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Republikonai Leidžia
‘Baubus’ Prieš Rinkimus
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PILIEČIAI IR DARBI-1 ROOSEVELT PIRMOJE 
NINKAI NEPRIVA

LO TAM TIKĖTI

sa-
su-

. Artėjant Suv. Valstijų 
Prezidento rinkimams, Re
publikonų partija imasi sa
vo seno kovos budo: vietoj 
pertikrinėti žmones faktais 
ir rimtais argumentais, ji 
griebiasi gąsdinimų. Hoo-( 
vero agitatoriai netaiko į 
žmogaus protą bet į jo bai
mę. Jie smarkiai platina

GRĘSIA KARO STO
VIS STREIKO

SRITYJE
Taylorville, Ill. — Pereitą 

vaitę angliakasių streikerių
sirėmime su valstijos milicija 
tapo nušautas vienas darbinin
kas, Andrius Ganis. Laidotu
vės surengta iškilmingos, da-i 
lyvavo į 25,000 angliasių.

Tūkstančiai streikerių pasi-j gandus kad jeigu Hoover 
žadėjo tęsti savo kovą prieš, nebus išrinktas kitą mėne

sį tai šalyje prasidės dides
nė depresija, darbai suma- 

Ižės dar daugiau ir pagerė
simas laikų bus nustumta 
idar toliau.

Trumpai suėmus, Repub
likonų vajaus nesąmonės 
yra tokios, buk visi dideli 
bizniai yra Republikonų; 
buk visos didelės išdirbys- 
tės Republikonų; bankai ir 
finansinės korporacijos Re
publikonų. Tokiu budu jei 
Republikonai pralaimės, vi
soje šalyje Republikonai su
laikytų darbus ir tt.

Tas yra netiesa: didieji 
kapitalistai labiau gaudo 
dolarius negu smulkieji, ir 
Republikonai fabriką n t a i 
neatmes užsakymų jeigu tik 
juos gaus. Dabar, prie Re
publikonų- valdžios, kuri 
uždėjus aukštus muitus iš 
kitų šalių prekėms, ir . kitos 
šalys uždėjo muitus Ameri
kos prekėms, todėl sumažė
jo Amerikos gaminių eks
portas. Nuogto kenčia ir 
Republikonai fabrikantai.

Pagaliaus, ne visi fabri
kantai yra Republikonai ir 
tam darbininkai niekados 
neprivalo tikėti.

VIETOJE
Washington. — Literary 

Digest savaitraščio “šiaudi
nių balsavimų” pasekmės 
rodo kad iš 38 valstijų iš 
kurių gauta atsiliepimai, 31 
valstija balsavo už Roose
veltą, pastatydama jį pir
moje vietoje.

RUSĖS ILGINA SAVO j ANGLIJA ATŠAUKĖ 
SUTARTI SU SO

VIETAIS
Londonas . — Anglijos 

parliamente dominijų sek
retorius pranešė kad Ang
lija atšaukė savo prekybos 
sutartį su sovietų Rusija. 
Tas buvo reikalinga pada
ryti prisitaikant prie sutar
ties padarytos pereitą va
sarą Anglijos kolonijų su
važiavime Ottawa, Kana
doj, nes kolonijoms susita
rus daugiau prekiauti vie
na su kita, Anglija prisitai
kė prie kolonijų pageidavi
mo ir duos jų prekėms pir
menybę.

ANDAROKUS

kompanijas, nesutikdami su jų1 
siūloma mokestimi $5 į diėną. I 

šiose dienose pasklido gan
dai kad streikeriai nori išbom- 
barduoti milicijos barakus, at- 
kerštui už jos žiaurius darbus. 
Miestelio valdyba ir valstijos 
vyriausybė įvedė griežtą sar
gybą, prie barakų apstatyta 
dvigubąi daugiau milicijos, ir 
saugojama visos miestelio vie
šos Įstaigos. Sulaikomi atva
žiuojantieji automobiliai ir at
einantieji žmonės išklausinėji
mui.

NAMŲ PASKOLOS BAN
KAI ATSIDARO

Washington. — Jau atsi
darė 12 valdiškų namų pa
skolos bankų paskiruose 
miestuose ir valstijose.

Paskolos bus duodamos 
ant namų mažesnės vertės 
ir nebus duodama ant bran
gesnių per $20,000 namų.

Rusija dėjn dideles pas
tangas šymet privilioti va
žiuoti turistus i sovietų ro
jų. Dabar sovietai pamatė 
kas atsitiko po apsilankymo 
svečiu iš kapitalistišku ša
lių.

Iki šiol Rusės dėvėjo an- 
darokus dar 1927 metų sti
liaus — trumpus. Šymet pa
matė kad jau kitų šalių po
nios dėvi anadrokus dikčiai 
ilgesnius. Ir jos užsimanė 
ilgų andarokų, ir niekas jų 
negali sulaikyti nuo to už- 
sigeidimo.

Tik viename Leningrade, 
kaip rašo Leningrado laik
raštis, sovietų materijos 
trustas, duodamas kožnai 
komunistei po 6 colius dau
giau materijos, išdavė net 
333,333 jardus daugiau, ku
rių butų užtekę del 50,000 
naujų andarokų. Taigi, bė
davojo komunistų laikraš
tis, ta nauja mada atėmė 
50,000 moterų naujus anda- 
rokus....

Chicago Lietuviu Jaunimas 
Laimėjo Parodos Garbs

Parodos Komisija Lietuvių Programą Pripažino 
Gražiausiu iš Visų Kitų Tautų.

Rašo Bronius F. Simons-Simokaitis.

Detroit. — Eureca Vacuum 
Cleaner Co. pradėjo dirbti ir 
šaukia darbininkus atgal. Dir
ba visas 7 dienas į savaitę po 
10 valandų į dieną.

Lsheming, Mich. — 
darys geležies rudies 
kur gaus darbo 1,200 
ką.

čia atsi- 
kasyklos, 
darbinin-

Youngstown, O. — Atsidarė 
Youngstown Sheet and Tube 
kompanijos Carripbell dirbtuvė, 
kur paimta dirbti apie 200 dar
bininkų.

HOOVER’D KAMPANI
JA EINA SMARKIAI 
Kaip apskaitliuojama, da

bartiniu laiku pasklido apie 
20,000,000,000 žodžių agita
cijai už Hooverą ant prezi
dento.

1932 metų visuotini rin
kimai yra žodžių karas — 
jame panaudojama gabiau
si ir paskiausi agitacijos 
budai: spauda, radio, žmo
nės, paveikslai.

Chicagoj, kur randasi vi
sas Republikonų vajaus biu
ras, viename budinke užim
ta pustrečio aukšto, 30,000 
ketvirtainių pėdų grindų 
vietos, kur darbas eina lyg 
didžiausiame fabrike.

DAUGIAU KOMUNISTŲ 
IŠMETAMI

Maskva. — Sovietų carai 
išsijuosę darbuojasi “apsi
valyti” negeistinųjų, kurie 
nepritaria Stalino tvarkai. 
Šiose dienose padėtas po 
sargyba Bukharinas, buvęs 
komunistų internacio n a 1 o 
sekretorius.

Zinovjev, kuris buvo iš
mestas iš komunistų parti
jos pirm keliolikos dienų, 
laukia ištrėmimo į kokią to
limą provinciją.

Centralinio komiteto at
sisakymas daryti permai
nas industrialėj konstruk
cijoj ir padaryti ūkinin
kams palengvinimus priver
tė tam tikrą dali komunis
tų išeiti prieš Staliną.

DE VALERA NORI PER
TRAUKTI RYŠIUS SU 

ANGLIJA
Londonas. — Laisvos Ai

rių valstijos prezidentas De 
Valera paskelbė kad jis ne
užilgo atplėš Airiją nuo 
priklausomybės Anglijai ir 
įsteigs Airijos respubliką.

Iki šiol varytos derybos 
su Anglija už žemės mokes
čius suiro. Airiai atsisako 
mokėti Anglijai mokesčius, 
ko Anglija neišsižada.

Iššoko iš 31-mo aukšto. 
New York. — Spalių 18 d. 
iš viešbučio iššoko per lan
gą iš 31-mo aukšto ir užsi
mušė Bostono fabrikanto 
Prescott žmona. Nusižudy- 
dama paliko vyrui rašteli 
jog negali su juo gyventi.

Lansford, Pa. — Springdale 
kasykloj nuo dujų užtroško 
Stanley Bankus (gal Bankus), 
44 ' metų amžiaus angliakasis.

New York. — Standard 
Co. of N. J. praneša kati iki 
tų metų Birželio mėnesio 
kompanija praleis apie $20-,000,-
000 Įvairiems savo išdirbysčių 
pagerinimams ir didinimams.

Oil 
ki
ta

Darbai padaugėjo. Iš Darbo 
Departmento skelbiamos statis
tikos parodo kad darbai padau
gėjo 3.6 nuošimčiais. Skaitli
nės paimta iš 54,851 Įstaigų vi
soje šalyje kurios prisiuntė sa
vo atsakymus.

Kuboj sustreikavo apie 400 
angliakasei reikalaudamiiiiivj 
vario kasyklų darbininkų rei
kalaudami .didesnių algų.

KUN. COX IŠEINA UŽ 
ROOSEVELTĄ

Pittsburgh, Pa. — Kata
likų kunigas James R. Cox 
ištraukė savo kandidatūrą 
ant Suv. Valstijų preziden
to iš Bedarbių Partijos ir 
Į savo vietą pasiskelbė rem
siąs Demokratų kandidatą 
Rooseveltą. Savo išsitrau
kimo pareiškime jis pasa
kė kad “Hoover stovi už 
speciales privilegijas, jis 
stovi už apsaugą keleto to
kių kurie pasidarė didelius 
turtus ir nori valdyt šalį. 
Hoover užmiršo 120,000,000 
Amerikos piliečių. Roose
velt pasiryžęs saugoti inte
resus paprastų žmonių. Jis 
pasiryžęs dirbti gerovei vi
sos šalies”.

ŠTAI KUR KRUVINAS 
JUOKAS

Iowa valstijoj šymet ge
rai užderėjo kukurūzai, bet 
jie tokie pigus kad parsi
duoda po 13 ir 14 centų bu
šelis. Ūkininkams tiesiog 
neapsimoka juos parduoti.

Iowa valstijos kolegijoje 
daryta bandymai ir išrasta 
kad komai yra geras kuras 
ir jeigu tik po tiek parsi
duoda tai verčiau juos nau
doti kurui negu pirkti ang-

Ir štai kas išeina: lowoj 
ūkininkai degins kornus į 
vietą anglies, o kitur ang
lies kasėjai neturės darbo. 
Vietoj apsimainyti kornus 
už anglį, kad angliakasiai 
turėtų ką valgyt, o ūkinin
kai anglį kūrinti, tas nėra 
galima, nes nėra kaip vieni 
kitiems tą pristatyti, nes 
ūkininkams nėra iš ko sam
dyti darbininkus 
surinkti ir išvežti.

kornus

Londonas. — Spalių 18 d. čia 
įvyko tūkstančių bedarbių riau
šes, kurie buvo susirinkę prie 
parliamento namo, kuris pradė
jo savo posėdžius. Bedarbius i rence stoties, Spalių 17 d
suagitavo komunistai eiti rei-' traukinio nelaimėje užmuš- 
kalauti pašalpos. j ta 7 ypatos.

ATPIGINA DEGTINĘ
Kanada nupigino degtinę 

Francuzijoje, netoli Ce- nuo $10 iki $8 už galioną.
Taipgi žinios iš Lietuvos 

.r',?.'‘o kad ir ten degtine ":- 
ginarna.

PREKINIŲ VAGONŲ 
NAUDOJIMAS PA

DAUGĖJO
New York. — Per savai

tę laiko iki Spalių 8 d. pre
kinių vagonų naudojimas 
prekių vežiojimui padaugė
jo 8,000 vagonų. Viso tą 
savaitę buvo pavartota 
630,000 vagonų prekėms 
žioti.

SOCIALISTAI TIKISI 
3,000,000 BALSŲ

New York. — Socialistų 
komitetas kuris varo agi
taciją už Norman Thomas 
ant S. V. prezidento, šiose 
dienose paskelbė jog jie ti
kisi gauti apie 3,000,000 bal
sų. Vasarą kada Thomas 
buvo nominuotas socialis
tai gyrėsi kad Thomas su
rinks nemažiau 5,000,000 
balsų.

net
ve-

BANKRUTIJIMAI 
SUMAŽĖJO

New York. — Per pirmą 
savaitę Spalių mėnesio šio
je šalyje buvo mažiau ban- 
krutijimų negu savaitė pir
ma to: tą savaitę užsidarė 
438 firmos; pirma to užsi
darė 467 firmos.

PROHIBICIJA TIKRAI 
BAIGIASI!

Chicago, Ill. — Šiose die
nose atsidarė Wahl-Henius 
Alaus Darymo Institutas, 
kuriame mokinasi studentai 
alaus gaminimui. Jau įsi
rašė apie 20 vyrų, daugiau
sia Vokiečiai, iš visų Ame
rikos dalių.

Tas institutas buvo užda
rytas per 17 metų. < 
gijimas reiškia prohibicijai n

i artėjant galą. lyginti.

KANADOS MUITAI
Ottawa. — Kanados par

liament posėdyje premje
ras Bennett išrodė Kanados 
sutartis su Anglija ir jos 
kolonijomis, nurodydamas 
kas po pereitos vasaros 
konferencijos padaryta pa
gerinimui Kanados preky
bos. Kanada numažino mui
tus visoms Anglijos karaly
stės dalims, bet palieka to
kią pat aukštą muitų sieną 
Suv. Valstijoms kokia bu
vo. Kadangi iš kitur galės 
gauti didelę dali reikmenų 
su mažesniu muitu, Ameri
kos prekėms aukštas mui
tas pastos į Kanadą kelią.

PASIDAVĖ PO 34 METŲ
Leavenworth, Kan. —Iš

sislapstęs per 34 metus, pa
sidavė valstybės kalėjiman 
65 metų senis, Robinson, 
sutikdamas atsėdėti jam 
priskirtus 4 metus už ap
vogimą pašto. Jis buvo pa
bėgęs po teismo, per tuos 34

Chicago, Ill. — Amerikos 
Lietuvių gyvenime tankiai 
tenka pastebėti išsireiškimų 
apie musų jaunimą, kad jis 
“ištautėjęs” ir tt. Tačiau 
praktikoje pasirodo kas ki
ta. Lietuvių jaunimas kaip 
ir visų kitų tautų jaunimas 
ant tiek yra Lietuviškas 
ant kiek jų tėvai ir visuo
menės veikėjai prisideda 
prie Lietuvybės darbo. Ne
užginčijama tiesa kad Lie
tuvių sunai ir dukterys A- 
merikoje gimę ir augę, ne
gali būti patriotais vien tik 
tėvų auklėjami, nors pra
džia auklėjimo priklauso 
nuo tėvų. Kuomet jie pa
auga ir pradeda dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime 
čia jau reikia žymiai prisi
dėti visuomenės veikėjams 
kad juos užinteresuoti, pa
skatinti prie Lietuviško 
darbo, duodant jiems progą 
pasižymėti.

Štai pereitą savaitę Chi
cagos Lietuvių jaunimas da
lyvavo Amerikos ir Tarp
tautinės Transportacijos ir 
Industrijos bei Dailės Pa
rodoje ir laimėjo taurę. To
je parodoje dalyvavo daug 
kitų tautų, tarp jų ir Len
kai, kurie žiūrėdami į Lie
tuvius varvino seilę. Visos 
tautos turėjo savo progra
mas iš muzikos ir dainų. 
Visų programai buvo įdo
mus, tautiški.

Lietuvių Programas
Penktadienio vakare, 14 

d. Spalių, įvyko programas 
Lietuvių, Jugoslavų, Ukrai
niečių ir Čekoslovakų. Tai 
buvo vakaras kada teisėjai 
turėjo išspręsti kuri tauta 
iš visų dalyvavusiųjų visos 
savaitės bėgiu turi gauti 
taurę — kaipo garbę už ge
riausi tautišką programą 
toje parodoje.

Kitos tautos, ypač Ukrai
niečiai, yra garsios savo 
savo chorais, Ukrainiečiai 
ir Chicagoje turi gana pui
kų chorą. Ukrainiečiai kai-

po šokėjai irgi yra žinomi. 
Bendrai visos tautos turė
jo ką nors gražaus dainų 
bei šokių žvilgsniu. Bet 
štai Lietuviai ima ir gauna 
Garbės Taurę kaipo pirma
eiliai programo gražumu! 
Kas čia atsitiko? Politika? 
Ne!x Kitos tautos yra daug 
stipresnės politiškai ir daug 
pirmiau musų stovi politi
kos lauke. Apie tokį klau
simą kaip politiką nėra ko 
bei kalbėti, ypatingai kuo- x 
met teisėjais buvo Ameri
konai žymus valdininkai ir 
jiems Lietuviai nei kiek ne 
geresni už kitus. Todėl nė
ra reikalo abejoti apie tei
sėjų nuosprendžio bešališ
kumą.
Už ką Lietuviai laimėjo?
Teisėjai buvo trys, kurie 

po ilgo svarstymo paskelbė 
per savo pirmininką Lieut. 
Commander E. M. Creigh
ton, U. S. N. (Amerikos ka
riško laivyno), kuris buvo 
Pasaulinės Parodos Ameri
kos Jūreivių atstovas, kad 
Lietuviai gauna Garbės 
Taurę už savo gražų pro
gramą, kuris susidėjo iš šo
kių, dainų, muzikos. Lieut. 
Creighton paaiškino jog do
vaną duoda Lietuviams to
dėl kad Lietuvių programas 
buvo vienintelis kur jauni
mas parodė savo talentą, 
kuomet kitos tautos, nors 
turėjo gražių šokėjų, daini
ninkų ir visko, bet jie didu
moje buvo profesionalai.

Po trumpos kalbos teisė
jų pirmininkas įteikė Lietu
vių dovaną Lietuvos Konsu
lui A. Kalvaičiui, kaipo ofi
cialiam Lietuvos atstovui, 
už ką gerb. Konsulas pride
ramai Lietuvių vardu padė
kojo. Po įteikimo Lietu
viams taurės, publikoje pa
sigirdo gausus plojimas ran
kom, Lietuvių akyse pasi
reiškė šypsena, ypatingai 
tų tėvų ir motinų kurių su- 
nai ir dukterys dalyvavo 

(Pabaiga ant 3 pusi.)

EKSTRA! “MARGUTIS” DUOS RADIO PRO
GRAMOS PLAČIAI AMERIKAI! 

Paėmė didžiulę stotį WJJD—Chicago

Chicago, Ill. — Jau visi 
žino kad “Margutis” (kom
pozitorius A. Vanagaitis) 
per 6 mėnesius leidžia radio 
dienžodj Chicagai ir apie- 
linkei. Tų programų nebu
vo galima girdėti toliau 
nuo Chicagos. Dabar “Mar
gutis” pasiryžo pasiekti ir 
toliau — net rytines valsti
jas ir pradės duoti radio 
programus iš Chicagos vie
nos iš didžiulių stočių — 
WJJD, kuri turi jiegos net 
20.000 watts.

uždą-, metus užgyveno ir turto ir Pirmutinis pro gramas 
Jo at- išaugino šeimą, bet dabar, jau pus sekmadienį, Spa- 
ibicijai r.-ko. sąžinė verčia jį u1si-!]in 23 d.,‘3 valandą po pie-

po pietų rytinių valstijų lai
ku. Programas bus Lietu- 
tuviškos dainos ir muzika.

x Programai bus po vado
vyste komp. A. Vanagaičio.

Nepamirškite atsukti sa
vo radio Chicagos srityje 
nuo 3 vai. po pietų, rytinė
se valstijose nuo 4 vai. po 
pietų. Pasiklausykite gra
žių “Margučio” radio pro
gramų ir praneškite apie 
tai “Margučiui”, už ką jis 
turės ačiū visiems.

WJJD stotis yra 1130 ky- 
locycles, 265.3 meters. Ry
tinėse valstijose, ypatingai 

. , 23 d„ 3 valandą po pie- PennsylvanijąL tie progrą- 
tų Chicagos laiku, o 4 vai. mai bus gerai girdimi.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH
RENGIAMA AVIACIJOS 

DIENA SPALIŲ 30
Šį sekmadienį, Spalių 23, 

čia įvyks Lietuvių Aviaci
jos Diena. Turbut aiškint 
nereikės,' nes Lietuviai jau 
žino iš laikraščių kad du 
musų lakūnai, Darius ir Gi
rėnas, pasiryžę sekančią 
vasarą skristi iš New Yor- 
ko į Kauną. Sukėlimui tai 
kelionei reikalingo kapita- 
talo, jie daro maršrutą per 
Lietuvių kolonijas.

Pittsburgo sričiai tenka 
tuos drąsuolius sutikti ir 
vaišinti Spalių 23 d.

Visi be skirtumo dalyvau
kite sekmadienį po pietų, 
City-County Municipal Ąir- 
porte, viename iš didžiau- 

-sių Amerikoje, kuris dar vi
sai nėra įrengtas, bet jau 
baigiamas ir bus pirmos 
klesos orlaivininkystės sto
tis.

Esat kviečiami dalyvauti 
ir aplinkinių miestelių Lie
tuviai, nes tai yra jums vie
natinė proga. Bus paruoš
ta tam pritaikytas progra
mas, dalyvaus ir miesto val
dininkai.

Airportas randasi netoli 
South County Park, neper- 
toli nuo kelių 51 ir 88.

Lietuvių Aviacijos Dieną 
rengia didžiosios Pittsbur
go draugijos: Lietuvių Pi
liečių Draugija, Lietuvių 
Mokslo Draugija ir kitos, 
vardu visų Pittsburgo Lie
tuvių. Čia nebus partijų 
nei pakraipų, kas tik jau
čiasi Lietuviu privalo daly
vauti.

Mirė Fabijonas Šavinis 
Spalių 7 d. persiskyrė su 
šiuo pasauliu Fabijonas Ša
vinis, Pittsburgiečiams ge
rai žinomas kaipo muzikan
tas, kuris daugeliui groda
vo vestuvėse, baliuose ir 
piknikuose. Buvo vos 39 
m. amžiaus; paliko žmoną, 
dukterį apie 10 m. ir sūnų 
apie 8 m. Spalių 10 d. pa
laidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Šv. Kazimiere 
parapijos kapinėse, daly
vaujant skaitlingam buriu? 
Lietuvių. J. Virbickas.

- Pittsburgh, Pa. — National 
Steel korporacijos tarybos pir
mininkas sako kad šiuo laiku 
daugelis Amerikos industrijų 
pasiryžę išleisti $50,000,000 di
dinimui ir gerinimui savo įs
taigų, kas duos dikčiai naujų 
darbų.

Adnold ir Moon Run, Pa., at
sidarė anglies kasyklos prigu
linčios Pittsburgh Coal Co. ir 
paimta j darbą virš 1,000 dar
bininkų.

LIET. A. KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS SINO
DO SUVAŽIVIMAS
Newarke, N. J., trečia

dienį, Spalių 26 d., bus tre
čias Lietuvių Amerikos Ka
talikų Bažnyčios Sinodo su
važiavimas. Į Sinodą kvie
čiami visi dvasiškiai, para
pijų ir draugijų atstovai, 
laikraštininkai ir visuome
nės veikėjai.

Sinodo suvažiavimas su
sirinks ir laikys posėdžius 
Fifth Ward Academy Hall, 
105 Jackson St., Newark, 
N. J. Prasidės 9 vai. ryto.

Tos pat dienos vakare, 
nuo 7:30 vai., toje pat salė
je, bus prakalbos ir muzi- 
kalis programas. Tiek į po
sėdžius ir į vakarinį pro
gramą Lietuviai ir Letuvai- 
tės yra širdingai kviečiami 
atsilankyti.

Sinodo Taryba:
Ark. S. A. Geniotis,

Arcivyskupas ir Primas,
/Kun. J. W. Liūtas,

Sinodo Sekretorius.

ROCKEFELLERIO 
KARALYSTĖ

Bayonne, N. J. — Vaka
rų pietų kampe New Yor- 
ko, žiemių šone Staten Is
land, ant rubežiaus N. Y. ir 
N. J. valstijų, tarp dviejų 
upių, New Yorko Bay ir 
Kill Van Kull, randasi mie
stukas Bayonne su apie 
85,000 gyventojų. Švariai 
užlaikomas. Gatvės visos 
cementuotos. Miestukas tu
ri pločio penkias gatves; 
ilgio apie 60 gatvių. Išil
gai eina C. R. R. of N. J. 
geležinkelis ir yra penkios 
stotys. Didžiausia stotis W. 
8th Street, nuo kurios gele
žinkelis pasisuka. skersai 
miestuką į vakarus, per 
naują tiltą į Elizabeth, N. J. 
Per tą tiltą vaikščioja tik 
traukiniai.

Gale miestuko, kur susi
duria upės, dabar pabūda
vo jo kitą tiltą į Staten Is
land, kuriuo važinėja au
tomobiliai ir eina žmonės. 
Čia pradedant nuo pirmos 
gatvės, Washington parke, 
įtaisyta didelis cirkas.

Vakarų pusės miesto pa- 
įpėje tik iki 8-tai gatvei 
yra dirbtuvės, o toliau pa- 
_ipis apgyventas žmonėmis 
r randasi trys parkai. Ci
ty Park, tarp 16-tos ir 19- 
:os gatvių, įtaisytas viso
kio sporto mėgėjams. An
tras parkas yra palei di- 
•Ižiausią N. J. valstijoj sta- 
iiumą. Trečias parkas įtai
sytas tarp 25 ir 28 gatvių. 
Tame dar nėra nieko apart 
iolės ir sėdynių. Lenkai va
gosi kad tas parkas butų 
žadinamas Pulaski Parku. 
Ketvirtas vadinamas Coun
ty Park, tarp 38 ir 48 gat
vių, didžiausias ir gražiai 
oapuoštas įvairiausiais me
teliais, gėlėmis, cementuo- 
.omis vandens bėgimui ry
lomis ir į upę išpilta įlan
ka — vieta del dviejų ty
lių beisbolininkams. Keliai 
Taisyti automobiliams ir 
zaikščiojimui žmonėms.

Rytų pusės miesto paupis 
apstatytas įvairiomis dirb
tuvėmis. Pagal savo didu- 
no miestukas pusėtinai ko- 
nercinis. Tik dabar beveik 
zisos dirbtuvės uždarytos.

Stambiausios dirbt u v ė s 
:ai Standard Oil Co. alie
jaus išdirbystė; Tide Wa
ter aliejaus išdirbystė; Gulf 
diejaus išdirbystė; Best 
Food aliejaus išdirbystė; 
American Radiator Co. ga
linių piečių namų apšildy
mu išdirbystė; Vacuum 
aliejaus išdirbystė; Electro 
Dynamic motorinių laivelių 
šdirbystė; Pacific Coast 
Borax Co. — boraksinio 
pauderio ir muilo išdirbys
tė; Safety elektros vielų iš
dirbystė; Babcock and Wil
son garinių katilų išdirby
je (dabar išsikelia į Ba- 
bengton, Ohio); American 
lolt sriubų išdirbystė; The 
Texas Co. aliejaus išdirby
stė; Schwarzenbach Huber, 
buvus audinyčia, korkaunė 
ir dabar nežinia kas; ir dar 
dvi mažesnės šilkų audiny- 
čios ir keletas marškinių 
siuvinio dirbtuvių. Tik šiuo 
laiku beveik visos nedirba.

Viešas judėjimas. Mies
tą valdo tam tikra skiria
ma komisija. Čia išeina du 
dienraščiai, — “Time” ir 
“News”.

Čia apsigyvenę įvairių 
tautų žmonių. Iš ateivių 
daugiausia Lenkų, 20,000; 
jie išleidžia savo dienraštį. 
Lietuvių yra apie 300 šei
mų. Yra Lietuvių bažnytė
lė bet labai prasta, ir maža 
svetainiukė. Lietuvių mo
kyklos nėra. Lietuviai ka
talikai ir tautininkai veikia 
gražiame sutikime. Tik ko
munistai visur priešginiau-

Naudokites!

Klausykit Lietuvišku

RADIO
PROGRAMŲ 

Sekmadienio rytais, 9 vai.

Stotis WJAY Cleveland 
(Girdima iki 200 mylių at

stumo nuo Clevelando)

ja. Jų yra tik 17 galvų su 
visomis moterimis, bet la
bai darbštus ir turi pasiga
vę būrelį musų tautiečių ir 
katalikų lengvatikių ir juos 
išnaudoja.

Iki šiol buvo dvi pašalpi- 
nės draugijos, Vytautinė ir 
Petrinė, bet dabar jau bus 
trys, nes iš Vytautinės da
rosi dvi. Mat komunistai 
sulindę į valdybą norėjo ap- 
keisti draugijos vardą ir 
įstatus pritaikyt savo par
tijoj tai kilo susirėmimas, 
draugija atsidūrė teisme ir 
dabar pagal teismo patvar
kymą draugija skeliama pu
siau.

Politiškam veikimui yra 
A. L. Piliečių Klubas, turi 
160 narių ir rūpinasi kaip 
šios šalies taip ir Lietuvos 
reikalais. Klubas turi ke
letą savo narių įdėjęs mie
sto darbuose: policijantą, 
ugniagesį, teisme perkalbė- 
toją ir keliolika gatvėse 
dirbančių.

Biznieriai Lietuviai čia 
yra: keturi mėsos krautuv- 
ninkai, barzdaskutis, gra- 
borius, ir apie 20 karčiam- 
ninkų.

Iš Lietuviškų laikraščių 
daugiausia čia skaito “Vie
nybę” ir pareina keletas 
“Dirvų”, nors ji yra toli 
nuo musų. ' Tautietis.

BOSTON, MASS.

Spalių 9-tos paminėjimas. 
Metodistų žinyčioj Spalių 9 
dieną įvyko paminėjimas 
12 metų sukaktuvių nuo 
to lai Lenkai sulaužę savo 
sutartį 1920 metais pagrobė 
musų sostinę Vilnių. Žmo
nių atsilankė daug, salė bu
vo pilna. Lietuviai buvo 
pilni entuziazmo stoti už 
savo teises.

Buvo kviesta ir daugiau 
kalbėtojų, bet kiti jų turė
jo išvažiuot į Norwood Lie
tuvių Aviacijos dieną, to
dėl apsieita $u tais kurie 
dalyvavo. A. Buinio orkes
tras patiekė muziką, o kal
bėtoju buvo Ministeris B. 
F. Kubilius, kuris kalbėjo 
dviejose temose. Publika 
išsiskirstė pusėtinai vėlai,, 
pilnai užganėdinti ir infor
muoti del ko Lietuviai turi 
protestuoti prieš Lenkus 
grobikus.

Min. Kubilius, 
vasarą lankėsi 
papasakojo gana 
svarbių dalykų.

Priminė publikai kad mu
sų laikraščiai labai mėgsta 
šmeižti Lietuvos dabartinį 
gyvenimą, meluodami apie 
šalies progresą ir gerovę’ 
bet jie tą daro politiškais 
išrokavimais. Sveikino Lie
tuvos dabartinę vyriausybę 
už gerus žygius kad ji ne- 
daleido katalikams steigti 
kitą universitetą, kuris bu-1 komunistais"

kuris šią 
Lietuvoje, 
įdomių ir

vadino socialistus kapitalis
tų lopais, tada socialistai 
pakilę išėjo per duris, mo
suodami rankom, o komu
nistai kaip gaidžiai spar

bilius paprašė visuomenės 
priimti rezoliuciją prieš 
Lenkus, kas ir padaryta.

Rezoliuciją pasirašė šie:
Min. B. F. Kubilius, P. Vai- 
gauskas, A. Buinis, D. Si- nais rėžydami džiaugėsi ir 
monavičius, Jonas P. Polis, jautėsi pergalėtojais. Iš ša-

Reporteris. lies žiūrint išrodė kaip ma-

v GRAND RAPIDS, 
MICH.

HARTFORD, CONN.
Gražiai paminėta Spaliij 

9-ta. Vietos Lietuviai pami
nėjo Vilniaus užgrobimo 12 
metų sukaktuves su gražiu 
programų; parengta Vil
niui Vaduoti Sąjungos sky
riaus iniciativa. Publikos 
buvo pilna Lietuvių mokyk
los salė. Kalbėjo Lietuvos 
Respublikos Vice Konsulas 
Adv. P. Daužvardis iš New 
Yorko, Ukrainiečių atsto
vas Kun. Demeter Turyn 
Lietuvių klebonas Kun. J 
J. Ambotas, V. V. S. sky
riaus pirm. V. M. Čekanau 
skas, artistas J. Olšauskas 
iš New Britaino..

Visų kalbos buvo įdo
mios ir publikos priimtos 
su ovacijomis, ypatingai 
principalio kalbėtojų Adv. 
Daužvardžio. Ukrainiečių 
kunigas pasakė trumpą bet 
įspūdingą kalbą sąryšyje su 
Ukrainiečių ir Lietuvių san- 
tikiais senovėje kovose su 
Totoriais ir Vokiečiais ir 
dabar su Lenkais. Nors 
programas buvo ilgas bet 
publikai nenuobodus. Pc 
kalbų buvo suvaidinta dra
ma “Ugninis Ratas”, po va
dovyste V. Burdulio, vietos 
Lietuvių parapijos vargo- 
ninko.

Vaidinime dalyvavo šie as
menys: Adomo rolėj senai 
pasižymėjęs scenoje mėgė
jas G. Levišauskas; Jaru- 
lio rolėj — p. Rakauskas: 
Marytės — Juzė Penkaus- 
kaitė; Katovičiaus — M 
Kripas; Vlado — A. Sabei 
ka; Ščiukos — O. Samuolis: 
Liachow^skio — J. Gaučas 
Vaidinimas išėjo neblogai. 
Katovičius ir Marytė bene 
labiausia imponavo žiūrėto
jus.

Teko girdėti kad lošėjai 
bus kviečiami vaidinti “Ug
ninį Ratą” į So. Manchester.

Vietos Anglų spauda Vil
niaus^ dienos programą pa
lankiai aprašė. Reporteris.

7

tų buvęs centras katalikiš
kos akcijos ir jėzuitizmo, 
kas Lietuvai nepageidauja
ma. Barė kunigiją kad ji 
apleidus Jėzaus mokslą ki
šasi į politiką.

Po savo kalbos Min. Ku-

Komunistų prakalbos.
d. Spalių čia buvo surengta 
raudonųjų prakalbos, į ku
rias suėjo apie 40 ypatų, 
komunistų ir socialistų, ir 
keletas pašalinių. Prakal
bų tikslas matomai buvo 
kaip vienų taip ir antrų įro
dyti kad' jie užtaria darbi
ninkus. Mat, artinasi S. 
V. prezidento rinkimai tai 
reikia agituoti už ką bal
suoti. Komunistai perša sa
vus ir niekina visas kitas 
partijas kokios tik randasi 
ant žemės paviršio, išski
riant Rusiją. I „ į 
dyti kad tik komunistai iš
gelbės darbininkus..

Buvo užkliudyta Grigai
tis ir “Naujienų” atžagarei- 
viškumas; T. Aleksinas iš
sižada “Naujienų”, esą jos 
daugiau nevadovauja Liet. 
Socialistų Sąjungai ir so
cialistai neturi savo organo. 
Turbut T. Aleksinas manė 
kad užsigins “Naujienų” ir 
geriau bus susibendrinti su

.... ......... Vienok apsi
rikta, komunistai pradėjo 
prirodinėti kad esą socialis
tų principai paimti iš bibli
jos; tuomi komunistai la
bai įžeidė socialistus ir šie 
įsikarščiavę pradėjo neri
mauti.

žų vaikų ginčai už kokį 
žaisladaiktį. Manau sau: 
jus, vyrukai, labai sumanin
gi kaip griauti SLA., bet 
mažai turit supratimo apie 
atėmimą valdžios iš kapi
talistų. A. J. Bernotas.

DAYTON
Už ką Lietuviai balsuos? 

Musų kolonijos Lietuviai 20 
nuoš. yra šios šalies pilie
čiais ir be maž ko visi yra 
pasirengę balsuoti Lapkri
čio 8 d.

-uolu, Kiek tenka patirti tai vi-
M5o-i’na iro- si balsuosią už Demokratų 

.... kandidatą Roosevelt į S. V. 
prezidentą.

Dar čia veikia Lietuvių 
Piliečių Klubas, ir gana 
smarkiai darbuojasi Demo
kratų partijos naudai.

Taip pat ir kitų tautų 
žmonės, net ir juodveidžiai, 
rengiasi balsuoti uė Frank
lin D. Roosevelt. “D.” Rep.

Moterys veikia. Spalių 9 
d. TMD. Moterų kuopa tu
rėjo savo pirmą susirinki
mą po vasaros pertraukos. 
Atsilankė didelis skaičius 
narių ir visos gyvai svarstė 
kuopos reikalus. Buvo iš
reikšta apgaila netekus na
rės Baronienės, kuri mirė 

Komunistai dar iš- pereita mėnesį. Ji remda-
- -------- ---------------------- --------- ----------------------------------

vo visus gerus sumanymus 
ir buvo veikli narė.

Rengia šokį. Skalių 29 
d. moterų kuopa rengia šo
kį Barney Community salė
je; bus kostiumuotas šokis. 
Nors laikai ir blogi bet rei
kia juos nors kiek ir užmir
šti, taigi atsilankydami į ši 
balių užmiršite kad gyven'i 
taip bloga.

Kuopa nutarė kviesti po. 
nią Matulaitienę, Dr. Matu
laičio žmoną, su prelekcija. 
Mums Daytoniečiams yra 
labai malonu turėti Dr. Ma
tulaitį savo tarpe. Čia Lie
tuvis gydytojas buvo jau 
senai pageidaujamas, taigi 
dabar kuomet turime savą 
Lietuvį visų pareiga yra at
sikreipti į Dr. Matulaitį at
ėjus reikalui. Jo antrašas 
yra: 112 Troy St.

Prie “Dirvos” vajaus. Da- 
bas musų kaimyniškas laik
raštis turi savo vajų. Butų 
geistina kad ir Daytono 
Lietuviai prisidėtų prie va
jaus. Nors “Dirva” labai 
plačiai Daytoniečius lanko, 
bet butų dar geriau kad ją 
butų galima matyti kožno- 
je Lietuviškoje gryčioje.

I “Dirva“ yra malonu skai
tyti. Patartina Daytonie
čiams kurie dar jos neskai
tote užsisakyti, nes čia ran
dasi “Dirvos” atstovas, jis 
jums pasitarnaus. M. M.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

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

130 CONGRESS AVE. ' 
WATERBURY, CONN.

Už S3 metuose nralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams j Lietuva “Dirvą”.

“Liaudies Tribur 
Savaitinis Laikrašti 

Leidžia
Amerikos Lietuvi
Liaudies Sąjungi
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The American 
Tobacco Co.

—ir 
neturi vietos

žalias tabakas 
cigaretuose

Jo nėra Luckies
, . . lengvinusiame cigarete 

koki kada nors rūkėte

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

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

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

"It’s toasted"
Tas pakelis lengvų Luckies

•/ei žmogus parašytų geresnf knygų, pasakytų geresnį pamokslų, ar padarytų tbbūlesniiis siųstus pelėm, 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus miško tankmėje, vistiek pasaulis iki jo durų pramins takų." 

RALPH WALDO EMERSON 
Ar šis pareiškimas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiris ir priima Lucky Strike?

KAS NAUJO 1

Lietuviai Sujudo

Amerikos Lietuvių 
nime turbut pirmą 
pasireiškė toks dideli 
linkimas dalyvauti A 
kos politikoje. Tai yi 
ras ir naudingas Lie 
veikėjų pasiryžimas. 
Amerikos Lietuviai 
buvę nors per pusę tie 
tyvus Amerikos poli: 
apie desėtkas metų pii 
tai šiandien Lietuviai 
galėtų lygintis su dai 
tų tautų kurios sudaro 
toš įtakos Amerikos j 
koje.

Sena patarlė sako, 
liau vėliau negu nie 
Taigi ir Lietuviams, ne 
vėlokai pradėta, naut 
bus dirbti,Amerikos p 
koje, jeigu tik polit: 
darbas bus bendras, v 
du nusistatymu. Tad; 
bus reikšmingas ir nai 
gas visais žvilgsniais.

Svarbu yra pastebėti 
Lietuviai įvairių kok 
veikėjai yra gana gu 
politikoje. Jie moka 
matyti dalykus, padi 
išvadas, ne bent kaip 
gana logiškai ir rimtai, 
faktą liudija atsiliepi 
kolonijų veikėjų į Ch 
goj įsikūrusio Lietuvių 
publikonų grupės Nacie 
linio Komiteto Franklin 
Roosevelt For Presič 
atsišaukimą. Veikėjų 
reiškimai ne tik profe 
nalų bet šiaip darbo žmo 
parodo kad jie aktiviai 
ka Amerikos politiką ir 
ri savo nusistatymą, pare 
tą faktais.

Jau daug kartų minėj 
kad Lietuviai didumoje j

Visais reikalais kreip 
sekančiu antrašu:

FRANKLIN D. RO( 
LITHUANIAN b

Repu
B. F. Simons-Simokai 

134 North La Sali 
Telefonas: Franklii

KNYGOS
už Pi

‘AUŠROS’ Knygyne eina did 
pusę kainos. ‘Aušros’ Knygyną 
kos Lietuviuose, čia galima gc 
ką, teatrui, dainų, mokykloms 
mokslo, apie sveikatą ir ligas, 
paveikslų, sapnininkų, orakulų, 
įvairių kompozitorių kurinių 
Dainininkai nepraleiskit progos 
pusę kainos.

Taipgi čia randasi visokiausi 
branzalietų, špilkų, plunksnako 
gintarines prekes parduodam ui 

Reikalaukite, tuoj knygų ir g 
stsampą katalogo persiuntimui.

“AUŠROS 
3653 So. Halsted St.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiimiiii

SUSIVI1
LIETUVIŲ

Didžiausia Lie

307 W. 30 Street
S. L. A. 372 Kuopos ran

Ko

Turtas: $
S. L. A. turi keturis apsaugos 

Ligoje pašalpos savaitėje
Jeigu jautiesi geru Lietuv 

kimas kuomet tu iš šio pasaul 
nelaimei ar ligai ištikus — pr 
ganizacijos priklauso visi pral 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk i 
mergaites prie Susivienijimo.

Informacijų kreipki*"" 
antrašu arba ’
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KAS NAUJO AMERIKOS POLITIKOJE

Lietuviai Sujudo Labiau negu Kitados Kada
Amerikos Lietuvių gyve

nime turbut pirmą kartą 
pasireiškė toks didelis pa
linkimas dalyvauti Ameri
kos politikoje. Tai yra ge
ras ir naudingas Lietuvių 
veikėjų pasiryžimas. Jeigu 
Amerikos Lietuviai butų 
buvę nors per pusę tiek ak
tyvus Amerikos politikoje 
apie desėtkas metų pirmiau 
tai šiandien Lietuviai jau 
galėtų lygintis su daugeliu 
tų tautų kurios sudaro rim- 
toš įtakos Amerikos politi
koje.

Sena patarlė sako, “Gė
liau vėliau negu niekad”. 
Taigi ir Lietuviams, nors ir 
vėlokai pradėta, naudinga 
bus dirbti,Amerikos politi
koje, jeigu tik politiškas 
darbas bus bendras, vieno
du nusistatymu. Tada jis 
bus reikšmingas ir naudin
gas visais žvilgsniais.

Svarbu yra pastebėti kad 
Lietuviai įvairių kolonijų 
veikėjai yra gana gudrus 
politikoje. Jie moka per
matyti dalykus, padaryti 
išvadas, ne bent kaip bet 
gana logiškai ir rimtai. Tą 
faktą liudija atsiliepimas 
kolonijų veikėjų į Chica- 
goj įsikūrusio Lietuvių Re- 
publikonų grupės Naciona
linio Komiteto Franklin D. 
Roosevelt For President 
atsišaukimą. Veikėjų pa
reiškimai ne tik profesio
nalų bet šiaip darbo žmonių 
parodo kad jie aktiviai se
ka Amerikos politiką ir tu
ri savo nusistatymą, parem
tą faktais.

Jau daug kartų minėjom 
kad Lietuviai didumoje yra

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.

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 sveikatų 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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I SUSIVIENIJIMAS I
LIETUVIŲ AMERIKOJE

Didžiausia Lietuvių Organizacija =

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

Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
= S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. E
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, jei 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
E prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir =
E mergaites prie Susivienijimo. E

Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrų aukščiau paduotu E 
E antrašu arba į vietinių kuopų valdybas. E
šiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS
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PARODOS GARBĘ
Republikonai, bet nežiūrint 
to kad jie Republikonai ir 
remia nekuriuos Republi- 
konų kandidatus, tuo patim 
kartu visi kaip vienas šian
dien nusistatę remti Demo
kratų kandidatą Franklin 
D. Roosevelt į prezidentus. 
Atsiliepė ir prisidėjo net 18 
didžiųjų kolonijų veikėjų 
prie Nacionalinio Lietuvių 
Komiteto Republikonų gru
pės už Franklin D. Roose- 
veltą.

Svarbu yra pažymėti kad 
tie Lietuviai veikėjai kurie 
prisidėjo prie viršminėto 
komiteto, savo pareiški
muose turi vienodą mintį, 
nors jie gyvena atskiruose 
miestuose bei valstijose. 
Tas parodo kad Lietuviai 
moka protauti ir bendrai 
veikti.

Šis Nacionalinis Komite
tas kuris dabar veikia Chi- 
cagoj yra pirmutinis atsiti
kimas Amerikos Lietuvių 
gyvenime. Tiesa, Lietuviai 
ir pirmiau veikdavo šiek- 
tiek Amerikos politikoje, 
bet ta politika būdavo tik 
lokalinė ir jos reikšmė ne
galėdavo būti labai didelė 
nei prezidento rinkimuose 
nei rinkimuose valstijose 
kuriose jie gyvena.

Geistina kad visose Lie
tuvių kolonijose butų akty
vus dalyvavimas Amerikos 
politikoje, ypatingai Lietu
vių jaunimas butų skatina
mas eiti į priešakį politikos 
lauke. Dalyvavimas politi
koje duos jaunuoliams pro
gą susipažinti su aukštes
niais valdininkais ir kartu 
išsidirbti sau geresnę atei
tį.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
programų išpildyme' Tarp 
laimėjusio musų jaunimo 
matėsi kokis tai pasitenki
nimas, smagios kalbos.

Programų Dalyviai
Spalių 14 d., apie 7 vai. 

vakare, kuomet publikos 
jau buvo prisirinkę, per 
garsiakalbius girdėjosi Lie
tuviška muzika, kaip tai 
“Lietuvos Prezidento Mar
šas”, “Naktis Svajonėms 
Papuošta”, “Saulelė Raudo
na”, “Karvelėli” — viso bu
vo sugrota ,14 įvairių rekor
dų prieš prasidedant pro- 
gramui. Dainininko Babra
vičiaus balsas skambėjo la
bai gražiai viršminėtas dai
nas rekorduose grojant.

Biskį po 8 vai. buvo pra
nešta per garsiakalbius kad 
programas jau prasideda. 
Programą atidarė “Margu
čio” armonikų orkestras, 
su “Lietuvišku maršu”. Šie 
jauni muzikantai išpildė 4 
numerius:: Maršą, “Ar Aš 
Tau Sese”, ir “Naktis Sva
jonėms Papuošta’ ir Val- 
cą.

Toliau, Alice Stephens- 
Steponavičienė sudainavo 
dvi. dainas. Po jos sekė šo
kėjai “Jaunoji Birutė” ir 
“Rūta Gay Girls”, kurios 
labai gražiai šoko, ypatin
gai jaunos mergaitės ir ber
niukai sudarė gražų vaiz
dą. Ypatingai pasirodė ta
lentingos p-lės Strodoms- 
kaitės ir keletas kitų jau
nuolių, kurių vardų neteko 
sužinoti. P-lė Irene Juo- 
zaičiutė buvo solo šokėja, 
apsirengus tautiniais ru
bais.

Tarp Lietuviškų dainų ir 
šokių buvo Ukrainiečių, Ju
goslavų ir kitų tautų pro
gramai. Vėliau padainavo 
“Trys Sesutės”, kurios bu
vo “Liaudies Tribūnos” dai
nininkės radio programuo- 
se, visos trys apsirengusios 
tautiškuose rūbuose, tai p- 
lės Aldona Kirstukas, Eli
nor Striupas, Julia Milak- 
nis. Jos sudainavo dvi dai
nas: “Dainuok Man Dainą” 
(Vanagaičio) ir “Plaukia 
sau Laivelis” (Šimkaus).

Lietuviams akompanavo 
žinomas pianistas Inž. Jo
nas Byanskas. Programą 
tvarkė Mikas Kaziunas.

Parodoje atsilankė daug 
įžymių Lietuvių kuriems 
rūpėjo musų tautinis kultū
rinis darbas.

Lietuvių skyriuje buvo 
daugybė gražių paveikslų, 
audinių, gintaro, ir tt. Vie
na Lietuvaitė, rodos p-lė H. 
Strumiliutė, buvo išstačius 
du savo nupieštus paveiks
lus, vienas jų buvo Keistu
tis.

Paroda tęsėsi nuo Spa
lių 8 iki 16 d. Šymet buvo 
trečias išeilės Lietuvių da
lyvavimas šioje parodoje.

Reikia atiduoti daug kre
dito Konsului A. Kalvaičiui 
už jo sugebėjimą tinkamai 
prisirengti parodai.

O Chicagos Lietuvių jau
nimui dalyvavusiam išpil
dyme tokio gražaus progra- 
mo reikia palinkėti sėkmin
gai darbuotis kultūriniame 
darbe ateityje!
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LITHUANIANS AT THE TRAVEL SHOW
Last Friday, Oct. 14, was Ju

goslav, Lithuanian, Ukrainian 
and Czeko-Slovak Day at the 
International Travel Show at 
Navy Pier, Chicago, and the 
various nationalities were out 
in national dress. My, what 
a flashing and clashing of 
bright colors in some of those 
costumes! The Lithuanian cos
tume with its simplicity of line 
and color hormony was truly a 
“sight for sore eyes” after a 
glimpse of the Slav costumes.

The feature of the evening' 
was a folk dance contest. To 
their surprise and delight the 
Lithuanian group (Jaunoji Bi
rute and Ruta Gay Girls) won 
the contest. The chairman of 
the judges, Lieut.-Commander 
E. M. Creighton, U.S.N., pre
sented the prize, a gold cup, to 
Lithuania through Consul Kal
vaitis who presented it to Jau
noji Birute. The cup was of
fered by the Director of the In
ternational Travel Show, John 
A. Servas. Another judge was 
Mrs. Paage, wife of Judge J. 
H. Paage of the Probate Court. 
Both Judge and Mrs. Paage 
were converted into friends and 
boosters of Lithuania and Lith
uanians by their good friend 
Mr. J. J. Bachunas of Tabor 
Farm. The third judge re
mains unidentified. The judges 
agreed that the Lithuanian 
group presented the most re
presentative, the liveliest and 
the most varied dance's.

The (Lithuanians made up a 
goodly portion of the program. 
Mikas Kaziunas very smooth
ly handled the Lithuanian par
ticipants and was of great as
sistance to the somewhat ex
cited director of the evening, 
Miss Helen Hamilton. The 
Lithuanian program was quite 
varied, with music by Margu
tis’ Concertina Trio, solo by our 
star soprano, Alice Stephens, 
and songs by a girls’ trio com
posed of the Misses Aldona 
Kirstukas, Eleanor * Striupas 
and Julia Milaknis. Mrs. Steph
ens and the trio were accom
panied by our outstanding pia
nist, Mr. J. Byanskas. Miss 
Irene Juozaitis danced a charm
ing solo based on Lithuanian 
folk dance motifs to a medley

THINGS THAT NEVER. HAPPEN
By GENE BYRNES
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of dance tunes played by Miss 
Valeria čepukas. Jaunoji Bi
rute and the Ruta Gay Girls 
danced and sang lively ditties 
to accompaniment by their co
director Miss Vera Stradoms- 
kis. All the Lithuanian pres
entations were exceptionally 
well received.

The Lithuanian booth at the 
show proper was adorned with 
perfect and unpretentious good 
taste. A large Lithuanian flag 
formed a fitting central back
ground. At either side of the 
flag were two paintings my 
Miss H. Strumilaitė, one a 
striking portrait of Keistutis, 
the other a symbolic Lithua
nian view. On a central table 
was a large bunch of freshly 
picked rue, and on side tables 
were bunches of flowers. Ar
ranged very tastefully about 
the booth were many interest
ing photographs of beautiful 
scenic panoramas, wonderful 
churches, institutions and man
ors and those amazing Lithua
nian crosses. There were al
so displays of Lithuanian han
diwork—real hand-woven fab
rics with intricate and interest
ing designs, wood carvings and 
amber necklaces, earrings, 
bracelets, and desk impliments. 
The amber display was impres
sive in itself and attracted a 
good deal of attention. The 
outstanding piece of the dis
play was a chess set which 
aroused every chessplayer who 
saw it. The board was made 
of a wood base inlaid with nat- 
uaral and the rare black am
ber, and the chessmen were 
carved from natural and clear 
amber.

Many Chicago Lithuanians 
worked gladly to allow a good 
showing for Lithuania. But 
the guiding spirit of the work 
was Consul Kalvaitis. With the 
aid of his consular staff he or
ganized the display and the 
program and did all in his pow
er to favorably impress Lith
uania and Lithuanians on Chi
cago’s citizens. We do not 
doubt but that his aim has 
been in a large, measure ful
filled at this Travel Show. May 
this success lend courage and 
incentive to his good work!

J. J. B.

VILNIAUS DIENA_ 
CHICAGO!'

Rašo Kapt. P. Jurgėla.
Lietuvos Konsulo p. Kalvai

čio iniciativa, Rugsėjo 30 d. 
įvyko tautinių visuomenės vei
kėjų pasitarimas. Nutarta su
rengti Spalių 9 d. Vilniaus Die
ną MrKinley Parko salėje ir 
buvo išrinkta Vilniaus Dienai 
rengti komitetas iš asmenų: 
Pirmin. P. Jurgėla, Adv. A. A. 
(Mis, A. (Vanagaitis, B. F. Si- 
mokaitis, A. Lapinskas, M. Vai- 
dyla, Kun. Urbonavičius, pp. 
Nekrošius, Mickeliunas, čeliau- 
skas, p-lė Gaižaitė ir komiteto 
sekretorė studentė Geležinytė.

Nežiūrint lietaus, Spalių 9 
d. lygiai 7 vai. erdvi McKinley 
Parko salė buvo jau pilnutėlė 
ir daugelis šimtų žmonių, ne
galėję ineiti j salę, gryžo namon 
arba nuėjo į kitas mažesnes 
sales, kur buvo rengiama Vil
niaus pagrobimo paminėjimas. 
Mitingo vedėju buvo Adv. A. 
Olis.

Scenos šonai buvo papuošti 
Lietuvos' ir Amerikos vėliavo
mis. “Jaunoji Birutė” choras 
(mažamečių) suvaidino keletą 
scenų iš muzikos dramos “Bi
rutė”; po to su tautiniais Lie
tuviškais drabužiais įsirengu
sios pašoko keletą tautiškų šo
kių ir sudainavo keletą liaudies 
ir, patriotiškų dainų. Dauge
liui žiūrėtojų ašaros akyse pa
sirodė kada šie mažamečiai, su
stoję po Vyčio vėliava, jaus
mingai traukė “Lietuviais mes 
esam gimę”. Tai buvo labai 
gražus reginys, nes berniukai 
ir mergaitės yra Amerikoje gi
mę ir Lietuvos nematę. Keletą 
maršų ir dainų pagriežė “Mar
gučio” armonikų kvartetas. 
Dainavo studentai: Striupaitė 
Kirstukaitė, Milakniutė, Stel
mokas, Venckus ir Gedvilas. 
Muzikos programą parengė ir 
vedė komp. Vanagaitis, o “Jau
nosios Birutės” vaidinimui re
žisavo M. Vaidyla.

Tarp atskirų programų 
dalykų kalbėtojai pasakė Vil
niaus Dienai pritaikintas kal
bas. Pirmiausia kalbėjo Lie
tuvos kariumenės savonaris ka
pitonas P. Jurgėla-Jurgelevi
čius (Vilnietis). Jis nurodė 
Vilniaus svarbą Lietuvai ir api
budino Lietuvos teises į Vil
nių. Taip pat plačiai papasa
kojo kaip ir kodėl Lietuva 1920 
metais neteko Vilniaus; nuro
dė Lenkų klastas ir Lietuvių 
drąsą bei pasiryžimą neišsiža
dėti Vilniaus ir viso Lenkų at
plėšto Lietuvos trečdalio. Be 
to jis paaiškino kad del Vil
niaus praradimo nieku budu ne
galima kaltinti Lietuvos kariu- 
inenės; ji savo darbą garbin
gai ir drąsiai atliko, nežiūrint 
didelio nuovargio nuolatinių 
kovų ir menko ginklavimo. Ji 
buvo Santarvės staiga sustab
dyta jau netoli Vilniaus! Pat- 
riotingas Lietuvių jaunimas yra 
pasirengęs baigti Lietuvos kra
štų vadavimo darbą, galutinai 
atsiimt Vilnių.

Ukrainų veikėjas Dr. Simo- 
novič savo gimtąją kalba gra
žiai pasveikino Lietuvius ir pa
linkėjo ištvermės ir pasisekimo 
Vilnių atvaduojant.

Buvęs Sandaros prezidentas 
Dr. Žinion tas savp kalboje nu
rodė kad Amerikos Lietuviai 
visada rūpinosi savo tautos rei
kalais ir gerai supranta Vil
niaus reikalingumą Lietuvai.

Inž. B. F. Simokaitis trum

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

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

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

“MARGUTI S”
2437 West 69th Street Chicago, III.

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
*********************♦*********#***<**********«*********

poje įspūdingoje kalboje primi
nė kad Amerikiečiams nėra rei
kalo ir netinka kištis į Lietu
vos valstybės vidaus reikalus. 
Teisę Lietuvos viduje savaran
kiškai tvarkytis riekia palikti 
patiems Lietuvos Lietuviams., 
Bet bendrais Lietuvių tautos 
reikalais, kaip antai Vilniaus 
atgavimu, turi rūpintis visi 
Lietuviai. Tik tokiu vieningu
mu Vilnių atgausime.

Kun. M. Urbonavičius, buvęs 
Lenkų kariumenės kapelionas, 
papasakojo labai įdomių faktų 
apie Vilniečių Lietuvių veiki
mą ir jų išmintingą taktiką 
okupantų atžvilgiu. Nurodė 
faktų kad Lenkų valdžia siste- 
matingai rengėsi Vilnių pagrob
ti ir išanksto per spaudą sten
gėsi parengti Lenkų visuome
nės opiniją. Kaip okupantams 
nepageidaujamas, jis buvo įsa
kytas apleisti Vilnių ir Lenkiją. 
Be to, kalbėtojas pastebėjo 
kad kiekvieno katalikų kuni
go pareiga yra eiti išvien su 
savo tauta.

Lietuvos Konsulas p. Kalvai
tis gražioje savo kalboje pla
čiai paaiškino apie dabartinę 
Vilniaus bylos padėtį tarptau
tinės politikos ir ekonomikos 
atžvilgiu. Džiaugėsi kad ir A- 
meri'kos Lietuvių kolonijose bei 
parapijose minima Spalių 9 die
na ir reiškiama liūdesys del 
Vilniaus pagrobimo.

Pabaigoje dar kalbėjo “Vy
ties” red. A. Lapinskas, kuris 
karštai ragino neišsižadėti Vil
niaus. Po to visa publika ben
drai sugiedojo Lietuvos Himną 
ir priėmė rezoliucijų komisijos 
patiektą rezoliuciją, kuri jau 
buvo čia paduota pereitame nu
meryje.

“MARGUTIS” stato scenoje 
“Muzikos Akademija”, šį sek
madienį, Spalių 23 d., Lietuvių 
Auditorijoj Chicagiečiai vėl tu
rės progą pamatyti gražią ko
mediją, “Muzikos Akademija”. 
Tai labai juokingas perstaty
mas su daug pavyzdžių iš prak
tiško gyvenimo. Prie to bus 
dainos ir muzika po vadovyste 
komp. A. Vanagaičio. Nepra
leiskit progos, dalyvaukit šia
me “Margučio” vakare, pradžia 
7:30 vai. Apuokas.

Phone Victory 348§

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
50-1 W. 33rd St. Chicago, III. 

Arti Normal Ave.
Atdara Dienomis ir Vakarais.
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CUKRUS - DIDELĖ LIETUVOS INDUSTRIJA

Rugs. 24 d. Kaune įvyko 
metinis susirinkimas akci
ninkų bendrovės “Lietuvos 
Cukrus”. Iš raporto paaiš
kėjo šie dalykai: Lietuvos 
cukraus gaminimo fabrikas 
pradėjo veikti pernai Spa
lių 16 d. Dirbo viso 73 die
nas. Per tą laiką apdirbo 
45,000 tonų runkelių nuo 
2,800 ha žemės. Pagamin
ta apie 65,000 maišų cuk
raus (po 100 klg.) balto cu
kraus, apie 300 maišų gel
tono cukraus II rūšies ir 
apie 300 maišų cukraus III 
rūšies.

Be to pagaminta 1,670 to
nų melasos, 21,515 tonų iš
spaudų ir 4,000 tonų purvo.

Cukrus visas pasduotas.
Fabrike dirbo viduje 300 

darbininkų, lauke, prie run
kelių plovimo ir kitų darbų 
150 darbininkų. Svetimša
lių specialistų buvo 12. Šy- 
met dirbs tik 7 svetimšaliai, 
kiti specialistai bus savi.

Bendrovė turinti skolos 
už fabriko įrengimą 3,600,- 
000. Šymet nuo akcininkų 
bus gauta apie 1,000,000 li
tų daliai skolos apmokėti, 
apie tiek pat tikima gauti 
kitą metą ir tt., taip kad 
tuoj skolos neliks.

Bendrovės turto balansas 
yra 9,848,248 litų. Apivar- 
tos per metus padaryta už 
95,509,617 lt. Gryno pelno 
turėjo 886,189 litų. Taigi 
matyt kad cukraus indus
trija yra viena iš didžiųjų 
Lietuvoje ir labai nelninga. 
Akcininkai dividendu gave 
180,000 litų.

Ar Daug Lietuvių 
Balsuos ?

Nustatyti Lietuvių bal
suotojų skaičių Suvienytose 
Valstijose jokiu budu nega
lima. Negalint pristatyti 
partijoms balsuotojų skai
čių sunku yra pertikrinti 
partijas kad Lietuviai turi 
kokią nors lemiančią galią.

Amerikos partijų vadąį 
turi skaitytis su labai iš
pustais ateivių politikierių 
padavimais kožnos grupės 
jiegų.

Yra tokių atsitikimų kad 
kurio nors miesto svetim
šalių ateivių vadai buna pa
prašomi paduoti savo mies
te gyvenančių jų žmonių 
skaičių. Kuomet sudeda- su
siusiąs skaitlines pasirodo 
kad ateivių yra daugiau ne
gu viso tas miestas turi gy
ventojų.

Panašiai kožna grupė pa
duoda žymiai padidintas 
skaitlines balsuotojų.

Amerikonai tą labai pa
tyrę todėl niekados neima 
jiems priduodamų skaitli
nių už gryną pinigą. Bet 
užtai daug nukenčia tokios 
tautelės kurios buvo po ki
tų valdžia. Pavyzdžiu im
kim pačius Lietuvius. Mes 
buvom po Rusais. Į Ame
riką važiuodami buvom už

rašomi Rusais arba Len
kais. Tik labai mažai kas 
atvažiavo iš Lietuvos. To
mis sumažintomis skaitli
nėmis sumažinta ir Lietu
vių ateivių kvota.

Toliau, kada Lietuviai no
rėjo pastoti Amerikos pi
liečiais jiems reikėjo atsa
kyti kokios šalies išsižada. 
Atsakė: Rusijos. Visokie 
Amerikos valdininkai viso
kiose įstaigose žinodami 
kad Lietuvos nebuvo, tan
kiai užrašydavo Lietuvius 
Rusais. Net po karo dau
geliui prisiėjo ginčytis su 
pilietybės aplikacijų pildy
to jais. Paklausius kur ap- 
likantas gimęs, atsakius kad 
Lietuvoj, rašydavo “Rus
sia” ir imdavo prirodinėt 
kad tada dar buvo Rusija 
kada žmogus gimė, ne Lie
tuva.

Tuo pačiu argumentu ne
mažai Lietuvių jau piliečių 
esti užrašomi “Rusais” ka
da nueina registruotis prieš 
balsavimus ir reikia atsaky
ti į klausimą kur esi gimęs.

Toliau, Lietuviai čia gimę 
ir augę balsuotojai visai 
kredito negauna kaipo Lie
tuviai. Jie užrašomi tiktai 
miestui kuriame gimė ir vis
kas. Taigi čia augę Lietu
viai politikieriai kurie nori 
dirbti Lietuvių vardu visai 
Lietuviais nežinomi.

Peržiūrėję registrą c i j ų

sątrauką Amerikonai politi
kieriai iš tokio klaidingo ir 
toli netikro, sprendžia kiek 
kuri tauta turi balsuotojų. 
Musų klausime, Rusai arba 
Lenkai gauna daug kredito 
viršpaminėtu budu. Negau
dami kredito už čiagimius 
savo balsuotojus, mes pasi
liekame su visai mažu skai
čiumi ir tokiu budu su Lie
tuviais tankiai niekas neno
ri skaityti.

Geriausia išeitis tam nu
galėti tai organizuoti Lie
tuvius į piliečių klubus. Tik 
ir čia bėda: musų Lietuviai 
ne visi j klubus rašysis.

Vienok Amerikonai par
tijų vadai greičiau skaity
sis su tais kurie parodys 
klubą su 500 balsuotojų, ne
gu su tais kurie tikrins kad 
“musų mieste yra 3000 Lie
tuvių balsuotojų”.

KEISTUTIS
ŽMOGUS IR RITERIS

Rašo B. MRd.

SIELOS DARŽELIS

“Margučio” Radio 
Programai

Gavome pranešimą, kuris 
telpa šiame “Dirvos” nu
meryje, kad komp. A. Va
nagaitis, “Margučio” var
du, pradedant su šiuo sek
madieniu, duos Lietuviškus 
radio programus, kurie bus 
girdėti už 400-500 mylių 
nuo Chicagos į visas puses.

Paskirose kolonijose Lie
tuviai turi radio programus 
mažose stotyse kurios gir
dimos tik 50 mylių radiuse, 
kaip kur girdisi iki 100 my
lių.

“Dirva” duoda progra- 
mus iš stoties kuri girdisi 
iki 200 mylių aplinkui.

Dabar “Margutis” pra
lenkia visus.

Už tokį didelį pasikėsini
mą kompozitorius Vanagai
tis užsitarnauja Amerikos 
Lietuvių pagarbos.

Šymet runkeliais buvo 
užsodinta 5,328 hektarai, iš 
ko tikima bus geras derlius. 
Cukraus šymet pagamins 
daugiau negu dvigubai — 
140,000 maišų, kurio užteks 
tik pusei kiek Lietuvoje 
cukraus suvartojama.

Bendrovės kapitalas pa
didinta iki 5,000,000 litų 
Cukrinių runkelių auginto
jai yra bendrovės akcinin
kai iš pusės su Lietuvos val
džia. Valdžia kontroliuoja 
visą reikalą.

Eina kalbos apie statymą 
antro cukraus fabriko Šiau
liuose, kur galėtų apdirbti 
runkelius nuo 5,000 ha plo
to ir padarytų darbo deJ 
tūkstančių darbininkų.

Tokioje geroje tvarkoje 
dirbant Lietuva tuoj turės 
cukraus ir eksportui. Lie
tuva pradės virsti cukrinių 
runkelių laukais....

Palyginkit šitą Lietuvos 
ūkio pramonę, dadėjus be
konų fabrikus ir kitus di
delius pagerinimus su tuc 
kas buvo seniau, kada kož- 
nas ūkininkėlis turėjo skur
sti sau vienas.

Taipgi palyginkit tai ką 
daro dabartinė vyriausybė 
šaliai su tuo ką darė krikšj 
čionys demokratai, kurie 
steigė vienuolynus, visokias 
organizacijas savo politikos 
varymui, arba socialdemo
kratai su liaudininkais, ku
rie organizavo kaimo bernų 
unijas kad ūkininkas neiš
gautų iš jų daugiau darbe 
kaip 8 valandas į dieną....

Aš užsitvėriau sieloj darželį
Ir prisisėjau gražių gėlių, x
Ten neįleisiu jokį bernelį,
Nors jis kartotų: “Tave myliu....”

Viena aš džiaugsiuos gražioms gėlėmis 
Ir jomis puošiu savo jausmus, 
Viena svajosiu tamsiom naktimis, 
Sielos darželyj ramu man bus.

Niekas nedrums man šventos ramybės, 
Niekam neleisiu mindžiot gėlių,
Nevaržys nieks man brangios liuosybės, 
Gyvent vienatvėje aš geidžiu.

Man nepatinka vien tušti juokai
Ir šėlstanti įkyrus žmonės,
Šiurpas nupurto kai seni vaikai
Svaigaluos skęsta be apgalvonės.

Užtai aš noriu gyvent vienumoj
Ir saugoti sielos darželį,
Nenoriu klaidžiot su jais tamsumoj, 
Todėl apleidžiu aš jų būrelį....

Laputė.

Poetas Tyslia Amerikon?
Iš Kauno rašo kad Ame

rikon atvyksta vienas iš žy
mesnių Lietuvių poetų, Juo
zas Tysliava. Jisai lankėsi 
keletoje Europos šalių.

Jo tikslai Amerikoje neži
nomi, bet greičiausia susi
pažinimas su šia didele ša
limi, apie kurią didumo Lie
tuvos rašytojų ir laikrašti
ninkų neturi supratimo ir 
prirašo tokių keistenybių 
kokių neparašo apie Afriką 
ir Aziją.

Lietuviams Paminklas 
Latvijoje

Netoli Lietuvos sienos 
Unkštos apskrityje, Latvi 
joje, iškilmingai atidengti 
paminklas. Latvijoje žuvu 

■ siems Lietuviams kariams 
Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
ir Latvijos karo vadai.

NAŠLAITĖLĖ i
Aš varguolis bernužėlis
Myliu vieną gėlę,
Kurią man kadais nuskynė 
Mano mergužėlė.

Ji nuskynė iš darželio
Man gražiausią gėlę — 
Tamsiai melsvą mėlynakę 
Gražią našlaitėlę.

Ir dabar kaip tik išvystu
Tamsią našlaitėlę
Tuoj prisimena manoji 
Miela mergužėlė....

Aš tada ilgai svajoju
Praeitį atminęs
Ir tyliai sau iš darželio 
Einu nusiminęs.

Nes manoji mergužėlė
Jau kapuose guli, 
O į mane našlaitėlės 
Susimąstę žiuri....

Nežiūrėkit, našlaitėlės,
Į mane bedalį, 
Kada' einu susimąstęs
Aš pro jūsų šalį....

Joną Morkūnas.

Ar pas Kitus yra 
Vieningumas?

Tankiai mes sakom kad 
mums reiktų imti pavyzdis 
iš kitų tautų, nes iš, pavir- 
šio į kitus žiūrint išrodo 
kad pas juos yra vienybė ir 
sutarimas.

Pereitą savaitę Ameriko
je subankrutijo šeši Vokie
čių laikraščiai. Vienas Vo
kietis buvęs laikraštininkas 
apie tai išsikalbėjo atsilan
kęs į “Dirvos” redakciją.

Pasakius jam kad Lietu
viškų laikraščių dar nei 
vienas del deprisijos neuž
sidarė, jis sako: “Tarp jū
sų žmonių yra didesnė vie
nybė, jūsų žmonės’remia ir 
palaiko spaudą; Vokiečiai 
labai susiskaldę ir visai ne
kreipia atidos į laikraščių 
palaikymą”.

Iš šito pasidaro aišku kad 
tik “ten gerai kur mus nė
ra”.

Gerai kad tas Vokietis 
ir nežino koks susiskaldy
mas viešpatauja tarp Lietu
vių.

Viską Myli.
— Kokią muziką labiausia 

mėgsta įsimylėjęs vaikinas?
— Savo mylimosios knar

kimą.

Du kunigaikščiai — Algirdas ir Keistu
tis — buvo sumaniausi Lietuvos poli

tikos siekiuose ir Lietuvos valdyme iš vi
sų septynių Gedimino sūnų. Tačiau tiedu 
kunigaikščiai iš esmės politikos tikslų ir 
budo atžvilgiu buvo du nesuderinami prie
šingumai.

Kunigaikštis Algirdas daugiausia val
dė nelietuviškus Rytų Lietuvos kraštus ir 
jausdamas apie save Rusų papročius bei 
tradicijas, o ypač kaip vedė pirmą kartą 
Vitebsko kunigaikštytę Mariją, o jai mi
rus antrą — Tveriaus kunigaikštytę Juli
joną, pamažu pasidavė Rusų įtakai. Be 
to jis vis labiau pasidarė artimas pravo- 
slavijai ir Rusams, o jo vaikai liko išauk
lėti visai nelietuviškoje dvasioje. Paskiau, 
ir Algirdo aštrus- būdas daug skyrėsi nuo 
švelnaus ir kilnaus budo Keistučio. Algir
das buvo labiau despotiškas valdovas ir 
apie jį Rusų to meto kronikos rašo:

“Algirdas pasižymėjo dideliu išmintin
gumu, jis mokėjo daug svetimų kalbų ir 
valdyme aukščiau už kitus iškilo. Tačiau 
jis nemėgo tuščių puotų, pasilinksminimų, 
ir savo valstybe rūpinosi dieną ir naktį. 
Vyno, midaus ir alaus visai neragavo, nes 
labai mokėjo save suvaldyti. Paskiau sa
vo gudrumu įgijo daug žemių ir labiau už 
tėvą Gediminą padidino savo kunigaikšti
ją. Jis mokėjo slėpti savo mintis ir nie
kas nežinojo kur jis rengiasi į karą, kam 
šaukia kariumenę. O kariavo ne taip jie- 
ga kaip gudrumu. Jo visi bijojo, tat savo 
turtais ir valdžia prašoko visus.”

Taigi, kiek Algirdas buvo mums per
daug atokus kunigaikštis tiek jo brolis 
Keistutis su musų kraštu buvo susirišęs ir 
visą savo amžių musų kraštams: Žemaiti
jai ir tikrajai Lietuvai tarnavo. Tai buvo 
vienas iš Lietuviškiausių Lietuvos kuni
gaikščių. Jis, kaip galingos tvirtovės sie
na, visą laiką nesugriaunamai stovėjo va
karų sargyboje ir visą laiką kovojo ir at
rėmė amžiną, įkyrų Lietuvos priešų kry
žiuočius. Ir tose atkakliose kovose išsekė 
kryžiuočių jiegos, kol pagaliau galutinai 
Vytautas Didysis juos išvijo iš Lietuvos 
žemių.

Tai ir nenuostabu Lietuvių, ypač Že
maičių, didelis mylėjimas Keistučio. Jis 
jų širdyse yra visų branginamas, populia
rus ir gerbiamas kaip visado savo dvasia 
būdantis kovotojas už tėvynę, jos laisvę, 
kaip tvirtas sargybinis Vakarų Lietuvos 
angoje. Be to jį su Žemaitija jungė dar 
mylima jo žmona, Žemaičio Vidimanto duk
tė Birutė, Palangos vaidilutė. Gal ir del 
to liko Keistutis iki pat mirties ištikimas 
pagoniškai Lietuvių tikybai ir jį jau pas
kutinį kunigaikštį mirusį palaidojo dar se
nomis apeigomis. Jis buvo paskutinis....

Ir yra mums dar artimas Keistutis ir 
kaip Lietuvis ir kaip tautai atsidavęs val
dovas, ir galiausia kaip ritieris (ricierius). 
Už jį žmoniškesnio ir riteriškesnio tiesio
gine to žodžio prasme tuo metu buvo be 
maža ko negalima ra^ti istorijoje.

Jis dažnai susitikdamas su kryžiuočių 
riteriais, dažnai susidurdamas su jų rite
riškumu pamilo kai kurias riteriškumo 
ypatybes ir liko joms ištikimas. Jis pama
žu pragarsėjo “pagonio-riteriaus” vardu. 
Be to puikiai pažino Vakarų Europos ri
terių sąvokas, jų papročius, jų tradicijas 
bei privalumus. Todėl jis Vokiečių met
raščiuose vaizduojamas kaip “tikras ri- 
teris-stabmeldys”. Ten tarp kitko randa
ma:

“Keistutis buvo drąsus ir tiesus vyras. 
Kada jis sumanydavo padaryti žygį į Prū

sų žemę jis visuomet išanksto apie savo 
sumanymą pranešdavo ordeno maršalkai 
ir paskiau savo žodį visada ištesėdavo. Ar
ba jei jis padarydavo su kryžiuočių orde- 
nu paliaubas tai tvirtai jų laikydavosi. 
Jei kartais jis kurį nors vyrų iš musų bro
lijos laikydavo drąsiu ir tauriu žmogum, 
jam rodydavo daug meilės ir pagarbos.”

Tai Vokiečių istorikų balsai ir atsilie
pimai apie musų Lietuvį kunigaikštį Kei
stutį. Tai jų pagyrimas ir pripažinimas 
Kęstučiui garbės ir jų pačių imamas pa
vyzdžiu riteris. Bet mes taip pat negali
me pamiršti Lenkų istoriką Dlugosz, ku
ris ypatingai nerodė meilės Gedimino ai
niams, bet apie Keistutį jis rašė:

“Keistutis nors ir stabmeldis bet bu
vo kilnus vyras. Iš visų Gedimino sūnų 
jis daugiausia pasižymėjo giliu protavimu 
ir sumanumu. O kas viršijančiai jam gar
bės sudaro, jis buvo apsišvietęs, gerašir
dis ir teisingas žodžiuose.”

O dabar patieksime keletą pavyzdžių, 
iš kurių bus aišku Keistučio taurumas, jo 
riteriškumas ir žmoniškumas. Nors jis 
gyveno anais žiauriais viduramžių laikais, 
bet ar šiaip ar taip, kaip toks valdovas, 
Keistutis yra labai reta išimtis.

Kas svarbiausia, Keistutis nebuvo ap
akęs valdymo manija'suprato savo piliečių 
reikalus ir buvo geraširdis. Jis šlykštėjo
si žiaurumų, žudynių ir tuo savo sielos kil
numu viršijo krikščionis riterius, o pir
miausia kryžeivius.

Paimkim pavyzdžiu plačiai istorijoje 
aprašomą įvykį su kryžiuočiu Jonu Sur- 
bach, Ekserburgo pilies komendantu, kurį 
Lietuviai buvo paėmę belaisvėn, ir kaip 
pasižymėjusį žiaurumu Lietuvių ėdiką nu
tarė sudeginti ant laužo, tai reiškia pa
aukauti dievams. Bet Keistutis panaudo
jo savo autoritetą kad toks žiaurus žygis 
neįvyktų, ii’ jam pasisekė Vokietį išgelbė
ti. Turint galvoje Lietuvių ėdiko Surba- 
cho žygius, toks Keistučio pasielgimas tau
rumo atžvilgiu prašoka žodžius.

(Bus daugiau)

YRA ŠALIŲ MAŽESNIŲ UŽ 
LIETUVĄ

Nors Lietuva savo žemės plotu yra 
maža valstybė, turi apie 56,000 ketvirtai
nių kilometrų, tačiau yra dar mažesnių 
valstybių, tiek žemės plotu, tiek gyvento
jų skaičiaus atžvilgiu.

Žemės didumo atžvilgiu už Lietuvą 
mažesnės yra: Šveicarija (41,000 ketv. ki
lometrų) ; Danija (40,000 ketv. kilometrų); 
Estija (40,000 ketv. kil.); Holandija (34,- 
000 ketv. kil.); Belgija (30,000 ketv. kil.).

Gyventojų skaičiaus atžvilgiu ma
žesnės už Lietuvą yra Latvija, Estija ir 
kelios kitos valstybėlės.

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

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c
šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt- 

. kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šj žemlapj galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių,

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

Kaina: vietiniams po 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

LIETUVOS SE1X 
DARBAI ŠL

Rašo M.
“Dirvos” specialus ko

APUOLĖS IR l 
GRIUVĖSIŲ K

Šiandieną Lietuvi 
seniausia Europoje.
ja kad ji atėjo į Nėr 
priešistoriniais laikais 
čia aukštą savo kultur 
noma narsumu, tvarki 
Tačiau laikui slenkant, 
tis anos jos didybės lit 
kas šiandieną ištikrųj 
kyti kokia ji žiloje sen

Lietuvių tautos is 
noma pradedant tiktai 
tik dvyliktu šimtmečiu 
mo. Senesnius laikus 
Tačiau niekas neabejoj 
torija ir gyvenimas ne 
žiuje prasidėjo. Šiandi 
stengtis kad pažinus k; 
nonius dar laikus, km 
daroma jau žygių. Ir ,

Lietuva yra nusėta 
nių supiltais kalneliais, 
namais. Kaip pasirodė 
esama labai daug medei 
raa spręsti kaip gyveno 
gimimo ir dar senesniai 
je musų protėviai, laido' 
rėjo papratimą dėti į k 
rusiu ir daug šiaip dar 
gyvenimo. Šiandieną i 
bekasinėjant tokius pili 
mi, o jau paskui, iš ji 
ypatybių, specialistai spi 
ku maždaug šitie daikta 
gudrus buvo patys žmon 
bo.

Apuolės piliakalnio
Plačiau kasinėti pilia. 

dėta šiais metais. Darbi 
ir nepaprastų vaisių. A 
teiksiu daugiau žinių.

•j . APUOLĖS piliakalny 
vadovavo vienas žymiaus 
cheologų Generolas Nage 
piliakalnis randasi Lietuv 
se, netoli nuo Latvijos siei 
lometrų nuo Skuodo atst 
Brūkio upelių santakoje.

Apuolės vardas yra m 
tuose rašytuose apie 850 r 
vadinama Rimberto kroni 
rašoma Švedų karaliaus 1 
giai. Tarp kitko pasakoj 
Olavas apie tą laiką buvo 
tijos jurą, buvo nukariav 
kraštį ir sustojęs ties Apu 
limi, kurios negalėjo niekai 
kui jam tvirtovę paimti j 
Žemaičiai netrukus vėl jį i 
išviję iš krašto. Pirmieji i 
se raštuose užtiko Švedų j 
norėdami sužinoti su kuo j 
riavo ir kaip kariavo, atva. 
ir pradėjo vietą tyrinėti, 
rado tokių dalykų kurie si 
juos pačius, bet ir Lietuvii 
ir Vokiečius.

Ir ištikrųjų, pradėjus ] 
nėti, pasirodė kad ant jo 
pastatyta tvirtovė. Pirmą 
buvo pastatyta pirmame., ar 
daug ketvirtame amžiuje ii 
tuviai kurie ją statė supylė 
kraščio pylimą, o ant pylin 
stačių sienojų. Pylimą per 
buvo pastebėta jo viduje d 
nius, ant šių degėsių žemė 
vėl degėsių, vėl žemės ir vi 
šių sluogsnių mokslininkai 
išvadų: pirmą kartą pastatj 
sudeginta. Paskui žmonės i 
nojo pylimo dar daugiau žei 
statė sieną, kuri po kiek laik 
deginta (ką rodo antras di 
nis). Pagaliau, buvo supilta 
limo, virš degėsių, dar eilė žt 
tyta vėl siena, jau trečia, ku 
tiko tas pats likimas kaip ir

Bekasinėjant pylimą, ka 
jau, nustatyta kad pirma si* 
tyta maždaug
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LIETUVOS SENOVĖS TYRIMO 
DARBAI ŠIĄ VASARĄ

Rašo M. RINTA, 
“Dirvos” specialus korespondentas Kaune.

APUOLĖS IR KAUNO PILIŲ 
GRIUVĖSIŲ KASINĖJIMAS

Šiandieną Lietuvių tauta yra laikomą 
seniausia Europoje. Mokslininkai spėlio
ja kad ji atėjo į Nemuno kpielinkes dar 
priešistoriniais laikais iš Azijos, sukurė 
čia aukštą savo kultūrą ir buvo plačiai ži
noma narsumu, tvarkingumu, teisingumu. 
Tačiau laikui slenkant, gyvenimui keičian
tis anos jos didybės liekanos dingo ir nie
kas šiandieną ištikrųjų negali jau pasa
kyti kokia ji žiloje senovėje buvo.

Lietuvių tautos istorija smulkiau ži
noma pradedant tiktai vienuoliktu, o gal 
tik dvyliktu šimtmečiu po Kristaus gimi
mo. Senesnius laikus slepia nežinojimas. 
Tačiau niekas neabejoja kad Lietuvos is
torija ir gyvenimas ne vienuoliktame am
žiuje prasidėjo. Šiandieną pradedama jau 
stengtis kad pažinus kaip nors tuos neži
nomus dar laikus, kurie skęsta tamsoje, 
daroma jau žygių. Ir sekasi.

Lietuva yra nusėta savotiškais, žmo
nių supiltais kalneliais, piliakalniais vadi
namais. Kaip pasirodė šiuose kalneliuose 
esama labai daug medėgos, iš kurios gali
ma spręsti kaip gyveno Lietuviai Kristaus 
gimimo ir dar senesniais laikais. Senovė
je musų protėviai, laidodami mirusius, tu
rėjo papratimą dėti j kapą kartu su mi
rusiu ir daug šiaip daiktų iš kasdieninio 
gyvenimo. Šiandieną visi tokie daiktai 
bekasinėjant tokius piliakalnius suranda
mi, o jau paskui, iš jų formos ir kitų 
ypatybių, specialistai sprendžia kuriuo lai
ku maždaug šitie daiktai padirbti ir kaip 
gudrus buvo patys žmonės kurie juos dir
bo.

Apuolės piliakalnio atradimas
Plačiau kasinėti piliakalnius buvo pra

dėta šiais metais. Darbas davė nelauktų 
ir nepaprastų vaisių.' Apie juos čia pa
teiksiu daugiau žinių.

APUOLĖS piliakalnyje kasinėjimams 
vadovavo vienas žymiausių Lietuvos ar
cheologų Generolas Nagevičius. Apuolės 
piliakalnis randasi Lietuvos pietvakariuo
se, netoli nuo Latvijos sienos, aštuonių ki
lometrų nuo Skuodo atstume, Luobos ir 
Brūkio upelių santakoje.

Apuolės vardas yra minimas jau raš
tuose rašytuose apie 850 metus. Tai taip 
vadinama Rimberto kronika, kurioje ap
rašoma Švedų karaliaus Olavo karo žy
giai. Tarp kitko pasakojama tenai kad 
Olavas apie tą laiką buvo perplaukęs Bal
tijos jurą, buvo nukariavęs Baltijos pa
kraštį ir sustojęs ties Apulios-Apuolės pi
limi, kurios negalėjo niekaip paimti. Pas
kui jam tvirtovę paimti pasisekę, tačiau 
Žemaičiai netrukus vėl jį iš ten išmušę ir 
išviję iš krašto. Pirmieji šią žinią senuo
se raštuose užtiko Švedų mokslininkai ir 
norėdami sužinoti su kuo jų protėviai ka
riavo ir kaip kariavo, atvažiavo į Lietuvą 
ir pradėjo vietą tyrinėti. Betyrinėdami 
rado tokių dalykų kurie sudomino ne tik 
juos pačius, bet ir Lietuvius, net Latvius 
ir Vokiečius.

Ir ištikrųjų, pradėjus piliakalnį kasi
nėti, pasirodė kad ant jo viršūnės buvo 
pastatyta tvirtovė. Pirmą kartą tvirtovė 
buvo pastatyta pirmame amžiuje ir maž
daug ketvirtame amžiuje išgriauta. Lie
tuviai kurie ją statė supylė ant kalno pa
kraščio pylimą, o ant pylimo prikalė eilę 
stačių sienojų. Pylimą perkasus skersai, 
buvo pastebėta jo viduje degėsių sluogs- 
nius, ant šių degėsių žemės eilė, paskui 
vėl degėsių, vėl žemės ir vėl degėsių. Iš 
šių sluogsnių mokslininkai daro~ šitokių 
išvadų: pirmą kartą pastatyta siena buvo 
sudeginta. Paskui žmonės supylė ant se
nojo pylimo dar daugiau žemių ir vėl pa
statė sieną, kuri po kiek laiko vėl buvo su
deginta (ką rodo antras degėsių sluogs- 
nis). Pagaliau, buvo supilta ant seno py
limo, virš degėsių, dar eilė žemių ir pasta
tyta vėl siena, jau trečia, kurią tačiau iš
tiko tas pats likimas kaip ir pirmąsias.

Bekasinėjant pylimą, kaip jau minė
jau, nustatyta kad pirma siena buvo sta
tyta maždaug pirmame šimtmetyje, o an-

tra — ketvirtame; trečioji — aštuntame 
šimtmetyje. Be tų degėsių, žemėse buvo 
dar rasta akmenimis išgrystas kelias iš pi
lies į pietų pusę, vedąs nuo kalno žemyn, 
ir viduryje labai senas šulinys, kurio me
dinio rentinio sudūlėjusios liekanos pasie
kė dar musų dienas. Kiti archeologiniai 
radiniai, bronziniai papuošalai, ginklai ro
do kad jie dirbti labai senai, maždaug pir- 
mame-septintame amžiuje ir dirbti nusi
manančių žmonių. Pagaliau buvo rasta 
net suanglėjusių ir suakmenėjusių rugių, 
miežių ir kviečių grudų, iš kurių galima 
spręsti kad anų laikų musų protėviai, va
dinasi daugiau kaip prieš tūkstantį metų, 
jau mokėjo dirbti žemę ir sėti javus. Da
bar jau aišku kad pirmame šimtmetyje 
Lietuviai jau mokėjo statyti tvirtoves ir 
buvo geri kariai, kad jie kariavo su Šve
dais, tada vadinamais vikingais, ir kad 
tiems mūsiškius ne visuomet pavykdavo 
įveikti.

Kauno pilies griuvėsiai
Kitas nemažiau reikšmingas Lietuvos 

praeities tyrinėjimo srityje darbas tai ka
sinėjimas KAUNO pilies griuvėsiuose. 
Kauno pilies griuvėsiai stūkso prie pačios 
Nemuno ir Neries santakos. Raštai rodo 
kad ji buvo pastatyta dvyliktame šimtme
tyje ir iš jos šiandieną teliko tiktai akme
nų krūva ir vienas apiręs bokštas.

Kauno pilimi ypač susidomėjo Prof. 
Volteris. Jis ją kasinėti pradėjęs buvo 
jau pereitais metais. Pernai pavyko nu
statyti kad be kyšančio iš žemės rytinio 
bokšto su sienos dalimi, dar yra likus vi
sos pietinės sienos apačia, vakarinio ker
tinio bokšto pamatai ir vakarinės sienos 
gabalas. Atkastas sienas betyrinėjant nu
statyta kad pietinė siena buvo statyta 
ne vienu laiku.

Šymet kasinėjant pilį norėta nustaty
ti kelių kartų statyba yra išlikus kitose 
griuvėsių dalyse, ištirti visiškai kiemą, kad 
galima butų susekti ką nors apie statybą, 
buvusią pilies viduje, ir ištirti naudotas 
statybai medegas, jų konstrukciją ir są
lygas kuriose buvo statiniai statyti ir iš- ' 
griauti. Tuo tikslu buvo atkasta vakari
nės ir pietinės sienos iš vidaus ir iš išorės; 
išvalyta vakarinio kertinio bokšto vidus ir 
padaryta sienos pjūvis.

(Bus daugiau)

ASTROLOGIJA
Šio periodo ženklas yra:

SKORPIONAS 
Nuo Spalių 21 iki Lapkričio 22

Ypatos gimę šiame periode skaitosi Skorpio
no ypatos. Skorpionas yra aštuntas zodiako 
ženklas, perstatomas vėžio pavidale.

Vyrai gimę po šio ženklo įtekme yra aukštai 
save vedanti, mylinti pasididžiavimą, puikybę, 
moka kitus pagirti su tikslu apgauti juos, ir ka
da yra geri, buna labai geri, bet kai blogi — tai 
jau saugokis jų. Mažiau išsivystę Skorpiono 
ypatos yra pavydžios, žiaurios, greitai užpyksta 
ir linkę kerštauti. Turi priešų, bet priešai ne
pavojingi.

Moterys yra gudrios, viliokės, apkalbančios, 
pašiepiančios kitus, greitos ant persiskyrimo, 
neišlaikančios prižadų, iš piktumo net svaigs
tančios, ko turi saugotis jeigu nori ilgai gy
venti.

★ ★★

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.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Mįslė Lietuvos kaimie
čiams. Kurie įspės šią mįs
lę gaus pavelijimą pažiūrėt 
kas randasi kitoj pusėj šios 
tvoros. Na tai spėkit:

Kuris tvarte arba kluo
ne rūkydamas užmiega, 
matys daug durnų.
Įspėkit ką tas reiškia.

4/
N esvetimoteriauk

Vienas biznierius jau bai
gė bankrutyti ir buvo dide
liame nusiminime. Štai su 
sykiu jo pačiutė jam pareiš
kia kad ji galinti jį išgelbėti 
su 100,000 litų, kuriuos ji 
nuo jo slaptai sutaupiusi.

— Vai tu širdele, kurgi tu 
gavai tuos visus pinigus,— 
jis labai maloniai nustebęs 
sušuko.

— Taigi mat, — ji pasakė, 
ogi kiekvieną sykį tau 

mane pabučiavus, aš vis 
nešdavau litą į taupos ban- 
kutę.

— Oi, oi, oi! — jis tvėrė
si už galvos. — Jeigu aš vi
sus bučiavimus bučiau atli
kęs tik namie, dabar bučiau 
milijonierius!

Ir ligoje nepaliaujama meilė
— Na, jau tu Jonai ne

padarytum taip man, kaip 
Zumbakis. Jis nepaprastai 
myli savo pačią.

— Pavyzdžiui?
— Nagi jam gydytojas į- 

sakė gerti koniaką su pienu, 
tai jis visą pieną atiduoda 
savo pačiai, o pats vargšas 
geria tik vieną koniaka!

Daugiau mato.
— Jis daugiau mato kaip 

tu.
— Kaip jis gali daugiau 

matyti, kad tik vieną akį te
turi?

— Jis su ta viena akia 
mato tavo dvi akis, o tu su 
dviem akim matai tik vieną 
jo akį.

Tarpduryje
Nedrąsus Jonelis palydė

jęs Onutę namo ir tarpdu
ryje spausdamas jos ranką 
sako:

— Žinai, Onele, pereitą 
naktį aš sapnavau jog mudu 
susitikom sode po medžiu. 
Aš prašiau tavo rankos, o 
tu man pasižadėjai.

— Tai pasirodo kad tam
sta, Joneli, savo sapnuose 
esi drąsesnis negu tikreny
bėje,— juokaudama atsakė 
Onutė.

4/
Sovietų banke

Maskvoje (mužikas): Čia 
jus savo banke garsinatės 
darą visokias operacijas, tai 
ar negalėtumėt ponuliai, 
man kylos išpjaut?

4^
Tėtė tiesą sakė

Motina: Jonuk, liaukis! 
Aš ir nenorėdama turėsiu 
tėtei pasakyti, koks tu ne
raliuotas išdykėlis šiandien 
esi.

Sūnūs: Na žinoma.... 
Tiesą tėtė sakė, kad mote
rys tikrai nieko nutylėti ne
galinčios. ...

Maliavotas daiktas.
— Sako moterys ilgiau gy

vena, negu vyrai; kodėl 
taip?

— Žinoma, maliavotas 
daiktas visuomet ilgiau lai
ko, negu nemaliavotas.

4/
Dar klausia

Teisėjas klausia vagies:
— Kuo užsiimi?
—Ogi tamstos malonybei 

darbo teikiu. Jei nieks ne
vogtų tai jus, teisėjai, visi 
iš bado nukeiptumėt! Dar 
klausia....

4rf
Vandens esmė.

Mokytojas: Na, pasakyk, 
kas tai yra vanduo?

Berniukas: Vanduo tai 
yra toks daiktas kad ran
kas įkišus pasidaro nešva
rus.

Protingai pasakyta.
Gražiai apsižjurėdžiusiam 

jaunikaičiui, kuris neman
dagiai kalbėjo, sakė kiti: 
“Jaunikaiti, kalbėk nors 
taip, kaip prie tokių gražių 
dabužių pritinka, arba dė
vėk, drabužius kurie tam
stos žodžiams atatinka”.

Klajūnas

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

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

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

1932 KALENDORIUS 1932
Spalių-October

Sekmad. 23 Ignotas ir Severinas. Baudzilas, Ramutė
Pirmad. 24 Rapolas ark. Daugalis, Krūminė, Undinė
Antrad. 25 Darija. Karigaila, žirdemantas
Trečiad. 26 Evaristas. Pagezanė, Nergis
Ketv’tad. 27 Frolencijus. Ramojus, liūtė
Penktad. 28 Simonas. Miklausė, Vykis, Gaudvydas
šeštad. 29 Euzebijus. Gelgudas, žemaitė, Laimonas |

KAS TURIT ATLIE
KAMŲ KNYGŲ?

“Dirvos” redakcija gau
na iš moksleivių Lietuvoje 
prašymus prisiųsti dovanų 
K. S. Karpavičiaus šių vei
kalų:

“Juodas Karžygis”,
“Baltijos Aras”,
“Vargšų Karalienė”, 
“Kryžeivis”.
Kas turite atliekamą ku

rią iš šių knygų prašome 
padovanoti, nes tos knygos 
spaustuvėje visai išsibaigę.

Kas norėtų gauti mainais 
už tas knygas “Juros Mer
gą”, “Vytautą Didįjį” arba 
“Klajūną” ai- kurią kitą 
knygą. Siunčiant pažymė

ki! kokią norit ir tuoj bus 
jums pasiųsta.

(Tik “Klajūnas” dar ne- 
gatava, tos reiks palaukti.)

• “DIRVOS” RED.
6820 Superior Ave. 

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

Paraše K. S. Karpius

Sunaikinamas Peršalimas
su Nebrangiu Vaistu

“Mano trijų metų sūnūs susirgo di
deliu peršalimu. Aš ištepiau Pain- 
Expcllcriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytą peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expelle- 
rį gydymui nuo persišaldymo, skau
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų.”

S. D.
Travis, Staten Island.

PAIN-EXPELLER

ISTORIŠKA APYSAKA'

JAU PRASIDEDA PRENUMERAVIMAS 
ISTORIŠKOS APYSAKOS, KO VISI 
LAUKĖTI KNYGA 250 PUSLAPIŲ $1

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
kamą 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 prenumeravo! 
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."DIRVA”

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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PANEMUNIS
Lietuves Miestų ir Miestelių Aprašymai

dažas miestelis Neriuinėlio 
upes pakraštyje.

I
Panemunis randasi Ro

kiškio apskrityje. Jis yra 
gana mažas miestelis, o gal 
neklystum jį ir bažnytkai
miu pavadinęs.

Apie Panemuni yra labai 
gražios ąpielinkės. Pro pa
ti miesteli teka upė Nemu
nėlis. Jis vasarą daug ma
lonumo suteikia ne tik 'ap- 

nkumos gyventojams bet 
• iš toliau čia atvažiuoja 

■ones pasimaudyti ir pa- 
ikepyti saulės spinduliuo-

šalia upės stovi mažas 
Inelis, kuris, žmonės’ sa- 

~, nuo senovės esąs. Šalia
yra versmelė. Seniau 

ie versmelėje nebuvę ri
mo ir vanduo buvęs labai 

icšvarus, o kunigai prieš 
Šv. Traicę versmelę pašven
tindavę. Žmonės norėdami 
išsigydyti iš kokių ligų 
prausdavęsi ir gerdavę tą 
vandeni. Ir yra sakoma 
kad dažnai pagydavę. Šiais

KĄ MACIAU IR PATYRIAU LIETUVOJE

Generolas Grigaliūnas-Glovackis, jo sūnūs ir žmona.

Noriu patiekti “Dirvos” 
skaitytojams keletą pasta
bų iš Lietuvos karžygių, su 
kuriais kalbėjaus ir links
mas valandas praleidau vie
šėdamas šią vasarą Lietu
voje.

Žingeidu man buvo klau
sytis Generolo Vinco Griga
liūno Glovackio apsakymų 
apie jo prietikius Lietuvos 
kūrimosi dienose.

Gen. Glovackis laike di
džiojo karo tarnavo Rusi
jos kariumenėje kapitonu 
Jau buvo vedęs. Sužinojęs 
kad Lietuva tveriasi nepri
klausoma, skubino Lietuvai 
į talką. Išpradžių, kaipo vi-' 
siems nežinomas neturėjo 
pasitikėjimo, vienok p. Ba
naitis paskyrė ji pulkinin
ku, ką Glovackis priėmė su 
mielu noru. Nereikėjo jam 
daug patarimų, skubiai nu
žygiavo pas Vokiečius ir te
ini išprašė 50,000 markių 
Liūgais ir kariumenės ap
sigint nuo Lenkų.

Neilgai trukus gauna ži
nią kad jau ir bolševikai 
puola Lietuvą, lyg su Len
kais susitarę. Dižiuruoto- 
jas pabudino jį iš miego ir 
sako kad jau reikią dėtis su 
Lenkais, kitaip Lietuva žūs
ta. Bet ir tas jo nenugąs
dino, suprato klaidingas ži
nias. Karingo ūpo apimtas, 
mušęs kumščia į stalą pasa
kė: Sumušim Lenkus, bol
ševikus ir Vokiečius ir pa
darysim Lietuvą nepriklau
soma.

Tada visiems pasirodė jo 
ištikimybė Lietuvai ir nuo 
to laiko paliovė jam nepasi
tikėję. Pats Banaitis jau 
jam prižadėjo ištikimybę, 
kuris turėjo visą valstybės, 
turtą, $120.000, kuriuos lai
kė savo kišenių j e.

Gen. Glovackis kovoda
mas matė bado ir buvo pa-- --X lm _ 

laikais jau versmelė nėra 
šventinama ir nėra laiko
ma šventa vieta. Dabar jo
je jau Įdėta ritinis, vanduo 
yra švarus ir skanus, taip 
kad Panemuniečiai turi ge
ro vandens.

Miestelis yra apsodintas 
Įvairiais medžiais, kas žy
miai gražina jo padėtį.

Nors jis yra mažas, bet 
turi savo paštą,, valsčių, ir 
gana gražią pradžios mo
kyklą. Jame yra ir polici
ja, kuri priklauso Pandėlio 
nuovadijai.

Panemunyje gražių namų 
nėra. Daugiausia žmonės 
gyvena vargingose sulinku
siose lūšnelėse. Tik koki 
penki metai .atgal pradėjo 
statyti gražią bažnyčią, nes 
iki šiol neturėjo tinkamos. 
Pačiame miestelyj yra var
totojų bendrovė ir keletas 
mažų krautuvėlių.

Seniau buvęs Panemunio 
dvaras dabar yra išdalintas, 
trobesiai apgriuvę ir mažo 
Įspūdžio daro kad čia yra 
buvęs dvaras. B-ė.

Įėjime. Buvo praminta kad 
jis gyvus Vokiečius valgęs.

Kada Bermontininkai nu
sistatė neiti iš Lietuvos, jie 
ties Radviliškiu . pasidarė 
apkasus saugioj vietoj ir 
sumušė tris Lietuvių jau
nos kariumenės būrius.
. Gen. Glovackis nestatė 
savo kariumenės prieš Vo
kiečius, tik kelis kulkosvai
džius ir savo sumanumu 
išmušė tris Vokiečių burius 
kurių nei vieno gyvo į Šiau
lius neatvarė, tiktai arklius 
ir šautuvus. Vokiečių ne
likus rado Vokiečių katilą 
ir susirado kopūstų, dau
giau nieko; duonos mažai 
kas turėjo; jokio gyvulio 
nebuvo. Vokiečiai jau bu
vo apie Šidlavą. Gen. Glo
vackis maišo kopūstus ir 
nežino kaip reikės valgyt. 
Bėdavoja, sako kad paga
vus riebų Vokietį tai butų 
skanus kopūstai.. .. Vai
kai tą nugirdo, pranešė tė
vams, ir nuo to išsigarsino 
kad Gen. Glovackis Vokie
čius virė....

Gen. Grigaliūnas Glovac
kis gimė Jezno valsčiuje, 
Alytaus apsk. Jo žmona y- 
ra Totorių kilmės iš Gedi
mino laikų. Kalba gražiai 
Lietuviškai. Jie turi sūnų 
vardu Gediminas; jis yra 
labai mandagus vaikinas ir 
geras Lietuvis patriotas.

Adomas Amšiejus, 
McKees Rocks, Pa.

5 Ofiso Telefonai Namu Ž 
•l-MAin 1773 KEnmore 4740WJ 
į P. J. KERŠIS t 
X 1114 Standard Bank Bldg. £ 
T XX Baigęs teisių mokslą Cumber- T 
X land Universitete ir darbuojas X 
X su Teisių ofisu advokatų J 
X Collister, Stevens ir 4 
X Kurzenberger ’i 
Ž Su visais teiaiu reikalais Lietu- 
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai -j 
t kreipkitės prie musų. J

(KANADOS 
I NAUJIENOS 
F1— - - ■ - - --- ------

TORONTO, ONT.
Neužjaučia veikėjų. No

rint ką gera tautai ar tiky
bai veikti reikalinga žmo
nių kurie daugiau prasila
vinę, patyru ir pasišventę. 
Tokį mes turim asmenyje 
J. K., kuris dirbo ištisus ke
turis metus draugijose be 
jokio atlyginimo, nesigailė
damas savo laiko, kartais ir 
savo lėšų. Tuomet jo dar- 
bavimusi visi gėrėjosi. Bet 
kuomet sunkios gyvenimo 
apsinkybės privertė J. K. 
net apleisti Toronto, nei 
vienas jo nemato ir nepasi
stengė parodyt užjautimo 
ir paramos, kad palaikius 
gabų veikėją savo tarpe.

Kurie mes esam vienų 
minčių ir norim kelti savo 
tautą, privalėtume vieni ki
tus broliškai užjausti.

Vedasi. Nors blogi metai 
Įiet jaunimas nesnaudžia: 
Štai Spalių 1 d. susituokė į 
bendrą gyvenimo židinį Jo
nas Dičpinigis su Emilija 
Lastauskaite. Linkime ge
ro gyvenimo. Nevedęs.

WINNIPEG, MAN.

Darbai. Kaip kitur taip 
ir pas mus darbai nei kiek 
nepagerėjo. Sezoniniai lau
kų darbai jau baigiasi.

Šiais metais nors vieto
mis javai buvo geri, bet 
ūkininkai už darbą daug 
nemokėjo: statinėtojai ga
vo nuo $1.25 iki $1.50, o kū
lėjai nuo $2 iki $3.

Valdžia šelpimo nesulai
kė, tik darbymetės laike 
kuriuos tik galėjo išsiuntė 
prie įvairių darbų.

Ant vieškelių mokėjo dar
bininkams nors jjo $5 į mė
nesį, o prie grebiu dirbo tik 
už maistą.

Cemento dirbtuvė kita
dos dirbdavo ištisas vasa
ras, o šią vasarą tedirbo 3 
mėnesius. Keletas Lietu
vių irgi neteko darbo.

Skerdyklos taip pat silp
nai eina; dirba kokias tris- 
keturias dienas į savaitę.

Gelžkeliai labai pairę, ta
čiau gelžkelių kompanijos 
ne'siima atremontuoti.

Gelžkelių šakose suma
žino traukinių vaikščioji
mą: kur eidavo traukiniai 
kasdien, dabar eina du kar
tu į savaitę.

Iš oficialių šaltinių teko 
sužinoti kad žiemos laike 
ant vieškelių darbininkams 
mokės po 25c į valandą.

Vienas vietos laikraštis 
rašo jog C. N. R. pašaukė 
į darbą 1800 darbininkų.

Bedarbių važinėjimas ap
kibus prekiniais vagonais 
dar labiau apsireiškė, bet 
policija tokių “zuikių” ne
labai ir gaudo. Tik kožną 
dieną laikraščiuose paste
bima žinios apie juos ištin
kančias nelaimes.

Šešupės Bangos.

RABRAŽiS
5905 White Ave.

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

Tel. HEnderson 2136

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

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

“DIRVOS” VAJAUS EIGA
“DIRVA”’

6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

Ignas Grigutis iš Kings
ton, Pa., neišgalvodamas 
kam užrašyt “Dirvą”, o no
rėdamas prisidėti prie va
jaus, atnaujino sau “Dirvą” 
dviem metam ir užsirašė 
knygą “Klajūnas”, prisiųs- 
damas viso $5.

A. J. Bernotas iš Grand 
Rapids, Mich., įstojo į “Dir
vos” skaitytojų eiles ir pa
sižada daugiau pasidarbuo
ti savo kolonijoje. Sveiki
na “Dirvos” redaktorių K. 
S. Karpavičių su jo 15 metų 
darbuote apšvietos ir tau
tos labui.

E. Narušis iš Toronto, 
Ont., Kanados, rašo: Nors 
nesenai esu “Dirvos” skai
tytoju, bet kuo toliau skai
tau tuo daugiau ją pamy
liu ir gerbiu. “Dirva” tuo 
man patinka kad nevarinė- 
ja bereikalingų politikų ir 

1 Milžiniškas “DIRVOS” Naujų I 
Skaitytojų VAJUS!

f Šis Vajus rengiamas tam kad kuodidesnis skaičius Amerikos ir kitur gyvenančių Lie
tuvių skaitytų “Dirvą”, ir gautų progą perskaityti “MERUNAS, Juodo Karžygio Su-

“Dirvą” užrašyti lengva — tik priminkit ką “Dirva” savo skaitytojams duoda ir kož- ’ = 
= nas mielai ją užsirašys. Galit užsidirbti sau keletą dolarių, daugiau pasidarbuodami.

UNUOJA METAMS
Galima išsirašyti tik pusei metų 

Pusei metų — Pusė kainos

(AMERIKOJE - - - $2.00 f
KANADOJE ■ ■ ■ $2.50 |

I LIETUVOJE ir kilur - $3.00 J

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

= Kviečiame visus senus skaitytojus dalyvauti ir gauti po vieną naują skaitytoją |

“DIRVA” YRA DIDELIS 8 PUSLAPIU 
Tautinių pažvalgų laikraštis — išeina kas Penktadienį Clevelande, Ohio.

Atnaujindami savo prenumeratas, patys naujai užsirašydami arba kitiems užrašyda-

1 6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO 1
—I ' M
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I AMERIKA - KANADA - LIETUVA - SUKRUSKITE! Į 
= Stokite visi į “Dirvos” Artojų eiles — reikia daugybės darbininkų — uždirbkit kelis dolarius. = 
. .............................................. ....................................................

tuščių kritikų, o talpina 
naudingus pamokinanč i u s 
raštus. Tat būdamas “Dir- 
viečiu” siunčiu metinę pre
numeratą $3 ir prašau kad 
“Dirva” lankytų mano gim
tąjį kraštą Lietuvą kas sa
vaitė. Taipgi paraginu sa
vo brolius Kanadiečius ku
rių gyslose dar teka tikras 
Lietuvio kraujas, o krutinė
ję dega Tėvynės ir savųjų 
meilė, prenumeruokit “Dir
vą” į Lietuvą, pralinksmin- 
sit ne tik savuosius bet ir 
visą kaimą ir atliksit kultū
rinį darbą.

Stasys Tumosa, vienas iš 
tolimos mums kolonijos Ba
yonne, N. J., veikėjų prisi
dėjo prie vajaus.

J. K. D. iš Dayton, O., ra
šo: Gavęs progą susipažin
ti su “Dirva”, ji man labai 
patiko, todėl prisiunčiu $2 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiii!ii!ii:iii!i:i!i!iiiiiiiiniiii!niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

“Kas platiną “Dirvą” tas platina Apšvietą”

ir prašau kad ji mane kas 
savaitė lankytų. Taipgi pa
tariu kitiems Lietuviams 
užsisakyti “Dirvą”, turėsit 
gerų skaitymų.

Tikriausias Pavyzdis 
Gamtos Jos 

Žalume
Konstantinopolis yra garsus isto

rijoje miestas. Per daug metų jis 
buvo didžiausias ir turtingiausias 
miestas pasaulyje. Daugiau kaip 
vienuolika šimtmečių jis buvo Romos 
imperijos sostine rytuose. 1453 me
tais, po atkaklaus užpuolimo, jis bu
vo paimtas Ottomanų sultono, Mo- 
hammedo II, ir tavo sostine Otto
manų imperijos.

Konstantinopolio užkariavimas bu
vo priežastini didelio sujudimo visoj 
Europoj. Barbarų gaujai, suside
dančiai iš 250,000 žmonių, vadovau
jant Mohammedui II paėmus mies
tą, įvyko plėšimai ir žudynės. Yra 
apskaičiuojama kad virš 5000 krik
ščionių, miesto apgynėjų, buvo ne
gailestingai išžudyta. Visos bran
genybes garsios Šv. Sofijos bažny
čios, kurią pastatė Justinas Didy
sis prieš devynis šimtus metų pir 
miau, buvo išplėšta.

Baisus baizdai kurie sekė Kon
stantinopolio paėmimą, dar ir dabar 
duoda tinkamus pavyzdžius Gam
tos savo žalumoj, ir kaip Lucky 
Strike (išdirbėjai nurodo, Gamta sa
vo žalumoj retai esti švelni ir leng
va. Pripažindami šitą tiesą, jie sa

ko jog žalias tabakas neturi vietos 
cigaretuose. žalio tabako nesiran
da Lucky Strike cigaretuose, kurie 
yra švelniausi kokius kada rūkėte. 
Tik pats puikiausias tabakas yra 
perkamas del jūsų Luckies. Jis yra 
supirktas sumąnių pirkėjų, kurie 
savo ilgu patyrimu gerai pažysta 
tabaką. Be to, tas rinktinis taba
kas, rūpestingais moksliškais me
todais yra tinkamai pasendintas ir 
išnokintas. Bet ir šis atsargus to
kio parinkto tabako prižiūrėjimas 
dar neišaiškina kodėl visose Suvie
nytų Valstijų dalyse Lucky Strike 
pripažintas švelniausiu cigaretu.

Prie to, šis puikus tabakas yra 
perleidžiamas per pagerintą spragi- 
nimo. procesą, įimant r ultra-viole- 
tinių spindulių naudojimą. Iš prie
žasties to, Lucky cigaretuose nesi
randa žalio tabako. Joks kitas ci- 
garetas pasaulyje neduoda tokios 
apsaugos kokią suteikia šis garsus 
valymo procesas. Todėl nenuosta
bu kad visur žmonės skaito Lucky 
Strike švelniausiu cigaretu. Atmin
kite kad Gamta savo žalumoj retai 
esti švelni. (Advertisement)

GREIČIU
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.
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® IŠ LIETUVOS «
Statys pieno konservams 

gaminti fabriką
Pakelis Tabako Parduota už $16,400

Lietuvoj Augins Arklius 
Kariumenei

Kad nereiktų kariuome
nei raitelių tipo arklius iš 
kitur imti, bus rūpinamasi 
tam tikslui tinkamus ark-j 
liūs išauginti čia -pat namie. 
Tam tikslui sutvarkyti že-i 
mes ūkio ministerija jau yra į 
paruošusi įstatymo projek
tą. Pagal tą projektą kraš
to apsaugos ministerijai bus 
leidžiama sudaryti sutartis 
su arklių augintojais. Au
gintinius ir išaugintus 3-jų 
metų arklius priims krašto 
apsaugos ir žemės ūkio mi
nisterijų bei Valstybės Kon
trolės atstovų komisija. Iš
auginti pagal sutartis ar
kliai bus skirstomi į 3 rūšis. 
Už kiekvieną arklių rūšį au
gintojams bus mokamos to
kios kainos kurias kasmet 
nustatys užinteresuotos mi
nisterijos. Pirkimo kainos 
sąskaiton arklių auginto
jams kasmet bus duodama

po 20% avanso, išeinant iš 
3-jos rūšies arklio kainos. 
Parinktą auginti kumeliuką 
prie tolimesnių apžiūrėjimų 
pripažinus netinkamu, ar 
jam kritus, taip pat pripa
žinus netinkamu priimant 
išaugintą arklį augintojas 
turės grąžinti krašto ap
saugos ministerijai 30'' 
gautų avansų. O jei pri
imant išaugintą arklį au
gintojas nesutiktų jį par 
duoti už komisijos skirtos 
rūšies kėiną, tai turės grą 
žinti 85% gautu avansų.

“M. R.’

Kaunas. — Didėjant pie
no ukiui, kilo rimtas klausi-? 
mas statyti fabriką pieno 
konservams gaminti. “Pie
nocentras” mano tokį fabri
ką statyti prie kurios nors 
pieninės. Fabrike bus ga
minama kondensuotas (su
tirštintas) pienas su cukrum 
ir be cukraus ir dar pieno 
milteliai. Iš pradžių numa
toma pagaminti eksportui 
konservuotu pieno apie 
1,200,000 litų. —Tsb.

Nepaprastai didelis laivų 
judėjimas.

Gal bus aukščiausia kaina kada*

Obuolių Eksportas
Nuo Rugpjūčio 22 d. iki 

Rugsėjo 18 d. į užsienį eks
portuota iš Lietuvos apie 70 
vagonų obuolių. Daugiau 
šia obuolių eksportui pa
kraunama Jonavos. Obe
lių, Panemunėlio, Žaslių, 
Panevėžio, Rokiškio, Kaune, 
Virbalio ir kt. gelžkelio sto

Klaipėda. — Šią vasarą 
Klaipėdos uoste nepaprastai 
didelis laivų judėjimas. Į- 
plaukusių laivų skaičiumi ir 
tonažo dydžiu Klaipėdos 
uostas Liepos mėnesį pra
lenkė net Karaliaučiaus 
uostą. Judėjimą uoste labai 
pagyvina iš Rusijos gabe
namas miškas.—Tsb.

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ

£ greičiausiais jurų laivais

BREMEN
EUROPA

I Puikus gelžkeliu susisieki-
I mas iš ĖREMERHAVER į 

LIETUVĄ.
Informacijų Kreipkitės: 

1119 Euclid Ave. ClevelandI NORTH GERMAN

LLOYD

KALĖDŲ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengia Liet. Laiv. Agentu 
Sąjunga Amerikoje

1R9MPAS K£LIA8įllETUVA?erSVEBI-ji»

“DROTTNINGHOLM” 
Išplaukia iš New Yorko

tyse. Eksportuojami dau
giausia obuoliai į Vokietiją; 
be to, išvežta kiek obuolių į 
Angliją ir Šveicariją. Pirmą 
savaitę buvo eksportuoti va
sarinių atmainų obuoliai, 
antrą — rudeninių atmainų 
ir jau dabar prasidėjo žie
minių atmainų obuolių eks
portas.

Obuolių eksportas iš Lie
tuvos, manoma, padidės nuo 
Rugsėjo 25 d., kada muitai 
Vokietijon įvežamų obuolių 
centneriui bus sumažinti. Iš 
viso šymet iš Lietuvos nu
matyta eksportuoti užsienin 
obuolių apie 2000 vagonų 
taigi, ne mažiau kaip 1930 
m. Šymet obuolių kainos už
sienio rinkose maždaug to
kios pat kaip pernai.

“M. R.”

Mainų biznis su Rusais.
Kaunas.—Neseniai Lietu

vos įstaigos tarėsi su Sovie
tų Rusijos atstovybe dėl 
prekybos galimybių. Iš de
rybų paaiškėjo kad su bol
ševikais galima mainų pre
kybą. Rusai imtų Lietuvos 
sviestą ir kitus produktus, 
už kuriuos duotų ūkiškas 
mašinas ir kitokius pramo
jęs gaminius, kuriuos Lietu
vai vistiek užsienyje reikia 
pirkti. —Tsb.

Skubinamas žąsų eksportas.

nors gauta už pakelį tabako buvo 
gauta Pietų Jurų saloje 1903 me
tais, kaip rašo ‘Tobacco’. Tą vertę 
užmokėjo vienam turistui pusiau iš
sigimėlis perlų jieškotojas.

Turistas, kuris pavėlavo ant sa
vo laivo, leido laiką tėmydamas kaip 
perlų jieškotojai nardo j vandenį. 
Vienas iš tų jieškotojų, pamatęs 
svetį sukant sau cigarctą iš pakelio 
Bull’ Durham, paprašė parduoti jam 
tą tabaką. Kadangi tai buvo pas
kutinis tuo tarpu gaunamas tabakas 
toje saloje, turistas nenorėjo skir
tis su juo- už jokius pinigus; tada 
perlų jieškotojas pasiūlė jam atlygi
nimo perlus iš sekančių penkių luk
štų kuriuos atidarys ir kiek juose 
perlų ras.

Keleivis sutiko. Pirmi keturi luk- 1 
štai buvo beveik tušti, rasta tik sė
klos kurios nieko nevertos, bet pen
ktame atrasta perlas tokio didumo 
ir spalvos kokių retai kada randa
ma. Atsisakydamas parduot! už vi
sas sumas kokias jam siūlė, turis
tas nusipirko saloje revolverį ir se
kančiu laivu iškeliavo. Vėliau jis 
tą perlą, kurį išmainė už penkių 
centų pakelį ‘Bull’ Durham tabako, 
už $16,400.

Iš paprastos pradžios miestelyje 
Durham, .North Carolina, tuoj po 
Civilio Karo, ‘Bull’ Durham pasie
kė pasaulinį populiariškumą. Ne 
kiekvienas rūkytojas gali tikėtis iš
mainyti savo pakelį tabako už di
lelės vertės perlus, bet šiose dieno
se milijonai žmonių nori sutaupyti 
linigus darydamiesi patys savo ei- Į 
garėtus.

Maisto Užlaikymas 
Šaldytuvuose

By Mrs. Dorothy Bromley 
Director of Electrical League 

Lecture Bureau.
Naujų elektriškų refriger.itoriv 

savininkai tankiai klausia: ‘Ar yn 
kokios' ypatingos taisyklės už’aiky 
mui maisto elektriškuose šaldytu 
vuose ?’

Atsakymas lengvas. Temperatū
ra per visą elektrišką refrigeratorių 
yra žemiau 50 laipsnių, reiškia ma;- 

; stas bus saugus nežiūrint kur butų 
padėtas.

Bet nekurios dalys refrigerato- 
riaus yra šaltesnės negu kitos, ta:- 
gi greičiau nykstančius dalykus rei
kia piadėti j šaltesnes vietas, o kitus 
ten kur šaltis mažesnis.

Tarp greičiausia gendančių valgo
mų dalykų, kurie tinka padėti į šal
tesnes vietas, yra nevirta mėsa, žu
vis, pienas, sviestas ir kiti.

Vienas svarbus dalykas reikia pa
minėti kaslink laikymo valgomų 
daiktų. Daugelis šeimininkių dar 
vis mėgsta padėti gendančius daly
kus į refrigeratorių tuo z? pačiuose 
įvyniojimuose kuriuose parsinešė iš 
krautuvės. Popiera, kaip visi ž no. 
yra geriausia apsauga nuo šalčio. 
Kitaip sakant, popiera apsaugoja 
mėsą nuo šalčio kuris randasi šal
dytuve ir neduoda šaldytuvui atlik
ti tą darbą kuriam jis skirtas. Tai
gi visada išvyniokit gendančius val
gomus dalykui dedamos į elektrišką 
šaldytuvą.

Gruodžio 2, 1932
Ekskursijos palydovas VI. P. 
Mučinskas, Švedų Amerikos Li
nijos, Centro raštinės Ameri
koje, Lietuvių skyriaus vedėjas. 
Jis stengsis padaryti kelionę 
pilną įdomybių, apie kurią vi
siems bus smagu prisiminti. 
Gauk brošiūrėlę ‘Bendros In
formacijos Kelionėje į Klaipė
dą’ ir ‘Kalėdų Ekskursija’ Gau
namos pas agentus arba:
Swedish American Line

21 State St. New York, N. Y.

Lietuvos universitete 500C 
studentų.

Kaunas. — Rugsėjo 15 d. 
Vytauto Didž. universitete 
prasidėjo mokslo metai. Šy
met naujų studentų įstojo 
apie 1,000 ir gryžo jau1 bu
vusių apie 300 ir iš senes
niųjų metų buvo besimokan
čių per 4,000. Bendrai šiuos 
mokslo metus universitetas 
pradėjo turėdamas rekordi
ni studentų skaičių - 5000.— 
Tsb.

Kaunas.— Kasmet Lietu
voje užauginama apie pusę 
milijono' žąsų. Užaugintu 
ūkininkai jų ir daugiau, bei 
paskutiniais metais pasun
kėjo jų pardavimas. Kai] 
žinoma, Lietuviškos žącyi 
parduodamos užsienin, dau
giausia Vokiečiams. Tačiau 
jie pereitais metais pakėlė 
įvežamoms žąsims muitą 
Ši priežastis ir atpigino žą 
su kainą, nes kitos rinkor 
žąsims parduoti nesurasta 
Iš šios keblios būties yra til 
;okis išėjimas kad reikia žą 
sų išvežimą skubinti, nes 
padidinti Vokiečių muitai 
pradeda veikti tik po Spalių 
15 d. Dėl to Lietuvos laik
raščiai dabar ir ragins ti
kini nkus skubinti žąsų eks
portą. — Tsb.

PROGA JUSI! Dukteriai

” Jauni padorus vaikinai mėgs
ta patelefonuoti jūsų dukteriai. 
Daug užkvietimų į vakarus ir 
šokius pasieks ją telefonu. Be 
telefono, ji neturi jokios progos. 
Įsiveskit sau telefoną šiandien. 
Visi telefono darbininkai paims 
jūsų užsakymą.

6 Priežastys kodėl turit įsigyt
ELEKTRIŠKĄ PROSYTOJĄ

1 Elektriškas prosytojas gali atlikti VISĄ jūsų 
prosijimą ... 2 Elektriškas Prosytojas atlieka 
prosijimą į daug trumpesnį laiką ... 3 Elektriš
kas Prosytojas atlieka prosijimą su daug mažiau 
darbo ... 4 Elektriškas Prosytojas atlieka pro
sijimą daug geriau negu : gąlima atlikti ranka. . .
5 Elektriškas Prosytojas įleidžia jums sėdėti pato-

■ - ■ I ■
giai laike prosijimo ... 6 Elektriškas Prosytojas

i
paliuosuoja jus nuo sunkumo kokis reikia pernešti 
dirbant ant prosijamos lentos savaitė iš savaitės. 
Mes noriai parodysim jums kaip Elektriškas Pro
sytojas dirba.

JAUNYSTES SPĖKOS
WAVAV.,AVW.Y,V1\V.\V.%\V.:.V.,.’A'.V?.VAWABJ

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

TITUS-PEARLS
pagelbėjimui milijonams vyrų ir moterų kurie nustojo arba nu- 
stojasavo 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 dienų. 2 savaitės vėliau medikalis raportas apie ji 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 patėmysit naują, vyrišką spėką savyje. Pasiuskit $5.00 
(cash registruotą arba money orderį) 2 savaičių gydymui. Rei
kalaukit knygelės. Priimam ir C. O. D. užsakymus

$švengimui 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------ ,--------------------------- City-----------------------------

Adresas_________________ ___________ State-----------------------

Vokietina Lietuvišką žemę.
Tilžė — Paskutiniais ma

tais Mažojoj Lietuvoj paaš
trėjo Vokietinimo darbas. 
Tenykščiai Lietuviai, kaip 
žinoma, yra baisiausiose 
tautiškos kultūros sąlygose. 
Vokiečiai stengiasi ne tik 
juos suvokietinti, bet ir jų 
gyvenamų vietų vietovar
džius. Gryniausi Lietuviški 
vietų vardai keičiami Vo
kiškais. Neseniai Lietuvių 
gyvenamo kaimo Užlaužių 
vardas pakeistas Eichen- 
horst vardu prieš gyventojų 
valią.—Tsb.

ĮGALIOJIMAI
į reikalingi Lietuvoje pirki- ■ 
« mui, pardavimui, valdymui > 

žemių ir kitokio turto. Į 
I I

i K. S. Karpavičius Į 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
I Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.
.-- ——----

PAMATYKIT IŠSTATYTUS ATSAKANČIUS LEAGUE- 
UŽGIRTUS ELEKTRIŠKUS PROSYTOJUS 

Apex 1900 Conlon
General Electric Westinghouse

| ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS |
Ę Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio = 
= Įsibėgimo. ir Tykaus Motoro Veikiiin. ■- prisipildykif = 

sau tanką su Nauju žaliu ETHLl GASOLINE

THE ELECTRICAL LEAGUE
Builders Exchange Building ▼ 18 Aukštas ▼ Prospect ir Ontario 
Atdara Kasdien, 9 iki 5. Ineigą V°Hui. Nieko Neparduodama

Gausit visose E
Pennzoil E
Stotyse =

ten ir 
atgal
ten ir 
atgal

= THE COLUMBIA REFINING COMPANY =
7iiiniiuiiiiiniiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimii!iiiiii|iu|iiiiiiiiiiin?

Kiekvieną Sekmadieni

YOUNGSTOWN $1
PITTSBURGH «2
C UI □ AN.?..TDiWn 

IŠVAŽIUOJA GRYŽTA
Iš Cleveland ..8:20 ryto Iš Pittsburgh 4:00 vakare 
Iš E. 55th St. .. 8:29 ryto Įš Yo« v$5 vak. 

Iš E. 93rd St. ..8:34 ryto arba 9:59 vak.

Tikietai geri tiktai kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry S400

ERIE RAILROAD SYSTEM

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

Ask your Local Tourist ir .
Ticket Agent for new C&B
Line Folder, including Free
Auto Map and details on

our All-Expense Trips.

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

Why drive when you can put your car aboard 
for less than the cost of oŪ 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

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

4.M-

only $3(2 One Way r!6t°p 
between CLEVELAND and BUFFALO

TAI■LSA
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KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKĖSE
Judge Manuel Levine “DIRVOS” VAKARŲ 

PROGRAMAS

= “DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais |
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AVIACIJOS DIENOS 
REIKALE

Clevelande Lietuvių Aviaci
jos Dienai viskas paruošta. Da
bar tik laukiam lakūnų su jų 
milžinišku lėktuvu. Jie atskris 
čia iš Pittsburgo tuoj po šio 
sekmadienio, kur Spalių 23 d. 
turi Aviacijos iškilmę.

Clevelande Aviacijos Dienos 
komitetas susideda iš šių:

Pirmininkas — Jonas Jarus,
Vice-pirm. *— Ona Karpavi- 

čienė.
Sekretorius — C. F. Petrai

tis,
Kasierius — P. P. Muliolis.
Tvarkvedis — Jonas Brazau

skas.

Liet. Namų Savininkų 
Susirinkimas

Clevelando Lietuvių Namų 
Savininkų Sąjungos nariai ku
rie įsirašė ir užsimokėjo, pra
šomi atsilankyti į susirinkimą 
išklausymui valdybos raportų 
ir aptarimui tolimesnio veiki
mo. Susirinkimas bus penkta
dienio vakare, Spalių 28 d., nuo 
7:30 vai. Lietuvių salėje.

Kurie padavėt aplikacijas, o 
dar neužsimokėjot, arba kurie 
nauji norit įsirašyti, galit atsi
lankyti į 
simokėję 
teises.

Namų
šią organizaciją, patirsiĮ ką 

gero ji nariams padarys. Yra 
daugybė bendrų .reikalų kurie 
namų savininkams reikia iš
vien dirbti. Stokit į eilę!

Susinešimui visokiais reika
lais kreipkitės į sekretorių: 
Joe Šimkus, 697 E. 101 Street.

ši susirinkimą ir už- 
turėsit pilnas nario

savininkai, prisidėkit

la-

KUR LAKŪNAI 
NUSILEIS?

Vieta lakūnams parinkta 
bai patogi — Mayfair Airport,
prie Mayfield ir Ford roads. 
Automobiliais nuvažiavimas la
bai geras. Mayfield road visi 
žino. Reikia važiuoti į rytus 
iki Ford road. Ten ir randasi 
Mayfair orlaivių laukas.

Galima davažiuot ir gatve- 
kariais su užrašu Mayfield- 
Warrensville Center, kuris da- 
veš iki Center road, iš čia busai 
nuveš iki vietai.

Tenai, orlaivių lauke, sustos 
musų lakūnai, Kapt. Darius, S. 
Girėnas ir Bolis, kuris iš orlai
vio šokinėja ir daro ore viso
kius šposus. Kurie norės galės 
pavažinėti oru. Tai pirmutinė 
ir paskutinė proga. Įžanga į 
orlaivių lauką visiems dykai.

Darius ir Girėnas pasiryžę 
kitą vasarą skristi iš Amerikos 
į Lietuvą. Pribukit pamatyt jų 
milžinišką lėktuvą. Kom,

šį Sekmadienį RADIO pro- 
grame dalyvaus Luizai broliai 
su orkestrą ir dainomis. Pa
klausykite jų 9 vai. ryto iš 
stoties WJAY.

IŠVAŽIAVO Lietuvon. Spa 
lių 18 d. apleido Clevelandą ir 
19 d. išplaukė Lietuvon laivu 
‘*Berengaria” Antanas Stravin
skas. Jis gryžta apsigyventi į 
Dzūkiją. Laimingos kelionės.

LIET. ATSTATYMO B-vės 
šėrininkų Clevelando ir apielin- 
kės susirinkimas bus šį sek
madienį, Spalių 23 d., nuo 1 v. 
po pietų, “Dirvos” redakcijoje, 
6820 Superior avė. Suintere
suotieji prašomi atsilankyti.

Jonas Brazauskas.

LIETUVIAMS plačiai žino
mas chorų mokytojas Stanley 
Altschuler, naujai paskirtas 
Muzikos Direktorius WJAY ra
dio stotyje, kurs pereitą sezoną 
dainavo daugelyje gražių pro
gramų ir yra žinomas kaipo 
Tarptautinis Tenoras, kadangi 
jis dainuoja 31 kalboje, nuo 
Spalių 3 d. dainuoja K B Com
pany, 239 Euclid Avenue, ra
dio programuose kas rytas nuo 
11 vai. Jis tankiai padainuos 
ii- Lietuviškų dainų.

Stanley Altschuler gimė Ru
sijoje, yra 37 m. amžiaus, stu
dijavo muziką, dainavimą ir 
kalbas šioje šalyje ir Europoje. 
Pora metų studijavo Verdi Mu
zikos Konservatorijoj Milane. 
Italijoj. Jis dainavo prie Met
ropolitan operos New Yorke ir 
važiavo per Ameriką su koncer
tais.

VASAROS sezonas jau pasi
baigė, ką dabar darysim? Ne
galima visą ilgą žiemą sėdėti 
namie ir laukti kito pavasario 
kol vėl galėsim išvažiuoti į ža
liuojančius laukus ir girias.

Taigi “Dirva” sumanė ir su
rengė visuomenei keletą nau
jenybių laiko praleidimui.

Vienas iš svarbiausių suma
nymų yra tai Radio programai 
sekmadienio rytais nuo 9 vai. 
iš stoties WJAY, kurių dabar 
tūkstančiai Lietuvių klausosi ir 
gerėjasi ne vien Clevelande bet 
ir tolimuose miestuose. Ačiū 
ir tiems biznieriams kurie pri
sidėjo finansiniai prie šių pro
gramų. Lietuviai jiems labai 
dėkingi ir juos visada atmins.

Kitas “Dirvos” sumanymas 
tai Pinaklio lošikų čampiona- 
tas, kuris įvyks penktadienio 
vakare, Lapkričio-Nov. 11 ' d., 
nuo 7:30 vai. Lietuvių salėje. 
Kortų mėgėjai, ruoškitės! Lai
mėjęs gaus svarbią dovaną ir 
jo paveikslas bus patalpintas 
“Dirvoje”.

Trečias dalykas — tai dide
lis RADIO VAKARAS, kuris 
įvyks Lietuvių salėje Lapkričio 
24 d. (Thanksgiving dienoje).

Skaitykit “Dirvą”, apie tai 
bus pranešta daugiau.

Jonas Jarus.

EI, PAKLAUSYKIT!

Yra to-

AKRONO NAUJIENOS

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

TEATRAS. Moterų Sąjungos 
36 kp. rengia perstatymą nau
jos parapijos naudai sekmadie
nį, Spalių-Oct. 23 d., parapijos 
salėje, 18022 Neff road. Salė 
atdara nuo 5 yal., programas 
prasidės lygiai 6 vai. Įžanga 
25c. ypatai. • Kviečia Kom.

PREZIDENTAS Hoover lan
kėsi Clevelande pereitą šešta
dienį ir kalbėjo į apie 30,000 
žmonių. Tai buvo jo rinkimų 
vajaus agitacija už save.

Yra dviejų rūšių teisėjų, 
kių kurie prilaiko žmones prie įsta
tymų, nežiūrint kaip žiaurus įstaty
mai butų. Yra teisėjų kurie suhu- 
manizuoja įstatymus, kurie inter
pretuoja jų 'dvasią, vietoj griežtai 
jų laikytis.

Appellate Judge Manuel Levine 
buvo žmoniškas teisėjas. Jis savo 
pareigas eina atsižvelgdamas į žmo
niškumą. Per 29 metus dis dirbo 
modernizuodamas apskrities legalę 
mašiną.

Teisėjas Levinė atvažiavo Ameri
kon kaipo imigrantas vaiku būda
mas ir anksti permatė kaip daugy
bė žmonių yra aukos nesupratimo. 
Tai jo karjeros pamatas. Jis visa
da kovojo už teisybę, bet svarbiau 
negu tas, jis buvo kovotojas prieš 
neteisybę.

Pažiūrėkit į jo rekordą! Kaipo 
policijos prosekutoriaus pagelbinin- 
kas 1903 metais, jis užvedė kampa
niją prieš plėšikiškus ir grobišiškus 
taikos teisėjus, kurie buvo apsiautę 
miestą. Jis įvedė pašaukimų į teis
mą sistemą, kad žmonės galėtų bū
ti paraginti ateiti, vietoje vedami 
po areštu.

Kaipo policijos teisėjas 1907 me
tais, jis pirmiausia įtaisė savo tei
sėjo stalą skersai kambarį nuo sie
nos iki sienos, kad niekas prie jo 
nelystų kuždėti, bet kad atliktų rei
kalą atvirai visame teisme.

Jis įvedė daug . kitokių pagerini
mų teismo vedime ir įstatymų pil
dyme bei bausmių uždėjime.

Jis buvo išrinktas į miesto teisė
jus 1912 ' ’ ...................
rinktas į 
jis įvedė 
Jis buvo 
pagalbos 
buvo paskirtas Appellate Judge.

Per savo ilgą karjerą jis buvo ne 
įstatymų vergas bet jų taisytojas 
ir taikytojas. Jo pralaimėjimas bu
tų nuslopinimas teisingumo šiame 
apskrityje.

DIRVOS” PINAkLIO 
TURNAMENTAS

Penktadienio vakare
LAPKR.-NOV. 11 d.

Lietuvių Salėje
Laimėjusieji gaus dovanas.

Padėkavonės Dienoje 
LAPK.-NOV. 24 d.

rengia RADIO Koncertą 
ir Balių

Lietuvių Salėje

Smagus maskaradų ba
lius. Dar keletą žodžių apie 
maskaradų balių kurį ren
gia Akrono Lietuvių Drau
giškas Klubas šį šeštadienį, 
Spalių 22 d., Raymond St. 
salėje. Šiam baliui gavome 
muzikantus net iš Clevelan- 
do — Juozo Luizos orkes
tras. Komitetas dirba sun
kiai padarymui šio baliaus 
žymiausiu šio sezono drau
gišku vakaru. Bus duoda
ma dovanos už geriausį pa
sirėdymą vyrui ir moteriš
kai ir taipgi dovana už juo- 
kingiausį kostiumą.

Clevelando Lietuvių radio 
labai patinka. Pereitą sek
madienį Akroniečiai klau
sydami Lietuviško radio 
programo kuris duodamas 
iš stoties WJAY po vado
vyste “Dirvos” labai gėrė
josi. Kas kartas jis darosi 
geresnis ir įdomesnis. Visi 
čia tik ir kalba apie tai.

Kažin kodėl nekurie mu-

su senberniai Draugiško 
Klubo nariai kas sekmadie
nis daro ekskursijas į Cle- 
velandą? Kas ten juos vi
lioja? Butų žingeidu žino
ti. ' Stasys.

Trys užsimušė. Sekma
dienį keturi vaikinai auto
mobiliu užlėkė į prekinį va
goną ir taip smarkiai atsi
mušė kad trys užsimušė, o 
ketvirtas susižeidė.

Plėšikai ant kelių. Spa
lių 17 d. keturi banditai au
tomobiliu susilaikė troką 
vežantį į Chicagą už apie 
$10,000 vertės automobilių 
ratų gumų, prisikrovė savo 
automobilį ir pasileido bėg
ti mažu keliu per laukus. 
Vienas ūkininkas' manyda
mas kad tai yra bulvių va
giliai atvažiavę į jo ūkį, su 
sūnum bandė plėšikus sulai
kyti, bet vagiliai juos nu
ginklavo, pririšo prie me
džio ir pabėgo.

metais ir 1914 metais iš- 
Common Pleas teismą. Čia 
šeimyninių santikių biurą, 
vienas iš įsteigėjų legalės 
draugijos. 1923 metais jis

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

THE CLEVELAND TOBACCO CO.
t Manufacturers and Importers
Fine Tobaccos ENdicott 1266 

5512 St Clair Avenue 
Cleveland, Ohio

JAMES Restaurant
6603

Skan įs 
valgiai, 
pas mus

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

UŽKVIEČIAM VISUS. .

Dykai 7 Dienų Ban
dymas Kenčiantiems 

nuo

LAKŪNŲ priėmimui vakarie
nė. Penktadienį, Spalių 28 d., 
Hollenden viešbutyje rengiama 
lakūnams Dariui ir Girėnui pa
gerbti vakarienė pastangomis 
Lietuvių Moterų'Klubo ir Avia
cijos Komiteto. Tikietai gali
ma gauti pas komiteto narius 
ir “Dirvoje”, po $1.75.

MIRĖ Pranė Astrauskienė. 
Spalių 15 d. mirė nuo susižei- 
dimo Pranė Astrauskienė, apie 
60 m. amžiaus. Palaidota tre
čiadienį iš šv. Jurgio bažny
čios. Paėjo iš šipulčiškių kai
mo, Miroslavo v., Alytaus aps. 
Ji dirbo pas kitus namuose, ei
dama į skiepą nukrito laiptais 
ir sunkiai susižeidė. Už kelių 
dienų ligoninėje mirė. Rep.

LIET. DEMOKRATŲ Klubas 
laikys susirinkimą ketvirtadie
nio vakare, Spalių 27 d. Visi 
nariai prašomi atsilankyti ir 
atsivesti naujų prisirašyti.

Kurie turit paėmę knygutes 
tikietų būtinai grąžinkit.

šeštadienio vakare, Spalių 
29 d., Liet. Dem. Klubas ren
gia gražų vakarą Lietuvių sa
lėje. Seni ir jauni, vietos ir 
apielinkės Lietuviai kviečiami 
atsilankyti, bus kortavimas su 
dovanomis ir šokiai; gera mu
zika. Komisija.

PATAISYMAS. Rugs. 30 d. 
“Dirvoje” įvyko klaida sąry
šyje su Andriaus J. Petuškos, 
Jr. atsilankymu. Ten buvo pa
sakyta kad jis su draugu ke
liauja aplink pasaulį, o jis va
žiavo tik skersai Suv. Valsti
jas nuo jurų iki jurų. Jis la
bai mėgsta keliavimą ir. 1928 
m. buvo apsilankęs Pietuose.

Taip pat korespondento bu
vo netiksliai paduota apie jo 
seserį, Oną Petuškaitę, dabar 
Mrs. W. Blogaslawski. Ji Eu
ropoj nevaikščiojo, bet buvo 
apsilankius pereitą Liepos mė
nesį studijuoti slaugės, o jos 
sužiedotinis Europos klinikose 
studijavo nuo Gegužės mėne
sio. Ten būdami abu pasiryžo 
•aplankyti žymesnes vietas ir 
šalis, Lietuvą, Lenkiją, Fran- 
cuziją, Vokietiją ir kitas. Jie 
abu yra plačiai žinomi New 
Britain, Conn, žada gryžti į 
Ameriką Lapkričio mėn. Dr. 
Blogaslawski turi ofisą Erwin 
Bldg., New Britaine ir prakti
kavo čia mediciną per keletą 
metų pirm to.

Andrew J. Petuška, Jr.

POLITIKIERIAI i š t e isinti. 
Trečiadienį teismas pripažino 
nekaltais Maurice Maschke ir. 
jo sėbrus nekaltais apskrities 
pinigų išaikvojime. Jie buvo 
patraukti atsakomybėn už su- 
klastavimą apskrities iždo kny
gų ant $177,273 sumos, 
nas iš kaltintųjų dar bus 
kiamas atsakomybėn' už 
netikslumus.

OHIO THEATRE
Atidarymui reguliarių žieminio 

ezono Ohio Teatre bus perstatymas 
veikalo ‘The Man Who Reclaimed 
His Head’, po vadovybe Robert Mc
Laughlin ir Messrs. Arthur Ham- 
merstein ir L. Lawrence Weber, su 
Jacob Ben-Ami vadovaujamo]' rolėj.

Dalyvaus 60 žymių artistų kurie 
atvyks tiesiog iš Broadhurst Teatro 
New Yorke. Tai bus viena iš di
džiausių produkcijų kokia sustoja 
Clevelande kelyje į Chicagą ir pas
kui į vakarus.

Dykai del

Vie- 
trau- 
kitus

prezi- 
apie

OHIO valstijoje šiais 
dento rinkimais balsuos 
2,800,000 žmonių. Clevelande 
ir Cuyahoga apskrityje apie 
475,000.

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave. 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

Reumatizmo
Jei jus kenčiat nuo 
reumatizmo’,"jus ga
lit gaut Rose Rheu- 
ma Tabs, įrodytą ir 
išbandytą gyduolę. 
Dykai 7 dienų Ban
dymui. Ši paprasta 
naminė gyduolė pa
gelbėjo šjm t am s. 
N'esiųskit’ pinigų — 
tik savo vardą ir 
adresą ant žemiau 
esančio kupono.

skaitytojų. Išbandykit šią 
gyduolę patys NEMOKAMU BAN
DYMU. Išpildykit kuponą ir prisių- 
skit jį greit, pirm išsibaigimo šio 
duodamo pasiūlymo.

Rose' Rheuma Tab Co. (Dept. X3) 
3516 N. Irving Ave. Chicago, Ill.

Meldžiu prisiusi pilną Pakelį Rose 
Rheuma Tabs, apmokėtu persiunti
mu. Aš vartosiu jas 7 dienas ir ta
da pats 
daugiau.
Vardas
Adresas
Miestas-

nusispręsiu ar aš noriu jų

— NEWMAN — 
TRAVEL TALKS 

PIRMAD. SPALI&-OCT. 26 
SINGAPORE IKI HONGKONG 

Pradžia 4 ir 8 vai. vakare
Judami paveikslais ir spalvuoti vaiz. 

B. of L. E.. Auditorium 
St. Clair ir Ontario

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

O ROSEDALE ?!
Dry Gleaning Co.::

HEnd. 7906 Į [
C. F. PETRAITIS, Prop., < > C •> 6702 Superior Ave., ;•

NAUJAUSI REKORDAI.
“Dirvos” krautuvėje galima 

gauti- naujausių ’Vanagaičio ir 
kitokių rekordų, kurie girdimi 
per radio ir šiaip puikių dar ne
girdėtų.

^iiiminiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiriitiiiHiimiiintĮĮ:

I NIKODEMAS A. WILKELIS I
(Neverauskas)

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

WILKELIS FUNERAL HOME
' 6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 

musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus. _  ... . -

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

I
mo-

£ 
3 
SiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiR

HEnderson 9292

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOLIS
SUPERIOR AVE. HEnderson 67296,606

L'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*;

KAINOS ŽEMIAUSIOS NEGU KADA 
NORS BUVO!

Vyrams ir Vaikinams grynos vilnos

SIUTAIIR OVERKOTAI $12
Didžiausios vertybes kokios kada pasiūlyta už 

šias žemas kainas.

THE KRAMER & REICH CO.
: 7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings Rd. :
hiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif

Court of Appeals — 6 Metų Terminui 
(30 metų teisingo visuomeniško tarnavimo)

Valst

“Levine suhumanizavo įstatymus”— Cleveland News.

IŠRINKIT VĖL
JUDGE MANUEL

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 
£!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllir 

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

Lithuanian Funeral Home |
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų = 

kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit

Ę teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- = 
- tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- 

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

ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit.
E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 E
E E
SlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIlIlIlIlIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIllIllIlIlNIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlliS

SENAI LAUKIAMA

Vagily Gaminime ir Namy Prižiūrėjimu
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 šiuo adresu:
“AMERIKOS LIETUVIS”

14 Vernon Street Worcester, Mass.

1
LIETUVIŠKO RADIO PROGRAMO 

RĖMĖJAI

LAIVAKORTĖS ir tt. — 6820 Superior Ave. 

CHAS. STONIS RESTAURANT 
RESTAURANTAS — 6824 Superior Ave.

JONAS BRAZAUSKAS
GROSERNĖ — 1248 East 79th Street

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

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

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

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

JUOZAS ŠEŠTOKAS
GROSERNĖ — 1364 E. 68th St.

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

PROKUPŲ KRAUTUVĖ
GROSERNĖ IR BUČERNĖ — 1023 Ansel Road

BEN RAKAUSKAS
RADIO ir GRAFOFONAI — 1340 Russell Road

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

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


	1932-10-14-DIRVA
	1932-10-21-DIRVA



