$5 j dieną, kurie iki šiol ko
vojo už $6.10 mokestį į die
ną, ir apie 5,000 darbinin- 

• kij gryžo dirbti. Tikima 
kad sulyg šios sutarties su- 
gryš dirbti apie 20,000 an
gliakasių šiaurinėj ir cen- 
tralinėj Illinois.

• Maskva. — Spalių 11 d., 
komunistų partijos centra- 
linis kontrolės komitetas 
savo posėdyje- nutarė iš
mesti iš partijos pora de- 
sėtkų žymių Rusijos revo
liucijos veikėjų, tarp jų ir 
Zinovjevą, kuris kitados 
buvo pirmininku trečiojo 
internacionalo veikiančiojo 
komiteto; Lutas iš žymiau
sių revoliucijonierių yra 
Kamenev, Trockio švogeris, 
taipgi atrastas “ negeisti
nu” komunistams.

Jie atrasti kaltais orga
nizavime kontr-revoliucijos 
grupės kovai prieš suvals- 
tybinimą ūkių. /

Tie visi išmestieji iš par
tijos žmonės buvo per ilgus 
laikus revoliucinio judėji
mo veikėjai ir Trockio pa
sekėjai.

Tas parodo kad pačioje 
Rusijoje tarp proletariato 
carų pradeda didėti ir didė
ti siena, ir kada nors jie tu
rės patys tarp savęs susi
pešti ir sukelti sovietuosc- 
naują revoliuciją.

Šis komunistų partijos 
“plenumas” tarp kitų gar
sių savo rėkavimų pareiš
kė kad prasidės milžiniškos 
klesų kovos kurios baigsis 
karais ir revoliucija. ' “Ka
pitalizmo stabilizacijos pe
riodas” baigiasi, sako ko
munistų carai.

Cincinnati. O. — Didelė 
muilo išdirbimo firma Proc
tor and Gamble įvedė pen
kių dienų savaitės darbą vi
sose savo dirbtuvėse Suvie- 

. nytose Valstijose ir Kana
doje.

RUSIJA NORI BIZNIA- 
VOT SU AMERIKA

Cincinnati, O. — Sovietų 
prekybos atstovas Bogda
nov pasakė kad sovietų Ru
sija nori prekiauti su Ame
rika ir kas metai pirktų vi
sokių reikmenų už apie 
$100,000,000 jeigu butų at
imta nekurie barjerai kurie 
kliudo Amerikos - Rusijos 
prekybai.

Dnieprostroy, Rusija. — 
Sovietai iškilmingai atida
rė vieną iš penkmečio pro
jektų, milžinišką elektros 
gaminimo stotį prie Dniep
ro. Tai esanti didžiausia 
elektros stotis pasaulyje. Ji 
kaštavo $110,000,000. Sto
tį būdavo jo Amerikonai in
žinieriai.

Dabar sovietų carai tu
rės laužyti galvas suradi
mui kur tą elektros spėką 
dėti, nes patiems Rusams 
mužikams ji nereikalinga; 
miestai kurie iki šiol reika
lavo elektros, ją pasigamin
davo. Fabrikų ant greitų- 
tų nepristatys tiek kad už
tektų darbo tokiai stočiai; 
į užrubežį elektros spėkos 
eksportuoti negalima. So
vietai dabar turės darbo 
keliems šimtams darbinin
kų tą elektros stotį tik pri
žiūrėti kad mašinos nesu- 
rudytų.

Sovietų carai neapgalvo
tai užsimanė “pralenkti ka
pitalistus” ir išstato tokias 
milžiniškas įmones visai ne
turėdami joms darbo.

Jeigu butų aplink dideli 
miestai su daugybe fabri
kų, jeigu butų gelžkeliai iš 
tų fabrikų išvežti prekėms, 
tada nauja elektros stotis 
butų labai reikalinga, nes 
galėtų greituoju visas dirb
tuves elektrifikuoti. O ką 
veiks su elektra dabar?

Iki išbudavos fabrikus, ta 
stotis sugrius.

surinktų žinių, kurios pa
rodo kad nuo 1929 metų su
stojo žymesnis pirkimas; 
kaip greit prasidės darbai, 
darbininkai labai ims viską 
pirkti, todėl ragina indus
trijas imtis'tvarkyti darbus 
taip kad darbininkai gautų 
dirbti.

Amerikos darbininkai vi
sados buvo geriausi pirkė
jai, ir industrija ir gerovė 
pakils kaip greit sugryš jų 
pirkimo galimybės, sako jis.

Kaįp greit darbininkai 
sugryš į darbus tuoj bus 
pareikalavimas virš šešių 
milijonų automobilių, apie 
1,000,000 elektriškų refrige- 
ratorių (šaldytuvų), apie 
5:000,000 skalbiamų maši
nų, 3,700,000 radio apara
tų, 2,900,000 prosijamų ma
šinų, 1,494,000 įvairių šil
dymo prietaisų, $1,104,000,- 
000 vertės vyriškų rūbų.

Washington. — Kaip iš
rodo tai Japonai 1922 me
tais graliai apmuilino akis 
Amerikai, atsilankę į Wa- 
shingtono konferenciją, ku
rioj buvo tariamasi apie su
mažinimą kariškų laivynų,

Japonija pasirašė Dęvy- 
nių Valstybių sutartį Toli
mų Rytų klausime ir norė
jo kad Amerika paskandin
tų savo kariškus laivus ir 
paliktų Filipinų salas Ja
ponų malonei.

Dabar Japonija pasakė 
kad nežiūrint nei tos sutar
ties, nei Tautų Sąjungos at
stovų raporto apie Man- 
džurijos užgrobimo neteisė
tumą, Japonija iš Mandžu- 
rijos nesitrauks.

AIRIJOJ BEDARBIU 
RIAUŠĖS

Belfast. — Spalių 11 d. 
įvyko 10,000 bedarbių de
monstracija ir riaušės, nu
žudyta vienas žmogus ir ke
li desėtkai sužeista. Tūks
tančiai policijos paėmė pa
dėtį į savo kontrolę, užda
rė ineigas į miestą kad- ne
prisirinktų daugiau riauši
ninkų. Tą naktį daugelyje 
vietų mieste buvo kilę gais
rai, bet jie sukontroliuoti.

NUŽUDĖ 12 POLICI- 
JANTŲ

Manila, P. I. — Ant Jo- 
16 salos, Filipinuose, plėši
kai sušaudė 12 policijant 
atėjusių juos suvaldyti.

VOKIETIJA VERŽIASI 
PRIE SUSI LYGINIMO 

SU KITOMIS
Munich, Bavarija. — Čia 

kalbėdamas industrialistų 
susirinkime, Vokietijos kan
cleris von Papen pareiškė 
kad Vokietija daugiau ne
bus. kitų šalių pastumdėlė, 
kad reikalinga perkeisti ša
lies konstituciją ir sutverti 
tokią vyriausybę kuri sto
vės kaip Gibraltaras virš 
žmonių. Vokietija turi su
silyginti su kitomis valsty
bėmis ginklų klausime, to
liau pasakė von Papen.

Vokietija rengiasi prie 
naujo seimo rinkimų ir no
ri kad ineitų į seimą- tokie 
žmonės kurie pritars atgai
vinimui karingos Vokieti
jos.

.ĮIEŠKO pinigų kovai 
SU PROHIBICIJA

Nacionalė Crusaders or
ganizacija, kurios tikslas 
yra paskubėti panaikinimą 
prohibicijos, šiose dienose 
užveda dešimties dienų va
jų per 37 didesnius miestus 
sukėlimui pusės milijono 
dolarių, kad fondas butų 
gatavas artinantis prezi
dento ir kongreso rinki
mams.

Centralinė Crusaders or
ganizacijos raštinė randasi 
Clevelande.

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

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

VOKIETĖS TVERS MO
TERŲ PARTIJĄ

Berlinas. — Moterys vei
kėjos Vokietijoje pradėjo 
kalbėti apie tvėrimą savo 
politiškos partijos. Jos at
sišaukia į Vokietijos mote
ris dėtis ‘į tą businčią par
tiją ir padėti išliuosuoti ša
lį iš politiško radikalizmo, 
kuris yra svarbiausias kliu
dymas Vokietijai atsigauti. 
Moterys sako kad jos geriau 
negu vyrai sugebės išgelbė
ti savo Vaterlandą iš finan
sinės duobės.

CHINŲ-JAPONŲ MŪŠIAI
Mandžurijoje atsibuna Chinų 

puldinėjimai Japoniečių, Japo
nu kąriumenės būriai gaudo ir 
žudo Chinus “banditus”.

MEKSIKOJ NESUSIPRA
TIMAI SU BAŽNYČIA 
Meksikoje vėl atsinauji

no vyriausybės nesusiprati
mai su Romos katalikų baž
nyčia. Popiežiaus legatas 
Meksikai buvo įsakytas iš- 
deportuoti, taigi jis pats iš
važiavo į Suv. Valstijas iki 
padėtis paaiškės.

Meksika nori apriboti ku
nigų skaičių savo gyvento
jams, prieš ką protestuoja 
ir popiežius.

Pastaru laiku Meksikos 
prezidentas išleido Meksi
kos dvasiškijai naują per
sergėjimą kad bažnyčios 
bus atimtos iš kunigų ir pa
verstos į mokyklas jeigu 
kunigai nesitaikys prie vy
riausybės reikalavimų ir 
klausys pastaru laiku išlei- 
’ < trs popiežiaus encikl- 
kos.

NUŽUDĖ BROLI IŠ 
PAVYDO

Nyack, N. Y. — Spalių 
8 d. čia jaunesnis brolis, 
Herbert Luther, 17 metų, 
nušovė savo brolį Henrį; 26 
m., už tai kad jis dirbo ir 
užlaikė šeimą iš keturių ir 
jį motina ir sesuo girdavo, 
o jaunesnįjį, nedirbantį, vis 
bardavo ir uidavo. Pavy
do ir neapikantos apimtas, 
Herbertas vakare išėjęs iš 
namo j kiemą, mažu šautu
vu pataikė per langą bro
liui į galvą ir nušovė. Šo- 
viką vėliąu surado motina 
su dukteria, ir patyrę kad 
jis taip padarė, norėjo' dar 
užslėpti jį, išvežė toli nuo 
namų šautuvą ir užkasė že- 
” ėjo. Bet gydytojas pa
šauktas pas lavoną, rapor-i 

>yo policijai, kuri išklausi-j 
:.”i’s tragediją, kaltininkai 
išvežė j kalėjimą.

MIŠKŲ GAISRAI
Cochran, Ore. — Pereitą 

savaitę čia siautė didelis gi
rios gaisras, kuris apėmė 
15,000 akrų plotą ir iš visų 
pusių pradėjo supti šį mie
stelį. Virš 300 žmonių dir
bo gaisro gesinimui norė
dami išgelbėt miestelį.

Oregon ir Washington 
valstijose išdegė miško už 
apie $2,000,000. Ugnis nu
šlavė kelis kaimus.

PASAULINĖ PREKY
BOS KONFERENCIJA
Geneva. — Tautų Sąjun

gos Taryba šaukia pasauli
nę ekonominę konferenciją
Vasario mėnesį 1933 metais 
Londone, bet dienos dar ne
nustatė.

Dabar dar Tautų Sąjun
gą vargina Francuzijos er
gelis su Vokietija, kuri rei
kalauja ginklų lygybės.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS CHICAGOS IR ILLI
NOIS LIETUVIŲ VISUOMENEI

Chicagoje pradėjus veik
ti Lietuvių Nacionaliniam 
Komitetui (Republ ikon ų 
grupei) Franklin D. Roose
velt For President, Nacio
nalinis sekretorius gavo ke
letą užklausimų ar tas Ko
mitetas veikia bendrai su 
Demokratų grupe, kurios 
pirmininku yra p. K. Jurge
lionis.

Atsakymas: Lietuvių Re- 
publikonų Nacionalinis Ko
mitetas neturi nieko ben
dro su Demokratų grupe 
Chicagoje, kurią vadovau
ja K. Jurgelionis, ir Lietu
vių Nacionalinis Komitetas 
Republikonų grupės neat
sako už jokius p. Jurgelio- 
nio pareiškimus ar priža
dus.

Chicagos Lietuviai Repu- 
blikonai remia Franklin D. 
Roosevelt į Prezidentus to
dėl kad to reikalauja eko

nominis Amerikos Lietuvių 
ir visų kitų gyvenimas, del 
to kad musų manymu Roo
sevelt yra tinkamesnis žmo- 

Igus būti S. V. Prezidentu 
negu dabartinis Preziden
tas Hoover. Todėl jį re
miam ne del to kad jis De
mokratas bet kad jis yra 
vienas iš tinkamesnių mu
sų manymu būti Preziden
tu.

Lietuvių Nacionalinis Ko
mitetas Franklin D. Roose
velt For President turi sa
vo valdybą, į kurią ineina: 
Adv. A. A. Olis, National 
Chairman, Adv. R. A. Va- 
salle, Vice-National Chair
man, Inž. B. F. Simons, Na
tional Secretary. Ši valdy
ba veikia po vadovyste 
Kongresmano A. J. Sabath, 
kuris yra nacionalinis pir
mininkas visų tautų grupių 
Franklin D. Roosevelt For 
President.

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.

SLOPINA DOLARIO 
VERTĘ

Paryžius. — Europoj vėl 
pradėta slopinimas Ameri
kos dolario vertės. Sako
ma kad tam priežastį davė 
Prezidento Hoovero kalba 
pereitą savaitę Des Moines, 
Iowa Valstijoj.

Francuzų spauda sako 
kad Hoover išprovokavo

Prezidentas Hoover paaks- 
tino .bijoti kad dolaris ne
nupultų visai, todėl Euro
poje pradėta mažiau už do- 
larį mokėti.

Mirė “riebiausia pasauly
je moteris”. Richmond, Va. 
Čia nuo peršalimo mirė Al
pine Blitch, parodose pra
garsėjus kaipo “riebiausia!dolario atpiginimą savo kai-į 
pasaulyje moteris”. Ji buvolboj pasakydamas jog dola-Į
40 m. amžiaus ir svėrė 732'ris beveik nustojęs vertės, 
svaru. (Vietoj didihti pasitikėjimą,1

. Budavojiinas padidėjo. Iš.^ 
37 didesnių Amerikos mie- į 
stų surinktos žinios parodo 
kad Rugsėjo mėnesį būda
vo jimo darbų užvesta už 
$22,803,900 sumą, arba .10 
nuoš. daugiau negu JtTuvo 
Rugpjūčio mėn.
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Savaitinis LaikraštiKORESPONDENCIJOS DETROIT
PITTSBURGH!
DEGTINĖS STIKLELIŲ 1

IŠDIRBA DAUGIAU
NEGU SENIAU

Glassporte, Pa., kur yra 
didelė stiklo išdirbystė, U. 
S. Glass Co., sakoma dabar 
išdirba daugiau degtinei 
gerti stiklelių negu būdavo 
išdirbama prieš prohibicijos 
laikus. To priežastis, sako, 
prohibicija. Seniau degti
nės stikleliai būdavo dau
giausia karciamose, nors jų 
daug buvo; bet dabar kož- 
nuose namuose jų pilna, ka
dangi gėrimas atliekama 
namie. Prie to dabar daug 
daugiau stiklelių sudaužo
ma kada gėrikai namie pa- 
duksta. Karčiamoj būdavo 
net ir kvailiausiam gėrikui 
nevalia stiklelio sumušti.

Blogas dalykas buvo kar- 
čiamos, bet kada veik kiek
vienas namas virto karčia- 
ma tai blogiau nereikia.

Prohibicija įvijo stiprius 
svaiginančius gėrimus į na
mus, kur jie pradėjo auklė
ti negeistiną gaivalą ir vi
sokius prasižengėlius.

Mirė primuštas kunigas; 
Pereitą savaitę buvo užpul
tas ir primuštas Kun. Isa
iah S. Hawn, 77 m., buvęs 
Reform Church ministeris, 
mirė šeštadienį negalėda
mas pasakyti kas buvo jo 
užpuolikai. Jis buvo rastas 
be žado ant žolės prie mo
kyklos.

Protestuoja prieš univer
sitetą. Pittsburgho Univer
sitetui įvedus tam tikrą pri- 
sieką ištikimybės įstojan- 
tiems studentams, prieš tai 
ėmė protestuoti ne tik da
lis studentų, bet ir Ameri
kos Civilinės Laisvės Uni
ja per savo skyrių Pitts- 
burge.

40,369 dirba ant kelių. 
Pennsylvanijos valstijoj da
bartiniu laiku kelių tiesimo 
ir taisymo darbuose dirba 
net 40,369 darbininkai, ku
rie kitaip butų bedarbių ei
lėse. Tai yra didžiausias 
skaičius darbininkLj kada 
nors dirbęs ant kelių vienu 
kartu kurioje nors valsti
joje.

Kitose valstijose tuo lai
ku dirbo: Illinois 15,775 dar
bininkai; Minnesota, 13,695. 
Maine, 13,708: New York 
14,790; Ohio, 13,669, Texas, 
19,063.

, Nusižudė profesorius Dr. 
Baker. Washington, Pa.— 
Išėjęs iš savo namų Spalių 
10 d., Pittsburge, vėliau 
rastas nusižudęs Dr. Simon 
S. Baker, 65 m. amžiaus, 
buvęs Washington ii' Jef
ferson kolegijos preziden
tas. Šalę jo rasta revolve
ris ir jo galva buvo peršau
ta. Nusižudymo priežastis 
neaiški.

NEWARK, N. J.
Jonas W. Liūtas ordinuo- 

tas j kunigus. Žymus tau
tinio ir dvasinio darbo vei
kėjas, Jonas W. Liūtas, per 
daugelį metij veikdamas 
tautiniame darbe, vienkart 
ruošėsi į Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Amerikoje dva
sinius vadus ir Spalių 7 d., 
per Arcivyskupą S. A. Ge- 
niotį tapo įšventintas į ku
nigus.

Lietuvių Katalikų Bažny
čia Amerikoje yra grynai 
Lietuviška įstaiga, kuri ne
turi nieko bendro nei su 
Lenkų Hoduru, nei su Ro
mos K. Bažnyčia. Ši baž
nyčia yra grynai Apašta
liška Bažnyčia, kurios ne
matomoji galva yra Jėzus 
Kristus ir matomoji galva 
yra Primas Arcivyskupas 
Geniotis.

Musų savistovi bažnyčia 
ne vien kad pripažysta Jė
zaus Kristaus įstatytus sep
tynis sakramentus, bet juos 
ir pildo. Musų bažnyčia 
aukštai įvertina kunigystės 
ir moterystės sakramentus. 
Musų kunigams yra leista 
būti vedusiems ir tas daro
ma su tikslu pakelti musų 
tautą ■ ir išvengti tos visos 
netvarkos kokia reiškiasi 
Romos katalikybėje, nes ir 
pats Kristus nedraudė dva
siškiams būti vedusiems. Ji
sai sako: “Nes vyskupas, 
arba dvasiškis, turi būti 
vienos moteries vyras, be 
nuotarties, kaipo Dievo at
stovas, nerastus, ne prieta
ringas visokiems prakil
niems darbams”. Juk ir 
patys Romos kunigai tan
kiai sako kad toks mediš 
kuris neveda vaisiaus, tu
rėtų būti nukirstas ir sude
gintas.

Katalikybei plėsti ir pa
laikyti yra daug kilnių ir 
pasišventusių Lietuvių.

Numatoma kad greitu 
laiku įvyks sinodo suvažia
vimas. Be Are. Geniočio ir 
kunigų, manoma dalyvaus 
ir kiti žymus tautiniai vei
kėjai. Pulvis.

Harrison, N. J. — Sek
madienį, Spalių 16 d., 10 
vai. ryto, Šv. Jono Katali
kų bažnyčioj, 404 Cross St. 
Harrisone, bus Kun. Jono 
Liūto primicija. Tą pačią 
dieną, 7:30 vai. vakare, bus 
prakalbos, kalbės Are. Ge
niotis ir Kun. Jonas Liū
tas Lutvino salėje, Eliza- 
bethe. Pulvis.

Smulkios žinelės
Išvažiavo Lietuvon p-lė 

Veronika Usoraitė, ten ji 
stos į Vytauto D. universi
tetą su tikslu išmokti Lie
tuvių kalbos. Geros jai klo
ties.

Čia pradėjo mirti žmonės 
ne tik seni bet ir jauni.

Rugsėjo 26 d. mirė Anta
nas Karpauskas, 59 metų. 
Sirgo 8 metus. Tikybinės 
ceremonijos atlikta Šv. An
tano bažnyčioje, kūnas iš
vežtas laidot i Shenandoah, 
Pa.

Rūgs. 27 d. mirė Stasys 
Žiogą. Palaidotas iš Šv. 
Jurgio bažnyčios. Jis buvo 
tik 23 m. amžiaus.

Rugs. 30 d. mirė Jonas 
Rimkevičius, 20 metų.

Spalių 9 d. Lietuvių Šv. 
Antano bažnyčioje Kun. 
Boreišis atlaikė pamaldas 
už žuvusius kareivius gi
nant Vilnių. Kunigas pa
sakė kalbą apie Lenkų už
grobimą musų sostinės Vil
niaus, o vargoninkas J. A 
Blažis su savo choru giedo
jo tai dienai pritaikintas 
giesmes. Kun. Boreišis yra 
didelis Lietuvos patriotas.

Bolševikai, Bimbiniai su 
Pruseikiniais, čia tarp sa
vęs pešasi ir už tuščią mai
šą. Abeji vieni kitus pei
kia, bet kokis tarp jų yra 
skirtumas visiems žinoma.

Tūlas Wysocki teisiamas 
už pasamdymą žmogžudžio 
nužudyti jo žmoną, kuri bu
vo nušauta pereitą Gegužės 
28 d. neva plėšiko užpuoli
me.

Spalių 2 d. čia kalbėjo 
Demokratų partijos kandi
datas į prezidentus Roose
velt. Klausytojų buvo apie 
100,000. Kalnas.

balsvi Šitose valstijose buvo 
paduota už Hooverj. Dabar 
“šiaudinis balsavimas” ro
do jog šitose valstijose di
duma balsų bus paduota už 
Demokratų partijos kandi
datą Franklin D. Roosevelt.

PHILADELPHIA, PA.
Atsišaukimas į Philadel- 

phijos iv apielinkės Lietu
vius. Broliai ir sesės, bran
gus viengenčiai, tvirtai ti
kime kad mažai rasis tarp 
jūsų tokių kurie negirdėjo 
dainuojant Emiliją Micku- 
naitę. Tai buvo krūvelė me
tų atgal. Bet ir tada jau 
ją tie kurie girdėjot dai
nuojant vadinot lakštinga
la. Praslinko suvirs šeši 
metai. Ji per tą laiką, gar
sių artistų šalyje, Italijoje, 
lavinama žymių dainos mo
kytojų, taip ištobulino sa
vo balsą kad net po tam 
žavėjo klausytojus ir Val
stybinėj Operoj Kaune.

Dabar ji vėl yra tarpe 
musų, Philadelphijoj. Dau
gelis trokšta išgirsti ją da
bar dainuojant. Todėl mes, 
jos artimesnieji bičiuliai ir 
prieteliai kurie kartu su ja 
augome ir darbavomės, pa
tenkinimui tų kurie trokš
ta jos dainelių paklausyti 
ir kartu pagerbti ją, ruo
šiame jai koncertą Spalių 
20 d. ir prašome visus, be 
skirtumo, atsilankyti. P-lė 
Mickunaitė dainuoja taip 
vadinamu koloratūra sop
rano balsu.

Koncertas įvyks Wither
spoon salėje, prie Walnut 
ir Juniper gatvių, 8 vai. v.

P-lės M. Mickunaitės 
Prieteliai Koncerto Reng.

Kai pavasarį surengė vieną 
pikniką nuo to laiko dau
giau nieko ir negirdėti.

Spalių 9 nepaminėta. Lie
tuviams kur jie negyventų 
negali būti pamiršta Vil
niaus, Seinų ir kitų Lietu
vos dalių užgrobimas, ir at
ėjus Spalių 9-tai reiktų kaip 
galint kelti prieš Lenkiją 
protesto balsai. Pirmiau 
per keturis metus čia buvo 
rengiama Spalių 9-tos pa
minėjimai, o šymet niekas 
nepasirūpino tuo svarbiu 
reikalu, tik teko girdėti kad 
bažnyčioje buvo tai dienai 
pritaikytos pamaldos.

Lietuviai parduoda krau
tuves. Šiandieninis gyveni
mas atsiliepia kaip į papra
stą žmogelį taip ir į biznie
rių. šiose dienose pardavė 
savo krautuves p. Repšienė 
ir A. Pauliai. Ar jie kitur 
kur atsidarys nežinia.

Darbininkai sus irupinę. 
Jau kelintas metas siau
čiant visoj Kanadoj bedar
bei, ji dabar dar labiau pa
sidarė jaučiama negu pir- 

■ miau, nes dar daugiau dar
bų sustojo; kitais metais 
dar šiek tiek dirbo geležin
kelių statyboj, kelių vedi
me, ir atsirasdavo kitų dar
bų, o šymet šie visi darbai 
stovėjo, niekur nedirbo. Be- 

I darbiai laukė, tikėjo prade- 
naraniios'dant dirbti’ 0 čia ne tik ne‘ 
• ‘ p L.- i pradėjo, o ir žiema ateina ii' 

- s i visai tų darbų sezonas užsi-
. /įdaro. Bedarbių pilni mies- 

010 i tai, parkai, pagelžkeliais, o 
kuomet užšals visiems reiks 

Kultūros draugija neju- jieškoti pastogės, o kur ją 
da. Nežinia kame dalykas, gaus, dykai niekas nepriims 
kodėl visai neveikia Kultu-1 į namus, taip kad bedarbių 
ros draugija; rodos jos vi-į laukia liūdnas likimas žie- 
si nariai randasi Toronte.'mos metu.

KANADOS 
NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Šis-tas iš Toronto Lietu
vių padangės. Šių metų ju
dėjimas bei veikimas daug 
yra silpnesnis negu kitais 
metais buvo, nes bedarbė 
nepaprastai atėmė žmonių 
ūpą ir energiją, kiekvienas, 
tik susirūpinęs vaikšto, gal
voja kaip čia sulaukus ry
tojaus reikės pragyventi. 
Dirbančių Lietuvių, yra gal 
koks trečdalis, daugiausia 
čia gimęs jaunimas ir tie 
kurie nuo seniau įsidirbę, o 
kiti visi gyvena be darbo ir 
minta miesto duodama pa
šalpa. Kiti, visai parblokš
ti gyvenime, išvažiavo pre
kiniais traukiniais j pro
vinciją darbo j ieškodami. 
Tarp tų yra ir vienas-kitas 
musų veikėjų, taigi ir veiki
mas turėjo žymiai sumažė
ti.

Štai atėjo rudens sezo
nas, o negirdėti rengiant 
jokio perstatymo, jei tiktai 
kairieji ar dešinieji suren
gia šokių vakarėlį tai vis
kas. Šokiai nėra jokis kul
tūriškas darbas ir jie žmo
nių nepatraukia.

Kiek girdėti, 
choras ruošiasi prie 

įpragomos, bet dar tikrai 
1 nohro Vi

Darbininkams kaip ga
lint reiktų daugiau - vieny
tis, vienas kitą užjausti, ne
žiūrint kad šiandien dar 
ir gauni dieną-kitą padirb
ti, nes rytoj gali pats atsi
durti bedarbių eilėje. Lie
tuviai turėtų labiau vienas 
kitam užjausti, o bus len
gviau visiems pernešti sun
kius laikus. Lietuvis.

DAYTON

nenustatyta, patys < 
nariai nežino kas bus.

Užuojauta Juozui Virbic
kui ir šeimai. Mes Dayto- 
no Lietuviai tautiečiai ku
rie pažystame Pittsburgo 
Lietuvių veikėją Juozą Vir
bicką iš jo darbų tautiško
je dirvoje, šiuomi išreiškia
me jam ir jo šeimai savo 
giliausią užuojautą liūdno
je jų valandoje netekus my
limos žmonos ir motinos 
Onos Virbickienės, kurią 
mirtis be laiko nuo jų at
skyrė. J. A. Urbonas.

Du Lietuviai lanko uni
versitetą. Buvau rašęs kad 
šymet University of Day
ton mokinasi tik vienas Lie
tuvis, Š. Kavaliauskas. Bet 
pasirodė kad tame univer
sitete mokosi ir kitas, My
kolas Ūsas. Jis yra geras 
futbolo lošikas, todėl jis li
ko priimtas prie universi
teto futbolo jaukto kaipo 
kvalifikuotas lošikas. Jisai 
šį universitetą lankė jau 
seniau vienus metus, bet 
del tėvo mirties buvo per
traukęs mokslą.

“D.” Rep.

’Leidžia

Amerikos Lietuvi 
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribun
2437 W. 69th St 
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LIETUVOS A

Aviacijos Diena Wilkes 
Barre, Pa.

Šį sekmadienį, Spalių 16 
d., įvyks Lietuvių Aviaci
jos diena parėmimui. Lietu
vių lakūnų kurie kitą pa
vasarį rengiasi skristi iš 
New York į Kauną.

Ši Aviacijos dieno bus vi
so Wyoming klonio Lietu
viams ir tikimą gausingo 
publikos atsilankymo.

Lakūnams paskirta For
ty Forth Airport, kur visi 
Lietuviai ir suvažiuos pa
kaityti musų lakūnų “ste
buklų”. Kom.

KAIP ILGAI BUS BLOGI 
LAIKAI

Žinovai sako kad Suvie
nytose Valstijose yra 29,- 
000,000 šeimų, kurios vie
naip ar kitaip varžosi nuc 
pirkimo sau reikmenų ir 
■dengiasi apsieiti be daug 
ko ką pirmiau gausiai pirk
davo. Vieni taip daro ne
turėdami pinigų, kiti nete
kę darbo, nors pinigų ir tu
ri ; kiti nors ir dirba bet ne
žinodami kaip toliau bus 
susilaiko nuo pirkimo. Iki 
taip bus daroma tolei bus 
sunkus laikai ir darbai ne
galės pasigerinti.

Tas yra tikra tiesa. Bet 
kaip gali žinot ir turintis 
pinigų kad rytoj nebus dai 
blogiau. Ir toks sustoja 
pirkęs daugiau negu būti
nai reikia, na o per tūks
tančius tokių kelios dirbtu
vės netenka darbo.

J. ŽEMANTAUSKAS 
Viešas Notaras

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

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.

VISUOMENĖ LINKS
TA PRIE ROOSE- 

VELTO
Amerikoje daromi “šiau

diniai balsavimai” rodo jog 
visuomenė linksta į Roose- 
velto pusę. Apklausimą iš- 
kalno kas už kurį kandida
tą ketina balsuoti Ameri
konų vadinama “šiaudiniu 
balsavimu”. Platus “šiau
dinis balsavimas” visuome 
gana gerai nuspėja ar pa
rodo kurion pusėn žmonės 
yra palinkę. Del preziden
to rinkimų savaitraštis “Li
terary Digest” kaip pir
miau taip ir dabar veda pla
tų “šiaudinį balsavimą”, ap
klausdamas milijonus žmo
nių laiškais.

Ik’ pereitos savaites pa
baigoj “Literary Digest” 
suskaitė 798,089 balsus, iš 
to skaičiaus 404,992 balsai 
buvo už Demokratų kandi
datą Franklin D. Roosevelt, 
325,845 balsai už Republi- 
konų kandidatą, Hoover, 
53,122 už socialistų kandi
datą Thomas, 4,575 už bol
ševikų kandidatą Foster.

Šitas balsavimas iki šio 
rodo didelį paaugimą balsų 
už Demokratų kandidatą, 
o taipgi didelį paaugimą 
protesto balsų už socialis
tų kandidatą. Iš šito bal
savimo taipgi matosi kac 
bolševikai Amerikoje turi 
visiškai mažą reikšmę.

Labai žymus yra Roose- 
velto balsų paaugimas Kali
fornijoj, iš kur paeina Hoo
ver. Kalifornijoj už Roo- 
seveltą iki šiol yra paduota 
balsų dukart daugiau negu 
už Hooverj. Už Roosevel- 
tą 35,8ž3, už Hooverj 16,402.

Taipgi pažymėtina kad 
sekamos Republikoni š k o s 
valstijos griežtai pasuko . į 
Roosęvelto pusę: Indiana. 
Illinois, New York, Penn
sylvania, Ohio ir Wisconsin. 
Pereitais rinkimais diduma

ŽUDYNĖS
FORT DEARBORN’E

“Gamta saro Žalumoj'9 — kaip 
atvaizduota dailininko l\. C. Wyeth 
• . . įkvėptas beširdiškos išdavikystės 
gaujos atkaklių Miami indijonų, 
kurie nežmonišku įtūžimu išžudė 
forto gyventojus . • • rugpiūčio 15 
d. 1812 metais.

Copt.........
Tho American 

Tobacco Co

Jo nėra Luckies 
. . . lengvinusiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte

—ir žalias tabakas
i vietos cigaretuosę

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

žmonės visur skaito Lucky Strike 
igviausiu cigaretu. Dalykas tame, 

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 kode! kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

“It’s toasted"
Tas pakelis lengvų Luckies

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

RALPH WALDO EMERSON 
Ar Sis pareiikim.is nrgjnėtiini paaiškina kodėl pasaulis užgiris ir priima Lucky Strike?

Socialistų dienraštis 
cagoj Spalių 11 d. d 
mis raidėmis ant pirmi 
lapio paskelbė: “Ganc 
pie Korupciją Lietuvo 
siutinybėse”, kame i 
sakoma: “Vokiečių sj 
kelia skandalingus ki 
mus Sidzikauskui”.

Nors socialistų dieni 
tikrina kad tai tik ga 
bet iš to viso nori pad 
kokią tai senseciją.

Faktas yra kad Lie 
Ministeris Vokietijai j 
dzikauskas buvo vyria 
Lietuvos gynėjas H 
Pasauliniam Tribunol 
da ten buvo rišama K 
dos klausimas. Lietuva 
mėjus Klaipėdos byla 
dzikauskas Vokiečiam 
po didžiausiu priešu.

Po Haagos teismo, \ 
čių spauda jieškojo 
pažeminti Lietuvą; gi 
ir išgalvojo šitą senš 
kuria dabar socialistų 
raštis taip noriai m; 
savo skaitytojus, ne 
mas sukelti blogą o] 
apie Lietuvą. Šis ąo< 
tų dienraštis jau ne j 
kartą leidžia panašias 
racijas iš Vokiečių sp; 
ir šį kartą jau aiškiai 
ko kad žinias ima iš 
sische Zeitung”, tai yra 
kiečių atžagareivių org 
Prie to pasako kad tai 
nias prisiuntė jų korės 
dentas “V. K-kas iš B 
no”, na o ten dabar ran 
musų Plečkaitininkų lis 
kur išeina ir Plečkaiti 
kų organas “Kova”. M 
jau senai aišku kad s< 
listų dienraštis buvo ir 
Plečkaitininkų sub-org 
kurie dirbo su Lenkais 
kenkimui Lietuvai.

Kadangi Lenkai dau 
jiems slotų neduoda, ir 
bagai visai išbudėjo, d; 
laižosi prie Bermontini: 
tų pačių kurie norėjo į 
grobti Lietuvą karo pa 
goję, bet Lietuviai juos 
vijo. “Naujienos” d; 
pasitarnauja ir Bernu 
ninkams diskredita v i r

KNYGOJ 
už I

‘AUŠROS’ Knygyne eina d 
pusę kainos. ‘Aušros’ Knygy 

, kos Lietuviuose, čia galima 
kų, teatrui, dainų, mokyklom 
mokslo, apie sveikatų ir liga: 
paveikslų, sapnininkų, orakuh 
įvairių kompozitorių kurinių 
Dainininkai nepraleiskit proį 
pusę kainos.

Taipgi čia randasi visokia: 
branzalietų, špilkų, plunksna 
gintarines prekes parduodam 

Reikalaukite tuoj knygų ir 
stsampą katalogo persiuntim

“AUŠRi
3653 So. Halsted St.
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KEISTOS SOCIALISTŲ SENSACIJOS APIE 
LIETUVOS ATSTOVUS UŽSIENYJE

Socialistų dienraštis Chi- 
cagoj Spalių 11 d. didelė
mis raidėmis ant pirmo pus
lapio paskelbė: “Gandai a- 
pie Korupciją Lietuvos Pa- 
siutinybėse”, kame toliau 
sakoma: “Vokiečių spauda 
kelia skandalingus kaltini
mus Sidzikauskui”.

Nors socialistų dienraštis 
tikrina kad tai tik gandai, 
bet iš to viso nori padaryti 
kokią tai senseciją.

Faktas yra kad Lietuvos 
Ministeris Vokietijai p. Si
dzikauskas buvo vyriausias 
Lietuvos gynėjas Haagos 
Pasauliniam Tribunole ka
da ten buvo rišama Klaipė
dos klausimas. Lietuvai lai
mėjus Klaipėdos bylą, Si
dzikauskas Vokiečiams ta
po didžiausiu priešu.

Po Haagos teismo, Vokie
čių spauda j ieškojo būdų 
pažeminti Lietuvą; galvojo 
ir išgalvojo šitą senšaciją, 
kuria dabar socialistų dien
raštis taip noriai maitina 
savo skaitytojus, norėda
mas sukelti blogą opiniją 
apie Lietuvą. Šis socialis
tų dienraštis jau ne pirmą 
kartą leidžia panašias sen- 
racijas iš Vokiečių spaudos 
ir šį kartą jau aiškiai pasa
ko kad žinias ima iš “Vo- 
sische Zeitung”, tai yra Vo
kiečių atžagareivių organo. 
Prie to pasako kad tas ži
nias prisiuntė jų korespon
dentas “V. K-kas iš Berli- 
no”, na o ten dabar randasi 
musų Plečkaitininkų lizdas, 
kur išeina ir Plečkaitinin
kų organas “Kova”. .Mums 
jau senai aišku kad socia
listų dienraštis buvo ir yra 
Plečkaitininkų sub-organu, 
kurie dirbo su Lenkais pa
kenkimui Lietuvai.

Kadangi Lenkai daugiau 
jiems slotų neduoda, ir na
bagai visai išbadė j o, dabar 
laižosi prie Bermontininkų, 
tų pačiu kurie norėjo pasi
grobti Lietuvą karo pabai
goje, bet Lietuviai juos iš
vijo. “Naujienos” dabar 
pasitarnauja ir Bermonti
ninkams diskredita v i m u i

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 
stsampų katalogo persiuntimui.

“AUŠROS” KNYGYNAS
3653 So. Halsted St. Chicago, Ill.
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LIETUVIŲ AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija Ę

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

Kolonijose.

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

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- E 

= kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jeį rupi paties padėtis E 
E nelaimei ar ligai ištikus '•— prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- E 
E 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 į S. L. A. Centrą aukščiau paduotu = 
E antrašu arba į vietinių kuopų valdybas. E
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Lietuvos del Vokiečių nepa
sisekimų Haagoj.

Jeigu Lietuvos 'valdinin
kai padaro ką blogo nėra 
reikalo juos teisinti ar gin
ti; bet neturint tikrų fak
tų remtis tik Vokiečių ar
ba Lenkų gandais (kaip tas 
socialistų * dienraštis visa
dos daro ir visados apsi- 
meluoja) yra negražu. Te
kis “N.” pasielgimas visų 
Lietuvių smerktinas.

Kam tos sensacijos?
Chicagos Lietuviams tas 

nesunku , suprasti, tik sun
kiau yra žinoti kitų kolo
nijų Lietuviams, taigi bus 
ne pro šalį nors trumpai 
tą paminėti: Faktas yra 
kad socialistų dienraštis vis 
mažiau ir mažiau pritarėjų 
randa. Pavyzdžiui jų šių 
metų parengimai pasirodė 
labai silpni. Piknikuose kur 
seniau susirinkdavo tūks
tantinės minios, šymet te
pasirodydavo po kelis šim
telius. Nors kartais jie ban
do prisidengti “tautišku
mu”, savo socialistiškam 
bizneliui padidinti, bet vi
suomenė perdaug juos pa
žysta ir vistiek neremia.

Dabar vėl buvo jiems ne
malonus apsivylimas ren
giant “patriotišką” Spalių 
9 d. paminėjimą Chicagos 
Auditorijoj, su šokiais ir 
kitokiomis prašmatnybėmis 
padarymui nors kokio biz- 
nelio, bet publikos buvo su
lyginamai nedaug. Tuo gi 
pat laiku tautinė grupė bu
vo surengus Spalių 9 d. pa
minėjimą McKinley Parko 
salėje, kur prisirinko milži
niška minia ir daugybė dar 
turėjo gryžti namon, nes 
netilpo į salę.

Socialistai gavę tokį smū
gį, kad nukreipus visuome
nės atidą nuo jų nepasiseki
mų, ir pradėjo leisti Vokie
čių plepalus.

Ką, savo nauju išradimu 
socialistų laikraštis mano 
atsiekti? Greičiau atšalins 
nuo savęs ir paskutinius 
pasekėjus....

SPALIŲ-OCT. 14, 1932

REZOLIUCIJA
Chicagos Lietuvių tautinė pa
žiūrų masinis susirinkimas Mc
Kinley Park Salėje priėmė se

kančią rezoliuciją.
“Mes, Chicagos ir apielinkės 

Lietuviai, susirinkę Spalių 9 
d., McKinley Parko svetainėj, 
Vilniaus Dienai paminėti, šiuo 
pareiškiame:

1. Neatsižvelgdami j tai kad 
Lenkai jau 12 metų laiko pa
grobę Lietuvos sostinę Vilnių ir 
visą Lietuvos krašto trečdalį,— 
mes Amerikos Lietuviai, .neišsi
žadėjome, neišsisižadame ir ne
išsižadėsime Vilniaus ir viso 
Lenkų pagrobtojo Lietuvos 
krašto.

2. Yra visos tautos reikalas 
kad Lietuvos vyriausybė ir to- 
liaus drąsiai vestų diplomatinę 
ir juridinę kovą del Vilniaus at
gavimo.

3. Pageidaujame kad Lietuvos 
kariumenė, šauliai ir visas Lie
tuvos jaunimas, kol negalės su 
tautinėmis Lietuvių vėliavomis 
nužygiuoti į Vilnių, su tvirtu ti
kėjimu Vilnių atgauti stengtųsi 
teoriškai ir praktiškai studijuo
ti Vilniaus kraštą ir rengtųsi 
prie susijungimo su atskirais 
broliais.

4. Vilniaus krašto Lietuviai 
per 12 metų ne tik garbingai 
atlaikė savo poziciją, bet net 
susiprato joje ir įsigijo Nepri
klausomos Lietuvos ir Amerikos 
Lietuvių pasitikėjimą. Todėl mes 
pageidaujame kad Vilniaus kraš
to Lietuviai ir toliau savaran
kiškai vestų savo politiką su o- 
kupantais, būdami tikri kad 
toms jų pastangoms visa Lie
tuvių tauta pritars.

5. Mes, Amerikos Lietuviai, 
ir toliaus seksime Lietuvos vy
riausybės ir kilnius Lietuvoš 
jaunimo darbus kovoje del Vil
niaus atgavimo ir visada pri
tarsime tai teisėtai kovai. O 
Vilniečius Lietuvius, kiek galė
dami, remsime morališkai ir me- 
degiškai.

Tegyvuoja Nepriklausoma 
Lietuva ir Vilnaus krašto Lie
tuviai !

AREŠTAVO APIE 1,200 
ANGLIAKASIŲ

Taylorville, Ill. — Valstijinė 
milicija, norėdama išvengti su- 
rėmimo streikuojančių anglia
kasių, Spalių 12 d. atėjus į/jų 
susirinkimo vietą areštavo apie 
600 vyrų. Neužilgo po to prie 
kalėjimo susirinko dar 600 an
gliakasių ir savanoriai pasidavė 
areštui, jeigu nepąliuosuoja jų 
draugų. Visas teismo namas 
užsipildė kimštinai.

INSULL surastas Graikijoje. 
Samuel Insull, 73 m. pabėgėlis 
milijonierius, kuris kaltinamas 
už netvarkų vedimą milžiniškos 
reikmenų korporacijos, kuri su
bankrutavo, dabar atrastas pa
bėgęs iš Paryžiaus į Atėnus, 
Graikiją. Jis ten buvo suim
tas bet dabar paleistas iš kalė
jimo. Sako sugryš į Chicagą 
po Amerikos prezidento rinki
mų.

UŽMUŠTAS kasykloje. West
ville, Ill. — šiomis dienomis 
Vermillion kasykloje tapo už
muštas Jurgis iBaleikis. Jis il
gą laiką nedirbo, ir dabar bu
vo pirmą dieną nuėjęs į darbą. 
Jam bekasant anglį, ant jo uk- 
krito iš viršaus anglies skala 
ir jį sutriuškino. Kūnas bu
vo nuveštas pas groborių Joną 
Urban. Baleikis buvo senyvas 
žmogus, paliko žmoną ir ketu
ris vaikus.

“TAUTIEČIAI” ARE NOT ASLEEP

The commemoration of the 
twelfth anniversary of Polish 
occupation of Vilnius held at 
the McKinley Park Hall last 
Sunday proved that the “tau
tiečiai” of Chicago are far 
from being dead and inactive. 
In fact they seem to have be
gun to awake and are more 
active and enthusiastic than 
ever before’.

So many “tautiečiai” turned 
out for the commemoration that 
the hall was packed solid early 
in the evening; not an inch of 
standing room was left unoc
cupied and many stood without 
doors of the hall rather than 
return home. And many hun
dreds of late-comers had to 
return home. Estimates place 
the number within the hall at 
about fifteen hundred. If this 
turn-out may be viewed as an 
indication of a trend, it will 
not be long before the dis
united “tautiečiai” will become 
conscious of their potential 
power and begin work in real 
earnest.

The program was somewhat 
lengthy but the assemblage 
was exceptionally well-behaved 
and attentive—something ra
ther unusual at ’Lithuanian af
fairs, for which this especial 
assemblage is to be heartily 
commended. May it prove an 
example to all other gather
ings.

The punctual arrival of the 
public permitted the commen
cement of the program at an 
early hour. Mr. Olis acted as 
master of ceremonies and open
ed the program. Capt. Jurgėla 
was the first speaker and de

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

SUVAŽINĖTAS. Spalių 4 
naktį prie Halsted ir 45-tos g. 
tapo automobilio suvažinėtas 
apie 50 m. amžiaus žmogus, 
spėjama kad buvo Lietuvis, nes 
maišėsi Lietuviškose užeigose.

NUSIŽUDĖ. 2341 So. Ridge
way rastas nusižudęs Anton 
Drabota, 50 m. amžiaus. Pali
ko raštelį kuriame sako kad nu
sižudo negalėdamas pernešti 
moteriškės apgavimą.

/ Koresp.
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livered a somewhat lengthy but 
effective address. The next 
speaker was an Ukrainian lead
er who addressed the assembl
age (partly of Ukrainians) in 
his native tongue, and also 
with a few sentences in Lith
uanian. Dr. Zimont and Mr. 
B. F. Simons expressed their 
viewpoints. The Rev. Urba
navičius told a series of inter
esting anecdotes concerning 
events in Vilnius ot the time 
of Polish seizure. Consul Kal
vaitis was the last speaker and 
expressed his belief in the ul
timate recovery of Vilnius not 
by force of arms but by force 
of cultural progress.

Interspersed between the 
speakers were some of our 
well-known younger talent. 
“Jaunoji Birutė” filled a good 
part of the program with songs, 
dances and a playette. The 
rest of the musical program 
was filled by “Margučio šta
bas” under the direction of Mr. 
Vanagaitis: A. Stelmok, bari
tone, soloed, and sang duets 
with A. Wenckus. The “Ke
turi Graboriai” sang a few co
mic numbers and were well re
ceived. A girls’ trio added 
their trebles to the entertain
ment; so did the two Namavi- 
čius youngsters. The Margutis 
Accordion Orchestra also added 
their toe-tickling tunes. In 
view of the solemnity under
lying the occasion for the ga
thering the customary after
program dancing was dispen
sed with. All in all ’twas an 
evening well spent and may 
serve its purpose towards the 
ultimate recovery of Vilnius.

J. J. B.

SUGAVO vagilį. Spalių 6 
d. apie 4 vai. nakties vagilis 
įsiveržė į Norkaus valgyklą, 
netoli E. 31 St. ir Halsted St., 
ir pradėjo plėšti. ’ Jis įsigavo 
per stogą gretimos krautuvės. 
Viduje jį užtiko policijantas ir 
sučiupo. Spėjama kad buvo 
Lietuvis.

CARBONDALE, Ill. — Gelž- 
kelio dabininkas Otto Thomas 
nušovė savo žmoną kuri buvo 
jį pametus, jos seserį, ir pas
kui pats nusišovė.
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Sėkminga Daktarų Dr- 
jos Sveikatos Savaite
Pereitą savaitę Chicagos Lie

tuvių Daktarų Draugija mi
nėjo savo 20 metų jubileju ir 
ta proga pasinaudodami suren
gė taip vadinamą “Sveikatos 
savaitę”. Sveikatos paskaitos 
buvo pilnai sėkmingos, publikos 
buvo pilna Chicagos Lietuvių 
Auditorija, ypatingai kada bu
vo duodamos paskaitos tik vie
niems vyrams arba moterims. 
Mat paskaitos buvo teikiamos 
tokioj formoj kad buvo svarbu 
atskirti sektas, kas davė progos 
daktarams kalbėti paprastoj 
kalboj ir atvirai. Kuomet tos 
svarbios sveikatos reikele pa
skaitos buvo duodamos įžanga 
buvo veltui. Matomai viršmįnė- 
ta draugija suprato padėtį šios 
depresijos laikais ir davė progą 
pasinaudoti ir tiems kurių eko
nominė padėtis kai bus nelei
dus pasinaudoti sveikatos pa
tarimais.

Bendrai suglaudus visa į krū
vą reikia duoti Chicagos Lietu
vių Daktarų Draugijai kredito 
už jų pastangas ir gerus norus, 
kartu palinkėti kad Chicagos 
Lietuvių Daktarų Draugija tu
rėtų geriausio pasisekimo, pri
tarimo parėmimo iš Lietuvių.

“BIRUTĖS” CHORAS PRA
DĖJO PAMOKAS — VADO

VAUJA M. YOZAVITAS

"Turbus nėra tos kolionijos 
Amerikoj kuri nežinotų apie 
Chicagos “Birutės” Chorą. Tai 
yra vienas iš seniausių chorų 
Chicagoj. Kiek visokių politiškų, 
linksmų ir liūdnų momentų yra 
įvykę Chicagoj, bet “Birutės” 
daina visuomet buvo linksmo
sios pusės atstovė. Tiesa niekąs 
kitas nesukelia taip žmogaus 
jausmų kaip daina.

“Birutė” dabar pradėjo savo 
reguliarias repeticijas Ketvirta
dienio vakarais Gauge Park Sa
lėj.

Svarbu yra pažymėti kad pia
nistas Mikas Yozavitas vėl pa
siliko prie “Birutės”. Chicagoj 
buvo pasklidę gandai kad Mikas 
Yozavittfe nebusiąs “Birutės” 
lyderiu, bet dabar pasirodo vi
sai kitaip.

Butų gerai kad nors ir depre
sijos laikais Chicagos Lietuviai 
prisidėtų, materialiai “Birutės” 
Choro ir kitų chorų palaikymui, 
kurie padainuoja mums gražias 
dainas ir dirba tautinį darbą.

Butų pageidaujama kad “Bi
rutės” ir kiti chorai rimtai 
rengtųsi prie Pasaulinės Paro
dos ateinančiais metais Chica
goj.

A. LIET. LIAUDIES Sąjun
gos 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyko Spalių 10 d. Susirinki
mas buvo skaitlingas; tarp ki
ta ko nutarta rengti balius. Iš
rinkta į rengimo komisiją: L. 
Striupas, kuopos pirmininkas. 
Bruno Rogers, Stasys Jokubau' 
skas.

PRANEŠIMAS. Tie kurie 
gavo pakvietimus prisidėti j 
Nacionalinį Republikonų komi
tetą, kurie dar neatsiliepė į už- 
kvietimus, prašomi paskubėti 
tą padaryti.

B. F. SIMONS, 
National Secretary,

• 134 N. La Salle Street 
Chicago, Ill.

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

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

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

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

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis. 1

SPALIŲ 9-TOS PAMINĖJI
MAS PUIKIAI PAVYKO

Dalyvavo apie 1,500 žmonių
Spalių 9-tos paminėjimas bu

vo surengtas bendromis tauti
nėmis pastangomis pereitą sek
madienį McKinley Parko salėj, 
kas pilniausia pavyko. Prie 
rengimo prisidėjo: “Margutis”, 
“Liaudies Tribūna”, “Vytis”, 
“Sandara” ir Lietuvos Konsu
latas. Publikos į šią salę tel
pa virš 1,600, bet šimtai turė
jo gryžt namon, tiek daug su
važiavo. Apie 6 vai. vakaro 
salėje jau nebuvo vietos, nors 
programas skelbta nuo 7 vai. 
žmonės kurie negalėjo į vidų 
ineiti buvo labai nepatenkinti, 
bet nebuvo kas daryti, kuomet 
salė buvo tiek užkimšta kad 
nebuvo galima uodo snapo įkiš
ti.

Programą išpildė “Margučio” 
štabas, kuris buvo gana skait
lingas. “Jaunoji Birutė” taip
gi suvaidino vaidylučių vaizde
lį. Prie šios kombinacijos dai
nininkų ir dainininjįcjjį, Imyo, 
“Margučio” armonikų orkes
tras po vadovyste komp. A. Va
nagaičio, ir keturi Antanai, 
mergaičių trio, ir tt.

Kalbėtojai buvo Kun. Urba
navičius, M.I.C., Vilnietis, Dr. 
M. Siemans, Ukrainietis, Kapt. 
P. Jurgėla, Vilnietis, Dr. Zi. 
montas, Bronius F. Simons-Si- 
mokaitis, “L. T.” red., Antanas 
Lapinskas, “Vyties” ■ red., A. 
Vanagaitis, ir Lietuvos Konsu
las Kalvaitis. Vakaro pirmi
ninkas Adv, A. A. Olįs gana 
įspūdingai vedė tvarką.

žodžiu sakant, Vilniaus die
nos paminėjimas buvo pilnai 
pasekmingas, žmonės buvo upe. 
už atgavimą Lietuvos sostinės 
Vilniaus. Fotografas Kundro
tas nufotografavo visą komite-* 
tą ir artistus. Rep.

KITAS PAMINĖJIMAS
Tą pačią dieną Chicagos Lie

tuvių Auditorijoj buvo pami
nėjimas Spalių 9-tos, sureng
tas “Naujienų”. Publikos bu
vo arti 500.

Ciceroj rengė Katalikų Fe
deracija; kiek publikos dalyva
vo neteko patirti. Rep.

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.
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JONAS LIŪTAS - KUNIGAS
*---------- .—■-------------------------------

iViena iš nuostabiausi!) ži
nių musų Lietuviškame gy
venime yra tai pranešimas 
kad šiose dienose Jonas VV. 
Liūtas patapo kunigu-dva- 
siškiu.

Jis buvo žinomas kaipo 
visuomenės veikėjas per po
rą desėtkų metų; žmogus 
laisvų pažiūrų, vedęs, iš
auginęs šeimą. ,

Štai dabar jis tapo įšven
tintas Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Amerikoje dvasi
niu vadu.

Skaitytojas turi žinoti 
kad ši musų katalikų sekta 
yra dar skirtingesnė negu 
yra taip vadinami “nepri- 
gulmingi”, kurie jau iš se
niau atsimetę nuo Romos, 
laikėsi prie Lenkų Vyskupo 
Hoduro.

Lietuvių Katalikų Bažny
čią Amerikoje įkūrė Kun. 
A. S. Geniotis, kuris dabar 
yra tos bažnyčios arcivys- 
kupu. Kiek daugiau kuni
gų ji turi dar tuo tarpu ne
žinia.

Ši bažnyčia, kaip iš ko
respondencijos matome, pa
velija dvasiškiui būti vedu
siam. Ir dvasiškio gyveni
mui poroje neprieštarauja 
pats Kristaus mokslas, ku
rį atstovauja daugybė ša
kų krikščionybės. Tik ka
talikai ir dar viena-kita ša
ka krikščionių draudžia ku- 
nigams-dvasiniams vadams 
vesti žmonas. Užtai, po 
priedanga “tyrybės” katali
kų dvasiškių tarpe randame 
labai daug purvo, tragedi
jų ir šiaip negerovių.

Imant Joną Liūtą kaipo 
dvasiškį nereikia suprasti 
jį kaipo paprastą kunigą 
bet reikia pažiūrėti plačiau 
Reikia paimti jį kaipo mo
kytoją. Jis yra žmogus rim 
tas, doras, nenusižengęs vi
suomeniniam gyvenime, iš
kalbus, imponuojantis, ga 
Ii visur ir visada patrauki 
į save žmonių atidą. Ati
dą į save patraukęs gali 
kalbėti-aiškinti žmonėms a- 
pie jų gyvenimo pareigas 
apie dorą, apie artimo mei
lę, ir bendrai kelti žmogų 
iš tos žemumos į kurią, kaip 
500 metų pirm Kristų gy
venęs garsus Azijos moky
tojas Budda pasakė, bėga 
visos srutos ir vanduo, ir 
bėga tik dėlto kad ten Ze

niau buvo kultūringos. Mu
sų laikraščiai skursta, kny
gų leidimas menkutis, nes 
tik maža dalelė Lietuvių 
kiek geriau paskaito, kiti 
visi tik slebizoja, o daug 
visai nemoka skaityti arba 
neskaito atbaidyti nuo skai
tymo.

Gaila tačiau kad tokie 
Liųtai labai pervėlai išeina 
į musų visuomenę jos mo
kyti, nes ta visuomenė didu
moje sudemoralizuota, dalis 
visai jau supūdyta moraliai 
ir spjaus į veidą mokytojui 
už jo geriausius, doriausius 
ir naudingiausius žodžius.

Jis galės ir nieko neat
siekti toje srityje, nes kar
tais šimtams sunku buna 
atitaisyti tai ką vienas pai
kas padaro blogo, taigi nė
ra nei kalbos kad vienas 
Liūtas galėtų atitaisyti blo
gą padarytų šimtų musų 
visuomenės kurstytojų.

Bent už jo pasiaukavimą 
ir užsimojimą reikia palin
kėti jam geriausios kloties.

Kanada Kritikuoja 
Amerikos Divorsus

Pereitą savaitę Suvieny
ta Kanados Bažnyčia turė
jo savo suvažiavimą Hamil
ton, Ont. Tarp kitko suva
žiavime buvo pakelta klau
simas skandalingo divorsų 
biznio Suvienytose Valsti
jose. Tos konfesencijos va
dai pareiškė nuomonę kad 
įsmens kurie persiskyrę su 
viena žmona arba su vyru 
neturėtų- daugiau vestis ir 
bažnyčia neturėtų tą pave
lyti-

Visgi toks nekuriu dva

siškių protavimas yra ne
doras: daugelis antru kar
tu apsivedę, po nesugyve- 
nimo su viena ar vienu, su
kuria gražias šeimas ir pa
vyzdingai gyvena. Jeigu 
bažnyčia atsisakytų juos 
suvesdinti su kitais, tas'bu
tų stūmimas jų į paleistu
vavimą.

Bet toks bažnyčios nusi
statymas dar galimas apei
ti, nes Suv. Valstijose leis
tina civiliai susirišti į porą, 
nepaisant ką bažnyčios sa
kytų.

sumanė vardan namo pasi- 
pinigaut tai tokiu keliu ne
gražu iš geraširdžių san- 
dariečių pinigus vilioti. Kb- 
kį tūkstantėlį ir išviliotų, o 
kadangi už tai namo nenu
pirks, todėl vėliau paskelb
tų kad pinigai tapo sunau
doti “laikraščio reikalams”, 
ir po visko.

“Sandarai” namas tiek 
reikalingas kiek katinui pū
slė. “Vienybė” turi namą, 
ir pirko dar tais laikais ka
da lengva buvo šimtais Še
rus parduoti, o ir po šiai 
dienai iš skolų neišsirita.

Namas “Sandarai” nieko 
gero nepriduos kada pats 
štabas svetimo žmogaus au
komis maitinamas.

LIETUVIU LIAUDIES MENAS
Rašo V. DAINORAS.

• (Tąsa iš pen

muma.
To bent mes iš Kunigo 

Jono W. Liūto reikalauja
me.

Jeigu musų visuomenės 
veikėjai ir musų kunigai 
iš seniau butų buvę tik mo
kytojai liaudies, o ne kir
šintojai brolio prieš brolį, 
ne politiški patrakėliai ku
rie traukė į save liaudį su 
tikslu iš jos pasinaudoti, 
šiandien Amerikos Lietu
viai butų stovėję daug auk
ščiau kultūroje. Pažiūrėki
me kas iš musų brolių yra 
dabar? Jie, niekeno nemo
kyti, tokie kokie atvažiavo 
iš Lietuvos prieš 25—30 me
tų, daugumoje tokie ir pasi
likę, ir po senovei gudra
galvių politikierių siubuo 
jami iš vienos pusės į kitą 
ir begėdiškai išnaudojami. 
Negalėjo išaugint savo vai 
kų Lietuviais, nieko žymes
nio nesukūrė ką turi žmo- 
ųė,s tų tautų kurios iš se-

“Sandara” ir Namas

“Sandaros” redaktor i u s 
pradėjo aiškinti savo skai
tytojams apie reikalingu
mą “Sandarai” nuosavo 
namo, kuris butų A. L. T. 
Sandaros centras.

Trumpai apie tai kalbant 
štai kas reikia pasakyti:

Kadangi-A. L. T. Sanda
ra yra tik organizacija iš 
vardo, su visai maža dalele 
pasekėjų tai iš jų nėra ko 
tikėtis sukelti pinigų namui 
pirkti.

Jeigu reikia namo laik
raščiui tai jis pigiau yra 
nusinuomoti negu pirkti 
(apsikraunant morgečiais) 
ir paskui visuomenę vargin
ti prašymais aukų skolas 
mokėti. Pinigams yra ge
resni visuomeniški darbai 
paremti.

Toliau, kadangi “Sanda
rą” leidžia turtingas Chica- 
gietis p. Norvidas tai jis be 
abejo turi keletą namų ir 
gali kuriame nors kampe- 
lyj duoti vietos “Sandaros” 
štabui prisiglausti, nes sa
vo spaustuvės “Sandara” 
jau neturi.

Jeigu “Sandaros” štabas

Dirbtuves, Darbininkai, 
ir Ūkės

Suv. Valstijose yra 210,- 
000 įvairių manufaktūros 
įstaigų, kuriose dirba 10,- 
200,000 darbininkų. Jose į 
metus algomis išmoka apie 
$15,000,000,000.

Apie 30,000,000 gyvena 
ukėse, kurių išsilaikymas 
priklauso išimtinai nuo kai
nų gaunamų už savo pro
duktus.

Normaliais laikais dirb
tuvės per metus pagamina 
už $70,000,000,000. Ukėse 
pagaminama už $16,000,- 
000,000.

Dabartiniais laikais ben
dra ūkių ir dirbtuvių pro
dukcija siekia apie $30,000,- 
000,000.

Taigi dirbtuvės ir ūkiai 
per metus neša apie $50,- 
000,000,000 nuostolių.

Kurie pragyvenimą darė 
iš dirbtuvių ir ūkių, aišku 
turėjo pajusti bedarbę. To
dėl tai Amerikoje atsirado 
milijonai bedarbių.

Linkime gerb. Biržiškai 
ilgiausių metų!

SU AUDROM BERNAI
(Iš poemos)

Švilpia žiaurios vėtros, 
Staugia viesulai 
Ten kur supas girios, 
Joja Lietuviai.

Palei Nerio krantą, 
Gūbriuotus laukus 
Jauni bernai renkas 
[ kovos laukus.

Ir kiekvienas skuba 
Priešakyje stot: 
Pirmas nori Lenkui 
Galvą nukapot.

Jų vadai karingi 
Dairos, nerimauja, 
Kardus išsitraukia, 
Vėl j makštis niauja.

Kai raudona saulė 
Už Panerių nyko 
Karžygių pulkuose 
Pasidarė tyku. , 

Greit vadai pentinais 
Juodbėrius suspaudė 
Ir nujojo šuoliais 
Ten kur girios snaudė.

Iš tankiųjų girių 
Juos žvalgai sutiko, 
Davė slaptą ženklą 
Ir vėl sau pranyko.

Tik vadai prijojo 
Surikiuot pulkus, 
Kaip šimtai iš girios 
Užliejo laukus.

Tai]) kapinių tyla 
Sus’laukė audros 
Kai kariai atjojo 
Laisvos Lietuvos.

Ir tartum stebuklas 
Dangui davė žinią, 
Nes debesys strėlas 
Ėmė siųst ugnines.

Palei Nerį kopos 
Debesiais užtvino
Kaip žirgų kanopos 
Lenkus maišė, mynė.

Ir dejonės, skausmai 
Močių sūnų, priešų 
Tartum vėtros, griausmai' 
Maišėsi ištiesų.

Vienur žirgai krito, 
Tai pagalbos šaukė;
Kitur galvos ritos, 
Ir kanuolės kaukė.

Tuo kart strėla arą 
Parmušė ugninė, 
Vietoj jo iškilo 
Trispalvė šilkinė.

Vėtrai ūžt nurimus, 
Žirgams prunkšt nustojus, 
Už Panerių kalnų 
Juokėsi rytojus.

V. Dainoras.

Zarasai.

Dvi Socialistų Partijos
Šį rudenį S. V. Preziden

to rinkimams stato savo 
kandidatus dvi socialistų 
partijos: Socialistų, ir So
cialistų Darbo.

Taip mažai jų yra ir tie 
patys nesusitaiko.

Neužilgo reikia tikėtis ir 
antros komunistų partijos. 
Komunistai yra jaunesni už 
socialistus, bet jau ir tarp 
jų Amerikoje apsireiškė 
skilimas.

Bereikalingas Laiko 
Aikvojimas

Pittsburge kelios protes- 
tonų bažnyčios susitarė už
vesti maldų savaitę prašy
mui Dievo kad prašalintų 
bedarbę ir depresiją.

Tas bažnyčioms gal išeis 
šiek-tiek į gerą, nes žmo
nės, nuslopinti blogų laikų, 
puolasi visur kur tik kas 
ima kalbėti apie darbų pa
gerinimą, nors nėra vilties 
kad depresija prieš maldas 
nusilenktų.

Tas primena kaip Lietu
voje kunigai surengdavo 
maldas išprašymui Dievo 
pagados arba lietaus.

SMULKMENOS

—Lietuvos užrubež i n i ų 
reikalų ministeris D r. Zau
nius, Prancūzų pasiūlymu, 
tapo išrinktas Tautų Są- 
jun pilnaties antrosios ko- 

1 misijos vice-pirmininku.
— Dr. E. G. Klimas, Phi

ladelphia, Pa., tapo paskir
tas Temple Universiteto li
goninės klinikos prižiūrėto
ju ir mokyti universiteto 
studentus. «

Kiekviena tauta kuria savistovią kul
tūrą ir globoja tik. savą meną. Reta ku
rioj tautoj rasim atiduodant pagarbą sve
timos valstybės dvasios kūrybai. Jei ku
ri tauta ir pagerbia kitos meniškus laimė
jimus tai tik svetimų akyse. Kiekviena 
tauta tikrovėj yra individuali ir todėl tėra 
vertinamos savos gerybės.

Savo kultūrai r meną turėjo net seniau
siais amžiais gyvenusios pasaulyje tautos, 
kaip Asirai, Babiloniečiai ir Eigiptiečiai. 
Vėliau aukščiausį kultūros žydėjimą bu
vo pasiekusios Graikų ir Romėnų tautos. 
Jų kultūrą dar ir šiandieną studijuoja, o 
tų tautų menu tegalima pasigerėti, ne tik 
muziejuose bet ir tų tautų vietovėse. Žy
miausi antikinių (senovės) tautų kultūros 
ir meno paminklai yra įvairus statiniai.

Daugiausia savotiškam menui sukur
ti turi tautos geografinė padėtis ir vietos 
sąlygos.

Kadangi Lietuvių tauta taipgi priskai- 
toma prie senesnių tautų, be to ją nuo am
žių supė paslaptingos girios ir tyliai ro
mantiškas su paukščių čiulbesiu sumišęs 
gyvenimas todėl Lietuviai turėjo net savo, 
gan vertingą ir grynai nuosavą meną. Ten
ka pabrėžti kad Lietuviai turėjo gan aukš
tą kultūrą, tik buvo necivilizuoti. Civili
zacija tenka skirti nuo kultūros. Kur vieš
patauja artimas žmoniškumas, savotiškai 
ramus ir veiklus dvasios gyvenimas, ten 
yra kultūra, bet kur nors užauna gatvėm 
mašinos, kur padangę rėžo plieno paukš
čiai, kur salionuose svaigsta aistrios ir 
kur žmoniškumą pavergęs biznis, ten tėra 
civilizacija, bet ne kultūra. Tai tokia ne 
tik mano bet ir kiekvieno giliau stebinčio 
žmogaus nuomonė. Kultūringas žmogus 
žmogaus nepjausto, o tai daro tik civili
zuotas.

Pas senovės Lietuvius plačiai buvo pri
gijus savo namų pramonė, todėl menas jų 
įgavo savotiškus bruožus ir grožį. Įvai
rių dirbinių ar rūbų spalvos ir raštai ima
mi buvo pagal to meto gamtos spalvas. 
Pirmiausia imsime namų meną-ornamen- 
tiką. Lietuvio kaimiečio namas visada 
griežtai skyrėsi nuo Rytų gyventojų stati
nių. Bakūžės amžinai buvo dengtos šiau
dais, langų kraštai ir galai trobos buvo 
apmušami pjaustytais iš lentų ornamen
tais. Prie kiekvieno namo buvo gražiais 
statinėliais aptvertas darželis, kuriame 
pirma vieta buvo skirta tautinei skaisčiai 
žaliai sesės Lietuvaitės gėlei rūtai. Rūta 
Lietuvaitę lydėdavo vigą jaunystę, vis ža
liuodama prie gelsvų kaselių, o kada Lie
tuvaitė eidavo už vyro, jos rūtelė nuvysda- 
vo, nuo kasų vainikėlis nukrisdavo. Net 
kiekvienoj liaudies meilės dainoj žalia rū
telė minima:

“Kai sumainei, sesutėlę,
Sau stonelį kitą
Tai ir tavo rutytėlės
Darželyj nuvyto.... ”

Rūtos pagarba ir jos derinimas prie 
Lietuvio namo tai jau in yra savotiškas 
menas.

Iš Lietuvių trobesių plačiausia buvo 
jaunimo apdainuojamas ir savotišką me
niško statinio išvaizdą buvo įgavęs tai 
svirnas (klėtis). Kur liaudies dainoj kal
bama apie bernelį ir mergelę, apie gūdžią 
mylinčių naktelę tai svirnelis niekados ne
lieka nepaminėtas. Svirnas buvo sandėliu 
ne tik grudų bet ir kraičio, mylinčių nak
telių ir buvo puikiausi svetainė. Visada 
Lietuvis priimdavo mielą svečią, jį saldžiu 
midum bei trankiu alučiu girdė tik mar
gam svirnelyj. O svirnas margas buvo 
todėl kad jo duris visada margindavo, ir 
priesvirnio kolonas iždrožinėdavo įvairiais 
raižiniais ir gražiom spalvom nudažydavo.

O kaip mylinčiam magiškas išrodė 
margas svirnelis:

“Margam svirnelyj, 
Klevo lovelėj, s
Ten saldžiai miega 
Mano mergelė....”

Lietuvio trobos viduje savotiškas me
nas buvo tai kryžiaus ir mukelės raižinys.

Patys Lietuviai tedėvėdavo savo dar
bo trinyčius ir margenius, pasijuosę mar

gas juostas, užsidėję raštuotus nuometus. 
Lietuvaitė iš dažytų drobių susiausdavo 
margai rainuotą sijoną, pasisiūdindavo 
balto lino marškinius, ir savo lankstų, plo
ną liemenėlį suverždavo margai rašyta 
juosta. Ji šiuos rubus gamindavosi taipgi 
raštuotais įrankiais: ir ratelis, ir staklės 
ir ypatingai varpstis turėjo savotiškus 
raštus — raižytas margas gėles.

Vyrai dėvėdavo trinyčius marškinius, 
juodas liemenes, ir kojas apaudavo iš kar
nų vyžom.

Senovės Lietuviai net iki didžiojo ka
ro mėgdavo ne tik save bet ir savo trobos 
vidų papuošti savo menu, pačių darbo mar
giniais. Tas menas stebino net kitas tau
tas kurios tik gaudavo progą Lietuvių me
ną pažinti. Šventadieniais kiekvieno Lie
tuvio lova buvo užklota margų langų ar 
pintų gėlių spalvom marškom, o stalą už- 
tiesdavo baltų linų sirvietom.

Visą žiemą Lietuvaitės būriais susi
rinkdamos verpdavo plonus linų siūlus, 
pavasarį pro atvirą langą girdėdavosi dau
žant stakles su klevo šaudykle. O kaip 
padangėn saulutė šypsojos vasarą tai ža
liose lankose linines drobes tiesdavo, o jas 
saulė su ryto rasa baltindavo. Krovė per 
metų metus Lietuvaitės drobių kraitį, ir 
vakarais bučiuodamos laistė žalias rūteles. 
O kaip atjodavo jaunas bernelis, kaip su
žvengdavo širmas žirgelis tai sesė gailiai 
verkdavo rūtelių, išnešama į vežimus krai
telį apraudodavo.

Giliausias senovės Lietuvių ir skam
biau kiekvieno širdį pagalinąs menas — 
liaudies dainos. Liaudies dainą priskiria
me prie senovės meno todėl kad ji yra dva
sios kūrybos padaras. Ją kūrė tie patys 
kurie moka gražiai išrėžyti verpstis, lan
gines, kurios sugebėjo išmarginti balto li
no marginius ir lanksčiam liemeniui sijo
nus. Lietuvių tauta dainomis yra turtin
giausia, o tą turtą ji įgijo todėl kad nuo 
amžių Lietuvio širdis klausė lėtai nykias 
girias ošiant, tamsių girių šakose paslap
tingais tonais tūkstančius paukščių čerš- 
kant ir gražiai marguojančius klonius su 
saule bučiuojant.

Dainomis Lietuvių domėjosi garsus 
pasaulio dainiai, kaip Vokiečių filosofai- 
poetai: Gėtė, Harderis, Kantas ir k.

Prie liaudies meno tikrai tegalima pri
skirti sielai paslaptingi, verkianti kanklių 
garsai. O apie kanklių meną jau esu aš 
kartą “Dirvos” draugams rašęs. Senovės 
pilys Lietuvių tuo galingai švariu menu 
tviskėjo.

Tenka prie meno priskaityti ir įvai
riausi kryžkelėse kryžių dirbiniai. Tai se
nukų žilagalvių lakios fantazijos ir aš
traus peilio padariniai. Ne vien gryžiai 
ir mukelės puošia žalią Lietuvos kaimą, 
bet ir daug panašių statinių.

Šiandieną liaudies menas pradedamas 
jau užmiršti. Dainos gęsta, liepsnojusios 
klonių bernų širdyse. Margenius. ir triny
čius pradeda keisti bostonai ir Paryžiaus 
markizetai. Vietoj nuometo šiandieną 
marguoja miestu dvokiančios skrybėlės. 
Šiandieną į savotiškai paslaptingą girių 
Lietuvos dvasios romantiką ima skverb
tis moderniška automobilių ir kabaretų 
dvasia.

Senovės didvyrių kaulai, kūrę garsią 
senovę, tokiu reiškiniu nepatenkinti. Mes 
tikim kad jie verkia.... Garbė tikrai pri
klauso tiems tėvynės sunums kurie (kiek 
girdisi iš spaudos) net ir užjūryje nesigė- 
dina apsivilkti tautiniu Lietuvio rubu. Gar
bė ir Lietuvaitėms. Jie visi pagerbia tau
tinį Lietuvių meną.

Zarasai.

LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIAI 

30c ,
Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt-1 
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapi galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Su persiuntimu į kitus miestus — 30c. 

Kaina: vietiniams po 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Kada pasiekė Vi 
ėjo pasitikti laimėti 
su savim būrį nelai 
daug grobio. Bet ne 
sitiko ir iškilmingai p 
žygį, kurs jau šenai 1 
niaus žemės — Merkį.

Patyręs kad gryž 
nis puolėsi prie jo, ir 
naus jausmingas pasis 
ilgo nesimatymo, kas: 
gelio arti jų buvusių, 
spite Merkį, -ir jų pasi 
smai kad jis sugryžt 
Dideli, pasenėję vyrai 
ašarojo kaip kūdikiai, 
džiaugsmu, ypač todėl 
ris dalyvavo dideliame 
nose, ir per daug me! 
teisės sugryžti į savo 
bar gryžo karžygiu, 
tiems kuriems buvo m

Tai buvo pabaiga 
vo žiema — kaip tada 
su Jaunučiu pabėgo. R 
vo gimtinį kampelį po 
klaidžiojimų ir karioni 
žium dikčiai pažingėjęs 
nas vaikinas koks buv 
met išbėgo su savo m 
į Maskvą.

Sugryžo Klajūnas į 
pelį, daug matęs, daug 
patyręs, toli buvojęs, bi 

' klausioje sveikatoje, pi 
me ir narsiausiame hmz 
galės daug savo tėvyne 
pasitarnaus, po vadovys 
i’iam dar lemta buvo gy 
kų metų, ir vėliau Vytai 
tui suaugus į vyrą Me 
persenas.

Kada Šventaragio slė 
jos aukos ir dėkota die1 
deginta dalis grobio ir v 
vis ritieris spirginta ant i 
kojo dievams už savo 1 
mą, Kruonis gi dėkojo d 
žinimą jo sūnaus.

Minioje Merkys panų 
akį patraukė: visai neto 
pamatė savo kitados bu 
Nerytę. Ji buvo tokia pat 
vejanti, kaip anuomet. J 
dis, sudiegė krutinėję, ir 
vo. Nežinojo ar tikrenyb 
kaip gi galėtų ta mergai! 
jauna po tokio ilgo laiko:

Tik kada gerai įsižiui 
kiek metų praėjo nuo jų p 
siprotėjo kad tai gali būti 
tė, visai tokia kaip anuon 
mylimoji.... Šalę merga 
nyvesnė moteris, kurioje 
tė Nerytę....

♦ * s

Keistumui labai patiki 
mybė Lietuvai, labai pati 
mas, ir pamėgo jo rimtą 1 
Trakų valdovas surado jai 
pareigą. Kaip atmename 
septyniolika metų Merkys 
Neiytę, Biruta ant rankų 
vėliau garsų Vytautą. Da 
Lietuvių valdovas ir karžyj 
liktus metus. Tėvas, nore 
tautas butų visapusiai kuo] 
lėtas, pavedė jį Merkiui, ki 
pavyzdžiu karingumo ir n 
platesnio žinojimo pasaulio, 
aplankęs įvairių šalių, plači 
vęs rytuose, Bagdade, gyi 
riais ir Kijeve, kas viskas 
čiani galiūnui reikėjo žinoti 
rai sakytį kad Merkio apsal 
žinišką Rusiją, Totorių beg 
Rusų, vėliau pastūmėjo Vy 
duoti” Rusus nuo ' 
ii', žm'""
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PER TVORA
PASIDAIRIUS
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(Tąsa iš pereito numerio)

Kada pasiekė Vilnių, visas miestas iš
ėjo pasitikti laimėtojus, kurie parsivarė 
su savim būrį nelaisvių ir parsigabeno 
daug grobio. Bet netikėtai Vilniečiai pa
sitiko ir iškilmingai priėmė dar vieną kar
žygį, kurs jau senai kaip nemindžiojo Vil
niaus žemės — Merkį.

Patyręs kad gryžo sūnūs, senas Kruo
nis puolėsi prie jo, ir prasidėjo tėvo ir sū
naus jausmingas pasisveikinimas, po tokio 
ilgo nesimatymo, kas ištraukė ašaras dau
gelio arti jų buvusių. Buris draugų ap
spito Merkį, -ir jų pasveikinimai ir džiaug
smai kad jis sugryžo buvo neapsakomi. 
Dideli, pasenėję vyrai, ^yeikindamiesi net 
ašarojo kaip kūdikiai. Vilnius skambėjo 
džiaugsmu, ypač todėl kad tas žmogus ku
ris dalyvavo dideliame išdavime anose die
nose, ir per daug metų visų laikomas be 
teisės sugryžti į savo gimtinį miestą, da
bar gryžo karžygiu, daug pasitarnavęs 
tiems kuriems buvo nusižengęs.

Tai buvo pabaiga 1362 metų. Vėl bu
vo žiema — kaip tada kada jis iš Vilniaus 
su Jaunučiu pabėgo. Merkys sugryžo į sa
vo gimtinį kampelį po septyniolikos metų 
klaidžiojimų ir karionių, taigi jau ir am
žium dikčiai pažingėjęs — jau ne tas jau
nas vaikinas koks buvo 1345 metais kuo
met išbėgo su savo mylimu kunigaikščiu 
į Maskvą.

Sugryžo Klajūnas į savo gimtinį kam
pelį, daug matęs, daug pergyvenęs, daug 
patyręs, toli buvojęs, bet dar pačioje pui
kiausioje sveikatoje, pačiame rimčiausia- 
me ir narsiausiame amžiuje, kuriame dar 
galės daug savo tėvynei pasitarnauti, ir 
pasitarnaus, po vadovyste Keistučio, ku
riam dar lemta buvo gyventi porą desėt- 
kų metų, ir vėliau Vytauto, nes ir Vytau
tui suaugus į vyrą Merkys dar nebuvo 
persenas.

Kada Šventaragio slėnyje daryta nau
jos aukos ir dėkota dievams už pergalę, 
deginta dalis grobio ir vėl vienas kryžei
vis ritieris spirginta ant laužo, Merkys dė
kojo dievams už savo laimingą sugryži- 
mą, Kruonis gi dėkojo dievams už sugrą
žinimą jo sunaus.

Minioje Merkys pamatė ką tai kas jo 
akį patraukė: visai netoli priešais savęs 
pamatė savo kitados buvusią mylimąją, 
Nerytę. Ji buvo tokia pat jauna, graži, ža- 
vėjanti, kaip anuomet. Sudrebėjo jo šir
dis, sudiegė krutinėję, ir akyse sumarga
vo. Nežinojo ar tikrenybė ar sapnas, nes 
kaip gi galėtų ta mergaitė būti tokia pat 
jauna po tokio ilgo laiko?....

Tik kada gerai įsižiūrėjo ir permąstę 
kiek metų praėjo nuo jų persiskyrimo, da- 
siprotėjo kad tai gali būti jo Nerytės duk
tė, visai tokia kaip anuomet buvo pati jo 
mylimoji.... Šalę mergaitės stovėjo se
nyvesnė moteris, kurioje dabar jis įma
tė Nerytę....

$ # 4:

Keistučiu! labai patiko Merkio ištiki
mybė Lietuvai, labai patiko jo karingu
mas, ir pamėgo jo rimtą būdą, todėl tuoj 
Trakų valdovas surado jam naują svarbią 
pareigą. Kaip atmename, kuomet prieš 
septyniolika metų Merkys Trakuose lankė 
Nerytę, Biruta ant rankų turėjo kūdikį, 
vėliau garsų Vytautą. Dabar šis busintis 
Lietuvių valdovas ir karžygis ėjo aštuonio
liktus metus. Tėvas, norėdamas kad Vy
tautas butų visapusiai kuogabiausia išauk
lėtas, pavedė jį Merkiui, kurs ne tik buvo 
pavyzdžiu karingumo ir narsumo, bet ir 
platesnio žinojimo pasaulio, daug matęs ir 
aplankęs įvairių šalių, plačią Rusiją, kelia
vęs rytuose, Bagdade, gyvenęs su Toto
riais ir Kijeve, kas viskas jaunam augan
čiam galiūnui reikėjo žinoti, ir galime tik
rai sakytį kad Merkio apsakymai apie mil
žinišką' Rusiją, Totorių begėdišką alinimą 
Rusų, vėliau pastūmėjo Vytautą eiti “va
duoti” Rusus nuo tų barbarų iš Azijos, na 
ir, žinoma, su laiku pačiam juos užvaldyti.

¥4-4*

Pirmą progą gavęs, Merkys su savo 
jaunystės draugais susiėjęs apkalbėjo sa
vo Vilniuje pergyventas jaunystės dienas
— neužmiršo apkalbėti ir jų draugą, ne
laimingą Jaunutį, kuriam, nors Gediminas 
buvo pavedęs valdyti savo galingą valsty
bę, bene per klaidą, — nebuvo likimo lem
ta Lietuvos istorijoje pragarsėti, ir kuriam 
net nepavyko padaryti išdavystę savo tė
vynės, kaip laikas nuo laiko tą papildyda
vo kiti tokie pabėgėliai, nepasitenkinę sa
vo giminių tvarka Lietuvoje.

Vaikščiojo jis po Vilniaus kalnus — 
po Aukštutinę pilį, ir dairėsi, pergyvenda
mas savo prisiminimus, kvėpė į save ma
lonų Lietuvos orą, žvelgė į Trakus, prisi
mindamas ką tai, bet išskyrus prisimini
mų, tas daugiau jo širdies nedilgino kaip 
kitados.

Būdamas aukštai pilies bokšte, kaip 
aras iškilęs virš miesto galingų valdovų, 
kurie savo rankose turėjo didelę dalį Ru
sijos žemių, nugalėję Lenkus, Totorius, ir 
tik ką nesenai Teutonus-kryžeivius, Mer
kys norėjo pažvelgti-pamatyti dar toliau
— į Kijevą, kur liko Olga, ta jo ypatingos- 
didelės meilės židinys, su kuria dar taip 
nesenai gyveno-buvojo.... Bet jam ją 
matyti likimo skirta nebuvo....

Už keleto dienų atėjo jam laikas per
joti į Trakus — ir Merkys, išprašęs Keis
tučio leisti jam pasirinkti sau draugus, tą 
pavelijimą gavęs, ėmė su savim būrį pačių 
narsiausių vyrų, su kuriais sudarė Vytau
tui milžinų-stipruolių nenugalimą sargy
bą, kurių apsuptas Vytautas metas po me
to pradėjo toliau daugiau eiti į karus gel
bėti tėvui ir Algirdui, nuo dabar prasidė
jo Vytauto tikrieji karingumo žygiai, ku
riais jis ir garsėjo per sekančius netoli še
šis desėtkus metų, tik, reikia pasakyti, 
Merkys iki Vytauto gyvos galvos netęsėjo.

Tuomi ir baigiasi aprašymas apie Mer- 
kį-Klajuną, kuris dar gyveno suvirš tris 
desėtkus metų, turėjo daug karionių ir 
daug priešų nugalėjo, kovodamas šalę Vy
tauto, bet tie jo prietikiai į šią apysaką 
neineina.

(GALAS)

SEKANČIAME NUM. BUS: 
“KEISTUTIS—ŽMOGUS IR RITIERIUS”

Šis straipsnis yra prisiųstas musų ben
dradarbio B. MRd. iš Lietuvos,- sąryšyje 
su 550 metų sukaktuvėmis nuo Keistučio 
mirties.

DU BROLIAI

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

6820 Superior Ave.
Reikalaukit “Dirvoje”

Cleveland, Ohio

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

suose namuose. Kaina 75c.

Reikalaukit “Dirvoje”

Kažin kodėl, žmonėms 
yra daug lengviau kitą pa
niekint ir apkalbėt negu pa
gerbt, nors patys nori kad 
juos kiti gerbtų.

4/
Senbernio Bėdos

(Liaudies daina) 
Ui, ui, ui, ui ką daryti: 
Reiks man stoną permainyai; 
Tik nežinau o kur yra 
Del manęs mergaitė ščyra.

Agė maža kaipo ožka, 
Einant jos net kaulai poška, 
Tikra tiesa be apkalbos, 
Maž sau ji uždirba algos.

Agnė žvaira ir kuprota, 
Nevesčiau kad ir bagota. 
Kad aš jąją vest norėčiau, 
Į mane šnaira žiūrėtų.

Jieva — tapo labai meili, 
Bernužėliai ryja seilę;
Tuščia tavęs, durnavok, 
Su bernužėliais uliavok.

Aižė dideliai meilinga, 
Ana yra ir gailinga, 
Tiktai bėda kad daug ėda— 
Namie ir svečiuos bus gėda.

Katrė juoda, kaip cigonka, 
Ėst lašinių jai nekanka, 
Ėda mėsą pėtnyčioje 
Ir su žydais subatoje.

Justė eina į bažnyčią 
Pasirodyt žmonėms tyčia;
Dėl to jąją neužkenčia, 
Kad su žydais šabą švenčia.

Aidė žiūrint butų daili, 
Ant šokimų labai smaili, 
Ką aš biednas padarysiu, 
Iš jaunimo n’išvarysiu.

Uršė kaipo kvietkas žydi, 
Degtinės visiems pavydi, 
Pati geria kiek priguli, 
Naktį geria, uliavoja,

Jonė, ne gerai ji daro, 
Degtinę, per gerklę varo, 
Naktį geria, uliavoja, 
Dieną miegu permiegoja.

Morta butų maldingiausia: 
Meldžias jiji kuoilgiausiai; 
Iš bažnyčios kaip išeina, 
Visus Sinkus ji apeina.

Monė — ta vis ašaroja, 
Užsimerkusi vaikščioja, 
Bėda tokią parsivedus, 
Kad jai tuojau reikia vado.

Alė butų laba merga, 
Butų gera gaspadinė, 
Baltai šaukštus sumazgoja 
Ir po suolu pakavoja.

Barbė taipo butų dikta, 
Tiktai bėda, kad ji pikta, 
Kaip meška pyksta, niurna; 
Tuščia jos kad tokia durna.

Julė yra labai pikta, 
Ant smogimų yra dikta, 
Mažus vaikus laukan vaiko 
Ir į galvą smogti taiko.

Visas mergas šalin mesčiau, 
Zuzę aš sau parsivesčiau; 
O ta Zuzė — ji nedriskė, 
Ji bus gera moteriškė.

—“M. R.”

Negrų patarlės.
—Vanduo ir ugnis nesu

gyvena krūvoj.
— Du karaliai nesutelpa 

viename mieste.
—Vienas žmogus netar

nauja dviems ponams.
—Jeigu du kabliukai su

dėti viename inde, tai jie- 
butinai užsikabina vienas 
už kito.

— Niekas nesikeis iš pa
talo kad atsigult ant grin
dų.

—Ne visi žmonės žino, 
kad kai lietus lyja, jie turi 
eiti namn

PAJIEŠKOJIMAI
Kanlaz George, tikroji pavar

dė nežinoma, kilęs iš Pumpėnų 
miestelio, tarnavęs Amerikos 
kariuomenėje, kurio švogeris 
Charlie Lilas seniau gyveno 
Brooklyn, N. Y. Svarbu nusta
tyti tikrąją pavardę, tėvų var
dus ir rasti gimines.

Buožis, Paulius, Amerikoje 
pasivadinęs Paul Biržis, gyve
nąs Philadelphia, Pa., kilęs iš 
Joniškio v., Šiaulių apskr.

Stankevičiai, Paulius ir Ona, 
kilę iš Pakuonio v., Kauno ap
skričio.

Skaburskis, Andrius, seniau 
gyvenęs 25 “Kalimant” St., 
Brooklyn, N. Y.

Zinfaltas-Zingfeldas, Jonas, 
Prano sūnūs, gimęs 1894 m. 
Lankeliškių par., Vilkaviškio 
apskr., 1912 m. atvykęs Ame
rikon pas tetą Paulikaitienę, 
Wallston Mich., karo metu tar
navęs kariuomenėje ir neva pa
keitęs pavardę į J. Biecher.

Peciukoniai, Jurgis ir Marija, 
kilę iš Dargužiu k., Valkininkų 
v., Trakų aps., okupuotoje Lie
tuvos daly j, gyvena Philadel
phia, Pa.

žaromskis, Juozas, pasivėdi
nęs Joe Randall, gyv. St. Char
les, Ilk, tarnavęs Amerikos ka
riuomenėje ir neva žuvęs kare. 
Jo brolis Martynas gyvenęs 
Russell, Ill. Abudu kilę iš Valat-

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

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

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

1932 KALENDORIUS 1932
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Sekmad. 16 Matijoras. Geluonis, Tautgirdė, širdvaldis
Pirmad. 17 Jadvyga. Saigunas, Gytė
Antrad. 18 Lukas evang. Liubartas, Mylita
Trečiad. 19 Petras Alk. Rustulis, Grytė
Ketv’tad. 20 Uršulė su draug. Gilanda, Tureitis
Penktad. 21 Uršulė su draugėmis. Gilanda, Tureitis
šeštad. 22 Pilypas. Narbutas, Mynė

konių k., Baisogalvos v., Kėdai- 
nip apskr.

Stankevičius, Antanas, kilęs 
iš Panačeliškių k., Šilavotas v., 
Mariampolės apskr., 44 m. am
žiaus, gyvenąs Minersville, Pa.

Grikštelis-Grikšelis, Pranas, 
Povilo sūnūs, gyvenęs So. Bos
ton, Mass.

Mačernis, Antanas, Aliozo sū
nūs, gimęs 1887 m. Alsėdžių v., 
Telšių apskr., iki, 1910 m. gy
venęs Brooklyn, N. Y.

Urbonas, Julius, kilęs iš Mo- 
ciškėnų k. Miroslavo v. Alytaus 
apskr., gyvenęs Scranton, Pa
ir Lawrence, Mass.

Smirnovas, Aleksandras, dai
lidė, gyvenęs Natrona, Pa., Al
legheny Co

Bieliokas, Julijonas, gyvenęs 
Baldwinsville, Mass, ir vėliau 
patekęs į State Farm, Insane

Asylum, Bridgewater, Mass.
Urbonavičius, Motiejus, pasi

vadinęs Michael Urbons, turėjo 
dažų ir automobilių dalių biznį 
Yonkers, N. Y.

Jieškomieji arba apie juos 
ką žinantieji malonėsit atsilie
pti į
Consulate General of Lithuania 
15 Park Row New York City

Geriausias nuo Reumatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Metų metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expellcrj ir nusipirkau jo bon- 
ką. Pirmas išsitepimas juomi mo
mentaliai suteikė palengvinimą. Iš
naudojus jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.”

J. G.
Buffalo, N. Y.

PAIN-EXPELLER
ai

KLAJŪNAS*
JAU PRASIDEDA PRENUMERAVIMAS 

ISTORIŠKOS APYSAKOS, KO VISI 
LAUKĖTI KNYGA 250 PUSLAPIU

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

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS
JAU prasidėjo prenumeravimas apysakos “KLAJŪNAS” — Daugelio 

skaitytojų klausinėjimas ir pageidavimas įsigyti “KLAJŪNĄ” 
knygoje išsipildo. Ši pamokinanti istoriška apysaka jau baigiama spau
sdinti knygon — bus gatava anksti šį rudenį. Dabar laikas knygų mė- 
lėtojams užsiprenumeruoti “KLAJŪNĄ” — turėsit savo knygynėlyje vi
sas K. S. Karpiaus-Karpavičiaus knygas-apysakas. Kurie prenumeravol 
jo apysakas pirmiau, nepraleiskit ir šios.

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

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
“D

6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

kas tam tvirtai tiki kad tas 
tiesa ir kad ten yra tikros Į 
dūšios kurios už savo nuo- 
dėmes turinčios atgailoti.
Tiesa, ten seniau buvo ka- '
pinės, tik vėliau perkelta j
bažnyčia Į tą vietą. Vežant
bažnyčios turtus per ežerą 
vienas/varpas nuskendo, jo 
iš vandens niekas negalėjo 
išimti, nes nerado jo nie
kur, tik dabar Velykų rytą 
kada bažnyčioj skelbia su
sirinkusiems Kristaus pri
sikėlimą iš numirusių, van
denyje girdėtis skambinant 
varpu. Žmonės sako kad 
tada tas nuskendęs varpas 
skundžiasi visagaliui kad 
niekas jo iš vandens neiš- 
gelbsti, kad tenka jam gu
lėti ir rudyti giliai į mulą 
jskendus, kur jis jau kelis 
šimtus metų guli. Bet žmo
nės gelbėjimu nesirūpina.

Šventoriaus kampe yra 
išmūrytas skiepas kur se
niau buvo palaidotas kaž 
koks žymus senovės kuni
gaikštis; yra giloka duobė 
kur dar nesenai baltavosi 
kaž keno kaulai, žodžiu, 
ten visur pilna kaž kokio 
slėpingumo. Rodos' šviesią 
žiemos naktį seni kaštanai 
pasakoja jaunesniems me
džiams kaž kokią seną slė- 
Dingą, visų pamirštą pasa
ką. Du aukšti topeliai sa
vo viršūnes ištiesę į dangų 
tyliai lapais šlamėdami mel
džias, mena tuos senus,

• niekam neatmenamus lai
kus.

Seniau ten buvo didelis 
kunigaikščio Oginskio dva
ras, gražus sodas, bet ilgi 
metai viską suardė, sunai
kino. Rūmų gražioji dalis 
sugriauta, liko tik dalis, ,ir 
ta sena, apleista juodomis 
sienomis, kiaurais stogais. 
Sodas irgi apleistas, taku
čiai žole apžėlę, senesni me
džiai, kurie dar matė Vy
tauto Didžiojo laikus, iškir
sti, o kurie neiškirstai tai 
sugriuvę pūva. Jų vietoje 
auga kiti medeliai kurie 
stiepia savo viršūnes į auk
štį, į šviesią saulutę, kurios 
niekas nemato.

Apie žmogžudį kur paslėpė 
priešų gaudomą Vytautą
Seni padavimai supa mie

stelio istoriją: Žmonės pa
sakoja kad kokiam tai mie
ste dar labai senais laikais 
gyveno kaž koks žmogžu- 
dis. Visi miesto gyvento
jai neapkentė jį už jo dar
bus. Jis sumanęs palikti 
tuos žmones ir eiti kur Į 
pasaulį gyventi Tad niekas 
jo ten nekliudytų, kad ga
lėtų vesti atsiskyrėlio vie
nuolio gyvenimą, atgailoti 
už savo padarytą žmonėms 
skriaudą.

Ėjo jis per miškus, kal
nus, klonius, upes vis ne
rasdamas sau tinkamos vie
tos apsigyvenimui. Ant ga
lo jis surado sau vietą, tai 
buvo didelis miškas, dide
lis ežeras toli nuo žmonių. 
Tuojau ėmėsi darbo, pasi
statė molinę trobelę, gyve
no ramiai, atgailodamas už 
savo blogą praeitį.

Slinko metai po metų, iš 
j “nakutavojančios jauno vikraus jaunikaičio 
kūnų Visagalis už virto senas, sulinkęs sene-

Dzūkijos miestelis su gra- ] 
žia gamta ir gausiais pa

sakiškais padavimais. I
Ant Ančios ežero krantų 

yra nedidelis miestelis Vei
sėjai (Seinų ąpsk.) su savo 
gražiomis apielinkėmis.

Veisėjų apielinkės skai
tomos vienos iš gražiausių 
Lietuvoje. Čia ežeras, kal
nai, ant tų kalnų dar kalne
liai, miškai, mšikeliai, ber
žynai, pušynai, žodžiu tik
ras žemiškas rojus, nors 
pats miestelis tai ne koks. 
Vidurys miestelio dar šiek 
tiek gražesnis, bet užtai pa
kraščiai išmėtyti tokiais 
mažyčiais, kiauriais šiaudi
niais stogais, apipuvusiais 
nameliais. Su laiku mano
ma kad ir tuos namelius ne
gailestinga ugnis aplaižys, 
kuri 'miestelį 'aplanko tam 
tikrais protarpiais ir nulai
žo po kelis ar kelioliką na
melių, o jų vietoj, iš pelenų, 
išdygsta kiti tik su šiokiais- 
' okiais pakeitimais. Vietoj 
■enų sukrypusių namelių iš
dygsta mūriniai, o jei ir 
mediniai tai erdvesni, di
desni.

Yra čia pašto įstaiga, val
sčiaus valdyba, pradžios 
mokykla, buvo ir vidurinė 
mokykla, bet del stokos mo
kinių 1929 m. buvo uždary
ta; yra Žemės ūkio draugi
ja, Žydų liaudies bankas, 
keliolika Žydelių laikomų 
krautuvių, keletas kepyklų, 
keletas alinių, monopolis. 
Žydai turi sinagogą, ant 
kalnelio kitur stovi katali
kų bažnyčia, aukšta, didelė, 
be bokštų, nuo senų neat
menamų laikų, netaisyta 
nuo statymo dienų, daugiau 
panaši į kokią kareivinę ne 
į katalikų bažnyčią. Vidu- 

. je nuo senumo ir dulkių 
klodu apdengti paveikslai, 
kadangi net negalima at
skirti kas juose norėta pa
rodyti. Vargonai seni su
kliurę, grojant čypia; per 
rytmetines maldas kartais 
pelėdos padeda giedoti. Kai 
kas bijo kad bažnyčioje 
šikšnosparniai į plaukus ne
įsisuktų, o kad tinkas be- 
krisdamflfe kam plikės ne- 
perskels tai negalima ga
rantuoti.

Vaiduokliai šventoriuje
Šventorių puošia seni di

deli medžiai. Ten pilna kaž 
kokio' .slėpingumo. Tenai, 
šviesiomis mėnesienos nak
timis, ar rudens tamsiais 
lietingais vėlais vakarais 
kai kam tenka matyti kaž 
kokią aukštą, baltą, juoda 
skraiste susisupusią žmogy
stę, o gal ir dvasią, kuri at
siklaupus keliais eina ap
link bažnyčią, ar tai susi
rietus kur kampe meldžia
si. O kai kam vieną kartą 
teko būrį kalkutų vJikyt, 
kurių jokiu bu du už šven
toriaus sienų išvyt nebuvo 
galima; vos privijus arčiau 
šventoriaus vartų jie paky
la Į viršų ir vėl nutupia že
myn užpakalyje vejančių. 
Vaikė tol kol vaikančiuo
sius apėmė siaubas ir turė
jo paliaut tų kalakutų vai- 

' kymą. Žmonės Įsitikinę kad 
tai buvę “ 
dušios: , 
nuodėmes į dangų neįsilei- lis; apsidengęs jis buvo su 
džiąs. O kad kartą vienai 
nieko nekaltai žmonelei te
ko užmigti ant šventoriaus, 
ji susapnavo o gal ir tei
singai girdėjo kaž ką ją 
prašant kad pasišalintų iš 
tos vietos kur guli, nes ji 
sunkinanti keno tai kaulus. 
Ta žmonelė išbudus pabėgo 
kaip greit galėjo ir atsižą- 
dėjo daugiau ten eiti pasil-(nco — ry
šėti. 4afek tame buvo tie- gys nebuvo peržengęs. jo 
sos sunku pasakyti bet kai namelio slenkstį. Su baime

be

Adomas Amšiejus, iš Mc
Kees Rocks, Pa., tik ką su- 
gryžęs iš Lietuvos, atsilan
kęs Į “Dirvos” redakciją ir 
patyręs apie musų didelį va
jų, išrašė dvi metines “Dir
vas” Į Lietuvą ir atnaujino 
savo prenumeratą, žadėda
mas pasidarbuoti daugiau. 
Taipgi pažadėjo parašyt į 
pažadėjo plačiau parašyt į 
“Dirvą” iš savo kelionės.

E. Narušis iš Toronto;

i

ožkienomis, kurios, jį daž
nai aplankydavo, tarnauda
vo pienui, ir pasenusias 
pjaudavo, turėdavo mėsos 
ir kailį kunui padengti.

Vieną kartą kada jis sė
dėjo pas ugnį, mąstė, gailė
jos jaunystės dienų, kaž 
kas susibeldė į jo grytelės 
duris. Senelis krūptelėjo, 
nes iki tol jokis gyvas žmo-

atdaręs duris pamatė būrį 
žmonių ir nusigando, palai
kęs juos už plėšikus. Bet 
kaip jis nustebo kada suži
nojo jog tie žmonės atbėgo 
pas jį prašyti kad senelis 
juos paslėptų. Jis sutiko, 
paslėpęs juos po kelmais 
pats gryžo į namelį ir vėl 
mąstė, tik dabar apie tuos • 
žmones: kuriuo tikslu jie 
slapstosi, kas juos čia atvi
jo, nujausdamas kad jie at
sidūrė bėdoje. Jis net pra
virko apgailėdamas jų. Tik 
staiga antras bildėsis į du
ris, atidaręs pamatė antrą 
būrį žmonių, kurie reikala
vo išduoti pasislėpusius. At
gimė senelyje kerštas, no
rėjo išduoti, bet susivaldė 
ir ramiai atsakė kad nieko 
nežinąs. Tie j ieškojo visur, 
bet nieko nerado. Supykę 
padengė senelio namelį ir 
nuėjo sau. Senelis išleido 
bėglius iš slėpynės ir tie 
padėkoję dingo miško tan
kumyne. Seneliui gryžo ra
inus gyvenimas, tik neil
gam. Daug daugiau vargo 
patyrė kol išnaujo pasista
tė sau pastogėlę.

Praslinko keletas metų. 
Senelį pradeda lankyti žmo
nės. Tai buvo keletas tų pa
čių kuriuos jisai išgelbėjęs 
iš mirties. Sužinojo jisai 
ką per tuos kelis metus ne
galėjo patirti, kad tie bėg
liai buvo tai Vytautas su 
būreliu savo tarnų, pabė
gęs iš kalėjimo, kur jį Jo
gaila buvo uždaręs. Dabar 
Vytautas atsiuntęs seneliui 
atlyginimą, prašydamas jį 
eiti į kunigaikščio rumus ir 
ramiai baigti amžių. Bet 
senelis nesutiko. Tada tie 
pasiuntiniai prikalbėjo kad 
senelis padėtų jiems pasta
tyti bažnyčią ir įkurti mie
stelį. Senelis sutiko. Tam 
reikalui paliko jam tris sta
tinaites aukso. Tuoj prasi
dėjo darbas. Kur kerojo 

. dideli miškai greit statėsi
■ žmonės trobeles ir kraus

tėsi gyventi. Tuoj ir baž
nyčia stovėjo. Neilgai se-

, nelis džiaugėsi savo darbu: 
atėjo mirtis ir jį paėmė. Ne
turėdamas ką veikti auksu,

■ už vieną pastatė bažnyčią, 
kitą statinaitę išdalino žmo-

1 nėms, o trečią užkasė į že
mę, kuri ir po šiai dienai 
ten. randasi.

Praslinko dar eilė metų. 
Tas vietas aplankė kunigai
kštis Oginskis, patiko jam, 
ir jis ten pasistatė sau ru
mus. Pradėjo statyti kitą, 
murinę bažnyčią, bet kaž 
keno ranka nedavė jam už
baigti savo darbo: sakoma 
Dievas nubaudė jį turbut 
už tai kad jis užpykęs ant 
savo dukters įsakė ją įmu- 
ryt iį rūmų kampą. Kulka 
pervėrė jo dar jauną, gyvu- 
bės pilną krutinę. Palaido
tas jis ir vėliau jo šeima 
bažnyčios skiepe. Bažny
čia liko nebaigta statyti ir 
turbut ji niekada nebus bai
giama, taip ir sugrius.

Paskutiniu laiku mieste
lis tvarkosi. Vidurinė gat
vė išgrysta ir nesenai pra
tiesti trotuarai. Šalutinėse 
gatvelėse tai purvynas iki 
kelių, sunku išbristi.

Su laiku gal viskas susi
tvarkys. Bus gana gražus 
miestelis. E. Žilionytė. 
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Kanados užrašė “Dirvą” 
Lietuvą.

M. Bakunas iš Sharon, 
Pa., užrašė “Dirvą” savo 
kaimynui, prižadėdamas ir 
toliau pasidarbuoti.

Pr. Metelionis, vietinis, 
už Lietuvos bono kuponą 
išrašė “Dirvą” pusei metų 
savo broliui į Lietuvą ir už
siprenumeravo sau “Klajū
ną”.

A. Kulbickas, iš Pitts
burgh, Pa., prisiuntė $3: iš

jų $1 už “Klajūną”, o $2 
už “Dirvą”.

K. Povilaitis 
Ont., Kanados, 
esu prislėgtas 
negaliu įstot 
skaitytojų eiles, bet negaliu 
praleisti neužsiprenumera
vęs apysakos “Klajūnas”, 
kuri tokia įdomi. Siunčiu 
$1 ir prašau prisiųsti kny
gą kuomet išeis iš spaudos.

S. Seniškevičhis, E. Whi
te Plains, N. Y., rašo: Pri- 
siunčiu $1 už prenumeratą 
naujos knygos “Klajūnas”. 
Aš turiu daug Karpavičiaus 
išleistų knygų ir man jos 
labiausia patinka, todėl no
riu ir šią įsigyti.

iš Weston, 
rašo: Nors 
bedarbės ir 
Į “Dirvos”

Taipgi prisiuntė po $1 už 
“Klajūną” savo draugų — 
Antano Linc.evičiaus ir Kli
mo Tamulaičio, kurie taip-' 
gi Įsirašo į “Klajūno” pre
numeratorius.

P. Kuncys, Ft. William, 
Ont., Canada, rašo: Siun
čiu $1 už prenumeratą apy
sakos “Klajūnas” ir noriu 
būti eilėje visų kitų kurie 
prisideda prie šios puikios 
apysakos išleidimo.

Jonas Ivaškevičius iš St. 
Calixte, Kanadoj, rašo: Pri
siunčia $1 už apysaką “Kla
jūnas”. Nors skaitau iš 
“Dirvos” kas savaitė nepra
leisdamas nei vieno nume
rio, bet noriu būti rėmėju

ir knygų platintoju. Duodu 
pasiskaityti tiems kurie ne
gali jos įsigyti. Visi yra la
bai patenkinti Karpavičiaus 
raštais apibudinančiais Lie
tuvos senovę.

Darbuokites! Dabar pats 
geriausias laikas išrašyti 
“Dirvą” ir knygas. “Dir
va” yra pigiausias darbinin
ko liuoslaikio draugas kada . 
kitokiems p a s i 1 i nksmini- 
mams pinigų nėra.

Kas platina “Dirvą” tas 
platina apšvietą.

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

duodama metams už $2.

Milžiniškas “DIRVOS” Naujų
Skaitytojų VAJUS!

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

Kviečiame visus senus skaitytojus dalyvauti ir gauti po vieną naują skaitytoją

MERUNAS
Juodo Karžygio Sūnūs

XUUjiLL.Lo tautų turi sa
vo karžygystės laikų is- 

torines-legendares apysakas— 
Anglai turi “King Arthur”, 
Francuzai turi “Roland”, ir tt.

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

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

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

ATMINKITE: J‘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

le

■

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

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

1. Juodas i
2. Baltijos Aras

4. Juros Merga
6. Vargšų Karalienė

8. Vytautas
Istoriškos Dramos

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

13. Birutė ir Kuprelis

Karžygis
3. Kryžeivis

5. Klajūnas
7. Du Broliai 

Didysis

Eikime su Karpavičium j

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

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 begiu 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 
žinomų vietų aprašymai, ir įvai
rus kitokie raštai: Liaudies Dai
nos, įvairus juokai, daugybė ži
nių iš viso pasaulio, iš Lietuvos, 
ir moksliški raštai.

jums

TODĖL tai visi privalote tap- 
“Dirvos” skaitytojais;

TODĖL tai seni skaitytojai pri
valote stengtis atnaujinti savo

ti

stengtis atnaujinti savo 
prenumeratas, atnaujin
ti arba užrašyti saviš-

doje ir kitur gyvenan
tiems, ir kalbinti savo 
kaimynus skaityti “Dir
vą .

■ AMERIKA - KANADA ~ LIETUVA - SUKRUSKITE! v
Stokite visi Į “Dirvos” Artojų eiles — reikia daugybės darbininkų — uždirbkit kelis dolarius.

RŪPINASI KIAULIŲ 
VEISLĖS PAGE

RINIMU

Kiaulių augintojų drai 
ja nori pagerinti Lietu 
kiaulių kokybę. Tam 
slui anksčiau buvo įste 
atskiri kiaulių kontrolės 
teliai, kurie paskiau bi 
prijungti prie galvijų k 
trelės ratelių.' Tačiau ti 
kiaulių kontroliavimo but 
pilnai savo tikslo nepasie 
dabar vėl organizuojami 
skiri kiaulių kontrolės ra 
liai, Į kuriuos maiymia s 
jungti visus geresnių veis 
nių kiaulių augintojus. Te 

į rateliai jau pradėti orgai 
zuoti.

1 Bendrai, Lietuvos kiaul 
gerinimas norima sukonce 
truoti dviem kryptim. Pi 
miausia pas veislinių kia 
lių augintojus vesti griež 
kiaulių atranką1. Paski: 
daryti bandymus kiaulių 
kio bandymo stotyj, ką j: 
organizuodami prie Kvi 
tiškio žemesniosios žem 
ūkio mokyklos. Į tą stotį b 
siunčiami iš atrinktų ko 
troliuojamų kiaulių po k 
turis paršelius. Joje bus i 
riama parašai ir kiaulių vt 
sies. Tuo norima atlikti p 
ną kiaulių kontrolę. Norin 
ištirti, kaip kiaulių augir 
nias apmoka pašarus, ko! 
gaunamas bekonas. Be t 
norima nustatyti receptui 
betoninėms kiaulėms duol 
les iš musij krašte gamin: 
mų pašarų, surasti budi: 
jais pagaminti geriausio 
rūšies bekoną. Taip pat i

I Į LIETUVĄ 
per BREMENA 

greičiausiais juru laivais

BREMEN 
EUROPA

Puikus gelžkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVER į 

LIETUVA.

Informacijų kreipkitės:

1119 Euclid Ave. Cleveland

NORTH GERMAN

LLOYD

ŠVEDUAMERIKOS
< LINIJA

'ĮRSai u
NEWYORKO i 

' KLAIPEDA

TOMPASKHIASillmiVAper ŠVEDIJA

‘BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’

Išplaukimai iš New Yorko:
M.L.KUNŲSHOLM “ 13
JI. L. GRIPSHOLM Lapk. 3
S. S. DR0TTNINGH0LM Gr. 2 
M.L. GRIPSHOLM Gr. 8

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

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

■
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Kiaulių augintojų draugi

ja nori pagerinti Lietuvos 
kiaulių kokybę. Tam tik
slui anksčiau buvo įsteigti 
atskiri kiaulių kontrolės ra
teliai, kurie paskiau buvo 
prijungti prie galvijų kon
trolės ratelių.’ Tačiau toks 
kiaulių kontroliavimo būdas 
pilnai savo tikslo nepasiekė, 
dabar vėl organizuojami at
skiri kiaulių kontrolės rate
liai, į kuriuos maigoma su
jungti visus geresnių veisli
nių kiaulių augintojus. Toki 
rateliai jau pradėti organi
zuoti.

Bendrai, Lietuvos kiaulių 
gerinimas norima sukoncen
truoti dviem kryptim. Pir
miausia pas veislinių kiau
lių augintojus vesti griežtą 
kiaulių atranką1. Paskiau 
daryti bandymus kiaulių u- 
kio bandymo stotyj, ką jau 
organizuodami prie Kvie- 
tiškio žemesniosios žemes 
ūkio mokyklos. Į tą stotį bus 
siunčiami iš atrinktų kon
troliuojamų kiaulių po ke
turis paršelius. Joje bus ti
riama parašai ir kiaulių vei
slės. Tuo norima atlikti pil
ną kiaulių kontrolę. Norima 
ištirti, kaip kiaulių augini
mas apmoka pašarus, koks 
gaunamas bekonas. Be to, 
norima nustatyti receptines 
bekoninėms kiaulėms duok
les iš musų krašte gamina
mų pašarų, surasti budus 
jais pagaminti geriausios 
rūšies bekoną. Taip pat iš

kontroliuojamų veislinių 
kiaulių bus imamas prieau
glis ir sudaromi kiaulių ker- 
gimo punktai. “L.A.”

• •—*
Daug progų ‘laimei” išmė- 

mėginti
Kaunas.— Neseniai drau

gija kovai su tuberkuliuozu 
įtaisė visoj Lietuvoj kavi
nėse, valgyklose, restora
nuose ir kitose viešose vie
tose tam tikrus automatus 
iš pinigų lošti. Norįs laimę 
išmėginti metą 20 et. ir turi 
sukti ar paspausti rankeną 
taip kad, apsisukęs ratas 
sustotų ties juo pasirinktuo
ju numeriu. Tokiais “laimin
gais” atvejais lošėjas gali 
išlošti 60 ir daugiau centų. 
Tačiau tokių progų laba 
maža, todėl įmestieji pini
gai ir eina, kaip aukos, nū 
nėtai draugijai. Žinoma 
mėgėjų “išlošti” netrūksta., 
nors tam galimybių labai 
mažai. — Tsb.

Sukultu rej o piemenys.
Bartininkai, Vilkaviškio 

aps. — Prieš 8 metų kelei
vis, jei tik eidavo pro gany
klas, būdavo piemenų kolio- 
jimais užkabinamas ir jei 
mėgindavo atsikirsti su jais 
tai ir akmenimis apsvaido
mas. Dabar šitas barbariš
kumas jau išnyko. Pieme
nys turi naudingo darbo. L 
jie atspėjamu laiku skaito 
laikraščius ir taip akyliai, 
kad dažnai sugėdina laik
raščių neskaitančius suau
gusius, kurie dedasi visk:.; 
žiną. — Tsb.Į LIETUVĄ

per BREMENĄ.
p-reičiausiais juru laivais 

Bremen 
EUROPA

Puikus gelžkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVER į 

LIETUVĄ.
Informacijų kreipkitės: 

1119 Euclid Ave. Cleveland
NORTH GERMAN 
fe Jį, O,¥ D

---------------------J------
ŠVTOU AMERIKOS

LfiU UMUA 
is

XEWYOWO į■ W " BOAIPEBĄ ,1 _ Ik sPaj- ^Tattcerd/lur-^Ą.
TRUMPAS KELIAS į 11 ETUVA per ŠVEDIJA 

‘BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’

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

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

Ne visas lūšnas sugriovė
Šiauliai. — Pavasarį buve 

suruošta lūšnų ir laužų grio- 
vybės savaitė. Kaip žinoma 
Lietuvoje nėra papročio na
mus griauti iki tol, kol jie 
patys nesugriuva. Dėl to 
kaimai ir miestai buvo pilni 
įvairiausių lūšnų ir laužų, 
kurie ne tik darkė gyvena
mosios vietos išvaizdą, bet 
ir pavojingi gaisro požiūriu 
buvo kitiems namams. Ta
čiau per griovybos savaitę 
ne visi griozdai buvo nu
griauti. Neseniai Šiaulių 
mieste tokių arkitekturos 
“perlų” dar rasta 60—Tsb.

t Ofiso Telefonai Namų g 
fMAin 1773 KEnmore 4740W-- 

į P. J. KERŠIS 
11414 Standard Bank Bldg. !! 
t ‘ 't Baigęs teisių mokslą Cumber-
X land Universitete ir darbuojas X į 
j su Teisių ofisu advokatų T l 
įCollister, Stevens ir X

Kurzenberger X
Su visais teisių reikalais. Lietu- X 
viai, Slavai, Lenkai ir Rusai į 

t kreipkitės prie musų. X

Skaudi yra žinia jei ko
kį žmogelį aplanko nelaimė. 
Bet dar skaudesnė jei ne
laimė užklupo Amerikietį 
kuris atvažiavo savo tėvy
nės pažiūrėti ir pasigerėti. 
Su Amerikiečiais nutinka 
daug įvairių nuotikių: su
sižeidžia, prigeria, automo
bilių katastrofoj žūsta, ap
vagiami arba šiaip apgau
nami. Tas įvyksta per pa
čių Amerikiečių kaltę, ku
rie nori Lietuvoje taip elg
tis kaip elgiausi Amerikoj. 
Čia keletas paminėtinų at
sitikimų:

Chicagietis Jesiunas pri
gėrė nedideliame Aukšta
kalniu ežere. Mat jis nu
šovė ančiuką ir plaukė jį 
pasiimti, bet sutraukus pa
baliui nuskendo. Ant kran
to buvo daug žmonių, be! 
pagalbos suteikti negalėjo, 
ries prie ežero nebuvo val
ties nei kitų gelbėjimo įran- 
ių. Tame ežere daug žmo

nų prigeria, bet valties prie 
o niekas nepritaiso.
Važiu odami automobi- 

iais Amerikiečiai tankiai 
msižeidžia ar ir užsimuša. 
Lietuvos keliais leidžiama 
važiuoti per valandą 35 ki- 
metrus, o Amerikietis lei
džia automobilį 60 ir iki 100 
kilometrų. Nors plentai ge
ri, bet yra duobelių, kietų 
kupstelių, o ką bekalbėt a- 
pie vieškelius. Labiausia 
aesasugu važiuoti kai paly
ja. Kelio viduris yra siau
bai aukštas, pakraščiai nu
sklembti, automobilis grei
tai nuslysta į griovį.

Amerikonus daug apgau
na, apvagia panelės. Mięs- 
iuose Kaune, Šiauliuose yra 
iaug moterų kurios tik iš 
ipgavinėjimų gyvena. Jos 
gana švariai apsirėdžiusios, 
nteligentiškos i š v a i zdos, 
mandagios, gražios, kas ir 
patraukia Amerikoną pa
flirtuoti. Pusė bėdos butų 
jei nebūtų degtinės. Degti
nė Amerikoną pakerta už
migdo, kas ir duoda progą 
vagilkoms pasinaudoti. Su 
nepažystamomis n e r e ikia 
draugauti; į kaimus par- 
vykus rasit dorų Lietuvai
čių, kurios šiais laikais jau 
nebeapskarusios, š v a r ios, 
moka mandagumo ir susi
pratusios. Tarp jų apga
vikių nėra. Miestuose nei
kit į užkampių lindynes val

gyti ar nakvoti, ten yra žu- 
likų lizdai.

Nemažai Amerikiečiai pa
neša skriaudų nežinodami 
ir Lietuvos įstatymų ir 
tvarkos. Steigdami krau
tuves, pirkdami namus ar 
žemę praranda pinigus ir 
ant galo žemę ir namus.

Pav.: Chicagietis Barkau
skas pirko 90 ha. žemės iš 
vieno dvarponio. Kai su
mokėjo pinigus pasirodė 
kad tas dvarponis neturėjo 
teisės žemę parduoti. Že
mė ir pinigai prarasti. Da
bar žmogelis turi eiti pa
dieniais uždarbiauti. \

Antras Amerikietis už- 
pirkdamas žemę sumokėjo 
visus pinigus. Akto pada
rymui nustatė laiką ir dar 
500 litų primokėjimui. Per 
klaidą Amerikietis pavėla
vo vieną dieną. Pardavėjas 
sugriovė aktą, atsiėmė že
mę ir negrąžino pinigų.

Jei skolinat pinigų tai 
žiūrėkit kad skolintojas bu
tų pilnas turto savininkas 
ir ištirkite ar nėra jo tur
tas įkeistas už skolas. To
kių įkeitimų rasime kiek
viename kaime.

Būdami Amerikoje nepir
kit žemių per agentus ar 
per tam tikras “Amerikie
čių tarpininkavimo draugi
jas”. Pirkite tik tada kai 
viską matysit savo akimis.

P. Kriukelis.

Kiek bus kertama miško 
1933—1934 metais.

Kitais metais skiriamas 
iškirsti miško kiekis suma
žintas nuo 1,880,000 ktm. 
iki 1,736,000 ktm. Vietos rei
kalams skiriama 804,000 
ktm., prekybos bei pramo
nės reikalams ir gamybai 
932,000 ktm.

Sąmata dalinai sumažinta 
ir del to kad didelis kiekis 
miško medžiagos ypatingai 
skirtos prekybos bei pramo
nės reikalams apie 80'^ liko 
iš 1931-1932 m. kirtimo są
matos. “L.U.”

Kaip Lietuvos ūkininkai 
“taiso” kelius

Bevažiuodamas per Luk 
šių (Šakių aps.) mažuosiu 
keliukus užtikau panaudo 
tą keliams grysti naują me- 
degą.... šieną!

Nors tai puiku, nors ge
ra butų, tačiau keliai juk 
ne karvės, šienu nepasiso
tins, reikia smėlio bei žvy- 
rio. B. M

JAUNYSTĖS SPĖKOS
.V.W.W.W.W.V.V.V.'/.W.h'.'.W.W.'.WAW.V.'A

Dr. Magnus Hirschfield, žinomas pasaulinis autoritetas Ly
tiškų dalykų ir Direktorius Seksualio Mokslo Instituto Berline, 
Vokietijoj, sutverė

TITUS-PEARLS

PASVEIKINK SAVO 
GIMINES KALĖDŲ 

ŠVENTĖJE

Kas neatsimena Kalėdų ir Link
smų Naujų Metų Lietuvoje?— 

Tik tas kuris ten nebuvo.

Platesnių informacijų ir laiva
korčių kreipkis j Sąjungos narį, 
arba bet kurį autorizuotą švedų 
Amerikos Linijos agentą. Taip 
pat galima gauti informacijų 
asmeniškai ar laišku iš švedų 
Amerikos Linijos raštinės, Cen-

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

Ask your Incnl Touris'. or
Ticket Asons for new C&B r* ci’”
Line Folder, indudinį Free
Auto Al a p and details on -'-.-ifhu. f

our Ali-Expense Trips.

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

Autos, any size, carried for only $&75 
($4.75 July 1st to Sept. 14th inclusive)

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

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

ONLY $3£! Wsy Rd. Trip I 
between CLEVELAND and BUFFALO I

pagelbėjimui milijonams vyrų ir moterų kurie nustojo arba nu
stoja savo fiziško gyvumo. Bėgyje savo 35 metų praktikos ir 
tyrinėjimo jisai surado kad silpnėjančios vyro gilės taipgi yra 
priegasčia 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 metų, vedęs) nusiskundė fizišku nuo
vargiu, drebėjimu, svaiguliu. Greit pavargdavo. Protiškai buvo 
atbukęs ir lėtai judėdavo. Fiziškos spėkos buvo netvarkoj per 
5 metus. Kraujo spaudimas perdidelis. Jam duota 2 Titus- 
Pearls į dieną. 2 savaitės vėliau medikalis raportas apie-jį bu
vo:—Bendra sveikata geresnė, gyvesnis; svaigulis mažesnis ir 
sugryžo spėkos. Gydymas tęsta per dvi savaites ir vėliau L. S. 
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 patėmyšit naują, vyrišką spėką savyje. Pasiuskit $5.00 
(cash registruotą arba money orderį) 2 savaičių gydymui. Rei
kalaukit knygelės. Priimam ir C. O. D. užsakymus

$švcngimui klaipų išpildykit sekantį kuponą:

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

Išvengimui klaidų, išpildykit sakantį kuponą:

Pearls, už kuriuos siunčiu $-----

Mano vardas.

Adresas

City

State

A

Kalėdos ir Nauji Metai yra 
reikšmingiausios metinės šven
tės, reiškiančios žmonijai džiau
gsmą! Tat ir Tamsta, jei myli 
džiaugtis, džiaukis su savais sy
kiu, ne tik švente bet ir graž:a 
Lietuvos gamta. Tai yra meilės 
ir “geros valios diena tarpe visų 
žmonių žemėj”, taikos ir džiaug
smo diena, kubmet kiekvienas, 
kuris tik išsigali, draugams ir 
giminėms teikia dovanas, kaip 
draugingumo ir meilės ženklą. 
Ar gali bu,ti malonesnė ir ge
resnė dovana giminėms ir drau
gams kaip jūsų atsilankymas 
pas juos ir praleidimas Kalėdų 
švenčių su savais, savo prigim

tam krašte, Lie
tuvoje!

Lietuvių Laiva
korčių Agentų 
Sąjunga Ameri
koje Gruodžio 2 
d. rengia Kalėdi
nę Ekskursiją Į 
Lietuvą (per 
K 1 a i pėdą) bal
tuoju švedų A- 
merikos Linijos 
laivu “DROTT
NINGHOLM”,per 
Švediją. Laivas 

išplauks 3 vai. po

V. P.
Mučinskas

GEROS 3 
j PATYBĖS 4. 
i Tappan Gas

Degintojo

Kanadiečiams bus gera 
dalyvauti skaitlingoj Lie-

KALĖDŲ EKSKURSI-

ir pilna 
visiems

Klaipė

Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasilinksminimas, 

Į kad kitokiems pasilinksmini
mams p nigų mėtyt nėra.

tralinę raštinė Amerikoje, 21 
State St., New York, N. Y. 
Gaukite brošiūrėlę “Kalėdų 
Ekskursija į Lietuvą” ir “Ben
dros Informacijos Kelionje j 
Klaipėdą”. Tėmykite skelbimą 
šiame laikraštyje.

AKRONO NAUJIENOS
Rengia smagų maskara- jaunimo (16 metų ir aukš

čių balių. Akrono Lietuvių čiau) norėtų prisidėti prie 
Draugiškas Klubas nutarė musų, šiuomi užkviečiame 
surengti maskaradų balių-'atsilankyti į musų vakarėlį 

Spalių 18 d.
Radio programai patin

ka. Akroniečiai kas sek
madienį klauso ‘Dirvos’ ra
dio programų ir jiems pa
tinka. Visi laukia sekma
dienio ryto 9 valandos ir 
klausosi.

Stasys ir Benis.

šokį ir kortavimo vakarėlį 
šeštadienio vakare, Spalių 
22 d., Raymond St. salėje, 
nuo 7:30 vai. vakare. Bus 
suteikta dovanos vyrams ir 
merginoms ir taipgi gaus 
dovanas už juokingiausius 
kostiumus. Bus geras or
kestras ir gros Lietuviškus 
ir Amerikoniškus šokius.

Užkviečiame atsilankyti 
vietinius ir Clevelandiečius. 1 
Įžanga bus tik 25c. Neuž
mirškit to didelio vakaro 
Spalių 22 d.

Numažino mokestį. Lie
tuvių Draugiškas Klubas 
nutarė numažinti narines! 
mokestis nuo 5c savaitėje 
iki 10c į mėnesį, pradedant 
Spalių 4 d.

Pataisa. Pereitame num. 
buvo pranešta kad Draugi
ško Klubo vakarėlis įvyks 
Spalių 17 d. Šiuomi prane
šame kad tas vakarėlis bus 
antradienį, Spalių 18 d., Y. 
W. C. A. salėje, nuo 7:30 
vai. Turėsime žingeidų ap
sakymą apie Lietuvą, ką 
padarys musų narys Wm.l 
Krevickas, kuris praleido 
šią vasarą viešėdamas Lie
tuvoje.

Prisidėkite. Mes žinom 
kad dar ne visus jaunus 
Lietuvius kalbinome įsira-j 
syti į šį klubą kada jį orga
nizavome. Jeigu kurie iš 
^iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuii’j- 

| ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS 
E 'Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio 
E [sibčgimo ir Tykaus Motoro Veikiu n ■- prisipildykit 

sau tanką su Nauju žaliu ETHAjl. GASOLINE

Gothenburgą, 
iš New York 
pietų, iš Halifax išplauks Gruo
džio 4 dieną. Tad ir musų bro
liams 
proga 
tuvių 
JOJ.

Pažymėtina kad skskursijes 
palydovas bus švedų Amerikos 
Linijos Centralinės raštinės A- 
merikoj, Lietuvių skyriaus ve
dėjas P. Mučinskas, kuris eks- 
kurs’ininkus palydės iki Klaipė
dos ir Kauno. Jis stengsis ke
lionę padaryti malonia 
Įdomybių, apie kurią 
bus malonu prisiminti.

Ekskursijai pasiekus
dą švedų Amerikos Linijos lai
vu “Borgholm”, ekskursininkai 
bus patikti atatinkamomis iš
kilmėmis. Laukia jūsų tėveliai, 
broliai ir seserys, giminės, pa
žystami ir kaimynai, džiaug
smingai laukia jus pasitikti j 
Klaipdoj, Kaune ir kiekvienoj 
pirkelėje. !

Lietuviai laiv/akorčių agentai 
visuomet jums pasirengę tinka- | THE COLUMBIA REFINING COMPANY
mai patarnauti jūsų kelionėj. 5iiii)miiiiiiiitiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiniiiiiliiii*ihiitimiiiiiiiiiriirii!iiiiiiiiiiiii:tmiiiiiti=

Daugiau Spėkos
Daugiau
Mylių

LUBRICAT'O

I )ER eiles metų tik dideli, brangus namai galėjo naudotis ga- 
*- zo šiluma nes dauguma gazo šildytojų ir degintoju buvo lai

koma perbrangųs vidutiniam kišeniui. Bet dabar ir maži namai 
gali naudotis visais gazo patogumais, nes 
TAPPAN GAS BURNERS po

su įdėjimu
kaštuoja tik septyni centai , dieną deginimui. Savininkas penkių ar šešių 
kambarių namo gali pajiegti nusipirkti ir naudotis patogia gazo šiluma 
rudens ir pavasario laikais. Tas degintojas tarnaus daug metų, pats už
simokėdamas už save ekonomišku gazo deginimu. Lengvos išlygos—visai 
lengva išsimokėti, įmokėjus $5 50 ir po S2 į menesį likusius.

MAŽIAU
NEGU

UŽMOKA UŽ ŠĮ NAUJĄ GAZO DEGINTOJĄ

$29.50

Pašaukit, mus kad galėtume atsilankyti ir suteikti pilniausias informaci
jas apie šį nepaprastj degintoją.
IRA E BAKER CO Residential and Industrial Gas Heating 
Temperature Control Equipment 1836 Euclid Ave., Telephone MAin 3781

TAPPAN GAS
BURNERS

Greitas įdėjimas šilto oro ufrnase su 20" ir 22” ugnies [juo
du ir garo ar karšto vandens katile 18" ir 20” diametre. 
Padirbtas del vidutinių penkių ir šešių kambarių namų. 
Duos reikalingą šilumą per visą šildymo laiką ir bus ekono
miškas laike rudens ir pavasario mėnesių.
Lengvai įdedamas, lengvai išimamas ir vėl sudedamas kada 
vėl prireikia. z
Daugiau šilumos duoda už išleistą kurui dolarį.
Padirbtas ir garantuotas kompanijos kuri išdirba deginimo 
padargus per virš 50 metų.
Kainos pritaikytos laikarps—$29.50 su įdėj mu ir duoda iš
simokėti jeigu kas nori.

Užsisukt Gazą ar Ka’st Anglį ir Pelenus 
KĄ NORĖTUMĖT GERIAU?

i
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ADOMAS AMŠIEJUS, iš Mc-I 
Kees Rocks, Pa., sugryžęs iš1 
Lietuvos, apsilankė čia pas sa
vo pusbrolius Karoli ir Viktorą 
Amšiejus, parvežė jiems dova
nų, ir atsilankęs Į “Dirvos” re
dakciją papasakojo kaip ką iš 
Lietuvos. Plačiau apie savo 
kelionę žadėjo aprašyti “Dir
vai”. Apsakė tik .kaip jam la
bai nepatiko pasielgimas artis
to Babravičiaus, kurs apleisda
mas Lietuvą, nuėjęs i Ameri
kos Konsulaturą, visai netiks
liai ir bereikalingai barėsi ir 
peikė Lietuvos vyriausybę. Tas, 
sako, mane labai papiktino.

Amšiejus atvažiavo Į Cleve- 
landą kartu su savo žmona ir 
sunum ir praleidęs porą dienų 
Clevelande gryžo atgal.

Lietuva jis labai patenkin
tas ir žada už meto kito vėl va
žiuoti.

Naudokitės!

Klausykit Lietuvišku-

RADIO
PROGRAMŲ

Sekmadienįo rytais, 9 vai.
iš Stoties WJAY 

Cleveland 
* ♦ *

šį sekmadienį programe bus:
Duetas: Adelaide Miliauskiu- 

tė su Antanu Zdaniu, ir 
Apanaičio Orkestras.

JULĖ RASTENIENĖ iš Bal
timore,- Md., atvažiavo paviešė
ti Clevelande pas savo tėvelius 
Baltrukonius ir aplankyti gi
mines. Apsilankė “Dirvos” re- 
dakcijojė.

LIET. NAMŲ savininkų są
jungos valdybos susirinkimas 
bus laikomas Lietuvių salėje, 
antradienį, Spalių 18 d., nuo 
7:30 vai. vakare. Visos komi
sijos atsilankykite.

Bus aptarta šaukimas visuo
tino namų savininkų susirinki
mo. Vald.

MAZGEIKIENĖ apsimelavo. 
Komunistų bobelė Mazgeikie- 

.nė, kuri su nigeriais piknikus 
kelia, apsimelavo parašydama 
j vieną savo raudoną laikraštį 
apie “Dirvos” koncertą. Apie 
jos plepalus nėra ko rašyti, nes 
matyt buvo girta. Bet tas pa
rodu kokiais melais jie savo se
kėjus maitina. Užtai darbinin
kai nuo jų šalinasi.

Buvęs komunistas.

DEMOKRATŲ domei. Kad 
turėtumėt teisę balsuoti Lap
kričio 8 d. rinkimuose, privalot 
užsiregistruoti tie kurie persi
kėlėt kitur gyventi. Savo ant
rašus permainyt ir užsiregis
truoti galit City Hali bent ku
rią dieną, bet Spalių 18 diena 
jau bus paskutinė. Registra- 
,-ijos biuras atdaras nuo 9 iki 
4. To nepadarius neturėsite 
teisės balsuoti.

Liet. Demokratų Klubas.

MIRĖ. Spalių 2 d. mirė Be
nediktas Sadauskas, 59 m. amž. 
Palaidotas Spalių 6 d.

St. Ramanauskas mirė Spa
lių 1 d. Palaidotas 5 d.

SARPALIUS susirgo. Spa
lių 10 d. po pietų staiga susir
go apendiksu imtikas Karolis 
Sarpalius, tuoj buvo nuvežfas į 
ligonbutj, kur padarė operaci
ją. Dabar jau eina sveikyn.

Jis turėjo dalyvauti imtynė
se trečiadienio vakare, ir žadė
jo dainuoti pei' radio ateinantį 
sekmadienį, bet tas viskas pri
siėjo atidėti. Linkime jam grei
to pasveikimo.

NAUJAUSI REKORDAI.
, “Dirvos” krautuvėje galima 
gauti naujausių Vanagaičio ir 
kitokių rekordų, kurie girdimi 
per radio ir šiaip puikių dar ne
girdėtų.

PINAKLIO lošikai! Jums at
eina darbymetė, garbė ir dova
nos! Rengkitės dalyvauti Cle- 
velando Lietuvių pinaklio tur- 
namente, kurį rengia “Dirva” 
penktadienio vakare, Lapkričio 
(November) 11 d.? Lietuvių sa- 
lėj’e. Toliau apie tai bus dau
giau.

PARAPIJOS naudai vakarė
lis. Spalių 8 d. laidotuvių di
rektorės A. Jakubauskienės na
muose buvo surengta card par
ty, dalyvavo apie 100 ypatų'; 
buvo ir daug vietos biznierių. 
Atsižymėjusieji )<ortavime ga
vo dovanas. Pelnas šio ■ vaka
rėlio skirta Lietuvių šv. Jur
gio parapijai.

Noriu pasakyti kad rengtu- 
mėt “card partes” ir mokintu- 
metės kortuoti pinaklį, nes ne
užilgo “Dirva” rengia Pinaklio 
Turnamentą išrinkimui Cleve- 
lando čampiono. Laimės tas 
kuris bus geriausia prisirengęs.

Jonas Jarus.

A. YOTANS (Jutėnas) per
eitą savaitę teismo nuteistas 
6 mėnesiams kalėjimo už su-

Apie Lietuvių Aviacijos 
Dieną Clevelande

Gerbiami Clevelando ir apie- 
linkių Lietuviai! Ateina diena 
kada mes visi' turėsim, stoti į 
vieną didelę eilę paremti tą mil
žinišką darbą kurs yra pavestas 
atlikti Amerikos Lietuviams, t. 
y. tinkamai prirengti Kapt. S. 
Darių ir jo lakūną S. Girėną 
kelionei per Atlantiką iš New 
Yorko į musų tėvynės sostinę 
Kauną. Mes turime juos pri
rengti taip kaip musu močiu
tės prirengė mus keliaujant iš 
anos pusės į tą garsią Ameri
ką: jos išrengė, aprūpino mus 
visu kuo kad kelionėje nieko 
netruktų, kad laimingai eitųsi; 
atsisveikino, palaimino, ir pas
kui laukė žinios nuo musų iš 
kitos pusės vandenyno. Mes 
nesirengiam leisti savo sune- 

■lius į tą kelionę, bet rengiamės 
leisti Lietuvos sūnūs, Lietuvius 
drąsuolius, kurie perskridę per 
vandenyną atneš garbę ne vien 
jų močiutėms, bet ir Motinai 
Lietuvai ir visai musų tautai, 
kuri labiau ir labiau kyla pa
saulio akyse. Greičiausia ji pa
kils tokiais musų drąsuolių pa
sižymėjimais.

Amerikos Lietuvių sujudi
mas del .šių musų lakūnų pasi
ryžimo skristi per Atlantiką 
jau pasiekė ir Lietuvos Lietu
vių širdis ir jie laukia tos die
nos su nekantrumu kada galės 
ten pasitikti ir priimti nuo mu
sų pasveikinimus. Tas suriš 
Amerikos Lietuvius su Lietu
vos Lietuviais į daug geresnę 
santaiką ir broliškumą.

Kad šie musų lakūnai par
skris Atlantiką ir pasieks Lie
tuvą nėra abejonės. Abu yra 
jauni vyrai ir turi patyrimą.

Taigi dabar, brangus vien
taučiai, musų darbas yra juos 
tinkamai išrengti. Jiedu sudė
jo visus savo sutaupytus cen
tus ir dar aukauja savo jau
nystę’ musų tautos garbei. Jų 
kelionei dar trūksta apie $4000, 
todėl tai per Amerikos koloni
jas rengiama jiems aviacijos 
dienos ir dedama aukos ir do
vanos. Kitos kolonijos gausiai 
prisidėjo.

Pas mus Clevelande Aviaci
jos (orlaivininkystės) Diena 
rengiama sekmadienį, Spalių 
30 d., kuomet atskris čia tie 
lakūnai, vežios Lietuvius oru 
pasivažinėti ir paskirtoje vie
toje rodys visokius šposus.

Rengkitės visi juos pamaty
ti. Tėmykite kitame “Dirvos” 
numeryje pranešimų apie vie
tą. Atsilankę priduosit lakū
nams daugiau ūpo. x

Jonas Jarus,
mušimą F. Saukevičiui akies.

IŠVILIOJO Iš LIETUVIO 
1,500. V. Bakaitis ilgus me
ns dirbo' Oil City, Pa. Susi- 

’t.'rpė kiek pinigų, perėjus 45 
metus amžiaus iš dirbtuvės li
ko atleistas.) Atvažiavo į Cle- 
velandą su šeima ir apsigyve
no. Sužinoję kad' jis turi pini
gų ir yra pamaldus žmogus, 
apgavikai prisisuko prie jo, at
silankė į namus ir sako: Mes 
esam bemoksliai, nemokam 
skaityt nei rašyt. Musų tėvas 
mirė Kalifornijoj, paliko mums 
$20,000. Jis buvo nuodėmin
gas žmogus, todėl įsakė sūnui 
surast gerą kataliką žmogų ir 
■pavest jam pinigus* kad išda
lintų $18,000 biedniems žmo
nėms, o už savo darbą pasilik
tų sau $2,000.

Kad galėtų tuos pinigus pa
imti išdalint, tokis žmogus tu
ri pats turėt nemažiau $1500, 
tuos pinigus turi parodyt pa- 
veldėjui sunui (apgavikui); .jis 
tų pinigų neims, tik prie jų pri
dės $20,000 ir bus pabaigta.

Bakaitis jausdamasis geru 
kataliku su apgavikais nuva
žiavo į banką, pasiėmė savo 
pinigus, paskui apgavikai jį 
pasivadino į didelį namą, kuris 
sakė jiems priklauso, ir ten 
paduos jam tuos $20,000, prie 
to viso dar pažadėjo duoti jam 
tame name pečkurio darbą, pa
varant iš darbo netikusį pečku- 
rį. Bakaitis iš to nudžiugo ir 
nuėjo su jais kur jie vedė. In- 
ėjus į tą namą, vienas apgavi
kų paprašė jo parodyt savo tu
rimus pinigus, o tada jau jie 
perduos jam tuos $20,000. Ka
da Bakaitis savo pinigus ran
koje laikė, apgavikai ant jo pi
nigų uždėjo didelį pluoštą savo 
“pinigų” ir apdengė juos skare
le ir apsuko. Bakaitis pinigus 
susivyniojo saugiai ir įsidėjo 
užantin, nešti juos padėti į ban
ką, kaip apgavikai buvo įsakę. 
Dar daugiau, kaipo geram ka
talikui, jie poddvanojo jam 
kryželį kurį jų velionis tėvas 
“iš Romos” buvo gavęs, ir dar
bas baigtas.

Bet tuo tarpu vienas apgavi
kas urnai “suserga”, ima alpti, 
krinta ant žemės, šaukdamas 
kad tuoj atsigaivintų jeigu gau
tų apelsino sulties. Bakaičiui 
pagaila “ligonio”, nubėgo apa
čion krautuvėn atnešti apelsi
nų. Kada su apelsinais sugry- 
žo jis apgavikų jau nerado.

Po tūlo laiko susiprato pa
žiūrėti į savo gautus pinigus. 
Pasirodė kad jo $1500 nėra, o 
jis turi tik pluoštą popierų, ant 
kurių buvo uždėta $3.

Jis kreipėsi policijon, bet ką 
policija gelbės kada žmogus 
pats atiduoda pinigus sveti
miems į rankas. Dabar jis li
ko be pinigų, neturi darbo ir 
atsidūrė bėdoje. Tai mat ką 
padaro žmogaus tamsumas. Jei 
butų skaitęs “Dirvą”, butų pla
čiau žinojęs, nebūtų taip atsi
tikę. Patyręs.

“DIRVOS” VAKARŲ
PROGRAMAS

EI,. PAKLAUSYKIT!

Šj rudeni “Dirva” rengia 
sekančius smagius vakarus 
Lietuvių palinksminimui už 
populiarišką bedarbės lai
kams pritaikytą Įžangą:

“DIRVOS” PINAKLIO 
TURNAMENTAS

Penktadienio vakare
LAPKR.-NOV. 11 d.

Lietuvių Salėje 
Laimėjusieji gaus dovanas.

Su Cleyelando Lietuvių 
Tautišku Benu 

rengia Koncertą ir Balių
Padėkavonės Dienoje
LAPK.-NOV. 24 d.

Lietuvių Salėje

Community Fund Vajus 
Jau Netoli

Charity Hospital pereitą sekma
dienį baigė savo 67 metų tarnavi
mą visuomenei. Pirmas šios ligo
ninės skyrius buvo atidarytas Spa
lių 10, 1865 m., Kun. Amadeus Rap- 
•pe, pirmutinio Clevelando vyskupo, 
ir Vienuolės Bernadinds Caberet, ku
ri įsteigė Amerikoje Šv. Augustinos 
Labdarybės Seserų ordeną.

Trečiadienį įvyko tam tikros ap
eigos, kur dalyvavo Vyskupas Joseph 
Schrembs, Mayoras Millėr ir kiti žy
mus žmonės. Ligoninę aplankyti 
buvo leidžiama publika, kuri gėrė
josi dailiu ir visapusiu įrengimu.

Rugp. 5 d. šymet buvo 80 metų 
sukaktuvės nuo įsteigimo Clevelan
de pirmutinės ligoninės, Šv. Juoza
po, kuri vėliau buvo pervardinta į 
Charity (Labdarybės) Hospital ir 
buvo perkelta į dabartinę vietą ant 
Central avenue ir E. 22nd St.

Sekantį mėnesi prasideda Commu
nity Fund vajus sukėlimui pinigų 
Charity Ligoninei ir suvirs -šimtui 
kitų labdarybės įstaigų, kad jos ga
lėtų operuoti 1933 metais.

GREIČIŲ 
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.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road
Aviacijos Dienos Komisijos

Pirmininkas.

B- 
šė- 
ne- 
no-

bus

VAKARINĖS mokyklos.. Ku
rie nori išmokti kokio amato 
gali eiti į vakarinš East Tech
nical mokyklą, East 55 ir Sco- 
vill. Galima pasirinkti iš 25 
dalykų. Prasidėjo šį pirmadie
nį. Už 15 savaičių kaštai tik 
$5 už kožną klesą. I

ĖS ° ROSEDALE p| 
Dry Cleaning Co.Į 

HEnd. 7906 J
C. F. PETRAITIS, Prop, i 
6702 Superior Ave.,‘ |

JAMES Restaurant
6603

Skan įs 
valgiai, 
pas mus

UŽKVIEČIAM VISUS.
PARSIDUODA ARBA IšSI-

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

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

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

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

Tel. HEnderson 2136

LIETUVOS Atstatymo B-vės 
šėrininkams. Kaip žinote, yra 
sumanyta likviduoti L. A. 
vę ir išdalinti esantį turtą 
rininkams. Išsikalbėjus su 
kuriais šėrininkais pasirodė
ras šaukti šėrininkų susirinki
mą iš apielinkės: Akrono, Lo- 
raino ir vietinių aptarimui apie 
Šerų likimą. Susirinkimas
sekmadienį, Spalių 23 d., “Dir
vos” redakcijoje. Nepamirški
te visi kurie turite akcijas. At
važiuokit po antrašu 6820 Su
perior avė. nuo 1 vai. po pietų. 

Jonas Brazauskas.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

NUOMOJA NAMAS 
PRIEMIESTYJE

7A naujas Colonial namas tik 
baigiamas įrengti, turi gazą, 
elektrą, gatvė išgrysta. Priei
namai. Mainais neprjimam. Pa
siteirauki! tuojau

1140 East 79 St.
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NIKODEMAS A. WILKELIS
(Neverauskas)

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

WILKELIS FUNERAL HOME 
6522 Superior Avenue

Norintiems kambaris duodama veltui. Patarnavimas 
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais moder
niškas. Kainos žemos ir visiems prieinamos.

HEnderson 9292

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
ĮUIIIIIIIIlllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiir

Į MRS. A. JAKUBS Į
■ (A. JAKUBAUSKIENĖ)

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems’ naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. =
Ę Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsiu =
- teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
= tas ir geresnis paitarnavimas už kitų. Vežimai ligo- =
E . nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
: gos. žemiausia kaina laidotuvėms,, visos lėšos $150. =
- ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit. =
Ė 6621 Edna Avenue JENdicott 1763 f'T'
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PENNZOIL FOOTBALL
Pennzoil Football tymas ištiesi;, 

yra labai ypatingas. Nuo įsisteigi- • 
mo pereitą metą niekas dar jo ne-j 
nugalėjo, nors lošė su žymesniais i 
sau Ivgiais tymais aplinkinių mies-> 
tų. Šymet jis jau lošė tris kartus I 
•aplinkiniuose miestuose ir Cleve-I 
landė.

Tymas susideda iš didelių vyrųj 
po apie 200 svarų, kuriame yra žy
miausių lošikų, net buvusių univer
sitetų tymuose.

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

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

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Grosernė ir Confectionery — ge

rai išdirbtoj vietoj, biznis ėjo per 40 
metų; Lietuvių apgyyenta. Parsi
duoda už $350 greitam pirkimui: 
1385 E. 65 St. ir Wade Park Ave.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašyki t saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

666
SKYSTIS — TA BELĖS — MOSTIS 
Sulaiko šaltį iš pirmos dienos. Gal
vos skaudėjimą ir Neuralgiją ir 30 

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

Kiekvieną Sekmadienį

YOUNGSTOWN H S
PITTSBURGH !&

KVAŽ,U0JA
Iš Cleveland ..8:20 ryto Iš Pittsburgh 4:00 vakare 
Iš E. 55th Št.
Iš E. 93rd St. ..8:34 ryto

R arba 8:30 vak.
- 0 Iš Youngstown 5:35 vak. 

arba 9:59 vak.

Tikietai geri tiktai kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS

I
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- 
i kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. HUBTOBIS
! 6606 SUPERIOR AVE.______  HEnderson 6729
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= Didelis Išpardavimas Žieminių
! VAIKŲ OVEEKOTŲ

Už MAŽIAU NEGU KAŠTUOJA!
= Vienas pluoštas Vaikų Žieminių Ploščių $0.75 i
: Mieros 4 iki 8 metų, gražių mišinių, kelių spalvų “
Š VAIKŲ OVERKOTAI
: mieros 9 iki 16 metų £.00
Ė amžiaus—specialiai

: Vaikų vilnoniai sveteriai 
: Vaikų Leatherette kep. 48c

LEATHERETTE ŠVARKAI 
su vilna viduje 0.45 
mieros 8 iki 18 metųJ'
98c. Vaikų Union Siutai 48c 

Vaikų geri marškiniai 48c

& REICH CO.
Kampas Giddings Rd.

= THE KRAMER
= 7002-04 Superior Ave.
=dlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllll!Nlf

SENAI LAUKIAMA

faljiy Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo
Knyga Jau Gatava

Joje Telpa apie 400 Receptų del Gaminimo įvairių Valgių
Puslapių 173. Su paveikslais

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

šeimoj. Užsakymus siųskite šiu£ adresu:
“AMERIKOS LIETUVIS”

14 Vernon Street Worcester, Mass,

LIETUVIŠKO RADIO PROGRAMO 
RĖMĖJAI

LAIVAKORTĖS ir tt. — 6820 Superior Ave.

CHAS. STONIS RESTAURANT
RESTAŲRANTAS — 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 Št.

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

JUOZAS ŠEŠTOKAS
GROSERNĖ — 1364 E. 68th St.

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

PROKUPU KRAUTUVE
GROSERNĖ IR BUČERNĖ — 1023 Ansel Road

BEN RAKAUSKAS
RADIO ir GRAFOFONAI — 1340 Russell Road

NIKODEMAS A. WILKELIS
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius — 6522 Superior Ave.
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DARBAIB DARBININKŲ ŽINI

GRĘSIA KARO Sr 
VIS STREIKO

SRITYJE
Taylorville, Ill. — Pereiti 

vaitę angliakasių streikerių 
sirėmime su valstijos mil 
tapo nušautas vienas darb: 
kas, Andrius Ganis. Laic 
vės surengta iškilmingos, 
lyvavo į 25,000 angliasių.

Tūkstančiai streikerių ] 
žadėjo tęsti savo kovą ] 
kompanijas, nesutikdami si 
siūloma mokestimi $5 į did 

šiose dienose pasklido : 
dai kad streikeriai nori išl 
barduoti milicijos barakus, 
kerštui už jos žiaurius dar 
Miestelio valdyba ir valst 
vyriausybė įvedė griežtą 
gybą, prie barakų apstat 
dvigubą! daugiau milicijos, 
saugojama visos miestelio i 
šos įstaigos. Sulaikomi at 
žiuojantieji automobiliai ir 
einantieji žmonės išklausini 
mui.

Detroit. — Eureca Vacut 
Cleaner Co. pradėjo dirbti 
šaukia darbininkus atgal. D 
ba visas 7 dienas j savaitę 
10 valandų į dieną.

Isheming, Mieli. — čia at 
darys geležies rudies kasykk 
kur gaus darbo 1,200 darbini 
ką.

Youngstown, 0. — Atsida 
Youngstown Sheet and Tul 
kompanijos Campbell dirbtuv 
kur paimta dirbti apie 200 da 
bininkų.

Lansford, Pa. — Springda 
kasykloj nuo dujų užtrošl 
Stanley Bankus (gal Baukus 
44 ’ metų amžiaus angliakasį

New York. — Standard O 
Co. of N. J. praneša kai iki k 
tų metų Birželio mėnesio t 
kompanija praleis apie $20-,000 
000 įvairiems savo išdirbysči 
pagerinimams ir didinimams.

Darbai padaugėjo. Iš Darb 
Departmento skelbiamos stati: 
tikos parodo kad darbai padai 
gėjo 3.6 nuošimčiais. Skaitl 
nės paimta iš 54,851 įstaigų v 
soje šalyje kurios prisiuntė si 
vo atsakymus.

Kuboj sustreikavo apie 40 
angliakasių reikalaudamiiiiivj 
vario kasyklų darbininkų rei 
kalaudami .didesnių algų.

Londonas. — Spalių 18 d. čii 
įvyko tūkstančių bedarbių riau 
šės, kurie buvo susirinkę prie 
parliamento namo, kuris prade 
jo savo posėdžius. Bedarbius 
suagitavo' komunistai eiti rei
kalauti pašalpos.
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