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HOOVER

HERBERT HOOVER — Republikonų KandidatasDARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Daugiau darbininkų dir
bi. Surinktos Darbo De- 
partmento skaitlinės paro
do kad per Rugsėjo mėnesį 
dirbo 560,000 darbininkų 
daugiau negu Rugpjūčio m.

Spalių mėnesį pasirodė 
daugėjimas darbininkų au
dimo ir plieno ir geležies 
industrijose. Rugsėjo mė
nesį daugiau ėmė kasyk
lose, batų dirbtuvėse ir ge
ležinkelių dirbtuvėse.

Toronto, Ohio. —Follans
bee Bros. Co., plieno išdir- 
bystė, rengiasi praleisti sa
vo dirbtuvių padidinimams 
$300,000. Darbas bus pra
dėtas tuojau.

Carrollton, O. — Pradė
jo dirbti puodų' išdirbyątė 
paimdama į darbą 200 dar
bininkų.

Plieno ir geležies indus
trija šiose dienose dirba su 
pie 20 nuoš. normalio.

United Air Lines užsakė 
iš Western Electric Co. pa
dirbti naujausių radio apa
ratų už $100,000, kurie bus 
įdėti į pasažierinius' lėktu
vus kad. kelionė nebūtų to
kia nuobodi.

Amerikos išdirbystės Ka
nadoje. Nuo Kovo. 1929 m. 
iki dabar, Suv. Valstijų in
dustrijos įsteigė savo dirb
tuves arba skyrius 100 skai
čiuje. Visos naujos dirbtu
vės užima apie 1,000,000 
ketvirtainių pėdų grindų 
ploto, bendrai investuota į 
34,000,000 kapitalo ir pada- 

kirbų 2,300 žmonėms.

SOVIETU VALDŽIA 
CARŲ KELIAIS

Iš Rusijos ateina žinių 
kad tapo sugaudyta apie 
800 kontr-revoliucijonierių, 
kurie priešinosi Stalinui ir 
užjautė nesenai, išmestiems 
iš komunistų partijos 24 va
dams, jų tarpe Zinovjevui 
ir Kamenevui. Tie visi bus 
ištremti kur nors į tolimas 
Sibiro dalis.

Sovietų carai pradeda el
gtis taip kaip elgėsi senieji 
Rusijos carai. Gaudymas ir 
varymas į Sibirą buvusių 
revoliucijos veikėjų reiškia 
pradžią sovietų carams ga
lo.

SUŠAUDĖ 25 KOMU
NISTUS

Kanton, Chinija. — Tapo 
sušaudyti 22 vaikinai ir 3 
merginos jaunų Chinų ko
munistų grupės agitatoriai. 
Chinų vyriausybė veda at
kaklią kovą prieš raudo
nuosius.

BEDARBIŲ DEMON
STRACIJOS LONDONE
Londonas. — Apie 25,000 

bedarbių, komunistų agita
torių sukviesti į London’ą, 
sukėlė riaušes, kuriose su
žeista apie 60 žmonių.

Bedarbiai atsinešė raudo
nas vėliavas ir bandė pada
ryti demonstracijas prie 
parliamento ir prie karališ
kų rūmų. Policija visur pa
stojo jiems kelią ir įvyko 
peštynės.

Bedarbių demonstracijos 
tikslas yra smerkti dabar 
valdžios duodamą pašalpą.

JAU NORI STIPRĖS 
NIO ALAUS .. .

Washington. — Amerika' 
rėkė-rėkė “Alaus! alaus!.’ 
Tas balsas kaip matyt bus 
išklausytas. Bet dabar tie 
kurie seniau reikalavo nors 
kokio alaus — 2.75 laipsnių, 
stiprumo — dabar pajutę 
kad gali gauti, pradėjo sa
kyti kad 2.75 laipsnių alus 
neatsakys tikslui, reikalau
ja jau 3.2 laipsnių.

Apskaitliuojama kad val
džia iš alaus gaus taksų po 
$400,000,000 į metus.

Bet atmikit, tada bus dar 
labiau uždrausta dirbti ii' 
pardavinėti naminį alų... 
Ir vėl bus “prohibicija” (už
draudimas).

KAIZERIS NORI GRYŽTI 
JEIGU ŽMONĖS NORĖS

Londonas. — Buvęs Vo
kietijos kaizeris sako kad 
jis sutiktų gryžti Vokietiją 
valdyti jeigu žmonės to no
rėtų. Šiaip gi jis pats nesi
verš atgal į savo vietą.

Jis • gyveną Doorne, ” H’6- 
landijoi, kur jam paskirta 
kaipo ištrėmimo vieta.

RENGIA NAUJAS DE
PORTAVIMO FORMAS
Washington. — Rengia

ma nauja tvarka ir pertai
syti įstatymai ateivių de
portavimui. Ta nauja tvar
ka bus patiekta Kongresui 
užtvirtinti.

LAUKIA PASIRODANT 
1866 METŲ KOMETOS 
Lapkričio mėnesį tikima 

pasirodant Tempel’s kome
tos, kuri buvo pasirodžius 
1866 metais. Ji gal pasiro- 
lys apie vidurį mėnesio, 
kada įvyks taip vadinamas 
“ugnies lietus”, arba meteo
rų kritimas. Tie meteorai 
žinomi kaipo Leonidai.

BANKŲ UŽSIDARYMAS 
SUMAŽĖJO

New York. — Spalių mė
nesį Suv. Valstijose užsida
rė 67 bankai. Pernai Spa
lių mėnesį užsidarė 522 ban
kai.

Iki Spalių pabaigos šymet 
jau užsidarė 1,209 bankai su 
$580,417,000 turto.

JAVŲ SĖJIMAS SOVIE
TUOSE SUMAŽINTA 
Washington. — Spalių 15 

d. šymet Rusijoje buvo už
sėta rudeniniais javais apie 
79,000,000 akrų. Pernai iki 
tai dienai buvo užsėta 82,- 
400,000 akrų.

Šių mėtų grudų derlius 
sovietuose buvo 23 nuoš. 
mažesnis negu pernai.

10 METŲ FAŠIZMO
Roma. — Spalių 28 d. vi

sos Italijos fašistai iškil
mingai apvaikščiojo dešim
ties metų sukaktuves nuo to 
kai Mussolini paėmė valdy
ti šąli. Iš visu Italijos da
lių juodmarškiniai faši -t”’ 
■r-irš-’vo į Romą, kur buvo 
suruošta viena milžiniški’.
demonstracija.

“DIRVA'’ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose....................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje............ ■......... 2.50
Lietuvoje ir kitur............................... 0.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy-
mo, ne nuo Naujų Metu, ir mokasi iškaišo.

Apgarsinimu ka’nii klauskit Laišku.
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FRANKLIN I). ROOSEVELT — Demokratų Kandidatas

KVIEČIAI PIGIAUSI NE
GU KADA BUVO

Chicago. — Neturint kur 
dėti kviečių, jų kaina nu
puolė žemiau negu kada 
buvo trijų šimtų metų bė
gyje kaip pradėta vesti kai
nų rekordas.

Pereitą savaitę kviečių 
bušelis parsidavė po 43%c.

Šį pavasarį tikima didelio 
Argentinos ir Australijos 
javų derliaus, taip kad gru
dų bus dar daugiau.

Vienatinis išganymas ko
kio galima laukti kviečių ir 
bendrai grudų kainų page
rėjimui sako tegali būti tik 
kokia didelė nelaimė su ja
vais laukuose: didelis lietus 
kuris išplaktų ir išplautų, 
arba didelė sausra kuri iš
degintų.

36 UŽMUŠTA RUSIJOJ
Maskva. — Spaliij 16 d. 

traukinio nelaimėje užmuš
ta 36 žmonės. Tos nelai
mės kaltininku pripažintas 
stoties užvaizdą, kuris nu
teistas mirtin Spalių 30 d.

APVOGĖ BANKĄ
Monroe, Mich. — Septy

ni plėšikai užpuolė vietinį 
National banką, kur tuo lai
ku buvo net 33 žmonės, ir 
pagrobę $35,000 pabėgo. Jie 
plėšimą atliko su pagalba 
kulkosvaidžio, kurį vienas 
laikė tarpduryje, sale jo ki
tas stovėjo su revolveriu 
rankoje, o kiti plėšė. Kada 
gatvėje policijantas bandė 
juos sulaikyti, jį bėgdami
peršovė.

21 metų motina turi 14 
vaikų. Riverside, Calif. — 
Čia viena Meksikietė ūki
ninkė, 24 m. amžiaus, šiose 
dienose pagimdė 14-ta kū
dikį. Ji ištekėjo būdam-? 
1.3 metų, ir tris kartus pa-
gimdė po dvynukus.

BALSUOKIT UŽ FRANKLIN D. ROOSEVELT
Populiariškiausias Kandidatas, kurį Daugumoje 

Remia ir Lietuviai

BALSUOTOJU ŠI RU
DENĮ YRA 47,000,000

— 4,500,000 Daugiau 
Negu 1928 Metais

Washington. — Šiais pre
zidento rinkimais teisėtų 
balsuotojų Suv. Valstijose 
yra 47,000,000 — net 4,500,- 
000 daugiau negu buvo 1928 
metais, kas irgi skaityta 
rekordiniu metu.

IŠMUŠTA 1,000 CHINŲ
Harbinas, Mandžurija. — 

Spalių 30 ir 31 d. buvo di
deli Chinų mūšiai su Japo
nais, kame išmušta apie 
Chinų “banditų”. Japonai 
neteko 33 užmuštais ir 44 
sužeistais.

PROHIBICIJOS 13 METU 
SUKAKTUVĖS

Spalių 28 d. suėjo 13 me
tų nuo to kai Suv. Valstijų 
Kongresas nubalsavo įves
ti prohibicija.

“slapieji” šias sukaktuves 
minėjo kaipo prohibicijos 
laidotuves, o “sausieji” su 
apgaila atsimindinėjp tuos 
laikus kada jų organizacija 
vartė milijonus dplarių ir 
jautėsi šalies valdytoja pro
hibicijos pradžioje.

New Ycrko mieste, vie
nas asmuo iš 7 yra be dar
bo. Šiai žiemai ' bedarbių 
šelpimui miestui reikės ar
ti $36,000,000.

Amerikos gyvenime lai
kas nuo laiko yra reikalin
ga permainų, ypatingai da
lai- kada pasirodė kad da
bartinė šalies administraci
ja nesugebi tinkamai tvar
kyti valstybės reikalus.

Kiekvieno Lietuvio Ame
rikos piliečio ir pilietės par
eiga yra prisidėti prie išrin
kimo tinkamo žmogaus va
dovauti šalies reikalus.

Hon. Franklin D. Roose- 
velt’o atsidavimas liaudžiai, 
jo širdingumas aiškiai pa
rodo kad jis yra tas žmogus 
kuris gali sumažinti šią ne
laimingą depresiją kuri pa
lietė visus Amerikos kam
pus. Nėra paslaptis kad 
depresija pasiekė tokio laip
snio tik todėl kad dabarti
nė Suv. Valstijų valdžia — 
'Prezidentas ii- jo visas ka
binetas — nesugebėjo tin
kamai tvarkyti šalies reika
lus. Šimtai bankų ii- įvai
rių biznių užsidarė tik todėl 
kad jie negalėjo gauti rei
kalingos finansinės pagal
bos. Ne tik bizniai panešė 
nuostolius bet ir darbo žmo
nės kurie turėjo susitaupę 
kelis dolarius, pasibudavoję 
kokį namelį, viską prarado. 
Tuomi pat kartu Amerikos 
turtas nei kiek nesumažė
jo, bet tikrenybėj pateko 
tik į tų žmonių rankas ku
riems visuomenės likimas 
visai nerupi.

Todėl kiekvienam aiškiai 
suprantama kad Amerikoje 
yra reikalingas naujas va
das su didesniu sumanumu, 
nuoširdumu. Tas kvalifi
kacijas turi Franklin D. 
Roosevelt, dabartinis New 
Yorko valstijos Gubernato
rius, Demokratų partijos 
kandidatas į Prezidentus.

Nors Lietuviai didumoje 
yra Republikonai, bet šian
dien negalima pasitikėti 
tik partijai, jeigu ta parti
ja ir jos vadai nesugeba pa
statyti tinkamą kandidatą. 
Ant galo, Republikonų par
tija faktinai pritarė prohi
bicijos terorui, ir šalies gy
ventojų uždirbti centai lei
džiami Amerikos nenaudai. 
Prohibicija priaugino viso
kių nenaudėlių, gengsterių, 
kurie skiepija blogus pa
vyzdžius musų priaugan
čiam jaunimui. Prohibicija 
yra mokykla neprisilaiky- 
mo, laužymo Amerikos ge- 
riausių įstatymų.

.Kai kurie bando leisti du
rnus visuomenei į akis sa
kydami kad “jeigu Demo-

I kratas bus išrinktas tai bus 
I blogi laikai”. Tokia pasa
ka yra didžiausia nesąmo
nė. Tikrenybėje ir dabarti
nis Prezidentas yra neper- 
senai buvęs Demokratu, to
dėl faktinai yra du kandi
datai ir abu dalinai Demo
kratai, ir iš jų prisieina pa
sirinkti vieną kuris atrodo 
gabesnis ir nuoširdesnis vi
suomenės reikaluose. Tai 
yra FRANKLIN D. ROO
SEVELT.

Blogesnių laikų negu jie 
dabar yra nėra galimybės 
sulaukti. Juk niekuomet 
Amerikos istorijoj nėra bu
vę tokios depresijos. Taip 
kad bijotis “blogų laikų” 
jeigu dabartinis Republiko
nų kandidatas nebus išrin
ktas. n/ma.. reikalo, nes gali 
būti visdi priešingai. • "Jeigu 
dabartinis Prezidentas pa
siliktų tai reiktų tik tikėtis 
blogesnių laikų.

Todėl užmirškime visus 
baubus ii- balsuokime už 
FRANKLIN D. ROOSE
VELT, ne kaipo už partiją 
bet kaipo už tinkamą ir 
nuoširdų žmogų.

K. S. Karpius, Editor 
John Jarus 
Cleveland, Ohio
K. J. Semaška, 
Charles Rogers, 
Dr. V. Nares, 
S. Jokūbaitis, 
W. J. Stankūnas, 
John Balanda, 
Chicago, Ill.
P. P. Lalas 
Amsterdam, N. Y.
A. S. Trečiokas 
Newark, N. J.
A. J. Bernotas, 
D. Greičaitis 
Grand Rapids, Mich.
Juozas Kasputis, 
Kenosha, Wis.
J. K. Urban 
A. Sankevičius 
Shenandoah, Pa.
Attny C. M. Lukošius, 
Waterbury, Conn.
George Valukas 
So. Fork, Pa.
A. Kazlauskas, 
Nanticoke, Pa.
Attny Nadas Rastenis 
Baltimore, Md.
Ig. Rudzinskas 
Melrose Park, Ill.
A. Gedvil, 
Joliet, Ill.

DEPORTUOJA
Brazilijoj, po trijų mėne

sių nepasekmingos revoliu
cijos, pradėta deportuoti 
sukilimo vadai. Suimta 78 
žmonės, tarp jų žymus ge
nerolai, redaktoriai, politi
kos vadai, kurie išvaromi
iš šalies.

FRANKLIN D. ROOSEVELT FOR PRESIDENT 
LITHUANIAN NATIONAL COMMITTEE

f Republican Group
Attny A. A. Olis, National Chairman,
Attny R. A. Vasalle, National Vice-Chairman 
Bruno F. Simons, National Secretary, 
134 North La Salle Street, Chicago, Ill.
Telefonas: Franklin 4763.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

Aviacijos Diena pavyko 
vidutiniškai. Spaliij 23 d. 
čia buvo surengta Lietuvių 
Aviacijos Diena, ir nors li
jo bet žmonių susirinko ga
na gražus buris (apie 80 
automobilių), ir nuo Lietu
vių Piliečių salės, su Ame
rikos ir Lietuvos vėliavom 
mis, išvažiavo į Municipal 
Airport.

Nuvažiavus į aerodromą 
atsirado ir norinčių važinė
tis oru, kuriuos Kapt. Da
rius puikiai pavežiojo.

Tą pati vakarą buvo su
rengta lakūnams Kapt. Da
riui, S. Girėnui ir J. Boliui 
pagerbimo vakarienė. Va
karas tapo pradėtas su A- 
merikos ir Lietuvos him
nais, ką griežė du orkestrai 
— J. Vinausko ir S. P. Vai
šnoro. Po to J. K. Mažiuk- 
na pasakė Lietuviškai kal
bą, po jo kalbėjo keletas A- 
merikonų kurie linkėjo mu
sų drąsuoliams gerų pasek
mių.

Solo dainavo V. Paulekiu- 
tė, A. Miliauskiutė ir A. Sa
dauskas. Pianu akompana
vo visiems dainininkams M. 
Virbickaitė. Po muzikalio 
programb apatinėje salėje 
svečiams buvo duota užkan
džiai, kur yisi smagiai be
sišnekučiuodami užkandžia
vo. Po užkandžių vėl pra
sidėjo kalbos, kurias pasa
kė: J. Tamkevičius, P. Pi- 
varonas, J. Vencius, A. C. 
Milius ir garbės svečiai la
kūnai.

Pabaigus kalbas, didžio
joje salėje buvo šokiai, kur 
mėgstantieji šokius smagiai 
pasitrypinėjo. Atsilankiu
sieji buvo pilnai patenkinti, 
nes girdėjo gražų koncertą, 
turėjo Užkandžių, ir dar pa
sišoko už labai mąžą Įžan
gos mokesti.

Nesiskundė nei lakūnai 
Aerodrome pusėtinai žmo
nių važinėjosi, vakare gi 
parduota ženklelių už $17, 
nuo vakarienės pelno liko 
$30, viskas atiduota aviaci
jos fondan. Jeigu butų pa
sitaikius graži diena butų 
buvę daug daugiau žmonių 
ir butų padaryta daugiau 
pelno.

Galima sakyti kad Pitts- 
burgiečiai savo dalį pridė
jo Į lakūnų fondą. išvengi
mui musų narsuolių į Kau
ną. J. Virbickas.

Naudokitės!

Klausykit Lietuvišku

RADIO
PROGRAMŲ 

Sekmadienio rytais, 9 vai.
Stotis WJAY Cleveland 

(Girdima iki 200 mylių at
stumo nuo Clevelando)

OLYPHANT, PA.
Šis mažas kaimelis gy

ventojų turi apie 7,000. Jų 
tarpe yra 8 šeimynos Lietu
vių. Lietuviai yra papras
ti darbininkai, neturi jokių 
profesionalų.

Pro šalį teka Lackawana 
upė. Gelžkelių ateina Hud
son and Ontario.

Darbai čia yra tik anglia- 
kasyklose, bet eina neper
geriausia.

Yra aplinkui ir daugiau 
tokių miestelių, kuriuose 
gyvena Lietuvių.

Iki šiol čia buvo mėgia
mas laikraštis “Saulė”, nes 
ji išeina šioje srityje. Da
bar pradeda platintis “Dir
va”. Carolyn Wilkitis.

Gelbės paprastiems dar
bininkams. Pennsylvanijos 
valstijos bedarbių šelpimo 
taryba praneša kad iš fede- 
ralės valdžios paskirta du 
milijonai dolarių valstijos 
darbams. Tuos pinigus su
naudos tik paprastų darbi
ninkų algoms prie statymo 
vieškelių. Iš tų dviejų mi
lijonų dolarių nebus perka
ma nei medega nei mokama 
už naudojamas mašinerijas, 
net nei kelių amatninkams 
nieko iš to nemokės, o tik 
paprastiems darbininkams. 
Už viską kitą mokės iš val
stijos iždo.

Bedarbių daržai renkami. 
Pittsburgo srityje šią žie
mą 22,000 bedarbių galės 
išmisti iš derliaus savo dar
žų kuriuos jie gavo iš mie
sto arba šiaip liuosos žemės 
turinčių piliečių ir užsodino 
daržovėmis. Spėjama kad 
tuose daržuose bedarbiai 
prisiaugino sau daržovių už 
apie $755,000.

West Liberty srityje gru
pė negrų išaugino puikios 
vatos. Negrai paeina iš pie
tinių valstijų vatos laukų ir 
moka vatą auginti.

AMBRIDGE, PA.
Čia gyvuoja dvi pašalpi- 

nės kuopos: SLA. 169 kp. ir 
A.P.L.A. 12 kuopa. Jose 
dietos Lietuviai didumoj ir 
priklauso.

Kaip visame pasaulyje 
taip ir čia Lietuviai susirū
pinę Vilnium, nes čia yra 
gerų tėvynainių, tik gaila 
kad nedaug yra tai ir neiš
galime parengti didelį pro
testo mitingą. Dėlto p. Ju
lė Kinderienė įnešė APLA. 
12 kp. susirinkime kad mes 
padarytume ką nors Vil
niaus fondo labui ir prisi
dėtume kad ir su maža au
ka . Taipgi SLA. 169 kp. 
susirinkime J. Kinderis pa
kalbėjo nors trumpai bet 
karštai, pasakydamas jog 
mes Lietuviai be Vilniaus 
nenurimsim, ir ragino pa
remti 12-tos ■ kuopos rengia
mą vakarėlį Vilniaus fon
do parėmimui. .Visi jam 
širdingai pritarė ir nutarė 
remti tą vakarėlį.

Sekanti asmens darbavo
si vakarėlio parengimui ir 
per tą vakarėlį: J. Kinde
rienė, L. Vasiliauskienė, O. 
Evolga, M. Raulinaitienė. 
Jos ėjo, rinko dovanas ir 
pačios aukavo, surinkdamos 
daiktais, taipgi nekurie su- 
aukavo ir pinigų.

Vakarėlis įvyko Spalių 
15 d.. Reikia pasakyti kaip 
noriai ir pasišventusiai mu
sų moterėlės rengėsi prie 
šio vakarėlio: Spalių 14 d. 
suėję APLA. salėje, vienos 
langus plauna, kitos grindis 
mazgoja, kitos sienas valo, 
kitos karpo geltoną, žalią, 
raudoną popierį į juostas, 
pina kaspinus, kabinėja nuo 
lempų iki sienų, ant sienų 
sutaiko Lietuvos trispalves 
greta su Amerikos žvaigž
dėtomis vėliavomis. Malo
nu darosi žiūrint kad tarp 
moterėlių yra tiek energi
jos ir pasišventimo. Atėjo 
ir Spalių 15 diena, kurie da
lyvavo buvo pilnai paten
kinti. Pelno liko keletas 
dolarių, iš kurių užrašyta 
“Musų Vilnius”, o likusieji 
persiųsti į Vilniaus Geleži
nį Fondą. B. Gramba.

Už S3 metuose nralinksminsit 
vis;) kaimą — užrašyki! saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

)
Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir 

kitus tautinius laikraščius.

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.

WATERBURY, Conn.
Įspūdinga Lietuvių rank

darbių paroda. Spalių 17 
čia prasidėjo įdomi paroda 
Lietuviškų rankdarbių ir 
kitų įdomybių iš Lietuvos. 
Per dieną, nors lijo, parodą 
aplankė daug žmonių, pas
kui gi vakare per smarkų 
lietų prisirinko į vakarinį 
programą dar virš 500 ypa
tų, paklausyti Lietuvos Ge
neralinio Konsulo P. Žadei
kių kalbos ir gražaus dainų 
ir šokių programo.

Parodos komitetas pasi
stengė gauti įžymų ir kul
tūringą Amerikietį Frede
rick S. Chase pferstatyt mu
sų Konsulą gerb. Žadeikį. 
Savo kalboj p. Chase trum
pai pasakė kokį įspūdį į jį 
padarė paroda ir kuriuos 
audinius jis labiausia pa
mėgo. Taipgi, jis Ameir- 
konams patarė atsiminti 
kad tais laikais kada Ame
rikoje tik Indi j onai gyveno, 
82 metai prieš atradimą A- 
merikos, Lietuva buvo stip
ri ir kultūringa šalis. P-s 
Chase sakėsi aplankęs Ma- 
mėgo. Taipgi, jis Ameri- 
vių tvirtovę, ir dabar stebi
si kaip tai Lietuviai 1410 
metais galėjo tokią, rodos 
nepermušamą, galybę nu
veikti.

Po to jisai perstatė poną 
Žadeikį, kurį publiko sutiko 
gausiu rankų plojimu. P. 
Žadeikis trumpai pakalbėjo 
apie Lietuvos istoriją, jos 
kalbą, jos dainas, jos audi
nius. . Paskui trumpai pa- 
briežė Lietuvos ekonomiš
ką stovį, kad Lietuva agri
kultūriška šalis, gerai sto
vi finansiškai, ir savb sko
las Suv. Valstijoms užmo
kėjo šį metą kaip ir visada. 
Sako, Lietuvos išdirbystės 
pamatuotos ant agrikultū
ros, kas reiškia kad niekuo
met Lietuvoje nebus stokos 
ir depresijos.

Po prakalbų prasidėjo 
muzikališkas programas su 
Amerikos ir Lietuvos him
nais. Po to p-lės Agnieška 
Veišiutė ir Antanina Čes- 
nakiutė pašoko įvairius šo
kius kokie dabar šokami 
Lietuvoje, C. Strupui (iš 
Shelton, Conn.) akompa
nuojant koncertina. Pas
kui gražiai padainavo poni 
Vokietaitienė, iš New Ha
ven, Conn.

Labiausia žmones džiugi
no šokimas astuonių mer
gaičių iš New Haveno, tai: 
p-lės Aldona Alksniniutė, 
Onutė Bakutis, Irene Bene- 
vičiutė, Berta Pečiliunas, 
Onutė Masiulis, ir Hilda 
Žimkiutė. Ponas Sirupas ir 
Albertas Pilvelis joms pa
grojo. Onai Balsiutei pri
klauso garbė už išlavinimą 
mergaičių.

Čia paroda Konsulas Ža
deikis taip susidomėjo kad 
net nakvojo Waterburyje, 
norėdamas nuodugniai ją 
apžiūrėti.

Ir ištikro ši paroda buvo 
didžiausia ir turėjo visokių 
rankdarbių ii- meno dalykų 
kurie atvaizdina Lietuviš
ką kultūrą. Taigi, Connec- 
ticul valstijos Kolegijos ir 
Profesionalų Susivienijimas 
turėjo už garbę tokį daly
ką perstatyti. Musų vie
tiniai laikraščiai gana pla
čiai rašė apie šią parodą ir 
žmonės lankėsi iš visur. La
bai paroda Įdomavosi Ame
rikonai.

Conn. Valstijos Kolegijos 
ir Profesionalų Sąjunga su- 
-sitvėrė tiktai devyni mėne
siai atgal, o jau daug nu
veikė naudai musų tautos. 
Surengė šokius ir pasiuntė 
stipendiją vienam studen
tui ant vienu metų Lietuvo
je Vytauto Did. Universite
te. Buvo keletas gražių su
sirinkimų. Dabar ši puiki 
paroda. Ši organizacija yra 
susitvėrus su tikslu suvie
nyti visus aukštesnį mok
slą lankančius ir baigusius

Lietuvių Aviacijos Diena Detroit, Lapkričio 6 d. 
šie musų Tautos drąsuoliai pasiryžę 1933 metų pavasarį skristi be sustojimo iš New Yorko į Kauną.

Kapt. S. Darius Lakūnas S. Girėnas
Šį sekmadienį, Lapkrič o-Nov. 6 d., Detroite įvyksta Lietuvių Aviacijos Diena. Tai yra paskutinė kolo

nija kurią aplanko musų n irsųs lakūnai Kapt. St. Darius, S. Girėnas ir J. Bolys, Jie šio rudens pradžioje 
aplankė net penkiolika žymesnių Amerikos Lietuvių kolonijų ir visur tūkstančiai Lietuviu juos sutiko ir 
apsilankė p aerodromus pamatyti jų lėktuvo ir paskraidyti su jais ore. Detroitiečiai irgi" rengiasi. Det
roite jie skraidys Leonard Flo Air College Aerodrome, prie Ford Road ir Wyoming Ave., pradedant nuo 
12:30 vai, dieną. Dalyvaukit visi. Įžangos jokios nebus. Iš Detroito lakūnai jau gryš Chicagon.

Lietuvių kilmės jaunuolius 
ir pagelbėti jiems susipa
žinti vienas su kitu ir su 
Lietuvos jaunimu per va
karėlius ir kitus parengi
mus. Ši organizacija susi
deda iš -ypatų kurie turi 
aukštesnius, idealus ir kurie 
myli gerbti savo protėvių 
kultūrą. ( '

Dabar čia kilo sumany
mas sujungti visas musų 
studentų organizacijas vie
non didelėn nacionalėn or- 
ganižacijon, kas bus į nau
dą visiems. . K. S.

DAYTON 1
Apleistas tautiškas veiki

mas. Musų kolonijoje dar 
iš vardo gyvuoja tautinin
kai, bet kelinti metai jie 
nieko naudingo bei kultu- 
dingo nenuveikė ir nevei
kia tautos labui. Tiesa, ne- 
perdaug nuveikia nei kata
likai tautos labui, bet tam 
yra tūlos aplinkybės. Čia 
turime bažnytini chorą po 
vadovyste gabaus muziko 
Prano Ambrazaičio. Jeigu 
ne tas choras tai šioje kolo
nijoje Lietuviška daina bu
tų jau negirdima. Kiek ži
noma, šis parapijos choras 
neužilgo duos šaunų kon
certą. Visų Lietuvių parei
ga butų atsilankyti ir pa
remti, palaikymui Lietuviš
kos dainos.

Mariampolietis A.
Reikalauja gazo papigini- 

ruo. Miesto valdyba pradė
jo reikalauti kad gazo kai
na butų sumažinta už 1000 
kubiškų pėdų iki 50c. Da
bar yra mokama 70c. Bet 
gazo kompanija nelabai no
ri su tuo reikalavimu skai
tytis.

Ragina balsuot už Hoove- 
rį. Daytone fabrikantai re
mia dabartinį prezidentą 
Hooveri ir ragina darbinin
kus balsuoti už jį. Viena 
dirbtuvė padarė net šitaip: 
išmokėdama 350 savo dar
bininkams algas prisegė ir 
agitativiškus lapelius ra
ginančius balsuoti už Hoo-

NEWARK, N. J.
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By RUDOLPH A.

veri, delei gerovės. Tai, 
mat kas darosi politiškose] 
varžytinėse. O musų tūli 
karšti “demokratijos” šali
ninkai reikalauja kad Lie-; 
tuvoje butų tokia ‘demokra- yujv 
tija’, kur vieni ir kiti siuly- draugija savo svetainę bim- 
tu žmonėms, sąvp gerą: vie- biniams komunistams duo- 
ni sako klebonišką tvarką, da veltui”. Matyt tam ne- 
kiti kitokias. Jeigu Ameri- sipriešina nei Pomiškiai Įta
kos žmonės per 150 metų' talikai, jie laikosi daugiau 
gyvavimo dar neišmoko de-, išvien su raudonukais kad 
mokratiškai elgtis^ o tik po-1 nugalėjus tautininkus. Anot 
litikieriauti ir intrigas tarp A. Žiugždos, Tautininkai 
žmonių varinėti, tai ką jau turėtų neapsileisti ir paro- 
kalbėti apie Lietuvos žmo- dyti “Jurginių 
nelių nusimanymą apie de
mokratiškumą. “D.” Rep.

Linksmas balius. T.M.D. 
moterų 8 kp. Spalių 29 d. 
buvo surengus kaukių ba
lių Barney Community sa
lėje. Nors publika buvo ne
skaitlinga, bet visi buvo 
smagiame upe. Pirmą do
vaną laimėjo K. Danielienė 
už gerinusį apsirengimą.

Turiu priminti kad jau
nuolių orkestras (trio) po 
vadovyste armonistės Ceci
lijos Melašiutės labai pui
kiai groja. Nors p-lė Mela- 
šiutė dar nepersenai moki
nasi muzikos, bet labai vik
riai valdo didžiule armoni
ką. Patartina Lietuviams 
rengiant vakarėlius pasi
naudoti šių jaunuolių muzi
ka. Publika jų muziką mėg
sta, o iš kitos pusės priduo- 
sit jaunuoliams daugiau 
energijos dirbti Lietuvių 
tarpe. P-lė Melašiutė dar 
studijuoja muziką ir ji pa
siryžus tapti profesionale 
armoniste, kas jai, be abe
jonės, ir pavyks. “D.” Rep.

Pataisymas. Perei tame 
“Dirvos” ■ num. korespon
dencijoj iš Daytono buvo 
sumaišyta parašas. Turėjo 
būti “Mariampolietis A.”, o 
buvo padėta “D.” Rep.

VISKO PO BISKĮ
“N. G.” Spalių 27 d. lai

doje sakoma kad “Jurginių

Amerikoje. Rutiečiai susi
deda visi iš čia augusio jau
nimo ir yra geri Lietuviai.

Pats.

Tautininkai

netaktą.
Šalia Lietuvių Romiškos 

bažnyčios yra tai]) vadina
mas “Bughouse skveras”. 
Čia dažnai įvyksta karštos 
diskusijos tarp Romiečių 
komunistų ir to parko gy
ventojų. Sakoma kad ten 
kaip kada maišosi ir Po
miškis Lietuvių klebonas ir 
dalyvauja diskusijose ir iš 
tų diskusijų gaunąs geros 
medegos savo parapijonams 
mokinti.

Tūlas laikas atgal ponia 
Kačinskienė buvo išvežta į 
Šv. Mikolo ligoninę. Jai pa- 
sveikėjus ir panorėjus su- 
gryžti namon, jos vyras ne
galėjo sudaryti reikalingų 
pinigų užmokėjimui už li
goninę ir ji buvo sulaikyta 
iki nebus užmokestis prista
tyta. Ar tai krikščioniš
kas pasielgimas?

Ar jau išraščt “Dirvą” 
saviškiams į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksmins t 

visą kaimą!

Tautininkai veikia. Ne
senai Šv. Jono Lietuvių 
Tautinė parapija turėjo pa
rengus didelį balių ir kon
ferenciją. Dabar girdėt jie 
rengiasi vėl prie didelio 
darbo, ką visuomenė priva
lėtų paremti.

Rutiečiai taipgi turėjo 
savo pasitarimą ir pasiryžę 
nuoširdžiai paremti ne tik 
vietos tautinį kultūrinį ju
dėjimą, bet taip pat darbuo
tis skleisti ir paremti musų 
tautinę literatūrą ir laik
raščius leidžiamus plačioje

NAUJI KALENDORIA11933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, ^t%T™sasy

LONDONAS, Anglija
Spąlių 9 d. įvyko Lietu

vių Šv. Kazimiero parapijos 
bertaininis susirinkimas ap
tarimui parapijos reikalų. 
Žmonių prisirinko diktokas 
skaičius, bet daugiau buvo 
moterų. Prieš pradėsiant 
svarstymą parapijos reika
lų, naujas klebonas Kun. 
Mažonis pasakė trumpą kal
bą, pirmą kartą į parapijos 
susirinkimą, pasakydamas 
jog kiek jam yra žinoma tai 
parapijos reikalai vedami 
pilnoje tvarkoje, o kaslink 
parapijos turto stovio tai 
patirsit kada iždininkas iš
duos savo raportą.

Priėjus prie parapijos iž
do stovio raporto paaiškė
jo kad parapija šį bertainį 
turėjo žymų deficitą — apie 
50 svarų sterlingų. Para- 
pijonai pradėjo rūpestingai 
svarstyti kame yra to prie
žastis ; pirmininkas buvo 
net įnešęs kad padengimui 
deficito kunigas pereitų per 
Lietuvių namus parinkt au
kų; kiti davė kitokius su
manymus, tačiau neprieita 
prie jokio tikro nutarimo.

Daugumas Lietuvių pa
liesti bedarbės, iš tokių ne
galima tikėtis nieko gauti, 
jie net priversti mažinti sa
vo ' reguliarius mokesčius į 
parapiją, yra ir tokių kurie 
visai nustojo mokėję del ne
išgalės. Tame yra pati de
ficito priežastis. Dėlto ka
da pirmininkas sumanė kad 
klebonas eitų parinkti au
kų, parapijonys nei vienas 
tam nepritarė, nors nedry- 
so viešai susirinkime prie
šintis.

Pagaliau buvo paliesta ir 
klubo stovio nepilna tvar
ka ir pradėta del to ginčy
tis, tačiau ‘dalykas aiškiau 
išspręsti atidėta kitam su
sirinkimui.

Naujas klebonas Kun. 
Mažonis irgi yra Marijonų 
organizacijos narys.

Kalnavertis,

“What we need, Mr. Pres: 
is leadership.” That was 
answer of leading newspap 
ditors who convened at 
White House in thp Wint< 
1931 at the request of the 
sident for the purpose of 
cussing the depression v 
had so heavily settled over 
country.

At this conference Mr. 
ver was unmistakably woi 
by the conditions through 
the nation and it was with g 
concern that he asked the 
tors what was wrong with 
country. Their answer und< 
tedly was such that it car 
be very well controverted, 
the Winter of 1930, Mr. Hoc 
called all those “Calamity H 
lers” who insisted that the 
pression was here for a 1 
stay, and in order to prove 
point he selected Col. Art.' 
Wood to make an investigat 
of the unemployment situati 
After his investigation ( 
Wood reported that the dep 
sion was here for* a long sie 
This the President refused, 
believe. The Colonel notified i 
President that there were f 
million people out of work, J 
Hoover also denied this a 
requested the Metropolitan L 
Insurance Co. to make a tt 
rough investigation as to t 
number of people unemployc 
They in turn reported five m 
lion people out of work. In fa 
of all these facts and circur 
stances compiled by his ov 
hand-picked investigators, tl 
president issued instructioi 
that this information shou 
not, under any circumstanc 
be released to the public.

In the winter of 1930 he n 
fused to favpr any measui 
which would inaugurate roa 
building and public work pre 
grams and it remained for th 
Democrats in Congress in 193 
to institute such a prograr 
which would mean jobs fo 
many.

Vienatini
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VOTE FOR ROOSEVELT, HORNER AND 
COURTNEY

By RUDOLPH A. VASALLE (VASILIAUSKAS)

“What we need, Mr. President, 
is leadership.” That was the 
answer of leading newspaper e- 
ditors who convened at the 
White House in thp Winter of 
1931 at the request of the Pre
sident for the purpose of dis
cussing the depression which 
had so heavily settled over the 
country.

At this conference Mr. Hoo
ver was unmistakably worried 
by the conditions throughout 
the nation and it was with great 
concern that he asked the edi
tors what was wrong with this 
country. Their answer undoub
tedly was such that it cannot 
be very well controverted. In 
the Winter of 1930, Mr. Hoover 
called all those “Calamity How
lers” who insisted that the de
pression was here for a long 
stay, and in order to prove his 
point he selected Col. Arthur 
Wood to make an investigation 
of the unemployment situation. 
After his investigation Col. 
Wood reported that the depre- 
sion was here for* a long siege. 
This the President refused, to 
believe. The Colonel notified the 
President that there were five 
million people out of work. Mr. 
Hoover also denied this and" 
requested the Metropolitan Life 
Insurance Co. to make a tho
rough investigation as to the 
number of people unemployed. 
They in turn reported five mil
lion people out of work. In face 
of all these facts and circum
stances compiled by his own 
hand-picked investigators, the 
president issued instructions 
that this information should 
not, under any circumstance, 
be released to the public.

In the winter of 1930 he re
fused to favpr any measure 
which would inaugurate road 
building and public work pro
grams and it remained for the 
Democrats in Congress in 1932 
to institute such a program 
which would mean jobs for 
many.

It is evident because of these 
facts that President Hoover has 
failed to respond to the duties 
and requirements of the office 
which was entrusted to him. 
On the other hand, Franklin D. 
Roosevelt, the Democratic can
didate for President has tho
roughly shown his ability as an 
executive by his administration 
as Gofernor of New York. He 
not only has ability, and a tho
rough knowlege of all the is
sues confronting the United 
States, but he also has the nec
essary courage to face the pro
blems of the day.

A vote for Rosevelt? there
fore, will be a vote towards 
prosperity. In the State of Il
linois, two fery capable men are 
the Democratic candidates for 
Governor and State’s Attorney 
of Cook County. Judge Henry 
Horner, the Democratic nominee 
for ’Governor, fully oversha
dows the Republican candidate, 
Len Small, whose mis-manage
ment of the affairs of the State 
of Illinois during his governor
ship has been a disgrace to the 
State. The criminal proceedings 
instituted against Len Small for 
appropriation of State moneys 
fully indicates his unfitness.

Henry Horner is a humanita
rian whose remarkable record 
as judge of the Probate Court 
of Cook County has been he
ralded throughout the coun
try as an example of judicial 
perfection. The people of the 
State of Illinois will indeed be 
fortunate in having a man of 
Judge Horner’s ability as their 
governor.

In Cook County Ilinois, State 
Senator Thomas Courtney is a 
decided favorite for the office 
of State Attorney against the 
present incumbent John A. 
Swanson whose laxity in office 
has resulted in strong criminal 
alliances. Senator Courtney has 
demonstrated his fitness in the 
Illinois Senate where he has 
displayed unusual intelligence

and courage.
The voters of the State of Il

inois and of the nation will 
?hoose these candidates to un
dertake the important duties of 
the respective elective offices 
above mentoned.

Chicagos Balsuotojai,
Išrinkit jį vėl

Freeman L. Fairbanks
Republikonų Kandidatas 
į MUNICIPAL COURT 

TEISĖJUS
Rinkimai Antradienį, 

Lapkričio-Nov. 8.

Teisėjas Fairbanks yra plačiai 
žinomas tarpe Chicagos Lietu
vių. Jis yra 50 metų amžiaus, 
mokslą baigęs -Illinois College 
of Law. Teisėju išrinktas 1926 
metais į Municipal Court. Per 
pastarus 5 metus jis tarnavo 
savo pareigose sąžiningai, ži
nomas kaipo atsakantis teisė
jas.

Jį užgyrė Chicago Bar As
sociation ir kitos plačiai žino
mos visuomeninės organizaci
jos.

“Liaudies Tribūna” ir visi 
Chicagos Lietuviai remia Tei
sėją FREEMAN LE ROY 
FAIRBANKS.

“EVENING POST” Sustojo. 
Chicagoj depresija atsiliepė j 
visus — ir net į tokį dienraštį 
kaip “Chicago Evening Post”, 
kuris ėjo per 43 metus ir buvo 
Republikonų partijos laikraš
tis. “Chicago Daily News” pa
skelbė kad perima visą viešmi- 
nėto laikraščio štabą ir didumą 
buvusių redaktorių dirbti prie 
“Daily News”.

ILLINOIS BALSUOTOJAI

Vienatinis Budas Prašalinimui
Blogy Laiku tai Balsuojant (X) už

Demokratu Surašą
FRANKLIN D. ROOSEVELT Ant Prezidento 
HENRY HORNER 
OTTO KERNER 
THOMAS COURTNEY

Ant Illinois Gubernatoriaus
Ant Attorney General
Ant State’s Attorney

ii

ELECTION DAY DRAWS NEAR
With election day almost up

on us we find that we cannot 
resist the temptation to add few 
lines to the miles of campaign 
literature already printed. It is 
the custom in this county to dis
cuss current politics, in terms 
of the candidates so we begin 
by announcing that we believe 
that Franklin D. Roosevelt will, 
be the best man to hold the pre-' 
sident’s chair for the coming 
four years. Of course we do not 
know him personally, but his 
statements ring true and his i- 
deas appear to us to be sincere 
and plausible. We also believe 
that Mr. Roosevelt should be
come president because he may 
bring in new policies with the 
assistance of a Congress which 
will almost unquestionably be 
controlled by the Democrats. 
This latter near-fact ought to 
deter the voters from electing 
a Republican president because 
of the inevitable and fruitless 
strife which arises when a De
mocratic Congress tries to work 
with a Republican president, or 
vice versa.

Coming closer to home we 
frankly admit that we are in

capable of giving an honest o- 
pinion on the fitness of more 
than a handful of the candi
dates. But we do not feel small 
or negligent for we are certain 
that only very few persons 
could give conscientious and 
truthful recommendations 
for most of the candidates. We 
glory in being able to fearlessly 
announce ourselves as backers 
of Judge H. Horner for gover
nor of Illinois. Judge Horner’s 
major appeal lies in his not 
being a politician but an honest 
and straightforward citizen in
terested in the welfare of his 
fellow citizens in his communi
ty, his city and his state. • The 
proved incapacity, rascality and 
lack of public spirit of the Re
publican candidate, the politi
cian Len Small, most assuredly 
convince the serious voter for 
whom he should cast his vote.

Lack of space keeps us from 
even briefly commenting on the 
abalities of the others of our 
handful of select candidates. We 
cannot say more than that we 
have no fear nor doubt in 
vouching as to the fitness and 
abilities of the candidtes listed 
below.

Senator Thomas J. Courtney
Jis yra Demokratų partijos 

narys ir kandidatas į tą svar
bią vietą. Lietuviai privalo pa
remti jį kaipo mums prielankų 
žmogų. Nepamirškite balsuoti 
už jį antradienį, Lapkričio-No- 
vember 8 d.

Chicagos Balsuotojai 
Paremkit Jį

IR UŽ VISUS KITUS DEMOKRATŲ KANDIDATUS

TAIPGI PRIEŠ
Kriminališkumą Auginantį Prohibicijos Įstatymą ir 

Aukštus Taksus

Nesiduokit Perkeisti Jūsų Nuomonės

Nesiduokit Suklaidinti Bauginimais i pusės Wall Street ir Didžiųjų 
Biznių.

For President of the United States—Franklin D. Roosevelt (D.)
For Governor of Illinois — Henry Horner (D.)
For United States Senator—Otis F. Glenn (R.)
For State Secretary — William J. Stratton (R.)
For State Treasurer — J. Wayland Brooks (R.)
For Attorney General — John E. Northup (R.)
For State Attorney — Thomas J. Courtney (D.)
For State Auditor — H. G. Wright (R.)
For Circuit Court Clerk — Thomas 0. Wallace (R.)
For Superior Court Clerk — Frank V. Zintak (D.)
For Municipal Judges — Edward A. Fisher (R.)

Hon. Freeman L. Fairbanks (R.)
For U. S. Representative of 5th Congressional District of Illinois

Hon. A. J. Sabath (D.)

INGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

IhntiwAUC <al Cartoon Co h Y. i

BRIGHTON PARK POLITIŠ
KO KLUBO MASINIS 

SUSIRINKIMAS
Pereitą sekmadienį įvyko di

delis Brighton Parko Lietuvių 
susirinkimas, kur kalbėjo žy
mus politikai. Susirinkimo ve
dėju buvo p. Stenselis; muzi- 
kalę dalį atliko “Margučio” šta
bas. Kalbėtojai buvo: Clayton 
Smith, Aiderman Ogden, Supe
rior Court Clerk Zintak, Adv. 
Grish, “Liaudies Tribūnos” re
daktorius B. F. Simons ir kele
tas kitų. Publikos buvo apie 
900. Buvęs.

automobilis staiga užvažiavo 
ant naujai statomo “safety zo
ne” ir apvirto. Mergaitė mirė 
ligoninėje Spalių 27 d., tą va
karą kada nelaimė įvyko.

Spalių 26 d. Antanas Siegal- 
skis sudaužė automobilį prie 
Ashland avė. ir 45 gat. Laimė 
kad savininkas mažai sužeis
tas, bet automobilis tai subirė
jo- Rep.

NELAIMĖS su automobiliais. 
Lietuviai čia mėgsta smarkiai 
važinėti automobiliais na ir iš 
to paneša nelaimes. Pereitą sa
vaitę mirtinai sutriuškinta Vio- 

QL-ivtlrio R molu Iziinmpf

AREŠTAVO P. BALTUTĮ. 
Tapo areštuotas žinomas laiva
korčių, pinigų siuntimo ir ne
judamos nuosavybės agentas 
P. (Baltutis. Sakoma kad prieš 
jį buvo išimta keli varantai. Jį 
suėmė YMCA. viešbutyje, kur 
jis matomai slapstėsi ilgą lai
ką. Nekurie žmonės jo j ieško
jo jau geras laikas. Jis bus 
teisiamas Lapkričio 23 d. Fe-

FRANK V. ZINTAK
Demokratų Kandidatas į 

Superior Court Clerk
Lietuviai prašomi ir ragina

mi jį paremti balsavimuose an
tradienį, Lapkričio-Nov. 8 d., 
kaip tinkamą žmogų ir atsa
kantį tai vietai.

Chicagos Balsuotojai 
Remkit šį Kandidatą

EDWARD A. FISHER 
Kandidatas į Municipal Court 

Teisėjus.
Balsuokit už jį Lapk.-Nov. 8.

Edward A. Fisher dabar yra 
United States Assistant Dis
trict Attorne'y Chicagoje. Jis 
yra advokatas nuo 1911 metų. 
Gimęs Chicagoj, baigė Mokslą 
Northwestern Universitete.

Jis yra žinomas kaipo gabus 
advokatas ir daug pasidarba
vęs automobilių savininkų ge
rovei.

Lietuviams jis yra gerai ži
nomas. “Liaudies Tribūna” jį 
rėmė laike nominacijų ir remia 
dabar. Nėra abejonės kad visi 
Chicagos Lietuviai jį parems 
balsuodami už EDWARD A. 
FISHER į Municipal Court Tei
sėjus. Jis yra Republioknas ir 
geras žmogus. Ji remia Fur
rier Association, Brotherhood 
R. R. C. of A., Wage Earners 
Association ir kiti.

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 

“Dirvą”-“L. Tribūną”

Kenosha ir apielinkės Lietu
viai rengia masinį susirinkimą 
penktadienio vakare, Lapk. 4 
d., nuo 8 vai., šv. Petro Para
pijos salėje. Mitinge dalyvaus 
žymus vietos politikos vadai. 
Prie to kalbės “Liaudies Tribū
nos” redaktorius Bronius F. Si
mons - Simokaitis, Nacionalinis 
Sekretorius Lietuviu (Repub
likonų grupės) Franklin D. Roo
sevelt For President.

Mitingą rengia J. Kasputis, 
kuris yra pirmininkas Franklin 
D. Roosevelt For President Ke
nosha ir apielinkės. J. Kaspu
tis yra įgaliotas per Lithuanian 
National Committee (Republi- 
konu grupės) ir Kongresmaną 
A. J. Sabath, kuris yra Nacio
nalinis Chairmonas visų tautų 
grupių už Franklin D. Roose
velt For President. Rep.

Universal State Banko 
‘Gelbėtojų’ Komedija
Chicagoj jau per keletą sa

vaičių socialistų dienraštis “N.” 
‘gelbsti’ Universal State Banko 
depozitorius. Iškarto prie to 
“gelbėtojų” komiteto buvo pri
sidėję keli tautininkai; vienas 
jų jau tapo išstumtas ir į jo 
vietą įsodintas socialistiško 
plauko žmogus. Socialistai si
joja įr daro savųjų komitetą.

Kiek pirmiau Adv. J. B. Bor
den buvo pradėjęs rašyti so
cialistų dienraštyje apie tą rei
kalą, bet dabar nutilo. Rašė 
nemažai ir Adv. šliakis. Pas
kui kažin kas buvo parašęs p. 
Elias vardu straipsnį kaipo at
sakymą į visų argumentus. Vi
si tie raštai nieko aiškaus ne
pasakė.

Dabar socialistai jau sugal
vojo kad reikią kito “receive- 
rio”, bet kodėl jis reikalingas 
tai nepasako. • Mass mitingus 
šaukia, bet kas apmoka už tas 
svetaines ir kitas lėšas? Gana 
nuostabu kad p. Eliasui daro
ma visokių užmetimų, bet p. 
Gugiui, kaipo to banko advoka
tui ir board direktoriui niekas 
nieko nesako. Dar keisčiau 
kad p. Gugis (jis yra “Naujie- 
nietis) nieko negali pasakyti 
apie banko reikalus. Kaipo le- 
galis banko patarėjas jis turė
tų žinoti visus banko reikalus.

Taigi čia ir matosi kad tame 
“komitete” yra kas nors neaiš
kaus, ir apgailėtina kad kai ku
rie neva tautiški žmonės leng
vai patikėjo socialistų skymams 
ir jiems bernauja.

Universal State Banko depo- 
zitoriai turėtų pagalvoti ant ko 
jie rašosi ir kam jie duoda ko
kius įgaliojimus, kad paskiau 
nereiktų apgailauti perdidelio 
susibrolavimo su socialistais. 
Pavyzdžiui, ir patį p. Elias jie 
garbino, jis jiems buvo geras, 
o šiandien jie, jam rodo vilko 
dantis. Nebūkit tokiais kuriuos 
kas nors amžinai mulkintų ir 
neklausykit vėju paremtų pa
sakų. Patys socialistai turi 
gana tarp savęs investigącijų 
daryti, tegul padaro ant tų vi
sų apie kuriuos jiems jau ne 
kartą sakyta. Depozitorius.

BEDARBIŲ DEMONSTRA
CIJOS

Spalių 31 d. Chicagoj įvyko 
didelė bedarbių demonstracija, 
dalyvavo apie 150,000 žmonių. 
Juos prižiūrėjo apie 1000 poli
cijos. Bedarbiams buvo drau
džiama rengti taip vadinamas 
“bado maršas”. Jie norėjo neš
ti raudonas vėliavas ir daryti 
politiško pobūdžio demonstraci
ją, bet jiems tas buvo uždraus
ta.

Tą rytą kada demonstracija 
buvo pradėta organizuoti oras 
buvo lietingas ir šaltas. Neku
rie lyderiai net norėjo atidėti 
demonstraciją del blogo oro.

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

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

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

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street Chicago Ill

Redaktorius-Leidėjas: Komp, A. Vanagaitis.



I

_____________________ DIRVA Lapkričio 4, 1932
Lapkričio 4, 1932

PREZIDENTO RINKIMAI
 *--------- -------------------------

Šiais Suvienytų Valstijų 
Prezidento rinkimais visa 
Amerika ko tai laukia. Vi
si trokšta kad ineitų kitas 
Prezidentas ir grąžintų ge
rovę. Tik atkaklus dabar
tinio Prezidento rėmėjai ti
ki ir kitiems tikrina ir net 
baugina, kad Demokratų 
laimėjimas atneš dar sun
kesnius laikus.

Senesniais laikais, Ame
rikos gyvenime pasitaiky
davo kriziai laike Demokra
tų partijos valdymo, taigi 
ir inėjo į paprotį tikėti kad 
tik prie Republikonų buna 
geri laikai. Demokratus iš
stumti iš ' valdžios būdavo 
labai lengva, ir lengva bū
davo Republikonams pasi
laikyti valdžioje su prižadė
jimais palaikyti “gerovę”.

Dabar, lyg sunaikinimui 
tos įsigyvenusios dėmės ant 
Demokratų, prisieina De
mokratams imtis gelbėti ša
lį iš Republikonų ir, žino
ma, iš krizio. Republikonai 
todėl išrado baubą: Sako, 
jeigu Demokratai laimės, 
busią dar sunkesni laikai.

Vienok kiek dabar mato
si tai eina blogyn ir prie 
Republikonų. Ir eis blo
gyn iki tam tikro laipsnio.

Jeigu Hoover laimės, ge
rovė negryš ant rytojaus 
po rinkimų. Jokių permai
nų nebus ir. neapsireikš jo- 
kis skirtumas jeigu Hoover 
pasiliks Washingtone.

Jeigu laimės Roosevelt 
irgi nereikia norėti ant ry
tojaus po rinkimų laukti iš
sipildant tų prižadų kokius 
Roosevelt daro. Bet po jo 
laimėjimo rinkimų, ant ry
tojaus visoje šalyje apsi
reikš kitokia dvasia, kuri 
atgaivins žmones, sukels jų 
galvose naujas mintis, susi
domėjimą, šnekas apie tai 
kas bus, kaip bus....

Senesniais laikais, prieš 
Prezidento rinkimus darbai 
žymiai pagerėdavo. Bet gal 
tai buvo del to kad į rudenį 
tam tikros industrijos gau
na daug užsakymų. Dabar 
gi, žmonėms likus be pini
gų, sezoninės firmos šiek 
tiek atkiuto, bet labai ma
žai. Užsakymų mažai gau
na, o sandėlių užversti ne
nori, nes negauna gana kre
ditų, prie to žino kad pre
kės greit neišeis.* * *

Senas, sumanus indus- 
trialistas Ford išėjo už da
bartinį Prezidentą Hoover. 
Jie yra šiokie tokie ypatiš- 
ki draugai. Republikonai 

’tiki kad Fordo žodis daug 
turi reikšti. Bet pats Ford 
padarė didelių klaidų. Jis 
suvedė į savo automobilių 
išdirbystes naujausias ma
šinas, kurios išstūmė tūks
tančius darbininkų iš dar
bų. Ford manė kad gamins 
automobilius dar greičiau 
ir darys pelnus. Bet likę 
be darbo darbininkai visai 
automobilių neperka. Ma
šinoms kurios automobilius 
gamina, tų padarinių nerei
kia. Kitų dirbtuvių paleis
ti darbininkai taip pat ne
išgali nieko pirkti. To pa- 

, sėkmė: gamybos sustoji
mas. Gali atsirasti toks su
manus mechanikas kuris iš
galvotų kad automobilį (ir 
šiaip kitokius dalykus) pa
gamintų tik vienas žmogus 
valdydamas visą dirbtuvę, 
kur nors kampe sėdėdamas 
ir spaudydamas tam tikras 
elektriškas sagutes, bet kas 
tada išdirbinius pirks?* * *

Fordui nei kitiems fabri
kantams Hoovero laimėji

mas nieko neduos.
Roosevelto laimėjimas ne

padarys blogiau negu dabar 
yra. Blogiau nepadarytų 
nei laimėjimas kitų kandi
datų. Bet Roosevelto lai
mėjimas bus kas NAUJA, 
o šaliai kaip tik reikia ko 
nors nauja, kada senose ap
linkybėse gyvenant viskas 
taip sustingo, sustojo.

Buvo ir yra tačiau tokių 
tautos veikėjų kurie su pa- 
siaukavimu dirbo ir dirba, 
bet kiti jiems pavydėdami 
sumano jiems pakenkti ir 
padaro tam tikrus užmeti
mus už kuriuos jie turi sto
ti prieš teismą.

Prof. Voldemaras 
Išteisintas

Rugsėjo . 29 d. Lietuvos 
vyriausias tribunolas ištei
sino Prof. A. Voldemhrą, 
kuris buvo kaltinamas del 
išaikvojimo 53,000 Damj 
kronų . Tas kaltinimas yra 
senas, dar iš tų laikų kada 
Prof. Voldemaras buvo tai
kos delegacijos pirmininku 
Paryžiuje. ,

Smagu girdėti kad liko 
išteisintas tas žmogus kuris 
labai daug dirbo Lietuvai ir 
daug nudirbo, bet kuriam 
kas tai norėjo užmesti juo
dą dėmę visam jo gyveni
mui.

Buvo seniau kaltininkų ir 
visokių šmugelninkų kurie 
naudojosi savo aukšta vie
ta valdžioje, bet prieš juos 
buvo aiškių įrodymų ir tie 
kurie buvo tikrai kalti ne
buvo išteisinti.

Kaunas Tvarkosi
Bizniškai

Kauno miesto savivaldy
bė nuo pradžios šių metų 
iki Rugsėjo pabaigai turė
jo pajamų 7,458,707 litų, o 
išlaidų padarė tik 5,500,000 
litų. Paskolų per šiuos me
tus savivaldybė užtraukė 
2,200,000 litų, senų skolų gi 
grąžino 2,328,000 litų.

Kaip pati Lietuva taip ir 
jos sostinė stovi geriau ne
gu kitos valstybės ir jų mie
stai. Amerikoje visi mies
tai skolose paskendę ir nie
kad negauna gana ineigų 
reikalų vedimui, nors nuo
lat ’ gyventojus apkrauna 
mokesčiais.

8783 DEPORTUOTA
Per Rugpiučio mėnesį šy- 

met iš Suv. Valstijų depor
tuota 8783 svetimšalių, o 
įvažiavo tik 2179 imigran
tai. Taigi iš Amerikos jau 
išvažiuoja daug daugiau 
negu įvažiuoja.

1926 m. Rugpjūčio mėne
sį įvažiavo 30,000 ateivių.

NORS—
Nors anksti rytelį
Aš girdžiu paukštelį

Po savo langu;
Nors šlama gojelis
Ir šiuša upelis —

Vistiek man ilgu....
Nors šilta saulutė
Meili kai sesutė

Spinduliais bučiuoja, 
Ir mano veidus glosto 
Nuo auksuoto sosto —

Manęs nevilioja.
Nors žydi gėlelės,
Žaliuoja rūtelės —

Bet man nemiela.
Čia šalis svetima,
O tas vargiu’ mane

Ir mano sielą.
Aš myliu tėvynę,
Šalelę gimtinę —

Vai gaila man jos....
Iš mano atminties
Vardas jos neišeis

Niekad, niekados!
Laputė.

KO VERKI?
(Liaudies daina)

Ant kranto ežero stovėjo
Mergelė Lietuvos jauna,
Ir susimąsčiusi žiurėjo
Kaip vanduo plaukia palengva.

Jos skaisčios akys žaibu žėrė, 
Jauna krūtinė tik alsavo, 
Rausvumas veido skausmus vėrė, 
Galvele jauna vis lingavo.

Vėjelis aplink ją bangavo 
Norėdams skausmus išnaikint, 
Iš aukšto švietė jai žvaigždelės 
Kad ašarėles nudžiovint.

Bet ji vis verkė ir dejavo, 
Nors balso nieks negirdėjo, 
Galvele jauna vis lingavo, 
Krūtinėj skausmus vis kentėjo.

O ko gi verkė, kas atspės?
Gal tas kurs kenčia kiek ir ji.
Bet nieks nekenčia tiek kiek ji, 
Kurios dalelė taip sunki....

Negražus Kaimiečių 
Pasielgimas su Amerikos 
Balionistais

Skaitytojai jau žino kad 
pereitą mėnesį tarptautinė
se balionų lenktyųėse daly
vavę Amerikiečiai lakūnai 
nusileido Lietuvoje. Dabar 
Lietuvos laikraščiai aprašo 
plačiau tą lakūnų nusileidi
mą ir kaip vieno ūkininko 
sūnūs pasielgė. Jis pavogė 
nuo baliono 40 kilogramų 
virvių, brangų revolverį ir 
reples.

Balionistai nusileido Su
valkijoje netoli Bagotosios. 
Buvo vakaras ir nežinojo 
kur eiti. Bet pamatę žiburė
lį nuėjo tenlinkui ir užėjo 
kaimiečių vakaruškas. Jos 
Amerikiečiams patiko ir jie 
pasiliko ten nakčiai.

Kadangi baliono nenorėjo 
palikti be. priežiūros per 
naktį, lakūnai davė vienam 
ukininkaičiūi du dolariu ir 
prašė balioną saugoti.

Sekantį rytą nuėję pas sa
vo balioną Amerikonai ne
rado virvių, revolverio ir 
replių, nors vaikinui užmo
kėjo už pasergėjimą. Vai
kinas užsigynė nežinąs kas 
pavogė. Lakūnai nesiginči
ję išvažiavo į Kauną ir ten 
pasiskundė. Kriminalinė po- 
icija į nusikaltimo vietą 
nusiuntė gabiausi savo na
rį ištirti dalyką. Nežiūrint 
visų pastangų, vaikinas gy
nėsi nieko1 nežinąs, jis stro
piai saugojo ir jis pats sa
ko nevogęs.

Pagaliau kriminalinės po
licijos investigatorius su
galvojo sekantį dalyką. Jis 
įsakė vaikinui eiti su juo 
pas senį ūkininką tėvą, ku
ris miegojo, prižadinti jį ir 
pasakyti: “Tėve, paduok 
man tas virves kurias iš ba
liono pavogėm”. Vaikinas 
sutiko tą pasakyti. Kada 
ėvą prižadinęs tą pasakė, 

levas atsiliepė: “Gerai, vai
ke, tuoj apsirėdysiu ir iška- 
sim”....

Taip tai tapo atgauti vog
ti daiktai, kuriuos tėvas su 
sunum buvo užkasę ir net 
užarę.

Toks vaginojimas sveti
mų daiktų yra neišauklėto, 
šerno žmogaus gyvuliškas 
palinkimas, kuomi padarys 
;a Lietuvai pusėtinai gėdos.

Gerai kad tą padarė tik 
paskiras vienas vyrukas, c 
ue viso kaimo bernai supuo- 
'ė, kaip kartais gali atsitik
ti, ir kaip kokie vandalai 
neapiplėšė pačių lakūnų ir 
balioną nesuplėšė.

PREZIDENTO RINKIMO 
KAŠTAI

1928 metais Republiko
nams išrinkimas Hoover’o 
prezidentu kaštavo $4,056,- 
518, arba apie 19 centų už 
kožną už Hoover’ą paduotą 
balsą.

Demokratams už Smith 
tais metais reikėjo išleisti 
$3,157,453, arba po 21c už 
kiekvieną už jį paduotą 
balsą.

Nuo 1916 metų jokis pre
zidentystės kandidatas ne
atsiėjo pigiau per $3,000,- 
000, išskyrus Cox 1920 m., 
kuris išleido $1,300,000.

Tarp kaštų prezidento 
rinkimams ir prezidento 
vertės yra maža kas ben
dro. Lincolnas buvo išrin
ktas už $250,000, o Harding 
1920 m. kaštavo $5,300,000.

1916 m. Wilsono išrinki
mas atsiėjo $2,000,000, o 
1896 m. išrinkimui McKin
ley išleista $16,500,000.

Dabar tikima dar mažiau 
išleisti, ir kiek spėjama tai 
partijos apsiribos tik su 
milijono dolariu fondais.

Jau mažiau gauna aukų 
ir dovanų rinkimų fondan.

IŠ KUR AMERIKA GAVO SAVO 
VARDĄ

Kaip iš istorijos ir geografijos žino
me, milžinišką kontinentą į vakarus nuo 
Europos atrado Italas Kristoforas Kolum
bas, kuriam paramą važiuoti Indijų jieš- 
koti keliaujant į vakarus davė Ispanijos 
karalius ir karalienė 1492 metais.

Bet kodėl Amerika vadinama ne Ko
lumbo vardu, o vardu mažai žinomo, pa
prasto Italo pirklio ir navigatoriaus, Ame
rigo Vespucci? Keista pamanius kad ne 
Kolumbui atiduota garbė už jo didelį dar
bą, o visai kitam žmogui.

Amerigo, Vespucci, pirklis iš Floren
cijos, buvo apsigyvenęs Seville mieste, Is
panijoj. Kuomet Kolumbas buvo pasiren
gęs plaukti antrą kartą savo Indijų j ieš
kojimo kelionėn (jau jis buvo atradęs sa
las ir praminęs jas Vakarų Indi jomis, ti
kėdamas kad tai yra Indijų dalis), jam 
prisiėjo pirkti tam tikrų kelionei reikme
nų iš Vespuccio. Toks susidūrimas su Ko
lumbu sukėlė Vespuccio susidomėjimą ir 
jis, girdėdamas apie Vakarų Indijas, su
manė pats keliauti.

Pasiryžęs tapti žemių ir jurų tyrinė
toju, Amerigo Vespucci įstojo Portugali
jos karališko laivyno tarnybon ir padarė 
keletą kelionių į Naują Pasaulį. Vienu 
savo apsilankymu jis pasiekė Pietų Ame
rikos didįjį žemyną. Per keletą savaičių 
jis plaukė pietų link žemyno pakraščiu ir 
persitikrino kad atrado milžinišką konti
nentą. Paplaukiojęs po pietinį Atlantiką 
jis sugryžo .į Lisboną.

Po metų laiko kelionių, sugryžęs į 
Portugaliją jis aprašė apie savo kelionių 
patyrimus, kame plačiai apipasakojo apie 
savo matytą didelį naują sausžemį. Jo 
pasakojimams ir raštams kiti abejojo ir 
netikėjo.

1507 metais St. Die kolegijoj, Francu- 
zijoj, buvo ruošiama išleisti nauja laida 
Ptolemio “Geografijos”. Ta knyga turėjo 
tikslo parodyti visus paskiausius geogra
fiškus atradimus. St. Die kolegijos profe
sorius Waldseemuller išvertė Amerigo ap
rašymą tai geografijai ir į žemėlapį įdėjo 
naują pietinį kontinentą. Kada atėjo klau
simas kaip tą naują pasaulį užvardinti, 
Waldseemuller pasakė, “Pavadinkim' jį 
Amerigo žemę”. Tas vardas tapo priim
tas pavadinimui tiktai to kontinento ku
ris žinomas kaipo Pietų Amerika.

Kadangi kiti kontinentai — Azija, Af
rika ir Europa buvo vadinami moteriškos 
kilmės vardais, vėliau tapo nuspręsta pa
daryti ir naujojo kontinento vardą mote
riškos kilmės — Amerika. (Australija dar 
buvo neatrasta).

Taip pietų Atlantike užtiktas konti
nentas ir gavo vardą Amerika ir žemėla
piuose buvo jungiamas prie Azijos, nes ti
kėta kad tas kontinentas nuėjęs į šiaurę 
susijungia su Azija, o Vakarų Indijos — 
tos salos kurias Kolumbas atrado — buvo 
skaitomos tikrai dalimi Indijų salų.

Kolumbas numirė nežinodamas kad jis 
atrado naują pasaulį. Tik vėlesni tyrinė
tojai patyrė kad Pietų Amerika yra da
lis naujo kontinento ir susijungus su Šiau
rine Amerika siauru kaklu, o to kaklo ne- 
daplaukus iš rytų keliaujant į vakarus, 
guli salos, kurių vardas ir po šEi dienai 
paliktas Vakarų Indijos. Tų salų yra di
delė daugybė ir jos guli beveik tiesiog į 
vakarus nuo Ispanijos, taigi į jas Kolum
bas ir pakliuvo. Visai netoli nuo Vakarų 
Indijų į'šiaurę radosi dabar žinomas Flori
dos ragas, bet jam nelemta buvo pasukti į 
šiaurę ir jį pasiekti. Vieną ir antrą kartą 
Kolumbas tas salas aplankė, užtiko dar ke
lias naujas salas, bet apie jas plaukiojo ir 
buvo išlipęs ir. su Indijonais mainikavęs, 
vis tikėdamas kad randasi Azijoje, kurią 
minė pasiekęs plaukdamas į vakarus, kaip 
jo iškart buvo samprotauta ir tikėta, po 
to kai Europoje buvo paskelbta jog žemė 
yra apvalas skritūlis. Jeigu žemė yra ap
vali, pasakė Kolumbas, tai kam važiuoti į 
Indiją tolimais keliais į pietus ir paskui į 
rytus: jis sumanė plaukti tiėsiog į vaka
rus ir pasiekti Indiją iš kito krašto. Bet 

•atrado ne Indiją, o naują pasaulį, už kurį 
šiandien yra visų garbinamas, nors pats 
apie savo atradimą nežinojo, ir gyvas bū
damas už tai dikčiai nukentėjo: buvo įka
lintas ir mirė biednystėje, užtai kad nepar
vežė Ispanijai iš savo atrastų salų aukso.

Amerikos Indijonai vardą gavo irgi 
nuo Kolumbo, nes atradęs salose nuogus 
žmones, praminė juos Indijos gyventojais, 
Indijonais, ir taip pasiliko iki šiai dienai.

Šiaurinę Ameriką atrado John Cabot, 
Italas žemėlapių išdirbėjus, gaudamas An
glijos leidimą važiuoti ir jos vardu pasa
vinti kokias žemes atras. Jis pasiekė Lab
radorą ir Jutas žemes 1497 metais, bet apie 
jo atradimus mažiau kas žino, išskyrus tik 
studijuotojai.

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

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS 
“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, C’ '

KEISTITIS M 
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(M. Reutt. Verti

Vieną vakarą Tr 
■ stotis gulėjo lovoj, e 

Nelaisvė, Vokiečių k; 
kurie tik ką iš jo iš 
gas. Juk jau ištisi m 
di. 0 pagalbos neg 
no ar tebėra gyvas jo 
jokios žinelės iš pas* 
jį apgaudinėja.

Sužvangėjo durys 
inėjo.

— Kunigaikšti, - 
muo, statydamas ant 
atnešiau valgyti. — I 
tylus; žodžiai kaip ds 
tuviškai.

Keistutis bematar
. — Kas tu? — pal 

> peties. — Kas tu?
— Kristaus ir die 

Adolfas, — atsiliepė in 
pats liepė atnešti kun

— Svetimas.... - 
tis, ir jo ranka nulime

— Nusiramink, 1 
toliau Adolfas, — ir p; 
galima taip džiovinti s 
silpnės, ir dvasia bus 
kalbėdamas pastatė ki 
ir užkandžio.

Tačiau Keistutis 
Gimtoji kalba jam pri< 
ėmė puodelį ir prikišo 
do, domiai į jį žiurėda

— Klausyk, — tai 
Vokietis? TaVo švies 
kaip Lietuvos kūdikio.

Vaikinas patraukė
— Aš nežinau nei 

tinos, — tarė jis. — Die 
kas. Jis mane, našlait 
jis man labai geras.

— Taip.... — liuc 
į tis: — jis pagrobė nuo 

tas paskiau savo tikrą 
Ištikrųjų, labai gudrus i 
kis sau valgymus, ir lau 
skite man nors ramiai

Kunigaikštis didelia 
kščiojo po savo kalėjim

— Ko čia stovi? — 
gale vaikino. — Ar neg 
Eik iš čion!

— Viešpatie, — ta 
masis vaikinas, — nev; 
lenk savo ausį ir leisk n 
dį, — nuoširdžiai ir mal 
Lietuvos kunigaikščio.

Ir Keistutis, jau neg 
nesiūs gimtos kalbos ir 
mojo vaikinui ranka.

Vaikinas užkure ugi 
Kunigaikštis pasiklo, 

vo apsiaustą ir išsitiesė, 
sisėdo Adolfas ir tyliu b 
apie Ordeno gerumą ir di 
lonybes.

— Jis didelis ir gali 
vieną žodį jam pratarus, 
Ii atsiųsti jam kariumenę 
šalių gali ateiti jam į pa 
raliai. Tačiau jis karo n 

J retų su visais taikoj gyv< 
tikėjimą platinti ir lėni 
prie Kristaus. Jam būti 
kad toks galingas kunig; 
tutis priimtų krikščionyb 
Kniprode neapkenčia kru 
siu žudynių. Su Lietuva 
ja kad turi gintis.

Taip nakties metu ilj 
vis berniukas belaisviui 
pastarasis gulėjo ir klau 

Tik staiga Adolfas 
akyliau pažiurėjo į Keist 
drebėjo.

Iš primerktų Trakų k 
per sielvarto suvagotą v 
dėlės ašaros.

Adolfas pakilo ir tyli; 
mo.

Sunkiai sujudėjo Keis 
ir pakėlęs aukštyn ranka

— Galingas Perkūne, 
lybė? kur tavo griausti
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KEISTITIS MARIENBURGO 
KALĖJIME

(M. Reutt. Vertimas P. Vaičiūno.)

Vieną vakarą Trakų kunigaikštis Kei
stutis gulėjo lovoj. Jis buvo visai silpnas. 
Nelaisvė, Vokiečių kalba' ir veidai riterių, 
kurie tik ką iš jo išėjo, pakirto jam jie- 
gas. Juk jau ištisi mėnesiai kai jis čia sė
di. 0 pagalbos negirdėti. Jis net neži
no ar tebėra gyvas jo brolis Algirdas. Nei 
jokios žinelės iš pasaulio. Juk Vokiečiai 
jį apgaudinėja.

Sužvangėjo durys; į kalėjimą kaž kas 
inėjo.

— Kunigaikšti, — prabilo inėjęs as
muo, statydamas ant stalo dubenėlį, — aš 
atnešiau valgyti. — Balsas buvo malonus, 
tylus; žodžiai kaip daina; jis kalbėjo Lie
tuviškai.

Keistutis bematant pakilo.
— Kas tu? — paklausė imdamas jį už 

peties. — Kas tu?
— Kristaus ir didžiojo mistro tarnas, 

Adolfas, — atsiliepė inėjusis. — Mano vieš
pats liepė atnešti kunigaikščiui valgyti.

— Svetimas.... — sudejavo Keistu
tis, ir jo ranka nulimo.

— Nusiramink, kunigaikšti, — tęsė 
toliau Adolfas, — ir pasistiprink. Juk ne
galima taip džiovinti save. Kai kūnas nu
silpnės, ir dvasia bus silpna. — Taip be
kalbėdamas pastatė kunigaikščiui medaus 
ir užkandžio. -

Tačiau Keistutis ir nemanė valgyti. 
Gimtoji kalba jam pridavė jiegų. Jis pa
ėmė puodelį ir prikišo jį prie Adolfo vei
do, domiai į jį žiūrėdamas.

— Klausyk, — tarė: — tu turbut ne 
Vokietis? TaVo šviesus plaukai ir akys 
kaip Lietuvos kūdikio.

Vaikinas patraukė pečiais.
— Aš nežinau nei savo tėvo, nei mo

tinos, — tarė jis. — Didis mistras man vis
kas. Jis mane, našlaitį, paėmė globoti, ir 
jis man labai geras.

— Taip.... — liūdnai prabilo Keistu
tis: — jis pagrobė nuo motinos vaiką kad 
tas paskiau savo tikrą motiną skandintų. 
Ištikrųjų, labai gudrus tavo globėjas! Im
kis sau valgymus, ir laukan iš čionai! Lei
skite man nors ramiai numirti....

Kunigaikštis dideliais žingsniais vaik- 
kščiojo po savo kalėjimą.

— Ko čia stovi? — paklausė jis galų 
gale vaikino. — Ar negirdėjai ką sakiau? 
Eik iš čion!

— Viešpatie, — tarė žemai lenkda
masis vaikinas, — nevaryk manęs. Pa
lenk savo ausį ir leisk man tarti vieną žo
dį, — nuoširdžiai ir maloniai prašė tarnas 
Lietuvos kunigaikščio.

Ir Keistutis, jau negirdėjęs ištisus mė
nesius gimtos kalbos ir jos pasiilgęs, pa
mojo vaikinui ranka.

Vaikinas užkure ugnį.
Kunigaikštis pasiklojo prie ugnies sa

vo apsiaustą ir išsitiesė. Prie jo kojų at
sisėdo Adolfas ir tyliu balsu ėmė pasakoti 
apie Ordeno gerumą ir didžiojo mistro ma
lonybes.

— Jis didelis ir galingas riteris. Tik 
vieną žodį jam pratarus, šventas tėvas ga
li atsiųsti jam kariumenę; iš visų pasaulio 
šalių gali ateiti jam į pagalbą galingi ka
raliai. Tačiau jis karo negeidžia. Jis no
rėtų su visais taikoj gyventi, ir tik šventą 
tikėjimą platinti ir lenkti žmonių širdis 
prie Kristaus. Jam butų didžiausi laimė 
kad toks galingas kunigaikštis kaip Keis
tutis priimtų krikščionybę. Vinriekas von 
Kniprode neapkenčia kruvino karo ir bai
sių žudynių. Su Lietuva jis del to kariau
ja kad turi gintis.

Taip nakties metu ilgai kalbėjo Lietu
vis berniukas belaisviui kunigaikščiui, o 
pastarasis gulėjo ir klausė.

Tik staiga Adolfas pakėlė galvą ir 
akyliau pažiurėjo į Keistučio veidą ir su
drebėjo.

Iš primerktų Trakų kunigaikščio akių, 
per sielvarto suvagotą veidą, riedėjo di
delės ašaros.

Adolfas pakilo ir tyliai išėjo iš kalėji
mo.

Sunkiai sujudėjo Keistutis nuo žemės, 
ir pakėlęs aukštyn rankas, tyliai prabilo:

— Galingas Perkūne, kur gi tavo ga
lybė? kur tavo griaustiniai, kuriais tu 

trenki? Tu musų dievas, tu musų tėvas, 
o Vokiečiai grobia tavo vaikus, melagys
tėmis ir apgavimais nuodija jiems širdis! 
Ir tu tyli?.... Bet—drebėkite, Vokiečiai, 
nes Keistutis-dar gyvas!

Ant rytojaus riteriai pastebėjo didelę 
permainą. Kunigaikštis pats paprašė val
gyti. Su riteriais, kurie kaip ir visuomet 
pas jį atėjo, jis meiliai kalbėjo ir juokavo.

Vakare vėl atvyko Adolfas, ir kuųi- 
gaikštis vėl jį maloniai priėmė ir pasodino 
šalia savęs prie ugnies.

Ir taip perdėm plaukė dienos Malbur- 
go kalėjime, ir rhistras ėmė iš džiaugsmo 
net rankas trinti.

Bet dabar jau Keistutis pasakojo, o 
vaikinas domiai klausėsi.

— Taip, — kalbėjo vieną naktį Keis
tutis vaikinui: — jie atvyko iš tolimų ša
lių, ir neturėdami savo žemės, užgrobė ją 
Prūsams. O kaip jie baisiai žudė Prusus. 
Ištisus metus maudė juos kraujuje. Mo
terų ir vaikų taip pat nesigailėjo. Imdavo 
tik ką gimusius kūdikius už kojų ir su
triuškindavo jiems galvas į niūrūs, į <ne- 
džius girioj. Išnaikinę Prusus, jie ėmė 
eiti tolyn, į musų žemę, ir taip pat dabar 
žudo musų šalies gyventojus. Ir tu jiems 
tiki? Kalbi man apie gerybę jų Dievo, 
kuris už žmones mirė ant kryžiaus, o taip 
pat apie jo Motiną, visų našlaičių globėją. 
Šakai kad jie tą Dievą tnyli. Tai tuščios 
pasakos, kuriomis tave tie balti riteriai 
apsvaigino. Tu niekada nebuvai karo lau
ke, nematei kaip jie kankina ir žudo be
ginklius gyventojus, todėl ir kalbi taip. 
Eik ir pamatyk, tada tu. pats Žinosi kad 
Vokiečiai nei Kristui netiki nei jo Moti
nai. Jie musų žemių geidžia, o ne kad mes 
priimtume krikščionybę. Juk ir Mindau
gas buvo priėmęs krikščionybę, ir musų 
tėvas Gediminas norėjo apsikrikštyti, ta
čiau tiems vienuoliams visai tat nereika
linga buvo.

Taip dažnai kalbėdavo naktimis Keis
tutis, o didžiojo mistro auklėtinis Adolfas 
domiai jo klausydavo.

Ir pagaliau Alfas (taip jį Lietuviškai 
vadino) atsinešė po apsiaustu paslėpęs di
delį peilį. Atskleidė kilimus, kuriais bu
vo nutiestos sienos, ir ėmė darbuotis.

Alfas pripuolamai žinojo kuri siena 
buvo silpniausia. Nesudėdami rankų dir
bo ir dirbo.

Rytui brėkštant skylę uždengdavo ki
limais, ir Keistutis nuilsęs griūdavo lovon, 
o Alfas po apsiaustu išnešdavo išlaužtas 
sienos plytas.

Ir vėl plaukė dienos, bet Keistutis 
nebegulėjo bejiegis lovoj. Jis linksmai kal
bėdavosi su riteriais, klausinėjo jų apie 
krikščionybę, ir mistras ėmė tikėti kad 
Lietuvio valdovo sielos patvarumas jau 
tirpsta. Dar valandėlė — ir keistutis puls 
Ordenui į kojas ir atiduos jam visą Lie
tuvą ....

Vieną vakarą, vos tik išėjo iš Keistu
čio užsisėdėję riteriai, įpuolė pas jį Alfas.

Jis buvo visas išblyškęs ir tik akys jo 
degė.

— Mums laikas į kelionę, — tarė. — 
Naktis tamsi ir audra kaip tik pakilo. Ge
resnio laiko nesulauksim.

Ir iš po apsiausto ištraukė Keistučiui 
rubus. Kontūro apsiaustą su juodu kry
žium.

Kunigaikštis negalvojo: per vieną va
landėlę jau buvo persivilkęs. Šalmas anks
čiau jau buvo atneštas ir jis pridengė juo 
veidą ir visas apsigaubė apsiaustu.

(Bus daugiau)

PER TVORA
PASIDAIRIUS

“AUKSO ŠALIS”
(Antiponas prie pereitame num. 
tilpusių gerb. V. eilių ‘Kelionė’, 

kur kaltina Argentiną už 
Jono bėdas) i

Dunda, lekia traukinys, 
Garvežys garuoja, 
Jonas Šmikis iš Barzdų 
’Merikon važiuoja.

Tėvo ukėj ankšta jam,
Pinigų vis truko, 
Ir sumanė jisai sau: 
’Merikon išrūko.

Darbai ėjo čia gerai,
Pinigų kaip šieno,
Ūžė, gėrė, su mergom 
Daužės naktis, dienas.

Makabilius po du, tris
Į metus sukulė,
O cigarus brangokus 
Penkinėmis kūrė.

Pinigėlių niekados
Jisai neturėjo,
Nora uždirbdavo ir daug, 
Ba darbai vis ėjo.

Ale štai atėj’ diena, 
Darbai stapt sustojo, 
Jonas Šmikis liko pliks, 
Ką veikt nežinojo....

Nematyti tų draugių
Ką jam ūžt padėjo, 
Gaspadinė meta lauk, 
Nors pirmiau “mylėjo”,

Jonas Šmikis lyg šmėkla 
Vienas slampinėja,
O už tai kad kaip gyvent 
Mokėt nenorėjo.

Tai bereikalo kas nor’ 
Kaltint Argentiną 
Kad gerų tėvų sunai 
Ubagais gyvena....

Supa Garba.

Drūta Geldutė.
Vienas žmogus nuvežė 

pridirbęs geldų į Šakius. Į- 
važiuojant užbėgo už akių 
žydė ir šaukia:

— Ui, žmogau, sustok, aš 
noriu pirkti!

Žmogus sutojo. Žydė iš
sirinko ir pradėjo derėtis ir 
dar pridūrė:

— Ui, žmougi, ar drūta, 
ar laikys?

Jau ką drūtumo, tai labai 
drūta, — tarė žmogus, — 
aš pats iš alksnio kaimieno 
padariau; o jeigu perskiltų, 
tai susiuk, dar ilgiau laikys.

Išaiškino.
Berniukas: Tėvelis mane 

pasiuntė nupirkt šmotą vir
vės va tokios storumo.

Krautuvninkas: Kaip il
gos jis nori?

Berniukas: Va tiek kad 
j ištektų nuo pririšto ožio iki 
tvorai.

Jei žinitų, tai neklaustų
Simus tėvui: Tėti, aš jau 

ant mapos moku atrasti vi
sus miestus, upės, kalnus ir 
tt.

— Taip? Mano sūneli, at
rask man tą miestą, kuria
me gyvena Mikas, tas ką 
man kaltas dvidešimts do
lerių.

— O kaip tas miestas va
dinasi?

— Kad aš pats žinočiau 
tai tavęs neklausčiau.

1932 KALENDORIUS 1932
Lapkritis-November

Sekmad. 6
Pirmad. 7
Antrad. 8
Trečiad. 9
Ketv’tad. 9
Penktad. 11
šeštad. 12

Leonardas. Ragelis, Vygaudė, Bangputis 
Rufas. Girtautas, Kvietė
Gotfridas. Svirbutas, Uolkertė
Teodoras. Miglė, Dyguolis, Aušautas 
Andrius. Vai ilgas, Geluonė, Vytautė 
Martynas vysk. Kelkis, Saigunė 
Martyno p. K. Radinė, Austomas

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

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

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

Mokykloj
Mokytojas (aiškina vai

kams) : Žiūrėkit, vaikai, 
paukštelius pati gamta mai
tina. Jiems nerupi nei dar
bas nei partijos....

Mažas Jonukas (per
traukdamas): Aš žinau to
kius paukščius, kurie prie 
partijų priguli.

Mokytojas (nustebęs): 
Kokius paukščius?

M. Jonukas: Ogi žvirbliai, 
jie tautininkai.

Papos titulai.
Romos papa prisidėjo 

prie savo vardo dar seka
mą eilę titulų:

Jėzaus Kristaus Vikaras, 
Apaštalų Kunigaikščio Įpė
dinis, iVkarų Patriarka, Ita
lijos Primatas, Romos Pro
vincijos Arcivyskupas ir 
Metropolitas, Šventos Ro
mos Bažnyčios Laikinosios 
Dominijos Soverenas (vieš
pats).

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

nama dovanai.
“DIRVA”

6828 Superior avė. Cleveland, Ohio

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

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

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

100 North La Salle Street
Room 2211

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

3241 South Halted Street
Telefonas VICTORY 0562

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

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

penktad. vakarais.

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowska

“Per suvirs du metu turėjau neapsa
komai geliama ranką. Naudojau įvai
rius linimentus, plasterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Expellerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
ExpeUeriui.”

S. N.
Philadelphia, Pa.

PAIN-EXPELLER

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

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

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

Reikalaukit “Dirvoje”

JUODOJI PANTERA 
“Gamta savo Žalumoj19 — kaip 
atvaizduota didžio gyvulių tapytojo 
Paul Bransom . •. įkvėpta juodosios 
panteros “ Bagheera11 natūralaus 
žiaurumo garsioje “Džiunglių Kny
goje11. “Gamta savo Žalumoj Retai 
Švelni ir Lengva19 — ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose.

Luckies nėra žalio tabako

Copr . IMS. 
The American 

Tobacco Co.

tokie lengvi
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 lengvų Luckies

—dėl to jie
TK TĘS perkame puikiausią, patį 

puikiausią tabaką visame 
pasaulyje, bet tas dar neišaiški
na kodėl žmonės visur skaito 
Lucky Strike lengviausiu ciga- 
Tetu. 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-
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JOHN M. SULZMANN
Lietuviai, Išrinkit vėl šį savo seną pažystamą 

draugą ir pagelbėtoją

JOHN M. SULZMANN

Visi Clevelandiečiai gerai pažystat šį populiarišką 
žmogų — dabartinį SHERIFF JOHN M. SULZMANN. 
Jis per 30 metų darbuojasi Clevelande ir Cuyahoga Ap
skrityje ir yra teisingas visuomenės reikalų žiūrėtojas. 
Laike rinkimų padėkit (X) ženklą po gaidžio emblema 
ir tuomi balsuosit už Sheriff John M. Sulzmann ir kitus 
Demokratų partijos kandidatus.

NEUŽMIRŠKIT — EIKIT BALSUOTI ANKSTI 
ANTRADIENĮ, LAPKRIČIO-NOV. 8 D.

Judge Silbert Turi Daug 
Rėmėjų

Judge Samuel H. Silbert užgina
mas šešių metų terminui į Common 
Pleas teismų per Cleveland Bar As
sociation, Cuyahoga Bar Associa
tion, The Plain Dealer, The Press, 
The News ir Citizens League.

Jo populiariškumas tarp balsuo
tojų Cuyahoga Apskrityje yra toks 
didelis lead jo nominacijoms surink
ta net 08,000 parašų balsuotojų vi
same apskrityje.

Judge Silbert pradėjo pųblišką 
tarnybą kaipo Policijos Prosekuto- 
rius, kur jj paskyrė Hon. Newton D. 
Baker. Nuo to jis pakilo į miesto 
teisėjus kur tarnavo devynis metus. 
Iš ten išrinktas į Common Pleas 
teismą, ir dabar baigia aštuontą me
tą. Keturis kartus jis gavo balsų 
tiek kad vis buvo pirmas iš kitų 
teisėjų. ,

Lietuviai jį gerai pažysta ir bal
suos už jį Lapkričio 8 d.

Kandidatas j Apskrities 
Gydytojus (Coroner)

IŠRINKIT VĖL

JUDGE 
SAMUEL H. 

SILBERT
Common Pleas Court

G metų terminui.
Užgintas:

Cleveland Press 
Cleveland News 
Cleveland Plain Dealer
Citizens League
Ateivių Laikraščių
Jis vertas jūsų balso.

Balsuokit Judicial Ticket

(Šį skelbimą dovanojo 
jo draugas)

“DIRVOS” VAJAUS EIGA
“DIRVA”'

6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

J. A. Urbonas iš Dayton, 
O., rašo: Prisiunčiu tris 
naujus metinius “Dirvos” 
skaitytojus. Nors tie trys 
Lietuviai nėra turtingi, li
ne pilnai dirbanti, bet įver
tindami “Dirvos” nuopelnus 
musų tautai ir norėdami tu
rėti gerų skaitymų, mielai 
stoja į “Dirvos” skaitytojų 
eiles. Mes Lietuviai būda
mi svetimų valdovų vergais 
per daugybę metų ir netu
rėdami savo Lietuviškos 
spaudos, neturėjom progos 
susipažinti su savo tautos 
istorija, praeitimi. Dėka K. 
S. Karpavičiaus, “Dirvos” 
redaktoriaus, kuris parašo 
istoriškų apysakų, mes tu
rime progą lengvu, supran
tamu budu pažinti Lietuvirj 
tautos istoriją.

Patartina visiems Lietu
viams užsirašyti “Dirvą” ir 
ruoštis prie skaitymo gra
žios - žingeidžios istoriškos 
apysakos “Meninas”, kuri 
neužilgo “Dirvoje” pasiro
dys.

Nauji Daytoniečiai skai
tytojai yra šie:

A. Navickas,
V. Adomaitis, 
S. Morkevičius.
Vėl du skaitytoju. Caro

lyn Wilkites, iš Olyphant, 
Pa., kuri pereitą savaitę 
prisiuntė tris naujus . skai
tytojus, dabar vėl gavo du 
naujus “Dirvos” prenume
ratorius, Charles Miles ir 
Rose Silinski, iš Archbald, 
Pa. Ji rašo kad toje pla
čioje srityje jos pažystami 
Lietuviai pamėgo “Dirvą”, 
tik tuo tarpu nedirba-ir ne
gali užsiprenumeruoti, bet 
greit ji padarys juos “Dir
vos” skaitytojais.

A. Amseyus, iš McKees 
Rocks, Pa., prisiuntė naują 
prenumeratą A. K. Jankau
sko iš Pittsburgh, Pa.

A. J. Bernotas iš Grand 
Rapids, Mich., vėl gavo nau- 
ią artoją “Dirvai”, M. Ku
činską.

Jonas Vilimaitis, Brook
lyn, N. Y., įrašė i “Dirvos” 
artojų eiles Antaną Tamo
šaitį ir Juozą Kančį.

Juozas Beleckas, iš Chi
cago, Ill., yašo: Nors laikai 
labai blogi, bet aš, o ypač 
mano žmona, nenori skirtis 
su “Dirva” vien tik del jū
sų gerų raštų iš Lietuvos is
torijos, kurie labai vaiz
džiai atskleidžia Lietuvos 
praeitį, ko nei vienas Lie
tuvių laikraštis neturi. Tai
gi siunčiu $2 atnaujinimui 
“Dirvos” prenumeratos ir 

1 už knygą “Klajūnas”.
P. S. Man berašant šį lai

šką, mano žmona užprotes
tavo pareikšdama kad kny
goje “Klajūnas” turi būti 
jos vardas, ne mano, nes ji 
pirmiausia ir labiausia už
siima skaitymu “Dirvos” is
toriškų raštų.

Steponas Jucius, vietinis, 
išrašė naują prenumeratą 
“Dirvos” savo tėvams į Lie
tuvą, o studentui broliui 
užsakė knygą “Klajūnas”.

M. Drasųtis, vietinis, įra
šė į “Dirvos” artojų eiles 
kitą savo draugą, K. Ne- 
manį, vietinį.

Joseph N. Ackerman
Vienas iš įžymiausių asmenų atei

nančiuose rinkimuose yra musų da
bartinis Ohio Valstijos Senatorius 
Joseph N. Ackerman, kuris jau ket
virtu kartu kandidatuoja ir jo var
das randasi ant Republikonų baloto.

Senatorius Ackerman, kaipo Se
nato narys, nuolatos kovojo už pa
prastų piliečių teises, už teises ma
žų namų savininkų ir mažų darbi
ninkų. Jis griežtai kovojo prieš įs
tatymus pravestus Ku Klux Klano, 
tokius kaip Biblijos bilius, kuris rei
kalavo įvesti mokyklose skaitymą 
biblijos; uždraudimą ateiviams dar
bininkams dirbti viešuose darbuose, 
ir daug kitų dalykų, kurie buvo at
mesti jo pastangomis.

Senatorius Ackerman buvo viena
tinis senatorius iš Cuyahoga apskri
ties kuris balsavo prieš cigaretų 
taksus, ir kaipo nurys finansų ko
miteto pagelbėjo sumažini valstijos 
biudžetą $20,000,000 suma per pas
tarus du metu.

Jis yra griežtas kovotojas prieš 
prohibiciją ir yra vadovas valstijo
je panaikinimui prohibicijos įstaty
mų.

— NEWMAN —
TRAVEL TALKS

Lapkričio-Nov. 7, 
HAWAII IR ARCTIC
Pradžia 4 ir 8 vai. vakare 

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

St. Clair ir Ontario

Ekonomijos Rekordas 
Gov. White Adminis

tracijoje

tas prieš tuos kurie taksus moka.
Taigi mes privalome ‘Palaikyti 

Governor White’.

RINKIT VĖL

J. H. HARRIS
County Commissioner .

Republikonų Tikiete

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

THE CLEVELAND TOBACCO CO.
Manufacturers and Importers 

Fine Tobaccos
2251 ONTARIO STREET

Cleveland, Ohio

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

RINKIT VĖL
Joseph N.

ACKERMAN

Kvalifikuotas
Ekonomiškas
Atsakantis

STATE SENATOR 
Republikonų Tikiete

Ackerman visada kovo
jo už žmonių reikalus. 
Jis užsitarnauja jūsų 

paramos.

4*4—
T Ofiso Telefonai Namų J 
?MAin 1773 KEnmore 4740W?

ž P. J. KERŠIS j 
£ 1414 Standard Bank Bldg.<
T Baigęs teisių mokslą Cumber- 7 
X land Universitete ir darbuojas J 
T su Teisių ofisu advokatų • • 
Ž Collister, Stevens ir X 
į Kurzenberger !! 
X Su visais teisių reikalais Lietu- X 

viai, Slavai, Lenkai ir Rusai į
J kreipkitės prie musų. I

Dr. K. G. Cieslak yra kandidatas 
Demokratų tikietu į Coroner vietą. 
Jis dar pirmą kartą kandidatuoja į 
kokią nors valdišką vietą, nors yra 
plačiai žinomas kaipo gydytojas ir 
chirurgas ir atsakantis tai vietai.

Per daug metų jis buvo organi- 
zuotojas ir lektorius sveikatos klau
simuose, ir ypatingai rūpinosi sani- 
tacijos reikalais tarp darbo žmonių 
klasės. Jis yra plačiai“ apsipažinęs 
su viešos sveikatos reikalais ir turi 
pagarbą ir paramą tarp įvairių luo
mų.

Kada bus išrinktas County Coro
ner, Dr. Cieslak pasižada vesti sa
vo įstaiga ekonomiškai ir ypač bus 
simpatingas tiems kuriuos nelaimė 
galės atvesti į santikius su jo įs
taiga.

DOCTOR K. G.

CIESLAK
Demokratų
Kandidatas

ant

CORONER

JAMES Restaurant
6603

Skan įs 
valgiai, 
pas mus

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

Rinkimai —

Lapkričio-Nov. .8

BALSUOKIT UŽ

LAURENCE H.

NORTON
County 

TREASURER

Jis yra teisingas
Jis yra patyręs
Jis yra liuosas nuo bosų 

valdžios.

Balsuokit už Norton for
Treasurer

sėjus, priėjo prie rekomendacijos se
kančių į teisėjus:

Chief Justice Ohio Supreme Court 
Carl V. Weygandt,

Judge of Ohio Supreme Court, 
metų terminui Will P. Stephenson 
Judge of Ohio Supreme Court, 
metų terminui—Thomas A. Jones

Edward S. Matthias,
Court of Appeals, Nebaigtam ter

minui (įrašykit) P. L. A. Lieghley
Pilnam terminui—Parker Fulton
Common Pleas Judge, 2 metų ter

minui — George B. Harris,
6 m. terminui — Thomas M. Ken

nedy, Walter McMahon, James B. 
Ruhl, Samuel H. Silbert.
Probate Judge—George S. Addams.
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KODĖL CLEVELAND BAR ASSO
CIATION TURI ATSAKOMYBĘ 
PRIEŠ CUYAHOGA PILIEČIUS

Rinkit Vėl
George

Teisėjų rinkimas nėra partiviš- 
kas ir ne politiškas dalykas. Žmo
nės išrinkti teisėjais saugos jūsų 
laisvę ir turtą. Reikalinga taigi kad 
teisėjais butų aukščiausio suprati
mo vyrai ir moterys, teisingi ir at- 
sakomingi.

The Cleveland Bar Association, 
bepartivė organizacija, patiekus už
klausimų lapą savo 2202 nariams 
advokatams apie kandidatus Į tei-

GREIT VAŽIUOSIM piau nuc 
; NAUJŲ GELEŽIN- bijos, ki

KELIU pelkių, 1
. Įfaiųai statomu Teisiai- jotai j 
stinga geležinkelis jau įu kl’ - 
kt bus galima važiuoti. H — u, 
.įsi darbai baigiami. Stočių L, kur n

GEORGE WHITE
Metai kuriais George White buvo 

Ohio valstijos gubernatorium buvo 
tai įtempimo metai kokius valstijos 
galva turėjo pergyventi būdamas 
priešakyje apie 7,000,000 žmonių. 
George White’s pasisekimas atstoti 
visus šių sunkių laikų reikalus yra 
jo tinkamumo patvirtinimas.

Jo pirmas didelis darbas buvo pa
leisti kirvį ekonomijos pusėn suma
žinimui išpusto biudžeto kokį pasi
traukdamas Cooper rekomendavo 
naujai Legislaturai. Taigi Cooper’o 
biudžetas buvo numažintas nuo $84,- 
000,000 iki $68,000,000. Manydamas 
kad ir tai dar negana, White tuoj 
įsakė sumažinti bendras išlaidas dar 
7 nuošimčiais. Tokios ekonomijos 
pasekmė buvo kad White 1931 me
tais sutaupė valstijai $10,000,000, o 
dabar irgi matosi kad 1932 metais 
Ohio valstijos kaš£ai bus sumažinti 
kitu $10,000,000.

Tai yra svarbus rekordas valsti
jos tarnyboje kurį Gubernatoriaus 
White oponentai šiame vajuje pulda
mi nieko nelaimi. Skaitlinės aiškiai 
pasako, o šiame atsitikime jos yra 
maloni muzika taksų mokėtojų ki
šenini, kurie per tiek metų buvo ap
krauti sunkiomis naštomis.

Clevelandas žino kaip sistematiš- 
kai gubernatorius atsiliepė į miesto 
šauksmą gelbėti bedarbius. Per tris 
legislatures posėdžius jis darbavosi 
kad įvedus dar daugiau ekonomijos. 
Trečioje sesijoje jis parėmė pilnai 
Cuyahoga apskrities kalbėtojo rei
kalavimus ir pats vadovavo stengda
masis gauti mums iš federalės val
džios reikalingą šiai sričiai pagalbą 
nuo depresijos.

Balsuotojai visose valstijos dalyse 
turi priežastį būti dėkingi George 
White už jo nuolatinį, įtemptą rei
kalavimą kad taksų dolaris Ohio 
valstijoje butų pilniausia atsiskaity-

GOVERNOR

liobos, sargų budelės ir Pę-L bos 
.jai baigiami. Stotyse bai-1 ' 
į® tinkuoti sienos, sta
ti krosniai, dėti langai ir 
jys. Linija poškėdami bė-

i ijrarvežiai traukdami il
sėta vagonų su žvyru, 
tais, pabėgiais ir kita I 
aliiaga.
Plungės stotis visiškai

į jaši Telšių stočiai ir ran-
3 prie kunigaikščių Ogin- 

; jjromų.,Čia pat didelis] 
ta, prūdai ir grynas o-)

■ i Netoli žemės ūkio mo
jis pavyzdingas dvaras 
Įmaitiikų žirgynas. Arti

Š

Gubernatorius White sutaupė taksų mokėto
jams daug milijonų dolarių vesdamas Valstijos 
valdžios reikalus. Ir jis prižada sutaupyti ir 

į 1932 metais $10,000,000 ar daugiau.

Jis suorganizavo Valstijos Gelbėjimo agentūras 
ant kurių remiasi daug tūkstančių šeimų šiais 
sunkiais laikais gaudamos pašalpą.

Pastumėjimui rimto ekonomiško vedimo viešų 
reikalų ir palaikymui toliau viešos teisingystės 
po gera Valdžia, ‘Palaikykit Governor White’.

BALSUOKIT Už GUBERNATORIŲ

William Green, 
A. F. Whitney, 
ir daugelio kitų

George White
Užgirtas per

Pres., American Federation of Labor, 
Pres., Brotherhood of Locomotive Trainmen, 
darbininkiškų organizacijų.

aukštu 
dančia 
vėl jauni

Iniai čiurl 
kšti kali 
lazdynų 
kadugiai! 
vėl upeli 
krioklys,

Pakelės 
griauti i 
vyšnių so 
butą šiai 
gyventa 2
linio, ma 
maitukės, 

lietomis labai aukšti *
hir padaryti bėgių apa- ' . . 
jieliai pravažiuoti į lau- U01at Re 
lArti prie linijos buvę . .

piai nugriauti ir kiek °,Z1S’.
& pastatyti visai gra-1 
«i.
b sunku įsivaizduoti 
mos gamtą jos ne- 
ms, taip sunku aprašy- 
Jaiaičių krašto gamtos 
Sės. Gelžkelio linija 
Hiis tiesi, kitur apsuka 
į® it ežerus. Visas ke- 
■ išvagotas upėmis, nusė
stais, daubom, ežerais. 
Mis pylimai aukšti iš- 
btus iškasti ir vos miš
rainės užmatyti. Šalia 
afemanto ežero kris- 
ivanduo, lyg veidrodis 

. i, o aplink jį pušų miš- 
irasarnamiai. Kiek to-

Tai vis 
k 

svetimšali 
rytų į va 

Tai tok 
mės vaizi 
voje nedai 
lenkia Ežį 

.“D.”

DEMOCRATIC STATE EXECUTIVE COMMITTEE
HENRY G. BRUNNER, Chairman.

alsuoki! Prieš Sunkius Laikus
BALSAVIMUI UŠ VISĄ DEMOKRATŲ TIKIETĄ REIKIA PA

DĖTI KRYŽELIS (X) PO GAIDŽIO PAVEIKSLU

Išrinkit
FRANKLIN D. ROOSEVELT Ant Prezidento
GEORGE WHITE Ant Ohio Gubernatoriaus
ROBERT J. BULKLEY Ant United States Senatoriaus
Balsuojant už Visą Demokratų Tikietą jus balsuosit už tiesioginį atšauki

mą Prohibicijos įstatymo ir tuo patim už .tikrą pašalinimą Bedarbės 
“Republikonų Partijos atsinešimas link Prohibicijos yra POLITIŠKAS ŠPOSAS palai
kymui Republikonų Tikieto ir Slapiems ir sausiems, šiais laikais MES 
DAUGIAU POLITIŠKŲ ŠPOSŲ.” (Iš Gov. Ely’s prakalbos pasakytos

BALSUOKIT Už VISĄ DEMOKRATŲ COUNTY TIKIETĄ

NENORIM 
Clevelande.)

IALĖDŲ EKSKURSIJA 
.Į LIETU v ą 
ana Liet. Laiv. Agentų 
Sįjnnga Amerikoje

WAMEREKffiS
į UNIJA

U ■ 
$9 NEWYORKO j 
K ‘ KLAIPEDA 

(Per 
WElUSitj£TlrVAP« ŠVEDIJA

1ROTTNINGHOLM” 
laukia iš New Yorko

Gruodžio 2, 1932
S feijos palydovas VI. P. 
h fckas. Švedų Amerikos Li- 

S;‘ Centro raštinės Amerį-
% Lietuvių skyriaus vedėjas, 
'dengsis padaryti kelionę 
š įdomybių, apie kurią vi- 

G bos smagu prisiminti.
vivsiurcię Denuios iu- 

Fėjos Kelionėje į Klaipė- 
h'Kalėdų Ekskursija’ Gau- 

|| pas agentus arba: 

h ’tdish American Line

'-V uuiHįu pušimi** vi.

Ša R brošiūrėlę ‘Bendros In-

Mt. New York, N. Y.

Išrinkit DIENOMIS
JOHN F. CURRY 
JAMES A. REYNOLDS
EMERICH B. FREED 
FRANK T- CULLINAN 
JOHN M. SULZMANN 
JOHN J. BOYLE 
JOHN J. BUSHER 
DONALD F. LYBARGER 
john o. McWilliams 
K. G. CIESLAK

BALSUOKIT Už VISĄ DEMOKRATŲ
FOR 

CONGRESSMAN-AT-LARGE
FOR 

REPRESENTATIVE TO 
CONGRESS

COUNTY COMMISSIONERS

(short term) 
(lonp term)

PROSECUTING ATTORNEY 
PROSECUTING ATTORNEL 
COUNTY SHERIFF 
COUNTY TREASURER 
CLERK OF COURTS 
COUNTY RECORDER 
COUNTY SURVEYOR 
COUNTY CORONER
STATE IR LEGISLATIVE TIKIETĄ
STEPHEN M. YOUNG
CHARLES V. TRUAX
MARTIN L. SWEENEY, 29th District 
ROBERT CROSSER, 21st District 
FLORENCE E. ALLEN, 22nd District

BALSUOJANT Už TEISĖJUS NEUŽMIRŠKIT Į PALIKTA VIETĄ ŠI VARDĄ

P. L. A. LIEGHLEY

TEISĖJU Į COMMON PLEAS COURT (Neužbaibtam terminui)

EIKIT IR BALSUOKIT ANTRADIENI, LAPKRIČIO 8
PADĖDAMI KRYŽIUKĄ (X) PO GAIDŽIU (PIRKAS KOLUMNAS ANT BALOTO) 
IŠRINKSIT DEMOKRATŲ KANDIDATUS IR PAREIKŠT SAVO PROTESTĄ PRIEŠ 

BLOGUMUS KURIE DABAR JUS SLOGINA.
Democratic Executive Committee 

W- B. GONGWER, Chairman

Aiškina k: 
gani 

Daug ki 
sta pinigii 
arba kalėj 
gumoj ku 
tebera nei 
visai esą a 
bausmes ti 
nuošė esą j 

’1 nikai kalė, 
bausmes a 
nuošė. Ir b 
eesas nuro 
kalėjimo ir 
atlieka vie 
praktikos į 
nigai už i 
dintini į ki 
baudžiami s 
įėjimu. A 
inams pašai 
ministerija 
užklausė Vy 
šį klausimą

5905 \ 
Popieriuotoja 

Taipgi atnauj 
Nuimu nuo sier 
vėliausios mados 
gerai. Neišduok 
mano šiometinic 
bą darom ant 
išpopieriuot dab;

Tel. HEr

— PATOGUS — 
Iš NEW YORKO

KALĖDINIAI IŠPLAUKI
Greičiausiais Pasaulyje Laivais

EUROPA BREW
Lapkr. 19—Gruod. 8 Lapkr. 30—Grt

geležinkeliu susisiekimą 
BREMERHAVEN i 

LIETUVĄ

Puikus
iš

reguliariai savaitiniai isTaipgi reguliariai savaitiniai is 
mai žinomais Lloyd Kabin
BERLIN STU(
GEN. von STEUBEN l)RI

Informacijų kreipkitės į vietos agen 

north german llc 
1119 Euclid Avė. Clev
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The Cleveland Bar 
Association

GREIT VAŽIUOSIM 
NAUJU GELEŽIN

KELIU
Naujai statomu Telšiai- 

Kretinga geležinkelis jau 
greit bus galima važiuoti. 
Visi darbai baigiami. Stočių 
triobos, sargų budelės ir pe
ronai baigiami. Stotyse bai
giama tinkuoti sienos, sta
tyti krosniai, dėti langai ir 
durys. Linija poškėdami bė
ga garvežiai traukdami il
gas eiles vagonų su žvyru, 
bėgiais, pabėgiais ir kita 
medžiaga.

Plungės stotis visiškai 
panaši Telšių stočiai ir ran
dasi prie kunigaikščių Ogin
skių rūmų. ,čia pat didelis 
parkas, prūdai ir grynas o- 
ras. Netoli žemės ūkio mo
kyklos pavyzdingas dvaras 
ir Žemaitukų žirgynas. Arti 
miestas.

Vietomis labai aukšti py
limai ir padaryti bėgių apa
čių keliai pravažiuoti j lau
kus. Arti prie linijos buvę 
trobesiai nugriauti ir kiek 
toliau pastatyti visai gra
žus namai.

Kaip sunku įsivaizduoti 
Šveicarijos gamtą jos ne
mačius, taip sunku aprašy
ti Žemaičių krašto gamtos 
grožybės. Gelžkelio linija 
vietomis tiesi, kitur apsuka 
kalnus ir ežerus. Visas ke
lias išvagotas upėmis, nusė
tas kalnais, daubom, ežerais. 
Vietomis pylimai aukšti iš
kilę, kitus iškasti ir vos miš
kų viršūnės užmatyti. Šalia 
kalno Gesmanto ežero kris
talinis vanduo, lyg veidrodis 
blizga, o aplink jį pušų miš
kas ir vasarnamiai. Kiek to

liau nuo čia, kitoj pusėj li
nijos, kitas ežeras apsuptas 
pelkių, balų ir miško. Dar 
toliau, keliaujančio smėlio 
plotai, kalnai ir senkapiai 
su kryžiais. Čia vėl vos 
akimi užmatai lygus plotai 
ir kur ne kur ūkininkų so
dybos apaugusios klevais, 
aukštu kryžium ir girgž
dančia šulinio svirtimi. Ir 
vėl jaunas miškelis ir srau
niai čiurlenantis upelis. Au 
kšti kalnų šlaitai apaugę 
lazdynų krūmais ir daubos 
kadugiais. Tarp tų -kalnu 
vėl upelis ir lyg Niagaro: 
krioklys, krinta i daubą.

Pakelėse, prie linijos, nu 
griauti namų pamatai ii 
vyšnių sodai liudija kad čir 
butą šiaudinės bakūžės ii 
gyventa Žemaičio. Šalia šu
linio, matyt, darbščios Že 
maitukės, gražus darželis 
tipinga tvorele aptvertas. 
Taip tie gražus vaizdai 
nuolat keičiasi ir mainosi.

Tai vis Žemaičių gamtof 
grožis, kuriuo ne vienas 
svetimšalis keliaudamas iš 
rytų j vakarus gėrėsis.

Tai tokie Žemaitijos že
mės vaizdai, kokių Lietu
voje nedaug yra ir gal pra
lenkia Ežerėnu apielinkes.

.“D.” ‘ A. Rauda.

Rekomenduoja ir Užgiria šiuos
I Chief Justice Ohio Supreme Court

WErGANDT
| Judge of Ohio Supreme Court
1 Kotiv-u Metu Terminui

. I »n.i. r. siEPnENSON
, | Judge of Ohio Supreme Court 

šešių Metų Terminui
X| THOMAS A. JONES
X | EDWARD S. MATTHIAS 

Court of Appeals 
Nebaigtam Terminui

Robert J. Bulkley Probate Judge 
George S. Addams

I
 KALĖDŲ EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Rengia Liet. Laiv. Agentų

' Sąjunga Amerikoje
t ŠVEDU AMERIKOS 
UNIJA

U •
MEWTIGRKO » 

KLAIPEDA
_ a/o-lfleribiLr-^ą.

IWIMIWS KELIASįLlETUVArer ŠVEDIJA

“DROTTNINGHOLM”
Išplaukia iš New Yorko

Gruodžio 2, 1932
Ekskursijos palydovas VI. P. 
Muėinskas, Švedų Amerikos Li
nijos, Centro raštinės Ameri
koje, Lietuvių skyriaus vedėjas. 
Jis stengsis padaryti kelionę 
pilną įdomybių, apie kurią vi- 

Isiems bus smagu prisiminti.
Gauk brošiūrėlę ‘Bendros In
formacijos Kelionėje į Klaipė
dą’ ir ‘Kalėdų Ekskursija’ Gau
namos pas agentus arba: 
Swedish American Line 

21 State St. New York, N. Y. 
.ffiEUBSsaxaKararaah

Aiškina kaip vykdyti kimi 
gams bausmes.

Daug kunigų yra nubau 
sta piniginėmis bausmėmis 
arba kalėjimu, tačiau dau 
gūnioj kunigams bausmės 
tebera neįvykdytos, nes ne 
visai esą aišku kaip kunigai 
bausmes turi atlikti. Kano
nuose esą pasakyta kad ku 
nikai kalėjimo ir arešto 
bausmes atlieką vienuoly
nuose. Ir baudžiamasis pro
cesas nurodąs kad kunigai 
kalėjimo ir arešto bausmes 
atlieka vienuolynuose. Bet 
praktikos gyvenime ir ku
nigai už nusikaltimus so- 
dintini į kalėjimus—jei nu
baudžiami sunkių darbų ka
lėjimu. Visiems abejoji
mams pašalinti tensingume- 
ministerija oficialu raštu 
užklausė Vyr. tribunolą, kad 
šį klausima išaiškintu.

‘ L, U.’

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

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

Tel. HEnderson 2136

Informacijų kreipkitės į

Puikus 
iš

geležinkeliu susisiekimas
BREMERHAVEN i

LIETUVĄ

Taipgi 
mai žinomais Lloyd 
BERLIN
GEN. von STEUBEN

reguliariai savaitiniai išplauki-
Kabin Laivais

STUGGART 
DRESDEN

DIENOMIS

— PATOGUS
IS NEW YORKO

KALĖDINIAI IŠPLAUKIMAI
Greičiausiais Pasaulyje Laivais

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

NORTH
• GERMAN

LLOYD
vietos agentus arba

NORTH GERMAN LLOYD 1
1119 Euclid Ave. Cleveland

LIETUVOJE SU 
EKSKURSIJA

Mano antra kelionė Lie
tuvon su didžiąją Amerikos 
Lietuvių ekskursija Birže
lio 1 d, , buvo žavėtina. Tu
rėjom važiuoti laivu “Lan- 
castria” iš New Yorko į 
Klaipėdą, bet neišėjo taip: 
iš New Yorko išvežė greit- 
laiviu “Mauretania”, o tik 
nuo Southamptono mus pa-| 
ėmė laivas “Lancastria” ir 
vežė į Klaipėdą. Reikia 
pripažinti kad tai buvo pa
togiausia kelionė kokios ga-'
Įima laive tikėtis. Rodos"“ p' L' A‘ LIECH,'EY 
dar važiuotum toliau.

Laive susiėjau su ekskur
sijos palydovu P. Bukšnai- 
čiu. Buvo sutarta išrinkti 
komitetas parinkimui aukų 
padarymui atminties musų 
ekskursijos į Klaipėdą. Su
rinkta $107.

Aukos bus sunaudotos 
paminklui paminėjimui žu
vusiųjų Lietuvių Klaipėda 
vaduojant.

Klaipėdą pasiekėm Birže
lio 11 d. Mus pasitiko Lie
tuvos laivukai ir Šaulių bū
rio muzikantai, kurie savo 
miklu griežimu žavėjo net 
įvetimtaučius. Pasitiko su 
Lietuvos Himnu, maršu ir 
lamomis. Net bolševikai 
įurie tuo laivu paskui bu
rn vežami į Rusišką uos- 
ą, stebėjosi Lietuvos virši- 
lirikų mandagumu. Pasiti
kimo komitetas neišlipus iš 
laivo apjuosė p. Bukšnaitį 
jarbės juosta ir įteikė gėlių 
jukietą, kaipo vadovui.

Klaipėdos muitinėje mu- 
ų bagažų nekrėtė, tik man
dagiai visi viršininkai šve
dus priiminėjo ir perleido 
>er muitinę.

Klaipėdos Šaulių buris 
/iktoria viešbutyje suren
gė ekskursantams pietus. 
Kadangi mane pasikvietė 
pas save pietums 7-to pulko 
adjutantas tai man su ke
lionės draugais neteko pie
tauti ir nežinau kaip ten 
buvo.

Amerikiečiai Klaipėdoje 
iufejo gerus laikus, nes čia 
Įavo skanios Lietuviškos 
degtinėles, koniąko ir viso
kių kitų gėrimėlių.

Vakare dalis ekskursan
tų traukiniu į Kauną, o ki- 
i dar likosi Klaipėdoje.

Pasilikau Klaipėdoje ir 
š ir su p. Simanavičium 

ipsistojom Viktorijos vieš
butyje. Kitą dieną mudu 
’.bu kartu su ponu adjutan
tu ir jo žmona apvažiavom 
pamatyti Klaipėdos kraštą, 
Girulius, aplankėm vasar- 
lamius, pasivaišinom ir su- 
gryžom vakare į Klaipėdą.

Simanavičius išvažiavo į 
Uteną, aš pernakvojau ir 
kitą rytą išvažiavau į Pa
gėgius. Tai yra buvęs po 
Vokiečiais Klaipėdos kraš
tas, malonu žiūrėti, gražus 
ūkiai, gerai tvarkomi. Pa
gėgiuose reikėjo laukti iki 
eis siaurasis traukinis Sma
lininkų link, taigi autobusui 
švažiavau tiesiai į Jurbar
ką, kur kaštuoja 7 litai.

Jurbarke susiradau jau 
savo pažystamų, su kuriais 
smagiai pasikalbėjom ir pa
sivaišinom. Čia yra žuvies 
vadinamos žobriai, tai labai 
skani Nemuno žuvis, bet 
kitur Lietuvoje ji beveik 
nežinoma.

Kaunas. Apsilankius lai
kinoje musų sostinėje Kau
ne į akį puola didelis mies
to augimas. Jeigu Kaune 
taip dygs namai kaip dabar 
tai į šešis metus pavys Ber- 
liną. Kaunas' labai švariai 
užlaikomas, gatvėse dulkių 
nėra, gatvės jau cementuo
tos, o namų savininkai pri
versti laistyt šaligatvį ir 
gatvę ties savo namais.

Dabar Kaune stato mo
derniškus namus iki šešių 
aukštų didumo.

Adomas Amsėjus, 
McKees Rocks, Pa.

Pilnam Terminui
PARKER FULTON

Common Pleas Judge 
Dviejų Metų Terminui
GEORGE B. HARRIS
Common Pleas Judge 
šešių Metų Terminui

THOMAS M. KENNEDY
X| WALTER McMAHON
X| JAMES B. RUHL
Xj SAMUEL H. SILBERT

Probate Judge 
XĮ GEORGE S. ADDAMS

Ar Norit Darbo ar 
Labdarybės?

MANO PRIŽADAS YRA DARBAS.

J. H. HARRIS
Tūkstančiai gerų žmonių 

čioja gatvėmis be darbo ir
vaikš- 

alkani. 
Biednos motinos atsidūrė desperaci
joje. Vaikai eina į mokyklas api
plyšę ir nedavalgę. Visa šeima da
bar remiasi ant labdarybės. 90,000 
žmonių negaladėmi išlaikyti pado
rių namų remiasi ant labdarybės. 
Aš pasižadu, kaipo šventą pareigą, 
dėti visas pastangas VARYTI PIR
MYN visus gerai išplanuotus viešų 
darbų pagerinimus ir steigimus pa
darymui darbų kiek daugiausia ga
lima.

Mano pasižadėjimas vra Konstruk- 
tivls. Aš pilnai tikiu kad koks nors 
gaišinimas to visko didina skurdą, 
varo žmones į desperaciją.

Labdarybė nėra pagalba prieš be
darbę.

Balsuokit už J. II. HARRIS, Pres
ident Board of County Commission
ers.

Dykai 7 Dienų Ban
dymas Kenčiantiems 

nuoi Reumatizmo
Jei jus kenčiat 

. reumatizmo, jus
CX. lit gaut Rose Rheu-

ma Tabs, įrodytą ir 
X/ išbandytą gyduolę.
J Dykai 7 dienų Ban

dymui. Ši paprasta 
naminė gyduolė pa
gelbėjo šimtams, 

ft Nesiųskit pinigų —V tik savo vardą ir
A adresą ant žemiau

esančio kupono.
skaitytoju. Išbandykit šią 

j gyduolę patys NEMOKAMU BAN
DYMU. Išpildykit kuponą ir prisių- 
skit jį greit, pirm išsibaigimo ši? 
duodamo pasiūlymo.

Dy .ai del

nuo 
ga-

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
Miestas.. Valst__

ROBERT J-

Kandidatas j Suv. Vaiši jų S-’iri- 
torius iš Ohio, Demokratų partijos 
narys, smarkus kovotojas prieš pro- 
hibiciją. Jis kalbės Lie[uvių salėje 
pirmadienio vakare, Lapkričio 7d, 
nuo 8 vai.

JUDGE

George S. Addams
1. George S. Addams yra 

humanitaras.
Ha) George S. Addams buvo 

i draftuotas kandidatuoti Į Ju- 
I venile Court Teisėjus, kadangi 
jam pavyko šukoordinlioti dar
bą Clevelando labdaringu orga
nizacijų jam esant Teisių Di
rektoriaus Pagelbininku.

(b) Kuomet jis tapo Juveni
le Court Teisėju, jauni prasi
žengėliai buvo prilaikomi Aps- 

' krities Kalėjime. Pirmas daly
kas jo darbe buvo sukelti pini
gų iš privatinių aukautojų, ku
riais jis įrengė Prilaikymo Na
mus kur vaikai buvo atskirti 
nuo senų kriminalistų, ir buvo 
taip prižiūrimi atsargiai ir ge
rai kaip tik galima su jauna- 
mečiais prasižengėliais. Kuo
met Judge Addams anleido Ju
venile Teismą, jis paliko Cuya
hoga apskrityje geriausia tvar-1 
komą ir geriausia Įrengta Pri
laikymo Namą Suv. Valstijos?. 
Ekspertai iš visos šalies vykdą- Į 
vo į Clevelandą paimti pavyz
džių iš musų Prilaikymo Namo. I

2. Judge Addams Įvedė Ohio 
valstijoje pirmą Vaikų Kodek
są Suv. Valstijose, kuris pasta
tė Ohio valstiją pirmoj vietoj 
visoje šalyje motinų ir vaikų 
priežiūros atžvilgiu. Jis toki 
pat Kodeksą pasiūlė savp pa
skaitoje Nacionalėj -Konferenci
joj Labdarybės ir Pataisos va
dų. Visi tam pritarė ir užgyrė. 
Jis sugryžo j Ohio ir pasiūlė 
tą sumanymą gubernatoriui. 
Gubernatorius paprašė Teisėją 
Addams paskirti komisiją toj 
sumanymo pravedimui ir jis 
paskyrė Teisėją Babst ir Ar-1 
thur Baldwin, kurie darbavosi 
be užmokesčio. Per metą, kar
tu jie studijavo tai kas turėjo 
būti pirmas Vaikų Kodeksas 
Suv. Valstijose. Tarėsi su žy
miausiais šalies darbuotojais. 
Buvo laikoma konferencijos nu
statymui koks turi būti pa
grindas to naujo Magna Char- 
_ta vaikų ir motinų globojime. 
Tas įstatymas tapo pravestas, 
tapo sutvertas Vaikų Geroves 
Departmentas, kas padarė galą 
begėdiškiems senoviškiems ap
skričių namams del vaikų. ’ Tas 
bilius įvedė Ohio motinų pen
sijas, kas užtikrina kad jokia 
našlė motina, iš biednystos ir 
nelaimės, neturėtų būti sulai
kyta nuo auginimo savo pačios 
vaikų.

Teisėjas Addams dabar yra 
kandidatas naujiems rinkimams 
į Probate Court.

Probate Judge George S. Addams 
yra kaip institucija Cuyahoga Ap
skrityje. Galima atvirai sakyti kad 

Į Judge Addams išrūpino ir pravedė 
i daugiau įstatymų aprūpinančių ge
rovę motinų ir vaikų negu koks k>- 

| tas gyvenantis žmogus. Jis yra ži
nomas visoje šalyje kaipo humanita
ras ir pionierius socialių įstatymų 
srityje. Judge Addams buvo priver
stas kandidatuoti į Juvenile Court 
Teisėjo vietą 1905 metais, delei savo 
sumanumų tvarkyti Clevelando lab
darybės darbų esant Teisių Direkto- 

I riaus Pagelbininku. Kada jis tapo 
’ Jaunųjų Teismo Teisėju, jaunam?- 
čiai prasikaltėliai buvo sutalpinami 
apskrities kalėjime. Jis sukėlė pi
nigų iš įvairių privatinių aukautojų 
įsteigimui jaunamečiu užlaikymo na
mų. Jis Ohio valstijoj pravedė pir
mą jaunamečiu teismo ir baudimų įs
tatymą, taipgi mot’nų ir vaikų pri
žiūrėjimą.

Pirm įvedimo Community Fondo, 
visų vietiniu labdaringų organizaci
jų šioj? srityje gulėjo ant pečių Tei
sėjo Addams. šiandien ji myli ly
giai Žydai, Katalikai ir Protestonai. 
nes jis visais lygiąi rūpinasi.

Jis dirba kasdien nuo 8:30 ryto 
iki 6 vakare, žiūrėdamas visus re:- 
kalus kokie yra po jo viršenybe. Ir 
per ilgą savo tarnavimo laiką jis ne
sistengė padidint sau algos.

Newton D. Baker nesenai pasakė 
apie ji: ‘Pagyrimo žodž ai neužtek- 
tini pažymėjimui jo atl ktų praki1- 
nių darbų. Nėra ribų jo naud ngu 
mui, sumanumui ir užjautimui visur 
kur tik reikalinga švelnumo ir prie
lankumo’.

Judge Addams turėtų būti vėl iš
rinktas Lapkrič o-Nov. 8 d.

Laurence H. Norton 
Kandidatas į Apskrities 

Iždininkus
Sakydami kad išrinkimas 

H. Norton į Apskrities 
(County Treasurer) vietą 
didelis dalykas paliekant grynai par
tijos darbu, grupė iš suvirs" 80 vie
tos žymesnių piliečių, atstovaujanti 
ne tik abi politiškas partijas bet ir 
vyrus bei moteris įvairių tautų, ku
rie visi remia jo kandidatūrą Lap
kričio 8 d. rinkimams.

Komitetas nurodo Mr. Norton's 
kvalifikacijas į tą vietą kaipo neabe- 

I jojamas ir jis yra teisingas žmogus, 
ilgai tarnauja visuomenei ir gerai 
žino finansus.

Jis yra Clevelande gimęs ir au
gęs, ir pašventė savo pastangas vi
suomenės darbams nuo apleidimo 
kolegijos.

Savu laiku jis buvo Ohio valstijos 
atstovu ir senatorium ir atkreipė 
į save atidą kaipo sumanus ir prak
tiškas žmogus.

‘Visuomenė reikalauja 'nauios tvar
kos iždininko ofise. Sekantis iždi
ninkas turi būti liuosas nuo bosų 
valdymo. Dabar, iš visų la itų, ši 
sritis reikalauja žmogaus kuriuo 
gali pasitikėti.’

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą niėsinyčią

1310 Russell Rn^rl

Laurence 
Iždininko 
yra per-

1932 METU BONŲ 
KUPONAI

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

-'.mama 
Gror-snčse 

ir Kavos 
Krautuvės

KAVA 
dgna 
SKANI

PROGA JUSI! Dukteriai

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

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

| ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
B Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio 
E [sibėgimo ir Tykaus Motoro Veikiu u >- prisipildykšf 
= sau tanką su Nauju žaliu ETHi l GASOLINE

Daugiau Spėkos
Daugiau
Mylių

Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

= THE COLUMBIA REFINING COMPANY -
■Expense Trips.

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

■ ■i'num nu

only $3Za One Way
between CLEVELAND and BUFFALO

Autos, ony sizs, terrisd fer only $3.75 
($4.75 July 1st to Sept. 14ch 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.M., May 15th to November 1st

Cleveland and Pt. Stanley, Canada, Division 
July 1st to September 5th inclusive on Friday, 
Saturday and Sunday only ... Š3.OO ono way; 
$5.00 round trip. Any car only $3.75

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.
East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Ohio,/
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CLEVELANDIEČIAI GAVO PASIGERĖTI 
MUSŲ NARSIAIS LAKŪNAIS

Pereitą sekmadieni Clevelan- 
do Lietuviai turėjo garbę ma
tyti musų lakūnus — Kapt. Da- 
riė, S. Girėną, kurie kitą,pava
sarį skris Lietuvon, ir j. Bolj, 
kuris su jais dalyvauja kaipo 
paračiutininkas.

Nežiūrint šalto oro, Į Mayfair 
Airport suvažiavo virš tūkstan
čio žmonių, kurių vieni vaikšti
nėjo apie puikų Lietuvių lėktu
vą, kiti kalbėjosi su lakūnais, 
kiti pirkosi ženklelius, kiti ren
gėsi skraidyti ir raginosi vienas 
kitą bandyti pirmą kartą gyve
nime pasikelti į orą ir patirti 
kaip jaučiasi. Per garsiakalbį 
buvo grojama muzika ir daro
ma įvairus pranešimai. Iškart 
žmonės lyg bijojo sėsti į lėktu
vą, kurį valdė Kapt. Darius. 
Paskiau atsirado daugiau no
rinčių važiuoti. Butų buvę dar 
daugiau pasažierių jeigu ne to
kie prasti laikai. Kiti norėjo 
kad vežtų už $1 tai butų va
žiavę. Del šalto oro' kiti susė
do į automobilius ir laukė pro
gram©.

Iki programo prasidėjimo pa
darė kelioliką skridimų su pa- 
sažieriais į orą Kapt. Darius. 
Kurie tik važiavo, išlipę gyrė
si kad jie nebijojo ir kiti sakė 
kad lėktų dar kartą jeigu ne 
tų dolarių klausimas. Vienas 
drąsus Lietuvis vežėsi su sa
vim ir savo pusantrų metų vai
kutį, ir vaikutis jautėsi visai 
gerai. Tuo pat kartu važiavo 
ir kitas, vyresnis vaikas, Mu- 
liolių sūnūs, ir tas sėdėjo kaip 
vyras. Pirmesnis vaikutis bu
vo jauniausias iš visų Lietuvių 
vaikų kurie tą dieną važinėjosi 
ore. O buvo keletas suaugu
sių vyrų kurie bijojo lipti.

Neatsiliko ir moterys — se-j 
hyvesnės ir jaunos pirkosi bi
lietus ir lėkė “artyn dangaus”, 
ir išlipusios ragino kitus paban
dyti.

Nuostabus programas
Į pavakarę įvyko ore progra

mas lakūno Girėno, kuris kitu 
lėktuvu ir vienas iššovė į pa

danges ir prie pat debesų tūks
tančių pėdų aukštume, kaip tik 
įmatomas, pradėjo, daryti viso
kias kilpas ir vartymusi, skrai
dymus aukštyn kojom ir kitaip, 
lyg lapas vėjo blaškomas var
tėsi ore, kas tikrai stebino kad 
Lietuvis gali tą padaryti. Di
duma Lietuvių išviso tik pirmą 
kartą matė ore tokius šposus.

Po to sekė Juozas Bolys su 
savo paračiutu. Jis išsirengė 
ir išlėkė su Kapt. Darium di
džiuoju lėktuvu ir kada buvo, 
apie 4,000 pėdų aukštume šoko 
iš lėktuvo kaip paukštis iš klėt- 
kos. Paukštis pasigauna ore 
sparnais, o Boliui reikėjo pasi
tikėti ar paračiutas atsidarys, 
o jeigu ne tai ir keliauk pas 
Abraomą. Jis iššoko, paračiu
tas gražiai atsidarė. Nusileido 

1 Darius su savo lėktuvu, o Bo- 
lis toli pievoje palengva nusi
leido su baltu “lietsargiu”.

Diena baigėsi gražiai. Po 
programo tuoj pradėjo ir tem
ti. Dar kelis kartus Darius pa
sikėlė su- žmonėmis ir tuo bai
gėsi Aviacijos diena.

Jeigu ne šaltas oras, butų at
važiavę daug daugiau žmonių, 
ir butų daug daugiau skridę pa- 
sivažjnėti, o dabar automobi
liuose prasėdėjo /kurie nebuvo 
gana šiltai apsivilkę.

Amerikietis Mr. Brand, iš 
Community Fund kalbėtojų šta
bo, padovanojo $5 į lakūnų fon
dą. 'Moterų Klubas padovano
jo $5, o Moterų Ratelis padova
nojo $10. Ineigų buvo arti $200.

GRAŽUS Lakūnų priėmimo 
vakarėlis. Penktadienį, Spalių 
28 d., viename iš puikiausių 
Clevelando viešbučių, Hollenden 
Hotel, ‘ buvo surengta musų la
kūnams — Dariui, Girėnui ir 
Boliui — pagerbimo vakarienė. 
Nežiūrint “blogų laikų” daly
vavo virš 50' vietos veikėjų ir 
inteligentiškesnių žmonių, kurie 
mėgsta gražesnius išėjimus.

Vakaras buvo su muzika, 
gražiomis kalbomis, linkėjimais 
musų veikėjų tiems drąsuoliams 
už jų didelį pasiryžimą, aukau
jant savo gyvastį, atnešti savo 
tautai garbę. Vakarienės su
rengime darbavosi Ona Mihe- 
lichienė ir Ona Karpavičienė, 
Liet. Moterų Klubo įgaliotos 
narės, išvien su Liet. Aviacijos 
Dienos Komitetu. Baigiant va
karieniaut, p. Karpavičienė per
statė p. Mihelichienę toastmas- 
teriu, kuri savo darbą paėmė 
pasakydama labai gražią, įspū
dingą kalbą ir paskui perstati
nėjo vietos kalbėtojus, pabaigo
je gi perstatė Girėną, Bolį ir 
paskiausia Darių. Jis plačiau 
apsakė savo pasiryžimą ir kaip 
prie jo siekia, tvirtindamas kad 
turi viltį jog tikrai į Kauną nu
skris.

Po kalbų ir vakarienės tęsėsi 
šokiai iki 1 vai. ryto.

LIETUVIŲ Moterų Klubas 
laikys savo susirinkimą trečia
dienio vakare, Lapkričio 9 d., 
nuo 7:30 vai., Onos Mihelichie- 
nės namuose, 1200 Addison rd. 
Narės prašomos dalyvauti.

Taipgi Moterų Klubas rengia 
card party p. Žakienės namuo
se, 1203 E. 71 St., šeštadienio 
vakare, Lapk. 12 d., nuo 7 vai. 
Pelnas skiriamas biednų Lietu
vių šeimų šelpimui. Vald.

RADIO PROGRAMAS
Šį sekmadienį, 9 vai. ryto, iš 

stoties WJAY, bus girdimi se
kanti Lietuviai artistai

Alvina ir Domicėlė Salasevi- 
čiutės — duetas,

Antanas Zdanis — solo.
O’Bells orkestras.

“DIRVOS” VAKARŲ RINKIMŲ PASTABOS
PROGRAMAS

EI, PAKLAUSYKIT!

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

NUMAŽINO taksus. Valsti
jos taksų komisija praneša kad 
pavelija nuo ateinančio Gruo
džio mėn. taksų bilos numušti 
taksus 10 nuoš. nuo namų ir 
15 nuoš. rnuo žemės.

LIETUVIŲ Salės direktoriai 
praneša draugijoms jog nuo 15 
d. Spalių mieste įvesta šokių 
salėse siųsti miesto policijan- 

i tas tvarkai prižiūrėti ir vakaro 
rengėjai turi jam mokėti $5. 
Taigi ir Lietuvių salėje bus at
siųsta policijantas laike šokių. 
Tai vis demokratiškai: padary
ta keliems desėtkams bedarbių 
darbo, už ką vakarų rengėjai 
turi užmokėti iš savo menkų 
uždarbių. P. Kun.

KUPIŠKĖNŲ Bendro Klubo 
Amerikoje centro pirmininkas 
Jonas J. Kulis atvyko Cleve- 
landan, taigi penktadienio va
kare, Lapk. 4 d., įvyks vietinės 
Kupiškėnų kuopos susirinki
mas aptarimui reikalų, išklau
symui pranešimų ir ta proga 
išrinkimui naujos kuopai val
dybos. Susirinkimas bus virš 
Stonio valgyklos, 6822 Superior 
avė., nuo 7:30 vai. vakare. Na
riai 2-ro skyriaus ir šiaip Ku
piškėnai prašomi atsilankyti.

K. B. K. A. Narys.

LITHUANIAN DEMOCRATIC CLUB
of Cuyahoga County

Mass - Meeting
i ■ --------at ----------

LITHUANIAN HALL
6835 SUPERIOR AVE.

— MONDAY —

November 7th, 1932
At 8 P. M.

“BIRUTOS KALNAS”. Iš 
pereitos savaitės pranešimo jau 
žinote kad miesto auditorijoje 
rengiama Visų Tautų Paroda, 
kuri tęsis nuo Lapkričio-Nov. 
19 iki 27 d. Tarp apie trijų de- 
sėtkų kitų tautų parodoje daly
vauja ir Lietuviai. Lietuvių 
skyrių pasiėmė sutvarkyti Lie
tuvių Moterų Klubas. Keli me
tai atgal kada miesto audito
rijoj buvo tokia paroda, Lietu
viai turėjo išstatę Lietuvišką 
namą su šiaudiniu stogu. Da
bar bus įrengta Birutos koply
čios replika nuo Birutos Kalno 
Palangoje. Viduje bus išdėta 
daugiau ir įvairių dalykų ne
gu kada kur vienoj krūvoj Cle
velando Lietuviai matė musų 
tautinių išdirbinių.

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- 
sileidžią 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.

i
LANKĖSI “Dirvos” redakci

joje A. Buknis su žmona, “Dir
vos” skaitytojai, kurie automo
biliu važiavo iš Detroito, kur 
sako nėra galimybės gyvenimas 
daryti, keliavo atgal į Scran
ton, Pa.

Come and hear good speakers discuss good Government 
National, State, Local.

SPEAKERS:
Senator

MUZIKOS mokinių vakaras. 
Spalių 30 d. Bohemian salėje 
buvo Joseph Pales’ Smuikos 
Mokyklos mokinių programas. 
Tame programe dalyvavo ir dvi 
Lietuvaitės, Jono Martino duk
terys, 3140 W. 43 St. Tos 
jaunos Lietuvaitės turės pro
gos pasirodyti su savo muzika 
ir Lietuvių tarpe.

Candidates for Commissioners

“DIRVOS” PINAKLIO 
TURNAMENTAS

Penktadienio vakare
LAPKR.-NOV. 11 d.

Lietuvių Salėje
Laimėjusieji gaus dovanas.

Padėkavonės Dienoje 
LAPK.-NOV. 24 d.

rengia RADIO Koncertą 
ir Balių

Lietuvių Salėje

Iš Collinwood
“CINGU LINGU” 
Teatras ir šokiai

Rengia P. šv. N. P. Parapija 
Collinwoode

Sekmad. Lapk.-Nov. 6 d. 
LIETUVIŲ SALĖJE 
(6835 Superior Ave.)

Įžanga teatrui 30c. šokiams 25c 
Durys atdaros 3:30 v. po pie
tų, pradžia 5 v. šokiai 8 vai. 
J. Luizos orkestras. Visi nau
jos parapijos rėmėjai vietoje ir 
iš apielinkių širdingai kviečia
mi atsilankyti, pamatyti gražų 
veikalą ir smagiai praleisti va
karą. Parapijos Komit.

PLĖŠIKAI veikia. Redakci- 
jon atsilankė vienas Lietuvis su 
žmona, kurie papasakojo kad 
ir prie jų b.uvo besiartiną du 
plėšikai išvilioti pinigus tokiu 
pat budu kaip nepersenai išvi
liojo iš tūlo Bakaičio. Jiems ir
gi rodė didelę sumą pinigų, apie 
$35,000, kuriuos sakė paliko jų 
tėvas ir prašė rasti gerus kata
likus žmones kuriems užsitikės, 
išdalinimui tų pinigų tarp bied
nų. Taigi patartina apsisau
goti jų, o jeigu pasitaikytų ge
ra proga, atiduokit juos polici
jai.

FISHER Body Co. gavo už
sakymų ir bėgyje savaites ki
tos paims į darbą dar apie 8>')f 
darbininkų prie dabar csančii; 
1,500 darbe.

OHIO THEATRE
Robert McLaughlin’s naujas daly

kas Ohio Theatre prasidės Sekma
dienį, Lapk. 6, kame bus perstatyta 
dvi žinomos žvaigždės, Glenn Hun
ter ir Queenie Smith, veikale vardu 
‘Health is Wealth’, melodrama kurią 
paruoęė Philip Dunning ir George 
Abbott.

Robert J. Bulkley
Sheriff

John M. Sulzmann
Candidate for County Treasurer

John J. Boyle
Judge Levine

20th District Congressman

Martin L. Sweeney
Police Prosecutor

Peter V. Chesnul

John F/jCurreyJ^ 
| fJamesjA. Reynolds]
Candidate for County Prosecutor

FrankmCullitan
Candidate for County Surveyor

"John 0. McWilliams
Candidate for Coroner

K. G. Cieslak
Candidate for Clerk of Courts

John J. Busher

MIRĖ. Spalių 29 d. mirė ži
noma Clevelando Lietuvių gy
ventoja, Barbora Varakojienė, 
Kastanto Varakojo žmona. Pa
laidota pirmadienį dalyvaujant 
daugeliui jų pažystamų ir gi
minių. Buvo pašarvota brolio 
P. Zubino namuose. Laidotu
vėmis rūpinosi naujas Lietuvis 
laidotuvių direktorius N. Wil- 
kelis.

Paliko nusiminime vyras ir 
sūnūs Albertas.

Varakojai kitados buvo vieni 
iš žymesnių Clevelando Lietu
vių biznierių ir remdavo visus 
tautiškus reikalus. Paskui per 
keletą metų gyveno ukėje. Da
bar vėl virš metai laiko kaip 
buvo gryžę į miestą.

Lai buna jai lengva šalta 
šios šalies kapų žemelė. Rep.

IŠSINUOMOJA KAMBARIAI
•1440 E. >51 St. už White Ave., 6 

dideli kambariai, maudynė, apačio
je; naujai išpopieriuota; yra pilnas 
dining room setas ir kitų rakandų; 
didelis kiemas; $25 4 mėnesį. Geis
tina gera Lietuviška šeima, su refe
rences. Gaukit raktą pas Mr. Trai- 
nauskas, 5715 White avė.

PAJIEŠKAU Petro Karaliaus, An
gliškai vadinasi Peter King. Kita
dos gyveno Detroit, Mich. Pasku
tiniu laiku gyveno Newark, N. J. 
Jo paties prašau atsišaukti arba ži
nančių apie jį pranešti, nes turiu 
svarbų reikalą kaslink palikto turto.

Peter Velyvis
50 Ivy St. Kearny, N. J.

»♦♦♦****»♦♦**♦»****»*♦*« 
i EI °Rūsedale ?! 
:: R| Dry Gleaning Col 
B C. F. PETRAITIS, Prop, t 
< » 6702 Superior Ave., | 
t*++*4^'H'+<H>****+*****4

You and your friends are invited. - John Derighter, Chairman.

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

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

1248 East 79th St. — Netoli Superior

Senai laukti rinkimai prisiartino ir už kelių dienų balsuotojai ir bal
suotojos pasireikš kaip valdiškos Įstaigos turi būti tvarkomos balsuojant už 
tinkamus kandidatus. Lietuvių Demokratų Klubas užgyrė visą Demokra
tų sąrašą ir ragina visus savo narius ir Lietuvius bendrai balsuoti tiesiog 
už visą Demokratą tikietą. Tas padaroma padedant (X) po gaidžio em
blema viršuje Demokratų tikieto. Atminkit, viskas kas reikia padaryti 
tai padėti X viršuje Demokratų tikieto ir tas reiškia balsą už kiekvieną 
Demokratų kandidatą.

Sekanti yra kandidatai kuriems galite pasitikėti savo balsą atiduoti:

Suv. Valstijų Prezidentu — FRANKLIN D. ROOSEVELT
Ohio Gubernatorium — GEORGE WHITE
Valstijos Sekretorium — GEORGE S. MYERS
United States Senatorium — ROBERT J. BULKLEY
Po jų seka visa eilė kandidatų — j S. V. Kongresą, į Ohio Valstijos 

Atstovus ir Senatą, į Cuyahoga Apskrities viršininkus.

Paskiau, yra kita vieta tai teisėjų tikiete, apie kurią reikia pasakyti 
kelis žodžius. Kada gausit savo balotą patėmykit kur yra pasakyta — 
JUDGE—COURT OF APPEALS, o apačioje yra palikta tuščia vieta. Ton 
vieton reikia Įrašyti vardas kandidato ir šone padėti X ženklas. Demokra
tų Klubas pataria Lietuviams į tą vietą Įrašyti vardą dabartinio Apskrities 
Prosekutoriaus — P. L. A. LIEGHLEY. Taigi neužmirškit šio vardo ir 
būtinai jį įrašykit į balote paliktą tuščią vietą.

JOHN .J. BOYLE ant Iždininko

Jus daugiausia skaitot ir kalbat apie kandidatus ant Prezidento, Gu
bernatoriaus, Senatorių ir tt. ir apie juos daug žinot. Taigi apie juos) ne
kalbėsiu, bet noriu parašyt šiek tiek apie kandidatą j tą vietą kuri šiuo 
laiku turi interesuoti mus daugiau neg-u kas kitas —- tai yra APSKRITIES 
IŽDININKAS. Per praeitus kelis mėnesius miesto gyventojams jau at
griso skaityti apie vagysčių investigacijas. Gali būti tik viėnas vaistas 
tokiai padėčiai pataisyti, tai išrinkti Iždininku žmogų kuris priparodė vi
siems kad yra pilnai kompetentiškas savo praeities rekordais. Aš kalbu 
ne apie ką kitą kaip apie JOHN J. BOYLE, kuris buvo Apskrities Iždi
ninku 1917 metais. Jo nuveikimus seniau esu aprašęs ir jis buvo pagirtas 
Valstijos egzaminuotojų už jo tvarkingą vedimą apskrities iždo knygų 
laike jo tarnavimo toje vietoje. John J. Boyle užsitarnauja balsus visų 
Lietuvių Demokratų ne tik už jo teisingą rekordą bet ir už tai kad jis vi
sada buvo Lietuvių draugas ir dabar yra narys musų politiško klubo. Tai
gi aš manau kad jūsų balsas nebus atiduotas už geresnį žmogų negu yra 
JOHN J. BOYLE. Todėl neužmirškit balsuoti ANTRADIENI, LAPKRI
ČIO 8 d. ir kaipo geri Demokratai balsuokit už visą Demokratišką tikietą.

Chester G. Zuris, Liet. Dem. Klubo Koresp.

Balsuotojai, Prašome Paskaityt Šitą
Kiekvienas Clevelando pilietis turi dvi ypatingas pareigas atlikti se

kančių kelių dienų bėgyje jeigu nori kad suvargusios miesto šeimos apsi
lenktų su badu. Pirmiausia, balsuoti už one mill County Tax Levy rinki
muose Lapkričio 8 d., ir paskui aukauti kiek tik išgali į Community Fund.

Ar šinot kiek pinigų Associated Charites praleido 1932 metais? Gal 
but ne, bet visi žinot kad Fund Vajus pereitą rudenį buvo užpildytas. Iš 
Los sumos $1,525,000 buvo paskirta del Associated Charities, bet ta suma 
buvo tik lašas vandenyje.

Mr. Edward D. Lynde, Associated Charities egzekutivis sekretorius, 
Štai kokias skaitlines paduoda:

Iki Sausio 1 dienai Associated Charities bus praleidę $0,000,000; 
$1,525,000 iš Community Fund; $1,150,000 iš tax levy one mill; $810,000 iš 
bondsų paskolos. Iš Apskrities ir miesto gazolino ir automobilių leidimų 
taksų dar gauta $850,000. Miestas davė del A. C. $43,000 užlaikymui Pa-1 
keleivių Prieglaudos. $120,000 sudėta dovanomis ir palikimais. Bet net 
su tais pinigais nepadengta lėšos ir reikėjo $1,790,000 iš Rekonstrukcijos 
Korporacijos išlaikymui suvargusiųjų nuo badavimo.

Mr. Robert Calfee, Associated Charities Prezidentas, sako kad kitam 
metui reikės vienuolikos milijonų A. C. užlaikymui. Jis parodo kad ši or
ganizacija globoja 26,000 šeimų, pernai gi globojo tik 11,000 šeimų. Jis 
tiki kad šišą žiemą bus 35,000 šeimų kurias reikės šiai organizacijai glo
boti Iš kur gausis pinigai?

Taigi County one mill Tax Levy sudarytų pusantro milijono dolarių 
šelpimui ir užlaikymui vargstančių miesto gyventojų.

: Atnaujinlįiit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
(Užrašyki t saviškiams į Lietuvą “Dirvą” — kaina
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I MRS. A. JAKUBS |
= (A. JAKUBAUSKIENĖ)

Lithuanian Funeral Home =
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =

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

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- Ę 
E nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- 
= gos. žemiausia kaina laidotuvėms^ visos lėšos $150 E 
E ir aukštyn be apribojimo* Reikale telefonuokit.
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
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J NIKODEMAS A. WILKELIS | 
(Never auskas)

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

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue E

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. E
E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok E 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
= lygus, be tsižvelgimo į kaštus. • E
— Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- S 
= derniškas. =
E HEnderson 9292 =
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I DIDELIS EKONOMINIS IŠPARDAVIMAS | 

i TĘSIASI DABAR I
Specialiai žemos kainos dabar nustatytos ant visų

E VYRŲ, VAIKINŲ ir VAIKŲ

SIUTŲ - OVERKOTŲ
I SKRYBĖLIŲ =
E ir visų žieminių nešiojimui reikmenų kokių tik vyrams, E 

Vaikinams ir Vaikams reikia už pigias kainas.

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