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30,000 TARNAU
TOJŲ

TI ATSIMOKĖTI 
GĖRIMAIS

Washington. —Demokra
tų partijos laimėjimas rin-

IR DARBININKŲ ŽINIOS

HOOVER UŽKVIETĖ MIRĖ PROF. KEISTUTIS
ROOSEVELTĄ TAR- ŠLIUPAS

TIS KAS DARYTI

Išgirskit Musų Balsą!

New York. — Lapkričio 
8 d. balsavimuose nubalsuo
ta išleisti $30,000,000 valsti- 
jinė paskola viešiems dar
bams vesti, taigi tuoj pra
sidės ėmimas darbininkų . į 
tų darbų vykdymą kaip tik 
greit spės darbus pradėti. 
Gaus darbų apie 5,000 dar
bininkų.

Toledo, O. — Šiame mies
te 50 dirbtuvių išdirbančių 
automobiliams reikmenis ir 
automobilius dabar užlaiko 
14,575 darbininkų; pastaru 
poros savaičių bėgyje pa
ėmė į darbus 503 darbinim 
kus daugiau..

dabar- 
beveik

Plieno išdirbystes 
tiniu laiku palaiko 
tik vienos automobilių iš- 
dirbystės, duodamos- užsa
kymus naujai gaminamiems 
automobiliu modeliams.

Plieno išdirbystes eina su 
21 nuoš. normalio bendrai 
imant. Vietomis dirba 35 
nuoš. normalio, kitur 20. ki
tur tik 13 nuoš. normalio.

Clevelande plieno 
bystės dirba su 35 
normalio.

išdir- 
nuoš.

Bravorai rengiasi dirbti. 
Amerikoje bravorai naujin
dami savo Įstaigas ir prisi
rengdami dirbti, skiria mi
lijonus dolarių įsirengimui. 
Pabst Brewing Corp., Mil
waukee, Wis., paskyrė du 
milijonu dolarių pagerini
mui savo bravoro.

Washington. — Didžiau
sios Amerikos skolininkės, 
Anglija ir Francuzija, pra-j 
šo paliuosuoti jas nuo mo-1 
kėjimo karo skolų dalies ku
ri išpuola mokėti Gruodžio1 
mėnesį. Kiek nujaučiama, 
tos dvi valstybės, o prie jų 
ir kitos, nori išreikalauti 
visiško karo skolų sumaži
nimo, kadangi jos sumažino 
Vokietijai karo atlyginimų 
naštą.

Prezidentas Hoover, ga
vęs tokį prašymą, kelionėje 
iš Kalifornijos, kur jis buvo 
iškeliavęs balsuoti laike rin
kimų, pasiuntė telegramą 
naujai išrinktam preziden
tui Rooseveltui kad pribū
tų į Washingtona pasitar
ti apie Europos skolų reika
lą. Hoover nežino ką re
komenduoti Kongresui ku
ris susirinks Gruodžio mė
nesį, iki nepasitars su Roo
sevelt.

Roosevelt atsakė Hoove- 
rui jog sutinka pribūti ir 
pasitarti apie visą padėti.

Demokratų partijos va
dai, matydami Europos ša
lių atsišaukimus sumažinti 
karo skolas., pradėjo kriti
kuoti Hoover’o politiką ir 
pasakė kad Kongresas turi 
atmesti visokius siūlymus 
karo skolų pertvarkymo.

“Dirva” gavo telegra
mą nuo A. S. Trečioko iš 
Newark, N. J., kad gau
tu kablegramu iš Kauno, 
ten Lapkričio 15 d. mirė 
Prof. Keistutis šliupas, 
Dr. Jono šliupo sūnūs.

AUDROJE ŽUVO AR
TI 2,500 ŽMONIŲ

Dalį 
smar- 
juros 
Santa 
sunai-

Havana, Kuba. — 
Kubos salos peršlavė 
ki audra užliedama 
vandeniu, miestelį 
Cruz Del Sur visai
kino, daug nukentėjo Ca- 
meguay miestelyje ir kituo
se. Apskaičiuojama kad 
vusių bus apie 2,500.

Nuostolių padaryta 
milijonus dolarių.

ŽU-

už

New York. — Suvirs 1,- 
000 darbininkų gavo darbus 
Standard Oil Co. of New 
Jersey varyklose ir apie 
darbininkų paėmė Socony- 
Vacuum Oil Co. bėgyje po
ros pastarų savaičių.

Cincinnati, O. — Procter 
ant Gamble muilo išdirbys- 
tė mėnuo laiko atgal įvedė 
penkių dienų darbą visiems 
savo darbininkams Suvie
nytose Valstijose ir Kana
doj. Dabar visi raštinių tar
nautojai dirbs 5 dienas į sa
vaitę, bet mokestis nenuma
žinama.

18 užmušta. Varšavoje, 
griūvant sienai bravore, už- 
■■ ’ito ant darbininkų milši- 
r škas alaus rauginimo- ku
bilas ir aštuoniolika žmonių 
užmušė. Savininkas suim
tas už tai kad prieš tiesas 
laikė raugytuvą šeštame 
aukšte.

SUMIŠIMAI TAUTŲ SĄ
JUNGOS SOSTINĖJ

Geneva, Šveicarija. — 10 
d. Lapkričio Tautų Sąjun
gos sostinėj Įvyko susirė
mimas radikalų su kariume- 
ne, kame kareiviai nušovė 
11 žmonių.

Susišaudymas su karei
viais įvyko kada radikalai 
norėjo Įsiveržti į prieš-so- 
cialistinį mitingą, ir pradė
jo kareivius įžeidinėti. Už 
riaušių pradėjimą suimtas 
ir apkaltintas komunistų 
laikraščio redaktorius.

Socialistai ir komunistai 
pradėjo rengti protesto mi
tingus prieš tas žudynes ir 
betraukdami žmones į save 
patys tarp savęs susipešė.

Genevoj apšauktas karo 
stovis, 5,000 kareivių sau
goja tvarką.

85,000,000 BUŠELIŲ SU
NAUDOTA ŠELPIMUI 
Washington. — Iš fede

rates valdžios ūkių tarybos 
žinios šymet buvo paimta 
85,000,000 bušelių kviečių, 
sumalta i miltus ir išduota 
per Raudonąjį Kryžių šel
pimui biednų šeimų. Apie 
20,000,000 asmenų tokiu bil
du buvo nors išdalies tais 
miltais aptiekti.

Taip pat buvo panaudota 
valdžios žinioje esantis va
tos perviršis, išausta 44,- 
907,608 jardai materijos, iš 
kurios pasiūta milijonai pa
prastų apvalkalų.

ŠMUGELNINKAI TIKI 
DIDELIO BIZNIO

Po prezidento rinkimų ir 
“šlapiųjų” laimėjimo, nors 
prohibicija dar oficialiai gy
vuos tūlą laiką, degtinės 
šmugelninkai rengiasi prie 
milžiniško biznio Padėkų ir 
Kalėdų-Naujų Metų šven
tėse.

22 užmušta. Edgegreen, 
Anglija. — Kasykloje išti
kus sprogimui užmušta 22 
darbininkai.

APKAUSTĖ 300,000 
ARKLIŲ

Monroe, Mich. — Vienas 
kalvis per 50 metų savo kal- 
viavimo pakaustė 300,000 
arklių. Dabar jis giriasi 
kad blogiems laikams atėjus 
jo biznis gerėja, nes ūkinin
kai mažiau naudota auto
mobilius, b gryžta prie ark
lių.

FRANCUZAI PASTATĖ 
DIDŽIAUSI LAIVĄ

St. Nazaire, Francuzija. 
— Francuzijoje šiose dieno
se pakrikštytas naujas pa- 
sažierinis laivas, jurų mil
žinas “Normandie”. Laivas 
dar visai nebaigtas, jis pra
dės vežioti pasažierius per 
Atlantiką 1934 .metais. Lai
vas yra 1,020 pėdų ilgio ir 
73,000 tonų svorio. Pasa- 
žierių veš 2,132. Kaštuos 
viso $30,000,000.

Tai yra didžiausias už 
bent vieną iki dabar esan
čių pabūdavo tų laivų, bet 
kadangi pasažierių skaičius 
sulyginus su tuo laivu ir ki
tais didžiaisiais yra mažas 
(kiti veža iki 4,000) tai šis 
naujas laivas turės daug 
vietos ir visus patogu' iri 
net trečios klesos kelk- 
WullTiS.

Maskva. — Sovietų carai 
pasiėmė apnlažinti valdiš
kų įstaigų tarnautojus nykimų, sako, išriš visą Euro- 
įsakė paliuosuoti nuo 25,000 
iki 30,000 raštinių tarnau
tojų. Tas reiškia kad apie 
30,000 buvusitj baltarankių 
komisarėlių iF raštinių tar
nautojų netenka duonos ir 
lieka ubagais. Valdžia sa
ko kad jie turės eiti dirbti 
visokius “naudingus dar
bus”, reiškia bus išmėtyti 
po dirbtuves ir ukius. Bet 
kokie iš jų bus darbininkai? 
Jie greičiausia bus griovi
kai pačių sovietų tvarkos, 
keršijimui už pavertimą jų 
juodais vergais.

KODĖL STALINO ŽMO
NA MIRĖ?

Maskva. — Nežiūrint kad 
sovietų diktatoriaus Stali
no žmona užėmė aukštą 
vietą, jos mirtis pasilieka 
paslaptyje. Pranešimas a- 
pie jos mirtį Lapkričio 10 
d. buvo trumpas: tik pasa
kyta kad mirė ir kad buvo 
32 metų amžiaus. Mirtis 
atėjo staiga, vakaro laiku.

Kadangi mužikai nežino
jo savo valdovų privatinio 
gyvenimo tai ir nežinos ko 
ta jauna moteris mirė.

Ji tapo palaidota su ko
munistiškomis iškilmėmis— 
nulydėta iš Raudonosios ai
kštės į senovišką vieųuoly- 
ną ir palailota. Ji buvo pa
guldyta raudoname grabe.- 
Lydėjo apie 100,000 žmonių. 
Stalinas su savo sunais ėjo 
paskui grabą pėkščias ket
vertą kilometrų.

FORRAS UŽ LAISVĄ 
PREKYBĄ

Bostono vienas laikraštis 
skelbia kad Fordas dabar 
jau laikosi Demokratų pu
sėje, nors prieš rinkimus 
rėmė Hooverą. Ford sako 
jog jo nuomone biznis pra
dės gerėti tuoj kaip tik De
mokratai įves laisvą preky
bą be muitų. Demokratų 
platforma, sako Fordas, at
nešiąs didelę naudą visam 
pasauliui. Jeigu bus panai
kinti muitas, daug permai
nų įvyks, ir prades'atgryžti 
geresni laikai, sako Ford.

SUTAUPYS $4,000,000
Panaikinus prohibicija, ir 

iš kitos pusės valdžia daug 
sutaupys. Dabar užlaiky
mas prohibicijos laužytojų 
federalei valdžiai atsieina į 
metus apie $4,000,000, arba 
po $350 į metus už kiekvie
ną.

New York. — Surinktos 
žinios iš tam tikrų industri
jų rodo kad tų industrijų 
vedėjai ir fabrikantai turi 
numatę praleisti i $70,000,- 
000 savo dirbtuvių moderni
zavimui.

Tik bus blogai ir toms in- 
’’s'Tiioms ir darbininkams 

ies Įsirengs taip kad 
' "'Vingiau darbininkų at- 

i liuosuotų mašinos.

pos skolų klausimą. Euro
pa skolinga apie $22,000,- 
000,000 ir tik panaikinimu 
prohibicijos busią galima 
Europai karo skolas atmo
kėti šiai šaliai.

Trylika šalių, neskaitant 
Vokietiją ir Rusiją, sutiko 
mokėti Amerikai per atei
nančius 60 metų, $11,000,- 
000 karo skolų ir $10,500,- 
000,000 nuošimčių.

Jokiu bildu tos šalys ne
galėtų atsilyginti Amerikai 
tų sumų auksu. Tiek aukso 
pasaulyje nėra. Tiktai gė
rimais, sako, Europa galės 
atsilyginti Amerikai karo 
skolas, vietoj auksu.

Na tai Amerika turi ren
gtis, nes reikės daug išger
ti už 22 bilijonu dolarių!

DREBĖK, AMERIKA! 
“SAUSIEJI” KRUTA!
Washington. — “Sausie

ji” po rinkimų apsidairę, 
nors visai sumušti, pagra
sino Amerikai savo nauja 
ataka. Nors laimėjo “sla
pieji”, bęt “sausieji” pasi
skubino išleisti pareiškimą 
kad prohibicija dar yra įs
tatymas ir kad jis turi būti 
pildomas; visi valdininkai 
pastatyti saugoti prohibici
jos laužytojus, turi savo 
pareigas eiti.

“Kaip dabar ‘Slapieji’ pa
sirodo, jie nieko neišmoko,” 
sako “sausųjų” vadai, “to
dėl tas aiškiai įrodo kad aš
tuonioliktas priedas turės 
būti paliktas kaipo vienati
nis išrišimas svaiginančių 
gėrimų klausimo.”

NE TAM PATARNAVO
Kansas City, Mo. — Val

gy klon užėjo slaptos polici
jos narys ir užsisakė val
gyti. Patarnautojas jo už
sakymą priėmęs nuėjo. De- 
tektivas belaukdamas užsa
kyto maisto paėmė skaityti 
detektivų žurnalą. Jame 
rado vieną atvaizdą kuris 
jam j ką tai panešėjo. Ka
da sugryžo patarnautojas, 
detektivas pažino kad tai 
tas pats žmogus kurio at
vaizdas žurnale tilpęs ir ku
rio policija j ieško nuo 1930 
metų už pabėgimą iš 
jimo. JĮ suėmė.

kale-

Oak-Atmetė prohibiciją.
land, Calif. — Šis miestas 
pirmutinis po prezidento 
rinkimų pasiskelbė kad pa
naikina prohibiciją ir įsakė 
policijai liautis persekioti 
žmones už svaiginančius gė
rimus.

Pinigu padaugėjo. Perei
tą savaitę šioje šalyje pini
gu cirkuliacijoje buvo $35,- 
000,000 daugiau negu sa
vaitė pirm to.

Iš 5.085 bankų raportuo
ta kad ši bertaini iie turėjo 

piiu m $198.281000 negu 
j pirmesni bertaini.

I

Lietuvos Atstatymo Ben
drovės įgaliota Komisija 
jau nekartą per laikraščius 
atsišaukė į visus šios ben
drovės dalininkus (šėrinin- 
kus) prašydama visų ne
trukdant laiko, priduoti sa
vo tikruosius adresus. Tie 
adresai komisijai reikalin
gi visiems išsiuntinėti Ben
drovės stovio paaiškinimus, 
ir įgaliojimo blankas, su
rinkti reikalingą skaičių 
balsų sudaryti Bendrovės 
susirinkimą, kad jame butų 
galima sutvarkyti Bendro
vėj reikalai. Bendrovė savo 
knygose turi dalininkų adre
sus, bet jie įrašyti dar prieš 
penkiolika metų, ar kiek vė
liau. Per tą laiką daug da
lininkų persikėlė apsigyveno 
kitur. Kiti mirę ir savo ak
cijas palikę savo turto pa
veldėtojams, kurių adresai 
mums irgi nežinomi. Taip 
vienų, taip ir kitų adresai 
mums šiandien būtinai rei
kalingi aukščiau minėtam 
tukslui. Reikalas čia labai 
svarbus ir išteisinamas, nes 
mums reikia kuo didžiausio 
skaičiaus balsų, įvykdyti le- 
gališką Bendrovės susirin
kimą. Visuotinas susirinki
mas gali Įvykti tik dalyvau
jant 51'- visų dalininkų bal
sų, ar dalininkams patiems 
asmeniškai susirinkime da
lyvaujant, ar savo balsus 
perduodant per savo įgalio
tus atstovus, kurie susirin
kime dalyvauja.

. Todėl paantriname savo 
atsišaukimą, ir prašome vi
sus dalininkus kuo greičiau
sia mums priduoti savo tik
rus adresus; siųskite by ku
riam žemiau pasirašiusių 
Komisijos narių, arba cen
tro raštinėn, kad galėtume 
visiems pasiųsti reikalingas 
informacijas ir įgaliojimo 
blankas.

Padarykime išmintingą 
darbą

Legališki šitos Bendrovės 
susirinkimai mėginti su
šaukti jau ne viena kartą, 
bet pasidėkuojant dalininkų 
apsileidimui iš vienos, ir ne
turėjimui dalininkų teisingų 
adresų iš antros pusės, susi
rinkimų neįvyko, ir todėl 
Bendrovės reikalai turėjo 
likt tokioj netvarkoj kokioj 
buvo. Užtat musų Bendro
vės turtas, kurį mes sudėjo
me, nyko ir nyksta. Ir galu
tinai jis sunyks jei mes ir šį 
kartą nepasistengsime lega- 
liško susirinkimo įvykdyti. 
O susirinkimas reikalingas 
štai kodėl:

Kurdami Lietuvos Atsta
tymo Bendrovę mes sudė
jome kapitalo savo pinigais 
$362,080 sumą. Tūlą laiką 
Bendrovė davė pelną, bet 
laikams pasikeitus, kaip jau 
kartą minėjome, atsirado 
priežasčių kurios Bendrovei 
pelnu neleido verstis. Reikė
jo Bendrovę pertvarkyti, ir 
tam reikalui buvo stengia
masi sušaukti legališką su
sirinkimą; atsišaukta į da
lininkus, bet vieni jų nesu
rasti, o kiti nekreipė dėmė
si'' !'• t.-’ip rci1 nlinro halsų 
skaitliaus negalint surinkt, 
ir susirinkimas negalėjo į-

vykti. O tam pasidėkojant 
turime štai kokias išdavas: 
kapitalo mes sudėjome $392, 
080. Iš tos sumos šiandien 
turime turto Bendrovės kny
gose tik: Lietuvoj akcijų už 
$47,000; Amerikoj akcijų už 
$20,000 ir savo namą už 
$95,000. Viso Lietuvos At
statymo Bendrovės turtas 
šiandien vertas—pagal Ben
drovės atskaitos (raporto) 
—$162,000. Taigi, del dali
ninkų nerangumo, del kurio 
jie nepridavė savo balsų su
daryti visuotiną susirinki
mą ir tam susirinkime per
tvarkyti Bendrovės reika
lus, Bendrovės kapitalo jau 
sudilo $220,080.

Matykite koki nuostoliai 
darosi del dalininkų apsilei
dimo! Ir jei dalininkai ir šį 
kartą bus taip nerangus, jei 
jie mums nepriduos savo a- 
dresus ir neatkreips dėme
sio j musų reikalavimus, tai 
ir dabar negalėsime sudary
ti visuotino susirinkimo, ir 
todėl nebus salima Bendro
vės reikalų pertvarkyti, ir 
viskas turės likti taip kaip 
ikišiol buvo. O tada Bendro
vės laikymas, valdžiai mo
kesčių mokėjimas ir kitokios 
išlaidos, musų Bendrovės 
turtą sunaikins.

Atsidarykime akis!
Nenorėdami to prileisti— 

padarykime bent kartą iš
mintingą darbą, kurio mes 
būtinai reikalaujame: visi 
dalininkai, akcu” savinin
kai, priduokite mums savo 
tikrus adresus bent kuriam 
žemiau pasirašiusių Komi
sijos narių, arba centrui. 
Komisija gavus adresus, vi
siems akcijų savininkams 
išsiuntinės reikalingas in
formacijas, dvi įgaliojimo 
blankas, ir kartu paaiškini
mus Bendrovės stovio. Abi
dvi blankas turėsite išpil
dyti, jose įrašydami savo ir 
savo įgaliotinių vardus, pa
vardes, akcijų numerius ir 
jų kiekį, ir taip išpildę, 
blankas nusineškite pas Vie
šąjį Notara (Notary Pub
lic) ir ten pasirašę, duokite

(Pabaiga ant 5-to p.)

NaujausiTEATRAI
Baudžiauninke

4 aktų melodrama, pritaikyta leng- 
i vam perstatymui Amerikos Lietu

vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 5 
moterų. G7 pusi........................... 50c.

Žentai iš Amerikos
2 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina ,...50c

Kūmučių Rojus
Keturių veiksmų tragi-komedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
6 vyrų ir 6 moterų. Knygutė 60 
pusi. Kaina ........................... 50c

NENORĖJAI DUONOS — 
GRAUŽK PLYTAS

Trumputė, 20 pusi, komedija iš 
jaunųjų gyvenimo. Vaidinti rei
kia 3 vyrų. Kaina .............. 15e

DVI SESERĮ
4 aktų tragi-drama iš Amerikos 

, gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4 
i moterys ir apie 15 vyrų. Kny

gelė 60 pusi. Kaina ............... 50c

“DIRVA”
C820 Superior a v. Cleveland, O.



KORESPONDENCIJOS
P’ jiT’TQRI IR r'11-4 I Gavo čia apie 16 metu atgal, 
r 111 IjDUKUn iPaseckienė ir kita, kurios

KELIAUJA Į CLEVE- 
LANDĄ

Vietos tautininku sanda- 
riečių veikėjas Petras Pi- 
varonas rengiasi j Cleve- 
landą Lapkričio 24 d., kur 
dalyvaus “Dirvos” radio 
vakare su prakalba. Kar
tu su p. Pivaronu važiuoja 
vietos artistės p-lės Zona ir 
Julė Rajauskaitės ir Stefa
nija ir Bronė Zelenauskai- 
tės. Jos visos dalyvaus 
programe kaipo artistės.

pavardės nenugirdau. Jos 
padainavo senovišką dainą, 
kuri publikai net ašaras iš
traukė. Jos taip publikai 
patiko kad buvo priverstos 
tris kartus pakartoti.

Po koncerto buvo užkan
džiai ir pasikalbėjimai.

Linkėtina Radio Klubui 
gerų pasekmių ir darbuotis 
išvien. P. R.

Rengia smagų vakarą. 
Lapkričio 23 d., ’prieš Pa- 
dėkavonės šventę, Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, 1721 
Jane St., S. S., Įvyks gra
žus koncertas ir šokiai. Da
lyvaus Įvairių rūšių artis
tai svetimtaučiai ir jų tar
pe bus dvi Lietuvaitės, Ra
jauskaitės. Taipgi grieš 
puikus orkestras iš vienų 
akordeonistų jaunų Lietu
vių, ir puikus Blumbergo 
orkestras. Šokiai bus prieš 
programą ir po. Šiam va
karui vadovauja J. Blum- 
bergis. Atsilankiusieji bus 
patenkinti. Kor.

Knypkis išgelbėjo polici- 
jantą nuo mirties. Lapkr. 
12 .d. anksti rytą Įvyko poli- 
cijanto susišaudymas su nu
žiūrėtu plėšiku. Jie pasi
keitė keliais šūviais. Ban
ditas tapo nušautas ir poli
cijantas sužeistas. Viena 
bandito paleista kulka pa
taikė Į policijanto švarko 
knypkj (guziką) ties pilvu, 
jeigu ne knypkis, nuo tos 
kulkos policijantas butų 
kritęs. •

Užsidarė bankas. Šią sa
vaitę neatidarė durų Dia
mond National Bank, kuris 
turi 25,000 depozitorių ir 
$9,919,000 jų sudėtų pinigų. 
Kalbama apie banko peror
ganizavimą.

■Nupigino pieną. Keletas 
žymesnių pieninių nupigino 
pie o kainą. Dabar pienas 
pamiduos: 8c kvorta prista
tant į namus ir 7c perkant 
iš krautuvių.

Radio Klubo koncertas. 
Lapkričio 7 d. atsibuvo vie
tos ,Lietuvių Radio Klubo 
koncertas L. M. D. salėje 
paminėjimui metinių sukak
tuvių nuo klubo Įsteigimo.1 
Dabar išrinkta nauja klubo' 
valdyba, pirmininkas yra p. 
Katilius, taigi klubas su di
desne energija rengiasi dir
bti ir rengiasi prie pageri
nimų programo.

Šis koncertas buvo links-

Nelaimės. Spalių mėne
sio bėgyje Pennsylvanijos 
industrijose užmušta 100 
darbininkų ir 7,486 sužeis
ta. Rugsėjo mėn. užmušta 
tik 80. Iš užmuštų Spalių 
mėn. 26 sutiko mirtį kietos 
anglies kasyklose, 15 mink
štos anglies, 14 užmušta po 
dirbtuves, kiti kitur visur 
laike darbo.

«------------
Atidarė pavyzdingą kalė

jimą. Lewisburg, Pa. — 
Čia tapo atidarytas valsty
binis kalėjimas, kuris bus 
kaip universitetas. Prasi
žengėliai prieš federalius įs
tatymus tame kalėjime tu
rės visas progas pasidary
ti naudingais visuomenei ir 
tęsti mokslus. Kalėjimo iš
statymo kaštavo $3,400,000. 
Jis turi studentų kambarius, 
sueigų sales, lekcijoms sa
lę, knygyną, skaityklą, fut
bolo ir atletikos lauką, gim
nastikos kambarius, dirbtu
ves, ūkę, filmų teatrą, ligo
ninę, kliniką ir kafeteriją.

Jame yra vietos del 1,500 
žmonių. Kurie kaliniai ge- 
rai užsilaikys, gaus sau pri
vatinį kambarį su visais pa
togumais ir su maudyne.

mas ir pelningas, kadangi 
publikos buvo pilna salė.

Vakarą atidarė P. Dar- 
gis ir perstatė Blumbergio 
orkestrą; po muzikos sekė 
dainos Venienės ir' Paukš
tienės; toliau vienas jaunas 
vyrukas grojo koncertina; 
paskiau Zona Rajauskaitė 
deklamavo, jos,sesutė Julė 
skambino pianą, po to buvo 
perstatytas veikalukas “Ra
seinių Magdė”, vaidino P. 
Masteika, P. Grinienė, P. 
Katkus ir pora kitų.

Toliau, vienas narys iš 
Homestead pasakė gražią 
kalbą. Po to buvo pakvies
ta “Žemaitiška Kūmutė”, 
kurią suvaidino Z. Rajaus
kaitė. Kalbėjo J. Katkus 
grojo Ukrainą Orkestras.

Buvo pakviestos ir senos 
dainininkės, kurios dainuo-

Tarnaičių balius. Vieno 
turtuolio, gyvenančio Mt. 
Lebanon, tarnaitė susikvie- 
tė pas save kitas tarnaites, 
jos susikvietė savo vaikinus 
na ir pakėlė balių. Šeimi
ninkų nebuvo namie. Tarp 
dalyvių kilo nesusipratimas 
ir net reikėjo pašaukti po
liciją. Pribuvus policija ra
do kieme keturis automobi
lius prikrautus ponų rūbų, 
kuriuos vaikinai butų jau 
išsivežę. Nieko sau “drau
gus” tarnaitės turi:... Ke
li “svečiai” areštuoti.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš 

kiams į Lietuvą “Dirvą”,

Nušovė ūkininką. Char
leroi, Pa. — Vienas 70 metų 
ūkininkas peršovė vaiką 
mrs medžiodamas pakliuvo 
ant jo žemės. Policijantas 
nuvyko pas senį paklausi
nėti kam jis šaudo, bet se
nis apsibarikadavo ir pra
dėjo šaudyt. Policijantas 
buvo peršautas, bet jis pa
taikė ir senį mirtinai nu
šovė.

Nori atsikratyt prohibici- 
jos. Pennsylvanijos valsti
jos legislaturoje tuoj bus 
patiekta bilius panaikini
mui prohibicijos Įstatymo 
šioje valstijoje, akivaizdoje 
Roosevelto laimėjimo ir di
dumos “slapiųjų” patekimo 
j Kongresą.

Pennsylvanijoje diduma 
balsų buvo paduota už Hoo- 
verį. bet kitų valstijų bal
savimas už Rooseveltą • at
svėrė Pennsylvanijos balsus 
žymia diduma.

AMBRIDGE, PA.

Pasipiktino A. P. L. A. 
Centro Valdyba. Aukščiau
sios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje 12 kuopos nariai 
pasipiktino šios organizaci
jos centro valdybos pasiel
gimu—suspendavimu 2-ros 
kuopos už tai buk ji tve
rianti naują draugiją. Bet 
12-tos kuopos nariai žinoda
mi kad tas neteisybė, nes 
žino 2-ros kuopos padėtį, 
todėl savo susirinkime lai
kytame Lapkričio 6 d. išne
šė protestą prieš A. P. L. 
A. centro valdybą už su
spendavimą 2-ros kuopos ir 
trijų narių iš 9-tos kuopos, 
ypatingai dabar prieš pat 
centro valdybos rinkimus. 
2-ra kuopa yra skaitlin
giausia nariais ir yra pir
mutinė iš organizavusių ir 
išauklėjusių A. P. L. A.

Kada 1921 m. tuolaikinis 
A. P. L. A. centro sekreto
rius ir “Laisvės” vakaruš
kų rengėjas pabėgo su apie 
$14,000 centro pinigų, tai 
jeigu ne 2-ra kuopa tai ši 
organizacija butų ir išny
kus, bet 2-ros kuopos pas
tangomis tapo atgaivinta.

Iki organizacijos iždas 
dar buvo tuščias tai ji ir 
tokių “prietelių” neturėjo. 
Kada dabar turtas siekia Į 
$20,000 tai vėl atsirado iš 
“Laisvės” pastogės “priete
lių” kurie bando jau ne tik 
pinigus bet ir visą šią or
ganizaciją po savo skvernu 
pakišti arba atiduoti L. D. 
Susivienijimui.

Aš anais metais sakiau 
A. P. L. A. nariams kad jei
gu “Laisvė” ir toliau mums 
organaus tai musų bėdos 
nebus paskutinės. Sakiau 
imti organu “Dirvą”, bet 
nekurie nariai sakė kad 
“Dirvos” išlygos perbran- 
gios. Dabar gi patys savo 
kailiu patiriam kiek atsiėjo 
ir dar atsieis komunistų 
laikraščio organavimas. Da
bar visi matom kad “Dir
vos” išlygos buvo kur kas 
lengvesnės ir prieinames
nės. Ji butų išplėtojus ir 
išauginus musų organizaci
ją, o raudonoji spauda pri- 
perėjo grobikų. Su “Dir
va” dirbdami butume gyve
nę meilėje ir sutikime, Lie
tuviai kaip broliai.

Už ką 2-ra kuopa spen- 
duojama? Matote, A. P. 
L. A. tai 2-ros kuopos pada
ras, ta kuopa sutvėrė orga
nizaciją, bet ji iš tos kuo
pos narių rankų ištruko ir 
buvo apiplėšta ir numarin
ta. 2-ra kuopa ją iš numi
rusių prikėlė ir vėl iždą iš
augino, na tai vėl atbėgo 
tie patys godišiai ir nori vi
są organizaciją pajungti Į 
L. D. Susivienijimą.

2-ra kuopa šoko ginti sa
vo organizaciją, tada cen
tras pradėjo laužyt galvas 
kaip čia sutramdžius kuo
pos prieštaravimus. Sura
do kad 2-ra kuopa 1917 me
tais pirko namą ir tvėrė 
klubą, kam buvo išsiėmę ir 
reikalingą carter). Dabar 
tie centro poneliai pareika
lavo kad 2-ra kuopa atiduo
tų jiems namą ir pinigus, o 
jei ne tai per 30 dienų kuo
pa bus suspenduoda. Na ir 
suspendavo dabar, ateinant 
centro valdybos rinkimams, 
žinodami kad negaus 2-ros 
kuopos balsų.

B. Gramba.

Oglesby, Iii. — Pradėjo 
dirbti Lehigh Cemento iš- 
dirbvstė, kuri stovėjo nuo 
Vasario mėn. Paimta dirb
ti 200 žmonių.

LIETUVA FILMU PA
VEIKSLUOSE

Januškevičius sugrįžo iš 
Lietuvos parvežė nufilmuo

ta Lietuvą ir Vilnių.

(Rašo “D.” Reporteris)
(Tąsa iš pereito num.)
O kaip abelnai ekonomi

nis gyvenimas išrodo ar yra 
bedarbių ir skurde gyve
nančių žmonių? paklausiau 
Januškevičių.

Ne, bedarbijų, galima sa
kyti, veik nėra Lietuvoje, 
sako Januškevičius. Lietu
voje statybos darbai mies
tuose eina plačiu mastu, ke
lių statyba, taisymas, kana
lizacija miestuose sudaro 
darbų, kiti railda darbus pas 
ūkininkus, tatai bedarbiu 
retas kas buna, darbus su
siranda: nors uždarbiai ma
ži, bet kadangi pragyveni
mas pigus, tai bado ir skur
do tokio kaip kituose kraš
tuose, Lietuvoje nėra.

Ūkininkai sako jis, kurie 
turi didesnius ir geriau su
tvarkytus ukius, kurie ne
turi skolų, labai gražiai gy
vena, bet ir prasiskolinusių 
ūkininkų, proporcionališkai 
imant, žymiai mažiau yra 
negu musų krašte Ameriko
je; licituojamų ūkių mažas 
skaičius palyginus su Ame
rikos ūkininkų bankrotais, 
arba Lenkijoj, kur šimtais 
ir net tūkstančiais ūkinin
kai bankrutuoji, žodžiu, 
Lietuvoje gyvenimas šimtą 
kartų geresnis visų žmonių 
Juoksmų negu musų kraš
te Amerikoje.
Vilnius nyksta, dvarai ban

krutuoja.
Didelis kontrastas eko

nomiškam gyvenime nepri
klausomoj Lietuvoj palygi
nus su okupuotos rytų Lie
tuvos žmonių gyvenimų, sa
ko p. Januškevičius. Aš bu
vau Vilniuje pereitą metą 
mačiau vargo ir bėdų Vil
niuje, bet dar šiek tiek Vil
nius atrodė geresniam eko
nomiškam < padėjime, nors 
buvo aiškiai matoma bedar
bė ir Lenkų policija vaikė 
bedarbius susirinkusius prie 
rotužės, bet mieste dar bu
vo šioks toks judėjimas; bet 
šį metą mačiau dar blogesnį 
vaizdą Vilniuje.

Vilniaus miestas sako jis, 
visiškai apmiręs, jame judė
jimas mažas, gatvės apleis
tos, netaisomos. Išskyrus 
Mickevičiaus ir didžiąją gat
ves, visos kitos suirę, krau
tuvių langai vietoms len
toms užkalti, kitur purvini, 
visur matomas didžiausias 
skurdas ir vdrgas. Pramo
nė ir industrija netik stag- 
nėjanti, bet bankrutija. Kro
vinės, restoranai ir teatrai 
apytušti, vakare apie 10 v. 
retai gatvėje matosi žmo
gus, šie vaizdai duria Į akį 
ir rodo Vilniaus nykimą, 
brankrutą jo žmonių ir pra
monės.

Žvalgybiniai lydėjo.
Atvykau Į Vilnių vėlai va

kare ir apsistojau pas Dr. 
Alseiką; per dvi dienas nesi- 
registravęs gyvenau Vilniu
je; Lenkui tūrbus nežinojo 
jog esu Vilniuje tai per tą 
laiką žvalgybinių sekiojant 
mane ir mano palydovus ne
pastebėjom, bet kaip tik už
siregistravau, tai žvalgybi
nius greitai susitikau Vy
tauto Gimnazijos tarpdury
je, bet jie pasivėlavo, aš jau 
buvau nufilmaVęs Gimnazi
ją, studentus ir rengėmės 
apleist Gimnaziją su P. Lat
viu, “Vilniaus žodžio” re- 
dak., staiga, išeinant susiti
kom su dviems “ponais po- 
liceiskais”; jie mus nekliu
dė, ištolo sekiojo. Mes juosi 
varginom visu laiku, sėsda-j 
torn i autobusą ir atsidur-l 
davom kitoj miesto dalyje 

j filmavoni iki jie mus vėl

surasdavo. Žvalgybiniai at
lydėdavo ir sutikdavo mane 
prie Dr. D. Alseikos namų 
ir kiemo vartų kas rytas. 
Kame jų toks “malonumas”, 
del ko jie mane sekiojo, aš 
nežinau, bet galima Įsivaiz
duoti.

(Pabaiga kitame num.)

NEWARK, N. J.
Newarko ir apielinkės 

miestų Lietuvių jaunimas. 
Jau antras metas kaip čia 
yra Įkurta Rūtos Jaunimo 
Mokykla. Mes moksleiviai 
ne vien esam užinteresuoti 
Lietuvių kalba bet ir Lietu
vybės idėjomis.. Tą mes pa
siekėme per pastangas Ark. 
S. A. Geniočio, kuris įkūrė 
minėtą mokyklą. Tam dar
bui prisideda p. U. Maino- 
nienė, A. Dorinąs ir daug 
kitų veiklių Lietuvių. Apart 
to mes reiškiame padėkos 
žodi “Dirvos” administraci
jai kuri prisiunčia daug nu
merių “Dirvos”, kurią mes 
platiname tarp gerų Lietu
vių ir savo Rut’iečių.

“Dirva” mums patinka, 
mes joje randame tautiškos 
dvasios raštų, apysakų, ei
lių ir iš musų darbuotės 
Įvairių žinių.

Rūtos mokiniai nepamirš 
Dirvos”. Prie'progos pa
sižada visomis išgalėmis ją 
platinti: '

Pasirašo:
Jadviga Miklasevičiutė. 

Anelė Miklasevičiutė, 
Marė Grigalevičiutė, 
Adelė Mainionis, 
Amilija Tomas, 
Martinas Ališauskas, 
Vincas Ališauskas, 
Hiliardas Gečius, 
Julė Kačinską, 
Elena Kačinską, 
Viola Rasinskis, 
Agnieška Atltočius.

Rūtos Jaunimo Mokyklos 
6-to Sk. Mokinių Valdyba.

HILLSIDE, N. J.
L. D. Paš. Dr-jos vaka

rienė. Lapk. 6 d. Liet. Dar
bininkų Pašalpinė Draugi
ja surengė balių, kuriame 
dalyvavo svečiai Republiko- 
nų partijos kandidatai Į 
miesto viršininkus, taipgi 
ir Lietuviai, Ark. Geniotis, 
Rymiškis Kun. Kelmelis ir 
šiaip svečių. Vakarienė bu
vo labai puiki, nes Hillsidie- 
tės Lietuvės yra geros šei
mininkės ir nesigaili padėti 
truso kur reikia parodyti 
vaišingumas.

Pirmininkas J. Adomaitis 
pradėjo kalbi} programą 
perstatydamas kalbėti vie
ną iš kandidatų.. Thompso- 
ną. Jis apie politiką nieko 
nekalbėjo, tik gražiai pasi
reiškė apie Lietuvius ir apie 
jų vaišingumą.

Sekantis buvo perstaty
tas kalbėti Ark. Geniotis, 
kurį publika sutikę gausiu 
delnų plojimu. Jo kalba vi
siems patiko.

Po jo pakvietė kalbėti 
Kun. Kelmelį. Iš jo kalbos 
publikai buvo aišku kad jis 
įžeidinėja Ark. Geniotį, ir 
žmonės pradėjo jausti ap
maudą kalbančiam. Visi 
žinojo kad Kun. Kelmelis 
rodąs kokius ten laiškus ro
dė prieš Ark. Geniotį, bet 
kada nekurie prašė paro
dyti kas tuose laiškuose yra 
Kun. Kelmelis tik Įžeidžian
čiai atsakinėjo ir atsisakė 
laiškus parodyt. Kai kurie 
sako kad Kun. Kelmelis vė
liau iš piktumo het verkda
mas apleidęs susirinkimą.

Pabaigoje kalbėjo p. Bu
čius; jo kalba visiems pa
tiko. Po* to prasidėjo šo
kiai. Visi linksminosi gra
žiai. Pulvis.

WATERBURY, CONN.
Po Rankdarbių, Parodos. 

Connecticut Lietuvių Kole
gijos ir Profesionalų Sąjun
gos rankdarbių paroda už
sibaigė įspūdingai. Tiek 
žmonių lankėsi kad buvo 
reikalas užlaikyti parodą 
dar savaitei ilgiau. Tuo 
tarpu Lietuvos Generalinis 
Konsulas P. Žadeikis ir Vi- 
ce-Konsulas Daužvardis abu 
atsilankė į Waterbury -ir 
apžiurėjo parodą. Matyti 
gerą Įspūdį padarė paroda, 
nes po to Konsulatas pasiū
lė dovanas — vieną vertin
giausiam audiniui, kitą Įdo
miausiam medžio . išdirbi
niai ir trečią meno dovaną.

Parinkta komitetai iš žy
mių Amerikonų, kurie tuos 
dalykus sprendė. Artistai 
ir dailės mokytojai sprendė 
meną, audimo ir dailės mo
kytojos sprendė audinį ii: 
abu komitetai sykiu susidė
ję sprendė medžio išdirbi
nius. Dailės dovana teko 
piešiniams p-lės Emilijos 
Vasiliauskaitės (Wassel) iš 
Baltimore. Garbės žodį ga
vo piešiniai p-lės Elenos 
Vyziutės-Wise, Igno Basa
navičiaus ir Jono Šileikos. 
Iš audinių dovana teko po
niai A. Alksninienei iš New 
Haveno už prijuostę, kuri 
yra virš 100 metų senumo, 
kaišytiniu raštu sumanin
gai spalvomis išausta. Gar
bės žodi gavo p. Karvelie- 
nės iš Waterburi o rank
šluostis, baltas kaip sniegas 
ir atidžiai, sumaniai išaus
tas daugeliu nyčių, ir seno
viško rašto, žalia ir balta 
lovatiesė, p. Macoskienės iš 
New Haven. •

Medžio išdirbinių nebuvo 
daug. Dovaną gavo Anta
nas Kauneckis iš Waterbu- 
rio su jo išdirbtais dalykais, 
o garbės žodis duota Šilkui 
iš New Haveno, kurs turė
jo pastatęs Lietuvišką ūkę, 
ir Rušinskiui iš Waterburio 
už vazą padarytą iš 2,000 
medžio šmotelių.

Paskirtas mokyti. Dr. 
Jonas Stanislovaitis, S.L.A.j 
daktaras-kvotėjas, kuris ke
linti metai jau kaip yra vir
šininku psychiatrinės klini
kos St. Mary’s Ligoninėje,! 
dabar tapo paskirtas mo
kyti tos ligoninės mokines-: 
slauges apie psychiatriją ir 
nervų ligas. K. S.

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

nama dovanai. .
“DIRVA”

6821 Superior avė. Cleveland, Ohio

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

•Siu
•• u-

Klausykit Lietuvišku

RADIO
PROGRAMŲ 

Sekmadienio rytais, 9 vai.
Stotis WJAY Cleveland 

(Girdima iki 200 mylių at
stumo nuo Clevelando)

DAYTON
Dantistas Lietuvių kolo

nijoje. Nekurie Lietuviai su 
dantų bėdomis važiuoja Į 
vidurmiesti, o čia pat musų 
kaimynystėje yra geras 
dantų daktaras, W. B. Ger
ber, Dentist, po antrašu 610 
Troy st. Daugumas Lietu
vių pas jį jau kreipėsi ir vi
si yra pilnai užganėdinti jo 
patarnavimu.

Lietuviai patenkinti. Kiek 
tenka patirti tai vietos Lie
tuviai balsavo tiesiog už vi
są Demokratų sąrašą. Taip 
pat daugelis giria “Dirvos” 
nusistatymą ir už jos atvi
rą patarimą balsuoti už 
Rooseveltą ir už tokius at
stovus Į Kongresą kurie y- 
ra prohibicijos priešai. Yra 
tokių Lietuviškų laikraščių 
kurie nuduoda esanti labai 
karšti demokratijos šali
ninkai, kurie “Dirvai” pri
meta kokius ten fašistišku- 
kus, bet kai prisiėjo tikras 
reikalas tai tie “demokra
tai”- nulinko Į Republikonų 
pusę, kaip musės prie me
daus.

šaunus parengimas. Šį 
sekmadienį, Lapkričio 20 d., 
vakare, parapijos salėje bus 
margumynų vakaras, susi
darys iš įvairių dainų, mu
zikos, kalbų, ir bus suvai
dinta komedija “Mikutis ir 
Genutė”, atliks visi jaunuo
liai. ‘Vakarą rengia SLR.- - 
KA. 19.1 kuopa. Patartina 
vietos Lietuviams atsilan
kyti'į tą gražų vakarą.

Bravorai gatavi gaminti 
alų. Vietos trys bravorai 
praneša kad jų mašinos jau 
gatavos pradėti gamint alų. 
Alus bus pilstomas i kvor- 
tines bonkas ir pareikala
vus atvežamas į namus, pa
našiai kaip išvežiojamas po 
namus pienas. “D.” Rep.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 
“Dirvą”, “Vienybę” ir 
tautinius laikraščius. 
CONGRESS AVE.

Užrašo
kitus

130
WATERBURY. CONN.

Savas pas Savą

ANT. J. FRETIC
Pranešu savo vientaučiams Lietuviams kad mano krautu
vėje AVALINĖS kainos yra pritaikytos šiems krizio lai
kams, bet avalinės yra geriausios tvirtos grynos odos.

TAISOME SENAS AVALINES (CEyERYKUS) 
irgi žymiai nupiginta kaina. Kreipkitės čionai:

706 Valley Street Dayton, Ohio

KANT BE BEAT
Justinas Sakalas

Svarbu bus patirti Day tono Lietuviams kad mano Įstaigoje 
padaryta reforma pagal ekonomišką plana.

Valome ir prosijame vyriškus siutus už 45c.
Moteriškas suknias už 65c.

SIUVAME VYRIŠKUS SIUTUS ir OVERKOTUS ant užsa
kymo, iš-grynos vilnos materijų, po $18.50.

118 Valley St. Tel. Fulton 9421 Dayton

NAOHALENDORIA11933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT 
JONAS KERDIEJUS, s5bošton,amassy

Lapkričio 18, D32

"Liaudies Tribūna”
Savaitinis Laikraštis

Leidžia
Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna”
2437 W. 69th St.

CHICAGO, ILL.
Telef. Grovehill 2242

No. 44
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Įrašinėti pradėjo postri- 
įuti apie kokį tai “kampi- 
m". Gal but kad yra 
arai turėti savarankišką 
.taštj, bet gi daug yra 
man būti dalininkų negu 
d savo spaustuvę laikyti 

Yto’do” pas šerifą.
"liaudies Tribūna” jau- 
J pilnai patenkinta ei
na bendrai su “Dirva” ir
ii nėra reikalo kam nors 
Itorapmtis. Pavyzdžiui, 
aant apie Amerikos po- 
4 reikia pasakyti kad 
W’-“Liaudies Tribūna” 
inkš tuos “didvyrius” 
š jaučiasi neva “sava-

t|rie to, tie kurie nesijau- 
1 “kampininkais”, per ei- 
m neparodė jokių sa- 
' “nepriklausomų gabu- 

Geriau jau butų nors 
■ Tie kurie dirba ir 

za dirbti, jiems rodos 
rietoj ir pasigirti savo 
te, 
fa kai kurie kaimynai
(lai 7 Dienų Ban
das Kenčiantiems
duo Reumatizmo

A Jei jus kenčiat nuo 
reumatizmo, jus ga

li' k\ lit gaut Rose Rheu- 
Th ma Tabs, (rodytų ir 

išbandytą gyduolę 
Dykai 7 dienų Ban- 

J dymui. Ši paprasta 
,! naminė gyduolė pa- 
I] gelbėjo šimtams, 

vrfil Nesiųskit pinigų — 
tik savo vardų ir 
adresų ant žemiauJ U autesfl ano žemiau 

L., 1 . esanSo kupono.
i «l skaitytojų. Išbandykit šią 

NEMOKAMU BAN- 
. Mdykit kuponų ir prisių- 
* Wit, pirm išsibaigimo šie 
« pasiūlymo.

įkama Tab Co. (Dept. X3) 
' Irving Ave. Chicago, III 
^u'yst pil& Pake|i Rose

Il “I™*““ persiunu- 
vartosiu jas 7 dienas ir ta-

a, r.i < 1 nusB* «M, apmokėtu persiunti- 
J vartosiu j:; 7 ,o-
? ®ispręsiu ar aš noriu jų 
ii j—

■ .......

k. Va|st.

^giečiai — skaitykit 
L R Platinki t

Tribūna”

supyk( 
dies 1 
maniai 
remti i 
mėtoja 
dėti? 
žinėjo 
tam ti 
tuodam 
laimėjo 
reikalu 
luvo p

Tie k 
dina di 
nos”, j 
tik savo 
mus” v

Pykti; 
gera ne: 
mo ant. 
vyje. “1 
tai” tik 
na ir ti 
kantos • 
tydami 
tos džiu; 
tu žolė.

Kas pi 
ksta, o n 
paisykim 
paskutini 
savo koji

PAJJ

šie asiru 
koje yra , 

Kinduris 
nu v., švei 
Chicagoje.

Ledermai 
Iš Viekšnių 
Gyveno Dėt 

Pocius V 
Telšių ap.

Savickiem 
Iš Viekšnių 
Gyveno Dėt 

Sližys Bal 
cagoje.

Vaitkus i 
vos v., Tau 
South Chica 

Zalk Izrae 
Gyvenąs De

Jieškomiej 
ką žinantieji 
pti į

Lietuvos 
201 Nort 

Chicag

Nebrangus Vi 
Apsaugojo Vy 

“Maco vyras 
mu skausmu 
Jis jau negali 
tarė eiti i li| 
met aš n u ta 
Pain-Expeller, 
vietas tris k; 
Sutinimas pn 
galėjo .eiti d 
ii Ugydė."

Manchester, C<

'"™IHIIIIIIIIIIIIIIIII!III|||llilllII||I||III||l[jj||11„|I|imi

SUSI V IE NI JI
LIETUVIŲ AMERIKOJ

Didžiausia Lietuvių Organiu

30 Street
' 1.372 Kuopos randasi vi 

I

New Y
visose didesn 

Kolonijose.

; Turtas: $1,404,038.14
h'/?ri Storis apsaugos skyrius: $150; $300;
,g )e Pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00;
tenja’!tuSLgeJu Lietuviu, jeigu tau apeina i 

r • • SI° Paaau^° pasišalinsi, jei rupi 
“??! ,štikus “ prisirašyk prie S. L. A.

, ?nklauso ™i Prakilnus Lietuviai. Buk 
»n>e! Prirašyk ir savo mažamečius - 

į I 3 prie Susivienijimo.
•; ^’^acijų kreipkitės j S. L. A. C->-‘ 

k «ba j vietinių kuopų v*!-*-’



it Lietuviškų 

lDIO 
GRAMŲ 

io rytais, 9 vai. 
JAY Cleveland 
ki 200 mylių at- 
w Clevelando)

Lapkričio 18, 1932

YTON
s Lietuvių kolo- 
turie Lietuviai su 
lomis važiuoja į 
į, o čia pat musų ■ 
ėję yra geras 
taras, W. B. Ger- 
it, po antrašu 610 
Daugumas Lietu- 
jau kreipėsi ir vi-- 
ai užganėdinti jo 
1U.

i patenkinti. Kiek 
rti tai vietos Lie- 
■avo tiesiog už vi
ralų sąrašą. Taip 
lis giria “Dirvos” 
lą ir už jos atvi- 
mą balsuoti už
i ir už tokius at- 
iongresą kurie y- 
cijos priešai. Yra 
uviškų laikraščių 
uodą esanti labai 
mokratijos šali
ne “Dirvai” pli
us ten fašistišku- 
ai prisiėjo tikras
ii tie “demokra
to j Republikonų
musės prie me-

“Liaudies Tribūna” 
Savaitinis Laikraštis 

Leidžia
Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna”
2437 W. 69th St.

CHICAGO, ILL.
Telef. Grovehill 2242
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The Lithuanian 
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K. J. SEMASHKA, Sec-y 
3221 Beach St. Chicago 

Telef. Albany 4918
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A NEW LITHUANIAN CENTURY OF 
PROGRESS COMMITTEE

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiPE

| Chicagos Lietuvių |
žinios |

štllllliilIllIilllliiliiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiihH

parengimas. ŠĮ 
į, Lapkričio 20 d., 
rapijos salėje bus 
ių vakaras, susi- 
vairįų dainų, mu- 
bų, ir bus suvai- 
ledija “Mikutis ir 
atliks visi jaunuo- 
arą rengia SLR.- , 
tuopa. Patartina 
etuviams atsilan- 
rražų vakarą.
i gatavi gaminti 
os trys bravorai 
id jų mašinos jau 
adėti gamint alų. 
pilstomas i kvor
tas ir pareikala- 
mas Į namus, pa- 
i išvežiojamas po 
įas. “D.” Rep.

STAUSKAS
as Notaras 
vą”, “Vienybę” ir 
inius laikraščius. 
(GRESS AVĖ. 
BURY, CONN.

TIC
i mano krautu
vėms krizio lai- 
s grynos odos. 
’ERYKUS) 
.tės čionai:

Dayton, Ohio

Prie valdžios rinkimų šį 
kartą dalis Lietuvių žymiai 
prisidėjo. Ypatingai Suvie
nytų Valstijų prezidento iš
rinkime.

Dabar po rinkimų kai ku
rie miegaliai pradėjo kelti 
nosis aukštyn prikaišioda
mi kitiems kad jie nieko 
nenuveikė ir tt.

Tiesa, Amerikos Lietuviai 
gali būti tik rėmėjais vieno 
ar kito kandidato, bet ap
gailėtina kad kai kurie pa
sitenkina vien tik.iliuzijo
mis, tuščiomis pasakomis.

Pavyzdžiui, viena Chica- 
gos gazietėlė neturėdama 
ką rašinėti pradėjo postri- 
gauti apie kokį tai “kampi
ninką”. Gal but kad yra 
gerai turėti savarankišką 
laikraštį, bet gi daug yra 
geriau būti dalininku negu 
kad savo spaustuvę laikyti 
ant “burdo” pas šerifą.

“Liaudies Tribūna” jau
čiasi pilnai patenkinta ei
dama bendrai su “Dirva” ir 
todėl nėra reikalo kam nors 
del to rūpintis. Pavyzdžiui, 
kalbant apie Amerikos po
litiką, reikia pasakyti kad 
“Dirva”-“Liaudies Tribūna” 
pralenkė tuos “didvyrius” 
kurie jaučiasi neva “sava
rankiški”.

Prie to, tie kurie nesijau
čia “kampininkais”, per ei
lę metų neparodė jokių sa
vo “nepriklausomų gabu
mų”. Geriau jau butų nors 
tylėti. Tie kurie dirba ir 
moka dirbti, jiems rodos 
yra vietoj ir pasigirti savo 
darbais.

Musų kai kurie kaimynai

Dykai 7 Dienų Ban
dymas Kenčiantiems 

nuo Reumatizmo

&
Jei jus kenčiat nuc 
reumatizmo, jus ga
lit gaut Rose Rheu- 
ma Tabs, Įrodytą ir 
išbandytą gyduolę 
Dykai 7 dienų Ban
dymui. Si paprasta 
namine gyduolė 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.

supyko kad “Dirva”-“Liau- 
dies Tribūna” mokėjo su
maniau išeiti į politikų, iy 
remti tą pusę kuri išėjo lai
mėtoja. Bet kam čia pavy
dėti? Tie kurie neva va
žinėjo po “Wisconsiną” už 
tam tikrą kandidatą agi
tuodami, negi jie taip daug 
laimėjo; o gal visai ne tuo 
reikalu važinėjosi, gal tik 
buvo paprasta pasaka.

Tie kurie savo nervus ga
dina del “Liaudies Tribū
nos”, jie nieko neatsieks, 
tik savo suvargusius “gabu
mus” visai nubankrutys.

Pyktis ir pavydas nieko 
gera neneša, apart prirody
mo ant kiek esi silpnas sa
vyje. “Šiaudiniai demokra
tai” tik pykčiu save maiti
na ir tiešijasi savo neapi- 
kantos vaisiais, net nema
tydami kad nuo neapikan- 
tos džiūsta lyg rudens me
tu žolė.

Kas pyksta tegul sau py
ksta, o mes dirbkime ir ne- 
paisykima tų kurie prarado 
paskutinę pėdą žemės po 
savo kojų!

Mr. R. Vasalle (Vasiliauskas) 
Talk Over The Radio, Station 

WJJD, Nov. 6 1932.

PAJIEŠKOJIMAI

šie asmenys gyveną Ameri
koje yra j ieškomi:

Kinduris Kazys, iš Linkme
nų v., Švenčionių ap., gyvenąs 
Chicago,j e.

Ledermanienė-Tukaitė Morta.
Iš Viekšnių v., Mažeikių apsk. 
Gyveno Detroit, Mich.

Pocius Vladas, iš Rietavo v., 
Telšių ap. Gyvenąs Chicagoje.

Savickienė - Tukaitė Petronė. 
Iš Viekšnių v., Mažeikių apsk, 
Gyveno Detroit, Mich.

Sližys Baltrus. Gyvenąs Chi
cagoje.

Vaitkus Antanas, iš Daugu
vos v., Tauragės ap. Gyveno 
South Chicago, Ill.

Zalk Izraelis (sunus Benišo). 
Gyvenąs Detroit, Mich.

Jieškomieji arba apie juos 
ką žinantieji malonėsit atsilie
pti į

Lietuvos Konsulatas, 
201 North Wells Street

Chicago, Illinois.

EAT
tad mano Įstaigoje 
išką plana.
įtus už 45c.
»5c.
RKOTUS ant ųžsa- 
,, po ?18.50.

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

Meldžiu prisiųst pilną Pakelį Rose 
Rheuma Tabs, apmokėtu persiunti
mu. Aš vartosiu jas 7 dienas ir ta
da pats nusispręsiu ar aš noriu jų 
daugiau.
Vardas _______________________
Adresas _______________________
Miestas Valst-------

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 

“Dirvą”-“L. Tribūną”

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mano vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir jų ištinimu. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti j ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expellcrį ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus į dieną, tuojaus 
Sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėjo .eiti darban. Pain-Expelleris 
jį išgydė.”

A. S.
Manchester, Conn.

PAIN-EXPELLER

9421 Dayton

133 METRMS
KLAUSKITE IR GAUSIT

652 E. BROADWAY
S. BOSTON, MASS.
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Į SUSIVIENIJIMAS I

LIETUVIU AMERIKOJE f
Didžiausia Lietuvių Organizacija

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

Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
E S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $G00, ir $1,000. E 

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

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

Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrą aukščiau paduotu Š 
E antrašu arba į vietinių kuopų valdybas. E
Šiimiiiiiiiiiuiiiiiii........

Intercollegiate football has 
always been known for its 
Fighting Irish, Battling Ger
mans and scrapping Swedes, but 
within the last few years Lith
uanian boys have made their 
presence very forcibly known 
on the Gridirons thruout the 
Country. In an article printed 
by the Chicago Herald and Ex
aminer, Head Coach Joe Mc
Kenney of Boston College (who 
is not a Lithuanian but what 
his name implies) recently sta
ted that the star football players 
on most teams today are of 
Lithuanian Patentage.

Hear are a few in the Middle 
West.

At Notre Dame this year 
there is a tackle of all Ameri
can Caliber, Ed Krause, a Lith
uanian boy from Chicago. 
Playing on the first varsity last 
season and this, he has smeared 
all the plays directed towards 
left tackle. Krause is a prover
bial tower of strength on de
fense, and a terrific charging 
tackle on offense. Last year, 
before the season was well be
gun, Ed was a star on Notre 
Dame’s first team, and as a 
result he wafe named on many 
all American teams, but this 
season with much more expe
rience, polished work and hard 
play, he no doubt will be a Na
tional Favorite for First Ho
nors.

And here is another Lithua
nian Boy. Al Kawal at North
western University is only a 
Sophomore but has clinched the 
job of Quarterback on the first 
team. Coming from Morton 
High in Cicero, Ill. Al achieved 
quite a rep as a Basketball and 
Football Star, being Captain of 
the Championship Basketball 
Teahi in his Senior Year. To 
date Kawal has played a 
smooth and heady game at 
Quarterback, and anybody who 
can play this position in his 
first year of Big Ten Compe
tition knows plenty of Foot
ball. With two ore years to go 
this boy will go places as a 
Football player.

Down at Illinois, Coach Zup- 
pke has a dangerous and hard 
running half back in Pete Ya
nuskas, who was elected Cap
tain ,of the 1931 Team. He is 
vital spark in Illini’s running 
attack, and being an excellent 
punter, he should be named on 
any all Big Ten Team. Pete is 
from Kewanee, Ill.

Also at Notre Dame, there 
is Mike Koken one of the best 
half backs in the Country. 
Playing a bang up game on the 
First Varsity, Mike has done 
much to put the Notre Dame 
Team in the fore front.

There are two outstanding 
Lithuanian Boys at De Paul 
University. Phil Krause, Ed’s 
Brother, is playing a great 
game at End in his first year of 
competition. Together with Pete 
Barskis, a hard fighting tackle, 
both Phil and Pete are two 
reasons why De Paul Univer
sity has not lost a game this 
year.

Walter Maneikis at Universi
ty of Chicago is doing a good 
job at regular' Guard position. 
Uufortunately he got tagled up 
in an automobile accident which 
may keep him out of the game

Last Friday, Nov. 11, at the 
Lithuanian Auditorium met 
the representatives of all Chic
ago Lithuanian organizations 
and institutions interested in 
Lithuanian participation in the 
Century of Progress next year. 
The representatives were call
ed together by the remnants of 
a committee of four years 
standing which had been or
ganized by the Lithuanian 
Chamber of Commerce. A good
ly number of representatives 
assembled and early filled the 
meeting hall. In the assembl
age were practically all of the 
active and prominent men and 
women of our Lithuanian life. 
There was even a handful of 
young men and women of the 
American-born generation. It 
was certainly a surprise to see 
Socialists, Catholics, Sandarie- 
čiai and Tautiečiai sitting to
gether, all with one objective 
in mind. Mayhap this Century 
of Progress business may teach 
Lithuanians an objqct lesson 
in co-operation. But one won-' 
ders.

The chairman of the meeting 
was Mr. Mickeliunas, with at
torney /Grish as secretary. The 
name of each delegate' present, 
along with the organization re
presented, was recorded. In 
the course of the discussion 
the inactivity and disinterested
ness of the former committee 
was fully brought to light and 
the assemblage declared against 
any direct or indirect affilia
tion with its actions. Consul 
Kalvaitis explained the how,

when, where and why of Lith
uanian participation in the Cen
tury of Progress. He appeared 
to bė the only person in the 
hall who knew anything defin
ite concerning the exposition. 
He told the assemblage that 
land had already been set aside 
for a Lithuanian building bet
ween Soldiers’ Field and the 
Hal] of Science, and that Lith
uania is willing to meet our ef
forts halfway, that is, Lithua
nia will donate as much as we 
Chicagoans will get together 
and also supply Lithuanian art 
objects, etc. for display pur
poses. The delegates then ag
reed, after the usual Lithua
nian bickering, that with such 
possibilities to hand Chicago 
Lithuanians should sponsor 
Lithuanian participation in the 
exposition. Then came the 
election of the executive board 
to instigate and to handle Lith
uanian participation. Assistant 
State Attorney Mast was elec
ted president: Mr. Varkala, Dr. 
Poška and Mr. Mickeliunas 
were elected vice-presidents; 
Mr. Vaivada, a young man, 
was elected secretary; and At
torney A. šlakis was elected 
treasurer with Mrs. Sakalienė 
and Mrs. Bytautienė as trust
ees. . ■ ;

This boaifd has ą job on its 
hands for it must organize 
Lithuanian participation with
in six months. On looking over 
the list of board melmbers we 
feel assured that this board 
will not emulate the first 
board’s four years of ’’glorious” 
inactivity. J. J. B.

LIETUVĖ TURI PUIKIĄ DAI
LĖS STUDIJĄ KALIFOR

NIJOJ
Pereitą savaitę Chicagoj lan

kėsi dailininkė Juliet Grigaity- 
tė iš Los Angeles, Kaliforni
joj. Ji atvyko Chicagon sąry
šyje su Pasauline Paroda. Mat, 
ji mano įrengti dailės parodą 
laike Pasaulinės Parodos Chi
cagoje 1933 metais.

Viešnia yra ypatiška draugė 
p-lės L. Gaižaitės, Lietuvos 
Konsulato sekretorės. Progai 
pasitaikius reporteris padarė 
interview su p-le Grigaityte. 
Iš pasikalbėjimo paaiškėjo kad 
Juliet Grigaitytė yra Lietuvai
tė gimus Grand Rapids, Mich. 
Ji buvo ištekėjus už garsaus 
artisto Joseph Kleitsch, kuris 
mirė jau keletas metų atgal. 
Dabar ji ir toliau tęsia dailės 
darbą ir yra žinoma kaipo vie
na iš žymiausių promoterių 
dailės moksle.

Jos vyras Joseph Kleitsch 
yra lankęsis Lietuvoje ir paga
minęs daug Lietuvos vaizdų. 
Užklausus Jos ar ji mano pri
sidėti prie Lietuvių Skyriaus 
Pasaulinėje Parodoje, ji atsa
kė: “Taip, aš mielai prisidė
čiau. Tačiau man teko garbės 
būti viename Lietuvių susirin
kime kur buvo kalbama apie 
Pasaulinės Parodos klausimą. 
Labai apgailaudama turiu pa
sakyti kad aš nenorėčiau turė
ti nieko bendro su tokia gru
pe.” (Ji buvo atsilankius į 
Chicagos Lietuvių Auditoriją, 
kur buvo susirinkimas Parodos 
reikale Lapkričio 11 d.)

Julies Grigaitytė papasako
jo labai daug įdomių dalykų 
apie savo darbuotę dailėje ir 
apie savo Dailės Studiją Los 
Angeles mieste. Chicagą ap
leido Lapkričio 14 d.

Sekančiame numeryje paduo
siu platesnį aprašymą apie šią 
Lietuvės staigą. Rep.

BRAVORAI rengiasi. Chica
goj bravorai vienas po kito rū
pinasi turėti gatavus savo už
vedimus pradėti gaminti alų 
kaip greit tik išrodys jog jau 
prohibicija oficialiai užbaigia
ma. Bravorai nujaučia kad to 
laukti ilgai nereikės.

Chicagoje rengiamą statyt; 
vienas visai naujas bravoras, 
penkių aukštų budinkas, ku
riam tam tikras sindikatas pa
skyrė $1,00,000.

ATSISAKĖ išeiti iš kalėjimo. 
Joliet, Ill. — Šiose dienose val- 
stijiniame kalėjime mirė Ja
mes Blue, 68 m, amžiaus, nu
teistas 1925 metais kalėti už 
suktybes. 1929 m. jį norėjo 
paleisti laisvėn, bet jis atsisa
kė išeiti, nes buver persenas ir 
žinojo kad darbo negaus ir' tu
rės vėl ką nors blogo padaryti. 
Kalėjime jis turėjo daugiau 
draugų negu kitur.

LIETUVIŠKI DALYKAI Pa
rodoje. Lapkričio 16 d. prasi
dėjo taip vadinaimų Antikų Pa
roda (senoviškų dalykų) Sher
man hotelyje. Paroda tęsis 
nuo 16 iki 20 d. Lapkričio. Lie
tuvių skyrių veda Dr. Račkus. 
Lietuvių kambaryje yra daug 
įdomių rinkinių, kurių amžius 
tūlų siekiąs iki 4000 metų at
gal. Verta Lietuviams pama
tyti. Įžangą tik 35c ypatai.

PUIKUS vakaras. Lapkri
čio 12 d. Romova Ballroom į- 
vyko SLA. 322 kuopos šokių va
karas. Publikos buvo gana 
skaitlingai, ypač jaunuolmenės. 
Sakoma kad kuopa padarė gra
žaus pelno. Rep.

•JUDGE HENRY HORNER *
Naujas Illinois valstijos Gubernatorius, Demokratas

for a few weeks.
Paul Moss, Purdue’s brilliant 

punting Left End and specta
cular forward pass receiver, is 
another Lithuanian boy from 
Chicago and Terra Haute. Ea
sily, as one of the best ends in 
the country, he will be a sinch 
for the All-American First Team 
this year. If he doesn’t make 
All-American this year, I will 
ask President Hoover to appoint 
a commission to investigate.

Anyway, these boys are foot

ball players, believe
That wil be all this afternoon, 

Ladies and Gentlemen — And 
that includes you Wisconsin Phi 
Kaps who may be listening in. 
If Coach Spears had a couple 
of hard riding Lithuanians, you 
fellows would be celebrating a 
Big Ten Championship.

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

NORTH SIDE
Nusižudė Lietuvis. Lapkri

čio 12 d. rado nusižudžiusį Lie
tuvį Igną Mendelį, po antrašu 
1553 N. Hoyne avė. Jis buvo 
56 m. amžiaus, ir rastas pasi
koręs nuosavų namų skiepe. 
Nusižudymo priežastis bene bus 
bedarbė, nes rodos jau tris me
tus nedirbo ir kiek turėjo pi
nigų žlugo užsidariusiame ban
ke. Sakoma kad jis kiek pir
miau mėginęs nusižudyti bet 
nepavykę. ' Rep-

MELROSE PARK, ILL.
Lapkričio 13 d. šv. Onos dr- 

ja surengė gražų vakarą, pro- 
gramo dalį atliko komp. Vana
gaitis su savo artistais, persta
tė “Muzikos, Akademija”. Va
karo vedėjas buvo p. Janchas. 
Publikos buvo pilna salė. Rep.

“Dirva”
Chicagoje

Liaudies Tribūna
2437 W 69 Street 

“MARGUTIS”
2437 W 69th Street 

Aušros Knygynas
3653 So. Halsted st. 

A. Ambrazevičia
3210 So Halsted st 

News Stand
Kedzie and North ave 

News Stand
18th St. & S Halsted st 

News Stand
Milwaukee & Demon 

News Stand
63rd St. & California av 
News Stand
31st St & S. Halsted st 
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Archer av. & Kedzie av 
News Stand

40th St & Kedzie ave 
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Archer & So Western 
News Stand

47 St. & Ashland ave 
K. J. Semaška

3221 Beach ave

PARSIDUODA LAIKRODŽIŲ 
KRAUTUVĖ

Gražioj Lietuvių kolonijoj, gera 
proga laikrodininkui su mažu 
kapitalu. Rašykit:
‘LIAUDIES TRIBŪNA’ (Box 3 
2437 W. 69 St. Chicago, Ill.

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 Hs’-ted Street
Telefonas VICTORY 0562

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

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

penktad. vakarais.

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juoku Žurnalas. Išeiną du kartu į mėnesi 

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

“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.



DIRVA

KODĖL- “DIRVA” NE
PAMETA RAIDĖS

U IM

PO RINKIMŲ - KO SULAUKSIME?

Išrinkus Prezidentu Roo- 
seveltą, turėsime laukti iki 
Kovo 4 dienos, 1933 metų, 
iki jis užims prezidento vie
tą. Taigi nieko ypatingo 
naujo tikėtis dabar negali
ma, nes dar vis valdo Re- 
publikonai.

Vieno ko galima laukti 
tai pabaigos prohibicijos 
dar prie dabartinio prezi
dento Hoover’o. Bet tai bus 
ne del jo paties norų, bet 
del to kad Lapkričio 8 die
nos rinkimai sudėjo Kon- 
gresan reikalingą didumą 
“slapiųjų” atstovų.

Štai kaip dabar naujas 
Kongresas stovi:

Atstovų Bute bus 224 De
mokratai ir 59 Republiko- 
nai pritarianti prohibicijos 
panaikinimui. Apie 100 at
stovų neaiškių tuo klausi
mu.

Senate apie 50 pritaria 
prohibicijos panaikinimui, 
kiti 46 be aiškaus nusista
tymo. Bet ir jie pasikeis.

Taigi, šių rinkimų viena 
gera pusė yra tai aiškus 
atmetimas prohibicijos, ku
ri dabar jau savaimi nyks
ta, tirpsta kaip sniegas.

Prohibicijos atšaukimas 
panaikins visą blogą kokį 
jos 12 metų viešpatavimas 
šiai šaliai atnešė.

Iš prohibicijos panaikini
mo valdžia turės didelius 
pelnus iš bravorų ir iš im
portuojamų gėrimų.

Šimtai tūkstančių darbi
ninkų gaus darbus.

Nors nekurie nori nuslo- 
pint žmonių ūpą sakydami 
kad sugrąžinti svaiginanti 
gėrimai bus aptaksuoti, bet 
ar dabar, gerdami nuodin
gus, mirtį nešančius svaigi
nančius gėrimus, žmonės 
nemoka už juos net per- 
brangiai? Nors ir aptak
suoti, gėrimai bus pigesni 
negu buvo šmugeliški (gėri
mai visais prohibicijos lai
kais, ir nebus jokių priga- 
vysčių: kas ką pirks tą ir 
gaus. 

♦ * »

Kada Roosevelt ineis Į 
prezidento suolą, visoje ša
lyje persikeis desėtkai tūk
stančių valdiškų vietų nuo 
mažiausių iki didžiausių.

Per dvyliką metų valdę 
pačiais geriausiais laikais, 
Republikonai prasigyveno; 
kurie protingai gyveno tu
rės iš ko misti. Paims vie
tas daugybė bedarbių, la
bai gerų žmonių, kuriems 
irgi reikia gyventi. Taigi 
pasidarys lyg pasimainy- 
mas dirbtuvėje, kur vieni 
dirba vieną savaitę, kiti ki
tą ir abu gauna šiek tiek 
užsidirbti. Jeigu Republi
konai butų likę, jie nebūtų 
pažinę blogų laikų, o kiti 
visi butų dar labiau kentę 
skurdą.

# *

“Dirva” rėmė Rooseveltą 
ir Demokratus, bet ji jų ne
atstovauja ir negalės išpil
dyt jų prižadų nei už juos 
atsakyti. Darbų pagerėji
mas priklausys nuo tam 
tikrų vidujinių ir tarptauti
nių susimetimų.

Seniau už blogus laikus 
Amerikoje vis buvo kalti 
Demokratai. Dabar nors 
kartą atėjo eilė Republiko- 
nams panešti kaltę. Nors

tiesioginai nei vieni nei ki
ti nekalti už bedarbę, bet 
kas nors blogo yra proga 
partijoms viena kitą pa
stumti. Žmonės nori kad 
butų geriau kada yra blo
ga ir todėl balsavo už kitą.

Demokratų partijos pro
gramas turi tam tikrus ki
toniškumus, gal jį vykdant 
ateis ir pamainų.

Šiaip gi, jeigu fabrikan
tai turės užsakymų jie pa
leis darbus ir šią žiemą, d 
jei ne tai reiks ilgiąu pa
laukti.

Radikalų Silpnumas 
Amerikoje

Kaip nereikšmingos radi- 
kališkos partijos — socialis
tai ir komunistai — šioje 
šalyje, parodo pastarų pre
zidento rinkimų daviniai.

Suv. Valstijose skaitoma 
į 120,000,000 gyventojų.

Balsavimuose dalyvavo, 
nors skaitlinės dar ne visai 
pilnai surinktos, į 37,000,000

pilnamečių piliečių, vyrų ir 
moterų.

Roosevelt gavo 6,154,809 
balsų daugiau negu Hoover. 
Kandidatai balsų gavo se
kančiai :

Roosevelt 21,115,522 
Hoover 14,960,713 
Thomas (soc.) 557,316 
Upshaw (prohib.) 26,829 
Harvey (Liberty) 21,200 
Foster (kom.) 15,410 
Soc.-darbo kand. 3,580 
Prie tų skaitlinių dar pri

sidės po kiek balsų, bet ga
lima spėti kad socialistai ir 
komunistai toli-toli negaus 
tiek kiek tikėjosi.

Kada šitokiais sunkiais 
laikais niekas nebalsuoja už 
tuos daug žadančius kandi
datus ir jų partijų nere
mia, reikia manyti kad šios 
šalies žmonės į socializmą 
ir komunizmą žiuri kaip Į 
žaislą nevertą atkreipti ati
dos.

Tiesa, trukšmuo darni ra
dikalai daug pridaro lermo 
ir priveda prie muštynių su 
policija, bet jie bedarbius 
apgauna dangstydamiesi į- 
vairiais ‘gelbėtojų’ vardais.

BRANGIOJI MERGELE
Brangioji mergele, atjauski nors kartą, 
Kaip myliu tave begaliniai, j ■ 
Nors gal mano meilė tavęs ir neverta, 
Bet ką, kad ji dega krūtinėj!

Patarki, brangioji, kaip ją užgesyti, 
Jei imas gelmėse krutinės?
Gailiuos pamylėjęs, bet ką padaryti, 
Aš liūdnas tavęs atsiminęs....

Aš liustu tuo laiku kai rymau prie stalo
Ir atvaizdą žiuriu paėmęs;
Nes randu tavyje paslėpta daug melo
Ir liustu kančių pasisėmęs....

Ištarki, mieloji, teisingą žodelį,
Be melo, tikrai, nuo širdies,
Gal myli tu kitą geresnį bernelį
Ir jis tau gyventi padės?

Jei taip tai netarsiu meiliųjų žodelių
Ir meilės tavęs neprašysiu,
Bet nešiu aš vienas naštužę vargelių
Ir vienas kaip gėlė suvysiu.

Paimsiu vadovu aš lenktą lazdelį, 
Sulaukęs’ žilosios senatvės,
Ir mano krūtinėj nelius taip širdelė, 
Nors išmaldos rinksiu ant gatvės.

Man šaltas,vėjelis padės aimanuoti,
Prie kampo bažnyčios šventos,
Senatvėj del meilės nereiks man raudoti, 
Paskendus glėbyje maldos.

Užmirški tad vargus, skausmus ir 
dejones

Kaip ‘Sanctus” bažnyčioj giedos,
Ir aš toj minutoj sulaksiu malonės:
Man plakus širdužė nustos.... (

Jonas Morkūnas.

DIDŽIOS MINTYS

Didžios mintys kaip arai
Į padanges dvasią kėlė,

• Nei dejonės nei skausmai
Dar jaunos širdies negėlė.

Tyros dainos, svajonėlės,
Platus norai, kaip jura, 
Margos, gražios pievų <gėlės 
Dvasią džiugino tada.

Į gyvenimą dar jaunas,
Džiaugsmo lydimas ėjau,
Ir žavias jaunystės dainas 
Nuolat linksmas dainavau.

—B. K.

Po karo prasidėjo Lietu
vių rašybos keitaliojimas ir 
pradėta įvesti rašyt sulyg 
žodžių “skambėjimo”.

Daugelis žodžių pataisy
ta ir jie išeina geriau rašant 
sulyg “skambėjimo”. Bet 
vienas skambėjimas “nu
skambėjo” per visus musų 
laikraščius Lietuvoje ir čia 
Amerikoje, sulaužyda m a s 
aet gramatišką taisyklę — 
tai atmetimas raidės “j” 
galūnėse žodžių atsakančių 
į klausimą: kame, kur, ku
rie baigiasi su y, kaip pav.:

Šuliny, kaliny, ugny.
Nors visi ant greitųjų tą 

formą priėmė, bet “Dirva” 
tokio “skambėjimo” nepri- 
pažysta, nes visuose kituo
se žodžiuose atsakančiuose 
į: kame, kur, kurie baigiasi 
su kitomis balsėmis, reika- 
inga raidė “j” ir jos negali 
numesti, taigi negalima nu
nešti ir kur žodis baigiasi 
su balse “y”. Rašoma:

Aketėje, skylėje,
Danguje, žmoguje, 
Angoje, spragoje, ir tt.
Baigiant su “je” visuose 

sodžiuose atsakančiuose į: 
came, kur, matom kad rei
są “j-e”.

Taip pat pilnas žodis ir: 
auliny-Je, kaliny-Je, ugny- 
le, reikalauja kad butų “j”.

Kodėl ta “j” turi būti 
orapuldytą žodį trumpinant 
ir atmetant “e”, jeigu galu- 
lė turi balsę “y”, kuomet 
titur ji pasilieka, kaip pav: 
Aketėj, danguj, angoj ir.tt

Todėl tai “Dirva”, prisi- 
aikydama gramatikos rei
kalavimų, atmeta į šalį ke- 
io ten išgalvotą “skambėji- 
ną” šiai žodžių rūšiai ir ra
šo “yj” kaip ir “yje” ir vi
sados rašys. Mes grama- 
išką klaidą daryti atsisa
kome.

Net ir paprasto kaimie
čio, nemokančio skaityti nei 
•ašyti, kalboje girdisi ta “j” 
tuomet jis sako “šulinyj”. 
‘ugnyj”, ir tuo jis atskiria 
sakydamas žodį “Ei, tu, ar
ely’’, nors ir čia “skamba” 
Igoji “y”.

Kurie to “skambėjimo” 
legirdi arba kuriems taip 
‘skamba” kaip jie rašo lai 
sau rašo, bet nereikia jų 
sekti.

PRASIDĖJO MAINIKA
VIMAS BE KOMUNISTŲ 

PAGALBOS
United Press spaudos or

ganizacija skelbia surinkus 
žinias kad Suv. Valstijose, 
lel bedarbės ir pinigų sto
kos, pradėjo ineiti maini
kavimas. Utah valstijoje 
ūkininkas mainosi bulvė
mis su plaukų kirpėju už 
jo patarnavimą. Darbinin
kai atidirba už rubus ir val
gį. Ūkininkai maino maši
nerijas ir reikmenis ■ ant 
grudų; krautuvninkai pri
ima grūdus už prekes.

Salt Lake City, Utah, įsi
steigė centras kur sueina 
amatninkai ir profesionalai 
ir ten mainosi savo prekė
mis ir patarnavimu už me- 
degą, produktus.

Bankai priima kviečius 
už paskolą,, vietomis laik
raščiai priima ūkio produk
tus už prenumeratą.

Na tai ir prasidėjo komu
nistiškas gyvenimas be ko
munistų pagalbos.

Pirmas žygis komunistų 
bus tą komunizmą ardyti. 
Jie nori kad viskas eitų per 
jų rankas ir kad jie galėtų 
naudotis.

1924 metais Rusijoje vil
kai sudraskė 52,000 arklių, 
50,000 galvijų, ir 25,000 ki
tokių naminių gyvulių.

Lapkričio 18, 1932

IŠ SSSR DARBININKŲ “ROJAUS”

(Tąsa iš pereito num.)

BEDARBIO NUOTIKIAI
— Ko jus čia norite Rusijoj, — klausė 

komisaras.
— Mes norime darbo, — atsakęs Če- 

koslovakas.
Viską iš kišenių išėmė, užančius iškra

tė, visus bruožus smulkiai sužymėjo.-Bai
gę darbą, pradėjo klausinėti kokioms po
litinėms partijoms priklausą.

— Dabar jokiai nepriklausau, — sa
kė jis; — anksčiau buvau komunistų par
tijoj.

Austras tiesiog pasisakė priklausąs 
komunistų partijai.

— Jei tu esi komunistas tai turi likti 
savo šalyje ir ten varyti komunistinę pro
pagandą, — tęsė komisaras, — o dabar tu 
esi šnipas ir nori Rusiją provokuoti.

Antrame kambaryje, kur buvo nuves
ti, vėl aprašė visas žymes smulkiai.

Dešimtą valandą vakare atjojo keturi 
kareiviai, uždėjo jiems ant rankų grandi
nius. Ir Žydas uždraudė bėgti, nes busią 
vietoje nušauti.

Jie buvo nuvaryti į kitą kaimą, kur 
stovėjo buris kareivių. Ten juos nufoto
grafavo, aprašė žymes, atspaude į knygą 
pirštus. Juos ten pažadėjo palaikyti porą 
dienų ir tada Maskvoj ar Leningrade duo
ti darbo. Kaime teko būti iki 4 vai. ryto. 
Paskiau juos nuvarė į salą, kurioje buvo 
pilis-kalėjimas. Visą tą laiką abu buvo 
neikiek nevalgę. Per kaimus varant, ma
tėsi “laisvos Rusijos” ūkininkai, kurie vai-i 
kščiojo naginėse, apiplyšę, sumenkėjusiais 
veidais. Moterys nešioja medines klumpes 
ir ant galvų skepetas.

Juos įvedė į pilies-kalėjimo raštinę, 
kur vėl viską išklausinėjo, aprašė. Kalėji
mo viršininkas Vokietis. Pagaliau jie bu
vo Įmesti kameron, kur buvo, daug šventi
kų, dvasiškių ir šiaip Rusijos inteligentų. 
Kalėjime davė jiems į dieną 300 gr. juodos 
duonos ir kaž kaip dvokiančios buzos, ku
ri tevertė vemti. Tuojau jie turėjo pjau
ti malkas. - • .

Visi Rusų inteligentai, pasak kalinių, 
dabar sėdi kalėjimuose ar , ištremti Sibi
ran, o visi vadovybė Žydų, Vokiečių ar ki
tų žemo luomo komunistų rankose.

Jie pradėjo klausti kalėjimo komisarą 
kaip jie ilgai kalėjime bus laikomi.

— Jei jūsų giminiečiai ar jus nebuvot 
Čekoslovakijos legijoninkai ar socialistai, 
tai busit tvarkoj, — jiems atsakyta. — O 
jei gausim žinių kad tokiais buvot tai iš
varysim į Sibirą ir ten liksite, lyg degtu
kai sudžiūvę.

— Tai manęs nelaikykit, bet nušaukit 
ar paleiskit, — užprotestavęs Čekas.

JĮ tada uždarė į kitą rūsį. Celė buvo 
vidutinio kambario didumo. Ten buvo pro
fesorius, keli mokytojai,' daktarai ir tūli 
kiti smarkesni veikėjai. Visų veidai išro
dė lyg giltinės. Ten pat buvo vienas Ita
las, kuris jau septinta diena nieko neval- 

. gė. Jam davė gerti net pieno, bet ir to jis 
neėmė. Jei priverstinai įpildavo į burną 
tai jis išspjaudavo atgal. Tada jam išmu
šę du dantis ir pylė pieną pro plyšį. Jei 
jis negersiąs, sakė išmušią visus dantis.

Klausinėjami kaliniai už ką jie kali
nami, nei vienas nežinojo priežasties. Gal 
tik del "to, jie maną, kad mokslingesni ne- 
permatytų ir kitiems neskelbtų komunistų 
veidmainysčių. Kartu su jais buvo laiko
mas Suomis komunistas. Jis Suomijoj bu
vęs didis- komunistų veikėjas ir už tai jį 
Suomių vyriausybė buvo nubaudus. Jis 
pabėgęs iš Suomių kalėjimo pas tuos del 
kurių buvo praradęs laisvę. Bet ir tie jį 
“vaišinę” jau kelintą mėnesį kalėjimu ir 
kandalais. Suomis prašęs kad komunistai

aprūpintų jo žmoną su trejetu vaikų; bet 
visi maldavimai buvo lydimi gardžiu tyrę- 
nų pasityčiojimu.

Toj celėj čekas prabuvo dvi dienas ir 
pradėjo prašytis pas komisarą. Komisa
ro prašė kad jį paleistų, nes jis atėjęs jieš- 
koti darbo. Komisaras jam pasiūlęs šviną.

— Prašau, štai krūtinė, — taręs jam 
Čekas. — Nušaukit mane tuojau, man vis- 
tiek.

Taip prašė mirties darbininkas, kuris 
yra toks paprastas kaip ir visi gyvi žmo
nės!

Pirmasis komisaras nusiuntė jį su ka
reiviu pas kitą komisarą-viršininką, kuris 
buvo taipgi Vokietis. Tas pasisakė netu
rįs laiko ir liepė uždaryti jį į atskirą po
žeminį rūsį.

Apatiniuose rusyse buvo įvairių tau
tybių žmonių. Jį pasodino į vieną rūsį 
kur buvo senas Graikas, architektorius. 
Graikas buvo įkalintas už Tai kad norėjęs 
išvežti keletą tūkstančių dolarių iš sovietų 
Į užrubežį. Mat jis pirma gyvenęs Rusi
joje, bet žmonai mirus norėjęs gryžti tė
vynėn. Tada komunistų sekliai, tai suži
noję, jį suėmė, pinigus atėmė ir pasodino 
požemin. Požemin už savo viso amžiaus 
triūsą! Graikas jau sėdėjo penktas mė
nuo. Jis už savo patalo šiaudų, sienoje, 
nuo pradžios įkalinimo, kalęs su šaukštu 
sieną ir jau beveik baigęs kalti skylę. Ka
da Čekoslovakas su juo susidraugavo, abu 
pradėję darbą. Ir štai, po trijų dienų var
go, pro tą sieną sužvilgėjo milijonais lai
mių dvelkiąs tyras oras! Graiko neteisin
gas kalinimas ir jo plieninis pasiryžimas 
atidarė laisvei menkučius vartus! Skylė 
buvo iškalta! Aplink skylę buvo ežero 
vandens paviršius. Sniegas tada baigė 
tirpti.

Jie išsispraudė pro skylę ir paliko dar
bininkų “tėvynės” “laisvės rūmą”. Jie 
per vandenį brido apie 50 metrų. Buvo 
akla naktis. Jaunas Čekas su senu Graiku 
bėgo apie 18 kilometrų.

(Bus daugiau)

* .
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ŽVIRBLIAI GUDRAGALVIAI
Tolimuose šiltuose kraštuose yra pauk- | 

štelių panašių į musų žvirblius. Dažnai, Į 
naktimis, jų lizdus aplanko šikšnosparniai 1 
ir išgeria kiaušinėlius. Norėdami atsikra- • 
tyti tų neprašytų svečių, tie vargšeliai į
žvirbliai vartoja šitokį dalyką. Prie savo 
lizdų jie prilipina minkštučius molio gniu- į 
žulėlius ir įspaudžia } juos gyvų Šv. Jono | 
vabalėlių. Tie vabalėliai naktį žiba šviesiai! 
žalia ugnele, šikšnosparniai tos šviesos i 
bijo, ir neskrenda prie apšviesto žvirblių į 
lizdo. Myk. Zablackas. |

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- j 
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių 
pašto ženkleliai nepriimami.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

APIE Ll
SENĮ

Rašo 1

Kiek yra musų tau: 
arba “Senovi 

skiri

Mes Lietuviai di 
tos senove. Didžiuot 
didi ir garbinga.

Bet dar iki šiol r 
pė demėsio į tos ser 
nustatymą į-Senovių ] 
viskas maišoma, ir 
metų senovė maišoma 
senove į vieną, lyg bu 
kius viename šimtmet;

Sekant Lietuvos 
prisiunčiamus aprašyr 
nių vietų, piliakalnių, 
dant: “Gilioje senovėje 
seki aprašomo dalyko 
kalbama ne apie gilią 
namai apie musų dier 
kai išvedami buvę arb; 
Švedų kovų su Rusais, 
kais, ar net Lenkmečiai 
žu ne “gilt” arba “žila

Dabar uoliai prasic 
nėjimas musų tautos pi 
Bet kaip tyrinėtojams 
reikia rūpintis atskirt 
nuo kitos ir mokint liai

Lietuvos praeitį ai 
no manymu reikia pada 
lis.

Pirmutinė dalis tegi 
Kristaus, kurie yra neži; 
spėlioti apie musų geni 
jimąsi ir apsibuvimą Bs 
Tai Senovei reikia duo 
šimtmetį po Kristaus, i. 
tyrinėti ar daryti spėjimi 
tivišką senovę”.

“Gilioji Sen

Jau ir Kristaus laik 
prirodinėja, Baltijos jure 
dosi tokie žmonės iš kuri 
gausi ir galinga tauta, L 
da tie žmonės nieko nevi 
neturėjo santikių su kaii 
kas sau, giriose aplink sa 
kirtę. Jų kaimynai, kitų 
irgi sau vieni gyveno.

Tikroji “gilioji arba ž 
Įima Skaityti nuo antro-t 
po Kristui, ir paskiau t; 
prasidėjo Lietuvių-Žemaič 
Vikingais, kada Prusai pr 
kalus su kaimynais Mozu 
šimtmečiuose po Kristui, 
vai pradėjo siausti juose i 
lytinį Baltijos kraštą pei 
eitis išeilės, Lietuvių-Prus 
vos su jais yra tai gilios s 
mai ar kaip tą nevadintum

Penktame šimtmetyje j 
kių padavimų ir žinių apie 
gyvenimą. Kiek štoku o ja 
tavos istorijoje apie tuos 1, 
gausių aprašymų Skandina

Europoje tais laikais 
“Tamsieji Amžiai”, kada t 
pavergęs žmonių protą, ir ] 
viską, o bažnyčioje ėjo didž

“Gilioji senovė” galima 
kais Apuolės pilies žlugimo 
arba su laikais Palemono, i 
sideda aiškus istoriški musų

Lietuvos “Auksinė G;

Trečioji “senovė” galinu 
periodas kada Lietuvoje pr 
zuotis valdžia, kada pradėję 
kunigaikščiai ir įsisteigė m 
Lietuvių valstybė, kuri buvo 
ugdoma. Tai buvo kryžeivi 
ropoję ir Palestinoje, o pašk 
į Prusus ir į Lietuvą.

Ši trečioji senovė galima 
tuvių tautos “auksine gadyne 
laikotarpis Lietuvių valstybės 
timosi, galybės didėjimo, ta 
ūlo. Lietuviai tada atsilaikė 
vius, nukariavo Rusus ir net
užvaldė nuo Baltijos iki Juod
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APIE LIETUVOS 
SENOVĖS

Rašo K. S. K.

Kiek yra musų tautos praeities periodų 
arba “Senovių” ir kaip jas 

skirstyti.
Mes Lietuviai didžiuojamės savo tau

tos senove. Didžiuotis yra ko — ji buvo 
didi ir garbinga.

Bet dar iki šiol rodos niekas neatkrei
pė demėsio j tos senovės paskirstymą ir 
nustatymą j Senovių periodus. Dabar dar 
viskas maišoma, ir pusantro tūkstančio 
metų senovė maišoma su trijų šimtų metų 
senove Į vieną, lyg butų kalbama apie įvy
kius viename šimtmetyje.

Sekant Lietuvos spaudoje ir mums 
prisiunčiamus aprašymus Lietuvos istori
nių vietų, piliakalnių, tankiai užeisi prade
dant: “Gilioje senovėje....” ir tt. Kai at
seki aprašomo dalyko laiką, pasirodo kad 
kalbama ne apie gilią senovę, bet sulygi
namai apie musų dienas. Nekurie daly
kai išvedami buvę arba nutikę tik laikais 
Švedų kovų su Rusais, arba Napoleono lai
kais, ar net Lenkmečiais. Tai jau toli gra
žu ne “gili,” arba “žila senovė”.

Dabar uoliai prasidėjo Lietuvoje tyri
nėjimas musų tautos praeities — senovės. 
Bet kaip tyrinėtojams taip ir rašytojams 
reikia rūpintis atskirt “senovės” vieną 
nuo kitos ir mokint liaudį tai suprasti.

Lietuvos praeitį arba “senovės” ma
no manymu reikia padalinti į keturias da
lis.

Pirmutinė dalis tegul bus laikai pirm 
Kristaus, kurie yra nežinomi ii’ tik galima 
spėlioti apie musų gentės žmonių kilno- 
jimąsi ir apsibuvimą Baltijos pakraščiais. 
Tai Senovei reikia duoti dar vieną-kitą 
šimtmetį po Kristaus, ir kurie nori gali 
tyrinėti ar daryti spėjimus apie tą “primi- 
tivišką senovę”.

“Gilioji Senovė”
Jau ir Kristaus laikais, kaip nekurie 

prirodinėja, Baltijos juros pakraštyje ra
dosi tokie žmonės iš kurių vėliau išsiplėtė 
gausi ir galinga tauta, Lietuviai. Bet ta
da tie žmonės nieko neveikė ypatingo, ir 
neturėjo santikiu su kaimynais. Gyveno 
kas sau, giriose aplink save medžius apsi- 
kirtę. Jų kaimynai, kitų genčių žmonės, 
irgi sau vieni gyveno.

Tikroji “gilioji arba žiloji senovė” ga
lima Skaityti nuo antro-trečio šimtmečio 
po Kristui, ir paskiau tais laikais kada 
prasidėjo Lietuvių-Žemaičių santikiai su 
Vikingais, kada Prusai pradėjo turėti rei
kalus su kaimynais Mozūrais. Pirmuose 
šimtmečiuose po Kristui, kada Skandina
vai pradėjo siausti juose ir atplaukdavo į 
rytinį Baltijos kraštą per kelis šimtme
čius išeilės, Lietuvių-Prusų-Žemaičių ko
vos su jais yra tai gilios senovės atsitiki
mai ar kaip tą nevadintume.

Penktame šimtmetyje jau randasi aiš
kių padavimų ir žinių apie jų veikimą ir 
gyvenimą. Kiek stokuoja aprašymų Lie
tuvos istorijoje apie tuos laikus, tiek yra 
gausių aprašymų Skandinavų istorijoje.

Europoje tais laikais buvo garsieji 
“Tamsieji Amžiai”, kada tikėjimas buvo 
pavergęs žmonių protą, ir prietarai valdė 
viską, o bažnyčioje ėjo didžiausia suirutė.

“Gilioji senovė” galima baigti su lai
kais Apuolės pilies žlugimo 9-me amžiuje, 
arba su laikais Palemono, nuo kada pra
sideda aiškus istoriški musų tautos laikai.

Lietuvos “Auksinė Gadynė”
Trečioji “senovė” galima skaityti tas 

periodas kada Lietuvoje pradėjo organi
zuotis valdžia, kada pradėjo kilti didieji 
kunigaikščiai ir įsisteigė nors ne pilnai 
Lietuvių valstybė, kuri buvo tobulinama ir 
ugdoma. Tai buvo kryžeivių laikai Eu
ropoje ir Palestinoje, o paskiau persikėlė 
į Prusus ir į Lietuvą.

Ši trečioji senovė galima skaityti Lie
tuvių tautos “auksine gadyne”. Tai buvo 
laikotarpis Lietuvių valstybės augimo, plė
timosi, galybės didėjimo, tautos garsėji- 
mo. Lietuviai tada atsilaikė prieš kryžei
vius, nukariavo Rusus ir net Totorius ir 
užvaldė nuo Baltijos iki Juodųjų Jurų.

Šią gadynę arba laikotarpį galima 
baigti su Vytautu arba dar galima pratęs
ti iki Zigmanto Augusto laikų (1572 m.). 
Bet po Vytauto jau Lietuva buvo daugiau 
surišta su Lenkija ir gabaus visai buvo su 
ja sujungta.

“Netolima Senove”
Šis periodas yra tai nuo Lietuvos ga

lutino prijungimo prie Lenkijos iki Lietu
vos ir Lenkijos sudraskymo arba padali
nimo 1795 metais.

Šiame laikotarpyje yra įvykę Švedų 
karai su Lietuviais, Lenkais, Rusais, ir 
Švedai (ne gilios senovės Vikingai) daug 
kartų mindžiojo Lietuvos žemę (1652 me
tais buvo užėmę Kauną) ir paliko daug žy
mių apie save. Šiuos laikus ir jų randa
mus palikimus jokiu budu negalima vadin
ti “gilia senove”, nes tai butų skriauda ir 
pažeminimas tos tikros žilos senovės, ku
ri turi savo nuoveikius ir kuri toli skiriasi 
nuo ketvirtos “senovės”.

Apie piliakalnius ir kitus senovių pa
likimus kalbant reikia kalbėti atsargiai ir 
aiškiai. Jeigu piliakalnis butų piltas Šve
dų kovų laikais su Lenkais ir Rusais (16 
ir 17 šimtmečiuose), jo negalima lyginti 
su piliakalniu dabar žinomu kaipo “Biru
tes kalnas” Palangoje. Kada Biruta gyva 
buvo jau tas kalnas ten stovėjo, ir niekas 
nekalba kad jis butų buvęs tais laikais su
piltas. Birutos kalnas greičiausia bus liu
dininkas anos “gilios senovės”, kada Vi
kingai j Lietuvą-Žemaltiją ateidinėjo. Jie 
pylė piliakalnius kariškiems tikslams, pa
jūriais, ir Lietuviai-Žemaičiai tą darė tė- 
mijimams priešų ateinančių iš juros, arba 
davimui gandų toliau gyvenantiems žmo
nėms rinktis į karą, kada priešai užėjo. 
Tada ant kalno viršaus buvo sukuriama 
laužas. Tai buvo primitiviškas žmonių pa
galbos šauksmo ženklas — “telegramas”.

Kalnai buvo pilami ir laidojant karžy
gių pelenus, bet tie kalnai buvo naudojami 
įvairiems karo tikslams.

Gryžęs iš Lietuvos, 1928 metais, apra
šiau savo patemijimus apie Birutos kalną. 
Jis turėjo būti supiltas Vikingų laikais ir 
tarnavo kaipo tvirtovė kovai su priešais 
iš juros. Kalnas iš juros pusės labai sta
tus, o pakalnėje ir dabar matosi žymės 
buvusio ten gilaus griovio, kuris kitados 
buvo gilus ir vandeniu užleistas. Išlipę iš 
valčių jurų priešai, turėjo pereiti dar per 
tą gilų griovį jei norėjo Žemaičius pasiek
ti, na o ‘Žemaičiai iš kalno, už to griovio, 
smarkiai galėjo gintis ir daug priešų išžu
dyti iki jie griovį pereis.

Ten pat Palangoje, pajūriu į šiaurę, 
yra kitas kalnelis, vadinamas “Švedų ka
pais”. Tas gali būti iš pastarų Švedų puo
limų Lietuvos ir Lenkijos.

“Musų laikai”
Nuo Lietuvos padalinimo iki šių die

nų dar yra vadinami “musųklaikai”, nes 
dar daug yra tokių žmonių kurie turėjo 
dieduką kurs galėjo papasakot apie “mas
kolių” užgrobimą Lietuvos, apie po to se
kusias “meteštvas” ir tt.

VALGIŲ 
GAMINIMAS

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Kodėl Ji Stipresnė?
Mano svorio du šimtai, 
Širdis — geležinė;
Plaučiai dirba kai dumtu- 

vai,
Pilvas kaip statinė/
Žmonos svoris daug mažes

nis,
Siekia vieną šimtą;
Bet kai į mane pažiūri, 
Man tik prakait’s krinta!

V.

Dabar viskas ko mums 
reikia' laukti tai kad Demo
kratai atkviestų atgal pane
lę Prosperity, o jeigu ne tai 
kitais rinkimais balsuosim 
ant prezidento už Republi- 
koną. Supa Garba.

&
Degtinės galybė

Policijos viršininkas sako 
policijantui, kuris atlieka 
savo pareigas gerai:

— Mielasis, kad nebūtum 
toks girtuoklis gautum pa
aukštinimą.

— Ei, pone viršininke, 
man nereikia paaukštinimo. 
Išsigėręs aš jaučiuosi poli
cijos viršininku!

Jis bittų didelis kvailys
Karaliaus Alfonso iš A- 

ragonijos laikais gyveno 
vienas žymus tame krašte 
juokdarys. Jis turėjo įpro
tį pažymėti sau knygoj vi
sų aukštų asmenų' kvailus 
pasakymus ir darbus. Jis 
pavadino tą knygą “Kvai
lių knyga.

Apie tai išgirdo karalius 
ir liepė tą knygą parodyt 
jam. Radęs savo vardą jo
je, klausia ką tai reiškia?

— Ar Jūsų Didenybė ne
davėt nepažystamam sve
timšaliui penkis tūkstan
čius dukatų kad nupirktų 
Vengrijoj arklių? Jūsų Di
denybė sutiksite kad tai bu
vo padaryta didelė kvailys
tė duoti tokią didelę sumą 
pinigų nežinomam žmogui.

— Na o kas tada jeigu 
jis arklius atvestų? — už
klausė karalius.

— Tada iš išbraukčiau 
vardą Jūsų Didenybės ir į 
tą vietą įrašyčiau jo....

Wilsonas ir Maižis.
Garsus karo metų Ameri

kos prezidentas Wilsonas, 
pasimiręs nuėjo dangun ir 
ten bevaikštinėdamas suti
ko Maižį, kurs užklausė 
Wilsono kaipgi jis čia galė
jęs ateiti.

— Ogi įėjau nėr 14-ka 
punktų, — paaiškėjo Wil
sonas.

— Bet kad jų niekas ne
klauso? — Jam prikišo Mai
žis.

— Gali but, kad ne, — 
atsakė Wilsonas. — Bet 
kaipgi su tavo Dešimčia Į- 
sakymų?

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.
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1932 KALENDORIUS 1932
Lapkritis-November

Sekmad. 20 Feliksas. Kurtautas, Rustulė, Andė
Pirmad. 21 Honorijus. Eite, Vygandas, želtytė
Antrad. 22 Cecilijos kent. Dainė, šiauris, Rastenis .
Trečiad. 23 Klemensas. Liubarte, Visuomis, Aldonis
Ketv’tad. 24 Jonas nuo kryž. Rumbautas, Uola, Valdė
Penktad. 25 Kotryna kar. Vismantas, Germė
šeštad. 26 Silvestras. Švitrigaila, Dobilis, žemputis

LIET. ATSTATYMO BEN
DROVĖS ŠERININKAMS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Notarui blankas paliudyti. 
Taip aprūpinę, blankas pas
kui siųskite by vienam že
miau . pasirašiusių Komisi
jos narių, arba centran, ar
ba įduokite jas savo įgalio
tiniams, tiems kurie asme
niškai galės dalyvauti susi
rinkime. Įgaliotiniai galės 
susirinkime jūsų vardu bal
suot Bendrovės pertvarky
mo reikalą, kaip geriausia 
bus permatoma, jei susida
rys reikalingas balsų skait
lius, ir tokiu budu prieisime 
prie tvarkos. Jei nebus ki
tokios išeities, jei pasirodys 
kad Bendrovės jau negalima 
atstatyti į reikalingas vėžes, 
kad ji neštų kokį pelną, ta
da bus galima Bendrovę lik
viduoti, parduodant jos tur
tą, ir gautus pinigus, išda
linti šėrininkams. Tuom mes 
neleisime Bendrovei patekti 
j skolininkų rankas ir dar 
šiek tiek pinigų gausime.
Turime tik menką pradžią

Iki šiol šėrininkai yra at
siuntę komisijai savo įga
liojimų už arti 5,000 šėrų.

Kad sudarius kvorumą su
sirinkime, yra reikalinga 
atstovaujamų šėrų arti 20,- 
000. Taigi ikišiol turime 
tik 1-4 užtikrintų balsų. O 
kvorumo sudarymui reikia 
3-4 balsų. Laiko liko ma
žai, nes po Naujų Metų tu
ri įvykti susirinkimas. To
dėl šiuomi šėrininkai yra 
prašomi pasiskubint su įga
liojimų siuntimu. Jeigu ir 
šį kartą nepavyktų sudary
ti reikalingą kvorumą. tai 
Bendrovės reikalai negalės 
būti sutvarkyti, ir viską tu
rėsime užmiršti.

Šėrininkai Amerikoje ir 
Lietuvoje, išgirskit šį mu
sų balsą, mes atsišaukiame 
lygiai į visus. Pasiskubin
kite siųsti įgaliojimus, pa
dėkit mums sutvarkyt Ben
drovės reikalus! <
Lietuvos Atstatymo B-vės 

Įgaliota Komisija:
Juozas J. Račiūnas, 

Tabor Farm, 
Sodus, Mieli.

Dr. B. K. Vencius, 
499 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

J. Ambraziejus.
168 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Luckies nėra 
—dėl to jie

MES perkame puikiausią, patį 
•*-’puikiausią tabaką visame 

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

žalio tabako 
tokie lengvi
džiamas per pagerinamą Lucky 

Strike valymo procesą, kuris 

žinomas kaip - “It’s toasted”. 

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

lengvi cigaretai.O o

“It’s toasted"
Tas pakelis lengvą Luckies
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IGNALINAS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

“DIRVOS” VAJAUS EIGA
“DIRVA”'

6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

Nesenas miestelis, Lenkų 
okupuotas, su skurdžiai 
gyvenančiais žmonėmis.
Šis miestelis yra Švenčio

nių apskrities, Daugėliškio 
valsčiaus. Prieš 70 metų 
toje vietoje kur dabar ran
dasi miestukas Ignalinas, 
buvo dideli dvarininko Ka- 
minskio miškai, už keturių 
kilometrų esančio Vidiškių 
dvaro. Rusams pravedus 
geležinkelį ir išstačius sto
tį, ponas išpardavė miškus 
ir paskiau ir dvarą parda
vė Rusui. Tada geležinke
lio tarnautojai pradėjo po
no miško kirtimuose staty
tis namus, o vėliau Žydai ir 
šiaip žmonės statėsi name
lius, ir iš nieko išaugo mie-' 
stukas, kuriame randasi 
jau keli muro namai ir vi
same miestukyje virš 150 
namų. Po karo pradėjo 
statyti vasarnamių, nes va
saros laiku čia privažiuoja 
nemažai vasarotojų.

Ignalinas turi labai gra
žias apielinkes, aukšti kal
nai, apaugę šileliais, kurie 
žiemą ir vasarą žaliuoja, o 
tarpkalnėse ežerai banguo
ja. Ir patį miestuką supa 
iš visų pusių ežerai, iš pie
tų didelis ežeras Gavis, iš 
žiemių ir rytų maži ežeru- 
kai. Taigi apielinkė taip 
graži kaip retai kur gali
ma užtikti.

Miestelio didėjimui ir

JAMES Restaurant
6603 Wade Park Avenue

Ska n is Amerikoniški ir Europiški 
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.
.r+t+U-***********^-******

O ROSEDALE
Dry Gleaning Co.t

. PETRAITIS, Prop. į 
;> 6702 Superior Ave.,' | 
►♦♦♦♦♦♦♦++++♦+++*♦♦•»♦♦♦*

t Ofiso Telefonai Namų ! J 
įMAin 1773 KEnmore 4740W-• 

į P. J. KERŠIS :: 
Ž 1414 Standard Bank Bldg, L
T Baigęs teisių mokslą Cumber- ;; 
I land Universitete ir darbuojas .. 
T su Teisių ofisu advokatų 
A Collister, Stevens ir b
x Kurzenberger ;; 
Ž Su visais teisių reikalais Lietu- !! 
T viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ■ 
J kreipkitės prie musų.

c. F

prekybai trukdo arti esan
ti demarkacijos linija, kur 
už trijų kilometrų yra Ne
priklausoma Lietuva. Mie
stelis yra Lenkų pusėje.

Tautiniu atžvilgiu Igna
linas stovi daug silpniau už 
kitus aplinkinius miestu
kus: Ignaline nebuvo su
rengta nei vieno Lietuviš
ko vakaro nei šiaip jokios 
pramogos. Tik 1930 metais 
Ignalino kalnuose buvo su
rengta didelė gegužinė. Ig
nalinas neturi laimės turė
ti Lietuvį inteligentą veikė
ją-

Prieš karą buvo dviklesė 
Rusų mokykla. Vokiečiams 
užėjus, nuo 1915 iki 1918 
metų nebuvo jokios mokyk
los, nes buvo arti frohto, 
taip kad žmonės skurde gy
venant mažai rūpinosi švie
timu. Po karo iki šiam lai
kui veikia 7 klasių Lenkų 
mokykla, ir nors daugumą 
vaikų sudaro Lietuviai, bet 
mokoma vien Lenkų kalbo
je, ir tikybą dėsto kapeljo- 
nas Lenkas. Vienu žodžiu 
maži vaikai nei vieno žo
džio negirdi Lietuviškai. 
Tas pats kapeljonas suma
nė Ignaline statyt Lenkams 
bažnyčią, renka aukas ir ti
ki greitu laiku pradėt dar
bą.

Ignalinas krautuvių turi 
virš 20, tame skaičiuje trys 
Lietuviškos; kitos Žydų. Y- 
ra kooperativas, kurs ne
blogai gyvuoja. Prie . ko- 
operativo įsteigta kiauši
nių supirkimo punktas, ku
ris neblogai verčiasi.

Y ra ■ smulkaus kredito 
bankas, laikosi neblogai, jo 
tarnautojai visi geri Lietu
viai ir noriai kalba Lietu
viškai.

Yra paštas, vaistinė, du 
viešbučiai, restauranas, po
ra alinių; garo malūnas ir 
prie malūno lentpjūvė.

Vos viena gatvė akmeni
mis išgrysta . Turgai buna 
kas ketvirtadienis.

Iš Ignalino Dukštan 26 
kilometrai; Daugeliškin 12 
kilm., iš Švenčionis 30 klm.

Apielinkė smiltinga, žmo
nės gyvena skurdžiai. Gy
ventojai yra gryni Lietu
viai. Senas Mokinis.

LAIMĖJO “DIRVĄ” PER 
RADIO

Kaip toli girdimas “Dir
vos” radio programas pa
rodo laiškai Lietuvių at
siunčiami iš įvairių miestų 
pietuose, rytuose, vakaruo
se ir šiaurėje.

Iki šiol manėme kad mu
sų programus girdi tiktai 
200 mylių aplinkui, bet štai 
atėjo laiškas iš Niagara 
Falls, N. Y., kuris oficialiai 
yra 218 mylių atstu.

Jonas Leimontas iš Nia
gara Falls, N. Y., rašo: Mes 
labai esam linksmi girdėda
mi jūsų Lietuviškus radio 
programus. Jau du metai 
kaip nieko Lietuviško ant 
radio negirdėjom. Dabar 
esame labai patenkinti ir 
kas sekmadienio rytas klau
some “Dirvos” radio pro
gramų.

Nuo Redakcijos: Kadan
gi Niagara Falls yra toliau
sia kolonija iš kurios gavo
me šią savaitę laišką, tai 
Jonas Leimontas laimi pu
sei metų “Dirvą” už šią sa
vaitę. Tokias dovanas gaus 
kas savaitė po vieną radio
klausytojų kurie iš toliau
sia atsilieps.

P-lė Ona Markevičiūtė iš 
Dayton, O. (184 mylios at
stu nuo Cleveland©) rašo: 
Pereitą sekmadienį 9 vai. 
ryto buvo man malonu pa
siklausyti “Dirvos” radio 
Lietuviško programo. Ma
ne labai sužavėjo jaunuolių 
brolių Luizų ir p-lės Salase- 
vičiutės duetai. Norėtųsi 
ir tankiau girdėti juos lin
ksminant radio programų 
klausytojus su jų gražio
mis dainomis ir gera mu
zika.

Mrs. M. Aukscunas, Det
roit, Mich. (183 mailėsš ra-
šo klausiusi musų radio pro
gramų. Detroitas yra vie
na iš tolimų kolonijų, bet 
kadangi Niagara Falls yra 
dar toliau tai dovaną už šią 
savaitę laimėjo kitas.

P-s Baltušis, Woodstock, 
Ont., Canada (170 m.) ra
šo: Aš klausiausi jūsų ra
dio programo, už ką širdin
gai dėkoju. Prašau prisių
sti “Dirvą” pamatymui.

tą daro jau kelintas metas, 
išrašydamas toms įstaigoms 
K. S. Karpavičiaus kuri
nius.

J. Ramoška iš Akrono, O. 
prisiuntė naują prenumera
tą Ig. Jasiuno.

Dom. Bukauskas ir p. Mį- 
savage iš Masury, O., rašo 
klausęsi “Dirvos” radio pro- 
gramo ir kad jiems labai 
patiko.

J. Tanckis iš Steubenville, 
O. (118 m.) rašo kad girdi 
labai aiškiai “Dirvos” radio

programus ir dėkoja “Dir
vai” už tai. Čia yra kelio
lika Lietuvių šeimų.

Rose Debesis iš Linndale, 
O., rašo kad šios savaitės 
radio programas labiausia 
patiko ir dėkoja už tokį 
jų palinksminimą sekmadie
nio rytais.

Ant. Kunickis, Brecksvil
le, O., rašo kad jų visai šei
mai patinka radio progra
mai ir džiaugiasi kad Cle- 
velando Lietuviai išgali pa
sistatyti lygiai su kitomis 
tautomis.

J. A. Urbonas iš Dayton, 
Ohio, rašo: Tiktai dvi sa
vaitės prabėgo kai esu pri
siuntęs tris naujus meti-

nius artojus “Dirvai”, štai 
siunčiu vėl du naujus meti
nius skaitytojus. Užsirašė 
K. Morkūnas ir J. Mikas. 
Vienas patenkintas “Dir
vos” nusistatymu Amerikos 
politikoje, antras dėkingas 
gramus.

M. Vaičiulis iš Detroit, 
užsirašė “Dirvą” sau ir sa
vo giminei, J. Juciui Wind
sor, Ont.

Pr. Stašinskas, iš Pitts
burgh, Pa., prisiuntė prenu
meratą savo ir užrašė “Dir
vą” tėvams į Lietuvą.

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave. 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

Neužmirškit saviškių Lietuvoje, pasiuskit 
jiems keletą Litų Kalėdų Dovanų. “Dirvos” 
Agentūra jums tame geriausia patarnaus.

giiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiti!;

! NIKODEMAS A. WILKELIS|
(Neverauskas)

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

WILKELIS FUNERAL HOME 
6522 Superior Avenue

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

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior av. Cleveland, O.

......................................................................................... .

ŠALTO ORO SPECIALIŠKU REIKMENŲ 
IŠPARDAVIMAS

VYRAMS
STORI Union Siutai .......
BROADCLOTH Marškiniai 
SWEATER Kotai ...........
PIRŠTINĖS vilna viduje 
FLANEL naktiniai maršk.
Siutai ir Overkotai

. 75c
. 75c

. 89c
.. $1

79c
$12

THE KRAMER

VAIKAMS
SLIPOVER Sweteriai ..
VILNONIAI Lumberjacks 
STORI Union Siutai ....
KOJINĖS juodos spalvos __
VILNONĖS megstos kepurės 48c 
JUODI Leatherette Kotai .
Vilnoniai Overkotai

& REICH CO

98c
1.25 
48c 
15c

2.45 
$5

(Virš 30 metų toje pačioje vietoje)
: 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings
iimiiiiHiiiimHinmmHiinmnĮuniiiiHiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHniHijniniHiiimi,^

Rd.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729 j
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I MRS. A. JAKUBS Į
(A. JAKUBAUSKIENĖ) Ę

Lithuanian Funeral Home
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =

kambarius leidžiame dykai.
Ę Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
E ■ teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
Ę tas ir geresnis paitarnavimas už kitų. Vežimai ligo

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
Ę gos. ^emiausia kaina laidotuvėms visos lėšos $150 

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

-•;H»HiyiiiiiiiiniiiniiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiinii t>-= hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiliiiiihiiii iiiniiiiiiiiiiiiir. 
lCl|>lllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||n||||||||||||lll||l|l||||n||||||||||||||||||||j1I||||I|||||||||||lt1||||]||I!I|)|![!i||]ij|||j||I|;||||I|||||||IĮ|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||M

LIETUVIŠKO RADIO PROGRAMO 
RĖMĖJAI

“DIRVA”
LAIVAKORTĖS ir tt. — 682p Superior Ave.

CHAS. STONIS RESTAURANT 
RESTAURANTAS — 6824 Superior Ave.

JONAS BRAZAUSKAS
GROSERNĖ — 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 BLAŠKEVIČ1US
GROSERNĖ IR BUBERNĖ — 1168 E. 77 St.

PROKUPU KRAUTUVE
GROSERNĖ IR BUČERNĖ — 1023 Ansel Road

BEN RAKAUSKAS
RADIO ir GRAFOFONAI — 1340 Russell Road

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

Jonas Metrek iš Ecerse, 
Mich. (netoli Detroito) ra
šo klausosi kas sekmadienį 
“Dirvos” radio programų ir 
širdingai linki geriausių 
pasekmių sumanytojams ir 
muzikantams bei daininin
kams. Norėtų visados gir
dėti.

Mrs. N. Keseros iš Mans
field, O., rašo kad klausosi 
“Dirvos” programų ir labai 
džiaugiasi. Prašo prisiųsti 
“Dirvą” pusei metų.

John Smith, iš Judge P. 
O., Ont, Canada, atnaujino 
savo prenumeratą ir užra
šė po knygą “Klajūnas” į 
Vilniaus ir Kauno Lietuvių 
našlaičių prieglaudas. Jis

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets 

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

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

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

i Milžiniškas “DIRVOS” Naujų 
Skaitytojų VAJUS!

E I
Ę “Kas platina “Dirvą” tas platina Apšvietą”

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

KAINUOJA METAMS
Galima išsirašyti tik pusei metų 

Pusei metų — Pusė kainos

AMERIKOJE ■ ■ ■ $2.00 0
KANADOJE - ■ ■ $2.50 J
LIETUVOJE ir k;tur - $3.00 J

Atnaujindami savo prenumeratas, patys naujai užsirašydami arba kitiems užrašyda
mi, ir norėdami visokių informacijų Vajaus reikale, rašykite adresuodami:

S

6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO

| AMERIKA - KANADA - LIETUVA - SUKRUSKITE! | 
i Stokite visi Į “Dirvos” Artojų eiles — reikia daugybes darbininkų — uždirbkit kelis dolarius. Į 
Muilini.........mm....... . ........................................ mini......iiiiiiniiiiii......i . ....................... ......................................... imu.......iiiiimmm............nu.......

“Musų Rytojus” 1 
Du Kartu per Sava 
“Musų,Rytojus” didž 

sias Lietuvoje savaitinis 
kininkų laikraštis, kuris 
maniai vedamas per per 

: rius metus išaugo į didži
; šią Lietuvių laikrašti ir

to dar praskynė Lietuviš 
spaudai į kaimą kelią, iš 
du kart į savaitę. Prieš j 
sirodant “Musų Rytoji 
Lietuviškų laikraščių tii 
žas nesiekdavo nei 8,000, 
dabar kai kurių jau 10,0 
skaitomas. Pats “Musų R 
tojus” jau ketvirtais sa 
gyvavimo metais prašo) 
šimto tūkstančių egzempli 
rių tiražą. Dabar “Musų R; 
tojus”, iš savaitinio keiči; 
mas į du kartus per savai! 
išeinantį laikraštį. Tai d; 
romą tais sumetimais kad i 
Lietuvos ūkininko savait: 
nis laikraštus jau nebeter 

; kiną ir del to jis negali sekt 
■ nuolat besikeičiančio dabar 

ties gyvenimo atmainų be 
! prie tempo prisigtaikyti 
į Tuo klausiniu padaryta an- 

kieta arba skaitytojų atsi- 
Į klausimas parodė kad 98% 

reikalauja du kartus per sa- 
i vaite išeinančio “Musų Ry

tojaus”. Pažymėtina kad šį 
laikraštį įkūrė ir visą laiką

1 jam vadovauja p. A. Bružas.

Kiek Lietuvoj plytų paga
minama

Kaunas. — Lietuvoje da
bar yra. apie 200 plytinių, iš 
kurių 25 didelės. Šitos 25' 
plytinės per metus pagami- 

\ na nuo 3 iki 10 milijonų ply- 
1 tų, b likusios 175 tik apie 
I 40-150 tūkstančių plytų. Šioj : 

; pramonės šakoj dirba apie ( 
: 3000 žmonių. Be šių, dar yra ■ 
I ūkiškos arba kaimo plyti- j 
I nes, kurios pradėta steigti

KALĖDŲ EKSKURSIJA

J LIETUVA
Rengia Liet. Lai v. Ageątų 

Sąjunga Amerikoje

Ų AMERIKOS 
UNIJA

Is 
MWVORX® j

HCMP4S KHIAS į liSIWU per ŠVEDUI

“DROTTNINGHOLM”
išplaukia iš New Yorko

Gruodžio 2, 1932
Ekskursijos palydovas VI. P. 
Bučinskas, 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
dą’ ir ‘Kalėdų Ekskursija’ Gau
namos pas agentus arba:

Swedish American Line
1 Statę St New York, N. Y.

DIENOMIS
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— P A T O G
Iš NEW YO

KALĖDINIAI IŠf
Greičiausiais Pasauk

EUROPA B
GRUODŽIO 8 '

Puikus geležinkeliu* s
• iš BREMERHAV

LIETUVĄ

Taipgi reguliariai sax 
mai žinomais Lloyd
BERLIN
GEN. von STEUBEN’

Informacijų kreipkitės į
I NORTH GERMA

NORTH 
GERMAN 

LLOYD

1119 Euclid Ave.
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* IŠ LIETUVOS «
/

“Musų Rytojus” Eis 1928 metais. Jos įsteigtos 
Du Kartu per Savaitę valdžios parama, kaip ir lai- 
“Musų Rytojus” didžiau- kinės arba vienam sezonui 

sias Lietuvoje savaitinis u- taikomos plytines. Visos 
kininku laikraštis, kuris su-jsios plytinės per metus pa- 
maniai“vedamas per penke-1 gamma arti pusės milijono 
rius metus išaugo j didžiau- į plytinių. Kaimo ir laikinų 
šią Lietuvių laikrašti ir be i plytinių tiksįas yra duoti i

vienkiemius besiskirstan- 
tiems ūkininkams pigios ir 
nedegamos statybinės me
džiagos. Kiek plytų nebūtų 
pagaminta, vistiek jų nepa
kanka, nes didelis yra ji 
pareikalavimas nežiūrint 
aukštos kainos. Plytų pra
monėj dar yra didelės gali-

to dar praskynė Lietuviškai 
spaudai Į kaimą kelią, išeis 
du kart į savaitę. Prieš pa
sirodant “Musų Rytojui”, 
Lietuviškų laikraščių tira
žas nesiekdavo nei 8,000, o 
dabar kai kurių jau 10,000 
skaitomas. Pats “Musų Ry
tojus” jau ketvirtais savoj—----- — °—.
gyvavimo metais prašoko j mybės sumaniai iniciatyvai 
šimto tūkstančių egzemplio- pasireikšti. Tsb. 
rių tiražą. Dabar “Musų Ry
tojus” iš savaitinio keičia- Pagerinama Degtinė.
mas i du kartus per savaitę! Valstybinis degtinės mo- 
išeinantį laikraštį. Tai da- nopolis yra nusistatęs ga- 
roma tais sumetimais kad ir 
Lietuvos ūkininko savaiti-

mint degtinę 38 ir 40 laips
nių ir pagerinti stalo degti-

KANADOS 
NAUJIENOS

I ____________

Iš Kanados Padangės
(Tąsa iš pereito num.)
Susitarę gražus Lietuvių 

būrelis traukiam į šiaurę, 
nes laikraščiai rašė kad ten 
geri javai ir mokestis ne
bloga, moka po $1.50 ir po 
$2 į dieną. Į ten eina trau
kinis tik du kartu į savaitę 
ir perdien vos 120 mylių nu
ėjęs sustoja nakvoti. Tokio
je kelionėj turėjom laiko 
pavaikščioti po miestelį va
dinamą Division. Sustojus 
traukinius ir keleiviams ei
nant į miestelį, priešais pa
sitiko policija ir nuvedė į 
kepyklą, kur kožnam davė 
po kepalėlį duonos, o kurie 
turėjo pinigų tai nors ir vė
lai prikėlė krautuvės savi
ninką ir liepė duoti kas ko 
nori pirkti. Labai įdomu

Darbo Bejiekant Kana
doje

(Tąsa iš pereito num.)

man. Pirmiausia einu į dar
bininkų samdymo biurą pa
sižiūrėt. Einant gatve nu
sipirkau . vietos Anglišką

AKRONO NAUJIENOS I
............ I!

nis laikraštus jau nebeten- 
kina ir del to jis negali sekti 
nuolat besikeičiančio dabar
ties gyvenimo atmainų bei 
prie tempo prisistaikyti. 
Tuo klausimu padaryta an- 
kieta arba skaitytojų atsi- 
klausimas parodė kad 98% 
reikalauja du kartus per sa
vaitę išeinančio “Musų Ry
tojaus”. Pažymėtina kad šį 
laikraštį įkūrė ir visą laiką 
jam vadovauja p. A. Bružas.

nę. Pagerinta stalo degtine: 
i bus vartojamas du karvaly- 
tas spiritas.

Geriamoji degtinė papi
ginama nuo Rugsėjo 26 d. 
Kitiems reikalams vartoja
mas spiritas bei degtinė ne
bus vartojama dukart valy- 
žinotų naujas degtinės kai
nas, iškabinti degtinės ir spi
rito kainoraščiai. Bonkų e- 
tiketėsė tuo tarpu pasiliks 
senos kainos.

buvo- tai matyti, nes Onta
rio provincijoj policija be
darbiams skaldo galvas, o 
nonai patarnauja.

Kiek Lietuvoj plytų paga
minama

Kaunas. — Lietuvoje da
bar yra apie 200 plytinių, iš 
kurių 25 didelės. Šitos 25 
plytinės per metus pagami
na nuo 3 iki 10 milijonų ply
tų, o likusios 175 tik apie 
40-150 tūkstančių plytų. Šioj 
pramonės šakoj dirba apie 
3000 žmonių. Be šių, dar yra 
ūkiškos arba kaimo plyti
nės, kurios pradėta steigti

KALĖDŲ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengia Liet. Lai v. Ągeątų 
Sąjunga Amerikoje

ŠVEDU AMERIKOS 
tM UMUft

I V NEWWRXO į
• " KLAIPĖDĄ

TRUMPAS KELIAS j EiETlTVA per ŠVĘSI Jį

“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 j Klaipė
dą’ ir ‘Kalėdų Ekskursija’ Gau
namos pas agentus arba: 
Swedish American Line 

21 State St New York, N. Y.

Kaip hus kovojama su ne
darbu.

Rugs. 30 d. Vidaus reikalų 
ministerijoj įvyko pasitari
mas, kaip žiemos metu ko
voti su nedarbu.

Iš pranešimų paaiškėję 
kad miestuose bedarbių yra 
ir kad reikia rūpintis jiems 
darbo parūpinti. Viešieji 
darbai ir toliau busią prak
tikuojami.

Kiek kuri ministerija be
darbiams duos darbo dai 
neaišku, nes nėra sudaryti 
būtinai darbų atlikimo są
matų.

Nutarta valstybines įstai
gas paskatinti kad jei jos 
turi būtimi ir neatidėtinų 
darbų, kad tiems darbams 
atlikti sąmatas sudarytų 
ankščiau. Aptartos ir kitos 
priemonės kovai su nedarbu

“L. U.’

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. . Naudokit bandažų 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. Nebus1 trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

DIENOMIS

GRUODŽIO 168

vietos agentus ’arbaInformacijų kreipkitės į

NORTH 
GERMAN 

LLOYD

Taipgi 
mai žinomais Lloyd
BERLIN
GEN. von STEUBEN

Puikus 
iš

geležinkeliu susisiekimas 
BREMERHAVEN i

LIETUVĄ

reguliariai savaitiniai išplauki-
Kabin Laivais 

STUGGART 
DRESDEN

— PATOGUS
IS NEW YORKO

KALĖDINIAI IŠPLAUKIMAI
Greičiausiais Pasaulyje Laivais

EUROPA BREMEN
GRUODŽIO

NORTH GERMAN LLOYD
1119 Euclid Ave. Cleveland

Pasiekus miestelį Mack
in, ten apsistojom ir išsi
skirstėm po vieną, gaudami 
larbus javų valymui. Aš 
įlojau dirbti pas Vokietį 
airis atvyko į Kanadą 192( 
netais iš sovietų rojaus; jit 
laug ko papasakojo iš Ru 
sijos gyvenimo. Sako, trys 
šimtai metų praėjo kaip jo 
bočiai apsigyveno Rusijoje, 
bet tokio skurdo ir varg: 
jokiuose raštuose nerasi ko 
kį jie pergyveno prie Leni
no per kelis metus. Turėjo 
dkę ir gerai gyveno, bet 
komunistams užėjus viską 
atėmė ir daugiau gyvent 
nebuvo galima, turėjom bė
gti į Kanadą. Čionai, sako, 
sunkus laikai, bet tegul nu- 
ažiuoja j Rusiją, pamatys 

taip ten gyvena darbiniu- 
:ai, tuomet gryžę pasakys 
kad ten pragaras, o čia ro
jus.

Gal skaitytojams įdomi 
žinoti kaip Vokiečiai pate
ko į Rusiją trys šimtai me
tų atgal. Nors trumpai pa
sakysiu. 18-me šimtmetyje 
kuomet Vokiečių valdovas 
norėjo juos imti į karą, gy
ventojai pasipriešino ir at
sisakė imti ginklą į rankas. 
Tuo laiku Rusiją valdė Ka
tarina II, kuri pati buvo Vo
kietė. Ji atsilankius Vokie 
tijoj pasiūlė karaliui tuos 
žmones išleisti į Rusiją, pa
žadėdama duoti žemes ii 
galės sau ramiai gyventi. Ii 
tada apie šimtas tukstan 
čių Vokiečių vienu sykiu iš
keliavo į Rusiją. Jie buvo 
leisti apsigyventi Sibire ir 
ten įsitaisė ūkius ir iki šių 
laikų gyveno, tik užėjus ko
munizmui buvo skurdo pri
versti bėgti kur kas galėjo, 
ir Vokietijai padedant at
vyko į Kanadą ir sukūrė 
milžinišką Vokiečių koloni
ją. Tai tiek apie jų atsira
dimą Rusijoje.

Padirbęs kelias dienas 
jaučiausi sana silpnas, nes 
dieną sunkiai dirbęs,- naktį 
miegot negalėjau, kaulus 
skaudėjo 'ir rankos tirpo. 
Darbe reikėjo nežmoniškai j 
skubint, taip kad negalėjau- 
atlaikyt ir metęs darbą nu
tariau gryžti į Ontario. Ant 
farmų pragyvenimas daug 
pigesnis, pav. svaras svies
to 10c., tuzinas kiaušinių 5 
centai ir tt. (Bus.)

Jurgis.

Baigia kalėjimus įrengti.
Teisingumo - ministerijai 

baigia vidaus įrengimo dar
bus Mariampolės, Raseinių 
ir Utenos kalėjimuose. Ma
riampolės kalėjimui paskir
ta kredito 896,000 lt., Rasei
nių ir Utenos kalėjimams 
621,000 lt. “L. U.” j

Čia noriu patiekti šiek 
tiek apie sąlygas kokiomis 
prisiėjo j ieškoti darbo, ir 
apie nuotikius. i

Išbuvus be darbo apie 20 
mėnesių, toks gyvenimas la
bai nusibodo. Ypač ekono- 

j miniai tenka atsidurti liūd
noje padėtyje, atvažiavus iš 
Lietuvos tik keli metai ir 
negavus nuolatinai- padir
bėti kad butų galima susi
taupyti keletą šimtų dola- 
rių blogesniems laikams.

Tokioje padėtyje esant, 
kožnas žmogus daro kito
kias. išvadas: vieni keliau
ja atgal į Lietuvą, kiti net 
nusižudo, treti sveikatos 
nustoja iš skurdo. Dauge
lis apleidžia miestą, j ieško 
larbo provincijoje, miškuo
se, ant kelių, farmų, kad tik 
kaip nors pramisti.

Pasiryžau j ieškoti darbo 
vien tik Ontario provinci
joje, bet pinigų neturiu ke
lionės išlaidoms. Nutariau 
keliauti tokiu pat budu kaip 
keliauja tūkstančiai pana- 
čių brolių, tai prekiniais 
traukiniais. Bet tai buvo 
pirmas bandymas, nes nie
kad taip nesu keliavęs. Pa
sidrąsinau ir vienų vienas 
'škeliavau, pasiįdomauti ki
tų bedarbių gyvenimu, kū
ne po visą Kanadą bastosi 
kraštas nuo krašto, jieško- 
darni duonos kąsnio.

■ Vistiek ar dirbi ar nedir
bi turi valgyti, o ir mieste 
liekas veltui neduoda. Tai- 
d apsisprendžiau keliauti.

Iš Toronto pasisekė gau
ti nuvažiuoti į Hamilton su 
vienos kompanijos troko ve
žiku. Atsidūriau Hamilto
ne, už 42 mailių nuo Toron
to. Kur gi eiti? Randasi 
žia vienas kitas -pažystamas 
Lietuvis, bet jie nepagelbės

laikraštį, suradęs kišeniuje 
porą centą. Nors nešti ge
ras skaitytojas Angliškai, 
bet vis suradau kas man 
rūpėjo rasti. Žiūriu reika- 
lakauja dviejų darbininkų 
kaip tik mano amato. Pas 
policijantą pasiklausiu tos 
gatvės ir važiuoju gauti .už
siėmimą, svajodamąs ar bu
siu toks laimingas ar ne.

Be sunkumų atradau tą 
vietą, žiūriu stovi eilė lyg 
prie maitinimo vietos, su
skaičiau net 63 vyrus sto
vinčius, o tik vieno reika
lavo. Dar nebuvo atvykęs 
darbdavis tai visi laukė iki 
jis pribus. Tai buvo pir
mas nuotikis darbo bejieš- 
kant. Turėjau ir antrą Ac
tą laikraštyje pasižvmė’ęs 
kur reikalavo . darbininko, 
bet abejojau ar eiti ar ne, j 
gal ten bus apie pora šim
tų žmonių. Bet kadangi 
antroji viėta buvo netoli, 
d laiko turiu įvalias, nuvy
kau ten pažiūrėti darbo. 
Ten pamačiau apie 100 vy-

Del radio programų. Ger
biami “Dirvos” skaitytojai, 
noriu pasidalinti su jumis 
savo mintimis kaslink ra7 
dio programų kuriuos duo
da “Dirva” ir “Margutis”, 

j Mes turime daugiau laik
raščių Amerikoje, bet jie 
rūpinasi tik traukimu do- 
larių iš žmonių savo biz
niui, daugiau nieko naujo 
nesumano ir neduoda.

“Dirva”1 ir “Margutis” y- 
ra du patriotiški laikraš
čiai, kurie stengiasi palink
sminti mus net tolimus sa
vo skaitytojus gyva muzi
ka, dainomis, kurias leidžia 
oro bangomis per visą Ame
riką.

Mes remiam laikraščius 
ir norim palaikyti musų ap- 
švietos darbą. Bet turime 
suprasti kad radio progra
mų davimas yra labai dide
lis, sunkus ir brangus dar

' “Margutį”, užsirašydami ir 
paragindami kitus juos už- 

į sirašyti. Taip pat remki
me tuos Lietuvius biznie
rius kurie remia tokį nau- 

i dingą ir brangų mums dar
bą kaip radio programai.

Juozas Ramoška.

Nustojo 20 Svaru
Riebumo į 4 Savaites

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo., 
rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir 
svėriau 170 svarų iki panaudojau 
vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaitės atgal. Dabar svečiu 150 sv. 
Taipgi turiu daugiau energijas ir 
neturiu alkanų jausmų.“

Riebus žmonės turėtų gerti šauk
štuką Kruschen Salts stikle kar’to 
vandens rytais prieš pusryčius—jos 
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas 
numažinti savo svorį kaip patyrė 
tūkstančiai vyrų ir moterų.

Gaukit bonką Kruschen Salts iš 
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks 
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta bonka nepertikrins jus kad tai 
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto- 

—ninierai bus ‘ gražinti.

JIMI’S

JAU VĖL 
NUĖJO PRIE 

SAVO DARBO

j^ADA Jim* neteko
darbo mėnuo atgal 

jis pasilaikė telefoną. 
Jis žinojo tikrą vertę
palaikymo ryšiu su dar
bavietėmis. Dabar kai
bizniai ėmė gerėti, Jim 
jau gavo atgal darbą, 
ačiū telefonui, kuriuo 
jis buvo pašauktas ka
da greit prireikė. Keli 
centai į dieną ką moka 
už telefoną buvo pro
tingas Jim’o investinen- 
mentas. Ir jums taip 
bus jeigu jieškot darbo.
* Vardas pareikalavus.

><’(THE OHIO BELL
TELEPHONE CO.

* Name on 
request.

nų stovint, ir beveik visi 
Škotai, stovi eilėje, tabaką 
kramto ir spjaudo ir kad 
keikia tai keikia kam nepa
sirodo samdytojas. Netru
kus pasirodo storas pilvo
tas bosas. Jis šaukė tuos 
kurie yra seniausi Kanados
gy ventojai ii' piliečiai ir ga
li dirbti prie tiesimo tele
fono vielų. Pakilo apie 50 
rankų. Aš pamaniau sau, 
čia jau aš darbo negausiu. 
Atsidusęs, liūdnas gryžtu 
prie valdiško darbo biuro 
pažiūrėti. Priėjęs žiūriu 
prirašytos penkios lentos 
darbų. Prieinu arčiau, pa
maniau sau gal šiandien be
darbiai nežino kad čia tiek 
darbininkų reikia, tik kele
tas aplinkui pypkiuoja. Imu 
iš lentos slebizuoti, reika-
lauja šiaučių, virėjų, rašti
ninkų, agentų, o mano pro
fesijai nėra nei vieno. Na 
ir vėl žiopsai! į laikraštį. 
Staiga priėjo vienas jaunas 
Vyrukas ir Angliškai pa- 
irašė degtukų/kurių aš lyg 
yčia turėjau, nors pats nr- 
iiki’.u. J. K.

(Bus daugiau)

Ar jau ištaisėt “Dirvų” 
saviškiams į Lietuva? — nž 
1.3.00 metuose pralinksminsi! 

visų kaimų!

bas, del to turime dar la
biau ir su didesniu atsida
vimu paremti ‘ Dirvą” il

GLOBUS
Kiekvienas vyras sutvertas bū

ti laimingu ir jieško sau smagu
mo. Dauguma žmonių randa lai
mę apsivedime. Apsivedimas yra 
didžiausia laimė. Kožnas žmogus 
yra laimingas kuris turi gerų 
draugų, o geriausias draugas yra 
vyras arba žmon. Mes turime di- 
dziausį surašą ypatų kurios nori 
rasti sau tinkamą gyvenimo drau
gą. Daugelis yra turtingos ir yra 
dori ir tinkami žmonės. Visas in
formacijos užlaikomos paslaptyje. 
Kam laukti? Apsivesk ir gyvenk 
laimingai. Rašyk tuojau dykai in
formacijų. Pridėk 5c štampą at
sakymui. (2)

“GLOBUS”
Dept. 54-B

382 Bathurst Street 
Toronto, Ont. Canada.

f ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS |
E Jeigu nont Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio = 
E Isibėgimo ir Tykaus Motoro Veikim - prisipildykit E 
= sau tanką su Nauju Zaliu E'fHl i. GASOLINE E

Daugiau
Daugiau
Mylių

Spėkos Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

: THE COLUMBIA REFINING COMPANY

ŠILUMA tik
piršto pasukimu

| >ER eiles metų tik dideli, brangus namai galėjo naudotis ga- 
zo šiluma nes dauguma gazo šildytojų ir degintojų buvo lai

ko na perbrangųs vidutiniam kišeniui. Bet dabar ir maži namai 
gali naudotis visais gazo patogumais, nes O /Hi
TAPP A N G AS BURNERS po

su įdėj mu
kaštuoja tik septyni centai , dieną deginimui. Savininkas penkių ar šešių 
kambarių namo gali pajięgti nusipirkti ir naudotis patogia gazo šiluma 
rudens ir pavasario laikais. Tas degintojas tarnaus daug metų, pats už
simokėdamas už save ekonomišku gazo deginimu. Lengvos išlygos—visai 
lengva išsimokėti, įmokėjus $5.50 ir po $2 į mėnesį likusius.
Pašaukit mus kad galėtume atsilankyti ir suteikti pilniausias informaci
jas apie šį nepaprastj degintoją.

TAPPAN CMS
BURNERS

IRA E. BAKER CO.
Residential and Industrial 
Gas Heating—Temperature 
Control Equipment

1836 Euclid Avenue 
Telephone MAin 3781

GEROS
YPATYBĖS

Tappan Gas
Degintojo

1. Greitas įdėjimas šilto oro ufrnase su 20" ir 22" ugnies puo
du ir garo ar karšto vandens katile 18" ir 20" diametre.

2. Padirbtas del vidutinių penkių ir šešių kambarių namų.
3. Duos reikalingą, šilumą per visą šildymo laiką ir bus ekono

miškas laike rudens ir pavasario mėnesių.
4. Lengvai įdedamas, lengvai išimamas ir vėl sudedamas kada 

vėl prireikia.
5. Daugiau šilumos duoda už išleistą kurui dolarį.
G. Padirbtas ir garantuotas kompanijos kuri išdirba deginime 

padargus per virš 50 metų.
7. Kainos pritaikytos laikams—$29.50 su įdėjimu ir duoda iš

simokėti jeigu kas nori.

Turėsit Smagumą ir Pate gumą iš Gazo Šilumos
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RADIO PROGRAMAS
Šį sekmadienį, 9 vai. ryto, iš 

stoties WJAY, bus girdimi se
kanti Lietuviai artistai

Alvina ir Domicėlė Salasevi
čiutės — duetas.

Jono Apanaičio orkestras.

TRUMPOS ŽINELĖS
Teko išgirsti nuo vieno White 

Motor Co. inžinieriaus kad vie
tos White kompanija gavo už
sakymą padaryti dešimts tro- 
kų vienam bravorui, kuris jau 

, rengiasi gaminti ir išvežioti 
alų.

Prezidentas Hoover sako kad 
Amerikos piliečiai prieš jį ne
turi nieko, jie tik yra priešingi 
Republikonų partijai, pertai ir 
balsavo už Demokratų partijos 
kandidatą Lapkričio 8 d. Bet 
Hoover neatsižiuri Į tai kad ne 
partijos sutvėrė žmogų, bet 
žmonės sutvėrė partijas.

Negalima būti priešingam au
kauti į Community Fund, nes 
yra daug alkanų žmonių ku
riems pagalba reikalinga. Bet 
negalima neprieštarauti tiems 
kurie tenai sėdi ir ima riebias 

4 algas dabartiniais laikais kada 
kiti darbininkai gauna mažas 

• algas arba visai nedirba.
Teko matyti daugelį kovo

jant už kokj nors čampionatą 
bet taip nuo širdies1 kovojant 
dar nebuvau matęs kaip pama
čiau “Dirvos” Pinaklio turna- 
mente pereitą penktadienį tuos 
kurie laimėjo “Dirvos” Sidabri
nes Taures. Sunkus buvo dar
bas, vyrai, taigi nepralaiimėkit 
kitiems taurių.

Dabartiniais bedarbės laikais 
daugelis darbuojasi del bedar
bių tai ir Lietuvių Moterų Klu
bas Lapkričio 12 d. turėjo card 
party sukėlimui kiek pinigų 
sutaisymui maisto kašių toms 
šeimoms kurios yra bedarbių ei
lėse. Moterys vertos pagyrimo.

Pirmas sniegas atnešė daug 
nelaimių su automobiliais. Per
eitą šeštadienio vakarą pas se
nąją gelžkelio stotį trokas nu
slydo 60 pėdų žemyn, užsimu
šė vežikas. Kitos dvi moterys 
labai užgautos kada jų auto
mobilis paslydo ant W. 159 St. 
Tokiame ore reikia būti labai 
atsargiems su automobiliais.

Daugelis tiek jau užsitikrinę 
kad prohibicija bus nušluota ir 
karčialmos vėl bus atidaromos, 
kad jau kreipiasi į miesto lais- 
nų viršininką darydami rezer
vacijas gauti leidinius prekiau
ti alučiu kaip tik pereis prohi- 
bicijos panaikinimas. Matyt 
kad žmonės darbuojasi ir rūpi
nasi ateičia vyriškai.

Kaip girdisi tai apie musų 
Lietuvius aviatorius daugiausia 
kalba ir rūpinasi tie kurie vi
sai prie to darbo neprisideda.

Jonas Jarus.

“Dirvos” Radio Artistų 
Koncertas Lapkr. 24 

bus Didelis Įvykis
I ANKYSIS ARTISTAI Iš AK-.

RONO, PITTSBURGO
Pradžia bus lygiai 5 vai., salė 

atdara nuo 4 vai., nes pro
gramas bus ilgas, šokiai 

prasidės 8 vakare.
“Dirvos” Radio artistų kon

certe Padėkų dienoje, Lapkri
čio 24 (žiūrėkit skelbimą) tu
rėsime labai įvairų programą iš 
artistų vietinių ir svečių iš Ak- 
rono ir net iš toli/mo Pittsbur- 
go.

Iš Pittsburgo atvažiuoja žy
mus tos srities Lietuvių tauti- 
ninkų-sandariečių veikėjas Pet
ras Pivaronas. Jis pasakys 
prakalbą. Su juo atvažiuoja 
žinomos Pittsburgo artistės net 
keturios jaunos Lietuvaitės: dvi 
ooros sesučių: Zona ir Julė Ra- 
jauskaitės ir Stefanija ir Bro
nė Zelanauskaitės.

Iš Akrono bus visa trupė iš 
dešimts Lietuvių Draugiško 
Klubo čia gimusio ir augusio 
jaunimo artistų, kurie patys 
vieni pasižadėjo išpildyt dalį 
programo, patys vadovaudami 
■r programą be vietinių įsimai
šymo.

Na o mes turime visą eilę ge
rų artistų vietinių, pradedant 
nuo solo dainų, duetų, baigiant 
su mėgiamiausiais šiais laikais 
muikantais akordionistais. Vie
na Pittsburgietė, p-lė Rajaus- 
kaitė, atsiveža savo puikų akor- 
dioną ir stos į lenktynes su 
vietos' akordionistais.

Remkit Radio programus
šis koncertas rengiamas tam 

kad parėmus Lietuviškus radio 
orogramūs duodamus iš stoties 
WJAY sekmadienio rytais.

“Dirva” ir visi biznieriai no
ri tęsti radio programus šią žie
mą, bet reikalinga kad Lietu
viai paremtų šį darbą, nes ki
taip nebus galima programų tę
sti.

Kad nebūtų perbrangu publi
kai atsilankyti, įžanga padary
ta visai pigi — tik po 25c. į 
programą ir po tiek pat jauni
mui į šokius.

Publika prašoma nevėluoti, 
kadangi programas bus ilgokas 
ir kadangi šokius norima pra
dėti 8 valandą.

Visi gali pradėti rinktis į sa
lę nuo 4:30 vai., nes programas 
prasidės 5 vai.

COMMUNITY FUND vajus 
prasidėjo šį pirmadienį ir eina 
visu smarkumu. Reikalinga su
rinkti $4,250,000 1933 metų 
bėgiu užlaikymui labdaringų 
įstaigų mieste.

Associated Charities iš Com
munity Fund gaus $1,643,833. 
Per 1932 m. Associated Chari- 
rities išleis $6,000,000 aprūpini
mui biednų bedarbių šeimų šia
me mieste. Apskaitliuojama 
kad tai organizacijai per 1933 
metus bus reikalinga $11,000,- 
000. Maitinama ir aprūpina
ma šiokia tokia pagalba 26,000 
šeimų.

APVOGĖ kunigą. Ant Lan
sing avė. ir E. 67 St. bažnyčio
je buvo surengtas bazaras. Ku
nigui nešant pinigus jį vakare 
užpuolė trys vyrukai ir atėmę 
pinigus pabėgo.

Lietuvių Skyrius Tarp
tautinėje Parodoje 
bus Labai Įdomus

Viena iš puikiausių parodų 
senojo pasaulio meno, rankdar
bių ir kultūros bus Clevelande 
savaitės laiko bėgyje prade
dant Lapkričio 19 ir baigiantis 
27 diena miesto didžiojoj audi
torijoj. Tai reiškia paroda pra
sideda jau šį šeštadienį, kada 
atsibus formalis atidarymas ir 
vakare gražus programas.

Lietuvių Skyrius bus toks 
kokio dar niekad Clevelande nei 
kur kitur Amerikoje nebuvo 
matyti. Parodai daiktų gauta 
iš tolimų Lietuvių kolonijų, ir 
viena iš įdomybių bus tai mo
delis Lietuviškos ūkės, su na
mais, tvartais, gyvuliais ir vis
kuo. Tą dalyką dirbo apie po
rą mėnesių laiko J. šilkas iš 
New Haven, Conn., jo ūkė bu
vo naudojama parodoje New 
Havene ir Waterburyje, ir da
bar specialiai automobiliu at
vežta Į Clevelandą, Lietuvių 
Skyriun.

Iš Waterburio nuo ponios K. 
Stanislovaitienės gauta daug 
šiaip naudingos medegos musų 
parodai, už ką jai priklauso di
delė padėka. Gauta daug rei
kalingų dalykų iš Chicagos Lie
tuvos Konsulato.

Koks bus tas Lietuvių sky
rius? Nagi viduryje didžiosios 
miesto auditorijos bus išbuda- 
votas didelis modelis Birutos 
Kalno Palangoje Koplyčios — 
apie 12 pėdų aukščio budavo- 
nė su 1000 ketvirtainių pėdų 
vietos. Tame viduje bus išdė
ta visi skarbai kokius tik iš 
Lietuvos turime. Tarp tų bus 
daugybė Lietuvos vaizdų, rank
darbių, audinių, mezginių, na ir 
labai daug “Lietuvos aukso”— 
gintaro. Kaip kas bus ir par
davimui. Taip pąt toje Birutos 
koplyčioje bus vieta svečiams 
užsikąsti, vienu žodžiu visas pa
togumas kokio tik galima no
rėti.

LIETUVIŲ VAKARAS
Paroda bus atdara kasdien 

per visas paminėtas dienas po 
pietų ir vakarais. Kas vaka
ras bus paskirų tautų progra
mai. Lietuvių programas bus 
pirmadienį, Lapkričio 21 d., 8 
vai. vakare.

Prie parodos surengimo dar
buojasi Lietuvių Moterų Klu
bas. Per visas 9 parodos die
nas Birutos Koplyčioje bus Lie
tuvės moterys aptarnavimui at
silankančių svečių ir teikimui 
svetimtaučiams informacijų.

VAIŠĖSE PAS DETROITO 
MOTERIS

Antrą kartą turėjau laimės 
dalyvauti metiniame Detroito 
Lietuvių Moterų Klubo banke
te. Jų banketai yra žymiausi 
Detroito Lietuvių puošnios da
lies nuotikiai ir juose dalyvau
ja biznieriai, profesionalai ir 
net svečiai iš kitų miestų.

Šymet Detroitietės banketą 
rengė pagerbimui musų lakū
nų Kapt. Dariaus, S. Girėno ir 
Juozo Bolio. Tarp svečių iš ki
tų miestų buvo: pp. šimkai iš 
Chicagos, poni Barskis iš Chi
cagos, p-lė Mikelevičiutė iš 
Grand Rapids ir aš iš Clevelan- 
do. Aš su savo drauge P. Jo- 
niliene pribuvom Į Detroitą su 
lakūnais jų orlaiviu. Tai buvo 
nepaprasta J r labai įdomi kelio
nė. Aplinkui matėsi per my
lias. Lakūnai yra pilnai paty
rę ir su jais jautėmės saugios.

Banketas buvo Barium kote
lyje. Svečių buvo virš šimto.

Kambaris kuriame buvo va
karienė buvo gražus, ir kaipo 
specialis papuošalas matėsi gė
lių kuokštas su orlaiviu viršu
je, kas visų atidą traukė. Sve
čius ir kalbėtojus perstatė po
ni Uvick, Lietuvių Moterų Klu
bo pirmininkė, kuriai paskui 
buvo įteiktas didelis rožių bu
kietas.

Likusi vakaro dalis praleis
ta šokant ir linksminantis, va
karas tęsėsi iki ankstyvo ryto.

Ona Karpius.

DEMOKRATAI Cuy a h o g a 
apskrityje Lapkričio 8 d. rin
kimų kampanijai išleido $29,549 
iš apie $33,000 tam tikslui su
kelto fondo.

Socialistų kandidatas į pre
zidentus Thomas Clevelande 
srityje gavo 15,406 balsus; ko
munistų Foster — 2,437.

Roosevelt visoj Ohio valsti
joj gavo 67,139 balsus daugiau 
už Hooverą. Hoover gavo bal
su 1,229,189, Roosevelt 1,296,- 
328.

Nors Clevelande Demokratai 
laimėjo bet iki jie užims val
džią į savo rankas ir iki nauji 
žmonės gaus - vietas truks virš 
mėnesio laiko;

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

/>•
ANT RENDOS NAMAS

5 gražus' kambariai apačioje, 
su furnasu, gražus kiemas. $20 
į mėnesį, pas Lietuvį.

7031 Linwood avė.

LANKĖSI New Yorke. Ele
na ir Alvina Baltrukoniutės, iš
važiavusios paviešėti į Balti
more, per prezidento rinkimus 
apsilankė New Yorke, kur ma
tė nepaprastą sujudimą pasek
mėje laimėjimo New Yorko gu
bernatoriaus Rooseveltlo rinki
mų į prezidentus.

PINAKLIO TURNAMENTE 
pereitą penktadienį laimėjo 
čampionatą Simanas Baranaus
kas ir Skodžius. Jiedu paskiau
sia liko kortuoti su dviem mo
terim: Salasevičiene ir Pavilo- 
niene. kurios irgi gerai laikėsi. 
Laimėtojai gavo gražias sidab
rines Taures su “Dirvos” užra
šu ir turnamento diena.

šalip kortavimo buvo dar šo
kiai. V>s> smagiai praleido va

RADIO
Koncertas ir Balius

Didžiausias Programas musų jauno talento kokis kada Lietuvių sa
lėje buvo prieš publiką išstatyta. Dalyvauja vietiniai ir iš kaimy
niškų miestų — Pittsburgh© ir Akrono jauni čia augę vaikinai ir 
merginos. Tai yra buvę ir businti Cleveland© Radio programų 
artistai. Kuoskaitlingiausia atsilankykit, jvertinkit musų jaunosios 
kartos pastangas! Turėsit malonias pora valandų programo!

SVEČIAI ARTISTAI:
Iš PITTSBURGO: Dvi poros sesučių:

Zona ir Julė Rajauskaitės — smuikininkės, 
pianistės, dainininkės, akordionistės.

Zelenauskaitė Stefanija, dainininkė, jos se
suo, Bronė, pianistė.
Iš AKRONO — Visa trupa artistų: 

Susidės iš duetų, dainų ir instrumentų ir 
akrobatiškų šokių:

(Akrono Lietuvių Draugiško Klubo nariai)
Elsie Sidariutė — solistė
Bertha Galiones ir Chas. Prospalauskas — 

instrumentų duetas.
Adele Jocis — akrobatiška šokikė.
Bernice Alekna — dainininkė, .
“Hank and Pete” — du broliai juokdariai. 
Pabaigoj — visas jų choras.

VIETINIAI:
Genovaitė Petraičiutė — solistė 
Elena Grigiutė — solistė
Alvina ir Domicėlė Salasevičiutės — dainos 
Antanas Zdanis — solistas
L. Jonaitis ir J. Kayackas — duetas 
Adelaide Miliauskiutė — solistė 
Martin sesutės — slmuikininkės 
Jurgis Roversteinas — dainininkas 
Luizai Broliai — dainos ir muzika 
Leonardas Eitutis — smuikininkas 
Zuzana Garbenčiutė — akordionistė 
Jonas Drasutis ir Al Mikėnas—akordionistai 
Povilas Raponka su orkestru ir akordionu

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 ir merginų, ir grojančių kito
kiais instrumentais. Bus smuikininkų vaikų ir mergaičių, bus dainininkų vyrų ir merginų.

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

Šiame vakare vėl bus leidžiama išlaimėjimui PENKIOS METINĖS pre
numeratos “DIRVOS”. Už savo mažą įžangą — 25 centus — turėsit pro
gos pasiklausyti gražaus koncerto, puikios muzikos, smagiai pasišokti na 
ir laimėti sau “Dirvą” visam metui. Kus rasit ką geresnio?

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

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

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

Visame pasaulyje 
bių skaitlius padidėji 
rinktos iš įvairių ša 
nios paduoda jų be 
skaičių Rugsėjo mėn
kančiai:

Austrijoj z
Vokietijoj 5,z
Anglijoj ir
Šiaur. Airijoj 2,8
Belgijoj 3
Čekoslovakijoj 1
Danijoj
Holandijoj 1
Šveicarijoj •
Kanadoj
Prancūzijoj 21
Italijoj 9(
Japonijoj 41
Latvijoj 1
Lenkijoj 21
Švedijoj r<
S. Valstijose 10,0C
Žinios gautos iš Tau 

tinio Darbo Biuro Wa 
gtone.

Lietuvos tame skai 
nėra, reiškia Lietuvoje 
gu ir yra kiek nedirba 
tai tokių kurie patys r 
ri dirbti ir jų skaitlinė 
žymi.

LIETUVIŲ RADIO PRO
GRAMAS

Lai buna man leista tarti žo
dis kaslink Lietuviško- radio 
programo 9 vai. ryte, Lapkri
čio 13 d„ iš stoties WJAY., ku
rį vykdo “Dirva” su Clevelan- 
do Lietuviais biznieriais.

šio sekmadienio programas 
tikrai buvo malonus pasiklau
syti. Maniau kad tik man vie
nam taip gražiai skambėjo, bet 
ir daugumai, o gal net visiems 
kurie šį programą girdėjo.

širdingai sveikinu šios die
nos Lietuvių programo dalyvius 
ir siūlau “Dirvai” kad jiems bu
tų leista dažniau dalyvauti tuo
se program uose.

Taipgi pastaba bei pasiūly
mas Lietuviško programo lei
dėjams. Ar nebūtų geriau kad 
musų biznierių apgarsinimai 
butų paskirstyti ? Daleiskime, 
vieną sekmadienį vienų biznie
rių pranešimai, o kitą — kitų. 
Biznieriai del to neturėtų pyk
ti jeigu jų skelbimai butų da
romi kas antrą sekmadienį. O 
tuomi butų daugiau patenkinti 
visi Lietuviško programo klau
sytojai, nes dauigau butų gali
ma patiekti dainų ir muzikos, 
ko klausytojai daugiausia ir 
nori. Klausytojas.

karą. 
mmmnanKznoMaaaRKimnMBBMBMMi

PIRMADIENĮ, LAPKRIČIO-NOV. 21 
f

Lietuvių Diena
bus

INTER=NATIONAL
EXPOSITION
Cleveland© milžiniškoj
PUBLIC HALL

Ekspozicija bus atdara nuo 1 1 ryto iki 1 1 vak.
Nuo LAPKRIČIO 19 iki 27 /

Nuolatiniai Programai

Puošnus Lietuvių Skyrius—Birutos Koplyčia 
bus atdara visą laiką.

Vaikams 25c. Suaugusiems 40c.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

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
----- - --------------- ---------------——-S^-j,

ĮGALIOJIMAI
Į reikalingi Lietuvoje pirki- ; 
! mui, pardavimui, valdymui ;

žemių ir kitokio turto. «

; K. S. Karpavičius :
; Registruotas Lietuvos j 

Konsulate Notaras.
; Rašykit laiškais arba atsi- j 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
i 6820 Superior Ave. Į
■ Cleveland, Ohio. :

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”.

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL  

| Didelis Atidarymas! | 
| NAUJOS ŽEMŲ KAINŲ (CUT RATE) GELEŽINIŲ DAIKTŲ |

IR MALIAVŲ KRAUTUVĖS ?
| 6412 SUPERIOR AVENUE KAMPAS E. 65TH STREET |

= ši krautuvė įsteigta 1910 metais, pastarose dienose perėjo atgal į jos pir- = 
= mutinio savininko rankas. Tapo pilniausia Pertaisyta, Išgražinta ir Už- = 
f pildyta naujausiomis prekėmis nuo lentynų apačios iki viršaus. Dabar čia | 
= galima gauti Naujų vėliausių prekių reikalingų Budavotojams, — HARD- = 
| WARE, PLUMBING ir HEATING reikmenų, MALIAVŲ ir padargų ma- = 
= liavojimui; visokių įrankių, peilių, stiklinių dalykų, namams reikmenų, | 
Į indų, lėkščių, bliudų ir puodų; ir visko kito, kas tik reikalinga,

UŽ ŽEMIAUSIAS ŠIEMS LAIKAMS PRITAIKYTAS KAINAS. Į

I MAX LEV |
5 Kuris buvo šioje kaimynystėje per suvirs 18 metų, dabar vėl yra savininku = 
= šios CUT RATE KRAUTUVĖS ir visos prekės čia perkamos turi musų = 
E paprastą Garantiją kaipo geros rūšies. Atnaujinimui pažinties su musų Ę 
Ę senais kostumeriais ir draugais ir pasidaryinui naujų draugų mes reggiam | 

| MILŽINIŠKĄ ATIDARYMO ATNAUJINTOS KRAUTUVĖS
| » PREKIŲ IŠPARDAVIMĄ į

Šeštadienį, Lapkričio 19 dieną
Ę Visos prekės musų krautuvėje parsiduos už wholesale kainas ir dar pigiau, | 
| Visiems bus duodama DYKAI DOVANĖLĖS su kiekvienu pirkiniu tą dieną. | 
| ATMINKIT DIENĄ — ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO-NOV. 19 1
= ir jsitėmykit musų vietą — . =

| 6412 Superior Ave. Kampas E. 65 St. Į
" ATEIKIT ANKSTI — ATSIVESKIT SAVO DRAUGUS |

Detroit. — Nekurios 
tomobilių išdirbystės si 
dideles sumas pinigų g 
nimui naujų modelių 
metų pardavimui.

Chrysler kompanija 
sekanti pusmeti turės 
bu už $42,000,000, nau 
Plymouth modeliui.

Chevrolet kompanija 
ima i darbus apie 10 
darbininkų.

Automobiliams reika 
ga daug plieno dalykų, 
gi plieno išdirbystės gai 
užsakymus daugiausia 
iš automobilių išdirbysč:

Sakoma kad Fordo d: 
tuvės nustos gaminę 4 
lindelių automobilius, til 
dirbs trokus, o autonu 
liai bus V-aštuonių mode

Amerikos Darbo Fede 
cija ruošia planus ir prai 
vajų pravesti visoje ša! 
priverstiną apdraudą dar 
ninku nuo bedarbės. Sul 
Federacijos viršininkų p 

,i no, lėšas tokios apdrauc 
•turės panešti darbdaviai.

Suv. Valstijų Darbo ( 
partmentas skelbia kad p 
Spalių mėnesį dirbąnčių 
skaičius visoje šalyje pa< 

į dėjo 1.1 nuoš. ir algos p 
didėjo 3.8 nuoš. lyginant 
Rugsėjo mėn. Raportas a 
ima 17 didžiųjų industrį 
grupių.

Daugiausia padidėjo da 
bininkų skaičius kietos a; 
glies kasyklose, 14 nuoš., 
algos 42 nuoš.
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