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dienų balsuotojai ir bal- 

i tvarkomos balsuojant už 
is užgyrė visų Demokra- 
s bendrai balsuoti tiesiog 
lant (X) po gaidžio cin
ikas kas reikia padaryti 
dškia baisa už kiekvienų

tėti savo balsų atiduoti:

>. ROOSEVELT

RS
1ULKLEY
kongresų, į Ohio Valstijos 
ninkus.

pie kurių reikia pasakyti 
kit kur yra pasakyta — 
palikta tuščia vieta. Ton 
lėti X ženklas. Demokra- 
ardų dabartinio Apskrities 
neužmirškit šio vardo ir

minko

latus ant Prezidento, Gu- 
inot. Taigi apie juos( ne- 
datų j tų vietų kuri šiuo 
i - tai yra APSKRITIES 
ssto gyventojams jau at- 
li būti tik vienas vaistas 
mogų kuris priparodė vi- 
ties rekordais. Aš kalbu 
iris buvo Apskrities Iždi- 
rašęs ir jis buvo pagirtas 
ą apskrities iždo knygų 
užsitarnauja balsus visų

i bet ir už tai kad jis vi- 
ūsų politiško klubo. Tai- 
geresnį žmogų negu yra
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Roosevelt Išrink
tas Prezidentu
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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

KONGRESAS IRGI DI 
DŪMOJ DEMOKRA
TŲ IR “ŠLAPIAS”

caityt Šitą
įgas pareigas atlikti se
sios miesto šeimos apsi- 
County Tax Levy rinki- 

šgali j Community Fund, 
leido 1932 metais? Gal 
lenį buvo užpildytas. Iš 
I Charities, bet ta suma

egzekutivis sekretorius,

bus praleidę $6,000,000; 
evy one mill; $810,000 iš 
o ir automobilių leidimų 
. $43,000 užlaikymui Pa
ir palikimais. Bet net 

0,000 iš Rekonstrukcijos 
o.
identas, sako kad kitam 
i. Jis parodo kad ši or- 
> tik 11,000 šeimų. Jis 
is. šiai organizacijai glo-

usantro milijono dolarių
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Schenectady, N. Y. —Ge
neral Electric Co. pradėjo 
išdirbti naujos rūšies šildy
mo pečius, kurių dirbimui 
paima 2,500 darbininkų. Į 
1,500 pardavėjų jau darbuo
jasi rinkdami tiems pečiams 
užsakymus.

New York Central gelž- 
skolina iš valdžios $2,500,- 
000 taisymui gelžkelių dirb
tuvių ir vagonų, kas duos 
darbo del 1,500. darbininkų 
keliems mėnesiams.

St. Louis-San Francisco 
gelžkelio linija paėmė 125 
traukinių inžinierių, padi
dinus ta linija prekinių 
traukinių važinėjimą.

Missouri gelžkelio linija 
prašo iš valdžios <$;-^,Q00, 
000 paskolos tiesimui ge
ležinkelio tarp St. Louis ir 
Kansas City, Mo. Nori pa
daryt kelią su dviem eilėm 
bėgių. Sako butų darbo 
porai metų del 20,000 dar
bininkų. Kelias butų 236 
mylių ilgio.

New York. — ’Chrysler 
automobilių kompanija pa
skyrė $9,000,000 išdirbimui 
naujų Plymouth modelio 
automobilių. Ta sumą rei
kalinga prirengimui maši
nerijų ir įrankių tiems au
tomobiliams gaminti.

Matomai. laukia geresnių 
laikų ir tiki kad tuos pini
gus atsidirbs.

Erie ežeru, iš Clevelando 
uosto, šiuo rudens laiku, iki 
dar vanduo neužšalęs, kas 
savaitę išvežama anglies po 
apie 1,000,000 tonų.

Šį sezoną iki pereitos sa
vaitės pabaigos anglies per 
Clevelando uostą laivais iš
vežta 20,613,000 tonų. Per
nai per tą pat laiką buvo iš
vežta 28,257,000 tonų.

Londonas. —Bedarbių ar
mija, komunistų suagituota 
sueiti i Londoną reikalauti 
didesnių pašalpų, šiose die
nose išsiskirstė. Suimta 3 
vadai. Gelžkelių kompani
jos sutiko bedarbius vežti 
atgal už visai pigią kainą. 
Londono gatvėse rinkta au
kos apmokėti jų gryžimo 
kaštams. Iš artimesnių mie
stų atėjusieji gryžo pėsti.

Daug kartų agitatoriai 
norėjo eit demonstruoti, bet 
kareiviai sulaikė ir nedalei- 
do, nenorėdami kad iškiltų 
susirėmimai ir bereikalin- 
giis kraujo praliejimas.

Bcrline, Vokietijoj, buvo 
sustreikavę tramvajų dar
bininkai. Riaušėse užmuš
ta trys žmonės, devyni su
žeista, daug areštuota.

Streikas kilo kada numa
žinta darbininkams algos. 
Streikavo į 15,000 vyrų.

Sako Alus Tuoj Busiąs 
Legalizuotas

Visuotinuose balsavimuo
se Lapkričio 8 d. Suv. Val
stijų Prezidentu tapo išrin
ktas Demokratų partijos 
narys, Franklin D. Roose
velt, dabartinis New Yorko 
valstijos gubernatorius. Jis 
gavo halsų 17,248,872, Hoo
ver gavo 12,588,941 (skaitli
nės smulkmeniškai dar ne 
visos).

Suv. Valstijų Kongresas 
taipgi išrinktas didumoje 
iš Demokratų. Sekančiai:

Demokratų atstovų 291 
Republikonų 104
Dar netikrų 40
Senatas susidės iš: 
Demokratų 59
Republikonų 35
Dar netikri 2
Karlu su išrinkimu De

mokratų Prezidento ir Kon
greso, piliečiai balsuodami 
už juos pareiškė savo pro
testą prieš prohibiciją.

Daugelis Republikonų iš
rinkta į Kongresą ant “šla
pios” platformos, taigi nėra 
mažiausios abejonės kad 
legalizavimas alaus gaus 
reikalingą skaičių balsų.

Daugelis valstijų paskirai 
šiais balsavimais atmetė sa
ve prohibicijos Įstatymus ir 
tik reikia kad butų atmes
tas federalis Įstatymas.

VOKIETIJOJ FAŠIZ
MAS SMUNKA

Berlinas. — Lapkr. 6 d. 
buvo Vokietijos seimo rin
kimai. Pastebėtina kad fa
šistai (Hitlerininkai) šiais 
rinkimais gavo net 2,000,000 
balsų mažiau negu perei
tais rinkimais, taigi nustojo 
seime 39 vietų. Tik jie vie
ni po pereitų rinkimų ler- 
mavo ir norėjo daugiau ap
žioti, užtai neleido vyriau
sybei veikti, tik šaukė kad 
greičiau seimą paleistų ir 
skelbtų kitus rinkimus.

Pereiti seimo rinkimai 
buvo Liepos 31 d. Nepra
ėjo keturi mėnesiai ir fa
šistai nusmuko.

Komunistai šiuose rinki
muose gavo 700,000 balsų 
daugiau.

Nacionalistai taipgi paki
lo 700,000 balsais.

Socialistai pralaimėjo a- 
pie 700,000 balsų. Centris
tai pralaimėjo apie 300,000 
balsų. Bavarų partija pra
laimėjo apie 100,000 balsų.

Laimėjo kiek daugiau po
pulistai, krikščionys socia
listai, ūkininkų partija.

Vokietijos fašistų vadas 
Hitler, kuris šaukė kad jis 
nori “arba viską arba nie
ko” dabar greičiausia nie
ko negaus.

Spėjama kad valdžia liks 
dabartinio kanclerio von 
Papeno rankose.

Rinkimuose dalyvavo 21 
partija. Visos partijos bu
vo nubankrutijusios nuo 
tankių rinkimų, nes šymet 
jau buvo keturi rinkimai, o 
šie penkti.

augmenija, atgis gyviai. .

Franklin D. Roosevelt—Naujas Prezidentas

Nuo Lapkričio m. 1 die
nos pradeda lankyti moky
klas visi 9-14 metų vaikai. 
Ligi šiol, per vasarą, nuo 
Gegužės mėn. 1 dienos, lan-

tikėčiau. Kai. kalbama apie 
skaitytojų skaičių, tai yra 
jų daug daugiau negu mano 
musų laikraščių administra
cijos.

MILIJONIERIŲ BĖDOS
Vokietijos degtukų kara

liaus Kreugero biznio part
neris Holdt priteistas už
mokėti $13,500,000 nuosto
lių už tai kad Kreuger ne
tiksliai vedė bizni ir net tu
rėjo nusižudyt.

Amerikietis kapitalistas 
Insull suimtas Graikijoj ir 
bus gabenamas Į Chicagą 
teismui už nuvarymą nuo 
kojų jo milžiniškos biznio 
korporacijos, kurioje dau
gybė prakišo pinigus.

KANADA LAUKIA AME
RIKOS “SUŠLAPIMO” 
Ottawa, Kanada. — Pra

dėjus nujausti kad Suvie
nytos Valstijos gali po rin
kimų tapti “šlapiomis”, Ka
nados degtinės gamyklų ir 
bravorų akcijos pradėjo 
kilti. Mat, kaip tik’ prohi- 
bicija bus nušluota, Kana
da turės daug užsakymų 
degtinės ir alaus eksportui.

Seniau Kanada ekspor
tuodavo į S. Valstijas deg
tinės už apie $30,000.000 į 
metus.

Maskva. — Lapkričio 9 
d. mirė Nddya Stalinienė. 
30 metu amžiaus, sovietų 
diktatoriaus Stalino žmona.

KUBA NORI CUKRAUS 
MUITO NUĖMIMO

Kuba yra tik 90 mylių 
atstu nuo Suv. Valstijų.

Iki 1920 metų, kada ėjo 
su Kuba laisva prekyba, 
Kuba darydavo su Suvieny
tomis Valstijomis biznio už 
apie .$500,000,000 per me
tus. 1930 m. Įvedus cuk
raus muitą, sustojo Kuboj 
darbai, nes sumažinta cuk
raus auginimas, ir prekyba 
su Kuba nupuolė iki $91,- 
858,000. Šymet tikima bus 
padaryta biznio su Ameri
ka tik už $30,000,000.

Jeigu cukraus muitas bu
tų panaikintas, mažiausia 
200,000 Amerikos darbinin
kų turėtų darbo ir prekyba 
tarp Kubos ir Suv. Valsti
jų pakiltų, sako Kubos ir 
Suv. Valstijų prekybos ži-i 
novai.

30,000 KINŲ PRIEŠ JA
PONUS

Iš Mandžurijos ateina ži
nių kad prieš Japonus su
kilo 30,000 Kinų Mandžu
rijos kareivių kuriuos Ja
ponai mokino ir lavino kai
po naujai Įkurtos Manchu- 
kuo respublikos armija.

Japonai sako kad apie 1,- 
400 tų sukilėlių išmušta.

DUONA SOVIETAMS 
REIKALINGESNĖ

Maskva. — Trūkstant ži
novų ukėse ir negalint gau
ti iš žemės reikalingos nau
dos, sovietai pradėjo įvesti 
žemės ūkio mokslus.

Pajuto carai kad mokini
mas jaunuolių dirbti maši
nerijas neneš naudos jeigu 
mašinų dirbėjai bus su tuš
čiais pilvais, dabar pradėjo 
rūpintis kad užsiauginus 
duonos.

Vietoj gaminti Marksis
tus ir agitatorius, sovietų 
universitetai nuo dabar ims 
auklėti agronomus, trakto
rių žinovus, ūkių adminis
tratorius.

Tik vienam universitetui 
palikta lavinti agitatorius 
ir politikos vadus, kiti visi 
imsis mokinti Rusijos žmo
nes kaip auginti duoną.

NUSIŽUDĖ AUKŠČIAU
SIAME BUDIN KE

New York. — Lapk. 3 d. 
iš aukščiausio pasaulyje bu- 
dinko. Empire State Blclg., 
iš pačios viršūnės, 103-čio 
aukšto, nušoko vienas žmo
gus ir nupuolęs 17 aukštų 
žemyn užsimušė 86-me auk
šte, kur jo puolimas buvo 
sulaikytas, kadangi ten yra 
daug plačiau negu pati vir
šūnė bokšto.

KVIES SOVIETUS IR
AMERIKĄ

Geneva. — Tautų Sąjun
gai imant svarstyti Japoni
jos įsiveržimą i Mandžuri
ją, norima tame svarstyme 
turėti atstovus ir Amerikos 
bei Rusijos, nors šios dvi 
valstybės nėra Tautų Są
jungos narės. Mandžuri
jos klausimas bus svarsto
mas Lapkričio 21 d.

DAUG

ĮVEDĖ GIMDYMŲ 
KONTROLĘ

Žiema ima rodyti savo 
žiaurų veidą: šalti vėjai ir 
pirmieji sniego kristalai vi- 

, siems praneša artinantis 
' žiauriąją šiaurės viešnią. 
Pageltę klevų lapai krinta, 
primindami mirtį. Na, nieko 

j nepadarysi. Jei jau taip am
žinybės surėdyta keistis 
gamtai, tai ir vyksta kas tu
ri vykti. Nors dabar užstoja 
ir labai liūdnas laikas, bet 
tas laikas praeis ir vėl pra- kė tik 7-8 metų amžiaus vai- 
švis pavasario saulutė, vėl kai. Šie vaikai per vieną va- 
prabus gamta, sužaliuos sąrą dar nespėjo išeiti I 
augmenija, atgis gyviai. .. . skyriaus kurso, tat jiems

Visi jau pasiruošėm su- dar teks lankyti vieną vasa- 
tikti baltą šiaurės viešnią, ra ir tik tada jie bus per- 
Ticsa, vargingieji žmoneliai į kelti j II skyrių. Tada jau 
liūdnomis akimis žiuri į! lankys mokyklą žiemą. Pa- 
šiaurę, žiemos tėviškę. Jų j prastai, vasarą telanko tik I 
skurdžios lūšnos dvelks šal
čiu, mat nėra kuro: neturi 
už ką nusipirkti malkų. ... 

-Todėl ir apsiverkia palydė
dami meilią vasarėlę. Bet 
gyventi juk reikia. Kol mir
tis dar neužklumpa, negi 
pulsi jai išanksto į nagus. 
Tat ir galvoja: “Kaip pralei
dau anas žiemas, tai]) pra
leisiu ir šitą. Nemiriau ta
da, gal šiaip-taip gyvas lik
siu ii' dabar”. Bent tuo pa
siguosdami apžiūri savo luš- 

tikėdamiesi ateinan
čiais metais jas pagrindinai 
pasitaisyti ir užsidirbti lėšų 
kurui.

1 nas, 
U i?

Meksikoje viena valstija, 
Vera Cruz, įvedė gimdymų 
kontroliavimą, su tikslu su
mažinti biednų šeimų skur
dą, skaičių vaikų kurie tu
ri vargti del stokos maisto, 
ir prie to įvesta sterilizavi
mas vyrų ir moterų fiziškai 
ir protiškai nesveikų, kad 
nesiveistų iš jų' nesveiki 
vaikai.

Gimdymų kontroliavimas 
Meksikoje iki šiol buvo ne
žinomas ne tik tarp bied- 
nuomęnės bet ir tarp tur
tingųjų.

Šitam labai prieštarauja 
Ivasiškija ir sako kad tai 
yra prieštikėjimiška.

AUKSO PADAUGĖJO
Washington. — Spalių 26 

d. Suv. Valstijų piniginio 
aukso vertė buvo pasiekus 
$4,257,000,000, arba padau
gėjo $348,000,000 suma nuo 
pereito Birželio 15 d., kada 
buvo nupuolęs nepaprastai 
žemai ir nekuriu pradėta 
bijoti kad gal Amerika ne
galės išlaikyt aukso pagrin
do savo pinigams.

Šiuo laiku cirkuliacijoje 
pinigų yra $106,000,000 
daugiau negu tuo laiku per
nai.

Pradėjus bankams susi- 
stiprinti, žmonės pradėjo 
jiems labiau pasitikėti, to
dėl sakoma kad apie $300,- 
000,000 kurie buvo įvairiai 
slapstomi irgi išėjo į api- 
vartą.

Hawaii salos šymet turė
jo cukraus derlių didžiausi 
savo istorijoje: net 
540 tonų. Pernai 
993,757 tonus.

1,255,- 
turėjo

Skyrius, gi žiemą lanko II, 
III, ir IV skyriai. Ligi šiol 
dar buvo vaikų (ii- dar yra) 
tarp 9-14 metų amžiaus, tin
kančių tik I-jam skyriui. 
Tat ir žiemą teks mokyto
jams dirbti su I skyrium. 
Ateityj žinoma, šito nebus: 
visi vaikai ligi 9 metų am
žiaus jau baigs I skyrių.

Per žiemą bedirbdami su 
visais skyriais mokytojai, 
žinoma, labai įvargsta, nusi- 
lipsta jų nervai, išbąla, iš
blykštą, ;. . Gi nuo Gegužės 
i tirpiadeda mokyklą lanky
ti 7-8 metų amžiaus vaikai, 
gi visi šitie 9-14 metų pa
leidžiami. Čia mokytojai tu
ri vėl su nauja energija im
tis naujo darbo. Gi čia toji 
energija per žiemą išąikvo- 
ta. Nors musų žmonės ne
tiki kad mokytojai turi 
daug vargo; anot jų, jie yra 
“dykūnai”. Tačiau jų veidai 
ką kita rodo. Taipojau, jei 
pažiūrėsime džiovininkų 
statistikas tai pamatysime, 
kad net apie 90'< sergančių 
yra musų pradžios moky
klų mokytojai. Tat, musų 
manymu, baigus darbą su 
didesniaisiais vaikais, reikė
tų mokytojams bent porą sa
vaičių atostogų, kad jie su 
nauja energija vėl pradėtų 
mokyti mažuosius vasaros 
vaikus. Tai tokios mintys 
teko nugirsti pasikalbėjus 
su mokytojais.

Visi jau pradeda galvoti 
panaujinti ateinantiems 
1933 metams prenumeratas. 
Galvoja kokį laikraštį dabar 
skaitys: ar tą patį, o gal pa
bandyti šviežią.

Nors ir krizio metai, nors 
su pinigais žmonėms labai 
sunku, tačiau jau labai daug 
žmonių supranta laikraščių 
vertę. Ryžtasi verčiau atsi
sakyti nuo šiai]) smulkmenų, 
tačiau laikraštį užsisakyti. 
Randasi jau ir tokių, ku
riems laikraštis yra būti
nybė — kasdienine duona. 
Tokie verčiau atsisakys duo
nos l>ąsnio-kito, bi tik sutau
pius šiek-tiek lėšų laikraš
čiui. Kiti mėgia jų ir keletą 
užsisakyti. Ir skaito.

Laikraščiuose ' rašomais 
straipsniais ir žiniomis do
misi visi. Pas tuos kurie turi 
užsisakę laikraščių, buna 
lyg ir viso kaimo centras. 
Visi sueina tai pasiskaityti, 
tai pasiklausyti skaitančių 
Kiti atsineša ir savo laik
raščius. Ir čia prasideda 
skaitymas, na, ir diskusijos 
Diskusijose dalyvauja taip 
jau visi: net ir tos moterė
lės, bambėdamos rąžančių, 
neiškenčia savo žodžio ne- 
įnešusios.

Į tokį kaimo centrį, pa
prastai, suplaukia įvairių 
srovių bei pažiūrų žmonės, 
atsinešdami ir savo laikraš
čių. Toki vakarai, paprastai 
buna labai gyvus, įdomus ii’ 
naudingi musų piliečiams.

Tuo budu laikraščiuose 
rašomos mintys pasiekia vi
sus tautiečius, o ne vien tik 
prenumeratorius. Nors tas 
ar kitas musų laikraščių 
skelbiasi tiek ir tiek turįs 
skaitytojų. Turiu pasakyti, 
kad tai netiesa. Jo skaityto
jais yra visi Lietuviai, juk 
tos mintys pasiekia visų sie
las. Jei sakytų tiek ir tiek 
turįs prenumeratorių, tada

Mokytojai bėdoja kad 
šiais metais Švietimo Mi- 

'nisterija neužprenumeruoja 
jokio laikraštėlio. Reikia 
pasakyti, laikraštėlių skai
tymas vaikus įpratina ir 
laikraščius skaityti. Tiesa, 
mokykloms pareina ‘Karys” 
ir “Skautų Aidas”, tačiau 
jie vaikams netinka. “Ka
rys” tai musų kareivijos or
ganas, skiriamas suaugu
siems kariams todėl kaipo 
toks vaikams visai netinka. 
Juk vaikų ir suaugusių ka
reivių visai kita psichika, 
todėl vieno laikraščio jiems 
jokiu budu neužtenka. Juk 
vienus reikalavimus statys 
laikraščiui kareiviai, gi ki
tus vaikai. Vaikai norėtų 
kad laikraštis kuodaugiau- 
sia žinių talpintų iš vaikų 
gyvenimo, be to, norėtų ras
ti ir straipsnių, skaitymų iš 
vaikų gyvenimo. Tuo-gi tar
pu “Karyje” mokytojai nei 
vieno panašaus straipsnio 
neužėję. Vadinas, “Kario” 
siuntinėjimas mokykloms 
jokiu budu nepateisinimas.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Columbus, O. — Julian & 
Kokenge Co., avalų išdir- 
bystė, gavo kontraktą ga
minti Suv. Valstijose žino
mus Lockwedge avalus, to
kiu budu toje dirbtuvėle 

iš kalėjimų į uauna nuolatinio darbo 700 
darbininkų. i

PALIUOSAVO
KALĖJIMO
— Italijoj šiose 
išleista noiitiš’m

Roma, 
dienose 
kalinių amnestija, sulvų ku-

5,000 asmenų.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH,

Teismas kaštavo $3,405. 
ba turėjo užmokėti Butler 
ba turėjo užmokėta Butler 
miesto teismui $3,405 teis
mo kaštų už Pittsburgo ma
joro Kline ir buvusio mies
to reikmenų supirkinėtojo 
Succop bylą. Jiedu buvo 
bendrai apkaltinti už nau
dojimąsi miesto pinigais ir 
rasti kaltais, bet dar baus
mė nevykdoma, jie jieško 
būdų teismo nuosprendį pa
naikinti.

Padidino pašalpas. Alle
gheny apskrities bedarbių 
šeimoms padidinta pašalpa 
po $1 į savaitę, taip kad da
bar vidutiniškai kožna šei
ma gaus apie $4.

Apskrityje, išimant patį 
Pittsburghą, yra 19,000 šei
mų kurioms teikiama pa
šalpa. Kūdikiams pieno da
vimas irgi beveik padvigu
binta. Dabar yra kasdien 
apie 60,000 kvortų pieno iš
davimui. Pirmiau turėda
vo 27,000 kvortų.

Gavo $5,462,000. Federa
linė Rekonstrukcijos kor
poracija davė Pennsylvani- 
jos valstijai jau $5,462,000 
paskolos aprūpinimui savo 
valstijos bedarbių.

Harrisburg, Pa. — Cen- 
tralinės Pennsylvanijos ge
ležinkelių darbininkai or- 
ganizuoj-asi kovai prieš tro- 
kus, kurie vežiodami prekes 
atima iš gelžkelių biznį ir 
išstumia gelžkeliečius iš 
darbų.

Northumberland apskri
tyje susirašė 3,000 darbinin
kų paskelbdami jog kovos 
prieš visokį palaidą prekių 
vežiojimą valstijos k'iešfce- 
liais.

Panaši organizacija susi
tvėrė ir Altoona,, Pa., kur 
yra svarbus gelžkelių cen
tras. i

Apvogė banką. Marien
ville, Pa. — Trimis automo
biliais atvažiavę, plėšikai 
Lapkričio 2 d. iš vakaro su
rišo ir paguldė lovose ban
ko vedėją, jo žmoną, dukte
rį ir pritarnautoją, ir lau
kė iki ryto, kada 7:30 vai. 
atsidarys automatiškai už
darytas piniginis kambaris. 
Tada jie subėgę išgrobė ką 
rado, apie $7,500, ir pabėgo.

Policijos apsaugos kaštai. 
Harrisburg, Pa. — Pennsyl
vanijos trečios rūšies mies
tuose policijos apsauga gy
ventojams kaštuoja tik po 
$1.92 į metus, skelbia vals
tijos vidaus reikalų depart- 
mentas. Tos rūšies miestai
1932 metams paskyrė viso 
$2,965,703 policijos užlaiky
mui.

Valstijos sostinėje, Har- 
risburge, policijos užlaiky
mas atsieina po $2.70 kiek
vienam gyventojui į metus. 
Mažiausia atsieina Sunbu
ry miestelyje, tik po 67c.

Philadelphia, Pa. — Vi
siems miesto ir apskrities 
tarnautojams rengia m a s i 
numušti 20 nuoš. nuo algų
1933 metais, kad nereikėtų 
didinti gyventojams taksų. 
Dabar miestas turi $19,000,- 
000 nedatekliaus.

Milijonai dolarių laukia 
paveldėtojų. Philadelphijos 
teisme guli $17,000,000 tur
to, kuris laukia paveldėto
jų. Tas turtas liko našlės 
Garrett, kurios vyras mirė 
1930 m. ir kuri dabar pati 
mirė. Jie pralobo gamin
dami uostomą taboką. At
sišaukia giminių iš Vokie
tijos ir Francuzijos, bet ne- 
prirodo giminystės.

Klausykit Lietuvišku

RADIO
PROGRAMŲ 

Sekmadienio rytais, 9 vai.
Stotis WJAY Cleveland

(Girdima iki 200 mylių at
stumo nuo Clevelando)

“MARGUČIO” RADIO 
PROGRAMAI

Ar klausote “Margučio” 
radio programų iš Chica- 
gos? Jie buna kas sekma
dienį, nuo 3 vai. po pietų 
Chicagos laiku ir nuo 4 vai. 
po pietų rytinių valstijų lai
ku. “Margutis” savo pro
gramus duoda iš stoties 
WJJD, 1130 k. Programai 
buna vien tiš iš Lietuviškos 
muzikos ir dainų.

Pottsville, Pa. — Šioje 
srityje atsidarė angliaka
siams vakarinės mokyklos, 
kuriose dėstoma jų pačių 
amato dalykai. Minersvil
le, Mt. Carmel ir Shenan
doah miestuose į mokyklas 
įstojo apie 500 angliakasių, 
tūli jų jau ir senyvi žmonės.

YOUNGSTOWN, O.
Musų kolonijoje Lietuvių 

yra apie 600. Turim vieną 
parapiją, Šv. Pranciškaus, 
kurioje klebonauja Kun. E. 
Šteigmanas. Vargoninkas 
yra J. Sabaliauskas.

Lietuviškų organizac i j ų 
yra šešios: SLA. 157 kuo
pa, SLRKA. 63 kp., Progre- 
siviškas Klubas, Šv. Juoza
po draugija, bolševikų Auk. 
Prieglaudos 24 kp., S. A. A. 
9 kp.

Laikraščių pareina: “Tė
vynė”, “Dirva”, “Keleivis”, 
“Laisvė”, “Vilnis”.

Lietuviai čia daugiausia 
yra Suvalkiečiai.

Mieste gyventojų yra 
172,0Q0. Pro miestą teka 
upė Mahoning. Gelžkeliai 
sueina šie: Pennsylvania, 
Erie, Lake Shore, B. and O.

Darbai šiuo tarpu eina 
prastai. Daugiausia čia y- 
ra plieno išdirbystės.

Lietuvių biznierių yra 1 
rūbų siuvėjas ir 1 kurpius.

Draugijos per metą pa
rengia vakarų ir piknikij a- 
pie 25.

Į Lietuvą symet išvažiavo 
du Lietuviai, su “Dirvos” 
ekskursija.

M. Bubonis.

LAUKIA ŽVAIGŽDŽIŲ 
LIETAUS

Šį mėnesį apie vidurį ti
kime didelio žvaigždžių lie
taus, kokis kartais pasitai
ko, bet symet sako bus įdo
mesnis ir žymesnis negu ka
da nors buvo bėgyje 60 me
tų. Kas metai Lapkričio 
mėnesį kada saulė randasi 
Levo konsteliacijoje, pasi
taiko tas meteorų puolimas, 
bet kas 33 metai buna la
bai vaizdingas. Šymet iš
puola vienas iš tų metų cik- 
liaus, prie to laukiama pa
sirodant vienos kometos, 
kuri nebuvo matoma per 
60 metų.

Kadangi meteorai puola 
iš Levo konsteliacijos, jie ir 
praminti Leonidais, nors to
li nepriklauso tai konstelia
cijai, kuri yra žvaigždynas 
ir jos pastovios žvaigždės 
randasi už daugybės švie
sos metų atstu nuo žemės.

Meteorai bus matomi ry
tiniame danguje vėlai nak
tį ir po vidurnakčio Lapkri
čio 13, 14 ar 15, iki 19 d.

LIETUVA FILMŲ PA
VEIKSLUOSE

Januškevičius sugrįžo iš 
Lietuvos parvežė nufilmuo

ta Lietuvą ir Vilnių.

(Rašė “D.” Reporteris)
Hartford, Conn. — Žymus 

vietos veikėjas, SLA. Pil
domos Tarybos narys J. Ja
nuškevičius Jr. sugryžo iš 
nepriklausomos ir okupuo
tos Lietuvos. Po keletos 
mėn. viešėjimo Lietuvoje, 
Januškevičius sugryžo ir 
parvežė daug įdomių žinių 
iš nepriklausomos ir oku
puotos Lietuvos, jis lankėsi 
Vilniuje ir jo hpielinkėse, 
nufilmavo Vilnių, Trakus, 
Verkus ir kitas Vilniaus a- 
pielinkes, istoriškas vietas. 
Taipgi, nufilmavo ir nepri
klausomos Lietuvos žymes
nes vietas, žodžiu, viską kas 
tik jo nuomone yra įdomu 
Lietuvoje.

Dalis Januškevičiaus fil
mų yra balsinės (talking 
pictures) su muzika. Jis tu
ri keletą tūkstančių pėdų 
filmų, kurių parodvmui rei
kalinga keletas valandų lai
ko. Įspūdingiausios filmos 
apie Lietuvos kariuomenę ir 
jos parodas, ypatingai labai 
imponuojanti Lietuvos rai
teliai. Taipgi,- daug filmų 
yra iš ūkio kultūros centrų 
fabrikai ir miestų statybos 
vaizdai, gamtos-grožio vie
tos, piliakalniai kuriuos da
bar kasinėja Lietuvos if už
sienio archeologai.

Gerb. Januškevičius rodė 
savo filmas svečiams susi
rinkusiems į jo priėmimo 
pietus sekmad. Spalių 23 d.; 
bankiete teko bus ir “Dir
vos” korespondentui ir ma
tyti firmas. Todėl bent 
trumpai tenka prisimint a- 
pie įgytus įspūdžius mačiau 
savo akimis filmuose. Pra
dėjom nuo Kauno ir scena 
po scenos filmosę sekėme 
vaizdus Suvalkijos-krašto ir 
Dzūkijos, vėliau uersikėlė- 
me per Nemuną ties Dzūkų 
sostine Alytum ir keliavom 
kartu su P. Januškevičium 
jo filmų reginiais visu pa- 
demarkliniju pro Daugpilę 
į Vilnių, Trakus ir kitas žy
mesnes vietas okupuotoj 
Lietuvoj. Vėliau gryžom per 
Latviją, Rygą ir Žemaitiją 
linkui Baltijos ir čia' aplan
kėm Pelangą, susipažinom 
su daugeliu Lietuvos ponų 
ir ministerių, Respublikos 
Prezidentu A. Smetona.

Pamatę Lietuvos pajūrį, 
pasileidom į mažąją Lietu
vą—Klaipėlos kraštą, niekur 
nieko nepraleidom, viską 
filmose matėm ir pagaliau 
vėl sugrįžom į laikiną sos
tinę Kauną, čia dalyvavo
me Lietuvos laivininkų spor
to ceremonijose—lenktynė
se ant Nemuno, vėl susiti
kome su Ponu Prezidentu ir 
jo palydovais. Po to buvom 
liudininkais paradų, pama
tėme visa Kauną, jo naujas 
ir senas valstybiškas įstai
gas, žodžiu viską kas tik į- 
donfu. Po to iškeliavom Į 
kareivines, manievras, kur 
matėme Lietuvos karuome- 
nės demonstracijas, pėsti
ninkų burius, raitelius, ar
tilerijos brigadas ir aviaci
jos eskadronus, žodžiu, per- 
žvelgėm visą Lietuvą, ne
priklausomą ir pavergtą ir 
ant galo daug kitokių Euro
pos vaizdų pamatėme.
Pasikalbėjimas su P. Januš

kevičium.
Čia paduosiu gerb. “Dir

vos” skaitytojams trumpoj 
sutraukoje savo pasikalbėji
mą su Januškevičium apie 
nepriklausomą ir okupuota 
Lietuvą, jos žmonių gyveni
mą, etc. Visų pirmiausia 
tenka pastebėti kad Januš
kevičius pasakoja jog Lie
tuvoje derlius buvo geras, 
bet nuimant javus nuo lau

kų, buvo dideli lietus ir daug 
rugių ir kviečių sužėlė, u- 
kininkams nuostolių pada
ryta daug, nes javai ir šie
nas (pašaras) daugelyj vie
tų supuvo ant laukų. Bet 
tikimasi kad ūkininkams 
duonos ir kitokių produktų 
pakaks ir dar bus ekspor
tui, nes javų yra palikusių 
nuo pereitų metų nenarduo- 
tų.

Lietuva, sako Januškevi
čius ekonomiškai ir kultū
riškai kyla,-politiška krašte 
nuotaika normali. Nors dar 
tebėra cenzūra ir vadina
mas “karo stovis”, tačiau 
mažai kas jį jaučia, gal tik 
Lenkų ir kitų, neprietelingų 
valstybių šnipai. Vietos gy
ventojai laisvi ir patenkinti, 
ypatingai kaimiečiai ir ūki
ninkai kurie politiškais, rei
kalais nesirūpina, jie dirba, 
gamina sau ir kitiems Lie
tuvos gyventojams įvairius 
produktus, o gamyba ūkio 
dauginasi, gyvuliai ir javai 
cukriniai runkeliai, etc.

(Pabaiga kitame num.)

“Dirvos” Radio Progra
mai Toli Girdimi

Vincas Budris iš Melvin
dale, Mich., prisiuntė savo 
prenumeratą ir rašo kad 
jie tame mažame Michigan 
miestelyje klausosi ‘Dirvos’ 
radio programų kas sekma
dienis ir labai iš to džiau
giasi

J. Sebastinas iš Akron; O. 
rašo: Siunčiu širdingiausi 
ąčiu už tokį gerą sumany
mą kaip Lietuviškas radio 
programas. Mes girdime 
musų senesnes ir šiandieni
nes dainas, ir ne tik mes 
su šeima bet ir beveik visi 
Akroriiečiai Lietuviai esam' 
dėkingi “Dirvos” redakto
riui Karpavičiui už jo pas
tangas ir Clevelando biznie
riams už prisidėjimą su pa
rama. Reikale mes visada 
pafemsime tuos Lietuvius 
biznierius kurie pasirūpino 
mus palinksmint radio pro- 
gramais.

Jonas M. Vaišvila, North 
Detroit, Mich., rašo: Ačiū 
“Dirvai” už gražų Lietu
višką programą per radio. 
Mes Detroite praėjusį sek
madienį klausėmės ir klau
sysime kas sekmadienį.

Linkiu jums viso gero 
Clevelande ir ant toliau. La
bai yra malonu paklausyti 
Lietuviško programų.

Mrs. M. Uždavinis, Det
roit, Mich., rašo: Jūsų ra
dio programai kuriuos duo
date kas sekmadienį iš sto
ties WJAY Clevelande čia 
mums aiškiai girdėt ir mes 
labaP džiaugiamės ir velija
me kad ilgiau tęstumėt sa
vo programus.

Stasys Zadauskas, Mem
phis, Mich., rašo: Aš klau
saus sekmadieniais jūsų ra
dio programų ir jie mane 
labai suramina. Aš gyve- 
nuzant ūkės ir klausausi vi
sokiu kitokių programų ir 
pirmiau negirdint Lietuviš
ko nieko maniau argi Lie
tuviai taip nuvargę ir su- 
biednėję kad negali duoti 
tokių radio programų kad 
girdėtųsi toliau. Žinau kad 
Chicagoj duoda Lietuviškus 
programus bet nežinau iš 
kokios stoties ir kokiomis 
valandomis. Bet kai užgir
dau iš Clevelando labai nu
džiugau.

Ačiū visiems Clevelando 
Lietuvių biznieriams kurie 
remia Lietuviškus radio 
programus.

1932 METŲ BONŲ 
KUPONAI

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

LIET. TAUT. KAT. BAŽNYČIOS AMERIKOJE
SINODO SUVAŽIAVIMO TARIMAI

Kunigams Pripažystama Teise Pačiuotis.

pasisakius, prieita išvados 
kad L. T. K. Bažnyčia var
totų viešą išpažintį, o ku
rie nori gali naudotis ir 
privatine išpažintimi.

c) Pamaldų kalba. Vien
balsiai nutarta kad Šv. Mi
šios ir kitokios pamaldos 
bei apeigos butų atliekama 
Lietuviškai.

d) Giesmių kalba ir tu
rinys. Vienbalsiai nutarta 
kad visos bažnytinės gies
mės butų Lietuvių kalboje. 
Taipgi ir jų turinis turi bū
ti suderintas su Lietuvybės 
dvasia ir idealogija. Visos 
L. T. K. Bažnyčios turėtų 
vartoti tas giesmes kurios 
jau yra arkivyskupo paruo
štos, o laikui bėgant ir rei
kalui esant galima bus ir 
naujų sukurti.

e) Bažnytinis apdaras ir 
papuošimai. Arkivyskupas 
plačiai apibudino krikščio
nišką ir Lietuvių tautinę 
simboliką, ornamentaciją ir 
reikalą derinti krikščioniš
ką su tautiniais, kad tuomi 
pasiekus gražaus ir rimto 
originališkumo. Planas už- 
girta ir šio darbo kuniji- 
mas pavesta sinodo valdy
bai.

f) Celibatas ar ne. Šiuo 
klausimu daug kalbėta ir 
prieita išvados kad kunigų 
celibatas tėra galimas tik 
teorijoje, kurią Romiečiai 
katalikai tebeskelbia, bet ar 
kunigai tą pildo? Celiba
tas neatitinka gamtos nuo
statams ir neigiamai atsi
liepia į tautinį šeimos auk
lėjimą. Ir kadangi Kris
taus apaštalai buvo vedę, o 
taipgi ir katalikų bažnyčios 
dvasininkai, išskiriant gal 
tik Lietuvių R. K. dvasinin
kus, irgi yra vedę, tai L. T. 
K. Bažnyčios sinodo suva
žiavimas vienbalsiai užgyrė 
kad Tautinės Bažnyčios ku
nigai gali būti vedę.

g) Pamokslų turinis. L. 
T. K. Bažnyčiose pamoks
lai turi būti sakomi tik Lie
tuviškai. L. T. K. Bažny
čia visas Lietuvių tautos 
šventes mini su pamaldomis 
ir tam tikslui paruoštais 
pamokslais. Bendrai pa
mokslai turi būti mokslinio 
ir dvasinio turinio, paremti 
Kristaus evąngelija ir Lie
tuvybės idėjomis.

Seminarija. Arkivysku
pas pranešė kad seminarija 
jau įkurta, tik ji dar maža
me maštabe bet jau gali ku
nigus paruošti. L. T. K. 
Bažnyčios kunigų tinkamu
mą sprendžia Bažnyčios au
toritetai ir arkivyskupas.

Misijos. Šis klausimas ap
kalbėta plačiai ir paaiškėjo 
kad misijos yra labai svar
bus reikalas kurį turėtų 
remti ne tik visi L. T. K. 
Bažnyčios kunigai bet ir 
tautinės parapijos ir drau
gijos. Taipgi prie sinodo 
yra jau susitvėrus ‘Šv. Jono 
Brolija, kurios nariai yra 
kartu ir misijonieriais. Ku
nigai misijonieriai ir Šv. Jo
no Brolijos misijonieriai 
veikia artimoje sinodo prie
žiūroje. Vienbalsiai nutar
ta misijų darbą remti. Visi 
dalyviai pasižadėjo prie šio 
kilnaus darbo prisidėti.

Savas laikraštis ir raštai. 
Arkivyskupas pranešė kad 
jau ir dabar yra leidžiamas 
mėnesinis mimeografuotas 
laikraštis “Žaibas”. Bet šio 
laikraščio padidinimui rei
kalinga lėšų. Taipgi sino
do žinioje yra daug gerų

Suvažiavimas įvyko Spa
lių 26 d., Newark, N. J.

Suvažiavimą atidarė Ar
kivyskupas S. A. Geniotis 
11 v. ryto su malda ir pasa
kė 'gražią ir turiningą kal
bą, kurioje palietė svarbius 
L. T. K. Bažnyčios uždavi
nius, sinodo svarbą ir nu
rodė reikalingumą rimto 
veikimo kaip Tautos taip ir 
Bažnyčios reikaluose.

Suvažiavime dalyvavo at
stovai nuo Moterų draugi
jos Birutės, nuo jaunimo d- 
jos Rūtos, nuo Šv. Jono Pa
rapijos, Newark, N. J., nuo 
L. T. K. Bažnyčios, Phila
delphia, taipgi kelių laik
raščių korespondentai ir 
nekurie žymesni visuome
nės veikėjai.

Sutvarkius dalyvių regis
traciją, buvo pasakyta gra
žių, turiningų kalbų ir lin
kėjimų.

Širdinga ir įdomi kalba 
buvo A. B. Strimaičio, ku
ris ne tik linkėjo sinodui ir 
jo vadams geriausio pasise
kimo šioje darbuotėje, bet 
pateikė ir daug rimtų pata
rimų. Ragino kitus tautiš
kus kunigus .atsikratyti ir 
apsivalytų Lenkų Hoduri- 
ninkų ir dirbti tikrai Lie
tuviškai tautiškai bažny
čiai.

Kalbėjo Andrius Žiugž
da, žymus Newarko koloni
jos tautininkas veikėjas, pa
sakydamas kad į naudą iš
eitų jeigu tautiškų parapi
jų kunigai susivienytų, su
darydami galingą tautinę 
jiegą. I

Labai įdomiai kalbėjo V. 
Ambrazevičius (Ambrose), 
Newarko tautininkas vete
ranas veikėjas. Jis užsimi
nė apie reikalingumą tau
tiškų kapinių šioje srityje.

Kalbėjo p. Paltinaitis nuo 
Šv. Jono Parapijos, New
ark, pasakydamas kad tik 
tampriai susiorganiz avus 
sinodas tegalės Tautinės 
Bažnyčios veikimą sutvar
kyti ir patobulinti.

Svarstymas reikalų
Antra sesija prasidėjo 2 

v. 15 m. po pietų. Pakelta 
klausimas kodėl musų Ho- 
duriniai kunigai sinode ne
dalyvauja. Šiuo klausimu 
daug kalbėta ir pasisakyta 
ir galiaus prieita prie išva
dos kad Hoduriniai kunigai 
laikydamiesi savo Vyskupo 
Hoduro įsakymui, vengia 
Lietuviško tautiško darbo.

Nutarta kreiptis laiškais 
į visas tautines parapijas ir 
draugijas, taip pat ir į Ho- 
durinius kunigus, nurodant 
jiems tautinio darbo svar
bą ir L. T. K. Bažnyčios si
nodo nutarimus.

Skaityta laiškas Kun. Z.
K. Viparto, kuris pasiaiški
no jog negali į sinodą pri
būti del to kad jo parapija 
neturi tam lėšų. Kun. Vi
parto laiškas maloniai pri- 
mtas ir jo pastangos įver
tintos.

Ark. Geniotis aiškino L. 
?. K. Bažnyčios statutą ir 
pateikė šios bažnyčios vei
kimo planą, kuris griežtai 
paremtas? krikščionybės ir 
::autos idealais. Dalyviai 
vienbalsiai užgyrė arkivys
kupo pateiktą statutą ir 
veikimo planą.

L. T. K. Bažnyčios 
doktrinos

a) Priimtinos dogmos. 
Ark. Geniotis vaizdžiai api
budino L. T. K. Bažnyčios 
dogmas. Dalyviai labai gy
vai šį klausimą svarstė ir 
gana rimtai pasisakė.

b) Išpažintis. Arkivys
kupas labai gražiai apibudi
no išpažinties prasmę ir 
svarbą. Dar ir dalyviams 

raštų, kuriuos butų labai 
naudinga išleisti.

Išklausę Ark. Geniočio 
pranešimo, suvažiavimo da
lyviai vienbalsiai nutarė į- 
kurti prie sinodo Misijų ir 
Spaudos Fondą. Šis fondas 
susidaro iš: a) Tautinių pa
rapijų ir draugijų mokes
čių, b) iš fondo narių rėmė
jų, narių eilinių ir garbės 
narių, c) iš aukų, d) iš lab
daringų palikimų.

Išvengimui netikslumų, ši 
tautinė bažnyčia turi vadin
tis Lietuvių Tautinė Kata
likų Bažnyčia Amerikoje.

Sinodo valdyba turi pa
ruošus eilę svarbių ir įdo
mių paskaitų. Artimesnės 
kolonijos gali tuomi pasi
naudoti. Antrašas: L. T.
K. Bažnyčios Sinodas, 1026 
So. Wood Ave., Newark, 
N. J.

Suvažiavimas baigtas 7 v. 
vakare.

Kun. J. W. Liūtas,
L. T. K. B. Sinodo Sekr.

Ark. S. A. Geniotis, 
L.T.K.B. Ark. ir Primas.

BAYONNE, N. J.

Negeras Lietuvių paplo
tis. Tarp Lietuvių draugi
jose ’yra negeras paprotis 
kad vienas žmogus valdo 
kelias organizacijas kaip 
koks diktatorius ir su nie
kuo nenori skaitytis; tik jis 
sakosi viską žinąs, o kiti 
nariai jam tik niekas. Iš 
šalies žiūrint matosi kad 
pats tas “diktatorius” labai 
silpnai nusimano reikalus, 
tik pučiasi “kas aš”. Mes 
draugijų ir klubo nariai ne- 
dasileiskim toliau vienam 
(iiktatoriauti per 12, 8, ar 
6 metus, užtenka vienus ar 
porą metų. Ir per vienus 
metus šposų prikrečiama. 
Žinokim kad nauja šluota 
geriau šluoja. Dabar atei
na valdybų rinkimai, pasi
rūpinkime parinkti naujus 
žmonės ir nerinkim vieną 
asmenį visas organizacijas 
vadovauti, mes patys jam 
išauginam ragus; yra ga
bių narių ir daugiau ir ga
li pirmininkauti kožnoj or
ganizacijoj kitas. Tokia 
tvarka atneš naudą orga
nizacijoms; kožnos draugi
jos vedėjas stengsis dau
giau del savo draugijos, ži
nodamas kad jeigu netar
naus kaip reikia tai po me
tų tos vietos neteks. Ban
dykim Įvesti šitą naudingą 
tvarką nors vienus metusi 
apsivalykim nuo diktatū
ros. Draugijų Narys.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 

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

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY. CONN.

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

JONAS KERDIEJUS, g5 BOSTON,AMASS^ 
». J
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ROOSEV1
Rašo B.j

Franklin D. Roosev 
šlavė Amerikos balsu: 
balsuotojai buvo visai 
ginami. Faktas yrž 

i šiuose rinkimuose ž 
: žiurėjo daugiau į ka: 

to kvalifikacijas negu 
j tiją.

“Dirva”-“Liaudies r 
na” nemažai prisidėję 
rinkimų, anksti iškaln 
ruošdama Lietuvius b; 
ti už Rooseveltą, taip 
faktinai šiedu laiku 
veik vieninteliai sug 

’ ir mokėjo pravesti tin. 
' agitaciją už tinkamą 

gų. Visi kiti musų lai' 
čiai, apart bolševikų i: 

. cialistų, neparodė j< 
akcijos Amerikos poli 

' je. ’
“Liaudies Tribūna”, 

kurios štabo vadovyste 
vo susitveręs Lietuvių 
cionalinis Komitetas 
publikonų grupė) Frar 
D. Roosevelt For Presio 
parodė rimto darbo šii 

j rinkimuose. Į šį komit 
j kuris veikė bendrai su K 
i gressmanu A. J. Sab; 

susituokė rimti veikė 
Adv. A. A. Olis buvo ka 

Į Nacionalinis pirminihl 
Adv. R. Vasalle, vįce-pir 
ninkas, ‘Liaudies Tribur 

j redaktorius B. F. > Simo 
j Simokaitis sekretorius.
i Prisidėjo prie jų veikė 

iš daugelio kolonijų, ku 
I vardai jau buvo naskel 
: pereitame numeryje.

“Dirva”-“Liaudies Tril 
na”, žinoma, nelaimėjo n

Dykai 7 Dienų Ba 
dymas Kenčiantiems 

nuo Reumatizmo 
t Jei jus kenčiat i 

reumatizmo, jus ; 
lit gaut Rose Rh 
ma Tabs, įrodytą 
išbandytą gyduc 
Dykai 7 dienų Bi 
dymui. šį papra: 
naminė gyduolė j 

■ gelbėjo ši m t an 
Nesiųskit pinigų 
tik savo vardą 
adresą ant žemi 
esančio kupono.

I Dykai del skaitytojų. Išbandykit š 
| gyduolę patys NEMOKAMU BA1 
i DYMU. Išpildykit kuponą ir prisi 

skit jį greit, pirm išsibaigimo š 
duodamo pasiūlymo.

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

Meldžiu prisiųst pilną Pakeli Ros 
Rheuma Tabs, apmokėtu persiunt 
nu. Aš vartosiu jas 7 diedas ir ta 
da pats nusispręsiu ar aš noriu j 
daugiau.

. Vardas _________________________

Adresas _________________________
' Miestas____ :________ Valst_____
I

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit

“Dirvą”-“L. Tribūną” 
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LIETUVIŲ
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; S. L. A. turi keturis apsaugos sk; 

Ligoje pašalpos savaitėje m
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, 

5 kimas kuomet tu iš šio pasaulio j 
5 nelaimei ar ligai ištikus — prisir 
; ganizacijos priklauso visi prakilni 
5 prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir s; 
5 mergaites prie Susivienijimo.
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“'Liaudies Tribūna” 
Savaitįnis Laikraštis 

Leidžia
Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna” 
2437 W. 69th St. 

CHICAGO, ILL.
Telef. Grovehill 2242
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ROOSEVELT IŠRINKTAS
Rašo B. F. Simons-Simokaitis.

MUSU

PASTABOS
Franklin D. Roosevelt nu

šlavė Amerikos balsus, nors 
balsuotojai buvo visaip bau
ginami. Faktas yra kad 
šiuose rinkimuose žmonės 
žiurėjo daugiau į kandida
to kvalifikacijas negu Į par
tiją.

“Dirva”-“Liaudies Tribū
na” nemažai prisidėjo prie 
rinkimų, anksti iškalno pri- 
ruošdama Lietuvius balsuo
ti už Rooseveltą, taip kad 
faktinai šiedu laikraščiai 
veik vieninteliai sugebėjo 
ir mokėjo pravesti tinkamą 
agitaciją už tinkamą žmo
gų. Visi kiti musų laikraš
čiai, apart bolševikų ir so
cialistų, neparodė jokios 
akcijos Amerikos politiko
je.

“Liaudies Tribūna”, po 
kurios štabo vadovyste bu
vo susitveręs Lietuvių Na
cionalinis Komitetas (Re- 
publikonų grupė) Franklin 
D. Roosevelt For President, 
parodė rimto darbo šiuose 
rinkimuose. Į. šį komitetą, 
kuris veikė bendrai su Kon- 
gressmanu A. J. Sabach; 
susituokė rimti veikėjai: 
Adv. A. A. Olis buvo kaipo 
Nacionalinis pirmininkas, 
Adv. R. Vasalle, vice-pirmi- 
ninkas, ‘Liaudies Tribūnos’ 
redaktorius B. F. Simons- 
Simokaitis sekretorius.

Prisidėjo prie jų veikėjai 
iš daugelio kolonijų, kurių 
vardai jau buvo paskelbti 
pereitame numeryje.

“Dirva”-“Liaudies Tribū
na”, žinoma, nelaimėjo nie-
Dykai 7 Dienų Ban

dymas Kenčiantiems 
nuo Reumatizmo

t
 Jei jus kenčiat nuo 

reumatizmo, jus ga
lit gaut Rose Rheu- 
ma Tabs, įrodytą ir 
išbandytą gyduolę. 
Dykai 7 dienų Ban
dymui. Ši paprasta 
naminė gyduole pa- 

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

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

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

Meldžiu prisiųst pilną Pakelį Rose 
Rheuma Tabs, apmokėtu persiunti
mu. Aš vartosiu jas 7 diedas ir ta
da pats nusispręsiu ar aš noriu jų 
daugiau.
Vardas _______ :-------------------------
Adresas ________________________
Miestas____ :________ Valst_____

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 

“Dirvą”-“L. Tribūną”
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i susivienijimas!
LIETUVIU AMERIKOJE Į

■■
Didžiausia Lietuvių Organizacija

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

Turtas: $1,404,038.14
E S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; S300; $600, ir $1,000. E 
E Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos ii- E 
= kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis E 
E nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- = 
E ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų E 
E prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir E 
E mergaites prie Susivienijimo. E

Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrą aukščiau paduotu = 
E antrašu arba į vietinių kuopų valdybas.
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ko tokio materialiai — del 
to ir nesivarė — bet mora
liai labai daug laimėjo, ir 
parodė kelią kitiems musų 
laikraščiams kad ir jie gali 
turėti reikšmės ir priversti 
politikos vadus su mumis 
skaitytis, jeigu jie butų ak- 
tivųs Amerikos politikoje.

Kodėl mes .kišamės j A- 
merikos politiką? Todėl 
jog mums svarbu pravesti 
kelias musų priaugančiai 
kartai, kurių tėvynė bus ši 
šalis, kuriems reikės čia gy
venti ir dirbti, taigi norime 
kad kaip gabesni jaunuoliai 
pratintųsi eiti, jieškoti sau 
vietų ir padėti valdyti šią 
šąli, taip ir kad partijos at
sižvelgtų j mus, Lietuvius 
ir musų vaikus, ir kad ne
atiduotų viską kitiems ku
rie iš seniau buvo gudres
ni ir stojo dirbti politikoje.

Daug darbo padėta, bet 
tas prie ko siekta laimėta.

RADIO KLAUSYTOJŲ 
ŽINIAI

Labai tankiai Lietuviai nusi
skundžia kad .jie turi daug keb- 
lurpo gauti tam tikrus radio 
programus, kad jų radio priim
tuvas daro visokius balsus, ir 
tt. Pirmoj vietoj, reikia pasa
kyti, radio priimtuvas yra la
bai jautrus ir kiekviena maža 
kliut's jam pakenkia tinkamai 
veikti arba tinkamai balsą per
duoti. Todėl yra svarbu kad 
radio priimtuvas butų laikas 
nuo laiko peržiūrėtas to kuris 
supranta jo trukumus.

Gal viena iš paprasčiausių 
kliūčių radio priimtuvuose yra 
tai perilgas naudojimas tų pa
čių tūbų. Pas Lietuvius pa
prastai kai nusiperka radio tai 
ir mano kad tūbos yra amžinos. 
Nekartą teko pastebėti ka'd ra
dio tūbos yra naudojamos net 
tris ir daugiau metus. Pats 
radio priimtuvas niekuomet ne
valomas, pilnas dulkių, kartais 
jame net ir pelių atsiranda, ku
rios prisideda prie “muzikalio” 
programo. žinoma, jei dulkės 
sausos jos nesudaro didelės 
svarbos, bet jeigu namuose yra 
drėgnumo tai ir dulkės sudrėk
sta. Prie tokių aplinkybių ra
dio priimtuvas perduoda balsą 
neaiškiai, ypatingai dainos bal
sus.

Radio tūbos paprastai esti 
garantuojamos 90 dienų; tai 
yra paprasta garantija. Tačiau 
tūbos tankiai esti geros tūks
tančiui valandų arba visam me
tui, jeigu radio naudojamas ne 
daugiau kaip tris valandas kas
dien. Gi paprastai radio nau
dojamas ir grojamas ištisas 
dienas ir vakarus. Prie tokių 
aplinkybių radio tūbos greitai 
pagenda ir reikia jas mainyti 
j naujas. Kada tūbos pasensta 
radio priimtuvas neperduoda 
gerai balsus ir sunkiau jį už- 
tunyti. žinovas.

MARGUTIS ON THE AIR
With his unfailing knack of 

making us sit up and take no
tice, our composer A. Vanagai
tis has again surprised us with 
his latest exploit. This time 
he has presented the Lithua
nians in America with a truly 
excellent and enjoyable radio 
program of Lithuanian music 
from one of the most power
ful stations in Chicago.

. On the past three Sunday 
afternoons, at three o’clock 
Central Standard Time, many 
thousands of Lithuanians in 
the Mid-Western States en
joyed a three-quarter hour 
Lithuanian program from the 
super-power station WJJD. The 
program were certainly worthy 
of being broadcast over a large 
and powerful station. There 
was no tin pan stuff but a 
well-arranged, well-diverted and 
well perforated presentation of 
Lithuanian music, songs and 
cultural activities.

Dance music, played by a 
twelve piece orchestra, was in
deed very pleasant to listen to 
for the orchestra did not at
tempt to “murder” the music, 
nor to blast it as most orches
tras do, but presented a well- 
balanced and ponscientiously 
interfreted rendition, . When

“Margutis” pradėjo duoti 
Lietuviškus radio progra- 
mus iš stoties WJJD, Chi
cago (sekmadieniais, 3 vai. 
po pietų Chicago laiku, 4 
vai. rytinių valstijų laiku). 
Na žinoma kaip kam tas 
labai nepatiko, ir todėl ne
patiko kad stotis WJJD yra 
viena iš didžiųjų stočių ir 
girdima beveik visose Lie
tuvių kolonijose. Ta stotis 
pasiekia ne tik vakarines 
valstijas bet ir rytines, kaip 
Pennsylvania ir kitas.

Tūli žemos rūšies žmone- 
liai pradėjo Vanagaičiui už- 
vydėti tokios garbės ir iš 
pavydo pradėjo pasakoti 
visokias nesąmones. Tai 
blogas sportas! Taip elgia
si tik Griškabūdžio davat
kėlės.

Vienas Chicagos pilietis 
pradėjo leisti paskalus buk 
“Margučio” radio progra- 
muose “tik plokštelės gro
jama”. Gaila tokio pasako
riaus ir jo taip mažo su
pratimo.

“Margučio” programai iš 
stoties WJJD turi ne tik 
rinktinį chorą bet ir orkes
tras groja iš 11 ypatų. Tai 
kur kas geriau negu pro- 
gramuose tų kurie pavydi 
“Margučiui”. Pavydas blo
gas ženklas!

Kai kurįe Chicagos Die
viški laikraštininkai labai 
susigraužė pamatę ‘Dirvą’- 
‘Liaudies Tribūną’, kuomet 
pastebėjo kad šiedu laikraš
čiai paėmė pirmą vietą A- 
merikos politikoje. Tai be
reikalingas rūpestis kad ki
ti sugeba daugiau negu jie.

Amerikos Lietuviai da
bar aiškiai mato kad “Dir- 
va”-“Liaudies Tribūna” yra 
tie laikraščiai kurie rūpina
si Lietuvių reikalais, Ame: 
rikos Lietuvių likimu. Ame
rikos politikoje pasiekė to 
laipsnio kurio nei vienas 
Lietuvių laikraštis ikišiolei 
nepasiekė.

Mes galime pasigirti — 
nors nėra reikalo girtis — 
kad Chicagos ir visų vaka
rinių valstijų Lietuviai kas
diena daugiau ir daugiau 
stoja į eiles “Dirvos”-“Liau- 
dies Tribūnos” rėmėjų! Mes 
dirbam visuomenei ir savo 
pridėdami, ir anksčiau ar 
vėliau nuoširdus Lietuviai 
supras musų gerus norus ir 
rems musų spaudą. Tik 
geri norai ir pastangos pa
dės Lietuviams gyvenan
tiems Amerikoje atsistoti 
kaipo lygus su lygiais kul
tūringų tautų tarpe Ameri
koje.

Chicagoj vienas Lietuviš
kas savaitraštis surado nau
ją būdą kaip garsinti pa
rengimus ir tt. Pavyzdžiui 
skelbime pasakyta kad toks 
ir toks parengimas įvyksta 
sekmadienį, Spalių 30 d., o 
pats laikraštis pasirodo iš 
spaudos trečiadienį, Lap
kričio 2 dieną. Taigi, nau
jenybė “garsinti” tą kas jau 
įvyko.

Socialistų dienraštis “N.” 
sako kad nesą reikalo karš
čiuotis del politikos laike 
rinkimų, nes žmonės vistiek 
balsuos taip kaip jie nori. 
Tai tikra teisybė, nes ant 
socialistų kandidato ir ne
apsimoka aikvoti laikas, nes

THINGS THAT NEVER HAPPEN

jo išrinkimas į prezidentus 
butų toks stebuklas kaip 
mirusio sugryžimas iš ka
pu.

Chicagoj ne taip jau se
nai visi garbino p. Ellias- 
Alijosiu kaipo gerą, prakil
nų, duosnų žmogų. Tas pats 
socialistų dienraštis “N.” 
rašė ilgas špaltas išgyrimui 
p. Ellias. Kėlė jį kaip ant 
šakės kol jis turėjo dolarių 
pakankamai.

Dabar kada Universal 
State Bankas užsidarė tas 
pats Elias liko toks ir toks 
blogas, ir vienas karštagal
vis nepersenai net per radio 
jį koliojo taip kad net sar
mata buvo klausyti. O so
cialistų dienraštėlis tai jau 
net “visus šunis iškorę” ant 
p. Ellias.

Gal but kad p. Ellias turi 
griekų už kuriuos jam rei
kės “pakutavoti čyščiuje”. 
Bet jei jis ten patektų tai 
jis ras ten nemažai socialis
tų lyderių. Todėl matomai 
socialistai nori turėti dau
giau draugų “čyščiuje”.

Kaip ten nebūtų, bet aiš
ku yra kad socialistai gar
bintų ir ožį kd tik jis dola
rių turėtų.
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played thus, Lithuanian dance 
tunes show their real beauty 
and can compare favorably 
with the music of the rest of 
the world. Directed and in
structed by Mr. Vanagaitis, 
soloists, a trio, and a chorus 
presented the much loved folk 
sbngs of old Lithuania. Con
sul Kalvaitis and other promi
nent Lithuanians told of the 
abilities and deeds of Lithua
nians in America. The rare 
and ancient Lithuanian instru
ment for accompanying songs, 
the “kanklės”, and a harmoni
ca band added their color to 
the programs.

Many encouraging and com
mending letters were received 
from most of the Lithuanian 
colonies, many of which were 
enabled to hear a Lithuanian 
radio program for the first 
time. Such a response un
doubtedly greatly cheered Mr. 
Vanagaitis and his staff of co
workers and will spur him on 
to greater labors in behalf of 
his people.

Well, recalling the history 
of Margutis radio programs, 
we will venture to say that 
it won’t be so long before Lith
uanian will be broadcast over 
one of the national broadcast
ing chains. • ;J. J. B.

PASAULIO ŽINIOS
Buenos Aires, Argentina. — 

Čia prasidėjo vasara ir prasi
dėjo dienos laiko taupymas 
(daylight saving time). Visus 
laikrodžius pasuko valanda pir
myn.

Seattle, Wash. —Tik ką gry- 
žęs Vokietijos konsulas čionai 
pareiškė kad neužilgo tarp Vo
kietijos ir Amerikos prasidės 
didelė prekyba.

Athens, Graikija. — Graiki
jos teismas pripažino Samuelio 
J. Insull areštavimą teisėtu. 
Sakoma kad jis dabar yra lai
komas policijos nuovadoje de
portavimui į Suv. Valstijas. 
Kitos žinios sako kad jis gal 
stos į teismą gynimui savo tei
sių pasiliuosuoti iš kalėjimo ir 
deportavimo.

Bombay, Indija. — Gandhi, 
Indų nacionalistų vadas, kuris 
dabar yra laikomas kalėjime, 
vėl perspėja savo Indijos gy
ventojus kad jie pildytų jo nu
rodymus. Jeigu jie .nepildysią 
tai ji; pradėsiąs vėl badauti ir 
mirsi;'s badu.

PARSIDUODA LAIKRODŽIŲ 
KRAUTUVĖ

Gražioj Lietuvių kolonijoj, gera 
proga laikrodininkui su mažu 
kapitalu. Rašykit:
‘LIAUDIES TRIBŪNA’ (Box 3 
2437 W. 69 St. Chicago, Ill.
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J. J. Ellias Traukia Teis
man Adv. A. A. Šlakį

Po uždarymo Universal State 
Banko socialistų dienraštyje 
buvo rašoma ilgiausios špaltos 
visokių pasakų apie visokius 
“komitetus” ir “gelbėtojus”. 
Dabar po tų “diskusijų” socia
listų dienraštis paskelbė kad 
buvęs Universal Banko prezi
dentas, traukia teisman Adv. 
A. A. šlakį reikalaudamas net 
$75,000 atlyginimo už šmeiži
mą p. Ellias asmens, ir kad tei
smas įvyks greitu laiku.

Klausimas ar teismas greit 
įvyks tokioje byloje kur einasi 
net $75,000 suma. Bet dar di
desnis klausimas ką Universal 
State Banko depozitoriai iš to 
turės naudos? Pasakojimas kad 
depozitoriai ką tai sužinos ne
paprasto kuomet byla bus aiš
kinama teisme, gal but tik pa
sakojimas.

Mums atrodo kad Universal 
State Banko depozitoriai sek
dami socialistų dienraščio pa
sakas mažai naudos turės ir tie 
kurie norėjo pasirodyti per so
cialistų spaudą gali susilaukti 
tik tuščių ginčų ir energijos 
aikvojimo. Nėra reikalo mums 
būti pranašais, laikas ateis ir 
visi pamatysim kas nutiks. To
kia byla paprastai užima daug 
laiko, kartais kelis metus.

Depozitorius.

Pp. BACHUNAI rengiasi ke
liauti į rytus. Reporteriui te
ko nugirsti kad p. J. J. Bachu- 
nas, Tabor Farm savininkas, 
šią žiemą rengiasi' važiuoti i 
Rytines valstijas. Tuo tarpu 
tikrų žinių neturime kokiu tik
slu jis važiuos, bet greičiausia 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
reikalais.

Gerb. Bachunas neturėjo bė
dos tai pasiėmė rūpintis Lietu
vos Atstatymo Bendrovės rei
kalais, kas užima nemažai lai
ko ir darbo susirašinėjimams su 
akcininkais. Mat, jeigu žmo
gus nori dirbti visuomenei tai 
visada randa tuos pyragus už 
kuriuos niekas nemoka ir ne
įvertina. Rep.

SLA. 322 KP. VAKARAS. 
Lapkričio 12 d. Ramova Ball
room, 35-ta ir So. Halsted sts., 
įvyks SLA. 322 kp. šokiai ir 
kitoks pasilinksminimas. Toje 
kuopoje priklauso veikliausi 
Chicagos Lietuvių jaunuoliai. 
Todėl reikia tikėtis kad šis va
karas bus pilnai pasekmingas.

Vakaro programas susidės iš 
Lietuviškų dainų, muzikos, ir 
bus šokiai prie gero orkestro. 
Taipgi bus dalyviams užkan
džių. Taigi pasimatysim Ro
mo vos salėje šį sekmadienį.

MARQUETTE PARK
Nepersenai šioje apielinkėje, 

pas pp. J. Bartz, 7025 So. Ma
plewood avė., buvo atsilankęs 
garnys ir paliko gražų sūnų. 
Pereitą sekmadienį įvyko krik
štynos ir pokilis. Krikšto tė
vai buvo Mrs. Miniate ir Mr. 
Wm. Bartz. Pokilyje dalyvavo 
ir pp. Bachunai iš Sodus, Mich.

Dr. Nares permainė gyveni
mo vietą. Dr. V. Nares persi
kėlė naujon rezidencijon gyven
ti, bet vis pasilieka Marquette 
Parke, tik keli blokai toliau nuo 
musų. Ofisas pasilieka toj pa
čioj vietoj kur pirmiau buvo, 
ir telefonas tas pats. Rep.

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

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

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

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

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.

“MARGUČIO” RADIO PRO
GRAMAI TOLI GIRDIMA. Te
ko patirti kad “Margutis” gau
na laiškų net iš Pennsylvani- 
jos, Piltsburgho, New Britain, 
Conn., ir kitur, su pranešimais 
kad tose kolonijose girdi “Mar
gučio” radio programus ir klau
sytojai labai patenkinti jais.

“Margutis” dabar transehuo- 
ja radio programus iš stoties 
WJJD, kuri turi 23,000 watts 
jiegą. Programas buna kas 
sekmadienį po pietų: 3 valan
dą Chicagos laiku, 4 vai. Ryti
nių valstijų laiku. Patirsime 
ar girdi tuos programus dar ki
tų tolimesnių valstijų klausy
tojai. , Rep.

NORTH SIDĖJ
Chicagos Lietuvių Sav. Pa

šalpos Draugijos susirinkimuo
se pasidarė socialistiškos sor- 
kės: kas susirinkimai čia mums 
socialistai rėžia pamokslus. Naz- 
bagai, dabar jau neturi kur su 
savo “spyčiais” dėtis tai lenda 
į draugijų susirinkimus.

Kadaise šioj draugijoj buvo 
valdyboj keli tautininkai, bet 
socialistų likučiai juos išėdė iki 
vieno. O dabar beliko tik nu- 
šiapę socialistai “generolai” be 
armijos. JNe veltui pastarais 
laikais socialistų dienraštis jau 
pradėjo šliestis prie bolševikų. 
Jiems tenai matomai gerai vie
ta, bet bolševikai vargu norės 
to nusenusio tavoro, iš kurio 
nėra nei šiaudų nei grudų.

Apgailėtina kad kai kurie ne
va tautininkai socialistams lai
žosi ir patys nežino ką daro.

Buvęs Susirinkime.

“BIRUTĖS” Choro nauja val
dyba. Lapkričio 5 d. Gauge 
Park salėj įvyko “Birutės” cho
ro reguliarė repeticija ir susi
rinkimas, kuriame buvo išrink
ta nauja valdyba. Valdybon 
ineina: Al Misevičius, pirmi
ninkas; Ant. Stelmokas, vice
pirmininkas; p-lė Merian Lan- 
gis, sekretorius; p-lė Bernice 
Tumas, finansų sekretorius; 
Antanas Royce-Pečiukaitis, iž
dininkas; parengimų (socials) 
komisijos pirmininkas J. Bag
donas; choro vedėjas Mikas Yo- 
za vitas.

Reikia pastebėti kad “Biru
tės” choro valdyba šiais metais 
žymiai pasikeitė. Dr. Kliauga, 
kuris per kęlis metus buvo cho
ro pirmininku, del kokių tai 
priežasčių pasitraukė, kas labai 
apgailėtina. Mat, pirmininko 
vieta šiame chore yra gana 
svarbi iš keleto atžvilgių, ypač 
jei žmogus yra populiarus ir 
moka orientuotis tokios kultū
rinės organizacijos reikaluose.

Labai gerai kad Mikas Yoza- 
vitas pasiliko choro dirigentu. 
Mat, pavasaris neužilgo nušvis 
ir Chicagoj prasidės Pasaulinė 
Paroda, todėl svarbu kad cho
ras butų gerai prisirengęs.

Butų gerai kad “Birutės” 
choras gautų iš visuomenės 
materialės paramos, kuri rei
kalinga. šiais depresijos lai
kais yra sunku visiems, o to
kiam chorui dar sunkiau kuo
met stoka finansų. Gal butų 
gerai kad “Birutės” rėmėjai 
mokėtų nors po penkis dolarius 
iki laikai pagerės. Pirmiau bū
davo mokama po dešimtinę, bet 
dabar dešimtinę sunku gauti. 
Chicagiečių pareiga yra remti 
ir palaikyti “Birutės” Chorą.

Rep.
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šistų” atsiųstam čia ką nors 
daryti....

AMERIKOS BALSUO
TOJŲ AUGIMAS

15 METU RUSIJOS SOVIETIZMO
___________*

Lapkričio 7 d. suėjo pen
kiolika metų nuo to kai Ru
siją pagrobė į savo rankas 
komunistai.

Rusijoje tos sukaktuvės 
apvaikščiota iškilmingai, ir 
neatsiliko kitų šalių komu
nistai nepaminėdami jų.

Komunistams baisiausias 
džiaugsmas kad jau net 15 
metų Rusiją valdo komunis
tai. Jų spaudą rašo apie 
sovietų didžiausius nuopel-“ 
didžiausius “nuopelnus” ko
kius proletariato klasei ko
munistai padarė. '

Bet tam gali tikėti tik jų 
apmuilinti tamsus žmone- 
liai. Ir gaila kad yra tokių 
kurie komunistams tiki.

Bešališkas tėmytojas Ru
sijos likimo mato štai ką:

Rusijoje laike revoliuci
jos ir per keletą metų po 
jos išžudyta milijonai ne
kaltų žmonių;

Rusija valdoma barbariš
ku budu, kaip prieš kelis 
šimtmečius buvo po Toto- 

’ riais;
Despotizmas kaip buvo 

carams valdant taip pasili
ko ir/iki šiai dienai;

I?irma valdė caras despo
tas su kazokų nagaikų pa
galba, dabar valdo komu
nistai despotai su pagalba 
pagerintų Įnagių — kulko
svaidžių ir vėliausio išradi-, 
mo revolverių;

Pirmiau buvo laisvė skai
tyti įvairius laikraščius ii 
knygas, dabar visi privers
ti imti tik komunistišką li
teratūra ;

Pirmiau kas ką turėjo tai 
buvo jo, o dabar viskas tik 
komunistų partijos, ir nie
ko nevalia savintis;

Pirmiau ką žmogus už 
siaugino galėjo parduoti ii 
sau naudą imti, o dabar ko
munistai atima;

Norėdami išvaryti iš biz
nio pasaulio kapitalistus, 
sovietų carai pasikėsino už
vesti milžiniškas išdirbys- 
tęs, bet neturi ką jose dirb
ti;

Darbo žmonės Rusijoje 
yra tikri vergai, be laisvės 
žodžio, ir kenčia didžiausią 
priespaudą ir persekiojimą;

Tik komisarai ten paval
gę, o visi kiti turi stovėti 
eilėse prie maisto krautu
vių, nežinodami ar gaus ką 
ar ne;

Vietoj broliškumo, kas 
dięn tarp sovietų carų da
rosi didesni ir didesni nesu 
tikimai; ištremtas pirmuti 
nis revbliucijos vykdytoja: 
Trockis ir per eilę metų at 
stumti nuo lovio daug kiti 
žymių revoliucijos vadų;

Sovietų carai vėl atidari 
Sibirą “nepaklusniems”, k; 
praktikavo ir imperialist! 
niai carai.

Iš D r. J. šliupo 
Darbuotės

Dr. Jonas Šliupas
“Dirvos” redaktoriui

rašo 
kad 

išėjo iš spaudos jo nauja 
knyga, “Lietuvių, Latvių 
bei Prūsų arba Baltų ir jų 
Prosenių Mythologija”.

Knygos dar redakcija ne
gavo matyti, bet be abejo 
neužilgo gaus. Knyga yra 
216 puslapių didumo ir par- 
siduos po 6 litus.

Toliau, išleido brošiūrą 
sveikatos klausime, vardu 
“Rįžkimesi Būti Sveiki”. Ši 
parsiduoda po 60c (6c Ame
rikoniškais).

Kaslink senai žadėtas Dr. 
Šliupo “Medicinos Istori
jos”, kurią jau daug Ame
rikiečių pernai prenumera
vo, rašo kad ta knyga pa

1 d. Kaune įvyksta Kultū
rininkų suvažiavimas, kur 
bus apkalbėta klausimai: 1. 
Civilinės metrikacijos ir, 2. 
K.V.C. veikimas. Susirin
kime žadėjo pats dalyvauti 
ir skaityti referatą apie 
“Katalikų Bažnyčios Veiki
mą Nepriklausomoje Lietu
voje 1919—1932 m.”

Tas parodo kad Dr. Šliu
pas nežiūrint savo virš 70 
metų amžiaus, aktiviai da
lyvauja musų tautos kultū
riniuose darbuose.

Poetas Tysliava 
jau Amerikoje

“Tėvynė” praneša kad 1 
d. Lapkričio pribuvo Ame
rikon Juozas.Tysliava, vie
nas iš pirmaeilių Lietuvos 
jaunosios gentkartės poetų. 
' Sveikiname p. Tysliavą 
už jo tokj žygį, už aplanky
mą musų išeivijos, kurią

lengva spausdinama ir tiki gaus artimiau pažinti ir pa- 
pabaigti apie . vasarą 1933 tirs kas ta Amerika yra.

Kartu jau galime prana- 
■ .... ......... - ■ ,»>

tūli musų laikraščiai: jis 
bus apvainikuotas ir “fašis
tų šnipu” ir kitokiais titu
lais, kaip buvo apvainikuo
ti du laikraštininkai — Gri
cius ir Bružas — kurie per
nai Amerikoje lankėsi. .

Musų sroviniams fanati
kams neišrodo galimu Lie
tuvos laikraštininkui ar ra
šytojui atvažiuoti pas mus 
kitokiu tikslu kaip tik “fa-

metais. Taigi prenumera- Ak
toriai tą knyga sulauks sa-, šauti kaip jį “pasveikins’ 
vu laiku. Kad butų gana ----- 1,1 ...............
lėšų knygos leidimui, ji iš
eitų iš spaudos greičiau.

Kurie norėtų toliau pa
remti Dr. Šliupo svarbų 
darbą gali rašyti jam tie
siog šiuo antrašu:

Dr. J. Šliupas,
Palanga Lithuania
Pabaigoje laiško gerb.

Šliupas rašo kad Lapkričio

DAINŲ VAIKAMS 
(Maironiui)

Gaivinkime dainas, gaivinkime kankles, 
Gaivinkime karžygių garbę tautos. 
Tik Lietuvai pynė vainiką vien garbės, 
Kaip Lietuvių lupas tevirpino. jos. 
Su daina pradėdavo narsų jie žygi, 
Ir priešų bijojo jų tonų kardai. 
O pilkasai vargas kaip dalią kad lydi, 
Krūtinėj lengvėja nuo dainų skausmai. 
Ir guosdavos sesė netekus bernelio, 
Rasodavo rūtas darželyj viena. 
O nykią ir liūdną širdies nedalelę 
Ramint tegalėjo jausminga daina. 
Pavasariui juoktis paskardėmis ėmus — 
Lietuvos klonius užliejo balsai.
Ir suokė tos dainos naktim mėnesienoj, 
Kai jojo naktigonių pievom pulkai. 
Galiau dar dainužės širdyse virpėjo, 
Armoška kaip verkė keno nors kamaroj, 
Sesutė baltveide ir sūnūs arėjo 
Supdavo širdis sparnais lakaus aro. 
Galingas gaivinkime kankles ir dainas, 
Gaivinkime karžygių garbę tautos.
Jei lupos pakluonėm nevirpins jų jaunos, 
Ims šilas ilgėtis sermėgių dainos.

Zarasai. V. Dainoras.

Šimtas metų atgal, 1832 
Metais, renkant Suv. Vals
tijų prezidentą, balsavime; 
dalyvavo 1,263,000 piliečių.

Tada buvo antram termi
nui išrinktas Jackson, De
mokratų partijos žmogus. 
Republikonų partijos tada 
nebuvo. - Tada buvo parti
ja vardu Whig.

Pirmą kartą Republikonų 
partijos kandidatas išėjo į 
rinkimus 1856 metais, bet 
, is pralaimėjo. Demokratų 
ęandidatas Buchanan buvo 
išrinktas prezidentu. Jis 
?avo 1,838,009 balsų, Repu- 
jlikonas Fremont gavo 1,- 
341,000 balsų. 875,000 bal
sų buvo išmėtyta ant kito
kių kandidatų.

Lincoln buvo Republiko- 
nas ir jis 1860 metais lai
mėjo prieš Demokratų kan
didatą, nes tada Demokra
tų partija jau susiskaldę.

Lincoln gavo b. 1,866,000 
Douglas (D.) 1,375,000
Nuo* Lincolno laikų Re- 

jublikonai prezidentai val
dė iki 1884 metų, kada buvo 
išrinktas Demokratas, Cle
veland. Tada balsavimuo
se balsu gavo:

Cleveland 4,900,000
Blaine (R.) 4,850,000
1888 metais Republikonas 

Harrison liko prezidentu, 
nors Cleveland gavo 100,- 
456 balsus daugiau už Har- 
risoną, nes šį išrinko suva
žiavę elektoriai. Bet 1892 
m. Cleveland vėl kandida- 
tavo ir sumušė Harrisoną. 
Cleveland buvo vienatinis 
prezidentas išrinktas dviem 
atvejais su pertrauka.

1896' m. valdžia teko Re- 
publikonui; McKinley. Bal
sų gavo:' **

McKinley 7,107,000
Bryan (D.) 6,287,000'
Nuo 1896 iki 1912 metų 

Valdė Republikonai: McKin
ley, Roosevelt, Taft.

1912 metais laimėjo De
mokratas, Wilson, dėlto kad 
Republikontį partija skilo 
ir atsirado Roosevelto Pro- 
gresistai. Balsų gavo:

Wilson 6,286,000
Roosevelt 4,126,000 
Taft 3,434,000
Iš to inatyt kad Wilson 

liko išrinktas gavęs mažes
nę pusę balsų.

1920 metais pirmą kartą 
balsai perėjo 10 milijonų 
skaitlinę ‘už vieną kandida
tą. Štai kaip balsuota:

Harding (R;) 16,139,000
Cox (D.) 9,000,000
1923 m. Coolidge (Rep.) 

gavo balsų 15,748,000
Davis (Dem.) 8,617,000 
La Follette (P.) 4,687,000 
1928 m. Hoover gavo bal

su 21,398,190
Smith (D.) 15,016,443

MOKYČIAUSIAS ATLE
TAS

Mokyčiausias iš visų da-

Galima butų priskaityt 
jų nuopelnų špaltų špaltas 
bet užteks to kas čia pasa
kyta.

Darbininkai neprivalo ti
kėti komunistų spaudos pa
gyrimams ir aukštinimui 
sovietų rojaus, nes tie ku
rie tą rojų matė, jautė jį 
savo kailiu ir niekados dau
giau jo nenorės.

Lietuvai gera proga. Šį 
rudenį Rusijoje cukriniai 
runkeliai neužderėjo, gau
ta jų mažiau negu pusės 
normalio. Sakoma kad Ru
sijai pristigs cukraus.

Lietuvai bus proga pa
sukti sovietams savo cuk
raus. , __  ____

GIRUŽĖJ
Aš kartą vaikščiojau po žalią giružę 
Tarp ošiančių medžių, gėlių žydinčių; 
Berželiai šlamėjo pridengti maliais, 
Šakose čiulbėjo būreliai paukščių.

O siela skrajojo po žydrią beribę, 
Ausdama daineles, svajones sapnų, 
Kur šviečia žydrynėj skaisčioji saulelė, 
Kur žiba visatoj daugybė žvaigždžių...

Kidronelis.

SAULĖLYDYJE
Kartais liudėsis man širdį suspaudžia 
Kai vakarą leidžias saulutė auksinė; 
Kada paukštelių giesmės nebegaudžia, 
Kada susikaupiu maldai vakarinei....

Tai tiesa kad saulė žemėn nusileidžia, 
Kad laikas ateina naktužės tamsios, 
Bet mano Saulužė manęs neapleidžia, 
Džiaugsmas im’ atminus: “N’apleis nie

kados”. ...
Kidronelis.

IŠ SSSR DARBININKŲ “ROJAUS”

Darbininkas Afrikoj — Vakarų Europoj— 
Lietuvoj ir — SSSR. — Šiandieninis 

SSSR, veidas. — SSSR kalėjimai 
ir inteligentija. — SSSR ka

lėjimų dezertyras.

BEDARBIO NUOTIKIAI.

Į Zarasus atvyko Čekoslovakijos pilie
tis Alois Grossel. Jo išvaizda skiriasi nuo 
Lietuvio. Aukšto ūgio, liesas, apskritas 
veidas, skruostai išbalę ir įdubę. Apsivil
kęs labai menkai, ypatingai skundžiasi Lie
tuvos šalčiais. Jo tikslas — nuvykti į taip 
giriamą “darbininkų rojų” — SSSR — ir 
ten gauti kokį nors darbą. Jis yra skardi
ninkas. Kalba tik Čekoslovakiškai ir Vo
kiškai. Kadangi Gruodžio mėn. oras buvo 
nepaprastas, o jis neturėjo šiltų drabužių 
ir tebuvo apsiavęs guminiais pusbačiais tai 
į SSSR negalėjo vykti ir kurį laiką pasili
ko Zarasuose. Čia gyveno iki Kalėdų. Po 
Kalėdų išėjo į “žadėtąją žemę” jieškoti 
darbo ir darbininkiškos gerovės. Išėjo ir 
viskas nutilo.

Po kiek laiko tą patį Čekoslovaką pa
matome vėl Zarasuose, tik jau tris kartus 
liesesnį. Jis ateina iš Zarasų muitinės 
saulei besileidžiant. Kokiu jis budu čia 
atsidūrė papasakosime toliau. Kadangi 
dabar bedarbės klausimas ir SSSL veidas 
gan yra aktualus, tai korespondentas bu
vo priverstas išklausyti to darbininko tra
gediją nuo pat pradžios. 

* * r
Bedarbis Čekoslovakas Alois Grossel 

pasakojo jog jis netekęs darbo tėvynėje, 
išvažiavo į šiaurės Afriką, Tunisą, aero 
fabrikam Tame fabrike dirbo ilgoką lai
ką, ir del krizio fabrikas buvo uždarytas. 
Jie visi turėjo apleisti Tunisą. Kiek pasL 
bastęs Afrikos pakraščiais, gavo tarnybą 
laive matrosu. Jie plaukiodavo į Singapo- 
rą. Neužilgo jų laivas liko bedarbiu ir jie 
visi turėjo apleisti jį. Jis su savo draugu 
patenka į Ispaniją. Tuo laiku Ispanijoje 
ėjo didžiausia agitacija prieš karalių Al
fonsą, o vėliau ir revoliucija. Ispanijoje 
siaučia vidaus kova, bažnyčios griauna
mos, jų turtai barstomi. Jūreiviai bedar
biai kartu su Ispanais dalyvauja demon
stracijose. Kada Ispanijoj pradėjo rimti 
maištai, jis su darbininkais jieškojo dar
bo. Bet darbai tiems kurie narsiai kovojo 
visur uždaryti. Ir Grossel turėjo apleisti 
Ispaniją. Tada jis su draugais jūreiviais

; IĮ 
apsibuvo Prancūzų uoste Marseilles ir jieš
kojo darbo. Bet pastangos nueina niekais.

Jie atvyko į Paryžių ir ten trankosi. 
Užeina į Lenkų redakcijas prašydami pa
galbos, bet ir pas juos nieko nelaimi.

Palieka Francuziją ir atvyksta į Ber- 
liną. Berline trys ketvirtdaliai gyventojų 
bedarbiai ir apie darbą svetimšaliui nėra 
ką ir svajoti. Tada keliauja į visus sekan
čius Vokietijos miestus, pereina Frankfur
tą am Main ir pagaliau patenka net į Til
žę. Kadangi jo draugas neturėjo visų rei
kalingų dokumentų tai į Lietuvą liko ne
įleistas, o Grossel pats atvyko į Zarasus. 
Zarasuose jis gauna darbo, bet atlygini
mas menkas. Jis čia sutiko į SSSR einan
tį Austrą bedarbį ir abu iškeliauja į “so
vietų rojų” jieškoti kunui sotos ir dūšiai 
ramybės. Eina abu per Zarasų muitinę, 
per Daugavpilį net iki Latvių-Rusų muiti
nės Indros. Juos Rusas žada pervesti per 
rubežių, bet lieka sulaikyti Latvių polici
ninko. Policininkas juos nuveda į būrį. 
Latvių karininkas sužinojęs jų tikslą, pra
deda atkalbinėti nuo to. Jis jiems sako 
kad sovietuose ne tik negaus darbo, bet ir 
laisvė bus atimta. Jiems teks atsidurti Si
biran. Kadangi tiedu bedarbiai buvo pri
vilioti gražiais komunistų obalsiais, jie ka
rininkui netikėjo.

Kadangi Austras senas,—kalbėjo Lat
vis karininkas, — lai jis daro ką nori, o tu 
jaunas būdamas neturėtum} eiti į tą pra
garą.

Ir taip leido Čekui 10 minutų pagal
voti.', Grossel jau Berline laikrodėlį par
davęs ir tuos pinigus praleidęs, tai galvo
ti nenorėjęs ir nuėjo į sovietų pusę. Tada 
Latviai juos nufotografavo, smulkiai su
rašė visas žymes ir leido eiti. Bet patarė 
paliktų jei jis nori, visus savo daiktus ir 
jie bus nusiųsti per Čekoslovakų konsulą 
tėvynėn. Mat sovietuose viską atimą.

Grossel teturėjęs montekristą ir pasą 
ir juos tarp kojų taip pritaisęs kad niekam 
neužeitų mintis ten jieškoti.

Lauke smarkiai snigo ir žemė buvo 
šlapia. Jiedu pamatė bokštelyje šviesą ir 
viršuje bokštelio raudoną vėliavą. Jie ėjo 
mažu keleliu, kurio priešakyje matėsi už- 
pinta spygliuota viela, -kur buvo sovietų 
žemės siena. Kilometro tarne matėsi 2—3 
sargybiniai. Kada jie prisiartino prie sie
nos, juos sulaikė sovietų sargybiniai Mon
golai. Beveik pusę kilometro sargybiniai 
su plikais durtuvais juos varė užkeltom 
aukštyn rankom. Jų palydovai buvo net 
keturi. Atvedė juos į komisariatą. Ko
misaras buvo Žydas.

(Bus daugiau)

bar gyvų esančių atletų yra 
George Hackenschmidt.

Jis buvo imtikas, bet jau 
daug metų praėjo kaip jis 
imtynėmis neužsiima. Ta
čiau sustojimas imtis nerei
škia kad jis dykauja.

Jis gyveno Anglijoje per 
eilę metų rašydamas kny
gas apie kūno lavinimą ir 
imtynes, ir davė paskaitas. 
Po pasaulinio karo jis per
sikėlė į pietinę Francuziją 
ir rašo knygą apie filosofi
ją. Sporte nėra mokytes- 
nio vyro kaip George Hack
enschmidt. Nėra kito to
kio kuris galėtų duoti to
kias puikias paskaitas apie 
žmogaus kūno išlavinimą 
ir užlaikymą sveiku kaip 
jis.

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

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.

"D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Tardamas tuo 
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mą ir slapstydam 
tos kur ties muru

Visų geriausi 
arklides.

Juoda naktis 
kili. Už dviejų ži 
Tačiau Alfas gera: 
jį, apsigaubęs veic 
tu jojo Keistutis.

— Kas joja? 
vartų. Alfas slap 
juos sargai matė.

Liepsnoti žaib: 
šybę ir tuo pačiu :

— Perkūne! - 
nemušk Lietuvio, < 
Taip Lietuviai keil

Per visą naktį, 
liai ir brėkštant a 
nuo Malburgo.

— Reikia pasi 
Ir arkliai jau visai 
pavojinga joti.

Nusėdo nuo a: 
girią. Čia jau pat 
dovauti. Gerai sus 
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bet dar tebebuvo ši 
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kiečiai!
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keletą valandų, vėl le

Visą laiką jojo 
užsisukimo prieš bėg 
teris. Pasislėpti ja 
tamsumoje tarp med: 
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Nepažystamas ri 
baltą apsiaustą, sulai

— Buk pasveiki 
ne, — tarė riteris, 
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—■ Tegul tave sau 

las .broli, — ramiai 
Trakų Kunigaikštis 
riui į akis, paklausė: 

~ — Taip, — atsak 
musų žemių sienos. 1 
žinias apie pagonis.

— Ar Lietuva su 
tutis.

— Vandenys nele 
su, — atsakė riteris, 
praneša kad Vilniuje 
kai tik užšals balos, 
savo brolį.

— žinia labai sy 
tarė Keistutis, — tat 
0 kai ten nujosi, per 
linkėjimus drąsiam V 
dei. Ir mums jau lai

Taręs tuos žodži 
riais arklį, ir kol an, 

.šie jau toli buvo.
Taip galų gale pa! 

stadto miestą* Čia Al 
Keistutis liepė jam s 
nuvestų arklius atgal

— Tegul jie ten n 
pasisavino svetimą nu 
Alfui.
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(Pabaiga)
— Didis mistsre! — prabilo Keistutis, 

įsirengęs kryžiuočio kontūro rubais, — 
gaila kad tu negali dabar manęs matyti. 
-Labai apsidžiaugtų tavo širdis.

Tardamas tuos žodžius, atsidengė sie
noje išlaužtą skylę.

Iššliaužė abudu su Alfu į kalėjimo kie
mą ir slapstydamiesi priėjo prie tos vie
tos kur ties muru stovėjo du arkliai.

Visų geriausi žirgai iš didžiojo mistro 
arklidės.

Juoda naktis gaubė visą žemę aplin
kui. Už dviejų žingsnių nors į akį durk. 
Tačiau Alfas gerai žinojo kelią, ir paskui 
jį, apsigaubęs veidą ir susisukęs apsiaus
tu jojo Keistutis.

— Kas joja? — suriko sargyba prie 
vartų. Alfas slaptažodį pasakė, ir tiek 
juos sargai matė.

Liepsnoti žaibai perplėšė nakties tam
sybę ir tuo pačiu metu sugriaudė.

— Perkūne! — suriko Keistutis, — 
nemušk Lietuvio, o tik Vokietį piktą! — 
Taip Lietuviai keikdavosi.

Per visą naktį, kai vėjai, bėgo jų ark
liai ir brėkštant aušrai jie jau toli buvo 
nuo Malburgo.

— Reikia pasilsėti, — tarė Alfas. — 
Ir arkliai jau visai prisivarė, ir dieną bus 
pavojinga joti.

Nusėdo nuo arklių ir inėjo į tamsią 
girią. Čia jau pats kunigaikštis ėmė va
dovauti. Gerai susipažinęs su girios tan
kumynais žinojo kur geriausia galima pa
sislėpti. Po nakties audros švito graži 
diena ir saulėta. Nors jau buvo ruduo, 
bet dar tebebuvo šilta ir giedra.

■v — Didis mistras turbut jau žino kad 
tu pagrobei jam Keistutį ir arklius, — kal
bėjo kunigaikštis, guldamas ant minkštos 
žolės. — Norėčiau matyti kaip jie ten da
bar jaučiasi.

— Gal jau jie mus vejasi, — tarė Al
fas, — ir mums čia gręsia pavojus. — Kei- 
stitis tik galvą pakratė.

— Ne, turime čia nakties laukti. Die
ną joti pavojinga. Tiek dienų, tiek mėne
sių jie mane laikė nelaisvėje. Juk dar tik 
medžiai sprogo kai mes tada su broliu me
džiojome, šiandien štai jau lapai krinta. 
O, brangiai jus man atmokėsit, pikti Vo
kiečiai !

Rudens dienos trumpos, tat pasilsėję 
keletą valandų, vėl leidosi į kelionę.

Visą laiką jojo giria, tik staiga ant 
užsisukimo prieš bėglius išaugo raitas ri
teris. Pasislėpti jau nebuvo laiko, nes 
tamsumoje tarp medžių iš toliau jie nega
lėjo jo pastebėti atjojant. Keistutis drą
siai jį užkalbino. 1

Nepažystamas riteris, pamatęs bėglių 
baltą apsiaustą, sulaikė savo arklį.

— Buk pasveikintas, maloningas po
ne, — tarė riteris, duodamas Keistučiu! 
kelią.

— Tegul tave saugo Dievas, mano mie
las .broli, — ramiai sau atsakė Vokiškai 
Trakų Kunigaikštis ir, žiūrėdamas rite
riui į akis, paklausė:

— Taip, — atsakė riteris: — joju nuo 
musų žemių sienos. Nešu didžiam mistrui 
žinias apie pagonis.

— Ar Lietuva sukilo? — klausė Keis
tutis.

— Vandenys neleidžia jai eiti ant mu
sų, — atsakė riteris, — bet musų žvalgai 
praneša kad Vilniuje ruošiasi inus pulti, 
kai tik užšals balos. Algirdas eis vaduoti 
savo brolį.

— Žinia labai svarbi, mano broli, — 
tarė Keistutis, — tat skubėk į Malburgą. 
O kai ten nujosi, perduok mano broliškus 
linkėjimus drąsiam Vinrichui von Knipro- 
dei. Ir mums jau laikas keliauti.

Taręs tuos žodžius, suspaudė penti
nais arklį, ir kol anas spėjo apsidairyti, 

.šie jau toli buvo.
Taip galų gale pabėgėliai pasiekė Lieb- 

stadto miestu Čia Alfas labai susirūpino. 
Keistutis liepė jam surasti žmogų kuris 
nuvestų arklius atgal į Malburgą.

— Tegul jie ten nekalba kad Keistutis 
pasisavino svetimą nuosavybę, — tarė jis 
Alfui.

— Bet ką gi mes be arklių darysim? — 
paklausė Alfas. ■— Juk kelionė dar tolima.

— Pėstiems nėbUs taip pavojinga. Ke
liauti galėsime raistais ir balomis, arkliai 
bus viena sunkenybė. Drauge su arkliais 
husiųsime mistrui ir šitą apsiaustą.

Alfas turėjo išpildyti įsakymą.
Visą laiką keliavo pėsti ir sunkesnę 

turėjo kelionę. Maistas kurį Alfas buvo 
pasiėmęs iš Malburgo jau baigėsi, o į mies
tus užsukti buvo pavojinga, nes Vokiečiai 
jau juos vijosi.

Tat dienomis jie sėdėdavo didžiausio 
miško tankumyne bei klampioj baloj, o tik 
naktimis keliaudavo.

Taip beeidami jie vieną sykį priėjo 
prie upės ir turėjo sustoti, nes nieku budu 
nebuvo galima pereiti į kitą pusę.

Alfas norėjo eiti jieškoti kokios nors 
grintelės kur galima butų gauti valtelę, bet 
Keistutis jam neleido.

■ — Argi mes tam pabėgome iš nelais
vės ir tiek jau kelio atėjome kad vėl pa
tekti į Vokiečių rankas? Juk čia turbut 
jau slapstosi kur noi*S Vokiečių kareiviai.

— Tat palaukim, — pasakė Alfas, — 
kol čia pasirodys koks iiors žvejys.

Priėjo prie Drvencos (taip vadinosi 
ta upė) ir pasislėpė jos krantų kt’umuose.

Diena buvo apsiniaukus, visą laiką ly
nojo, ir jiems buvo šalta.

Alfas jautė kad jį apleidžia jiegos ir 
nepaprastai kankina snaudulys, ir jis jau 
buvo bepradedąs migti.

Tik staiga jį Keistutis pajudino už pe
ties:

— Vokiečiai joja. Aš girdžiu dundė
jimą. Bėgkime, bet į vandenį! Tik ši 
upė gali mus išgelbėti.

Ir numetęs šarvus, nieko nelaukda
mas, šoko į Upę. Alfas metėsi paskui jį. 
Laimei upė buvo nors ir gili bet ne plati. 
Kai netrukus atbėgo Vokiečiai, jie upės 
pakraštyje rado tik ginklus, o bėglių jau 
niekur nesimatėm

Keistutis su Alfu jau buvo Mazovijo- 
je. Dar tą patį vakarą iš džiaugsmo aša
rodama sveikino savo tėvą Danutė. Iš
karto ji tėvo nepažino pamačius jį apdris
kusį ir visą purviną.

Po dviejų savaičių iš Trakų į Malbur- 
gą jojo pasiuntinys. Tai kryžiuotis buvo, 
Keistučio nelaisvis. Kunigaikštis jį siun
tė namon, padėkoti didžiajam mistrui ii* 
riteriams už taip malonų jo priėmimą Mal- 
burge.

“Mes greitai jus aplankysime”, rašė 
Keistutis mistrui, “padėkoti jums už vai
šes. Ir jeigu galingas Perkūnas arba di
džioji deivė Lietuva kurį nors iš jūsų, ger
biami riteriai, paduos mano globon, aš ir
gi meiliai pavaišinsiu savo pilyje. Tačiau 
Lietuvos pilies murai ne taip lengvai pa
leis gerbiamus svečius”.

(GALAS)

DU BROLIAI

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior č — Cleveland, Ohio

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 j ieškant, 
važiuojant kur, ntiėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama it Lietuviškai. 95 psl. ..35c.

Reikalaukit “Dirvoje”

PER TVORA
PASIDAIRIUS

“DEPRESIJA”
(Mano atsakymas į eiles: 
“Kelionė” ir “Aukso Šalis”)
Porą kartų čia skaičiau 
Eiles vieno, kito, 
Kuriose daug netiesos 
Buvo prirašyta.

Vienas rašo nuo savęs, 
Kaltin’ Argentiną, 
Kits Amerikoj gyvenusį 
Šmikiu išvadina.

Argentinoj, tai tiesa, 
Uždirbt nieks negali, 
Todėl kalti tie kurie 
Bėgo į tą šalį.

Ale kaltint dabar tuos 
’Merikoj ką buna, 
Tai rašytojui tokiam 
Verta duot bizūną.

Nors, teisybė, daug tokių 
Kaip Šmikis čia buvo, 
Ale toli ne visi, 
Daug protingų buvo.

Štai paimkim kad ir aš: 
Dirbau, taupiau, kroviau, 
Dabar žiuriu kad ir aš 
Liesas kaip rankovė.

Senai darbo neturiu, 
A.r dirbs — nematyti; 
Pinigėliai gi visi 
Banke uždaryti....

Aš apdriskęs kaip kiti, 
Bet kas gal sakyti 
Kad ir mano pinigai 
Mergoms išdalyti?!

Jonas Plonas.

Biblijos Žodžiais
Vienas dievotas žmogus 

eidamas gatve pamatė prie
šais einančią dailiai lieme
ningą moteriškę, atsidu
sęs jis sako:

—Ir nevesk mus į pagun
dymą.

Praėjęs pro šalį ir pama
tęs jos gražų veidą, jis su
sidomėjęs atsidusę:

— Ir gelbėk mus nuo pik
to.

Savo Vardą saugojo.
— Kalėjime sėdėjai?
— Sėdėjau.
— Už ką?
— Už kosulį?
— Kaip tai už kosulį?
— Naktį lindęs > svetimą 

krautuvę sukosėjau, na ir 
įkliuvau.

— O' kodėl areštuojamas 
nesakei savo vardo?

— Todėl, kad iš mažens 
nane tėvai mokino: ‘Sune- 
’i, saugok savo gerą vardą.”

Tada bus kiek reikia
Ji: Kai mudu apsivesiva 

tai aš dalinsiuos su tavim 
visomis tavo bėdomis ir var- 
gaiš.

Jis: Bet aš dabar jokių 
bėdų neturiu.

Ji: Taigi, aš ir sakau kad 
dalinsiuos kai apsivesim.

Pasiteisino
Policininkas: Ei, kas tam

stai darosi? Tamsta važiuo
ji per musų miestelį 60 ki
lometrų į valandą. .

Moteriškė automobiliuje: 
Aš čia nekalta. Breikai iš
degė, tai turiu skubint na
mo," kad nelaimė neatsitik
tu.
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Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
KetvTad.
Penktad.
šeštad.

13
14
15
16
17
18
19

Eugenijus. Narvydas, Gražidė 
Puozapo ant. k. Ramantas, Saulenė 
Gertruda. Vaidila, žilinę 
Stanislovas. Kubile, Aiškutis, Opainė 
Grigalius. Svetikas, Stangė, Ūgis 
Tomas. Lizdeika, Ledruna, žemartas 
Pontijonas. Dainotas, Dangerutė

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

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

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

Kiaulės ir mokslas.
— Antanai, kodėl neleidi 

savo sunaus į mokyklą?
— O kas kiaules ganys?
— Argi tau kiaulės bran

gesnės už mokslą?
— Tai, žinoma, juk be 

mokslo žmogus gali gyventi 
o be lašinių negali.

Pasenęs gydymas.
Dionizas draugui: Kur 

gyvena tas gydytojas, su ku
riuo mane kadaise- supažin
dinai? Noriu jį pakviesti, 
nes serga mano uošvė.

Draugas: Pasenęs to gy
dytojo gydymas: tris kar
tus gydė mano uošvę, o ji 
vis kaip ambrino mane, taip 
ir ambrina.

10 GALVŲ UŽ VIENĄ 
NOSĮ

Septynioliktame šimtme
tyje Francuzijoje gyveno 
aukštos kilmės žmogus, Cy
rano de Bergerac. Jis bu
vo narsus kariauninkas, be 
to žinomas kaipo novelistas 
ir dramaturgas. Jo gyveni
mas buvo trumpas — mirė 
jaunas, 36 metų amžiaus 
(gyveno nuo 1619 iki 1655). 
Jis buvo negražus iš Veido 
ir turėjo labai negražią no
sį. Kartą kada iš jo nosies 
vyrai pasijuokė, jis kardu 
išžudė net 10 vyrų.

“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.

Rekomenduoja Nebrangų
Naminį Vaistą

“Europoje mes visuomet laikome Ih- 
karo Pain-Expellerį geriausiu nami
niu vaistu. Negalitria gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reumatiškų gėlimų. Nėt galvos 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungį greitai palengvina šis ne
brangus vaistas.”

F. p-Bloomfield, N. J.

PAIN-EXPELLER

Copr.. 1332, 
The American 

Tobacco Co.

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

/TĘS perkame puikiausią, patį 
■L" J- puikiausią tabaką visame 

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

džiamas per pagerinamą Lucky 

Strike valymo procesą, kuris 

žinomas kaip - “It’s toasted”. 

Štai kodėl kiekvieno miesto, 

miestelio ir sodybos gyventojas 

sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

“It’s toasted”
Tas pakelis lengvų Luckies



Iš LATVIJOS
Latviai jau ne tie ką buvo 

prieš karą
Latvija yra Lietuvos kai

mynė su pora milijonų gy
ventojų. Prieš karą nema
žai Lietuvių vykdavo į Lat
vius, vieni į miestus, Rygą, 
į Liepoją, į Mintaują darbo 
jieškoti fabrikuose, kiti tar
navo pas ūkininkus, nes 
Latviai algas mokėjo daug 
didesnes negu Lietuviai. 
Ūkininkai buvo turtingi, 
apsišvietę, Lietuvius vsdin- 
davo ubagais, tamsuoliais 
ir kvailiais; sakydavo: Duls 
ka leitis,' mulkis ka leitis. 
Kvailas arba durnas leitis 
(Lietuvis) buvo Latvių la
bai dažnai mėtomi j Lietu
vius paniekos žodžiai.

Bet dabar Latvija nega
li lygintis su Lietuva: Lat
vija visai susmuko ekono
miniai, liko tik viena jų pui
kybė. Valdžios lėšų negali 
galas su galu 
niai nupuolė 
mo valiutos;
vasaros laiku
o j žiemą tikima sulaukti 
bedarbių iki 80,000, gal ir 
daugiau. Jaunimas labai 
išdykęs ir tinginiai; ūkinin
kai nesamdo vyrų ir mer
gų j darbą, bet parsitrau-

suvesti; biz- 
del suvaržy- 
bedarbių net 
buvo 37,000,

O, žiūrėk!
Močiutė jau 
Gali Nulipt 
Trepais—

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets 

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

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

of 
ir

kė iš Lenkijos 16,000 vyrų 
ir moterų darbams apdirb
ti. Savieji gi bedarbiai iš
naudoja valdžios iždą, im
dami po 1 latą (20 Ameri
koniškų centų) į dieną pa
šalpos. Mokėjimas pašal
pos iš valdžios iždo tai yra 
veisimas tinginių ir išdy
kėlių, kurie virsta valkato
mis, ko jau dabar yra dau
gybė. Panašiai buvo ir Lie
tuvoje prie socialdemokra
tų ir valst. liaudininkų, iki 
1926 metų Gruodžio 17 d. 
perversmo: anoji valdžia 
įvedė mokėjimą bedarbiams 
pašalpų, ir visi bernai pa
metę ukius sulindo į mies
tus “bedarbiauti” ir tingi
niauti.

Lietuviai Latvijoje
Nemažas būrelis ir Lie

tuvių gyvena Latvijoje, sa
koma esą virš 20,000. Lie
tuviai yra gana pakrikę, sa
vo reikalais mažai rūpinasi 
ir kartais del to labai nu
kenčia. Bet bedarbių Lie
tuvių yra mažai, ir kurie 
yra Latvijos piliečiai tie 
daugumoje turi gerus dar
bus. Šiandien Latviai jau 
nesako kad Lietuvis dur
nas, bet sako : žiūrėkit, Lie
tuva nejaučia krizio, dėlto 
kad moka šeimininkauti; 
bedarbių neturi, valiuta ne
suvaržyta; biznis kožną die
ną gerėja, statyba auga, c 
pasinius nepakenčiamas kri- 
zis.

Latviai visi apimti baime 
kaip reiks žiemą pergyven
ti, darbų nėra, latūkų trūk
sta, o pagal pinigų vertę 
pragyvenimas gana bran
gus. -

Taigi Latvijos gyvenimas 
nepavydėtinas, nes visi ap
krauti visokiais mokesčiais, 
kaip tai: krizio, bedarbių, 
valdžios darbininkų ligoni
nių ir kitokiems paibeliams. 
Dirbantiems ir namų savi
ninkams ta sunki našta rei
kia nešti. T.' D.

SENAI LAUKIAMA

Vaglių Gaminimo ir Namų Prižiūrėjimo -
Knyga Jau Gatava

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

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

šeimoj. Užsakymus siųskite šiuo adresu:
“AMERIKOS LIETUVIS”

14 Vernon Street Worcester, Mass.

LIETUVIŠKO RADIO PROGRAMO 
RĖMĖJAI

LAIVAKORTĖS ir tt. — 6820 Superior Ave. 

CHAS. STONIS RESTAURANT 
RESTAURANTAS — 6824 Superior Ave.

JONAS BRAZAUSKAS
GROSERNe — 1248 East 79th Street

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

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

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

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

JUOZAS ŠEŠTOKAS
GROSERNĖ -- 1364 E. 68th St.

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

PROKUPU KRAUTUVE
GROSERNĖ IR BUČERNĖ — 1023 Ansel Road

BEN RAKAUSKAS
RADIO ir GRAFOFONAI — 1340 Russell Road

NIKODEMAS A. W1LKELIS
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius — 6522 Superior Ave.

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

DIRVA Lapkričio 11, 1932

Lapkričio 11, 1932

t IŠLIETU
“DIRVOS” VAJAUS EIGA
6820 SUPERIOR AVE.

n’
CLEVELAND, OHIO

KANADOS
NAUJIENOS

Stasys Tumosa, iš Bayon
ne, N. J., rašo: Šiuomi už
sirašau sau “Dirvą” ir kar
tu prisiunčiu prenumeratą 
kito naujo skaitytojo, M. 
Kubertavičiaus. Toliau pa
sižadu prisiųsti daugiau iš 
musų kolonijos skaitytojų.

M. Ravaitienė, iš Herrin, 
Ill., įstoja j “Dirvos” va
jaus darbuotojų eiles ir ža
da pristatyti “Dirvai” nau
jų artoįų. Ji yra viena iš 
daug moterų uolių “Dir
vos” rėmėjų.

“Dirva” platinasi Škoti
joje. Škotijos Lietuviai la
biau ir labiau pamėgsta 
“Dirvą”. Glasgowe gyvuo
ja Vilniaus Vadavimo Są
jungos skyrius, kurip kasie- 
rius Adolfas Seduvis plati
na “Dirvą”. Šiose dienose 
užsisakė siųsti jam 13 ko
pijų “Dirvos” vietoj 5 kas 
savaitė. Rašo kad gavo 
naujų skaitytojų ’ mieste
liuose Mossend ir Bellshill.

Kitas Glasgowe “Dirvos” 
platintojas, J. Stanaitis, už
sakė siuntinėti jam “Dir- 
'vos” po 15 kopijų kas sa
vaitė.

K. Virbutienė, iš Water
bury, Conn., užsirašė sau 
“Dirvą” ir žada pakalbint 
savo drauges tapti prenu- 
meratorėmis.

J. Žemantauskasį iš Wa
terbury, Conn., atsiuntė ke
turias atnaujintas prenu
meratas, viena iš jų Lietu
von, ir du nauju skaityto
ju, abi moteriškos: M. Vo- 
kietaitienė, Waterbury, ir 
Albina Naujokas, Water
town.

A. P. L. A. 12-ta kuopa, 
Ambridge, Pa., užsirašė sa
vo skaityklon “Dirvą”.

Andrius Shiscavage, 
■Middleport, Pa., įstojo 
“Dirvos” artojų eiles.

Antanas Bražinskas,
Somersville, Conn., užsira
šė “Dirvą” ir porą knyge
lių.

Stasys Viščius, vietinis, 
užsirašė “Dirvą” ir knygą 
“Klajūnas”.

Ant. Nekrošius, vietinis, 
išrašė “Dirvą” savo tėvui 
į Lietuvą.

• Elz. Vikrįkienė, iš Brook? 
lyn, N. Y., prisiuntė savo

atnaujinimą prenumeratos 
ir du nauju skaitytoju: J. 
Valinčių ir M. Liutkevičių.

Jonas J. Kulis, iš 
go, Ilk, atsilankęs į 
landą atvežė tris 
skaitytojus.

A. Baltrukonienė, 
nė, nepraleidžia nei 
“Dirvos” leidžiamos knygos 
neužsiprenumeravus. Ji už
sirašė “Klajūną”.

J. Mickunas iš Detroito, 
prisiuntė savo naują prenu
meratą ir užsisakė knygą 
“Klajūnas”.

Iš Kanados Padanges

iš
i

iš

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave. 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.

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

Tel. HEnderson 2136

Chica- 
Cleve- 
naujus

vieti- 
vienos

PASTABA
Čia bus skelbiama tiktai 

nauji skaitytojai kurie pa
tys sau užsirašo arba ki
tiems užrašo. Tų kurie at
naujina prenumeratas del 
vietos stokos neskelbiame, 
nes nėra reikalo. Kurie at
naujina savo prenumeratas 
ir prisiunčia naujas, arba 
kurie kartu užsirašo knygą 
“Klajūnas” tie bus skelbia
mi.

Iš šių suminėtų naujų 
“Dirvos” artojų vėl mato
me kad viršų ima tolimes
nės kolonijos, kas yra labai 
geras ženklas. Nes nors ten 
jų kaimynystėje išeina kiti 
laikraščiai visokio plauko, 
Lietuviai vienok imasi tau
tinio populiariško laikraš
čio “Dirvos”.

BEDARBIAMS
Kurie negalite atnaujinti 

savo prenumeratos, naudo
kitės musų brolišku pasiū
lymu. Mes žinom kad jus 
norit skaityti “Dirvą” ir to
liau, ir ypač nenorit pralei
sti nepaskaitę naujai ruo
šiamos K. S. Karpavičiaus 
istorinės apysakos “MERU- 
NAS, Juodo Karžygio Sū
nūs”. Taigi, suraskit vie
ną savo draugą kuris dirba 
ir prikalbinkit jį užsirašy
ti “Dirvą”. Gavę metinį 
naują* skaitytoją, gausit 
sau “Dirvą” dovanai pusę 
metų. Siunčiant tokį skai
tytoją pažymėkit kad tai 
yra naujas skaitytojas ir 
kad prie jo norit atnaujin
ti savo prenumeratą kaipo 
dovaną pusei metų.

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios j 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus’ trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

PROBAK

ir

t Ofiso Telefonai Namu i 
fMAin 1773 KEnmore 4740W-į

ž P. J. KERŠIS
j! 1414 Standard Bank BIdg.
” Baigęs teisių mokslą Cumber-
.. land Universitete ir darbuojas
•• su Teisių ofisu advokatų
X Collister, Stevens
t Kurzenberger
!. Su visais teisių reikalais Lietu- 
•• viai, Slavai, Lenkai ir Rusai 
’! kreipkitės prie musų.

SiSffl

geriausios 
skustuvams

SIfe-C-

fea
K'ig

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti, visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

kad nei aš matau bedarbę 
nei jaučiu....

Du ar tris metus nedir
bąs žmogus, pažiūrėk Į ką 
jis panašus: drapanos api
plyšę, veidai nugeltonavę; 
tankiai matyti išmėtytus iš 
namų šeimas, kurių patali
nės, lovos riogšo lauke, nė-’ 
ra kur dėtis, reikia keliauti 
j pamiškę apsigyventi. Pa
čioje jaunystėje žmonės pa
našus j numirėlius, tik dar 
kaktoje akys žiba.

Brolau ar sesuo, kurie 
nesate atsidūrę tokiose gy- 
venimp sąlygose, nuvykę j 
bedarbių eiles paklauskite 
jų ko jie nori, ar gyventi ar 
mirti; daugumas atsakys: 
Duok žmonišką mirtį negu 
tokj gyvenimą. Taigi, mie-

lių 1 dieną.
Metęs darbą, iš Calgary 

pasigavau traukinį ir lei
daus atgal į Ontario pro
vinciją. Atgal gryžo ne de- 
sėtkais bet šimtais, apkibę 
prekinius vagonus.

Sugryžus į Ft. Williams 
Spalių 1 d. užgirdom kad 
bedarbiams jau nevalia va
žinėti prekiniais. Džiaugė
mės jog sugryžom laiku, 
nors vakaruose ukėse gali
ma gauti už maistą dirbti 
ir žiemą. Dabar tenka gir
dėti kad dabar važiuojan
čius , prekiniais policija ne
areštuoja, tik nuveja. Už? 
draudė važinėti dėlto kad 
žiemai daug suvažiuoja į 
didesnius miestus. Gelžke- 
lių policija mažai kliudo, _ ____ ............... .
bet kišasi valdžios policija, i ų darbininkai ir darbinin- 

Fort Williams darbų nė- kės, ir tie’kurie jau atsidu- 
ra, žmonių labai, daug. Ne- rę viršminėtose sąlygose ir 
kurie dirba prie valdžios įje kurie dar dirbate, nebu- 
kelio. tiesimo, bet užmokęs- kit tokiais atsigryžėliais ir 
tis tik $5 į mėn. Ant žie- nevengkit vienas kitą ma
mos žada daugiau mokėti, tyti, užjausti, nes visi esą- 
kiti Seiko kad nemokės dau.-* uyip IcIpcjaq HdvLh
giau, tik duos drabužius ir žmonės. Į bedarbių padėtį 
atidarys visas stovyklas. tankiau atsižvelgk, laikraš- 

Jei kurį paima prie kelio tyję pamatęs straipsnį ne
dirbti tai laimė, nes ir ten praversk bet paskaityk, nes 
yra perdaug. ir tave rytoj tas pats lau-

Miškuose dar nedirba, sa- kia. Yra dar daugelis to
ko gal ant žiemos dirbs, kių kurie laikraščiuose ne- 
Bet ir miške mažai dabar randa tų puslapių kur ap
moka. rašyta darbininkų vargai;

Kasdien jau eina šaltyn ir o kurie ir paskaito tai sa- 
žiema ne už kalnų. Tuks- ko negalį taip būti, nei aš 
tančiai vargšų žmonelių mačiau taip nei ką.... Ir 
kurie beveik visą vasarą pamojęs ranka, sveikas bu- 
praleido po atviru dangum damas ir dirbdamas, visai 
ar važinėdami, dabar turės nepamano apie užjautimą 
rasti kur pastogę. Jų lau- aniems. Jiems rupi žibu- 
kia ne koks likimas, nes ne- čiai, parėdai, te’atraį, ir vi- 
turint#nei kiek pinigų, rei- sai nepamano kad gal rytoj 
kia gyventi iš gaunamos darbdavis jp vietoj pastatys 
miestų pašalpos, o jie ne- mašiną ir jį išstums į gat- 
duoda tiek kiek žmogui rei- v§- O kas tada: ar ne tas 
kalinga pavalgyti. pats kas pirmiau jau suti-

Darbininkas. ko kitus? Todėl reiktų ir 
------  dirbančiam ir bedarbiui už- 

Iš Kanados Bedarbiu l’austi vienas kitam> &elbčti 
P .-. ’ vienas antrą, suraminti, tik

yvemmo taip pasjro<įySįm kultūringi
Bedarbių padėtis. Žmo- ir žmoniški.’ 

gus kur kartais ilgiau gy- (Dar bus.) 
veni, turi daug pažystamų -------------
ir draugų tai manai kad 
kartais gyvenimo sąlygoms TEATRAI 
pablogėjus, bus pagalba bei 
suraminimas tarp jų. Bet o • i -
visai ne taip buna kaip žmo- d JT1 4 aktų melodrama, pritaikyta leng-
gUS JSlVaiZClUOJl. vam perstatymui Amerikos Lietu-

Šių dienų gyvenime ma- vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 5 
tosi labai aiškiai tas kad moterų. C7 pusi.......................... 50c.
kožnas tik sau tiki, tik sa- žentai iš Amerikos 
Vimi 1 UpinaSl, kol dil ba ii g aktų komedija iš Amerikiečių 
yra sveikas, nepakliudytas prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy- 
gyvenimo tai mažai kreipia rai ir 3 moterys. Kaina ....50c 
domės į kitus; jam rodos Kūmučių Rojus 
kad visi, mieste jlilba, visi Keturių veiksmų tragi-komedija 
automobiliais važinėja, visi iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
pinigų turi ir jokių blogu- 6 vyrų >r <> moterų. Knygutė 60 
mų žmonijos gyvenime nė- pusl- _Kaina ................. 50c
ra: nėra bedarbės, nėra jo- NEN0ReJa< duonos — 
kio skurdo. O kad mieste ^ZtCXsi. 
eina žmonių judėjimas tai jaunųjų gyVenimo. 
vaizduojasi kad taip reikia: kia 3 vyrų. Kaina 
vieni bėga į darbą, kiti iš p VI SESERĮ 
darbo, treti su biznio reika- 4 aktų trągi-drama 
lais, ketvirti duonos kąsnio S±0,ir Vdaįvau-J? 
kur pagauti, na tai i’1 toks geis 60 pusi. Kaina .... 
reikalas ir jam rodos - kad GRAŽI MAGELIONA 
jie patys turi apie save ru- Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų. 

Vaidina 3 moterys ir 10 vyrų, pintis. gy pusl. knygelė. Kaina ...,50c
Einantį iš darbo darbi- . 

ninką jei sutinka bedarbis ... .. , n -J • i i 4 aktų tragedija is kovų uz spau-ir nori pakalbėt apie darbu dą. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c 
padėtį ir šiaip darbininkiš-1 Divorsas 
kus reikalus, jam tuoj atsa
ko neturiu laiko., neišpran- 
tu bedarbės, ir eina sau.

Bet negerai daro tie ku
rie taip sako, kad bedarbės 
neišpranta ir jos nemato. 
Miestuose ir laukuose šian
dien yra atskira klasė žmo- spauaa B0Sia o 
nehų, atskirta nuo viso ju- žemės Rojus 
dėjimo, apie kuliuos mažai 3 veiksmų komedija iš Amerikie- 
kas rūpinasi ir nelabai nori Čių gyvenimo. Ldšia 5 vyrai ir 
juos matyti. Ta klasė žmo- 4 moteIJ3 .................... 50c
nių, bedarbiai, nuolat mato- Dl0s^i^te^s/s tyrai k.°metliJ5ac 
si apie darbo ofisus, apie "kryžiokas“ — 2 atidengimų ko- 
pašalpos teikimo namus, ar h°šia 2 vyrai ....... 15eL, -x- • 7 r • GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —maitinimo namus, kui lini-j 5 aktų komedija. Lošia 9 vyrai 
jose sustoję vyrai laukia kol >r 3 moterys ......................... 25c
ateis jiems eilė gauti savo PJLIS ~ drama 5 aktuose, 
porciją: kaušą zupes. Uz- UŽKEIKTA MERGELg _ 4 aktų 
eik ten eidamas iš dirbtu-1 pasaka. Lošia 5 v'., 2 m......... i5c

REIKALAUKIT DABAR! * 

“DIRVA”

Adu išdegino akis. Lieti

Darbo jieškojimas. Ma
tydamas kaip žmonės di
deliais būriais važiuoja pre
kiniais' traukiniais į vakarų 
Kanadą pas ūkininkus ant 
pjūties, sumaniau ir aš tą 
kraštą aplankyti, nes važia
vimas nekainuoja, o vietoj 
sėdint junti kišeninį krizį. 
Vieną gražų vakarą susi
taisę nemažas būrelis Lie
tuvių, atėjom prie prekinių 
traukinių stoties. Keletą 
valandų laukę, nakties tam
sumoj išgirdom skardų gar
vežio balsą. Tą išgirdę, vi
si tuoj pradėjo kabintis prie 
vagonų, kur' kas pakliuvo. 
Taip apleidom Fort Wil
liams.

Traukiniui bešniokščiant 
per vingiuotus kalnus, pa
siekiam pirmą diviziją, Ig
nace, o iš čia išvažiuojam į 
Winnipegą.

Winnipege, kaip ir kituo
se Kanados miestuose, ra
dom didelę bedarbę, daugu
mas žmonių maitinami iš 
miesto, i Lietuvių radom ne
daug, nes dauguma buvo iš
važiavę toliau į vakarus pas 
ūkininkus. Neilgai sutrukę 
Winnipege, susiradę savo 
traukinį leidomės tolyn į 
vakarus. Tik iš čia išva
žiavom jau ne kelios dešim
tys žmonių, bet gal apie 
500, taip traukinį apkibo 
bedarbiai.

Pavažiavus per naktį, pa
siekiam Brandon miestą, 
čia apielinkėsė jau randasi 
gražios ir didelės ūkės. Bet 
randam nemažai ir žmonių 
suvažiavusių ir belaukian
čių darbo. Girdėdami kad 
dar toliau vakaruose buvo 
geras derlius, greit aplei
dom Brandoną ir vąžiavom 
tolyn.

Alberta provincijoj. Nors 
iš Fort Williams išvažiavom 
būrelis Lietuvių, bet iki at
važiavau į Alberta provin
ciją pasilikau tik vienas, o 
kiti išsiskirstė kur kas pa- 
kliuvp.

Derlius šymet Kanadoje 
buvo geras, o ypatingai va
karų dalyje, prastesnis pie
tinėje dalyje. Teko iš ūki
ninkų girdėti kad vietomis 
nuo akro surinko net 50 bu
šelių, bet paprastai apie 20- 
30 bušelių nuo akro. Už
mokestis darbininkams bu
vo ne kokia: prie statymo 
kviečių mokėjo iki $1.50, 
prie kūlimo iki $2, bet vie
tomis mokėjo iki $2.50 į 
dieną. Dirbti reikėjo kaip 
kur 11 valandų į dieną, ki
tur 12 ir 13 valandų. Labai 
sutrukdė farmeriams dar
bą lietus, nes daug lijo.

Ūkininkams irgi prastai, 
nes kviečių bušelis (60, sv. 
Kanados) kainuoja tik 30c 
ir kiti visi ūkio produktai 
pigus. Trys metai' atgal 
kuomet viskas buvo trigu
bai brangiau tai ir jiems 
buvo gyvenimas. Daug te
ko matyti farmerių kurie 
laiko automobilius pastogė
se, o jau važinėja arkliais; 
net jie patys juokiasi jog 
vėl gryžta prie arklių.

Kaip visur daug išstumia 
darbininkų iš darbų maši- ( 
nos taip ir ukėse. Vietomis j 
teko matyti kaip farmeriai ( 
prisikabinę prie traktorių 
mašiną, kuri nupjauna ir 
sykiu iškulia; prie jos dir
ba tik keturi žmonės, ir ap
dirba didžiausius plotus.

Bedirbant pas farmerį, 
užgirdom iš Angliškų laik
raščių jog nuo Spalių 1 d. 
bus valdžios uždrausta va
žinėt prekiniais traukiniais. 
Daugumas darbininkų me- vės, pažiūrėk, o tuomet iš- 
tė darbus ir skubėjo atgal vysi bedarbę ir pažinsi jų 
iš kur atvažiavę prieš Spa- nelaimę, tuomet nesakysi 6820 Superiorav/cieveland, O,

Skrpiškis, Rokiškio apsk. 
, 1930 metų rudenį A. 
jlažeikiui K. Merkevičienė 
jerštaudama padegė kloji- 
ja u visu ten buvusiu pa- 
jro ir ūkio padargais. Liu- 
įnkų įrodymais apygar- 
{u teisinas pripažino K. M. 
šaltą ir priteisė pusantrų 
jetii kalėjimo ir 5,000 litų 
jostoliams atlyginti.

■ j. m. Rugsėjo 1 d. A. Ma- 
j įife su antstoliu ir polici- 
j is atstovu ėjo aprašyti K. 

įerkevicienės judomo ir ne- 
-Jodio turto. Įėjus į K. 
jtrkevičienės kambarį ir 
gsėdus už stalo, iš virtuvės 
jėgo K. Merkevičienė su 
(to esencijos bonka ir py- 
į tiesiog A. M. į akis. Vie- 
3 akį sunkiai išplikino, ki
li mažiau teko. K. Merke- 

riėienė suimta vietoje ir nu- 
abenta į Panevėžio kalėji- 

. įj, 0. A, Mažeikis nuga- 
' atas i Rokiškio ligoninę.

“L. U.”

jiauliai-Biržai platusis ge
ležinkelis.

Susisiekimo ministerija 
ja atlikusi visus tyrinėji- 
»tarp Šiaulių ir Biržų 

'plačiajam geležinkeliui pa
istyti vietoje siaurojo. Pa- 

‘ uostas pilnas projektas ir 
i udaryta sąmata. Pagal tą 

■ projektą platusis geležinke- 
i eitu tomis pat vietomis 
biriomis dabai’ eina siaura- 

k, tik iš pat Šiaulių sukasi 
■Mviliškio link, one Guber- 

rijos link, kaip siaurasis ge- 
riinkelis. Platusis geležin- 

i iflis butu 12 klm. trumoes- 
i is už dabartinį siaurąjį.

J. K.

komedija iš
Vaidinti rei-
.............. 15c

iš Amerikos

Kny- 
. ,50c

3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lengva staty
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50c

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

. I Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų už 
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c
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“L. U.” rėdama

ULĖDŲ EKSKURSIJAI LIETUVĄ
■ Rengia Liet. Laiv. Agentų 

Sąjunga Amerikoje

BUAMERIOS 
B, UMIJJA

16 
P HEMCHJRKG į 

KLAIPEDA 
c^tr cj9ikfn.tr 

'WKSKHUSiltam per ŠVEDUI

'“DROTTNINGHOLM”
Išplaukia iš New Yorko 

Gruodžio 2, 1932 
Ekskursijos palydovas VI. P. 
Bučinskas, švedų Amerikos Li
nijos, Centro raštinės Amer'.- 
koje, Lietuvių skyriaus vedėjas. 
Jis stengsis padaryti kelionę 
pilną Įdomybių, apie kurią vi
siems bus smagu prisiminti. 
Gauk brošiūrėlę 'Bendros In
formacijos Kelionėje j Klaipš- 
ila’ ir 'Kalėdų Ekskursija’ Gau

namos pas agentus arba:

Swedish American Line 
U Stote St New York, N. Y.
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* IŠ LIETUVOS »
Actu išdegino akis.

Skrpiškis, Rokiškio apsk. 
— 1930 metų rudenį A. 
Mažeikiui K. Merkevičienė 
kerštaudama padegė kloji
mą u visu ten buvusiu pa
šaru ir ūkio padargais. Liu
dininkų įrodymais apygar
dos teismas pripažino K. M. 
kaltą ir priteisė pusantrų 
metų kalėjimo ir 5,000 litų 
nuostoliams atlyginti.

Š. m. Rugsėjo 1 d. A. Ma
žeikis su antstoliu ir polici
jos atstovu ėjo aprašyti K. 
Merkevičienės judomo ir ne- 
judomo turto. Įėjus į K. 
Merkevičienės kambarį ir 
susėdus už stalo, iš virtuvės 
įbėgo K. Merkevičienė su 
acto esencijos bonka ir py
lė tiesiog A. M. į akis. Vie
na akį sunkiai išplikino, ki
tai mažiau teko. K. Merke
vičienė suimta vietoje ir nu
gabenta į Panevėžio kalėji
mą, O. A. Mažeikis nuga
bentas į Rokiškio ligoninę.

“L. U.”

Šiauliai-Biržai platusis ge
ležinkelis.

Susisiekimo ministerija 
yra atlikusi visus tyrinėji
mus tarp Šiaulių ir Biržų 
plačiajam geležinkeliui pa
statyti vietoje siaurojo. Pa
ruoštas pilnas projektas ir 
sudaryta sąmata. Pagal tą 
projektą platusis geležinke
lis eitų tomis pat vietomis 
kuriomis dabar eina siaura
sis, tik iš pat Šiaulių sukasi 
Radviliškio link, o ne Guber
nijos link, kaip siaurasis ge
ležinkelis. Platusis geležin
kelis butų 12 klm. trumpes
nis už dabartinį siaurąjį.

“L. Ų.”

I
 KALĖDŲ EKSKURSIJA 

J LIETUVĄ 
Rengia Liet. Laiv. Agentų 

Sąjunga Amerikoje

ŠVEDU AMERIKOS

NJEWTfOHK® į 
KJA5PE33Ą 

J i ii čPes-

TRUMPAS KEIUAS j liETCTA per ŠVEDEI^

• “DROTTNINGHOLM”

Išplaukia iš New Yorko 

Gruodžio 2, 1932 
Ekskursijos palydovas VI. P. 
Mučinskas, švedų Amerikos Li
nijos, Centro raštinės Ameri
koje, Lietuvių skyriaus vedėjas. 
Jis stengsis padaryti kelionę 
pilnų Įdomybių, apie kurių vi
siems bus smagu prisiminti. 
Gauk brošiūrėlę ‘Bendros In
formacijos Kelionėje į Klaipė- 
dų’ ir ‘Kalėdų Ekskui-sija’ Gau
namos pas agentus arba: 
Swedish American Line 

21 State St. New York, N. Y.

— PATOGUS —
Iš NEW YORKO'

KALĖDINIAI IŠPLAUKIMAI _
Greičiausiais Pasaulyje Laivais

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

Puikus geležinkeliu susisiekimas 
iš BREMERHAVEN į

LIETUVĄ

Taipgi reguliariai savaitiniai išplauki
mai žinomais Lloyd Kabin Laivais
BERLIN STUGGART
GEN. vmi STEUBEN DRESDEN

Informacijų kreipkitės į vietos agentus arba

NORTH GERMAN LLOYD
1119 Euclid Ave. Cleveland

Lietuvių Vargai Okupuota
me krašte.

Lietuviškiausioj Adutiš
kio bažnyčioj neseniai prieš 
visų parapijiečių norą buvo 
pakeistas bažnyčioj Lietu
viškas parašas Lenkišku. 
Lietuviškas užrašas buvo 
padėtas greta altoriaus ir 
ten stovėjo visą laiką. Ta
kiau atvykus Lenkui vikarui 
Voiciechovskiui, nežinia kui 
dingo Lietuviškas užrašas, 
o po kiek laiko dingo ir Len
kiškas iš altoriaus. Okupan
tai įsiuto ir šoko parapijie
čius tardyti. Tam reikalu’ 
buvo paskirta net dvi spe
cials tardymo komisijos 
Kaltininko nerado, bet kaltę 
suvertė bažnyčios tarnams, 
kuriuos liepė iš vietos pava
ryti. Tuo tarpu naujas vi 
karas netvęria savo kady; 
ir apsiputojęs visiems sake 
kad jis iš šios parapijos iš
vaikysiąs “Lietuviškumą’. 
Tarp kita ko liepė išimti vi
sas bažnytines vėliavas, ku
rios bent kiek turi Lietuviš
kumo žymių. Be to, šis Len- 
kiukštis uždraudė bažnyčioj 
eiti su Lietuvių tautiniais 
kaklaraiščiais bei moterims 
su Lietuviškų spalvų kaspi
nais. Rugsėjo mėn. 8 d. jis 
policijos lydimas vaikščioję 
po bažnyčią ir atiminėjo iš 
žmonių jo uždraustuosius 
daiktus. Vieniems nutašė a 
pikakles, kitoms net su plau 
kais rovė nuo galt os kaspi 
nūs. Bažnyčioj buvo kilęs 
trukšmas. Parapijiečiai la
bai pasipiktinę šitokiu ne
girdėtu okupantų savivalia
vimu. ' “M R.”

Tautesakos Rinkimas.
Tautosakos komisija, tu

rėdama daug nuolatinių rim
tų tautosakos rinkėjų, jau 
daug yra nuveikusi. Iki šiol 
jau yra surinkta apie 43,000 
dainų. 25,000 priežodžių bei 
patarlių, 3,000 — pasakų 
400 padavimų, 3,500 dainuš
kų, 13 raudų ir kelis tūk
stančius smulkios tautosa
kos. Be šešių išleistų tauto
sakos tomų, komisija turi 
parengusi spaudai naujos 
medžiagos.

Gaudo komunistus.
Pastaromis dienomis kri 

minalinė policiją smarkiai 
pačiupinėjo komunistus; su
laikė 6 agitatorius, kurie no
rėjo išvažiuoti į Maskvą į 
agitatorių kursus, padarė- 
eilę kratų, kurių metu su
rado gana apsčiai komunis
tinės literatūros. Pas viena 
komunistą rado net 8300 
komunistinių atsišaukimų 

pritaikytu Spaliu 7 dienai.
“L. A.”

LIETUVOS DOROS 
VADAI IR JU PA- 

VYZDŽIAI

Nors Lietuvoje kultūra 
pakilo, bet doros stovis puo
lė ir turi palinkimo pulti. 
Doros puolimas reiškiasi 
daugiausia pas tikinčiuo
sius. Tikinčiųjų tarpe la
bai išsivystė paleistuvystė,1 
neapikanta, apgavystės ir 
skriaudimas. Tai blogas rei- 
škinis, ir reiktų kaltint už 
tai musų dvasiškiją, kuri 
nededa gana pastangų su
laikyti žmones nuo to pa
linkimo.

Tikintieji pasakys kad, 
čia bedieviškas raštas ir 
šmeižiantis tikybą. Aš čia į 
nenoriu paneigti katalikų ■ 
dvasiškiją, bet parodyti jų 
klaidas.

Laikas nuo laiko Lietu
vos bažnyčiose kunigai pa
skelbia kovą prieš spaudą 
kuri yra leidžiama ne ku
nigų. Amerikos “Dirvą” ir 
‘Vienybę” vadina “bedie^- 
viškais laikraščiais” ir ragi
na žmones ne laikraščių iš 
savo giminių prašyti, bet 
tad siųstų pinigų. Žinoma, 
iš gautų iš Amerikos pini
gų daug tenka kunigams 
“ant mišių”. Kunigai čia 
giria visokius brostvinin- 
kus, bažnyčių komitetų na
rius, visus tuos kurie na
muose tankiai gieda rąžan
čius, tankiai lanko bažnyčią, 
nna išpažinties ir užperka 
nišias. Visus kitus siun
čia į pragarą pas velnius.

Tokie nerimti isaukštini- 
nai neša katalikų tikybai 
jurvyno sroves, kuriose ap
akinti žmoneliai braido, iš 
ko katalikų vadai džiaugia- 
31.

Tie tikyba Apakinti žmo- 
ieliai nei kiek nesilaiko do- 
•os ir teisingumo kasdieni- 
liame gyvenime.

Štai vienas brostvininkas 
luveža į malūną pelų mai
šą ir “išmaino” ant kviečių 
litas brostvininkas iš Uly- 
ėlės plytinės pavagia 50 
įlytų. Ragelių vargoninkas
tapo prašalintas iš vietos 
lel to kad biednas ir vedęs. 
Pas pakliuvo j spaudą. Kle- 
ionas kviečia mane patik
inti dokumentus kurie ro- 
■o kad vargoninką prašali- 
io ne klebonas, o bažnyčios 
mmitetas. Nuvažiavau ir 
peržvelgiau į komiteto pa
vardes. Reikia tik nusiste
bėti iš komiteto sudėties: 
vienas didelis girtuoklis, 
senbernis, mergų viliotojas. 
Kitas didelės žemės savi- 
rinkas kuris padirbo klas
totus pirkimo dokumen
tus ir buvo teistas pusantrų 
notų sunkių darbų kalėji
mo. Trečias išmestas iš j 
mokytojavimo, g i r tuoklis, Į 
teistas už vagystę ir mer- 
rų viliojimą. Tai toks baž
nyčios komitetas. Toks ko
mitetas nėra vertas tokią 
vietą užimti ir spręsti apie 
vargoninko paliuosavimą.

Ulytelės kaime pas vieną 
davatkišką šeimą prapuolė 
keletas litų. Šeimininkas 
metė bėdą ant berno ir jį 
rykštėmis taip baisiai ka
pojo kad nuo nugaros mė
sos nukrito. Bet paskiau 
pasirodė kad tuos pinigus 
pasisavino jo žmona ir už-j 
pirko mišias.

Urlių kaime prapuolė ar
klys. Vienas davatkinas tu
rėdamas pyktį ant vieno; 
biedno žmogaus apskundė 
jį arklio pavogime. Geri 
katalikai vargšą žmogelį į- 
kišo į pavalkus ir kas kiek 
turėjo jiegų išeilės ėjo ir 
kotavojo. Paskui užnėrė 
virvę ant kaklo ir vilko per 
gatvę. Viena davatka išbė
gus iš pirkios su mėšlinė
mis šakėmis perdūrė jam 
vidurius. ’ Ar tai žmoniška, 
?>■ katalikiška?

Rokiškio apielinkėj yra.

keli desėtkai išsiskyrusių 
šeimų. Tų išsiskyrimų prie
žastis vienuolių pamokslai, 
kurie moterims įsako aplei
sti tokius vyrus kurie skai
to “blogus raštus”.

Dabar Lietuvos dvasiški- 
ja šaukia kad Lietuvos vy
riausybė nori visą Lietuvą 
paversti paleistuvių šalimi, 
nes nori įvesti civilinį apsi- 
vedimą. Kodėl jus kunigai 
gyvenat visai be šliubo? 
Nėra ko priešinti kad kuni
gas myli moterį, tik smerk
tina kad jie savo mylimoms 
daro abortus arba kaip nu- 
sensta kuri, tokiai taiko 
Olišauskijados metodus.

Vieno miestelio kunigas 
apdovanojo savo gaspadinę 
kūdikiu ir paskui ją išme
tė. Ji net prie altoriaus ne
davė kunigui ramumo. Tą 
skandalą vyskupas likvida-
vo kunigą pažemindamas ir 
iškeldamas Į kitą vyskupi
ją-

K. klebonas net iš kitų 
klebonų paveržta gaspadi- 
nes ir kai jau kas nutinka 
tai duoda pasogos ir išlei
džia už vyro.

Įdomesnė istorija buvo su 
R. klebonu, kuris savo gas
padinę “apdovanojo”, pas
kui pasiuntė ją į Kauną pa
daryti abortą. Po to ją ap
vesdino ir jos vyrą pasky
rė savo ūkio gaspadorium 
Kilo skandalas, vyrą praša
lino, o gaspadinę pasiunčia 
į Šiaulius. Tą kunigą atkė
lė į R., ir vėl jis gyvanašlę 
atsigabeno pas save. Čia 
buvo pastebėta visas vyriš
kas gyvenimas, nes kuni
gas būdamas tankiai girtu 
būdavo labai neatsargus. Iš
sigėręs sakydavo,' “Aš ne
galiu be moteries gyventi”.

Taigi dora katalikų tar
pe puolė vien del to kad mu
sų kunigai patys būdami 
nedori, gina nedorųjų rei
kalus, o smerkia visus ku
rie nori kad katalikų tiky
ba butų skaisti’ kokią ją 
Kristus įstatė. Tai toks ma
no atsakymas į kunigų pa
mokslus prieš “bedievius” 
ir jų spaudą. P. Kriukelis.

Pirmas Lietuvoj Kaliošų 
Fabrikas.

Rugsėjo 27 d. Veršvuose, 
padėtas kertinis akmuo pir 
mam Lietuvoj kaliošų ir gu 
mos apdirbimo fabrikui, ku 
rį stato b-vė “Standard”. 
Fabriko direktorius yra 
Bergmanas.

Direktorius Bergmanas 
papasakojo apie fabriko bu 
siantį Veikimą ir perspekty
vas. Bus išdirbama kaliošai 
batai, guma. Dirbs keli šim
tai darbininkij^Fabrikas už 
kirs įgabenimui kelia tos ru- 
šiems dirbiniams iš užsie
nių.

Fabrikas užims 1 ha. že
mės. Kitų metų pavasar 
pradės veikti. Visu trobesii 
pastatymas, be mašinų mon
tažo kaštuos apie 200 000 Ii 
tų. “D. N.’

IŠSINUOMOJA KAMBARIAI
1440 E. .31 St. už White Avb.. < 

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

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4' 4* 4* 414* 4* 4< %.* 't' 4* 4* 4* 4* 4*

10 °Rosedale °! 
| ra Dry Cleaning Co.| 
* C. F. PETRAITIS, Prop. į 
f 6702 Superior Ave., t
JAMES Restaurant
6603 Wade Park Avenue

Skan )s Amerikoniški i< Europiski 
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.

LIETUVOJE
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Vieton “Kario” butų daug 
geriau siuntinėti “Saulutę”, 
kuri turėjo mirti dėl stokos 
prenumeratorių. Be to, ir 
Švietimo Ministerija atsisa
kė ją mokykloms prenume-
ruolįi. Tai ir privertė taip 
įdomų laikraštėlį užsidaryti. 
Labai gaila.

Mokykloms pareina ir 
“Skautų Aidas”. Šis laik
raštis daugiau įdomus auk
štesniųjų mokyklų mokslei
viams. Pradžios mokyklų 
vaikų jis esąs nemėgiamas. 
Tuo budu, ilr šio laikraščio 
siuntinėjimas pradžios mo
kytoms nepateisinamas. Kol 
mokykloms buvo siuntinė
jama “Saulutė” tai dėl “Ka
rio” ir “Skautų Aido” mo
kytojai jokio balso nekėlė, 
kadangi tiedu laikraščiu yra 
naudingi patiems mokyto
jams. Gi kai liovėsi moky
klas lankiusi “Saulutė” mo
kytojai subruzdo. Juk iš tik
rųjų, vaikų laikraščiui sako 
kad nėra lėšų, gi vaikams 
nenaudingus ir neįdomius 
“Karį” ir “Skautų Aidą’ 
siuntinėja. Jei jau nei vienc 
mokykloms laikraščio ne
siuntinėtų, tada butų patei
sinami ir žodžiai: krizis, lė
šų nėra....

Tai šitaip nusiskundžia 
musų mokytojai. Ar jų bal-
sas bus išgirstas ar tik dy
kumomis nuaidės, parodys 
ateitis. Vis dėlto jų nusi
skundimų reikėtų paisyti 
tiems nuo ko tai priklauso.

Lord Croaker.
GERAS PIGUS TABAKAS

Smulkus Cigaretę tabakas svaras $1. 
Smulkus pypkei tabakas ” 50c

THE CLEVELAND TOBACCO CO.
Manufacturers and Importers 

Fine Tobaccos

2251 ONTARIO STREET

I ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS | 
= Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio = 
= Isibėgimo ir Tykius Motoro Veikim - prisip’Idykil = 

sau tanką su Nauju Žaliu ETHYjl GASOLINE B

Cleveland, Ohio "iiiiiiiiiiHiiiimmmmiiiKiiiimmnmmummm'iimimiirimimiiimiiHinimite
—T—— . ii riim.^u.Tr—.R! ■ ' L LlU'h mGELBĖJIMAS IR ŽMONIŠKUMO PATARNAVIMAS

Šią žiemą, kaip niekad pirmiau, yra pareio“1 vim Jn 
kurie pasirėdę, kurie turi pastoges ir kurie pavalgę, gel
bėti tuos kurie yra nelaimingesni už juos. Faktas kad 
jus davėt pereitą metą, ir metai pirmiau, r.epamažina 
jūsų privalingumo. Faktas kad jus neišgąl’t didesnės 
aukos neprivalo sulaikyti jus nuo šukavime.

Kaip jūsų dolariai bus praleisti? Pirmiausia visko, 
jais bus maitinama alkanieji, ir gelbstima svarbiausiseji’ 
reikalai bedarbių: Jie taipgi bus sunaudojami priižurė- 
jimui sergančiųjų ir senelių. Jie pagelbės palaikyti li
gonines, našlaičių prieglaudas ir sveikatos punktus. Jie 
duos galimybę duoti patarnavimą miesto slaugių bied- 
nųjų šeimų namams.

Kada jūsų prašys aukauti darbe arba namuose—DUOK.THE COMMUNITY FUND
Lapkričio 14 iki 22

i AKRONO NAUJIENOS į 
L........ -----.... ---

Rengiasi į “Dirvos’’ Radio I Baliaus Lapkričio 26 d., nuo 
koncertą. Kaip teko patirti, iši 7:30 vai. vakare, Y. W. C. A. 
Akrono rengiasi važiuoti į Cle- salėje, Bowery ir High sts. Pa- 
velandą visa trupė, artistų da- sistengkit įsigyti tikietus iškal- 
lyvauti “Dirvos” rengiamame no.
Radio koncerte Lietuvių salėje, 
per Thanksgiving, Lapkričio 
24 d. Dalyvaus apie 10 asme
nų. Važiuoti rengiasi šoki
kės, solistės ir solistai, muzi
kantai ir akrobatai. Tai bus 
pirmas didelis Akroniečių pasi
rodymas Lietuvių salėje Cleve- 
lande.

Iš Akrono žada važiuoti daug 
ir žiūrėtojų į Clevelanda, paima- 
tyti savus ir Clevelando artis
tus.

Iš jaunimo veikimo. Lapkr. 
1 d. Lietuvių Draugiškas Klu
bas turėjo susirinkimą Y. W. 
Z. A. salėje, kuriame komite
tas iš buvusios SLA. jaunuoliu 
kuopos, kuri dabar iširo, pave- 
iš Klubui savo iždą $9.88, su 
ta sąlyga kad butų sunaudota 
labdarybės tikslui. Musų klu- 
)as sutiko priimti ta sąlyga ir 
nutarė dar rengti Labdarybės 
Balių Lapk. 26 d. Y. W. C. A. 
salėje. Tan baliun įžanga bus 
tik ICc ir bus priimama dova
nos maistu dėžėse ir groseriais 
Groseriai gauti baliuje bus su
paisyti į leases ir išdalinti tarp 
niednų Lietuvi” šeimų. Taig' 
Prašome vLų Lietuvių organi 
nacijų A krone paremti mus 
šiame reikale. Tuo dangau at 
silankys tuo didesnes ir geres
nes kasės galėsime pripildyti

Taip pat prašom Akrono Lie
tuvių neužmiršti Labdarybės

Baliukas. Draugiškas Klu
bas rengia savo draugišką va
landą antradienį, Lapk. 15, nuo 
7 vak. Merginos šį kartą pri
statys valgius, vaikinai gėri
mus. Evert’s Hick Time Band 
gros šokiams. Taigi nariai ne
užmirškite šito.

Išvažiuoja Argentinon. Joe 
Bironis, vienas Draugiško Klu
bo narių, atsisveikino su savo 
draugais paskutiniame susirin
kime. Išvažiuoja į Argentiną, 
Pietų Amerikoj, kur gyvena jo 
tėvas. Linkime jam geriausios 
laimės jo naujose aplinkybėse 
ir prašome susirašyti su Klubu 
ir su “Dirva”, apsakymui mums 
apie tą šalį ir jos žmones.

Lietuvaitės laimėjo. Akrono 
Mokyklų Tarybos bankiete, ku
ris atsibuvo Lapkričio 5 d. Y. 
W. C. A. salėje, Lietuvaitės iš 
Draugiško Klubo laimėjo visą 
garbę už gražiausius taut'pius 
kostiumus. Buvo penkių tautų 
mergaitės kaipo pritąrnautojos 
bankiete ir musu mergaitės, 
Mary Krashitis, Bernice Alek
na ir Elizabeth Trumpikas pa
ėmė visą garbę. Els'e S daris 
padainavo tris Lietuviškas dai
nas ir gavo trukšmingą ploji
mą. Hank Hollish perstatė 
musų dainininkę . ir paaiškino 
dainų žodžių reikšmę.

» Stasys.
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Kazjrninkai Paskaitykit
Iš viso Clevelando, pribukit Š'i Penktadieni, Lapkričio-Nov. 11 d., Į Lietu- 

tuvių Salę, ir dalyvaukit PINAKLIO TURNAMENTE! Neužmirškit!
Kortavimas ir šokiai bus viršutinėje didžioje LIETUVIŲ SALĖJE. Ateikit anksti, 7:30 v. 
Loš kožnas su savo partneriu iki pat galo. Kurie anksčiau pralaimės, galės laimėti papras
tas dovanas kokios duosis kiekvienam stalui. Atsivežkit savo stalukus, ir kortas atsargai.

ABU LAIMĖJĘ PARTNERIAI GAUS SIDABRINES TAURES IR JŲ PAVEIK
SLAI TILPS “DIRVOJE”. DALYVAUKIT VISI KORTŲ MĖGĖJAI!

ĮŽANGA 25c YPATAI. Bus visą vakarą šokiai jaunimui. Gera muzika.

VISKO PO BISKĮ
SLA. 14 kp. Lapkričio 2 d. 

laikė savo susirinkimą. Viskas 
ėjosi po senovei; finansų be
tvarkė jau eina prie galo; atro
do kad jau tvarka knygose bus 
padaryta. Bet nereikalingi ar
gumentai vis dar pasikartoja. 
Narių susirinkime buvo nedau- 
giausia.

Lakūnai apleido CIevelandą. 
Pereitą penktadieni, Lapk. 4 d. 
apleido CIevelandą musų lakū
nai Kapt. S. Darius ir S. Girė
nas iV oru nuplaukė j Detroitą. 
Su jais į svečius išlėkė ir Ona 
Karpavičienė ir P. Jonilienė, 
ir dalyvavo Detroito Lietuvių 
Moterų vakarienėje Lapk. 9 d.

Nors lakūnai apleido mus, 
bet mes nenustosim veikę ir 
bandysim sukelti daugiau pini
gų parėmimui jų žygio. Mano
ma ką nors surengti ateinančią 
žiemą, tik reikia kad Clevelan- 
dieoiai veiktų išvien.

Tuščios kalbos. Nekurie mu
sų tautiečiai sako kad “mes re
miam ypatų darbus, bet nere- 
miam draugijų”. Gaila kad 
taip pasitaiko. Bet ką darysim 
su tais kurie neremia nei' ypa
tų nei draugijų?

Visi kalba kad didelė bedar
bė, darbo negalima gauti, biz
nieriai nesulaukia kostumerių. 
Pora dienų atgal einu pro vie
ną namą ir matau kad minia 
žmonių už durų sustojus lau
kia. Tai buvo ta vadinama 
alkanųjų eilė, o tarnautojai ne
gali spėti jiems valgių paduo
ti. Galėtų ten paimti kita tiek 
darbininkų iš bedarbių eilės.

šią savaitę buvo tik S. Vals
tijų valdžios rinkimai. Tas tai 
niekis. Kitą mėnesį prasidės 
musų draugijose valdybų rin
kimai. Galim laukti didesnio 
karo negu Vokietijoj tarp ko
munistų ir fašistų. Reiktų pa
sirūpint išrinkti tinkamus ir 
rimtus žlmones musų draugi
joms vadovauti.

Kažin ar ne visi Lietuviai yra 
darbininkai? Gal tarp musų 
yra ir buržujų. Man teko kal
bėti su keliais Lietuviais ir pa
raginti kad prisidėtu prie radio 
programų, jie atsakė, “Mes tik 
darbininkus remiam”....

Nekuriems .Amerikos pilie- 
čialms galvos skauda apie Lie
tuvos valdžia. Man rodos kad 
tiems “patriotams” butų daug 
sveikiau jeigu paliktų tą val
džią ramybėje, jeigu leistų Lie
tuvos piliečiams patiems tvar
kytis, o politikauti čia kur gy
vena.

Sekmadienį atsibuvo gražus 
vakarėlis pas p'. C. F. Petrai
čius; dalyvavo gražus būrelis 
svečių. Poni Petraitienė paga
mino skanius pietus ir vaka
rienę; po valgių buvo kortavi- 
mas ir šiaip pasikalbėjimai. Vi
si rengėsi eiti į “Dirvos” ren
giamą pinaklio čampionatą šį 
penktadienį ir nekurie mano 
laimėti čampionata.

Daugelis mane pasitikę klau
sia ar Lietuviai lakūnai tikrai 
skris per Atlantiką į Lietuvą 
kitą pavasarį. Kiek žinau tai 
tie musų lakūnai yra rimti vy
rai, juos remia ir rengia į ke
lionę rimta Lietuvių visuome
nė ir jie pasiryžę savo žygin, 
savo žodžio nemainys.

Jonas Jarus.

GRYŽO Iš LIETUVOS, šeš
tadienį gryžo iš Lietuvos jauna 
Clevelandietė Lietuvaitė, Tere
sė Kundrotą, nuo 1035 E. 140 
st. Ji išvažiavo pereitą Birže
lio mėnesį aplankyti savo tėvų 
giminių ir apsipažinti su Lietu
va. Kaipo čia gimus ir augus 
Lietuvaitė, gavo labai gražių įs
pūdžių Lietuvoje ir sako norė
tų vėl važiuoti jeigu tik proga 
butų. Ji yra pirmutinė Cleve
landietė Lietuvaitė viena kelia
vus į nežinomą šalį, Lietuvą.

Po Lietuvą važinėjosi gana 
plačiai ir daug matė. Daug lai
ko praleido Kaune, buvo Palan
goje, Klaipėdoje ir Suvalkijos 
miestuose.

Važiuodama į Lietuvą matė 
Londoną, o gryždama apsilan
kė Berline, Paryžiuje, Cher- 
bourge.

Prie laivo ją pasitiko jos pus
brolis su automobiliu, taigi nu
važiavo dar ir į Washingtoną 
pasižiūrėti, paskui parvažiavo į 
CIevelandą. Namuose jai buvo 
surengta “surpraiz party”, da
lyvavo daug giminių ir šiaip ar
timų draugų; laike vakarienės 
buvo kalbos; toastmasteriu bu
vo muzikas V. Greičius. Jis pa
sakė gražią* kalbą, toliau per
statė kalbėti “Dirvos” redakto
rių Karpavičių ir kitus; gražiai 
nors trumpai pasakė savo įspū
džius p-lė Teresė, o pabaigoje 
įspūdingai ir patriotingai kal
bėjo jos motina, p. Kundrotie- 
nė. Motina padovanojo jai šios 
kelionės atminčiai paveikslą, o 
teta p. Vištartienė — žiedą.

Rep.

ELENA ir Alvina Baltruko- 
niutės Lapkričio 4 d. išvažiavo 
į Baltimore porai savaičių lai
ko paviešėti pas savo seserį Ju
lę ir svainį Adv. N. Rastenį.

MIRĖ JUOZAS KUNDRO
TĄ. Antradienį mirė Juozas 
Kundrotą, 38 m. amžiaus, nuo 
5813 Luther avė., kur yra pa
šarvotas. Bus laidojamas šį 
penktadienį, Lapkričio 12 d., 
su bažnytinėmis apeigomis iš 
šv. Jurgio bažnyčios 9 vai. ry
to. Prie lavono gražiai pasitar
navo laidotuvių direktorė A. 
Jakubauskienė. Prašomi drau
gai ir pažystami ir visi Lietu
viai atlankyti paskutinį kartą 
namuose ir palydėti į kapines.

Nuliūdę žmona, vaikai ir 
broliai.

RAGINKIT VAIKUS DIRBTI 
NAMELIUS PARODAI

Visi vaikai ir mergaitės Cle- 
velande užkviečiami dalyvauti 
Jaunimo Tarptautinėje Parodo
je sąryšyje'su Tarptautine Pa
roda miesto auditorijoj, kuri 
prasidės Lapkričio 19 d. ir tę
sis iki 27 d.

Kiekvienas vaikas ir męrgai- 
tė gali imtis padirbti iš storo 
popierio Lietuviško namelio ar 
šiaip kokio įrengimo modelį ir 
išstatyti parodoje. Už tai vai
kai gaus įžangos tikietus į pa
rodą veltui ir kožnos grupės 
gražiausias padaras laimės jo 
dirbėjui dovaną.

Jau keletas Lietuvių vaikų 
darbuojasi, bet dar yra laiko 
prisidėti ir kitiems.

Pirmutinė dovana bus pini
gais, sidabrinė taurė ir visam 
parodos laikui tikietai. Bus iš
viso trys dovanų grupės, su pi
nigais, sidabrine taure ir tikie- 
tais. Apsimokės pasidarbavi
mas.

Pati Paroda turės Lietuviams 
įdomų dalyką: Birutės Koply
čią nuo Birutės kalno Palango
je, su visokiais graždaikčiais ir 
namų išdirbiniais. Ruoškitės 
dalyvauti.

Kurie turi gražių daiktų iš 
Lietuvos, paskolinti parodai ar
ba parduoti, gali pristatyti į 
“Dirvos” redakciją arba Mote
rų Klubo pirmininkei O. Mihe- 
lichienei, 1200 Addison rd.

APIE LIETUVIŠKUS RADIČ 
PROGRAMUS

Kadangi kas sekmadienis te? 
ko išgirsti per radio Lietuviš
kus programus nuo jų pradėji
mo, kuriuos įvedė “Dirva” su 
Clevelando Lietuvių biznierių- 
pagalba, atsikreipimas anaun- 
cerio p. Karpavičiaus į klausy
tojus kad jie pareikštų savo 
mintis apie tuos programus pa
skatina mane pareikšti savo 
opiniją. Manau kad yra vienas 
iš geriausių sumanymų leisti 
Lietuviškas dainas ir muziką 
per radio, o ypatingai Clevelan- 
de, kur jau retai gali išgirsti 
Lietuvišką dainą skambant.

i Pirmiau Clevelando Lietuviai 
stovėjo gal pirmoj vietoj Lie
tuvių kolonijų tarpe chorų 
skaitlingumu, jų gražiu daina
vimu ne tik Lietuvių tarpe bet 
ir tarp Amerikonų. Bet dabar 
jau kas kita: Lietuviškų chorų 
kaip ir nėra, ne tik kaipo jau
nimo organizacijos, bet nei baž
nytinio, nors šioje kolonijoje 
randasi dvi Lietuviškos parapi
jos. Mano manymu, mes turė
tume džiaugtis iš radio pro
gramų ir dėkoti šio darbo su
manytojams bei remti tuos biz
nierius kurie prisideda prie 
Lietuviško radio programo fi
nansavimo. šį darbą galima 
pavadinti auksiniu ir jis reikia 
visiems Lietuviams remti, ypač 
šiuo momentu kada Clevelande 
Lietuviška daina pradeda mer
dėti ir retėti.

Noriu padaryti kelias pasta
bėles apie radio programų da
lyvius, kurie jau dalyvavo ir 
kurie dar dalyvaus jame. Ku
rie manote dainuoti solo, butų 
gerai kad palavintume! daugiau 
balsą; duetuose nėra daug skir
tumo, nes netaip žymu balso 
netobulumas. Muzika visada 
reikia duoti Lietuviams suprad- 
tama ir gyva.

Lapkričio 6 d. įžanginis mar
šas, “Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona”, tiko geriau ir gražiai 
skambėjo; jis yra naujesnis ir 
gyvesnis. Taip pat gražiai iš
ėjo p-lių Salesevičiučių duetas 
ir O’Bell orkestro muzika.

Taigi valio Lietuviškas radio 
programas! Mylįs Dainą.

Iš KUPIŠKĖNŲ SUSIRINKI
MO

Lapk. 4 d. atsibuvo ekstra 
susirinkimas Kupiškėnų Bendro 
Klubo Amerikoje 2-ros kuopos. 
Kuopos valdyba kitam metui 
palikta ta pati senoji. Buvo at
vykęs ir susirinkime dalyvavo 
centro pirmininkas Jonas J. Ku
lis iš Chicagos; buvo svarstyta 
laiškas atsiųstas iš Kupiškio 
nuo K. B. K. A. centro sekr. J. 
Juodakio, kuriam buvo paves
ta sutverti Kupiškio valsčiaus 
pažangiųjų Kupiškėnų draugi
ją, kuriai butų galima pavesti 
K. B. K. A. Liaudies namo pri
žiūrėjimas Kupiškyje. Jonas 
Juodvalkis savo svarbų darbą 
atliko, suorganizavo Pažangių
jų Kupiškėnų Sąjungą, kurios 
valdybą sudaro žymesni tos 
apielinkės veikėjai: K. Augu
lis, P. Krapaviskas, M. Krupe- 
lis, P. Burokas, J. Bukėnas, A. 
Marcinkevičius, D. Tamošiūnas, 
D. Vaitkunas, P. Krapaviskienė.

Clevelando 2-ra kuopa prita
rė pavedimui Liaudies Namo 
•globojimą Pažangiųjų Kupiškė
nų Sąjungai, kuri turi tikslo 
veikti bendrai viso Kupiškio 
valsčiaus žmonių naudai ir kad 
tas namas galės vadintis Pažan
giųjų Kupiškėnų Sąj-gos Liau
dies Namas. Jame bus knygy
nas su skaitykla, svetainė, vieš
butis, valgykla, arbatinė, pa* 
saulinių informacijų biuras, tt.

Centro pirmininkas Jonas J. 
Kulis ragino visus Kupiškėnus 
darbuotis, laikytis vienybės ir 
stumėti pirmyn Kupiškio Liau
dies Namo steigimą.

2-ra kuopa Clevelande atsi
šaukia į visus vietos Kupiškė
nus ir šiaip geros valios Lietu
vius aplinkinių valsčių gyven
tojus, stoti dirbti šiam svar
biam tikslui. Parodykime kad 
mes Kupiškėnai esam susipra
tę ir mokam dirbti kulturingus 
darbus. 2-ros , kp. Valdyba.

LANKĖSI svečias, šiose die
nosi Clevelande lankosi C. J. 
Milius, iš Pittsburgh (Sharps
burg), Pa. Jis yra atstovas 
nuo Sharpsburg Motors Co. ir 
dalyvauja Nash automobilių 
pardavėjų konferencijoje.

Atsilankęs “Dirvos” redakci
joje plačiai papasakojo apie 
Pittsburgo Lietuvių veikimą ir 
ypač apie jų , stiprų Radio klu
bą, kuris palaiko Lietuvių ra
dio programus. Jis yra Pitts
burgh© Lietuvių Radio Klubo 
vice-pirmininkas.

RADIO PROGRAMAS
šį sekmadienį, 9 vai. ryto, iš 

stoties WJAY, bus girdimi se
kanti Lietuviai artistai

Salasevičiutė ir Luiza duetas.
Luizų orkestras.

APIE “DIRVOS” RADIO 
programą. Kaip prie visko taip 
ir radio programo pradžia yra 
sunki. Bet laikui bėgant geri
nama ir tobulinama, štai kaip 
ir pereitą sekmadienio rytą, 9 
vai., klausiausi Lietuviško pro- 
gramb ir man gan gerai pati
ko. Pasirodė jog atidarymo mu
zika pakeista; naujas maršas 
daug geriau tinka; taipgi mer
ginų duetas labuti puikiai pavy
ko. Kaipo klausytojas nenorė
čiau būti patarėju, bet ar ne
būtų galima užklausti klausyto
jų ką jie geriau mėgsta, ir to
kiu budu po biskį galima butų 
pagerint. Girdėjau.

“SĄŽINĖ”. Sekmadienį, be
siklausant Lietuviško radio pro
gramo 9 vai. ryto iš stoties W 
JAY, girdėjosi pranešimas apie 
L. Vyčių 25 kp. rengiamą per
statymą veikalo “Sąžinė”, ' šį 
sekmadienį, Lapkričio 13, Lie
tuvių salėj.

Veikalas “Sąžinė” vaizduoja 
štai ką: Prologe parodo kaip 
mažas Romualdas mokosi skai
tyti ir dėkoja Dievui kad jam 
davė gerą mamytę, o pirmame 
akte, 18 metų vėliau, vaizduo
ja kaip revoliucijonierių vadas 
prikalba Romualdą stoti į jų 
eiles.

tą poetą Romualdą į savo ža
bangus ir šis net tampa jų va
dovu ; 3-me akte, Romualdo tė
vai jiesko savo sunaus, revo- 
liucijonieriai gi suimdinėja vi
sus nekaltus žmones. 4-me ak
te, revoliucijonieriai priverčia 
Romualdą pasmerkti mirtin Al
bertą, Romualdo gerą draugą. 
5-tas aktas yra paskutinis ir 
įdomiausias, šis aktas vaizduo
ja kalėjimą, kur įmestas ir pa
smerktas mirti pats Romual
das. Jį kalėjime peršauna Ro- 
tenbergas ir jis miršta ant se
sers Klaros rankų, šis veika- 

2-me akte parodo kaip; las yra vėliausia parašytas Lie-
revoliucijonieriai pagauna rim-1 tuvių kalboje.

Iš Collinwood
Iš PARAPIJOS VAKARO. 

Pereitą sekmadienį Lietuvių sa
lėje buvo surengtas vakaras 
naujos parapijos rlaudai. Buvo 
perstatyta komedija “Cingu- 
Lingu”, vaizduojanti vieno gir
tuoklio gyvenimą. Aktoriai sa
vo roles atliko gerai. Juozas 
Kayackas padainavo porą dai
nelių, akompanuojant Salomė
jai Dubauskaitei; išėjo labai 
gerai. J. šeštoko dukrelė artis
tiškai pašoko. Programo laiku 
publikos buvo neperdaugiausia, 
bet j šokius atidėjo daug jauni
mo. Visi linksminosi iki vėlai.

Parapi jonas.

KAS VAŽIUOJA LIETU
VON? Kurie manot šią žiemą 
važiuoti Lietuvon, nelaukit nie
ko, rengkitės dabar, štai Gruo
džio 2 d. išplauks Kalėdinė Eks
kursija į Lietuvą švedų Ame
rikos Linijos laivu “Drottning- 
holm”. Ekskursija yra užgir- 
ta Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjungos ir bus po vadovys
te švedų Amerikos Linijos at
stovo V. P. Mučinsko.

Kreipkitės į “Dirvos” agen
tūrą informacijų ir dokumentų.

PAJIEŠKKAU Jurgio ir And
riaus Šabunų, kilusių iš Levanavo 
kaimo, Aukš. Panemunes v., Kauno 
ap. Jie gyvena Amerikoje apie 20 
metų. Mano antrašas toks:
Lithuania Kaunas I,

XIX Kranto g. 30a.

Vaidinime dalyvauja šie vie
tos scenos mėgėjai: V. Žitkus 
— Kvintelio rolėje; St. šalkau- 
skaitė — jo žmona; A. Mačio- 
kas — Romualdas; A. Salase
vičiutė — Klara; P. Mačėnas — 
Albertas; J. Sadauskas — Ro- 
tenburgas; M. Žitkus — Knir- 
ša; A. Vilkaitis — Amerdij'A, 
Grigalevičiutė — Grafienė; P. 
Luiza — Braunsteinas; V. Ma- 
čiokienė — Sąžinė; J. Braziu- 
kas — jaunas, 7 metų Romu
aldas. Reporteris.

DEMOKRATAI LAI- 
MĖJO VEIK VISKĄ
Demokratų partija laimėjo 

rinkimus nuo S. Valstijų pre
zidento iki beveik paskutinių 
mažų valdininkų, išskyrus kele
tą Republikonų.

Cuyahoga apskrityje balsa
vo sekančiai:

Už Roosevelta 1,266,193
Už Hoover 1,171,139
Senatorium išrinktas Robert 

J. Bulkley, Atstovų buto na
riais: Truax, Young, Sweeney.

šerifu liko Sulzmann, Iždi
ninku Boyle ir tt.

Ohio Valstijos legislaturon 
liko išrinkti keli Republikonai, 
bet diduma Demokratai.

VIETINES žinias ar praneši
mus rašant, darykit juos trum
pus, nes arba netilps arba bus 
Redakcijos sutrumpinti.

PADeKA. šiuomi dėkojame 
visiems dalyvavusiems naujos 
parapijos vakare Lietuvių salė
je Lapk. 6 d.; ačiū aktoriams, 
šeimininkėms, taipgi biznie
riams kurie prisidėjo su dova
nomis ir visiems kitiems kurie 
kuo nors pasidarbavo.

Parapijos Komitetas.

NAUJOS CollinwoOdo para
pijos komiteto susirinkimas į- 
vyks penktadienio vakare, Lap
kričio 11 d., paprastoje vietoje. 
Visi bukite laiku, yra svarbių 
reikalų aptarimui. Praeito pa
rengimo komisija pra'.on a pri
sirengti išduoti raporto.

A. Dubauskas.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti 
trumpi ir tik apie patį dalyką.

RADIO
Koncertas ir Balius

, ■ r . 1
Rengia “DIRVA’’ Ketvirtadieni, Thanksgiving Dienoj, nuo 5 vai. v.

Lapk.-November 24
LIETUVIŲ SALĖJE

6835 Superior Avenue Pradžia 5 vai. po pietų
šiame koncerte bus renkama nauji Radio artistai del Lietuvių programo 'iš Stoties WJAY, 

taigi jų bus daug ir visokių: muzikantų, akordionistų vaikinų ii- merginų, ir grojančių kito
kiais instrumentais. Bus smuikininkų vaikų ir mergaičių, bus dainininkų vyrų ir merginų.

Taipgi, šiame Koncerte bus leidžiama IšLAIMeJIMUI 5 METINĖS “DIRVOS” PRENU
MERATOS. Ateikit laimėti “Dirvą”, pasiklausyti puikaus programo, ir paskui pasišokti.

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI. ŠOKIAMS IRGI 25c. Šokių pradžia 8 v.

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 reikalų kaslink palikto turto. 

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

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

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

| MRS. A. JAKUBS |
(A. JAKUBAUSKIENĖ)

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų

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

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- E 
Ę nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- -■
= gos. žemiausia kaina laidotuvėms,, visos lėšos' $150

ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit. =
I 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 |
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiii=

£<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiifiiiiii'i£

^NIKODEMAS A. WILKELIS f
(Neverauskas) E

š ’’ _ H
Ę Licensed Funeral Director
= Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- 5
E dernišką laidotuvių vietą =

WILKELIS FUNERAL HOME | 
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok =
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems s 
= lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- =
S derniškas. E
E HEnderson 9292 =
"iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniinnK- .
įĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimmiiiiį 

= Visai nauji Rudeniniai ir Žieminiai Vilnoniai = 
| SIUTAIIR OVERKOTAI | 
= Vyrams ir jauniems Vaikinams |

SPECIALIAI C*| Pirmiau parsidavė |
NUPIGINTA ^JLmI iki $25 f

= S
= Didžiausias pasirinkimą marginiu paskiausio modelio. g

THE KRAMER & REICH CO.
= (Virš 30 metų toje pačioje vietoje) j
Ę 7002-01 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. E
=jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmi>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin5
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DARB
IR DARBININKŲ

New York. — 1 
8 d. balsavimuose i 
ta išleisti $30,000,01 
jinė paskola viešu 
bams vesti, taigi t 
sides ėmimas darb 
tų darbų vykdymą 
greit spės darbus 
Gaus darbų apie 5, 
bininkų.

Toledo, O. — Šiai 
te 50 dirbtuvių išd 
automobiliams reiki 
automobilius dabar 
14,575 darbininkų; 
poros savaičių beg 
ėmė i darbus 503 d: 
kus daugiau..

Plieno išdirbystes 
tiniu laiku palaiko 
tik vienos automobi 
dil'bystės, duodamos 
kymus naujai gamina 
automobiliu modelian

Plieno išdirbystes t 
21 nuoš. normalio b 
imant. Vietomis dii 
nuoš. normalio, kitur 
tur tik 13 nuoš. nori 

i Clevelande plieno 
bystės dirba su 35 
normalio.

Bravorai rengiasi < 
Amerikoje bravorai n 
darni savo Įstaigas ir 
rengdami dirbti, skiri 
lijonus dolarių Įsirenj 
Pabst Brewing Corp, 
waukee, Wis., paskyi 
milijonu dolarių pag 
mui savo bravoro.

New York. — Suvi 
000 darbininkų gavo d; 
Standard Oil Co. of 
Jersey varyklose ir 
darbininkų paėmė Su 
Vacuum Oil Co. bėgyj: 
ros pastarų savaičių.

Cincinnati, O. — Pn 
ant Gamble muilo išdii 
tė mėnuo laiko atgal Į 
penkių dienų darbą vis 
savo darbininkams Si 
nytose Valstijose ir K 
doj. Dabar visi raštinių 
nautojai dirbs 5 dienas 
vaitę, bet mokestis nem 
žinama.

18 užmušta. Varša’' 
griūvant sienai bravore, 
’ ‘ito ant darbininkų ir 
i škas alaus rauginimo- 
bilas ir aštuoniolika žm< 
užmušė. Savininkas si 
tas už tai kad prieš ti< 
laikė raugytuvą šešti 
aukšte.

22 užmušta. Edgegn 
Anglija. — Kasykloje i 
kus sprogimui užmušta 
darbininkai.
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