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Aiškėja kad Sekantis i KAIP KUN. COX PO- EUROPA NORI SKO
LŲ SUMAŽINIMO
Washington. — Europos

LITIKAVO
CHICAGIEČIAMS GERAI ŽINOMAS ŽMO

GUS - KONGRESMANAS A. J. SABATH

Kongresas bus ‘šlapias’
IK DARBININKŲ ŽINIOS

Plieno išdirbystės laukia 
didelių darbų. Šiose dieno
se paaiškėjo kad gelžkelių 
kompanijos rengiasi duoti 
užsakymus bėgių kurie pa
sieks apie milijoną tonų.

Tuo tarpu laukiama nu- 
piginimo plieno kainų. Iki 
šiol tonas gelžkelio bėgių 
kainavo $43.

Šiuo tarpu plieno darbai 
bendrai veikia su apie 20 
nuoš. normalio.

Paskirose šalies dalyse 
rengiama budavoti milžiniš
ki tiltai, kuriems reikės 
šimtų tūkstančių tonų plie
no. '

Wheeling, W. Va. — Šio 
distrikto industrijose , dirba 
2892 darbininkai daugiau, 
negu dirbo Liepos 1 d. Pa
imta po kelis šimtus kele- 
toj žymesnių Ohio upės slė
nio išdirbysčių.

Audinyčiose darbai padi
dėjo. Suv. Valstijose į ru
deni pagerėjo darbai audi
nyčiose. Viena kopipanija 
kuri turi audinyčias Penn- 
sylvanijoj skelbia kad jos 
dešimtyje audinyčių pasta
rų kelių mėnesių bėgiu dar
bai pasidaugino 400 nuoš.

Anglijoj pradėjo organi
zuotis bedarbių armijos ir 
traukti Į Londoną reikalau
ti parliamento gelbėti alks
tančius jų šeimas ir juos 
pačius.

Automobilių gamyba šio
je šalyje šymet Rugsėjo m. 
buvo visai menka: padirbta 
tik 84,144 automobiliai, ar
ba 6183 mažiau negu Rug
pjūčio mėnesį. Toliau, tai 
buvo 56,425 automobiliais 
mažiau negu tą patį mėnesį 
pernai ir 136,508 mažiau 
negu Rugsėjo mėn. 1930 m.

Iš to matyt kaip labai nu
kenčia automobilių indus
trija ir darbininkai kurie 
kitados joje darė didelius 
pinigus.

Gelžkeliai šiuo laiku užlaiko 
darbininkų viso 996,319: Tai 
pirmas kartas nuo 1898 metų 
kad gelžkelių darbininkų skai
čius nuėjo žemiau 1,000,000.

Audinygios šioje šalyje pas
taru laiku stovi tvirčiausioje 
padėtyje negu kuri kita indus
trija. Jos gauna daug užsaky
mų ir smarkiai tuština savo tu
rėtą pervirši gatavų audinių.

$35,000,000 pagerini m am s . 
New York. — American Tele
phone and Telegraph Co. ir 
Bell sistema skelbia kad bėgyje 
sekančių 12 mėnesių išleis net

‘SLAPIŲJŲ” KANDI
DATŲ Į KONGRESĄ 
DIDELĖ DAUGUMA

Washington. ,— Moterų 
organizacija dirbanti panai
kinimui prohibicijos sūrinį 
kus apitikres žinias skel
bia jog kandidatai į 73-čią 
Suv. Valstijų Kongresą di
delėje daugumoje yra ‘'šla
pi”: 553 kandidatai į Kon
gresą pasireiškė už panai
kinimą prohibicijos, o tik 
54 yra už prohibiciją.

Surinkta atsakymai nuo 
607 kandidatų iš 45 valsti
jų. Negalima tikrinti kad 
visi “šlapieji” laimės, tokiu 
budu jų skaičius apsima- 
žins, tačiau sekantis Kon
gresas tikrai gali turėti rei
kalingą skaičių atstovų ku
rie galės atmesti pyphibici- 
ją.

1933 METAIS JAU 
BUS ALAUS

Scripps-Howard , laikraš
čių leidimo firma surinko 
žinias apie sekančio Kong
reso atstovus ir tikrina jog 
kitas Kongresas bus pilnai 
“šlapias” ir tokiu budu bus 
grąžinta alus.

Neskaitant kad gaus dar
bų šimtai tūkstančių darbi
ninkų alaus industrijoje, 
dar valdžia gaus taksų, se
nu įstatymu, po $6 nuo bač
kos, iki $300,000,000 metuo
se. O jeigu taksus pakels 
iki $10 ant bačkos, valdžios 
iždas per metus pelno 
rėš apie i $400,000,000.

Ši suma subalansuotų 
bartinį valstybės iždo 
dateklių.

“SAUSIEJI” NENUSTO
JA VILTIES

Amerikos “sausieji” .yra 
ant tiek siaurapročiai ir 
trumparegiai kad net juok
tis reikia iš jų elgesių.

Štai ta garsi Anti-Saloon 
Lyga, kuri pervarė prohi
biciją ir kuri ją palaikė per 
12 metų, gaudama milžiniš
kas sumas pinigų iš turtin
gųjų, šiose dienose paskel
bė visai šaliai kad ji “nu
baus” 1934 metais visus 
tuos Kongreso atstovus ku
rie šymet ar 1933 metais 
balsuos už alų.

“Sausųjų” laikotarpis pa
sibaigė ir jis niekados ne- 
gryš. Perdaug Amerika iš
tyrė savo kailiu ką prohibi- 
cija davė.

Kada pradėta vajus už 
prohibiciją, diduma žmonių 
nenumatydami kokios bus 
negeistinos pusės, o tik įsi
vaizduodami ką gera duos 
“kada visi paliaus gėrę”, 
jų sumanymą rėmė ir dėjo 
pinigus. Bet tie laikai pra
ėjo.

Washington. — Socialis
tų kandidatas į preziden- valstybės viena už kitos ro
tus, Norman Thomas, pra- do nenoro mokėti Ameri- 
neša kad Pittsburgho Kun. kai karo skolų, ir net žada 
James R. Cox, kuris kan- pasipriešinti jeigu Suvieny- 
didatavo iš Bedarbių parti- tos Valstijos reikalaus mo
jos j prezideptus, siūlė so- keti pilną sumą. Karo sko- 
cialistams savo paramą jei- lų yra $11,000,000,000.
gu jie priims Kun. Cox ant Kadangi Vokietijai karo 
savo sąrašo į vice-prezideiW nuostolių atlyginimas šu
tus. Thomas, atsisakė ture- mažinta iki vieno cento už 
ti reikalo su tuo kunigu. J dolarį, Europos valstybės 

Dabar Kun. Cox pasirei-j žada trumpu laiku pareika- 
škė jog ištraukia savo kan-jlauti panašiai sumažint jų 
didaturą ir remia Roose-1 skalas.
veltą. j Italijos premjeras Musso-

Nors Kun. Cox iš Demo- lini, kalbėdamas Turine į 
kratų partijos negavo jo-j 150,000 žmonių minią, pa
klos vietos, bet socialistų reiškė kad Suv. Valstijos 
kandidatas Thomas, lyg pa- turėtų ką nors daryti karo 
sikeldamas save, o pašiep- skolų klausimu.
damas Demokratus, sako: rė Amerikai paimti pirme- 
“Roosevelt priėmė tą ką aš'nybę nušluoti karo skolas ir 
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ATEIVIAI PO AREŠTU
Buffalo, N. Y. — Čionai 

imigracijos inspektoriai tu
ri areštavę 38 vyrus ir mo
teris, kurie Įtarti slaptai įsi- 
gavę į šią šalį. Nekurie jie 
sėdi kalėjime jau pusė me
tų. Jie bus teisiami pačių 
imigracijos inspektorių iv 
bus deportuojami.

Tarp areštuotų yra vie
nas kuris sakosi yra tikras 
Amerikos Indijonas, bet jį 
suėmusieji inspektoriai sa
ko-kad jis yra slaptai įsiga- 
vęs Į šią šalį Italas.

£35,020,000 savo Įstaigų padi- Hoovcri, kilt' jis
(.■bitui, praplėtimui sistemos 
.. naujiems pagerinimams.

atmečiau”. Butų atmetę ir 
Demokratai jeigu kunigė
lis butų prašęsis nominuo
ti ji Demokratų partijos 
kandidatu i vice-preziden- 
to vietą. Cox palinko prie 
Roosevelto visai negauda
mas jokio pasiūlymo.1

atlyginimus, o tą padarysią 
ir Europos šalys.

18 PRIGĖRĖ
Natchen, Miss. — Auto

busas įlėkė j upę su pasa- 
’žieriais ir prigėrė 18 . žmo
nių. Autobusas atvažiavo 
prie keltuvo keltis į kitą 
upės pusę, bet keltuvas jau 
buvo nuo krašto pasitrau
kęs na ir autobusas nuo til
to nulėkė į vandenį. Prigė- 
r tįsieji yra negrai.

NUSMUKO SVARAS
Londonas. — Šiose die

nose Anglijos svaras ster
lingų nupuolė nuo $3.39 iki 
$3.33.

.Svawo sterlingų normalė 
kaina yra $5.00, bet jau se
nai svaras tos kainos ne
matė.

VATOS BUS 11,425,000 
RIŠULIŲ

Šymet vatos derlius 
Valstijose nustatyta 
11,425,000 rišulių po 
svarų. Pernai vatos
liūs buvo 17,096.^00 rišulių.

Suv. 
apie 
500 

der-

SMITH KALBĖJO UŽ 
ROOSEVELTĄ

Newark, N. J. — Spalių 
24 d. čia įvyko milžiniškas 
masinis mitingas, kuriame 
kalbėjo Alfred E. Smith už 
Roosevelto kandidatūra.

Tas parodo kad Smith su 
Rooseveltu susitaikė ir re
mia jį, nors iškart Smith 
buvo labai nusiminęs ir už
pykęs kam Roosevelt buvo 
nominuotas iš Demokratų 
partijos, o ne jis.

Eina kalbos kad Roose
velt, jeigu bus išrinktas ša
lies prezidentu, Smithui 
duos gerą vietą savo kabi
nete.

JAPONIJA RŪPINASI 
MILITARIZMU

Japonija tiek palinkus į 
militarizing kad beveik pu
sė šalies surenkamų taksų- 
mokesčių eina kariumenės 
ir laivyno užlaikymui.

Taip eidama, Japonija ne
užilgo prieis bankroto, sa
ko žinovai.

Japonijos žmonės, kon
troliuojami militarist!] ir 
apsiaubti karo baimės, pil
nai tiki kad jų šalis greitai 
ar vėlai bus užpulta iš Pa- 
cifiko. Amerika draugin
ga Chinijai ir palaiko Chi- 
nų pusę tų dviejų valstybių 
ginčuose.

Chicagos 5-to Kongresinio Distrikto, kuris yra pirminin
kas visu tautu grupių komiteto Franklin D. Roosevelt For 
President. Kongressmanas Sabath dabar bus išrinktas 13- 
tam terminui atstovu į Kongresą. Jis yra geras Lietuviu 
draugas ir Lietuviai paprastai už jį balsuoja. Jis yra De

mokratų partijos narys ir veikėjas.

HOOVER RENGIASI 
CHICAGON

Washington. — Liko tik 
kelios dienos iki < preziden
to rinkimų. Prez. Hoover 
pasiryžo dar aplankyt vie- 
ną-kitą didesnį centrą, tarp 
jų Chicagą. Jeigu kokios, 
gal šaus skersai kontinentą 
i Pacifiko pakraštį. Nors 
eina didelis judėjimas prieš 

5 atsilanko 
buna sutinkamas desė^iŲi darbiiunk'ii, 
tūkstančių žmonių. j rys.

PINIGAI PASIRODO Iš 
SLAPTŲ SKYLIŲ

Washngton. — Federalio 
Rezervo Taryba skelbia jog 
apie $250,000,000 slapstytų 
pinigų tapo paliuosuoti ir 
pasirodė apivartoje, padi
dėjo aukso rezervas ir su
mažėjo bankų skolos turė
tos Federaliam Rezerve.

Bankai išleido $100,000,- 
000 sumoj naujų pinigų.

Auksą rezervas vėl pa
kilo ir dabar yra $4,200,- 
000,000 vertės.

Iš valdiškos rekonstruk
cijos korporacijos' jau pa
daryta 8234 paskolos ben
droje sumoje $1,550,086,000. 
Iš tos sumos bankai pasi
skolinę $185,035,000 išven
gimui užsidarymo.

St. Margrethen, Šveic'ri- 
viĮn. — Užgriuvus vienos 
dv-h’nvės stogui užm"š ■ 9 

iš jų 5 m t

ŠARKIS NORI KUMŠ
TYNIŲ BOSTONE
Boston. — Jack Sharkey 

ir jo manadžeris Buckley 
sako kad sekantis pasauli
nis bokso čampionatas tu
rėtų būti Bostone, nes Bos
tonas yra jo miestas ir ten 
jie sutrauktų daugiausia 
pinigų. Ta kalba išėjo po 
to kai New Yorkiečiai pra
dėjo kalbėti apie kitą metą 
sustatymą Šarkio, su Smė
lingu Long Island arenoj.

Šarkis tik ką sugryžo iš 
medžioklės Nova Škotijoj, 
kur nušovė du briedžius ir 
buvo išstatęs juos parodai.

Buckley sako kad Šarkiui 
netrūksta tinkamų oponen
tų, yra Camera, Poreda ir 
Baer šalip Smėlingo.

Šarkis nemano nuo Smė
lingo šalintis, bet yra gana 
laiko jų susitikimui, pasakė 
Bucklev. Turit neužmiršt, 
sako jis. kad Smėlingas pri- 
- --ią š’vi-j Invkti net du 

’ki sutiko vėl su iuo 
, muštis.

18,796 LAKŪNAI
Suv. Valstijose šymet yra 

užregistruota 18,796 lakū
nai turinti teisę lėktuvus 
valdyti ir 7,437 lėktuvai ku
rie turi leidimą skraidyti ir 
ką nors vežioti.

Tarp lakūnų skaičiaus y- 
ra 582 moterys. Lakūnų lei
dimai taip dalinasi: 7,086 
transporte, 1,321 apribotoj 
komercijoj, 38 industrialiai 
lakūnai ir 10,351 privatinių.

Orlaivininkystės biznis šį 
metą buvo geras: per pir
mus aštuonis mėnesius paš
to, pasažierių ir prekių or
laiviais išvežiota 34,459,482 
mylios, tik 9,000,000 mylių 
mažiau negu viso 1931 me
tais ir apie 6,000,000 mylių 
daugiau negu 1930 metais.

Pasažierių per 8 mėne
sius orlaiviais pervažiavo 
336,4^9.

Los Angeles, Cal. — Kad 
Amerika atsikratys prohi
bicijos tiki ir vienas Kana
dos milijonierius, kuri? su
manė išstatyti čia milžiniš
ka bravorą, paskirdamas 
jam $2,000,000.

Ohio valstijoj 14-koj ma
žesnių miestų bus budavo- 
jama nauji federaliai budin- 
kai pašto ir šiaip valdžios 
įstaigų įtalpoms. Tam pro
jektui paskirta virš milijo
nas dolarių.

Visoje šalyje tokių bu- 
'1inkų bus budavojame 227 
miestuose ir miesteliuos''' i" 
bes išleista anie $100,009- 
000.

TURĖS PIRKTIS SAVO užrubežyje neturi vertės tai 
ŠALIES PINIGAIS sovietai pusėtinai pasinau-

Maskva. — Spalių 25 d. dos iš kitų šalių pasiuntiny- 
buvo paskutinė kitų šalių bių.
diplomatiniams atstovams -------------
pirktis sovietų krautuvėse 43,000 MIRUSIŲJŲ TURI 
sau pragyvenimo reikmenis i KRAUSTYTIS • 
sovietų pinigais. Nuo tos: gan Francisco> Cal _ Ig 
dienos galės gauti pnkti tik. mjesį0 perkeliama net 
uz savo sahes pinigus. 43 000 palaidotu ankstyves-

Gautus is Rusu pinigus 1 ... - , • •
už vizas ir kitokius doku- "!? s,f srltles evyentoju 1 
mentus, svetimų šalių kon- kitas kapines, kadangi se
sijai ir atstovai negalės su- Į10S. kapinės randasi išdidė- 
naudoti Rusijoje, o turės jusio miesto ribose, 
naudoti savo šalies pinigus. Su kaulais pernešama ir 
O kadangi sovietų rublis kryžiai ir antkapiai.

1

M
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KORESPONDENCIJOS 20 nuoš. Bet tikrenybėje 
piliečiais yra apie 90 nuoš.

“D.” Rep.
PF j|’CRT gvais išmokėjimais”, nes su-
* * JDvIVVMl dėjus savo uždirbtus pini-

Republikonai nusigando. Sus: Paskui neįstengiant li- 
Spalių Iš d. čia lankėsi De- <US1^ dall sumokėti, pasko- 
mokratų partijos kandida-! JP kompanijos ateina lyg 
tas į Prezidentus, Franklin I komunistai irviską sukon- 
D. Roosevelt. Jis kalbėjo Į ūkuoja. . 
35,000 klausytojų. Čia jis
pasireiškė jog nepritaria 
greitam ir pilnam bonų iš
mokėjimui karo vetera
nams, del to kad tas įtrau
ktų šalį i skolas ir apsun
kintų gyventojus abelnai.

-Milžiniška minia tą parė
mė.

Republikonai visoj Penn- 
sylvanijoj labai susirūpinę, 
tikisi pralaimėti prezidento 
rinkimuose. Per 70 metų ši 
valstija visada buvo Repub- 
likoniška ir visuomet didu
ma balsų tekdavo Republi- 
konų kandidatui, bet šymet 
jaučia dalykų kitėjimą.

Iš visos Pennsylvanijos Į 
Suv. Valstijų Atstovų Bu
tą renkama 34/ Iš jų jau 
dabar 22 yra žinomi kaipo 
prohibicijos priešininkai, o 
tikima kad skaičius pasidi
dins iki 30.

Allegheny apskrityje bus 
rinkimas 43 įvairių valdi
ninkų Lapkričio 8 d., bet į 
tas vietas kandidatų yra 
net 210. Šiame apskrityje 
teisėtų balsuotojų yra 481,- 
297, iš jų laike neminacijų 
pasireiškė 425,121 Republi- 
konais, 49,654 Demokratais, 
3,335 bepartiviais, 1,456 so
cialistais, 248 prohibicijo- 
nistais ir 1,483 visokių kito
kių pažiūrų.

Moterų balsuotojų užsi
registravo 214,066 ir vyru 
267,231.

Biednųjų vaikų šelpimas. 
Viešos gerovės įstaigos vėl 
pradėjo aprūpinti pienu 
biednų šeimynų kūdikius ir 
mokyklas lankančius vai- 
bus. Vaikai bus aprūpina
mi mieste ir apskrityje, jų 
pienui paskirta $100,000 iš 
apkrities iždo.

Taipgi mieste bus išda
linta 50,000 porų batų žie
mai bedarbiams vyrams, 
moterims ir vaikams.

šelpia apie 36,000 šeimų.
• Allegheny, apskrityje yra 
apie 36,000 šeimų kurioms 
teikiama pašalpa, ir tikima 
kad Lapkričio mėnesį jų 
skaičius padidės iki 40,000.

Spalių mėnesį jų pašal
poms gauta $615,000, o se
kančiam, Lapkričio mėne
siui reikalinga bus apie 
$849,000.

AMBRIDGE, PA.
Šiame miestelyj Lietuvių 

yra mažai, nors kitados jų 
čia butą daugiau. 1903 me
tais kada šis miestelis kū
rėsi Lietuviai pirmieji pasi
rūpino įsteigti katalikišką 
bažnyčią, nors nedidelę. Tu
rėjo ir Lietuvį kunigą. Bet 
dabar ta buvusi Lietuvių 
bažnyčia priklauso Slavo- 
kams, nes Lietuviai neįsten
gė išlaikyti. Lietuviai pra
dėjo išvažinėti kitur ir su 
laiku čia jų liko visai ma
žai. Apie 1930 metus kai 
kurie sugryžo ir dar pribu
vo keletas naujų, nes darbai 
čia ėjo gerai. Bet 1931 m. 
darbai ėmė mažėti, o 1932 
m. ant tiek sumažėjo kad 
dabar gal koks trečdalis te
dirba ir tai tik po 18 valan
dų Į savaitę. Daugelis pra
rado ir savo namelius? nes 
neturėjo'iš ko mokėti. Čia 
vienam Rusui bankas atėmė 
namelį, taigi jis iš nerimas
ties ’ pasikorė. Palaidotas 
spalių .18 d. Taigi patarti
na darbininkams nieko ne
pirkti taip vadinamais “len

Butų gerai kad 
butų pakeisti įstatymai ir 
pritaikyti depresijos lai
kams, kad skolinimo kom
panijos gaudamos nuošim
čius galėtų palaukti sumos 
iki geresnių laikų.

B. Gramba.

WILKES-BARRE, PA.
Aviacijos dienoj dalyvavo 

apie 7,000. Spalių 16 d. čia 
įvyko Lietuvių Aviacijos 
diena lakūnų Dariaus, Gi
rėno ir Bolio. Lietuviai laJ 
bai tuomi įdomavosi, suva
žiavo ir suėjo Į 7,000 žmo
nių. Lakūnai parodė daug 
visokių šposų ore ir dauge
lis musų vientaučių pirmą 
kartą bandė skraidyti ore.

Redington viešbutyje bu
vo surengta lakūnų pager
bimui vakarienė, dalyvavo 
buris žymių musų vientau
čių iš plačios apielinkės, pa
sakyta gražių kalbų ir lin
kėjimų lakūnams pasiekti 
savo užsibrėžimą — nuskri
sti į Kauną.

Vakarienėje Petras Gi- 
bavičius buvo toastmaster, 
kalbėjo: V. Demikis, M. Zu
lus, Kun. Bergmanas, Kap. 
Darius, S. Girėnas ir Juo
zas Bolis. Rep.

DAYTON
kas dirba Lietuvystes la

bui. Pereitą sekmadienį, 9 
vai. ryto, pasukau savo ra
dio aparatą, ir pasigirdo iš 
Cleveland© stoties WJAY 
kai “Dirvos” redaktorius 
K. S. Karpavičius aiškiai 
pranešinėja tuos biznierius 
Kurie gelbsti teikti radio 
programus. Nugirdau ir 
Juozo šeštoko vardą. O 
kadangi J. šeštokas yra 
mus Daytoniečius linksmi
nęs dainomis ir balalaika 
grodamas tai norėtųsi kad 
jis ir per radio padainuotų 
ir paskambintų. Progra
mas kurį šį sekmadienį at
liko broliai Luizai buvo la
bai malonus.

Tą pačią dieną, 4 vai. po 
pietų, pasukau radio ant 
Chicagos stoties WJJD ii 
girdžiu “Margučio” progra
mą, kurį teikia komp. A. 
Vanagaitis. Ištikro turė
jau didelio malonumo iš to
kio turiningo programo. 
Malonu buvo išgirsti kal
bant seną Lietuvių švietė
ją, A. Olšauską, buvusį lei
dėją “Lietuvos”, taip pat 
kalbą Lietuvos Konsulo A. 
Kalvaičio.

Trumpai suglaudus, tu
viu pasakyti kad “Dirva” 
ir “Margutis” tai tikri Lie
tuvystės stulpai. “Dirva” 
kaipo laikraštis savo apra
šymais musų tautos seno- 
vybės, o “Margutis”, po A. 
Vanagaičio vadovyste, at
gaivina musų gražias dai
nas ir liaudies meliodijas.

Todėl mums visiems Lie
tuviams kuriems rupi tau
tos garbė ir bujojimas, tu
ri būti privalystė remti ir 
palaikyti tuodu laikraščiu 
ir jų vedėjus.

Aš jau skaitau “Dirvą”, 
tuoj užsirašysiu ir “Margu
tį”. Patariu ir kitiems tą 
padaryti: skaitykit ir pla- 
tinkit “Dirva” ir “Margu
tį”.

Pataisa. Pereitame “D.” 
numeryje buvo pasakyta 
kad musų kolonijos Lietu
viai yra šios šalies piliečiai

BINGHAMTON, N. Y.
Minėjimas Spalių 9-tos. 

Visos vietinės Lietuvių jie- 
gos buvo suburtos Į vieną, 
tinkamai išreikšti protestą 
prieš Lenkus, 12 metų su
kaktuvėse nuo užgrobimo 
Vilniaus. V. V. S. pirmi
ninkas A. C. Balčys, atida
rydamas susirinkimą, vaiz
džiai priminė Lenkų pada
rytą skriaudą Lietuvai, ju- 
došišku budu užgrobiant 
trečdalį Lietuvos žemių su: 
sostine Vilnium. Kadangi! 
broliai Vilniečiai stengiasi' 
nusikratyti okupantų tai,' 
broliai, ir seserys, mes kad j 
ir toli gyvendami nuo bro
lių Vilniečių, turime eiti 
jiems Į pagalbą kiek tik ga
lime. Ragino visus įsigy
ti Vilniaus pasą ir pagra
žinti jj su Vilniaus ženkle-' 
liais, Įsigyti vieną-kitą kny-’ 
gėlę iš Vilniaus literatūros, 
ir patarti savo draugams 
tą padaryti, kuo nors dali
nai busime atlikę savo par
eigą link Vilniečių.

Pradedant programą, pir
mininkas prašė atsistojimu 
pagerbti žuvusius už Vil
nių karius ir veikėjus. Po 
to Šv. Juozapo parapijos 
choras po vadovyste vargo- 
ninkės p-lės Vincius, pianu 
akompanuojant M. Bučins- 
kaitei, sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos Himnus, ir žino
mą dainą “Mes be Vilniaus 
Nenurimsim”, po ko sekė 
dar kitos dainos, kurios bu
vo publikos gražiai sutik
tos.

Vietos Lietuvių klebonas 
Kun. Skrypka trumpai nu
pasakojo legendą apie Ge
dimino sapną ir vilko stau
gimą toje vietoje kur buvo 
Įkurta sostinė Vilnius.

Svarbiausias šių iškilmių 
kalbėtojas buvo Lietuvos 
Generalinis Konsulas gerb. 
P. Žadeikis iš New Yorko, 
kuris pasakė svarbią, ir 
Įdomią kalbą.

Gražiai pasakė eiles apie 
Vilnių Kalesinskaitė.

Po 15 minutų pertraukos 
sekė vaidinimas, kuris bu
vo surengtas p. Rakausko 
pastangomis. Vaidinime da
lyvavo: p. Rakauskienė, p. 
Rauba, Almonas, Marciuš- 
ką, Cinikas, p-lės Poškaitė 
ir Maslauskaitė. Visi ben
drai atliko gražiai ir paten
kinančiai. P-lė Poškaitė la
bai gerai atliko Lietuvaitės 
patriotės rolę, patymėta ne 
tik moteris bet ir vyrus at
jaučiant tai ką ji vaizdavo, 
nes šluostėsi nuo veidų aša
ras, matant kaip nekalta 
mergelė prie rūtų darželio 
rengiasi stoti Į savanorių 
eiles ginti tėvynę, kada po 
dainelės nuėmus nuo gal
vos rūtų vainikėlį ir šilko 
juostelę nuo savo liemens, 
tarė atsisveikinimo žodžius. 
Ji taip mokėjo tą nuduoti 
ir parodyti savo atsidavi
mą tėvynei kad net visus 
iki ašarų sugraudino.

Ponia Kielienė su p. Gu
dausku gerai pašoko klum
pakojį.

Baigiant programą, lošė
jai labai gražiai sudainavo 
“Į Vilnių, į Vilnių, Į Myli
mą Šalį”, ir publika priver
tė juos net pakartoti.

Nuoširdžiai ačiū visiems 
kurie prisidėjo vienokiu ar 
kitokiu budu suminėti Vil
niaus gedulos dieną.

V. V. S. Bing. Skyriaus 
Komitetas.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras ,

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

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

A/IES perkame puikiausią, patį 
x puikiausią tabaką visame 

pasaulyje, bet tas dar neišaiški
na kodėl žmonės visur skaito 
Lucky Strike lengviaušiu ciga- 
rctu. Dalykas tame, kad mes 
niekuomet neužmirštame tei
sybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl 
šis puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perlei

džiamas per pagerinamą Lucky 

Strike valymo procesą, kuris 

žinomas kaip - “It’s toasted”. 

Štai kodėl kiekvieno miesto, 
miestelio ir sodybos gyventojas 
sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

"It’s toasted"
Tas pakelis lengvą Luckies

DETROIT
Komunistų demonstracija 

prieš Hoover j. Spalių 22 d. 
čia lankėsi agitacijos tikslu 
už savo kandidatųrą Prezi
dentas Hoover. Jis kalbėjo 
į minią apie 100,000 žmonių 
griežtai neigdamas Demo
kratų kandidatą Rooseveltą 
buk jis suvedžioja desėtką 
milijonų šalies bedarbių ža
dėdamas duoti darbus jeigu 
jis bus išrinktas. Tai buvo 
žiauriausias Hoovero ata
kas Demokratų kandidato 
ir tos partijos programo.

Hoover kelionėje iš Wa- 
shingtono į Detroitą važia
vo ta gelžkelio linija kuri 
eina per miestus jo dar ne
aplankytus kelionėje į Cle- 
velandą savaitė pirm to, ir 
kožname mieste sustodamas 
iš vagono platformos sakė 
trumpas kalbas į susirinku
sius paskirtu pribuvimo lai
ku žmones.

Kada turėjo apleisti Det
roitą, stotyje Prezidento 
traukinį apipuolė komunis
tai, surengdami demonstra
ciją, Įvairiai ji smerkdami. 
Tarp komunistų atsineštų 
obalsių smerkiančių Prezi
dentą Hooverį buvo: “Jis 
išstūmė 15,000,000 žmonių 
iš darbų”, “Šalin su Hoove- 
ru, kuris plakė Debsą”, “Jis 
davė milijonus bankams, 
bet nei cento darbinin
kams”.

Traukinis sugaišo desėt
ką minutų iki komunistus 
policija išskirstė. Keletas 
jų areštuoti.

Tegul taip pasielgtų ko
kie maištininkai prieš- Sta

NEWARK, N. J.
Bereikalingi vaidai. Spa

lių 14 d. A. S. Trečiokas at
sišaukė per spaudą kad vi
si Lietuviai Amerikos pilie
čiai atsilankytų į susirinki
mą. Pakvietimu susidomė
ję, tą vakarą apie 8 vai. at
silankė apie 100 žmonių.

P. Šleibokauskas atidaręs 
susirinkimą aiškino kad čia 
esąs suorganizuotas Demo
kratų klubas ir, girdi, jei 
kas busią tam klubui prie
šingi turi apleisti salę. Tuoj 
atsiliepė Ark. Geniotis sa
kydamas kad susirinkimas 
nebuvo šauktas Demokratų 
vardu. Tą patį aiškina ir p. 
Kralikauskas, po ko tarp 
Kralikausko ir Trečioko iš
kilo nerimtas ginčas. Į jų 
ginčus įsikišo ir Kun. Kel
melis ir Ambrozas. P. Si- 
reikis pareiškė kad organi
zuojant kur tai Demokratų 
klubą Kun. Kelmelis ir Am
brozas norėję gauti pirme
nybę to klubo, buk jie buvę 
net pas miesto valdininkus 
ir skundęsi buk tas klubas 
esąs suorganizuotas nelega- 
liškai. Tas skundas turbut 
buvo padarytas prieš Tre
čioką ir laikina valdybą.

Gaila kad Lietuviai tarp 
savęs nesusitaikydami savo 
ergelius išneša tarp sveti
mųjų.

liną Rusijoje, tai visi butų 
raudonų kazokų iškapoti 
arba kulkosvaidžiais iškir
sti kaip musės. Kor.

Sprogo alaus bačka — 
tragedija vestuvėse. Vie
no Italo vestuvėse, atida
rant alaus bačką ji sprogo 
ir šulas perskėlė šinkoriui 
galvą; žmogus tuoj mirė.

-------- - ------

Harrison-Kearny, N. J.
Vyčių balius. Spalių 8 d. 

Liet. Politikos Klubo salėj, 
Kearny, atsibuvo L. Vyčių 
90 kp. šokis. Jaunimo buvo 
pilna salė. Balius buvo gra
žus, buvo dailaus jaunimo, 
o ypač jaunų Lietuvaičių. 
Tik galima buvo pastebėti 
nekurtas perdaug veidelius 
nusidažiusias ir kitaip ne
reikalingai save hukonevei- 
busias, kas atima iš jų visą 
naturališką gražumą. Ki
tos dar daugiau darkėsi — 
net cigaretus ruko, kas la
bai nepritinka.

Nekurtos mergaitės yra į 
gerų tėvų dukterys, o turi 
tokią valią, kad paskui ro
dos net patiems tėvams ne
miela savo vaiką publikoje 
matyti.

Mergelės, taisykitės, nes 
taip besidarkydamos palik
sit senmergėmis.

Muzika buvo gera, bet 
griežė tik Angliškus šokius. 
Visi gražiai linksminosi ir 
smagiai praleido vakarą.

Patartina Vyčiams savo 
vakarams priduoti daugiau 
Lietuviškumo, ugdyti musų 
jaunuoliuose tautinę dvasią, 
o susilauksite visų paramos.

Jurgių. Dėdė.

Elizabeth, N. J. — Spalių 
16 d., 8 vai. vakare, Litvino 
salėje, Arkiv. Geniotis ir 
Jonas Liūtas sakė prakal
bas. Žmonių į salę prisirin
ko tiek kad nebuvo vietos 
atsisėsti — buvo apie 600 
dūšių. Jiedu pasakė labai 
įdomias kalbas. Jie nieko

Naudokitės!

Klausykit Lietuviškų

RADIO
PROGRAMŲ 

Sekmadienio rytais, 9 vai.
Stotis WJAY Cleveland 

(Girdima iki 200 mylių at
stumo nuo Clevelando)

neužgandinėja, kalbas darė 
moksliškos rūšies. Laike 
prakalbų daug paskleista 
tautinės literatūros ir laik
raščių. Magnus.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Dykai 7 Dienų Ban
dymas Kenčiantiems 

nuo 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 šimtams. 
Nesiųskit pinigų — 
tik savo vardą ir 
adresą ant žemiau 
esančio kupono.

Dykai del skaitytoją. 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 prisiųst pilną Pakelį Rose 
Rheuma Tabs, apmokėtu persiunti
mu. Aš vartosiu jas 7 dienas ir ta
da pats nusispręsiu ar aš noriu jų 
daugiau.
Vardas __________________________

Adresas _____________________ i------
Miestas_____________  Valst_____
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DEMOKRATU KANDIDATAS Į ILLINOIS 
VALSTIJOS GUBERNATORIUS

Demokratų Kandidatas 
i State Attorney 

Vietą

Sen. T. J. Courtney,

•JUDGE HENRY HORNER *
Teisėjas Henry Horner, kandidatas į Illinois Valstijos Gu

bernatorius. Jis buvo teisėju Chicagoj per daugelį metų ir yra 
žinomas kaipo sąžiningas žmogus ir sumanus teisininkas. Yra 
Demokratų partijos narys.

ROOSEVELT PLIEKIA HOOVER’O SILPNU
MUS IR NESUGEBĖJIMUS

Dabartiniu laiku Suvie
nytose Valstijose eina at
kakli kova del prezidento 
vietos tarp Demokratų ir 
Republikonų partijų kan
didatų. Demokratų kandi
datas Franklin D. Roose
velt vietomis smarkiai su
muša Hoover’o argumen
tus. Mat, Hoover ir jo ša
lininkai pastaru laiku pra
dėjo leisti bauginimus buk 
šiais depresijos laikais esą 
pavojinga rinkti naują pre
zidentą, ir tt. Žinoma, toks 
privedžiojimas yra papras
ta pasaka kuriai nei "vienas 
protaujantis pilietis nepati
kės. Baimę turėti del to 
kad jeigu Demokratų žmo
gus bus išrinktas tai bus 
prasti laikai, yra daugiau 
negu juokinga.

Pirmoje vietoje Hoover 
pats yra buvęs Demokratų 
administracijoj nabašninko 
Wilsono laikais. Todėl ga
lima sakyti kad Hoover da
linai yra Republikonas ir 
Demokratas. Nėra svar
bos kuria partija jis nesi- 
dangstytų, jo administraci
jos laikotarpis Amerikos 
darbo žmonėms nieko gera 
nedavė apart bloga.

Kuomet bedarbė prasidė
jo, Hoover’o administracija 
nepripažino jokios bedar
bės, o kada jau atsirado mi
lijonai bedarbių, Hoover ir' 
jo šalininkai pradėjo skelb

ti kad “prosperity” (gero
vė) tik “už kampo”. Pas
kiau paleido kitą “antį”, 
buk depresija atėjus iš Eu
ropos. Sakyti kad Europa 
užkrėtė Ameriką depresija 
butų didelė nesąmonė, kuo
met Amerikos turtai, pini
gai, maistas, mašinerija kur 
kas galingesnė už bent ku
rios kitos šalies.

Kada pradėjo uždarinėti 
bankus, Hoover’o adminis
tracija nesugebėjo niekaip 
sustabdyti masinį bankų 
uždarinėjimą ir nei pastan
gų nedėjo. Algos šiąndien 
stovi žemiau negu jos buvo 
1906 metais, ir tų pačių dar
bininkai negali uždirbti. 
Tūkstančiai namų savinin
kų kurie turėjo kokį name
lį šiandien jo jau netenka— 
už mortgečius atima. Da
bar po to viso sakyti kad 
“šalis atsidurtų keblioje pa
dėtyje jeigu Hoover’o neiš
rinktų prezidentu” yra di
džiausia nesąmonė.

Gal butų geriau pasaky
ti kad jeigu Hoover vėl bus 
išrinktas Prezidentu tai ši 
šalis visai nuskurs. Bet nu
siminti nėra ko, reikia tikė
tis kad sekantis Preziden
tas bus Roosevelt ir bus ge
resni laikai darbo žmonėms 
ir abelnam bizniui, industri
jai, nes Roosevelt yra suma
nesnis žmogus ir Demokra
tų partijos platforma nuo
seklesnė.

Sekančiame numeryje “Liaudies Tribūnos” bus pa
skelbta pilnas sąrašas tų kandidatų — Republikonų ir 
Demokratų — kuriuos remia “Dirva”-“Liaudies Tribū
na” Illinois Valstijoj.

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,

M U S U

PASTABOS
Gal but kad tie Lietuvos 

veikėjai kurie švenčia 50 
metų savo gyvenimo sukak
tis, kaip premjeras Tūbelis, 
prof. M. Biržiška, buvęs 
premjeras M. Sleževičius ir 
kiti, ne visiems patinka dė
lei savo pasaulėžiūros. Ta
čiau jie yra dalininkai Lie
tuvos nepriklausomybės at
gavimo. Tai kam jiems pri
kaišioti “kiaulių ganymą”? 
Antgalo, jeigu jie ir ganė 
kiaules tai visgi jie iš pie
menų išaugę Vyrais.

Dabar palieka neišrištas 
klausimas kas bus iš tokio 
redaktoriaus kuris neišau
go iš “kiaulių ganytojo”, 
nors žili plaukai ant pakau
šio....

▼ ▼ ▼

Chicagiečiams parupo ži
noti iš kur čia atsirado toks 
“labai mokytas vyras p. Ši
mutis”? Toks “mokytas” 
kad net Lietuvos Univer
siteto profesorius mokina 
“kiaules ganyti”. Ne juo
kai su tokiu “mokytu” vy
ru.

Štai nepersenai du redak
toriai susiginčijo del Ame
rikos istorijos tam tikrų 
klausimų. Ponas “mokytas” 
Šimutis nusikvatojo ir pa
sakė: “Vadinasi, toks tokį 
pradėjo istorijos mokyti”. 
Vadinasi, atsirado “viską 
mokantis” Šimutis.

mT w

Bet “Draugo” redakto
rius Šimutis buvo užmiršęs 
kad kelios dienos prieš tai 
jis pasisakė iš kur gavo tą 
savo didelį “mokslą”. Tas 
buvo Spalių 18 d., kur jis 
sako: “Iš Lietuvos atvyks
ta vienas poetas (Juozas 
Tysliava.—Red.). Chicagie- 
čiai turėtų jį nuvesti į 
‘stokjardus’, kur tikrai gau
tų įkvėpimą savo ‘naujoviš
kai poezijai’.”

Poetas Tysliava yra pa
rašęs daug gražios poezijos 
ir žodžius dainos “Mamy
tė”, muzika komp. A. Va
nagaičio. Tai rodos “bro
liukų” organo redaktoriui 
nereikėtų siūlyti p. Tyslia- 
var “stokjardų”.

Bet tuomi p. Šimutis tur
būt išsipažino kad jis savo 
“aukštą įkvėpimą” gavęs 
“stokjarduose”, kur kvapas 
labai panašus į jo “rašybą”. 
Jis žino kur gauti gerą 
“įkvėpimą” tai ir kitiems 
nepamiršo pasiūlyti. Bra
vo!

THE LITHUANIAN HISTORICAL 
NOVEL

By VYTAUTAS SIRVYDAS.

This year is the centenary 
of Walter Scott’s death. The 
English-speaking world may be 
proud of this great writer, 
whose historical novels and ro
mances, like those of the French 
Dumas and Balzac, are known 
all over the world. In this con
nection a Lithuanian is moved 
to ask himself: “How about the 
historical novels of Lithuania? 
Have we romances of our glo
rious national past, comparable 

■to those of Scott and Dumas, by 
reading which we may get li
terary and patriotic enjoy
ment?’’ In this short article I 
will try to gįve an answer.

Thes first thing that strikes 
a student of the history of Lith
uanian literature is the strange 
fact that the soil of Lithuania 
proper seems not a land to nou
rish writers of historical ro
mances. There were quite a few 
Polish and Russian writers who 
found in Lithuanian history 
worthy material for beatiful 
stories. This is proof enough 
that the field of Lithuanian his- 
toKy is a fertile one for roman
ces, if foreigners deign to honor 
it. Of these writers two felt 
themselves Lithuaniaji in spirit 
in thought, though not in lan
guage, since they used Polish, 
the common language of the 
Lithuanian educated classes of 
their time. They were the poet 
Adam Mickewicz, who wrote 
“Konrad Wallenrod”, ’And ly. 
Kraszewski, the author of “Ku
nigas’’ (the story of brave duke 
Margis and his famous defense 
of the castle of Pilėnai). They 
also did not reside i,n Lithuania 
proper when writing these ro
mances. One was in exile, the 
other lived far away.

Of Lithuanians who used 
their own national language for 
literary expression, we also have 
only two. One of them is Dr. 
Pietaris, who died in 1902. The 
other is the present editor of 
“Dieva”. And the strange, fact, 
noted above and confirmed by 
Mickewicz and Kraszewski, 
glares again. Dr. Pietaris, 
though born in Lithuania, lived 
and died in a far away small 
town of Northern Russia. Kar
pavičius is living and writing 
historical novels in the United 
States — a country some 3,500 
miles away from Lithuania. The 
truth of the saying “separation 
makes the heart grow fonder” 
is nowhere better confirmed 
than by this strange fact, that 
all of the writers of our his
torical novels produced their li
terary work while living far 
away from the heart of the na
tion — Lithuania. The country 
itself, with the ancient ruins 
of castles of gloriuos dukes and 
princes, with historical scenes 
and reminiscences of gone by 
seems not to have been propi
tious for nourishing inclina
tions toward historical roman
cing in the resident poets and 
writers . Can anyone explain 
this fact?

Leaving aside the work of 
K. S. Karpavičius, which is re
cent and still awaits a serious 
critical appreciation, I will dwell 
on Dr. Pietaris. He was a me
dical man, whom the Russian 
Government, in furthuring Its 
pblicy of Russianizing Lithua
nians, appointed to a post in far 
away Northern Russia. There he 
maried a Russianized German 
maiden and raised a family of 
thoroughly Russian children. 
In spite of these alien surroun
dings, Dr. Pietaris always re
mained a patriotic Lithuanian. 
Hearking to the urgings of the 
present Prelate Dambrauskas,

who spent some time in that 
town as a political exile af the 
Russian Government, Dr. Pieta
ris began to write for the first 
literary journal “Auszra”. He 
wrote three books, of which one 
is the popular historical novel 
“Algimantas”. This novel was 
published only after his death 
and then in the United States 
(1903), since printing of any
thing in the Lithuanian lan
guage was forbidden by the 
Russian Government in Lithua
nia for 40 years until 1905. 
After the war appeared two 
editions of this work in Lithua
nia, but no more editions ap
peared in the U. S., although 
i.he book is out of print a long 
time.

The style is easy and pleasant 
reading. The story deals with 
the period before King Mindau
gas. Lithuania was parcelled out 
among many petty nobles and 
dukes, suffering from the in
roads of strong external ene
mies. This made them wish for 
a rule of one head and hand. 
This was achieved later in the 
glorious line of Grand Dukes: 
Gediminas, Algirdas, Keistutis 
and Vytautas, under whom 
Lithuania reached the zenith 
of her power as a state.

The story of “Algimantas” is 
this: During a sort of tourna
ment of national games, Duke 
of Dainava, suddenly attacks the 
castle of his elder brother Tra- 
naitis. In this treacherous un
dertaking he is helped by the 
wily Russian Duke of Galicia. 
Tranaitis is slain, also his fa
ther Mingaila, who succeeds, 
though, in hiding the family 
treasure before death. The in
fant son of Tranaitis, the hero 
of the story, Algimantas, is 
kidnapped by Romanas, who 
wants to have a club hand to 
deal with Aršus, since Algimah- 
tas is the lawful heir to his 
father’s province, the rich realm 
of Šudavija. Duke Aršus is an 
evil ruler. He surrounds him
self with Russian favorites and 
rob both the Lithuanian nobles 
and peasants. Finally, the no
bles decide to find Algimantas, 
who was being brought up by 
Romanas in ignorance of his 
descent, and to put him on the 
throne, getting rid of Aršus. 
The task is intrusted to a noble
ships, Basas succeeds. By a cle- 
man by the name of Basas. Af
ter many adventures and hard- 
ver ruse Algimantas is whisked 
away from Duke Romanas. He 
reaches his native country, 
finds his mother, learns of his 
descent and the hidden trea
sure, and knows what is expec
ted of him. Soon Sudavija is in 
the flames of revolt against Ar
šus and his Russians. After 
many battles Algimantas slays 
Aršus, repels all foreign inva
ders, unites Dainava and Suda
vija, and other provinces lean 
to him.

There is plenty of action and 
love intrigues in the story. It 
is full of descriptions of nation
al customs, scenes and modes of 
life. The lively and easy style 
makes reading a pleasure. In 
this centenary of Scott, when 
many of us are rereading or 
remembering “Ivanhoe” and 
“Quentin Durward”, it would 
be well to pick up “Algiman
tas” and see how literature 
blazed in the breast of a lonely 
Lithuanian exile, cast among 
the frigid temperatures of Nor
thern Russia. After reading it 
we may exclaim: “What a pity 
that Dr. Pietaris did not write 
more and that no successors 
to him arose to carry on his 
work in Lithuania proper!”

PUIKIAI PAVYKO
Spalių 23 d. įvyko “Margu

čio” vakaras su perstatymu ko
medijos “Muzikos Akademija”. 
Artistai atliko savo roles labai 
gerai. Programas tęsėsi apie' 
porą Valandų ir publika prisi
juokė į valias.

Programe roles turėjo Inž. 
Jonas Byanskas, p-lė Lilia žil- 
vičiutė, pp. Oželiai, p-lė V. Val- 
teraitė, Stelmokas, Venckus, 
Gedvilas, Paul Jonikas, A. La
pinskas, A. Kupšis, p-lės Kirs
tukas, Striupas, Milaknis, An
drius Norbutas ir kt.

Šokėjos buvo dvynukės pane
lės ! Itradomskaitės (kurios lai
mėjo auksinę taurę Transpor-

GRAŽUS ‘MARGUČIO’ RADIO
PROGRAMAS Iš GALINGOS 

STOTIES W.IJD
Pereitą sekmadienį, Spalių 

23 d., įvyko atidarymas “Mar
gučio” radio programo iš vie
nos didžiųjų Chicagos stočių, 
WJJD (20,000 watts, 1130 ky- 
locycles, 265.3 meters). Pro
gramas prasidėjo lygiai trcč.ą 
valandą Chicagos laiku. 4 vai. 
rytinių valstijų laiku. Progra- 

. me dalyvavo rinktinių balsų 
, choras, armonikų orkestras ir 
simfonijos orkestras iš vįenuo- 
liko s ypatų. Programą vedė 
musų komp. A. Vanagaitis, ku
ris pasakė įžanginę kalbą ir ati
darė programą su “Prezidento 
Smetonos Marsu”. Po keletos

tacijos parodoj Navy P.er). gražių dainų pasakė kalbas A. 
Buvo gražus baletas jaunų Olszewskis ir Lietuvos Konsu- 
mergąičių, “Margučio” armoni- las A. Kalvaitis. Kalbos abie- 
kų orkestras. | jų kalbėtojų buvo įdomios, pat-

“Diplomuotas mokinis” buvo riotiškos. 
pats “Akademijos” autorius —I 
komp. A. Vanagaitis. Prie tos1 
juokingos komedijos dar buvo 
Lietuviškų dainų popuris, va
dovaujant gerb. Vanagaičiui.

Publikos buvo daugiau negu 
paprastai telpa Lietuvių Audi
torijoj ; upas pas visus buvo 
geras. Fotografas Kundrotas 
nufotografavo visus artistus ir 
kartu fotografą Stankūną, ku
ris buvo artistų svečias.

Po programo Buvo šokiai, ku
rie tęsėsi iki 1 vai. ryto. Sve
čių buvo pp. Bačiūnai iš Tabor 
Farm, Mįch., pp. Bagdonai iš 
St. Louis, Mo. Buvo atvažia
vę ir šiaip iš kitų miestų, bet 
neteko sužinoti jų pavardžių.

Liudvikas XXX.

“BIRUTĖS” Choras išrinko 
naują iždininką, Antaną Royce- 
Pečiukaitį, kuris dabar užims 
vietą kaip InsulI turėjo prie 
Chicago Civic operos, bent taip 
mano choro vedėjas Mikas Yo- 
zavitas. Well, pažiūrėsim!

“Birutės” repeticijos buna 
ketvirtadienio vakarais Gauge 
Park 
avė. 
r i us

salėje, 55th ir So. Western 
Apie kitus valdybos na- 

parašysiu kitą kartą.
Dainininkė.

į

I

“SANDARA” praneša pasau
liui kad jos redakcijos narys p. 
Biekša išvažiavęs į Wisconsin 
ar kur kitur “darbuotis” už Re- 
publikonus. Be to Chicagoj lei
džiami paskalai buk Republiko
nų partija jiems apmokanti la
bai “didelius pinigus” už dar- 
bavimąsi. Musų kaimynams 
visai nepavydim to “didelio” 
pelno ir linkim laimingos klo
ties. Tačiau “Liaudies Tribū
nos” redakcija turi ir kitokias 
informacijas apie p. Biekšos ke
lionę: būtent jis važinėjąs ko
kios tai “istoriškos” knygos 
reikalais, į kurią busią įrašyti 
visi “dideli” žmonės kas tik 
duosią penkinę. (Jau nusilei
do iki penkinės. Pernai žiemą 
vienas “Sandaros” šulas rinko 
tai knygai dešimtines). Kokia 
ta knyga bus mums neaišku, 
gal kokia “amžinoji, knyga”

Paskalams niekas netiki 
todėl, dalykas pats paaiškės 
liau kuomet pasirodys to 
“didelio darbo” vaisiai.

KOMUNISTAI GALI BŪ
TI DEPORTUOTI

Chicagoj S. Valstijų teis
mas pripažino kad prigulė
jimas prie komunistų par
tijos yra pagrindas ateivio 
deportavimui iš šios šalies.

Tokį nuosprendį išnešė by
loje vieno Dano komunisto. 
Kaipo kitos šalies pilietis, 
žmogus neturi teisės kurs
tyti kitus prie revoliucijos 
Suv. Valstijose, pasakė tei
sėjas.

Reikia pastebėti kad Lietu
vių programas buvo pirmas iš 
tokios galingos stoties.

“Margutis” prašo kad ryti
nių ir visų valstijų Lietuviai ra
dio klausytojai kurie girdi tuos 
programus praneštu jam atvi
rute “MARGUTIS”,’ CHICAGO. 
ILL. Taipgi pageidauja kadį 
kad tie kurie- girdėjo pirm ' 
programą praneštų apie tai 
kitiems savo pažystamiems, ; 
patingai mažuose miesteliuose

CICERO, ILL.
Spalių 20 d., apie 2 vai. ry 

ištiko didelė eksplozija vie 
Lietuvio name, kur buvo mė 
nyčia. Policija griebėsi suras
ti piktadarius, bet kol kas dar 
nepavyko.

Re

T

CICEROJ Lietuviai gyvena 
neblogiausia, turi Lietuvį vais
tininką, p. Keserauską, dentis- 
tą Dr. A. J. Gussen, nemažai 
įvairių krautuvių ir kitokių 
biznių.
Ciceroj pradėjo kiek geriau dir
bti.

Kai kurios dirbtuves

Rep.

WESTERN Electric 
nija vis labai mažai 
Sakoma kad laukia rinkimų ir 
po rinkimų pradės dirbti.

BOMBA. Spalių 21 d. neši
mi piktadariai padėjo bombą 
po W. J. Bogan, Chicagos mo
kyklų tarybos pirmininko, na
mu, 741 Gordon st. Tokio pa
sielgimo priežastis nežinoma. 
Bomba sprogo apie 1 valį nak
ties. Spėjama kad tai buvo 
keršijimas už tai kam miesto 
mokyklose užlaikoma vaiku
čiams . valgyklos. Spaudoj pra
nešama kad p. Bogan gavęs vi
sokiu perspėjimu del tų valgy
klų. ’

kompa- 
tedirba.

ir 
vė
jo

INSULL bus deportuojamas. 
Sakoma kad Graikijos preziden
tas jau pasirašė dekretą depor
tavimui atgal į Chicagą Samue
lio InsulI, kuris čia bus teisia
mas už nuvarymą nuo kojų di
delių firmų kurių jis buvo vy
riausia galva. Savo laiku InsulI 
buvo vienas iš didžiausių finan- 
sierių Chicagoj. Gal jis ir da
bar turi pinigų. Depresija pa
lietė ne tik biednus bet ir tur
tuolius, tik nežinia keno naudai 
bus tos depresijos pasekmės.

BALSUOTOJAI. Chicagoje 
užsiregistravo 1,514,542 pilie

čiai ir pilietės ateinantiems rin
kimams Lapkričio 8 d. Iš jų 
651,712 moterų ir 862,820 vy
rų. Verta pastebėti kad Chica
goj yra netoli keturi milijonai 
gyventojų, taigi užsiregistravu
sių balsuotojų yra biskį dau
giau kaip ketvirtdalis visų gy
ventojų.

Phone Victory 3486

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

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

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

SOM SENUS SVEDERIUS.

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

Arti Normal Ave.
Atdara Dienomis ir Vakarais.

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeinu du kartu j -mėnesi 

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

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

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

Redaktorius-Leidėjas: Kompj-A. Vanagaitis.
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UŽ KĄ BALSUOTI?
Lapkričio 8 d. įvyksta vi

suotini balsavimai: bus rin
kimas ne tik Suv. Valstijų 
Prezidento bet ir dalies Se
natorių, Atstovų Buto na
rių, -o paskirose valstijose 
gubernatorių, valstijos at
stovų, kitur apskričių vir
šininkų.

Kiek Amerikoje Lietuvių 
balsuotojų yra niekados gal 
nežinosime. Tik vienas yra 
gerai žinomas faktas tai 
kad ne visi Lietuviai balsa
vimuose dalyvaus. Musų 
senieji ateiviai, nors iš se
nesnių laikų yra Amerikos 
piliečiais, visai užmiršta 
kad jiems reikia, registruo
tis, tokiu būdu neturi teisės 
balsuoti. Rinkimais įdo
maujasi plačiau apsitrynę il
tie kurie dalyvauja viešame 
veikime arba kurie prijung
ti prie politiškų partijų.

Bet tiems kurie balsuoja 
' reikia turėti mintyje šiuose 

balsavimuose štai ką:
Pirmoj vietoj: patartina 

balsuoti ant prezidento už 
ROOSEVELT.

Paskiau, renkant Senato 
ir Atstovi} Buto narius rei
kia balsuoti už tuos kurie 
yra “ŠLAPE’, arba kurie 
atvirai pasireiškė prieš pro- 
hibiciją. Tos plėgos Ame
rikai jau užteko.

Valstijų gubernato r i u s 
ir atstovus renkant irgi 
reikia balsuoti už “šlapius”. 
Jų yra ir Republikonų ir 
Demokratų.

Ne tik Kongreso nariai 
bet ir valstijų gubernato
riai ir atstovai turi būti 
prohibicijos priešais, tik ta
da jos atsikratysime.

¥ ¥
Lietuvių yra nariais vi

sų Amerikoje esančių par
tijų, išskyrus tik Prohibici
jos partiją. Lietuviai yra 
Demokratai, Republikonai. 
Socialistai, Komunistai.

Visiems mes negalime pa
taikauti ir įtikti, todėl tie 
“Dirvos” skaitytojai kurie 
nesutinka su musų reko
mendacija gali sau ramiai 
dirbti už savo kandidatus ir 
juos remti, o po rinkimų 
vėl užmiršti politikas.♦ ♦ *

Kiek žinoma, pagal mies
tų ir valstijų, Lietuviai yra 
vienur didumoje Demokra
tai, kitur Republikonai. So
cialistų ir komunistų visur 
po šiek-tiek įsimaišę.

Tačiau ' šiais prezidento 
rinkimais daug ir Republi
konų palinko prie Roosevel- 
to, permatydami reikalin
gumą pamainos, kadangi 
šalis atsidūrė kritiškoje pa
dėtyje. Permaina preziden
to kartais gali išeiti į gerą.

Hitler — Paprastas 
Užsispyrėlis

Vokietijos fašistų vadas 
Hitler pasirodo esąs ne kas 
daugiau kaip paprastas už
sispyrėlis kokių yra eilėse 
net Lietuvių taip save va
dinančių “veikėjų”. Hitler 
šiose dienose pasakė kad jis 
nebus patenkintas tol kolei 
jis neužvaldys Vokietijos.

Toks siauraprotis kenks
mingas ir paprastai ma
žai organizacijai, kuris no
ri arba būti vadovu arba 
viską ardyti kad jam neuž
leidžia viešpatauti, ir tokie 
žmonės yra kenksmingi ša
liai. Jau kelintas metas 
kaip Hitler kelia suirutę 
Vokietijoje: jo sukurstyti 
pasekėjai išžudė daug ko
munistų, žuvo daug ir jų 
pačių visai be reikalo. Jo 
pasekėjai trukdo Vokieti
jos susitvarkymą, ir truk
dys toliau iki neatveš savo 
įsikarščiavime ir iki nepa
matys kad tas ,jų vadas yra 
ne kas daugiau kaip tik 
trukšmadaris, neturintis už 
savo pečių nieko gero šaliai 
kaip tik savo tuščią norą 
būti valdovu.

Italiją ir Smetona užvaldė 
mažiukę Lietuvą. Bet abu 
jie savo tikslo atsiekė be 
kraujo praliejimo, ir paėmė 
šalis į savo rankas jų kri- 
tiškiausiame momente, pa
darydami tvarką ir atneš
dami daug gero. Jie turė
jo sumanymą ir gerus no
rus — tik ne sau, o visai 
šaliai.

Hitler gi yra pienas iš 
ardytojų, betvarkės kėlėjų 
ir tramdytojų šalies nuo su
sitvarkymo, kad jau reikia 
Vokietijai tokio žmogaus 
ar vyriausybės kas Hitlerį 
ir jo pasekėjus pažabotų ir 
numalšintų.

Nemaža gaisrų kyla pa
degimais iš keršto.

Nuo perkūnijos šymet su
degusių namų skaičius yra 
didesnis negu kitais metais.

Ne visi Lietuvoje tiki į 
apsidraudimą nuo ugnies. 
Paveizdan valstybės drau
dimo įstaiga turi tik 25,347 
draudėjus.

Gaisrai Lietuvoje
Valstybės draudimo įstai

gos žiniomis, šymet Lietu
voje per 240 dienų buvo 
apie 800 gaisrų. Pernai per 
visus metus buvo 620 gais- 
rų.

Šymet daugiausia dega 
ūkiai. Ūkių gaisrų kalti
ninkas didumoje yra staty
ba, sako draudimo įstaigos 
vedėjai. Žmonės stato tro
bas niekeno neprižiūrimi, 
nekontroliuojami. B 1 ogai 
įrengia krosnis, dumtrau-

Romantizmas Rusijoje 
Grąžinama

Komunistams užvaldžius 
Rusiją, viskas kas buvo ka
pitalistiška buvo naikina
ma. Tarp tų buvo uždrau
sta ir romantiški raštai.

Pastaru laiku komunistai 
cenzoriai paskelbė jog pa
velys toj uždraustoj litera
tūros srityje vystyti savo 
gabumus.

Ikišiol buvo pavelyta ra
šyti tik kapitalizmą smer
kianti, realistinė literatūra, 
garbinanti ir aukštinanti 
proletariato kovą ir nugalė
jimus kapitalistų ir buržu
jų.

KEISTUTIS
ŽMOGUS IR RITERIS

Rašo B. MRd.

kius. Taipgi daug ūkių už
sidega iš priežasties ruky- 

Mussolini užvaldė didelę mo kluonuose ir tvartuose

VASAROS RYTAS

NAMŲ SAVININKAI 
AMRIKOJE

Suv. Valstijose nuosavus 
gyvenamus namus turi 14,- 
000,000 šeimų, kaip parodo 
valdžios surašąs. Tokiu bu- 
du ši šalis stovi pirmoj vie
toj namų savininkų skai
čiumi.

Valstijomis imant, namų 
savininkų jose yra sekan
čiai:

Komunistų Konkurentas
Socialistai išstat y d a m i 

kandidatu į Suv. Valstijų 
( prezidentus Norman Tho

mas, žymiai pakenks komu
nistams. Socialistai gaus 
daugiau balsų, negu komu
nistai šiuose 'rinkimuose.

Socialistų'Tandiatas ir jų 
veikimas turi apie save šio
kio tokio rimtumo, kuomet 
komunistų pusėje to visai 
nesimato.

Nors komunistai Ameri
koje turi pilną laisvę veikti 
ir agituoti, ir nežiūrint šių 
sunkių bedarbės laikų, jie 
nepavilios į save darbo mi
nių nors joms daug ir žada 
ir nors miestuose nuolat 

. rengia “bedarbių”’ riaušes. 
"Kurie komunistų eilėse da
lyvauja tie ^daugumoje nėra 
bąlsuotojai.44

Vasaros rytas, aušta aušrelė, 
Jau už giružės teka saulelė.

Auksota varsa puošia padangę,
Šviesą jau neša visiems taip brangią. t 

Vyturis pirmas gieda dainelę, 
Sulaukęs linksmas kitą dienelę.

Iš saldaus miego visus budina,
Naktelė trumpa, kelti vadina.

Poilsis traukia, ką gi darysi, 
Darbeliai šaukia, neatsakysi.

Švelnus vėjelis pučia, šiurena,
Glosto sutikęs jauną ir seną.

Su kvapais gėlių meiliai bučiuoja, 
Dar paukštužėliai gražiai dainuoja.

Eini į lauką, ar prie žagrelės,
Tuojau palydi jie iš namelių.

Žavėja širdį, dejuot neduoda, 
Klausai, vis girdi kitą paguodą.

Per tykų orą aplink girdėtis,
Kaip girios skamba miela klausytis.

Vienur sutiksi, kitur surinka, 
Kur tiktai eini, visur sutinka.

Dar piemenėlis ir tas užrinka,
Ant birbynėlės jam pust patinka. ■ 

Visas linksmutis, po žalią lanką, 
Jaunas., mažutis, raselę brauko.

Saulė išlėto per dangų kyla, 
Vasaros rytą ir ji pamilo.

(Vinskunas Vincas.)

SVAJŲ ŠALIS
Už gilių banguotų jurų —
Tai yra šalis
Kur lelijos ir bijūnai
Laime žiuri vis.
Skaistus paukščiai ten lakioja,
Mylimai — aušra,
Pinas erdvės ir gėlynai,
Jura atvira.
Už tų jurų žavingųjų —
Pranašų šalis;
Tai šalis kur mano jausmas 
Gyvas kaip ugnis.
Ten pražydo mano meilė, 
Kaupėsi sapnai....
Man nerasti' kito krašto, 
Švento amžinai.

—Faustas Kirša.

Alabama 198,000
Arizona 46,000
Arkansas 169,000
California 726,000
Connecticut 171,000
Colorado 132,000
Delaware 30,000
Florida 154,000
Georgia 194,000
Iowa 341,000
Idaho 60,000
Indiana 474,000
Illinois 683,000
Kentucky 306,000
Kansas 267,000
Louisiana 166,000
Maryland 208,000
Mississippi 150,000
Michigan 686,000
Maine 120,000
Minnesota 350,000
Missouri 460,000
Montana 71,000
Massachusetts 439,000
Nevada 12,000
New York 1,135,000
New Jersey 471,000
New Hampshire 65,000
New Mexico 54,000
Nebraska 181,000
N. Dakota 81,000
N. Carolina 280,000
Oklahoma 225,000
Oregon 154,000
Ohio 912,000
Pennsylvania 1,198,000
Rhode Island 67,000
S. Carolina 111,000
S. Dakota 82,000
Texas 558,000
Tennessee 270,000
Utah 70,000
Virginia 272,000
Vermont 353,000
West Virginia 169,000
Washington 245,000
Wyoming 26,000
Wisconsin 440,000
Apie .3,500,000 tų namų 

savininkų yra savininkai 
namų ukėse. Tas reiškia 
kad apie pusė visų Ameri
kos ūkių yra pačių savinin
kų, kitos yra nuomojamos.

Į šias skaitlines neineina 
tie namai kuriuose gyvena 
nuomininkai, ne patys savi
ninkai.

(Pabaiga)
Keistutis vikriai ir dailiai mokėjo pa

juokti kryžiuočius, kiek leido dvaro rūmų 
etiketas. Kai 1361 metais Keistutis mūšy
je nutrenktas nuo arklio pateko į kryžiuo
čių belaisvę ir buvo nuvežtas į Marienbur
go kalėjimą; ten jam patarnavo Alfas, jau
nas Lietuvis, kryžiuočių išauklėtas Vokiš
koje ir krikščioniškoje dvasioje. Tas be 
maža ko ištautėjęs Lietuvis jaunuolis Al
fas ryžtasi Keistutį išgelbėti. Įduoda Kei
stučiu! geležį, su kuria jis išmuža savo ka
lėjimo sienoje skylę ir Alfo paruoštais ar
kliais abu pabėga. Jiedu vargingai per 
pelkes ir raistus pasiekę Mozuriją parašo 
ordeno magistrui laišką, kuriame Keistu
tis tarp kitko dėkoja magistrui už jo su
teiktas vaišes ir jei, girdi, — rašė Keistu
tis, — tu, magistre, papulsi į tokias mano 
vaišes, aš pasirūpinsiu tave sumaniau ir 
tvirčiau saugoti.

Arba panašiai 1366 metais magistras 
su* Keistučiu sutaria susitikti Įsručio pily-, 
je. Ir kada tik kunigaikštis Keistutis at
sirado kryžiuočių žemėje su savo palydo
vais, kryžiuočiai neva ęlel saugumo pake
lėje tarp Tamovo ir Įsručio pilių paslėpė 
kelis burius kariumenės, bet tuo jie nusi
žengė susitarimui, kuriuo einant Keistu
čiu! ir jo palydovams buvo leista ir apsau
gota neliečiamybė.

Štai, staiga į Keistučio stovyklą atbė
go sužeistas stumbras- ir tai buvo ženklas 
kad netoli yra apsiginklavusių žmonių. 
Tada Keistutis Stumbrio pėdomis užpuolė 
pasislėpusius kryžiuočius, juos išmušė ir 
pagrobė jų arklius. Paskiau jie laimingai 
ant kryžiuočių arklių pasiekė Įsručio pilį, 
nes tai įvyko jau tos pilies apielinkėje. 
Vienas magistro komandoras pastebėjęs 
Lietuvius atjojant ant kryžiuočių arklių, 
sušuko:

“Mes niekada iš jūsų šito nelaukėm!” 
Keistutis su švelnia ironija atsakė: 
“Ką gi padarysi kad dabar pavirto to

kie laikai ir papročiai!” — duodamas kry- 
žiuočiariis suprasti jų neriteriškumą tuo 
žygiu, išstatyti prieš jį kareivius priešin
gai susitarimui.

Buvo jaučiamas kryžiuočių lenktynia
vimas su Keistučiu riteriškume, bet visa
da kunigaikštis juos nugalėdavo. Nors is
torikas Vygandas iš Marburgo pasakoja 
daug tokių iš tų metų pavyzdžių, kurie aiš
kiai parodo kryžiuočių netaktiškumą ir 
neriteriškumą Keistučio atžvilgiu, bet re
tai kada kryžiuočiai už Keistučio taurumą 
kunigaikščiui atsimokėdavo taip pat tau
rumu.

Pavyzdžiui 1352 metais Lietuviams 
spaudžiant Labavos pilį, pilies komendan
tas Schinderkopf išgelbėjo Hening upėje 
skęstantį Smolensko kunigaikščio giminai
tį ir jį paleido nepaimdamas belaisvėn.

Tą padarė tik iš pagarbos kunigaikš
čiui Keistučiu!.

Paskiau 1380 metais Jogailai padarius 
slaptą ir labai žalingą sutartį su tikslu at
imti iš pasienio Žemaitijos Keistučio val
džią, tada Osterod komandorius Augusti
nas von Liębenstein rado pareigą apie są
mokslą pranešti Keistučiui.

Baigdamas pastebėsiu kad Keistutis 
ir savo dvare Trakų pilyje buvo pavyzdin
giausias šeimininkas. Jis rūpinosi net 
smulkmenomis, todėl ir atsilankiusiems 
svetimų kraštų valdovams bei kunigaikš
čiams visada likdavo puikus įspūdis. Ir 
dažniausia kaimyninių kraštų kunigaikš
čiai darė įvairiausius pokilius tiek iš poli

tikos atvejų, tiek ir svečiavimosi malonu
mais.

O gražieji Trakai buvo tam labai tin
kama vieta.

Pelėsiais ir kerpėmis apaugus aukštai
Trakų štai garbinga pilis,

Jos aukštus valdovus priglaudė kapai, 
O ji dar tebestovi vis....

(Maironis.)
* * c

Lietuvi, nepamirš kad esi kilęs iš ga
lingų didžiavyrių šeimos!

Kitame numeryje bus: 
“KEISTUTIS MARIENBUMGO 

KALĖJIME”
Kaip iš jo pabėgo su pagalba jauno Lietu

vio Alfo. Labai graži apysaka.
4; y,

RUSU ATSIRADIMAS
Lietuvoje

Rusai atsirado Lietuvoje nuo 19-to 
šimtmečio. Rusijos valdžia nukariavus 
Lietuvą, siuntė j Lietuvių gyvenamą kraš
tą nemaža kolonistų, valdininkų ir savo 
kariumenės.

Prieš 60 metų Rusų Lietuvoje beveik 
nebuvo, bet po 1897 metų, kada labiau įsi
galėjo Rusinimo politika, Rusų skaičius 
Lietuvoje žymiai padidėjo. Paprastai Ru
sų valdžia ištremdavo Lietuvius už nepa
lankumą Rusų valdžiai, o jų vieton atsiųs
davo iš Rusijos gilumos Rusus valstiečius, 
kuriuos Lietuviai burliokais arba kacapais 
vadino. Tie atsiųstieji Rusai buvo labai 
nepasėdas gaivalas, pasižymėjo netvarkin
gu gyvenimu.

Pirmutinis tikras Rusų smūgis Lietu
vai buvo kada 1795 metais carienė Katrė 
Didžioji susitarus su Vokietija ir Austri
ja suplėšė Lenkiją ir Lietuvą.

Antras smūgis buvo tai 1863 metais 
uždraudimas Lietuviškos spaudos.

Bet visos pastangos galingos Rusų im
perijos Lietuvą išnaikinti nuėjo vėjais.

Šiandien Lietuva nepriklausoma, pa
vyzdingai tvarkosi, o Rusija suglerus ir 
alkana nežino už ko stvertis.

NEI VIENA pasaulio šalis neturi tiek 
įvairumo pinigų kiek Chinai. Savo api- 
vartoje jie turi į 200 įvairios rūšies, didu
mo ir vertės pinigų. Kai kurie jie eina po 
visą šalį, kiti tik po nekurias sritis. Ben
dras Chinų pinigų kursas labai žemas. Ma
žiausios vertės pinigai yra ploni gabalėliai 
vario, su skylutėmis, nešiojami suverti ant 
šniūreliu. Už viena dolarį ju galima gau
ti 3000.

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

Reikalaukit “Dirvoje”

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 šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

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

Kaina: vietiniams po 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

LIETUVOS SE1 
DARBAI ŠI

Rašo M.
“Dirvos” specialus k

(Tąsa iš pt

DOVAINIŲ, LINK/ 
LOS” TYJ

Kauno pilies ka 
vaisių kad galima iš 
nos buvo statytos ne 
liais atvejais, tačiau 
sunku. Pietinės sien 
sukrauta iš paprastų 
ta į žemę apie metr; 
tarpe savęs kalkių ir 
šutinė sienos dalis išr 
prastų akmenų ir plyt 
prasideda sienos virš 
ta degėsių, kas rodo .’ 
ginta. Čia pat rasta ; 
turiolikto šimtmečio 
šiaip įvairių geležgal 
kirvis, rankinis priet 
ir sienoms daužyti ii 
Kieme rasta keletas žr

Kauno pilis slepia 
nes medegos, tat archf 

, to darbo nemesti, o p 
smulkmenų. Ištyrus į 
Lietuvių gyvenimas 
šimtmečio laikotarpyje, 
nežinomų dalykų, apie 
gyvenimą ir kariąvimi 
pilies tyrinėjimas bus i 
tais.

Dovainonių
Yra žinių kad Liet 

rusiuosius degindavo ii 
dodavo. Tokių kapų 
yra daugybė ir jais iki 
mėjosi, o arė juos žmon 
darni kad naikina dideli! 
Niekam iki šių metų nea 
patyrinėti tokių kapų vii 
juose yra. Tiktai šymet 
vienu Vokiečių mokslini] 
rė pabandyti, taip sau i; 
sirinko pradžiai DOVj 
esančius už 27 kilometn

Kapas kuris buvo n 
penkis metrus skersai ir 
rų aukštumo. Pirma 1 
viršaus samanos, o pas] 
atsargiai kasti žemė. N 
tikta juodos žemės šiuo 
70 centimetrų gilumoje 
žinis pjautuvas ir maži t 
Mokslininkų nuomone ši 
penktą amžių po Krista 
apie 1400 metų atgal nuo

Bekasinėjant kitus t 
je kapus, kurių čia yra s 
čių, buvo užtikta dar du 
molinių indų skeveldrų, p 
nai iš žvirgžduoto molio 
mitiviškai, vienas smaili 
ir moters kapas siekiąs k 
(Daugiausia dėmesio 

šis kapas. Jame, sulyg 
(papročių, buvo sudėta kai 

degintų ir šiaip daiktų. • ] 
rių žalvarinių žiedų vien 
kas, be jų rasta dar žalv; 
kaklo papuošalų, sagčių 
mažučių varpsčių. Varpi 
siškai sveiki, nes degintas 
ugnies, nei drėgmės. V 
įvairiais raštais, pagražini 
kokie sutinkami žmonėse

Dovainonių kapai del ] 
metais nebaigti dar visišk 
bus tęsiami kitais metais, 
dar senos musų kultūros ] 
išvilkus i dienos šviesa, da

Linkaičių Piliai
Tokių pat radinių radi 

totyros draugija Linkaiči 
tiriami taip pat pilkapiai, 
pedicijai pavyko atkasti 1 
užtikta moters griaučiai 
žiu. Ant griaučių kaklo 
apikaklė, ant rankų — apii 
vos špilkų, kuriomis matyt 
segdavo plaukus ir su kurii 
laidota. Gri*>”~ ’
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LIETUVOS SENOVĖS TYRIMO 
DARBAI ŠIĄ VASARĄ

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

(Tąsa iš pereito num.)

DOVAINIŲ, LINKAIČIŲ, “DIEVO SA
LOS” TYRINĖJIMAI

Kauno pilies kasinėjimai davė tokių 
vaisių kad galima iš jų suprasti jog sie
nos buvo statytos ne vienu kartu bet ke
liais atvejais, tačiau keliais, suprasti dar 
sunku. Pietinės sienos apatinė dalis yra 
sukrauta iš paprastų lauko akmenų, įleis
ta į žemę apie metrų, akmenys sulipdyti 
tarpe savęs kalkių ir žvyro mišiniu. Vir
šutinė sienos dalis išmūryta eilėmis iš pa
prastų akmenų ir plytų. Toje vietoje kur 
prasideda sienos viršutinė dalis, pastebė
ta degėsių, kas rodo kad pilis buvo sude
ginta. Čia pat rasta apie kelis šimtus ke
turiolikto šimtmečio pradžios vilyčių ir 
šiaip Įvairių geležgalių, vienas kautynių 
kirvis, rankinis prietaisas durims laužti 
ir sienoms daužyti ir šautuvo vamzdis. 
Kieme rasta keletas žmonių griaučių.

Kauno pilis slepia dar daugiau istori
nės medegos, tat archeologai mano pradė- 

, to darbo nemesti, o pilį ištirti7 iki pačių 
smulkmenų. Ištyrus pilį, labiau paaiškės 
Lietuvių gyvenimas dvylikto-penkiolikto 
šimtmečio laikotarpyje, paaiškės daug dar 
nežinomų dalykų, apie karus, apie pilių 
gyvenimą ir kariavimų metodus. Kauno 
pilies tyrinėjimas bus tęsiamas kitais me
tais.

Dovainonių Kapai
Yra žinių kad Lietuviai senovėje mi

rusiuosius degindavo ir čia pat juos lai
dodavo. Tokių kapų Lietuvos laukuose 
yra daugybė ir jais iki šiol mažai kas do
mėjosi, o arė juos žmonės, draskė, nežino
dami kad naikina didelius praeities turtus. 
Niekam iki šių metų neatėjo į galvą mintis 
patyrinėti tokių kapų vidų ir pažiūrėti kas 
juose yra. Tiktai šymet Prof. Volteris su 
vienu Vokiečių mokslininku Engeliu nuta
rė pabandyti, taip sau iš įdomumo, ir pa
sirinko pradžiai DOVAINONIŲ kapus, 
esančius už 27 kilometrų nuo Kauno.

Kapas kuris buvo nutarta ištirti turi 
penkis metrus skersai ir yra 70 centimet
rų aukštumo. Pirma buvo nuimta nuo 
viršaus samanos, o paskui pradėta labai 
atsargiai kasti žemė. Netrukus buvo už
tikta juodos žemės sluogsnis, degėsiai, o 
70 centimetrų gilumoje senoviškas gele
žinis pjautuvas ir maži titnago gabalėliai. 
Mokslininkų nuomone šie radiniai siekia 
penktą amžių po Kristaus gimimo, arba 
apie 1400 metų atgal nuo musų dienų.

Bekasinėjant kitus toje pačioje vieto
je kapus, kurių čia yra apie keletą dešim
čių, buvo užtikta dar du' pjautuvai, daug 
molinių indų skeveldrų, padarytų labai se
nai iš žvirgžduoto molio ir negražiai, pri- 
mitiviškai, vienas smailiaašmenis kirvis, 
ir moters kapas siekiąs ketvirtą šimtmetį.

Daugiausia dėmesio sukėlė kaip tik 
šis kapas. Jame, sulyg senovės Lietuvių 
papročių, buvo sudėta kartu su lavonu su
degintų ir šiaip daiktų. Iš rastų čia ketu
rių žalvarinių žiedų vienas visiškai svei
kas, be jų rasta dar žalvarinių apirankių, 
kaklo papuošalų, sagčių ir deginto molio 
mažučių varpsčių. Varpsčiai užsilikę vi
siškai sveiki, nes degintas molis nebijo nei 
ugnies, nei drėgmės. Varpsčiai išrašyti 
įvairiais raštais, pagražinimais, tokiais pat 
kokie sutinkami žmonėse dar ir dabar.

Dovainonių kapai del laiko stokos šiais 
metais nebaigti dar visiškai ištirti, darbai 
bus tęsiami kitais metais. Jie slepia daug 
dar senos musų kultūros pėdsakų, kuriuos 
išvilkus į dienos šviesą, daug kas paaiškės.

Linkaičių Piliakapiai
Tokių pat radinių rado ir Šiaulių kraš

totyros draugija Linkaičiuose, kur buvo 
tiriami taip pat pilkapiai. Draugijos eks
pedicijai pavyko atkasti vieną kapą kur 
užtikta moters griaučiai iš pirmųjų am
žių. Ant griaučių kaklo rasta žalvario 
apikaklė, ant rankų — apirankės, prie gal
vos špilkų, kuriomis matyt ta moteris su
segdavo plaukus ir su kuriomis ji buvo pa
laidota. Griaučiai su trupučiu žemės bu-'

vo paimti iš vietos taip kaip jie buvo ras
ti, nepakeičiant nei mažiausios smulkme
nos, įdėti į stiklinę dėžę ir parvežti į Šiau
lių muzejų.

“Dievo Salos” Tyrimai
Senovės tyrimui dar buvo padaryta 

viena ekspedicija į Raudondvario apielin- 
kes (prie Nevėžio ir Nemuno susibėgimo) 
jieškoti taip vadinamos “Dievo Salos”. Se
nuose raštuose sakoma kad apie 1363 me
tus Nemuno saloje, ties ta vieta kur į Ne
muną įteka Nevėžis, buvo pastatyta pilis 
pavadinta Nauju Kaunu. Keistutis vėliau 
tą pilį išgriovęs ir išvijęs iš salos kryžiuo
čius, kurie buvo ten susukę sau gūžtą. 
Musų mokslininkai kaip tik ir norėjo iš
tirti ar ištikrųjų buvo tenai pastatyta pi
lis ar ne. Jiems pavyko surasti vietą kur 
iš vienos pusės dabar teka Nemunas, o iš 
iš antros tęsiasi pievos, kuriomis, kaip ma
tyt, seniau tekėta Nemuno šakos ir vietos 
butą ištikrųjų salos. Toj vietoj, kadaise 
saloj, o dabar jau, per penkis šimtus metų 
pakeitus Nemunui vagą, silsi jungus su 
krantais, buvo rasta daugybė plytų atlau
žų ir net dar sveikų plytų, ir šiaip visokių 
liekanų, iš kurių nesunku nustatyti kad 
tenai ištikro būta pastatytos pilies. Moks
lininkai yra nuomonės kad tai tikrai butą 
tos pilies kuri minima senuose raštuose, 
kurią pastatė Vokiečiai, norėdami čia įsi
tvirtinti, ir kurią išgriovė paskui didis ku
nigaikštis Keistutis.

Daugiau šiais metais archeologinių 
tyrinėjimų nedaryta, tačiau ir tai kas da
ryta jau tiek daug kad tenka tiktai džiaiįg
is. Musų mokslui ir musų senovės pažini
mui šie visi darbai nepaprastai svarbus. 
Tais darbais padaryta pirmas žingsnis į 
žilos, gražios, mažai dar ištirtos musų se
novės tyrimo sritį ir jau dalinai prasklai- 
dytos tos miglos kurios supa musų praei
tį. Iš rastų daiktų jau daug ką galima pa
tirti, ką suprasti. Kitais metais visi to
kie darbai bus tęsiami toliau, ir reikia ma
nyti kad jie bus taip pat sėkmingi kaip 
šią vasarą.

(GALAS).

y o o
PAUKŠČIŲ PRIEGLAUDA

Indijos gyventojai, Indusai, labai my
li ir rūpinasi gyvuliais ir paukščiais. Ypa
tingai jie globoja senus ir ligotus paukš
čius. Tokiems paukščiams Indųsai stei
gia prieglaudas. Kiekvienas turtingas In- 
dusas turi namelį paukščiams, kuris jų 
kalboje vadinamas “parhbara”; tai labai 
gražus, išdabintas namelis. Jame' gyve
nantieji paukščiai prižiūrimi ir lesinami.

Indusų meilė ii' rūpinimąsi paukščiais 
aiškinama šiaip: je mano kad žmonių vė
lės, žmogui mirus, persikelia į gyvulius ir 
paukščius, ir jie tiki kad kiekviename 
paukštyje gyvena kurio nors žmogaus vė
lė.

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

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

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 p§l., 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 Aro ' Cleveland, Ohio

PER TVORA
PASIDAIRIUS

KELIONĖ
Lekia, dunda traukinys, 
Garvežys garuoja, 
Jonas Kilpa iš Giraičių 
Toli išvažiuoja. ♦ ♦ ♦

Tėvų žemėj ankšta buvo.
Nėr’ ko įsikibti;
Tat sumanė Argentinon
Dalies jieškot vykti.

Susikimšęs laivu plaukė 
Ir gaivino viltį,
Kad, suradęs laimę savo, 
Gaus aukštai pakilti.

Žmogus šaudo aukso
- kulkas,

O likimas gaudo;
Tai tau rūpesčiu šukuoja:
Tai varguos pamaudo.

Gražu yra sapnais kelią 
Argentinon kloti,
Tiktai gaila kad vargelis 
Ims katutėm ploti.

Jonas rado ko nelaukė:
Ligas, vargus, badą,
Jauną spėką išaikvojo,
Gavo kapą juodą....* * * ,

Jonų daug tokių keliavo 
Pyragų ragauti — 
Laivų linijoms padėjo 
Dividendų krauti.

V.

Karalius ir vežikas
Vokietijos karalius Fri

drichas II už atžarybę mė
go gerai apmokėti, jeigu ši 
atžarybė būdavo sąmonin
ga.

Sykį jo vežėjas už apsilei 
dimą buvo nusiųstas Span- 
davos tvirtovėn — draus
mės batalijonan, kur jam 
prisieidavo vežti mėšlus.

Vieną dieną Fridrichas 
atsilankęs tvirtovėn sutikt 
savo buvusį vežiką.

— Na, kaip gerai sekas, 
Krištupai, naujoj vietoj?— 
jis pajuokdamas jį užklau
sė.

Krištupas filosofuodamas 
atsakė:

— Galų gale del manęs 
vistiek ar aš mėšlus vežu, ar 
jūsų malonybę.

Po tokio atsakymo kara
lius sutrumpinęs bausmės 
laiką priėmė jį atgal.

Padaryt kvailystę gali ir 
protingas žmogus; nesigai- 
lėt dėl jos gali tiktai kvai
las; bet girtis padaryta 
kvailyste — reikia būti vi
siškai nepataisomu, nepa
prastu kvailiu.

Pirožnikovas.
Az

Kartą didis Graikų iš
minčius Diogenas užėjo į 
turtingo žmogaus pokilį, 
kuris norėdamas pavaišinti 
taip garbingą svečią, pripy
lė jam didelę taurę vyno. 
Vieton išgerti, Diogenas jį 
išpylė aslon. Už tai užpuo
lė jį šeimininkas ir svečiai 
kam jis veltui išgaišinęs 
tiek daug vyno! Diogenas 
jiems atsakė:

— Jeigu aš bučiau vyną 
Išgėręs jis vistiek butų pra
žuvęs, ir, be to, dar man 
b'utų galvą apsvaiginęs. O 
dabar pražuvo man jokios 
žalos nepadarydamas.

: PAJIEŠKOJIMAI :
Kiekvienam “Dirvos” skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
mas sykį į metus patalpi

nama dovanai.
“DIRVA”

i82# Superior avė. Cleveland, Ohio

Klaj unas

JAU PRASIDEDA PRENUMERAVIMAS 
ISTORIŠKOS APYSAKOS, KO VISI 

LAUKĖTI KNYGA 250 PUSLAPIŲ

1932

Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

30
31

1
2
3
4
5

KALENDORIUS
Lapkritis-November

Alfonsas. Skirgailis, Prakūrime, Validė
Liucilė. Sargė, Tyris
Visų šventų. Kaributas, Vaivara.
Vėlinės. Valentinas. Skindris, šalna, Balve
Teofilis.
Karolis.
Elzbieta. Jadrė, Auktumas

Vidimantas, Eidvile 
Buteika, Orunas

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

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

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

KAS TURIT ATLIE
KAMU KNYGŲ?

_________ X

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

“Juodas Karžygis”,
“Baltijos Aras”,
“Vargšų Karalienė”,
“Kryžeivis”.
“Ekscelencija” komedija
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” ar 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.

Senų Laikų Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius lini- 
mentus, bet nė vienas nepagelbėjo 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-Expellcrį ir tik po dviejų 
išsitepimų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expellcris yra 
geriausias iš visų linimentų.”

J. S.
Lockport, N. Y.

PAIN-EXPELIO

ISTORIŠKA APYSAKA’

Parašė K. S. Karpius

$1
Šis metas yra 550 sukatuvių metas nuo mirties Didžio Lietuvos Ku

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

Kaip pažint: vedęs ar ne
Vienos apdraudimo drau

gijos agentas, sugryžęs iš 
kelionės gyrėsi kad jisai ga
lįs iš viso būrio žmonių pa
žinti kuris vedęs, kuris ne
vedęs. Einant raštinės dar
bininkams po pietų į vidų, 
atsistojo prie durų ir nuro
dinėjo kuris jo nuomone yra 
vedęswir beveik visus atspė
jo tikrai.

— Kuriuo budu tu tą at- 
spėji? — klausė jo perdėti- 
nis.

—Vedę vyrai visuomet 
prie durų nusitrina kojas į 
patiestą prie slenksčio pin
tinėlę, o nevedę to nedaro.

Apie save nesakyk nei 
gero nei blogo. Jei imsi 
girtis žmonės tau netikės; 
jei save peiksi, jie manys 
tave esant blogesniu negu 
sakaisi. Tai geriausia nie
ko apie save nesakyti.

—L. Tolstojus.

Ne j ieškok sau garbės ki
tus niekindamas. —Kantas.■

TAPK1T 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, Ob’
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SUBAČIUS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

DIRVOS" VAJAUS EIGA
'6820 SUPERIOR AVE.

»>»
CLEVELAND, OHIO

nesiūs linksmins jūsų gimi
nes “Dirva” už $1.50.

gali atnaujinti, prisiuntę sei metų dykai, 
vieną naują metinį skaity- 2Z22TZ
toją gaus sau “Dirvą” pu- DELE PROGA!

NAUDOKITĖS ŠIA DI-

Miestelis kurio geležinkelio 
stotis atima visą prekybą 
ir naikina patį miestelį.
Subačius yra Panevėžio 

apskrities nedidelis miestu
kas, tarp šių artimiausių 
miestų: ketvirtam kilomet
re j šiaurę randasi Suba
čiaus gelžkelio stotis; 12 ki
lometrų į Karsokiški; 11 kl. 
į Palėvenę; 13 kl. į Surde
gį; 14 kl. į Raguvėlę-; 18 kL 
į Miežiškius. Su .visais pa
minėtais miesteliais galima 
susisiekti gerais keliais.

Subačius nėra istorinis 
bažnytkaimis ar šiaip kuo 
pasižymėjęs, nes dar nėra 
senas, bet mažas besiku
riantis miestelis.

Subačius tačiau plačiai 
yra žinomas, stovi labai 
dailioj vietoj, aplinkui snau
džia milžiniškos girios. Per 

' pati miestuką teka sraunus 
upelis, vardu Viešinta. To 
upelio kilmė paeina iš Vie
šintų ežero, nes iš ten pra
sideda jo srovė.

Gyventojų miestelis var
giai turi porą šimtų. Ma
žesnė dalis yra Žydų. Krau
tuvių yra mažai, apie 10. 
Viena ūkininkų bendrovė, 
kuri, kaip ir kitos bendro
vės nekyla. Ji susitvėrus 
dar Rusų laikais, bet nega
li aukščiau pakilti ir gana. 
Lietuvai stojus ant*, savo 
kojų visi apielinkės ūkinin
kai stojo šios bendrovės rė
mėjais, krautuvėj atsirado 
daugiau prekių. Bet pra
slinkus keletui metų pasiro
dė kad ji vėl puola, žemyn, 
nariai pradėjo likviduoti at
siimdami užstatus. Prie to 
bendrovę privedė Žydų at
kakli konkurencija ir ne
kultūringų Lietuvių pasi- 
vergimas Žydams. Turtin
giausias Žydas Ulna, bekon- 
kuruodamas tuoj pralobo, 
išsistatė dviejų aukštu, na
mą. Antras, Laizaravičius, 

.verčiami valstybine degtine 
ir gyvena pasiturinčiai.

Subačiuje randasi gari
nis didelis malūnas ir lent
pjūvė, kurį įrengė parvykę 
iš Amerikos Vinckunas ir 
Pielė. Jie išstatė dailų na
mą ir tame name įrengė 
krautuvę.

Miestelyje yra pradinė 
mokykla, pašto agentūra. 
Nuovadijos skyrius perkel
tas į Subačiaus stotį. Bu
tų čia reikalinga nors vįe- 
nas policininkas tvarkos pa
laikymui. Kokioje suirutė
je pribuna iš stoties, bet ne 
taip patogu. Valsčiaus val
dyba irgi stotyje.

Bažnyčia “ant vieno 
akmens” statyta

Subačiuje yra daili kata
likų bažnyčia ir dvi Žydų 
sinagogos. Katalikų bažny
čia seniau buvo maža me
dinė, kuri dar ir dabar sto
vi apiplyšus. Penkiasde
šimts metų atgal buvo pa
statyta nauja didelė mūri
nė su dviem aukštais bokš
tais. Seni žmonės pasako
ja kad ta bažnyčia stovinti1 
ant vieno akmens: Sakoma 
kad jos statymo laike' bu
vo rastas labai didelis ak
muo laukuose užmiestyje. 
Jį vietoje suskaldė ir apdir
bo ir parvežus užteko jo po 
visais kampais. Toj apie- 
linkėj senesni žmonės atsi
mena šią istoriją apie vieną 
ąkmenį.

Seniau buvo Šaulių, Pa
vasarininkų organizacij os, 
bet jos 1-926 metais prisi
jungė prie Subačiaus sto
ties organizacijos ir suda
rė tvirtesnes organizacijas. 
Tik pasiliko davatkėlių tre
tininkių kuopos.

Atlaidai metiniai atsibu-

na šie: Pašventinimas baž
nyčios, Šv. Trejybė, Šv. Pe
tro ir Povilo, Trijų Karalių.

Turgai būdavo kas antra
dienis, bet dabar ir turgus 
perkėlė į Subačiaus stotį ir 
jie laikomi penktadieniais. 
Ten daug geriau biznis ei
na. Subačius liko apleistas. 
Šiandien biedni turi eiti 
vieno-kito pūdo grudų net 
4 kilometrus ir neturėdami 
savo arklio turi nešti sa
vimi.

Karo laikai
Subačius karo metu ne

daug nukentėjo. Apšaudė 
katalikų bažnyčią ir keletą 
trobesių sudegino. Bažny
čiai kliuvo keletas sviedinių 
ir šrapnelių per tai kad ten 
Vokiečiai pastebėjo Rusų 
kulkosvaidžius aukšt u o s e 
bokštuose. Bet Rusų ka- 
■iumenė greitu laiku aplei

do miestelį ir tokiu budu 
jam nedaug teko nukentėt.

I

Apie Subačiaus stotį
Subačiaus stotis tapo šių 

dienų centras, ’per tai kad 
bėgyje dešimties metų iš
rūko Į didelę, gyvą sritį; 
su laiku pats miestelis vi
sai pranyks, o stotis pavirs 
pačiu Subačium. Dabar jau 
gyventojų turi daugiau ne
gu miestelyje, turi kur kas 
daugiau ’ krautuvių, didelis 
Iršos prekių sandėlis; du 
gaziniai malūnai, vienas 
Lietuvio Kaulėno, antras 
Žydo, Mikelio. Turi didelę 
pašto įstaigą, nuovadijos 
skyrių su dviem policinin
kais ir nuovados padėjėju. 
.Valsčiaus valdyba randasi 
(kaime už pusės kilometro 
auo stoties.

Penktadieniais į turgus 
suvažiuoja ūkininkai su vi
sokiais produktais iš toli
mų kraštų, o pirkėjų dar 
daugiau, nes patogu atva
žiuoti, čia eina platusis ge
ležinkelis nuo Radviliškio 
iki Obelių. Susipirkę reik
menis sėda į traukinius ir 
gryžta atgal. Tuomi- Suba
čiaus stotis ir pragarsėjo. 
Ateitis jai didelė ir gyven
tojai- nuolat dauginasi.

Jaunimas čia yra pažan
gus ir veikia ką sumano 
kultūriško. Turi savo dū
dų orkestrą, kuris griežia 
vakarėliuose ir šiaip viso
kiuose pasilinksminimuose 
ir iškilmėse. Visas nepato
gumas senesniems kad dar 
nėra išgalių pasistatyt baž
nyčią. Buvo gandai kad 
statys bažnyčią, bet mano 
nuomone, gal žmonės iki to] 
susipras ir pamatys kad 
nėra reikalo tiek pinigo iš
dėti, nes Lietuvoj tų Dievo 
namų ir taip perdaug. Vie
toj to galėtų išstatyti atsa
kančią švietimo įstaigą.

Karo metu stotis beveik 
visai nebuvo kliudyta, tik 
buvo vienas nuotikis Vokie
čiams traukiantis iš Lietu
vos pro Subačiaus stotį. 
Keletas bolševikų su užrū
dijusiais šautuvais sumanė 
atsisvėikint su Vokiečiais: 
susitaisę pakrumyje paleido 
keletą šūvių į einantį trau
kinį. Traukinis staiga su
stojo ir Vokiečiai atidarė 
ugnį. Tą naktį keletas ne
kaltų žmonių nukentėjo; 
vienas jaunuolis ir šiandien 
vaikšto be vienos kojos.

Apsistojus šaudymui Vo
kiečių traukinis važiavo Pa
nevėžio link. Bet to neuž
teko: Vokiečiai sugryžo ry
tojaus dieną padėkoti jiems 
už pasveikinimą. Stoties 
srityje nieko neradę, su kul
kosvaidžiais traukė linkui 
Subačiaus miestuko, kur 
susidūrė su bolševikais. Jie 
spėjo iššauti kartą ar ne, o

Carolyn Wilkitas iš Oly
phant, Pa., rašo: Jus manęs 
nepažystate, bet mes tuoj 
susipažinsim. Aš pamačiau 
“Dirvą” pas Petrą Baboną, 
Scranton, Pa., ir ji man la
bai patiko. Eynon, Pa., 
gyvena daug Lietuvių, ir 
aš jiems pasakiau apie jū
sų laikraštį. Vienam savo 
draugų daviau paskaityti 
“Dirvą” ir parodyti ki
tiems na ir štai gavau tris 
naujus skaitytojus. Trum
pu laiku tikiu ir daugiau 
užrašyti. Čia yra daugybė 
Lietuvių kurie dar apie jū
sų laikraštį negirdėjo. Kaip 
greit jie pradės dirbti jie 
prižadėjo užsirašyti. Aš pa
ti norėčiau skaityti “Dir
vą”, bet del bedarbės neiš
galiu užsirašyti. Reiks pa
laukti iki prasidės darbai.

Nuo Redakcijos: Už to
kį jūsų pasidarbavimą Ad
ministracija paskyrė jums 
dovanų “Dirvą”, kurią gau
site kas savaitė. Prašome 
darbuotis ir toliau.

Petras Pivaronas, biznie
rius ir žinomas Pittsburgo 
veikėjas, negalėdamas pasi
darbuoti “Dirvai” kitaip, 
prisiuntė prenumeratą už 
tris metus, tuomi pralenk
damas tą skaitytoją kuris 
pereitą savaitę mokėjo už 
du metu.

A. J. Bernotas iš Grand 
Rapids, Mich., prisiuntė 1 
naują skaitytoją ir žada 
padaryti visus šio miesto 
tautiečius “Dirvos” .skaity
tojais. Perilgai čia viešpa- 
padaryti visus to miesto 
tavo cicilikai, sako jis.

Pr. Musnikas, Waterbu
ry, Conn., išrašė “Dirvą” į 
Lietuvą savo seserei stu
dentei ir užprenumeravo jai 
knygą “Klajūnas”.

Simanas Dainys iš Bing
hamton, N. Y., įstojo į “Dir
vos” skaitytojų eiles.

Mus labai džiugina kad į 
Vajaus raginimą atsišaukia 
Lietuviai iš tolimų koloni
jų. Artimose valstijose jau 
beveik visi kurie jaučiasi 
Lietuviais esą prenumeruo
ja “Dirvą” per metų metus 
ir ja gerėjasi.

Bet yra dar daug Lietu
vių kurie neturėjo progos 
su “Dirva” susipažinti, ir 
kaip greit susipažino pra
deda patys užsirašyti ir ki
tus ragina tapti skaityto
jais.

Pr. Vaičiulis iš Buffalo, 
N. Y., užsirašė “Dirvą” sau 
ir savo tėvams į Lietuvą, 
prisiųsdamas Lietuvos bonų 
kuponus.

Ant. Mickus, Pittsburgh; 
Pa., prisiuntė du pusmeti
nius skaitytojus.,

J. Jurkštas iš Detroit, 
Mich., atnaujino savo pre
numeratą ir išrašė “Dirvą” 
pusei metų savo broliui į 
Lietuvą.

Stasė Triškienė iš Cicero, 
III., išsirašė “Klajūną” ir 
prisiuntė prenumeratą sa
vo kaimynės už “Dirvą”.

Barbora Dvilaitė, Chica
go, Ill., kuri neapleido ne

užsiprenumeravus nei vie
nos K. S. Karpavičiaus apy
sakos, prisiuntė $1 už kny
gą “Klajūnas”.

K. C. Urbšas iš Halifax, 
Kanadoj, užsirašė apysaką 
“Klajūnas”.

TIK PO VIENĄ, VIE- 
VIENUTĖLĮ

“Dirvą” platinti yra la
bai lengva. Ji tuoj padvi
gubės, ir visai nejučiomis, 
kaip tik kiekvienas “Dir
vos” skaitytojas užrašys 
“Dirvą” savo draugui arba 
giminei, prikalbindamas jį 
arba ją tapti skaitytoju.

Taipgi reikia neužmiršti 
saviškių Lietuvoje. “Dir
va” yra vienas iš mylimiau
sių Lietuvoje laikraščių. O 
tik $3.00 metams. Kurie 
kitaip negalit, užrašykit tik' 
pusei metų.’ Per šešis mė-i

“DIRVA” DYKAI
Tiems kurie dabar “Dir

vos” dar neskaito, o norėtų 
skaityti, gali lengvai užsi
dirbti sau “Dirvą” pusei 
metų prisiunčiant vieną 
naują metinį skaitytoją. Už 
du nauju metiniu skaityto
ju gaus sau “Dirvą” visam 
metui. Dirbkite, nes “Dir
vą” platint labai lengva — 
tik supažindinkit draugus 
su ja ir jie tuoj užsisakys.

Senieji “Dirvos” skaity
tojai kurie del bedarbes ne-

t Ofiso Telefonai Namų X 
?MAin 1773 KEnmore 4740Wf

1 1114 Standard Bank Bldg.
T Baigęs teisių mokslų Cumber
fl. land Universitete ir darbuojas 
į su Teisių ofisu advokatų 
1 Collister, Stevens 
T Kurzenberger
X Su visais teisių reikalais 

1 v viai, Slavai, Lenkai ir
J kreipkitės prie musų.

ir

Lietu- į 
Rusai -J

JONAS BRAZAUSKAS
vietoje, kur gausite viską šviežią ir už žymiai 

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

1248 East 79th St. — Netoli Superior
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i NIKODEMAS A. WILKELIS |
| (Never auskas)

Licensed Funeral Director |
= Visiems gerai žinųmas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- = 
= bernišką laidotuvių vietą
| WILKELIS FUNERAL HOME |

= 6522 Superior Avenue
| NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. = 
H Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok E 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems — 
= lygus, be tsižvelgimo j kaštus.
— Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- — 
= derniškas. E
E HEndcrson 9292 - =
Pilimi iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiEiiiiiiiiiiii i!iiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii|l,'=
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“Kas platina “Dirvą” tas platina A p š v i e t ą

Milžiniškas “DIRVOS” Naujų
Skaitytojų VAJUS!

Šis Vajus rengiamas tam kad kuodidesnis skaičius Amerikos ir kitur gyvenančių Lie
tuvių skaitytų. “Dirvą”, ir gautų progą perskaityti “MERUNAS, Juodo Karžygio Sū
nūs”. Kviečiame -visus senus skaitytojus dalyvauti: gaukit “Dirvai” nors po VIENĄ 

NAUJĄ SKAITYTOJĄ.

“Dirvą” užrašyti lengva — tik priminkit ką “Dirva” savo skaitytojams duoda ir kož- 

nas mielai ją užsirašys. Galit užsidirbti sau keletą dolarių, daugiau pasidarbuodami.

KAINUOJA METAMS
Galima išsirašyti tik pusei metų 

Pusei metų — Puse kainos

AMERIKOJE
KANADOJE
LIETUVOJE -kilur

$2.50
$3.00

DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS DARBININKO PASILINKSMINIMAS, KA- (
DA VISOKIEMS KITIEMS PASILINKSMINIMAMS PINIGU MĖTYT NĖRA. į

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

Atnaujindami savo prenumeratas, patys naujai užsirašydami arba kitiems užrašyda

mi, ir norėdami visokių informacijų Vajaus reikale, rašykite adresuodami:

Spalių 28, 1932

RUDENS META
Didžio Lietuvos I 

gaikščio Keistučio 550 
visa Lietuva labai iški 
gai paminėjo: visur su 
ta eilės paradų, demons 
jų, paskaitų, vaidinimų 
certų: Lietuvos Šiaulių 
junga išdirbo sukaki 
minėjimo planą ir išsi 
nėjo rinktinių ir burių 
dyboms. Tuo budu patf 
nėjimas atlikta sulig iš 
sto nustatyta tvarka, 
siems piliečiams tiek i 
mes, tiek paskaitos pa 
gaivinamo įspūdžio, pt 
jų patriotinį ūpą ir dv 
Nevienas panoro sekti 
siu musų sentėviu Ke 
čiu. Kaip jautėsi priešii 
ji musų tautai gaivala 
čia jau kitas klausimas 

♦ *
Šiuos žodžius rašau 1 

sėjo 30 dieną. Iki mano i 
tys pasieks skaitytojų : 
jie jau bus užmiršę k; 
dieną veikė: Mes tai d: 
bulves kasame. Vieni 
baigė, kiti dar ne. Bu 
geros smėlėtose dirvose 
tokiose joms labai pakt 
lietus; didelė dalis bu 
derliaus supuvo.

Juk šymetiniai lietus d 
lę dalį javų supudė, gi 
kūnijos daug klojimų 
trobų sudegino. Žemės I 
Rūmų apskaičiavimu, 
tuvai lietus pridarė šin 
milijonų litų nuostolių. D 
sumanymų, daug projt 
nuėjo vėjais. Visokius 
skaičiavimus lietaus van 
nunešė į Nemuną, o iš tf 
Baltijos jurą.

Nors oficialė spauda ir

KALĖDŲ EKSKURSU
Į LIETUVĄ

Rengia Liet. Laiv. Agen 
Sąjunga Amerikoje

ŠV1DIAM ERIKA
fegat u

Zzjjggly NEWYORKO į 
'/■'KLAIPĖDĄ

TRUMPAS KEIUSiltETUVApcrŠVEDl

“DROTTNINGHOLM”
Išplaukia iš New Yorko

Gruodžio 2, 1932
Ekskursijos palydovas VI.- 
Mučinskas, švedų Amerikos L 
nijos, Centro raštines Amsi 
koje, Lietuvių skyriaus vedėja 
Jis stengsis padaryti kelioi 
pilną Įdomybių, apie kurią v 
siems bus smagu prisimini 
Gauk brošiūrėlę ‘Bendros I: 
formacijos Kelionėje į Klaip 
dą’ ir ‘Kalėdų Ekskursija’ Gai 
narnos pas agentus arba:
Swedish American Lir 

21 State St. New York, N.

Vokiečiai sėjo kulkas kaįp 
lietum. Bolševikams nebu
vo kada nei pažvelgti į 
juos, kur tik rado kokią lin
dynę spruko, ir jautėsi la
bai nekaip pakliuvę tvirto 
priešo rankose. Ir šiandien 
keletas draugužių ilsisi ša
lia Subačiaus miestuko už 
savo raudoną vėliavą ir už 
tą naktį pakibinimą Vokie
čių traukinio apleidžiant 
jiems Lietuvą....

P. Gurklis.

6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO
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Į AMERIKA-KANADA-LIETUVA-SUKRUSKITE! Į 
= Stokite visi į ‘‘Dirvos” Artojų eiles — reikia daugybės darbininkų — uždirbkit kelis dolarius. = 
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IŠ LIETUVOS
RUDENS METAS

Didžio Lietuvos Kuni
gaikščio Keistučio 550-metĮ 
visa Lietuva labai iškilmin
gai paminėjo: visur suruoš
ta eilės paradų, demonstaci- 
jų, paskaitų, vaidinimų, kon 
certų: Lietuvos Šiaulių Są
junga išdirbo sukaktuvių 
minėjimo planą ir išsiunti
nėjo rinktinių ir burių val
dyboms. Tuo budu pats mi
nėjimas atlikta sulig išank- 
sto nustatyta tvarka. Vi
siems piliečiams tiek iškil
mės, tiek paskaitos padarė 
gaivinamo Įspūdžio, pakėlė 
jų patriotini ūpą ir dvasią. 
Nevienas panoro sekti gar
siu musų sentėviu Keistu
čiu. Kaip jautėsi priešingie
ji musų tautai gaivalai — 
čia jau kitas klausimas.

^.5: V * *

Šiuos žodžius rašau Rug
sėjo 30 dieną. Iki mano min
tys pasieks skaitytojų akis, 
jie jau bus užmiršę ką tą 
dieną veikė: Mes tai dabar 
bulves kasame. Vieni jau 
baigė, kiti dar ne. Bulvės 
geros smėlėtose dirvose, ki
tokiose joms labai pakenkė 
lietus; didelė dalis bulvių 
derliaus supuvo.

Juk šymetiniai lietus dide
lę dali javų supūdė, gi per
kūnijos daug klojimų bei 
trobų sudegino. Žemės Ūkio 
Rūmų apskaičiavimu, Lie
tuvai lietus pridarė šimtus 
milijonų litų nuostolių. Daug 
sumanymų, daug projektų 
nuėjo vėjais. Visokius ap
skaičiavimus lietaus vanduo 
nunešė j Nemuną, o iš ten Į 
Baltijos jurą.

Nors oficialė spauda ir la-

KALĖDŲ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengia Liet. Laiv. Agentų 
Sąjunga Amerikoje

ŠVEDU AMEBIK0S 
id£,' UNIJA

Tv-4-SLh u
V NEWYORKO i 

KLAIPEDA

TRUMPAS KELIAS; LIETUVĄ per ŠVEDIJA

“DROTTNINGHOLM”
Išplaukia iš New Yorko

Gruodžio 2, 1932
Ekskursijos palydovas VI.- P. 
Mučinskas, Švedų Amerikos Li
nijos, Centro raštines 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

I 21 State St New York, N. Y.

bai gyrėsi, girdi, Lietuva e- 
santi lyg ana laimingoji oa
zė tyruose, kurios pasauli
nė krizė nepalietus. Tačiau 
toks didelis algų sumažini
mas tarnautojams visai ką 
kita sako. Girdėti ir dar ma
žinsią jau ir be to mažą at 
lyginimą. Ir dabar vieni pra 
džios mokyklų mokytojų te
gauna vos per 190 litų atly
ginimo mėnesiui. Tačiau vis 
dėlto ant jų pečių remiasi 
Lietuviškoji knyga: jie tik 
vieni ją skaito. Ankštesnieji 
musų ponai skaito Rusų. 
Vokiečių ar kitokias knygas 
Ypatingai madoj pigus Ry
gos firmų Rusiški leidiniai 
vadinami “dvuchlitovki”. 
Taip vadinami dėlto kad jie 
parduodami po du litu už 
vieną knygą.

Laikraščių įabai madoj 
Rygos “Segodnia”, einąs iu 
kart i dieną. Pareina daug 
ir kitų svetimomis kalbo
mis laikraščių. Lietuviškus 
laikraščius teskaito provin
cijos smulkesnioji inteligen
tija ir pradžios mokyklų 
mokytojai. Čia nenoriu kal
tės mesti ir musų gimnazijų 
mokytojams: pas juoo Lie 
tuviška knygą ar laikraštis 
taipgi randa vietos.

Taipgi pas mus labai įsi
vyravęs paprotis siūlyti iš- 
anksto dar neišleistas kny
gas. Tada Įvairus Įgalioti ir 
neįgalioti personažai vaik
ščioja po visus plačios Lie
tuvos miestelius ir įkyriai 
lenda siūlydami savo dar 
nepagamintas prekes. Ypa
tingai pagarsėjo įvairus Vy
tauto Didžioji ir Vilniaus 
albcmų leidėjai. Daug del 
to ir įvairių nusiskundimų 
kyla. Taip antai, ir aš pats 
pas panašų “kolektorių” už
siprenumeravau Vytauto 
Didžiojo albomą, ’tačiau tik 
paskutinio teisino dieną jie 
tesugebės man jį prisiųsti 
Reikia pasakyti, šitie “ko
lektoriai” yra labai įkyrus' 
tarnautojams grasina ap
skųsiu juos ministerijoms 
jei atsisąkysią jiems duoti 
pinigų ir priimti jų siūlomą 
prekę. Girdi, jų leidinius 
prenumeruoti esanti kiek
vieno patrioto pareiga. Kas 
jų leidinių nc-priimąs, tas 
esąs nepatriotas ir tokiam 
Lietuvoje vietos neturį bū
ti, juo labiau užimti valsty
binę tarnybą.

1928 metų perversmo mi
nėjimo albomo leidėjas pa
sielgė dar bjauriau: nieko 
nesiklausdami išsiuntinėjo 
tą algomą visiems dvasiš-

kiams, valstybės tarnauto
jams .bei šiaip labiau prasi
lavinusiems asmenims. Val
stybės tarnautojai minėtą 
albomą kiek galint išpirko, 
manydami kad jį leidžią val
džios parama naudojančio- 
sios leidyklos ar asmens.

IŠTARKIME TEISY
BĖS ŽODĮ

Amerikos Lietuvių kata
likiška spauda elgiasi labai

pasakė: “Lai jie dabar so
dina mus j kalėjimą, sodin
sime mes juos. Į vietą pa
sodintųjų stoja dirbti šim- 

i tai. Lietuvos valdžia pri-

AKRONO NAUJIENOS I
(

turį valdžioje įtakos, o gal kąriumenę, kuri kasdien pa- 
Lietuvos Tautininkų Cen- siryžus ginti musų tautos 
tras. Visi kiti asmens ai- ■ nepriklausomybę.
bomo nepirko, todėl pašto | Rašoma kad Lietuvos ka-

nekatalikiškai, iš kurios net į stigs kalėjimų. Musų bus 
tikri katalikai pradeda pik- pergalė”.
tintis. Šmeižia jie musų Bet liaudis to nenori. Ar

jstaigos jį vėl grąžino lei- riumenė ištvirkus, nck^ta- 
dėjams. talikiška, girtuokliai ir kar-

Pasirodo kad tą albomą' tožninkai. Bet paimkit ki- 
išleido bendra su valdžios m šalių laikraščius: Estų, 
sferomis neturįs asmuo. Jo Francuzų, Italų ir net Ru- 
tikslas buvo daugiau pasi- sų, juose musų kariumenė 
pelnyti, ne tiek išgirti ano giriama ir aukštinama kai-
perversmo suruošėjus ir da
bartinius tautininkų vadus. 
Išpirkėjusi aną albomą ne
apsidžiaugė, o tik nusipjovė, 
kadangi jo turinys nevertas

po dorai išauklėta ir pilnai 
po kariumeniška drausme.

Ar ne gėda katalikams 
savo lizdą dergti?

Toliau, rašoma kad Lie
įneštųjų pinigų. Užtat, be- tuvoje persekiojama katab- 
abejo, leidėjas turėjo gali- ‘kai ir kunigai. T:.i did-Ukai ir kunigai. Tai didele
mumo pasibastyti po Kauno' nesąmonė, kuri gundo išei- 
‘Miramarkas”. Vėliau, rcds.įvlus prieš kitų pažiūrų žmo- 
ir j teismą už tai pakliuvo.' nes ir prieš Lietuvos val-

Tuo budu panašus Lietu- džią. Jeigu Lietuvos kata- 
viškos knygos platintojai tik į likams ir jų vadams leistų 
atgrąso musų inteligentinę| laisvai veikti tai Lietuva 
visuomenę nuo Lietuviškos greitai patektų į Lenkų 
knygos. Jei leidėjai skun- nagus arba žūtų nuo įvai- 
Jžiasi musų inteligentijos rių naminių rietynių.
bukumu ir nesiįdomavimu 
Lietuviška knyga tai pir
miausia tegul dėkoja šito
kiems “platintojams”, apga- 
zusiems ir apvylusiems mu- 
;ų inteligentiją.

Lord Croake-.

Valdžia remia savivaldybes.
Kaunas. — Vyriausybė iš 

taupomosios valstybės ka
sos paskolino šioms savival
dybėms stambias paskolas: 
Tauragės miesto savivaldy
bei 60,000 litų elektros tink
lui mieste įrengti; Ukmer
gės miesto savivaldybei — 
60,000 litų mokykloms sta
tyti, ir Prienų saviv. 30,000 
litu — skerdyklai statyti.— 
Tsb.

Kauna vandentiekis.
Kaunas. — pastaru metu 

Kaune yra pravesta jau 46 
kilometrai vandentiekio, 
o kanalizacijos — 37 kilom. 
Vandentiekis ir kanalizacija 
dar tebevedama. Prie šių 
Jarbų dirba apie 300 žino
mų. Į vandentiekio ir kana
lizacijos tinklą įjungtas dar 
tik mieseto vidurys. Kanali
zacija ir vandentiekis Kau
nui jau kaštavo apie 8 mi
lijonus litų. Iš 100,000 gy-

Dievo tarnai turi tarnauti 
Dievui ar mamonui? Taigi 
rašykite-kalbėkite teisingai 
ir atvirai. P. Kriukelis.

Kiek pagamins cukraus.
Kaunas. — Šymet Lietu

voje cukriniais runkeliais 
yra užsėta 5000 ha. plotas. 
Runkelių derlius geras. Dėl 
to tikimasi iš šymečio run
kelių derliaus pagaminti 
cukraus apie 14 000 meišų. 
100 klgr. kiekvienas. Cuk
raus fabrikas pracė’O veik
ti Rugsėjo mėn. gale.—Tsb.

JAMES Restaurant
6603 Wade Park Avenue 1

Skat; is Amerikoniški ir Enrnpišk 
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.

Nušautas bevalgant. šeš-i x KAUKIJJ BALIUS, 
tadienio anksti rytą, kuo
met iš vakaro svečiai su
ėję į Diamond Inn, ant W. 
Waterloo road, užkandžia
vo, muzikai grojant, tapo 
per langą nušautas vienas 
valgyklos svečias, Paul Mo- 
rack, 34 m. amžiaus. Jį nu- kestras bet beveik ir visa Cle- ”7 11 Cl d 1 /A Q O IV 1 JAIDAODI wnlonrln O 4-TTr>

Akrono 
Lietuvių Draugiškas Klubas tu
rėjo savo maskaradų šokį 'Spa
lių 22 d., kuris išėjo pilniausia 
pasekmingas visais atžvilgiais. 
Muziką patiekė Joe Luizcs or
kestras iš Cleveland©, ir tai bu
vo geriausia muzika kokią Ak- 
roniečiai girdėjo per~"ilgą lai- 

I ką. Ne tik pribuvo Luizos or-
- , --------- ---  —----- ---- ----- ■

žudė jo ypatiški priešai, velando Vyčių 25-ta kuopa. Už 
bet kas tai niekas nežino, JJJ tokją parama mes tariame 
ir jis mirė ten pat prie sta-, jieTls širdingą ačiū.
i -»«■ i u • •- Pirma dovana baliuje laimėjolo Morack buvo vienas isiAlice ^eber antrQ iafmėio Aį. 
Akrono požeminio gyveni- tanas Kazlauskas, o trečia Eli- 
mo asmenų, užsiimdinėjęsj zabeth Trumpickas. Išreiškia- 
įvairiais priešįstatymiškais n?e sav0 širdingą padėką kiek- 
kriminališkais darbais 
turėjo tos rūšies priešų.

Jis kišenių i e turėjo revol-

) -'."dary
mui šio parengimo pasekmingu.

Komitetas.

veri bet neturėjo kada jo 
panaudoti. Tapo nušautas 
per langą, prie kurio jis sė
dėjo ir užkandžiavo. Ten 
buvo ir daugiau žmonių ir 
kada pasipylė šūviai, visi 
metėsi bėgti slėptis. Žu- 
'Mkos nakties tamsoje din
go.

1932 METU BONU 
KUPONAI

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

Lietuvos Pavasarininkai 
beveik po visą Lietuvą bu
vo nutarę per Liepos mėne
si rengti daug rajoninių ir 
visuotiną kongresą. Val
džia dažinojus kad tie kon- 
gresininkai bus nukreipti 
prieš valstybę, nedavė leidi
mų. Pavasarininkų vadai 
be leidimų sauvališkai su
rengė kongresus 1 ir juose 
pradėjo dergti valdžią. Už 
tai tapo suimti du dideli 
šyškos, Prof. Eretas ir Pr. 
Dovydaitis ir keliolika stu
dentų, kurie pasodinti po 3 
mėnesius į kalėjimą atsivė
dinti.

Lietuvos kunigai yra nu- 
•istatę nugriauti dabartine 
Lietuvos vyriausybę. Tai 
"aktas. Ragelių klebonas
Matulionis per pamokslą

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

B. A. BRAZIS
5905 White A ve.

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 — TAKELES — MOSTIS 
Sulaiko š-’ti iš nirmos dienos. Ga'- 
vos skaudėjimą ir Neuralgiją ir 30 

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

JAUNIMO JUDĖJIMAS. Ak
rono Lietuvių Draugiškas Klu
bas Įvedė ką nors naujo kada 
pereitą mėnesi pradėjo laikyti 
draugiškus vakarėlius kas mė
nuo. Pirmutini vakarą mer
ginos narės pat’ekė užkandžius 
o-vaikinai saldžius gėrimus. Ki
ta susirinkimą merginos nuta
rė ir pareiškė vaikinams kad 
jos patieks gėrimus, o vaiki
nams įsakė pagaminti «užkan- 
ižiu ir atsinešti. Tas vakarė
ms buvo Spalių 18 d., Y. W. C. 
A..salėje. Kada ta vakarą vai
kinai pradėjo ateiti su pyra
gais ir sandvičiais, kuriuos jie 
oagamino, merginos tikrai bu
vo nustebintos. Vakarą pralei- 
ta lošiant kortomis, vėliau už

kandžiaujant. Merginos pradė
ję ragauti vaikinų pagamintus 
užkandžius patyrė kad jie yra 
puikus valgių gamintojai.

Taigi, merginos, nesisarma- 
tvkit, nes dabar dar tebėra 
“leap year”. Tik pamanykit 
kaip butu puiku jeigu vyras, 
šeimos galva, atliktu virimą ir 
kepimą. Stasys ir Renis,
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| MRS. A. JAKUBS Į
(A. JAKUBAUSKIENĖ) =

Lithuanian Funeral Home =
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =

kambarius leidžiame dykai.
= Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 

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

nių pervežimui i ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
= gos. žemiausia kaina laidotuvėms visos lėšos $150 

ir aukštyn be apribojimo. ReikaL telefonuokit.
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
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PROGA JUS U 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.

ventojų, vandentiekiu nau
dojasi apie 70,000 žmonių. 
Kasdien jie sunaudoja pus
ketvirto tūkstančio kb. met
rų vandens. — Tsb.

NAUJI KALENDORIA1 1933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, I52boestbornoamasasy

DIENOMIS

Informacijų kreipkitės į vietas agentus arba

Taipgi
mai
BERLIN
GEN. von STEUBEN

Puikus 
iš

geležinkeliu susisiekimas
BREMERHAVEN į

LIETUVĄ

reguliariai savaitiniai išplauki- 
žinomais Lloyd Kąbin Laivais 

STUGGART 
DRESDEN

NORTH GERMAN LLOYD
1119 Euclid Ave. Cleveland

— PATOGUS
IS NEW YORKO

KALĖDINIAI IŠPLAUKIMAI
Greičiausiais Pasaulyje Laivais

EUROPA BREMEN
Lapkr. 19—Gruod. 8 Lapkr. 30—Gruod. 16

NORTH 
GERMAN

LLOYD

KALĖDINĖ EKSKUR
SIJA Į LIETUVĄ

Trunka mažiau kaip 7 die
nas parvažiuoti j gimtinę šalį 
jeigu keliausit greitais Lloyd 
Laivais — BREMEN arba EU
ROPA. Kiekvienas turistas tu
rėtų pasinaudoti šia puikia 
proga aplankyti savo gimtinę 
šalį, ir tuo pat laiku praleisti 
Kalėdas tarp savo giminių.

The North German Lloyd be 
abejonės yra viena iš populia- 
riškiausių Transatlantiko Lini
jų tarp Lietuvių Amerikoje ir 
ši visų mėgiama kompanija or
ganizuoja keturias Kalėdines 
ekskursijas j Europą dviem 
savo milžiniškais juru laivai. 
BREMEN ir EUROPA.

Vienatinis tikslas šios Linijos 
bus patenkinimas ir palinksmi
nimas pasažierių, puikiausias 
maistas, gražus judami paveik
slai, taipgi koncertai ir šokiai 
prie laivo orkestro.

Visos ekskursijos bus ypatiš- 
kai vadovaujamos; bagažas ir 
vizos kaip ir kiti reikalai lie
čianti kelionę bus atsakančiai 
aprūpinti.

JiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiitiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiuiiiifintiiit up,
1 ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS

Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio 
Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikim •- prisipildykil 

sau tanką su Nauju Žaliu ETHIl GASOLINE

Daugiau Spėkos
Daugiau
Mylių

<0°

PEMllOIL Gausit visose X
Pennzoil £
Stotyse E

J.UBRICA'T'Jjj,

: THE COLUMBIA REFINING COMPANY Ę
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Kiekvieną Sekmadieni

YOUNGSTOWN *1
PITTSBURGH *2
SHIPHWL IŠVAŽIUOJA

Cleveland . .8:20rytolšIš
Iš E. 55th St. ..8:29 ryto

Iš E. 93rd St. . .8:34 ryto
Iš

ten ir
atgal
ten ir
atgal

GRYŽTA
Pittsburgh 4 :00 vakare 

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

arba 9:59 vak.

Tikietai geri tiktai kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE RAILROAD SYSTEM

- v I^i^—I
ONLY One Way Rd. Trip 
between CLEVELAND and BUFFALO

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

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

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

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

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

Ask your Local Tourist ir .
Ticket Agent for nrw C&B j?
Line Folder, including Free
Auto Alap and details on 

our Ail-Expense Trips.



s DIRVA Spalių 28, 1932
... ....... <

I
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| KAS GIRDEI CLEVH.MOE-APIELINKĖSE |
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais i 
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Lietuviu Aviacijos Diena ši Sekmadieni, Spaliu 30d.
MAYFAIR AIRPORT MAYFIELD RD.

Lietuvių Aviacijos Diena 
šį Sekmadienj, Spalių 30

Rengkites Visi!
Gerbiami Clevelando ir apie

linkių (Lietuviai! Ar mes dar
buosimės del savo tautos taip 
kaip mes'kartais darbuojamės 
siauros politikos ar svetimų la
bui? Ar mes jaučiamės esą 
tikrais Lietuviais, tokiais ko
kiais mus močiutės išauklėjo? 
ar musų širdyse yra jausmas 
Lietuvybės kuris sužadintų mus 
pasiaukauti tautos labui? Jei
gu taip yra tai nepamirškime 
tos dienos — tai yra šio sek
madienio, Spalių 30-tos — ka
da Clevelande atsibus Lietuvių 
Aviacijos Diena. Tai bus die
na ne vienos ypatos, ne vienos 
partijos, bet vienos tautos — 
Lietuvių tautos, kas prisidės 
prie musų tautos garbės.

Apsilankę į Aviacijos iškil
mę, paremsim lakūnus kurie 
pasiryžę skristi per Atlantiko 
plačius vandenis iš New Yorko 
j musų tėvynės laikiną sostinę 
Kauną, o perskridę atneš gar
bę visai musų tautai ir kartu 
tiems mums kurie prisidėsim. 
Mes jau turime keletą visokių 
Lietuvių pasižymėjusių čampio- 
natais, pridėkim prie jų ir la
kūnus - orlaivininkus, kuriems 
pasiekti užsibrėžto tikslo rei
kalinga musų parama. Kapi
tonas S. Darius ir lakūnas St. 
Girėnas pilnai pasitiki kad jie 
Atlantiką nugalės.

'Lakūnai rodys įvairius skrai
dymus ore, o trečias jų, drą
suolis Juozas Bolys šokinės iš 
lėktuvo su paračiutu žemėn iš 
tūkstančių pėdų aukštumoj.

Kurie norėsit palekioti ore 
su šiais lakūnais, galėsit.

Atsilankykit į MAYFAIR 
AIRPORT (ant Mayfield road) 
važiuojant į rytus. Tas airport 
randasi prie pat Mayfield road 
ir surasti lengva.. Galima va
žiuoti automobiliais, strytka- 
riais ir autobusais. Atsiųskit 
savo vaikus pasigerėti musų 
oro narsuoliais.

Jonas Jarus, 
Aviacijos Dienos Komisijos 

Pirmininkas.

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 šį susirinkirųą ir už- 
sUiokėję turėsit pilnas nario 
teises.

Namų savininkai, prisidėkit 
1 šią organizaciją, patirsit ką 
gero ji nariams padarys. Yra 
laugybė bendrų reikalų kurie 

namų savininkams reikia iš- 
:en dirbti. Stokit j eilę!
Susinešimui visokiais reika- 

a’s kreipkitės į sekretorių: 
Joe Šimkus, 697 E. 101 Street.

KAUKIŲ BALIUS. Pirma
dienį, Spalių 31 d., Lietuvių sa
lėje Liet. . Vyčių 25-ta kuopa 
rengia smagų kaukių balių su 
dovanomis. Pradžia nuo 8 vai. 
vakare, įžanga 25c.

Lapkričio 13 d. L. V. 25 kp. 
statys 5 aktų dramą, “Sąžinė”, 
Lietuvių salėje.

ATSARGIAU su pinigais. Iš 
Union Trust banko ant E. 89 
St. ir Buckeye road viena mote
ris išsiėmė $1,000 ir išėjo gat
vėn. Ją užklupo plėšikai ir pa
grobę pinigus pabėgo. Dabar 
plėšiką? visur tėmija žmones su 
pinigais, taigi neimkit iš bankų 
pinigų daug ant kart, arba jei
gu reikia kam ką mokėti imkit 
čekį.

“DIRVOS” VAKARŲ 
PROGRAMAS

EI, PAKLAUSYKIT!

f®.

Lietuviai Dalyvaus Visų 
Tautų Parodoje K

Miesto auditorijoj šį rudenį 
rengiama milžiniška Visų Tan
ai Paroda, tokia kokia buvo ke
li metai atgal. Paroda prasi
dės Lapkričio 19 d. ir tęsis iki 
27'd. Clevelando Lietuvius at
stovaus Lietuvių Moterų Klu
bas. Moterys smarkiai darbuo
jasi padarymui Lietuvių sky
riaus labai gražiu.

šioje Parodoje matysite tą 
ką savo gyvenime Lietuviai di
delėje didumoje nematė: Au
ditorijoje bus išbudavota repli
ka BIRUTOS KOPLYČIOS ko
kia yra Palangoj ant Birutos 
Kalno. Viduje bus išdėta įvai
riausių Lietuvių išdirbinių dar 
iki šiol Clevelande nematytų— 
ką turėjo Chicagos ir kitų mie
stų parodos.

Apie tai bus plačiau praneš
ta vėliau.

SVARBU VAIKAMS
Šioje Visų Tautų Parodoje 

galės pasirodyti Lietuvių vai
kai su savo išdirbiniais Lietu
vos namų, kryžių, malūnų ir ki
tokių dalykų ką tik vaikai gali 
iš popierio padaryti. Už tai 
gaus sau tikietus į Parodą, o 
tie kurių išdirbiniai bus gra
žiausi laimės dar, dovaną.

“Dirva” patieks'jūsų vaikams 
reikalingų pavyzdžių ir foto
grafijų iš Lietuvos,, tiktai atsi- 
kreipkit.

Kurie vaikai greičiau pada
rys savo išdirbinius galės at
nešti ir išstatyti juos “Dirvos" 
lange, o atėjus parodos laikui 
jie bus perkeliami į miesto au
ditoriją.

Tėvai, paraginkit savo vai
kus kurie yra gabus rankdar
biams gaminti, tegul jie neuž- 
sileidžia kitų tautų vaikams.

Chicagos Parodoj Lietuvių 
jaunimas laimėjo pirmą garbę 
už programą pora savaičių at
gal. čia gali laimėti brangias 
dovanas pinigais ir šiaip^

Tuoj atsiųskit savo vaikus į 
“Dirvos” redakciją (6820 Su
perior avė.) gauti paveikslų ir 
paaiškinimų.

“Dirvos” Redakcija.

LAKŪNAI jau Clevelande. 
Antradienį atskrido į Clevelan- 
dą musų lakūnai Kapt. S. Da
rius ir St. Girėnas, taipgi pri
buvo ii' jų paračiutninkas Juo
zas Bolys, kuris šokinėja iš lėk
tuvo ir leidžiasi žemyn.

Lakūnus MAYFAIR Airdro
me pasitiko Aviacijos Dienos 
komisijos sekretorius C. F. Pet
raitis. Gerb. Darius atvežė iš 
Pittsburgo, kur jie turėjo savo 
iškilmę pereitą sekmadienį, nuo 
tautiečio duonkepio Pivarono 
dovanų “Dirvos” redaktoriui 
tris kepalus duonos. Duona dar 
buvo šilta, ngs jiems neėmė va
landa laiko iš Pittsburgo at
skristi.

Antradienio vakarą P. P. Mil
iulio, komiteto iždininko, ofise 
atsibuvo Aviacijos Dienos Ko
miteto posėdis su lakūnais, nu
statymui bendros tvarkos laike 
aviacijos iškilmių.

Po susirinkimo, komiteto pir
mininkas Jonas Jarus pasikvie
tė lakūnus ir komiteto darbuo
tojus pas save J vaišes.

Jų milžiniškas lėktuvas (žiū
rėkit paveikslą šiame pusi.) pa
liktas Mayfair airporte (May- 
field road). Trečiadienio rytą 
Kapt. Darius ir Bolis automo
biliu išvažiavo į Dteroitą ten 
sutvarkyti aviacijos dieną kitai 
savaitei, o Girėnas darbuojasi 
prie prirengimo skraidymams 
šį sekmadienį.

Penktadienio, vakare Hollen- 
den viešbutyje įvyksta lakū
nams pagerbimo vakarienė, o 
šeštadienio vakare lakūnai da
lyvaus Demokratų Klubo ba
liuje. žvalgas.

RADIO PROGRAMAS
šį sekmadienį, 9 vai. ryto, iš 

stoties WJAY, bus girdimi se
kanti Lietuviai artistai

(Bronė Rasiulis — solo,
Vincas Jasinskas — solo dai

nos.
Jonas Dr^sutis ir Al Mikė

nas — akordionistai.

PINAKLIO mėgėjai, nepra
miegokite! Lapkričio 11 d., 
penktadienio vakare, Lietuvių 
salėje viršuje bus didelis Pi- 
naklio turnamentas už Clevelan
do Lietuvių Pinaklio čampiona- 
tą. Laimėtojas gaus dovaną, 
taipgi bus dovanos kožnam sta
lui.

Ar Prezidentu liks Hoover ar 
bus išrinktas Roosevelt — šis 
Pinaklio turnamentas įvyks vis- 
tiek. Tai bus ketvirta diena 
po rinkimų ir jau žinosim ku
rie laimėjo: Republikonai ar 
Demokratai.

■ Įžanga į Pinaklio turnamen- 
tą ir šokius bus tik 25c. Ruoš
kitės kortuoti kožnas su savo 
partneriu (partneriai nesimai- 
nys). Komisija.

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

LIET. DEMOKRATŲ Klubas 
šio šeštadienio vakare Lietuvių 
salėje turės smagų balių. Už- 
kviečiami atsilankyti visi vie
tos ir iš apielinkių Lietuviai. 
Bus šokiai ir kortavimas, kor
tose laimėję gaus dovanas. '

Pradžia 7:30 v. vakare, įžan
ga visai maža. Komisija.

MAŽINS taksus. Eina kal
bos kad namų savininkams bus 
numažinta taksai apie 15 nuoš. 
nuo dabar mokamos sumos. Ki
tą metą Liepos mėnesį jau mo
kėsis numažinta suma.

Real Estate Board reikalu- 
ja kad taksai butų numažinti 
dar daugiau: 20 nuoš. nuo na
mų, o 40 nuoš. nuo žemės skly
pų'

Lietuviams namų savinin
kams patartina rašytis į Namų 
Savininkų Sąjungą ir padėti 
kovoti už numažinimą taksų.

Lapkričio 8 d. bus patiekta 
balsavimui už paskyrimą pen
kių milijonų dolarių miesto rei
kalų vedimui. Visi piliečiai pri
valo balsuoti PRIEŠ. Tegul 
miesto valdininkai mažinasi sau 
algas ir lai mažina kitas išlai
das', tada nereikės gyventojams 
uždėti penkių milijonų dolarių 
naštą.

“DIRVOS” PINAKLIO 
TURNAMENTAS

Penktadienio vakare
LAPKR.-NOV. 11 d.

Lietuvių Salėje 
Laimėjusieji gaus dovanas.

PIENAS pabrangsta 1c ant 
kvortos ir puskvortės, nes pie
no ūkininkai išsikovojo dides
nę kainą už pieną pristatomą į 
pienines.

TAKSAI užsivilkę. Kadangi 
daugybė namų savininkų neuž
mokėjo taksus, šiame apskrity
je užsilikusių taksų yra sumo
je $53,000,000. Tai yra užsi
likimai iš kitų metų ir šymet.

Padėkavonės Dienoje 
LAPK.-NOV. 24 d.

rengia RADIO Koncertą 
ir Balių

Lietuvių Salėje

NUŠOVĖ bedarbį. Bedarbis 
Alex Gribniak, 44 m., nuo 2273 
W. 7 st., nuėjęs į Karchar an
glies pardavimo kiemą norėjo 
prisikrovęs maišą anglies neš
tis namon. Jį užklupęs kiemo 
sargas peršovė. Paikas sar
gas, negalėjo šiaip išvaryt be
ginklį žmogų, bet pamatęs an
glį imant tuoj ištolo paleido 
šūvį. Jis pats irgi paprastas 
darbininkas, galėjo suprasti 
kad žmogų vargas privarė eiti 
anglį vogti.

ATIDARĖ Darželį. Pereitą 
sekmadienį Clevelando Slovakai 
atidarė savo kulturinį Darželį. 
Nors lijo, publikos dalyvavo di
delė minia.

Gauta iš Kauno laiškas kad 
Lietuvių Darželiui Dr. Basana
vičiaus biustas bus išsiųstas 
jau trumpu laiku.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

Paveiksle matosi Kapt. S. DARIUS ir Lakūnas St. GIRĖNAS, kurie skris kitą pavasari Į Kauną. Su jais 
Clevelande dalyvauja Juozas Bolis, drąsuolis Chicagietis, kuris šoks su paračiutu aukštai iš oro j žemę.

Prasidės 12:30 vai. dieną. Programas bus labai Įvairus ir įdomus — niekad dar Lietuviai nematė Lie
tuvius atliekant ore tokius dalykus. Bus figūrinis skraidymas, demonstravimas aeroplano saugumo moto
rui sustojus; parašiutu nusileidimas. Kapitonas S. Darius vežios oru narius rėmėjus pirmutinio Lietuvių 
skridimo per Atlantiką iš New Yorko Į Kauną. Atsilankykit visi, atvežkit savo vaikus, savo kaimynus Į 
šį Aviacijos pokili — ĮŽANGA VISIEMS VELTUI, o smagumo turėsit ištisą popietį. Rengia išvien tau
tininkai ir katalikai. — Nuvažiavimas lengvas:_ iš Euclid Ave. važiuokit'automobiliais i pietus iki MAY- 
FIELD AVE., paskui Į rytus iki MAYFAIR AIRPORT Tik 9 mailės nuo Lietuvių salės. Nuveža ir stryt- 
kariai, kuriuos reikia įsėsti ant Euclid avė., žemiau E. 105th St., ir turi užrašą MAYFIELD -WARREN
SVILLE Center. Nuo linijos galo sėskit į Bušą.. Nuo FIVE POINTS eina Bušai iki Mayfield Avenue.

Judge Manuel Levine
Svarbu yra pažymėti kad Dry 

Maintenance League (Sausumo Pa
laikymo Lyga) smarkiai priešinasi 
kandidatūrai Samuel Levine į Tei
sėjus Court of Appeals, ir aktiviai 
remiai jo oponentą. Taipgi keista 
kad ta pati organizacija ragina sa
vo narius per bažnytines organizaci
jas, įrašyti vardą Benjamino C. 
Boer į tuščią vietą Court of Ap
peals kuri liko mirus Judge Willis 
Vickery. Kitais žodžiais, jie sten
giasi užkontroliuoti tą teismą savo 
šalininkais.

Kuomet pasvarstai kad Boer yra 
advokatas tos Sausųjų Palaikymo 
Lygos ir kiti du jų apmokami gal
vos, Southwell ir Yoder, kurie buvo 
iškėlę reikalavimą prašalinti Sheriff 
John Sulzmann ir kurie reikalavo 
kad butų palaikoma po senovei Jus
tices of the Peace teismai, su jų 
gaujomis kurie lakstė ir darė niek- 
šystes po vardu įstatymų, krėsdami 
žmones, o apsaugodami tokius ku
rie buvo tikri kaltininkai, kiekvienas 
mes turim pasvarstyti koks geras 
buvo pasielgimas Judge Manuel Le
vine Moran byloje, kuris apie devy
ni metai atgal (septyni metai pirm 
Suv. Valstijų Aukščiausio Teismo 
išsprendimo tokio pat principo Too
mey byloje) išrado kad Taikos Tei
sėjų arba jų bernų, kurie daro sau 
pelnus areštuodami žmones ir išras- 
dami kaltais yra neteisėti, ir jų nu
teisimai buvo atmesti. Tai buvo di
dis žingsnis panaikinimui nežmoniš
ko blogo šioje srityje.

Judge Levine taipgi prisidėjo prie 
opinijos Bender byloje, panaikinda
mas nuosprendžius tokių užpuolikų 
kurie įsiverždavo po įstatymų prie
danga kratų daryti neturėdami jo
kios teisės. Tą nuosprendį vėliau 
užtvirtino ' šios Valstijos Aukščiau

sias Teismas.
Jeigu ir neremtume Teisėjo Le

vine už jo 29 metus teisingo tarna
vimo visuomenei tai turėtume rem
ti už tai kad jis eina prieš savo opo
nentą kurį remia Dry Maintenance 
League ir jų gerai apmokami virši
ninkai, kurie daro pelnus iš laužy
mo prohibicijos įstatymų.

PARSIDUODA
12837 Lorain avė. Pieno ir keptų 

dalykų bei vaisių krautuvė, už $600. 
Nuoma tik $30 į mėnesį. Krautu
vė išdirbta, galima daryt geras pra
gyvenimas. Kompeticijos nėra. At
silankykit 9 iki 10 ryto ir gaukit ge
rą pirkinį.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ

— NEWMAN —
TRAVEL TALKS

Pirmad. Spalių-Oct. 31
CHINA and JAPAN
Pradžia 4 ir 8 vai. vakare 

Judami paveikslais ir spalvuoti vaiz.
B. of L. E. Auditorium

St. Clfiir ir Ontario

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

THE CLEVELAND TOBACCO CO.
Manufacturers and Importers 

Fine Tobaccos
2251 ONTARIO STREET

Cįeveland, Ohio

‘W LITMI
(THE PIF

The only Lithuanian Ne 
Published Weekly at Cl

Ohio Lithuanian Pi
Yearly Subscript!* 

In the United States.........
Canada and Mexico.,; <. 
Lithuania and other coun

Advertising rates on

“D I R V
6820 Superior Ave’.

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.

Grosernė ir Confectionery — ge
rai išdirbtoj vietoj, biznis ėjo per 40 
metų; Lietuvių apgyventa. Parsi
duoda už $350 greitam pirkimui. 
1385 E. 65 St. ir Wade Park Ave.

^++*++*+4-*+*+++44-4-+4-++++

BO ROSEDALE pt 
Dry Cleaning Co.::

f C. F. PETRAITIS, Prop. ! I
•• 6702 Superior AveJ

“Levine suhumanizavo įstatymus”— Cleveland News.

IŠRINKIT VĖL
JUDGE MANUEL

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

Kvalifikuotas eilės metų patyrimu ir žmonių supratimu.

“CARD PARTY”
------ir ——

balius
:—: rengia :—:

LIETUVIU DEMOKRATU KLIUDĄS
— ŠEŠTADIENY —

Spalio - October 29,1932
Lietuvių Salėje,

6835 SUPERIOR^ cAVENUE &

Lošikąms bus duodama gražios dovanos. Bus šokiai vi
są vakarą. Seni ir jauni vietos ir apielinkių Lietuviai 
prašomi atsilankyti. Turėsit gerus laikus.

Šiame Lietuvių Demokratų vakare dalyvaus ir lietuviai 
lakūnai—

Kapt. S. Darius ir Lak. S. Girėnas
kurie du jau bus pribuvę Lietuvių Aviacijos Dienos

Iškilmėms.
Atsilankykite, susipažinkite. Kviečia Rengimo Komisija

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiilllllliiiiiiiiiillililiiiiiiiiiiiiiiiiiniiliiiiiiiiiii'-
= MOTINOMes esam &atavi aprengti jūsų = 
= Avxvy 1 Vaikus kad žiemai atėjus jiems =

butų šilta
VAIKAMS 

OVERKOTAI C .00 | 
mieros 10 iki 17 m. =

| TĖMYKIT ŠITĄ
VAIKAMS

| OVERKOTAI O 95
= mieros 3 iki 8 metų “
= Vaikų Leatherette 2.45 
E Ploščiai, vilna viduje ■
= Vaikų Union Siutai 48c
E Vaikų 2 kelin. Siutai 4.89 
E vieneliai arba dvieiliai
= VYRŲ grynos vilnos $12 
E Siutai pask. modelių

Vaikų vilnoniai 1.25 e 
Lumberjacks
Vaikų Ilgos kelinės $1.50 =
Vaikinams Trench 2.98 E
Coats E
VYRŲ Overkotai $10 1

THE KRAMĖR & REICH CO
E 7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings Rd. =

1 ^7IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIllllllllilllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllilllllllillllillI>HlMli7=

DARBA
IR DARBININKŲ ŽIN

Daugiau darbininkų 
Iki. Surinktos Darbo 
partmento skaitlinės j: 
do kad per Rugsėjo mi 
dirbo 560,000 darbin 
daugiau negu Rugpjuči

Spalių mėnesį pasi 
daugėjimas darbininkų 
dimo ir plieno ir geli 
industrijose. Rugsėjo 
nesi daugiau ėmė ka 
lose, batų dirbtuvėse ir 
ležinkelių dirbtuvėse.

Toronto, Ohio. —Foil 
bee Bros. Co., plieno iš 
bystė, rengiasi praleisti 
vo dirbtuvių padidinim 
$300,000. Darbas bus 
dėtas tuojau.

Carrollton, O. — Pi: 
jo dirbti puodų’ išdirb 
paimdama į darbą 200 
bininkų.

Plieno ir geležies in* 
trija šiose dienose dirbi 
pie 20 nuoš. normalio.

United Air Lines užs 
iš Western Electric Co. 
dirbti naujausių radio ; 
ratų už $100,000, kurie 
įdėti į pasažierinius' lėl 
vus kad. kelionė nebūtų 
kia nuobodi.

Amerikos išdirbystės 
nadoje. Nuo Kovo. 192£ 
iki dabar, Suv. Valstijų 
dustrijos įsteigė savo d 
tuves arba skyrius 100 si 
čiuje. Visos naujos dirt 
vės užima apie 1,000, 
ketvirtainių pėdų grii 
ploto, bendrai investuot 
$4,000,000 kapitalo ir pa 

darbų 2,300 žmonėm;
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