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Japonai Atmeta Tautų
Sąjungos Raporte
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Visame pasaulyje bedar
bių skaitlius padidėjo. Su
rinktos iš įvairių šalių ži
nios paduoda jų bedarbių 
skaičių Rugsėjo 
kančiai:

Austrijoj 
Vokietijoj 
Anglijoj ir 
Šiaur. Airijoj 
Belgijoj 
Čekoslovakijoj 
Danijoj 
Holandijoj 
Šveicarijoj 
Kanadoj 
Francuzijoj 
Italijoj 
Japonijoj 
Latvijoj 
Lenkijoj 
Švedijoj 
S. Valstijose
Žinios gautos iš Tarptau

tinio Darbo Biuro Washin
gtone.

Lietuvos tame skaičiuje 
nėra, reiškia Lietuvoje jei
gu ir yra kiek nedirbančių 
tai tokių kurie patys neno
ri dirbti ir jų skaitlinė ne
žymi.

Detroit. — Nekurios au
tomobilių išdirbystės skiria 
dideles sumas pinigų gami
nimui naujų modelių 1933 
metų pardavimui.

Chrysler kompanija peri 
sekantį pusmetį turės dar
ini už $42,000,000, naujam 
Plymouth modeliui.

Chevrolet kompanija pa
ima į darbus apie 10,000 
darbininkų.

Automobiliams reikalin
ga daug plieno dalykų, tai
gi plieno išdirbystės gauna 
užsakymus daugiausia tik 
iš automobilių išdirbysčių.

Sakoma kad Fordo dirb
tuvės nustos gaminę 4 ci- 
lindelių automobilius, tiktai 
dirbs trokus, o automobi
liai bus V-aštuonių modelio.

SAKO, MANDŽURIJĄ 
UŽĖMĖ APSAUGOS

TIKSLU

Geneva, Lapkr. 20 d.> — 
Japonija atmeta Tautų Są
jungos komisijos raportą 
apie Mndžuriją ir atsisako 
priimti bent kokius patari
mus taisyti padėtį Tolimuo- 

'se Rytuose, kas privedė di
džiąsias valstybes prie nu
sistatymo prieš Japonijos 
sauvaliavimą su Chinija ir 
jos žemėmis.

Japonija pridavė Tautų 
Sąjungai savo paaiškinimą 
prie to raporto, kame išve- 
džioja jog Japonija užėmė 
Mandžuriją ir įsteigė ten 
naują valstybę Mančukuo 
su tikslu ginti savo reika
lus, o ne užgrobimui Azijos 
teritorijų. Japonų atsaky
mas pagamintas atsargiai 
diplomatiškai ir gale prive
da prie to kad Tautų Sąjun
gos komisijos raportą ir pa
siūlymus Japonijai susitai
kyti su Chinija, “Mančukuo 
vyriausybė tikrai atmes.” 
Tie pasiūlymai, sako Japo
nijos komunikatas, yra ne
priimtini “ne iš Japonijos 
pusės, bet iš Mančukuo vy
riausybės pusės”.

Taigi Japonija sau ran
kas nusiplauna ir visą dar
bą — suirutę del Japonų už
grobimo Mandžurijos — pa
veda savo pasodintiems val
dovams Mančukuo.

HOOVER NORI KIRST 
DAR $550,000,000 
NUO BIUDŽETO

Washington. — Preziren- 
tas Hoover pasiryžo pra
vesti savo ekonomijos pro
gramą, sumanydamas nu
girsti nuo visų valdžios iš- 
I laidų net $550,000,000. Tą 
'savo programą pasiūlys se
kančiam Kongresui, kuris 
susirinks pirmą savaitę 
Gruodžio mėn.

Hoover sumanė subalan
suoti valdžios ineigas su iš
eigomis. Kaip dabar yra, 
valdžia eina į skolas po 
$5,000 kas minuta. Per vi
są fiskalį metą iždas turės 
apie $2,000,000,000 nedatek- 
liaus jeigu dalykai taip eis 
kaip iki šiolei ėjo.

AMERIKOS ŽMONIŲ 
SVEIKATA

Nežiūrint trijų depresi
jos metų ir apie 11,000,000 
bedarbių, Amerikos žmonių 
sveikata šymet, kaip ir per
nai, yra sulyginamai gera, 
sako Dr. Louis I. Dublin, 
Amerikos Viešos Sveikatos 
Asosiacijos nrezidentas.

Dabartiniais laikais, sako 
jis, žmonės mažiau persi- 
valgo ir persigeria. Žmo
nės mažiau išstatyti ir pa
vojams mašinų, kuomet ne
dirba.

Bet, sako, ne visada svei
kata taip ponaus, nes pra
sidės sirgimai ir net mirtys 
nuo nedavalgymo, vaikų li
gos del stokos maisto.

ROOSEVELTO PASI
TARIMAS SU PREZ.

HOOVERU

Washington. — Lapkri
čio 22 d. pas Prezidentą 
Hooverą pribuvo pasitari
mui naujai išrinktas Prezi
dentas Roosevelt. Hoover 
nori aptarti ką daryti su 
užrubežių skolininkais, ku
rie prašo mažinti karo sko
las ir sakosi negali mokėti 
nustatytų mokesčių.

Lapkričio 23 d. sušaukta 
pasitarimas kongreso vadų 
su Hooveru ir Rooseveltu 
tais pačiais reikalais.

VALDŽIOS IŠLAIKYMO 
KAŠTAI

Apskaitliuojama kad šio
je šalyje miestų, valstijų ir 
federates valdžios išlaiky
mas į metus piliečiams kaš
tuoja milžinišką $15,000,- 
000,000 sumą. Tai yra tiek 
kiek visos šalies visokių ša
kų darbininkai ir tarnau
tojai uždirba per tris mė
nesius. Kitaip sakant, ket
virta dalis visų piliečių ir 
nepiliečių metinio uždarbio 
paimama valdžios išlaiky
mui.

Iki tokios milžiniškos su
mos dasivaryta dėlto kad 
geriems laikams esant nie
kas nieko nesakė, kiek bu
vo uždedama taksų tiek vi
si ir mokėjo.

Dabar jau dalykas keičia
si: nuo aukščiausios iki že
miausios valdžių rūšies ma
žinama lėšos, nes piliečiai 
neišgali ir nemoka tiek kiek 
iš jų reikalaujama.

REZIGNAVO VOKIE
TIJOS KABINETAS

Berlinas. — Pereitą sa
vaitę atsistatydino Vokieti
jos ministerių kabinetas su 
savo kancleriu von Papenu, 
kuris per tūlą laiką buvo 
lyg diktatorius.

Jeigu prezidentas Hin
denburg neras tinkamesnio 
žmogaus užimti premjero 
vietą, sako gal von Papen 
vėl bus sugrąžintas ir jam 
bus pavesta daugiau dikta
toriškų teisių laikytis prieš 
karingą reichstagą.

Visų partijų vadai sutin
ka kad naujas ministerių 
kabinetas turėtų daugiau 
teisių dirbti be perdidelio 
seimo įsikišimo. Partijos 
kurios laimėjo po daug at
stovų pereituose rinkimuo
se, nori kad kabinetas butų 
pavesta joms.

Fašistų vadas Hitler bu
vo atsilankęs pas preziden
tą Hindenburgą tartis apie 
užėmimą kanclerio vietos. 
Sakoma kad Hindenburg 
sutiko pavesti jam kancle
rio vietą pastatydamas tam 
tikras išlygas.

Del Tautinių Organizacijų 
Amerikoje

Rašo J. O. Sirvydas.

Amerikos Darbo Federa
cija ruošia planus ir pradės 
vajų pravesti visoje šalyje 
priverstiną apdraudą darbi
ninkų nuo bedarbės. Sulyg 
Federacijos viršininkų pla
no, lėšas tokios apdraudos 
■turės panešti darbdaviai.

Suv. Valstijų Darbo de- 
partmentas skelbia kad per 
Spalių mėnesį dirbančiųjų 
skaičius visoje šalyje padi
dėjo 1.1 nuoš. ir algos pa
didėjo 3.8 nuoš. lyginant su 
Rugsėjo mėn. Raportas ap
ima 17 didžiųjų industrijų 
grupių.

Daugiausia padidėjo dar
bininkų skaičius kietos an
glies kasyklose, 14 nuoš., ir 
algos 42 nuoš.

NORI NUSIDERĖTI KA
RO SKOLAS

Londonas: — Jeigu Suv. 
Valstijos reikalaus kad Eu
ropos valstybės mokėtų ka
ro skolų mokestis Gruodžio 
15 dieną, Europa šauks po
sėdį Lausannoje ir rinks 
bendrą komisiją siųsti į Su
vienytas Valstijas derėtis 
del palengvinimų.

Anglijos laikraščiai rašo 
kad jeigu Amerika reika
laus mokėti, Anglija mokės 
ne tik auksu turimu valsty
bės banke bet “sutarpins 
auksines brangmenas, ves
tuvių žiedus” ir stengsis at
mokėti.

KAIP ALUS UŽTVINS 
AMERIKĄ

Jau šeši mėnesiai atgal 
Suv. Valstijose susiorgani
zavo tam tikra korporacija 
kurios tikslas buvo tuoj po 
prezidento rinkimų, jeigu 
“šlapieji” laimėtų, sudėti 
$5,000,000 kapitalo ir užpir
kti desėtką bravorų tinka
muose punktuose, kad pro- 
hibiciją atmetus tuoj butų 
galima pradėti gaminti alus 
ir pardavinėti. Ta korpo
racija rengiasi paimti pir
menybę ant kitų pavienių 
brovorų.

DIDŽIAUSI PASAULY
JE MIESTAI

Paskiausiomis žiniomis iš 
New Yorko ir Tokyo (Ja
ponijos sostinės) pasirodo 
kad New Yorkas pralenkė 
Londoną, o Tokyo pralenkė 
Berliną, Chicagą, Paryžių 
ir Maskvą gyventojų skai
čiumi.

New Yorkas savo srity
je turi 12,055,187 gyv.,

Londonas oficialiai turi 
8,209,818 gyv.,

Tokyo pirmiau turėjo į 
2,500,000 gyv., bet dabar su
ėmė po savim 82 miestelius 
ir kaimus ir užima 233 ket
virtainių mylių plotą, viso 
gyventojų turi 5,312,000.

Paryžius su priemiesčiais 
— 4,887,464,

Berlinas — 4,296,000,
Chicago — 3,376,438,
Maskva — 2,745,000.

ŪKIO PRODUKTŲ IM
PORTAVIMAS MAŽAS
Suv. Valstijos nors turi 

ganą savo ūkių ir gali išsi- 
augint ką tik nori, bet kita
dos buvo labai daug įvairių 
produktų importuojama iš 
kitur. Šymet per fiskalį 
metą buvo importuoja ag- 
rikulturinių produktų už 
$835,400,000. Tai buvo ma
žiausia negu kada impor
tuota nuo 1910-11 metų.

Importavimas agrikultu- 
rinių dalykų pradėjo pulti 
nuo 1925 metų.

Dabar daugiausia impor
tuojama dar medžio pro
duktai, žalias šilkas, neap
dirbtas gumas, kava, arba
ta, kakao ir bananai. Cuk
rus, vienas iš svarbiausių 
importuojamų be kompeti- 
cijos dalykų, sumažėjo nuo 
$112,127,000 1930-31 metu 
iki $107,154,000 1931-32 m.

EKSPORTAS DIDESNIS 
UŽ IMPORTĄ

Eksportas į kitas' šą”s 
Spalių mėnesio bėgiu buvo 
už $153,000,000, o importas 
už $106,000,000.

Šių metų Spalių mėnesio 
eksporto balansas buvo $11,- 
000,000 didesnis negu per
nai tą pat mėnesį.

Per 10 šių metų mėnesių 
eksportuota iš Suv. Valsti
jų už $1,341,915,000, impor
tuota už $1,121,700,000. Tai
gi išvežta prekių per tą lai
ką buvo už $220,215,000 
daugiau.

“Sausieji” senatoriai vie
nas po kito jau pereina į ei
les “slapiųjų”. Dedama pa
stangos pravesti alų pirmo
se kongreso posėdžių savai-' 
tėse.

STATO DIDŽIAUSI PA
SAULYJE TILTĄ

Per San Francisco užlają 
statoma tiltas kuris bus di
džiausias pasaulyje. Jisai 
sujungs San Francisco ir 
Oakland miestus.

Tiltas kaštuos viso $70,- 
000,000. Kalifornijos vals
tija užsiima tilto budavoji- 
mu, bet stokuojant pinigų, 
federalė rekonstrukcijos fi
nansų korporacija sutiko 
duoti $62,000,000.

Prie tilto budavojimo tu
rės darbo apie 6,000 darbi
ninkų tiesioginai ir apie ki
ta tiek gaus dirbti industri
jose kurios gamins tiltui 
medegą. Darbininkai prie 
tilto budavojimo gaus dirb
ti po 30 valandų į savaitę, 
kad darbo butij didesniam 
skaičiui žmonių.

Roosevelt gal preziden
taus trumpiau. Yra suma-

Sandara. — T. M. D. — Lie
tuviška Enciklopedija —
Federacija — Sąjunga.
Kad išeiviams būtinai rei

kalinga turėti savos tauti
nės organizacijos apie tai 
šiandien nereikia kalbėti, 
nes iš 46-ių tautybių Ameri
koje vargiai berastum nors 
vieną neturinčią kokio nors 
tautinio sąryšio. Net se
nai išgesus Mezopotamija, 
kadais buvus galinga Asy- 
rų tauta, anais metais vie
name visų tautų pasirody
me New Yorke buvo atsto
vauta — tėvo ir sunaus, ku
rie parodoje nešėsi papartę 
su parašu “Mes atstovauja
me Assyrų tautą!”

Pirmieji musų tautos iš
eiviai Amerikoje jau 19-to 
amžiaus antroje pusėje su
bruzdo kurti visokias “ta- 
vorščystes”, kurios vėliau 
laikuose Dr. Šliupo ir Kun. 
Burbos pražydo grynai tau
tinėmis draugijomis, iki 
metų eile išsivystė stambus 
musų tautybės kultūros ir 
bendruomenės židiniai: Su
sivienijimas Lietuvių Ame
rikoje, Tėvynės Mylėtojų 
Draugija, Amerikos Lietu
vių Tautinė Partija (vėliau 
virtus Sandara) ir daugy
bė kitų. Todėl ir dabar, 
siekianti milijono musų iš- 
eivybė būtinai privalo save 
apsirūpinti organizacijomis 
per kurias, kaip per tauty
bės medžio šakas, ineitų 
musų brolių gyveniman 
kultūros sultys.

Apie kitas organizacijas 
čia kalbėti netenka, nes jos 
savo gyvenimu yra savotiš
kai apsirūpinusios. Tik kul
tūrinė T. M. D. ir Tautinin
kų Federacija bei Liaudies 
Sąjunga prašyte prašosi iš 
šalies keleto žodžių.

Keletas metų atgal Tėvy
nės Mylėtojų Dr-ja turėjo 
nelaimės susirišti su Kultū
ros Draugija, kuri TMD. iž
dą pratuštino, pradėto dar
bo tinkamai neatliko ir pa
čią T. M. D. lyg apmarino. 
Geriau biAų buvę leisti Dė-1 
dės Šerno raštus, Norbuto 
“Lietuvos Veikalus” ar per
spausdinti “Aušrą”. Bet to 
Literatūros Komisijai įsiū
lyti nepavyko, nes svetimi 
autoriai, per savo šalinin
kus, savo veikalus piršo- 
piršo, laikas prabėgo, na
riai nieko negavo ir visa or
ganizacija susidemoraliza- 
vo. Vėliau atėjo duobka
siai, vieni siūlė tą, kiti kitą 
vaistą; tūli net užsipuolė T. 
M. D. su Sandara suvesdin- 
ti (nors nenaturališkesnių 
vedybų jau negalima butų 
nei sugalvoti!) su apatine 
minčia greičiau T. M. D-ją 
pribaigti, kad ji “nesimai-

koje 3000 prenumeratorių 
atsirado vos 60! .0 juk čia 
Lietuvoje visa mašinerija 
jau surengta, darbas eina 
ir jau'iki Naujų Metų baigs 
12-tą sąsiuvinį ir tuomi bus 
užbaigta I-mas tomas. To
liau vėl bus pradėta II to
mas, ir bus varoma darbas 
iki užsibaigs visa 12-kos to
mų “Lietuviška Enciklope
dija”, kuri bus didžiausis ir 
kiekvienam reikalingiausis 
Lietuvių kalboje veikalas.

Dabar apie tautiškai poli
tinę organizaciją.

Kad A. L. T. Sandara 
dvasiškai ir pajiegomis nu
silpo tas aiškiai matoma. 
Lietuviai negali tenkintis 
tokiomis organizaci jomis 
kurios neina su gadynės 
dvasia ir laikosi įsikibę pa
senusių dogmų. Nauja gy
vybė pasirodė su atsiradimu 
Tautininkų Federacijos ir 
Liaudies Sąjungos. Bet — 
kam reikalinga šalimgre- 
čiais dvi tolygios organiza
cijos?

Abi viršminetos organi
zacijos privalo atsižadėti ir 
savo vardo ir atskirų vado
vybių, bet susijungti į vie
ną — Lietuvių Tautininkų 
Amerikoje Sąjungą. Tuo
met jon dėsis visi šviesesni 
Amerikos Lietuviai inteli
gentai ir visa plačipji Ame
rikos Lietuvių minia — vi
si kuriems pirmiausią rupi 
Lietuvių tautybė, o ne ko
kios svetimų atsibastėlių 
pakišamos mums žalingos 
idėjos.

Pirmučiausi musų idėja 
yra — Lietuvių vieningu
mas, ir tą mes turime paro
dyti tikru darbu, o ne tuš
čiai skambančiais sakiniais. 
Visi kurie šitokį principą 
neigia ir gerus Lietuvius 
kolioja “fašistais” ir kito
kiais neva paniekos epite
tais, yra ne visai sveiko su
pratimo ; dažnai jie yra sta
čiai ligoniai. Argi galima 
išpaišyti ką šneka neišma-. 
Heliai ir ligoniai? Argi 
verta su tokiais argumen
tuoti ir gaišuoti taip bran
gus laikas, žinant kad žmo
gaus gyvenimas taip trum
pas? Del tokių yra musų 
Iišmintinga patarlė: “Girtas 
išsipagirios, kvailas — nie
kados.”

Laikas jau išeiti iš rais- 
tynių rimtiems Lietuviams!

SAKO GALI PAŽINT 
KAS GIMS

Du mokslininkai Kalifor
nijoje po ilgų bandymų pa
skelbė jog galima pažinti 
keturi mėnesiai prieš gimi
mą kokios lyties kūdikis 
motinai gims: vaikas

HOOVERO RINKIMAI 
BUVO BRANGUS

Washington. — Republi-Į
konų partija praleido apie; 
du milijonu dolarių pastan-

ar mise išrinkti Hooverą pre-
izidentu, ir tai nelaimėjo, j

nymas kad Suvl Valstijų 
prezidentai užimtų savo vie
tą Sausio 20 d. vietoje Ko
vo 4, kaip buvo iki šiolei. 
Taigi Roosevelt užims savo 
vietą Kovo 4 d. 1933 m., bet 
jeigu tas sumanymas bus 
pravestas šiame kongrese, 
jis prezidentaus 42 dienas 
trumpiau, nes po jo kitas 
prezidentas turės ineit Sau
sio 20 d.

šytų po kojom”....
Pradėjus Lietuvoje leisti 

“Lietuvišką Enciklopediją” 
šiandien aiškiai matomas 
reikalas T. M. D-ją atgai
vinti ir pašaukti ją į naują 
talką — šį didžiausi veika
lą tarpe Amerikos Lietuvių 
išplatinti. Berods tuomi ir 
rūpinasi Chicagoje p. Kriš
čiūnas, bet čia ne vieno žmo- 

į gaus darbas. Išdavos ir pa
sirodė kad iš tikėtų Ameri-

NaujausiTEATRAI
Baudžiauninkė

4 aktų melodrama, pritaikyta leng
vam perstatymui Amerikos Lietu
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 5 
moterų. 67 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

GRAŽI MAGELIONA
Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų. 
Vaidina 3 moterys ir 10 vyrų. 
63 pusi, knygelė. Kaina ...50c

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

Iš Kupiškėnų judėjimo. 
Lapkričio 13 d. Įvyko Ku
piškėnų Bendro Klubo Am. 
3-čios kuopos ekstra susi
rinkimas. Išrinkta 1933 
metams kuopos valdyba iš 
tų pačių valdybos narių, tik 
naujas organizatorius tapo 
V. Slančiauskas.

Buvo svarstyta laiškas 
atsiųstas iš Kupiškio nuo 
K. B. K. A. centro sekreto
riaus Jono Juodakio, kuris 
buvo Įgaliotas sutverti Ku
piškio valsčiuje pažangiųjų 
veikėjų grupę kuriai butų 
galima pavest Liaudies Na
mo tvarkymą Kupiškyje. Tą 
organizaciją Kupiškyje jau 
sudarė rimti ir pasitikėtini 
tos srities veikėjai.

Pittsburgo kuopos nariai 
apsvarstę laišką sutiko pa
vesti Liaudies Namo reika
lą minėtai Kupiškyje Įsikū
rusiai organizacijai.

Pittsburgiečiai Kupiškė
nai ir aplinkinių valsčių 
Lietuviai pasižadėjo dirbti 
vienybėje kad greičiau bu
tų galima Įkurti Liaudies 
Namas. Narys.

Pcnnsylvanijos valstijoje 
nemokama pagalba ligoni
nėse per metus atsieina iki 
$11,600,000. Tas paaiškėjo 
Pennsylvanijos Ligoni n i ų 
konferencijoje Pittsburge.

Valstija toms ligoninėms 
suteikia $3,600,000 lėšų, o 
likusi dalis reikia panešti 
pačioms ligoninėms.

Allegheny apskrityje De
mo .ratų partija ruošiasi Į 
didelę kovą — išmesti iš 
Pennsylvanijos įstatymų tą 
seną “mėlyną įstatymą”, už
silipusį iš 18-to šimtmečio, 
draudžiantį žmonėms sėk
me, deniais linksmintis ir 
pasilinksminimo vietoms — 
teatrams, šokių salėms ir 
tt. — daryti pelną šventa
dieniais.

Demokratų partija po 
pereitų rinkimų tapo val
dančioji partija ir Demo
kratai, laimėję pergalę, da
bar rūpinasi ką nors dau
giau atsiekti negu tik val
dyti. Jie reikalauja panai
kinimo “mėlynojo Įstaty
mo”.

I-ennsylvanijoj per Spaliu] 
mėnesį į Įvairius darbus pa
imta buvo darbininkų 5% 
daugiau negu dirbo Rugsė
jo mėnesį. Surinktos žinios 
iš 804 išdirbysčių parodo 
kad jose dirbo 230,000 dar
bininkų ir jų bendros algos 
i savaitę buvo $3,500,000.

Lyginant su žemu laips
niu. Liepos mėnesį, Spalių 
mėn. darbai buvo pakilę 26 
nuošimčiais.

WILKES-BARRE, PA.
Girdėjau kad Wilkes-Bar- 

rio tautinės parapijos Lie
tuviai šalinasi nuo Lenkų 
Hoduro ir jo kunigų. Sa
koma kad parapijonys nori 
prisidėti prie L. T. K. Baž
nyčios Sinodo ir dirbti tik
rą Lietuvybės darbą. Te
kis jų žingsnis yra pagirti
nas. Viską Žinąs.

Sunkiausias bažnyčios 
va1 pas yra sename Krem
liui ?, Maskvoje. Jis sveria 
44 i 232 svarus. Tai biskį 
skambalas!
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SHENANDOAH, PA.
APIE MUSŲ MIESTĄ
Šis miestas sulyginus nė

ra didelis, užima keturkam
pių mylią. Kur tik išeisi iš 
miesto visur matysi supil
tus iš kasyklų išmatų kal
nus, lyg kokias tvirtoves. 
Miestas stovi tarpkalnėse; 
ant kalno užėjus pažiurėjus 
Į miestą išrodo visai mažas 
vaizdas.

Karo laiku gyventojų bu
vo iki 30,000, šiuo laiku gal 
bus apie 20,000. Tautų čia 
yra visokių, gerokas skai
čius Lietuvių, kurie dauge
lis gyvena mažuose kaimu
kuose toliau nuo miesto. 
Yra daug Lenkų, Graikų, 
kitų po mažiau.

Biznieriai daugiausia sve
timtaučiai : Lietuviai, Len
kai, Žydai, kitų tautų biz
nierių mažiau. Bizniai šiuo 
laiku apsmukę, nors viskas 
ir pigu. Bedarbė viskam 
kliudo.

Tarp musų parapijom] ir 
klebono ir jo šalininkų vis 
eina nesutikimai; kunigas 
nors šiaušiasi, bet vis gau
na ragus aplaužyt ir negali 
parapijomis nugalėti.

Nepersenai pasimirė se
nas vargoninkas J. Žemai
tis. Pirmiau jis laikėsi su 
parapi jonais, paskiau per 
kelis metus pataikavo ku
nigams, taigi jam mirus pa
rapijos komiteto pirminin
kas nedavė vargonais grot 
ir varpais skambint, nes 
varpus ir vargonus senai 
parapijonys uždarė del ne- 
mtikimo .su kunigu.

Kitokie dalykai. Turime 
čia keletą veikėjų: P. Bir
štonas yra notaras ir turi 
namų apdraudos ir kitokių 
patarnavimų biznį; P. Bri- 
dickas, buvęs banko knyg- 
vediš, bankui užsidarius li
ko be užsiėmimo; jis yra 
mokyčiausias iš Lietuvių 
šiame mieste. Jis buvo ga
na turtingas, turėjo Į $100.- 
900 turto, pinigus buvo su
dėjęs Į visokias kompanijas, 
kurios bankrutavo ir visas 
turtas išnyko. F. Daugir
da taipgi yra veikėjas ir 
pasitarnauja Lietuviams po 
'■eismus ir yra labai gabus, 
net advokatus pereina, kad 
oats ir nėra advokatas.

Į šį miestą sueina trys 
geležinkelių linijos ir visos 
turi savo paskiras stotis; 
taipgi eina autobusai i vi
sus didmiesčius: New Yor- 
ką, Clevelandą, Chicagą ir 
kitur.

Darbai. Kitokių darbų 
čia nėra kaip tik angliaka
sy klos; bet darbai visai ap
mirę. Šioje srityje iš 14 ka
syklų tik trys dirba gerai, 
o kitos visos stovi nuo per
eitos žiemos. Bedarbių gy
venimas sunkus mieste ir 
visoje apielinkėje.

Bedarbiai gauna pašalpos 
š valdžios miltais; jei di
lelė šeima ir niekas nedir- 
>a, gauna 75 svarus į mė
nesį: kiti gauna po 50 sva
rų ir taip mažiau. Duoda 
po 25 svarus miltų irzpavie- 
niams. Prie to gauna iš gu
bernatoriaus pašalpos: be
darbis su didele šeima gau
na krautuvėje už $28 pre
kių per 6 savaites. Pinigų 
tiesiog neduoda, bet nurodo 
į kurią krautuvę reikia eiti 
imtis sau reikmenų.

J. Basanavičius.
PAJIEŠKKAU Jurgio ir And

riaus Šabunų, kilusių iš Levanavo 
kaimo, Aukš. Panemunės v., Kauno 
ap. Jie gyvena Amerikoje apie 20 
metu. Mano antra' ; toks:
Lithuania Kaunas I,

XIX Kranto g. :10a.
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Sekmadienio rytais, 9 vai.
Stotis WJAY Cleveland

(Girdima iki 200 mylių at
stumo nuo Clevelando) '

CINCINNATI, OHIO

Streikas. Apie 1800 darbi
ninkų liko be darbo, kurie 
nesutiko ant numažinimo 
20'- nuo algų. Čia buvo to- 
kis atsitikimas: Cincinnati, 
Hamilton ir greta' Kentucky 
valstijoje buvo visos pieni
nės sustoję dirbti. Norėta 
visiems unijistams pieninių 
darbininkams numažinti al
gas: dirbantiems viduje po 
5 nuoš., o išvežiotojams po 
20 nuoš., bet darbininkai su 
tuo nesutiko ir sustreikavo. 
Pieninės bandė leisti trokus 
su pienu su pagalba streik
laužių, bet unijistai daugeli 
jų apdaužė, kelis trokus su
daužė; Lapkričio 13 d. su
daužė du trokus vežusius 
pieną ir apmušė keturis dar
bininkus.

Karas tęsėsi per tris die
nas ir pagaliau pradėta tai
kytis, nes pieninėms pada
ryta daug nuostolių ir nu
kentėjo keliolika streiklau
žių.

Sakoma kad jeigu butų 
mažinę 10 nuoš. nuo algų tai 
išvežioto jai nebūtų prieši
nęsi.

Jonas J. Skinderskis.

LONDONAS, Anglija
Kaip jau savu laiku buvo 

rašyta “Dirvoje”, kad tar
navusią prie dar senojo kle
bono Kun. Kf Matulaičio. 
Marijoną Usiutę ištiko ne
laimė, kuriai einant skersai 
gatvę parmušė smarkiai le
kiantis motorciklis ir sulau
žė dešinę koją, ji gydėsi li
goninėje ir iš ligoninės jau 
išėjo, bet dar sunkiai eina 
pasiramstydama lazdele. Ar 
koja išgis kaip reikia sunku 
spėti.

Lietuviai kiek laiko atgal 
Čia sumanė įsisteigti nuosa
vą klubą ir manė tam reika
lingą sumą pinigų surinkti 
parduodant pajus (akcijas) 
kaipo paskolą. Tas kaip da
bar matyt neįvyks, nes ak
cijų pasiturinti neperka, o 
apie beturčius nėra ką ir 
kalbėti. Viskam daugiausia 
kliudo bedarbė.

Lietuviai turi paėmę klu
bą nuomon, bet jis sunku 
išlaikyti. Daugelis tų pačių 
turi užlaikyti ir bažnyčią ir 
klubą, na tai abiejų Įstaigų 
užlaikymas vieniems žmo
nėms perdaug atsieina. In- 
aigos kaip bažnyčioje taip ir 
klube sumažėjo, o išlaidos 
ko ne padidėjo.

Dabartinis musų klebonas 
Kun. Mažonis šiaip butų 
sau nieko žmogus, neblogai 
pasako pamokslus, ir taip 
tvarkiai veda parapijos rei
kalus, tačiau ne kunigų pa
kraipos leidžiamus laikraš
čius skaityti draudžia.

Kalnavertis.

LIETUVA FILMU PA
VEIKSLUOSE

(Tąsa iš pereito num.)
Trakų Pilis teberiogso.
Senovės Lietuvos valdovų 

Gedimino sostinė ir vėliau 
Žemaičių Kunig. Keistučio 
nuolatinė buveinė Trakų Pi
lis teberiogso pilname išdi
dume saloje Trakų ežere. 
Pilis labai apirus, dabar 
Lenkai remontuoja Trakų 
Pilį, gal but ne tam kad pa
ilgins jos amželį, bet kad 
sudarius sąlygas prie pri
ėjimo, ją pamatymo turis
tams, iš kurių ima Įžangą 
20 grošų už pamatymą Lie
tuvos istorinės liekanos. Ge- 
deminkalnyj remontą darė 
pereitą vasarą, rodos kad 
dar nebaigtas Gedimino Pi
lies remontas Vilniuje, ta- 
čiaus lenkai monopolizuoja 
šias istoriškas vietas rodan
čias senovės Lietuvos galy
bę imdami Įžangą.

Trakų Pili nufilmavau iš 
lauko ir vidaus, taipgi eže
rą ir apielinkę. Aplankiau 
garsius. Verkus ir Verkų 
kalną, visus priemiesčius ir 
apielinkės kaimus, pama
čiau Vilniečių skurdų gy
venimą. Gaila žiūrint Į su
vargusi Vilnijos kraštą ir jo 
žmones paniurusius, jų li
pas visai kitokis palyginus 
su nepriklausimos Lietuvos 
žmonių upu. Kiek teko pa
tirti provincijos žmonių gy
venimą iš pasakojimų Vil
niečių, skandalinga jų padė
tis. Ūkininkai bankrutija, 
valsčių kancelerijų sienos 
aplipytos licitacijų prane
šimais.

Lenkai desperatiški.
Lietuvius persekioja Len

kai, bando išnaikinti Lietu
viškas mokyklas, nutautin
ti Lietuvių jaunimą. Lenkai 
desperatiški, jie mato žmo
nių nerymą, mato savo ne
pasisekimus,b valdyme oku
puotos Lietuvos, visokiais 
budais baudžia Lietuvius. 
Ž valgybiniai veikia, turi 
šnipus, kuriais yra daugelis 
Lietuvių išsigimėlių, nesu
sipratusių ir. nutautėjusių, 
jie praneša žvalgybiniams 
apie Lietuvių veikimą, jų 
kalbas, susirinkimus. Areš
tai nuolatiniai, daug Lietu
vių konspiracijos ir Įtari
mais suimtų, daug Lietuvių 
randasi Vilniaus, Lydos ir 
Gardino kalėjimuose be teis
mo laikomų, po metą ir il
giau. Lenkų valdymo apa
ratas, teismai ir abelnas rė
do vedamas persekiojimas 
žiauresnis ir blogesnis ne
gu seniau buvo Rusų, sako 
p. Januškevičius.

Suimta 15 Lietuvaičių ..
Kaimuose randasi Lietu

vaičius rateliai vadinami 
“Darželiais”. Lietuvaitės 
dirba švietimo kultūros 
darbą, į politišką veikimą 
nesikiša, bet šiuo laiku yra 
15 Lietuvaičių pasodintų i 
kalėjimą už tai kad jos pa
siskaitę “Vilniaus Žodyje” 
straipsnį apie ūkio bankru- 
tą, jo priežastis, ir pasakė 
tiems kurie neskaito laik
raščių, arba nemoka skai
tyti: kalbos apie ūkio ban- 
krutą platinosi; Lenkai ne
toleruoja tokias kalbas, nes 
gėda jų netukisiam krašto 
valdymui; Įtartos Lietuvai
tės priešvalstybiniam darbe, 
provokacijos budu areštuo
tos ir laukia teismo, kur jas 
laukia nemalonu ateitis, jei 
bus baudžiamos tai gaus a- 
pie 15 metų kalėti. Iš šito 
vieno incidento, — sako p. 
Januškevičius, galima su
prasti okupuoto krašto Lie
tuvių padėtį politišku ir e- 
konomišku atžvilgiu.

Reikalinga parama.
Iš pasikalbėjimo su Vil

niaus Lietuvių veikėjais pa
tyriau, kad jie pasiryžę ne
pasiduot Lenkams, kovot už 

savo kalbos ir tautinę laisvę. 
Bet deja jų kovai daug ko 
trūksta, o zlotų labiausia. 
Reikia palaikyti spaudą, 
šviesti kaimą, reikia moky
klas išlaikyti, Įvairias drau
gijas ir ratelius, knygynė
lius etc., o tiems Įvairiems 
reikalams pinigų nėra. Pa
tys gyventojai atiduoda 
paskutinį skatiką, bet jiems 
trūksta pabaudoms ir mo
kestinis sumokėti, ne vienas 
parduoda paskutinę karvu
tę kad tik apsimokėjus val
džiai mokestis, skolų nuo
šimčius, idant išvengus ban
kroto, nepraradus ūkio.

Iš nepriklausomos Lietu
vos piniginės paramos mažai 
gauna Vilnijos Lietuviai, iš 
Amerikos Lietuvių dar ma
žiau, o juk reikia pinigų ne 
tik išlaikymui Lietuviškų į- 
staigų, bet apsigynimui, ad
vokatams. Dabar Vilniečiai 
pasirengę ginti 15 Lietuvai
čių laukiančių teismo, o to
kių bylų yra labai daug pa
grobtam krašte, su joms 
reikia kovoti. J. Januškevi
čiaus nuomone. Amerikos 
Lietuviai privalo kreipt do- 
mę, tuo labiau nepriklauso
ma Lietuva ir jos įvairios 
organizacijos. Taip, paste-i 
bėjau aš. Vilniaus Lietuvius 
palikti jų likimui negalima, 
bet pats žinai kiek musų 
Amerikiečiai atjaučia Vil
niečių vargus. Neveltui žmo
nės sako: “kam neskauda 
tas nedejuoja,” taip yra ir 
su Vilniečių reikalais, mes 
jų aktuališkai nejaučiam ir 
todėl nesirupinam teikimu 
paramos. SLA. seimas pa
skyrė Kultūros draugijai 
auką, bet pinigai dar negau
ti Vilniuje, sakau aš jam, 
mokslo metas prasidėjo, 
mokyklos metas prasidėjo, 
mokykloms įvairių dalykų 
reikia, o pinigų neturi. Gerb. 
Jenuškevičius prižadėjo a- 
pie Seimo skirtą auką prisi
minti SLA. Pildomai Tary
bai, paklaust kodėl vilkina
ma pinigų pasiuntimas.

Iš šių prietikių yra aišku 
kad kuomet priešakyje Lie
tuvių organizacijų ir spau
dos organų vadai esanti ma
žai tautiniais reikalais rūpi
nasi tai kaip visuomenė ku
riai jie vadovauja, gali rū
pintis ? “D.” Reporteris

GERB. SPRAGILAS 
APIE “SURPRAIZ” 

“PARTES”
— Na, tetule, kur tu taip 

skubiniesi?
— Alo, vaikeli, netikėjau 

čia tave susitikt.
— Kodėl? Juk aš visa

da einu Į “Dirvos” redakci
ją ir po Supęriją vaikštinė
ju. O kur taip tetulė sku
biniesi?

— Žinai, vaikeli, aš einu 
su svarbiu reikalu.

— Na tai ar galima pa
klausti su kokiu reikalu? 
Aš'matau kad kuo nbrs už
siėmus. Taip sau nevaikš- 
čioji gatvėmis.

— Nugi va, einu iš stu- 
bos Į stubą kolektuodama.

— Ką? Kolektuodama? 
Gal vėl del parapijos kok 
biznį sugalvojai?

— Ne, vaikeli, visai kito
kis reikalas.

— Na tai papasakok. Aš 
žinau kad tu kaip kada ką 
keisto ir nereikalingo su
manai ir paskui landžioji 
žmonėms į akis.

— Ne, vaikeli, šitas daly
kas labai svarbus. Aš ren
giu savo kaiminkai “sur- 
praiz partę”.

— Ką, tetule, ar šiais lai
kais dar tokias palaidas va
karuškas rengi?

— Palauk, vaikeli, tu ne
supranti dalyko. Aš ren
giu “sunkių. laikų surpraiz 
partę”. Ba ta mano kai- 
minga visai biedna, turi ke
turis vaikus, vyras pusan
trų metų nedirba, o jie dar 
laukia penkto kūdikio. Tai
gi vaikščioju pas jų pažys
tamus ir draugus ir kviečiu 
kad sueitų paskirtą vakarą 
ir suneštų kešeles maisto', 
ba ta šeima turės badu mir
ti.

— O, tai visai kas kita. 
Tai labai apgailėtina padė
tis tos šeimos, o tokių da
bar yra daugybė.

— Gal ir tu, vaikeli, pri
sidėtom nors kiek: parengk 
kaselę negendamų valgomų 
dalykų ir atnešk.

— Kiek galėsiu prisidė
siu. Pažystu tuos žmones. 
Gaila. Bet ar pamanei, te
tule, kaip dabar labai laikai 
persimainė. Kokie trys ar 
keturi metai kas darėsi. Ta 
pati musų Lietuviška salė 
ūždavo kas antras ar tre
čias vakaras baliavotojais, 
kurie rengdavo vieni ki
tiems “jsurprais” balius ir 
pirkdavo brangiausius dai
ktus dovanų. Bobos būda
vo landžioja namas iš na
mo beveik kas vakaras ir 
užsipuolę prašo, net prie
varta verčia, duoti pinigų 
tokioms ‘surpraiz partėms’. 
Jeigu kas duodavo penkinę 
būdavo net apšnekamas, tu
rėjo duoti daugiau. O pas
kui pusė tų pinigų eidavo 
muzikantams ir degtinei, 
na ir sugužėdavo į Lietuvių 
salę šimtai vyrų, moterų ir 
vaikų ir per naktis ūždavo 
ir pešdavosi. Tada pinigai) 
buvo niekas, nors degtinė 
buvo brangi ir už viską rei
kėdavo mokėt brangiai.

— Aš, vaikeli, nerenku

NEWARK, N. J.
Komunistų komiška ope

retė. Lapkričio 5 d. Jurgi- 
ginėje salėje vietos ir apie
linkės komunistai buvo su
rengę taip vadinamą opere
tę. Vaidinimas ir dainavL 
mas buvo neblogas. Jauna 
mergaitė ir vaikas šoko šo
kius ir pabaigoje “Lyros” 
choras sudainavo trejetą 
Vanagaičio dainelių ir už
baigė programą su “Inter
nacionalu”. Po to kalbėjo 
draugutis Butkus, bet jo 
kalbos beveik niekas neno
rėjo klausyti. Jis atakavo 
bimbinius vadindamas sklo- 
kininkais ir žmonių mulkin
tojais. Iš to viso matyt kad 
komunistai progresuoja tik 
patys savo draugučius peš
dami.

Rimtesni žmonės sako: 
“Mokslas ir rimtas nusi
statymas yra geriausia gy
venimo taisyklė”. Ištikro 
taip yra. Pas komunistus 
to nėra. Pas juos matosi 
didžiausias žmonių išnau
dojimas. Neužtenka kad jie 
paima 50c ir 75c Įžangos, 
bet dar kolektuoja aukas ir 
pardavėja visokius niekus.

Vietinių žmonių buvo vi
sai mažai, daugiausia buvo, 
iš Paterseno ir Brooklyno. 
Patersoniškiai yra veiklus 
žmonės, jie lankosi į viso
kius parengimus; anot ju, 
Mes visur atsilankom jieš-1 
kodarai ko geresnio.
Už $3 metuose uralinksminsii 
visą kaimą — užmšvkit saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.

Pats, pinigų, ir nekelsiu jokio ba-
■ liaus, tik užprašau žmones 
I atnešt tiems biedniems kai-
■ mynams po kašelę valgomų

dalykų kad turėtų kuo ba
dą nuvaryt.

— Aš tą suprantu, tetu
le, gerai žinau kad rūpinie
si jų nelaime. Tik darosi 
keista kada pagalvoji kaip 
dar nesenai viskas buvo da
roma iš kitos pusės, o dabar 
jau reikia prašyt kitų susi- 
mylėjimo kad išgelbėjus tą 
ar tą šeimą iš bado. Kada 
buvo geri laikai, .tai neku- 
rie žmonės viską praleisda
vo, prauliodavo. Dabar dau
gybė tų vaikšto pusbadžiai 
ir apiplyšę. Tiesa, ne visi 
dabar vargo suspausti ku
rie seniau perdaug turėjo 
bet netaupė. Buvo tokių 
kurie neturėjo progos už
dirbti didelių pinigų; jiems 
dabar bloga. Bet tie kurie 
kitados pinigus mėtė kaip 
popieras, dabar labai sun
kiai tą atjaučia, ir patys sa
ve kaltina.

— Na, ale tu, vaikeli, pa
sakyk man ar pasitaisys 
kada laikai? Ar Amerika 
dar bus ko verta, ar jau vi
siems reiks į Lietuvą gryž- 
ti?

— Nėra abejonės, turės 
pagerėt, taip visada nebus. 
Tik sunku pasakyt kada ir 
kaip viskas pasitaisys. Te
tulė žinai kada užeina blo
gas, šaltas lietingas oras, 
išrodo kad visada lis ir bus 
šalta, bet vėl praeina diena, 
kita, oras pasitaiso, saulė 
šviečia, ir vėl visi užmirš
tam kad buvo bloga. Taip 
ir su laikais. Praeis blogi 
laikai, vėl žmonės pradės 
uždirbt, vėl jausis gerai.

— O kažin, vaikeli, ar toj 
Lietuvoj taip gerai kaip 
“Dirva” giria?

— “Dirva” negiria kad 
Lietuvoj gerai, bet ten tie 
kurie protingai gyvena, gy
vena gražiai. Kurie prasi
skolinę, tai kaip ir čia ku
rie turi dideles skolas ant 
namų. Ten gi, turint savo 
ūkį, išmintingai gyvenant, 
duonos užtenka. Apie be
darbius šymet Lietuvoj dar 
negirdėt; žiemos laiku jei 
ir buna bedarbių tai šim
tais, o ne desėtkais tūks
tančių, kaip yra kitose ma
žose šalyse. Valdžia irgi ge
rai tvarkosi, nepaskendus 
skolose. Taigi, iš visų kitų 
šalių blogos padėties Lietu
voje esantis blogumas yra 
mažiausias. Ten taip pat 
reikia dirbt, stengtis, rū
gintis, niekas kitas apie ta
ve neapsirupins.

— Nežinau, vaikeli, kas 
reiks daryt. Dar dabar tu
rim pinigų, ale juos visus 
pravalgius bus bloga jeigu 
darbai nepagerės. Gal rei
kės ir mudviem su seniu ke
liauti atgal j Prienus.

— Daugybė jau šią vasa
rą gryžo Lietuvon apsigy
venti, čia negalėdami be už
siėmimo būti. Daugelis ge
rai įsigyveno. Pajutę čia 
bedarbę, ten parvažiavę ži-’ 
no kaip reikia tvarkytis ir 
gyventi. Blogiau neturės 
negu čia turėjo.

— N'a, ale, vaikeli, aš per
ilgai įsiplepėjau. Turiu sku
bėti. Gudbai.jT^emantauskas

Viešas Notaras
Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” i" 
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Amerikos Lietui 
da pasižymėdavo 
rais darbais. Jie i 
remdavo tokius di 
sumanymus kurie 
garbės Lietuvių t; 
pačiai Lietuvai. A 
čiai Lietuviai visad 

Idavosi kad Lietuvi 
tų ne tiktai gerą va 
ir savo žygiais ar 
nais stovėtų greta k 
turingų didžiųjų ta 
bą ir aukščiau jų. 
šia musų tautą paį 
gali atskiri musų tai 
Jie tai padaro savo i 
nais, pasiaukojimu a 
sumu.

Musų lakūnai kap 
Darius ir Girėnas ta 
ryžosi savo tautai 
nauti. Jiedu nori pt 
dimu per Atlantiko v 
nyną (iš New Yorko į 
na) pagarsinti musų t 
vardą po platų pasai 
suteikti didelę garbę 
likos Lietuviams. Nė 
bejonės kad visi Ame 
Lietuviai bus tuo laimė 
labai patenkinti ir į 
tuos musų lakūnus pa 
žilius. , Tat kapitonas 
liūs ir lakūnas Girt 
kaipo Amerikiečiai, tuo 
siu savo skridimu lain 
Lietuvai didelę garbę, 
tatai butų kartu visų A 
likos Lietuvių nuopel 
nes jie tą skridimą kiek 
lėdami remia ir duoda p 
$ tiems musų lakuns 
tinkamai pasirengti t 
pavojingam skridimui, 
sose Lietuvių kolonijose 1 
vo noriai surengta Lie 
vii] Aviacijos Diena su 
dėlių pasisekimu.

Taigi musų lakūnai tiki 
jau galės skristi. Tik 
sklidimui galutinai paren 
ti dar trūksta lėšų. Chic 
giežiai pirmutiniai tą ski 
dimą parėmė ir tinkam 
įvertino abiejų lakūnų p; 
siryžimą. Kitų kolonij 
Lietuviai pasekė Chicagii 
čių pavyzdžiu ir mielai pr: 
sidėjo prie to bendro darbe 
Tačiau Chicagiečiams tek 
ii’ užbaigti to skridimo pa 
rengiamieji darbai, t. y. už

Geriausias nuo Reumatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Metų metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expellerį ir nusipirkau jo bon- 
ką. Pirmas išsitepimas juomi mo
mentaliai suteikė palengvinimą. Iš
naudojus jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be , 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.“

J. G.
Buffalo, N. Y. ■
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CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOMS IR 
VISUOMENEI

ETINĖS KULTŪROS 
DRAUGIJOS DAR

ENGLAND NOW LITHUANIA’S PRINCIP
AL EXPORT MARKET

Amerikos Lietuviai visa
da pasižymėdavo savo ge
rais darbais. Jie ypatingai 
remdavo tokius darbus ar 
sumanymus kurie suteikia 
garbės Lietuvių tautai ar 
pačiai Lietuvai. Amerikie
čiai Lietuviai visada rūpin
davosi kad Lietuviai turė
tų ne tiktai gerą vardą, bet 
ir savo žygiais ar nuopel
nais stovėtų greta kitų kul
tūringų didžiųjų tautų ar- 
bą ir aukščiau jų. Geriau
sia musų tautą pagarsinti 
gali atskiri musų tautiečiai. 
Jie tai padaro savo nuopel
nais, pasiaukojimu ar drą
sumu.

Musų lakūnai kapitonas 
Darius ir Girėnas taip pat 
ryžosi savo tautai patar
nauti. Jiedu nori perskri- 
dimu per Atlantiko vande
nyną (iš New Yorko į Kau
ną) pagarsinti musų tautos 
vardą po platų pasaulį ir 
suteikti didelę garbę Ame
rikos Lietuviams. Nėra a- 
bejonės kad visi Amerikos 
Lietuviai bus tuo laimėjimu 
labai patenkinti ir gerbs 
tuos musų lakūnus pasiry
žėlius. Tat kapitonas Da
rius ir lakūnas Girėnas, 
kaipo Amerikiečiai, tuo drą
siu savo skridimu laimėtų 
Lietuvai didelę garbę. Bet 
tatai butų kartu visų Ame
rikos Lietuvių nuopelnai, 
nes jie tą skridimą kiek ga
lėdami remia ir duoda pro
gą tiems musų lakūnams 
tinkamai pasirengti tam 
pavojingam skridimui. Vi
sose Lietuvių kolonijose bu
vo noriai surengta Lietu
vių Aviacijos Diena su di
deliu pasisekimu.

Taigi musų lakūnai tikrai 
jau galės skristi. Tik jų 
skridimui galutinai pareng
ti dar trūksta lėšų. Chica-; 
giečiai pirmutiniai tą skri
dimą parėmė ir tinkamai 
įvertino abiejų lakūnų pa
siryžimą. Kitų kolonijų 
Lietuviai pasekė Chicagie- 
čių pavyzdžiu ir mielai pri
sidėjo prie to bendro darbo. 
Tačiau Chicagiečiams teks 
ir užbaigti to skridimo pa
rengiamieji darbai, t. y. už-

pildyti to skridimo rėmėjų 
fondas.

Aviacijos Balius
Tuo tikslu to skridimo rė

mėjų komitetas šeštadienį, 
Lapkričio 26 d., 8 vai. vaka
re, rengia didelį Aviacijos 
Baliu Šv. Agnietės parapi
jos salėje, 3924 Archer av., 
prie Rockwell. Ši sale labai 
erdva ir graži. Įžanga $1 
asmeniui.

Skridimo remčiu komite
tas labai prašo visų prisi
dėti prie šio baliaus. Tikie- 
tų ir kitais baliaus reikalais 
kreipkitės pas p-lę Gaižai- 
tę, Lietuvos Konsulato sek
retorę (201 N. Wells street, 
Telef. Franklin 5799).

Tautiečiai, dar kartą pa
remkite tą skridimą ir tei
kitės atsilankyti į tą šokių 
vakarą. Atliksit didelį žy
gį ir patys pasidžiaugsite 
suteikta parama, kurios dė
ka musų lakūnai galės tin
kamai parengti savo lėktu
vą pavojingam bet garbin
gam 5000 mylių skridimui. 
Lietuviai dar pirmą kartą 
toki drąsų žygi atliks. Ir 
tai atliks' ne Lietuvos bet 
šio krašto Lietuviai' _

P. Jurgėla,
Skr. rėm. k-to sekr.

ŠILTOS ŽIEMOS

BUOTĖ

Skiepas Laisvų Kapinių 
Lietuvoje prigijo. Steigia
ma laisvos kapinės beveik 
kiekviename dide s n i a m e 
miestelyje. Tas gerai.

Dr. Jonas Šliupas sugry- 
žęs Lietuvon iš Amerikos 
ir pastebėjęs kad Lietuvos 
kunigai yra dar labai ga
linga spėka ir neleidžia Lie
tuvos piliečiui laisvai švie
stis ir kilti kultūroje, įstei
gė Etinės Kultūros Draugi
ją, kurios skyriai nors prie 
sunkių aplinkybių, dygsta 
vienas po kito, lyg grybai 
po lietaus.

Štai Kupiškėnai sutvėrė 
Etinės Kultūros Draugijos 
skyrių ir sau tikslu pasi
ėmė įsisteigti laisvas kapi
nes. Kupiškėnus pasekė ki
ti miesteliai ir neužilgo 
Lietuvoje turės laisvas ka
pines kiekviena parapija. 
Žmonės suprato tų kapinių 
reikalingumą ir reikšmin
gumą, kad net pagaliau ir 
Kauno gyventojai žada ką 
tokio panašaus įsteigti, tik 
didesniu mastu, tai busiąs 
kaip ir Lietuvos Panteo
nas. • ■ i - 1 i

Geriausias nuo Reumatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Metų metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expelleri ir nusipirkau jo ban
ką. Pirmas išsitepimas juomi mo
mentaliai suteikė palengvinimą. Iš
naudojus jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar Jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.”

J. G.
Buffalo, N. Y.

PAIN-EXPELLER

Šiltos žiemos daug malo
nesnės už šaltas vasaras. Ir 
tokių sako senovėje daug 
buvę. Buvo net tokių kad 
sausio mėnesį žydėję me
džiai. 1287 metų žiemą Vo
kietijoj irgi žydėjo medžiai 
ir vaikai maudėsi. Dvejais 
metais vėliau tokia žiema 
pasikartojo: per Kalėdas žy
dėjo ir žaliavo pievos, upe
liuose ir ežeruose maudėsi 
žmonės. 1497 ir 1498 metų 
žiemos buvusios tokios šil
tos kaip ir vasaros. Tokių 
ar kiek šaltesnių žiemų pa
sitaikydavo kiekviename 
amžiuje.

Nepaprastai ilgos žiemos 
Lietuvoj buvo šiais metais: 
1459, 1496, 1513 — nuo spa
lių mėnesio pabaigos. 1557 
m. žiema tęsėsi nuo lapkri
čio pradžios ligi kovo mė
nesio pabaigos. 1640, 1651, 
1708, 1709 m. gegužės mėn. 
jura dar buvo užšalusi. 1728 
m. šešis mėnesius rogių ke
lias buvo. Taipgi buvo ga
na sunkios žiemos dar šiais 
metais: 1740, 1771, 1790, 
1800, 1812, 1813, 1819 ir kt.
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Į SUSIVIENIJIMAS |
LIETUVIŲ AMERIKOJE |

Didžiausia Lietuvių Organizacija i
| 307 W. 30 Street New York, N. Y. | 
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Kauno ponija turi gra
žius namus, kur ji, kaimie
čio mokesčiais užlaiko ope
ras, teatrus ir taip pasilin
ksminimo sueigas. Kaimie
tis buvo užmirštas. Etinės 
Kultūros Draugija ir čia 
atėjo kaimiečiui pagalbon. 
Idant palengvinti kaimie
čiui šviestis - kultūrintis ir 
pasinaudoti civilizacijos pa
darais, reikia jam padaryti 
tinkama vieta, centras, iš 
kurio jis galėtų gauti kul
tūros, apšvietos, iš kur ga
lėtų pasemti žinių reikalin
gų jo gyvenimui. Sumany
ta steigti Liaudies Namai 
kiekviename bažnytkaimy
je. Ir čia Etinės Kultūros 
Draugija pirmoji stveriasi 
už darbo, o Amerikiečiai 
ateina savo gimtinei viete-: 
lei į pagalbą.

Štai Kupiškio skyrius tos 
draugijos pirmas tą darbą 
pasiėmė ir nėra mažiausios 
abejonės kad jiems seksis 
su Amerikos Lietuvių pa
galba pastatyti didelį gražų 
Liaudies Namą. Tam tiks
lui Jonas J. Kulis jau veik 
du metai kaip renka aukas 
ir nemažai jau surinko. Už 
tokį gražų ir naudingą dar
bą p. Kulis užsipelno didelės 
padėkos. Žinoma, ačiū ta
da tik bus tarta kada pini
gai kurie buvo vardan Ku
piškio Liaudies Namo au
koti bus pilnai pasiųsti Ku
piškiu.

Kupiškio skyrius Etinės 
Kultūros Draugijos baigia 
tvarkyti Laisvas Kapines, 
tada iš peties stversis dar
bo steigti Kupiškyje Liau
dies Namą.

Tat Kupiškėnai bukite 
prisirengę su pinigiška pa
galba prie didelio, kultūri
nio darbo.

Dr. A. L. Graičunas.
Kalbinkit savo draugus skai
tyti “Dirvą” — joje telpa 
daugiausia gražių skaitymų.

A fecent issue of the Statis
tical Bulletin issued monthly 
by the Central Statistical Bu
reau at Kaunas furnishes some 
interesting data on the trend 
of Lithuania’s economic life. 
The figures of foreign trade 
for the first five months of 
the current year show that, 
despite all difficulties of access, 
Lithuanian exports to England 
have risen. During that period 
there were expprted 49,185.9 
tons of goods, whereas /last 
year the corresponding figures 
were 22,781 tons. A commen- 
sure rise is not seen in the 
amount received from these ex
ported goods, which was only 
from 31,404,800 Lits to 33,- 
779,000 Lits.

Exports to Soviet Russia in
creased considerably. Whereas 
last year the value of five 
months’ exports was 2,184,400 
Lits, this year it is 5,439,300 
Lits. To Sweden exports in
creased from 503,800 Lits to 
1,286,000 Lits. Exports to 
othėr lands, which formerly 
took more, fell. Although ex
ports to Germany increased in 
quantity (53,189 tons against 
51,412 tons last year), yet then- 
value declined by almost half. 
Last year the supi received was 
55,604,200 Lits; this year only 
29,865,400 Lits. Latvian re
strictions have reduced our ex
ports to that country from 10,- 
689,800 Lits to 1,403,200 Lits.

On the whole exports du
ring the five months under re
view have fallen from 115,264,- 
100 Lits to 81,292;i00 Lits.

In imports the decrease is 
much larger, viz., from 114,- 
028,100 Lits to 64,393,900 Lits. 
As last year, so this yerr Ger
many continues to hold the 
first place as a seller to Lith
uania, although imports from 
Germany fell from 55,997,400 
Lits to 26,588,500 Lits, or from 
49 to 41%.

Imports from Great Britain 
decreased from 8,124,100 Lits 
to 4,925,300 Lits, but Great 
Britain’s relative position was 
not only maintained but impro
ved from 7.12 to 7.65%.

From Czekoslovakia Lithua
nia imported goods for 4,621,- 
300 Lits, whereas last year the 
figures were 7,387,800. Never
theless the trade balance with 
Czekoslovakia remained very 
passive, because Lithuania ex
ported goods for only half a 
million Lits.

From Latvia there were im
ported goods for 2,974,100 Lits, 
instead of 4,295,000 Lits last 
year.

Imports from Soviet Russia 
I amounted to 5,210,800 Lits, 
against 6,809,100 Lits last year.

The Bulletin contains a very 
interesting comparative table 
of prices of agricultural pro
ducts. It appears that there 
are countries where prices are 
still lower than in Lithuania. 
For example, in June a centner 
of wheat in’ Lithuania on an 
average cost 14.60 Lits, where
as in Denmark the price was 
13.35; England, 11.82; Argen
tine, 7.44; Chicago, 9.26 Lits. 
The most expensive wheat was 
in France, where the price was 
33.13 Lits. The lowest rye 
prices were in Chicago, 6.15 
Lits; the highest, in Hamburg, 
24.50 Lits; and in Lithuania. 
12.30 Lits. '

Butter was cheaper than in 
Lithuania (4.15 Lits per klg.) 
in Finland, viz., 3.40 Lits; Den
mark, 2.86; London, 3.54 Lits; 
Riga, 3.80 Lits; Tallinn, 2.82 
Lits. The highest price for 
butter was in Czekoslovakia, 
6.90 Lits.

While the number of births 
for the first five' months a- 
mounted, says the Bulletin, to 
29,335 (1931: 28,501), deaths 
were 16,355 (1931: 18,294), 
mortality among children up 
to one year old this year is 
smaller. Whereas for the first 
four months of 1931 there 
were 13.3 deaths per 100 births, 
this year there were only 12.2.

Is is interesting that the 
birth of twins and triplets is 
not a rare phenomenon in Lith
uania. During the first five 
months of this year, there were 
819 twins born (last year 660), 
and 12 triplets (last year 3).

THINGS THAT NEVER HAPPEN
C.p»n«ki, Inter-nat’l Cartoon Co.. N. Y.

Geras palyginimas
Rapolas: Sakyk, Pranai, 

kodėl tu visuomet galą pa
lenkęs?

Pranas: Matai, javų pil
nos varpos palinkę, o tuščios 
stovi stačios.

Alkoholis sužadina blo
gus palinkimus: geriantieji 
yra linkę paleistuvystėn ir 
lošiman iš pinigų.

Lietuviai kartais pasirodo 
taip kad net pralenkia kitas 
kultūringas tautas. Tai buvo 
Dr. Al. Račkaus pastangomis 
surinkti visokie senoviški Lie
tuvos ir iš kitur dalykėliai ku
rie turi ką bendro su Lietuvos 
praeitimi.

Kaip jau buvo rašyta, Sher
man hotelyje įvyko Antikų pa
roda nuo Lapkričio 16 iki 20 d. 
Parodai prasidėjus pasirodė 
kad žmonės labai suinteresuoti 
paroda, del tos priežasties pa
roda tapo pratęsta dar vieną 
dieną.

Parodoje buvo išstatyta įvai
riausių senovės rinkinių, kaip 
tai šautuvų, rūbų, auksinių da
lykėlių. dievukų ir kitokių, apie 
kuriuos žmonės šiandien mažai 
težino. Besidairant nepajutau 
kaip priėjau prie vieno kamba
rio kur užrašyta ‘LITHUANIA’ 
ir parašas papuoštas Lietuvos 
vėliava, kas darė malonų įspū
dį.

Kambaryje buvo pridėta vi
sokių senovės Lietuvių dalykė
lių: “Perkūno kulkų”, gintaro 
šmotų kuriuos Egiptėnai kita
dos naudojo kaipo pinigus, si
dabro šmotų kurie buvo naudo
jami Lietuvių kaipo pinigai 
pirm atsiradimo monetų. Bu
vo išdėta visokių laikų pinigų 
kurie buvo naudojami Lietuvo
je; Lietuvių piešiniai kurie bu
vo Amerikos valdžios priimti 
kaipo pavyzdžiai ant varinio 
cento, su Lincolno atvaizdu, ir 
tt. ir tt.

Besigerint išstatytais rinki
niais atsirado viena panelė ku
ri buvo apsirengus Lietuvos 
tautiniais rubais, tai p-lė Vale
rija Vakauskaitė, taipgi tenai 
buvo poni Račkienė ir poni Vin
centa Insoda. Norėjau patirti 
ponių ir panelių gabumus kaip 
jos moka aiškint apie Lietuvą 
į Lietuvių skyrių inėjusiems 
žmonėms; kadangi manęs asme
niškai jos nepažinojo tai pra
dėjau klausinėti Angliškai. Pa
sirodo kad musų Lietuvės pla
čiai apsipažinusios su Lietuvos 
praeitimi ir vietomis net per
daug kredituoja Lietuvius. Bet 
tas nėra jokis nusidėjimas.

Kiek vėliau viena ponia ma
nęs paklausė ar aš esu Lietuvis. 
Iškart nenorėjau prisipažinti 
Lietuviu, manau sau tai mano 
biznis; bet jos matydamos kad 
labai daug noriu sužinoti apie 
Lietuvių reikalus, galų gale pa
sakė, “Tamsta Lietuvis”, ir jau 
nebuvo kitokios išeities kaip tik 
prisipažinti savo kilmę.

Pasidairius į sienas pasiro
dė jos iškabytos visokiais Lie
tuviškais audiniais, kurie buvo 
gauti iš Lietuvos Konsulato. 
Tie audiniai darė nepaprastai 
gražų įspūdį. Panelė kuri bu
vo apsirengus tautiškais rubais 
turėjo priekaištą kuris, kaip 
p-lė Vakauskaitė aiškino, esąs 
net keliu šimtų metų senumo.

Einant' dar toliau pasimatė 
Lietuvos žemlapiai iš 1033 m., 
iš 1414 m., 1613 m. ir 1680 m. 
Jie parodo ant kiek kuriais lai
kais Lietuva buvo didelė.

ši paroda nepaprasta dar ir 
tuomi kad apart Amerikos, Ja
ponijos, Meksikos ir Indijonų, 
ioje dalyvavo tik Lietuviai. 
Specialės komisijos kurios ren
ka tokius senovės dalykus, par
davinėjo visokius rinkinius. 
Lietuvių skyriuje nieko nepar
davė, nors pirkėjų atsirasdavo. 
Parodoj dalyvautu tik pasiro
dyti kad Lietuviai yra tauta su 
labai sena praeitimi, žmonių 
Lietuvių kambaryje buvo visa
da daug ir visi įdomavosi mu
sų tautos gilios senovės, tūks
tančių metų senumo, kūryba.

Reikia atiduoti kredo Dr. Al. 
Račkui ir jo šeimai bei rėmė
jams kurie sugebėjo surinkti 
tokį gražų rinkinį. Tas rinki
nis turi daug reikšmės Lietu
viams, ypatingai tiems kurie 
įdomauja savo tautos praeiti
mi.

AM. LIET. LIAUDIES SĄJ. 
1-ma kuopa rengia gražų vaka
rą. Po politiškų darbų ir va
saros sezonui praėjus prasidė
jo veikimas Northside koloni
joj. Nors sunkiai, bet bando
ma kas nors veikti. Del depre
sijos niekas nenori dirbti, bet 
depresija palengva prilipa liep
to galą.

A. L. L. Sąjungos 1-ma kuo
pa savo susirinkime nutarė su
rengti prieškalėdinį balių Gruo
džio 11 d., Almiro Simons salė
je, 1640 Hancock st. Tai yra 
apie 3599 West North Avende, 
vienas blokas į žiemius nuo 
North avė.

Komisijos nariai L. Striupas, 
St. Jokubauskas, Bruno Rogers 
smarkiai darbuojasi ir pasiry
žę padaryti vakarą visapusiai 
malonų ir pasekmingą.

Northsaidėj veikimas lyg ap
snūdęs, bet daugelis norėtų ką 
nors veikti. Taigi tie kuri no
rėtų veikti lai prisirašo prie 
A. L. L. Sąjungos, dabar yra 
laikas. Nupiginta įstojimas, ir 
visi sustoję į eilę galėsim dar-, 
buotis.

Nesvarbu kaip kas žiuri ir 
ką mano, bet Amerikos Lietu
vių Liaudies Sąjunga auga na
riais ir pasižymi darbais ku
rių kiti ikišiol nesugebėjo atlik
ti. Todėl geram Lietuviui ku
ris gali ir nori veikti be kokių 
kraštutinių prietarų laikas pri
sidėti prie šios organizacijos.

Northsadės ir kitų kolonijų 
Lietuviai, rengkitės Gruodžio 
11 d. į balių. Pradžia 6 vai. 
vakare; bus puiki muzika. At
važiavimas visiems parankus į 
šią salę, tik vienas blokas iki 
North avė., ir elevatorius visai 
šalia. Džianas.

RINKIMAMS PRAĖJUS
Lietuvių Nacionalinis Komi

tetas (Republikonų Grupė) 
Franklin D. Roosevelt For Pres
ident bendrai su kitų kolonijų 
veikėjais parodė kad Amerikoj 
Lietuviams yra galima atsiek
ti daug po politikoje, žinoma, 
veikiant bendrai visiems. Pas
kutiniuose rinkimuose pasiro
dė gana daug bendrumo politi
kos veikime, bet tas dar nereiš
kia kad mes negalėtume savo 
jiegų dar žymiau sustiprinti.

' Viršminėtas Lietuvių Komi- 
tas prezidento rinkimuose pra-> 
laužė tą kelią kuris buvo aplei
stas. Prie to tas pats komite
tas dar rėmė keletą kandidatų, 
kaip teisėją Henry Horner, ku
ris dabar yra išrinktas Illinois 
valstijos Gubernatorium.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
“žvalgui” — Gal bus geriau 

palikti ramybėje, kol dalykas 
pilnai paaiškės. Antgalo ar ver
ta imtis religijinių diskusijų 
kurios nieko gero neduoda. To
dėl netilps.

J. S. — Tamsta nepaduodate 
savo tikros pavardės ir norite 
kitą kaltinti niekuo neparem
tais žodžiais. Negalim talpinti.

VISIEMS: Kurie norit raši
nėti į šį puslapį, Lietuviškus ar 
Angliškus straipsnius, priduo- 
kit arba siųskit paštu “Liaudies 
Tribūnos” Redakcijai, o ne 
“Dirvai” į Clevelandą.

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 Halted Street
Telefonas VICTORY 0562

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

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

penktad. vakarais.

“MARGUTIS”

Nekask duobės kitas, nes 
kai pačiam reikės, neturėsi 
išsikasęs.

Alkoholio lašai kaip ryto 
rasa tyri ir skaistus, bet tų 
lašų įlašėjus į žmogaus gy
venimą, jis pasidaro kaip 
bjauriausias dumblas.

Muzikos, Dainų ir Juokų žurnalas. Išeina du kartu į menesį 
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mė
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

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

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

Redaktorius-Leidėjas: Romp. A. Vanagaitis.
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SOVIETŲ BĖDOS NESIBAIGIA

Tas garsinamas “darbi
ninkų rojus”, sovietų Rusi
ja, ir šiandien dar giedrios 
saulės nemato. Jau penkio
lika metų kaip vargsta, gi
riasi pasauliui savo “tobulė
jimais”, “progresais”, bet 
iš vidaus sovietų kūną ėda 
visokie kirminai.

Stoka maisto šį rudenį 
privertė dar labiau suma
žini maisto ratas, nors vis
ką ikšiol gauna tik kortelė
mis, ne kada nori ir kiek 
nori. Viskas baisiai pa- 
brangę.

Pereitą savaitę buvo pra
nešta kad iš valdiškų tar
nybų paleidžia 30,000 darbi
ninkų, reiškia valdžia neiš
gali jų nei išmaitinti, nei 
išmokėti dlgų.

Su stoka maisto ir kitais 
trukumais, pradėjo pulti ir 
puola sovietų rublio vertė. 
Rublio sustiprinimui, nese
nai sovietų carai privertė 
kitų šalių atstovybes pirkti 
sau reikmenis sovietų krau1 
tuvėse tik savo šalių pini
gais, kad daugiau ateitų į 
iždą svetimos valiutos.

Kiek galima, pinigai da
bar plaukia į kaimus, mais
to gamintojus, o iš ūkinin
kų nieko beveik negryžta, 
nes sovietų dirbtuvės nepa
gamina nieko ką ūkininkas 
galėtų pirkti. Jei kas yra 
pagaminta tai labai brangu 
ir žmonės stengiasi apsiei
ti be to.

Sovietų vyriausybė atsi
dūrė prie sienos ir jaučia 
reikalą išleisti daugiau po
pierinių pinigų; kiti nori 
panaikinti dabartinius po
pierinius rublius ir įvesti 
naujus.

Politišku atžvilgiu sovie
tuose irgi nėra gerovės ir 
ramybės: vienus ištremia į 
Sibirą, kitus išmeta iš par
tijos kaipo “trefnus”, pada
rydami juos savo priešais. 
Tik ginklo pagalba dabarti
niai sovietų carai tepasilai- 
ko ant savo sostų.

Penkmetis, kuris turėjo 
išgelbėt Rusiją, maža nau
dos duos delei stokos būdų 
medegą atvežti į dirbtuves 
ir iš jų išvežti gatavas pre
kes.

Viskas kuo Rusija galėjo 
paerzint pasaulį tai dumpa- 
vimu natūralių produktų į 
“kapitalistines” rinkas — 
grudų, anglies, aliejaus, bet 
turėjo sulaikyti ypač grudų 
dumpavimą, nes pasirodė 
stoka duonos namie.

Dabar sovietų visas gal- • 
vos graužimas tai kaip. ir 
kur gauti pinigų, nors ka
da savo “rojų’ kūrė buvo 
įsisvajoję kad pinigų visai 
nereikės..............

Du Pont apsidraudęs ant 
$7,000,000. Po jo keli kiti 
kurių apdrauda kiekvieno 
viršija po $6,000,000. Dau
giau desėtko yra apsidrau- 
dę po pervirš $4,000,000.

Bendrai, yra 400 kapita
listų kurių gyvastys ap
drausta virš $1,000,000 kiek
vieno.

Buvo seniau keletas Lie
tuvių kurių apdrauda nešė 
iki $100,000, bet depresijai 
atėjus ir jų bizniams žlugus 
jie be abejo liovėsi mokėję 
ir tokiu budu apdraudų nu
stojo. Nereikia sakyti kad 
nenustojo ir daugybė kitų, 
ne tik Lietuviai.

Ar Lietuvoje taip 
Padarytų?

Ant Colorado upės, Ame
rikos vakaruose, budavoja- 
mas milžiniškas tvenkinis,

kuris tik šymet pradėtas. Jį 
užbaigti ims kelis metus.

Tas tvenkinis jau dabar 
užvardintas ‘Hoover Dam’, 
dabartinio prezidento var
du, nes prie jo pradėtas bu- 
davoti.

Ar Demokratų kongresas 
ir pats prezidentas Roose
velt su savo kabinetu, laike 
kurių administracijos šis 
tvenkinis bus baigtas, at
mes Hoover’o vardą ir pa
vadins “Roosevelt Dam” ar
ba kitokiu kokiu seno pat
rioto vardu?

Ne. Amerikonais yra jau 
peraugę tą žemą laipsnį ku
riame žmonės vieni kitiems 
pavydi garbės. Tas tven
kinis pasiliks Hoovero var
du. Amerikoje yra gana 
vietų prikergti ir Roosevel- 
to vardui. Jeigu jis norės, 
jo vardu užvadins ką nors 
kitą, bet niekados nei min
ties neįsileis kad reikia at
mesti Hoovero vardą nuo 
Colorado upės tvenkinio.

PIJOKĖLIS
Papuškenk, antele, per marias plaukdama, 
pagalvok, mergele, už manęs eidama.... 
Aš ir pijokėlis, as ir laidokėlįs, 
aš ir nelaimingas tėvelio sūnelis” ....
Man taip liūdno šiandie ir taip ilgu kartais, 
kad gimtinėj savo — našlaitis ties vartais. 
Meile širdį laužia, kaip vėjas berželį.
Ar žinai kad meilė—kol širdyje žalia.... 
Myliu aš tėvynę ne'septyniais aukštais, 
tiktai sesių raštais lelijom ataustais; 
tik pašilės daina — liūdna ir griaudinga, 
kai širdyj taip skauda, ašarų pristinga.... 
tik smuikelio muka — motinų ant gonkų, 
kad už sunaus kapą, laisvė joms sunkoka. 
Oi, aš laidokelis — smuikelis paguodžia 
ir tas savas skausmas Jo tyliųjų sodžių.... 
Oi, aš pijokėlis,—kai laukai negirdo,' 
kai .tėvynės dainos Lietuvio nevirgdo. 
Pagalvok, mergele, vienui vieną kartą— 
ar tokį bernelį tau mylėti verta?
“S. B.” Jonas Graičiunas.

O

Mums kulturėjant, nuo
lat reikia naujų žodžių įvai
riems .pavadinimams. Kal
bininkai užsiimanti kalbos 
dapildymu turėjo kalti nau
jus žodžius, ir tankiai nu
kala tokius nevykusius kad 
net nesinori jų prisiimti į 
gražią, skambią Lietuvišką 
kalbą.

Jokia kalba neišdygo vie
nu kartu, bet palengva to
bulinosi, plėtėsi. Štai kaip 
daugėjo musų žodžiai se- 
nais-senais laikais, kada jų 
reikėjo, ir kaip, dadėjus ar 
atėmus vieną raidę pasida
rė nauji, su visai kitokia 
reikšme. Pavyzdyiai:

Reikia Reiškia
Raitas Raistas
Laukia Plaukia
Upė Tūpė
Kitas Kietas
Koja / Kloja 
Kalba Skalbia
Ponas Plonas
Raukia Traukia
Kelia Skelia
Kitas Kietas
Sutingo Sustingo
Ūgis Ugnis
Lipa Liepa
Sena Siena
Plauti Plaukti
Pienas Plienas
Matom kaip veiksmažo

džiai persikeičia į daiktvar- 
džius, arba priešingai, del 
vienos raidės, todėl iš įvai
rių veiksmažodžių galima 
padaryti naujus daiktvar-
Ižius arba atvirkščiai.

Kodėl ir dabartiniais lai
kais nekalti naujus žodžius 
Man ten įkišus ar išėmus po 
raidę, vietoj tų neskambių, 
šiurkščių lipinimų po kelis 
žodžius į krūvą padarymui 
vieno ?

Pavyzdžiu galime paimti 
žodį “Plienas”. Plienas yra 
sulyginamai nesenas žodis, 
nes plienas nesenai atsira
do. O tie kurie pirma mu
sų plienui pavadinimą išra
do, nesulipjno “geležis” ir 
“kietas” ir nepraminė “kiet- 
geležis”, bet tikru, indivi
dualiniu vardu-žodžiu Plie
nas.
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IŠ SSSR DARBININKŲ “ROJAUS”

(Tąsa iš pereito num.)

Pabėgimas iš “Sovietų Rojaus”

Amerikonai Tiki į 
Gyvasties Apdraudą

Amerikoje labai išsiplė
tojęs apsidraudimas gyvas
ties kad atsitikime mirties 
šeimai paliktų pinigų gyve
nimo aprūpinimui.

Verta pažymėti koks yra 
skirtumas tarp apdraudos 
didumos Lietuvių darbinin
kų, kurie įsirašo į pašalpinę 
draugiją ant $100 arba $150 
pomirtinės, ir Amerikos ne
kuriu kapitalistų gyvasties 
apsidraudimų.

žinomas kapitalistas P.

TĖVŲ ŠALIS
(Iš Putino Raštų) 

Už jūrių marių, už mėlynųjų, 
Už kalnų, slėnių, miškų juodųjų, 
Pro nykią tamsą ir rustų vėją, 
Kur sniego puokščių pusnynus sėja, — 
Kaip šviesų šiltą Gegužės rytą, 
Žiedais rasotais apsčiai kaišytą, 
Durna giliąja, jausmu gyvuoju 
Tave svajoju, tave dainuoju, 
Tolima, brangi Tėvų šalie.

Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido 
Mus piktos vėtros verpetuos svaido. 
Pailso jėgos, aptemo mintys 
Ir ėmė brolis brolio baugintis.
Tik tu, brangioji, visiems vienodai
Tą patį vaizdą iš tolo rodai:
Pro kraujo puotą, liepsna gaisrota, 
Žiedais lelijų apvainikuota 
Spindi aukštybėj, Tėvų šalie.

Spindėk, brangioji, skausmų auginta, 
Jau lauktas rytas pro durnus švinta.
Ii1 mes, klajūnai, su ryto giesme 
Svetur sukeltus skausmus išliesme 
Ir grįšim, grįšim silpni išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią. 
Tik koliai staugia audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėn, kaip man spindėjai, 
Tolima, brangi Tėvų šalie!

SKRAIDANČIOS 
VARLĖS

Yra labai nepaprasta var
lių rūšis. Jų galima aptikti 
Savos ir Borneo salose. Į 
jas panašių skraiduolių var
lių gyvena Japonijoj, Kini
joj ir Indijoj. Kas tai per 
sutvėrimai ir kaip jos 
skrenda ?

Jos turi keturis vadina
mus sparnus, — prie kiek
vienos kojos po vieną. Tai 
yra ištemptos plonos plėve
lės tarp labai ilgų išaugusių 
kojų purštų. Pradeda jos 
skristi kojas suglaudusios 
prie kūno, pasispiria ir ore 
kojų sparnas ištiesia. Nely
ginant keturias parašiutais 
laikosi ore ir skrenda.

■ Ta varlių rūšis yra ma
žesnė už mūsiškes varles. 
Nuolat skraido po medžius 
ir krumus, j ieškant sau 
maisto tarp lapų — vabalė
lių ir kirmėlaičių.

Skrendanti varlė lengviau 
gali išvengti įvairių priešų 
pasikėsinimo prieš jos gy
vybę, nes vienu šuoliu gali 
atsidurti nuo vieno medžio 
ant kito.

Šiose dienose tyrinėtojai 
užtiko skraidančių varlių ir 
Meksikoje. Sako jas labai 
sunku pamatyti ir pagauti, 
nes jos slepiasi nuo visko 
didesnio už save ir net gali 
pakeisti savo spalvą prisi
taikymui prie lapų, medžių 
žievės ir kitko, ir jų negali
ma pamatyti.

Čekas ir Graikas, atsigerėję komunis
tiškos “darbininkų tėvynės” “laisve”, šiaip 
taip nakties laiku išbėgo iš kalėjimo, išlin
dę pro savo rankom, su didele kantrybe 
iškaltą mure skylę. Tą naktį smarkiai li
jo. Vėjais šėlo. Čekas Grossel atsirišo 
tą savo “ginklą” — montekristą, ir vis ėjo 
nuvargę, išalkę ir tik ką gyvi del šalčio. 
Pamatę žiburius, nuo jų šalinosi. Apie 
1—2 valandą ryto jie priėjo Rusų sieną. 
Jie pamatė sargybinio juodą šešėlį. Ta
da abu atsigulė ant žemės ir pradėjo rapo- 
ti. Nuo kareivio jau visai netoli. Jis vaik
ščiojo palei sieną, šautuvą užsidėjęs ant 
pečių. Taip jiems belaukiant, kareivis pa
sistatė šautuvą prie vielų tvoros, atsigry- 
žė nuo vėjo ir pradėjo dirbti papirosą. Jų 
jausmuose — mirtis ar gyvenimas! Pa
sinaudodami proga ir gailiu vėjo staugi
mu, jie šoko prie kareivio. Čekas rėžė ka
reiviui montekristu į- galvą, Graikas už
čiaupė jam burną. Tada jie užrišo jam 
gerklę, surišo rankas, šautuvą nugrūdo 
toliau, griebė rankom ardyti spygliuotą 
tvorą, ir nors kraujas rasėjo, jie prasiardė 
tinkamą skylę ir.... du alkani, suvargę 
darbininkai paliko “darbininkų rojų”, sa
vo “vaišių namą”, kur taip “nuoširdžiai” 
buvo komisarų priimti....

Niekur nesutikę Latvių sargybinių, 
jie priėjo Latvių tą pačią muitinę kur se
niau parėjo eidbmi į “rojų”. Iš nosies Če
kui pradėjo bėgti kraujas, rankos pradė
jo drebėti. Rogėmis jie buvo nuvežti į In
drą, Latviai nupirko jiems pirmos klesos 
bilietus į Rygą ir išleido. Senas Graikas 
buvo paguldytas Rygos ligoninėje. O Če
kas nuėjo į Lietuvos konsulatą. Iš ten 
atvyko į Daugavpilį ir per Smėlynę atėjo 
į Zarasus. Zarasuose vėl kiek pagyvenęs, 
išvažiavo į Kauną. Tai tiek jis pasakė apie 
savo keliones ir apie likimo tragediją.

Grossel papasakojo dar apie šiandie
ninį SSSR, gyvenimą, išgirstą iš kareivių. 
Dabartiniu laiku sovietų Rusijoje darbi
ninkų tarpe siaučia nykuma ir teroras. 
Darbininkai viską gauna tik su bilietu. 
Pav., dvi poras baltinių gauna bent porai 
metų; 1 kilogramas mėsos kainuojąs 5 rb. 
Leningrade namai 3—4 aukštų teturi vie
ną virtuvę, kuria turi tenkintis visi gy
ventojai. Butų didelė stoka, kambaryje 
sukimštos iš skurdo 2—3 šeimos. Visi 
gauna valgio vienodą kiekį. Jeigu kas ne
nori dirbti, tuojau ištremiamas į Sibirą. 
Žydai emigrantai taipgi ištremti į Sibirą. 
Jeigu kas rašo saviškiams laiškus kitur, 
turi rašyti tik tai kas patinka komunis
tams. Be to komisarai patys liepia žmo
nėms rašyti laiškus (jei kas turi užrube- 
žyje giminių) giriančius sovietų politiką. 
Stengiamasi kad užsienis tegirdėtų apie 
juos vien gera, o veidmainybės ir skriaudos 
slepiamos nuo pasaulio kuolabiausia.

Ten gyvybė nieko neverta. Jeigu koks 
nors senelis, nesuprasdamas nieko ir nie
kam nepavojingas jiems pasipriešins, tuoj 
švinas užčiaupia jam burną.

* * *
Baigė savo pasakojimą jaunas darbi

ninkas, kosėdamas senelio kosuliu. Akyse 
matėsi ašaros, o veidas buvo lyg drobė iš
balęs. Jis tik pats savo kailiu patyręs da
bar suprato kaip “saldus” yra komunistų 
viliojimai ir kaip gudriai jie tūkstančius 
kitų šalių darbininkų suvedžioja “rojaus 
gerybėms”, bet nenori kad jie ten važiuo
tų, o tik kad revoliucijas keltų savo šaly
se, sekdami raudonus agitatorius.

Čekas darbininkas ėjo į tą “žadėtąją 
darbininkų žemę” (kaip sako raštas), pa
žadintas saldžiais komunistų žodžiais, o

gryžo iš ten pažinęs visas tos žemės niek
šingas puses ir komunistų veidmainystes.

Jis, darbininkas, perėjo didelę dalį že
mės rutulio ir patyrė kaip kur darbininką 
bedarbį priima. Nors kapitalistinėse ša
lyse negavo pakankamai duonos, bet turė
jo savo asmeninę laisvę. Sovietų “rojuje” 
— kur tikėjosi gauti daugiausia — viską 
jam atėmė, laimė tik kad spėjo išnešti gy- 
vestį.

Gerai ten kur musų nėra.
V. D.-Girenis.

PATRIOTINGŲ AMERIKONŲ 
OBALSIAI

Amerikonai mokėjo visados būti pat
riotais, ir tame dalyke mes, Lietuviai, daug 
ko galime iš jų pasimokyti. Štai keletas 
Amerikonų obalsių:

Milijonus apgynimui laisvės, nei cento 
vergiškai doniai.

Kas užsimanytų pažeminti savo šalies 
vėliavą — nušauk jį kaip šunį.

Nežinau kaip kiti, bet kai man tai duo
kit man laisvę arba mirtį.

Laisvė ir tautos vienybė dabar ir vi
sados, yra vienas ir nedalinamas daiktas.

Plauksiu ar skęsiu, gyvensiu ar mir
siu, liksiu ar krisiu, visuomet aš stoviu už 
nepriklausomybę.

i

WEINSBERGO MOTERYS
Vokiečių imperatorius Konradas III 

apgulė Weinsbergo miestą Bavarijoj. Ka
da miestiečiai pamatė kad negalės atsilai
kyti, jie pasiuntė savo moteris į impera
toriaus stovyklą prašyti pasigailėjimo.

— Su moterimis aš nekeliu karų, — 
pasakė imperatorius. — Jos gali laisvos 
traukdamosi pasiimti tik tiek kiek kuri 
gali panešti.

Koks buvo visų nusistebėjimas kada 
iš atidaryti! miesto vartų išėjo visa eilė 
moterų, kurių kiekviena ant nugaros ne
šė savo vyrą.

— Moterys nori mus apgauti, — tarė 
vienas iš imperatoriaus patarėjų.

Bet imperatorius atsakė: — Aš priva
lau savo imperatorišką žodį ištesėti.

(Vertė švilpikas.)

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

DU BROLIAI

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

PIRMO TAU 
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“Vilties 25 nu

Atgavus teis 
laikraščius Lotyn 
judo. Jau neberei 
slapstytis užsieny 
nesučiuptų Rusai 
tremtų kur'nors 
atsiduso tada kiel 

- tėvynės gerovei. Iš 
kimas išėjo į švies

Apimti džiaug 
sukruto. Kiekvien 
pareikšti drąsiau 
rūmo, pradėjo į vai 
savo idėjas, suska 
gyvenimą pasukti

Ilgą laiką kie] 
paslapčiomis, buvo 
liožiurų. Kaip dve 
skersai Lietuvą, k 
vienas ryžosi prav 
savo nuomonę, sav 

Ir darbe del to 
miršę kas esą, užn 
tų dienų inteligent 
siskaldę grupėmis, 
tuščiai ginčydamies: 
ir kaip. Nereikalin 
žmones. Koliojosi n 
nors daugiausia dė: 
vieningumą. Rusai 
dar atsiekę. Jie vis 
vą surusinti ir šį da 
ir kitais budais. Tuc 
ištiesė rankas į visi 
tuva atsiduria tarj 
Rusų ir Lenkų. Jie 
tačiau niekas jiems 
suprato, o svarbiau: 
jokio dėmesio.

Žinoma, neįsivėl 
čius ginčus, tikriem 
skaudu matant kaip 
nutautinimo darbą, 
palaužiamos valios ž 
pradėti darbą visai r 
tuvius į vierią vienete 
Tai buvo pirmasis i 
Respublikos Prezider 
ir žinomas rašytojas, 
viškumo, dar spaudos 
dęs laikraščius, kun. 
gantas.

Pradžioje jie buv< 
bugo. Jie suprato kž 
varyti sėkmingai tikt, 
dėjo todėl leisti laikrs 
pasirodymo dvidešimi 

Darbas buvo sunk 
buvo pinigų.- Tačiau ji 
Tumas išvyko po Lie 
prietelių, pajininkų ir 
Anų dienų žmonės b 
tarpusavio barniai ni< 
kia vienybės, kad reil 
Rusams priešintis.’ J 
kiekvieną kartą su dž 
vosi laikraštį, dėjo pin 
gėsi prisidėdami kaip 
darbo.

'“Vilties” vyriaus: 
sako patsai laikraščio 
rius, — buvo jungti v 
dra tautinės kultuvo 
tautos pajėgas derinti 
viena katai netrukdyti 
papildytų viena kitą. . 
nekovojo nei su viena 
laikraščiu. Ji susikirs 
raščiais tiek kiek jie p 
vienybės idėjai.

“Viltis” išbarto su 
tačiau buvo ir tokių b 
jai nepalankiai. Vieni s 
ti perdaug katalikiška 
net perdaug katalikišk 
nebuvo nei katalikiški 
Jai pirmon eilėn rupė 
ji kovojo ne už tikyb 
Lietuviškumą. Ir tie p 
iš kitos pusės buvo ša] 

Visą “Vilties” rec 
idealogine puse rupini 
Tumas tvarkė literatuvi 
piniginiais reikalais. Inl 
buvo užimtas Liudas C



Lapkričio 25, 1932

PIRMO TAUTIŠKO LAIKRAŠČIO 
JUBILIEJUS

Įsas tos žemės niek- 
nistlt veidmainystes, 
įerėjo didelę dalį že- 
kaip kur darbininką 
i kapitalistinėse ša- 
ai duonos, bet turė- 
ę. Sovietų “rojuje” 
daugiausia — viską 
ad spėjo išnešti gy

ni nėra.
V. D.-Girenis.

1MERIK0NŲ
IAI
> visados būti pai
nes, Lietuviai, daug 
įkyti. štai keletas

i laisvės, nei cento

žeminti savo šalies 
ip šunį.
it kai man tai duo-

mybė dabar ir vi- 
lalinamas daiktas, 
gyvensiu ar mir- 
omet aš stoviu už

OTERYS
is Konradas III 
į Bavarijoj. Ka
rt negalės atsilai- 
loteris j impera- 
pasigailėjimo. 
nekeliu karų, — 
Jos gali laisvos

; tiek kiek kuri 

sistebėjimas kada 
;ų išėjo visa eilė 
ant nugaros ne-

j apgauti, — tarė 
patarėjų.
akė: — Aš priva- 
jodį ištesėti.
^ertė švilpikas.)

kti Angliškai 
lygelėje surinkta 
sakiniai greitam 
kalbos. Viskas 

liškiai kad kiek- 
i j avęs tuoj gali 
:albą ir pats kal- 

darbo jieškant, 
iltuvėn, pas dak- 
t. Viskas sykiu 

95 psl. . .35c.

LIAI

a apie du bro- 
perskirti užau- 
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Dirvoje”
Cleveland, Ohio

“Vilties 25 metų jubiliejaus proga.

Atgavus teisę spausdinti knygas ir 
laikraščius Lotynų raidėmis, Lietuva su
judo. Jau nebereikėjo su Lietuvišku raštu 
slapstytis užsienyje ir del jo drebėti, kad 
nesučiuptų Rusai ir visam amžiui neiš
tremtų kur' nors į žemės galą. Lengviau 
atsiduso tada kiekvienas, kas dirbo tiktai 
tėvynės gerovei. Iš patamsių kultūrinis vei
kimas išėjo j šviesą.

Apimti džiaugsmo anų dienų Lietuviai, 
sukruto. Kiekvienas savo mintis galėjo 
pareikšti drąsiau ir viešai. Atsirado įvai
rumo, pradėjo įvairus idealistai propoguoti 
savo idėjas, suskato Lietuvos visuomeninį 
gyvenimą pasukti viena ar kita kryptimi.

Ilgą laiką kiekviena mintis puoselėta 
paslapčiomis, buvo pradžia įvairių pasau- 
liožiurų. Kaip dvelktelėjo galėjimo banga 
skersai Lietuvą, kiekvienas stojo ir kiek
vienas ryžosi pravesti ne kito kurio bet 
savo nuomonę, savo planus.

Ir darbe del to nebuvo vienodumo. Už
miršę kas esą, užmiršę tautinius reikalus, 
tų dienų inteligentai, visuomenininkai su
siskaldę grupėmis, vieni prieš kitus kovojo 
tuščiai ginčydamiesi, nežinodami net del ko 
ir kaip. Nereikalingos rietenos užvaldė 
žmones. Koliojosi nesutikdami tarp savęs, 
nors daugiausia dėmesio reikėjo kreipti į 
vieningumą. Rusai savo siekimų nebuvo 
dar atsiekę. Jie vis dar tebetroško Lietu
vą surusinti ir šį darbą varė per mokyklas 
ir kitais budais. Tuo tarpu Lenkai taip pat 
ištiesė rankas į viską kas Lietuviška. Lie
tuva atsiduria tarp dviejų priešų, tarp 
Rusų ir Lenkų. Jiems reikėjo atsispirti, 
tačiau niekas jiems nesipriešino, nes ne
suprato, o svarbiausia, tai nekreipė į tai 
jokio dėmesio.

Žinoma, neįsivėlusiems į bjaurius, tuš
čius ginčus, tikriems Lietuviams buvo 
skaudu matant kaip Rusai ir Lenkai varo 
nutautinimo darbą. Atsirado tada du ne
palaužiamos valios žmonės, kurie pasiryžo 
pradėti darbą visai naują ‘— sujungti Lie
tuvius į vieną vienetą ir atsispirti Lenkams 
Tai buvo pirmasis ir dabartinis Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Antanas Smetona 
ir žinomas rašytojas, kovotojas dėl Lietu
viškumo, dar spaudos draudimo laikais lei
dęs laikraščius, kun. Juozas Tumas-Vaiž
gantas.

Pradžioje jie buvo vieni, tačiau to nepa
būgo. Jie suprato kad darbą galima bus 
varyti sėkmingai tiktai per spaudą. Ir pra
dėjo todėl leisti laikraštį “Vilties” numerio 
pasirodymo dvidešimts penkeri metai.

Darbas buvo sunkus. Svarbiausia, nę^ 
buvo pinigų.- Tačiau jie nenusiminė. Kun. J. 
Tumas išvyko po Lietuvą rinkti “Vilties” 
prietelių, pajininkų ir rado visur pritarimo. 
Anų dienų žmonės buvo jau pamatę kad 
tarpusavio barniai nieko nepadės, kad rei
kia vienybės, kad reikia visgi Lenkams ir 
Rusams priešintis." Tai ir Tumą sutiko 
kiekvieną kartą su džiaugsmu, prenumera- 
vosi laikraštį, dėjo pinigus į fondą ir džiau
gėsi prisidėdami kaip kas galėdamas prie 
darbo.

“Vilties” vyriausias tikslas, — kaip 
sako patsai laikraščio steigėjas ir redakto
rius, — buvo jungti visus Lietuvius į ben
drą tautinės kultūros darbą. Ji turėjo 
tautos pajėgas derinti taip, kad jis ne tik 
viena katai netrukdytų darbą, bet kad dar 
papildytų viena kitą. Ji buvo nepartinė ir 
nekovojo nei su viena partija, nei su vienu 
laikraščiu. Ji susikirsdavo su kitais laik
raščiais; tiek kiek jie priešindavos tautinės 
vienybės idėjai. /

“Viltis” iškarto sutiko daug pritarimo, 
tačiau buvo ir tokių balsii kurie skambėjo 
jai nepalankiai. Vieni sušuko kad jie nesan
ti perdaug katalikiška, kiti, kad ji esanti 
net perdaug katalikiška. Ištikrųjų “Viltis” 
nebuvo nei katalikiška, nei nekatalikiška. 
Jai pirmon eilėn rūpėjo tautiniai dalykai, 
ji kovojo ne už tikybą, o svarbiausia už 
Lietuviškumą. Ir tie puolimai iš vienos ir 
iš kitos pusės buvo šališki ir neteisingi.

Visą “Vilties” redegavimo laiką, jos 
idealogine puse rūpinosi A. Smetona, J. 
Tumas tvarkė literatuvos skyrių ir rūpinosi 
piniginiais reikalais. Informaciniu skyriumi 
buvo užimtas Liudas Gira. Lenkai pamatę
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kad “Viltis” apie jų siekimus rašo baisiai 
nepalankiai, nusigando. A. Smetonai jie 
nieko negalėjo pasakyti, tačiau Tumą į- 
kando. Tumas, būdamas kunigas, priklau
sė aukštesnei dvasiškai vyriausybei, o ši 
buvo Lenkiška. Ji už nepalankumą Len
kams J. Tumą iš Vilniaus išjojo. Po to į 
“Vilties” redakciją vieton Tumo atėjo Prof. 
Kemėšis.

“Viltis” turinio atžvilgiu buvo pastaty
ta labai gerai. Ji turėjo apie 400 bendradar
bių visoje Lietuvoje. Tai buvo milžiniškas 
dalykas, kurio nepasiekia net šiandieniniai 
kai kurie laikraščiai. Matydama didelį 
Rusų kolonozacijos pavojų, “Viltis” ska
tino ir davinėjo praktiškus patarimus pirk
ti Lietuviams žemės, dėjo straipsnius kaip 
gerinti žemės ūkis, skleidė mintį kad kaimai 
skirstytųsi vienkiemiais. Pažymėtina kad 
apie žemės ūkio reikalus daugiausia rašy
davo dabartinis ministeris pirmininkas J. 
Tūbelis. Norėdama sulaikyti Lietuvių bė
gimą iš savo krašto, “Viltis” duodavo daug 
patarimų kaip steigti praktiškas mokyklas, 
kuriose butų galima pasimokinti amato ir 
verslo.

“Viltis” nemažai rūpindavosi ir val
stybės politika. Jos puslapiuose būdavo 
dažnai įvertinami Rusijos Durnos (Rusijos 
parlamento) darbai, žiūrint Lietuvio aki
mis. Tautišku pagrindu jungdama jiegas, 
“Viltis” visur pirmiausia žiurėjo Lietuvių 
reikalų.

“Viltį išpradžių finansiniai rėmė dau
giausia kunigai. Tačiau paskui jų tarpe 
papūtė kiti vėjai ir jiems pradėjo nebepa- 
tikti kad “Vilčiai” vadovauja pasaulietis 
žmogus. Jie iš “Vilties” A. Smetoną išgu
jo, įstatydami savo žmones. Po to “Viltis” 
nusmuko, nebebuvo jau taip reikšminga, 
nebegynė jau taip intensyviai Lietuvių rei
kalų.

“Vilties” pasirodymas tai buvo užuo
mazga tautinės spaudos. Jos užbrėžta linija 
buvo aiški. Ji sakė kad Lietuva tiktai tada 
išliks gyva kai visi Lietuviai eis išvieno. Ji 
pasėjo sėklą ir ta sėkla davė vaisių. Dėl 
to tad ji šiandieną ir minima.

Prisiminti toms dienoms, pasidalinti 
mintimis “Vilties” darbuotojai jubiliejaus 
proga buvo susirinkę į Kauną. Jie patys 
dabar konstatavo o be to ir visi mato, kad 
“Viltis” Lietuvius sujungė. Po spaudos at
gavimo pasireiškęs iškrikimas Lietuvių 
tarpe, nors iš dalies, buvo nugalėtas.

Tsb.

ASTROLOGIJA
*

Šio periodo ženklas yra:
MEDĖJAS (SAGITTARIUS)

Nuo Lapkričio 22 iki Gruodžio 23 d.
Ypatos gimę šiame periode skaitosi Medėjo 

(Sagitarijaus) ypatos. Vyrai gimę po šiuo žen
klu yra rimti, atviri, teisingi, sumanus, tinkanti 
prie visko, bet taipgi rustus, kerštingi, pavydus, 
daug kalbanti. Jų perdidelis atvirumas yra 
kenksmingas jiems patiems. Daug vyrų lieka 
senberniais, o merginų senmergėmis gimusių po 
šiuo ženklu. Kurie apsiveda buna geri ir išti
kimi seimininkai.

Moteriškos esti apsukrios, neramios, mei
lios širdies, malonaus apsiėjimo, save aukštai 
statančios tuomi kad biskį paaugėję manę jau 
yra pilnai mergos. Kurios jaunos išteka nėra 
pilnai laimingos. Katra apsiveda po 25 m. am
žiaus ta yra laiminga, nes pilnai pažysta gyve
nimą.

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK S1.00.

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
Reikalaukit “Dirvoje”

B I R V X 
--------------------------------- - ŽJS

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Galingas Karalius

Už jūrių, už marių, 
Už girių tamsių, 
Gyveno karalius 
Palocių puikių.

Jo turtų didumą 
Kas ir apsakys!
O vardas jo buvo— 
A—čiu! Čiaudulys.

Kada-tik karalius 
Pasirodė žmonėm, 
Jo vardas tuoj sklido 
Visom pakampėm.

Sustodavo trukšmas 
Riksmo ir kalbų, 
Visur tik girdėjos: 
A—čiu. A—čiu!!

Kaimiečio protas
Jokūbas į Raulą sako:
— Ar girdėjai, Raulai, 

Jurgį pasmerkė myriop.
Ratilas: — Nagi už ką?
Jokūbas: — Už pasikėsi

nimą ant generolo gyvas
ties.

Ratilas: — Gerai, tegul 
oasimokina, kitą sykį žinos.

Šuo kariamas apsipran
ta, o vyras pačios ujamas 
kur gi neapsipras.

Koks bernas toks ir ūki
ninkas

Ūkininkas vyrukui jieš- 
kančiam vietos: Man reik
tų berno, tik kas iš tavęs 
do darbininkas kad vidur
vasarį metei tarnavęs, a?

Vyrukas: Aš juk tams
tos neklausiu kodėl nebaigė 
tarnauti tamstos bernas.

Kumečių filosofija
Elzbieta: Ką tu, kurna, 

į tai pasakyti, kad vakar 
vakare mano vyras iššoko 
pro langą vienmarškinis, 
tik kojinėsi, o gryžo ryte 
žvejų tinklu apsigaubęs....

Darata: Tai mažmožis 
palyginus su maniškiu, ku
ris vakare išvažiavo dvira
čiu, o ant rytojaus gryžo 
siuvama mašina.

A?
i

Kaip kam pasiseka

Viena senmegė negauda
ma vyro sugalvojo per laik
raštį pajieškoti vaikino. Už 
pajieškojimą užmokėjo $1. 
Netrukus pas ją atvažiavo 
vaikinas, bet be pinigų; ji 
užmokėjo už vestuves $50. 
Už metų laiko jos vyras 
mirė. Laidotuvės jai kašta
vo $200. Bet ji vyrą buvo 
apdraudus ant $10,000 ir 
gavo tuos pinigus. Daugiau 
jai nereikėjo per laikraštį 
jįeškoti vyro, apie ją žino
jo ir suko visos apielinkės 
jaunikiai.

Ožys nešioja barzdą todėl, 
kad jis neturi pinigų britvai 
nusipirkti.

1932 KALENDORIUS 1932
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Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

27
28
29
30

1
2
3

Virgilijus. Girdutė, Rusnis, Skomantas 
Mansvetas. Rimgaudas, Vakarė 
1 Adv. Saturninas. Daujotas, Ūmėdė 
Andrius ap. Davainis, Linksmuolė,. Svyris 
Natalija. Butegeidis, Gedunė 
Silvijana. Krutulė, Skirmunda, Sirputis 
Pranciškus Kr. Dzengis, Kedrunė, Jaustrė

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

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

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

Leibuko išrokavimas
Vienas bankininkas lau

kia šeimynos padidėjimo ir 
klausia savo mažą sūnų Lei- 
buką:

— Leiba, ko tu norėtum 
kad garnys tau atneštų — 
broliuką ar sesutę?

Leibukas giliai susimąstė 
ir rimtai atsakė:

— Tata, jeigu garniui vis- 
tiek tai tegul jis atneša ar
kliuką su ratukais.

Vaiko susimaišymas
Tėvas sako į savo penkių 

metų vaiką:
— Kai pas mane ateis 

vienas žmogus ir prašys pi
nigų tai tu sakyk kad tėvas 
išėjo pasivaikščioti, pinigai 
užrakinti spintoje ir raktas 
tėvo kišenių j e.

Po kiek laiko ateina mi
nėtas žmogus ir klausia kur 
tėvas.

Vaikas išsigandęs žmo
gaus žvilgsnių ir sumišęs 
atsako:

— Raktas išėjo pasivaik
ščioti, pinigai rakto kiše- 
niuje, bet tėvas užrakintas 
spintoje.

švelnumas ir Priimnumas 
Pageidaujama Visų

Laukinių žvėrių kovose randasi 
daug puikiausių pavyzdžių pareiški
me jog gamta savo žalumoj retai 
esti švelni ir priimni. Kuomet, pa
vyzdžiui, piktas tigras ir kraujo iš
troškus juoda pantera susitinka pel
kynuose savo ginčą išspręsti su dan
timis ir nagais, pasigailSjįmo nelau
kiama ir neteikiama. Tokiuose lau
kiniuose žvėryse švelnumas butų ne 
vietoje.

Betgi, kaip kiekvienas rūkytojas 
žino, švelnumas ir priimnumas ciga
retuose yra pageidaujtinas. Lygiai 
kaip švelnumas butų ne vietoje lau
kiniuose žvėryse taip žalias tabakas 
yra ne savo vietoje cigaretuose. 
Lucky Strike cigaretų išdirbėjai nie
kuomet neapeina šios tiesos, ir del 
to tai žalio tabako nesiranda Lucky 
Strike cigaretuose, priimniausiuose 
cigaretuose kokius kada rūkėte, ka
dangi Luckies tabakas yra spragin
tas.

Lucky Strike yra spraginti cigare
tai ir todėl jie neturi žalio tabako. 
Štai kodėl taip daug rūkytojų sura
do Lucky cigaretuose tą priimnumą 
kokio vyrai ir moterys cigaretuose 
jieško.

Žinoma, Lucky Strike išdirbėjai, 
šių mėgiamų cigaretų išdirbime var
toja tik puikiausi tabaką. Jie su
perka del Luckies tik rinktiniausį 
namini ir Turkišką tabaką. Bet tuo 
jie nesustoja, nes jis pripažysta tie
są pareiškime jog gamta savo žalu
moj retai ęzii švelni ir priimni. To
dėl šis puikus tabakas, jj tinkamai 
pasendinus ir išnokinus, yra perlei
džiamas per Lucky Strike garsų pa
gerinantį valymo procesą, kuris yra 
išreikštas sakinyje Tt, Toasted’.

Spraginimas duoda Lucky cigare
tėms tą malonų priimnumą, kuriuo 
lepus rūkytojas greitai išreiškė pa
sitenkinimo, kadangi jis žino jog pa
siėmęs Lucky gali pasidžiaugti ci- 
garetu kuriame nesiranda žalio ta
bako. (Advertisement).

KOVA TIES HASTINGS 
—1066 METAIS 

“Gamta savo Žalumoj” — kaip 
atvaizduota J. Scott Williams • • * 
įkvėpta nesuvaldomo įniršimo non 
m a ridų puti jų. vadovaujant William'ui 
Apgalėtojui, jų negailestingame puolime 
prieš anglus ties Hastings, spalių 14 d. 
1066 metais. “Gamta saro Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva'9 — ir žalias 
tabakas neturi vietos cigaretuose.

Copr., 1932.
The American 
Tobacco Co.

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

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 tabhkas, jį tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perlei

džiamas per pagerinamą Lucky 
Strike valymo procesą, kuris 
žinomas kaip - “It’s toasted”. 
Štai kodėl kiekvieno miesto, 
miestelio ir sodybos gyventojas 
sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

“It’s toasted"
Tas pakelis lengvų Luckies



Lapkričio 25, 1932

ŽUVIES ŠTUORĖS IR 
JOS IKRŲ ATSIRA

DIMAS LIETU
VOJE

Apie žuvies štuorės atsi
radimą pirmą kartą Lietu
voje “Memeler Zeitung” iš 
1880 m. taip rašo:

Sūdyta žuvis štuorė pir
mą syk į Lietuvą buvo at
vežta iš Rusijos 1813 m. Ru
sų kariuomenei išvarius Na
poleoną iš Rusijos ir Lietu
vos. Rusų kariuomenei už
plūdus Lietuvą, atsirado ir 
pirklių, kurie ėjo su abazo 
maisto produktų tiekėjais.

Tais metais minėta žuvis 
buvo pastebėta Kretingos, 
Plungės, Luokės, Varnių, 
Šiaulių, Kauno ir kitų mie
stų jomarkuose.

Tą žuvį išimtinai parda
vinėjo Rusai — burliokai.

Lietuviai, matomai, ne
mėgo jos, nes nepirko saky
dami kad ji dvokia aliejum 
ir maskolium, be to, ji buvo 
sūdyta ir rūkyta. Reikia pa
žymėti kad ir dabar ji ne 
perdaugiausia yra varto
jama; vartoja tik miesto gy
ventojai.

Juodieji štuorės ikrai pa
sirodė Lietuvoje kartu su 
žuvimi. Ikrų žmonės taip 
pat nepirko nes • nebuvo į- 
pratę juos valgyti. Pasako
ja kad kai kurie pirkę vai
šindavę savo pažystamus 
tai tie bijodavę valgyti kad 
nereiktų vemti.

Toliau tas pat laikraštis 
rašo kaip vienas anų laikų 
Žemaičių Kalvarijos “stu
dentas” 1818 m. perskaitė 
vieną knygą, kurioje buvo 
aprašyta kad Volgos upėje 
maskoliai sugauna daug 
štuorės ,iš kurios gauna ge
riausios rūšies ikrų. Ir kad 
tie ikrai yra labai skanus 
valgis. Pasiskaitęs apie ikrų 
skanumą pats panoro jų pa
ragauti.

Išėjęs iš mokyklos, pama
tė bestovintį burlioką su ve
žimu, pribėgęs paklausė jo: 
“ar turi ikrų?” Burliokas 
atsakė turįs. “Studentėlis” 
nutarė nusipirkti vieną sva
rą ikrų ir už tai sumokėjo 
du auksiniu Rusiškais pini
gais (dabartiniu metu išei
tų 1 litas 50 et.) ir parsine
šė namon.

“Studentėlis” parnešęs i- 
krą į namus, pasikvietė 
daugiau svečių kaimynų ir 
“studentų” naujo valgio pa
mėginti.

Bet niekas iš svečių ne- 
dryso mėginti. Visi uostė, 
ikrai pasirodė dvokią, tada 
nutarta juos atiduoti šei
mininkei išvirti ir paruošti.

Šeimininkė, nieko nelau
kus, įdėjo į vandenį, įpylė 
pieno, išvirė, atnešė ir pa
dėjo ant stalo.

Svečiai ir “studentai” pra-

“DIRVOS” VAJAUS EIGA
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

SPAUDOS SVARBA 
IR KURI SPAUDA 

NAUDINGESNĖ

JAMES Restaurant
6603 Wade Park Avenue

Skan js Amerikoniški ir Europiški 
, valgiai. Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir būna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.

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

THE CLEVELAND TOBACCO CO.
' Manufacturers and Importers 

Fine Tobaccos
2251 ONTARIO STREET 

Cleveland, Ohio

Visas 
Pasaulis 
linkęs 
prie

dėjo ragauti, bet nei vienas 
jų negalėjo nė mažiausio ik
rų grūdelio nuryti.

■ Tada svečiai, matydami 
kad negali nauju valgiu pa
vaišinti, nutarė pavaišinti 
juo šunį. Padėjo dubenį vi
duryj aslos, pašaukė Mar
giuką. Keturkojis svečias 
priėjo, pauostė ir nusisukę, 
paskui uodegą nuleidęs nu
ėjo šalin, net pieno nepalai
žęs, kuriame buvo virta ik
rai. “Studentai”, matydami, 
kad ir Margiukas neėda, 
vienas jų tarė: “koks gyvu
lys gali valgyti, jei šuva ir 
tas neėda; tik vieni burlio
kai juos gali ėsti”.

Nors ikrai šiandien laiko
mi skanus ir pasigardavimo 
valgis, bet plačioji visuome
nė juos mažai vartoja 
nepaprasto brangumo, 
juodųjų ikrų 1 kilogr. 
litų kaštuoja. — Tsb.

del 
nes 
100

Gillett
Ūkininkai telefonus taisosi.

Šiauliai. — Jau ne reteny
bė Lietuvos kaime pastarais 
metais telefonas. Nors ir 
krizis, bet daugelis ūkininkų 
pasinaudodami telefono mo
kesčio atpigimu, taisosi te
lefonus. Papilės pašto įstai
gai Spalių mėn. pradžioj net 
6 prašymus įteikė telefonui 
įvesti. —Tsb.

LIETUVIŠKO RADIO PROGRAMO 
RĖMĖJAI

LAIVAKORTĖS ir tt. — 6820 Superior Ave.

CHAS. STONIS RESTAURANT
1 RESTAURANTAS — 6824 Superior Ave.

JONAS BRAZAUSKAS
GROSERNĖ — 1248 East 79th,Street

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

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

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

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

JUOZAS ŠEŠTOKAS
GROSERNĖ — 1364 E. 68th St.

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

PROKUPU KRAUTUVĖ
GROSERNĖ IR BUčERNĖ — 1023 Ansel Road

BEN RAKAUSKAS
RADIO ir GRAFOFONAI — 1340 Russell Road

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

Daugelis iš musų atsime
nam tuos nepersenus laikus 
kada Lietuvių spauda buvo 
draudžiama. Atsimena m e 
tuos laikus kada , musų Tė
vynė Lietuva buvo kaip ver
gas svetimos šalies. Mes 
Lietuviai neturėjom teisės 
mokytis skaityti savo kal
boje ir buvo atimta teisė 
žinoti kas Lietuviška spau
da yra ir kokią naudą ji 
musų tautas atneštų jeigu 
butų laisva. Mes negalėjo
me žinoti kas kitoje parapi
joje atsitiko, dėlto kad bu
vo pertoli nueiti; negalėjom 
pasakyti kas kur gera da
roma ir kas reikia daryti, 
žodžiu sakant negalėjome 
vieni kitiems savo minčių 
išreikšti, nes neturėjom sa
vos spaudos. Musų valdo
vai tam ir laikė, musų spau
dą užslopinę kad galėtų ir 
mus prislėgtais laikyti. Jie 
žinojo kad kaip tik spauda 
galės į Lietuvius byloti tai 
ir vergijos pančiai turės su
trukti.

Bet ir tais laikais atsira
do drąsuolių kurie darbavo
si del Lietuvybės, spausdin
davo knygeles ir laikraščius 
ir slapta gabendavo ir pla
tindavo, o kiti pasislėpę mo- 
kindavosi skaityti.

Metas po meto tas ėjo 
lengvyn ir lengvyn iki pa
galiau visai musų spaudai 
buvo grąžinta teisės.

Šiandien Lietuvoje musų 
žmoneliai, ypač augančioj! 
karta, jau net verčiama 
mokytis skaityt ir rašyt 
Lietuviškai, o išmokę tai 
jau nei vienas be knygų ir 
laikraščių nenori apsieiti.

Čia Amerikoje, šiandieni
niame gyvenime, mums ru
pi viso pasaulio darbininkų 
padėtis, tai nors mažiau 
mokantieji skaityti stengia
si žiūrėti į laikraščius. Bet 
čia kyla klausimas ar visa 
musų spauda yra naudinga 
ir ar musų visi laikraščiai 
paduoda teisingas žinias? 
Ar visuose laikraščiuose 
telpa pamokinančių raštų 
pasiskaitymui? Ne, gerbia
mieji, nekurie laikraščiai 
neneša Lietuvių visuomenei 
naudos, jie tik sukursto vi
sus vienus prieš kitus, iš ko 
paskui leidėjai naudojasi.

Skaitykite tikrus tautiš
kus laikraščius, tuos kurie 
gina Lietuvių tautos reika
lus, kurie dirba del Lietu
vių ateities, tada tik eisim 
tikru, tiesiu keliu.

“Dirva” yra vienas iš ge
riausių šių dienų tautiški! 
laikraščių. Dabar eina “Dir
vos” naujų skaitytojų va
jus ir . dabar kaip tik laikas 
visiems kurie dar “Dirvos” 
neskaitote, stoti į jos arto
jų eiles ir tapti skaitytojais 
ir platintojais. O kurie jau 
skaitot “Dirvą” tai žinokit 
kad jūsų pareiga yra pri-

kalbinti jai ne tik vieną bet 
ir daugiau naujų skaityto
jų. Jums patinka “Dirva”, 
jus skaitot ją nuolatos, su 
pasiilgimu laukiat kas sa
vaitė jos ateinant. Taigi, 
nepavydėkit ir savo drau
gams ir kaimynams to ma
lonumo: supažindinkit juos 
su “Dirva”, prikalbinkit už
sirašyti, ir jie taip pat ga
lės džiaugtis skaitydami 
“Dirvą”.

Dabar ateina Kalėdos ir 
Nauji Metai, galit užrašyti 
“Dirvą” savo draugams ir 
kaimynams Kalėdų dovanų.

O prie to, būtinai pasisteng- 
kit išrašyti “Dirvą” saviš
kiams dovanų į Lietuvą.

Už tris dolarius pralinks- 
minsit visą kaimą per visus 
metus. Jonas Jarus.

A. Mizer, iš Chicago, Ill., 
nuolatinis “Dirvos” knygų 
prenumeruotojas, užsirašė 
sau naujausią K. S. Karpa
vičiaus knygą, “Klajūnas”, 
kartu atnaujindamas savo 
prenumeratą už “Dirvą”.

O ROSEDALE pt
Dry Gleaning Go,Į

I C. F. PETRAITIS, Prop. į 
| 6702 Superior Ave., į

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

KAS TURIT ATLIE
KAMŲ KNYGŲ?

“Dirvos” redakcija gau
na iš moksleivių Lietuvoje 
prašymus prisiųsti dovanų 

v’i vei-

“Dirvos”jiems keletą Litų Kalėdų Dovanų.
Agentūra jums tame geriausia patarnaus.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior av. , Cleveland, O.
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Į VYRU IR VAIKINU
= Grynos Vilnos .Puikus

Į SIUTAI IR OVERKOTAI
= PIRMIAU PARSIDAVĖ PO $25

$12i Specialiai Jk B Visokiu Modelių

i Nupiginta Visokių Stilių

THE KRAMER & REICH CO.
i (Virš 30 metų toje pačioje vietoje) i

i 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. :
iiiinmHlHmiiiiiiiHiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuHiiiHiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiuiiiiinim^

O, žiūrėk!
Močiutė jau 
Gali Nulipt 

Už Trepais—

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets 

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

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

of
ir

K. S. Karpavičiaus šių 
kalų:

“Juodas Karžygis”,
“Baltijos Aras”:
‘‘Vargšų Karalienė”, 
“Kryžeivis”.
“Ekscelencija” komedija
Kas turite atliekamą ku

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

Kas norėtų gauti mainais 
už tas knygas “Juros Mer
gą”, “Vytautą Didįjį” arba 
“Klajūną” ar kurią kitą 
knygą. Siunčiant pažymė
ki! kokią norit ir tuoj bus 
jums pasiųsta.

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

“DIRVOS” RED.
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

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

nama dovanai.

SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS
Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00 
Farmų pardavimai — už kartų 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 50c
Namų pardavimai — 75c

Pajieškojimai iš Lietuvos 
giminių, draugų, pažystamų, yra 
priimami į “Dirvų” dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite ko 
Amerikoje pujieškoti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojimų su savo pilnu antrašu.

“DIRVA"
G820 Superior avė. Cleveland, Ohio

t Ofiso Telefonai Namų
X M A i nj-MAin 1773 KEnmore 4740W--

i P. J. KERŠIS ::
1 A 1 A O A J 1 T* 1 Til J • ’1414 Standard Bank Bldg,
Baigęs teisių mokslų Cumber
land Universitete ir darbuojas 

su Teisių ofisu advokatų 
Collister, Stevens ir 

Kurzenberger
Su visais teisių reikalais 
viai, Slavai, Lenkai ir 
kreipkitės prie musų.

Lietu- .. 
Rusai • ’

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. MUKIOMS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729
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Į MRS. A. JAKUBS j 

(A. JAKUBAUSKIENĖ)
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams .norintiems naudoti musų 
= kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui j ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- ’ 
gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150 
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit. =

Ė 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 |
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Milžiniškas “DIRVOS” Naujų
Skaitytojų VAJUS!
“Kas platina “Dirvą” tas platina Apsvietą

CLEVELAND, OHIO6820 SUPERIOR AVENUE

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

KAINUOJA METAMS
Galima išsirašyti tik pusei metų 

Pusei metų — Puse kainos

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

AMERIKOJE - -
KANADOJE -
LIETUVOJE kilur

$2.00
$2.50
$3.00

AMERIKA - KANADA - LIETUVA - SUKRUSKITE!
Stokite visi į “Dirvos” Artojų eiles — reikia daugybes darbininkų — uždirbkit kelis dolarius

Ifiunmiii......... . ...........................    iiiihiuiiiiiiiiiiiiii...... ■iiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii........... .
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Baigiami sausinin
Šią vasarą num a 

ti melioracijos da 
baigiami. Kol kas 
lioracijos darbų c 
3500 darbininkų, o 
sarį dirbo net 700 
kų.-

Melioracijos dai 
nekams įsakyta d: 
siškai užbaigti iki 1 
15 d. ir dirbti projel 
nančių metų me 
darbams.

Rado senos pilies
Karmėlava, Kaui 

Spalių pradžioje 1 
vos piliakalnį anlar 
nu žinovai, prof. V; 
Kauno miesto n- 
konservatorius K. I 
randamų piliakalni 
galių ir šiaip muro 
žinovai privedžioja 
14 šimtmetyje buv 
tyta pilis. — Tsb.

Greit bus civilinės i 
cijos įstatymą 

Kaunas. — Civili 
trikacijos įstatymas 
ruošiamas, bet iki 
metų jis bus galuti 
ruoštas. Šitas įs 
tvarkys pilietiškus 
tų žmonių kurie joki 
bai nepriklauso arbž 
kad tikybinės orgai 
minėtus jų reikalus 
tų—Tsb.

Rekordinė obuolių e 
savaitė.

Spalių mėnesyje v 
obuolių eksportas bu 
smarkiai pagyvėjęs, 
savaitės Lietuvos 
užsienin išvežta net 
gonai. Iš viso dabar 
nin obuolių eksportu 
vagonai. “

KALĖDŲ EKSKU1
I LIETU V

Rengia Liet. Laiv. A 
Sąjunga Am.erikeŠVEDU AMERS ' ' LINi

U
NEWTfOH 

KLAiPEi 
čPet- c^o-ificr 

TiUMP.iS KEIUSįllETUVĄpui

“DROTTN1NGHOI
Išplaukia iš New Yoi

Gruodžio 2, 19 
Ekskursijos palydovas ’ 
Mučinskas, švedų Amerik 
nijos, Centro raštines j 

koje, Lietuvių skyriaus vi 
Jis stengsis padaryti i 
pilną Įdomybių, apie kur 
siems bus smagu pris 
Gauk brošiūrėlę ‘Bendre 
formacijos Kelionėje į I 
<lą’ ir ‘Kalėdų Ekskursija' 
narnos pas agentus arba: 

Swedish American 
11 State St. New York

— P
IŠ

KALĖDINI
Greičiaus

EUROI
GRUODŽIO 8

Taipgi re 
mai žinc
3ERLIN
GĘN, von

Puikus g<

Informaciji

NORTH G
1119 Euclid Avi
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» IŠ LIETUVOS ®
Baigiami sausinimo darbai.

Šią vasarą numatyti atlik
ti melioracijos darbai jau 
baigiami. Kol kas prie me
lioracijos darbų dar dirba 
3500 darbininkų, o vidurva
sarį dirbo net 7000 darbin
gu.

Melioracijos darbų tech- 
nekams įsakyta darbus vi
siškai užbaigti iki Lapkričio 
15 d. ir dirbti projektus atei
nančių metų melioracijos 
darbams. “L. U.”

Rado senos pilies liekanas.
Karmėlava, Kauno aps.— 

Spalių pradžioje Karmėla
vos piliakalnį aplankė sene
lių žinovai, prof. Valteris ir 
Kauno miesto muziejaus 
konservatorius K. Mekas. Iš 
randamų piliakalnyje plyt
galių ir šiaip muro liekanų 
žinovai priyedžioja kad čia 
14 šimtmetyje buvo pasta
tyta pilis. — Tsb.

LIETUVOS EŽERAI
Daugiausia ežerų yra Lie

tuvos vasaros rytuose, Za
rasų ir Utenos apskrityse: 
iš ten ežeringas ruožas tę
siasi Į žiemos vakarus pei 
Vilniaus, Trakų, Alytaus ii 
Seinų apskritis, paliečiant 
dalį Mariampolės apskrities.

Per metus Lietuvos eže- 
! ruošė žuvies sugaunama ki
logramais skaitant:

ežeruose apie 700,006 
tvenkiniuose 200,000
upėse 100,00c
juros pakraštyj 3,000,00!

Išviso apie 4,300,0DC 
kilogramų.

Greit bus civilinės metrika
cijos įstatymas.

Kaunas. — Civilinės me
trikacijos įstatymas dar vis 
ruošiamas, bet iki Naujų 
metų jis bus galutinai pa
ruoštas. Šitas įstatymas 
tvarkys pilietiškus reikalus 
tų žmonių kurie jokiai tiky
bai nepriklauso arba nenori 
kad tikybinės organizuojos 
minėtus jų reikalus tvarky
tų.—Tsb.

Komisija tikrina, kiek likt 
Telšių Kretingos gelež. sta 

tybos darbų.
Pagal sutartį Telšių-Kre- 

tingus geležinkelio statybo 
visi darbai turėjo būti baigti 
ir nauja gelžinkelio linija 
tvarkoje turėjo būti atiduo
ta nau,dojimui iki Spalių 1 
d. To nėra. Spalių 1 d. pa
skirta komisija, kuri tikri 
na kiek darbų iki Spalių 1 
d. nepadaryta. Daugiausia 
darbų liko kaikur pakelti 
kelią, užpilant žvyru. Ne
trukus ir šie darbai bus 
baigti. “L.U.”

Rekordinė obuolių eksporto 
savaitė.

Spalių mėnesyje viduryje 
obuolių eksportas buvo gan 
smarkiai pagyvėjęs. Laike 
savaitės Lietuvos obuolių 
užsienin išvežta net 25 va
gonai. Iš viso dabar užsie
nin obuolių eksportuota 133 
vagonai. “L. fU.”

KALĖDŲ EKSKURSIJA
Į LIETUVA

Rengia Liet. Laiv. Agentu 
Sąjunga Amerikoje

Dūksta Vokietininkai.
Tilžė. — Mažosios Lietu

vos Vokiečiai, tūlų Vokiškų 
organizacijų pakurstyti, pa
skutiniu metu daug kirimi- 
nališkų žygių padarę. Ne
kalbant apie pavienių Lietu
kų puldinėjimą ir užgaulio
jimą, jau antrą kartą už- 
raurzinama Lietuvos konsu 
lato Tilžėje iškabelę. Dėl 
tokių neleistinų dalykų kar
tojimosi Lietuvos atsto
vas Berline įteikė Vokiečių 
/aidžiai protestą.—Tsb.

Obuolių daug ir tie pigus

KANADOS I 
NAUJIENOS I l _______ :

Iš Kanados Padangės
(Tąsa iš pereito num.)

Ką patyriau Winnipege
Prieš išvažiuojant pasi

kalbėjau su draugu per te- 
lefoną (jis dirbo netoli nuo 
manęs) ir nutarėm abu at
gal gryžti Į Ontario. Susi
tarę kur susitikti leidomės 
į kelionę.

Davažiavę į Winnipegą 
pasilikom kelioms dienoms 
pasilsėti ir pasikalbėti su 
draugais, su kuriais sykiu 
gyvenau Winnipege. Susi
ėjus su draugais, jie daug 
papasakojo apie vietos Lie
tuvius ir jų darbelius, kū
le garbina sovietų rojų. 
Papasakojo kas liko iš pa
laipinės draugijos. kuri sė
dau gyvavo gerai, o paskui 
oriviso raudonukų. Viskas 
aukštyn kojom. Raudonu- 

■ ai susiskverbę į valdybą 
šeimininkauja kaip nori: 
labar draugijoje yra 40 na
rių, bet iš jų 20 jau suspen 
luoti už nemokėjimą mo- 
•.esčių, o tai vis jų nutari 
nas kad nemokėti. Dabai 
•audonukai patys mato kac 

blogai, bet jau pervėlu. Tuš 
rija iždą, ir nežinia kas bus 
jeigu nepaims valdyti t-. 
tauriems rupi draugijos ge- 
■ove. Trys- savaitės atgal 
šsiuntė vieną raudonuką, 
Antaną Anblašaitį, Į Lietu
vą; jis buvo gerai atsižymė- 
ęs kovotojas Lietuvių tar- 
>e. Kol dirbo tai uliojo ii 
š kitų pinigus skolino, agi
tuodamas kovoti už darbi 
linkišką rojų. Jų dirbtuvė- 
ėj pradėjo numažinti mo
kestį tai jis pirmutinis šo
ko streikuoti ir pradėjo ko 
soti. Savininkas matyda- 
nas kad nesusipratimai tę
sis uždarė dirbtuvę kiurian 
laikui ir visus atleido nuc 
darbo. Dabar ta dirbtuvė 
vėl dirba, bet kovotojai ne
buvo priimti atgal, ir tam

Darbo Bejiekant Kana
doje

(Tąsa iš pereito num.)
(Tąsa iš pereito num.)

Hamiltone su bedarbiais
Tuoj žodis po žodį, ir su

sipažinau su tuo vyruku, 
lis buvo nuo Halifax, ang- 
iakasis, George Mickley. 
Pasakė kad jų yra dar 17, 
kurie visi atkeliavo nuo ten 
ir jau kelintas mėnuo kaip 
prekiniais važinėja jieške- 
dami darbo ir niekur neran
da. Pavadino eiti į jų būrį. 
Iškart pamaniau kad gal 
papulsiu tarp kokių plėši
kų, bet paskui manau sau 
ką jie man padarys, pinigą 
neturiu; turėjau apie 4 do- 
larius, tie buvo įdėti bate. 
Mat žinojau kad policija su
laikius krečia tokius kelei
vius kaip mes. Nueinu su 
juo palei Ontario ežerą, pa
lei kalnus, kur yra didžiau
sia Hamiltono gelžkelių vie
ta kur prekiniai traukiniai 
sustumdomi.

Nuėjus į anų. buri, žiūriu 
agnis kurinasi, keli vyrai 
visai nuogi, o kiti su kelinė
ms; ant ugnies- keli puodai 
Ti'da. Kiekvienas ką nors 
lirba. Mane perstatė jiems 
kaipo naują bendrakeleivį, 
su nekurtais pasisveikinau 
■aukom, su kitais ištolo. Iš 
kalbos pamatė kad aš ne 
Kanadietis, bet ir mano lie
tuvis pradėjo mikliau dirb- 
i Angliškai; pasakiau ko

kios šalies žmogus esu, ir 
nrasidėjo platesnės kalbos. 
Tame būryje buvo 6 jauni 
vyrukai Kanadiečiai, o kit: 
12 buvo Škotai; senesnio ne- 
ni.vo kaip 34 m., jauniausias 
'.8 metų. Visi atkeliavę iš 
Halifax.

Saulė pradėjo slinkti už 
griovio, visi smarkiau pra
dėjo darbuotis, lopyti dra
panas, išdžiovintas mautis

ant savęs, o vienas, matyt 
virėjas, priėjęs prie manęs 
paklausė ar turiu kokį cen
tą prisidėti prie vakarienės, 
nes valgyme nesiskirtame,
valgome visi ką turime iš
vien, o kai neturime tai ba
daujame. Iškrapščiau 15c 
ir padaviau. Na tai ir ma
no vakarienė užsakyta.

Pažvelgiu aukštyn į kal
ną, ten žmonės, • moterys 
vaikšto; mat, kalne parkas, 
o čia apačioj vyrai nuogi 
kaip Adomai. Man pasida
rė keista, nes ir gėda išeina 
gyvenimo aplinkybėms su
sidėjus.

Po gelžkelio bėgius gar
vežiai tik staugia, stumdo 
vagonus, sukabinėja. Aš 
klausiu kuriuo mes važiuo
sim i London (Ont.). Jie 
manęs klausia ar aš tik na 
pirmą kartą taip keliauju 
kad tik tiek žinau. Pasa
kiau taip. Tada liepė but 
ramiu, jie nepaliks manęs. 
Visai pradėjo temti; su
šaukė vakarienei. Apgulėm 
ant patiesto blanketo, virė
jas pridėjo mėsos, jautienos, 
davė po puoduką arbatos, 
o man kaip svečiui dar pa
davė peilį mėsai užsiversti, 
o jie savo pirštais kabino. 
Baigiant valgyt, virėjas sa
ko kad paliktume dar Pyte- 
riui, kurs buvo sargyboje, 
žiuri musų ekspreso kaip jis 
rucšia vagonus kelionei ir 
kad kartais nepamestų ke
leivių. Pamainai atėjus ma
niau kad mane siųs sargy- 
bon, bet ne, paskyrė vieną 
iš savo tarpo. Aš pasisiū
liau eiti kartu su juo pasi
mokyti naujų pareigų. Pa
mainytas sargybinis išsikal
bėjo kad iš ju būrio daugu
mas dirbo Halifaxe prie 
laivų krūvinio, kiti pirie ge
ležinkelių, bet šymet susto
jus visiems darbams prisi
ėjo nešdintis kitur. Susida
rę buri ištraukė gilyn į Ka-

AKRONO NAUJIENOS

Lietuviii Draugiškas Klu
bas turėjo draugišką vaka
rėlį Y. W. C. A. salėje an
tradienį, Lapkr. 15. Daly
vavo didelis buris jaunimo. 
Pagrojus kortomis ir užsi-i 
kandus prasidėjo šokiai, j 
Vėliau visas klubas pradėjo 
šokti tautiškus šokius ir 
Lietuviškus žaislus. Muzi
ką patiekė Morgan vaikinai 
ir du musų nariai. Visi tu
rėjo labai smagų laiką.

Neužmirškit Labdarybės 
baliaus, kuris atsibus šešta
dienio vakare, Lapkričio 26 
d., nuo 7:30, kur įžanga bus 
tik 10c ir kožnas ateinantis 
privalo atsinešti dėžėse ko
kių nors valgomų dalykų 
už kiek kas išgali. Visi ži
not kad labdarybė praside
da namie, taigi dabar proga 
tiems Lietuviams kurie dar 
vargo nepaliesti gelbėti sa
vo suvargusius brolius ir se
seris. Padarykim šį šven
čių sezoną linksmu musų 
nelaimingiems, kožnas pri
sidėdami pagal išgalės, taip 
kad galėtume pripildyti ka
sės kupinai.

GLOBUS
Kiekvienas vyras sutvertas bū

ti laimingu ir jieško sau smagu
mo. Dauguma žmonių randa lai
mę apsįvedime. Ansivedimas yra 
didžiausia laimė. Kožnas žmogus 
yra laimingas kuris ' turi gerų 
draugų, o geriausias draugas yra 
vyras arba žmon. Mes turime di
džiausi 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. Pridek 5c štampą at
sakymui. (2)

“GLOBUS” 
Dept. 54-B 

382 Bathurst Street 
Toronto, Ont. Canada.

Taigi vėl prašau jūsų ne
užmirškit, prisidėkit prie 
šio musų darbo Akrono ir 
apielinkės vientaučiai.

Stasys.
Ar jau išrašėt “Dirvą” 

saviškiams Į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsi 

visą kaimą!

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

i neturiu alkanų jausmų.“
1 Riebus žmonės turėtų gerti šauk
štuką Kruschen Salts stikle karšto 
vandens rytais prieš pusryčius—jos 
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas 
numažinti savo svorį kaip patyrė 
tūkstančiai vyrų ir moterų.

i Gaukit bonką Kruschen Salts iš 
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks 
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta bonka nepertikrins jus . kad tai 
yra S4UGUS ir t'kras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

UHUA 
U 

HEWWRK® į 
KLAIPĖDĄ 

ČPet-
KtMPAS KELIASI LtaSJVĄper ŠVEDEI

“DROTTNINGHOLM”
Išplaukia iš New Yorko

Gruodžio 2, 1932 
Ekskursijos palydovas VI. P. 
Mučinskas, švedų Amerikos Li
nijos, Centro raštinės Amsr- 
koje, Lietuvių skyriaus vedėjas. 
Jis stengsis padaryti kelionę 
pilną Įdomybių, apie kurią vi
siems bus smagu prisiminti. 
Gauk brošiūrėlę “Bendros In
formacijos Kelionėje į Klaipė
dą’ ir ‘Kalėdų Ekskursija’ Gau
namos pas agentus arba: 
Swedish American Line 
11 State St. New York, N. Y

Kaunąs.—Šyinet Lietuvo
je buvo labai geras obuolių 
derlius. Jų išvežimas užsie
nin nemažas, bet turguo
se kaina jiems žema. Pav. 
neblogų obuolių centneriui 
moka 10 litų. Pastaru metu 
obuolių eksportas yra labai 
pagyvėjęs. Paskutinę Spa
lių men. savaitę jų buvo iš
vežta apie 30 vagonu, o pei 
visą rudeni ligi to laiko — 
apie 150 vagonų. — Tsb.

Kiek Amerikiečiai pinigų 
atsiuntė.

Kaunas. — Liepos, Rūpin
čio ir Rugsėjo mėnesiai Lie
tuvos gyventojai gavo iš A- 
merikos 198,654 dolarius pi
nigu pašto perlaidomis.— 
Tsb.■u

DIENOMIS

— P A T O G Ų S — 
IŠ NEW YORKO 

KALĖDINIAI IŠPLAUKIMAI 
Greičiausiais Pasaulyje Laivais

EUROPA BREMEN
GRUODŽIO S GRUODŽIO 16

Puikus
iš

geležinkeliu susisiekimas
BREMERHAVEN i

LIETUVĄ

musų kovotojui prisiėjo ei
ti į maitinimo punktą pra
šyti išmaldos. Bet ir tat 
pasikeitė: tuoj atvyko gu- 
zikuotis ir pakišo jam pt 
nosia popierą liepdamas pa
sirašyt ir pareikšdamas kač 
jį išgabena į jo tėvynę. Li
kę raudonukai rėkia kad jis 
pats norėjęs išvažiuoti. Ki
ri dabar irgi bijo kad nerei
kėtų gryžti Lietuvon, užtai 
tako kad anas pats sutikę 
išvažiuoti.

Netekus gero draugo jo 
daug kas apgailauja: vie
nam jis išvežė $20, kitam 
$50 ir tt., kaip matosi tai 
jis prisiskolino j $300. Tai 
mat kokie darbeliai Lenino 
evangelijos skelbėjų. Dar
bininkai, apsisaugokit tokių 
išgamų ir nesiduokit jiems 
Išvilioti iš jūsų sunkiai už
dirbtą dolarį.

Mano pažystamieji papa-i 
šakojo kad čia tapo sužeis-[ 
tas biznierius Sam Paknis. Į 
Jį užvažiavo tramvajus iri 
sunkiai sužeidė. Išgulėjo 
mėnesį laiko ligoninėje, da
bar randasi namie. Už su
žeidimą iš tramvajų kompa
nijos reikalauja $5,000, bet 
nežinia ar ką gaus.

Jurgis.
(Bus daugiau)

JIMI’S

JAU VĖL
NUĖJO PRIE

SAVO DARBO

nadą.ir atsidūrė čia. Papa
sakojo ir daug kitų dalykų 
ir sakė kad ir aš patirsiu 
’<aip važinėtis prekiniais. 
(Bus daugiau). J. K.

^iiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiDiąiiiuiiiiiiiiiKiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiii!:

| ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
= Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo. Jeigu norit Geresnio Ę 
E Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikim - prisipildykit ~ 
E sau tanką su Nauju žaliu ETH Y i. GASOLINE

NORTH
GERMAN

LLOYD

reguliariai savaitiniai išplauki-
Laivais 

STUGGART 
DRESDEN

Taipgi 
mai žinomais Lloyd Kabin
BERLIN
GEN, von STEUBEN

Informacijų kreipkitės į vietos agentus arba

į NORTH GERMAN LLOYD
S 1119 Euclid Ave. Cleveland

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Koju Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriskit kojas. Naudokit bandažą 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai- 

■ zdų. Nebus“ trukdančio skausmo. 
I Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys

1 jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

j£ADA Jim* neteko
darbo mėnuo atgal 

jis pasilaikė telefoną. 
Jis žinojo tikrą vertę 
palaikymo ryšių 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 investmen- 
mentas. Ir jums taip 
bus jeigu jieškot darbo. 
*Vardas pareikalavus.

}< (
THE OHIO BELL

1932 METU BONŲ 
KUPONAI

Bonų kuponus galit pr;
siųsti kaipo užmokestį už 
Dirvą" ir už knygas.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

E Daugiau Spėkos
E Daugiau
E Mylių

Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

= THE COLUMBIA REFINING COMPANY =
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Klajūnas
ISTORIŠKA APYSAKA

Paraše K. S. Karpius

JAU PRASIDEDA PRENUMERAVIMAS
ISTORIŠKOS APYSAKOS, KO VISI

LAUKĖTI KNYGA 250 PUSLAPIŲ

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS 
“KLAJŪNAS” bus didelė, 250 puslapių knyga, audimo viršuose, ir ka
dangi dabar viskas pigiau, ši graži knyga duosis su audimo viršeliais tik
tai už Vieną Dolarį ($1.00). Kaip ir seniau, knygoje bus įtalpinta pre
numeratorių vardai, ir visų prenumeruojančių vardai bus paskelbiama 
“Dirvoje” laike užsipt enumeravimo. Siųskit $1.00 laiške, arba Lietuvos 
Bonų kuponus, pažymint kad tai už “KLAJŪNĄ”, taipgi pridėkit sa
vo pilną antrašą laiške ir ant voko. Gali prenumeruoti visi, ne tik “Dir
vos” skaitytojai. Siųskit “Dirvos” Administracijai.

Šis metas yra 550 sukatuvių metas nuo mirties Didžio Lietuvos Ku
nigaikščio KEISTUČIO. Apysaka “KLAJŪNAS” yra kaip tik iš laikų 
Keistučio, nes atsimenate kaip pradžioje apysakos Merkys lankosi Tra
kuose ir sutaria su Keistučiu Vilnių užimti, kaip užsitraukia Keistučio už- 
sirustinimo už nepaklusnumą, ir apysaka baigiasi su musų karžygio kla
jūno Merkio prietikiais su Keistučiu. Taigi “KLAJŪNAS” bus jums tin
kama atmintis šių 1 932 metų, kuriuose visa Lietuvių tauta mini Keistu
čio 550 metų mirties sukaktuves. )is buvo Jogailos nužudytas 1382 m.DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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LIET. ATSTATYMO B-VĖS 
šeiriu inkai, kurie dar neišpildėtj 
gaut i iš komisijos proxy (įga-i 
liojimų) arba kurie visai nega
vot jokių laiškų iš komisijos, 
kreipkitės į “Dirvos” adminis
traciją. Bendrovės komisija no
ri surinkti reikalingą skaičių 
šėrininkų kad galima butų pra
dėti darbas Bendroves turto iš-, 
daFmin.o.

RADIO ARTISTU KONCERTAS Š* KETVIR 
TĄDIEN! BUS DIDELIS NUOTIKIS

Publika prašoma susirinkti į laiką — nuo 4 vai.

TRUMPOS ŽINELĖS
Clevelando miesto majoras 

Ray T. Milley pasakė kad pa-^ 
veda policijos viršininkams da
ryti viską sulyg jų geriausios j 8 ’; 
nuožiūros 
nuo visokių 
kė kad tie 
negaus pas 
ras darbas, 
liečiai to ir

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- 
.•'o 24 (žiūrėkit skelbimą) tu- 
~sime labai Įvairų programą iš 
i'tistų vietinių ir svečiu iš Ak
rono

rų artistų vietinių, pradedant 
nuo solo dainų, duetų, baigiant 
su mėgiamiausiais šiais laikais 
muikantais akordionistais. Vie- 
nli Pittsburgietė, p-lė ' Rajaus- 
kaitė, atsiveža savo puikų akor- 
dioną ir stos į lenktynes su 
vietos akordionistais. Rengia “DIRVA”EKSTRA!

.W.W.W.V.W.W.W.W.W.

IADIO
Koncertas ir Balius

W LITHMMIAM
(THE F'ri ri)

He only Lithuanian Newspaj 
Published Weekly at Clerela

Ohio Lithuanian Rublis
Yearly Subscription R;

In the United State?. ..................
Canada and Merieo.
Lithuania and other countries.

Advertising rates on appli

“DlR V A”
6829 Superior Ave. Clei

ir net iš toli./no Pittsbur-

Ketvirtadieni, Thanksgiving Dienoj, nuo 5 vai. v. į

___ _ _ rnu&iud j 
apgynimui miesto 
niekdarių ir pasa- 
niekšai nei vienas 
jį užtarimo. Ge- 
ponas Majore, pi- 
tikėjosi iš Demo

kratų vyriausybės, o kitaip bu
tų dar palaikę Republikonus.

Maistas pigesnis. U. S. Dar
bo biuro statisŲkos parodo kad 
Spalių mėnesį maistas buvo 
dviem nuošimčiais pigesnis ne
gu Rugsėjo mėnesį. Tas gerai, 
mes visi matom kad dabar mai
stas daug pigesnis negu buvo 
keli metai atgal ii- visi matom 
kad daug sunkiau dabar darbas 
gauti ir algos mažesnės negu 
kitados buvo. Tai kur čia dar
bininkui koks nors gerumas jei 
maistas ir nupigo?

Ateina Lietuviškų draugijų 
valdybų rinkimai 1933 metams. 
Musų inteligentai, ypač kurie 
jieško garbės, labai susidomė
jo kas bus išrinkti į urėdus. 
Bus didelis karas kaip kur, ge
rai kad nevalia kanuolių var
toti, nes nekurie ir jas atsivež
tų į susirinkimus.

Pora dienų atgal einu per 
Lietuvių miestą Superior ir pa
sitinku vieną musų tipišką in
teligentą. Jis klausia manęs 
kur taip skubinuosi, gal į “Dir
vą” bėgu, ir pątėmija kad aš 
ten daug laiko praleidžiu su po
litikom. Sako, ir aš kadais po
litikavau ir maniau kad esu 
garsus vyras, bet dabar jau
čiuosi visai atmestas. Aš jo 
paklausiau kas tame kaltas, kas 
do priežastis? Jis sako: Bro
lau, mainėsi laikai tai persimai
nė ir politika. Viskas eina po 
naujai gadynei, o toks politi
kierius kaip aš nebeturiu vie
tos. Atrodo kad man ir mano 
draugui vėl reikės gryžti prie 
senovės gadynės ir tapti nepo- 
litikieriais, tada tik busim pa
gerbti kaipo rimti vyrai. Gai
la kad nekurie pradeda vesti 
politikas blogu keliu tai taip ir 
pasitaiko.

Nekuriems labai galvas skau
da kam kaimyniškų miestų ar
tistai remia “Dirvos” rengiamą 
radio koncertą ir dideliais bū
riais atvažiuoja programą išpil
dyti. Nesikarščiuokit, vyrukai, 
viskas eina “smooth” ir be ne
kuriu pagalbos.

Moterų Piliečių Klubas įren
gė labai gražų Lietuvių skyrių 
Tarptautinėje Parodoje miesto 
auditorijoje. Kiek teko maty
ti tai valdybos narės, pirminin
kė O. Mihelichienė, ir raštinin
kė O. Karpavičienė dirbo ne tik 
dienomis bet ir naktimis. Jos 
padėjo daug darbo ir energijos, 
bet atliko darbą puikiai.

Politiškiems rinkimams per
ėjus dabar vėl visi biskį aptils 
ir galės daugiau veikti savo or
ganizacijų labui, nes šiais lai
kais labai reikalinga draugi
joms parama. Jonas Jarus.

Pittsburgo atvažiuoja žy- 
tos srities Lietuvių tauti-

Remkit Radio programus
šis koncertas rengiamas tam 

kad parėmus Lietuviškus radio 
programus 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.

mus
.linkų-sandariečių veikėjas Pet
ras Pivaronas. Jis pasakys 
prakalbą. Su juo atvažiuoja 
inomos Pittsburgo artistės net

keturios jaunos Lietuvaitės: dvi T1'1' , , . ,
poros sesučių: Zona ir Julė Ra-I, Kac nebūtų perbrangu pubh- 

uiskaites ir Stefanija ir Bro-
Zelanauskaitės.

Iš Akrono bus visa trupė iš
Dšimts- Lietuvių Draugiškoj "‘p^ika'“prašoma nevėluoti 
k ubo čia gimusio n- augusio kada j pro^.amas bus ili<oka> 
rmmmo artistų, kūne patys jr kac]anL -okius norima 
mmi pasižadėjo ^pildyt dalj (lėtj 8 va]anda 
irogramo, patys vadovaudami 
r programą be vietinių įsimai

šymo.

kai atsjlankyti, Įžanga padary 
ta visai pigi '— tik po 25c. 
programą ir po tiek pat jauni
mui j šokius.

I Publika

Visi gali pradėti rinktis į sa- 
i lę nuo 4:30 va,!., nes programas 

Na o mes turime visą eilę ge- prasidės 5 vai.

MIRTYS automobilių nelai
mėse. Clevelande šymet gat
vėse žmonių suvažinėta ir 
;; nušė važinėdami 
■'ati negu pernai iki 
ko. Iki Lapkričio 
šymet mirčių buvo 
’A mažiau negu per tą pat lai
ka 1931 metais. Pernai Lapk. 
11 d. buvo 196; 1930 metais— 
216, o 1929 metais — 239.

Tai ką reiškia automobilių 
sumažėjimas. Nors sunku pa- 
i^Tiyti skirtumas, bet šymet 
'levelando gatvėse yra f 
utomobilių mažiau. L_  „„

vo geri laikai, visokie vaikėzai 
ir girtuokliai daužėsi automo
biliais; šymet jie automobilių 
negali išlaikyti.

už- 
patys ma
to pat lai- 
11 dienos 
172, arba

Iš S.L.A. U-TOS KUOPOS. 
Nors jau seniau buvo nutarta 
k d SLA. 14 kp. ir jaunuolių 
139 kp. surengtų Naujų Metų 
rakarą, bet rengimo komisija 

' ip ir bijodama rengti šiais 
odarbės laikais, vėl buvo pa
čius klausimą pereitame 14-tos 

:p. susirinkime ar rengti tą va
karą ar atidėti. Galutinai liko 
nutarta rengti.

Taigi nuo dabar prasidės tarp 
14-tos kuopos ir jaunuolių 339 
kuopos lenktyniavimas parda
vime įžangos bilietų iškalno.

Mat, kada tai pirmiau kas tai 
iš 14-tos kuopos narių išsitarė 
šad musų didelei kuopai susi
ūti su jaunuoliais — kurių esą 
kokie penki — neverta. Bet 
jaunuoliai sužinoję tokį senuo
liu atsinešimą įi juos, pasakė: 
Nors musų yra ir mažai bet pa
žiūrėsim kurie daugiau publi
kos sutrauksimi

Taigi, 14-tos kuopos nariai 
žiūrėkim kad saujelė jaunuolių 
nepadarytų mums gėdos plati
nime bilietų. Pasirodykim kad 
ir 14-ta kuopa moka dirbti ne 
tik šnekėti.

Vakaras bus toks kad kaip 
jauni taip ir seni galės laukti 
Naujų Metų kaip kuriam ge
riausia patiks, 
su dovano..nis, 
l ęsis iki 1 val.

Vienas

MIRĖ Pranas Krivas, 18 m. 
vaikinas, sūnūs Juozo ir Rožės 
Krivų, nuo 6313 Luther avė. 
Mirtis jį nuskynė Lapkričio 18 
d. Buvo čia gimęs ir augęs vai
kinas. Liko broliai Vaclavas ir 
Petras. Laidotuvės atsibuvo 
pirmadienį iš' šv. Jurgio baž
nyčios.

Akordeonų (Armo
nikų) Sekstetas!

Šiame koncerte pu
blika išgirs nepa
prastą dalyką ko 
dar Lietuvių salėje 
niekados nematėt 
ir negirdėjot: Tu
rėsim net šešis ar- 
monistus kurie vie
nu kartu užgros, 
nuo ko drebės net 
Lietuvių salės sie
nos. “Dirvos“ ar- 
monistai pralenks 
net Vanagaičio ar- 
monistus, nes jis 
turėjo tik keturis.

Atsi veskit savo 
jaunus vaikus pa
rodyt ką musų jau
nimas gali padary
ti kuris ko nors 
mokinasi.

Lapk.-November 24 į
6835 Superior Avenue Durys atdaros nuo 4 p. p. į

No. 49 •

Gruudž
Prohib

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

I

Didžiausias Programas musų j'auno 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 Clevelando Radio programų 
artistai. Kuoskaitlingiausia atsilankykit, Įvertinkit musų jaunosios 
kartos pastangas! Turėsit malonias pora valandų programo!

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

L MMĖJO prieš žentą. Pal
mira Jurkonienė apskundė savo 
žentą, Juozą Dambrauską, už 
neužmokėjimą $95 užlaikymo 
jo savo namuose; Teismas at
rado jį kaltu ir pripažino kad 
turi užmokėti. Jurgonienei liu
dininku buvo jos sūnūs, o žen
tui į liudininkus ėjo pats Jur- 
konis, kurs laike liudymo už 
kreivą prisieką teisme nualpo, 
taip blogai pasijautė. P. J.

NOTRE DAME laimėjo. Per
eita šeštadienį Clevelando sta-

TARPTAUTINĖ Paroda ver- 
9rInnnUa matyti. Pereitą šeštadienį 

U ,su didelėmis iškilmėmis atsida- 
‘ a ‘irė Visų Tautų Paroda, kurioje 

dalyvauja apie 30 tautų. Mil
žiniškoje miesto auditorijoje iš
rengta tautų tam tikri istoriški 
paviljonai, Lietuvių paviljonas 
yra pavidalo Birutos Koplyčios 
Palangoje ant Birutos kalno. 
Viduje išdėta Įvairus rankdar
biai, gausybė Lietuvos paveik
slų, taipgi didelis skyrius gin
taro, kas priduoda Lietuvių pa
viljonui ypatingą puošnumą ir 
Hirtingumą, kuomet kitų tautų 
paviljonuose išdėta daug impor
tuotų medžio drožinių, kuo at
sižymi Lenku skyrius.

Miesto auditorium išrodo lyg 
kokia sudėtis viso pasaulio kam
pų budavonių.

Paroda baigsis kitą sekma
dienį, Lapk. 27 d. vakare. Ku
rie negali šiokiomis dienomis 
apsilankyŲ gali ruoštis ateinan
ti sekmadienį, nes bus atdara 
visą dieną.

Po koncerto, vi
są vakarą bus šo
kiai.

TėmJ*W pigią į- 

žangą ^koncertą ir 
šokius — tik 25c.

SVEČIAI ARTISTAI:
Iš PITTSBURGO: Dvi poros sesučių: 

Zona ir Jule 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 — smuikininkės 
Jurgis Roversteinas — dainininkas 
Luizai Broliai — dainos ir muzika 
Leonardas Eitutis — smuikininkas 
Zuzana Garbenčiutė — akordionistė 
J. Yurgęlis — akordionistas
Jonas Drasųtis ir Al Mikėnas—akordionistai 
Povilas Raponka su orkestru ir akordionu

<

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.

■V.-^ft/WJVZ^A^W^.W.W.W.W.W.V.W.V.V.

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

Bus kortavimas 
ir šokiai, kurie 
ryto.
iš Komisijos
J. G. Polteris.

NAUJOS RŪŠIES DOVANOS
Kaklarikščiai, auksuotos va

zos, visokį kiti daiktai kurie 
nepatinka, perdidelės pirštinės, 
knygos kurių neskaitai, saldai
niai kurie apsargdina — viskas 
tas nesudaro malonumo Kalėdų 
dovanas gavus.

Dabar štai naujas sumany
mas. RKO teatrai išleidžia la
bai pritinkančias dovanas — 
visą knygutę teatro įžangos ti
kintų kurie tinkami kiekvienam 
ir gi\ri visados. Tos knygelės 
pateiks nuolatinio smagumo ją 
gavusiam, ir pirkėjas sutaupys 
19',. Taigi, RKO Thrift Books

ATSIŠAUKIMAS LAKŪNŲ 
REIKALE

Ar pamiršim Lietuvius laku- 
ius kurio pasiryžę skristi per 
Atlantiką į Kauną? Ar vary
sim pradėtą darbą tolyn? To 
neužtenka ką atlikom. Turė
jom surengę Aviacijos Dieną, 
bet daug ko nenuveikėm, o ge
rai žinom kad jiems finansinė 
parama yra labai reikalinga.

Taigi komisija kuri darbavo
si Aviacijos Dienai, atsišaukia 
i vietos draugijas ir pavienius 
įsmenis kad visi dėtųsi prie šio 
larbo ir šią žiemą surengtume 
:a nors sukėlimui dar desėtko- 
Vto dolariu parėmimui jų dide
lio ir garbingo musų tautai žy
gio. Taigi kurie atjaučiate tam 
darbui atsišaukite į Aviacijos 
Dienos komisiją ir visi sykiu 
galėsim ką nors gero padaryti.

Jonas Jarus, komisijos pirm.
6820 Superior avė.

BRAVORAI užsako mašinas. 
Clevelandas gauna užsakymų 
gaminti alaus bonkų užkimšino 
mašinas įvairiems bravorams 
iš daugelio miestų, kurie jau 
rengiasi paplukdyti prohibiciją 
alučio tvane. Prašymai pada
ryti tokių mašinų gauta iš 
tuonių valstijų miestų.

aš-

Clevelande atsidarys d 
į dėlė Pierce-Arrow trokų iš 
. dirbystė, kuri iki šiol būvi 
I Buffalo, N. Y. Tai bus žy 
I mus priedas šio miesto in 
1 dustrijai.
j Kiek pirmiau susivienijc 
< Clevelando White Motoi
j Co. su Studebaker Corp, iš 
j Manos ir čia bus gamina- 
I ma tos korporacijos pro- 
| dūktai

Amerikos Vaikų Darbo
Į kontroliavimo kom i t e t a s 
j rengiasi platu vajų visoje 

šalyje išėmimui iš darbų 
poros milijonų vaikų, kada 
dabar vaikščioja ’ be darbo 
jeli milijonai suaugusių ku-

į riems reikalinga prągyven- 
| ii ir šeimas užlaikyti.

; Vbšk&M*y^gitratikus'' < tš ’ 
Į darbų jų vietą?, galėtų už- 
| imti suaugusieji.

Sako darbai gerėja. Su- į 
I vienytų Valstijų • Darbo ’ Se- •,

ei UI Jse.sUUlieiijL viL'veiaiiuo siu- i ' ictigi, aulu, u

diume įvyko futbolo žaidimas yra ne tik ideale dovana, bot 
tam S. V. Kariško laivyno mo- ir didžiausias malonumas.
kyklos studentu ir Notre Damc J L__ L. ... _____ L , _
universiteto studentu. f 
tojų buvo iš labai toli, viso da
lyvavo 79,ana žmonių.
io Notre Dime 12-0.
Dame fut’'ol’stu burvje buvo du
Lietuviai, Koken ir Krause, anie 
kuriuos preitame numeryje “L. 
Tribūnoje” buvo aprašyta.

Z.... Harold B. Franklin, RKO ve
ži urė- dMas, įvedė šias Thrifh Books.

Prie to kad gausit 10', pigiau 
'’uo ineigos. ką sutaupo pirkė- 
ias. tie tikietai geri visuose

Laimė-
Notre

VIETOS LIETUVIAMS
Ateina žiema, ilgi va

karai. Ką veiksit be laik
raščio? Užsirakykit sau 
“Dirvą” Į namus, turėsit

ir Kanadoje. Juos galima gau
ti visuose RKO teatruose kur 

| parduoda tikietus.

Plonumo visam’metui. 
$2.00 
$1.00

Kaina metams 
Pusei metų

APIE A. A. JUOZ. KUND
ROTĄ. Juozas Kundrotas, ku
ris mirė Lapk. 8 d. ir palaido
tas 12 d„ Clevelande išgyveno 
22 metus. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis. Išreiškia
me padėką klebonui Kun. Vil- 
kutaičiui už gedulingas pamal
das ir pamokslą, taipgi šv. Ka- 
zimiero-Vytauto dr-stei, kurios 
nariai per tris metus lankė ve
lionį ligoje; po mirties abi dr- 
jos maloniai patarnavo namie, 
bažnyčioje ir kapinėse. Velio
nis prigulėjo prie draugijos per 
trylika metų ir mėgo darbuotis, 
tik gaila kad mirtis jauname 
amžiuje pašaukė jį iš musų tar
po. Ačiū giminėms ir drau
gams už skaitlingą atsilanky
mą laidotuvėse. Ačiū graborei 
Adelei Jakubauskienei už gra
žų patarnavimą.

Velionis paėjo iš Sintautų p„ 
Veršių k. Paliko Lietuvoje se
ną motinėlę, brolį ir dvi sesu
tes, o Amerikoje du brolius, 
vieną sesusę ir šiaip giminiu. 
Likome dideliame nubudime jo 
žmona, dvi dukrelės ir sūnūs.

Lai buna lengva jam ilsėtis 
šios

BEDARBIAI šį rudenį iš sa
vo darželių kuriuos miestas da
vė veltui įsirengti, • bendrai su
rinko daržovių už apie SOŠ.OOO; 
iš to pramis 3,678 šer /ynos.

| GAVO
RADIO PROGRAMAS

Šį sekmadienį, 9 vai. ryto, iš 
stoties WJAY, bus girdimi se
kanti Lietuviai artistai

J. Šeštokas ir J. Kayackas— 
duetas.

K. Dargužis — muzika.

IšSINUOMUOJA
8917 Wade Park avė ir 1464 

E. 90 St., 4—5 kambarių suites, 
garo šiluma, $22 už 4 kamb., 
$27 už 5 kamb. Taipgi krau
tuvės nuo $25 iki $60. Savi
ninkas C. Yochus, 1466 E. 90 
Street. .

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Anelė švambarienė 
J. Pitrėnas 
Ona Paluckienė 
“Medicina” 
Petras Vitrakis 
Antanina Juodgurienė 
Juozas Karčiauskas 
Vincas Pračkauskas .... I 
Kazys Juodvalkis ..............

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Ave. Cleveland

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

I kraterius Doak sako kad , 
į neužilgo pradės rodytis žy- Į t 

- mesnis darbų pagerėjimas! c 
| manufaktūros industrijoje į 
I k pradės imti į darbus dau- 
į fiau darbininkų. v

Doak skelbia kad darbai n 
j pusėtinai pagerėjo, bendrai; 
s imant, pastarų kelių mėne

šalies žemelėje.
Petronėlė Kundrotienė, 

5813 Luther Ave.

KOVOJA taksų numažinimui. 
Clevelande 23 įvairios nejuda
mo turto organizacijos pradėjo 
spirti miesto valdybą kad nu
muštu dar po $1.10 nuo $1,000 
vertybės, atmetant tam tikrus 
taksus.

Lietuvių namų savininkų są
junga privalo prisidėti prie to 
reikalavimo.

Lt. 200 
200 
100 
50 

300 
250 
150 
200 
100

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

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

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave.
Prie E. G6th Street 
—ENdicott 4638—

siu.bėgyje.
; Baimė ir nepasitikėjimas 
I dalykų padėtimi, sako jis, 
’ vis dar viešpatauja, kas pu- 
I sėtinai prisideda prie truk- 
; dymo gryžimo geresnių lai- 
; ku ir pagerėjimo darbų.

ir 
y
ai

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave.

PAJIEŠKAU dėdės C. Pši- 
gocko, paeina iš šventažerio v., 
Seinų ap. Ilgas laikas kaip gy
vena Amerikoje, apie 27 d. Jei
gu dėdė esi gyvas prašau atsi
šaukti arba žinantieji malonė
kit apie jį pranešti šiuo antr.:jT j j už]ajkau mėsinyčią 
J. Markauskas, 79 Euclid Ave. I 1 /

Toronto, Ont. Canada. 1 1310 Russell Road1310 Russell Road
I llllll mill Illi mill III If IIIIIIIIJI111 i III 111 I III mill I Illinium III I IIHItirilllllllllltlllllltl!: j NIKODEMAS A. WILKELISI

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

; Memphis, Tenn. — Webs
ter Co., dirbėjai vaistinėms

I reikmenų, įvedė penkių die-
| nu darbą savo darbinin

kams su šešių dienų užmo-
I kesčių. ,

Sandusky, 0. — Čia pra- 
I da dirbti popieros fabri- 

3 kuris buvo uždarytas 3 
j .etas.
Į Ta dirbtuvė pradėjo dir- 
. liti naujai išrastu budu po- 
| pieri iš šiaudų.

E 
ss

=
Dr. V. KUDIRKOS Draugijos 

priešmetinis susirinkimas atsi
bus penktadienį, Gruodžio 2 d.,; 
Lietuvių didžiojoje salėje; visi; 
nariai būtinai daly vaiikit, bus | 
valdybos rinkimas sekantiems'
metams ir yra šiaip dalykų ap- E HEnderson 9292 =
svarstyti. Jonas Jarus, pirm, gmiiilillliiiiililililillilillliiiiliiliiiiillillllilillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiniiiiiiin?

(Neverauskas)

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

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

mo-

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

Toledo, 0. — Willys-Over- 
1 land automobilių kompani- 
į ja nuo Gruodžio 15 d. pra- 
I dės išdirbti naują eilę ma- 
I žy automobilių 4 ir 6 cilin- 

: deriu, kurie persiduos pi- 
' giau negu kurie kiti dabar 
i išdirbami automobiliai.

Grand Marais, Mich. — 
Laike audros Superior eže- 

nuskandinta laivas, pri- 
ė kapitonas ir keturi

rbininkas.
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