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Milijonas Bedarbių Pradėjo 
Dirbt

DARBO PARŪPINS DEL 4,000,000 BEDAR
BIŲ ŠIOS ŽIEMOS BĖGYJE.

DIRBS VISI PO 30 VA- NESUTIKIMAI VAL-
IR DARBININKŲ ŽINIOS

^.ĮIEŠKO DARBO BEDAR- 
UNIJISTAMS. Anglia- 

kn^jy unijos prezidentas Lewis 
svarsto ir su valdžia tariasi 
d:l pertvarkymo darbo valandų 
anglies industrijoje kad gautų 
darbus ir bedarbiai angliaka
siai. Stengiamasi įvesti 6 va
landų darbo dieną, 30 valandų 
į savaitę, tik dabar dar trukdo 
unijos sutartis su kasyklų sa
vininkais, kuri reikalauja 48 
valandų darbo.

AUTOMOBILIŲ pardavimas 
Spalių ...^lėnesį sieke 138,47,5 
skaičių. Pernai tą pati mėnesį 
automobilių parduota tik 48,709 
visoje šalyje.

Šymet per pirmus 10 mėne
sių automobilių parduota 1,811,- 
242. pernai per tiek ‘pat laiko 
parduota 1,233,768. Bet reikia 
prisiminti kad' šymet pirmuti
niai keturi mėnesiai buvo labai 
tamsųs-juodi.

PLIENO DARBAI nekuriuo- 
se plieno industrijos centruose 
buvo nupuolę po ankstyvo ru
dens pakilimo, bet dabar vėl 
pradeda kilti. žymiau pakils 
kuomet prasidės darbai valdiš
ki užsakymai gelžkeliams bc- 
g*ų.

STREIKAS. Gloversville, N. 
Y. — Streikuoja G. Levor Co. 
odų apdirbimo darbininkai. Jie 
smarkiai kovoja bandydami ne- 
daleisti streiklaužius užimti jų 
vietas. Policija užstoja kom
paniją, taigi tarp streikerių ir 
policijos Įvyko susirėmimas i)' 
areštai.

SO. ST. PAUL, Minn. — Čia 
streikuoja 1,700 Armour sker
dyklos darbininkų. Darbinin
kai pareikalavo pakelti algas 10 
nuošimčių, bet kompanija atsi
sakė.

14 UŽMUŠTA. Chegtsrifeld, 
Anglija. — Angliakasy klo j iš
tikus sprogimui 14 darbininkų 
užmušta. Keliolika kitų spėjo 
laiku išbėgti iš kasyklos ir iš
liko gyvi.

Paskiausio išdirbinio orlaiviai kur e vežioja pasažierius ir jų bagažą. Jie įrengti su visais patogu
mais ir išrodo kaip skrsaidanti s miestas. Oru kelione Amerikoje jau pusėtinai prasiplatinus.

LANDŲ I SAVAI
TĘ

W shingten. — Su pra- 
'ži? šios savaitės;visoje ša- 
vje užvesta milžiniški vie- 
ji darbai, kurie tikima su- 
.žmė apie milijoną bedarbių, 
•ki Gruodžio 15 d. manoma 
i tuos darbus sutraukti ne
mažiau 4,000,000 bedarbių.

Tiems darbams valdžia
paskyrė $400,000,000 iš nu
skirtos ir Kongreso užtvir
tintos $3,300,000,000 sumos.

Tuos darbus pradedant 
Prez. Roosevelt pasakė kad 
politikos turi būti pastumta 
į šąli ir darbus turi gauti 
,ie politikerių draugai, bet 
kiekvienas bedarbis kuriam 
'ik reikia pragyvenimo šal
inių. Taigi pirmiausia pa

statyta dirbti tie vyrai ku
rie buvo palaikomi labda-
rybės įstaigų.

Dabar pradėta tik papra
sti, maži darbai, vėliau bus 
užvesta didieji, kaip didžiu
mų tiltų budavojimai ir kiti.

Toliau, Prez. Roosevelt 
isa.kė visiems nuskirtiems 
biurams kurie išmokės dar
bininkams algas, kad nesu- 
Tukdvtų išmokėjimo ir kad' 
visi darbininkai gautų savo 
a’gas Lapkričio 25 d., kada 
bus pirma mokėjimo diena 
už 30 valandų savaitės dar
bą. Prezidentas net nepa- 
vedė pinigai išmokėjimą po
litiškoms miestų adminis-' 
'racijoms, kad politikieriai 
nepasinaudotų. Išmokėjimą 
atliks pusiau valdiškos or
ganizacijos, veteranų biu
rai.
Pampins darbų del 400,000 

bedarbių moterų
Valdžia taipgi tariasi su 

ponia prezidentiene parupi- 
nimui darbo del 400,000 be
darbių moterų. Sakoma kad 
Į 30 dienų bus parūpinta 
darbai del 250,000 moterų.

DŽIOJE DEL DOLA- 
RIO PULDYMO

Washington. — Lapk. 21 
d. rezignavo spccialis Suv. 

! Valstijų iždo finansų pata- 
' rėjas Dr. Sprague ir išei.da- 
■ mas iš savo vietos smarkiai 
, ėmė atakuoti Prez. Roose- 
velto piniginę sistemą, ne- 

' pritardamas aukso supirki- 
' nėjimui ir dolario pigini
mui.

Su šiuomi prasidėjo atvi
ras karas tarp tų kurie no
ri pinigų infliacijos ir tų 
kurie reikalauja pastovaus 
dolario. Per keletą mėne
sių ėjo varžytinės tarp vie
nų ir kitų ir dabar iškilo i 
viršų.

Prof. Sprague pasiryžęs 
Į varyti smarkią kovą prieš 
Rocsevęlto tvarką. Jis iš
eina i publika žodžiu ir raš
tu.

! Amerikos bizniškos orga
nizacijos reikalu j a sugryži- 
mo prie aukso ir nustaty
mo dolario pastovios kai
nos. Bet Prez. Roosevelt 
tuo tarpu varo savo nusta
tytą darbą persitikrinimui 
ką tas gero atneš.

PERSEKIOS PELNAGAU- 
DAS

Washington. — NRA ve
dėjas Gen. Johnson sugry- 
žęs iš kelionės po vakarines 
valstijas pareiškė kad jisai 
pradės persekioti visus ku
rie pasinaudodami valdžios 
pastanga pagerinti šalies 
padėtį pradėjo kelti reik
menų kainas pasipinigavi
mui.

Pereitą savaitę nuo šalčio 
paeinančių priežasčių viso
je šalyje žuvo apie 100 žm. 
Šalčiai jau pasibaigė.

Amerikos bravorai reika
lauja kad valdžia numažin
tų taksus nuo alaus.

AMERIKA PRIPAŽI
NO RUSIJĄ

Washington. — Lapk. 17 
Suv. Valstijų vyriausybė 
formaliai pripažino Sovietų 
Rusijos vyriausybę ir tarp 
šių dviejų šalių pasibaigė 
nedraugiškumas kokis bu
vo nuo 1917 metų.

Amerika tikisi greito au
gimo prekybos tarp šios ša
lies ir Rusijos ir naujų per
sitvarkymų pasaulinėje po
litikoje.

Sovietų atstovas Litvinov 
po pasirašymo atnaujinimo 
diplomatinių santikių taria
si apie prekybos reikalus.

Gavus pripažinimą, per 
radio iš Maskvos kalbėjo į 
Ameriką Sovietų preziden
tas Kalinin, sveikindamas 
šią šalį ir pareikšdamas di
delio džiaugsmo del atnauji
nimo ryšių tarp Rusijos ir 
Amerikos.

Visoje Rusijoje buvo ap
šaukta šventė Lapkričio 18 
d. iš priežasties gavimo Su
vienytų Valstijų pripažini
mo. Komunistų laikraščiai 
visi ant pirmo puslapio pa
talpino Prez. Roosevelto at
vaizdą.

Niekad dar šių dienų is
torijoje paprastų Rusijos 
žmonių miniose nebuvo to
kio nuoširdaus pasitenkini
mo kaip sulaukimas pripa- . 
žinimo. Visi laukia naujos 
eros, naujo gyvenimo, tik 
nežinia ar ko sulauks, nes 
ta pati sunki letena Rusijos 
gyventojus spaus._ I
UŽSIMUŠĖ 14 ŽMONIŲ
Maskva. — Praneša iš 

Kharkovo kad naujas So
vietų pasažierinis lėktuvas 
nukrito su žmonėmis ir už
simušė 14 asmenų.

‘Tas lėktuvas buvo naujai 
pabudavotas ir sakoma bu
vo didžiausias iš dabar esa
mų lėktuvų. Buvo darytas 
vežimui 128 pasažierių.

PAKILO I ORĄ 59.000 
PĖDŲ

Akron, O. — Lapk. 19 d. 
pakilo į orą iš čia S. V. ka
riškas leitenantas Settle ir 
majoras Fordney tam tikru 
balionu ištyrimui aukštuti
nio žemės oro sluogsnio.

Pakilimas buvo sėkmin
gas, nes jie pasiekė netoli 
59,000 pėdų aukštį ir lai
mingai nusileido. Oras nu
nešė juos į rytinę šalies da- 
'į. Lapkričio 20 d. pavaka
re nusileido pelkėse netoli 
Bridgeton, N. J.

Jiems nusileidus pavaka
re j pelkes, niekas nežinojo 
kur balionas dingo, ir jiedu 
pasiryžo per naktį prabūti 
savo balione įsisukę. Su
laukę ryto, susirado ūkinin
ko namą, iš kur telefonavo 
žinią apie save.

Jiedu sumušė aukštumo 
rekordą Belgo Piccardo, ku- 
,,:s nor? metų atcal išįkilo 
10 mailių į orą, bet nedasie- 
l:ė aukštumo kokį kelios sa- 

| ”"i'čz atgal tą patį daryda- 
: m i pakilo Rusijos kariški 

1? kūnai Maskvoje.

Rooseveltas svarsto pa
siūlymą. dirbti pinigus iš 
naujo šioje šalyje iškasamo 
sidabro.

Eina gandai kad ir Itali
ja rengiasi pasitraukti iš 
Tautų Sąjungos.

DEGTINEI REIKALIN
GA $40,000,000

KAPITALO

Rengiantis pradėti degti
nės biznį, dabar esančioms 
ir naujai manomoms steigti 
degtinės varykloms reika
linga 40 milijonų dolarių 
kapitalo, kad butų galima 
aprūpinti šalį degtine.

Dabar visoje šalyje vei
kia aštuonios su valdiškais 
leidimais degtinės varyklos, 
kurios pagamina per metus 
31,500,000 galionų degtinės, 
o išviso šaliai reikalinga iki 
200,000,000 galionų degtinės 
ir alkoholio.

16 UŽTROŠKO
Vigo, Ispanija. — Viena

me kaime netoli Sėlio iš že
mės besiveržiančios dujos 
bėgyje 15 dienų užtroškino 
16 žmonių.

DEŠIMTS UŽMUŠTA
Madridas. — Ispanija tu

rėjo pirmus valstybinius 
rinkimus nuo įvedimo kon
stitucijos. Politikierių ko
vose užmušta apie 10 žmo
nių. Rinkimus laimėjo de
šinieji, išrinkdami į seimą 
150 atstovų.

Ispanijoj revoliuciją pa
darė kairieji keli metai at
gal, bet visuomenė nuo jų 
jau atsisuka.

12 PRIGĖRĖ
Belgradas, Jugoslavija.— 

Skutari ežero distrikte nuo 
notvinių prigėrė 12 žmonių 
ir tūkstančiai liko be namų.

VALDŽIA RINKS DIDES
NIUS TAKSUS

Washington. — Pertvar
koma taksų nuo ineigų mo
kėjimas taip kad valdžia iš 
turtingųjų pavienių ir kor
poracijų galės gauti per me
ns taksų arti $400,000,000 
daugiau negu iki šiol išren
ka.

MILIJONIERIUS BE MI
LIJONŲ

New York. — John Ring
ing, garsus cirkų milijonie
rius, kitados buvęs vertas 
šimto milijonų dolarių, da
bar liko be cento. Jis 1929 
m. buvo pasiskolinęs iš New 
Yorko finansierių arti du 
milijonu dolarių savo biz
nio palaikymui, bet negalė- 
jo išsimokėti nei nuošimčio 
ir už skolą viską nuo jo at
ėmė. Jis liko be nieko.

NUSIŽUDĖ NULĖKDAMA 
ORLAIVIU I JURAS

Jacksonville, Fla. — Lap
kričio 21 d. jauna našlė, su- 
sigraužus del savo vyro 
mirties, nusisamdžius lėk
tuvą kuriame buvo gazolino 
tik keturių valandų skridi
mui, išlėkė į Atlantiką ir 
nesugryžo. Ji paliko raš
telį apie savo tokį pasiryži
mą išlėkti į “dausas patirti 
kas ten yra, ir jeigu ten 
nieko nėra, ir taip bus ge
rai”. Prieš išlėkimą ji pa
liko patvarkymą kad butų 
užmokėta už jos pražudytą 
lėktuvą.

20 UŽMUŠTA. Bogota, Ko-j 
iunįbia (Pietų Amerika). — Cą- 
larcoj, Caldas distrikte, žemei 
nuslinkus užmušta 20 kalnaka-! 
siu.

AUKSO KASIMO LIGA 
LIETUVOJE

(“Dirvos” Spec. Kor. iš Kauno)

Kaunas. — Anksčiau Lietu
viai buvo įsitikinę kad auksą 
galima kasti tik Amerikoj, Au
stralijoj ir kituose tolimuose 
kraštuose. Ne vienas pavydėjo 
tiems tolimų kraštų gyvento
jams-, kurie, anot pasakojimų, 
kiek pasirausę žemėje, auksą 
galėdavo semti reškučiomis.

Dabar aukso ir žemėje pa
slėptų brangenybių ištekliai to
limuose kraštuose pasibaigė. Ir 
pasakojimų apie turtingas au
kso kasyklas Australijoj mažai 
begirdi Lietuvis. Bet užtat da
bar atėjo aukso kasimo gadynė 
Lietuvoje. Stačiai ne tik mies
tus bet ir kaimus apsėdo aukso 
j ieškojimo karštligė.

— Matai, butume ir numirę 
nežinodami kad ir musų kraš
te yra aukso, — taip dabar kal
basi kaimo gyventojai.

O ta pinigų kasimo liga 
susirgo Lietuvos Vokiečiai.

Į Klaipėdos kraštą netoli 
Rambyno kalno atsikraustė kaž 
kokia Vokiečių mokslininkų ek
spedicija. Nusipirko jie iš vie
no kaimiečio gabalėlį žemės už 
460 litų ir pradėjo kaž kokius 
kasinėjimus. Pirmiausia tą plo
tą aptvėrė spygliuotomis vielo
mis, pastatė žandarą, kad iš 
pašalinių žmonių niekas . nepri
eitų.

šią Vokiečių grupę veda vie
nas archeologas profesorius. 
Jis sakosi turįs labai rimtų 
duomenų kad toje vietoje Na
poleonas, traukdamasis iš Ru
sijos 1812 metais, pakasė labai 
daug aukso, kurį buvo atėmęs 
iš Rusų. Paslaptį žinojęs vie
nas Prancūzas, kuris didžiojo 
karo metu mirė. Bet pakasi- 
mo vietos planą jis atidavęs 
vienam Vokiečiui. Esą, toje 
vietoje pakasta apie 10 milijo
nų litų vertės aukso.

Jau trys savaitės kaip dirba 
Vokiečiai. Prikasinėjo daugy
bę visokių urvų, bet jokio auk
so dar nerado.

Suprantama, ši žinia tuojau 
išsiplatino po visą Lietuvą. Pa
plito kalbos kad ir kitose vieto
se Prancūzai anuomet pakasę 
aukso. Prasidėjo kasinėjimai, 
žemėse paslėpto aukso jieško- 
jimai. Ir dabar nėra nei vieno 
kaimo kur nebūtų iškastos duo
bės. Kasama dažniausia pilia
kalniai, raistai, pamiškės. Bet 

“DIRVA” ANT RADIO
šiose dienose jūsų laikraštis “Dirva” paskilbo 
skersai ir išilgai visą Ameriką iš trijų radio sto
čių. Apačioje paduodama stotys ir laikas ku
riuo programai atsibuna. Chicagos stotis turi 
du laiku: vakarinių valstijų 3 vai., rytinių 4 vai.

Iš Cleveland—WJAY Sekmadienį 10:15 ryto 
Iš Chicago—WJJD Sekmad. 3 (4) po pietų 
Iš New Yorko---- -WHOM Trečiad.^7 vak.

Klausykitės šių stočių nurodytu laiku tuose 
kraštuose gyvenanti Lietuviai, kuri jums arti
mesnė stotis. Dar jokis Lietuviškas laikraštis 
nepajiegė garsintis taip plačiai per radio! Dar 
jokis Lietuviškas laikraštis nebuvo taip atpigi
nęs prenumeratą kaip “DIRVA”! Skaitykit ir 
platinkit ją! (žiūrėkit skelbimą ant 2-ro pusi.)

KAS PLATINA “DIRVĄ” TAS PLATINA APŠVIETĄ

-

aukso dar nei vienas ūkininkas 
nėra radęs.

Tiesa, keletas darbininkų 
Kauno kapų savažudžių skyriu
je rado žemėje įkastų Lietuviš
kų pinigų. Ne senoviškų, bet 
litų, šiomis dienomis dirbo jie 
tame skyriuje, tvarkė takus, 
kapojo dilges, kasinėjo žemę. 
Vienas darbininkas iškasė sur^ 
dijusią dėžę. Nedidelė dėžu
tė, skardinė. Del visa ko jis 
atidarė dėžės dugną. Viduje 
buvo įkištas kažkoks'!, daiktas 
ir apvyniotas popierių. Kai iš
vyniojo popierj ką tik stabais 
neištiko tą darbininką: viduje 
buvo rišulis pinigų ir kaž koks 
raštelis, sunkiai išskaitomas. 
Parbėgęs namon jis tuoj pini
gus suskaitė. Ištikrųjų, tai 
buvo didelis lobis — net 18,000 
litų!

Pagal Lietuvos įstatymus iš
kasti pinigai priklauso tam kas 
rado. Taigi ir šį kartą jie pri
klauso sakytam darbininkui. 
Spėjama kad pinigus pakasė 
savažudys.

Tatai yra vienintelis atsitiki
mas. Daugiau aukso, kaip mi
nėjau, niekas dar nėra radęs. 
Bet vis dėlto daugumas vilties 
nenustoja — kasinėja Lietuviš
ką žemelę ir toliau. Tačiau ar 
kas iškas mes nesiimam tvir
tinti. Edm. Dantas.

SUDEGĖ GAISRE
Paberžiai, Biržų vai. — Spa

lių 24 d. užsidegė ir sudegė 
Paberžių kaimo gyventojos E. 
Tamulėnienės buvę1 po vienu 
stogu daržinė su pašaru, tvar
tas ir tvarte buvę gyvuliai: ar
klys, dvi kartvės ir trys paršai. 
Be to sudegė grudai ir padar
gai. šeimininkė begelbėdama 
gyvulius neįstengė iš liepsnų 
apimto tvarto išeiti ir kartu su 
gyvuliais žuvo. Gaisro prie
žastis manoma buvo padegi
mas. “L.U.’-

KAINŲ KOMISARAS 
KAUNE

Kauno miesto burmistras inž. 
Graurogkas yra nutaręs paskir
ti Kauno miestui kainų komi
sarą kurs prižiūrėtų visas krau
tuves. Mat dabar daugumas 
krautuvių savininkų, ypač žy
dų, sauvališkai kelia kainas.

Kainų tikrinimo komisaras 
Klapėdoje jau yra.



DIRVA LapEr'A- 24, 1933

KORESPONDENCIJOS YOUNGSTOWN, O.

PITTSBURGH
LIET. TAUTIŠKA PARAPIJA 

ATGIJO
Lietuvių Tautiška parapija, 

kuri per vasarą buvo nusilpus, 
atvykus naujam' kunigui, Žu
kauskui, vėl atgijo. Pas žmo
nes atsirado geresnis upas ir 
visi pradėjo imtis už darbo pa
kelti parapiją. Kun. Žukaus
kas yra rimtas ir protingas 
žmogus ir visi jam prijaučia. 
žmonės lanko bažnyčią gausiai 
ir sujudo su parengimais. Bu
vo surengta balius Kareivių dr- 
jos, padaryta gražaus pelno, ir 
Gruodžio 2 d. rengia balių cho
ristai. Taipgi smarkiai dar
buojasi moterų siuvimo klubas. 
Moterys prinešė visokių rank
darbių. Gruodžio 10 d. rengia
ma kortavimo vakaras. Pir
madieniais susirenka visos mo
terys, siuva, neria, poilsyje mo
kinasi vaidinimų bei laiko pa
skaitas. Prie to manoma su
rengti Kalėdų Eglaitę su gra
žiu programų.

Moterų Klubo Koresp.

MĖSOS STOKA. Pittsburghe 
sustreikavo skerdyklų darbi
ninkai ir mėsos išvežiotojai. Iš 
tos priežasties pradėjo apsirei
kšti mėsos stoka. Nors sker
dyklos po didele sargyba bando 
išvežioti užsakymus, bet strei- 
keriai pridaro visokio nesmagu
mo.

RŪPINASI DARBAIS. Alle
gheny apskrityje ir Pittsburgho 
mieste rūpinamasi gauti val
džios skiriamų pinigų užvedi
mui viešų darbų, kad aprūpi
nus 50,000 bedarbių darbu, vie
toj šelpti juos ir jų šeimynas 
iš labdarybės.

Dar dabar Allegheny apskri
tyje šelpimo punktai maitina Į 
54,000 žmonių. Tokioje padė
tyje esančių visa Penn. valsti
ja turi 331,200.

Pittsburgho sričiai iš fede- 
ralės valdžios teks apie $8,000,- 
000 viešiems darbams vesti pi
nigų. Dabar jau gaunama trys 
milijonai dolarių, kuriais bus 
galima aprūpinti darbu bedar
bius per tūlą laiką.

PENNSYLV ANUOS 
ŽINELĖS

PASKYRĖ 254,000 DARBŲ
Prezidentas Roosesvelt ir jo 

viešų darbų administracija pa
skyrė darbus del 254,000 be
darbių Penn. valstijoje. Dar
bų dalis tuoj ir prasideda ir vi
suose miestuose imama desėt- 
kai tūkstančių darbininkų iš 
bedarbių eilių.

NUŽUDYTA MOTERIS
Jenkintown, Pa. — Lapk. 18 

d. laukuose rasta lavonas mo
teries, jau apdegęs. Lavonas 
buvo suvyniotas į blanketą ir 
apipiltas gazolinu ir padegtas, 
bet visai nesudegė. Tyrinėjant 
lavoną pasirodė kad galva buvo 
sumušta ir kaklas pasmaugtas. 
Spėjama kad ji buvo kabarete 
šokikė, kuri dingo dvi savaitė- 
atgal. Ji draugavo su dviem 
vyrais, kriminalistais, kurie bu
vo jų priešų sugauti ir išvežti 
Į laukus, vienas nužudytas, o 
kitas dar rastas gyvas, sužeis
tas. Ta mergina matė kaip 
tiedu vyrai buvo pagrobti, to
dėl už tūlo laiko ir ji dingo.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” i! 
kitus tautinius laikraščiur, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY. CONN

Pittsburgho Pastabos

Kas atsitiko kad Pittsburgho 
Naujienose (Chicagos “N-nų” 
skyrius) nei žodelio nebuvo apie 
miesto ir apskrities rinkimus, 
tik sena šmeižologija atgiedota 
apie Pivaroną, Virbicką, Kat
kų? Mat, rašytojas nori pub
likos akis nukreipti į kitą pusę, 
nes pats gėdijasi savo darbų.

štai kaip buvo. Musų socia- 
listėliai buvo atsidavę su dūšia 
ir kunu Republikonams, Pitts
burgho Naujienose garsino Re- 
publikonus ir visus ragino bal
suoti už Republikonus. Taip pat 
Lietuvių Radio Klubas, kurį 
kontroliuoja socialistai, per ra
dio ragino visus balsuoti už Re
publikonus.

Tai mat kokie musų socialis- 
tėliai darbininkų draugai. Kat
ras tik buvo šiek-tiek blaives
nio proto tas šalinosi nuo Re- 
publikonų, nes per 20 metų "val
dymo jie pridarė skandalų net 
perdaug. Bet socialistams jie 
buvo geriausi. Mat, tokis toki 
pažino. Bet visa nelaimė kad 
mažai kas klausė jų patarimo. 
Balsavo už Demokratų ir Pro- 
gresistų partijas ir Demokra
tai laimėjo pilną kontrolę ant 
miesto: išrinko savo mayorą ir 
visus penkis miesto tarybos na
rius. Ir kitas žymesnes vietas 
užėmė Demokratai. Todėl ta’ 
musų garsiakalbių negirdėt a- 
pie rinkimus.

Pittsburgho Lietuviai tauti
ninkai gali pasigirti rinkimais, 
nes daugelis dirbo del Demo
kratų viešai, nekurie del tam 
tikrų aplinkybių slaptai, ir rin
kimuose laimėjo Demokratai, 
dar pirmą kartą miesto istori
joje taip nušluodami Republi
konus.

Kur vienybė ten galybė, štai 
parodo ką gali atsiekti devy
nios tautos susidėjusios į Bal
suotojų Lygą, kur prisidėjo ir 
Lietuviai, kas musų sociabstė- 

'Tams tiek ašarų ištraukė. Ta 
Balsuotojų Lyga "nutarė remti 
teisėjus (kaipo mažumų užta
rėjus) Teis. R. Smith ir Teis.

Piekarski, ir nors abu ėjo 
ant Republikonų tikieto, abu 
laimėjo. Taigi dabar tik po 
rinkimų Pittsburgho tautinin
kai arba Lietuvių Balsuotojų 
Lyga gali pasigirti kad liko lai
mėtoja.

Taigi dabar gali rašyti kiek 
tik nori “Linksmakojai”, “Il
gakojai” ir pats Pitts. Naujienų 
redaktorius, o mes džiaugiamės 
laimėjimu.

Ignoravimas. Taipgi negali
ma praleisti nepastebėjus tų 
garsiakalbių ir ši dalyką. Vie
nas iš tos garsios troikos apra
šė p-lės Mickunaitės- koncertą 
atsibuvusį Lapkričio 5 d. Visi 
artistai kurie tik scenoje daly
vavo buvo suminėti, bet moky
tojos Mildos Virbickaitės var
das apleista. Tai mat kokie ig
noravimai. Jei ant tėvo pyksta 
kanr jis nešoka pagal socialis
tų smuiką tai ir dukters vardo 
bijo. O kai pasitaiko kad rei
kia pianistės ar radio klubui- 
?.r šiaip socialistų parengimui 
tai tada Mildos nebijo.

SLA. reikale. Pittsburgho 
SLA. veikėjai (tik ne socialis
tai) turėjo pasitarimą nomina
cijų reikale ir priėjo prie išva
dos kad “Sandaros” sąrašas 
yra tinkamiausias prie dabarti
nių laikų. Tautietis.

SUERZINT?
NERVAI

DAR PRIE BUKANO MIR
TIES. Mes visi šios kolonijos 
Lietuviai liūdime ir ilgai atmin
sime musų draugą Petrą Bu- 
kaną, kurį negeistina mirtis iš
skyrė iš musų tarpo Lapkričio 
5 d. Velionis buvo palaidotas 
su iškilmingom pamaldom iš 
Lietuvių bažnyčios.

Velionis buvo geras katalikas 
ir stiprus patriotas Lietuvis 
veikėjas. Paėjo iš Suvalkų g., 
Krosnos parapijos. Buvo neve
dęs. šiame mieste išgyveno 28 
metus. Lietuvoje paliko brolį, 
seserį, Amerikoje taipgi gyve
na viena sesuo, o Youngstowne 
yra jo mirusio brolio du sunai 
ir dvi dukterys.

Iš amato velionis buvo siuvė
jas, turėjo siuvyklą ir buvo ge
rai prasigyvenęs. Paliko du 
gerus namus gyvenamus ir vie
ną biznišką dviejų aukštų mū
rinį namą. Kaip tik susitvėrė 
čia Lietuviška parapija velio
nis prigulėjo bažnytiniam cho
re, taipgi buvo narys šv. Juo
zapo dr-jos, SLRKA. 63 kp. ir 
šv. Jėzaus jaunuolių dr-jos 
ir Liet. Progresiviško klubo. 
Laidotuvėms po gėlių bukietą 
atsiuntė jaunuolių draugija ir 
merginų klubas, taipgi ir vieti
niai Lietuviai artimesni drau
gai susidėję nupirko gelių bu
kietą. Laidojant jo karstą ne
šė jaunuolių draugijos nariai: 
A. Andrijauskas, V. Subonis, 
A. Jurkūnas, V. Sandoraitis, P. 
Kaulis, A. Sandoraitis.

Velionis aktiviškai dalyvavo 
musų kultūriškame veikime, bu
vo geras lošėjas ir kitus pamo
kydavo teatrus lošti. Visuomet 

’.rlyvaudavo tautiškuose paren
gimuose. Buvo linksmo budo ir 
su visais susitaikydavo.

Ilsėkis ramiai, mylimas drau
ge, o mes kada tik eisim pre 
Kalvarijos kapinių kalnelį tau 
galvą palenksim. M. Subonis.

Naujas Išradimas >
Kurie tikit Į išradimus ir | 
progresą, rašykit laišku, o | 
daugiau paaiškinsiu per lai- } 
šką. Adresuoki!:

M. M. W.
P. O. Box 1183

New Britain, Conn.

Kada labai nervuojatčs . . . kada 
vaikų ergelis erzina jus . . . kada 
viskas ką tik darot reiškia jums 
nuovargį . . . kuomet apima nusi
minimas . . . bandykit nenaudoti 
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- 
.odys 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 į

RUOŽAI. Oras staiga buvo 
įšalęs ir gamta apsidengus 
laitu užklodu, lyg laukiant šv. 
Kalėdų. Kaip vasaros laiku 
taip ir žiemos sezonas daro la 
bai įspūdingą reginį: matai me
džius ir kalnelių viršūnes bal
tuojant sniegu padengtus, ži
noma, kiekviena gamtos permai
na padaro kokį nors įspūdį ar 
ba duoda medegą minčiai: ra
sėj ui rašyti gražiais žodžiais, o 
artistui piešti tai. Bet neatsi
žvelgiant į gamtos įspūdžius iš 
antros pusės matome didelį ne
malonumą, skurdą tarpe tų ku
rie iš savo rankų darbo palaiko 
ir maitina pasaulį.

šiandien tos klesos žmonės 
vaikšto plačiose miesto gatvėse 
nuskurę, pusalkaniai, nes jų 
rankos neturi darbo, jie minta 
tik trupiniais atliekamais nuo 
turčių stalo.

Reiškia, nedaug galime gėrė
tis gamtos grože ir būti links
mais laukiant ateinant Kalėdų, 
nes gyvenant tokiose sąlygose 
tankiai ta brangi šventė pagim
do iš susirinkusių minčių di- 
džiausį susigraužimą.

Bet Kalėdas reikia praleisti 
linksmai, pamirštant vargus ir 
nedateklių, paskandinant visus 
nemalonumus mintyse gerų at
einančių metų. Galime tikėti 
kad taip blogai ilgai nebus ir 
tą parodys ateitis. Visados tu
rime palikyti gerą ūpą kad pa
sekmingai galėtume laimėti ko
vą su karčiomis gyvenimo sąly
gomis.

Kaipo gera naujiena yra tai 
kad Suv. Valstijos pripažino 
Sovietų Rusiją. Iš to bus nau
dos šiai šaliai, nes ten yra dide
lė rinka Amerikos produktams.

Rašytojui šių žodžių teko 
pergyventi daug gyvenimo kar
tybių, bet pamiršdamas tą vis
ką aš matau tik geresnę gyve
nimo dalį. Visi turėtume tos 
taisyklės prisilaikyti — žiūrėti 
į ateitį su geresne viltimi..

Saulės Brolis.

DETROIT
PRADEDA DIRBTI. Detroi

to miestas ir Wayne apskritis 
gavo iš federalės valdžios kelis 
milijonus dolarių viešų darbų 
varymui, su tikslu pagelbėti be- 

. darbiams. Tikima kad darbu 
Į bus aprūpinta arti 20,000 žmo
nių. šiose dienose jau dalis tų 
darbų prasidėjo.

DETROITE bandoma sukelti 
apie $30,000,000 suma pinigų, 
kad su valdžios skiriama pagal
ba galima butų nugriovus senas 
miesto lūšnas išstatyti naujus 
moderniškus gyvenamus namus 
ir apgyvendinti juose žmones 
už pigią nuomą. Valdžia duo
da tam tikslui $6,000,000.

TRUKDO. Detroitas pasiry
žęs išsibudavoti požemines su
sisiekimo linijas, bet tas darbas 
visokiais mažmožiais trukdo
mas. Yra tam darbui tokių 
priešingų užsispyrėlių kad jie 
pasiryžų aukščiausio teismo ke
liu pastoti kelią, ir matyt rei
kės atsiduoti teisme. Požemi
nių kelių išbudavojimas kaštuos 
$88,000,000 ir bus darbo per 
kelis metus.

2,000 NORI PENSIJŲ. įve
dus Michigan valstijoje senat
vės pensiją, Detroito srityje at
sikreipė jau dabar 2,000 senų 
žmonių reikalaudami pensijų. 
Bet jokių pensijų nebus galima 
mokėti pirm Kovo 1, 1934 m. 
Kurie norės gauti pensiją turės 
parodyti jog apsimokėję taksus.

FIRST NATIONAL BANK 
pereitą savaitę pradėjo mokėti 
savo depozitoriams 10 nuoš. iš 
uždarytų pinigų. Banke kas
dien sueina apie 15,000 žmonių 
gauti savo pinigų.

NEGERŲ PINIGŲ dirbėjų 
Detroite vis randasi. Vienus 
suima, kiti vėl pradeda savo 
darbą.

VIENO UŽTEKO! Battle 
Creek, Mich. — Paprastai už
anka . vieno traukinio užmušti 
:mogų 'važiuojantį! per gelžke- 
lio bėgius. Lapk. 17 d. čia du 
farmeriu, važiuojančius troku 
per bėgius sumalė du trauki
niai, važiavę vienas į vieną, ki
tas į kitą pusę.

ANSONIA, CONN.
Koncertas. Spalių 29 d. Lie

tuvių bažnytinėje' salėje buvo 
surengta Vilniaus Vad. Sąjun
gos skyriaus koncertas, kurį iš
pildė art. J. Olšauskas su gru
pe žymių scenos mėgėjų iš New 
Britain, Conn., su kuriais da
lyvavo ir garsi dainininkė O. 
Katkauskaitė iš Hartfordo.

Programo vedėju buvo S. Bu- 
janauskas. Kalbėjo vietos kle
bonas Kun. Kazlauskas. Po to 
suvaidinta komedija “Pasiutus 
Uošvė”. Atlikta labai gerai.

Po pertraukos tęsėsi dainų 
programas. Publikai geriausia 
patiko mūšų liaudies dainelės.

Vakare pardavinėta Dariaus 
ir Girėno paveikslai, “Margu
tis” su jų atvaizdais, ir ‘neku
rie nusipirko Vilniaus ženkle
lių. *

Koncerto rengėjai buvo S. 
Bujanauskas ir J. Marčiulio
nis. Tarp svečių buvo žmonių 
ir iš kitų miestų. J. M.

HAMMOND, IND.
S.L.A. 273 kp. nominacijos.1 

Lapk. 12 d. įvyko nominacijos 
SLA. Pild. Tarybos narių. Bal
sų gavo: Prezidentu — J. J. 
Bačiunas — 14; Vice Prez. J. 
K. Mažiukna — 14; Sekr. M. A. 
Raginskas — 14; Ižd. J. S. Lo- 
patto — 12; K. Gugis — 2; Iž
do glob. J. Januškevičius 14, S. 
Mockus 14; Dr. kvotėju Dr. J. 
Stanislovaitis 13, Dr. Klimas 1.

J. Maksvytis.

BALTIMORE, MD. BROOKLYN, N. Y. PRANEŠIMAS SLA.
NARIAMS

“Dirva” Pigiausias Laikraštis! 
Naujai išsirašantieji, kurie pa
skubins iki galo šių metų, gaus 

“Dirvą” už $1 visam metui!

NAGORNOSKIO REIKALAI. 
Lapkričio 10 d. rašytojui Na- 
gernauskiui šelpti komitetas 
laikė susirinkimą apkalbėjimui 
paminėti 30 metų jo rašyboje 
darbuotės sukaktuves. Kadan
gi šį musų rašytoją-dramatur- 
gą Lietuvos Prezidentas apdo
vanojo D. L. K. Gedimino Or- 
deną tai nutarta susižinoti su 
Lietuvos Atstovybe Washing
tone kada tas ordenas bus pri
siųstas, ir surengti vakarą pa
minėjimui rašytojo Nagornau- 
skio 30 metų literatinės darbuo
tės sukaktuves, pakartojant jo 
vėliausia parašytą veikalą, — 
“Knygynas šventame Aržuole”, 
kuris statyta Lakr. 5 d. mi
nint Lietuvių Tautiško Knygy
no 25 m. sukaktuves.

• Pereitą žiemą rašytojo Na-
gornauskio artimesni draugai 
veikėjai susirūpino senelio liki
mu ir sudarė komitetą rupini- 
muisi jo gyvenimu. Buvo atsi
kreipta ir į katalikus kad pri
sidėtų, bet iš L. K. Fed. 25 kp. 
gauta atsakymas kad nors jie
prijaučia seneliui rašytojui, ta
čiau kad piniginiai silpnai sto
vi tai ir aukos jokios duoti ne
žadėjo. Kuomet gerb. rašyto
jas buvo sveikas ir stiprus jis 
katalikams buvo labai naudin
gas ir reikalingas, o dabar jo 
senatvėje jie nepajiegia surin
kti nei kelių dolarių senelio su- 
šelpimui. Jeigu ižde neturėjo 
galėjo lengvai surinkti kelis do- 
larius ir padovanoti.

P. P. Jaras.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

RADIO PROGRAMAI. Kiek
vieną trečiadienio vakarą 7 vai. 
iš New Yorko ir New Jersey 
stoties WHOM girdisi Lietuviš
ki radio programai, “The Voice 
of Lithuanians”, kuriuos vado
vauja Jonas Valaitis. Progra- 
muose dalyvauja geriausi Lie-į 
tuvių dainininkai ir duodama 
visokios įdomiausios žinios.

Programą išlaiko Lietuviai 
ir svetimtaučiai Lietuvių drau
gai biznieriai. Klausykit tų 
programų rytinių valstijų gy
ventojai. Rep.

IŠEIS NAUJAS LAIKRAŠ-į 
TIS. šioje kolonijoje Lietuviai, 
katalikų veikėjai jau senai gal
vojo leisti savo laikraštį. Iki 
šiam laikui buvo vis tik kalbos. 
Dabar jau virsta tikrove. Li-
notypas ir spausdinama maši
na jau nupirkta ir įrengta. Lai
kraštis jau pasirodys pabaigoje 
šio mėnesio. Vardas bus “Ame
rika”. Bus astuonių puslapių 
tabloido formato. Kaina nusta
tyta $1.50 Amerikoje. Išeis po
antrašu 423 Grand st., Brook
lyn, N. Y.

Redaktorium bps C. P. Vil
niškis, jaunas, energingas, vy
ras. Jis yra baigęs aukštesnę- 
ję technikos mokyklą Kaune, i

J. Klajūnas.

Patėmijau laikraščiuose kad- 
mano vardą deda j SLA. nomi
nacijų sąsrašą kaipo preziden
to. Taipgi gaunu nuo SLA. m- 
rių laiškų klausiant ar aš kan
didatuosiu į SLA. prezidento 
vietą.

Nors aš labai norėčiau SLA. 
labui pasidarbuoti, bet mano 
privatiški reikalai taip susidėjo 
kad aš negaliu tiek laiko SLA. 
labui pašvęsti kiek SLA. pre
zidento vieta reikaluja. šiuo- 
mi viešai pareiškiu kad aš to
dėl atsisakau kandidatūros į 
SLA. prezidento vietą.

Reiškiu širdingą ačiū visiems 
SLA. nariams, pirmiau ir dabar 
rėmusiems mano kandidatūrą.

J. J. Bach unas,
Sodus, Mich.

RADIO
Kaip pernai taip ir šiais 

metais, daugelis Lietuvių ko
lonijų galit pasiklausyti gra
žaus Lietuviško programo iš 
Chicagos Stoties W J J D 
1130 kyloc.) 3 vai. po pietų
(4 vai. po pietų rytinių val
stijų laiku). Programą duo
da “Margutis”. Pasakykit 
ir kitiems tą žinią.

“DIRVOS” AGENTAS

Conn, valstijoje “Dirvos” pre
numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

Jonas Tareila
826 Bank St. Waterbury, Conn. į

MONTREAL CANADA

J. M. ROSENFELD
Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ

Notaras
20 St. James East

Tel. Harbour 3424
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TIK IKI GALO 1933 M

Tiems Kurie išsirašys Dabara

“DIRVA’’ VISAM
METUI TIK $1

ir© Prašome skaitytojų įsitėmyti kad prenumeratos turi būti visos metinė
© naujos, nes šis vajus yra gavimui naujų skaitytojų. Prisilaikykite šito
@ patvarkymo ir išvengsite bereikalingo susirašinėjimo ir gaišinimo laiko.
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Supažindinimui didesnių minių Lietuvių su “Dirva”, 
nuo dabar iki galo šių 1933 metų visi nauji skaitytojai 
gaus “Dirvą” tik už $1 (Vieną dolarį) visam metui! 
Taigi, visi senieji skaitytojai kurie “Dirvą” mėgstate 
skaityti, pakalbinkit savo draugus užsirašyti ją, nes iki 
galo metų kiekvienas naujai užsirašantis gaus sau dide
lį laikraštį “Dirvą” tik už Vieną dolarį!

Bet atminkit, gerbiamieji, kad tas pasiūlymas duo
damas tik naujiems skaitytojams ir ne ant ilgiau kaip 
iki galo šių 1933 metų. Paskui niekados daugiau to
kios progos neturėsite.

Tapgi iki galo metų pigiau gaus “Dirvą” išrašantie
ji į Lietuvą arba į kitas šalis — tik už $2.00 metams.

Kanadon irgi nupiginama iki $2.00 metams.
Laiškus su pinigais siųskit šiuo antrašu:

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Pasirūpinkit kad jūsų draugai ir gimines neliktų be “Dirvos”. Jiems 
visiems galite išrašyti “Dirvą” ir jums kaštuos tik puse pinigų. Kaina 
metams: Amerikoje $1.00. Kanadon arba Lietuvon — tik $2.00.
“DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS DARBININKO LIUOSLAIKIO 

DRAUGAS — SKAITYKIT IR PLATINKIT JĄ!
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NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS

6F3 FOURTH ST.
S. BOSTON, MASS., U.S.A.



Lapkričio 24, 1933 DIRVA
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arba:

Valio “Balbo Antrasis”!
Visi girdėjot kad kada nors 

bus “sunda diena” ir, kaip da
bar atrodo, “sudna diena” ga
li įvykti Kaune ateinančią va
sarą. Dalykas, matote, ne vi
sai paprastas. Tie kurie turi ge
ras ausis, dvi akis, ir dar pusė
tiną uoslę gerai žino, girdi, ma
to ir nujaučia kad Chicagos 
Lietuviški cicilikai ne juokais 
rengiasi skristi į Kauną.

Jie dabar siuntinėja savo Įga
liotinius po visas Lietuvių ko
lonijas ir rengia jose skraidy
mus. Iš to uždarbio mano pir
kti didelį oroplaną (lėktuvą), 
kuris kaip tetervinas perskris 
per didį Atlantiką be jokio nu
kritimo ir nusileis Kauno oro- 
drome. Tokiai prakilniai cicili- 
kų užmačiai pritarė visas pa
saulis, nes tai yra gražus, kul
tūringas, inkorporuotas darbas, 
už kurį nei vienas neima atsa
komybės.

Cicilikų sumanymas skristi 
be nukritimo į Kauną rado be
veik 150% pritarimą, taip kad 
išskridimas ir pasiekimas Lie
tuvių laikinos sostinės pasida
rė paprastas dalykas.

Berenkant aukas pasirodė dar 
viena nepaprasta proga. Chi- 
cagoj atsirado Sally. Sally yra 
“fan dancer”, šokikė kuri nedė
vi šlebės, tik pasidengia kūną 
sparnais. Tie jos ir jos drau
gių šokiai kažin kodėl pasida
rė nepopuliarus. Tat vieną gra

Taip Apvalūs, taip Kieti, taip Pilnai Prikimšti

žią dieną vienas teisėjas nubau
dė Sally ir pasakė: “Chicaga 
dar nėra prisirengus prie nu
dizmo”. J* išvažiavo Į New 
Yorką ir ten jai nepasisekė jos 
“sparnų šokiai”. Dabar lieka 
neišrištas klausimas ką Sally 
darys su tais sparnais, kurie 
yra labai tinkami skridimui, nes 
yra iš plunksnų ir labai dideli. 
O mes esam girdėję kad pauk
ščiai lekioja sparnais visai be 
vargo. Tas tai ir paskatino mu
sų cicilikus lėkti per Atlantiką. 
Tame jau biskį daugiau negu 
pelėdos gabumai, kaip sau no
rit.

Prie tokių aplinkybių reikia 
tikėtis kad socialistų skadronas 
tikrai pasinaudos Šalies nelai
me ir kitomis galimybėmis — 
jie gaus “bargeną”, ir ko dau
giau reikia!

Taigi, įsigijus tos šokikės 
sparnus, musų cicilikai turės 
progos pasiekti Kauną be mo
torų, be gasolino, be aliejaus 
(nors jie kada tai prisidirbo 
net Kiniško aliejaus). Oh Sal
ly! Tavo sparnai rimtam, kul
tūringam Lietuviškam narodui 
tikras išgelbėjimas! Dabar mu
sų cicilikai, įgavę tavo ir ta
vo draugių sparnus, ne tik vie
nas ar du, bet visas skadro-l 
nas pasieks Kauną!

Dabar pasitaiko proga pačiam 
buvusiam “Altass” prezidentui 
Grigaičiui sulošti Balbos rolę. 

Jis irgi turi barzdelę, kuri irgi 
sutaupys pinigo, nes nereikės 
pirkti kompaso, nes jeigu bar
zdą seksi niekad nepaklysi.

Apie tą garsų skridimą pra
neša rimti redaktoriai kaip Vi- 
taitis, Tysliava, Vaidyla, Pru- 
seika, Mikelsonas. Viskas OK, 
važiuojam!

štai Grigaitis, kaipo antras 
“Balbo”, saliutuoja, atsisveiki
na su Chicaga ir sveikina Kau
ną. Visas socialistų skadronas 
kelionėj, ir visi rėmėjai kaklus 
ištiesę žiuri kaip gražiai lekia 
skadronas per Atlantiką tiesia 
linija į Kauną.

5 valanda ryto Kaune.
Aukštai ore pasirodo lyg ko

kis paukščių buris. Kauno žmo
nės nežino kad čia atlekia. Bet 
štai ateina iš Chicago kable- 
gramas kad tai atlekia Chica- 
cos “Altass” skadronas, kuris 
jieško Kauno orodromo. Tuoj 
atbėga kapeli ja, groja marsa- 
lietę, Markso paveikslas pasta
tytas ten kur atsibuna priėmi
mas antrojo “Balbo”.

Subėga ministerial, sveikina 
naują “Balbo”, ir atsiprašo 
kad nespėjo nei arbatėlės at
nešti.

Apie 8 vai. ryto nuo Virba- 
liaus atžvanga traukinis su la
bai daug pasažierių, ir pasiro
do kad visi Plečkaitininkai su- 
gryžo. Ir tada ministeriams ir 
generolams tik per kepures ir 
valio! revoliucija arba “sudna 
diena” Kaune! Visi cicilikai 
užima policijos vietas apgyni
mui “demokratijos”, Lietuvos 
kariumenė apsitraukia tamsiai 
rausvais rubais, Lietuvos gene

rolai saliutuoja cicilikų korpu
są, kurie nesaliutuoja gauna 
per kepures, ir skadrono vadas 
“Balbo II” praneša kad Lietu
vos “fašistiška valdžia” pakeis
ta socialdemokratiška! Tuoj 
užveda tarybas su žulikovskiu, 
Hitleriu, Kapsuku, ir kitais šau
niais “demokratais”. Demokra
tija atsteigama, karo stovis pa
dvigubinamas, kad cicilikų gar
bė nebūtų įžeista. Visi Lietu
vos ministerial rezignuoja, ir 
“Balbo II” paskiria naują ka
binetą (be stalčių).

Į Chicagą iš Kauno ateina 
tiek telegramų kad telegrafo 
kompanija samdo ekstra trekus 
telegramus" išvežioti. Market- 
parke viena vaistinė užsidaro 
del iškilmių. Sustoja duonke- 
pyklos veikę ir iš džiaugsmo 
žmonės net badauja.

Redaktoriai Amerikoje, kurie 
nerėmė cicilikų skridimo, “Vy
ties”, “Darbininko”, “Dirvos”- 
“Liaudies Tribūnos”, “Draugo”, 
“Margučio”, “Moterų Dirvos”, 
“Amerikos Lietinio”, labai nu
siminę. Tysliava žiuri per At
lantiką ir ketina važiuoti Kau
nan poezijos rašyti. Kapitonas 
Jurgėla rezignuoja iš kapitono 
titulo, “Tėvynė” parausta iš 
džiaugsmo, “Naujienos” išeina 
tris kartus per dieną, “Sanda
ra” virsta dienraščiu, “Vieny
bė” atgauna iš SLA. namą.

Kaune jaučiama kad atėjo 
“sudna diena” visiems tiems 
kurie nepripažino plečkaitinin- 
kų ir cicilikų. Nauji rinkimai 
Pilviškiuose.

Skridimas visai pasekmingas.
B. F. S.

187,000 ILLINOIS BEDARBIŲ GAUS DIRBTI 
SULYG VALDŽIOS PLANO

Chicagoj yra 225,000 šeimų 
kurios gyvena iš pašalpos.

Lapkričio 16 d. Illinois vals
tijos gubernatorius Horner iš
leido pranešimą kad valstijos 
bedarbiai, 187,000 skaičiuje, 
kurie palaikomi labdarybe, butų 
suregistruoti dirbti, nes valsti
ja gavo tam tikslui iš federates 
valdžios pinigų įvairiems vie
šiems darbams vesti, kad aprū
pinus bedarbius pragyvenimu.

Paimtieji į darbą dirbs po 6 
į dieną.

Numatoma kad iki Gruodžio 
1 d. bus paimta dirbti nemažiau 
100,000 bedarbių ir palengva 
stos dirbti kiti, kaip tik greit 
bus galima darbus paruošti.

Štai kaip maždaug Illinois 
valstija gavo pinigų viešiems 
darbams: Miesto upių aptaisy- 
mui, kraštų sustiprinimui ir gi
linimui $663,000; senų namų 
taisymui $1,237,000; pašalpoms 
'(pensijoms) $23,000; viešų dar
bų inžinierių departments $2,- 
250,000; parkams' ir žaislavie- 
tėms $4,418,000; planų depart
ments $129,000; vandens de
partments $129,000; gatvių 
taisymui $34,418,000; inžineri
jos departments $4,564,000; 
policijos departments $544,- 
000; gazo ir elektros — $298,- 
000; šaligatvių taisymui $1,- 
200,000; ugniagesių departm. 
$329,000.

Tokios tai sumos skiriama 
viešiems darbams varyti, kad 
bedarbiai galėtų gauti užsidirb

ti pragyvenimui. Prie tų dar
bų pirmoj vietoj statomi visi 
tie kurie neturi pragyvenimo 
šaltinių. Kurie taip sau tingi
niavo ir pašalpą ėmė dabar tu
rės dirbti be atsisakymo.

Lapkričio 20 d. Chicagoje 
pradėjo dirbti apie 6,000 be
darbių. Miesto gatvėse, par
kuose ir šiaip vietose jau ma
tosi būriai darbininkų kurių 
pirmiau nesimatė.

PASAULINĖS PARO
DOS INEIGOS

Pasaulinę Parodą, kuri užsi
darė Lapk. 11 d., aplankė su
virę 22,300,000 žmonių. Paro
dos ribose lankytojai paliko pi
nigų $25,545,000, arba po $1.15 
kiekvienas. Gi pačiame mieste Į 
svečiai praleido arti $400,000,- 
000.

Parodos įrengimas atsiėjo 
$37,000,000, taigi dar neatrin
kta pinigai tų kurie Parodą rė
mė. Kuomet Paroda atsidarys 
kitą vasarą ir ją aplankys dar 
12,000,000 žmonių, tada įrengi
mas bus pilnai apsimokėjęs.

Iš Parodos turėjo naudos ne 
tik Chicaga. Paveizdan tik vie
na New York Central gelžkelio 
linija Parodos bėgyje atvežė į 
Chicagą 652,147 pasažierius, o 
kur kitų gelžkelių, autobusų ir 
šiaip važiavusieji pasažieriai, 
kuriems visiems kaštavo pasie
kimas Chicagos, o iš to kas nors 
turėjo pelno.

SLA. .322 KP. RENGIA ŠO
KIUS. SLA. 322 kp. žinoma 
kaipo jaunuomenės kuopa. Ji 
rengia Lapkričio 29 d., trečia
dienio vakare, didelius šokius 
kuriems gros garsus Dave Cun
ningham orkestras, šokiai bus 
vienoje iš gražiausių salių, C- 
sino Moderne, 913 E. 63rd St. 
Tikimasi didelės daugybės jau
nimo iš Chiacgos ir apielinkės. 
Tikietai tik 40c ypatai. Tėvai, 
motinos, dukterys ir sunai kvie
čiami atsilankyti į šį vakarą ir 
susipažinti. žilas Jaunuolis.

TYRINĖJA PIENO BIZNĮ
Lapk. 16 d. Chicagoj įvyko 

investigacija pieno biznyje, ką 
pasiėmė daryti federalė valdžia 
del prasiplėtusio pieno išplatin
toji} savitarpinio karo. Dide
lės pieno kompanijos pardavi
nėjo pieno kvortą net po 8c kad 
tik išstūmus iš biznio mažus 
pieno išplatinto jus.

Investigacijoj dalyvavo viso
kių biznierių, tik nedalyvavo 
karvės, kurios pieną duoda, ir 
pieno pirkėjai, čia pasirodė 
kad kai kuriems rupi svetimi 
reikalai, ką net pastebi Chica
gos spauda.

SLA. NOMINACIJŲ REIKALU
Chicagoje atsibuvo tautiškos 

minties veikėjų pasitarimai net 
keli aptarimui SLA. Pild. Ta
rybos nominacijų. Susirinki
muose paaiškėjo kad J. J. Ba- 
chunas nekandidatuoja į SLA. 
prezidentus, kaip jis pats pa
reiškė.

Po aptarimo, Chicagos tauti
ninkai veikėjai siūlo sekanč us 
asmenis į SLA. Pild. Tarybą: 
Prezidentu — Inž. P. J. Žuris 
iš Ohio, vice prezidentu Jonas 
Valaitis iš Brooklyno, sekreto
rium V. M. Čekanauskas arba
M. A. Raginskas; iždininku J. 
S. Lopatto; iždo globėjais J. 
Januškevičius Jr. ir Jonas šil
kas. Dr. kvotėju *Dr. J. S:.a- 
nislovaitis.

Plačiai pasitarus atrodo I id 
šie visi asmesnys yra tink? ai 
į SLA. Pild. Tarybą, nes dabr- 
tinė SLA. valdyba-pasirodė ga
na silpna. Butų geistina k ?.d 
butų išrinkti tik tokie asmei ys 
kurie turi idėją, pas kuriuos 
yra nors kiek meilės savo t ui
tos.

“MARGUČIO” VAKARAS ( 2- 
RAI PAVYKO

Lapk. 16 d. Pilsen Gardi is 
salėje įvyko “Margučio” vai a- 
ras. Publikos buvo gana da g. 
Programą išpildė komp. Vana
gaitis, J. Olšauskas, dramat r- 
gas Jonas Steponaitis ir chor .s. 
Programas buvo įdomus, šo’ ių 
muzika gera. Daugiausia j o- 
ko suskelė tai p. A. Lapinsko 
gimtadienio iškilmė. Buris .i- 
nelių atnešė į sceną didelį py a- 
gą su 25 žvakutėmis. Prie py
rago atlikta tam tikros cerer li
nijos su muzika, o vėliau p. La
pinskas pyragą pjaustė ir da
lino publikai, šokiai tęsėsi ki 
12 vai. nakties, ir visi gera le 
upe išsiskirstė. R .p.

Copyright, 1933, Th® 
American Tobacco 

Company.

Lengva matyti, kodėl tiek daug moterų labiau mėgsta 
Lucky Strike. Luckies yra pilnai prikimšti ilgais 
pluoštais parinkto tabako, apvalūs ir kieti iki pačių 
galų. Tai reiškia, jog Luckies visuomet traukiasi 
lengvai, visuomet dega vienodai. Tai taipgi reiškia, jog 
jie neturi erzinančių liuosų galų prilipti prie lūpų 
arba suteršti gražius dalykėlius moters krepšelyje. Ir 
kas diena moters daugiau ir daugiau parodo sayo 
įvertinimą sakydamos, jog “Luckies patenkina”.

VisuOMET ptaklžusTs^tSbak'iis

VISUOMET puikiausia apdirbimas

VISUOMET Luckiespatenkina/

*it's toasted ”

VIEŠAS PAREIŠKIMAS SLA. 
NARIAMS

Įvairių kolonijų veikėjai ir 
veikėjos man suteikė garbę re
komenduodami mane į S.L.A. 
Vice Prezidento vietą.

Tačiau kad mano visas lai
kas turės būti pašvęstas Ame
rikos Lietuvių Sąjungos reika
lams tai kandidatūros į SLA. 
Pild. Tarybą palaikyt negalėsiu.

Prašau priimti mano padėkos 
žodį už man suteiktą garbę ir 
kartu šiuomi rekomenduoju, pa
sitaręs su kitais Chicagos vei
kėjais, į Vice Prezidento vietą 
Joną Valaitį (buvusį “Vieny
bės” redaktorių-.

DĖL GERKLĖS APSAUGOS — DĖL GERESNIO SKONIO Bronius F. Simons-Simokaitis.
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SOVIETU RUSIJA PRIPAŽINTA
*---- ------ ’--------------------------

Lapkričio 17 d. Amerikos- 
vyriausybė suteikė Sovietų 
Rusijai pilną pripažinimą.

Pripažinimas yra vienas 
iš Prezidento Roosevelto 
programo punktų, ir už tai 
nereiktų atiduoti kredito 
Litvinovui, kurs čia buvo 
atkviestas tik formalumus 
atlikti. Dabartinė Ameri
kos administracija turėjo 
Sovietų pripažinimą savo 
progranle ir jį įvykdė.

Per tūlą laiką tarp Roo
sevelto administracijos ir 
Sovietų Rusijos vyriausybės 
ėjo susirašinėjimai ir tari
maisi, kurie privedė prie 
pakvietimo ir atsilankymo 
Litvinovo.

Sovietai žadėjo Amerikai 
daug biznio už tą papras
tam darbininkui nesupran
tamą ir rodos nereikalingą 
formalumą — pripažinimą. 
Bet pripažinimu atsinauji
na santikiai tarp Rusijos ir 
Amerikos, kurie nuo 1917 
metų buvo nutraukti.

Kaip sandariečiai taip ir 
Brooklyniečiai kodėl tai vis 
kiša i iždininkus socialistą 
Gugį ir lyg del juoko pride
da “arba” Lopatto.

Kodėl nebūti vyrais, ko
dėl nepasireikšti už Lopat- 
tą? Jis yra advokatas taip 
kaip ir Gugis; jis yra atsi
davęs SLA. reikalams per 
daugeli metų; jis gyvena 
arti New Yorko ir sutau
pys Susivienijimui šimtus 
dolarių “kelionių ir sugaiš
čių”.

Simanas Daukantas. Spa
lių 28 d. suėjo 140 metų nuo 
gimimo Lietuvos istoriko 
Simano Daukanto. Jis bu
vo aukšto mokslo vyras, ir 
kaip tik gavo progą ir ap- 
inkybės pavelijo dirbo savo 
tautai. Jis netroško gar
bės, nes savo veikalus leido 
pasirašydamas Įvairius ki
tokius vardus ir pavardes.

Pakeista Bonams
Apmokėti Įstatymas

“Dirvos” korespondentas 
iš Kauno rašo kad Lietuvos 
ministerių kabinetas pakei
tė Įstatymą apie Lietuvos 
valstybės paskolą nuo Ame
rikoje gyvenančių Lietuvių.

Einant tuo pakeitimu, 
Laisvės Poskolos bonai ap
mokami per dešimtį metų 
nuo jų išpirkimo termino 
dienos, tai yra iki 1945 me
tų Liepos 1 d. Palūkanos 
išmokamos vieną kartą per 
metus už išėjusį Liepos 1 d. 
kuponą, bet ne vėliau kaip 
iki 1945 metų Liepos 1 d. 
Paskutiniais metais palūka
nos išmokamos kartu su bo- 
nais.

Lietuvoje bonus ir palū
kanas išmoka valstybės iž
das litais dolario kursu.

Amerikoje palūkanos ir 
patys bonai apmokami do- 
lariais tose įstaigose ku
rioms jų išmokėjimas fi
nansų ministerijos bus pa-

Galutinos sutartys dar te
bedaromos ir jos bus žino
mos vėliau.

❖ ❖ *
Amerika siunčia savo am

basadorių Į Maskvą ir su
juo tūlas komisija. Rusija Istorine Apysaka

Visi atmename 1928 me
tais buvusią nederlingą va
sarą šiaurės Lietuvoje, ka
da buvo sunaikintas beveik 
visas laukų derlius. Val
džia suteikė tiems ūkinin
kams 30,000,000 litų pasko
lą (pusė duota pinigais, pu
sė javais). Dabar Lietuvos 
valdžia išleido patvarkymą 
kad tą paskolą ūkininkai 
galėsią grąžinti javais.

Brazilijoje Lietuvių esa
ma apie 40,000, kurių reika
lų sužiurėjimui paskirtas 
ir Lietuvos konsulatas.

“Kražių Skerdyne”. Šio 
mėnesio 22 d. sueina 40 me
tų nuo žiaurios Rusų kazo
kų skerdynės Lietuvių Kra
žiuose. Butų gerai kas kas 
iš “Dirvos” senų skaitytojų, 
jeigu toks yra kurs pats tą 
atsitikimą atmena, aprašy
tų apie tai.

Spalių 27 d. suėjo 20 me
tų nuo mirties vieno iš pir
mutinių Amerikos Lietuvių 
redaktorių — Kun. Antano 
Kaupo. Jis buvo “Draugo” 
redaktorius, bet plačiai rašė 
keleto j žurnalų Lietuvoje ir 
išvertė nekurtuos kitų rašy- 
toiu veikalus Į Lietuvišką 
kalba.

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS

atsiųs tą patį. Diplomati
niai santikiai stovės taip 
kaip stovi tarp Amerikos ir 
kitų šalių.

Amerikos ambasadorius į 
Maskvą jau paskirtas — W. 
C. Bullitt.

Sovietai savo ambasado
rium Washingtone paskyrė 
Aleksandrą Trovanovskį.

Tarp nužiūrėtų į ambasa
dorius buvo ir Valerijonas 
Mežlaukis, aukštas Soviete 
komisaras.❖ ❖

Del biznio tai reikės pa
žiūrėti. Sovietai daug ko 
turės pirkti iš Amerikos, ko 
kitur negalės gauti. Kitką 
gi ims ten kur gaus pigiau 
arba lengvesnėmis išlygo
mis.

Pritariančiai Sovietų pri
pažinimui atsineša Prancū
zija, Anglija ir Tautų Są
junga. Tik senieji Rusijos 
caristai sako kad Amerika 
“susideda su pavojum, ge
rai žinodama kad Sovietų 
vyriausybė negalės ir neno
rės pildyti savo padarytų 
sutarčių.”

Rusijoje visi sutiko pri
pažinimą kaipo didelį So
vietų laimėjimą.

Sovietų Rusijos pripaži
nimas yra vienas iš didžiau
sių šių dienų tarntautinių 
santikių istorijoje Įvykių ir 
linkėtina kad išeitų Į gerą.

Rašo K. S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)

Alpio Mirtis

Merunas ir Gaižys, juodo karžygio įpė- 
iniai, tėvo ir motinos mylimi, gyveno kaip 

du paukščiai po dangum. Vėl susiėję, jie
du- vienas kitu džiaugdamiesi, jautėsi kaip 
lu vaikai, ir vienas kitą labai mylėjo. Nors 
prieš juos stovėjo klausimas kuris iš jų 
Daugupius valdys, bet kadangi dar jų tū
zas buvo pačiame tvirtume žmogus ir dar 
Igai galėjo gyventi, todėl apie jo pilies pa
veldėjimą sunai visai nesvajojo.

Tik nerimą Alina, kuriai pradėjo rupė- 
i kuris liks Įpėdiniu: Gaižys ar Merunas? 

Nebūtų ji motina jeigu tas jai nebūtų ru-- 
)ėję.

Kuomet prašvito pavasario saule, kuo- 
net Nemune ir Vilijoje vanduo nešė ledus 
r aptvindo plačius plotus, Alina ir Ardys 
■u savo Simais stovėjo aukštai pilies kuo 
e, į visa tai žiurėjo ir kas sau ką tai gal

vojo. Oru plaukė paskirais gabalais dideli 
balti debesys, sudarydami įvairius pavida
lus, kartais net į žmonių galvas panašius. 
Alina, kuri jaunystėje ypač mėgo į de
besis žiūrėti, vaikštinėdama savo tėviškės 
kalneliais, j ieškodama debesuose savo bu
dinčių karžygių-mylimųjų, to buvo pįlniau- 
_-ia atsiekus, nes prie jos stovėjo trys smar
kiausi jos laikų narsuoliai kokius tik že
mėje buvo galima rasti.

Alina mintimis-svajonėmis perbėgo vi
są savo jaunystę. Ardžiuį gi įspūdį darė 
galingi Nemuno ir Vilijos vandenys ir jis 
galvojo ką gali padaryti du veikdami iš--

Dar Vienas Sąrašas
“Vienybė” praneša kad 

“New Yorko ir Nes Jersey 
apylinkių kuopų veikėjai” 
nustatė sekantį sąrašą į S. 
L. A. Pild. Taryba:

Prezidentas — X. Strum
skis; Vice-Prez. — A. S. 
Trečiokas; Sekr. — M. J. 
Vinikas; Iždininkas — Lo- 
patta arba. Gugis; Iždo glo
bėjai — S. Mockus ir J. Šil
kas; Dr. Kvotėjas — Dr. J. 
Stanislovaitis.

Šiame sąraše yra vienas- 
kitas kandidatas kurį rems 
ir tautininkai. Nėra abejo
nės kad nominacijoms pra
ėjus bus padaryta pakeiti
mai tautininkų sąraše ir 
remiama keli kandidatai iš 
šio sąrašo.

Blogiausia bus su prezi
dento kandidatais, nes jų 
bus daugiau i 
prieš socialistų kandidatą.

vien. Galybės kokią sudaro Nemunas ir 
Vilija subėgę į vieną niekas neįveiktų.

Merunas pasakojo Gaižiui apie gyve
nimą vikingų žemėse, kaip ten, pavasariui 
artėjant, visi rengiasi į keliones juromis, 
taiso senus laivus, stato naujus, gaminasi 
ginklus, ir laukia išvykimo dienos. Jam 
nejauku darėsi kad pavasaris jau čia, o, 
Daugupių pilis sau rami, niekas nesirengia, 
niekur nemano keliauti. Rodės jam kad ir 
jiems reiktų rengti laivus ir kaip tik gegu
tė pirmą kartą sukukuos, leistis Nemunu 
toly n — kur nors — ko nors j ieškoti, ka
riauti, nors visur buvo tik savi žmonės ir
reikėjo juos gelbėti, užtarti, ne skriausti.

Gaižys daugiausia’kalbėjo apie kauty
nes kurios jų pilyje Įvyks, Mildos šventei 
atėjus, ir pasakojo kokie narsuoliai ir ko
kios minios žmonių pas juos susirenka.

Kas tai iš jaunųjų vyrų pašaukė Me
niną ir Gaiži prie savęs, ir pilies kuore li
ko Alina ir Ardys vienudu.

j u. Alina, drebančia širdimi, sunkių min- 
negu vienas |čių slegiama, priėjus dar arčiau prie savo 

i kandija,in. I vyro, pradėjo užsimindinėti apie tai kas jai

labiausia rūpėjo: Kuriam sunui jis paves 
Daugupius valdyti? . .. .

Daugupių didkunigis suprato ko jo 
žmona nori, ir ta jos iškelta mintimi labai 
susirūpino. Išspręsti tą klausimą greitai 
r lengvai jis negalėjo, nes čia pat jau bu
žo dvi nriešginybės. Pats Ardys, visą lai
ką su Gaižiu Daugupiuose gyvendamas, ži
nojo kati pilis turės likti jam valdyti. Da
bar gi suprato kad Alina savo norais kasa 
iš po jo tvarkos pamato smiltis, nes nori 
'Meniną matyti Daugupių Įpėdiniu. Prie
šintis jai jis nenorėjo, suprasdamas kokį 
vargą per daug metų nešė savo sunaus jieš- 
ko.dama, ir tiktei tam ko dabar nori, ne- 
jąugi ji turės b.ųti apvilta ?. . . .

Vanduo, kurs iš abiejų upių ledus ver
tė i kalnus ir kėlė didžiausi ūžesį, davė 
Ąrdžiui išeitį iš to keblaus klausimo. Jis 
prakalbėjo:.

—■ Apie vieno ar kito jų užvaldymą 
mano pilies dar peranksti kalbėti. Bet 
kaip dabar prie manęs, tąip ir vėliau, ka
da manęs neliks, jeigu jiedu, kaip šios dvi 
upės, kurios vandenį supila į vieną ir pasi
daro dar galingesnės, sudės savo spėkas Į 
vieną ir gražiai krūvoje sugyvens, jie su
darys dvigubą galybę, Daugupiai niekados 
bus nenugalimi ir jų visi bijos ir klausys.

Alina nurimo. Ji mylėjo abu vaiku, 
bet savą sūnų labiau. Nors dar Ardys bu
vo jaunas žmogus ir peranksti buvo apie 
pilies Įpėdinius kalbėti, bet jos motiniška 
rūpestis ją prie to privedė. Dabar gi Ar- 
džio rimtas ir geras atsakymas privedė 
Aliną palikti tą klausimą nejudinamą il
gesniems laikams.

Daugupių narsuoliai dieną-naktį tru- 
sėsi, rengėsi prie kautynių, kurios jau ar
tėjo. Gaižys buvo visas prisirengimo va
das, Kaip tik sniegai nuslinko iš visų kam
pų, žemė p įgausėjo, Daugupiuose pradėjo 
pasireikšti gyvumas, kurio per žiemą sto- 
kavo. Dabar ir vikingai užmiršo savo nuo
bodulį, nors neturėjo kur plaukti. Jie tru- 
sėse vandenųose, ruošdamiesi kautynėms 
ir rengėsi parodyti įvairius žaislus vande
nyje. ' $ $ $

Mildos šventės diena atėjo. Į Alekso.- 
to elką ši pavasarį susirinko nepaprastai 
daug žmonių, kaip nebuvo susirinkę per 
visus pereitus penkis desėtkus metų. Plau
kė minių minios net iš tolimų kampų.

Kodėl toks žmonių suplaukimas, kokį 
tik patys senieji teprisimena? Ar rinko
si Meniną pamatyti?

Per visą kraštą kurs Mildos šventiny- 
čios žinioje buvo, tą pavasarį ėjo vaidylu- 
čiai ir šaukė žmones pribūti Į šventinyčią. 
Tas visus labai surūpino, nes tik labai re-
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LIETUVIŠKOS ENCIKLOPEDIJOS
LEIDIMO REIKALAI

išplatinta nemažiau 10,000 egzempliorių.
Ši Enciklopedija bus milžiniškas įna

šas Lietuvių tautos kultūrai,—Tsb.
Atgimus nepriklausomai Lietuvos val

stybei ir beugdant savą Lietuvišką kultū
rą, iškilo reikalas sukurti ir savo enciklo
pediją. Šio sunkaus darbo ėmėsi koopera
tinė sąjunga “Spaudos Fondas”. 1932 me
tais buvo sudaryta enciklopedijai leisti ko
misija, į kurią inėjo visa eilė žymių Lietu
vos universiteto profesorių, ir tų pačių me
tų pabaigoje darbas buvo pradėtas. Prie 
enciklopedijos leidimo dirba apie 30 įvai
rių sričių mokslininkų-profesorių ir dau
giau kaip 200 bendradarbių.

Enciklopedija leidžiama sąsiuviniais 
72 puslapių kiekvienas. 12 sąsiuvinių su
daro vieną tomą. Iki šiol jau išėjo pirmas 
tomas ir įpusėtas antro tomo leidimas. Pir
mas tomas ir dalis antrojo apima raidę A, 
kuria prasideda daug Lietuviškų žodžių. 
Kitos raidės tiek daug vietos neužims ir 
enciklopedijos leidimas, tikimasi, eis spar
čiau. Antrojo tomo jau išėjo 5 sąsiuviniai.

Išviso enciklopedijos išeis 10 tomų, po 
apie 840 puslapių kiekvienas. Manoma 
kad visa enciklopedija bus išleista per 6—7 
metus.

Susidomėjimas Lietuviška Enciklope
dija yra gana didelis. Jau yra apie 8000 
prenumeratorių. Tikimasi kad tas skai
čius žymiai padidės, nes enciklopedijos kai
na ir išsimokėjimo sąlygos labai patogios 
Nemaža užsakymų Lietuviškai Enciklope
dijai gauta ir iš užjūrių kraštuose gyve
nančių Lietuvių inteligentų.

Enciklopedijos kaina, atsižvelgiant į 
pausdinimo sąlygas ir prenumeratorių 
'kaičių, nėra aukšta. Pirmas enciklopedi
jos tomas, spausdintas ant gero popiečio, 
kaštuoja Lietuvoje 51 lt., ant prastesnio 
nopierio Lietuvoje 44 lt., užsieniuose — 70 
litų. Viršeliai paskiriems enciklopedijos 
temams duodami trijų rūšių: drobiniai'— 
no 4 lt., pusodiniai — 8 lt., ir odiniai — 15 
litų.

Manoma kad išviso enciklopedijos bus

tuose ir nepaprastuose atsitikimuose 
laroma.

Juo išsiuntė žmones sukviesti vyriau- 
;is krivė Alpis. Jisai rengėsi mirti. Šis 

šventas senelis jautė jau atgyvenęs savo 
laiką — jau buvo arti pusantro šimto me
tų amžiaus. Pražilęs, nusilpęs, apakęs. Jis 
pasiryžo apleisti žmonių tarpą ir šią žemę 
ir keliauti į Anapilę pas dievus ir ten tarp 
laimingųjų apsibūti'iki laiko galo.

Paprastieji žmonės rinkosi į šventą 
elką, o kunigai, kuriems buvo pakeliu, už
suko pirmiausia į Daugupius.

Kelios dienos prieš šventę jau visur 
buvo pilna žmonių ir niekas nepavėlavo, 
visi norėjo matyti tai kas turės dėtis.

Šventame elke buvo sukrautas didis 
laužas, pirmą kartą per daug metų, kaip 
tik Mildos šventinyčios lankytojai atsime
na.

Šventoms apeigoms baigiantis, ant lau
žo pasirodė baltuose rūbuose pavidalas 
vainikais aprėdytas, kurį žmonės pažino 
Alpi. Aplink laužą buvo buris vaidilučių- 
mergaičių ir pulkas krivių. Pakaitomis 
vyriški ir moteriški balsai giedojo mirties 
raudą. »

Visi suprato kas dėsis. Žmonės pra
virko ir laukė, lupas sukandę, ašaras 
braukdami, ką šventas senelis pasakys. Al
pis prabilo:

—■ Susirinkot jus šiandien pamatyti 
mane paskutinį kartą. .. . Bet aš jau jūsų 
nematau. Dievai atėmė man regėjimą žmo
nių, kad geriau regėčiau dievus, pas ku
riuos tuoj nukeliausiu.... Aš palieku jus 
čionai, žemėje, bet tikiu matyti jus visus, 
kurie tik busit verti, dievų akivaizdoje, 
kuomet atkeliausit į paskutinį gyvenimą 
Anapilėje.... Aš baigiu savo žemišką gy
venimą, pasiaukodamas dievams už sugrą
žinimą Daugupiams Menino ir Alinos, ku
riuos visi laikėm žuvusiais.... Džiaugia
mės mes visi jais, džiaugiasi dievai, ir per 
tą jauną narsuolį jie laimins musų kraš

šeLKI, VĖTRA
Bėgo vasara saulėta.
Juokės naktys sidabrinės.
Karšti bučkiai numylėtos 
Saldino mano krutinę.
Su margai dažytom pievom, 
Su jos šypsena saulėta
Smagios bėgo jaunos dienos, 
Graži vasara saulėta.
Kai saulėlydžiai raudoni 
Nubučiuodavo pušynus, 
Suokdavo laukais malonios 
Meilės dainos sutartinės.
Kloniai vargais užusėti, 
Laime naktys nusagstytos: 
“Tau tiktai svaigiai mylėti”, 
Širdžiai imdavo sakyti.
Išsigando juodo vargo
Mano mylimos krūtinė:
Jos daina—sau austi dalią
Suptą marškomis šilkinėms.
Palikau aš josios lupom 
Lyg rudens diena niūrūs.
Tat su saule te ji skraido — 
Aš — su vėtrom po laukus.
Jei širdis josios šilkinė 
žaidžia sūkuriuos pūkų, 
Rimk, širdie, mano krūtinėj, 
Vėtrų supama laukų!
Šėlki vėtra, mano daliai, 
Sukit viesulos suktinį!
Skelki jaunystės ugnelę 
Vėtrų supama krūtinė!
Jei, lyg rausva rožė sodų,
Rimsta mylima šilkuos,
Tat mano širdies paguodai — 
Šėlkit viesulos laukuos!

Pajuostė, 9-X-33. Vainis Dainoras.

tas Į tą. .. Dievai buvo mums geri per ilgus 
I laikus: palaikė taiką tarp musų, per daug 
metų. Visi esat laimingi ir visko turit, tai
gi mokėkit ir toliau palaikyti vienybę tarp 
savęs. Klausykit savo vyriausio kunigo, 
Ąrdžio, ir po jo jo sūnų, kurie liks tėvo 
vietoje kada dievai jį pas save pašauks!. .. .

Buvo, duota ženklas, ir kriviai aplink 
laužą bėgiodami padeginėjo jį iš visų pu
sių. Durnai virto į liepsnas Sausos mal
kos smarkiai degė.

Tą paregėję žmonės ėmė garsiai verk
ti. Liepsnoms kylant, senelis stovėjo ant 
laužo nepasijudindamas, tik laimindamas 
iškėlęs rankas į minią, kurios tačiau ne
matė.

Merunas, kurs nežinojo apie tokį pa
protį ir kuriam buvo gaila senelio, del jo 
dievams pasiaukaujančio, buvo gatavas su 
;avo vikingais šokti prie laužo, ugnį išar
dyti ir senelį išgelbėti, bet senų žmonių, 
kurie aplink buvo, prišnekamas kad toks 
yra paprotis senam kriviui pasiaukauti die
vams, su gailesčiu širdyje žiurėjo kaip kilo 
’iepsnos ir apgaubė šventą žmogų iš visų 
pusių. Per liepsnas ir durnus mažai kas 
matė kaip ugnies apimtas krivis sukrito 
ant degančių, malkų ir smarkiai degė, virs
damas į pelenus. ... Jo siela tuo tarpu, 
apleidus jį, ant balto žirgo keliavo sau į 
dievų bustynę, atsižiūrėdama atgal į gai
lesčio apimtą minią.... Daugybė ašarų iš
lieta, daug silpnų širdžių nualpo ir sugriu
vo tą vaizdą regėdami, bet niekas negalė
jo šventos ugnies sulaikyti.

Malkos sudegė į baltus pilkus pelenus 
ir tuose pelenuose buvo pelenai Alpio, bet 
jų niekas negalėjo atskirti. Taip baigė sa
vo gyvenimą žmogus kurs buvo dievams- 
pasišventęs.

Po to per keletą dienų ėjo slaptos kri
vių tarybos, kurie iš savo tarpo rinko vy
riausi krivį.

Seka: Vaišės Daugupiuose.
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“Vienybėje” p. Tysliava 
nepersęnai rašė straipsnelį 
antgalyiu “Literatūra ir 
Politika”. Tame straipsne
lyje padaro pastabų del mu
sų rašomų dalykų ir parem
damas Lietuvos rašytoją J. 
Butėną, padaro pageidavi
mą kad musų literatūroje 
reikia didesnio aktivumo.

Jisai rašo: “Kad beveik 
kiekvienos tautos rašytojai 
be pasigailėjimo kelia savo 
žmonių ydas, plaka visuo
menę del jos ištižimo, žadi
na tautos, o kartu ir visos 
žmonijos sąžinę, tai mes ir 
galvoti nenorime”.

Kad taip pas mus yra, 
tam yra keletas priežasčių.

Pirma priežastis, mes kai
po tauta tik po 1905 metų 
išnaujo galėjome pakelti sa
vo galvą. Tada nebuvo jo
kių savų raštų, išskyrus ma
žų knygelių apie šj ir tą.

Mums reikėjo pirmiausia 
pažinti save, ir ėmėsi kurtis 
veikalai apie Lietuvos pra
eiti, nors visai mažai. Jų 
dar ir šiandien neturim ga
na, atsižvelgiant kaip dide
lė ir svarbi musų tautos 
praeitis buvo.

Antra, iki šiol turėjome 
visuomenę kuri buvo tik pa
ti per savo pramokus skai
tyti. Tik dabar i augo gent- 
kartė kuri pažino mokyklų 
suolus. Senajai gentkartei 
raštai panašus j Tolstojaus 
butų visai nesuprantami ir 
niekas jų nebūtų skaitę.

Jiems lengvi istoriniai ir 
šiaip pasiskaitymai, ir dai
nelės apie mergelę lelijėlę 
buvo vaistas kuris padilgi
no juos auklėti savyje mei
lę savo šalies, savo tautos, 
kurią jiems bandė išplėšti 
svetimi valdovai, o nieko j 
tą vietą nedavė. Jeigu se
nesnėj! gentkartė nebūtų tų 
raštų turėjus ir skaičius, 
nebūtume turėję pagrindo 
ant kurio reikėjo statyti sa
vo tautos nepriklausomybė. 
Taigi tas viskas buvo vieto
je ir bus.

Jaunoji musų gentkartė 
jaučia reikalą ir tokių raš
tų kaip turi kitos tautos, 
kokių pasigenda ir p. Tys
liava, naujosios gentkartės 
žmogus.

Ir galima tikėti kad tokių 
rašytojų atsirastų pas mus, 
gal jie butų išsivystę iš “ke
turių vėjininkų”, bet visa 
bėda su raštų leidėjais.

Lietuvoje leidėjai Įgudę 
leidžia tik svetimus verti
nius, kurių diduma yra be
verčiai ir musų žmonėms 
nereikalingi. Jeigu kas pa
rašo ką savą, turi pats iš
leisti. Išleistą gi, kritikai 
asmeniniais sumetimais ar
ba pavydo apimti, sutaršo, 
ir atgrąsina pirkėjus nuo 
pirkimo ir skaitymo to vei
kalo. Kaip jaunas rašyto
jas vystysis? Užtai iš šios 
gentkartės dar beveik kaip 
ir neišsivystė tokių rašyto
jų kokių pasigendama.

“Vargas pagimdo galiu-

Į LIETUVĄ
REGULIARIAI IŠPLAUKIMAI

SMAGI KELIONĖ
ŽEMOS KAINOS

Du Kalėdų švenčių 
Išplaukimai:

“United States” Lapkričio 25
“Frederik VIII” Gruodžio 9

Išplaukimų sąrašą 1934 metams, 
kainas ir kitas informacijas su

teikia agentai arba ofisas

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE
27 Whitehall St. New York

ims”, šoko priežodis. Tačiau 
daugybę literatų pakele ir 
padarė galiūnais ir garsiais 
pasauliniais vyrais davimas 
progos vystytis.

Ko musų tautoje labiau
sia reikia tai žmonių su pi
nigais kurie apie knygas 
nieko nenusimano, bet no
rėtų paremti jaunus rašy
tojus neklausinėjant apie 
jų raštų turini. Lai išsyk 
tie raštai ir butų ne kokie, 
bet juk žmogus auga, pati
ria, ir rašo apie tai ką pa-

KO JIE NORI?
Rašo P. JURGĖLA.

(Pabaiga iš pereito num.)

APIE KITUS DALYKUS
40 dolarių už bent kokį strai

psnį iš nieko nesu gavęs. Nesi
jaučiu tokiu didžiu rašytoju 
kad kas nors man taip brangiai 
mokėtų. Teisybė, esu gavęs iš 
lakūnų Dariaus ir Girėno išviso 
apie 42 dolarių propagandos 
įeikalams: popieriui, pašto žen
kleliams ir tt. Tam reikalui iš
leidau apie 25 doĮ. Bet jiedu 
patys man pasiūlė atlyginimą, 
tuo labiau kad matė mano sun
kią (kaipo bedarbio) padėtį. 
Skridimo fondo susirašinėjimo 
reikalams išleista kelios dešim
tys dolarių. O propagandos iš
laidas atlygino patys Darius ir 
Girėnas iš savo pinigų, čia jo
kio nepadorumo nėra. Bet 1932 
m. už Aviacijos Dienos skelbi
mą “N.” redaktorius pareikala
vo iš fondo 3 dolarius (tiek nu
siderėjau). Toks Dariaus-Gi
rėno skridimo “rėmimas” tikrai 
nesudaro garbės. Gal ir čia 
šmeižimas? gal ir čia aš buvau 
kuo nors kaltas?

Nei “Darbininke” nei kitame 
laikraštyje apie kokį ten socia
listų “bučį” ar apie antrą skri
dimą nerašiau ir nežinau kas 
rašė. Esu priešingas slapivar- 
džiams, jų nevartoju, nes nebi
jau pasirašinėti po savo straip
sniais. Ne taip kaip mane 
šmeižiantieji “N-nų” ar “Tėvy
nės” bendradarbiai. Apie Da
rių ir Girėną, o dabar jų pa
minklo reikalu, straipsnius siun
čiu visiems katalikų, tautinin
kų ir socialistų laikraščiams, 
nors ne visi laikraščiai įdeda 
juos. Iš socialistų spaudos “Ke
leivis” daugiau takto parodo: 
įdėjo apie Aviacijos Dienos rin
kliavą rašytą straipsnį, kurio 
“N.” visai nedėjo.

“N-nų” štabas įvairius pra
simanymus apie mane skleidžia 
ne vien per spaudą. Tą negra
žų savo darbą plečia ir per savo 
agentą Vaivadą. Šis jaunuolis, 
su kuriuo aš turėjau net drau
giškų santikhp matyt gavo iš 
darbdavio griežtą įsakymą: ter
šti Jurgėlos vardą. Jis, orga
nizuodamas antrą skridimą, ti
kina kolonijų veikėjus kad aš 
esu baisiai blogas, t. y. (1) už 
vieną straipsnį paėmiau 40 do
larių ; (2) veržiuos į antro skri
dimo vadovybę, ir tt.

Jau anksčiau pasakiau kad 
tie priekaištai neturi jokio pa
grindo. Kiti asmenys man tvir
tino kad šis jaunuolis (kuriam 
teko didelės garbės būti Pasau
linės Parodos Lietuvių Dienos 
komiteto sekretorium) labai no
rėjo likti ir Dariaus-Girėno pa
minklo statymo komiteto sekre
torium. Bet aš nekaltas kad 
komitetas mane išrinko toms 
pareigoms eiti. Užtikrinu kad 
antro skridimo propaganda bus 
pelningesnė. Tačiau tos pro
pagandos priemonė (šmeižimas 
kitų) kažin ar sukels didesnį 
visuomenės pritarimą tam skri
dimui. Tas yra žemos rūšies 
ir nerimtas pavydas. To pavy
do pasireiškimą liudija ir kitas

Šis jaunikaitis stengėsi įro
dyt Dariaus ir Girėno gimi
nėms kad aš: (1) nesugebėsiu 
parašyti knygą apie šiuos lakū
nus ; (2) jau antrus metus ne
baigiu rašyti knygelės apie A. 
Olševskį ir “Lietuvą”; ir (3) 
kad jis visų geriausia sugebės 
parašyti knygą apie Dirių ir Gi
rėną. Savo talentą aukštinti, 
o kitą niekinti yra daugiau ne
gu negražu iv nepadoru. Ko
dėl lakūnų giminės mane pa
kvietė tam darbui tai jau jų 

.reikalas ir teisė pasirinkti ra
ižytoją. Del atrodė kad A. Vai- 
ivadą, parengęs Pasaulinės Pa- 
I rodos Lietuvių Dienos leidinį, 
dabar gal rengia spaudai tą 

tiria arba kokius Įkvėpimus, 
gauna iš patyrimo ir gyve
nimo. Taip tik susikuria 
tokie raštai kokių pas mus 
dar nesama.

Iki Lietuviškas knygas 
leis vyrai kurie patys pre
tenduoja Į rašytojus, nors 
nieko neparašo, iki tokie 
leidėjai manys kad biznį ga
lima padaryti tik iš kokios 
mažos vertės išverstos iš 
kitų kalbų apysakėlės-roma- 
no, iki manys kad viskas 
kas sava negera, silpna, be 
vertės, tolei mes pasigesi- 
me visokių gerų savos kū
rybos raštų, nes musų ra
šytojai neturi progos vys
tytis.

MERUNAS
JUODO KARŽYGIO SŪNŪS

JAU LEIDŽIAMA KNYGA

knygą-albumą kurį “N-nos” sa
kė kad išleis ir visą pelną skirs 
Dariaus-Girėno paminklui. Jei 
šis vaikinas vienu sykiu sugeba 
eiti redakcijos nario pareigas, 
knygą-albumą rengti spaudai, 
naują skridimą garsinti ir dar 
po kolonijos važinėti (taip pat 
ir manęs “neužmiršti”) tai tas 
rodo tik nepaprastus jo gabu
mus ir darbštumą. Bet jis, vie
šėdamas pas mane, klausė apie 
knygelę A. Olševskio 70 metų 
sukaktuvėms paminėti; atsa
kiau kad ji senai parašyta ir 
1932 m. Gegužės mėnesį įteik
ta leidėjui.

Tat pabrėžiu kad šis vyrukas 
mane apkalbinėja iš nedžentel- 
maniško pavyd/o ir dar įsaky
tas. Bet aš vistiek nepykstu— 
jo tarnybos sąlygos nelengvos 
ir jis dar jaunas yra. Bet jo 
šefas neužmiršta mane kandžio
ti ir burnoti už tai kad aš: (1) ' 
pernai per radio kalbėjau ir j 
laikraščiuose rašiau apie 19261 
metų Gruodžio 17 d. įvykį ne
pasmerkdamas jo; (2) šymet 
prisidėjau prie Amerikos Lietu
vių- Sąjungos organizavimo. ,

“N-nų” redaktorius pats man| 
tai pareiškė Rugp. 14 d. š. m. 
Ką darysi. Aš turiu savo nu
sistatymą ir pažiūras, kurių ne- 
keičiu ir kurias pareikšti nesi
droviu. Tačiau tas nieko ben
dro neturi su Dariaus-Girėno 
paminklo reikalais. Visų savo 
šmeižkų prašyčiau nesislėpti 
slapivardėmis.

O apie “N.” redaktorių aš 
buvau geresnės nuomonės. Gal 
j|is ir vėl ims teisintis savo plū
dimais, bet gerb. skaitytojai, 
tikiuos, susidarys nešališką 
nuomonę apie to uolaus redak- 
toriaus-senelio plūdimų vertę.

šaliai atsi-

Compauy’s 
padidinimą 
pardavimu 
Tas duos

Bankuose Atsiras Dau
giau Pinigų

Didžiausias bankas Ketvirtam Fe- 
deraliam Distrikte stojo į eilę sulyp 
Prezidento Roosevelto pageidavimo 
kad visi šalies Ijankai praplėstų sa
vo kapitalą pagelbėjimui 
gaivelioti.

The Cleveland Trust 
direktoriai autorizavo 
banko kapitalo fondo 
$15,000,000 kapitalo notų, 
bankui bendrą kapitalą $35,000,000.

Imant šio žygio, Cleveland Trust 
Co. yra viena iš pirmų keturių ar 
penkių didžiųjų bankų šioje šalyje 
Kuri prisitaikė prie Prezidento kapi
talo praplėtimo programo. Keletas 
didžiųjų bankų Chicago j ir New Yor
ke tą jau padare ir tą vykdo kiek
vienas bankas šioje šalyje.

Clearing House Association užgy- 
rč Prezidento šalies gaivinimo pro
gramą trumpas laikas atgal. Na
tional City Bank of Cleveland jau 
pardavė $4,000,000 preferred stock 
į Reconstruction Finance Corporation 
kuri yra agentūra per kurią valdžia 
veda savo programą.

Central United National Banko ve
dėjai. Society for Savings, ir Ameri
can Savings Bank irgi svarsto tą 
planą ir imsis pilniausia kooperuo
ti su valdžia.

Nors valdžios pinigų dabartiniu 
laiku dar nereikalinga jokiai vietinei 
įstaigai, bet toks žygis daroma ti
kint kad reikia būti prisirengus pa
laikyti Clevelando industrialę ir 
nansinę poziciją jeigu apsireišktų 
staigus pakrypimas į geresnius lai
kus.

Šalis susiduria su gera viltimi at
einančių 
kybos. Taipgi už kelių 
prasidės pavasarinis atgijimas 
kiųjų industrijų.

Valdžia savo programe šalies 
vinimui nori įleisti i gyvenimą 
giau gyvumo. m

Šis pridėjimas naujo kapitalo di
diesiems bankams reiškia lengves
nius kreditus Clevelande ir visoje 
šalyje.

fi-

M
 Ši žavejanti “Dirvos” Re-

X—’X ■H' ■ ■ faktoriaus K. S. Karpiaus
m" 1 H u JS M H istorinė apysaka jau ruošia

ma leisti knygon ir kiek nu
matoma, bus užbaigta anksti šią žiemą. Jau apie metai laiko kaip skai
tote “MERUNA” ir gerėjatės šia apysaka, tačiau jos bus dar daugiau, 
kadangi dar toli nedaeita prie apysakos čiukuro, prie kurio einama.

Ar visi atsimenat apie ką Ivlt.- 
RUNAS” einasi? Nagi apie APUO
LĘ, kurios griuvėsius 1931-32 metais 
prie Skuodo atkasė Gen. V. Nagevi
čius, kuomi sujudino ne tik Lietuvą, 
bet Latviją ir Švediją, ir kitas šiaurės 
Europos tautas.

Kas ta APUOLĖ buvo? Tai bu
vo garsi senovės Kuršių-Žemaičių pi
lis — ji turėjo būti garsi ir galinga, — 
kurią 853 metais užpuolė ir plėšė Da
nai vikingai, ir jiems vos spėjus pasi
traukti, ant nusilpnintų gynėjų atėjo 
Žųvėdų vikingas karalius Olavas ir

sumušęs Apuolės gyventojus, pilį apiplėšė, išgriovė, o tą Lietuvos dalį 
pavergė. Taip sako istorija, taigi apysaka paremta ant istorijos.

Bet kaip matote “MERUNĄ” skaitydami, visas tas didis veikalas 
apgaubtas gražiais, įspūdingais, maloniais, žiauriais ir visokiais kitokiais 
nuotikiais ir prietikiais, iš tų laikų musų bočių gyvenimo, bet viskas tas 
apysakoje sutalpinta tiktai tam kad į pabaigą visi tie kurie iki šiol “Me
rune” ką nors veikė, ir dar veiks, sukuopę savo spėkas stotų Apuolės iš
vadavimui. Tai bus nuotikis kokio 
dar iki šiolei jokis musų autorius jo
kioje Lietuviškoje knygoje nėra ap
rašęs nei atvaizdinęs. Tai bus mu
šis į kurį bus sutraukta visi tie kar
žygiai apie kuriuos iki šiol “Meru
ne” skaitėt, ir dar skaitysit, — tai bus 
didžiausias apysakos autoriaus Kar
piaus vaizduotės tvarinis kokio iki šiol 
nei jis pats neturi jokioje savo kny
goje išdėjęs.

Tam garbingam mušiui kuris prie < 
Apuolės įvyks, jos išvadavimui, apy- \ 
sakos autorius išaugino Meruną ir ei- 
lę kitų karžygių, kurie sukasi aplink / '
Daugupius iki ateis laikas eiti vaduo- 
ti Apuolę iš žiaurių užpuolikų nagų.

Merunas tik tam ir buvo patekęs 
tarp Vikingų kad išmokti jų karia- / 
vimo būdų, ir kada ateis laikas Apuo- ~ 
lę vaduoti jis mokės kaip priruošti 
savo žmones kovoti su tais priešais, kurie,
iš Lietuvių žemių visiškai išnaikinti ir jų pėdsakų šiandien nelikę.

“Merunas” yra 34-ta K. S. Karpiaus parašytų knygų, mažų ir didelių, 
ir septinta knyga iš jo didžiųjų romanų-apysakų iš musų Tautos Istori
jos. Kaip kitos didžiosios jo apysakos taip ir “Merunas” yra labai popu-

JUODO KARŽYGIO ŠEIMA

nors žiaurus ir galingi, buna

Kalėdų švenčių geros pre- 
Taipgi už kelių mėnesių 

šun

Bai
dau-

meruno autorius

liariška, ką patvirtina “Dirvos” skaitytojų pareiški
mai ir kartu pageidavimai kad “Merunas” butų iš
leista knygoje. Iki šiol dar negalėjome žinoti ko
kio didumo bus knyga. Dabar gi jau galime spėti 
kad knyga bus nemažiau 500 puslapių didumo ir di
desnio formato -negu kitos K. S. Karpiaus knygos.

“Merune” aprašytos vietos yra arba paties au
toriaus matytos jaunystėje ir 1928 m. atsilankius 
Lietuvoje, arba paimta iš tų vietų aprašymų. Taigi 
daugelis vietų aprašoma iš apipasakojimų Amerikie
čių. Asmenų vardai labai daug panaudota “Dirvos” 
skaitytojų, tiesioginiai ir atlietuvinti; prie to daug 
veikalo veikėjų užvadinta vardais Lietuvoje ir Ame
rikoje gyvenančių žinomų ir šiaip sau žmonių var
dais (pavardėmis), jeigu tik buvo tinkami.

Knygos kainos tuo tarpu paskelbti dar negalime, 
tačiau neužilgo paskelbsime, bandydami pritaikyti 
kiek galima šiems laikams. Prenumeratorių vardai 
bus sutalpinti knygoje.
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LAPK. 30 LANKYSIS 
DAUG SVEČIŲ

Padėkavonės Dienos šventėj, 
ketvirtadieni, Lapkričio 30 d., 
Clevelande lankysis daug svečių 
iš kitų miestų, sąryšyje su di
deliu “Dirvos” pokiliu-koncertu 
tą dieną.

Dalyvaus svečiai šie:
Iš Chicagos: Lakūnas A. Kie- 

la, lakūnas J. Urbonas, kuris 
yra International Pictorial News 
atstovas. P-lė Julė Pajodytė, 
kuri Chicagoj šoko parašiutu 
iš orlaivio 2,400 pėdų aukštu
me. Kitas žymus ir senai Cle
velande laukiamas svečias tai 
Lietuvos kariumenės Kapitonas 
P. Jurgėla. Kartu su jais bus 
“Liaudies Tribūnos” redakto
rius B. F. Simokaitis.

Gerb. Simokaitis taipgi atsi
veža dvi ar tris Chicagietes pa
neles dainininkes programai.

Chicagiečiai svečiai atvažiuo
ja susipažinti su Clevelandie- 
čiais, bet jokių aukų niekam 
nerinks.

Iš Youngstowno dalyvaus to 
miesto Lietuvių žvaigždutė Ro
žė LukošeVičiutė, solistė, jai 
akompanuos jos sesuo, p. An
drijauskienė. Taipgi bus dau
giau svečių iš Youngstowno.

Prie to, bus visa eilė vietinių 
artistų ir artisčių.

Atsilankys daug žmonių iš 
Akrono, iš Loraino ir aplinki
nių miestelių.

Iš Brooklyn, N. Y., atvažiuo
ja Andrius Lapė, buvęs Cleve- 
lando veikėjas ir scenos mėgė
jas.

Koncertas bus Lietuvių salė
je, prasidės nuo 5 vai. lygiai. 
Vietinę publiką prašome pribū
ti laiku, nes nekurie svečiai ar
tist: i nori tą pati vakarą gryž- 
ti, taigi programas bus pradė
tas lygiai 5 vai.

Įžanga j koncertą bus tik 35c 
ir kelios vietos bus po 50c. šo
kiai prasidės nuo 8 vai., Įžanga 
bus 25c.

(Lapkričio 28 d. Lietuvių sa
lėje jokio parengimo nebus.)

KITOS SAVAITĖS “Dirvos” 
numeris išeis antradienį, delei 
Padėkavonės Dienos šventės.

RADIO. Ateinančio sekma
dienio radio programe dalyvaus 
broliai Luizai ir seserys Sala- 
sevičiutės. Klausykit progra
mo 10:15 vai. ryto iš stoties 
WJAYT

P. J. ŽURIS su žmona Padė
kavonės Dieną važiuoja Į Det
roit, Mich.

Komaras Nori Imtis

Youth’s Forum
Editor—Anthony Cepliauskas City Editor—Walter Krause

Business Manager—Albina Salaseviciute
Managing Editor—Peter Skukas 
Typist—Helen Palub

6820 Superior Ave. Cleveland, O. 
Phone: ENdicott 4486

DARIAUS-GIRĖNO PAMIN
KLO KOMITETAS pasiryžo 
laikytis iki bus pastatytas pa
minklas tiems žuvusioms did
vyriams. Savo susirinkime Lap
kričio 17 d. komitetas padarė 
nutarimą kad nesutinka remti 
Chicagos cicilikų fondo, iki tas 
fondas nepersiorganizuos Į vi
suomenišką, kuriame ineis at
stovai visų srovių. Prieš pati 
lakūną James Clevelandiečiai 
nieko neturi, tik pageidauja kad 
jis darytų Įtekmę į socialistus 
padaryti skridimo fondą visuo
menišku.

RUSIJOS pripažinimas sako 
atneš Clevelandui apie 20 mili
jonų dolarių vertės darbų.

GRAŽIAI PAGERBĖ. P-lė 
P-le O. Vosiliutė, atjausdama 
reikalingumą katalikiško auklė
jimo, surinko nemažą burelĮ 
publikinės mokyklos Lietuvai
čių, pamokinimui jų daugiau 
katalikiško tikėjimo. Mergai
tės pamylėjo jos darbštumą, ir 
norėdamos savo mokytojai pa
dėka voti, su pagalba jos tėvų 
surengė “surprize party”, ku
ri atsibuvo Lapk. 19, jos gimi
mo dienoje. Atsilankė nema
žai svečių, kurie apdovanojo ją 
už jos gerą darbą. Visi links
mai praleido laiką. Ten Buvus.

Kurie turite Lietuvių 
Banke pinigų ir norite 
juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage 

Kreipkitės 
P. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

PASEKMINGAS VAKARAS
Lapk. 12 d. Lietuvių saleje 

Moterų Sąjungos 36ta kuopa 
surengė gražų vakarą su pro
gramų ir šošiais. Programas 
prasidėjo 5:15 vai., puikiai su- 
griežus maršą P. Luizos orkes
trui. Naujos parapijos klebo
nas Kun. A. Karužiškis pasakė 
jautrią įžanginę kalbą, po to 
sekė perstatymas trijų veiks
mų tragedijos “Laimutė”.

Vaidinime dalyvavo: Viola 
Babarskiutė, p. Tvarkienė, p-lė 
šalkauskaitė, p-lė Kundrotaitė, 
R. Greičiūtė, p. Katauskienė, 
K. štaupas, F. Saukevičius, M, 
Ardzis, P. Jonušaitis, J. žeb- 
riukas, A. Padegimas, jaunas 
Padegimas, p. Skodžius, Jonas 
Garnis, Pr. Mačėnas. Visi ak
toriai savo užduotis atliko ge
rai, nors nekurie buvo scenoje 
tik pirmą kartą. P-lė Babars- 
kiutėr vaidindama ponios gera
širdės ir motinos rolę, atkreipė 
visos publikos domę. P-lė R. 
Greičiūtė tinkamai vaidindama 
rimtos augytinės rolę, atsisvei
kinimo akte nekurioms moti
noms net ašaras ištraukė. Re
gina yra ne tik gera pianistė 
bet ir gera scenos mėgėja.

Bendrai sakant, visi suvaidi
no labai jausmingai ir pridera
mai.

Po perstatymo, Kun. A. Ka
ružiškis pakvietė svečią Kūn. 
E. šteigmaną, iš Youngstowno, 
kalbėti. Kun. šteigmanas yra 
tikras musų tautos žadintojas, 
stiprios Lietuviškoe dvasios ir 
neilstančios energijos asmuo. 
Jis savo gražia kalba sužadino 
klausytojų meilę savo tautos, 
savo žmonių.

Paskutinė programo dalis su
sidėjo iš dainų. N. Kavaliaus
kienė, palydint pianu p-lei Sa- 
lasevičiutei, sudainavo' gražiai 
porą dainų ir net buvo iššaukta 
daugiau. Toliau, Sąjungos kp. 
narių kvartetas — K. Magilie- 
nė, K. Mulvinienė, P. štaupie- 
nė ir N. Velikienė — sudaina
vo pora liaudies dainelių, kurias 
publika taip pat iššaukė dai
nuoti daugiau.' Iš eilės sekė 
dar pora dainų, kurias išpildė 
mišrus sekstetas dasidėjus po
rai vyrų, J. Pužui ir K. štau- 
pui. Juos publika taip pat ap
dovanojo gausiais plojimais.

Kvartetą prirengė ir pianu 
palydėjo K. štaupas.
- Užsibaigus programų! visi 

programo dalyviai buvo pakvie
sti prie vakarienės, kurios su
ruošimu darbavosi U. Šukienė. 
K. Sadauskienė, V. Vaškelienė.

Vakaro suruošime darbavosi 
P. štaupienė, K. Magilienė, U. 
Šukienė, V. Katkauskienė ir P. 
Kundrotienė.

Nuoširdus ačiū visiems kurie 
tik kuom prisidėjo prie šio va
karo padarymo pasekmingu.

Komisijos pirm. P. štaupienė 
ir kuopos korespondentė.

—PARSIDUODA—
! Velionio P. Akšio Deluxe coupe 
iFord model 1931, turi būti par
duotas už aukščiausį pasiuly- 
ma (bid).

' P. P. MULIOLIS, Adm. 
6606 Superior Ave.
KAMBARIS DYKAI

Vyrui kuris vakarais prižiūrėtų 
šildymo pečių (furnasą). Susižino
ti laišku arba asmeniškai tarp 9—12 
vai. sekmadienio rytą.

J. P. Garmus
2096 W. 105 St. (Madison car)

Pora savaičių atgal atsilankė 
į Clevelandą musų žinomas im- 
tikas Juozas Komaras, ir nuvy
kęs į miesto auditoriją, kur bu
vo imtynės, Įšokęs Į ringę išsi
rengęs imtiko “uniformoj” pa
sakė kad jis sutinka paristi abu 
iš svarbiausios poros imtikii Į 
valandą laiko. Tada ėmėsi Sa- 
voldi su Washburn. Tas sukė
lė nepaprastą dalyką. Abu im- 
tikai nusigando ir išlipo lauk iš 
ringės. Kada Komaras išėjo, 
jie tik tada gryžo į ringę ir 
pradėjo imtis.

Komaras, gaudamas daugiau 
patyrimo imtynėse, ir būdamas 
pačiame stiprume vyras, nebijo 
jokio imtiko pasaulyje. Jisai 
pasiryžo nugalėti juos visus.

Ir štai dabar Komaras rei
kalauja Clevelando imtynių pro- 
moterio duoti jam bent kokį 
vyrą ir jis sutiks stoti prieš jį, 
ir jeigu jį nugalės, turės teisę 
stoti imtis su Savoldi.

Tai yra teisingas reikalavi
mas. Jis prašo savo visų pa
žystamų paremti jį šiame rei
kalavime. Kitame puslapyje 
rasite kuponą, kurį išpildykite 
ir priduokite “Dirvos” redakci
jai. Su jūsų pagalba bus iš
kovota Komarui vieta imtynėse 
Clevelande.

EDITORIAL
A Challange

Our Lithuanian wrestler Joe “Bull” 
Komar is challenging any man the 
promoters choose,—with just one pro
vision,—that if Joe defeats this 
man he will be given a match with 
Joe SavOldi.

Joe Savoldi said, “Whose afraid 
of the big bad bull”.

Joe Komar claims that the pro
moters in Cleveland are giving him 
the run around. So Joe is asking 
for your cooperation—you fellow 
Lithuanians—to win a battle for an 
on the level dealing is a sport that 
has again risen to the heights of 
popularity in this city.

A coupon is appearing in Dirva 
to endorse the campaign to give 
Joe “Bull” Komar a chance to prove 
his ability as a rassler. If you are 
willing to back Joe, sign the coupon 
and send it in to the “Youth’s 
Forum”.

WEAKENED BY WEEK-ENDS ♦HEALTH*
By Peter Skukas.

DR. J. BASANAVIČIAUS 
kuopos susirinkimas įvyksta šio 
penktadienio vakare, Lapkričio 
24 d., nuo 8 vai., “Dirvos” re
dakcijoje. Nariai ir norintieji 
dalyvauti prašomi atsilankyti.

MIRĖ. Lapk. 18 d. mirė Ma
rė Balukonienė, 60 m. amžiaus, 
nuo 3475 E. 117 St. Palaidota 
Lapk. 22 d. iš šv. Jurgio baž
nyčios. Laidotuvėse pasitarna
vo Nikodemas Wilkelis. Velio
nė mėgo skaityti “Dirvą”, ku
rią jos vyras, Jonas jau kelin
ti metai prenumeruoja.

GUARDIAN BANKO 1,200 
akcininkų patraukta teismo at
sakomybėn ir iš jų reikalauja
ma sumokėti dvigubai sulyg jų 
serų sumos, padengimui banko 
nuostolių. Taigi atsiras -dau
giau pinigų išmokėti depozito- 
riams.

APSISAUGOKIT. Gruodžio 
6 d. prasidės pardavimas lega- 
liškos degtinės. Degtinės bus 
stoka, todėl visokie pelnagaudos 
bandys publikai įkišti visokį pi
gų skystimą už gerą ir bran
giai nulups.

Valstija, dar pilnai nenustatė 
kokiu budu svaiginančių gėri
mų platinimą kontroliuos.

SIUVĖJAI moteriškų rūbų 
nesusitaiko su siuvyklų savi
ninkais ir gali iškilti streikas.

OHIO INDUSTRIJOSE per 
Rugsėjo mėnesį užmušta 94 
darbininkai. Tai yra 7 daugiau 
negu Rugpjūčio mėnesį, ir 26 
daugiau negu Rugsėjo mėnesį 
1932 metais.

Cuyahoga apskrityje, kuria
me randasi Clevelandas, užmuš
ta 16: daugiau negu kitame ku
riame apskrityje šioje valsti
joje.

£!iiiiiiiiiiiiiiiinniii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiitiiiiiirĮ| | DELLA C. JAKLBS | 
E (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
| Lithuanian Funeral Home =
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų • E 

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

E nių pervežimui Į ir iš ligonbučių, Kainos sąžinin- =
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
's sirinkimo. Reikale telefonuokit. E

6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
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Apie 7,000 bedarbių šią savai
tę paimta į įvairius miesto ir 
apskrities darbus, kadangi gau
ta iš federalės valdžios pinigų 
viešiems darbams vesti.

Clevelando distriktui paskir
ta $20,000,000 viešų darbų va
rymui.

LIET. MOTERŲ KLUBAS 
rengia “card party” trečiadienį, 
Gruodžio 6, Šv. Jurgio parapi
jos salėje, įžanga 25c. Dovanos 
ir užkandis kožnam stalui. Pel
nas skiriamas pavargusiems su
šelpti per Kalėdas. Komisija 
prašo visus atsilankyti. Tikie- 
tus galima gauti pas nares ar 
nuo. komisijos: Adelė Young, 
Marcelė Montville, Adelė Yauk- 
man, Nellie Luiza, Adelė Pri- 
mosch, Mrs. Sable, Helen Pec- 
kaitis.

Repeal
People of Ohio, Pennsylvania, and 

Utah cast their deciding votes on 
election day, November 7, 1933 for 
repeal of the Eighteenth Amendment. 
The Carolinas remained dry—but 
who cares, the issue was decided 
without them.

The United States has been dry 
for thirteen years. Dry amend
ment, which went into effect Jan. 
16, 1920, was the result of more than 
150 years of active temperance prop
aganda, the foundation of which was 
laid by the first dry society in 1808. 
This amendment rode in with the 
great crisis of the World War. And 
now it rides out with this crisis of 
the depression. So if another dry 
wave can sweep it in again, it will 
be the result of another and much 
greater crisis then we ever had 
witnessed to hit us unexpectedly.

Never did a constitutional amend
ment be repealed, but this year for 
the first time it has. Only four 
times in our history have provisions 
of the American Constitution ever 
been 'altered—all other amendments 
have been wholly additions.

Activities of the Federal govern
ment will be concentrated on the big 
racketeers and not on .the small 
money making bootleggers. Govern
ment is determined to put down the 
gangs and has no intention of turn
ing any potential gangsters loose.

An estimate has been made that 
domestic distillers are now making 
about 250,000 gallons of raw whisky 
a day, using in the process 30,000 
bushels of farmer-grown grain. But 
there will be a shortage so imports 
of 250,000 gallons of liquor will be 
permitted—licensed imports between 
now and December 5, ,of this year.

Well, let us all hope for the better, 
and God bless those, who are caught 
driving their auto in a “mildly ex
hilarating” or “staggering drunk” 
predicament.

Cleveland Nov. 23—Once the pride 
of Cleveland, now the bowery, is 
that lower eastside district sur
rounding Main, Lakeside and Hamil
ton avenues. There, dilapidated 
shacks, seething with crime and vice, 
dot the unholy acreage. The patter 
of the clapboards, the squeak of 
rust-worn hinges resound through
out the section, like the tinkle and 
squeek of limped, rotten, squaled 
skullbones—A pale reminder of by
gone days and its inherent cluster 
of happy, contented hours where once 
the frugal, industrious people of 
Amber-land settled anil nurtured 
their faithful flock. Those Lith
uanians now in rapid extinction, 
were the builders of humanity, the 
builders of the nation contrasted to 
the seedy, slimy and ill-gotten wret
ches, the truly-forgotten men—who 
now inhabit those dingy, dungeon
like hovels. Their faces wreak with 
the tale of a miscast, unfortunate 
and a degenerate life, cast upon the 
devilish waters of an economic 
structure not fit even for canines to 
inhabit. They go about their daily 
tasks unemotional save for the joy 
which awaits them when the worms 
—the moths—and the ground shall 
claim their pitiless bodies—in a 
Christian infested country which is 
starving amdist plenty.

The source of that cadence, like 
the strumming of a harp emerges 
from the lips, through the ether and 
in the halls is that of Mrs. W. 
Kavaliaukas (Cowels). Her voice 
has that soft, pulsing loveliness that 
stills frenzied nerves and soothes 
aching hearts. Best of all shse has 
that unaffected simplicity which 
greatly enhances her artistic tem
permanent. Hollywood may boost 
of its lengthly martial status but 
Nellie and William are rounding out 
a decade of nuptial happiness wrap
ped in the bliss of each other. 
Lithuania’s model couple. More 
power to both of “youse.”

----------o----------
A short description of George 

Jacobs—jovialouss. 
----------o----------

A girl who is making good in her 
own city—Ann Skuns, a social elite 
of our younger set.

--------- o----------
Single Sentences with Simple 

Words.
Cash talks. — Deposits lie. 
Stocks fall. — Gold rises.

--------- o----------
A simple method of spelling our 

names:—
J. Brass-is
A. Sell-key
A. Sad-me
K. S. Car-pea-us
H. Pall-up 
W. Crow-house

THE MISER
WALTER R. BAUBLIS

By Dr. A. J. Kazlauckas

Other methods that can be under
taken in order to keep healthy are 
certain precautions for preventing 
disease. Flies for example are 
troublesome about the home. Who 
knows where a fly has been pre
vious to setting down on your food 
during your meals. Nevertheless 
the food is consumed and the indivi
dual thinks little of it.

Develop habits of cleanliness. A- 
void using a public drinking cup, 
and have care even in drinking from 
a public fountain, for if your lips 
touch, the metal you make take germs 
into your mouth.

Make it a habit of washing your 
■hands before eating, as a common 
method of spreading disease is by 
the “hand to the mouth” method; 
always wash your hands after go
ing to the toilet, as you all know the 
hands come into contact with all 
sorts of objects during the day, that 
harbor germs. When you touch the 
food you eat these germs can easily 
be transferred to the mouth.

Cleanliness of the body should be 
considered seriously; baths should 
be taken at least twice a week 
depending of course on the nature 
of the individual’s work, whether 
clean or dirty. Better than that 
every day upon arising a brisk cold 
bath is invigorating and stimulat
ing for the days routine. It is said 
to be a preventative measure afeainst 
colds.

There is a large group of dis
eases having little in common ex-

I hold no love for any man,
I shun the young, I shun the old.
There is but one that takes my love, 
It is the glitter of my gold.

The women who uphold the race 
In their hands the future hold, 
Bring not to me the hoarded joy 
As does the glitter of my gold

The laughing throngs of chidren pass 
And slowly come from out their mould, 
Yet what are they compared to me
And to the glitter of my gold ?

OUR RACIAL ORIGINS
(Concluded)

So, if this division into words and 
their reading by Dr. Basanavičius is 
correct, we have here the strongest 
proof that Ro is (probably a Getan 
king) could talk a language which 
is akin to Lithuanian, if not exact
ly “it”. Therefore, provided the in
scription is in Thracian, of which 
there seems no doubt has been rais
ed, the ancient Dacians and Getans

Elaborate New Quarters 
for NBC

The National Broadcasting Co. 
has moved from Fifty-sixth and Fifth 
Avenue to Fiftieth Street and Sixth 
Avenue—Rockefeller Center, New 
York City. Three hundred packed 
moving vans rumbled through the 
darkened and deserted streets of 
New York.

Code numbers, chalked on each of 
the 20,000 - odd items corresponded 
with other chalk marks on the floor 
space they were to occupy. All this 
moving was accomplished in three 
nights.

An eightday housewarming) prob
ably the most pretentious ever devis
ed, started Nov. 11, Saturday night. 
Russia, Italy, Germany, France and 
England sent greetings.

The cost of such an entertainment 
would bancrupt a small Balkan 
country. But for the dedication of 
the National Broadcasting Co.’s vast 
studio, it was considered no more 
than fitting.

In eleven of the 70 stories of the 
big central building of the develop
ment, the studio presents architec
tural and mechanical marvels that 
would make a pioneer radio man’s 
eyes pop out. A big Auditorium 
Studio, which is large enough (75 
by 132 feet) to house a small circus, 
only 299 people in the spectator’s 
balcony.

On one side is perched a small 
glass cage where program sponsors 
may look on to see that they are 
getting their money’s worth.

Next most spectacular is the Radio 
Guild Studio. This is a small, charm
ingly modern theater with full stage 
facilities. The only way in which 
it differs from any other theater is 
that it has a glas curtain. Should 
the audience noises be needed to be 
muffled, they just let down the 
glass curtain.

RAMBLES
By the Unknown.

Knowledge without courage is of 
little value.

Diplomacy is something you are 
expected to use when the man bigger 
than you calls you a liar. •

Perhaps the hardest thing is to 
tell the sinners from the righteous, 
when you know 'em both pretty 
well.

Don’t expect to be taken for a 
genius if your’e only a common 
crank.

Kisses seem to be taken for grant
ed nowadays. At least they’re taken- 
and usually granted.

Love is blind, but jealousy sees a 
lot of things that ain’t. '

As a rule only the upright go to 
church. When the gangster goes 
he horizontal.

Optimism in business is the yeast 
that rasies the dough.

The Pessimist spends all his time 
worrying about how he can keep the 
wolf from the door.

The Opportunist invites the wolf 
wolf until he seizes the seat of his 
pants.

The Opportunist invitess the wolf 
in, and appears the next day in a 
fur coat.

Good manners consists in treat
ing the other fellow as though he 
were as important as he thinks he 
is.

Some people couldn’t kick any 
more if they were centipedes.

O ROSEDALE Of 
Dry Cleaning Go.| 
PETRAITIS, Prop, t 
Superior Ave.,a ?
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were a branch of our race. It was 
probably during the annihilating 
campaigns of the Roman Emperor 
Trojan (around 106 A. D.) that a 
part of the Dacians started to the 
northwest to look for a quieter and 
more peaceful home. That would 
agree with some persistent tradi
tions held by our “chronicle” histo
rians, who postulated an emigration 
from the Roman Empire as the 
beginning of our nation. Traces of 
some such wandering emigration is 
found also in the writings of later 
writers like Glagau, Gisevius and 
others.

But it may have occured at any 
time. Thrace was a storm center 
many times. The Persian king Dar
ius went through it in his Scythian 
campaign of 516 B.C. King Phillip 
of Macedonia tried to conquer it in 
342 B.C. and waged wars with the 
Getae. His son Alexander the Great 
burned the city of the Getae in 
334 B.C. Around 280 B.C. the Gauls 
appeared and put the Getae to flight. 
The Romans started their wars with 
the Dacian Getae in 168 B.C. and 
waged them with interruptions until 
Dacia was made a Roman province 
in 106 A. D. The capital Sar- 
mizeegethusa was burned down and 
king Decebalus (Dakų Valia) was 
killed. The population was sold in
to 'slavery. The land was divided 
among the Roman proletariat and 
various adventures, from which, later I 
on, the nation of Roumanians arose. 
It is a curious fact that the Rouma
nians have a proverb “Romanui non 
pere” (A Roumanian never perishes), 
which re-echoes the saying of our 
Žemaičiai: “Kas bus, tas bus, Žemai
tis nepražus” (Whatever happens, a 
Samogitian will never perish.) vThe 
emmigration to modern Lithuania, 
therefore, may have occured at any 
of these troublous times.

cept the fact that they are trans
mitted by direct contact and direct 
introduction of germs from one body 
to another. A few of this group of 
contact infections are wound in
fections, suppuration, erysipelas, 
puerperal septicemia and the like. 
The frevention of these diseases is 
found in practice of asepsis and an
tisepsis; whenever a cut or lacera
tion is received, proper cleansing, 
removal of dirt and application of 
a good antisiptic solution aids a 
great deal in healing of the wound. 
Measures taken to prevent entrance 
of germs by means'of dressings and 
bandagings should be maintained 
until healing is well advanced. Hy
drophobia is another of these con
tact diseases which if proper mea
sures are not taken may eventually 
turn out to be of serious consequence.

DIVORCED
In Newark, N.J., Ethel Klause of 

Trenton, divorced from Robert Klause. 
Mrs. Klause said her husband in
sisted that their child be a boy and 
be born on his birthday. The baby 
was a boy but it was born a week 
later. The parents then quarreled 
and now divorced.

VISION
Eternal something—or is it the 

philosophy of life that makes one 
feel as he does.

There are times in one’s life when 
one is willing to take the risk or 
plunge into the unknown and un
guided destinations, because by a 
chance meeting or otherwise, has 
changed the entire course of life, 
morally and physically. Also happy 
and conceited with life’s surround
ings.

Then again the mental picture 
changes and this time it shows the 
unhappy, unsucessful and what a 
failure the individual has been and 
still possess the same qualities. 
When one possesses such mental 
visions they say that he lacks the 
philossophy of life.

But what is there to say, when 
the philosophy to make others happy, 
and it will bring happiness unto you, 
failed?

The answer would be that one is 
happiest, and most useful, when he 
does not bother his head about 
questioning that—eternal something.
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PADĖKAVONĖS DIENOS ŠVENTĖS g

VYRU ŠILTI $1 PT
ŽIEMINIAI 1 ' '

O V E R K O T A I
Vertybės kurias niekur kitur 

negalėsit gauti.
VYRU Union Siutai $1.00
VYRU Geri Marškiniai 79c 
VYRŲ Darbinės Kelnės 1.50 
Vilnoniai Lumberjacks 4.95

AVIMAS! Į
OVER KOTAI. ,$PT Š

VAIKAMS f
Mieros 9 iki 16 metų. Vilna E 

mušti, įvairių spalvų.
Vaikų Geri Sveteriai $1.00 E
Vaikų Broadcloth marš. 55c E 
Vaikų Lumberjacks 2.45 E 
Geri šilko Kaklaraikš. 25c E

THE KRAMER & REICH CO. g
7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. =

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil



Lapkričio 24, 1933

LIETUVOJE
MIRĖ PROF. ANTA
NAS KRIŠČIUKAITIS

Spalių 30 d. Kaune mirė 
Lietuvos Vyriausio Tribu
nolo pirmininkas ir univer
siteto profesorius Antanas 
Kriščiukaitis. Palaidotas 3 
d. Lapkričio su labai dide
lėmis iškilmėmis.

Kriščiukaitis gimė Liepos 
24 d. 1864 m., Pažeriu kai
me, Vilkaviškio ap., Suval
kijoje. Teisių aukštąjį mok
slą baigė Maskvos universi
tete. Po to tarnavo Rusų 
kariumenėje ir 1891 m, įs
tojo teismo kandidatu prie 
Maskvos apigardos teismo.

Prasidėjus Lietuvos vals
tybės kūrimuisi, velionis su- 
gryžo ir buvo paskirtas tei
singumo ministerijos juris
konsultu. 1918 m. pabaigo
je buvo paskirtas Lietuvos 
vyriausio tribunolo pirmi
ninku ir tas pareigas ėjo iki 
pat mirties. Be to jis bu
vo Vytauto Didžiojo Uni
versiteto teisių fakulteto 
profesorius.

A. Kriščiukaitis yra žino
mas kaipo literatas. Jis ki
lęs iš to paties kaimo kur 
gimė ir augo Dr. Vincas 
Kudirka. Kriščiukaitis ra
šinėjo spaudai dar būdamas 
Mariampolės gimnazijoj ir 
rašė iki pat mirties. Jisai 
pasirašydavo “Aišbė”.

Su Kriščiukaičio mirtimi 
Lietuviai nustoja vėl vieno 
iš didžiųjų savo tautos stul
pų, kurie pereitoje gentkar- 
tėje buvo tikrais darbinin
kais ir ant kurių pečių išsi
laikius musų tauta galėjo 
išnaujo prisikelti.

Ofiso telefonas
ENdicott 1378 

Namų ;
CLearwater 1951-J !;

OR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p. ];

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

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

------ o------
Kalėdą Ekskursijos į Lietuva

ML. GRH’SHOLM Gruodžio 9
Dideli, balti it gulbes laivai. Erd

vus ir gerai ventiliuoti kambariai. 
Kelionėje: judomi paveikslai, koncer
tai ir šokiai. Keliaujant ’’Baltuoju 
Švedų Laivynu” kelionė buna per- 
.rumpa. 

------ o------
Kreipkit į vietinį agentą, arba: 
Swedish American Line 

21 State Street. New York, N. Y.
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| WILKELIS FUNERAL HOME | 

i Licensed Funeral Director E
u 6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
H Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok E 
i” musų patarnavimas, užjauta, 'simpatija ir prielakumas yra visiems ~ 
— lygus, be tsižvelgimo į kaštus. H
~ Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais nw 
" derniškas. H
Ę IIEnderson 9292 =
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ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS | 
= Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio E 
E Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit = 

sau tanką Naujo žalio ETHYL GASOLINE. =

1 The Columbia Refining Company = 
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Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti bi kuriuo mexų sezonu. 
I ABI PUSI. NEW YORK AS C j 70 5Q 
KAUNAS, TREČIA KLASE ’JllJi 
Savaitiniai išplaukimai. Patogus' gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentą arba

PER HAMBURGĄ

HAMBOG-AMERSCAN ONE
839 Union Trust Bldg. Cleveland I

Muštynės Vytauto Did. 
Universiteto studentų tar
pe. Spalių 30 d. universite
to teisių fakulteto studentų 
tarpe iškilo peštynė senu 
politišku papročiu. Ateiti- 
tininkai (katalikai) ir Var
pininkai (liaudininkai) no
rėjo kad nelaimėtų studen
tų draugijos valdybos vietų 
tautininkai. Mat, seniau 
Lietuvoje buvo pavelyta 
vaikėzams politikauti tai ta 
sena mada dar ir dabar iš 
jų neišgaruoja. Vieni lai
kosi vienos, kiti kitos, tre
ti dar kitos partijos ir tur
būt senųjų pakurstomi ko
voja už savo partijas, nors 
reikėtų visiems būti ben
drais mokslo draugais.

KAUNE IR KLAIPĖDOJ STA
TO AUTOMATINES TELE

FONO STOTIS
Ikišiol Kaune ir Klaipėdoje 

buvo paprastos telefono stotys. 
Jose dirbo apie 300 telefonis
čių. Kadangi šios stotys yra 
senos konstrukcijos ir nepato
gios, susisiekimo ministerija se
nai kėlė klausimų jų vietoje 
pastatyti automatines telefono 
stotis.

Spalių mėn. pabaigoje paga
liau su viena Anglų firma, su 
kuria derėtasi visą mėnesi, pa
sirašyta sutartis. Viena auto
matinė stotis bus pastatyta 
Kauno centre, kita gi priemies
tyje Šančiuose. Tokia pat sto
tis bus ir Klaipėdoje.

Sutartyje susisiekimo minis
terija reikalauja kad visi dar
bininkai kurie dirbs prie šių 
stočių statybos, butų tik iš 
Lietuvos. Svetimšaliams lei
džiama atlikti tik tuos darbus 
kurių Lietuvos specialistai ne
įstengia. Iki 1935 m. Sausio 1 
d. stotys turi būti pastatytos 
300 telefonisčių bus iškeltos j 
įvairius paštus valdininkėmis.

DIDĖJA PAVAINIKIŲ VAI
KŲ GIMIMAS

Lietuvoje pavainikių vaikų 
gimimas metai iš metų vis au
ga. Gimusieji nemoterystėje 
bendrame gimusiųjų skaičiuje 
didžiausią nuošimtį sudaro Klai
pėdos krašte ir Didž. Lietuvos 
miestuose.

Pernai iš visų gimusiųjų 65,- 
371 kūdikių, gimusių pavaini- 
kinių kūdikių buvo 5,865 kūdi
kiai.

Per 5 metus bendras gimu
sių pavainikių skaičius pašoko 
tūkstančiu vaikų. 1928 m. gi
mė 3,807 vaikai, 1932 m. jau 
jų buvo 4,865.

Pavainikių vaikų mirtingu
mas yra dusyk didesnis už vai
kų gimusių iš susiporavusių tė
vų.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

KAIP SUTVARKYTI 
LIETUVOS KALĖ

JIMAI
Kauno sunkiųjų darbų kalėji

me prieš karą kalėdavo nuo 400 
iki 600 kalinių. Dabar kai ka
da kali ir virš 1000. Visoj Lie
tuvoj per metus per visus kalė
jimus pereina 4000—5000.

Pagal dabartines taisykles nė
ra beveik jokio skirtumo tarp 
kriminalinių ir politinių nusi
kaltėlių. Visi kaliniai suskir
styti į tris rūšis: tardomieji, 
baudžiamieji ir lengvatas gau
nančioji grupė.

Tardomiems kaliniams ne
kerpami plaukai; jiems leidžia
ma kasdien po pusvalandį pasi
vaikščioti, priimama maistas iš 
giminių ir pažystamų; leidžia
ma rašyti laiškus ir naudotis 
'apkraščiais bei knygomis.

Baudžiamųjų grupė, kurion 
perkeliami tik nuteisti kaliniai 
ir jau kalėjime papildę įvairius 
nusikaltimus, negali naudotis 
jokiu spausdintu žodžiu, taip 
pat negali nei rašyti, nei gauti 
š laisvės laiškų. Be to, bau
biamosios grupės kaliniai ne
beleidžiami pasivaikščioti gry
name ore, negali pasimatyti ne 
tik su pažystamais bet ir su 
giminėmis. Plaukai visų tos 
grupės kalinių nukerpami.

Antroji grupė, į kurią pake
liami kaliniai už gerą elgesį, ka
lėjime naudojasi žymiom leng
vatom. Tos rūšies kaliniai tu
ri teisės turėti plaukus kaip jie 
nori skaito visus Lietuvos ir 
užsienių laikraščius, išeina į ka 
Įėjimo kiemą po valandą ir dau
giau pasivaikščioti, su giminė
mis kalbasi ne per'grotas du 
kart per savaitę. Tos grupės 
kaliniai gali dalyvauti kalėji
mo bažnyčios chore; dirba dir
btuvėse ir gauna 75 nuoš. už
dirbtų pinigų.

Lietuvos kalėjimai dar tebe
serga Rusų sena dvasia. Jie 
dar nėra auklėjimo įstaiga ko
kia savo pašaukimu turėtų bū
ti. Lietuvos kalėjimai tebėra 
inkštus, nehigieniški; tarnauto
jai daugumoj žiaurus, maža
moksliai. Pastaru laiku Lietu
vos vyriausybė nutarė ir jau 
paskyrė pinigus pastatyti nau
ją modernišką kalėjimą. Nau
jasis bus labai pritaikytas pa
žangios epochos reikalavimams. 
—Tsb.

■‘Streets of Paris” Cleve
lando Auditorijoj

Kaip Paryžiaus gyventojai pralei 
džia savo vakarus linksmuose bulva
ruose vaikščiodami iš vienos užeigos 
i kitą — iš Casino į Moulin Rouge 
ir tam panašiai — bus parodyta 
šiaurines Ohio gyventojams laike at
silankymo čia perstatymo “Paryžiaus 
Gatvių” (Streets of Paris), naujojoj 
Exhibition Salėje Cleveland Public 
Auditorium, Gruodžio 2 iki 16.

Prie to visko, bus puikiausi palin
ksminimo perstatymai kokius tiktai 
Amerikoje galima rasti. Tas bus 
atlikta ant specialiai padirbtų grin
dų aplinkui stalus.

Clevelando milžiniškas budinkas 
duoda daugiau vietos negu užėmė 
“Streets of Paris” Chicagos Pasau
linėj Parodoj. Taigi bus daug dau
giau įvairumo.

Bus surengta moteriškų parėdalų 
paroda, kurioje gyvos moterys daly
vaus dėvinčios nuo paprastų apatinių

DIRVA
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iki kailinių, viskas bus Paryžiaus 
stiliuje.

“Streets of Paris” atsidarys penk
tadienio vakare, Gruodžio 1, su ti
pišku Hollywood Premiere, dalyvau
jant įvairiems parinktiems svečiams 
ir tas bus pavadinta “A Night in 
Paris”.

Geresnes Kavos 
Paslaptis

Ar jus gaminate savo maistą 
be druskos ir pipirų ? Aiškus 
dalykas kad ne. Kodėl tat ka
vą virti be maistingiausio ii 
svarbiausio prieskonio — Ciko
rijos?

Cikorija yra daržovė. Joje 
nėra kofeino. Chicory yra A- 
merikos Medikalės Asociacijos 
užtvirtinta kaipo garas priedė
lis prie kavos. Pagarsėję gydy
tojai užtikrina cikoriją kaipo 
sveiką priedėlį prie kavos.

Suvienytų Valstijų ir Nacio- 
nalė vaistinyčia (dispensatory), 
kaipo visų gydytojų ir vaisti
ninkų pripažintas autoritetas, 
sako kad “cikorija yra sveikas 
priedėlis prie kavos ir tikima 
jog padidina apetitą, paskatina 
maisto virškinimą ir kepenų 
veiklumą.

Pabandykit cikoriją šiandien. 
Įsitėmykite, Franck’s Chicory 
yra pigi, sveika, skasni.

Ką druska reiškia maistui 
tą patį reiškia Franck’s Chico
ry kavai.

Franck’s Chicory pardavinė
jama visur pakeliuose, lazdučių 
ar plyskelių pavidale. Dešim
ties centų pakelis suteiks jums 
šešiems-aštuoniems puodeliams 
kavos kasdien per ištisą mėne
sį. Jei negalite gauti Franck’s 
Chicory savo apielinkėje pri- 
siųskit mums už 10c pašto žen
klelių, o mes jums tuojau pri- 
siųsim dėžutę cikorijos.

HEINR. FRANCK & SONS 
FLUSHING, N. Y.

ODOS LIGŲT
KOKIOS JOS NEBŪTŲ, RAS

pirm to

niežų-eezemos
gydo, švelnina

GREITĄ 
PAGALBĄ 

naudojant ’ dnt odos 
pragarsėjusi 

FORTES ODOS 
MOSTIS 

kuris buvo naudoja
mas tūkstančių vy
rų ir moterų su ge
riausiomis pasekmė
mis gydyme odos iš
siveržimų, pučkų ar 
dėmių ant veido, ne- 
gyjamų skaudulių, 
ir plėtmų. Ši mostis 
ir gra- 

gina odą. Didelis ja- 
ras parsiduoda po 
$1.50 su garantavi
mu kad jeigu nebus 
gauta tikėtų pasek
mių, pinigai bus su
grąžinti. Jums ne
reikia siųsti nieko 
kuomet reikalaujate, 
tik savo vardą ir pa
vardę ir adresą su 
užsakymu. Už mostį 
užmokėsit kuomet ji 
jums į namus.
PORTES DRUG C
1608 Milwaukee Ave. Chicago, Ill.

Vieta Atdara kasdien
8803 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
The Samson Tonic & 

Tea Co.

. po to 
bus pristatyta

(48)
O. Dent. 8

Jau atidarytas ofisas del informa
cijų apie Medikalius vaistus kaip

Europiška Arbata 
nuo sekančių ne
gerovių: Vidurių
ir Inkstų Gėlimo, 
Reumatizmo, Ner
viškumo, Dusulio, 
Kataro, Skaudėji
mo galvos, Diabe
to, Dropsy ir May 
Fever. Valo krau

ją ir suteikia gerą apetitą. Taipgi: 
Skystimai nuo niežų ir odos užde
gimų, ir daugybės kitų niežų, etc. 
Jokių • niekai ar cxzema daugiau 
nevargins jus po naudojimo šio vai
sto kaip nurodyta. Jeigu šis vais
tas nepagelbčtų mes noriai grąžin
sime pinigus. Pasekmes stebėtinos 
už mažą kainą.

AKRONO
ŽINIOS

Gal but kad anglių norėjo 
parsinešti koks bedarbis, tačiau 
iš jo pusės buvo labai nežmo
niška nieko nekaltą žmogų pri
mušti už tai kad tas dabodamas

___ ' 7 
duotas butų pasakęs savo bėdą 

ir- nebūtų gal visai baustas.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS

RENGKITĖS DALYVAUTI. 
Dariaus ir Girėno paminėjimui 
ir jų paminklo naudai rengia
mas balius jau čia pat. Ger
biami Akroniečiai ir apielinkių 
Lietuviai, nepamirškit atsilan
kyti. Tai bus trečiadienio va
kare, Lapkričio 29 d., Raymond 
street salėje. Akrono Lietuvių 
Draugiško Klubo choras padai
nuos, o paskiau bus šokis. Vi
sai maža įžanga, tik 25c. Pra
džia 6:30 vai. Savo atsilanky
mu prisidėsite prie parėmimo 
musų garbingų lakūnų pamink
lo fondo. Komisija.

PRIMUŠĖ SARGĄ. Lapkr. 
16 d. Kent-Bergin anglies kom
panijos naktinis sargas užtiko 
vyrą vagiant anglis ir nusiva-į 
re j kontorą, iš kur telefonavo' 
policijai, norėdamas vagį ati
duoti policijai. Tuo tarpu va
gišius matydamas arti stovin
tį kūjį, griebęs rėžė sargui į 
galvą ir pabėgo. Iš policijos 
stoties per telefoną nugirsta 
kas nepaprasto ir atsiųsta po- 
licijantai pažiūrėti. Jie rado 
sužeistą žmogų ir nuvežė į li
goninę.

Visčsis Iššaukimas
Kaip ilgai Clevelando imtynių promote- 
ris išsisukinės nuo iššaukimo koki padare 

JUOZAS “BULL” KOMARAS?
Šiuomi mes atsikreipiame į daugybę Cleve

lando Lietuvių imtynių mėgėjų iškovoti teisę 
musų žinomam stipruoliui imtikui JUOZUI 
KOMARUI stoti prieš JOE SAVOLDI, kuris 
nugalėjo Jim Londos.

Prirodymui kad Komaras turi teisę prie tų 
imtynių, Clevelando Lietuviai sutinka kad 
JUOZAS KOMARAS imsis su bent vienu vy- 
i u kokį tik vietos promoteris McPherson pa
rinks.

JUOZAS KOMARAS sutinka padengti už
statą kokį padėjo Joe Malcewicz su imtynių 
Komisijonieriais.

Todėl šiuomi prašome visų vietos Lietuvių, 
Juozo Komaro draugų ir visų abelnai, prisi
dėti su reikalavimais išgavimui jam teisės im
tis miesto auditorijoje, prieš bent kurį vyrą, 
ir tie kurie tam pritariat išpildykit kuponą ir 
priduokit kucgreičiausia “Dirvos” redaktoriui 
K. S. Karpiui.

“Dirvos” Sporto Redakcijai, Cleveland.
šiuomi aš prisidedu prie parėmimo ir išreikalavimo 

Juozui “Bull” Komarui progos imtynėms.

Vardas .....................................................................................

Adresas ...................................................................................

Padekit Palaikyt 
Neaukštas Kainas

“....daug yra geriau bendrai imant apsaugoti patar
navimą taip kad butų galima turėti už tas pačias že
mas kainas negu aikvoti važinėtojų pinigus nereikalin
gu patarnavimu už aukštą kainą.” —Field Sanders.

Šis nusistatymas, pareikštas buvusio Teisėjo San
ders kuomet buvo gatvių gelžkelių komisijonierium po 
Mayor Davis dvylika metų atgal, buvo nuolatos prisilai
koma šios Kompanijos. Del tos priežast’es mes prieši
namės visokiems siūlymams nereikalingo patarnavimo— 
ypatingai tokio patarnavimo kaip buvo siūlyta leidimas 
per gatvekarių per visą miestą, iš ko butų nauda tik 1 
nuošimčiui namų savininkų, o visi važinėtojai turėtų už 
tai užmokėti pabrangintu važinėjimu.

Su padidėjimu kaštų medegos ir darbo, pradeda da
rytis sunkiau operuoti pagal musų dabartinės žemos kai
nos už važiavimą. Tik padaugėjimas važinėtojų skai
čiaus pagelbės tame. Bet, net padaugėjus važinėtojams, 
koks nors nereikalingas patarnavimas, kc.ip leidimas ka
rų skersai miestą, gali tam pakenkti.

Mes norime palaikyti bendrą važinėjimo mokesti že
mai. Prašome jūsų pagalbos tame.

THE CLEVELAND RAILWAY CO.o

savo darbą norėjo atlikti kas 
jam pavesta. Doras bedarbis 
nebūtų mušęs žmogų, o areš-

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

KALĖDINĖ EKSKURSU
a Į LIETUVĄ

Išplauks iš NEW YORKO populiariais 
Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais

: Greičiausia
Į Kelione į 
į Senąją Tėvynę

BREMEN
GRUODŽIO 7

EUROPA
G R.U O D Ž IO 16
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TRAUKINIAI
SPECIALIAI

šalimais garlaivio
Bremcrhavcne už

tikrina greiti) kelio
nę i LIETUVĄ.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus arba

NORTH GERMAN LLOYD
1119 EUCLID AVE., CLEVELAND
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Skelbia!
--- Sj, y

Neteisybę
Atviras Laiškas Cleve

land© Visuomenei

manymas. Nieks iš ‘Draugo’ 
redakcijos ir administracijos 
narių apie p. James nė negir
dėjo pirmiau negu socialistai 
pradėjo skelbti antrąjį skridi

mą. . . .
“Lak. James nori musų vi

suomenę suklaidinti skelbda
mas kad jo skridimo rėmėjų 
komitetas yra nepartijinis. Tai j

netiesa. Jį sudaro beveik visi 
naujieniečiai. Tiesa, ineina vie
na katalikė moteris, bet ji ten

neatstovauja. Visas komiteto 
centras yra ‘Naujienų’ redakci
joje. Taigi aišku kad visa šio

pateko per nesusipratimą, jo
kios katalikų organizacijos jijlė yra socialistų rankose.”

skridimo organizavimo kontro-

Ne tik laikraščiuose bet ir po talikai” ir kad “Draugo” redak- 
kolonijas važinėdami tą skel- cija atsisakė lakūną James pa- 
bia “Naujienų” agentas ir be- remti.
ne pats p. James. Jie vis pri-1 Dabar pats “Draugas” pasa- 
rodinėja kad komitete “yra ka-, ko kaip ištikro yra.

Chicagos cicilikai lysdami su 
savo kermošium už akių “Die
vai”, drysta skelbti neteisybę 
ir klaidinti visuomenę. Kaip ci
cilikai ir jų suklaidinti vietos 
agentukai klaidina visuomenę 
parodo ir apačioje telpantis 
katalikų dienraščio “Draugo” 
pranešimas.

Kaslink “Dirvos” noro “pa- 
kenti” cicilikų kermošiui štai 
faktai:

1. “Dirva” jau kelintas me
tas rengia Padėkavonės Dieno
je koncertus, kviesdama artis
tus iš kitų miestų.

2. šių metų Lapkričio 30-tai 
dienai koncertą rengti salė pa
imta pradžioje šios vasaros.

3. “Dirvoje” pranešimas apie 
Padėkavonės Dienos Koncertą

L tilpo nr. 39-me, Rugsėjo 29 d. 
Tada dar nei vietos agentėliai 

*Jiei Chicagos cicilikai nežinojo 
* ar jie Clevelande rengs ką.

Akivaizdoje tokių cicilikų ne
teisingų priemonių siekimui sa
vo biznio, Cleveland© visuome
nė prašoma pagalvoti ar reika
lingi čia svetimo miesto mek- 
lioriai, kurie čia atvažiuoja ne 
ko kito kaip tik dolarių ubagau
ti*

Tie tautininkai ir katalikai 
veikėjai kurie prisidėjo neva 
lakūną remti, o remia cicilikų 
biznį, prašomi paklausti cicili
kų kuris iš jų rengiasi j Lietu
vą skristi: ar Vaivada, ar Gri
gaitis, ar James?

Ko Vaivada ir Grigaitis po 
Clevelandą daužosi jeigu jiems 
rupi parėmimas skridimo? Kas 
apmoka jų nuolatines keliones 
ir sugaištis jeigu ne James rė
mimo fondas? Ar tas teisin
ga ir sąžininga iš cicilikų pu
sės? Ko pats James tyli ir lei
džia cicilikams išnaudoti skri
dimui remti fondą?

Pagaliaus, patariame visiems 
vietos veikėjams kurie prisidė
jo prie James rėmimo, nutar
ti palikti Clevelande surinktus 
pinigus pas save, o ne cicilikams 
pavesti. Kuomet James rengsis 
skristi atiduosite pilną sumą su 
nuošimčiu. Jeigu su tuo cicili
kai nesutiks tada pažinsite ko 
jie iš jūsų ištikto nori, pasi
dengę neva skridimo rėmimu.

Visuomenei patariame susilai
kyti nuo rėminio cicilikų ker
mošiaus iki jie nesutiks peror
ganizuoti skridimo fondą taip 
kad jame ineitų atstovai nuo 
tautininkų, katalikų ir pačių ci- 
cilkų. Tada žinosit kur jūsų 
pinigai eina.

(P. S. Mes apie cicilikų ker
mošių nieko nesakėme iki jie 
savo laikraštyje nepadarė ant 
musų neteisingą užsipuolimą.) 

“Dirvos” Redakcija.

PADĖKAVONĖS DIENOJE

Ketvirtadieni

Kapt. P. Jurgėla

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
TELPA ANT 6 ir 7 PUSI..

‘DRAUGO’ 
PASTABA

Chicagos katalikų dienraštis 
“Draugas” Lapkričio 20 štai ką 
rašo:

“ ‘Tėvynėje’ įdėta lakūno p. 
■ lames (Janušausko) pareiški
mas del antrojo skridimo. Pa
reiškime štai kas pasakyta:

“ ‘Jis (p. W. P. Kareiva) ma
tte pirmiausia suvedė ir suęa- 
žindino su ‘Draugo’ redakcijos 
atstovais. Perstačius jiems vi
są reikalą, kurį jie priėmė labai 
šaltai ir pažadėjo man į kelias 
dienas pranešti ką jie galės tuo 
reikalu pagelbėti.’

“Lak. James tuo nori pasa
kyti kad skridimo reikalu jis 
pirmiausia kreipėsi į ‘Draugą’. 
Bet tai yra gryniausias prasi-

Lapk-Nov. 30
Lietuvių Salėj e

PRASIDĖS 5 VAL. ŠOKTAI 8 V AK.

BENDRA ĮŽANGA PROGRAMUI — ŠOKIAMS 25cKELETAS VIETŲ BUS PO 50c.

Šis Pokilis-Koncertas bus tokis kokio dar Clevelande neturėjome, nes atvyksta visas buris žymių 
svečių iš Chicagos: Kapt. P. Jurgėla, Lakūnas A. Kiela, Lakūnas J. Urbonas, P-lė Julė Pajodytė, 
“Liaudies Tribūnos” redaktorius B. F. Simons-Simokaitis ir dar keletas Chicagiečių.

Iš Youngstowno programe dalyvaus soliste Lietuvaite Rože Lukoševičiute.

Be svečių iš kitų miestų, programe dalyvaus vietiniai: Sesutes Salasevičiutes, Antanas 
Zdanis, Broliai Luizai, Zuzana Garbenčiutė, Jonas Drasutis, Adelaide Miliauskaitė ir

Bronius F. Simons-Simokaitis

kiti. ŠOKIAMS GROS LUIZOS ORKESTRAS.

PUBLIKA PRAŠOMA ATSILANKYTI I PROGRAMĄ LAIKU.

Julijonas Urbonas

Adelaide Miliauskaitė Antanas Zdanis Lakūnas Antanas Kiela Alvina Salasevičiutė


