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Ispanija Atskyrė TAUTŲ SĄJUNGA IR 
JAPONČ-CHINŲ 

KONFLIKTAS

IR DARBININKŲ ŽINIOS

KATALIKŲJ TIKYBA
NEBUS OFICIALĖ
ŠALIES RELIGIJA

Angliakasiai sugryžo į 
darbus. Wilkes Barre, Pa. 
— Šios savaitės pradžioje 
sugryžo į darbus 29,000 an
gliakasių Glen Alden Coal 
kompanijos. Streikas tęsė
si keletą savaičių.

Automobilių gamyba ap
mažėjo. Per Rugsėjo mė
nesį pasirodė žymus suma
žėjimas automobilių gamy
bos. Sykiu pasirodė kad 
per pirmus devynis šių me
tų mėnesius automobilių 
padaryta mažiau negu per 
tiek pat laiko pernai.

Per Rugpjūčio mėn. pa
gaminta 191,740 automobi
lių ir trokų.

Per Rugsėjo mėn. paga
minta tik 142,650. Pernai 
Rugsėjo mėn. pagammth 
228,606.

Viso per 9 mėn. šymet 
pagaminta 
mobiliai ir
per 9 mėn. — 3,047,752.

2,196,129 auto- 
trbkai. Pernai

Audėjų streikas. Law
rence, Mass. — Čia prasi
dėjo audėjų streikas prieš 
numušimą nuo algų 10 nuo
šimčių mokesčio. Streikas 
pradėjo plėstis ir po kitus 
miestus Mass, ir Rhode Is
land valstijose.

Streikas palies desėtkus 
tūkstančių audėjų.

Madridas, Spalių 13 d. — 
Ispanijos seimas 267 balsais 
prieš 41 atmetė katalikišką 
religiją kaipo oficialę vals
tybės tikybą. Tokiu aktu 
Ispanija pertraukė per il
gus amžius Įsivyravusį pa
protį kad religija turi būti 
skaitoma oficialiu valstybės 
dalyku. Šiuomi taipgi at
skiriama bažnyčia nuo val
stybės ir visos religijos Is
panijoje turės lygią teisę, 
kožna sau žiūrėti savo biz
nio, negaunant pagalbos iš 
valdžios.

Neužteko to. Nekurie sei
mo atstovai įnešė sumany
mą kad valdžia išardytų vi
sas Ispanijoje gyvuojančias 
religiškas organizacijas, ta
čiau tas tapo atmesta.

Paaiškėjus kad toks sei
mo nutarimas padaryta, 
karštagalviai tikybų ir baž
nyčių priešai surengė gat
vėse demonstracijas ir su 
obalsiais “Šalin bažnyčios!’’ 
pradėjo šėlavoti. Policija 
demonstraciją išardė, kad 
įtūžę žmonės nepradėtų už
puldinėti ir deginti religiš
kų centrų ir bažnyčių.

PRITARIA BALSAVIMUI 
APIE PROHIBICIJĄ

Washington. — Sausieji 
ir Slapieji politikieriai nu
mato kad reiks prieiti prie 
visuotino balsavimo prohi- 
bicijos klausime. Iki šiol 
sausieji visai nesileido kal
bėti apie referendumą pro- 
hibicijos palikimo ar panai
kinimo reikale, jie sakė kad 
tas klausimas užbaigtas. 
Dabar jie pradeda nusileis
ti ir abiejuose abazuose — 
Slapiųjų ir sausųjų — 
dasi daugiau pritarėjo 
kalingumui apibalsuot 
hibicijos likimą.

ran- 
rei- 

pro-

STALINAS SIŪLO MAI
NŲ PREKYBĄ

Londonas. — Sovietų di
ktatorius Stalinas užgyrė 
planą sulyg kurio Rusija 
siūlys 
plieną, 
grūdus, 
nais už
mašinerijas 
gyvulius.

kitoms valstybėms 
geležį, manganesą. 
medį ir aliejų mai- 
Rusijai reikalingas 

ir veislinius

Geneva, Spalių 13 d. — 
j Susirinko specialis Tautų 
Sąjungos posėdis aptarimui 
Chinų-Japonų kivirčo Man- 
džurijoje ir dedama pas
tangos perkalbėti abi tas 
valstybes nuo karo. Tau
tų Sąjunga susidūrė su pir
mu savo istorijoje bandy
mu, ir jeigu jai pasisektų 
sutaikyti Japoniją su Chi
nija tai Tautų Sąjunga pa
rodytų jog jos egzistavimo 
tikslas naudingas.

Pirmoje sesijoje Chinijos 
ir Japonijos atstovai išdės
tė savo valdžių nusistaty
mus Mandžurijos ginče.

Japonijos atstovas tikri
na kad Chinija nepildo sa
vo sutarčių su Japonija del 
Mandžurijos. Japonija ga
vo tam tikras teises Man
džurijos dalyje, bet pasta
ru laiku Chinai ėmė perse
kioti Japonus, sušaudė vie
ną Japoną karininką, ir to
kiu bildu Japonija buvo 
priversta užimti dalis Man
džurijos neprigulinčias su
tartyje, privertimui Chinų 
pildyti sutartį.

Chinų atstovas sako kad 
Chinija negali dabar nieko 
daryt dalykų taisymui iki 
Japonija’ neištrauks karei
vių iš nepriklausomų vietų.

SUDARĖ 500,000,000
DOLARIU BANKĄ 

----- — • I
New York. — Bankieriai 

sudarė $500,000,000 kredito 
korporaciją parėmimui vi
sokios pramonės, atgaivi
nimui šalyje darbų. Ši 
korporacija yra sudaryta 
sulyg Prezidento Hoover’o 

jos 
or-

rekomendacijos. Prie 
susidėjo 390 bankinių 
ganizacijų.

Ta korporacija galės 
rėt kapitalo iki bilijono 
larių.

tu- 
do-

RASTA SENUKĖ SU PU
SE MILIJONO DOLA-

RIŲ KIŠENIUOSE
New York. — Čia viena

me hotelyje gyvena sau 93 
metų senukė, Mrs. Ida E. 
Wood, našlė buvusio tur
tuolio, kuri prie save sijo
no kišeninį e nešiojosi net 
pusę milijono dolarių. Pas 
ją pinigus patėmijo prižiū
rėtoja, kuri paskui prane
šė jos globėjui anūkui. Jis 
pataikęs gerą progą apžiu
rėjo kišenius ir rado tuos 
pinigus. Toliau apžiurinč- 
įant jos kambarius rasta 
dar $247,200 pinigais. Ša
lip pinigų užtikta daug tū
kstančių vertės sekuratų, 
kas jos pinigais sudaro ar
ti milijoną dolarių;

Dabar visi jos giminės 
laižosi prie jos ir laukia 
jos mirties.

MA MININT
Rašo J. K. Ss. okupuoti Vilniaus, Seinų, 

Trakų, Gardino, Suvalkų, 
Švenčionių, Lydos ir kiti 
kraštai turėjo būti palikti 
Lietuvai.

Tačiau Lenkai, jau sutar
tį pasirašydami, rengė sa
vo kariumenę Lietuvai už- 

didžiausį smūgį nesulenkė- imti. Tik dvi dienos pra- 
jusiems Lietuviams, kurie ėjo kai Lenkai Suvalkų Su
vis dar galvojo apie atsi-■ tartį pasirašė, ir Spalių 9 
—•— - t -•- 'd. jie užgrobė Vilnių. .

Norėdami šitą savo žygį 
pateisinti, Lenkai paleido 
gandus kad generolas Želi
govskis esą nesutikęs su 
ta sutartimi, sukilęs prieš 
Pilsudskį ir dabar Vilnių 
užgrobęs. Todėl už tai kal
tinkit ne visus Lenkus, o 
tiktai “maištininką” Želi
govskį .... Kaip vėliau pa
aiškėjo, šitie Lenkų gandai 
yra niekuo neparemti, nes 
Želigovskis užgrobė Vilnių 
tik Pilsudskiui įsakius, 
Lenkai sutartį pasirašė 
norėdami pasauliui akis ; 
dumti.

is vergijos į Laisvę
Nevykus Lietuvos bajo

rų politika Lietuvą prive
dė prie 1569 metų pražūtin
gos Liublino unijos. Šita 
unija sudavė paskutinį ir

Užsidarė puodų išdirbys
tė. Beachland, O. — Čia 
užsidarė American China
ware Corporation, kuri tu
rėjo penkias dirbtuves. Ji 
negalėjo išvaryti biznio, to
kiu budu neteko darbo apie 
500 darbininkų.

Valdiški darbai. Perei
tą savaitę Su v. Valstijose 
užvesta naujų valdiškų bu- 
davonių ir kitokių darbų 
nž $36,000,000. Nuo Gruo
džio 1, 1930 m., tokių dar
bų viso užvesta už $2,517,- 
699,646. Tarp projektų yra 
mokyklos, tiltai, gatvės, 
vandentiekiai, uostai ir li
pių gilinimai.

Vokietijos mi- 
kabinetas. Prezi- 

Von Hindenburg

MITINGAS DEL MOO
NEY IŠLIUOSAVIMO 
San Francisco. — Spalių 

11 d. buvo surengta pro
testo mitingas prieš laiky
mą kalėjime Mooney ir Bil
lings, kurie pripažystama 
nekalti už bombos sprogi
mą ir nužudymą kelių žmo
nių 1916 metais. Dalyvavo 
tūkstančiai publikos ir visi 
pritarė reikalavimui juodu 
paliuosuoti.

Cleve-Numažino algas, 
landė, Corrigan - McKinley 
Co. plieno išdirbystė numa
žino savo darbininkams al
gas nuo 50c iki 45c į valan
dą.

Pittsburgh, Pa. — Tarp 
Pittsburgh Coal Co. ir an
gliakasių unijos viršininkų- 
eina darybos už angliaka
sių algas. Kompanija pa
skelbė jog numuš nuo al- 
gų 15 nuoš. darbininkams 
penkiose tos kompanijos 
kasyklose.

PERMAINOS VOKIE
TIJOS KABINETE
Berlinas. — Spalių 7 d. 

rezignavo 
nisterių 
dentas
pavedė Brueningui suda
ryti naują kabinetą. Šaly
je įvesta griežta diktatūra 
suvaržanti piliečių teises 
iki nauja vyriausybė nesu
sitvarkys. Bruening naują 
kabinetą jau sudarė.

Tapo sušauktas' Vųkieti- 
jos seimas, partijos pakėlė 
smarkią kovą prieš Brue- 
ningą. Hitler su 'savo fa
šistais šaukia visą Vokie
tiją stoti po jo vėliava ir 
gelbėti šalį nuo komuniz
mo. Prezidentas Hinden
burg pirmą kartą leido ap
silankyti Hitlerį pas save 
pasikalbėjimui.

Hitler prižadėjo Hinden- 
burgui visą savo organiza
cijos paramą palaikyti 
kietiją čielybėje.

KYLA KVIEČIŲ KAINOS
Chicago. — Sumažėjus 

Rusijos grudų eksportui 
Amerikoje pakilo kviečių 
kainos. Prie kainų padi
dėjimo prisidėjo dar prane
šimas kad Vokietijos gru
dų derlius prastas.

Pastarose dienose pasiro
dė kad Vokietijoj grudų 
bus 16,000,000 bušelių ma
žiau negu anksti rudeni ti
kėta.

Kanadoj rinkose ir ukė- 
se grudų yra 49,000,000 bu
šelių mažiau negu buvo 
pernai.

Japonija Nenori kad 
Amerika Kištųsi

Washington. — Prezi
dentas Hoover turėjo pasi
tarimą su kabineto nariais 
Chinų-Japonų ginčo klausi
me ir pasitiki kad karo bus 
išvengta.

Japonija sako nenorinti 
kad Amerika kištųsi Į jos 
reikalus su Chinija.

Tuo tarpu Chinijos van- 
denuose yra apie 20 Japo
nijos kariškų laivų gatavų 
pradėti bombardavimą.

Nankino (šiaurinės Chi
nijos) valdžia iškėlė savo 
archivus iš miesto Į sauges
nę vietą, tikėdama Japonų 
bombardavimo.

Japonai tikrina kad Chi
nų banditai, ir kareiviai iš- 
žudę- apie 800 Korėjiečių, 
kurie yra Japonijos pilie
čiai.

MIKLAS IŠRINKTAS
Vienna. — Austrijos pre

zidentas Wilhelm Miklas 
vėl tapo išrinktas šalies 
prezidentu.

Vo-

30 UŽMUŠTA
Tokio. — Japonijos 

kraščius užpuolus vėtrai 
nukentėjo daug turto, apie 
30 žmonių prigėrė arba bu
vo užmušti. Sako kad su
rinkus pilnas žinias, žuvu
sių skaičius bus daug di
desnis.

pa-

NESIMEILINK PRIE 
MARČIOS

Toledo, O. — Nejučiomis 
sugryžęs namon, Lynn Hill, 
25 m. vyras, rado savo seną 
67 m. tėvą, susikabinus my
luojantis su jo žmona, 23 
m. Perširdęs, sūnūs palei
do du šūvius Į tėvą ir mir
tinai sužeidė. Jis mirė li
goninėje. Šuviu sužeidė ir 
savo pačiulę. Po tragedi
jos jis pasidavė policijai ir 
apsakė dalyką. Jis pasta
tytas po $5,000 užstatu iki 
teismo.

DERLIUS MAŽESNIS 
NEGU TIKĖTA-

Washington. — Agrikul
tūros departmentas pasku
tiniais daviniais remdama
sis praneša kad šios vasa
ros derlius duos 2,702,752,- 
000 bušelių kukuruzų ir 
884,286,000 bušelių kviečių.

Kviečių anksčiau šią va
sarą tikėta 886,000,000 bu
šelių. Pernai buvo 863,- 
000,000 bušelių.

Pernai kukuruzų derlius 
buvo 2,093,552,000 bušelių.

Pavararinių kviečių bus 
109,106,000 bušelių, pernai 
buvo 251,000,000 bušelių.

BRAZILIJA NAIKINA 
KAVĄ

New York. — Brazilijoj 
kava taip užderėjo, o iš ki
tos pusės rinkos apmažė
ją, kava atpigo, kad ją ima 
naikinti vietoj laikyti, nes 
užlaikymas taipgi kaštuo
ja.

SUOMIJA ATMETĖ 
AUKSĄ

Suomijos (Finlandijos) 
Bankas pasekė Skandina
viškas kaimyniškas šalis ir 
taip pat suspendavo auksą 
kaipo pinigų pamatą.

skyrimą nuo Lenkijos ir 
atstatymą Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos. Per 
Liublino uniją Lietuva ta
po galutinai sujungta su 
Lenkija į vieną valstybę? 
valdomą abiejų kraštų iš
rinkto karaliaus. Šitas ka
ralių rinkimas privedė Lie
tuvos-Lenkijos valstybę 
prie visiško suirimo. Taja 
proga pasinaudojo jau tuo
met galinga Rusija, Austri
ja ir Prūsija ir jos 1715 m. 
galutinai tarp savęs pasi
dalino Lietuvos-Len k i j o s 
valstybę. Po šito padalini
mo Lietuva atiteko Rusijai.

Rusija valdė Lietuvą 120 
metų. Jos valdymas yra 
žiaurumo, tamsumo ir nu
tautinimo laikotarpis musų 
istorijoje.

Po didelių ir sunkių ko
vų musų tautos veteranams 
Aušrininkams pavyko su
žadinti Lietuviuose tautinę 
sąmonę. Tai buvo “Auš
ros”, “Varpo” ir kitų laik
raščių darbas. Žinome kad 
tais laikais Lietuviams bu
vo uždrausta spauda, nes 
Rusams buvo svarbu Taiky
ti Lietuvius tamsybėje, kad 
jie nesugriautų “visagalin
čio” caro monarkijos. Bet 
didysis karas, iš pamatų 
pertvarkęs Europą, kartu 
ir Lietuviams davė progos 
atstatyti Nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Nepri
klausomybės aktas paskel
btas Vilniuje Vasario 16 d., 
1918 metais.

, o 
tik 
ap-

Vilniaus klausimas 
neišspręstas

Vilniaus pagrobimo klau
simas netrukus iškilo Tau
tų Sąjungoje, kuri pasmer
kė Lenkų žygius ir pripaži
no Vilnių Lietuvai. Tačiau 
Tautų Sąjunga, dar. tada 
turėdama mažą autoritetą ■ 
ir neturėdama kariumenės, 
negalėjo priversti Lenkiją 
grąžinti Lietuvai Vilnių.

Vėliau, 1923 m. Kovo 15 
d., Ambasadorių konferen
cija, spaudžiama Francuzi- 
jos, Vilnių pripažino Len
kijai. Lietuva, žinoma, su 
tokiu nutarimu nesutiko ir 
todėl Tautų Sąjunga siūlė 
Hymanso ir kitus projek
tus, 
ėmė. 
ganė,
liaučiuje ir kitur Lietuvos 
su Lenkija derybos. Ta
čiau jos nieko naujo neda
vė ir susidariusios padėties 
nepakeitė. Ta pati padėtis 
ir šiandien tebėra ir ji bus 
tol kol Lenkai neatstatys 
(Suvalkų Sutarties.

Čia davėme keletą bruo
žų iš musų tautos istorijos, 
susijungusios su Vilniaus 
pagrobimą. Apie kelius į 
Vilniaus atvadavimą pakul

Lietuva vėl jų nepri- 
Tada prasidėjo Lu- 
Kopenhagoj, Kara-

MIRĖ GARSUS JACHTO 
MĖGĖJAS LIPTON

Londonas. — Spalių 2 d. 
mirė garsus Airis, vandeni
nio sporto rėmėjas ir mė
gėjas, Sir Thomas Lipton, 
81 m. amžiaus. Jis pradėjo 
gyvenimą kaipo paprastas 
bastūnas, buvo atvykęs net 
Amerikon. Paskui pradėjo 
arbatos bizni ir taip pra
turtėjo iš to kad jo arbata 
užėmė rinkas Amerikoje ir 
Anglijoje ir jis įsteigė sa
vas arbatos plantacijas .to
limoje Ceylono saloje. Pas
kutiniu laiku jo turtas ap- 
kainuotas Į $50,000,000. Jis 
užsilaikė Anglijoje.

Kaipo vandeninio sporto 
mėgėjas, Lipton bėgyje 20 
metų praleido apie $10,000,- 
000 norėdamas savo vėji
niais laivais nugalėti Ame
rikos laivus ir laimėti gar
bę Anglijai, bet niekad ne
laimėjo. Jis siųsdavo Ame
rikon naujausius ir pui
kiausius laivus, bet jie ne
pralenkdavo Amerikoniškų 
ir jis gryždavo be dovanos.

Vilnijos pavergimas
Vos susikūrus nepriklau

somai Lietuvai, ją puolė už
kariaut trys kaimynai: Vo
kiečių kariumenės dalis, va
dinami Bermontin inkai, 
raudonieji bolševikai, ir 
Lenkai. Tačiau Lietuvos 
savanoriai Bermotininkus 
ir bolševikus sumušė ir vi
sai iš Lietuvos išvijo. Su j besime kitą kartą. 
Lenkais buvo sunkiau ka
riauti, nes juos visur rėmė 
Francuzija ir kitos didįjį 
karą laimėjusios valstybės. 
Todėl Lenkija, turėdama už 
pečių tokią atramą, pradė
jo karą su Lietuva, norėda
ma ją vėl pavergt taip kaip 
pavergė 1569 metais.

Lietuva, norėdama grei
čiau sutvarkyti karo sunai
kintą šalį, 1920 m. Rugsėjo 
mėn. pabaigoj pasiūlė Len
kijai derybas. Lenkija su
tiko ir Spalių 7 d. Suval
kuose buvo pasirašyta va
dinama Suvalkų Sutartis, 
dalyvaujant Tautų Sąjun
gos atstovams. Sulyg šia 
sutartimi visi dabar Lenkų musų pagalbos rankos.

Šiais metais Spalių 9 d. 
sukanka jau 11 metu tuo 
Vilniaus pagrobimo. Ši die
na mums Lietuviams yra 
svarbi ir minėtina. Spalių 
9 d. yra darbo diena, ne 
pasivaus liūdesio, nes tik 
darbu Vilnių atgausim. Ši 
diena yra pasiryžimo, pasi
aukojimo ir ištvermė? die
na, nes be aukų ir pasišven
timo Vilnių v.eatvaduosim.

Todėl Spalių 9 d. mes 
Lietuviai, be pažiūru skir
tumo, turime kuoplaČiausia 
paminėti ir visam pasauliui 
priminti kad dar milijonų 
brolių drasko Lenku vana
gai, kad jie kantriai laukia
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PITTSBURGH
Iš LIETUVIŲ STUDEN

TŲ KLUBO VEIKIMO
Atsidarius mokykloms ir 

susirinkus studentams, bu
vo sušaukta ir Lietuvių 
universitetų studentų mi
tingas Liet. Piliečių salėje 
Spalių 4 d. Išrinkta stu
dentų klubo nauja valdyba 
iš šių: pirmininkas — Vin
cas Zambliauskas; pagelb. 
— Dr. J. Urbaitis; sekr. — 
Milda Virbickaitė; iždinin
kas — Dominikas Smilgys. 
Visi gana energingi ir dar
bštus jaunuoliai.

Kiek teko sužinoti tai ne 
visi Lietuviai studentai su- 
gryžo šj rudenį į mokyklas, 
ypač kurie buvo iš toliau. 
Tūli jų turėjo nutraukt mo
kslą del blogų laikų, nors 
lankė du ir tris, metus; tė
vams neišgalint daugiau 
paramos duoti, jiems kitos 
išeities nebuvo.

Šį rudenį tačiau prisidė
jo keletas naujų studentų, 
kurie dienomis kur nors 
dirba, o ima vakarinius 
kursus, kad tik galėtų mo
kslą tęsti.

Lietuvių studentų tėvai 
veik visi yra ateiviai, tur
tų didelių neturi, užtai jų 
vaikams sunkiau ir moks
las pasiekti. Bet kurie sto- 
rojasi tai vis gauna progą 
ir tęsia mokslą, o kai baigs 
atsilygins tėvams ir prisi
dės prie pakėlimo Lietuvių 
vardo. J. Virbickas.

DAYTON
Popiežius mielaširdinges- 

nis už musų kleboną. Po
piežius išleido laišką į vys
kupus ir kunigus raginda
mas šelpti vargšus bedar
bius, bet musų klebonas rū
pinasi kad kuodaugiau iš
gavus iš vargšų darbininkų 
dolarių apieroms ir mokėti 
morgičių už vyskupo nuo
savybę, vadinamą bažnytė
lę. Negana kad visokiais 
būdas daro pelno bažnyčios 
naudai, bet štai dar ir ves
tuvėse vieno musų tautie
čio, atsilankęs klebonas pa- 
veselioti pakėlė sumanymą 
rinkti aukas bažnyčios nau
dai. Na ir turėjo naudos, 
nes surinkta virš $20. Vi
sai nepritinka vestuves iš
naudoti tokiam tikslui. Ar 
negeriau butų tie pinigai 
paskirti bedarbių parapijo- 
nų šeimynoms šelpti, arba 
parapijos chorui, kuris rei
kalauja medeginės para
mos. Bet tokie dalykai kle
bonui yra svetimi, kai šel
pimas vargšų ir kultūros 
kėlimas. Ne Bedievis.

ŠMUGELYSTĖS NOMI
NACIJOSE

Jau suvirš mėnuo laiko 
kaip eina pertikrinimas no* 
minacijų balsų suktų poli
tikierių ir gerų kandidatų. 
Apskrities viršininko nomi
nacijose populiaris kandi- 
tas buvo McGovern, kuris 
kandidatavo su tikslu iš
stumti iš vietos skandalin
gą viršininką Armstrong. 
Nežiūrint visų pastangų, 
pasirodė kad Armstrong į 
pabaigą laimėjo nominaci
jas. Prasidėjo tyrinėjimas 
visų balsuotojų ir paaiškė
jo kad Armstrongo politi
kierių mašina naudojo vi
sokiausias niekšystes paim
ti viršų prieš McGovern: 
susekta kad tūkstančiai ne
legalių balsų paduota už 
Armstrongą, už jį balsavo 
ir tokie žmonės kurie jau 
mirę, ir tt. Taip tai norė
ta pavogti nominacijas iš 
teisingo žmogaus. Bet suk
tybė nepaslėpta ir McGo
vern lieka nominuotas.

Tai ką padaro tokie žmo
nės kurie perilgai įsibuna 
valdiškose vietose, išmoks
ta išnaudoti visuomenę ir 
nori amžinai viešpatauti.

Sumušė ir apvogė. Stasį 
Kubilių, barberį (nesenai 
atvykusį iš Akrono) pati
ko tokia nelaimė. Spalių 6 
dį buvo nuvykęs į vestuves. 
Užbaigęs vestuves, vėlai 
naktį gryžo namon.

Plėšikas, sutikęs jį, stai
ga smogė į veidą ir parsi- 
bloškęs ant žemės dar dau
giau sumušė ir taip bejie- 
giui apkraustė kišenius iš
imdamas apie $20 ir pasi
šalino. Tačiau Kubilius pa
žino savo užpuoliką, kuris 
pasirodo yra buvęs tose 
pačiose vestuvėse kaipo 
svečias. Sako tai buvęs 
jaunas Lietuvis, J. B., nuo 
Ryta gatvės, dievobaimin
gų tėvų vaikelis. Taip at
sitikus, sakoma susitaikyta 
ir į teismą nereiksią eiti. 
Kas atsitiktų tam jaunam 
Lietuviui atsistojus prieš 
teismą lengva dasiprotėti.

Lietuviai piktinasi tokiu 
užpuoliko darbu ir reiškia 
užuojautos p. Kubiliui.

Daytoniečiams patartina 
užsirašyti “Dirvą” kaipo 
tikrą Lietuvišką laikraštį. 
Dabar gausit brangias do
vanas — po gerą knygą, 
vertės net $2. “D.”. Rep.

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musą žy

miausių Sportininkų.

“BEDIEVIŠKAS” SUB- 
MARINAS

Maskva. — Sovietai taip 
užsikrėtę bedievyste kad ir 
submariną, kurį naujai bū
davo ja nutarė užvardint 
“Bezbožnik” (bedievis), lyg 
norėdami jurose ir žuvims 
bedievystę skelbti.
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Pastaba S.L.A. nariams. 
Kadangi artinasi nominaci
jos SLA. Pildomosios Tary
bos narių tai nekurtuose 
lakraščiuose pasirodė vei
kėjų suvažiavimai ir tie su
važiavimai skiria žėdnas 
savo kandidatus į SLA. Pil
domąją Tarybą; nežiūri ar 
tie žmonės yra tinkami, ar 
verti būti tokios fraterna- 
lės organizaęijos kaip S. L. 
A. vadovais, ar yra kuo už
sitarnavę. Taigi mums vi
siems SLA. nariams reikia 
apsižiūrėti ir neatiduoti sa
vo balso už tokius žmones 
kurie prievarta nori įsibru
kti į Centro valdybą.

Mes nesam biedni: mes 
turim labai daug mokytų 
vyrų, merginų, kurie yra iš 
senai užsipelnę SLA. valdy
boje vietas. Jau senai rei
kėjo padėti tuos žmones į 
SLA. vadovybę. Bet nors 
dabar susipraskim ir tiems 
seniems musų veteranams 
duokime jų senai užsitar
nautas vietas SLA. Pildo- 
mojoj Taryboj.

Štai Hartforde gyvena 
Jonas Sekys; jis yra dirbęs 
jau virš 25 metus prie S. 
L. A., buvęs per daug metų 
kuopose stiprus darbuoto- 
tojas. Dabar jau penki me
tai kaip yra finansų rašti
ninku SLA. 124 kp. Yra 
mokytas žmogus, baigęs 
Veiverių kursus Lietuvoje. 
Jis tinkamas užimti bent 
kokią vietą SLA. Pild. Ta
ryboj.

Taigi mes nominuokime 
Joną Sekį į Iždo Globėjus, 
kuri vieta jam senai pri
klauso ir jis jos yra užsi
pelnęs. Taigi visų narių 
pareiga yr^ paremti jį ir 
atiduoti savo bals® už jį.

Antras yra labai senas 
SLA. darbuotojas ir didelis 
veikėjas, Jonas Tarela, iš 
Waterburio, kuris jau se
nai turėjo būti išrinktas į 
SLA. iždininko vietą. Tai
gi musų visų pareiga yra 
nominuoti ir balsuoti už Jo
ną Tareilą į SLA. Iždinin
kus. Nariai nepamirškite 
šios trumpos pastabos.

124 Kp. Narys.
Nuo Redakcijos: Ši pa

staba yra gera, bet labai 
pavėluota. Jeigu kam pri
klauso kokia vieta SLA. P. 
Taryboje, tai p. Sekiui pir
miausia priklauso nors to
kia vieta kaip Iždo Globė
jo. Jonas Sekys ilgus me
tus darbavosi T. M. D. sek
retoriaus pareigose ir daug 
dirbo musų visuomeniška
me gyvenime ilga eilė me
tų. Bet sąstatai sudaryti, 
juos vargu kas pakeis, to
dėl p. Sekio nominacijos 
priklausys nuo narių parė
mimo pavieniai.

Daug yra tinkamų narių 
užimti SLA. vadovybę, bet 
ne visus visuomenė pama
to ar prisimena jeigu patys 
neparodo savo noro atvi
rai.

Jau 10 metų. Spalių 17 
d. sueina dešimts metų kaip 
Baltimorės Lietuviai pasi
statė sau puikų tautišką 
namą ir salę, kuo dabar 
džiaugiasi ne tik patys vie
tos bet ir kitų kolonijų Lie
tuviai kuriems pasitaiko tą 
Baltimorės Lietuvių tautiš-' 
ką namą matyti. Sunkus 
kelių metų darbas nenuėjo 
niekais ir nežiūrint visų 
kliūčių kurios kelyje buvo 
sutiktos, tautiškas namas 
buvo pastatytas ir jį dabar 
lanko ir buvę jo priešai.

Pirma kliūtis buvo tai 
finansai, kurių reikėjo ne
mažai turėti pradžiai. An
tra ir bene sunkiausia — 
tai priešininkų agitacija, 
kurių pusėje buvo ir dva
siškas tėvelis. Tas Dievo 
tarnas dar ir po to kai salė 
jau buvo gatava, per kelis 
metus nesiliovė vedęs prie
šingą agitaciją ir po mirti
na nuodėme draudė savo 
parapijonims lankytis Lie
tuvių tautiškame name. Ta
čiau jų tos priešingos agi
tacijos nuėjo vėjais ir ačiū 
veikėjų energijai ir pasi
šventimui tikslas tapo at
siektas — tautiškas namas 
pabudavotas, ir šiandien 
visi priešginos — jų tarpe 
ir tas dvasiškas tėvelis, už
miršęs tas mirtinas nuodė
mes, kuriomis pirmiau savo 
žmonelius gąsdino, — atei
na į tą Lietuvių tautinį 
kultūros židinį ir kartu su 
visais vietos Lietuviais ge- 
rėjasi ir naudojasi juomi.

Paminėjimo iškilmes. Pa
minėjimui 10 metų sukak
tuvių šios įstaigos, Spalių 
17 ir 18 d. yra rengiamos 
didelės iškilmės. Spalių 17 
d. atsibus JkSųcertas, kurį 
atliks naujai T suorganizuo
tas “Dainos” draugijos tau
tinis choras, o Spalių 18 d. 
atsibus iškilminga vakarie
nė.

To puikaus1 tautiško na
mo bendrovės direkcija pa
sitiki kad vietos Lietuviai 
kurie gerbia tą savo įstai
gą ir trokštu kad greičiau 
butų išbaigta mokėti sko
los, nepraleis progos ir da
lyvaus iškilmėse skaitlin
gai. Kvečiama dalyvauti 
draugijas, klubus, kuopas, 
šėrininkus ir šiaip geros 
geros valios Lietuvius, ir 
deda pastangas kad tos iš
kilmės butų kuopuikiausios 
ir kad svečiai butų kuoge- 
riausia patenkinti.

Taigi, gerbiami Baltimo
rės Lietuviai, visi kas gy-
vas dalyvaukime tose iškil
mėse. P. P. Jaras.

GABENA AUKSĄ 
EUROPON

New York. — Šiose die
nose išsiųsta iš New Yorko 
aukso į Europą vertės net 
$22,550,000. Iš tos sumos 
Francuzijai $19,000,000, o 
likusius Šveicarijai.

PAIN-EXPELLER
Palaiko Daugely Darbe

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar
ką tinkamai atlikti. Nustojimas 
jogų ir sveikatos — mažiausias
pasireiškimas jūsų nenujčgumo darbe—ir šim
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietą.— PAIN-EXPELLER*

v Įreg. J. V. Pat. Biure.
palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulų ūr 
sąnarių skaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempimo 
tuojaus!

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirš 60 metų, Trinkit juomi!
Kaina 35c, ir 70c. ..... Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO valsbažcuklj.

KANADOS I 
NAUJIENOS i
Kanados Padangėje

MOOSE FACTORY •
Tąsa iš pereito num.)
Nors pats miestelis stovi 

gana gražioj vietoj, apsup
tas vandenais ir salomis, 
bet inėjus į miestelį pasi
daro nejauku. Visur vis
kas apmirę, trobesiai visi 
prasti, mediniai. Visą mie
stelį puošia, dvi kompanijos 
krautuvės. Gatvės tuščios, 
tik šunes pulkais bėgioja, 
Lurie žiemos metu yra nau
dojami vietoj arklių, važi
nėjimui." ('n

Ant nekuriu trobesių ma
tosi ištęsta radio antenos. 
Namuose gyvena šeimynos 
tų kurie vasaros metu ve
žioja Indijonus juros pą- 
kraščiais ir žuvauja, iš ko 
daro sau pragyvenimą. Gi 
žiemos laiku visi šunis pa
sikinkę išvažiuoja į miškus 
medžioti, arba pakraščiais 
vandenų gaudyti ūdras ir 
kitus vandeninius žvėre
lius, ir viską parduoda mi
nėtoms kompanijoms.

Krautuvėse viskas bran
gu, pav. už 20 cigaretų rei
kia mokėt 50c. Tabakas 40 
c. pakelis. Vienu žodžiu, 
norint nusipirkti šį-tą turi 
neštis dikčiai pinigų, 
vininkai pasakoja kad me-, 
tų bėgyje tik du kartu lai
vas ateina su prekėmis ir 
brangiai atsieina 
mas, nes brangiai 
ja apdrauda laivų 
jaučių po ledynus.

Visas miestelis apgyven
tas baltais žmonėmis, Indi- 
jonai gyvena audeklinėse 
kempėse miškuose. Kiek 
tų Indijonų yra patys mies
telio gyventojai nežino.

Pažvelgus į tų žmonių 
gyvenimą šiurpas pakreęia 
kad taip atsilikę šiame am- 
žyje. Nedrysta. svetimam 
žmogui į akis pažiūrėti, ar 
pamatę priešais save atei
nantį lenkiasi į šalį.

Traukiniui nedaėjus iki 
miestelio tris mailes, jau 
baltieji ir Indi jonai sueida
vo nuo pat ryto ir per die
ną laukdavo, pamatyt kaip 
tokia velniška mašina dir
ba. Bet žiūrėdavo tik iš
tolo, iš arti bijodavo. Dau
gelis buvo tokių kurie pu
sę amžiaus pragyvenę, o 
nebuvo matę gelžkelio ir 
traukinio. Jiems šis nau-

Sa-

atveži- 
kainuo- 

plaukio-

jas geležinkelis kaip naują 
pasaulį atidarė. Dabar gy
venimui reikalingus daik
tus atveš traukiniais ir at
pigs prekių kairios.

Nuo pernai vasaros tur
tingesnieji žmonės atvaži- 
nėja čia orlaiviais iš Kana
dos ir Suv. Valstijų didmie
sčių, pamatyti šios gražios 
gamtos ir apsipirkti žemių.

Šią vasarą apie miestelį 
jau prasidėjo smarkus ju
dėjimas: kerta mišką, de
gina, o inžinieriai vos spė
ja matuoti sklypus, nes la
bai daug perkama. Gelž
kelis užkrėtė miestelį gyvu
mu ir nauja dvasia.

Vieni perka sklypus apsi
gyvenimui, kiti del biznio, 
nes dabar pigiau gauna; už 
kelių metų žemės kaina pa
kils.

Tai tiek apie Moose Fac
tory. (Bus daugiau.)

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

SLA. IŽDAS - DIDELĖS PAŠALINES IŠLAI
DOS - IR BUSINTI RINKIMAI

Į Kaip tenka nugirsti kuo- 
i pos susirinkime ir šiaip iš

sikalbėjus su SLA. nariais, 
pasirodo kad daugelis na
rių dar visai nežino kiek 
musų SLA. organizacija tu
ri išviso vertės turto. Vie
ni tvirtina kad turi milijo
ną dolarių, kiti kad vertė 
esanti apie pusantro mili- 

’ jono, ir tt. Šie argumentai 
nesutinka ir del to kyla vi- 

’ šokių išvedžiojimų.
Kiek matyti iš “Tėvynės” 

Nr. 40 Penn. Valstijos Ap- 
draudos Departmento eg- 

' zaminierių raporto, tai su- 
lyg SLA. knygų organizaci
jos turtas yra $1,434,366.35. 
Bet tie patys egzaminieriai 
atrarida kam SLA. pripirk
tų bondsų vertė žymiai ’nu
puolus ii-' tokiu budu SLA. 
turtas yra1 tik'$1,241,606.93. 
Pasirodo kad gerai ar blo
gai gaspadoriaudami musii 
viršininkai nugaspadoriavo 
apie $215,000. Tai nepa
prastas nuostolis.

Kad ir ta $1,241,602,93 
suma yra tai milžiniški pi
nigai. Tokias atskaitas na
riai turėtų tėmyti ir laiky
ti atmintyje, kad reikalui 
priėjus galėtų persitikrinti 
ir žinoti.

Kitas svarbus dalykas 
kurį nariai turi tėmyti tai 
kaip ir kiek Pildomoji Ta
ryba išleidžia pinigų per 
metus savo suvažiavimams 
ir posėdžiavimams New 
Yorke. ’

Teko patėmyti ir “Nau
jienose” paduota sutrauka 
kiek per 1930 metus ir per 
1931 pusmetį — per 18 mė
nesių — Pild. Taryba pra
leido už keliones ir sugaiš
tį. Viso išmokėta $9423.12. 
Tą skaitlinę prieš akis tu
rėdami nariai privalo pa
mąstyti kiek per tą laiką 
Pild. Taryba turėjo suva
žiavimų ir kiek kožnas su
važiavimas musų organiza
cijos iždui kaštavo.

Kalbant net su gerais S. 
L. A. veikėjais matosi kad 
jie neseka ir nežino tų iš
laidų ir visai apie tai tyli.

Dabar, ateinant nomina
cijoms į SLA. Pild. Tary
bą kožna partija, net ir pa
vieniai nariai, stato savo 
kandidatus ir kožnas tikisi 
kad jo žmogus laimės' Bet 
ar visi apsvarsto kad jo 
statomas kandidatas turi 
kokias nors kvalifikacijas 
išskyrus kad yra artimas ; 
ypatiškas ar politiškas ka- ’ 
marotas? Ar žinom kad i
tas kandidatas yra tinka
mas tai vietai ir ar gali jis 
atlikti pareigas kokios Su
sivienijime, jo laukia? Or
ganizacijos turtas yra ne
mažas ir jį valdyti reikia 
žmonių tokių kurie supran
ta kas reikia daryti su to
kiais pinigais ir kaip galė
tų atgauti tūkstančius kitų 
SLA. pinigų, kurie yra su
kišti ir jau išrodo kad visai 
bus pražuvę. Daugybė in- 
vestmentų neturi pilnos jų 
vertės.

Tą viską žinant, mums ir 
reikia pastatyti organizaci
jos priešakyje tokius žmo
nes kurie galėtų viską nuo
sekliau tvarkyti.

Čia neturiu reikalo siūly
ti kandidatus, kadangi jau 
daug yra pristatyta, bet 
narių priedermė yra atsi
žiūrėti į kandidatų praei
ties darbus ir gabumus iš 
jų visų darbų, ir tada sprę
sti kuri geriau galėtų atlik-Į 
ti jam pavedamas pareigas,! 
kad daugiau tokių klaidų1

daryta nepasi-

partijas ir iš 
tinkamiausius

kaip buvo 
kartotų.

Suvienyti 
jų išrinkti 
kandidatus matomai nebus
galima, bet šitokiame atsi
tikime turėtų būti išrinkta 
ne partijas vadovaujanti 
žmonės, bet tinkamiausi ir 
geriausia prityrę tam dar
bui. Tuo labiau pats orga
nizacijos vadovas, prezi
dentas. Tada tik darbas 
bus atliktas švariai, sąži
ningai, bizniškai. O tin
kantį žmogų gali išrinkti 
tik rimtai, šaltai svarstan
ti nariai. Jonas Jarus,

NAUJAS MILŽINIŠ
KAS HOTELIS

New Yorke, Rugsėjo 30 
į d., atidaryta naujas milži- 
i niškas viešbutis, kurio ypa- 
• tybės yra tos kas yra 47 

aukštų, turi 2,200 kamba- 
; rių, kožname kambaryje į- 

taisyta radio ir televizijos 
aparatai. Viešbutis pasta
tytas vietoje garsaus seno 
Waldorf-Astor hotelio, at
sižymėjusio garsiais sve
čiais ir puošnumu. Naujas 
viešbutis turi telefono įren-' 
girną tokį kad užtektų ap
tarnavimui miesto iš 25,000 
gyventojų. Iš Grand Cen
tral stoties davesta požemi
nis gelžkelis, kuriuo gali 
atvažiuoti ir išvažiuoti to
kie žymus svečiai kaip pre
zidentai ir kiti, kurie neno
ri publikoje matytis.

Viešbučio didžioji balių 
salė užima beveik visą gat- 1 
vių kvartalą, ir įrengtą lyg 
teati'asį su' balkonais ir ki-z 
tais paaukštinimais. Turi 
naujovišką sceną, kuri ap
simaino arba išnyksta ar
ba atsiranda tik paspaudus 
sagutę. Yra stogo daržas, 
kur gražiame ore stogas 
automatiškai prašalinamas 
ir lieka tik atviras dangus 
matomas. Kada stogas už
dengtas, vistiek matosi er
dvės ir žvaigždės, ištaisy
tos lubose.

Viršiau 28-to’ aukšto pra
sideda nuolatinių gyvento
jų kambariai, tokių turtuo
lių kurie nenori patys savo 
namų užlaikyti, arba atva
žiuoja ilgesniam laikui iš 
kitų miestų, o nenori vieš- 
butiško gyvenimo. Tarp tų 
apartmentų yra įrengtas 
vienas “valstybinis apart- 
mentas, paskirtas patiems
žymiausiems svečiams. J o 
nuoma tik $125 į dieną.

Viešbutyje vienoje daly
je penki aukštai yra pas
kirti tik mekaniškiems pa
būklams, kurie suka visus 
viešbučio judėjimo ratus.

Hotelio atidaryme kalbė
jo iš Washingtono per ra
dio Prezidentas Hoover.

Atidarymo iškilmėse da
lyvavo 12,000 užkviestų žy
mių žmonių kaipo svečių.

KAIP GEI 
GOL

Kadangi 
dieną lijo 
“Margučio” 
mentą golfi 
nelytų ir t 
mento dieną 
gulėdami, vi 
nai brėkšti, i 
žiurėjo ar m 
langus ir kl; 
tašką. Ak 
dangus graž 

| no, saulė pra 
sos nuo žolių

I ,dėjo tinkan 
I Turnamerito ■

Sukilus, vis 
I po lauką pa 
j jantis Vanag;

nomis laimėti 
laimėtojams. 1 
jis per naktį ] 
bėjo melsdam 
lytų, ba “Mai 
negarbė jeigu 
neįvyktų, o sv 
ti, dovanos su 
but Vanagaiti: 
dar gerą įteku 

Golfistai ir 
tyrę. kad nely 
iš lovų i keliu 
su bolėmis pe1 
fo laukus, p 
ba norint lai 
mėt, reikia į 
tikuot, ba te 
jai kaip gerb 
šonkaulis ir k 
metii turnami 
golfo bolę ger 
žiūrėję. O ai 
kių kurie pin 
vo gyvenime į 
stojo.

Na ir prasii 
žavimas: be p 
valgę, kiti net 
% daužo boles, 
5o, kopūstus ir 
Soja, ir vis del 
-kad likt “Mai

Ibtampionu!
I Jeigu sviete n 
Ik, gal but niel 
I tditu tiek da 
l’iereikalingiĮ d 
Į Taigi, reikia 
Į i Išėjo kiti, e 

iglėbį lazdų ir 
^sušilęs dauž 
šlaksto su vėjai 
Myt negali. Ii 

visas boli
M
Skamba varpas 
Wus ant pi 
Hr vis prak 
** Už kelių mai 

nusivarėm 1 
•Inu baigt dava 
^hpertraukt i 
.^Kparėjom, b 
3? b jau anksti j 

Salom į eilę į 
pelitą. Prasidėj 
i.Mas, ir pas: 
Jjiomarką gale 
y.;Vufinpikčiuosi 
(3>is parsitraul 

garsų kinei 
^Siilių ir tas “ 
ir i?persavo api 
fc.apai'ate mes

Ii ‘“^ludėsimper
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aryta nepasi-

lartijas ir iš 
tinkamiausius 
atomai nebus 
tokiame atsi
būti išrinkta 
vadovaujanti 

inkamiausi ir 
yrę tam dar
iu pats orga- 
ovas, prezi- 

tik darbas 
švariai, sąži- 
kai. O tin
gai! išrinkti 
tai svarstan- 
Jonas Jarus.

Rašo K. S. Karpavičius.

TINKAMIAUSI KANDI
DATAI

1ILŽINIŠ-
►TELIS

Rugsėjo 30 
aujas milži- 
, kurio ypa- 
kas yra 47 
200 kamba- 
ambaryje į- 
• televizijos 
jutis pasta- 
irsaus seno 
hotelio, at
ilsiais sve- 
iu. Naujas 
efono įren-’ 
ižtektų ap- 
to iš 25,000 
Jrand Cen- 
sta požemi- 
uriuo gali 
ažiuoti to- 
i kaip pre- 
:urie neno- 
tis.
ioji balių 
visų gat- 

■engtą lyg 
ais ir ki-' 
lis. Turi 
kuri ap- 

yksta ar- 
paspaudus 
įo daržas, 
re stogas 
.šalinamas 
is dangus 
togas ūž
ia tosi er- 
, ištaisy-

kšto pra- 
gyvento- 

ų turtuo- 
itys savo 
•ba atva- 
laikui iš 
tori vieš- 

Tarp tų 
įrengtas 

s apart- 
.patiems 

ams. J o 
lieną.
)je daly- 
yra pas
ienis pa- 
ka visus 
ratus.

ie kalbė- 
per ra- 

oover.
nėse da- 
estų žy- 
svečių.

KAIP GERE. SPRAGILAS 
GOLFĄ LOŠĖ

Kadangi iš vakaro per 
dieną lijo ir suvažiavę j 
“Margučio” Golfo Turna- 
mentą golfistai bijojo kad 
nelytų ir tą pačią turna
mento dieną, tai jau lovose 
gulėdami, vos pradėjus die
nai brėkšti, tampė kaklus ir 
žiurėjo ar nelyja. Žiuri pro 
langus ir klauso ar į stogą 
barška. Ale nebarška, ba 
dangus gražiai išsipagadi- 
no, saulė pradėjo tekėt, ra
sos nuo žolių nykt, ir prasi- 

, dėjo tinkamiausia Golfo 
Turnamerito diena.

Sukilus, visų pirmiausia 
po lauką pasimatė bėgio
jantis Vanagaitis su dova
nomis laimėtojams ir pra
laimėtojams. Kiti sakė kad 
jis per naktį poterius bum
bėjo melsdamasis kad ne
lytų, ba “Margučiui” butų 
negarbė jeigu turnamentas 
neįvyktų, o svečiai suprašy
ti, dovanos supirktos. Tur
būt Vanagaitis pas Dievulį 
dar gerą įtekmę turi.

Golfistai ir golfistės, pa
tyrę kad nelyja, tuoj šoko 
iš lovų Į kelnes ir pasileido 
su bolėmis per Bačiuno gol
fo laukus, praktikuodami, 
ba norint laimėt ar pralai
mėt, reikia gerai išsiprak- 
tikuot, ba tokie gei'i lošė
jai kaip gerb. Spragilas, jo 
šonkaulis ir kiti nuo pernai 
metų turnamento dar nei Į 
golfo bolę gerai nebuvo pa
žiūrėję. O atsirado ir to
kių kurie pirmą kartą sa
vo gyvenime į turnamentą 
stojo.

Na ir prasideda prakti
kavimas: be pusryčių, ne
valgę, kiti net ir nesiprau- 
sę, daužo boles, žemę kap
sto, kopūstus ir bulves min
džioja, ir vis del tos garbės 
— kad likt “Margučio” Gol
fo čempionu!

Jeigu sviete nebūtų gar
bės, gal but niekas nei ne
dirbtų tiek daug tuščių 
ir nereikalingų darbų!

Taigi, reikia praktikuo
tis. Išėjo kiti, einu ir aš. 
ir glėbį lazdų ir visą pus
dienį sušilęs daužau, belin
kės laksto su vėjais, nei su
gaudyt negali. Ir taip iš
mėčiau visas boliukes iki 
vienai.

Suskamba varpas ir šau
kia svečius ant pietų, bet 
mes dar vis praktikuoja
mės. Už kelių mailių nuo 
namų nusivarėm boliukes 
ir turim baigt davaryt na
mon, ba pertraukt nevalia.

Iki mes parėjom, buvo po 
pietų ir jau anksti parėju
sieji statom į eilę į tikrąjį 
turnamentą. Prasidėjo tik
ras jomarkas, ir pasakysiu 
kad tą jomarką galės visi 
matyt “mufinpikčiuose”, ba 
Vanagaitis parsitraukė iš 
Čikagos garsų kinemato- 
grafistą Milių ir tas “trau
kė” visus per savo aparatą 
ir tame aparate mes visi 
golfistai ir golfistės likom 
bejudą, ir judėsim per am-

žius.... Sakau, tokius cu- 
dus tu man sviete išmislyk.

Dabar apie lošį. Gabiau
si sustatomi su gabiausiais 
po keturis ir jie kožnas ša
bo boliukę muša ir vejasi 
per laukus. Pirmiausia iš
ėjo, kaip ir visur kitur, tur
būt patys prasčiausi, ba 
gerb. Spragilas ir “Vieny
bės” redaktorius Kružin- 
taitis, kaipo garbingos asa- 
bos, išėjo paskiausia. Kiti 
išėjo vyrai su vyrais, arba 
moterys su moterimis, o 
mums, kaipo slaunioms asa- 
boms, Vanagaitis paskyrė 
už partnerkas vieną panelę 
o kitą ponią! Vis mat ge
riau ant svieto gyvent asa- 
bai su dideliu vardu: tave 
visi pavožoja ir pataikauja.

O dabar pasakysiu ką 
mes laimėjom.

Kaip sakiau, iš ryto ei
dami praktikuotis, boliukes 
visas pametėm po kopus
ius, po bulvienas ir po us
nis, taigi reikėjo gauti nau
jas, ba kitaip į turjiamen- 
tą negali stot.

Ale ne mes vieni tokie 
buvom — ir kiti išsvaidė 
boliukes visur po laukus. 
Ypač kai išėjo į tikrą tur
namentą, ir kai kreivai nu
šauta boliukė nesiskaito, jie 
palikę anas boliukes ėjo to
lyn nesustodami. O mes, 
paskui eidami, tai susira
dom ir savo pirmiau iššau- 

I dytas boliukes ir surinkom 
visų pirma musų nuėjusiij 
boliukes ir parsinešėm pil
nus kišenius ir pilnus už
ančius. Sugryžusius mus 
pamatė turnamento prami- 
corius Vanagaitis ir sako:

— Kur jus buvot, obuo- 
jliaut, ar golfo nelošėt?

— Lošėm, kur gi nelo- 
šėm! Matai kiek bolių par- 
sinešam!

— O aš misliau kad jus 
visas Bačiuno obeles nu- 
skabėt!

Paskui atėjo vakaras, do
vanų išdalinimas.

Pirmutinę vyrišką dova
ną gavo gerb. Mackevičius 
iš Čikagos. Pirmutinę mo
terišką dovaną gavo gerb. 
Lilija Žilvičiutė irgi iš Či
kagos, o paskutinę garbin
giausią dovaną — gerb. 
Spragilas iš Klyvlando.

Taip pasibaigė “Margu
čio” 1931 Metų Golfo Tur
namentas ir visi susitarė 
kitą metą atvažiuot ten vėl, 
jeigu Dievulis laikys svei
kus ir gyvus.

Fondo išleista 
mėnesius apie

išlaidų yra:

“TAUTOS BALSAS” 
No. 3

Jau išėjo iš spaudos 
“Tautos Balso” numeris 
3. “Tautos Balsas”, mė
nesinis laikraštis, leidžia
mas Skrantono Tautinės 
parapijos lėšomis, eina 
reguliariai. Metams kai- 

Adresas:
BALSAS”

Susivienijimo Liet. Ame
rikoje ateitis priklausys ne 
nuo to kaip musų partijos 
gyvuos, bet nuo to kokie 
žmonės bus jos vadais.

Naujoms SLA. nominaci
joms artėjant, rimti SLA. 
nariai iškalno pradėjo rū
pintis apie tinkamus žmo
nes — ne politikierius, ne 
“aukštos klesos” diploma
tus, bet apie rimtus, šaltus, 
biznį nusimanančius, gerus 
patriotus Lietuvius, kurie 
turi savyj ugnelę pasišven
timo visuomenei, kurie no
ri dirbti broliškoje organi
zacijoje broliškai, o ne nau
dotis, kaip kiti daro.

Praėjo bendrovių laikai, 
kuriose, iki buvo pinigų, tū
li ponai melžė iki išdžiuvo 
sausai.

Kad SLA. turtas auga 
žemyn o ne aukštyn paro
do paskutinė atskaita “Tė
vynėje”. Ant bondsų pra
rasta apie $215,000.

Lėšų fondanper pirmą 
šių metų pusmeti inėjo tik 
$24,476.63.

Iš Lėšų 
per šešis 
$25,000. 
, Tarp tų

Kelionėms ir sugaištims 
per 6 mėn. $2,247.77

Legaliams patarė
jams $1,441.00

Smulkių išlaidų $886.79
Taigi, jeigu iš seniau yra 

kiek likusių pinigų Lėšų 
Fonde tai gerai, o jeigu iš 
pernai jis yra ištuštintas 
(ir be abejo ištuštintas, nes' 
daug suėdė visų centro po
nų kelionės į seimą, orga
nizatoriaus lėšos, ir tt.) tai 
jau prasta giesmė.

Jeigu dar nebus pakelta 
SLA. nariams mokesčiai tai 
busim laimingi, bet bus no 
ačiū valdybai, o mums pa
tiems- kad iš seniau smar
kiai dirbdami išauginom 
rezervą.

Dabar gi, nuo pereito sei
mo SLA. Lėšų Fondas ny
ko kai pavasarį sniegas.

Daug išleista byloje su 
išmestais komunistais;

Daug išleista Devenio- 
Ažunario paskolos kalti
ninkų “jieškant”,

Daug išmėtyta važinėji
mams mesti Jurgeliutę iš 
Sekretorės vietos;

Daug išmėtyta važinėji
mams “tyrinėti” Vitaičiij 
sukelto skandalo (tie važi
nėjimai dar nebaigti);

$1,300 numesta pavidale 
Gegužio ir Gugio “pagelbi- 
ninkų” algų (dabar Gegu
žio “sekretorė” dieną-naktį 
pleškina Gegužio agitacijos 
laiškus nominuoti ji ant 
prezidento vėl....).

LAIKAS UŽLEIST 
NAUJIEMS

Taip kaip dabar yra 
liau būti negali. Jeigu 
tys nesusipranta, reikia 
nūs ponus paglostyti, 
girti, atiduoti garbę ir
rodyti jiems vietą garbės 
kampe, o darbą dirbti rei
kia pastatyti kitus. Visi 
žinom kad nauja šluota ge
riau šluoja. Nauji S.L.A. 
viršininkai dirbs su energi
ja, daugiau ims augyti or
ganizaciją ir jos turtą, o ne 
aikvos jį. Kiekvienas nau
jai į darbą stojantis parodo 
daugiau atsidavimo, dau-

to- 
pa- 
se- 
pa- 
pa-

nuo ja $1.50.
“TAUTOS 
1743 N. Sumner Ave.

Scranton, Pa.

giau noro dirbti. To neuž
ginčys nei patys tie kurie 
dabar SLA. valdo. Jie ži
no kaip smarkiai dirbo iš
syk ir kaip dabar dirba. Da
bar jie nieko nenori tik kad 
SLA. nariai juos gerbtų už 
jų užsitarnavimą ir laikytų 
šiltose vietelėse. Apie dar
bą, apie organizacijos au
gimą jie visai neužsimena. 
Tą kas savaitę rašo orga
nas “Tėvynė”, kuri pasiry
žus ginti senų ponų vietas 
ir žeminti naujus, jaunus 
energingus SLA. narius.

KAS TINKAMIAUSI
Gerų, rimtų, sumanių S. 

L. A. vadovų sąrašas yra 
maždaug sekantis:

Juozas J. Bačiunas (So
dus, Mirh.) — ant Prezi
dento.

M. Vokietaitis (New Ha
ven, Conn.) — ant Vice- 
Prezidento.

P. Jurgeliutė (New York 
City), arba

P. Bukšnaitis (New York 
City), arba

J. Semaška (Chicago) — 
ant Sekretoriaus.

Jonas Tareila (Waterbu
ry, Conn.) — ant Iždinin
ko.

Dr. Jonas Stanislovaitis 
(Waterbury, Conn.) — ant 
Daktaro-Kvotėjo.

P. Pivaronas (Pittsburg, 
Pa.), ir

J. Januškevičius, J r. (iš 
Hartford, Conn.) — ant Iž
do Globėjų.

DR. JONAS STANIS
LOVAITIS

New Haven, Conn., su
važiavime, kur dalyvavo 3 : 
valstijų atstovai (Conn., . 
Mass., ir N. Y.) į Daktarus , 
Kvotėjus rekomenduota čia i 
gimęs, jaunas patriotingas 
daktaras, Jonas Stanislo
vaitis, kuris turi noro dirb
ti Lietuvių tarpe, yra geras 
patriotas ir gerai pažystan- 
tis Lietuvių rašybą.

Šiame “Dirvos” numery
je telpa jo straipsnis “Gy
dymo Istorija”. Reikia tik 
stebėtis kad čia gimęs, čia 
augęs ir čia mokinęsis, o 
taip gražiai pažysta musų 
rašybą — geriau negu dau
gelis musų ateivių dakta
rų ir advokatų. Labai ma
žai kuris musų daktarų ir 
advokatų taip rašo Lietu
viškai kaip Dr. Stanislovai
tis. Tas parodo kad jam 
Lietuvių gyvenimas, Lietu
vių dvasia, Lietuvių litera
tūra buvo arti prie širdies i

iš pat jaunų dienų.
O imkim iš kitos pusės— 

kaip toli atsilikę, kaip ne
paisą, kaip nesiskaitą su 
mumis yra nekurie net tų 
daktarų kurie statomi i 
Daktarus Kvotėjus.

Kuriam verta atiduoti 
garbė, visuomenė geriau
sia gali spręsti.

“Kaip mes jaunuoliai ga
lim veikti jeigu publika ne
duos mums progos?” sako 
Dr. Stanislovaitis.

Jeigu mes gerai supra
sim kad SLA. ateitis pri
klauso nuo dabartinės mu
sų jaunuolių kartos, mes 
greičiau stątytime į vietas 
jaunus, energingus, ypač 
čia augusius (prie nekuriu 
senesniųjų), negu kokius 
surambėjusius, garbės ir 
pinigų j ieškančius ateivius. 
Nesakau kad visi ateiviai 
negeri, bet ir ne visi čia au- 
gusieji blogK Reikia buti-

nai maišyti valdybą, tada 
turėsim veiklią valdybą ir 
Susivienijimas augs, o ne 
rūdys, kaip dabar.

Gerai Atminė.
—Ar atmeni, tamsta sa

vo gimnazijos draugę, Ony
tę?

— Žinoma! Kas galėtų 
užmiršti tokią baidyklę! O 
kaip ji gyvuoja?

— Matai, tamsta, ji da
bar mano žmona.

TIKRI IR
NETIKRI

ŠVENTIEJI
Reikalaukit (uoj Dr. Jqno 
Šliupo knygelės “Tikri ir 
Netikri šventieji”, kurios 
dar galima gauti “Dirvo
je”. Kaina 25c. su prisiun- 
timu. Siųskite (Ameriko
je) pašto ženkleliais.

Mėnesinis žurnalas
“MARGUTIS”

Išeina kas mėnesi nuo 1G iki 21 pusi, 
storumo. Eina treti metai.

- Jame telpa kas numeris 2 daine
lės: chorui, arba solo, duetams.

Dainelės
piano.

Chorams
Rašykite

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”. '

“Margučio” kaina metams $3 (30
litu). Amerikoje $2.

“Margutį” leidžia ir redaguoja 
Komp. A. Vanagaitis.

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street 

Chicago, Ill. U.S.A.

“DIRVA”
i 6820 Superior Av. Cleveland, O. Į

lengvutės su pritarimu 

pigu ir naudinga.
savo giminėms ar pažy-

ŠVEDU AMERIKOS
U 

NEWYORKO į 
KLAIPEDA

TRUMPAS KEEIASį JL^ETUVĄ per UVEDIJĄ

Informacijos ir laivakortės gau
namos pas vietinį agentą arba: 
SWEDISH AMERICA LINE

21 State St. New York City

ČM/ lįoti. jČacft/y. Įja&ĮĮ
NEPERSLAMPAMAS CELLOPHANE

Visuomet Gerai —Tvirtai Uždarytas

Ypatingas 
HUMIDOR
PAKELIS

Jis atsidaro!
Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį 

-t prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, 
y f /I kitą jo dalį. Labai paprasta. Greit. 

' ■■ ■ Zip! Ir viskas. Labai ypatingaI Pake-
lis įvyniotas į neperšlampamą Cello- 

faninę popierą, per kurią neįeina dulke, šlapu
mas, ligų perai ir kiti nešvarumai. Švaru, apsau
gota, gražu, ŠVIEŽIA! — kas galėtų būt daugiau 
moderniškai kaip, LUCKIES patobulintas Humi
dor pakelis — taip lengvai atidaryti. Ponios — šis 
LUCKY skvetas — apsauga jūsų pirštų nagams.

******

Pagaminta iš geriausių tabakų — viso 
derliaus grietinės — LUCKY STRIKE vieninteliai 
cigarelai apsaugoja jūsų gerklę per tą išimtiną 
“SPRAGINIMO” procesą. “Spraginimo” procese 
naudojami Ultra-Violetiniai Spinduliai — procesas, 
kuriuo pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan
čios ypatybės, kurių, naturališkai, yra kiekvie
name žaliame tabake. Šie kartumynai ir erzinan
čios ypatybės pašalinamos iš jūsų LUCKY 
STRIKE, jų juose nėra. “Jie išimti — todėl ju ir 
nėra!” Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palan
kūs jūsų gerklei.

LUCKY 
STRIKE
X ”lTSTOASTED’\Z

CIgarettES

“It’S toasted"
Jūsų Gerklei Apsaugo —Prieš Knitejimus—Prieš Kosulį

©1931, The American Tobacco Ce., Mfri.

Neperšlampamas Cellafanas Užlaiko ta 
“Spraginimo” Skoni Visuomet Šviežiu

ATSUK RADIO 
fucky Strike lokių 
Orkestras griežia kiek- 
vienų Antradienį, 
Ketvirtadieni ir šėlta* 
dienĮ, vakare per N, 

B. C. radio tinklų.



DIRVA

BAŽNYČIŲ ARBA TIKYBŲ NAŠLEJIMAS 
-------- *--------------------

Paskutinės žinios iš Is
panijos praneša kad Ispa
nijos seimas panaikino ka
talikų tikėjimą kaipo ofi- 
cialę tos šalies religiją, su
lygindamas visus kitus ti
kėjimus lygiomis su kata
likišku.

Toliau, tapo atskirta baž
nyčia nuo valstybės. Ispa
nijoj bažnyčia pasilieka sa- 
vistovė Įstaiga, su kuria 
valstybė neturės jokių ry
šių ir nemokės kunigams 
algų.

Bažnyčios atskyrimas ne 
naujenybė. Suv. Valstijos 
jau senai'neturi bendro su 
bažnyčia ir čia kožna tiky
ba pati turi rūpintis savo 
išsilaikymu.

Brazilija, katalikiška ša
lis, jau nuo 1899 metų at
skyrė bažnyčią nuo savęs.

Franeuzija persiskyrė su 
bažnyčia 1905 metais.

Portugalija — 1911 me
tais.

Meksika — 1917 metais.
Čili — 1925 metais.
Rusijoje stačiatikių baž

nyčia atskirta nuo valsty
bės 1918 metais, bažnyčių 
turtai daugumoje konfis
kuoti, bažnyčios arba cerk
vės paverstos į publiškas 
vietas. Bedievybė pripažin
ta beveik valstybiniu nusi
statymu.

Tarp valstybių aiškiausia 
besivaidijančių už ir prieš 
religiją ir santikius su Va- 
tikanu yra Lietuva ir” Ifa^ 
lija. Italijoj santikiai tarp 
popiežius ir vyriausybės 
suderinti. Lietuva dar ne
baigė savo nesusipratimų.

Amerika turi 156,440 
Gydytojų

Suv. Valstijose yra 156,- 
440 gydytojų, arba vienas 
ant kožnų 800 gyventojų. 
Taigi Suv. Valstijos stovi 
tuo atžvilgiu pirmoje vie
toje.

Kaip nelygiai gydytojų 
skaičius stovi pačioje Ame
rikoje pagal valstijos paro
do sekančios skaitlinės:

Kalifornijoj yra vienas 
gydytojas ant 500 gyvento
jų, o Pietų Karolinoj ir 
Montanoj po vieną ant kož
nų 1,400 gyventojų.

Baudžiauninkė
Keturių veiksmų drama iš baudžiavos laikų Parašė K. S. Karpius

stato jį aukščiau kitų mu
sų žmonių. Jo pavyzdį be 
abejo paseks kiti, kaip da
ro kitų tautų mokyti tur
tingi žmonės , pavesdami 
savo turtus mokslo ir kul
tūros įstaigoms.

Lietuviams Grąžinama 
Pilnos Pilietybės Teisės

“Vienybė” gavo speciali 
pranešimą apie tai kad Lie
tuviai išeiviai, kurie pata
po Amerikos piliečiais, į 
Lietuvą gryžę apsigyventi 
galės naudotis pilnomis sa
vo senos tėvynės teisėmis.

Šis patvarkymas yra la
bai naudingas, bet ėmė net 
13 metų iki Lietuva priėjo 
prie to supratimo.

Pastarais keliais metais 
jau buvo lengva Amerikos 
Lietuviams Lietuvoje apsi
gyventi. Bet kaip buvo bė
gyje keleto pirmų nepri
klausomybės metų tai gink 
die: Amerikos Lietuviai bu
vo labiau nekenčiami negu 
šiaip svetimšaliai, ir taip 
griežtai laikytasi netikusių 
tuolaikinių įstatymų prieš 
Amerikos piliečius Lietu
vius kad tiesiog buvo skau
du Amerikiečiui į savo tė
vynę žiūrėti.

Dar reikalinga kad Lie
tuva panaikintų arba visai

Mire Prof. Radzvickas

Kaune, Rugsėjo 22 d., mi
rė Vytauto Didžiojo Uni
versiteto medicinos fakul
teto ausų, nosies ir gerklės 
katedros ekstraordinarinis 
profesorius, medicinos dak
taras Petras Radzvickas.

Jis buvo jau 67 m. am
žiaus. Mirė plaučių užde
gimu. Paėjo iš Pecentų k., 
Jonavo v., Mariampolės ap. 
Maskvos universitetą baigę 
1897 m. ir gavo ■ gydytojo 
laipsnį. Apsigyveno Mas
kvoje, kadangi Rusų val
džia neleido gyventi Lietu
voje.

Jausdamas kad mirs, jis 
savo sutaupytų 100,000 litų 
turto užrašė Vytauto Did. 
Universitetui. Tų pinigų 
nuošimčiais bus teikiama 
neturtingiems studentams 
pašalposr Dar 10,000 litų 
paskyrė busimai kurčių1 ir 
aklų mokyklai.

Jo toks supratimas Lie
tuvos kultūros reikalų pa

sumažintų vizų mokestį 
Lietuviams ant Amerikos 
pasų, važiuojant į Lietuvą. 
Dabar imama $10.

Apie Kolumbą

Spalių 11 d. yra švenčia
ma kaipo Amerikos atradi
mo diena. Atradėju pripa
žintas Kristoforas Kolum
bas, Italas kilmės, kurį Is
panijos karalienė 1492 m. 
savo pinigais išrengė vykti 
į vakarus su tikslu surasti 
kitą kelią į rytų Indiją.

Kolumbas atrado Ame
riką, nors to nežinojo. Jis 
vėliau vėl apsilankė Ameri
kos kontinente, bet 1500 m. 
buvo Ispanų suimtas ir de
portuotas iš Amerikos. Jam 
buvo uždrausta ir koją už
kelti ant naujojo pasaulio!

Tokių atsitikimų yra ir 
musų dienose: nors iškart 
buna garbinamas, vėliau 
dalykai persikeičia ir žmo
gus buna nusmerkiamas.

-------------- -♦—»--------------

PATARLĖS
—Aš jam kalną pyliau, 

jis man duobę kasė.
—Buk girtinas, tik nesi

girk.
—Alkanam duona rupi.
—Negali būti prie meno 

gilios meilės, be karštos 
meilės prie liaudies ar ben
drai žmonijos meilės.

AR ŽINOTE JUS?

Ar žinote, broliai, ar žinote, sesės,
Kas kadaise įvyko ties Širvintais?
Kas mažais būreliais, kupini drąsos, 
Narsiai vaikė, kapojo Lenkus šimtais?

Ar žinot kad turim mes Vytautą Didį, 
Nuo marių ik’ marių buvo mus šalis?
Ar žinot kaip praeitis garbe mus žydi, 
Kad žiedų tų neturi Estas, Latvis?

Ar žinot? dar kartą išdrystu paklausti, 
Kad šiandieną nesate jus dar laisvi, 
Kad' dar šiandien neprivalote snausti, 
Kol dar musų jiega yr’ jauna, negausi.

Jus .turit rašyt1 širdin norus kilnius,
Ar keldamies rytą, eidami miegot:
“Kol dar erelio naguose yr’ Vilnius
Mes turim budėti, mes turim kovot!”

Zarasai, 1931. V. Dainoras.

LIAUDIES DAINA

Putė vėjelis iš visų šalelių, 
Krinta rasužė nuo rutytėlių;

Krinta rasužė nuo rutytėlių, 
Verkia panytėlė jaunų dienelių.

Ei, neverki,' nesismutkavoki, ■
Eik rūtų darželin pasivandravoki.

Nebėra čėselio man jau vandravoti, 
Baigias jaunos dienos, reik į vinčių 

stoti.
Nuims vainikėlių žalių rūtelių,
Uždės čipkelėlį baltų kvietkelių

Aš to čipkelėlio neuvožosiu, 
Rūtų vainikėlio balsu raudosiu.

Rūtų vainikėlis — didelis turtelis, • 
Baltas nuometėlis — sunkus vargelis.

(Tąsa iš pereito num.)

Scena 4.
Rapolas, paskiau Malvina.

Rapolas (pats sau, pamėgdžiojančiai): 
Neturėtum už ką nei ožką!.... Bet kaip 
matau tai aš paliksiu už ožį — tiek ją ir 
matysiu.... (Spardo kulnu žemę.)

(Iš kairės ateina Malvina. Rapolas 
nusigandęs nori bėgti.)

Malvina: Palauk, nebėk! Ką baudžiau
ninkas veikia pono sode?

Rapolas (žemai nusilenkdamas): Atsi
prašau, panele.... Ganau baudžiauninkes 
nuo ponaičių....

Malvina (smarkiai): Ką kalbi? Eik 
arčiau.... Aš mačiau tave čia su ta bau
džiauninke .... Pasakyk ar ir ponaitis čia 
buvo ?....

Rapolas: Taip, panele.... Jis ją my
li.... Mačiau kaip bučiavo.... Ji yra 
mano mergina....

Malvina (perširdus): Persergėk tą pa
leistuvę kad daugiau prie ponaičio nelys
tų! Kas tai matė kad chlopės prie ponų 
kabinėtųsi! Tuoj apie tai sužinos ponas! 
Bus blogai jai ir jam!

Rapolas: Bet manęs, panele, neįskųsk 
ponaičiui kad pasakiau....

Malvina: Nebijok! Tik tu prižadėk 
man viską pasakyt ką matysi ir žinoti apie 
ponaitį ir Oną!....

Rapolas: Prižadu, panele; gerai....
Malvina (išdidžiai meta pinigą ant že

mės): Te tau už tavo pasitarnavimą.... 
Aš dabar žinosiu ką daryt.... (Pasipil
tus nueina kairėn.)

Rapolas (griebia pinigą): Ačiū, pane
le.... (Saujoj mėto pinigą, piktai žiuri į 
tą pusę kur Ona nuėjo.) Neturėsiu už ką 
nusipirkt nei ožką!. .. . Bliausi tu man 
kai ožka, atsiminsi!.... (Nueina dešinėn, 
pažvelgęs į kairę, kur Malvina nuėjo.)

TREČIAS VEIKSMAS

Ponų viešasis kambaris. Dienos laikas.

Scena 1.

Malvina prie lango sėdi, pikta; žiuri į tolį. 
Už jos stovi Poni, apsiašarojus. Narutas 

nervuotas, vaikšto po kambarį.

Narutas (vaikšto, rankas užpakalyje su
dėjęs, delnais daužydamas): Ir kas 
matė, kas girdėjo....

Malvina: Aš pati savo akim mačiau....
Visi dabar tik kalba apie tai.... Ką pa
sakys mano tėveliai....

Poni (žiuri per langą): Kad tik grei
čiau .... kad tik greičiau....

Malvina: Ana, jau ateina.... (stojasi.)
Poni: Tėvai, įsivesk.... (stumia Na- 

rutą prie durų.)

sakykit.... ko tuščiai barškat.... Sakėt 
įskusit.... na! Aš perdaug nervuotas!

Kunigas: Susimildami, prašau, ar ge
ros ar blogos naujienos, vistiek galiu ži
noti?

Poni: Taip, tėveli turim pasakyt.... 
taip ilgiau būti negali.... prašom pagel
bėt. ...

Malvina (per ašaras): Tik į tave, tėve
li dvasiškas, visas savo viltis dedu....

Kunigas (glosto Malviną): Na tai ko
kios tos viltys, prašau?

Narutas (ištolo žiūrėdamas, pykdamas, 
pagaliau pribėgęs prie Kunigo): Ot, mat, 
žinai, kunige, jos susekė.... tna.. j . suse
kė, arba man buvo pranešta.... kad musų 
vaikąs susidedąs su viena musų baudžiau
ninke, o jeigu tas teisybė tai jis, iclius, tu
rės už tai skaudžiai nukentėt.... (Mote
rims) Na, skųskit, sakykit, ko tylit?!

Malvina ir Poni: Taip, taip, tėveli.... 
Gelbėk....

Kunigas (akis ištempęs): Ką jus kal
bate? !

Malvina: Tikra teisybė iki galo; aš pa
ti savo akim mačiau....

Kunigas: Gal čia visai nieko blogo — 
gal jiedu tik taip sau kalbėjosi: jis užšne
kino, ji sustojo; juk ponaičiui nesiprie
šins. ...

Poni: Jau ne taip sau, bet ištikrųjų... 
Bernas sakė matęs jį net bučiuojant tą 
baudžiauninkę.... (ima verkt.)

Kunigas: Net bučiavo?! Tai iclius! O 
jis man visada išrodė toks kad į mergas 
nei žiūrėt nenorėtų, ištolo nuo jų bėgtų... 
Dabar mačiau jį sodne po obele knygą 
skaito....

Malvina: Butų gerai kad jis nežiūrėtų, 
bet tik į mane ne, o į tą baudžiauninkę tai 
visai įsivėpsojęs.... (trina akis.)

Poni: Kas tai matė, kas girdėjo! Tas 
turi būti sulaikyta! Aš pasitikiu, tėveli, 
tavimi....

Narutas: Matai kas čia darosi, jos plis 
iš piktumo. Peršnekėk jį kad nesusidėtų 
su baudžiauninkais.... Paskui jie musų 
nei klausyt nenorės. (Kunigas linksi gal
va.)

GYDYM
Dr. J. Stanislova

GUDRIU LAIŠKU 
LAIMĖJO KNYGĄ

Vienas Lietuvos pilietis 
už savo originališką laišką 
ir tokį gudrų sukombina- 
vimą gavo dovanų knygą 
“Žmonijos Istorija”.

Jis yra “Dirvos” skaity
tojas, gatuja “Dirvą” veltui 
už prisiųstą aprašymą apie 
vieną Lietuvos miestelį.

Dabar jis prisiuntė apra
šymą apie kitą miestelį, bet 
jam dvi “Dirvos” nereika
lingos. Taigi jis antrą sa
vo pagal taisyklių gauna
mą “Dirvą" pavedė kitam, 
taip pat Lietuvoje, nurody
damas kam siųsti.

Taip tai, jis priveda, jis 
gavo “Dirvai” naują skai
tytoją. O kadangi už ga
vimą naujų skaitytojų yra 
duodama knygos vertės 32, 
tai jis už tai paprašė duoti 
jam dovaną....

Už tokius skaitytojus jo
kių dovanų neduodame — 
turi būti apmokėtas skaity
tojas, ir kitiems tokioje pat 
padėtyje esantiems pata
riame jo pavyzdžiu nesi
naudoti. Jam knyga duota 
tik už jo tokį gudrų sugal- 
vojimą.

Kanados Lietuvių prašo
me nesiųsti aprašymų apie 
miestelius 
nežinot ir 
tolimi, tik 
aprašymus 
ir dovanų
Prašėme aprašymų iš nau
jai į Kanadą pribuvusių iš 
Lietuvos, o ne tų kurie se
niau gyvena ir nežino apie 
dabartinę miestelių padėtį.

Bent kokį aprašymą siųs
ti su tikslu gauti veltui 
“Dirvą” nepatariame.

1931 METŲ BONŲ 
KUPONAI

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

/
Nukirpkit 1931 ar anks

tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

kurių istorijos 
kurie yra jums 
girdėti. Tokius 

nesunaudosime 
nebus duodama.

tai

Scena 2.

Naruto sutiktas, ineina Kunigas. Poni ir 
Malvina pabučiuoja jam į delną.

Poni: Tėveli dvasiškas, prašau, gel
bėk.... Kibą sudna diena ponams užei
na.... Nedykai gazietos rašo kad ateis 
ponams vargo dienos....

Ponas: Tos komedijos turi būti sulaiky
ta.... Taip negalima!

Malvina: Aš neperkęsiu tokios gėdos, 
aš nusinuodysiu....

Kunigas (į visus žvelgdamas, nuduoda 
nieko nežinąs): Kame dalykas, prašau? 
Vakar palikau jus linksmus, o dabar lyg 
kokia padraga čia butų perėjus....

.Poni: Ak, tėveli, aš nedaturėsiu iš to 
kas musų namuose dedasi....

Malvina: Tik tėvelis gal viską patai
sys. ... gal jo jis paklausys.... Man sar
mata gryžt namon....

Kunigas: Ar kas panelei Malvinai blo
go atsitiko ?....

Poni: Ne su Malvina, tėveli; mes tu
rim daug didesnę bėdą, nesitikėjom to į 
senatvę susilaukti....

Narutas (nervingai vaikšto, prieina prie 
visų): Na tai pasakykit gi kunigui....

o

Scena 3.

Ineina Pranas. Pamatęs visus į jį žiūrin
čius lengvai nusišypso, bet jiems esant 

susiraukusiems, pakeičia šypsą.

Pranas: Rodos dar ne laikas arbatai, 
jau visi čia. Gal išalkot?....
Poni (pažiurėjus į jį pravirksta): Ak,

vaikeli, vaikeli mano.... (Prieina prie 
Malvinos, deda galvą jai ant peties, krūp
čioja, verkia.)

Pranas (eina prie Ponios, Malvina nusi
suka, pikta): Kas, mamyte, pasidarė, ko
dėl verki? (Glosto jos petį.)

Poni: Suteršei save ir mus.... Visi 
tik kalba apie tave ir tą baudžiauninkę!

Pranas (visus perveda akim, paskui gi
liai įsmeigia akis į Kunigą. Kunigas pasi
purto, bet duoda Pranui suprast kad ne 
jis įskundė): Kalba apie mane ir bau
džiauninkę? Kodėl jie nesuvaldo liežuvių?

Malvina (šiurkščiai): Lyg nežinai?!... 
Nekaltas avinėlis.... tik po obele guli ir 
knygas skaito....

(Pranas be žodžių ištempia į ją akis.
Malvina nueina prie lango.)

(Bus daugiau)

ZEMLAPIAI
30c

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

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Kaina: vietiniams po 25c.

Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.

Reikalaukit “Dirvoje’

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

NaujausiTEATRAI
Žentai iš Amerikos

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

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

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dų. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c

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

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

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų rž 
spaudą. Lošia 3 ni„ 1 vyrai. 25c

Žemės Rojus
3 veiksmų komedija iš Amerikie
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys ............................... 50c

DU BAILIU — 1 akto komedija.
Lošia 2 moterys, 3 vyrai .... 15c 

“KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko
medija. Lošia 2 vyrai ..........

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU
6 aktų komedija, 
ir 3 moterys . . .

RYTŲ PILIS — drama 5
Lošia 9 vyrai, 5 moterys

UŽKEIKTA MERGELĖ —
pasaka. Lošia 5 v., 2 m.

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

Lošia 9 vyrai 
25c 

aktuos’, 
. . . 33c 
4 aktų

GYDYMO istor 
ja apie žino 

pasaulyje. Nors 
sideda apie 4000 
kartiniais laikais 
krais mokslo bud 
vo uždrausta p ja 
gaus kūną ir toc 
dėjimo mokslas) 
kimo mokslas) m 
2000 metų.

Ankstyvi arb 
rėjo įgimtą baimi 
ligomis greičiau i 
Stebuklingų gydyi 
mokslo ištirtų bi 
šiais laikais kaij 
stebuklingi ir fan 
tų gydymo budai 
Chiropractic, Ph 
is tt. Taipgi, p< 
apsurdiškas sann 
sulaikė progresą 
galbos prie ginu 
(mokslas apie nu

Taigi, mes ra 
dalį gydymo istoi 
teorijų, sujungtų 
dimu apsireiškin 
Tais laikais medi 
labai pažeminta.

x "gydymo-istor 
kančias dalis:

1. —Nuo prad 
Cnidos mokyklų

2. —Hippokri
3. —Aleksand 

tų prieš Kristų).
4. —Galeno I
5. —Renesans 

raelsus, Pare, H.
6. —Gadynė 

baigiantis su Jen.
7. —Moderniš 

19-to ir 20-to šhr.

1, Nuo pradžie 
Cnidc

Egiptiečiai ir 
seniausi vadai me 
ydymas buvo kur 
įeina išsivystė iš 
Kaip balzamavima 
io kunigų paslaptį 
ta. Jie turėjo i 
vien tik akis, ausi:

Pjaustyti ži 
javinio jo surėdym 
dėlę nuodėmę, tode 
žinoma kiek balzai 
kino.

Assyro-Babilon; 
pykdydavo ligas, ir 
piktos dvasios buv 
neužpultų ant jų.

Chinijoje medic 
ant vietos iki paskut 
progresas yra Euri 
gydytojai sekė pata: 
Hoangto, kuris mirė 
fe turėjo supainiot 
ir plačią bet klaidini 
arba mokslą apie gy 
laikais yra plačiai pi 
iš briedžio ragų arba 
gydo tūkstantį ligų i 
žmogaus kūną ir sieli 
tiki kraujo nuleidimu

Indijoj taipgi bu 
fei Indijoj gydytojai 
dipirgus.

Bet Graikai bųvi
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kurių istorijos 
kurie yra jums 
girdėti. Tokius 

nesunaudosirae 
nebus duodama, 
įrašymų iš nau- 
lą pribuvusių iš 
ne tų kurie se- 
i ir nežino apie 
įiestelių padėtį, 
aprašymą siųs- 

i gauti veltui 
atariame._______ I ■
TŲ BONŲ 
ONAI
mnųs galit pri- 

užmokestį už
iž knygas.
; 1931 ar anks- 
kuponus ir šių- 
M

IRVA” 
iv. Cleveland, 0.

AAAAAAA 
įjausi

TRAI
-- • - ♦ 

.merikos 
dija iš Amerikiečiu 
ivoje. Lošia 4 vy- 
rys. Kaina ....50c 

^ojus 
smų tragi-komedija 
s laikų. Reikalinga 
moterų. Knygutė 60 

...................... 50c

i 
ija iš kovų ui spau
dai, 2 moterys. 50c

dija iš Amerikiečių 
ivoj. Lengva staty- 
yrai, 4 mot. ... 50e

’onaitis
dija iš Amerikiečių 
voj. Lošia 4 mote- 
........................... 50c

iai
įgedija iš kovų vi 
3 m„ 1 vyrai. 25c

18
nedija iš Amerikie- 

Lošia 5 vyrai ir 
............................ 50c

1 akto komedija, 
s, 3 vyrai .... 15c 
- 2 atidengimų k> 
2 vyrai .......... 15e
IEČ1O BERNU - 
ja. Lošia 9 rytai 
........................... 25c

drama 5 aktuose, 
5 moterys ... 35c 

RGELĖ - 4 aktų 
5 v., 2 m.......... 15c

KIT DABAR!

?VA” 

įerior Avė.
id, Ohio.

PER TVORA
PASIDAIRIUS

GYDYMO ISTORIJA
Rašo

Dr. J. Stanislovaitis-Staneslow, A.B., M.D. 
_______ i i

/^YDYMO istorija yra labai įdomi studi
ja apie žmogaus tobulinimąsi šiame 

pasaulyje. Nors medicinos istorija pra
sideda apie 4000 metų atgal, bet tik da
bartiniais laikais prasidėjo tyrinėjimai ti
krais mokslo budais. Senovės laikuose bu
vo uždrausta pjaustyti ir studijuoti žmo
gaus kūną ir todėl anatomijos (kūno su
dėjimo mokslas) ir fiziologijos (kūno vei
kimo mokslas) mokslai atsiliko per kokius 
2000 metų.

Ankstyvi arba primitiviai žmonės tu
rėjo įgimtą baimę ligos ir mirties. Todėl 
ligomis greičiau ėmėsi prie mysticizmo ir 
Stebuklingų gydymo būdų negu prie rimtų 
mokslo ištirtų būdų. Tą galima matyti 
šiais laikais kaip plačiai išsivystę tokie 
stebuklingi ir fantastiški be mokslo pama
tų gydymo budai, kaip Christian Science, 
Chiropractic, Phrenology, Mesmerizmas, 
is tt. Taipgi, per daug šimtmečių buvo 
apsurdiškas sarmatliviškumas, kuris labai 
sulaikė progresą obstetriko (mokslas pa
galbos prie gimdymo), ir gynecologijos 
(mokslas apie moterų ligas).

Taigi, mes randame pirmą ir ilgiausią 
dalį gydymo istorijos pilną visokių tuščių 
teorijų, sujungtų su pasmerktinu apsilei
dimu apsireiškimus tyrinėti moksliškai. 
Tais laikais medicina kaipo mokslas buvo 
labai pažeminta.

i *-Gydymo istoriją galima-išdalinti į'se
kančias dalis:

1. —Nuo pradžios istorijos iki Coan ir 
Cnidos mokyklų Graikti medicinos;

2. —Hippokrito laikas (460 prieš Kr.)
3. —Aleksandrijos Mokykla (300 me

tų prieš Kristų).
4. —Galeno Laikas (130 m. prieš Kr.).
5. —Renesanso Gadynė (Vesalius, Pa- 

raelsus, Pare, Harvey)..
6. —Gadynė teorijų ir spekuliacijų, 

baigiantis su Jenner, 1800 m. musų laikais.
7. —Moderniškos medicinos pradžia — 

19-to ir 20-to šimtmečio.

1. Nuo pradžios Istorijos iki Coan ir 
Cnidos Mokyklų.

Egiptiečiai ir Assyro-Babilonai buvo 
seniausi vadai medicinos mokslo. Bet jų 
gydymas buvo kunigų rankose, nes jų me
dicina išsivystė iš balzamavimo numirėlių. 
Kaip balzamavimas taip medicina pasili
ko kunigų paslaptyse ir todėl nesivystė to
liau. Jie turėjo specialistus kurie gydė 
vien tik akis, ausis, dantis ir kitas kūno 
dairi. Pjaustyti žmogaus kūną del studi
javimo jo surėdymo buvo laikoma už di
delę nuodėmę, todėl tik tiek buvo apie jį 
žinoma kiek balzamavimo reikalai paaiš
kino.

Assyro-Babilonai manė kad velniai 
įvykdydavo ligas, ir su burtų pagalba tos 
piktos dvasios buvo maldaujamos idant 
neužpultų ant jų.

Chinijoje medicinos mokslas stovėjo 
ant vietos iki paskutinių laikų, ir dabar jų 
progresas yra Europiečių pradėtas. Jų 
gydytojai sekė patarimus arba aforizmus 
Hoangto, kuris mirė 2600 m. prieš Kristų. 
Jie turėjo supainiotą mokslą apie pulsą 
ir plačią bet klaidingą “materia medica”, 
arba mokslą apie gyduoles. Dar ir šiais 
laikais yra plačiai pardavinėjamos “pilės” 
iš briedžio ragų arba tigro širdies, kurios 
gydo tūkstantį ligų ir dar visaip tvirtina 
žmogaus kūną ir sielą. Chinai labai pasi
tiki kraujo nuleidimu nuo visokių ligų.

Indijoj taipgi buvo stoka progreso, 
bet Indijoj gydytojai išsivystė į gabius 
chirurgus.

Bet Graikai buvo tikrais įsteigėjais

medicinos mokslo. Iš jų Aesculapius buvo 
atsižymėjęs savo ankstyvu veikimu šioje 
mokslo šakoje. Todėl dainiai ir poetai jį 
užvardino Medicinos Dievaičiu. Gal jisai 
tik ir buvo mytologijos ypata. Bet visvien 
daug buyo padaryta jo laikuose medicinos 
pradžiai.

2. Hippokrato Laikas arba Gadynė 
(460 ni. prieš Kristų)

Nuo šito Graikijos gydytojo praside
da medicinos istorija. Hippokratas gimė 
460, m. prieš Kr. Jo tėvas buvo kunigas 
Aesculapiaus švėntinyčioje, Cos mieste. 
Todėl Hippokratas išmoko nuo tėvo visko 
kas buvo tada žinoma apie gydymą. Bet 
jis nebuvo užganėdintas tuomi. Jis rin
ko faktus ir darė naujus tėmijimus. Jis 
įkūnijo tyrinėjimo principus ir atskyrė 
mediciną nuo kunigų vadovystės ir apga
vikų. Jis plačiai keliavo ir tėmijo daug 
dalykų apie ligas kurias jis matė. Laikui 
bėgant jis labai išgarsėjo savo gydymais. 
Jo aforizmai išdėsto trumpoje formoje ką 
jis išmoko prie ligonių, šitie jo raštai bu
vo gerbiami per daug šimtmečių.

Va ką jis buvo apreiškęs. Tuose lai
kuose buvo manyta kad medega pasauly
je susideda iš keturių elementų: ugnies, 
vandens, žemės ir oro. Todėl buvo aštuo- 
nios ypatybės tų elementų: šiluma, šaltis, 
drėgnumas, ir sausumas; ir jų kombinaci
jos: šiluma su sausuma; šiluma su drėg
numu ; šaltis su sausumu ir šaltis su drėg
numu.’

Pasiremdamas šiuom pamatu Hippo
kratas sakė jog kūnas'* susideda iš kietos 
medegos ir skystimų arba “humors”. Šių 
skystimų jis nustatė keturis: geltona tul
žis, juoda tulžis, kraujas ir glite (phlegm). 
Jeigu vienas iš šitų “humorų” perviršijo 
kitus tuomet įvyko liga turinti ypatybes 
viršijančio skystimo, kaip tai: nuo krau
jo drėgnas karštis, nuo geltonosios tulžies 
sausas karštis, nuo juodos tulžies sausas 
šaltis, o nuo glitės drėgnas šaltis.

Hippokrato laikuose kaip ir visuose 
tamsiuose amžiuose buvo mada nuleisti 
kraują staigiose ligose. Taipgi mažai duo
davo valgyt, ligonis beveik badavo, iki kar
štis apslugdavo; ir net perdaug liuosuoda- 
vo vidurius. Bet Hippokrato didžiausias 
darbas buvo įvykdinimas principo, arba 
pamato kad reikia atidžiai ir plačiai ligas 
ir jų apsireiškimus tėmyti, ir teorijas su
daryti remiantis tiktai patėmytais faktais, 
ne kokiomis nors svajonėmis. Tas pama
tas yra ir dabar laikomasi visose mokslo 
šakose — remtis tik aktualiais faktais.

Apart Hippokrato buvo ir kiti Grai
kų mokslininkai kurie atsižymėjo medici
nos moksle. Plato paliko labai keistų teo
rijų fiziologijos moksle. Jis manė kad 
žmo'gus turi dvi sielas: vieną del galvos ir 
vieną del kūno ir kada jodvi atsiskiria, 
žmogus miršta.

ARISTOTELIS (384-322 m. prieš Kr.) 
buvo labai garsus Graikų mokslininkas. 
Jo laikuose visos mokslo šakos padarė 
daug progreso. Todėl ir medicinos moks
las darė daug žingsnių pirmyn. Jis stu
dijavo kūno sudėjimą daugelio gyvumj že
mesnio laipsnio negu žmogus, pjaustyda
mas tuos gyvūnus. Bet jis padarė klaidų 
kada bandė išaiškinti kai kuriuos dalykus 
žmogaus kūno pagal jo žinojimą gyvūnų 
kūnų sudėjimo. Bet jis rado nervus ir 
mokino kad kraujo gyslelės prasideda nuo 
širdies. Jis taipgi aprašė surėdymą sme
genų ir jų plėvių. Taipgi, jis darė studi
jas apie veikimą pilvo, ir daug kitų dalykų.

PRAXAGORAS atskyrė .arterijas nuo 
venų ir mokino apie svarbumą pulso.

(Seka: 3. Aleksandrijos Mokykla
300 m. prieš Kristų.)

KUR PRADINGO?
(Nata kaip: “Kur pranyko 

tas kelelis?”)
Kur pradingo to Zosytė 
Ką “Tėvynėj” rašė 
Ir pagarbint “veteranus” 
Prisispyrus prašė ?
Kuri pati veteranus 
Kumščiu “gerbt” pradėjo 
Ir po Centrą josios balsas 
“Aš Zosė!” aidėjo?
Ta Zosytė jau apsirgo, 
Nervai jai suiro,
Jau atbuko josios kumštys, 
Šonkauliai pabiro....

Kur pradingo ta Taryba 
Kuri “sudus” darė
Ir po prievarta Petronę 
Lauk iš Centro varė?
Ta Taryba dabar tyli, 
Nieko jau nedaro, 
Ir neapteisus Zosytę 
Narius pyktin varo....

Su Pagarba.

Žydas muša — Žydas rė
kia “givalt”. ’ Susivienioji- 
mo vargonų redaktorius vi
sus savo redaktorialus pa
švenčia atsitarnavusių “ve
teranų” gynimui, ragini
mui kad Asliukai garbin
tų, kožną numerį neužmir
šta pakoliot sau nepatinka
mus veikėjus ir redakto
rius, ir savo jistoriją užrie
čia va kaip:>

“Pikto, kerštavimo, šmei
žtų ir kolionių, ardymo ir 
demoralizavimo priemonė- 
nėmis dar ijiekas jokios 
naudos nei sau, nei kitiems 
nepadarė ir nepadarys.”

Vai tai dėkui tau, ponas 
“Tėvynės” Redaktoriau už 
prisipažinimą. Penkis me
tus turėjai praktikos ir nei 
sau nei Susivieniojimui nei 
už Lenkišką zlotą naudos 
neatsiekei.

Kaip tie seneliai sakyda
vo, tik iš patyrimo žmogus 
pasimokina. Ja.
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BE PAGALBOS
Subukienė — Teta, ar jus 

čia neturite daktaro ir fel- 
čeriaus?

Svajienė — Kur tau, kū
mute: nėra. Musij kaimas 
neturtingas, numirštam ir 
be daktarij pagalbos.

TARP DRAUGŲ
— Ar tu vis dar susižie

davęs su panele Plepyte?
— Jau ne.
— Laimingas. Aš gailė

jausi tavęs kuomet tu bu
vai su ja susižiedavęs, nes 
tai aitvaras ne merga. Ku
riuo budu tau pasisekė jos 
atsikratyti?

— Aš ją vedžiau,

■■ ■ -
Trukdo miegoti, ,

Kalbasi dvi senos panoę:
— Mano kaimynai, jau

navedžiai, per ištisas naktis 
neduoda man miegoti, tie
siog bjauru.

—Ar jie rėkauja?
— Nerėkauja, bet aš pri

kišus ausį prie sienos no
riu girdėti ir žinoti ką jie 
per naktį kalba (r veikia.

Ji irgi.
Ona: Aš tau atvirai prisi

pažįstu, j ieškau vyro.
Julė: Aš irgi.
Ona:—Ką? Juk tu turi 

jau vyrą?
Julė:— Del turėjimo tu- 

•riu, bet nuo ištekėjimo aš 
beveik visą laiką ir jieškau 
savo vyro, nes jo vis namie 
nėra....

1931 KALENDORIUS 1931

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodo
mis raidėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriški.

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

dienis—Četvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

Spalių-October
Sekmad. 18 Lukas evang. Liubartas, Mylita
Pirmad. 19 Petras Alk. Rustulis, Grytė
Antrad. 20 Uršulė su draug. Gilanda, Tureitis
Trečiad. 22 Pilypas. Narbutas, Mvnė
Ketv’tad. 23 Ignotas ir Severinas. Baudzilas, Ramutė
Penktad. 24 Rapolas ark. Daugalis, Krūminė, Undinė
šeštad. 25 Darija. Karigaila, žirdemantas

Šio periodo ženklas yra: 
SKORPIONAS

Nuo Spalių 21 iki Lapkričio 22
Ypatos gimę šiame periode skaitosi Skorpio

no ypatos. ) Skorpionas yra aštuntas zodiako 
j ■ ženklas, pęrstatomas vėžio pavidale.

Vyrai gimę po šio ženklo įtekme yra aukštai 
Į save vedanti, mylinti pasididžiavimą, puikybę, 

mbka kitus pagirti su tikslu apgauti juos, ir ka- 
| . da yra geri, buna labai geri, bet kai blogi — tai 

jau saugokis jų. Mažiau išsivystę Skorpiono 
ypatos yra pavydžios, žiaurios, greitai užpyksta 
ir linkę kerštauti. Turi priešų, bet priešai ne
pavojingi.

j Moterys yra gudrios, viliokės, apkalbančios,
pašiepiančios kitus, greitos ant persiskyrimo, 
neišlaikančios prižadų, iš piktumo net svaigs
tančios, ko turi saugotis jeigu nori ilgai gy
venti.

Tarp Kūmučių.
— Ką tamsta darai? Vo

nioje yra 120 laipsniai karš
čio, o tamsta maudai joje 
kūdikį!

—Et, niekus taški 1 Ką 
nusimano toks mažas vai
kas apie temperatūrą!

Juros Merga

Jeigu jus sužinote savo 
artimo silpnybes, niekam 
nepasakokit apie tai.

Tiktai nevedusieji turi 
drąsos sakyti kad jie pa
žysta moteris.

Lengvabudybė visuomet 
buvo gražuolių draugė.

'APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Parašė K. S. Karpius

JAU GATAVA!
REIKALAUKIT TUOJAU IKI DAR TURIME

Kada aš imu mislyt, man 
užeina į galvą tokios mislys 
ir aš mislinu šitokias mis- 
lis: Kaip aš norėčiau kad 
visame pasaulyje esanti po
ezija butų mano parašyta!

4/
ANEKDOTAI

Vienas žymus skripko- 
rius, Miša Elman, sykį pa
pasakojo vieną įdomų nuo- 
tikį. Kartą, kuomet jis tu
rėjo dar tik 7 metus am
žiaus, buvo jis pakviestas į 
vienų turtingų žmonių na
mą svečiams pagriežti.

Jis griežė vieną Beetho- 
veno sonatą. Toje sonato
je buvo kelios ilgos pauzos. 
Ir štai, po vienos ir antros 
tokių pauzų, viena poni, 
kuri labai nervavosi smui
kininko sustojimais griež
ti, prieina prie jo, suduoda 
maloniai jam per petį ir sa
ko:

“Žinai ką, vaikeli, pa
griežk tu mums ką nors ką 
tu geriau moki....” Br.

Mėšlo lenkis ne del bai
mės, o del smarvės, pasakė 
vienas žmogus kuris turėjo 
labai didelę nosį.

Gerbiamieji knygų mylėtojai! Kurie manot Įsigyti apysaką “JUROS 
MERGA”, neatidėliokit ant toliau, nes laikas bėga ir knygos smarkiai 
nyksta. Tuoj ir jų neliks kaip neliko kitų K. S. Karpavičiaus kurinių.

KAINA $1 IR $1.50

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

m



PO “LIETUVOS ŠVEICARIJĄ”

(Tąsa)

ANYKŠČIAI
Iš toli jau matosi kaip 

gražiai saulės bangos mau
do ilgus, stačius bažnyčios 
bokštus ir atsimuša nuo 
vingiuojančios Šventosios 
upės vandens paviršiaus, 
kaip medžiuose skęsta vi
sas Anykščių miestelis, ta
rytum liūdėdamas vyskupo 
Baranausko dainos, kuris 
tiek gausiai kitu kartu juos 
apdainavo.

Dar arčiau pavažiavus, 
kai atsiduriam visai Anyk
ščių romantiškuose kalny
nuose, paskui jo priemies
tyje ir pačiame mieste, gro- 
žimės ir gerėjamės tiek 
kiek tas vyskupas buvo su
žavėtas rašydamas poeziją 
“Anykščių Šilelis”. Uždai
nuojam “Sveiki Anykščiai”. 
Eina gerai, sužavim net 
Žydelius, kurie seka paskui 
mus visu miesteliu.

— O kur Anykščių šile
lis? — pasigirsta klausi
mas iš mūsiškių.

— Važiuojam! — vėl at
siliepia kiti.

— Valio! važiuojam! — 
visi sušunkam choru, ir 
traukiam, dundam, bet tas

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

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

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

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

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

Gera Proga Vedusiai Porai
Vedusi pora be vaikų gali gauti 

gražią vietą gyvenimui, penki kam
bariai su visais įrengimais, galima 
viskuom naudotis. Lietuvių šeimy
na. Prie St. Clair ir E. 105 St.

10542 Glenville Ave.

PARSIDUODA
Avalu Taisymo Krautuve

SYKIU IR ALIEJAUS BIZNIS 
Parsiduoda prieinama kaina, Lietu
vis gali pasinaudoti. (43)

5381 ST. CLAIR AVE.
Klauskit pas A. Luggio, 1663 E. 55.

KAMBARIS ANT RENDOS
986 E. 79 St—viršuje, ineiga iš 

šono. Tinka vyrams arba porai. 
Kaina prieinama. Kreipkitės ten 
pat. (42)

tikrasis apdainuotas Anyk
ščių šilelis daugumoj tik 
kelmyne virtęs. “Nebėr jo 
senovinio grožio”, kaip sa- 
to tas pats poetas.

Tačiau vietoj jo, apsidai- 
rom po kitas Anykščių 
gražias vietas. Ten Šven
toji upė teka, ten lakštučių 
gluosneliai Šventosios pa
krantėj, ten grioviai ėgliais 
apkebę tukso, ten smilčių 
laukai, vėjo purenami, ten 
puikus pušynas, žmonių 
klegesiu ir dainomis pri
pildytas.

DEBEIKIAI
Gryžtam atgal, girdom 

“rausmargj”, plaunam A- 
nykščių likeriu sukartusias 
gerkles, valgom barankas, 
ir dainuodami, raliuodami 
slenkam Debeikių link.

Atvažiavę Į Debeikius, 
apžurm bažnyčią, apspren- 
džiam jos gražumą, kuri 
visiems patinka. Aukštais 
gotiško stiliaus bokštais, 
garsiais vargonais, varpais, 
ir toli, toli iš visų pusių 
matoma pati bažnyčia, ži
noma kaipo viena iš gra
žiausių visos Lietuvos baž
nyčių. Kun. M. Šermukš
nio tėviškėj stiprinamos 

i šaltais barščiais, kepsniais 
ir skaniu alučiu.

Susistiprinę ir vėl trau
kiam toliau. Dulkės seka 
paskui dideliu debesiu, ke
lyje pasitaikiusių prava
žiuojančių kaimiečių ark
liai baidosi musų autobuso, 
o mes raliuojam, dairyda
miesi ir rodydamiesi žy
mesnes vietas. Čia pavyz
dingas ūkis, didelis jautis, 
kurio ilgumas — vienas pri
deda — keli varstai. Čia 
piemenų lėšomis pastaty
tas Lietuvos nepriklauso
mybei paminėti paminklas, 
kurio viršyje išdėtas didin
gas, blizgantis raitelis, tur
būt Lietuviškas Vytis. To
liau mėlynas vienas ir ki
tas ežeras, miškai, kalnelis, 
ant kurio, kaip sako pada
vimas, buvę baudžiavos lai
kais kariami prasikaltėliai. 
Del to turbut jis plikas, tik

kur ne kur pašiurus žolelė 
pridengia smilčių plikumą.

VYŽUONOS
Prislinko Vyžuonos. Mie

stelis gražus, švarus, tvar
kingas. .Toli matosi mels
vai- ežeras, už jo aukštas 
pušynas, arčiau prateka 
gražiais krantais upė Vy
žuona. Miestelį dar puošia 
originališka didelė muro 
bažnyčia, kurios gale ma
tosi briedžio galva, seno
vės Lietuvių šventyklos sta
tulos dalis ir metai kuriais 
statyta, būtent 1111.

Klausiam kelio į Užpa
lius ir vėl važiuojam.

UŽPALIAI
Jonelis traukia “Trys ge

gutės tupi ant šakos”. Mes 
pritariam.’ Netrukus atsi
duriam dideliame pušyne. 
Jis pasirodo ilgas, bet vis
gi išvažiuojam iš jo dar ne
pasiekę paties Užpalių mie
stelio. Išvažiuojam mišką 
ir pamatom, nors dar už 
kelių kilometrų, ir patį mie
stelį, paskendusį medžiuo
se. Greit ir visai prislen- 
kam. Aukšta, muro, rau
donos spalvos, panaši į De
beikių, bažnyčia vėl žavi 
visus. Musų keleiviai Ame- 
kiečiai, pp. Glinskir ir Šid
lauskienė, lieka visai nuste
binti Lietuviškomis gražio
mis bažnyčiomis.

Ineinam į vidų, išmėgi- 
nam vargonus. Skamba 
švelniais, maloniais balsais. 
Apžiurim ir kitus vidaus 
įrengimus. Visur darnu
mas, menas, grožė.

Žiūrim miestelio apielin- 
kes — ir jos gražios. Ka
dangi kalnuotas, kraštas 
tai užvažiavus ant didesnio 
kalnelio matosi tolimos pla
čios Šventosios pakrantės 
ir viso krašto gūbriuotas, 
tai mišku, tai slėniais-pie- 
vomis padengtas paviršius.

(Bus daugiau)

BYLA DEL CERKVĖS BAIGĖ KASINĖTI SE-
TELŠIUOSE NOVĖS PILIES

GERAS BARGENAS
Parsiduoda BARBERNĖ, 4 kėdės, 
moderniškai įrengta, Itališko mar
muro šėpos; tirštoje Lietuviškoje 
kolonijoje. Parsiduos už labai pi
gią kainą, kadangi turime antrą to
ki bizni. Kreipkitės: 42)
0918 SUPERIOR AVE. ENd. 9724

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS

663 FOURTH ST.
S. BOSTON, MASS., U.S.A.K. STONIS
6824 Superior Ave.
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

HELEN THOMPSON
V algyklą

6100 Superior Avenue
Gamina visokius Lietuviškus ir A- 
merikoniškus valgius. Atsilankę bu
sit patenkinti. Kviečiame Lietuvius

MURPHY’S
Sweet Shoppe

6914 Superior Avenue
Geri cigarai, šviežios saldainės, 
žaislai, naujenybės, magazinai.

Lietuviai ypač užkviečiami.
HEnderson 5920

£jl!lllllllilill!l!llllinillltllllllllllllllllll||l||!!liaillllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll^ 
| NEPAPRASTAI ŽEMOS KAINOS | 

Vyrišku Apatinių Baltinių =
= PRISIPIRKIT DABAR, NES TURIM KOKIŲ TIKTAI REIKIA = 
= Dabar musų kainos žemesnės negu kada buvo 50 metų bėgyje1 = 
= musų biznio gyvavimo =
— Reg. 55c Vilnos mišinių kojinės — gražių naujų marginių, mie- E
X ros 10 iki 12. Gražus rinkinis, pora po ........................................ 35c =
~ STORI ŠILTI APATINIAI vilnos mišinio Union Siutai ~
~ Micros nuu 36 iki 46 ........................................................................... 79c ~
į’ STORI ŠILTI APATINIAI Union Siutai, micros 36 iki 46 ....99c —
E 70x85 pusvilnoniai Blanketai buvo $3.25 $2.19 =
E Vyriški Stori Sveteriai labai pigiai ................... 98c =

Vytą 19c Gražios Kojinės mieros 10 iki 12 pora 10c =

JOHN JACOBY & SON |

E 7036 Superior Ave. =
~t 11! II It Ultllt HI Itililll tllllllllllll 11 IlliIlUllUiHIIIIIIHI IHIIIIIIIIIHIIIIII11111H111111111II l,~-

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

I tirtas informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
J Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- 
} k it mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
I ir Apdraudos Agentūra.

j P P. MULTOL1S
1 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729
| J. -.m    ----------- —— — —— — — — — — ■ _ — —

Telefonas HEnderson 9262

Dr. Jonas J. Kamesis
Lietuvis Gydytojas

OFISO VALANDOS:
1 iki 3 po pietų 
6 iki 9 vakare.

1304 East 68th St.
(Virš Lietuviu Banko)

Ofiso Telefonai Namų t 
MAin 1773 KEnmore 4710W į

Į P. J. KERŠIS į 
į 1426-8 Standard Trust Bldg. X 
į Baigęs teisių mokslą Cumber- ? 
X land Universitete ir darbuojas X 
•c su Teisių ofisu advokatij f 
X Collister, Stevens ir X 
t Kurzenberger f 
X Su visais teisių reikalais Lietu- Ž 
Y viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ? 
J kreipkitės prie musų. įPIANO

Lekcijos
visa RUGSĖJO 

mėnesį už suma- 
žintk kainą. Moki
name džiaz ir clas
sical muziką.

Vine. Greičius
196,50 PASNOW

Telšių bažnyčios-cerkvės 
byla vėl atsidūrė teisme. Ta 
byla domisi Žemaičiai. Ru
pi jiems ar tas kalnelis ku
riame 17-to šimtmečio pra
džioje buvo pastatyta pir
mutinė naujų krikščionių 
šventovė, kuriame iš senų 
senovės jų tėvų kapai bu
vo, priklausys kitatikiams 
pravoslavams, ar vėl gryš 
savininkams katalikams ir 
sujungs parapijos praeitį 
su dabartimi.

Praeityje čia stovėjo ku
kli medinė bažnyčia. Pase
no ir negavo atsinaujinti 
del šalies valdovų Rusų ne
palankumo Lietuviams. Jie 
1828 m. savo rankomis nu
griovė seną bažnyčią ir vė
liau panaikino parapijos 
teisių sargyboje stovėjusią 
medinę šiopą. 1841 m. Ru
sai pasisavino murinę cer
kvę, dabar tebestovinčią. 
Katalikų parapija ir pa
maldos turėjo persikelti j 
Bernardinų bažnyčią, da
bartinę vyskupo katedrą.

Ėmus tvarkytis viešam 
Lietuvos gyvenimui, gryžo 
vėl reikalas atgaivinti at
skirą parapijos bažnyčią. 
Vieta kur stovėjo senoji 
bažnyčia ir kiti trobesiai, 
be to ir pati cerkvė, 1919 
m. buvo paimta Lietuvos 
valdžios globon, o paskiau, 
1922 m., perduota žemės re
formai, kuri atidavė vietą 
su cerkve stačiatikiams 
naujakurių teisėmis. Del 
šitokio žemės reformos iš
sprendimo kilo 1926 m. by
la, kurią Šiaulių apigardos 
teismas išsprendė Telšių 
katalikų vyskupijos kurijos 
naudai. Stačiatikiai apelia
vo į vyr. tribunolą. Dabar 
laukiama aukščiausio Lie
tuvos teismo sprendimo.

GRIUVĖSIUS
Pasibaigė gen. Nagevi

čiaus vedami Apuolės pilies 
volo tyrinėjimai. Kaip jau 
buvo pranešta, 8 metrų 
aukštumo vole buvo rastos 
dvi tvirtovės sienos, senes
nė — sudegusi ir vėlesnė — 
geriau išlaikiusi. Paskutinė 
pastatyta iš stambių ąžuolų 
ir beržų rąstų. Ji tuoj po 
pastatymo buvo užpilta že
me ir patikrino volui tvir
tumą. Pirmoji gi siena, 
kaip parodė paskutinių die
nų tyrinėjimai, stovėjo ne
užpilta, kol nesudegė ir tu
rėjo prieš save dar nedidelį 
volą ir griovį, pripildytą 
vandens. Kasinėjimus bai
giant, į Apuolę buvo atvy
kęs Dotnuvos akademijos 
profesorius geologas Ruo
kis. Jis pritarė padarytoms 
išvadoms ir kiek jas praplė
tė.

Latvių profesorius Balo- 
dis, ankščiaus atsilankęs 
kasinėjimuose, dabar pri
siuntė gen. Nagevičiui pa
sveikinimą su labai sėkmin
gai atliktu darbu, o Latvių 
filologų draugijos pirminin
kas Blesse pakvietė jį pa
daryti Rygoj viešą prane
šimą.

Kasinėjimai buvo nufil
muoti. “L.A.“

Y. M. C. A. ir Commu
nity Fund

Sunkus laikai pakeitė darbus ir 
Y. M. Č. A. ir Y. W. C. A. ir tos 
organizacijos pasiėmė darbuotis šel
pimo srityje, kaip skelbia Cleveland 
Community Fund.

. Pranešima paminima jog Y. W. 
C. A. suteikė pagalbą 146 mergi
noms ir tokiu budu joms nereikėjo 
kreiptis į tiesioginą šelpimo įstai
gą Associated Charities. Dabarti
niu laiku Y. M. C. A. namuose gy- 

i vena 114 vaikinų kurie nedirba ir 
neturi iš ko už kambarį mokėti.

“L.A.” | Tą pat daro Y. W. C. A. su mergi-

PATENTS
Negaišk su paten
tų aplikacija. Ne
rizikuok apsaugą 
savo idėjų. Siųsk 
piešinį arba mode
lį. reikalauk VEL- 

1 TUI knygą “How 
to Obtain a Patent

Knyga 
Veltui 

” ir “Re

921 St. Clair arti E. 9th St.

cord of Invention” formos.
' Už tai nieko nereik mokėt.

Greitas atsakymas ir užlai- ■ 
' omą jūsų paslaptis. m

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney

48-A Security Saving! A Commercial
Bank Building

(Directly acrois street from Patent Office) 

w’ashinoton, d. c.

' nomis kurios neturi darbo.
“Sunkiausias darbas dabar yra 

palaikyti gerų žmonių dvasią nuo 
nupuolimo, kad jie, sutikti vargin- 

i go gyvenimo, nesusigadintų”, sako 
l labdarybės įstaigos, ir dalį to dar

bo atlieka tokios įstaigos kurios iki 
šiol rūpinosi tik pasilinksminimu. 
Dedama visos pastangos palaikyti 
tokias ypatas gerame stovyje iki jos 
gaus darbus ir galės vėl savaimi 
gyventi.

Y duoda savo įstaigose ir pasilin
ksminimo savo nariams bedarbiams 
ir gelbsti gauti darbus kaip tik ge
dauti gali. Nuo Sausio 1, jau ap
rūpino darbais 1,056 vyrus. Už pa
tarnavimą nieko neima.

Dalis pinigų kuriuos Community 
Fondas duoda del Y. M. C. A. su
naudojama mokinimui vyrų sužeistų 
industrijose. Gelbstima jų šeimy
nos.

Clevelande yra keletas Y. M. C. 
[ A. skyrių, kuriems iš Community 
I Fondo gaunamų pinigų išpuola po 
j $13,000.

r Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS)

T Lietuvis Dentistas
įj 1304 E. 68th St.
0 Kampas Superior Avenue 

Florida 2898-R
B (Virš Lietuvių Banko) į

Lietuvos Lietuviai ateina j

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

Nusipirkit sau gražų Radio 
setą ir turėsit pasitenkinimo 
ant visados. Didžiausia Cle
velande Lietuviška Radio 
Parduotuvė. Taipgi parduo
dam visokias brangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikro
dėlius.

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

Dovanai Knygelės apie 
EJektros Dalykus

The Electrical League of Cleve
land duos veltui “Dirvos” skaityto
jams knygelę “The Art of Living 
Electrically”, kuri yra apie paskiau
sius praktiškus dalykus elektros 
srityje, ką viską galima panaudoti 
namuose.

Kurie iš skaitytojų nori gauti tą 
knygelę gali atsilankyti j Lygos bu
veinę, 18-tam aukšte, Builders Ex
change Building, ir paprašyti. Ga
vėjas nepasiims an tsavęs jokių pri- 
derysčių ir nebus jam siūloma nie
ko pirkti.

Kadangi ta knygelė yra naujai 
išleista, ji apima paskiausius paty
rimus ir pritaikymus elektros srity
je ir tų informacijų nėra kitokiose

knygose. Joje prie visko yra 154 
išbandyti ir praktiški receptai na
mų ruošos ir valgių gaminimo.

Knygelė yra 116 puslapių. Gra
žiai atspausdinta.

Atsilankę gauti tos knygelės kar
tu gausit progos pamatyti tą gražų 
Elektriškos Lygos Išstatymą Visko 
Elektriško del Namų.

G O R E N E’ S 
Confectionery

1370 East 65th St.
atsilankyti ir susipažinti.

ICE CREAM — CANDIES

Visokios rūkymo reikmenys, taipgi 
groseriai ir kitos reikmenys. Už

prašome Lietuvius lankytis.

tatement of Condition
of the Society for Savings
in the City of Cleveland

TURTAS

Pinigai rankose ir kituose bankuose $ 14,943,857.16 
U. S. Valdžios Bondsai _________ 10,203,150.00
Miestų, Valstijų, Gelžkelių k. Bondsai 48,503,369.77 
Pirmo Mortgage Paskolos ant Namu 37,785,380.71 
Paskolos ant Užstatų ____________' 6,811,431.22
Kitas Nejudamas Turtas __________ ,433,387.99
Suėję nuošimčiai ir kitas turtas __ 1,902,861.12

Viso------------------------ $121,833,437.97

ATSAKOMYBĖ
Perviršio Fondas ______ ___________ $ 8,000,000.00
Nepadalinti Pelnai ________________ 825,211.17
Rezervas Taksams ________________ 178,975.06
Rezervas Nuošimčiams ____________ 974,901.76
Taupymų Depozitai ________________ 111,847,420.63
Kiloki Mažmožiai ________________ 6,829.35

Viso_________ $'121,833,437.97 ’

Incorporated 1649

in the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

Put your savings in a savings bank

VERTYBĖS KURIŲ NEGALIT PRILY- 
GINT NIEKUR KITUR! 

Vyriški Grynos Vilnos Siutai $16
visokių stilių ir modelių

VYRIŠKI UNION SIUTAI ................................................................. 79c
VYRIŠKOS LISLE KOJINĖS ................................  10c
VAIKŲ ODINIAI Tvirti švarkai (Coats) ............................... $2.95

mieros 6 iki 18 metų amžiaus
VAIK& grynos Vilnos Sveteriai .....................................................$1.00
VAIKŲ MARŠKINIAI .......................................................................... 18c

THE KRAMER & REICH CO.
7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

kurie priguli prie Cleveland© Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys
P. V. CHESNUL MAin
929 Society for Savings Bu

Banks
LIETUVIŲ BANKAS

6712 Superior Ave. HEn.

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN

6606 Superior Avenue
M. ROMAITIS 

13416jEdgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

G roceries-Meats

6901

1404

2047

JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS 
Superior ave. ENd.

KAZ. OBELIENIS
E. 66th St. HEn.

T. NEURA
Hamilton ave. PR.

6716

9709

9720

v-----------
Jewelers

J. J. LAZICKAS
6407 Superior ave. ENd. 4635

Printers-Publishers
“DIRVA”

6820 Superior ave. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS
1308 E. 68th St. ENd. 4932

P hotographers
ANTANAS BARTKUS'

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Ave. Hend. 0732
1

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 0756

LIETUVOS EK( 
NĖ KONFERE] 
Rugs. 26 prasidėj 

ji Lietuvos ekonoir 
ferencija, kurią šž 
mitetas, sudarytas 
blausių musų ūkio 
slo organizacijų 
būtent: L. V. D. ui 
to, žemės ūkio aks 
ekonominių studijų 
jos, prekybos ir p 
rūmų, žemės ūkio r 
operativų tarybos 
pirklių, pramoninki 
matininkų sąjungos 
moninkų sąjungos 
matom čia svar 
rimčiausias musų s 
to ir mokslo ir p 
organizacijas bei

■ Negalima nepr 
Kad konferencija k\ 
labai tinkamu laiku 
pasunkėjusi pasauli: 
depresija verčia vis 
ssirupinti savo atei 
okios turtingos, 
nuo senų senovės 
šalys kaip Anglija st 
iidiirė sunkioj ūkio 
dito ir finansų kriz 
šitas reiškinys nega 
kelti susirūpinimo i 
nai, nors tuo tarpu 
ir pakenčiamai bes 
iiai šaliai. Lietuvį 
Dievui, priklauso tų 
singly šalių, kurios si 
tuo tarpu nepasiduo 
nesveikatos epidemij 
žinoma, nei Lietuva, 
ba kita šalis, abs( 
imuniteto šiuo atžvil 
turi ir negali neturėt 
įsos kitos kulturįnj 
rs, taip ir mes turi 

(ykivĮ su; pasaulio ukii

1

su pasaulio UK1 
’santykiai atlieka labi 
I bias musų ukiškami 
nime funkcijas. NJe 

į lim gyvent be imp 
importuoti galime i 

. portuodami.

IŠVENGKI1 
TŲ ŽIAURI 
GALVOS

ŠALČIŲ
TAS GALIM.

Zenite disinfel 
tuoja gerklę, 
nosį ir burną.
Naikina ligų 
perus. Nau- 
dokit regu
liariai ir iš- 

vengsit šalčii
, ^Modern 
UrallnbKpix

301, 601 
and 31.00

E. 79TH STREE'
STUDIC

A. S. BARTKUS, i

Pirmos Klesos Li
Paveikslų Stu

fotografuojame vesti 
I toių b kitokias gru 

rienius. Darbas atlie 
1 geriausia, kainos vis

1197 East 79th .
PRONE HEnderson

Adolpas J 
ADOLPj 
Lietuvis

Lietuviai reikale kreipdar 
patarnavimą Lais 

etiškas, mandagus, gi’eit 
r-anmas. Vežimai ligonia 
sąžiningiausios, žemiaus 
'^os, §150.00 ir aukštyn. 
®1EDNA AVE.
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• praktiški receptai na- 
ir valgių gaminimo.

yra 116 puslapių. Gra- 
idinta.

gauti tos knygelės kar- 
•ogos pamatyti tų gražų 
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100.00
211.17
175.06
101.76
20.63
'29.35
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NEPASISEKĖ 
PASIKART

Šiomis dienomis Kuršėnų

................79c 
................10c 
........ S2.95

........... si.oo 
................ 48c

O.
dings Rd

langers
SIS 
Send. 0732
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:: jrį

t

1,857.16 
1,150.00 
,369.77 
,380.71 
,431.22 
,387.99 
,861.12

,437.97

LIETUVOS EKONOMI
NĖ KONFERENCIJA
Rugs. 26 prasidėjo pirmo

ji Lietuvos ekonominė kon
ferencija, kurią šaukė ko
mitetas, sudarytas iš svar
biausių musų ūkio bei mok- 

Į slo organizacijų atstovų, 
būtent: L. V. D. universite- 

, to, žemės ūkio akademijos, 
ekonominių studijų draugi
jos, prekybos ir pramonės 
rūmų, žemės ūkio rūmų ko- 
operativų tarybos Lietuvių 
pirklių, pramoninkų ir a- 
matininkų sąjungos ir pra
moninkų sąjungos. Taigi 
matom čia svarbiausias, 
rimčiausias musų šalies ų- 
kio ir mokslo ir praktikos 
organizacijas bei įstaigas.

Negalima nepripažinti, 
kad konferencija kviečiama 
labai tinkamu laiku. Staiga 
pasunkėjusi pasaulinė ūkio 
depresija verčia visas šalis 
susirūpinti savo ateitim. Jei 
tokios turtingos, ūkiškai 
nuo senų senovės tvirtos 
šalys kaip Anglija staiga at
sidūrė sunkioj ūkio bei kre
dito ir finansų krizėj, tai 
šitas reiškinys negali nesu- Į 
kelti susirūpinimo kiekvie
nai, nors tuo tarpu ūkiškai 
ir pakenčiamai besilaikan
čiai šaliai. Lietuva, ačiū 
Dievui, priklauso tų negau
singų šalių, kurios sugebėjo 
tuo tarpu nepasiduoti ūkio 
nesveikatos epidemijai. Bet, 
žinoma, nei Lietuva, nei jo
kia kita šalis, absoliutaus 
imuniteto šiuo atžvilgiu ne
turi ir negali neturėti. Kaip 
visos kitos kultūringos ša
lys, taip ir mes turim san
tykių su pasaulio ukiu ir tie 
santykiai atlieka labai svar
bias musų ūkiškame gyve
nime funkcijas. Mes nega
lim gyvent be importo, o 
importuoti galime tik eks
portuodami. “L.A.”

SUMAŽĖJO IšEIVYBĖ 
Iš LIETUVOS

Kiekviens prisimena dar 
tuos visai nesenus laikus 
kuomet iš Lietuvos didžiau
siais būriais žmonės plau
kė kitur laimės jieškot. Ko
dėl tas įvykdavo labai aiš
ku, nebuvo sutvarkyta iš- 
eivybės reikalų įstatymai, o 
visokie sukčiai nuolatos vi
liojo žmones į, svetimas ša
lis, žadėdami ten aukso kal
nus. O už tai imdavo nuo 
žmonių pinigus. Dabar tas 
įstatymas yra sutvarkytas. 
Visokio plauko aferistai 
gaudomi, ir sodinami į šal
tąją. Be to jr fiatyš' žmo
nės pamatė : iš. ’ nuolatinių 
laiškų it laikraščių kokie 
pragarai ištiko jų giminai
čius Brazilijoje ir Argenti
noje. Dauguma . iš jų nori 
gryžti bet neturi pinigų.

Del tų priežasčių šymet 
ir emigracija žymiai suma
žėjo. Pasiteiravus atatin
kamose įstaigose sužinojau 
kad šymet iš Lietuvos iš
važiavo visų mažiausia. Bū
tent:

1929 m. virš 16,600
1930 6,000 
Šymet per 8 mėn. 1,000 
Paveizdan: per Sausį iš

važiavo.173, per Vasarį — 
138; per Kovą — 197, per 
Balandį — 174; per Gegu
žį — 140; per Birželį — 
111; per Liepos tik 7.

Ir tai važiuoja daugiau
sia Žydai į Pietų Afriką ir

Sovietų Rusiją.

OKUPUOTOJE LIETU-
, VOJE
—Vilniaus katedrai grę- 

sia pavojus sugriūti. Atvy
ko iš Varšavos du inžinie
riai ekspertai ištirti Vil
niaus katedros ir Šv. Jono 
bažnyčios varpinės pama
tus. Inžinieriai pareiškė 
kad katedros pamatai yra 
silpni ir jai gręsia pavojus 
sugriūti.

—Vilniaus katedros po
žemius kasinėjant, rasta 
naujas urvas, kuris senovėj 
turėjo jungti katedrą su 
Gedimino pilimi. Rastą dar 
keletas vietų pro kurias 
vanduę pavasarį bus pože
mius užliejęs.

—Lietuviškiausioj Dūkš
to parąpijoj Lenkai, nega
lėdami lenkint Lietuvių per 
savo esamą bažnyčią, stei
gia naują parapiją, kurios 
vadovai tikisi įsivyrauti da
bartinės parapijos bažny
čioje. Išskyrus Lenkų val
dininkų, niekas į naują 
rapiją nesirašo.

—Lenkijos skurdas 
menkas derlius sunkiai
lietė Vilniaus krašto ūki
ninkus. Del tos priežasties 
užsidarinėja įmonės, o ku
rios lieka tai labai mažina 
gamybą. Pasibaigus lau
kų darbams nedarbas ple
čiasi. Vilniuje bedarbių 
skaičius jau prašoko 4,000. 
Laukiama sunkios žiemos.

—Varėnoj Lenkai oku
pantai sumanė šventoriuje 
pastatyti paminklą kritu- 
siems Lenkų kareiviams, 
bet pinigų neturi. Tuo tik
slu sumanė pasipinigauti iš 
Lietuvių darbininkų, kurių 
apie 150 dirbą prie geležin
kelio. Išmokant pinigus, be 
darbininkų sutikimo išlai
koma tam tikra dalis iš jų 
algų. Nesutinkanti su tuo 
atleidžiami iš darbo.

“M.R.”

DOVANOS
NAUJIEMS “DIRVOS” SKAITYTOJAMS

kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai

GAUS VIENA ŠIŲ KNYGŲ DOVANAI!
(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)

PASTABA KANADOS LIETUVIAMS: Kurie norit gauti šias dovanos privalot sių
sti prenumeratos seną kainą — $2.50. Už nupigintą kainą — $2.00 — dovanų duo
ti negalime. Prašome šitą įsitėmyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.

NIEKAD DAR TOKIOS DOVANOS NE
BUVO PASIŪLYTA

ĮS1TĖMYK1T JOG DUODAMA PAČIOS DIDŽIAUSIOS IR NAUDINGIAUSIOS 
KNYGOS, TINKAMOS KIEKVIENAM PAGAL JO SKONIO IR REIKALAVIMO.

:uvių
?rce)

KAS
ENd. 4635

W. 0756

NEPAPRASTAS 
KIŠKIS

Vištyčio pradžios moky
klos vedėjas p. ’ Terašovas 
gavo iš vieno apielinkės gy
ventojo katės papjautą jau
ną kiškį,,, kuris' įdonlus tuo 
kad turi keturias ausis ir 
aštuonias kojas.

Dvi ausys išaugę kaip

^S^ORIJA V y tautas Didysis
Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai? 
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas?
Kodėl Vytautas išleido Jogailą Lenkam* 
Į žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didelė buvo Lietuva ir Kada?

.HOC

Kas ta ‘/Liublino Unija”?
Kada Lietuva buvo suplėšyta ir kodėl?
Pasakos, Romansai ir Padavimai apie
Keistutį, Birutę, Vytautą

Didelė 318 puslapiu knyga
KNYGOS KAINA $2.00

NAMU DAKTARAS
Štai naudinga ir praktiška knyga, 174 

puslapių didumo, tinkama turėti 
namuose susipažinimui su ir 

gydymui įvairių ligų.

KNYGOS KAINA $2.00

TŪKSTANTIS IR VIENA 
NAKTIS

IŠVENGKIT
TU ŽIAURIŲ 
GALVOS

ŠALČIU
JAS GALIMA
Zonite disinfek- 
tuoja gerklę, 
nosį ir burną.
Naikina ligų 
perus. Nau- 
dokit regu
liariai ir iš
vengsit šalčių

The Modem 
Unocal AntitepU

30į, 60 € 
and $1.00

kojos 
vietoje, o dvi ant kupros. 
Tačiau įdomu užpakalinės, 
kurios išaugę paraleliai ir 
rodos kad turi du užpaka
liu. Mokytojas tą kiškelį 
laiko stikliniame inde už
piltą spiritu.

J. Selmistraitis.

p ROSEDALE Of
'Dr; Gleaning Co,t

HEnd. 7906 t
C. F. PETRAITIS, Prop. *

| 6702 Superior Ave., |
JL .♦. .A,įf* '4"r T *♦’ v TrV V V *♦’ ’♦* V F V ■*'

lieija sugavo vieną netikrų 
pinigų dirbėją, Juozą Šal
kauską. Na ir žinoma kai
po gerą specialistą pasodi
no ant valdiškos duonos Į 
šaltąją. Vakare vienas na- 
zaratelis (kalėjimo sargas) 
užgirdo ten kaž koki keis
tą balsą. Inėjęs rado pini
gų dirbėją ant šaliko pasi
korusį, bet dar ne visai, ir 
atgaivino. Mat, laiku pa
stebėjo. Šis specialistas bu
vo už panašius nusikalti
mus kelis kart baustas. Ne
sisekė vargšui. Br.

Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau
gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 700 p. 
Tai yra pasakų knyga kuri niekados nepasęsta.

KNYGOS KAINA $2.00

Geografija arba žemės aprašymas yra didelė, net 
459 puslapių knyga, svarbi ir pamokinanti, iš ku
rios apsipažinsite su žeme, jos pavidalu, didumu, 
puatumu; kalnais ir jų vardais, apie juras, eže
rus, upes, plotį ir gylį; kokie kokiose šalyse gy
vena žmonės, ir tt. ir tt. Gausiai paveiksluota.

KNYGOS KAINA $2.00

Fotografuojame vestuvių, laido
tuvių ir kitokias grupes ir pa
vienius. Darbas atliekama kuo- 
geriausia, kainos visai žemos.

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS

Lietuvis Graborius
Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturesit tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams į ir iš ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios, žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

UŽDRAUDĖ VARTOTI
’ “SAKALĖLIS”, 
į ' f ■ •
Sibmiš dienomis Švenčio

nyse buvo sukviesta valdiš
kų* mokytojų konferencija. 
Konferencijos metu apskri
ties mokyklų . inspektorius 
p. Baliunas įsakė mokyto
jams, kad jeigu dar kur mo
kyklose ir buvo vartojamas 
pradžios mokyklų vadovėlis 
“Sakalėlis”, tai jis reikia 
kuo greičiausiai nustoti 
vartojus.

Kadangi kai kuriose val
diškose mokyklose, kurias 
įsteigė inspektoratas Lietu
vių gyvenamuose vietose— 
buvo vartojamas “Sakalė
lis”, kaipo vienintelis Lietu
vių kalba elementorius, tai 
jį nustojus vartoti—tai da
bar tose mokyklose vaikai 
neturi jokios Lietuviškos 
knygelės.

Nejaugi apie tai nežino 
p. mokyklų Kuratorius.

(Ši knyga duodama tk popieros viršeliais)
Duodama dovanų ir ši nauja puiki apysaka,' tik 

ką išleista — tas parodo kad’ mes duodame ne ko
kias senas knygas, bet naujausias, kaip tai Vy
tautas Didysis” ir šią, “Juros Merga”.

Naujas pilnas Orakulas — didžiausia ir prak
tiškiausia burtų-monų knyga, su nušjėjimais li
kimo ir laimės vyrų ir motėrų pagal žvaigždžių, 
pagal kortų ir pagal delno. Didelė, 414 puslapių.

KNYGOS KAINA $2.00
ŽMONIJOS ISTORIJA

Žmonijos Istorija yra didelė, 600 puslapių kny
ga, supažindinanti su gyvenimu žmogaus ant že
mės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Tai 
yra darbo žmogaus istorija, parašyta lengva kal
ba, su daugybe paveikslų, taip kad šią knygą tu
rintis lengvai galės vaduotis visuose istorijos klau
simuose. Seniau parsidavė net po $4.00.

KNYGOS KAINA $2.00

Knyga žinių iš mitologijos, istorijos, etnografi
jos, geografijos, astronomijos, aritmetikos, medi
cinos ir kitų mokslų bei jų šakų, rinkinis visokių 
patarimų apie sveikatą, gydymo budus, vaistus; 
įvairus nurodymai amatninkams, ūkininkams, 
daržininkams, šeimininkams ir kt. 892 puslapių.

KNYGOS KAINA $2.00
Užsisakant prenumeratą siųskit pinigus ir p ažymėkit aiškiai kurios šių kųygų pageidaujat

DIRVA
SKAITYKIT IR PUATINKIT “DIRV/

6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO



DIRVA

Kas Girdėt Clevefande-Apielinkese i
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais !

i

kol sueina atmokėsimai, o da
bartiniu laiku nedaug kas gali 
daryti depozitus.

Bet niekados nemanykim kad 
kas galės Lietuvių Banką nu
sinešti. Kaip gyvavo per tiek 
gerų ir blogų metų, dabar, su 
geresniu patyrimu, gyvuos ir

SPORTAS

SLA. KUOPŲ atstovų ren-į 
gimui SLA. jubilejinio vakaro! 
susirinkimas atsibus pirmadie-į 
nio vakare, Spalių 19 d., nuo 7*

AMŽINA ATMINTIS 
CLEVELANDUI

Mes gyvenam ir nuveikiam 
gerus darbus, bet mes turėsim 
mirti, tik geri darbai pasiliks.

BEDARBĖS LAIKAI 
IR BANKŲ PA

DĖTIS

toliau. , šėrininkas.

Iš Collinwood
ŠARKIS SUMUŠĖ
MILŽINĄ ITALĄ

CARNERĄ
vai., “Dirvos” redakcijoje. Vi
sų SLA. kuopų paskirti 
vai prašomi dalyvauti.

atsto-

S.L.A.
Jurge-

LANKĖSI Clevelande 
Centro Sekretorė p-lė P. 
liūtė. Ji gryždama iš savo ato
stogų sustojo Clevelande pas 
savo senus gerus draugus pp. 
žiurius North Olmstead, O., ir 
pas Karpavičius. Apsilankė 
“Dirvoje”, kur susitiko su ne- 
kuriais Clevelando veikėjais ir 
SLA. nariais. Aplankė ir p. P. 
P. Muliolį, SLRKA. Prezidentą.

P. J. žiuris dienos laiku pa
vežiojo viešnią savo automobi
liu aprodydamas Clevelandą. 
P-lė Jurgeliutė apleido Cleve
landą trečiadienio vakare ir iš- 
siskubo į SLA. centrą.

DARŽELIO Card Party. Lie
tuvių Darželio Sąjunga rengia 
smagią card party penktadie
nio vakare, Spalių 30 d., Stonio 
privatiniam restaurante, viršu
je, 6822 Superior avė. Visi ga
li dalyvauti. Įžanga 25c. Pra
sidės 7:30 vai. vak.

ATSISVEIKINIMAS SU 
BRONIUM NEKRAŠU

Sužinojus kad buvęs šv. Jur
gio parapijos vargoninkas Br. 
Nekrašas apleidžia vietą, išsi
kalbėjus su juo pasirodo kad 
jį prie to privedė vietiniai ne
sutikimai. Jis bandė laikytis 
savo vietoje nesikišant į ki- 
virčius kurie eina tarp klebono 
ir nekuriu parapijom]. Jis bu
vo klebono įtartas kad neva 
draugauja su jam nepatinka
mais žmonėmis. Tą iš klebbno 
patyręs, vargoninkas atsakęs:

— Aš jokių priešų čia netu
riu, o jeigu klebonas pasidarė
te priešų tai jūsų dalykas ir aš 
jums pletkų nenešiosiu.

Kada vargoninkas paprašė 
klebono antrašus del kalėdoji
mo, klebonas atsakęs: Gal tau 
jau jų tuoj nereikės. Vargo
ninkas išgirdęs tokį atsakymą, 
sako,- paskelbė “Clev. žiniose” 
kad nuo Naujų Metu rezignuo
siąs. Bet klebonas Špalių 2 d. 
pranešė kad duodąs jam dvi 
savaites laiko susirasti kitą 
vietą. Tada p. Nekrašas atsa
kęs jog žinąs tokias gudrybes 
ii regiznavo tuojau, nesutikda
mas grajyti nei per atlaidus 
(40 valandų).

Klebonas primetęs vargonin- 
kui ir tai kad buk jis parapijai 
rengdamas koncertą tai bile 
kokį.surengiąs, o kai rengęs sa
vo naudai tai visas pastangas 
dedąs.

Buvę vargoninkui rugonių už 
surengimą prasto programo 10 
metų sukaktuvių vakarienėje. 
Bet taip dėjosi del to kad ne 
pats vargoninkas programą su
sitvarkė ir artistus kvietė, bet 
vakarienės komisijos narė at
ėjus pasakė kad jau daininin
kai užprašyta tik tie kuriuos 
klebonas patarė, o vargoninkas 
u prašyta tik paakompanuoti. 
Vargoninkas dar norėjęs turė
ti chorą, kaipo parapijos ap- 
vaikščiojime, bet klebonas to 
nepageidavęs.

Poia savaičių atgal, sakė p. 
Nekrašas, jis užklausęs tos di
delės ponios su kareiviška drą
sa, kodėl ji kovoja prieš jį, kuo 
i's jai prasikaltęs. Ji atsa
inus: Aš prieš tamistą nieko 
neturiu, bet mat ponas Cižau- 
skas yra čia, visoj Amerikoj 
'-i įgaisėjęs — ar nematai kiek 
laikraščiai apie jį rašo — ir aš 
l.evoiu del jo.

Nekrašas atsakęs: Jeigu 
va'kščiočiau ir prašinėčiau 
respondentu rašyti tai irgi 
tų laikraščiuose pagyrimų,
prie manęs kabinėjosi vienas 
Detroito korespondentas prašy
damas fundyti tai išgarbinsiąs 
laikraščiuose. Aš tokių garbių 
nereikalauju. Na ir tas žmo
gelis virto mano priešas.

Clevelande yra daug gerų 
žmonių, pasakė vargoninkas iš- 
V' uodam.as, tik reikia iška- 
i' t' ‘•.'.03 ’joniškus kelmus, ta
da butų vienybė ir sutikimas.

And. Vosilius.

Taigi, 
gailėk 
bus gėlėmis papuoštas.

Clevelando miesto valdyba 
matydama kad ateiviai daug 
prisidėjo su gerais darbais prie 
Clevelando, sumanė atsidėkot 
jiems paskirdama tautoms po 
gražų plotą žemės Rockefeller 
parke, ant to ploto kožna tauta 
gali įrengti' savo darželius. li
mes Lietuviai, nors maža tau
ta, gavom didelį sklypą žemės 
ir rengiam kaip čia užvadinom 
Lietuvių Kulturįnį Darželį. Tie 
darželiui bus tautų atmintis. 
Miestas duoda mums teisę pa
statyt savo tautinėje dvasioje 
kokį norą ženklą, o miestas už- 
žiurės ir užlaikys, kad gent- 
karčių gentkartės galėtų maty
ti ir prisiminti kad čia gyveno 
ir veikė Lietuvos vaikai, kurie 
savo ženklą čia paliko. Tegul 
tik musų ainiai kaišo gėlėmis 
tą darželį ir puošia jį.

šiose dienose Lietuvoje, su
žinoję kad mes taip gražiai 
darbuojamės rengdami Darželį 
arba tautinę atmintį, pasiryžo'Lietuvių Bankas yra 
mums pagelbėti. Gavom žinią 
kad Lietuvos veikėjų pasidar
bavimu mums duodama gražus 
Darželįo planai — tikrai kaip 
koks aukščiausias garbės laip
snis — Gedimino Stulpai ir ža
da prisiųsti Lietuvoje gamintą sunkinimo, nes tai yra musų 
Dr. J. Basanavičiaus, musų žy
miausio kultūros nešėjo, biustą 
į tą Darželį pastatyti: biustas 
bus nulietas iš žalvario ir bus 
prisiųstas gatavai pastatymui 
atidarymo iškilmėse.

Darželio atidarymas dabar 
tikrai nustatyta ateinančiam 
pavasariui.

Darželio įkūnijimui visi mes 
turim prisidėti pinigiškai, visi 
stoti į talką ir dirbti kad palik
tume gražią atmintį, šiandien 
Daiželio Fonde yra apie tūks
tantis dolarių, kurių toli per- 
rnažai įrengimui Darželio. Vi
sų priderystė yra dasidėti.

kaip sako patarlė, nesi- 
gerų darbų, tavo kapas Bereikalingi ištraukimai

Šiais laikais tankiai matyti 
laikraščiuose kaip po visas val
stijas įvairiuose miestuose ban
kui padėtis stovi, ir net daug 
bankų turėjo įvesti aprubežia- 
vipią kad nebūtų ištraukiama 
dideli depozitai, apsaugojimui 
bankų likimo.

Clevelande bedarbė taip pat 
visiems žinoma, iy tą atjaučia 
bankai, nes mažai pinigų yra 
padedama, o ištraukimai visur 
dideli. Taigi ir čia daug ban
kinių įstaigų, jų tarpe ir Lie
tuvių Taupymo ir Paskolos Dr- 
ja aprubežiaVo kad nebūtų iš- 
.moĮcąma dideli ištraukimai, o 
labiausia bereikalingi dideli iš
traukimai, kurie kenktų įstai
gai. Yra tokių žmonių kurie 
visai be reikalo traukia iš šio 
banko pinigus tik del to kad 
mato kitus ištraukiant keletą 
dolarių savo pragyvenimo rei
kalams.

Nekuriems, o gal ir visiems, 
yra gerai žinoma kad šiandien 

taip pat 
Praeityje 
praleidęs 
ir finan- 
laimingai 
Lietuviai

NAUJI rubai. Pereitą sek
madienį šv. P. N. P. parapijos 
klebonas Ktm. A. Karužiškis 
laikė pamaldas su nauju arno
tu. Tai yra vienas iš tų šešių 
puikių arnotų kurie ką tik par
ėjo iš Paryžiaus. Visas, setas 
arnotų ir kitų mišiavų rūbų 
yra labai gero išdirbimo ir gra
žiai atrodo. Dabar nauja pa
rapija, šalip kitų bažnyčios 
reikmenų,, turi du gražiu setu 
rūbų.

saugus kaip buvo, 
šis bankas irgi yra 
panašiai blogų laikų 
sinių krizių,, praleis 
ir šitą, tik mes patys 
neprisidėkim prie padėties ap-

pačių įstaiga, kuri gyvavo per 
daugelį metų ir galės gyvuoti, 
jei mes. patys nekenksime 
neteisingais pasakojimais 
bereikalingais bėgiojimąis.

Banko stovis
Aiškesniam supratimui Ban

ko stovio ir jo veikimo turim 
šiek-tiek susipažinti ir atmin
tyje turėti jo įstatus ir kaip 
jis pagal įstatus gali veikti, ir 
iš kur kokis gali būti pavojus.

Atkreipkime domę į šiuos 
faktus. Dabartiniam laike Lie
tuvių Banko knygos yra geroj 
tvarkoj įr jokįų pgaiškumų ne- 

Parėmimui Darželio gali pri- siranda.
', draugijos ir Toliau, Lietuvių Bankas turi 
Darželio Sąjun- išskolinęs ant morgičiu sumoje 
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PASVEIKO. Poni oRžė De- 
rienė, viena Collinwoodo mote
rų veikėja, tūlas laikas atgal 
buvo sunkiai automobilio su
žeista, bet jau dabar pasveiko 
ir pradeda darbuotis moterų 
tarpe.

SEKASI. Spalių 6 d. naujos 
parapijos kortavimo vakaras 
davė gryno pelno lygiai $50. O 
paskutinis piknikas — apie 
$100. Už tokį Collinwoodiečių 
(ir Clevelandiečių) darbštumą 
ir užuojautą naujai parapijai 
priklauso jiems didelė garbė ir 
padėka.

VAKARĖLIS. Spalių 24 d. 
atsibus Moterų Sąj. 36 kp. ne
paprastas vakaras pas p. Kun
drotus, 1035 E. 140 St. Bus 
kortavimas su dovanomis ir 
šokiai. Apart to, moterys ren
gia ir niekam neišduoda savo 
paslapčių, norėdamos padaryti 
dalyvaujantiems didelį siur
prizą. Tikimasi daug svečių.

KLAIDA. Pereitame nume
ryje šiose žiniose Įsiskverbė: 
klaida. Buvo pasakyta 
vaikų teatras “Į Mokslą” 
15 Spalių, o tai bus tik 
mėnesį, Lapkričio 15 d.

jog 
bus 
kitą

sidėti pavieniai, draugijos ir 
šiaip grupės. F
ga susideda- iš apie 20 vietos 
draugijų, kurios visos remia ir 
aukauja pagal savo išgalės. Su 
didelėmis aukomis yra prisidė
ję ir daugelis pavienių asmenų.

Gerbiami Clevelando Lietu
viai, prisidėkit prie pastatymo 
musų tautos garbės ženklo šia
me mieste, atminčiai musų 
gentkartėms, kad butų kas pri
mena mus, kurių dauguma čia 
amžinai liksim, negryšim savo 
šalelėn.

Są- 
pro- 
8 d. 
Bus 

pastatyta komedija, po to šo
kiai ir ■ kiti • pamarginimai.

S. čerauka. pinigai

DEMOKRATŲ Klubo mene- Į 
sinis susirinkimas bus laiko-1 
mas ketvirtadienio vak., Spa
lių 22 d., Šv. Jurgio parapijos 
salėje, nuo 7:30 vai. 
prašomi dalyvauti, nes 
bai svarbių pranešimų.

Nariai 
bus la- 

Sekr.

darbi-
savo

$644,429.89, o ant knygučių vi
si depozitai tiktai $568,595.72. 
Tas parodo kad pelningai yra 
išskolinta pinigų daugiau ne 
kaip visi žmonių depozitai, ir 
išskolinta tiktai ant namų pir
mų morgičiu—visai nėra jokių 
stocks, bonds ar spekuliacijų 
del investmentų.

Lietuvių Banke niekad nebu
vo daug pinigų ant rankų, dėl
to: 1—kad ant rankų laikomi 
. „ i neneša uždarbio; 2—
kad Lietuvių Bankas visados 
turėjo daugiau prašymų pasko
lų negu galėjo suteikti.

Kokis pavojus gali būti pas
kolai ant pirmo morgičio? Ro
dos tai yra svarbus klausimas 
ir turėtų būti aiškus kiekvie
nam: pavojaus jokio nėra, nes 
niekad nėra duodama paskola 
namo pilnos vertės, bet tiktai 
dalies to namo vertės, o jeigu 
žmogus negali užsimokėt kaip 
reikalas, pagal taisykles, žino
ma Bankas paima visą namą 
ir parduoda, arba paėmęs ran
duoja iki pardavimo laikui, ir 

Į labai yra retenybė kad
Bankas turėtų nors kiek

WESTERN UNION 
ninku asosiacija rengia 
trečią maskaradų balių Winton 
hotelyje, Spalių 24 d., nuo 9 v. 
Bus keturios dovanos už ge
riausius įsirengimus: dvi vy
rams, dvi moterims. Bus gera 
muzika. Tikiėtai 75c., galima 
gauti ten pat prie , durų arba stolių. 
iškalno Western Union ofisuo-! „ . , .. , ., .
se. Ralph W. Keating, sekre- Svarstyki! saitai 
torius Local 183, Ą. W. U. E., Atidžiai ir rimtai apsvarstę 
sako kad dalyvauti gali kas tik įr matydami kaip Bankas vei- 
nori. ' kia. o suprasdami susidėjusias

LIETUVIŲ Moterų 
susirinkimas tapo atidėtas iki 
antradienio, Spalių 20. Narės: 
prašomos dalyvauti, kadangi 
šiame susirinkime bus specia
liai kalbėtojai su pranešimais 
apie miesto valdžios reikalus. 
Atsiveskit naujų narių. O. K.

kada
nuo-

aš 
ko- 
bu-

Ir

PARENGIMAS. Moterų 
jungos 36 k 
gramu ir šokiais Lapkričio 
naujos parapijos salėje.

<b. rengiasi su 
ikiais Lapkrič-

SKAITO “DIRVĄ”. Kaip iš 
pranešimų matote, Collinwoo- 
diečiai kruta. Bet jie randa lai-: 
ko ir gerų laikraščių skaity-i 
mui. Skaito čia: “Garsą” 
vyne”, “Vienybę”, 
šia čia populiari 
“Dirva”,1“ 
jis tą ar tk • žino. 
“Dirvoj” skaičiau.

“Te-1 
bet labiau-1 
yra vietinė, 

Paklausk keno iš kur 
_ iu..s:—_ Ugi, sako.

Rep. I

Aplin- 
apleisti

Skanus Amerikoniški ir Europiški 
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

I kia, o suprasdami susidėjusias
Į aplinkybes šiais laikais, visi tie 

Klubo kuriems nėra būtino reikalo 
•• •1 traukti iš banko pinigus, turė

tumėt susilaikyti nuo traukimo 
ir tuomi prisidėsite prie gero
vės įstaigos ir savo. ■ O kurie 
esam dar tiek laimingi kad tu
rim darbą ir šiek tiek uždir
bam, žinodami šiuos faktus 
kaip Lietuvių bankinė įstaiga 
veikia, neturėtume turėt 'tokios 
baimės atnešti ir pasidėti, nes 
tas pats saugumas yra kaip 
buvo, tiktai skirtumas tas kad 
dabartiniu laiku mažiau pinigų 
yra ant rankų (cash), nes rei
kia tam tikras laikas palaukti

ąiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii'
= ANGLIS ANGLIS ANGLIS
= No. 3 GENUINE POCAHONTAS LUMP

Daug šilumos — Nebūna durnų — Mažai pelenų
“ Specialė kaina $8.00 už tona
| SUNDAY CREEK FORK LUMP
= Specalė kaina $6.00 už tona
I AETNA COAL CO.

Telefonuokit Diamond 3392
jllllllllliuilllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllliiuillllllllllllliilliiillllh.

Brooklyn, N. Y. — Spa
lių 12 d., Kolumbo paminė
jimo dienoj, kurioj tas gar
sus Italas atrado Ameriką 
1492 metais, Brooklyno ir 
plačios apielinkės Italai tu
rėjo progos pamatyt kaip 
menkas Lietuvis Jack Šar
kis sumušė jų milžiną, Pri
mo Carnevą. . Iš penkioli
kos raundų Čarnerai pri
pažinta tik trys raundai, o 
kiti visi ratindai priskirta 
Šarkiui.

Akivaizdoj 30,000 žiūrė
tojų, Šarkis be pasigailėji
mo visu' smarkumu pliekė 
savo milžiną oponentą. Ita
las neturėjo progos nei pa
sirodyti, išskyrus pirmus 
tris raundus.

Camera svėrė 262 sva
rus, Šarkis 202 sv.

Ketvirtame raunde Šar
kis buvo parmušęs Came
ra ir refery daskaitė iki 9, 
ti'k tada Camera atsistojo 
ant kojų, bet vėl suklupo, ir 
išnaujo skaitant suskambi
no varpas ir atėjo pertrau
ka. Šarkis prieš toki skai
tymą protestavo, nes jeigu 
nemuštas kumštininkas an
tru kartu parpuola . tai jau 
turi būti diskvalifikuotas. 
Šarkio manadžeris Buckley 
privertė Šarki eiti muštis 
toliau. Nuo tada visi raun
dai buvo Šarkio, o Camera 
tik gelbėjosi kad nebūtų1

• < v ‘parmustas' pirm negu sueis 
15 raundų.

Laikraščiai rašo kad šio
se kumštynėse Šarkis vėl 
buvo tas šaltas, rimtas, be- 
gailestingas kariauninkas 
kokis jis buvo tose dienose 
kada jo vardas reiškė bai
mę visiems ir jo bijota la
biau negu kurio kito jaunų 
sunkaus svorio kumštinin
kų. Nors Camera prieš 
Šarki išrodė kaip didelis 
medis, bet Šarkio smūgiai 
taip ji apsilpnino kad nuo 
ketvirto raundo jau jis ne
buvo baisus Šarkui.

Gene Tunney, buvęs čam- 
pionas, sako kad Šarkis su
mušė Camera du sykiu tą 
vakarą. , Šarkis ištikro bu
vo laimėjęs nokautu ketvir
tame raijndė. Camera nie
kados negalės būti čampio- 
nu, sako: Tunney, dėlto kad 
jo' Vcidąs įnėra tinkamas 
ringei bet namams. Jis ne
atlaiko smarkių smūgių.

Mano nuomone, sako Ge
ne Tunney, jeigu Šarkis ko
votų taip kaip jis kovojo ši 
vakarą, jis galėtų sumušti 
Smėlingą.

Dabar nėra kliūties kuri

sulaikytų Šarki nuo susiki
bimo su Smėlingu.

MANOMA RENGTI AT
LETIKOS VAKARUS

Aš manau kad nėra tokio 
žmogaus kad neturėtų palinki
mo prie ko nors. Kožnas vie
nas turi pasirinkęs ką nors ir 
tą labiau mėgsta. Vieni mėg
sta dainas, kiti mėgsta šokius, 
treti turi patraukimo prie ku
rio nors sporto: bolės lošimo, 
kumštynių, imtynių ir tam pa
našiai.

Kiek patirta, Lietuviai turi 
daugiausia patraukimo prie 
imtynių arba tam panašių kitų 
dalykų kurie parodo kūno stip
rumą. Tą suprantam iš paren
gimų ir publikos atsilankymo. 
Kada tik buna piknikai su im
tynėmis tai vis sutraukia dau
giau publikos negu j paprastus 
piknikus.

Taigi dabar, vasariniam se
nui užsibaigus ir pradedant 
veikti Salėse, atsirado būrelis 
sporto mylėtojų kurtę mano šią 
žiemą surengti ką nors naujo 
salėje. Buvo pasikalbėjimų su 
įvairiaiš ’ Sporto lošėjais ir jie 
sutinką pribūti ir padaryti ge
ru? perstatymus. C|evelande 
didelė dalis Lietuvių mėgsta 
sportą ir yra daug čia augusių 
vaikinų kurie nori prie to pri
sidėti, tik reikia kam nors pa
imti vadovybę atletikoje. Aš 
manau kad su pagalba sporto 
mylėtojų bus surengta ne vie
nas smagus atletikos vakaras. 
Laukite daugiau žinių.

Jonas Jarus.
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KARUŽOS MAGIŠKAS PERSTATYMAS
Clevelar-lan atvyksta didelis perstatymas Jurgio Karužos ma

giškų šposų. Jau ilgas laikas praėjo kaip Ka
ruža rodė Clevelando Lietuviams savo persta
tymus. Jis nesenai sugryžo iš Vakarinių Val
stijų po pasekmingų rodytų Amerikos dideliuo
se teatruose. Bus smagu jums pamatyti savo 
tautietį parodant visokių monų, burtų, juokingų 
dalykų su pagalba magiškos lazdelės. Paveiz- 
dan, mostelėjus magiška lazdele, iš skrybėlės 
lenda zuikiai, ore skrenda balandžiai, ir tt. ir tt. 
Parodys kaip galima didelėmis geležinėmis vini
mis perkalt per gyvą žmogų be jokio skausmo.

Taipgi .kožnafn žmogui atspėja jo ateitį ir laimę. Jei turit ko
kius nemalonumus galvoje, klauskit Karužos; norit žinot kada 
ženysites ir. šu kuo, kur jūsų mergina arba giminė yra, ar bu
sit turtingas — klauskit Karužos. Bus keturi didelio aktai—

Įžanga 25c., keletas sėdynių po 35c. Atsibus
Sekmadienio vakare, Spalių-Oct. 25, nuo 7:30
Šv. Jurgio parapijos salėj — ant E. 67th Street

Mano telefonas

YRA MANO UŽDARBIAUTOJAS”

ATSISVEIKINIMAS, 
kybių verčiama turiu 
Moterų Labdarybės draugijos 
pirmininkės vietą, kurią lai
kiau nuo pat jos susiorganiza- 
vimo. Draugijoje viskas ge-Į 
rai klojosi ir pasekmingai ga
lėjom darbuotis ir padarėm 
daug pelno kuopai ir vietinei 
naujai parapijai. Iš priežas-j 
ties nesveikatos toliau negaliu' 
darbuotis, ir mano vietą užima 
kita, p. K. Šležienė. Gaila man 
apleisti ir skirtis su draugėmis 
su kuriomis taip gražiai veikė
me, bet to išvengti negalima. 
Atsiprašau tų savo draugių 
jei kurioms kada nusidėjau, ir 
linkiu visoms pasekmingai dar
buotis toliau.

Dar nors suvėluotai noriu; 
pranešti kad M. L. draugijos 
rengtoje vakarienėje paminėji- j 
mui metų sukaktuvių musų, 
namų įsigijimo, Rugsėjo 13 d., 
ačiū gausiam svečių atsilanky
mui ii' biznierių paramai, drau
gijai liko gryno pelno $110.

Ačiū visiems dalyvavusiems 1, 
ir aukavusiems.

Su pagarba Pr. Vaičiūnienė. 1

Išnuomavimui 
SALĖS

Salės ir kambariai viso
kiems draugijų susirinki
mams ir pareng’.mams. Su 
virtuvėm pokilių valgiams 
gaminti. Pigiai. (45)

Frances Krasovic
6025 ST. CLAIR AVE.
Telef. HEnderson 8141

PRANAS DIMŠA
LIETUVIS BARZDASKUTIS 

6504 Superior Ave. 
Ir GERAS KIRPĖJAS 

Atidarė naują kirpyklą vyrų, moterų 
ii- vaikų plaukams. Kainos vyrams 

ir moterims 35c; Vaikams 25c. 
Prašome atsilankyti.

Kaštai telefono patar
navimo yra maži, tin

ka kožno kišenini.

sako šis
mūrininkas

“Aš nebuvau rimtai palies
tas šių laikų bedarbės, ka
dangi musų namuose esan
tis telefonas pcgelbsti žmo
nėms turintiems murinimo 
darbą pasiekti mane greitu 
laiku. Mano telefonas yra 
mano uždarbiautojas. Jis 
pasirodė jog yra vertas to 
ką jis kaštuoja, kadangi 
pastarų kelių mėnesių bė
gyje beveik visus 
bus gavau per ji.

savo dar-

šitaip sako Mr.
Brown nuo 4960
da Avenue, Columbus, ku
ris yra mūrininku per 29 
metus. Kaip ir Mr. Brown, 
žmonės kurie turi t elefo- 
nus gauna pirmą pasiūly
mą dirbti kada darbo yra. 
Jeigu jus neturit telefono, 
kreipkitės prie musų ir pa
prašykit Įvesti jums telefo
ną Į namus.

Frank A.
Delawan-

THE OHI® BELL TELEPHONE COMPANY

Vancouver, B. C. —A 
j rikos Darbo Federacija 
■ vo konvencijoj čionai 

eitą savaitę atmetė pri 
stiną Įvedimą apdrat 
darbininkų nuo bėdai 

I Suv. Valstijose. Deleg 
su dideliu trukšmu pat' 

j valdybos pareiškimą 
i Amerikos darbininkai 
; nereikalauja priversti 
j apdraudos.

Buvo delegatų kurie i 
į šinėjo ir siūlė priimti 
' kiną apdraudą nuo bec 
j bės. Federacijos prezid 
' tas Green šaukėsi i dele 

tus neremti tokio suma 
mo, sakė jis pats vyles i 

j Kongreso ]wsėdži 
ir reikalaus kad valdžia į 
skirtų milijonus ar bili 
mis dolarių alkanųjų šel 
mui, bet jei reikalaus r 
dimo priverstinos apdr; 
dos nuo bedarbės, darbiu 
kai patys už tai turės la 
brangiai apmokėti..

Posėdyje vėl buvo p: 
reikšta už grąžinimą ai 
ir kovos už tai.

Lawrence, Mass. — 
miesto streikuojanti ai 
jai, 5,000 skaičiuje, ats 
ko priimti trijų žymiai 
audinyčių pasiūlymą gr 
i darbus. Darbininkams i 
mušta 10 nuoš. nuo algų

Išviso Naujoje Angliji 
streikuoja apie 22,000 a 
dejų. Agitatoi'iai smarki 
darbuojasi ragindami da 
bminkus neužsileisti.

_ _ _ _ _
Milwaukee, Wis. — Si 

gryžo Į darbą apie l,0( 
gelžkelio dirbtuvės darb 
sinkų. Jiems duota dirb 
po 4 dienas i savaitę.

Boston, Mass. — Stre 
kuoja laivų prekių krovė 
jai visuose Bostono sritie 
tostuose.

Chicago, Ill. — Apie 14, 
W miesto mokyklų moky
toją negauna algų. Susi
organizavę ėjo i mokyklų 
taiybą reikalauti užmokes- 
iio. Miestas neturi pinigu, 
nėra iš ko apmokėti moky-j 
°tją algų. I

nuikai; į antrą ir trečią j 
nuo žaizdų mirė dar 2 

keletas. Viso bus mirusių t 
pora deseCkų.

Bochum, Vokietija. — Iš- 
tikus sprogimui angliaka- 
’kloje užmušta 9 darbi- i

ž




