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IK DARBININKŲ ŽINIOS

S. V. Rengiasi Pripažinti
Sovietų Rusija

SKIRIA KOMISIJĄ TARTIS SENŲ CARO IR 
KERENSKIO SKOLŲ REIKALE.

. Prop. ♦
Ave./ ♦

ANGLIAKASIŲ KO
VOS UŽ TEISES

SPĖJAMA KAD REI
KALAI PRASIDĖS 
SAUSIO MĖNESĮ

Wiiontown, Pa. — Rugsėjo 
14 d. staiga kilo smarkus strei
kuojančių angliakasių susirė
mus Frickf kompanijos anglia- 
kasyklų srityje su streiklau
žiais ir su kompanijos priva
tine policija, kuri nėra daugiau 
kas kaip tik kompanijoj nusam
dyti mušeikos streikeriaftis per
sekioti.

Valdžiai dedant pastangas iš
dirbti kasykloms kodą, 35,000 j 
angliakasių streikavo nematy-Į darbavosi tuo reikalu nuo 
darni kasyklų savininkų pusėje! pat Kovo mėnesio, kada už- 
noro atsižvelgti į darbininkų ėmė valdžia, 
reikalus.

Vežant streiklaužius į darbą 
ties Gate kasykla ir keliose ki
tose vietose strėliniai užpuo
lė juos. Kompanijos policijan- 
tai šoko ginti, prasidėjo muš- 
tybė ir" šaudymas, į ir 16 žmc- 

į niij-^apo peršauta.
jf šiaip sužeista apie 40 asme- 

-- nu.
Nors pastarose dienose ka

sykloms kodas išdirbta, bet šios 
/savaitės pradžioje dar 30,000 
angliakasių streikavo, laukdami 
iki darbininkų vadai išaiškins 
pilnai tų nustatymų reikšmę ir 
pasakys kad darbininkai gali 
gryžti dirbti.

Frick kompanija labiausia 
priešinga pripažinimui unijos, 
bet išrodo kad turės pripažin
ti, nes Prez. Roosevelt pasira
šė tą kasyklų kodą.

Padarytoje sutartyje kasyk
lų darbams tarp kitko yra nu
statyta 40 valandų savaitė su 
minimum alga po žeme dirban
tiems nuo $3.55 iki $5.63, ir 
Vakarinės Pennsylvanijos ka
syklų darbininkams $4.60 į die
ną. Darbininkams pripažinta 
teisė organizuotis ir per savo 
atstovus tartis su kompanijo
mis savo reikalais. Darbinin
kai negali būti verčiami prigu
lėti kompanijų unijose. Dar
bininkai negalės būti verčiami 
gyventi kompanijos namuose 
ir pirkti tik iš kompanijų krau
tuvių.

Washington. — Čia pla
čiai kalbama ir net ruošia
ma planai suteikti sovietų 
Rusijai pripažinimą, ir gali 
būti kad apie Sausio mėne
sį 1934 metais bus užvesti 
normališki santikiai tarp 
Suv. Valstijų ir Sovietų Są
jungos.

Roosevelto administracija

__ ____ _ Amerika dar 
| žada paskirti komisiją ta
rimaisi su sovietų vyriau
sybe apie sutaikymą tam 
tikrų skolų ir nuostolių at
lyginimų klausimo.

' Amerika dar Vis neišsiža
da tų $300,000,000, duotų 
caro ir Kerenskio valdžioms 
laike karo, ir atlyginimų už 
komunistų konfiskuotą A- 
merikos piliečių turtą.

Sovietų valdžia taipgi tu
ri reikalavimus atlyginimų 
iš Amerikos už S.\$. kariu- 
menės padarytus nuostolius 
laike nuėjimo Rusijon.

Tuos visus dalykus išriš 
komisijos.

DAR DVI VALSTIJOS 
ATMETĖ PROHIBI

CIJĄ

VAIKAI RADO DIN
GUSI PAŠTO 

LAKŪNĄ

RUSIJA JIEŠKO AME
RIKOJE $75,000,000 

KREDITO
New York. — Sovietų at

stovas P. Bogdanov tariasi 
su R. F. C. gavimui šioje 
šalyje kerditų tarp 50 ir 75 
milijonų dolarių. Už tuos 
pinigus sovietai pirktų iš 
Amerikos vatą, varį, alumi- 
ną ir kitas reikmenis.

Sakoma kad iš Amerikos 
pusės ir iš sovietų pusės su
tarimas ant tos paskolos 
beveik sutiktas ir ji bus pa
sirašyta kaip tik bus susi
taikyta nuošimtis, kada pa
skola turi baigtis ir tt.

Rusija beveik tuoj imtų 
iš Amerikos apie 500,000 ri- 
šulių vatos, kurios rišulis 
(500 svaru) dabr kaštuoja 
$45.

Rugsėjo 19 d. dar dvi val
stijos — Idaho ir New Me
xico — nubalsavo atmesti 
prohibiciją. Tai yra 30-ta 
ir 31-ma valstijos iš 48 vals
tijų, kurios be jokios per
traukos prohibiciją atmeta. 
Reikia dar penkių valstijų 
ir bus 36 valstijos — arba 
•% visų valstijų — kurios 
atšauks prohibicijos priedą 
iš S. V. konstitucijos.

Šymet iki Lapkričio 7 d. 
ir tą dieną dar turės balsa
vimus aštuonios valstijos. 
Nėra abejonės kad jos visos 
balsuos atmesti, nei viena 
nesulaužys eilės vedančios 
į visišką prohibicijos panei
gimą.

PROHIBICIJOS GALAS 
IŠJUDINS BIZNJ

Prohibicijos atmet imas 
sukels didelį gyvumą alko
holinių gėrimų biznyje. Ti
kima kad atsidarys $20,000,- 
000 rinka importuotiems iš 
kitų šalių vynams, alui ir 
degtinei. Prieš prohibiciją, 
normaliais metais, Ameri
koje buvo importuojamą tų 
gėrimų už virš- $20,000,000.

Federalė valdžia tikisi iš 
svaiginančių gėrimų gauti 
taksų apie $700,000,000 me
tuose.

IN-RENGIASI PRADĖTI 
FLIACIJĄ

Washington. — Trumpu 
laiku bus paskelbta galuti
nas Amerikos pinigų api- 
vartos patvarkymas.

Rekonstrukcijos Finansų 
Korporacija žada paleisti į 
bankus bilijoną dolarių len
gvomis išlygomis. Tuos pi
nigus iš bankų galės gauti 
skolinti pramoninkai mažu 
nuošimčiu ir naudoti biznio 
gaivinimui.

Jackson, Mich. — Rugsė
jo 17 d. pavakare trys vai
kai atrado nukritusį, susi
žeidusi ir sulužusiu lėktu
vu S. V. pačto lakūną Neff, 
25 m. amžiaus, iš Clevelan- 
do, kuris prieš tris dienas 
nakties laike išskridęs su 
paštu iš Toledo į Clevelan- 
dą dingo. Per tris dienas 
jo jieškojo lėktuvai ežere ir 
sausžemyje, bet jokių žy
mių nesimatė. Išrodė tikrai 
stebuklas toks staigus din
gimas, ypač kad tą naktį jis 
dar išlėkęs iš Toledo už ke
liolikos mailių pietuose pra
nešė per radio kad viskas 
gerai. Nesulaukus Cleve
lande, kilo subruzdimas ir 
per tris dienas jieškota eže
ras ir sausžemis tarp Tole
do ir Clevelando.

Gi lakūnas kokiu tai ste
buklu ore paklydo, debesuo- 
se pats sau prapuolė, ir vie
toj lėkti į pietus, nulėkė at
gal į priešingą pusę ir tu
rėjo nukristi. Ten jo nie
kas netikėjo ir nejieškojo, 
o jis, susižeidęs, gulėjo ne- 
pertoliese vieškelio, pelkė
tuose krūmuose, negalėda
mas paeiti iš vietos. .

Tris dienas išgulėjo susi
sukęs į paračiutą, be valgio 
ir gėrimo. Dabar ligoninė
je-gydomas.

Kokios Knygos Mokyk
liniam Jaunimui 

Duodama

bai gerą talkininką tautos is
torijos pamokoms — dailiąją 
literatūrą.

Ir pas mus švietimo ministe
rija naujai pasirodžiusias ge- 
resnesias knygas nuperka ir 
išsiuntinėja mokyklų bibliote
koms. Deja, iš tautos praei
ties dailiosios literatūros Lie
tuvių kalba yra visai maža, ir 
ta ne visa patenka. Į mokyklų 
bibliotekas tepatenka tik tos 
knygos kurias švietimo minis
terijos knygų leidimo komisi
jos kalbos taisytojas-korekto- 
rius p. St. Dabužis randa tin
kamomis. Deja, tik jo paties 
bei jo sėbrų verstoms knygoms 
randama mokyklų bibliotekose

Musų tautos garbingą praei
tį ir patys mažai pažystam ir 
jaunimo, ypač mokyklinio am
žiaus, nesupažindinam pakan
kamai. Jei sulyginsim kitatau
tį abiturientą (baigusį gimna
ziją ar tolygią aukštesnęją mo
kyklą) Su mūsiškiu tai pamaty
sim didelį skirtumą. Kodėl taip 
yra? šitaip yra dėlto kad ana
sai jaunuolis, be gerų savo tau
tos istorijos vadovėlių (jų ir 
mes turime), dar perskaito vi
są dailiąją literatūrą (apysa
kas, romanus, poemas. .. .), ku
rioje šiuo ar tuo budu liečiama vietos. Taip pat į mokyklų bi- 

' bliotekas gali patekti tik per 
p. St. Dabužio bei jo sėbrų “čy- 
ščių” praėjusios knygos. Todėl 
daug knygų atmetama, girdi, 
“del kalbos netaisyklingumo”.

Tiesa, mokyklų jaunimui rei
kia duoti tik taisyklinga kalba 
parašytos knygos, čia su šiuo 
sutiks kiekvienas. Tačiau, pa
sirodo, šis dėsnis taikomas tik 
kitiems “mizeriokams”, o ne 

Tiems patiems. štai, nesenai 
(dar šiais metais) mokyklų bi- 

(Pabaiga ant 2-ro

jo tautos praeitis, gaivinama 
tėvynės meilė, vaizduojama tau
tos didvyriai. Visi pripažysta 
kad dailioji literatūra jaunuo
liui daro 
džio negu 
dovėliai. 
literatūrai
gų: šitokios knygos perkama 
ir dovanojama mokyklų biblio
tekoms, iš kur jaunimas ir gau
na jų pasiskaityti. Vadinasi, 
kitataučiai mokytojai turi la-

daug didesnio įspu- 
sausi, nuobodus va- 
Užtat ten panašiai 
ir nesigailima pini-

PROHIBICIJOS NAI
KINIMAS AMERI
KOJE LIETUVAI Į 

GERĄ

FORDAS LMA KARO VETE
RANUS. Detroit. — Fordo au
tomobilių išdirbystė pranešė 
jog ims į darbą karo vetera
nus bedarbius savo dirbtuvėse. 
Fordas nepasirašė NRA auto
mobilių industrijai ir sako kad 
veteranų ėmimas i darbą netu
ri bendro su NRA, tiktai yra 
tolimesnis produkcijos plėti
mas.

Fordo dirbtuvės žada paimti 
5,000 karo veteranų, tokiu bu
du bendrai pasidarys apie 50,- 
000 Fordo dirbtuvėse Detroito 
srityje.

Veteranai imama Į darbą 
300 kasdien iki bus suimta 
si 5,000 naujų darbininkų.

PO

BROCKTON, MASS. — Pa
sibaigė streikas avalų darbi
ninkų sutikus priimti valstybi
nės taikymo tarybos rekomėn- 
'•’ciją. 7,000 darbininkų grys 

Į darbus.

UŽDRAUSTA AUKSAS
PIRKTI

Washington. — Amerikos 
gyventojai pradėjo protes
tuoti prieš keistą patvarky- 

. mą, kuris leidžia parduoti 
auksą kitų šalių gyvento- 

. jams kiek tik išgalima, o 

. šios šalies gyventojams už
drausta jį pirkti.

Šioje šalyje aukso uncija 
nustatyta $20.67, gi parduo
ti jį kitoms šalims pavelija
ma po apie $30 unciją.

Yra daugybė šalies gy
ventojų norinčių pirktis au
ksą iš kasyklų, kurios nau
jai jo iškasa, bet valdžia ne
nori kad prisip.irkusieji au
kso vėl jį laikytų.

VOKIEČIŲ NEŽMONIŠ
KA “KULTŪRA”

Vokiečiai nepaprastai nu
smuko nuo koto su savo di
dele “kultūra”. Neapikan- 
ta prieš kitus žmones iškilo 
didesnė negu buvo barba
rizmo laikais.

Londone Vokiečių Nazių 
klube išdėta aprašymai 33 
žymių tremtinių iš Vokie
tijos, kurie prasižengė prieš 
Hitleristus. Aprašyme sa
koma: “Jeigu sutiksi vieną 
iš jų, nužudyk ant vietos; 
;eigu tai butų žydas, šli
aužyk jo kūne visus kau-'liko visiškas šalies reikalų

Jus”.... vedėjas-diktatorius. .miežių.

KAIP PARSIDUOS AL
KOHOLINIAI GĖ

RIMAI?
Jau aišku kad prohibiciją 

šioje šalyje bus tuoj numa
rinta. Bet dar nėra pada
ryta jokių patvarkymų ko
kiu budu bus alkoholiniai 
gėrimai platinami. Senos 
karčiamų sistemos nenori
ma grąžinti. Reikės nau
jų patvarkymų svaiginan
čių gėrimų kontroliavimui.

Nors virš 30 valstijų jau 
prohibiciją atmetė ir reikia 
dar 5 valstijų ją visai už
baigti, bet nei viena valsti
ja neturi pasidarius naujų 
taisyklių tam dideliam biz
niui reguliuoti.

15 ŽUVO AUDROJ
Rugs. 19 d. smarki audra 

peršlavė N. Carolina valsti
jos pakraštį, padarė daug 
nuostolių, ir žuvo 15 žm.

AUSTRIJOJ DIKTATŪRA
Vienna. — Austrija tapo 

pilnai paimta fašistų kon- 
trolėn ir kancleris Dollfuss

RUSŲ MEKANIKŲ 
“GABUMAI”

Maskva. — Sovietų vy
riausybė patraukė atsako
mybėn 11 valdininkų suriš
tų su išdirbiniu ir pristaty
mu ūkio mašinerijos. Lai
ke rugiapjūtės jie nusiuntė 
i vakarinį Sibirą 300 dide
lių pjaunamų-kuliamų ma
šinų, bet jų ūkininkai nega
lėjo naudoti, nes iš dirbtu
vės jie išėjo vieni be kar- 
buretorių, kiti be magnetų, 
kiti be kitų reikalingų da
lių. Laukai del to nukentė
jo. Ten tų reikalingų dalių 
nebuvo galima gauti.

Tas parodo kokie “gabus” 
sovietų mekanikai ir jų vir
šininkai inspektoriai.

VEJA IŠ PARTIJOS
Maskva. — Šiose dienose 

Rusijos komunistų partija 
vėl pradėjo “apsivalymą”: 
meta laukan apie ketvirtą 
dalį “trefnų’ ’ komunistų. 
Tas reiškia apie 750,000 ko
munistų atsiras “už durų”, 
jriskirti prie “negeistinų
jų”.

MEKSIKOJ ŽUVO 32
Meksikoje Rugp. 15 ir 16 

dd. peršlavus smarkiai au
drai pajūrį, žuvo 32 žmo
nes ir padaryta daug nuos
tolių.

750,000 DARBININKŲ 
GAVO DARBUS

Darbo Departmento su
rinktomis žiniomis, Rugpjū
čio mėnesį visoje šalyje pa
imta į darbus dar 750,000 
bedarbių.

VOKIETIJA KONTRO
LIUOS GRUDUS

Berlinas. — 'Vokietijoje 
išleista griežta kontrolė ant 
visų šalyje esančių rugių 
ir kviečių. Vokietija irgi 
nori sukontroliuoti tų gru
dų auginimą, kad ūkininkai 
neneštų nuostolius. Vokie
tija ragina ūkininkus dau
ginti sėjimą linų, kanapių,

PRAREGĖJO PO 19 M.
Willoughby, O. — Žmo

gus kuris 25 metai atgal ne
seko regėjimo, dabar vėl 
jamatė šviesų, visas naujas 
keistenybes kokių per tą il
gą laiką atsirado, ir pamatė 
save — pasenėjusį, nes jis 
dabar jau yra 60 metų am
žiaus. Jis yra Eugene Sher
man. Būdamas 35 m. am
žiaus jis paskutinį kartą 
mate save veidrodyje, ir da- 
jar pažiūrėjęs į save vėl, ži- 
ą, raukšlėtu veidu, nulindo. 

Apie visus naujus dalykus, 
naujus namus ir kitus daik
tus jam apipasakodavo jo 
artimi žmonės ir jis iš ap
sakymų turėjo supratimą 
apie tai, bet niekas jam ne
užminė apie jo išvaizdą, jo 
žilimą, nykimą per tą lai
ką-

KUBOJE NERAMU
Havana. — Sukilėliai no

ri išversti ir dabartinę Ku- 
jos vyriausybę. Smarkiai 
darbuojasi komunistai ir 
dti kurstytojai.

Amerika vėl pasiuntė ka
rišką laivą į Kubos pakraš
tį. Kubos nenurimimas gal 
privers Suv. Valstijas įsi
kišti ten padarymui tvar
kos.

(“Dirvos” Spec. Kor. iš Kauno)
Panaikinus Amerikoje prohi

biciją ir leidus vartoti alų, dau
geliui Europos valstybių atsira
do naujų galimumų tinkamai 
išnaudoti savo miško medegą. 
Net tokiai mažai valstybei kaip 
Lietuva, prohibicijos panaikini- 

» . __mas irgi išėjo į gerą.
Vokietijoj, Prancūzijoj, Len

kijoj ir kitur Amerikiečiai yra 
užsakę labai dideli kieki bačkų 
supilti alui. Tokios bačkos da
romos ir ąžuolo. Bet šito me
džio kalbamos’ valstybės neturi 
tiek daug kad galėtų patenkin
ti didelius Amerikiečių užsaky
mus. Dėlto ąžuolą joms tenka 
kirkti iš užsienio.

Lietuva šiuo atžvilgiu gali 
pasigirti, nes ąžuolų joje yra 
daugybė. Tat visai supranta
ma kad progą gerai tuos ąžuo
lus parduoti Lietuvos vyriausy
bė išnaudojo, šiomis dienomis 
ministerių kabinetas leido že
mės ūkio ministerijai iškirsti 
4000 kietmetrių ąžuolų ir par
duoti lentpjūvėmis apdirbti. 
Apdirbtas ąžuolas bus vežamas 
į Belgiją ir Vokietiją ir tenai 
parduodamas dirbti alaus bač
koms Amerikai. Taigi, Ameri
kiečiai galės gerti alų iš Lietu
voj užaugusio medžio bačkų.

Iš antros pusės, iki šiol ir 
Lietuvos eksporto firmos buvo 
apsiletdusios. Sviestui ir ki
tiems produktams bačkas jos 
pirkdavo iš užsienio, ' mokėda
mos milžiniškus pinigus. Da
bar Kaune susitvėrė akcinė 
bendrovė, kurios tikslas — ati
daryti bačkų fabriką. Tuo bu
du statinės žymiai atpigtų ir 
nereikėtų už jas išmesti tiek 
daug pinigų j užsienį. Be to, 
ię LietuvoSi miško medega bu
tų naudingai suvartojama Lie
tuvos viduje.

KAUNO MIESTE 400 
BEDARBIŲ

Rugsėjo 1. d. visame Kaune 
buvo 400 bedarbių. Turint gal
voje kad gyventojų skaičius 
siekia iki 130,000, šis bedarbių 
skaičius yra nedidelis.

Spėjama kad iki žiemos be
darbių skaičius gali padidėti 
iki 1,000 žmonių.

PRADEDA STATYTI “PRISI
KĖLIMO BAŽNYČIĄ”

Kaune, žaliajam Kalne (prie 
žemaičių gatvės prieš Višins
kio gatvę) pradedama statyti 
senai projektuota Prisikėlimo 
Bažnyčia, atžymėjimui Lietu
vos prisikėlimo.

Esant gana blogam bažnyčios 
statybos vietoje gruntui, kuris 
apie vieną metrą yra iš smėlio, 
toliau smulkaus smėlio su van
deniu ir apie 3-4 metrų gilumo
je skysto keliasdešimts centi
metrų storio molio ir tik že
miau kieto, storo molio, kuris, 
kaip pagrindas, statybai butų 
tinkamas, Prisikėlimo bažnyčia 
yra statoma ant gelžbetoninių 
polių, nes paprastu budu pada
ryti pamatus reikėtų juos įleis
ti iki kieto molio sluogsnio, t. 
y. apie penketą metrų, kas la
bai brangiai kaštuotų, šiokia 
statymo konstrukcija civilinė
je statyboje Lietuvoje yrą pir
ma. Išviso polių bus Įkalta ar
ti 1,000, kurie jau visi yra pa
gaminti ir dabar trijų poliaka- 
lių-specialistų yra kalami. Po
lius šiais metais numatomą su
kalti visus. “L.A.”

MOKYKLŲ STATYBA
Raseinių apskrityje šymet 

yra numatyta pastatyti 40 
komplektų pradžios mokyklų, 
jų tarpe pačiame Raseinių mie
ste 6 komplektų murinę pra
džios mokyklą.

Tai bus didžiausias skaičius 
šymet statomų mokyklų iš visų 
apskričių. “L.A.”
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

MOTERŲ VAKARĖLIS
Kas atsitiko su Soho mote

rimis? Apie ką jos tiek daug 
kalba? Gal jos kalba apie ves
tuves ar krikštynas? Ne, ves
tuvės ir krikštynos yra papras
ti dalykai, o jos šneka apie vi
ski nepaprastą dalyką. Gal 
jau ir jus girdėjot?

Praeitą Gegužės mėnesį, per 
Sandaros vakarienę, Soho mo
terys sujudo didelį darbą dirb
ti. Inž. Bronius Blažaitis papa
sakojo apie Lietuviu Kambario 
Fondo darbą. Jo motina, nepa
sitenkinus kalbomis, sako Soho 
moterims kad nepritinka šne
kėt arba klausytis, bet reikia 
dirbti, štai ir buvo jų inspira- 
racija.

■ Jos tuojau, nieko nelaukusios, 
sušaukė susirinkimą ir sutarė 
laikyti kortavimo vakarėlį sek
madienio vakare, Rugsėjo 24 d., 
nuo 8 vai., L. M. D. salėje.

Valdybon tapo išrinktos: E. 
LėTonienė, pirm.; M. Zdankie- 
rie, vice pirm.; M. Stanišauskie- 
nė, ižd.; M. Šinkūnienė, rast.;
A. Viktoravičienė, valgių pirm.;
B. Martinonytė, “Markers” pir- 
minihkė; M. Virbickaitė, kores- 
pohdehtė.

Ir kur jų vienos darbas pa
sibaigia ir kitos prasideda nie
kas nežino ir niekam nėra gal
voj. Visos dirba kaip viena.

Taigi, neužmirškite šio sfna- 
gaus moterų vakarėlio, sekma- 

' diėhį, Rugs. 24 d., 8 vai., L. M. 
I), salėje, 142 Orr st. Milda.

ATGAVO REGĖJIMĄ PO 19 
METŲ

Sylvester Flynn; nuo North 
Side, kuris nuo ,7 metų savo avi
žiaus buvo apakęs, šiose dieno
se atgavo regėjimą, išbuvęs ne- 
rėŽrm per 19 metų. ■

, * * • ■ t r )• 'j
NUSIŽUDĖ MERGINA

Rugsėjo 18 d. nuo Liberty 
tilto, 150 pėdų aukščio, nušoko 
ir užsimušė Stella Pietfas, 18 
m. amžiaus, iš McKeesport. Ją 
paėmė žmonės apačioje prie ge
ležinkelio bėgių, ir už kelių mi- 
nutų ji mirė.

Nusižudymo priežastis neži
noma. Ji buvo apleidus savo 
tėvus trys metai atgal, nesu
tikdama su pamote, ir gyveno 
pas gimines, kur turėjo ir dar
bą. Tą dieną kai ji nusižudė, 
jią važiavo atlankyti jos vaiki
nas, kukis gavo pasiliuosavimą 
iš miškų armijos stovyklos.

JAU GAMINA DEGTINĘ
Pittsburgo degtinės varyklos 

nujaučia kad prohibicija Ame
rikoje'bus panaikinta kada nors 
trumpoje ateityje, todėl negai- 
šuodamos gaihina degtinę kad 
nebūtų šalis užklupta neprisi
rengus.

Štai Joseph Finch Company, 
Schenley, Pa., degtinės varykla 
dirba visu smarkumu ir pilsto 
į bonkas degtinę gatavai išve
žimui ant pareikalavimo kaip 
tik bus duota žodis “GO!”.

DUBOIS. Pa. — B. & O. ge
ležinkelio dirbtuvės pašaukė į 
darbą 150 darbininkų ir palen
gva žada priimti pilną skaičių 
apie 840 darbininkų.
... L'oraine tos pačios gelžkelio 
kompanijos dirbtuvė pašaukė į 
darbą 100 darbininkų daugiau. 
Viso dabar dirba 400.

Swiftest and BestRHEUMATIC PRESCRIPTION
85 Cents

Pain—Agony Starts to 
Leave in 24 Hours

Just ask for Allenru—Within 24 
hours after you start to take this 
safe yet powerful medicine excess 
uric • acid and other circulating 
poisons start to leave your body.

In 48 hours pdin, agony and swell
ing are usually gone—The Allenru 
prescription is guaranteed—if one 
bottle doesn’t do ‘as stated—money 
back. J _ ®

PENNSYLV ANUOS 
ŽINELĖS

STIKLO DARBAI DIDĖJA
New Kensington. — Ameri

can Window Glass Co. paitna 
į darbą dar 500 darbininkų. 
Iki šiol dirbo su apie 100 dar
bininkų.

PERTVARKO ALGAS
Harrisburg, Pa. — Valstijos 

administracija pertvarkė algas 
1,287 įvairių aukštesnių valdi
ninkų iki žemiausių darbinin
kų. Kurie perdaug gavo jų al
gos numažinta. Paveizdan, nu
mažinimai pravesta nuo $60 iki 
$2,900 į metus. Valstijos Dar
bininkų Apdraudos fondo vedė
jui alga numažinta nuo $5,000 
iki $2,100 į metus.

Kurie darbininkai gavo me
tinės algos $1,500 arba mažiau 
tiems padidinta algos. Tiktai 
vieno valdininko alga pakelta 
$900 į metus iki $2,400. Tai 
yra kasyklų departmento kon
trolieriaus.

Bendrai imant, nežiūrint ne
kuriu algų padidinimų, šiame 
pertvarkyme valstija sutaupys 
apie $140,000 į metus.

DARBININKŲ SKAIČIUS 
PADAUGĖJO

Per Rugpjūčio mėnesi Penn- 
sylvanijos dirbtuvėse darbinin
kų skaičius padaugėjo 7 nuoš. 
virš buvusio skaičiaus Liepos 
mėnesį. Dirbtuvės paėmė apie 
50,000 darbininkų, kas yra di
džiausia vieno mėnesio skaitli
nė šį metą.

Lyginant su Kovo mėnesio 
algomis, Rugpjūčio mėnesį al
gomis išmokėta 63 nuoš. dau
giau. Lyginant su 1932 mėtų 
algomis, šymet Rugp. mėnesi 
mokėta nuo 101 iki 222 nuoš. 
daugiau.'

SCRANTON, PA.
JAUNIMO VAKARĖLIS.
Jaunimo draugija prie Lietu

vių Tautos Katalikų Bažnyčios 
veikia, dirba kad atnešti finan
sišką paramą bažnyčiai, padėti 
apmokėjimu i naujų vargohų, 
ir jaunimo kultūros reikaluose.

Rugp. 28 d. jaunimas turėjo 
šokį “Gedimino Parke”, kur at
silankė daug jaunimo ir liko 
dikčiai pelno. Po šokio buvo 
duota Užkandis.

DIRMAVONĖ. Rugs. 3 d. 
L. T. K. bažnyčioj atsibuvo iš
kilmingos pamaldos sąryšyje su 
Lietuvių vaikų dirmavone, ku
rioje dalyvavo suvirs 100 vai
kų. Dirmavonę atliko Vysk. 
Hoduras ir apeigose dalyvavo 
daug kitų kunigų. Pamokslus 
tam tikslui sakė Vysk. Hodu
ras, Kun. Brazys ir vietinis 
klebonas Kun. Vaicekauskas, 
žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Choras po vadovyste Adelės 
Gustaitytės gražiai pagiedojo.

Jaunimo Dr-jos Koresp.

Naujausi

TEATRAI
Kūmučių Rojus

Keturių veiksnių tragi-komedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
6 vyrų ir 6 moterų. Knygutė 60 
pusi. Kaina ............................. 50<

Baudžiauninkė
4 aktų melodrama, pritaikyta leng 
vam perstatymui Amerikos Lietu 
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir , 
moterų. 67 pusi............................. 50c.

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

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

AMERIKA PIRTYJE — komedija 3 
aktuose, 43 pusi., vaidina: 7 vy
rai, 2 motervs......................... 2ocl

I

“DIRVA”
6820 Superior Avė. Cleveland

YOUNGSTOWN. O.

LIETUVIŲ gyvenimas. Ne
noriu daug girtis šio miestelio 
Lietuvių gyvenimu, bet jie iš- 
tikro butų nuskriaustais jei aš 
aprašyčiau apie juos kad nieko 
neveikia vien tik girtuokliauja. 
Ne mano tikslas rašyti matant 
tik blogą pusę gyvenimo. Ka
dangi žmonėliai yra labai suvar
ginti ilgos bedarbės ir kitokių 
bėdų, kurios prisideda prie kitų, 
kas sukrauna sunkią gyvenimo 
naštą ir tas nusilpnina geriau
sius žmogaus užmanymus ir 
ūpą veikimui. Todėl tuo pasi
remdamas sakau kad mes 
Youngstownieciai dirbam kiek 
išgalint ir kiek musų aplinkybės 
leidžia. ,

čia turim daug visokių pa
kraipų žmonių, kuriems ir pa- 
tiefns’yra sunku atskirti kuriai 
partijai jie priklauso ir kur ga
lėtų geriau pasitarnauti. Gal 
iš tos priežasties ir yra labai 
mažos darbo pasekmės. Visi 
dirba, bet to darbo vaisiai ap
gailėtinai smulkus ir vienybės 
čia kaip ir nėra. Katalikai čia 
viskuom atsižymi daugiau, bet 
ir pas juos vienybės nėra, ži
noma, katalikams yra lengviau 
darbuotis dėlto kad klebonas 
Kun. šteigmanas yra gana vei
klus ir visados stovi pirmuti
niu visur. Kitos partijos ran
dasi sunkesniame padėjime, nes 
tas pats Jurgis turi sunkiai dir
bti dirbtuvėje, o parėjęs iš dar
bo nuvargęs turi būti vedėju 
savo srovės reikalų, su mažu 
arba visai be išsilavinimo ir be 
mokslo.

Pirmiau kada čia buvo labai 
įsigyvenę socialistai, bet neil
gam laikui; antri tai buvo ka
talikai, kurie šiandien užima 
pirmą vietą. Nežinau kodėl 
tautininkai čia yra nuskurdę ir 
labai bailus žmonės. Butų ge
rai kad vienas iš drąsesnių iš
eitų priešakiu ir pertikrintų ki
tus kad čia pavojaus nėra ir 
yra labai lengva musų tautie
čiams užimti pirmą vietą visur. 
Tik reikia drąsos, vyrai.

Nėra ko daug nusiminti, aš 
turiu vilti kad trumpoj ateityj 
čia tautininkai stovės ant ge
resnių pamatų.

SLRKA. kuopa turėjo pikni
ką parapijos darže pas klebo
niją. žmonių atsilankė mažai, 
todėl ir pelno mažai buvo. Ne
silankymu į parengimus atsižy
mi ne tik katalikai bet ir kitų 
srovių žmonės.

“DRAUGE” kiekviename nu
meryje randame tūlo žvirblio 
korespondenciją, kuris daug ne
sąmonių prirašo, bet viskas ei
na už gerą, nes iš katalikų he
ra kas galėtų rašyti, todėl tas 
pasenęs žmogelis rašo kas tik 
ant seilės užeina ir tas viskas 
pasilieka už “teisybę”. Neži
nau iš kur išdygo St. Miris, ku
ris irgi parašė “Draugui”, ir 
kaip matyt tiedu koresponden
tai vienas antro neapkenčia: 
Miris griebė žvirbliui už plun
ksnų, bet žvirblis, rašydamas 
korespondencijas panašias į 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” 
pasakas, ir vartodamas žodžius 
iš šv. rašto, kad nereikėtų sa
vo žodžius vartoti, neduoda 
progos St. Miriui gerai įsikib
ti Į plunksnas. Redaktorius 
matydamas kad žvirbliui gali 
beiti pavojus, davė Miriui “ul
timatumą” paliauti “agitaciją” 
prieš žvirbli. Tai tokie musų 
katalikai, net ir per spaudą vie
nas kitam už sprando kimba.

Saulės Brolis.

Radway’s Pills
For Constipation

Whnt They Are:
A mild reliable vegetable laxative 
which does not gripe, cause distress 
or disturb digestion. Not habit form
ing. Contain no harmful drugs.

What They Do:
Millions of men and women, since 
1847, have used diem to relieve sick 
headaches, nervousness, fatigue, loss 
of appetite, poor complexion and bad 
breath when these conditions ace 
caused by constipation.

At All Druggists
Radway & Co., Inc., New York, N.Y.

Kokios Knygos Mokyk
liniam Jaunimui 

Duodama
(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 

blioteka gavo jau po trečią eg
zempliorių Jul. Verno kriyg'dS 
“Kelionė Aplink Pasaulį per 80 
biemį”. Juk dabartinėmis aki
mis žiūrint šios knygos kalba 
yra labai pasenus. Tat kam 
jos reikėjo, ypač kad jau du 
egzempliorių šios knygos mo
kyklos turi, tai jau trečio jo
kiu budu nereikėjo. Mat, šią 
knygą vertė prof. J. Balčiko
nis, būdamas dar Panevėžio 
gimnazijos mokytoju. Dabar 
ir pats prof. Balčikonis kuolą 
(pas mus blogiausias pažymis!) 
pastatytų tokiam mokiniui ku
ris rašytų taip kaip “Kelionėj” 
pats prof. Balčikonis rašo. Juk 
tuo budu apsunkinama darbas 
Lietuvių kalbos mokytojams, 
mat mokiniai mokytojui rėžia, 
girdi prof. J. Balčikonis šitaip 
rašo.

Jei švietimo ministerijai ru
pi kad mokiniai deramai mokė
tų Lietuvių kalbą tai šios kny
gos porą egzempliorių tegul iš
ima iš mokyklų bibliotekų ir 
tegrąžiną juos vertėjui. Gi jų 
vieton tenuperka knygas tai
syklinga kalba. Gi, jeigu šiai 
knygai galima patekti į mokyk
lų bibliotekas, nors ir kalba jau 
pasenus, tai drąsiai galima ir 
kitoms knygoms, kurios nėra 
“Dabušiškos”, t. y. neperėjusios 
per Dabušio “čyš'čių”, tačiau jų 
kalba yra tfaug žmoniškesnė 

puikiausias tabakas

eras Tabakas— I ikras Geras Tabalu., i 
Įsidėmėk gludų, šilkinį audinį. Tie yr;
viduriniai lipai, 
šiurkščių i ir ::;‘n 
liniu nugai > 
vidurinius c:p : 
mien). I'-' k c.. ¥ ISUOMĖT

Copyiight. 1933. Tho 
American Tobacco Company.
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Xe-ius rinktinius
• ko’clio — be ka-
Lucky yra pilnai

prik m ? . ’.ė r n. r ; ląbok:1. Apvalus, 
kietu; 'msvas n o duosų galų. Štai 
kodėl Luc ,-cs visuome; patenkina.

VISUOMET puikwijš”’r , '•blatas 
VISUOMET Luckies patenkina!

^it’s toasted ”

DĖL GERKLĖS APSAUGOS — DĖL GERESNIO SKONIO

negu ano prof. J. Balčikonio 
vertimas.

Istorinių dailiosios literatūros 
veikalų turime, tačiau į mokyk
lų bibliotekas pateko V. Krėvės 
“Dainavos šalies Senų žmonių 
Padaviriiai”, Pietario “Algiman
tas”, A. Vienuolio “Kryžeiviai”, 
S. Minclovo ‘aina apie-Sakalą”, 
ir dar šis tas. Kitų nėra, mat 
jų kalba “nedabušiška”. Ame
rikiečio K. S. Karpavičiaus ro
manų iš Lietuvos istorijos nė
ra, nors jie turėtų būti. Mat, 
jo rašyba žymiai skiriasi nuo 
visoj Lietuvoj priimtosios, to
dėl ir jo knygų švietimo minis
terija neperka. Tačiau kiek 
daug yra tuose romanuose ži
nių iš Lietuvos istorijos. Jau 
vien del šios pastaros priežas
ties reikėtų K. S. Karpavičiaus 
istorinius romanus pargabenti 
musų mokyklų bibliotekoms. 
Juk panašių romanų musų lite
ratūroj tiek maža tėra, tai bent 
turimuosius duokim skaitytiI 
mokykliniam jaunimui. Jei jau 
anam prof. J. Balčikonio kalbos 
šlamštui galima buvo patekti į 
mokyklų bibliotekas tai ir K. 
S. Karpavičiaus romanams pa
tekti galima, kadangi jų ir kal
ba nėra nieku blogesnė už ano 
prof. Balčikonio vertimo kalbą, 
na, išleisti tie romanai tai jau 
šimtą kartų dailiau negu Lie
tuvoje knygos leidžiama. Mo
kiniams bent akys negestų, ka
dangi labai malonus šriftas. Jei 
jau taip bojama kalbos taisyk
lingumo tai ano prof. Balčiko
nio vertimo pora egzempliorių

AUDOJAMA TIKVIDURINIAI LAPAI

RADIO PROGRAMAI
Su sekmadieniu, SPALIU I d., prasidės “Dirvos” 

Lietuviški Radio Programai iš Clevelando 
Stoties WJAY (610 kilo.) 10:15 vai. ryto. 
Paklausykit jų patys ir praneškit kitiems.

keikia išmesti iš mokyklų bib
liotekų, kadangi dar vienas liks. '1 
Po keletą egzempliorių galima 
butų pirkti tik labai pavyzdin
ga kalba parašytų gerų knygų.

Tat duokim mokykliniam jau
nimui dailiosios literatūros iš 
musų tautos istorijos. Težadi- 
na ji jame tėvynės meilę. “Iš 
praeities tąvo sūnus te stipry
bę semia”.1 Cisis.

Philadelphia, Pa.
Gerbiamiems Philadelphie- 

čiams.
Kadangi susidėjus aplinky

bėms aš iš Philadelphijos išva
žiuoju ir negalėdamas visiems 
mano buvusiems bendradar
biams paspausti rankas, šiuomi 
nors per laikraštį tariu Jums 
sudiev ir visiems man padėju
sioms tariu širdingą ačiū.

Kun. X. M. Žukauskas.

NAUJI RADIO PROGRA
MAI. Brooklyne įsisteigė nau
jas Lietuvių radio programas 
po vadovystė Jono Valaičio, bu
vusio “Vienybės” redaktoriaus. 
Programai prasidėjo su Rugsė
jo 15 diena. Duodami iš sto
ties WWRL, 10 vai. penktadie
nio vakarais, ši stotis girdima 
New Yorke, New Jersey, Con
necticut.

AKRONO
ŽINIOS

IŠVAŽIAVO riiokytis; Rug
sėjo 11 d. Louis Macirauskas 
išvažiavo į Michigan valstiją 
mokytis orlaivininkystės inži- 
nerystės. Jis yra malonus jau
nas vaikinas. Linkėtina pasek
mių. Reikia padėkuoti ir tė
vams kad rūpinasi savo sunui 
suteikti geresnį duonos kąsnį 
ir pastūmėja mokytis žmonijos 
progresui. J. R.

NUŠOVĖ KRAUTUVNINKĄ. 
Rugsėjo 14 d. Frank Rennex. 
48 m., užėjo pas savo pažysta
mą krautuvninką, August Sa
vage, 38 m., ant 1114 Johnson 
st., ir prašė paskolinti pinigų 
gynimui jo kokios ten menkos 
bylos teisme. Krautuvninkas 
atsisakė pinigus duoti ir tarp 
jų kilo barnis. Krautuvninkas 
pagaliau liepė ‘tam žmogui eiti 
iš krautuvės laukan. Rennex 
vietoj eiti laukan, įširdęs užbė
go už šėpos kur radosi krautuv- 
ninko revolveris, pagriebė re
volverį ir bėgdamas laukan pra
dėjo šaudyt ir krautUvhinką 
nušovė. Tą atsitikiihą matė 
krautuvninko žmona ir dar vie
na moteris. Pašaukta policija 
neužilgo žmogžudį sugavo.
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PRASIDEDA BRUZDĖJIMAS AMERIKOS RENGIAMA MINĖJI-
LIETUVIU SĄJUNGOS REIKALUOSE

Pradeda pasirodyti nauja era, 
naujas gyvenimo pulsas prade
da mušti, kad Amerikos Lietu
viuose pradėjo stiprėti geri no
rai. Ne taip čia senai Įvyko 
Tautinė konferencija Chicago- 
je. Nors nekurie man kad kon
ferencija buvo ne taip svarbi, 
ypatingai tam tikros srovės 
žmonės, tačiau šiandien jau vi
sai kas kita matosi. Nespėjus 
laikinai centro valdybai paga
minti reikalingus projektus, at
eina pranešimai kad Amerikos 
Lietuvių Sąjungos valstijų ta
rybos pradėjo kurtis sekančio
se valstijose: New Yorko, Il
linois, Mass., Conn., Pennsyl
vania, New Jersey, Maryland,

Valstijų Taryboms apsvarsty
mui. Valstijų Tarybų pareiga 
bus rimtai projektą persvars
tyti.

Amerikos Lietuvių Sąjunga 
yra inkorporuota organizacija 
ir turi teisę veikti visose vals
tijose.

Laikinoji centro valdyba su 
pasišventimu dirba ir noriai at
sakys visiems veikėjams į pa
klausimus. Taigi kas norit ko
kių informacijų apie šią naują 
Amerikos Lietuvių Sąjungą ra
šykit i laikiną Centro Sekreto
rių :

P. Jurgėla, 
2437 W. 69 St. Chicago, Ill.

MAS VILNIAUS 
UŽGROBIMO

Spalių 9 diena tai viso pasau
lio Lietuvių gedulo ir protesto 
del Vilniaus užgrobimo diena. 
Iki Lietuva neatgaus savo sos
tinę Vilnių tol Lietuviai nenu
stos protestavę prieš Lenkus.

Visi Amerikos Lietuviai bū
tinai privalo rengti Spalių 9 
dienos paminėjimą.

Chicagoje įvyks net keli pa
rengimai tą dieną. Tautinių 
pažiūrų žmonės bendrai rengia 
paminėjimą sekmadienį, Spalių 
8 d., Lietuvių Auditorijoj. To
dėl bukit pasirengę visi daly
vauti tą dieną ir vėl kartu pa
reikšti kad mes niekados, nie
kados be Vilniaus nenurimsim!

AMBER WORKING IN LITHUANIA
By Dr. J. Kaškelis

Missouri. Viršminėtose valsti
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jose jau yra pilni sąrašai į Val
stijų Tarybas. Dabar dar pali
ko Ohio, Michigan, Wisconsin 
ir kelios kitos valstijos.

Konstitucijos projektas ren
giamas spaudai ir neužilgo bus 
išsiuntinėtas pilnas projektas

SOCIALISTAI VERDA NAUJĄ MARMA
LYNĘ MUSU GYVENIME

^£DU I

Libija

’’BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”
Greita kelione į Lietuvą per Švediją. 

Laivai išplaukia iš New Yorko 
Pier 97, gale.W. 57th St. 

------ o------
M.L. DROTTNINGHOLM Rugs. 30 
M.L. KUNGSHOLM .... Spaliu 19 
SS. DROTTNINGHOLM Spaliu 31 
*SS. DROTTNINGHOLM Lapk. 29 
MIL. GRIPSHOLM .... Gruodžio 9 

^Kalėdų Ekskursijos į Lietuvą.
Dideli, balti it gulbes laivai. Erd

vus ir gerai ventiliuoti kambariai. 
Kelionėje: judomi paveikslai, koncer- 

įtai ir šokiai. Keliaujant ’’Baltuoju 
išvedu Laivynu” kelione buna per- 
jrtrumpa. 

------ o------
Kreipkit į vietinį agentą, arba:

Swedish American Line
181 N. Michigan Ave. Chicago, Ill.

SUERZINTI 
NERVAI

Kada labai nervuojatės . . . kada 
vaikų ergelis erzina jus . . . kada 
viskas ką tik darot reiškia jums 
nuovargį . . . kuomet apima nusi
minimas . . . bandykit panaudoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. 98 iš 100 moterų sako kad 
joms pagelbėjo.

Šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš- 
todys vertu gyventi.

Nekentėkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums su
teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš 
savo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

Chicagoje socialistų likučiai, 
kurie savo buvusioj konferenci
joj Liepos 15 d. galutinai su
skilo, dabar pasijuto kad jų pa
sekėjai išnyko kaip Grigo bi
tės. Taigi buvęs socialistų ge
nerolas, kurio armiją bolševi
kai nusivedė, p. Grigaitis liko 
vienų vienas.

Na ką dabar daryti? žino
ma, reikia j ieškoti tokių kurie 
kaip nors pasiduos jam suvi
lioti. Bet tokių žiandien jau 
mažai yra. Tokioje padėtyje, 
reikia kuo nors apsimaskuoti. 
Taip ir padaryta. Grigaitis ap- 
simaskavo “patriotiškumu”, vil
damasis kaip nors išlaikyti sa
vo nušiapusią politiką.

štai ir pasirodo. Rugsėjo 2 
d. laidoje “N.” paleido savo di
delę “antį”, kad įkuria “Ame
rikos Lietuvių Trans-Atlanti- 
nio Skridįmo Sąjungą”, kurios 
tikslas sukelti reikalingą sumą 
pinigų nupirkimui lėktuvo ir jo 
reikmenų, kas, žinoma, kainuos 
apie $32,000.

Pats užmanymas skamba la
bai gerai, ypač kad yra lakūnas 
kuris gali tokią kelionę atlik
ti. Tik, žinoma, socialistų li
kučiai tokios sumos sukelti ne
galės, ir Amerikos Lietuviams 
ta našta toli perdidelė. Kitos 
srovės, kaip galime nujausti, 
bent dabartiniu laiku prie to 
naujo sumanymo neprisidės. 
Prie tokių aplinkybių lakūnas 
kuris gal perdaug lengvai pati
kėjo socialistų likučiams, nors 
ir turi pasiryžimo skristi, gali 
likti tik skaudžiai apviltas.

auga gausiai 
ir žilę. Ste- 
ne medikuo- 
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Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

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

Kas pažysta Amerikos Lietu
vių gyvenimą tas gerai žino kad 
socialistų kuriniai beveik visi 
nelaimingai baigė savo dienas, 
o iš tų jų kurinių ir šiandien 
atskaitų niekas nemato. Todėl 
galima nujausti kuomi tas nau
jas socialistų skymas baigsis.

Faktas yra kad socialistų 
“N.” nerėmė savo noru Da
riaus-Girėno skridimo projekto, 
o tik talpino pranešimus ką ko
miteto sekretorius priduodavo, 
ir tą iškraipant, šiandien ka
da visi Amerikos Lietuviai no
ri pastatyti Dariui-Girėnui pa
minklą, socialistai visu smarku
mu užsimojo tam pakenkti.

Nors Darius ir Girėnas arti 
savo tikslo kelionės galo ir žu
vo, bet faktas pasilieka istori
joje kad Atlantiko vandenynas 
Lietuvių pasekmingai perskris
tas. Taip esant, nuo dabar kas 
ir kiek kartų neskristų, tos gar
bės ką Darius ir Girėnas pa
ėmė. nei vienas kitas negalės 
laimėti. Smagu ir labai gerai 
kad randasi ir daugiau narsių 
musų vyrų, ir pagirtinas daly
kas jų geri norai, bet tas dar 
nereiškia kad prie dabartinių 
aplinkybių yra būtinas reikalas 
išnaujo gręžti iš musų darbi
ninkiškos visuomenės tokią di
delę sumą pinigų. Taipgi ga
lima pastebėti kad jeigu kam 
ir nupirktume labai gerai įren
gtą lėktuvą, ir jeigu toks lakū
nas perskristų Atlantiką, tame 
nieko nepaprasto nebus. Šian
dien ne tik per Atlantiką skren
da bet ir aplink visą žemę, ir 
tas nesukelia didelių sensacijų.

Darius ir Girėnas, kurie pa
sekmingai Atlantiką perskridę 
žuvo, paliks musų tautos isto
rijoje kaipo pirmutiniai drąsuo
liai, ar kas kitas skris ar ne.

Todėl reikia galvoti rimtai, 
ir kada bus laikas ir reikalas 
paremti tuos kurie nori bandy
ti tą ką padarė Darius ir Girė
nas. Bet reiktų atsargiai ap
sižiūrėti su tokiais žmonėmis 
kurie tik nori visuomenėje žu
vauti. Tai socialistų likučiai.

Visi žino kad kenkimas Da
riaus-Girėno paminklui yra di
delis nedžentelmoniškas žygis.

Among some of the more im
portant resources of the depths 
of Lithuanian soil must be 
accounted amber. But the im
portance is considerably great
er than that of gypsum, peat, 
chalk, lime, etc., which are also 
found in Lithuania. Amber, 
is not only the “noble mineral” 
of our country, but it possesses 
world importance, because no
where else is there found amber 
of such good quality and in such 
large quantities as on the Baltic 
coast and near Koenigsberg. It 
is true that amber in larger and 
smaller quantities ig found in 
other countries, but true amber 
of the best quality is found only 
on the Baltic coast. Unfortun
ately, among us, amber, as in 
the case of many other re
sources reposing in the earth’s 
depths, is not yet properly util
ized, and so far the full extent 
of amber supplies and the places 
where they are to be found, 
have not been decided. Never
theless, in proportion as Lith
uania’s economic resources are 
extending and smaller economic 
branches are beginning to be 
utilized, it is important that 
amber also should be added to 
the category of valuable indust
ries and more widely developed. 
It is necessary that the acquisi
tion of raw amber and its trade 
and fashioning should be suit
ably expanded and regulated.

As already intimated, hereto
fore it has not been concrete
ly ascertained where, in what 
parts of Lithuanian territory, 
whether on dry land or in water, 
amber is actually found and 
what its origin is. Besides the 
amber found cast up by the sea 
on the shore, it is occasionally 
found inland, as, for example, 
opposite Varniai (Lake Plate
liai) and in certain regions of 
Klaipeda (Memel) and Palanga. 
Some affirm that there is am
ber in the Priekulė Valley. On 
the strength of certain indica
tions, there is no occasion to 
doubt the presence of amber 
earth in the Kurisches Haff. 
The firm of Stantien & Becker 
who up to 1899 had a concession 
to dig amber in East Prussia, 
before beginning to do so any
where had to obtain a Govern
ment permit and furnish details 
and a plan of the proposed area 
of digging. Therefore the said 
firm, before supplying such 
plan, would carefully carry out 
an examination of the ocean

bed, ascertaining the richer am
ber spots and various earth 
strata. The firm in question, 
immediately before the cancel
lation of the concession, had 
furnished the Government with 
a plan of the newly investigat
ed area. This surveyed area, 
in which there are layers of am
ber bearing earth, extends to 
about 3,000 hectares. That 
there is really amber in the 
Kurisches Haff waters may be 
judged from the fact that the 
firm of Stantien & Becker had 
quite considerably developed the 
work of digging amber for which 
purpose they equipped the har
bour of Juodkrantė (Schwar- 
zort). That there is amber in 
Lithuania, especially in the 
Klaipėda territory, is not doubt
ed by many German special
ists in that line. Only their 
general tendency is not to at
tach importance thereto and to 
stifle efforts in Lithuania to 
work amber. That there is 
such a tendency may be infer
red from the following:

(1) According to the saying 
of fisherman of Juodkrantė and 
other parts of the Kurisches 
Haff, Germans are forbidden 
“vom Mund zu Mund” (from 
mouth to mouth) to tell Lith
uanians where formerly amber 
was dug;

(2) that the Germans made 
efforts to buy from “Gintaras” 
(Amber) Company the conces
sion received from Klaipėda 
Territorial Directorate to dig 
amber in the Kurisches Haff;

(3) that the Geman Gov- 
erment forbade firms to sell 
amber diging machines or to 
enter into closer relations with 
companies working Lithuanian 
amber.

It behooves geologists to con
cern themselves more with the 
investigation of where and in 
what quantity amber is avail
able. The Government should 
also adhere to this work, be
cause private initiative for ex
ample, the Klaipėda Company 
“Gintaras”, which digs amber 
from the bed of the Kurisches 
Haff, would hardly risk dis
bursing the necessary large 
outlays for investigation pur
poses. It will be difficult to 
rationalize and render more pro
ductive the work of obtaining 
raw amber with properly in
vesting the presence of amber 
in the Kurisches Haff and the 
territory itself.

(To be continued)

JACK ŠARKIS PRA
LAIMĖJO PUNKTAIS

Rugsėjo 18 d. Comiskey par
ke įvyko kumštynė tarp smar
kaus jauno Chicagos kumšti
ninko, King Levinsky, ir Lie
tuvio Jack šarkio-žukausko.

Nors šios kumštynės buvo 
garsinama kaipo Šarkio bandy
mas gryžti atgal prie čampio- 
nato, kurį jis tik trumpai turė
jęs pralaimėjo Italui Carnerai, 
Šarkis nepažingėjo pirmyn bet 
atgal ir siekimas prie čampio- 
nato lieka jam tolimesnis.

Smarkus jaunas žydas Le
vinsky laimėjo punktais dešim
tyje raundų. Nors dar Šarkis 
turi sutartį stoti prieš Lough- 
raną Philadelphijoje, bet proga 
atgauti čampionatą jam jau pa
bėgo.

Viskas ką jis laimėjo tai apie 
$25,000, kurie jam buvo ga
rantuoti. Publikos buvo 20.317 
ir ineigų gauta $52,966. Iš tos 
sumos Levinsky gavo $8,600. 
Nors dabar sulyginamai neper- 
daug pelnė, bet jam atsidaro 
progos stoti su geresniais kum
štininkais ir užsidirbti dau
giau.

Šarkis matyt jau neturi no
ro savo oponentus sumušti, jis 
jau pralobo ir duoda progą ki
tiems pralobti leisdamas save 
sumušti. Jeigu jis juos sumuš
tų jų karjeros nueitų niekais.

Levinsky yra smarkus vyras, 
24 m. amžiaus ir sveria penkis 
svarus daugiau už Šarkį, kurs 
svėrė 201.

MELROSE PARK, ILL.
PAŠAUTAS POLICIJOS LEI

TENANTAS IR SUSPEN
DUOTAS

Sulyg policijos komisijonie- 
riaus Antano Jonchos ir poli
cijos viršininko investigacijos, 
Rugs. 15 d., apie 2:30 vai. ry
to, įvyko rimtas šaudymasi vie
noj Lietuviškoj aludėj, kur bu
vo nesusipratimas vienos mer
ginos su policijos leitenantu.

Kas ta mergina buvo kuri 
policijos leitenantą peršovė ir 
ką leitenantas tuo laiku veikė 
aludėje nėra žinios, tačiau tas 
leitenantas tapo suspenduotas, 
žmonės kurie matė tą inciden
tą sako kad leitenantą pašovė 
ta mergina, kurios vardo nie
kas nežino.

Keisčiausias dalykas yra ta
me, sulyg pranešimų, kad at
vykus į tą užeigą policijai po 
šaudymo, leitenantas paimta į 
ligonbutį, bet jis įsakė policijai 
paleisti tą merginą net nepa- 
imant jos vardo-pavardės. Po
licijos leitenanto byla bus nag
rinėjama.

DARBAI. Darbai Melrose 
Parke eina neblogiausia, didu
ma Lietuvių jau dirba, ir ma
noma kad greitu laiku visi pra
dės dirbti pilną laiką.

Visuomeninis Lietuvių gyve
nimas iš vasaros dar tebestovi 
nejudintas, bet tikimasi neuž
ilgo pradėti parengimus ir tt.

Rep.

"HINGS THAT NEVER HAPPEN

LANKĖSI SVEČIAI. Iš Cle- 
velando lankėsi “L. T.” redak
cijoje lankėsi Inž. Dičmonas, 
General Electric kompanijos in
žinierius, ir N. Vilkelis-Nava- 
rauskas, laidotuvių direktorius. 
Apžiūrėję Pasaulinę Parodą, 
gryžo atgal Rugs. 16 d.

Taipgi atsilankė iš Brookly- 
no žinomas veikėjas X. Strum- 
skis su žmona. Jų atsilanky
mas buvo su tikslu pamatyti 
Pasaulinę Parodą. P. Strums- 
kis kitados yra buvęs Chicagie- 
tis, taigi šia proga pasimatė su 
daugeliu savo senų pažystamų. 
Pp. Strumskiai praleido Chica
goje savaitę laiko. P. Strum- 
skis yra pirmininkas “Vieny
bės” bendrovės, p. Strumskienė 
yra žinoma dainininkė rytinė
se valstijose.

Kiekvienas mato jū
sų plaukus. Užlaiky
ki! juos sveikus su 
musų prietaisu, ku
rį naudojant plaukai
ir tuoj nustoja slinkę 
buklingas prietaisas, 
tas. $1.25 cash.

JOHN ZRADA 
1722 W. 18th Place 

__________ Chicago, III.

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnam šio 
laikraščio skaitytojui 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa-

FREE 
to Stomach 

Sufferers
25c Pkg. of Bell-ans for 

Indigestion
(Offer Limited to 1 Week)

If you are looking for “something 
better” for that gas, sick headache, 
heartburn, etc., take advantage of 
this offer. Bell-ans tablets are a 
non-laxative combination of willow 
charcoal, sodium bicarbonate U.S.P., 
carminatives and pharmacopeia! flav
oring oils blended to give 60-second 
relief in ordinary indigcation and 
5-minute relief in severe indigestion. 
The makers take the risk that you’ll 
like this 35-year young tablet 
enough to prefer it. Six 3ell-ansa 
Hot Water, Sure Relief I

DARIAUS-GIRĖNO į! 
PAVEIKSLAI

FOTOGRAFAS Į 
W. STANKŪNAS

Turi puikių Dariaus ir T 
Girėno Paveikslų. I 

Užsisakykite tuojau. t 
3315 SO. HALSTED St. | 

Chicago, Iii. i

prasty, pigų Metodą, kuris pagelbė
jo šimtams.

Mes noriai pasiusim jums PILNA 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IšBAN-i
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą __ vaistą 7 dienas, DYKAI, musų 
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad
resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, Ill.

Bell & Co., Mfg. Chemists, 
Orangeburg, N. Y.
Dear Sirs—Please send, without obliga
tion, one 25c pkg. of Bell-ans for Indi
gestion for trial.

Name (print)--------- _ . .... .. ,

St reet-----------------------------------------------

City________________________________

Į LIETUVĄ
Reguliariai

Išplaukimai,— 
Patogi Kelionė,— 
Žemos Kainos. 
Platesnių informacijų at- 
sikreipkit į vietinį agen
tą arba į

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE 

27 Whitehall St. New York

By GENE BYRNES

MAŽĖJA ŠELPIAMŲJŲ EI
LĖS. Kaip žinoma, po žiemos 
iki šiolei Chicagoje tūkstančiai 
šeimų gavo pašalpą iš miesto, 
delei bedarbės. Pereitą savai
tę jau šelpiamųjų eilės buvo 
sumažėjusios pusiau. Prie to, 
šelpimo skyriai rūpinasi kad į 
darbus butų imami jų šelpiami 
žmonės, ypatingai ragina tas 
firmas kuriose jie pirmiau dir
bo.

NAKTINIS PIKNIKAS. SLA. 
260 kp. Rugsėjo 9 d. Miliaus
ko darže surengė naktinį pikni
ką. Suvažiavo apie 200 žmo
nių. Graži, rami naktis ir pp. 
Grybų rūpestingumas sutraukė 
tiek daug svečių, tarp kurių 
buvo matyti net žymių Chica
gos veikėjų ir profesionalų. 
Buvo ir dainų programas, kurį 
išpildė artistas J. Babravičius, 
S. Rimkus ir viena panelė. Pro
gramą vedė ir paskiau vakarie
nę tvarkė p. Grybienė (veikli 
kuopos pirmininko žmoną). Vi
si svečiai rodė linksmą nuotai
ką ir buvo savo atsilankymu la
bai patenkinti.. Daugiau tokių 
tvarkingų pramogų! Rep.

LIETUVIŲ BENAS surengė 
Dariaus-Girėno fondo naudai 
pikniką Birutės Darže pereitą 
sekmadienį. Publikos atsilah- 
kė nelabai daug. Paminklo rei
kale kalbėjo B. F. Simons-Si- 
mokaitis. Rep.

PASIKORĖ P. EUDIS
Rugs. 19 d. einant ryte į 

darbą darbininkai pamatė ant 
medžio kabantį lavoną Petro 
Eudžio, 45 m. amžiaus, 6605 
S. Washtenaw avė. Eudis bu
vo vedęs. Spėjama kad jis pa
sikorė pats. Policiją pašaukus, 
lavonas buvo atiduotas į Bag
dono laidotuvių įstaiga.

7 DIENOMIS į LIETUVA
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN•EUROPA
Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio Bermer- 
hayene, užtikrina labai greitą patogią kelionę į LIETUVĄ.

GREIČIAUSIAS KELIAS I TĖVYNĘ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
— 1119 Euclid Ave. Cleveland '

Nustojo 20 Svarų
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 sveriu 150 sva
rų. Taipgi turiu daugiau energijos 
ir neturiu alkanumo jausmų.’

Riebus žmonės turėtų gerti šauk

štuką Kruschen Salts stikle karšto 
vandens rytais prieš pusryčius—ta 
druska yra SAUGI, nekenksmingas 
būdas numažinti svorį, kaip patyrė 
tūkstančiai vyrų ir moterų.

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

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

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

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

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
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Dienos Klausimais
DIDELE TYLA S. L. A. REIKALAIS

Nors jau šį rudenį bus 
SLA. Pildomosios Tarybos 
nominacijos ir anksti po 
Naujų Metų rinkimai, bet 
musų abazai ko tai tyli. Ar 
laukia karšto oro pasibai
giant, ar tai yra kokia stra
tegija?

Tautininkai ir sandarie
čiai,' kiek žinoma, ne tik kad 
dabar tyli, bet matyt nesi
rengia nei trumpoje atei
tyje nieko daryti. Tik so
cialistai pasalomis ką tai 
dirba. Ar tik nereiškia kas 
šiais ‘33 meteliais socialis
tai pasiryžę Susivienijimą 
nukryžiavoti....

Tautininkai ir sandarie- 
čiai labai sumaišyti pereito 
1932 metų seimo pasekmė
mis. Veidmainystės ir iš
davystė kokią papildė ne
kurie sandariečiu vadai ta

ri būti priskaitytas prie to 
pulkelio sandariečiu kurie 
be jokios gėdos savo žodį 
sulaužė.

Kaip Fanatiškai
Įstatymai Vykdoma

Evansville miestelio (In
diana valstijoj) vienas gy
ventojas rado paukštį su 
nulaužtu sparnu, paėmė jį, 
išgydė. Bet išgijęs paukštis 
atsisakė iš to žmogaus kie
mo bėgti ir pasiliko.

To piliečio nelaimei, tas' 
paukštis pasitaikė būti ko

kis ten raudonas, jau nyks
tančios paukščių veislės, o 
įstatymais uždrausta tuos 
paukščius privatiškai lai
kyti. Su v. Valstijos net tu
ri sutartį su Kanada del tų 
paukščių veislės išgelbėji
mo nuo išnykimo.

Girių globėjas pamatęs 
pas tą žmogų raudoną už
gintą paukštį, patraukė jį 
atsakomybėn ir net atidavė 
federaliam teismui. Žmoge
lis prisipažino kad paukštis 
pas jį buvo, bet pasakė kaip 
apsibuvo, tačiau jį arešta
vo. Jis del to taip įpyko kad 
norėjo net mesti šią šalį ir 
išvažiuoti užrubežin.

S. Karpius

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS

(Tesinys iš pereito num.)me seime yra to priežastis, 
kas gali sžaudžiai atsiliep
ti į SLA. likimą ir ateityje.

Sandariečiu išdavystė ir 
nedžentelmaniškumas buvo 
štai kame. Jie per kelias 
dienas seime aimanuodami 
lakstė ir meldė tautininkų 
sutikti balsuoti už S. Gegu
žį ant prezidento “dar vie
ną sykį, kad jis neišeitų su 
negarbe, tiek metų tarna
vęs”. Tautininkams žadė
jo “ką tik norit”, žinodami 
kad tautininkai nori iždi
ninku Joną Tareilą.

Bet vos tautininkai davė 
savo žodį, sutikdami remti 
Gegužį, kad tik neužleisti 
socialistų, sandariečiu vadu
kai pradėjo kitą vajų: ne
balsuoti už Tareilą, ir bal
savo už Gugį....

Tie sandariečiai yra že
miausios rūšies nedžentel- 
manai kokius tik Lietuvių 
tauta gali savo tarpe rasti. 
Tai išdavikai, veidmainiai, 
ir ta dėmė nuo jų niekados 
nenudils.

Išdavikai patys savo rei
kalų, kaip nekurie Lietuvo
je maišosi, kurie nori par
duoti visą Lietuvą Lenkams. 
Jie pastatė socialistus tokio
je pozicijoje kad sekančiais 
SLA. rinkimais socialistai 
gali parodyti ponams sanda- 
riečiams jog gali jau apsi
eiti be jų — ir apsieis.

Tiems veidmainiams san- 
dariečiams niekas negali ti
kėti ateityje ir su jais tau
tininkai vargu gali tartis.

Tie sandariečiai, kurie 
paklausė nekuriu savo va
dų ir rėmė jų asmeninius 
interesus, nežiūrėdami į S. 
L. A. likimą, dabar gali pa
matyti kad tie jų meklio- 
riai iš SLA. vietų lieka iš
stumti ir jie patys liks tik 
nudegytus pirštus laižyti, 
kam kišo juos prie socialis
tų.

Sandariečiai, — ne visi, 
bet nekurie jų vadai, — sa
vo pečiais iškėlė socialistus 
per pastarus kelis metus, 
Už tai tik kad abiem suta
po žodelis “demokratija”. 
Dabar galės apsilaižyti jų 
“demokratiškumu”. Tą pa
rodys netolima ateitis.

Sandariečiai savo tarpe 
neturi tokio rimto žmogaus 
kurį galėtų ir tautininkai 
remti ant prezidento.

Dabartiniam gi preziden
tui p. Gegužiui patartina 
laikyti savo žodį duotą per
eitame seime, jeigu neno-

Arabų Sostinėje

Meninas kaipo nelaisvis buvo parves
tas į Arabų sostinę Kordovą, aukščiau pa
upiu nuo Sevilijos. Štai maždaug kaip 
Arabai tada gyveno, šimtas metų po įsi
viešpatavimo Ispanijoje.

Kordova buvo milžiniškas miestas su 
šešiais šimtais puikių Arabiškų maldnamių, 
kuriuose Arabai garbino Allahą; buvo tūk
stančiai puikių rūmų ir virš dviejų šimtų 
tūkstančių gyvenamų namų, ir tūkstančiai 
maudynių. Buvo didžiausios audynės šil
ko, kuo rėdėsi ne tik patys Arabai bet is 
Ispanai didžiūnai. Kordova vedė pirkly- 
bą su pačiu tolimiausiu pasauliu — net Ki
nija ir Indija.

Europos krikščionys tada pergyveno 
tamsiausius laikus — tai buvo pats vidu- 
ris Tamsybės Amžiaus. Europos tautos 
buvo supelėjusios barbarizme, ir Europą 
prašvietė, praskaidrino Arabai. Arabai, 
— nors vadai tarp savęs pešėsi, ir nors tu
rėjo kariauti su Europiečiais, — apsibuvę 
Ispanijoje labai greitai švietėsi, kilo kultū
roje, vystėsi moksle, ir kuomet Europa 
stenėjo po Tamsybės slėgučiu, Ispanijos 
Arabai augino literatūrą, plėtė mokslą, 
mediciną, vystė arkitekturą, kurios liku
čiai ir po šiai dienai Ispanijoje randasi ir 
stebina visus.

Arabai valdovai ne tik kad lenktynia
vo vienas su kitu už valdymą, varžėsi, žu
dėsi. kariavo, bet kartu lenktyniavo bandy
dami vienas už kitą daugiau pasižymėti 
kultūringais darbais.

Įvairus išradimai kokius jie padarė 
žmonijos pažangos labui liudija kaip jie 
buvo linkę prie prakilnių dalykų, ir visa
me kame Arabai pralenkė tų laikų krikš
čionis. Kuomet krikščionys gyveno barba
rišku gyvenimu, mažai ką patys išgalvo
dami reikalingo savo pirmynžangai, ir tik 
paskendę tikėjimo fanatizme slopino žmo
niją, Arabai jau buvo išdirbę kelrodžius 
jurų kelionėms, surašę žodynus, išvystę 
didelę išdirbystę, statė puikiausius namus 
ir rumus, padarė didelius atradimus mene, 
išdirbo popierį, rašė knygas, anksti žinojo 
ir naudojo paraką, ir vartojo kompasus.

Parvestas į Abd-ar-Rahmano pilį, Me
ninas pamatė puikybes kokių sapne nesap
navo, kokios tų laikų šiaurinės Europos 
barbarams nebuvo žinomos. Prastas gam
tiškas gražumas vietų kokias matė Dani
joje, paprasti akmenų arba medžio namai 
kokiuose gyveno, buvo nesulyginami su 
puošniais Arabų rūmais, gražiausia staty
tais, tašyto, karbuoto akmens; miestą da
bino aukšti bokštai-minaretos moskų, ky
lanti į padanges; aplink rumus buvo pui
kus daržai gėlynai. Žmonės vaikščiojo šil
kuose įsirėdė, brangakmenais išsipuošę. 
Vyrai jodinėjo puikiais arkliais, bet tie 
arkliai buo Merunui permaži: Arabiškos 
veislės arkliai yra mažesni už jojamuosius 
Europos arklius. Tie arkliai tačiau buvo 
greiti ir tik mažo sudėjimo Arabams po 
kalnuotą Ispaniją jodinėti.

Arabai bendrai buvo mažesnio, lengvo

Tai perdaug karštas ne
kuriu valdininkų užsipuoli
mas įstatymus vykdyt, kuo
met daug didesni prasižen
gėliai, kuriuos reikia baus
ti, laisvi švaistosi.

Tai Reiškia Visi 
Butų Paleisti!

“Dirvos” korespondentas 
iš Kauno praneša kad apie 
3,000 Lietuvos kalinių, są
ryšyje su Tautos švente, 
Rugsėjo 8 d., padavė Lietu
vos Prezidentui malonės 
prašymus....

Ką su tais prašymais p. 
Smetona padarė nežinia, 
tačiau jeigu visus juos pil
dytų, Lietuvos kalėjimų vir
šininkai ir sargai liktų be 
darbo....

Nuo 1928 metų bendros 
amnestijos Lietuvoje nėra 
buvę.

sudėjimo žmonės, tankiai žemi vyrai. Pats 
emiras buvo kiek aukštesnis ir stipresnis 
už kitus savo vyrus, nors ir jų buvo ilges- 
nių-aukštesnių, ir buvo storų-trumpų. Vy
rai dėvėjo apdangalus iš palaidų sumestų, 
perjuostų puikiais diržais ir šniūrais šilki
nių audimų; paprasti žmonės dėvėjo tik 
po vieną drobulę, į kurią įsivynioja; ant 
galvų dėvėjo turbanus. Visi turėjo kokį 
nors ginklą prie šono; vyresnieji ir valdo
vai turėjo ginklus auksuotus ir sidabruo
tus, nusagstytus brangiais akmenais, ir 
reikale prie šono nešiojo riestus kardus.

Moterys dėvėjo palaidų audimų aprė- 
dalus, pagal savo luomo brangius ar pa
prastus. Visos Arabų moterys turėjo vei
dus nuo nosies žemyn apdengusios ir tik 
iš kaktos matėsi jų akys. To reikalavo 
Mohamedo tikėjimas. Moterys buvo lai
bos, nekurios išrodė net aukštos iš savo 
laibumo, betgi buvo storų ir žemų.

Del pietų Ispanijos saulės karštumo 
ten žmonės rūbų mažai tedėvi.

Kaipo gyventojai tolimos šiaurės, vi
kingai buvo ir kitaip pratę gyventi, kitaip 
valgyti ir rengtis, ir atsidūrę tarp pietų 
žmonių labai skyrėsi nuo jų. Dideli, aukš
ti vyrai, būdami tarp Arabų jautėsi esą 
tarp nesuaugusių vaikiščių.

į: s-: į:

Arabai, kaip jų tikėjimas pavelijo, tu
rėjo daug žmonų. Visi Kordovos didžiūnai 
savo puošniuose rūmuose užlaikė haremus 
pilnus puikiausių mergų — Arabių, Mau- 
rių, Ispanių ir kitokių.

Vyriausia emiro žmona, vardu Ghaza, 
senyva moteris — nes ir emiras buvo jau 
senyvas žmogus — pamačius tokius milži
nus svečius iš šiaurės, stebėjosi. Jai ypač 
patiko Merunas, jaunas, gražaus veido ii 
kimo sudėjimo vyras. Ji niekad nebuvo 
mačius tokio patogaus vyro kaip jai pasi
rodė tas Alinos jieškomas sūnūs. Prasti, 
maži, juodi-rudi Arabai, išdžiuvę, saule 
perdegę Maurai, menki, suvargę, tamsus 
Ispanai buvo perdaug paprastas ir atgra
sinantis vaizdas.

Ghaza, kuriai emiras jau neturėjo jo
kios meilės ir žaidė su jaunomis, vėliausia 
paimtomis į savo haremą mergelėmis, iš
prašė savo vyrą priskirti Meniną jos rū
mų tarnu, ką emiras padarė. Jaunas ne
laisvis buvo pavadintas Abdul-Maliko var
du. Senė laikė jį savu, rėdė puikiausiais 
šilkais, apkabinėjo brangmenais, ir savo 
jaunu svečiu-vergu džiaugėsi ir gėrėjosi. 
Tolyn labyn apie jį svajodama — nes jai 
kaipo senai niekas netrukdė, pats emiras 
žaidė su jaunomis naujomis .mergomis — 
ji pradėjo paskui vaikiną sekioti. Vietoje 
jis tarnauti jai, Ghaza pasidarė jo tarne. 
Sergėjo jį nuo jaunų emiro žmonų, kurios 
matydamos jos apsiėjimą su tuo vaikinu, 
iš jos tyčiojosi, o Merunui prisižiurėdamos 
gėrėjosi. Jaunosios turėjo slėptis nuo se
nės ir vengti Menino, nes Ghaza jas žiau
riai valdė, po bausme įskundimo emirui, 
kuris galėdavo jas sunkiai nubausti. Senė 
taip pamilo tą jauną vikingą kad pati pa
norėjo vėl jauna būti ir turėti visą jaunos 
moteries žavėtinumą. Bėgo pas burtinin
kus, nešė didžiausius atlyginimus, prašy-
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PLAKIMU ĮVESDINAMA 
Į MERGAS

Brazilijoje, laukinių Indijonų gentės 
gyvenančios Amazone upės pakraščiais, 
turi vieną keistą paprotį Įvesdinimui mer
gaičių į mergas. Mergaitė žinodama kad 
turės tuoj tapti merga, su didele baime 
laukia tų ceremonijų. Tai yra skaudžiau
sios ir žiauriausios apeigos.

Kuomet mergaitei sueina 14 metų am
žiaus, jos tėvai nusprendžia kad jau ateina 
jai laikas tapti šeimininke ant savęs. Bet 
ji vis dar tebėra jauna mergaitė, todėl tė
vai pasiima “padaryti iš jos moterį”.

Pirmiausia tėvai išsiunčia pasiuntinį 
po gimines ir draugus sukviesti visus į po- 
kilį. Tėvai nuolatos primindinėja dukte
riai kad ji tuoj bus padaryta suaugusia 
merga didelėse apeigose, ir kad visi žmo
nės susirinks į pokilį pažiūrėti kokia nar
si ji jiems galės pasirodyti. Žinodama ką 
tas reiškia, kadangi jau matė tokias apei
gas surengtas kitoms savo draugėms, mer
gaitė tų apeigų laukia su didele baime.

Apeigų dieną, mergaitė pradedama 
rykštėmis plakti, ir raginama būti narsia 
ir kantriai pernešti skausmą, pasirodymui 
kad ji jau gali būti suaugus merga. Bet ir 
po to plakimas nepasiliauja. Giminės vis 
pakartoja plakimą keturis kartus į parą, 
kad mergaitė galėtų pasirodyti gana išna
ši ir pakantri būti žmona ir užvesti savo 
gyvenimą. Kuri mergina kantriausia ir 
geriausia iškenčia plakimą, ir vis įstengia 
pasakyti, nors per ašaras, kad jai “ne-j 
skauda”, apie tą daugiausia sukasi jauni-1

dama kad atjaunintų ją, kad duotų vaistų 
kurie priverstų tą vaikiną ją mylėti, ir da
rė viską ką tik senos, meile užsidegusios 
moteries jausmai vertė, tačiau kaip tiktai 
Merunas tą pajuto, pradėjo ją labiau ne
apkęsti ir, vengti jos, nuduodamas tik savo 
pareigą einąs ir rūpinosi kaip iš to visko 
išbėgus.

Pabėgti iš emiro rūmų nebuvo kaip, 
nes storos sienos pastojo kelius, o vartai 
buvo apstatyti sargyba.

Kartu su Ghaza, Meruną pradėjo pa
milti ir emiro jauniausioji — jo paskiau
sieji — žmona, labai graži Ispanė, Lukre
cija vardu, kurią valdovas buvo vos metas- 
antras pasiėmęs ir, pastūmęs į šalį visas 
kitas, labai mylėjo. Abd-ar-Rahmanas ne 
visada būdavo Kordovoj, taigi jo žmonos 
turėjo savotišką laisvę, kuria slaptai nau
dodavosi. Po kiek laiko po nelaisvių par
vedimo į savo pilį, emiras vėl išvyko į Se
viliją prižiūrėti statybos paupio tvirtovių. 
Čia jis girdėjo kad išblaškyti vikingai vėl 
puldinėja pajūrio miestus, Kadizą ir kitus. 
Pasiuntęs ten kariumenę, vėliau gavo ži
nią jog užpuolikai tapo išvyti į jurą, dalis 
jų nuplaukė į Afriką, kiti išplaukė šiaurėn, 
kuo ir baigėsi jų baisus siautimas Ispani
joje.

Emirui nesant namie, Lukrecija pa
naudojo visus budus su Meninu susieiti, ir 
tas jai sekėsi. Graži-maloni-jauna Lukre
cija buvo Merunui suraminimas po įkyrios 
senos Arabės Ghazos, ir jis visada laukė 
su ja pasimatymo. Jis suprato kad jis ne 
tarnu, bet gyvu papuošalu laikomas Senės 
puikiame gėlynų darže, nes darbus atliko 
Ispanai. Lukrecija buvo labai graži, tam
saus veido, neaukšto ūgio, ne visai laiba 
moteriška, juodų plaukų ir tamsiai rudų 
akių. Ji turėjo dėvėti uždangą ant veido 
kada vyrą sueidavo, bet prie Menino ji jo 
nedėvėdavo, jei niekas nematydavo. Leis
dama Merunui pažinti save pilname gražu
me, Lukrecija pamilo jį labai, nes ji ištiesų 
buvo tik emiro vergė, panorėjus puošnaus, 
gražaus gyvenimo. Senas emiras nedavė 
jai jokio malonumo, tik turtus ir šilkus. 
Jos širdis norėjo meilės kokią jauna siela 
supranta. Merunas buvo jai tas svajonių 
jaunikaitis. Ji Arabų nekentė, nes jie bu
vo pavergėjai jos žemės, bet iš to išėjimo 
nebuvo, taigi ji ėjo pas emirą nors pasinau
doti skarbais kokius jis iš Ispanų plėšė.

Bet Lukrecijos ir Menino slaptas su-. 

kių ir ta gali pasirinkti patį narsiausi ko
kis jai patinka.

Kiniečių mėgiamas dalykas yra loši
mas su cukrum. Daroma taip: Kiniečiai 
susėda ratu, kiekvienas dalyvis padeda į 
krūvą sutarto dydžio pinigą, o priešais sa
ve pasideda gabalėlį cukraus. Ir laukia 
kol atskris musė. Ant kurio cukraus ga
balėlio pirmiausia nutupia musė, tas išlo
šia pinigus.

TAIP TADA MALONU
Kaip šilkinis rūkas paupiu klajoja, 
Ir linksmai sesutės darželiuos dainuoja, 
Taip tada malonu ir gera krūtinėj, 
Kaip jauti tiek grožio sėsiu sutartinėj.

Ir plasnoja dainos rukan įsipynę,
Per laukus ir slėnius, skausmus užgesinę,
Ir vilioja širdį į palaimos šalį,
Kur tiktai svajonės nuskristi tegali.

O kada sesučių sutartinė gesta
Ir kvapi aplinka glūdumoj paskęsta, 
Tada apsiniaukia ir saulėta siela, 
Kurią teramina krūmuos lakštingėlė.

Nors lakštutės ulba šilkiniuos lapeliuos, 
Ir rasa briljantais šypsosi žiedeliuos, 
Bet nerimsta siela vienumą pajutus, 
Tarsi ji but džiaugsmų žiburius užpiltus.

Tarsi ji but džiaugsmus visus užgesinus 
Ir grasių svajonių gėlužes nuskynus.
Ir paskęsta džiaugsmas nakties glūdumoje, 
Kaip aplinkui slaugo vienuma pilkoji.

Jonas Morkūnas.

siejimas nelikcr nepastebėtas. Ghaza juodu 
susekė. Žinodama kaip emiras Lukreci
ją myli, ir žinodama kad jos pačios pas
tangos pajaunėti ir gauti Abdul-Maliko 
meilę baigėsi niekais, senė pavydo apimta 
ryžosi abiem žiauriai atkeršyti įskundimu 
emirui, kas reiškė mirtį, jei ne abiem tai 
Merunui tikrai, nes niekas neturėjo drysti 
mylėti valdovo mylimąją, ir jai buvo už
drausta į kitus vyrus net pažiūrėti.

Štai gryžta į Kordovą emiras. Ghaza, 
keršto apimta, nusprendė pasitikti jį ir at
likti savo keršto darbą.

Lukrecija per tarnes patyrus Ghazos 
užgaidą, ir žinodama kas laukia ją ir jos 
pamylėtą vaikiną, pasiryžo sutikti emirą 
taip kad Ghaza negautų prie jo prieiti jei 
ne kelias dienas tai nors tą visą naktį ir 
kitą dieną.

Parjojęs emiras, labai maloniai Lukre
cijos globojamas, apipasakojo jai ką dau
giau patyrė, apie vikingus: kad jų laivai 
dar sukinėjasi Afrikos ir Ispanijos pakraš
čiais. Tas pradžiugino Lukreciją, kuri su
manė leisti Meruną pabėgti pas savus žmo
nes, nes jo prie savęs laikyti negalės, o kaip 
tik Ghaza spės įskųsti, jam grąso mirties 
pavojus. Kaip tik tą naktį po kelionės jos 
vyras gerai įmigo, Lukrecija pasimatė su 
Meninu, atsisveikino labai meiliai ir grau
džiai, pasakydama jog leis jam pabėgti. 
Apsidžiaugė jis, tačiau tuoj įprašė kad lei
stų pabėgti ir jo draugam — Masiui ir 
Stukui. Trijų vyrų pabėgimas iš stipriai 
saugojamų rūmų buvo daug sunkesnis, bet 
kad be jų Merunas nesutiko bėgti, Lukre
cija pasirūpino paliuosavimu ir jų.

Pabėgimas sutarta kitą naktį, taigi 
Lukrecija pasiryžo dar tą visą dieną ir 
kitą naktį prie emiro būti, kad Ghaza ne
gautų progos prieiti. Kitai nakčiai atėjus, 
trys draugai, per slaptą išeigą išleisti, sė
dę ant arklių, iš Kordovos pabėgo.

Išjojo jie į tamsą ir joje dingo — išjo
jo į svetimą nežinomą plotą, ir ar jie pa
sieks savo draugus ar vėl pateks į Arabų 
nagus, nei jie patys nežinojo.

Tą dieną kai Lukrecija rūpinosi Me
nino pabėgimu, visai netikėtai Ghaza pa
baigė savo gyvastį, gal but nuo nuodų ku
rie buvo jai užtaisyti su Lukrecijos žinia, 
kad kada nors ir vėliau senės kerštas Luk
recijai už AbduLMaliką nepasiektų emiro 
ausis.

Seka: Alina ir Šarkis. —i
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GELBĖKIT PASĄ!
THROUGH-ROUTING (LEIDIMO KARU SKERSAI 
MIESTĄ) KLAUSIMO BALSAVIMAS BUS CITY 

COUNCIL POSĖDYJE PIRMADIENĮ, 
VAKARE, RUGSĖJO 25.

Kiekvienas miesto tarybos nario balsas už through-rout
ing (leidimą kanj skersai visą miestą) yra balsas prieš 
jusu savaitini važinėjimo pasą, mokinių pasą ir vieno 
cento važinėjimą mažamėčiafris vaikams.
Kiekvienas balsas prieš through-routing yVa balsas už 
išgelbėjimą pašo ir mokinių privilegijų.

KUOGREIČIAUSIA SUEIKIT ARBA RAŠY
KIT SAVO COUNCILMANUI PRIEŠ PIRMA

DIENĮ, RUGSĖJO 25.

The CLEVELAND RAILWAY Co.

“Maedchcu
Skeptikus

Iš visų judamų paveik, 
paėjo is Vokiečių studijų pastarais

metais, “Maedchen in Uniform”, ku
ri pradedama rodyti Hanna Theatre 
šeštadienį, Rugsėjo 23 d., toli pralen’, 
kė pamėgimu viąas kitas filmas.

kurie Londone, Paryžiuje, Berline ir vi
suose kituose svarbesniuose Europos |

rabi EįJ
tįff
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j NIKODEMAS A. WILKELIS j
Ė (Neverauskas)

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

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vien'k 

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo 
derniškas.

HEnderson 9292 =
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ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS |
Jeigu norit Gbėitesriio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio = 
Jsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit = 

sau tanką Naujo žalio ETHYL GASOLINE. =

Daugiau Spėkos
Daugiau
Mylių

7une PENNsyi^-.

PEillOlL Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

The Columbia Refining Company Ė 
. .............................................. .
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Rašo

nesusiprati- 
prezidentas,

------ o------
valandas Richman d'rb- 

E. 55th st., gali daugiau 
tikra istoriją.

dirbtuvėse, užimtų dide- 
Čia tai yra dirbtuvė ne
darbininkų 
dirbtuvės

Richman, žinomas beveik

su oligarkija

"Dirvos korespondentas.

J

RICHMAN DIRBTUVĖ YRA TIKRENYBĖJE KAIP “VIENA DIDELĖ ŠEIMA“
Trys Broliai, be Vaikų, Dalinasi Pelnais ir Gyvenimu ir Reikalais su Darbininkais

Į Richman Brothers išdirbystę yra 
tik vienos durys. Jomis lygiai inei- 
na darbininkai ir darbdaviai. Prie
menėje už tų durų, jaunos mergi
nos, jauni vaikinai ir jų tarpe se
nesnieji išvien trinasi pečiais su tais 
trimis vyrais kurie išbudavojo ne tik 
rūbų siuvyklą bet ir humanitarinę 
įstaigą.

Šiems vyrams pamatinis NRA pa
tvarkymas nėra naujenybė. NRA 
siekiniai buvo siekiniai šių vyrų— 
Nathano G., Charles L. ir Henry C.
Richman—daug metų 'pirm NRA at
siradimo. Pradedant su pereita sa
vaite, šios įstaigos darb’ninkų—an t 

j , 2,000 išvisa—gauna vėl padidintą 
mokesti kaip pirmiau, prieš depresi
jos lalikus.

miestuose tą filmą matė ir išgyrė,1 
ir pagaliau ji pasiekė šią šalį. Ame
rikiečiai kurie buvo užrubežyje šią 
vasarą ir mate tą paveikslą, aprašo' 
apie ji nuostabiai.

Kada garita koncesija tą filmą at
vežti rodymui Amerikoje, pasirodė 
kad New Yorko Cenzorių Taryba išš 
rado ją negalima rodyti Amerikoje 
ii- sulaikė. Ilgai reikėjo derėtis ir 
kelis kartus rodyti iki pagaliau per
tikrinta kad jbje nrėa nieko pavoš 
jingo, ir pagaliau sutikta rodyti Cri
terion Teatre.

Pavei.kslas yra iš paprasto gyve
nimo Prūsijos aristokračių mergai
čių mokykloje.

OPERA SUTRAUKĖ 50,000. 
San Carlo Opera pereitą visą sa
vaitę, devynių operų perstaty
mams, miešto auditorijoj su
traukė apie 50,000 publikos. Šis 
pasisekimas užtikrina Clevelan- 
dui San Carlo operos atsilanky
mą 
kitą 
ga, 
nuo 
met.

Metropolitan Opera kompani
ja iš New Yorko, kuris kelis 
metus jau lankė Clelvelandą, 
žada atsilankyti čia kitą pava
sarį po užsidarymo sezono New 
Yorke.

ir kitą rudeni. Tiktai gal 
metą bus brangesnė įžan- 
nuo 50c iki $2.50, vietoj 
25 iki $1.00, kaip buvo šy-

Maedchen in Uniform 
filmą 
ryto iki 11 v.

Importuota
Rodoma ištisai nuo 11 

tęsis savaitę laiko nuo
Rugsėjo 23 HANNA Thaetre

E. 14th arti Euclid Ave.
Kaina 30c po pietų, 40c vakarais.

PARSIDUODA
Mažas restaurantas ir užeiga, 
gera b’ėdidelė vieta, parsiduos 
pigiai. Nuoma tik $8 j mėnesį. 
Pardavimo priežastis — savi- 
iiinko n'ėsveikdta. (40)
Kreipkitės 2418 ST. CLAIR Av.
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Praleidęs 
tuvėje ant 
pažinti jos

Pilnai aprašant šią industrial? de
mokratiją. sulyginant 
kokia viešpatauja toje pat industri
joje kitose 
lę knygą, 
paliečiama 
mų. šios 
Charles L.
visiems darbininkams čia kaipo “Mr. 
Charley”. Čia darbininkai nelaiko
mi mašinos vietoje. Ir čia moka di
videndus.

Amerikoje tankiai tampoma posa
kis “kaip viena didelė šeima” indus- i 
trijoje ir komercijoje. Bet tai yra 
tik tuščia propaganda. Richman j 
Brothers yra viena išimtis. Čia tas 
tikrai įgyvendinta—Richman šeima.

Nathan G. — ' 
mininkas. 
kaipo “N, 
tų “boys’

Richnian, tarybos pir- 
visoj dirbtuvėj žinomas 
G’.,’ ir yra seniausias iš 

, kaip jie bendrai žinomi. 
Kiti du broliai žiuri į jo vadovybę.

Jis ir Henry C. Richman, sekreto
rius ir iždininkas, yra nevedę. Char
les L. yra ved’s bet neturi vaiku. 
Jie neturi šeimos narių kuriems sa
vo milžinišką bizni galėtų pavesti. 
Todėl tai beveik visi Richman darbi
ninkai tapo priimti dalininkais. Jie 
yra Richman šeima.

------ o------
Beveik visi jie yra “kapitalistai”, 

turi tos kompanijos akcijas. Jie 
pirmiausia tapo priimti į dalininkus 
1920 metais, kuomet padaryta pir
mas iš keturių kapitalo akcijų pada
linimas.

Paskui, yra Richman Brothers’ 
Foundation, nuolatinė įstaiga rrelbė- 
iimni nusenusiu, lileot”. nesve’kn ir 
biednų darbininkų, į ką tie trys bro
liai žiuri kaipo paveldėtoją jų prin-

PARSIDUODA KEPTUVĖ
Keptuvė daranti $20,000 j metus 

įrerigifnai verti $3,006, par- 
liž $3,666, iš priežasties savi- 
susizeidirrio. Rašykit irifor- 
ąrba apsilankykit asmeniniai. I 
Brbrid Street Elyria, O. |

PAAIŠKINIMAS—Darbininkų-dardavių vieningumas Rochman Brothers’ siuvykloje yr;
minklas idealo trijų vyrų. Jie'yra Charles L. (1), Nathan G. (3), ir Henry C. Richman (6). Jų 
didelė E. 55th St. dirbtuve parodoma artisto atvaizdas (4), o Nr. 2 ir 5 parodo dalininkus - darbi
ninkus prie darbo.

ninku algos numušta paskiausia.
Kada užėjo blogi laikai nuspręsta 

kad Richman šeima išvien laikytųsi. 
Paleidimai iš darbo buvo kuodabiau- 

taikoma kad 
padirbti dvi,

šia vengiama, ir buvo 
kiekvienas galėtų gauti 
tris ar keturias dienas.

------ o------
Atsilankius į raštinę kur darbuo-

( © ROSEDALE O| 
| Dry Cleaning Co.i

davo iki 22c. Dabar yra po 17 ir 
18 centų. Kompanija panešė nuos- . 
tolius su kafeterija, bet tie trys brio- j 
liai laiko tai “geru investmentu”.

------o——
Richman dirbtuvė pilnla 

kūmo, 
sosi. 
ley”, 
darbininku: _
apie juos žino.

“Ta porelė tuoj vesis”, pasrLo jis
i gražų vaikiną ( ir 
Vieniems praeinan-

kitiems ki-

romansis-
Į tai tie trys broliai tik šyp- 

Sedint priemenėje; 
kuris

&

C. F. PETRAITIS, Prop, f 
G702 Superior A ve.,4 |“Mr. Chąr- 

užkalbina praeinančius 
reporterius pasako ką

puiki ar išdidi. Jis pats sėdi prie 
rašomo stalo vienmarškinis, ranko
ves pasiraitojęs. Henry C. sėdėda
mas prie to paties ilgo stalo vartė 
biznio popieras. Jie perdaug ir ne
kalba apie savo reikalus.

Kalbėjo už juos, pirmiausia, Frank 
C. Lewman, vienas iš firmos vice Į 
prezidentų, kuris užaugo su ta fir-, 
ma. Jis apipasakojo apie paprastą 
veikmingumą Richman šeimos idė
jas. Apsakė kaip išdalinama jų įs
taigos akcijos.

“Aš nežinau kito tokio plano viso
je šalyje kaip šis”, tarė jis. “Kitur 
jeigu ką panašaus turi tai darbinin
kams užkrauta visokių paregų. Jie 
turi dirbti kompanijai ar panašiai. 
Pas mus nėra jokio pririšimo. Mes 
norim kad darbininkai turėtų musų 
dirbtuvės akcijų, bet nėra pr'evar-

Yra darbininkų kurie turi vię- 
ar du .Šeru, ir yra tokių kurie

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

apie praeinančius 
jauną merginą, 
tiems vieną ką pasako, 
tą, kitų klausia kaip namie kūdikis, 
ir šiaip apie viską.

Richman broliai iš to turi malonu
mo. Jie dalyvauja savo darbininkų 
kūdikių krikštynose, vestuvėse, lai
dotuvėse. Ant sienos netoli kafete- 
rijos kabo ■ fotografijos vestuvių po
rų, kitos net labai senos.

Šitoks Richman šeimos gyveninįas 
nėra tik nudavimas. Tai yra tikra 
tikrenybė. Visi ten dirba ant savo 
garbės, nėra laiko pažymėjimui laik
rodžių. Nėra čekių. Nėra skubu

mo. Nėra “kvotų” darbui atlikti. 
Vyrai ir moterys patys pažymi 

savo atlikto darbo sutraukas ir retai 
kada pasitaiko nesusipratimas.

Ką Richman broliai atlieka savo 
darbininkams jie tiki kad tas bųtų 
galima padaryti darbininkams ir ki
tose dirbtuvėse, nežiūrint kaip jos

■1ST 3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Administracijai 
kokius paklausimus visada 
įdėkite 3c pašto ženklelį.

“Neturėdami savo vaiku", sako 
Nathan G. R'chman, “savo organiza
ciją mes laikom savo šeima. Mes 
geibėjom daugeli jų per tūlai laiką, 
bet jau mes senėjame, ir tikime jog 
atėjo laikas užtikrinimui kad musu 
darbas bus tęsiamas ir kada musu 
neliks. Mes ta daug padarėm del 
darbininku 
Jie padare

ir jie padarė del musų, 
šią įstaigą pasekminga”.

------ o------
apie Richman darbinin- 
yra tu trijų brobn pir

miausia pareiga. Jie neėmė nei cen
to alfomis per tris metus. Jie pir- 

. miltiniai numušė sau alg’s dirbtu- 
„ , j vėje kada laikai blolgčjo. ■ Ir laikan-
Kas platina “Dirvą” — tas J tis priešingai negu kitur priimta, j'e 

platina Ajišvi'etą. • pirmiausia numažino algas užva;z-
> du ir viršininkų, o paprastų darbi-

biznio, 
sid'u'Oš 
biriko 
rriaciju 

555

Runostis 
i gerovę

100 EAST 156TH STREET
Collinwoodo Lietuviu geriausia užeiga.

TAIPGI VIEŠBUTIS arba KOTELIS.
švarus kambariai prieinamomis kainomis dienai arba sa
vaitei. Visame širdingas Lietuviškas patarnavimas. (38)
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(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore)
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 į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- ~
sirinkimo. Reikale telefohuokit. g,

= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 S;
T'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiLiiiiiO'iiLiiiiiiiiiiiiimiK  j

na 
turi net iki $15,600 akcijų dabarti
nės jų vertės..
v rš $2,500,000 vertės akcijų dabar
tine jų rinkos kaina.”

Jis nurodė kaip NRA 
Richman darbininkams ir 
ta. Dirbtuvė susidūrė su 
du rūbų industrijai. Tas 
šalinimą 44 darbo valandų ir pritai
kymą 36 valandų, 
tuvė veikė ant 40

Kodas reikalauja $14.40 minimum 
algos į savaitę. Minimum Richman 
Brothers dirbtuvėje dabartiniu lai
ku yra $16. Prie to buvo dar 10 
nuošimčių pakėlimo algų. Darbi
ninkai čia Birželio 24 d. gavo atgal 
10 nuoš. pirmiau numuštu 18% nuoš. 
algų kaip buvo sulyg 1929 m. stovo. 
Ji; algos buvo numažintos sulyg 
proporcijos nupiginimo čia išdirba
mų rūbų.

“Mes stengsimės didinti 
kylančiomis pragyvenimo 
kainomis’,’ sako Richman

------ o------
Santikiuose tarp darbininkų ir 

darbdaviu šioje dirbtuvėje suvaržy
mų yra labai mažai. Varžymas kaš
tuoja pinigą ir šie broliai verčiau 
nori tuos pinigus paskirti 
kams.

Dirbtuvė turi didelę salę 
ninkai kada nori rengia 
minimus. Jeigu vyrai nori 
lę likusiu nuo pietų la'ku. jie eina 
ir lošia. Merginos susikabinusios į 
poras ir daugiau nietų laiku vaikš
čioja lauke arba sėdi prie stalų kąfe- 
terijoj ir šnekučiuoja arba kortuoja.

“Mr. Charley” žino pirmus vardus 
šimtų darbininkų ir pavardes ir ar
timus 
gybės. 
kad vienas iš 
durų kada darbininkai vaikšto per 
pietus arba eina namon vakaro, ir 
išeinančius visus užkalbina. Jie visi 
trys ir kiti aukšti dirbtuvės perdė- 
tiniai valgo pietus kartu su savo 
darbininkais. Kafeterijoje darbinin
kai gauna pietus už prieinamą kai
ną. Pirmiau pietų užkandis kaštuo-

Visi bendrai turi su-

pritaikyta 
įgyvendin-

reiškė pa-

Laikinai, ši d rb- 
ralandų savaites.

algas su 
re’kmenų 
Brothers.

darbinin-

pasilinks-
lošti bo«

"Kitur esant streikams ir nesusi- Į 
pratimams, publika manytų kad vi-, 
sur taip yra. Bet pas mus taip ne- j 
buvo ir nėra".

naminius reikalus kitų dau- 
Tie trys . broliai nusistatę, 

jų butų prie dirbtuvės i

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

$

MUCH CHEAPER BY BOAT
TZWJAMlWii

For comfort, economy and real pleasure, noth
ing equals travel by the great ships of the C&B 
Line. From Cleveland co Buffalo fare is now only $3.75 
one way or $6.50 round trip; week-end round trips

nffHaawr RE&iicEiH:
Upper berths are now as low as $1.00; lower 
berths, $1.50; staterooms, $2.50 and $3,00. Par
lors, with and without bath, are proportionately 
lower. Excellent meals are offered at attractive 
prices. Ask your local tourist or ticket agent 
for C & B folders giving full detail of all tours, 
trips and services.

ni

EW 1

i ®

Here are the lowest, most attractive automobile 
rates ever offered. From Cleveland to Buffalo, or 
Buffalo to Cleveland, one way $3.00 or $5.00 for 
the round trip. Cars over 120 inch wheelbase 
slightly higher. Round trip tickets give option of 
either Buffalo or Pt. Stanley Division. It’s cheaper 
to ship your car than to drive it,and you save aaay.

These include return trips from Cleve
land to London, Ontario: to Buffalo; to 
Niagara Falls; to Alexandria Bay. Thou
sandislands: up theSaguenay River:and 
Chicago’s World’s Fair cruises; fare, 
staterooms, meals and sight-seeing trips 
included. Write for special folders on these tours 
as well as regular trips to following points—>■ 
The Cleveland and Buffalo Transit Co. 
E. 9th Street Pier Cleveland, Ohio

OUR5
CLEVELAND 
BUFFALO
NIAGARA FALLS
PORT STANLEY

CANADA] 14 1 - *
CEDAR POINT 

PUT-IM-B’AY



Į KAS GIRDĖT CLEVEUINDE-APIEM > |
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4’86—Atdara vakarais Į
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Mayoras Miller Rūpina DARIAUS-GIRĖNO IŠKILMINGAS PAMINE- 
Darbų Tūkstančiams JIMAS KITĄ PENKTAI)., RUGS. 29

MANO ĮSPŪDŽIAI KELIONĖJE Į CHICAGĄ
(IŠVAŽIAVOM RUGP. 31 D., GRYŽOM RUGSĖJO 5 D.)

Miesto Mayoras Miller norė
damas aprūpinti darbu bent 10 
ar 11 tūkstančių bedarbių, de
da pastangas išjudinti Colum
bus ir Washingtona užtvirtinti 
paruoštus miesto viešų darbų 
projektus, kad galima butų už
vesti darbus dar šį rudeni.

Nekurie Millerio projektai 
rado pritarimo kaip Columbus 
taip ir Washingtone, todėl rei
kia tik tuos projektus užtvir
tinti.

Tarp projektų yra išmatų 
deginimo įstaiga, vandens rynų 
pratęsimas ir nuobėgų įtaisy
mas rytinėje ir vakarinėje mie
sto dalyse.

DIDELIS PIKNIKAS. Lie
tuvių Demokratų Klubas ren
gia didelį paskutinį savo šių me
tų pikniką šį sekmadienį, Rug
sėjo 24 d., naujos parapijos sa
lėje, ant Neff road, Collinwood. 
Visi klubo nariai ir visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Bus la
bai smagus piknikas. Pradžia 
tuoj po pietų.

Klubo susirinkimas įvyksta 
ketvirtadienio vakare, Rugs. 21 
d. Lietuvių salėje. Nariai pra
šomi dalyvauti.

MIRĖ. Juozas Breiva, 67 m. 
amžiaus, nuo 1345 E. 66 St. Mi
rė Rugs. 17 d. Miesto ligoninė
je. Palaidotas iš šv. Jurgio 
bažnyčios trečiadienį Kalvarijos 
kapinėse. Liko žmona, Elzbie
ta, ir trys dukterįs. Laidojo 
graborius Nik. Wilkelis.

Rugs. 17 d. mirė Viktorija 
Martišauskienė, Nikodemo žmo
na, 65 m. amžiaus, nuo 1801 
Zoeter avė. Velionė nepasitai
sė po operacijos, kuriai neper- 
senai nupjauta koja. Laidoja
ma ketvirtadienį iš Immaculate 
Conception bažnyčios. Paliko 
vyras, trys dukterys ir trys su- 
nai, visi jau vedę.

Rugs. 17 d. mirė Kazys Po
vilaitis (pavienis), 53 m. amž, 
2120 St. Clair avė. Laidojamas 
Rugs. 20 d. iš naujos parapijos 
bažnyčios Collinwoode, Kalvari
jos kapinėse. Laidotuvėmis rū
pinasi Della E. Jakubauskienė.

LIET. VYČIŲ 25 KP. savo 
susirinkime Rugs. 11 d. nutarė 
rengti tris didelius vakarus pa
silinksminimui Clevelando Lie
tuvių.

Pirmas vakaras Spalių 3 d., 
bus “Victory Dance”, ir tie ku
rie atsilankys galės ne tik pasi
linksminti bet ir turės progą 
išgirsti pirmiausias žinias apie 
miesto mayoro nominacijas.

Spalių 31 d. rengiama Hal
lowe’en vakaras Lietuvių salė
je. Tai bus maskų balius, ku
riame turėsit smagumo visi.

Lapkr. 5 d., sekmadienio va
kare, kuopa turės savo rudeni
nį teatrą. Ne kaip kitais me
tais, šymet bus statoma du vei
kalai: bus trumpa drama “Vis
kas del Tėvynės”, ir labai juo
kinga komedija, “Karališkas 
Bambatieras”. Tarpe bus sce
na atminčiai Dariaus ir Girė
no, o prie to keletas talentingų 
dainininkų palinksmins publiką 
savo dainelėmis. Dainuos pats 
Vyčių 25 kp. choras, ir vakaras 
baigsis šokiais.

Kadangi pusė pelno to vaka
ro yra skiriama Dariaus-Girėno 
paminklui, todėl prašome visus 
šį vakarėlį remti.

Alvina Salasevičiutė,
L. V. 25 kp. koresp.

NAUJI TAKSAI. Valstija 
šiose dienose įvedė naujus tak
sus ant nekuriu dalykų kurie 
iki šiol buvo laisvi nuo aptak- 
savimo. Paveizdan, draugijos 
kurios rengia piknikus ar va
karus, turės imti taksus iš pub
likos arba pačios apmokėti po 
1c nuo tikieto vertės 10c. Nuo 
20c vertės tikieto 2c., nuo 25c
— 2Vžc. Rengėjai tą turi ne
užmiršti ir išrinkti taksus jei
gu patys nenori mokėti iš savo 
ineigų.

Alaus taksai nuo bonkos ku
rie buvo 2c, dabar bus tik 1c.

DIDELIS PIKNIKAS
— SLR KĄ. 50-ta kuopa rengia 
smagų pikniką naujos parapijos 
darže, Collinwoode, sekmadienį, 
Spalių 1 d. Pradžia tuoj po pie
tų. Bus gera muzika šokiams. 
Visi turėsit gerus laikus. (39

Apie metas laiko atgal, kaip 
sužinojom kad Darius ir Girė
nas yra pasiryžę skristi per di
dį vandenyną iš New Yorko į 
Kauną. Tas sujudino visų Lie
tuvių ūpą, ir nors atrodė kad 
ta kelionė yra pavojinga, nes 
daugelis žuvo Atlantiko bango
se, tačiau musų tautos garbė 
ragino mus remti jų apsiimtą 
tikslą ir mes dirbome kad kaip 
nors juos išrengti tai kelionei, 
kad ir mes Lietuviai galėtume 
pasirodyti pasauliui jog nepraš
iem už kitus. Ir taip buvo: 
Darius ir Girėnas pakilo ant 
tparnų ir nuskrido taip toli kad 
tik vienas kitas lėktuvas pirma 
ių tebuvo tokį tolumą per At- 
'antiką atlikęs.

Jiedu atliko savo užduotį sa
vo tautai, padėjo savo gyvastis 
ant tautos aukuro — žuvo del 
visų musų garbės, del jaunutės 
Lietuvos pakėlimo. Už tai jo
tis atlyginimas jiems nebuvo 
iadamas ir jie nežinojo kad ta 
jaunutė Lietuva atiduos jiems: 
tokią garbę ir jų taip apgailaus 
kaip karžygių. ■

MOTERŲ RATELIS savo su
virinkime Rugs. 16 d., pp. Mis
tikų namuose, paskyrė pelną iš 
nesenai buvusio kortavimo va
karėlio, $10, Pittsburgho Uni
versiteto Lietuvių kambariui.

Be to, paskyrė $5 į Dariaus- 
Girėno paminklo fondą. To- 
liau, nutarė rengti viešą vaka- 
■ėlį-baliu, ir nekurios narės 
kalba kad surengs ką nors su
kėlimui pinigų padovanoti Kau
no Vytauto Muzejaus statybos 
parėmimui.

Lietuvių Kultūrine Darželio 
vakarienei, kuri bus Spalių 8 d., 
Ratelietės pasižadėjo padovano
ti savo namie keptų pyragų.

PLĖŠIKAI nužudė senukę. 
Du plėšikai užėjo į krautuvę 
1278 W. 5th st., kurią užlaikė 
senukai Sturskiai. Vienas jų 
>tkišo Struskai, 65 m. amžiaus, 
revolverį ir pareikalavo pinigų. 
To žmona, 60 m. amžiaus, tą pa
mačius, sukliko. Už tai vienas 
š plėšikų smarkiai rėžė jai j 
veidą, moteris griuvo, atsimušė 
i pečių, persiskėlė galvą ir nu
vežta į* ligoninę mirė. Plėšikai 
oabėgo sugriebę $50.

TURBUT DARBAI Clevelan- 
:le šią vasarą čia žymiai page
rėjo ir tie kurie skelbia kad 
lesėtkai tūkstančių gavo dirb
ti teisybę sako, nes automobilių 
nardavėjai sako kad šią vasarą 
automobilių pirkimas pakilo 
175 nuoš. virš 1932 metų. Sa
ko pirmą sykį nuo 1929 metų 
šią vasarą tiek daug automobi- 
'ių parduota.
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiniiiiiiiiiitEiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

NAUJOS REIKMENYS
VYRAMS IR JAUNIEMS VAIKAMS 

Specialiai Pigiomis Kainomis
Broadcloth gražus
Marškiniai

Gražus apatiniai 
šilko Kaklaraikščiai
Gražios šilko Kojinės 
Suade Lumber Jacks 
Rudeninės Skrybėlės

THE KRAMER & REICH CO.
7002-04 Superior Avenue 
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i Po jų žuvimo kilo dar dides
nis sujudimas tarp Lietuvių: 
džiaugsmas virto į ašaras, ap
verkė juos visi Lietuviai, ir po 
apverkime griebėsi padaryti 
jiems atlyginimą: pastatyti pa
minklą jų atminčiai čia Ameri
koje, Chicagoje, iš kur jie išsi
rengė į savo kelionę.

Ir mes Clevelandiečiai neat- 
siliekame: pradėjome darbuo
tis prisidėjimui prie jų pager
bimo : išvien tautininkai ir ka
talikai rengia vakarą su kalbo
mis ir dainomis. Tas paminėji
mo vakaras bus Lietuvių salėje 
penktadienio vakare, Rugsėjo 
29 d., pradžia 8 vai. Visiems 
įžanga dykai.

Dalyvaukite visi kas tik jau
čiatės Lietuviu, be atodairos į 
partijas ir pažiūras. Kuodau- 
giau atsilankysite tuo pasek- 
mingesnis bus jų paminėjimas.

Komisija laikys dar Vieną 
susirinkimą Rugsėjo 25 d. P. 
P. Muliolio ofise, 8 vai. vaka
re. Vietos veikėjai prašomi at
silankyti, prisidėti prie darbo.

Komisijos pirm. Jonas Jarus.

Rengkites Dalyvauti 
Darželio Vakarienėje
Lietuvių Kultūrinio vakarie

nė Spalių 8 d. bus šymet di
džiausia tautinė iškilmė Cleve- 
lande. Ta vakarienė rengiama 
paminėjimui Spalių 9-tos, kada 
Lenkai begėdiškai užgrobė Lie
tuvių sostinę Vilnių.

Vakarienė bus su' gražiu kon
certu, šv. Jurgio parapijos sa
lėje. ir įžanga bus tik 50c. To
dėl patartina įsigyti tikietus iš
kaleno, nes tikrai žinome kad jų 
pritruks.

Galite gauti “Dirvoje”, pas 
iždininką p. Mulioli ir pas ko
misijos narius.

Draugijos prašomos paskirti 
aukas pagal išgalės ir tą vaka- 
ra per savo įgaliotinius prisių
sti. Vald.

VIEŠNIOS. Gryždamos iš 
Pasaulinės Parodos Chicagoje. 
dar sustojo Clevelande p. Julė 
Rastenienė ir p-lė Lilė Geležiu- 
tė, iš Baltimorės. Jodvi viešė
jo pas p. Baltrukonius ir apsi
lankė “Dirvos” redakcijoje. P-lė 
Geležiutė yra Dainos Choro ve
dėja.

Viešnios apsilankė Lietuvių 
Kultūriniame Darželyje pas Dr. 
Basanavičiaus paminklą.

LANKĖSI “Dirvos” redakci
joje A. Banis iš Pittsburgho, 
buvęs Clevelandietis veikėjas, 
čia apsilankė pas gimines, ap
lankė Lietuvių Darželyje Dr. 
Basanavičiaus paminklą.

Vaikų Broadcloth
79c Marškiniai 59c
25c Vaikų margos golf hose 25c
35c Vaikų Rudens kepurės 48c
25c Berankoviai sveteriai 49c

$2.95 Vaikų Trumpos kelnės 75c
2.95 Vaikų geri marškiniai 65c

Kampas Giddings Rd.

ALVINA SALASEVIČIUTĖ.

Įžanga. Visi jau skaitėte 
“Dirvoje” apie Cleveland News 
rengtą kontestą išrinkimui ke
turiolikos Clevelande esančių 
tautų tipiškų merginų, su dova
na aplankymo Pasaulinės Pa
rodos Chicągoje. Kadangi man 
teko laimėti kaipo tipiškos Lie
tuvaitės garbę ir atstovauti to
je kelionėje Clevelando Lietu
vius, šiuomi stengsiuosi aprašy
ti mano kelionę ir patyrimus 
toje kelionėje į Chicagą ir at
gal. Cleveland News apmokė
jo visoms kelionę ir visą pra
gyvenimą per tas penkias die
nas.

Dar prieš išvažiavimą, tre
čiadienio vakare, Rugp. 30 d., 
Cleveland News auditorijoj tas 
dienraštis surengė visoms kon- 
testo laimėtojoms didelę puotą, 
musų visų susipažinimui tarp 
savęs ir su musų palydove, to 
naties laikraščio rašytoja, Ed
na K. Wooley.

Išvažiuojam I Ketvirtadienio 
rytą,’Rugp. 31 d., visos buvom 
užkviestos išleistuvių pusry
čiams į Allerton viešbutį, kaipo 
to viešbučio viešnios. Iš ten 
susodinę mus į taxes nuvežė 
į W. 9-tos gatvės prieplauką 
paežeryje. Kadangi dar laivas 
buvo nepriplaukęs tai visas 
mus nufotografavo. Už trum
po laiko priplaukė į kraštą la
bai gražus ir didelis laivas “Tio
nesta”. Pradėjom atsisveikint 
su pribuvusiais mus išlydėti tė
vais, draugais, giminėmis ir su
lipom į laivą. Lygiai 10 vai. 
ryto laivas pradėjo trauktis iš 
priestotės ir prasidėjo musų 
ilga kelionė į Pasaulinę Parodą 
Chicagoje. Nors mes visos ke
turiolika merginų, atstovių iš 
keturiolikos tautų, nebuvome 
dar gerai viena kitą pažinusios, 
bet kad visos keliavom vienu 
tikslu todėl stengėmės kuogrei
čiausia susidraugauti, ir tuojau 
buvom kaip seniausios draugės. 
Edna K. Wooley, žymi Cleve
land News rašytoja, kurią laik
raštis siuntė musų palydove, 
labai gražiai ir pasekmingai at
liko tą savo užduotį.

Laive buvom suskirstytos po 
dvi į vieną kambarį, ir man te
ko už draugę čekoslovakė, Har
riet Plevka, su kuria aš labai 
gražiai sutikau. Musų vėliavos, 
kurias kožna vežėmės, buvo 
prikaltos kryžiavai virš musų 
kambarių durų.

Lygiai 12 valandą pasigirdo 
žvangalas kviečiantis visus ei
ti pietų. Ištikro aš jaučiausi 
kaip milijonierė. Stalas buvo 
apkrautas visokiais skaniausiais 
valgiais. Bevalgant dairausi 
per langą, laivas plaukia ramiu 
paviršiu kurs žiba kaip deiman
tas, o dangus artistiškai mėly
nas. Po pietų man suteikė sma
gumo gavimas laiškelio nuo pp. 
O. ir K. S. Karpių su linkėjimu 
laimingos kelionės. Ačiuoju šir
dingiausia už tokią draugišką 
prisiminimą.

Apie 5 valandą pavakare lai
vas pasiekė ir apsistojo Detroi
te, bet kadangi buvo arti vaka
rienės tai mažai kas iš keleivių 
ėjo į miestą pasidairyti.

Po vakarienės ėjom pasirė
dyti del baliaus, kuris buvo lai
vo keleiviams.

Apie 8 valandą daugelis pri
sirinko į laivo salę ir visi drau
ge linksmai dainavom įvairias 
Amerikoniškas daineles. Laivo 
šeimininkė perstatė kitiems lai
vo keleiviams kožnos tautos at
stovę ir išaiškino kur ir kokiu 
tikslu mes keliaujame,. ir pas
kiau mes visos keturiolika at
stovių kartu padainavom Ame
rikonišką dainą. Apie 9 vai. 
laivo orkestras pradėjo griežti 
ir pradėjome šokti. Linksmai 
praleidę laiką pirmą dieną, apie 
2 vai. nakties ėjome pasilsėti.

ANTRA DIENA
Penktadienį, Rugs. 1 d. rytą 

visos sukilom apie 8 vai. ir pa
valgiosios gerus pusryčius ap
ėjome visą laivą. Edna K. 
Wooley perstatė mus laivo ka
pitonui Hayden. Kapitonas ta
da išvedžiojo mus per visą lai
vą ir išaiškino visus laivo da
lykus.

Po pietų, mes susišaukėm vi
są keturioliką ir tą pačią dieną 
suorganizavom Visų Tautų Klu
bą. Išrinkime savo valdybą ir 
pasikalbėjusios susitarėm ves
ti darbą pirmyn.

Apie 2 valandą, sustojom prie 
Macinac salos, čia tai keista 
ir Įspūdinga vieta, panaši į kai
mą Lietuvoje. Ant šios salos 
Užginta važinėti automobiliais, 
taigi kada žmogus nori kur ke
liauti važiuoja senoviškais ve
žimais su arkliais arba dvira
čiais. Nameliai čionai buvo pa

statyti kokia 50 metų atgal, ir 
dabar apaugę visokiomis gėlė
mis. čia taipgi stovi didelis 
namas su aukšta siena, kuri 
eina aukštyn į kalną, šis bu
dingas buvo pastatytas 1780 
metais, ir istorija sako kad ją 
pabudavojo Prancūzai kada rei
kėjo nuo priešų gintis.

Po vakarienei ėjom vėl pasi
dabinti “Oficiėrių Baliui”, kurį 
laivo vadovybė surengė pagerb
ti “Visų Tautų Merginoms”.

šiuo laiku patyriau kad kas 
tai iš laivo keleivių nori susi
pažinti su Lietuvių atstove. Iš
ėjus iš savo kambario, sutikau 
vieną moterį, kuri pasveikino 
mane ir pradėjo kalbėti Lietu
viškai. Išsiįcalbėjom Lietuviš
kai, ji pasakė man kad ji ma
tė Lietuvišką vėliavą ir norėjo 
pamatyti ir mergaitę kuri re
prezentuoja tą vėliava. Ji man 
pasakė kad ji keliauja iš Bos
ton, Mass., j Chicagą, ir kad 
jos vardas prieš ženatvę buvęs 
Tieva Gabaliauskaitė. Man bu
vo labai malonu radus tame lai
ve savo tautos asmenį, nes ki
tos merginos buvo jau pirmiau 
radusios asmenų iš savo tautos.

Susirinkome salėje ir vėl lin
ksmai praleidome laiką. Apie 
2 vai. nakties orkestras liovėsi 
griežti ir mes skirstėmės į sa
vo kambarius, bet ne miegoti. 
Susiėjome į Rumanų mergai
tės kambarį ir tarp savęs links
minomės iki vėlumai.

(Bus daugiau)

DARBUS gavo mieste įvai
riose įstaigose ir dirbtuvėse per 
Rugpjūčio mėnesį apie 4,000 
darbininkų ir įstaigų tarnauto
ju.

MIESTE šį rudenį bus pasū
dyta 10,000 medžių gatvėse ir 
parkuose ir apie 100,000 įvai
rių žydinčių krūmų bus sodina
ma parkuose. Apie tai praneša 
Parkų direktorius Matia.

8 UŠMUŠTA. Automobilių 
nelaimėse Clevelando srityje 
praeitą sekmadienį užsimušė 8 
žmonės ir 13 kitų susižeidė. Vi
so nuo pradžios metų jau užsi
mušė 130. Pernai per tiek pat 
laiko buvo užsimušę 134.

“ŠALIAI REIK DAUGIAU MAYORŲ KAIP RAY T. MILLER”.
—Gen. Hugh S. Johnson, N. R. A. Administratorius.

VIENATINIS atsakymas į šį dideli Įvertinimą, išreikštą vieno iš žymiausių narių musų Naciona- 
lės Vyriausybės, yra tai

Ray T. Miller *
MAYORV

KODĖL? štai keletas iš dafigelio priežasčių:
KADANGI Savo griežtumu ir biznišku apsiėjimu RAY T. MILLER 

išgelbėjo Miestą nuo visiško bankrutavimo.
Nuo Kovo 1, 1932, iki Rugsėjo L 1933—bėgyje 18 mėnesių 

dabartinės administracijos—RA Y T. .MILLER operavo Miesto 
Valdžią praleisdamas net $17.311.708 mažiau negu buvo pra
leista bėgyje pirmesnių 18 mėnesių miesto reikalų vedimui. 
Tas apima visas buvusias neapmokėtas sąskaitas ir sutartis 
sulyg kontraktų kurie buvo padaryti.

JOKIOS NUOŽVALGOS GROBIŠAVIME NEBUVO MES- 
TA J RAY T. MILLER AR BENT KURIĄ DALĮ JO ADMI
NISTRACIJOS. Jokie kentraktoriai ir reikmenų pristatytojai 
neturi mokėti niekam kyšių kada turi biznį su Miestu.

RAY 'I'. MILLER pravarė naują sutartį su Cleveland Illu
minating Company ir nupigino elektros kainą nuo penkių cen
tų iki keturių centų. Tas reiškia sutaupymą virš $12,000,000 
Clevelando gyventojams naudojantiems elektrą bėgyje tos su-Clevelando gyventojams naudojantiems elektrą bėgyje 
tarties gyvavimo.

Po vadovybe RAY T. MILLER’IO Clevelandas yra 
eįlis miestas darantis progresą išbėgti iš depresijos.

Ir pats svarbiausias ir neužginčijamas faktas kurį 
Ateiviu Grupės žinoti — kiekviena tauta šiame mieste 
minusia visko: NIEKADOS PIRMIAU ATEIVIAI NEBUVO 
T\IP REIKŠMINGAI REPREZENTUOTI VISUOSE DE
PĄ RT.MENTUOSE MUSU MIESTO VALDŽIOS KAIP YRA 
DABARTINĖJE ADMINISTRACIJOJE.

pirma-

privalo
— pir-

Vadovystėje RAY T. MILLER Cleveland išliko nuo Pasiskolinimo.
Vadovystėje RAY T. MILLER Cleveland Pradeda Atsigaut Darbais.

Eikit i Budeles Antradieni, Spalių-Oct. 3 
ir BALSUOKIT už 

RAY T. MILLER
Padėkit Kryžiuką (X) prieš vardą RAY T. MILLER ir galit būti užtikrinti

Teisingumu-Atsakantumu-Darbų Gerėjimu
Democratic Executive Committee, 

W. B. GONGWER, Chairman.

Rugsėjo 22, 1933
-r .m ■ jį i j .. ,.XL . . H’ ■ ' -U- ■ ■

REIKALAUJAME MERGINŲ 18 iki 25 M. 
AMŽIAUS

Kuri Lietuvaitė yra populiariškiausia Ohio valsti
joje? Kiekviena Lietuvaitė tarp 16 ir 25 metų 
prašoma atsišaukti Į “Dirvos” Administraciją. 

Užsiregistruokit tuojau, smulkias informacijas 
gausite atsilankiusios. Iš kitų miestų at- 

sišaukit laišku kuogreičiausia.

PANEIGIA MIESTO TARYBOS REIKALAVI
MĄ UŽTRAUKTI PASKOLĄ

Kaltindama sulaužyme taksų mo
kėtojų pasitikėjimo, Associacija Bu- 
dinkų Savininkų ir JVIanadžerių pa
siuntė laišką į Miesto Tarybą pir
madieni, pasmerkiant ją už reikala- 
vintą kad balsuotojai užgirtų užtrail- 
kimą $2,000,000 paskolos budavoji- 
mui didesnės miesto šviesos dirbtu
vės.

Laiškas nurodo kad tų bondsų iš
leidimas apims taksų naštą ant 15 
metų, ratą iš .14536 miŲ, šalip da- 
bartmio 15-niill ,.nustatymo, Taipgi 
nurodoma kaet bondsų’ -įleidimas pa
brangins elektros patsįĖnavimą. f

Ta Associacija primena- Miesto Ta
rybai kad tik trys metai atgal, kada 
Miesto Valdžia ragino žmones bal- 
suoti už $31,500,000 bonsus “aprupi-
nimui Clevelando darbais”, buvo pa; 
daryta prižadas neišleidinėti dau
giau bondsų, išskyrus, tokius kurie 
galėtų būti reikalingi gerovės tiks
lams, per penkis metus.

“Nėra jokio reikalo! didinti mies
to šviesos dirbtuvę dabartiniu lai
ku”, pareiškė Associacija savo laiš
ke. “Clevelandas yra aprūpintas di
deliu perviršiu elektros gamybos.

“Finansai Clevelando miesto nėra 
tokio padėtyje kad galėtų atlaikyti 
tolesnį bonsais apsunkinimą nebuti-

Paskutinis ir smagiausias šio sezono

P I K N I K A S
Rengia Lietuvių Demokratų Klubas

ŠĮ sekmadieni, RUGSEjO-SEPT. 24, 1933
Pradžia 1 vai. po pietų. Lis ar gražus oras.

NAUJOS PARAPIJOS DARŽE IR SALĖJE
18022 Neff Road prie Lake Shore Blvd. Collinwood.

Kalbės Mayoras Ray T. Miller ir kiti kalbėtojai.
Kviečiame atsilankyti visus kurie nori turėti tikrai gerus lai
kus. Gera muzika šokiams. Įžanga tik -ŽSc.

PALIKIT

MAYOR

i niems reikalams. Miesto skolos da
bartiniu laliku viršija legalias ribas 
$15,518,000 suma. Delei šitos prie
žasties nhvstas negali parduoti au- 
torizuotų bondsų laikų finansavimui ,*! . 
įvairhi būtinų reikalu.

“Clevelando miestas deda despe
ratiškas pastangas sukelti gana pi
nigų maitinimui desėtkų tūkstančių 
žmonių kurie reikalinga aprūpinti. 
Tie kurie dar turi iš ko gyventi de
da desperatiškas pastangas apsimo-*^’j,- 
keti .valstijos ir federalius taksuę^jg- ■' - 
išsigerti pįttys nuo patekimo lab- 
daryboj,globoti. _ "’V ?■/

“Tokiose aplinkybėse išrodo ne- j
įmanomu kad Miesto Taryba galėtų
kėsintis uždėti sunkesnę naštą ąnt 
taksų mokėtojų pečių net peržen- 
giant savo padarytą rimtą prižadą
trys metai atgal. Du metai atgal 
miesto balsuotojai atmetė Miesto Ta
rybos pasikėsinimą sulaužyti savo 
prižadą iš 1930 metų. (Tai yra at
metimas $2,500,000 miesto šviesos 
dirbtuvės bonsų pasiūlymas 1931 
metais.) Priežastys atmesti toles
nius bondsų siūlymus šiandien yra 
didesnės negu buvo 1931 metais.”

Tas laiškas taipgi kaltina Mies
to Tarybą už nedasileidimą viešo ap- 
diskusavimo to klausimo, ir reikalau
ja leidimo tam apkalbėti.


