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Agentūra rengs Eks- ; 

manot apsilankyti savo 
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Karas Nesulaikoma
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ŠIMTAI UŽMUŠTA - 
ABI PUSĖS STIPRI

NASI

ATSIDARĖ ANGLI
JOS PARLIAMENTAS

Detroit, Mich. — Auto
mobilių išdirbėjas Ford sa
vo ukėje, 5,000 akrų didu
mo, nusprendė nenaudoti 
mašinų, o apdirbti senoviš
ku budu, kad daugiau dar
bininkų galėtų užsidirbti. 
Tą ūkę paprastai apdirba 
su mašinų pagalba 150 vy
rų. Dabar pastatyta apie 
700 darbininkų ir mokama 
po $5 į dieną.

Lawrence, Mass. — Au
dėjų dauguma, kurie strei
kavo 6 savaites prieš nu
mažinimą 10 nuoš. nuo al
gų, pradėjo gryžti į dar
bą, nors kiti dar nori strei
kuoti Visi buvo sustrei
kavę apie 23,000 audėjų.

Plieną darbai g.erėjaš jlš 
daugelio plieno gamybos 
centrų surinktos žinios ro
do kad per Spalių mėnesį 
plieno darbai ėjo geriau ne
gu ėjo Rugsėjo mėn. Žinios 
surinkta iš 95 nuoš. visų 
šioje šalyje esančių plieno 
kompanijų.

Per Rugsėjo mėn. buvo 
pagaminta 1,547,602 tonai, 
Spalių mėn. — 1,592,376 to
nai. Bet 1930 metų Spalių įrodo labai rimta, 
mėn. skaitlinės parodo kaip 
plieno darbai nupuolę, nes šaukta karo 
pernai tą mėnesį buvo pa-|Chinai nedarytų užpuolimų 
gaminta 2,565,045 tonai. j ant Japonų įstaigų.

Vienas Chinų generolas 
jau apšaukė Japonams ka
rą Mandžurijoje ir rengia
si kovoti “iki paskutinio 
žmogaus”.

kiti

už-
200

Peiping, Chinija. — Lap
kričio 11 d. užsiliepsnojo 
šautuvų ugnys tarp Japo
nų ir Chinų kareivių Man- 
džurijoje, prie Tientsin; už
mušta 300 Chinų ir trys 
Japonai kareiviai, o 77 
Japonai sužeista.

Lapk. 6 d. mūšyje 
mušta 130 Japonų ir 
Chinų. Daug sužeista.

Japonija siunčia daugiau 
kareivių į Mandžuriją ir 
ruošiasi atmušti visokį Chi
nų užpuolimą
. Apsaugojimui Japonų in
teresų Tientsine nuo Chinų 
sukilėlių, kurie pradėjo kel
ti mieste riaušes, Japonija 
ir Chinija prašo Tautų Są
jungos prisiųsti 4,000 sveti
mų šalių kareivių.

Anglai, Prancūzai ir A- 
merikos kareiviai stovi ga
tavi apginti savo 
savo srityse kur 
teisę būti.

Japonų moterys
Tientsine tapo sutuokti ir 
išvesti į Japonų bakams. 
Japonai vyrai rašosi į 
liumenę. Visa padėtis

reikalus 
jie turi

ir vaikai

Londonas. — Prie dide
lių iškilmių, Karalius Jur
gis V, atidarė naują Angli
jos parliamentą Lapkričio 
10 d. Kalbėdamas iš auk
suoto sosto Lordų rūmuose 
Karalius Jurgis palinkėjo 
naujai vyriausybei, kurios 
vadu yra- Ramsey MacDo
nald, geriausios kloties pa
sakydamas: “Mano žmonės 
įteikė tamistai visišką tei
sę ir pasitiki kad atsiekti 
pilniausių pasekmių.”

Naujas parliamentas pa
siėmė ant savo pečių išgel
bėt Angliją iš finansinio ir 
industrialinio krizio.

Išrinkdama dabartinius 
žmones į parliamentą ir į 
valdžią, Anglijos tauta pa
sitikėjo jiems, ir davė pro
gą parodyti ką gali. Kon- 
servat.iviai turi visišką di
dumą atstovų ir jiems ne
bus kas kliudo partiviškais 
ginčais, tačiau sunku bus 
ir šiai vyriausybei atsiekti 
gerovės, nes gerovė pri
klauso nuo visuotinos daly
kų padėties.

- ----- -- | New York. — 1----- ...
senai mirusio Edisono žmo- kaina vėl pabrango ir pa
na užgyrė planą budavoji- lengva kyla aukštyn. Ne- 
mui milžiniško $10,000,000 kuriu reikmenų išdirbyšpių 
vertė? paminklo tam gar-l akcijos pakilo po $4. $5 il
siam išradėjui.

Sumanyta statyti pamin
klą ant Erelio Uolos netoli 
Edisonų namų, iš kur- pa
minklas butų matyt labai 
toli. Centralinė paminklo 
figūra butų aukštas bokš
tas visados apšviestas elek
tra, kuris tarnautų lakū
nams kaipo rodyklė nakties 
laiku.

LENKAI ŽUDO ŽYDUS
Vilnius. — Čia Lenkai 

studentai, pasekdami visos 
Lenkijos studentų judėjimą 
prieš Žydus studentus, Lap
kričio 10 d. nužudė vieną 
Žydą studentą.

Lenkai studentai nenori 
kad Žydai lankytų aukštus 
mokslus ir paskui užimtų 
profesijas.

Lenkai amžinai nekenčia 
Žydų ir neliaujamai juos 
persekioja.

tūlos net po $9. Wallstry- 
tas šešias dienas pagretu 
veikė labai gyvai.

Sidabras, kuris yra pi
nigų pamatu beveik pusės 
pasaulio, pabrango ir pra
sidėjo jo pirkimas. Sidab
ras šiose dienose pasiekė 
aukščiausią šių metų kainą, 
kadangi buvo labai nupuo
lęs per ilgą laiką.

Pakilo akcijos sidabro, 
vario, zinko, švino ir aukso 
kasvklu.

Kviečiai parsiduoda 72c 
bušelis Chicatroj, bet Mon
tanoj i)- Seattle pasiekė jau 
$1 už bušelį.

Pabrango ir visi kiti gru
dai.

ka- 
iš-

Šanghajuje taip pat 
stovis,

ap- 
kad

Vokietijoje, netoli Bauen- 
stein, akmenų skaldykloje 
sprogus dinamitui užmuš
ta 12 darbininkų.

MIRĖ INDUSTRIALIS- 
TAS CRANE

Chicago. — New Yorke 
mirė žymus Amerikos in- 
dustrialistas R. T. Crane, 
Crane Co. savininkas, ku
ris turėjo 175 dirbtuves per 
visą Ameriką ir jose dirba 
apie 18,000 darbininkų.

Kūnas iš New Yorko par
vežtas ir palaidotas Chica- 
goje Lapk. 11 d. Tą dieną 
visose Crane dirbtuvėse su
laikyta darbai.

Jis mokėjo gerai apsieiti 
su savo darbininkais. 1925 
m. išdalino tarp ilgiau dir
busių savo darbininkų kai
po Kalėdų dovaną $4,000,- 
000 kompanijos akcijomis, 
o 1928 m. dar $1,000,000.

Pereitą Rugsėjo mėn. jis 
paaukavo $30,000 draugijai 
Kovai prieš Prohibiciją ir 
yra prisidėjęs žymiomis au
komis prie kitų viešų rei
kalų. Buvo apie 60 m. am
žiaus. Buvo aukšto moks
lo, ir vienu taVpu buvo Su
vienytų Valstijų ministeriu 
Čekoslovakijoje.

Tautų Sąjunga vis bando 
priverst Japonus apleisti 
Mandžuriją ir taikytis su 
Chinija ramiu budu. Ne- 
kurie Tautų Sąjungos vir
šininkai siūlo prašalint Ja
poniją iš sąjungos už lau
žymą sutarčių.

Suv. Valstijos įsakė savo 
ambasadoriui Dawes Lon
done apsilankyti į Paryžių 
ir pasitarti su Tautų Są
jungos tarybos atstovais su 
tikslu sutaikyt besivaidi
jančias Japoniją ir Chinija.

PREZ. HOOVER AP
GINTAS

Washington. — Kariško 
Laivyno Lyga, kurios tiks
las yra varyti propagandą 
už didinimą karo laivyno ir 
leidimą tam tikslui dau
giau pinigų, per savo pirm- 
sėdį buvo apkaltinus Pre
zidentą Hoover’ą “visišku 
neišmanėliu” kas liečiasi 
karo laivyno reikalų. Mat, 
Hoover nesenai nukirto di
delę sumą nuo kariško lai
vyno 1932 metų biudžeto.

Laivyno Lygos pirminin
kas buvo- patrauktas atsa
komybėn priparodyti, savo 
įtarimus prieš Prezidentą. 
Teismas Lapk. 7 d. išnešė 
nuosprendi kad Hoover’ui 
užmetimai nėra pamatuoti.

SOVIETAI UŽSIGINA 
JOG NORI KIŠTIS I JA- 

PONŲ-CHINŲ KARĄ 
Maskva. —• Sovietų karo 

komisaras Vorošilov parei
škė Amerikos laikraščių 
atstovams jog Rusija žiuri 
i Japoniją sekančiai: Jeigu 
Japonija lysdama j Man
džuriją nelies sovietų turi
mų teisių tenai tai Rusija 
visai nesikiš. Pranešimus 
kad sovietai traukia kariu- 
menę prie Mandžurijos ru-’ 
bežių Vorošilov vadina ‘ne
sąmone’.

Tas karo komisaras taip 
pat pareiškia jog Rusija 
netiki kad Tautų Sąjunga 
ištikro nori sutaikyti Chi- 
niją su Japonija.

Kiti Amerikos rašytojai 
tikrina kad sovietai turi 
slaptą sutartį su Japonija 
kaslink Chinijos.

SOVIETU SUKAKTUVES
Maskva. — Lapkr. 7 d. 

čia labai iškilmingai minė
ta 14 metų sukaktuvės nuo 
išvertimo carizmo ir Įstei
gimo sovietų respublikos.

Šalip militariško parado, 
minios žmonių demonstra
vo nešdamos užrašus smer
kiančius Japonų utilitariz
mą ir reiškiančius užuojau
tos Chinijos darbininkams.

Žeme užgriuvo. Pierre- 
ville, Kanadoj, nuslinkus 
nuo kalno žemė užgriuvo 
žmones.

5

Pakliuvo po traukiniu. 
Cincinnati, O. — Trys vai
kai ėjo per gelžkelio tiltą. 
Tuo tarpu atbėgo trauki
nis ir juos užmušė.

ŪKININKAI RENGIA 
SUVAŽIAVIMĄ 

Chicago. — Gruodžio 
d. čia Įvyks 5,000 Amerikos 
didžiųjų ūkininkų suvažia
vimas, kuriame bus apta
riama grudų kontrolė, ūki
ninkų kreditas ir ūkių pro
duktų transportacija.

7

KAIP EINA PREKIŲ 
VEŽIOJIMAS

Per savaitę iki Spalių 24 
d. Suv. Valstijose prekių 
vežimui panaudota 759,673 
vagonai, arba 7,954 vagonai 
daugiau negu savaitė pir
miau.

Bet lyginant su kitų me
tų tos savaitės prekių judė
jimu, šymet reikėjo 189,918 
vagonų mažiau negu 1930 
m. ir net 364,687 vagonų 
mažiau negu 1929 m. Tai 
tik vienos savaitės vagonų 
naudojimas, ne viso meto.

SAKO, KALĖDINIS BIZ- 
BUS MILŽINIŠKAS

Washington. — Valdžios 
ekspertai, turinti artimus 
ryšius su prekyba, skelbia 
kad .šy-meti kalėdinis' biznis 
Suv. Valstijose bus milži
niškas — pasieks -yirš bili
joną dolarių.

Vidutinio biznio aplinky
bėse nuo Lapkričio pabai
gos iki Kalėdų pinigų cir
kuliacija padidėja net tri
jų šimtų milijonų dolarių 
suma. Penkis ar šešis sy
kius tiek pinigų paprastai 
išleidžiama Kalėdų dovanų 
pirkiniams.

IŠLAIKĖ MERGAITĘ PA- 
TAMSĖ.I 4 METUS

Washington. — Pereitą 
savaitę išgelbėta iš nelais
vės 13 metų mergaitė, kuri 
savo tėvo ir močekos na
muose buvo išlaikyta tąm- 
sioje kamaraitėj per ketu
ris metus. Tėvai tapo areš
tuoti. Mergaitė buvo taip 
išdžiūvus, sunykus ir neiš2 
sivysčius kad išrodė vos 6 
metų amžiaus.

Gandai apie mergaitės i- 
kalinimą išėjo per jos broli 
mokini, ir taip pasiekė po
liciją. Močeka aiškino kad 
mergaitė buvo nepilno pro
to ir darydavus visokius 
nemalonumus.

SPROGIMAS ANT KA
RIŠKO LAIVO

; San Pedro, Cal. — Per- 
savaitę laike manevrų 
kariško laivo “Colora- 
sprogo kanuolė iš ku- 
šaudyta į orą; užmuš-

eitą
ant
do”
rios
ta trys kareiviai ir vienas 
vyresnysis, devyni kiti su
žeista. Pradėta tyrinėjimas 
kodėl kanuolė susprogo.

Kaip Lietuva sutiko Hagos 
Teisino Nuosprendį

Kaunas. — Plačiai po vi
są pasaulį nuskambėjo Ha
gos Tarptautinio Teisingu
mo Tribunolo sprendimas, 
kuriuo pripažystama kad 
veikianti tarptautiniai pa
sižadėjimai neuždeda Lie
tuvai pareigą, dabartinėse 
aplinkybėse, imtis reikalin
gų priemonių trafikui arba 
kai kurioms trafiko kate
gorijoms Lentvaravo - Kai- 
šiodorių geležinkelio ruožu 
atidaryti.

Šis Lietuvai palankus 
sprendimas Lietuvos visuo
menėje t...... . ...... .........
džiaugsmą ir sujudimą. Ha
goje sprendimą paskelbus,! 
tuojau Lietuvos r___ „„
tis perdavė sprendimo re
zoliuciją ir Kaune laikraš
čiai išleido ekstra-telegra- 
mus.

Rytojaus * dieną. Spalių 
16, jau visa Lietuva žinojo 
sprendimą. Visų 
Lietuviai patriotai iš Kau
no ir provincijos lankėsi 
pas Užsienių Reikalų Mi
nisterį Dr. Zaunių pareikš
ti savo džiaugsmus. Taip 
pat Švedų, Vokiečių ir Lat
vių ministerial Kaune ap
lankė Dr. Zaunių, kuriam 
perdavė atstovaujamų tau
tų džiaugsmą ir linkėjimus 
sėkmingai kovoti už teisin
gą Vilniaus klausimo iš
sprendimą.

Mitingai.
Spalių 17 

gelyje vietų 
eisenos, 
nimai Respublikos Prezi
dentui, Vyriausybei, Užsie
nių Reikalų Ministeriui Dr. 
Zauniui, Lietuvos teisėjui 
Hagos teisme V. Sidzikau
skui, ir šiaip viešai reiškia
ma džiaugsmas. Kai kur 
žmonės, aiškiai nesupras
dami sprendimo rezoliuci
jos, jau džiaugėsi kad Lie
tuva atgavus Vilnių, ir tt. 
Visose mokyklose buvo pri
siminta sprendimas ir pa
vergtas Vilnius. Kai ku
riose bažnyčiose per pamo-'mo tranzito byloje, aiškiai 
kslus Spalių 18 d. kunigai;matyti kad ne tik Lietuvo- 
aiškino sprendimo turinį ir je bet dar visame pasatily- 
prasmę. Je Vilniaus klausimas yra

Del šio įvykio džiaugėsi j gyvas ir laukia teisingo iš- 
ne tik Lietuviai; taip pat i sprendimo.
savo džiaugsmą reiškė ir Žinoma, pasaulis dar la- 
mažumos, ypač Latviai ir biau sujudės kada tuo ar 
Žydai. Man teko girdėti | kitu budu Lietuva Vilnių 

atvaduos. Tas laikas jau 
artėja. J. K. Ss.

yra labai didelis moralinis 
laimėjimas.

Ne tik Lietuvos visuome
nė buvo sujudus. Neapsi- 
leido ir kituose kraštuose 
gyvenanti Lietuviai, kurie, 
kaip matyti iš gaunamų 
pranešimų, taip pat šį Lie
tuvos laimėjimą tinkamai 
paminėjo.

Tarptautinio Teisingumo 
Tribunolo sprendimo paty
lomis nepraleido ir užsie
nių spauda. Visuose Lat
vijos, Vokietijos, Italijos, 
Švedijos ir kitų kraštų lai
kraščiuose buvo šis įvykis 
plačiai aprašomas ir objek- 

suksis“'didžiausia nurodo‘"a . Lietuvos 
— 21 laimėjimas. Ypač ryškiai 

-' | Latviai šį laimėjimą sutiko,
radio "sto-i LatviJ0S laikraščiai įdėjo 

| vedamuosius straipsnius su 
| skambiais pavadin i m a i s , 
kuriuose buvo plačiai ir ne
šališkai išnagrinėta Tarp
tautinio Tribunolo sprendi
mas. Visuomet 

1 draugiškas Latvių laikraš
tis “Pedeja Bridi”, minėda
mas įvykį, ragino Latvius 
suprasti Lenkų hipnoznę ir 
eiti vienybėj su brolių Lie
tuvių tauta, nes Latvijai 
■Vilniaus klausimas turi bū
ti taip svarbus kaip butų 
svarbus Rygos ar Latgali- 
jos klausimas.

Lenkų spauda susilanko 
nuo komentarų ir tik įdeda 
trumpus oficialių Lenkų a- 
genturų pranešimus, ku
riuose vis del to pamini kad 
bylą laimėjo Lietuva, nors 
tam ypatingos reikšmės ne
teikia. Taip pat Lenkų, 
spauda labai nepatenkinta 
Lietuvos visuomenės ir 
spaudos džiaugsmais. Be 
to, smarkiai puolami Kau
ne gyveną svetimų kraštų 
diplomatai, kurie sąryšyje 
su bylos laimėjimu atsilan
kė pas Užsienių Reikalų 
Ministerį.

Dabar laimėtoji byla la
bai glaudžiai susirišus su 
Vilniaus pagrobimo byla. 
Todėl iš tokio didelio, gali
ma sakyt pasaulinio, džiau
gsmo, del Lietuvos laimėji-

Lietuvai
pažiūrų

sveikinimai
ir 18 dd. dau- 
buvo mitingai, 

prakalbos, sveiki-

RELIGIŠKOS RIAUŠĖS 
ISPANIJOJE

Valencijoj, Ispanijoj, vėl 
kilo religiškos riaušės tarp 
katalikų ir bedievių, kurie 
dabar jaučiasi turį pilną 
teisę persekioti katalikus. 
Riaušės kilo kada gatvėje 
sudeginta kunigo automo
bilis ir riaušininkai norėjo 
užmušti tuos kurie stojo už 
kunigą.

kaip Telšiuose Žydų būrelis 
sutikę vieni kitus sveikino 

HOOVER MAŽINA VAL-1 džiaugdamiesi ir linkėda- 
miesi kad kuogreičiausia 
taip galėtų susitikti ir dar 

atva- 
Kitoje

DŽIOS KAŠTUS
Washington. — Prezi

dentas Hoover pasidarė di
delis ekonomistas ir nukir
to nuo 1932 metų valdžios 
išlaikymo lėšų net $350,- 
000,000. Tą padaręs, pre
zidentas skelbia kad nukir
sta po biskį nuo visų išlai
dų visuose valdžios depart- 
mentuose, tokiu budu išlai
dos privesta arčiau ineigų.

Dar kol kas prezidentas 
nepasisakė ar jis dės pa
stangas pakelti taksus.

karščiau sveikintis 
duotame Vilniuje.
vietoje mačiau kaip du Žy
deliai, bėgdami per mieste
lį, šaukė: “Vilnių atvada
vo! Vilnių atvadavo!”

Atgarsiai spaudoje
Taip pat ir įvairaus nu

sistatymo spauda su dides
niais ar mažesniais komen
tarais kelias dienas įvykį 
svarstė pažymėdama kad 
bylos laimėjimas Lietuvai

TIKRI IR
NETIKRI 

ŠVENTIEJI
Reikalaukit tuoj Dr 
šliupo knygelės “T 
Netikri šventieji”, 
dar galima gauti * 
je’’. Kaina 25c. su |
timu. Siuskite (Ameriko
je) pašto ženkleliais.

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, O.

. Jono 
kri ir 
kurios 
Dirvo-



DIRVA

Korespondencijos
PITTSBURGH

Bankai mokės depozįto- 
riams. Valstijos bankų de
par tmento valdyba darbuo
jasi visomis pastangomis 
kad užsidariusieji 37 ban
kai Pittsburge ir vakarinė
je Pennsylvanijoje išmokė
tų depozitoriams nors dali 
jų pinigų prieš Kalėdas.

Pittsburgo srityje nori
ma pravesti tą pati planą 
koki nesenai pravedė Phi- 
ladelphijoj, kur bėgyje po
ros savaičių depozitoriams 
buvo išmokėta apie $9,000,- 
000.

Norima pinigus išduoti 
prieš Kalėdas, kas dikčiai 
prisidės prie pagerinimo 
biznio.

rėtų sustoti kuomet susto
ja anglies kurinimas.

Pennsylvanijos guberna
torius kreipiasi Į valstijos 
legislating kad ji pasirū
pintų fondais gelbėjimui 
bedarbių Penn. valstijoje.

Gubernatoriaus žiniomis 
bedarbių valstijoje yra į 
900,000 ir viso asmenų pri
klausančių nuo jų darbo Į 
2,500,000, kuriems reikia 
pagalbos. Gubernatorius sa
ko kad bedarbiais turi rū
pintis valdžia o ne privati
niai fondai.
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DAYTON
Didelės studentų riaušės. 

Lapk. 7 d. Carnegie Tech 
mokyklos studentai sukėlė 
dideles riaušes prieš prasi
dedant futbolo žaidimui 
Carnegie tymo su Pitts
burgo universiteto studen
tų tymu. Riaušininkus nu
malšinti buvo pašaukta ug
niagesiai ir policija, del ko 
kilo dar didesnės muštynės 
ir apie 150 studentų užda
ryta policijos stotyje iki 
pirmadienio.

Policijos stotis buvo ap
statyta stipria sargyba kad 
laisvėje esanti studentai ne
pultų išliuosuoti savo drau
gus.

Riaušės buvo ne revoliu- 
cijoniško pobūdžio, bet taip 
sau iš studentų paikumo.

Allegheny apskrities val
dyba per metą laiko iki 
š. m. Lapkričio mėn. išleido 
$2,633,000 šelpimui vargšų 
šeimynų, šalip to ką šelpė 
Pittsburgas ir kiti apskri
ties miestai savomis lėšo
mis.

Buvo aprūpinama maistu 
šeimynos, kūdikiai, bena
miai vyrai, kuriems buvo 
suteikiama pastogė žiemos 
laiku, ir tt.

Anglies ekspertų suva
žiavimas. Ateinančią savai
tę Pittsburge prasidės su
važiavimas mokslininkų ir 
inžinierių minkštos anglies 
srityje, kurie apkalbės ir 
išrodys savo patyrimus ir 
išradimus sąryšyje su ang
limi, padarytus pereito me
to bėgyje. Konferenciją su
šaukė Carnegie Institutas. 
Posėdžiai tęsis visą savai
tę laiko.

Dalyvaus atstovai’ iš vi
sų šalių kur tik randasi an
glies.

Konferencijos tikslas y- 
ra patirti viską kas galima 
apie minkštą anglį, ką gali
ma iš jos padaryti šalip ku
ro, ir išrasti naujus šalti
nius kur ją dėti ar kam su
naudoti kad kasyklos netu

Atlyginkim dirbantiems 
tautišką darbą. Prie Day- 
tono Lietuvių parapijos y- 
ra keletas darbuotojų Lie
tuvybės labui, bet tik su
minėsiu du iš jų, kuriems 
reikalinga atiduoti ne tik 
pagarbos žodis už jų trusą, 
bet reikia ir medeginiai at
lyginti. Tai yra Pranas 
Ambrazaitis, chorvedis, po 
jo vadovyste yra gerai su
tvarkytas jaunuolių cho
ras, kuris apart bažnytinių 
giesmių neužmiršta ir Lie
tuviškų tautiškų dainų ir 
darbuojasi palaikymui to 
brangaus musų ‘tautos tur
to, ypač tarpe jaunimo.

Antras tai Vincas Dama- 
šas. Jis pereitą metą mo
kino desėtkus vaikų Lietu
viškai skaityti ir rašyti, to 
pasekmės gan geros, tie 
vaikučiai pusėtinai prala- 
vinti. Rodos ir šią žiemą V. 
D. turi pasiryžimą Įsteigti 
panašią mokyklėlę ir tęsti 
mokymą musų jaunimo Lie
tuviškai. Tai girtinas ii 
remtinas kultūros darbas.

Bet kokį atlyginimą tie
du darbuotojai gauna? kar
tais blogo žodžio užtenka.

Mano nuomone, reikia 
jiems už jų darbą apmokė
ti pinigiškai, nors po kele
tą dolarių i mėnesi. Bet iš 
kur gauti pinigų? Parapi
jos iždas tuščias, o draugi
jos irgi neturtingos, negali 
tam lėšų skirti.

Štai ką aš pasiūlau: rei
kia klebonui numažinti al
gą, nes jis ir su mažesnė
mis ineigomis galės gerai 
pragyventi. O kai mes iš- 
tautėsim tada nei Lietuviš
kos parapijos nereikės.

Manau kad ir klebonas 
negalėtų būti priešingas 
sumažinimui jam algos tau
tos labui, trejetu desėtkų 
dolarių. Lai viršminėti vei
kėjai gauna nors menką at
lyginimą, bet jausis kad jų 
darbas Įvertinamas. Todėl 
pasvarstykime apie tai, y- 
patingai tie kuriems rupi 
musų tautos reikalai ir li
kimas. Reformatorius.

CHICAGO, ILL.
“Naujienos” kvotė nekal

tą savo darbininką del SLA. 
politikos. Dalykas Įvyko se
kančiai: SLA. 226 kp. val
dyba laikė savo posėdi pas 
tos kuopos sekretorių p. Š. 
Užbaigus posėdį, vieni išsi
skirstė, o kiti kol kas pa
siliko pasišnekučiuoti kaipo 
draugai. Kad dabar eina 
ginčai už kandidatus tai 
nieko naujo. Ponia Š., žmo
na sekretoriaus tos kuopos 
daug papasakojo apie For
tūnatą J. Bagočių iš Bos
tono, kadangi ji jį gerai pa
žysta ir daug apie jį žino. 
Ji pasakė kad ji niekados 
už Bagočių nebalsuotų.

Žinoma, “Naujienų” prie- 
teliams tas labai nepatiko! 
Žiūrėkime, tuoj keno nubė
gta ir apskųsta “Naujie
noms”, ir ne tą kas kalbė
jo apie Bagočių, bet jos vy
rą, kuris ten dirba. Ant 
rytojaus p. Š. jau buvo pa
kviestas “pasiaiškinti” kad 
jo namuose kalbėta prie p. 
Bagočių. Kaip p. Š. aiški
nosi, šitą rašančiam nėra 
žinoma. Bet faktas yra fak
tu kad taip buvo.

Šis įvykis paaiškėjo Spa
lių 30 d. vienoje sueigoje 
kur dalyvavo keletas žy
mesnių “Naujieniečių”.

Taigi ’ matote, jeigu tik 
musų “Naujieniečiai” gau
tų viršų Susivienijime, bu
tų aršiau negu Maskvoj ar 
Romoj. Todėl šį visi SLA. 
nariai ir veikėjai nepamir
škit, žinokit ką “Naujienų” 
sąrašas mums žada.

Ten Buvęs.

KANADOS 
NAUJIENOS

FT. WILLIAMS,

NEW BRITAIN, Conn.
• A Jttf r W

Ruošiasi prie “SEA. 45 m. 
sukaktuvių minėjimo. New 
Britainiečiai rengia apvaik- 
ščiojimą SLA. 45 metų gy- 
vimo sukaktuvių. Apvaik- 
ščiojimas įvyks Lapkr. 26 
d. Lietuvių salėje, 354 Park 
st. Pas mus gyvuoja dvi 
didelės SLA. kuopos, 34-ta 
suaugusių ir 36-ta jaunuo
lių, ir jos abi bendrai tą pa
minėjimą rengia.

Paminėjimas tęsis nuo 12 
vai. dieną iki 12 vai. naktį.

Programas: Tuoj po pie
tų bus statoma scenoje vie
no veiksmo komedija, “Dė
dė Atvažiavo”. Paskui bus 
kalba V. M. Čekanausko iš 
Hartford, Conn. Po to dai
nos, klasiški šokiai, gim
nastika, ką išpildys jaunuo
liai SLA. 368 kp. nariai.

Po programo bus per
trauka, o vakare nuo 7 v. 
prasidės šokiai prie geros 
muzikos.

Tikima sulaukt daug vie
tinės publikos ir svečių iš 
apielinkių. . J. J. Maks.

PHILADELPHIA, PA.

BALTIMORE, MD. PRQNSKAUS BALABAIKA’ »
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LIETUVIŲ AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

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

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14

S. I.. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; S300; S60C, ir $1,000. 
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki
mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
mergaites.

[nfcrmncij’J l;reipk:tės j Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba ; vietinių kuopų valdybas.
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Kilni pramoga. Lapkr. 
26 d. Lietuvių Muzikalėje 
salėje įvyks paminėjimas 
SLA. 45 metų gyvavimo su
kaktuvių. Bus puiki muzi
ka, vakarienė, šokiai, dai
nos ir gražios prakalbėlės. 
Kalbės Jonas Grinius ir Jo
nas Tareila iš Waterburio, 
kandidatai į SLA. Pild. Ta
rybą. Rengia SLA. 135-ta 
kuopa.

Gryžo iš Lietuvos. Lapk. 
6 d. sugryžo iš Lietuvos p. 
St. Grinienė ir p-lė Julė 
Pranaičiutė, sesuo garsaus 
kunigo Justino Pranaičio, 
redaktorė žurnalo “žvaig
ždė”. Ji yra gabi Lietuvių 
literatė. Pranešėjas.!

GERB. SPRAGILi

Gražus balius. Spalių 31 
d. Lietuvių Salės B-vė bu
vo surengus kaukių balių 
su dovanomis pinigais. Do
vanas skirstė pati publika. 
Atsilankė apie 400 svečių, 

laikui įkas šiais depresijos laikais 
iš ry-

Ont.

Kanada iki šiam 
neturėjo susisiekimo 
tų į vakarus, nes per Onta
rio nebuvo išvesta kelio. 
Reikėdavo keliauti per Su
vienytas Valstijas. Šymet 
pradėta budavoti kelias ir 
iš Fort Williams dabar ima 
daug žmonių prie to kelio 
dirbimo. Ima tik tokius ku
rie užsiregistravo dar Rug
pjūčio ir Rugsėjo m. Nors 
ir dabar dar registruoja, 
bet tiems prisieis ilgai lau
kti eilės.

Pašauktą į darbą žmogų 
gydytojas peržiūri.- Kiek 
matyt iš Kanados laikraš
čių, prie to kelio paims a- 
pie 50,000* darbininkų, nes 
tik per Ontario provinciją 
to kelio bus apie 1,000 mai
lių. Kadangi kelio daugiau
sia ves per Ontario tai ir 
darbininkus ima iš Ontario 
provincijos miestų.

Man būnant Ft. Williams 
mieste, teko girdėti nuo ko
munistų visokių agitacijų 
prieš darbus ant to kelio: 
buk valgis labai prastas, 
darbas sunkus, ir reikėsią 
dirbti policijos priežiūroje. 
Bet kada pats pribuvau į 
darbą, pasirodė visai prie
šingai. Valgis yra pusėti
nai geras, darbas ne šim
tus, užvaizdos nespaudžia 
perdaug; nakvynės stovyk
los labai gei’os i? ne * po 
daug žmonių sugrusta. Dir
bama 8 valandas į dieną, į 
valandą moka' po 3Qc., val
giui skaitau^ jų dieną 80c. 
Musų kempėj" taiso radio, 
taip kad vakarais darbinin
kai turės progos pasiklau
syti programų.

Kurie iš Fort Williams 
miesto valdybos gavo mai
sto tų į darbą neima bet 
deportuoja atgal į jų tėviš
kes, išskiriant^ tokius kurie 
išgyveno Kanadoje nema
žiau penkis metus. Kurie 
nenori gryžti J savo tėviš
kę tie apleidžia miestą kaip 
tik gauna žinią jog bus iš- 
deportuojami. Pabėgo ke
letas ir Lietuvių. Bet kur 
pasidėti neturint pinigų ir 
šaltame laike? Man teko 
matyti stotyje kaip svetim
šalius išveža: daugiausia 
apiplyšę, suvargę. Ne vie
ną tėvai, surinkę paskuti
nius centus, išleido Kana- 
don laimės rasti, pinigų už
dirbti. Bet, atvažiavę čia 
randam skurdą, ne vienas 
palydėjo ir gyvastį besi- 
bastydamas prekiniais va
gonais.

Visoj Kanadoj siaučia di
džiausia bedai’bė. Jei ir 
paims 50,000 žmonių prie 
to valstybinio kelio tai vis 
dar liks daugybė bedarbių, 
nes kiek girdėt, bedarbių 
čia esama virš pusė milijo
no. Šią žiemą daugybę be
darbių turės miestai mai
tinti, nemažai ir išdepor- 
tuos, nes žiemą nėra kaip 
išsisukti, reikia kreiptis į 
valdžią pagalbos, o tada su
ima klausinėti ir ištyrus 
kad esi dar nesenai ateivis 
tai ir siunčia atgal į gim
tinį kraštą.

Bečerninkietis.

yra nemažai. Pelno salės 
bendrovei lieka apie $300.

Lietuviški komunistai tą 
patį vakarą netoli Lietuvių 
salės kitoje salėje surengė 
savo raudonų kaukių balių 
tikslu pakenkti Lietuvių 
salei. Pereitą žiemą tie 
gaivalai susigiminiavę su 
juodukais, buvo suvedę tuos 
savo giminaičius ir į Lietu
vių salę, iš kur prisiėjo net 
su policijos pagalba išpra
šyti laukan. Musų komu
nistai keletas yra salės šė- 
rininkai, turi nusipirkę po 
vieną Šerą, tai jie jautėsi 
pilni salės šeimininkai, ir 
kuomet jiems direktoriai 
pastebėdavo kad nesivestų 
juodukų į savo parengimus 
Lietuvių salėje, komunistė
liai visai nekreipdavo ati
dos ir iš direktorių pasta
bų sau juokus darydavo, 
sakydami kad pas darbi
ninkus nėra rasių skirtumo 
ir kad niekas negali drau
sti juodukams ateiti į Lie
tuvių salę į darbininkiškus 
parengimus. Vieną kartą 
jie, susivedę juodukus, no
rėjo išprovokuoti skerdynę. 
Atėjus burini baltųjų ir 
juodųjų į Lietuvių salę, po- 
licijantas, salės vedėjui pa
prašius, pastojo kelią ir 
nenorėjo įleisti juodukų. 
Ta goveda nustūmė polici- 
jantą ir salės vedėją į šalį 
ir pasakė: “Mes eisim per 
jūsų galvas, jeigu jus ban
dysit mums pastot' kelią!” 
Ir numaršavo į Lietuviškų 
komunistų parengimo vie
tą, kur juos patiko su di
džiausiu džiaugsmu garga
liuodami Marsalietę. Tuo 
laiku į Lietuvių salę pribu
vo daugiau policijos ir vi
sus komunistus, juodus ir 
baltuos, išvarė laukan.

Po tokio bjauraus įvykio 
salės valdyba uždraudė ko
munistams ir jų kontro
liuojamoms draugijėlėms ir 
kuopelėms ne tik turėti ko
kius parengimus Lietuvių 
salėje, bet ir paprastus su
sirinkimus. Tas uždraudi
mas padaryta iki kito me
tinio salės šėrininkų susi
rinkimo, kuris įvyks Vasa
rio m. 1932 m. Bet musų 
raudonukai, vietoj pabūti 
ramiai ir bandyti atgauti 
savo teises Lietuvių salėje, 
dar kerštus varinėja norė
dami salei daugiau kenkti. 
Nors tokiu savo pasielgimu 
jie mažai pakenkia, tačiau 
metiniame šėrininkų susi
rinkime bus ne pro šalį tas 
apkalbėti ir duoti direkto
riams patarimas kaip su 
komunisais elgtis toliau.

P. P. Jaras.

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

Bronius F. Simons-Simokaitis.

Niekuo neparemtas gyri
mas to kuris nevertas 

gyrimo
“Tėvynės” Nr. 42 eina

mam straipsnyje po antgal- 
' viu “Esame laisvi': Ką mes 

Darome su save Laisve?” 
su prierašu “klausimai be 
atsakymų” p. Pronskus ko
kiais tai keistais motivais 
pradėjo garbinti tuos ku
rie buvo ir yra griovikais 
Amerikos Lietuvių gyveni
mo.

Be kitko p. Pronskus ra
šo : “Apsidairęs po plačią 
Ameriką, visų iškilusių ve
teranų priešakyje matau 
gerbiamą P. Grigaitį. Jau 
pustretinė kaip jis vietoje, 
lyg uola (Ar ne geriau tik
tų atkaklus ožys?—B.F.S.) 
nepajudintas ir tiek pat lai
ko kaip į jį daužosi (Jisai 
mulkina, demoralizuoja A- 
merikos Lietuvius.—B.F.S.) 
atakos iš visų keturių pu
sių. Neteko girdėti kad 
jis pats apie save butų kal
bėjęs (Gal p. Pr. pertrum- 
pą laiką susipažinęs su sa
vo tavariščiu, rašo apie jį 
tą ko visiškai nežino.—B. 
F. S.), bet kasdiena pustu
zinis laikraščių ir gera ka
pa demagogų (Gana litera
tiškas išsireiškimas. ..— 
B.F.S.) apie jį kalba. Bet 
niekas nežino ar, jei ir ži
no tai tyčia nutyli, kad tai 
yra tiesus skerspjūvis (O 
gal tik kandis?—B.F.S.) 
per visą musų aktingo tau
tinio (!!) nubudimo laiko
tarpį, pradedant bene 1901 
metais lig šiai dienai ir Die
ve duok (Ai* negeriau butų 
kokią karunkėlę suplešky- 
ti?—B.F.S.) kad dar il
giems metams pasiliktų 
(mulkinti?—B.F.S.). Žinau 
kad daug kam nepatiksiu 
(Nonsensus pasakojant nė
ra reikalingas didelis žino
vas, ir paprastam žmogui 
gali but aišku.—B.F.S.) bet 
ne tame svarba. Tik nuo 
P. Grigaičio nepalenkiamai 
vedamos tieslinijos kiti su
ka savo kelią į dešinę, kai
rę (P. Grigaitis sėdi kaip 
liurbis ir laukia kur geres
nė proga gauti sau dolarių 
pasirinkti.—B.F.S.) ir dar 
į kokias kryptis, taip lygiai 
kaip nuo kamieno kad ske
čia į visas puses.”

Pronskus nepažysta 
musų gyvenimo

Ponas Pronskus, nors ne
labai senai 
toli gražu 
mens apie 
rašo apie jį 
ko kad Grigaitis stovi kaip 
“uola”, o tikrenybėje jisai 
stovi kaip ir visi siauri fa
natikai. Ant galo p. Pron
skus nepasijuto kaip pasa
kė kad kiti žmonės suka tai 
į kairę, tai į dešinę, reiškia 
jie protauja, jieško geres
nių išeičių, o Grigaitis sėdi 
savo supelėjusio “socializ-

“iš krajaus” ir 
nepažysta as- 

kurį rašo, bet 
stebuklus. Ša

mo” skritulyje. Pasidėka- 
vojant Grigaičio pasekmė
mis jo asmens naudai, ypa
tingai Chicagoj laisvoj ma
sėj šiandien yra didžiausia 
demoralizacija. Jeigu jau 

’ p. Pronskus turi drąsos pri- 
> mesti kitiems demagogiją 
. arba vadinti kitus demago- 
. gaiš tai jo papa Grigaitis 
. turėtų gauti pirmą prizą 
. už demagogiją, nes jis yra 
. pirmas musų fanatikas ir 

demagogas kuris galima 
. rasti Lietuvių gyvenime.
. Toliau, jeigu p. Pronskus 
. nori būti tokio “socializmo” 

apaštalu kaip yra jo išgar
bintas Grigaitis tai jo rei
kalas. Tačiau bus ne pro 
šalį pasakyti kad Grigaitis 
turi tik vieną kredo, būtent 

. už dalyvavimą Lietuvoj re
voliucijoj 1905 metais; ša
lip to, p. Pronskaus išgar
bintas Grigaitis yra pilnoj 
toj žodžio prasmėj Lietuvių 
tautos išsigimėlis, lygus sa
vo kamarotui Pruseikai ir 
kitiems. Jis ne tik neturi 
supratimo apie Lietuvių 
tautinę dvasią, bet ir savo 
“socializmu”, kuriuo prisi
dengęs, yra pasilikęs apie 
20 metų užpakalyje. Tie
sa, man neapeina socializ
mo klausimas ir aš čia ne
sigilinsiu į jį, nes jis ištik- 
rųjų šiandien pas Lietuvius 
stovi žemiau kritikos. Bet 
bus ne pro šalį pažiūrėti į 
tą kaip Grigaitis Lietuvos 
reikalais rūpinosi, jau ne
kalbant apie Amerikos Lie
tuvių reikalus.

Grigaitis tikrenybėje
Pavyzdžiui, kuomet Ame

rikos' ’Lietuviai dirbo ir” dė
jo centus Lietuvos nepri-" 
klausomybei,' ką darė Gri
gaitis, “Naujienų” redak
torius? Jis buvo toks stor
žieviškas fanatikas koks 
tik galėjo būti. Gerai at- 
menam visi tuos laikus ka
da buvo renkama pinigai 
“Laisvės Varpui”, o ką ta
da jo kolegos darė? Ardė 
susirinkimus, draskė plaka
tus ir kenkė tam darbui 
kaip tik mokėjo ir galėjo, 

, net bjauriausia pravardžia
vo “Laisvės Varpą”, vadino 
“barškalu”, “skambalu” ir 
tt. Šitą faktą gali paliudy
ti tie žmonės kurie buvo toj 
komisijos ir šiandien di
dumoje gyvena Chicagoje.

Nežiūrint to kad ta “uo
la”, apie kurią kalba Pron
skus, buvo išgamos rolėj, 
“Laisvės Varpas” skamba 
nepriklausomoje Lietuvoje 
Karo Muzejaus bokšte Kau
ne. Prie to, visi eks-karei- 
viai Lietuviai gerai pame
na tuos laikus kuomet jie 
dirbo per naktis kad surin-

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

SERB. SPRAGILO SL. 
TA KELIONĖ Į NAJO 

KĄ, WATERBURY 
’ IR ATGAL 

(Tąsa iš pereito num.) 
- Kaip tai: juk niel 

įsirengė muštynių pr 
■ju ir niekas jokio skani 
j spaudoje neišputė iki j 

Iltys nedavėt tam priež; 
les, — sakau aš.

: - Bet tie aprašymai b 
o taikyta mus pažemi 
i ir tas padaryta su tik 
i, - sako jis.

. - Ponas Redaktoriau, i 
e kurie rašė davė priež 
į muštynėms, bet mušt 
is davė priežastį laikra 
aus apie tai rašyti, — s 
m aš.
- Bet taip neturėjo r 

it: galėjo pasakyt kad t 
i dviejų bobų peštynė 
ėkas, — sako jis.
- Kaip galėtų meluot 

j: tai nebuvo “dviejų b 
į” peštynė, o gerai apga 
tas suokalbis atsikratę 

Hitro sekretorės; už •
■ iokalbio stovi Jamista 

u1 viena didelė galva, - 
ikau aš.
- Bet laikraščiai neturė
to maišyt. Aš už tai ga 

tais. “Dirvos” redaktorių: 
Jautis išmušt, — sako jis.
- 0 jeigu po to laikraš- 

iai tą atsitikimą imtų ir 
prašytų, kaip • tas patik- 
3? — sakau aš.
-Aš turėčiau ką pasa- 

ųt pasiteisinimui: saky- 
iii kad jis mane užpuolė 
Iridamas iš vietos išmes- 

ir žioplesnį tam patikė- 
- sako jis.
-Bet tai butų vėl nedo-

• darbas ir melagystė, 
jį ir pereitose muštynė- 
I Tiesa, žiopliai tiki kad 

buvo tik išmislas, bet 
ida ir visų žmonių nie- 
dar neapmulkino, —m aš. iaskui parodžiau “Tėvy- i 

’Lukšio ir Senkaus is- i 
:ją apie Užunario-Deve- č 
paskolos žuvimą ir sa- r

k

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS

663 FOURTH ST.
S. BOSTON, MASS., U.S.A.

PAIN-EXPELLER* —
Įreg. J. V. Pat. Biure.

Klasažuokit savo muskulus su juo.
Išvengkite peršalimų išsitrindami su juomi sau krutinę.
Apsaugokite savo darbą palaikydami geroj padėty savo sveikatą.
PAIN-EXPELLERRIS* jums pagelbės.

Kaina 35c> ir 70c.................................................Parsiduoda Visur
* Tikrasis turi INKARO vaisbažcnklj.
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-Juk tas klausimas bu- 
atidėtas iki seimo ir or- 
s apie tai nevalia dau- 
i diskusuot.
-Tiesa, gerb. Spragile, 
atidėtas iki seimo, ale 
tas straipsnis puikiai 

iena Jurgeliutę, o patei-
■ < Gegužį, tai, žinai, da-

' prieš pat nominacijas 
e raštai labai svarbu, 
ir visi nariai ims ūžt

g 
n 
p

ki 
vi

čii 
“I 
ris 
vii

“Tu Esi Pavaromas
Iš Darbo!” «

Sušunka darbininkų prižiūrėtojas, jei 
tu negali pasilaikyti kartu su kitais 
darbininkais.

Neduok jam progos šitai pareikšti 
tau. Užsilaikyk prideramoj padėty. 
Kiekvieną vakarą naudokit garsųjj 
seną

Jurgeliutę, o balsuos 
Gegužį. Žinai, reikia pa- 
lot protas kaip kada, 
-tau į ausį slaptai pa- 
&nt, yra mano atsidė
jimas Jurgeliutei kad 

į'dovanojo už jos sumu- 
I ir nereikalavo pašali- 
# iš vietos, — sako jis. 
‘Oho, tai tamista turi

riu 
žiu 
ar 
nin 
žim 
rinl

S 
i tr 
geri 
man

® sau galvą, — sakau rašy

’’ pasikalbėjimo, malo- 
atsisveikinau su ponu 
* ir eidamas iš re
gios dar kartą apžval- 
‘ tas garsias “bendras 
13 ir nulipu žemyn į 
^bijodamas kad kasj

Ne 
reiki 
lauja 
su p 
sūdai 
pasin
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IBA1KA’ . I ,
s,

lyje. Pasidėka- 
ėraičio pasekmė- 
;ns naudai, ypa- 
igoj laisvoj ma- 
i yra didžiausia 
ija. Jeigu jau 
i turi drąsos pri
ims demagogiją 
ti kitus demago- 
• papa Grigaitis 
iti pirmą prizą 
giją, nes jis yra 
įsų fanatikas ir 
i kuris galima 
ivių gyvenime.
eigų p. Pronskus 
okio “socializmo” 
aip yra jo išgar- 
gaitis tai jo tei
čiau bus ne pro 
yti kad Grigaitis 
;ną kredo, būtent 
imą Lietuvoj re- 
1905 metais; ša- 
Pronskaus išgar- 
gaitis yra pilnoj 
prasmėj Lietuvių 
gimėlis, lygus sa
itui Pruseikai ir 
Jis ne tik neturi

apie Lietuvių 
asią, bet ir savo 
i”, kuriuo prisi- 
ra pasilikęs apie 
užpakalyje. Tie- 
leapeina socializ- 
nas ir aš čia ne- 
jį, nes jis ištik- 

ien pas lietuvius 
au kritikos. Bet 
i šalį pažiūrėti į 
rigaitis Lietuvos 
•upinosi, jau ne- 
ie . Amerikos Lie
jas.

i 1 >

s tikrenybėje
ii, kuomet Ame-
Jiai dirbo it" d'ė-'',!''"1 
Lietuvos nėpri-- " 
ij ką darė Gri- 
mjienų” redak- '' 
buvo toks stor- 

fanatikas koks 
mti. Gerai ai
tuos laikus ka- 

mkama pinigai 
irpui”, o kį ta
is darė? Ardė 
;, draskė plaka
te tam darbui 
kėjo ir galėjo, 
>ia pravardžia- 
čarpą”, vadino 
'skambalu” ir 
ą gali paliudy
kime buvo toj 

šiandien di
na Chicagoje. 
to kad ta “uo- 
ią kalba Pron- 
išgamos rolėj, 
irpas” skamba 
loję Lietuvoje 
ius bokšte Kau- 
, visi eks-karei- 
ai gerai panie-. 
cus kuomet jie 
iktis kad surin
kt 7-to pusi.)

GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILO SLAP
TA KELIONĖ Į NAJOR-

K4, WATERBURY
’ IR ATGAL

(Tąsa iš pereito num.)
! — Kaip tai: juk niekas 
’ nesurengė muštynių prieš 
’ jus ir niekas jokio skanda
lo spaudoje neišputė iki jus 
patys nedavėt tam priežas- 

1 ties, — sakau aš.
i — Bet tie aprašymai bu

ll vo taikyta mus pažemin- 
į ti ir tas padaryta su tiks- 
| lu, — sako jis.
1 — Ponas Redaktoriau, ne 
| tie kurie rašė davė prieža

stį muštynėms, bet mušty- 
j nes davė priežastį laikraš- 

■ čiams apie tai rašyti, — sa
kau aš.

— Bet taip neturėjo ra
šyt: galėjo pasakyt kad tai 
tik dviejų bobų peštynė ir 

| viskas, — sako jis.
— Kaip galėtų meluoti: 

1 juk tai nebuvo “dviejų bo- 
I bų” peštynė, o gerai apgal- 
| rotas suokalbis atsikratyt 
į centro sekretorės; už to 

suokalbio stovi ‘'tamista ir 
■dar viena didelė galva, — 

sakau aš.
— Bet laikraščiai neturė

jo to maišyt. Aš už tai ga
tavas “Dirvos” redaktoriui 
dantis išmušt, — sako jis. 
' — O jeigu po to laikraš
čiai tą atsitikimą imtų ir
aprašytų, kaip • tas 
tų? — sakau aš.

— Aš turėčiau ką 
kyt pasiteisinimui:

patik-

pasa-
saky-

čiau kad jis mane užpuolė 
norėdamas iš vietos išmes-

ūčiausi
utyje Laivai
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■ ti, ir žioplesnį tam patikė- 
į tų, — sako jis.

— Bet tai butų vėl nedo
ras darbas ir melagystė, 
kaip ir pereitose muštynė

se. Tiesa, žiopliai tiki kad 
g čia buvo tik išmislas, bet 
H visada ir visų žmonių nie- 
S kas dar neapmulkino, — 
' sakau aš.

Paskui parodžiau “Tėvy
nėj” Lukšio ir Senkaus is- 

i toriją apie Užunario-Deve- 
nio paskolos žuvimą ir sa- 

I kau:
— Juk tas klausimas bu

vo atidėtas iki seimo ir or
gane apie tai nevalia dau
giau diskusuot.
- Tiesa, gerb. Spragile, 

kad atidėtas iki seimo, ale 
kad tas straipsnis puikiai 
kedena Jurgeliutę, o patei
sina Gegužį, tai, žinai, da
bar prieš pat nominacijas 
tokie raštai labai svarbu, 
dabar visi nariai ims ūžt 
prieš Jurgeliutę, o balsuos 
už Gegužį. Žinai, reikia pa
naudot protas kaip kada. 
Tai, tau į ausį slaptai pa
kuždant, yra mano atsidė- 
kavojimas Jurgeliutei kad 

I man dovanojo už jos sumu
šimą ir nereikalavo pašali
nimo iš vietos, — sako jis.

— Oho, tai tamista turi 
nieko sau galvą, — sakau 
aš.

Po pasikalbėjimo, malo
niai atsisveikinau su ponu 
Vitaičiu ir eidamas iš re
dakcijos dar kartą apžval
gai! tas garsias “bendras 
duris” ir nulipu žemyn į 
centrą, bijodamas kad kas

neatsitiktų su gerb. “Dir
vos” Redaktorium, paliktu 
be mano apiekos. Ale at
ėjęs randu ji besikalbantį 
su SLA. Sekretore ir cent
ro darbininkais.

Žiuriu ir matu: gerb. Re
daktorius dairosi į laikro
dį, matyt nori kur bėgt. Ir 
neiškentęs sako:

— Einam, važiuojam- į 
Bruklyną, aš turiu paspėt 
į posėdį, — sako jis.

— Į kokį posėdį? — sa
kau aš.

— Nugi į šipkarčių a- 
gentų seimą, — sako jis.

Einam laukan, atsisvei- 
nę, ale aš vistiek misliu: 
Tu skubini į Bruklyną pa
simatyt su fašistais ir su
sitart kaip išmest “Tėvy
nės” Redaktorių iš vietos.

Palendam po žeme, pra- 
lendam pro apačią upės, ir 
išlendam Bruklyne. Skubi
nam į “Vienybės” salę.

Aha, misliu sau, tikrai j 
fašistų lizdą, ir dar mane 
mulkina....

Nueinam į “Vienybės” 
salę, ten jau pilna žmonių. 
Aš sau kampe tyliai stoviu 
ir klausau ką tie fašistai 
ims kalbėtis, o tada para
šysiu ir iškelsiu didelį ler- 
mą apie jų konspiracijas.

Ale tik klausau: jie svei
kinasi ir tik “kaip biznis,” 
“kaip biznis” vienas kito 
klausinėja, na ir pradeda 
šipkarčių šeimą.

Žinodamas kad jums ne
svarbu šipkarčių agentų 
seimas ir. jo tarimai tai ir 
nėjau į posėdžius. Dabar 
tikrai patyriau kad gerb. 
“Dirvos” Redaktorius va
žiavo į Najorką su bizniu, 
o ne su politika.

Ale kad buvo suvažiavę 
iš visų Amerikos kampų 
biznieriai tai iš jų pašaliais 
gavau išgirst ir visokių 
girdėtų ir negirdėtų plet- 
kų, ba' nors agentai yra biz
nieriai, jie susieina ir su 
politikieriais ir žino kokia 
politika kur dedasi.

Vienas smarkus agentas 
iš Hartfordo papasakojo la
bai netikėtą istoriją. Jis 
sako pats tą girdėjo ir gir
dėjo dar iš kito, kurs irgi 
girdėjo taip kaip jis girdė
jo, tai turbut girdėjo ir 
daugybė kitų, ale jus ne
girdėjot, taigi paklausykit:

Kada gerb. Zosė pereitą 
vasarą važinėjo su prakal-, 
bomis po Naujos Anglijos 
apskričius, ji daugelio žmo
nių klausinėjo: “Kaip ta- 
mistai rodosi, ar aš galė
čiau Petronėlę įveikti ar 
ne?” Netikėjau, sako jis, 
kad ji ištiesų prie to ren
giasi, ale kai išgirdau apie 
muštynes centre tai man 
prisiminė ta jos kalba.

Girdėjau ir kitokių plet- 
kų apie visus, ale ką ten 
viską ir aprašysi.

Kada pasibaigė šipkar
čių agentų seimas, gerb. 
“Dirvos” Redaktorius, ku
ris labai palinkęs į politika
vimus, sako:

— Ar žinai ką: dar aš tu
riu pora dienų laiko, va
žiuojam į Waterbury ištirt 
ar daug kaštuos SLA. iždi
ninkui kelionė į centrą va
žinėt kada Tareila bus iš
rinktas kasierium.

Sutarta, nutarta. Sėdam 
į traukinį ir važiuojam, o 
gerb. Redaktorius prašo 
manęs kad ir tą kelionę ap
rašyčiau.

(Bus daugiau)

Nesigailėk darbo. Dirbti 
reikia daugiau negu reika
laujama. Prigimti gabumai 
su padidintu darbingumu 
sudaro tokią jėgą kuriai 
pasipriešinti niekas negali.

S. L. A. Reikalai
BAČIUNAS SENAI IR 
PLAČIAI ŽINOMAS

Kaip negražiai pavirsta 
dalykai kada laikraščių re
daktoriai, siaurais politiš
kais sumetimais, patys su
mina į balą savo parašytus 
žodžius ir atsikreipia neig
ti žmones kuriuos pirmiau 
gyrė.

Turbut nieko nėra negra
žesnio kaip būti veidmai
niu, o tokią rolę lošia mu
sų Chicagos dvynukai, so
cialistų “Naujienos” ir ne
va sandariečių “Sandara”.

Štai keletas ištraukų iš 
“Sandaros”, kuri apie p. 
Bačiuną metai laiko atgal 
prirašė veik visą puslapį, o 
dabar, tam tikrų sumetimų 
delei, įsireižus rėkia kad p. 
BaČiunas “niekam nežino
mas”, “niekuo nepasidarba
vęs” ir tt. ir tt.

Chicagos ‘Sandara’ Rug
sėjo 5 d., 1930 m., rašo:

“šiandien mums norisi kiek 
plačiau pakalbėti apie kitos rū
šies biznierių ir gerą lietuvį pa
triotą, Juozą Bačiuną.

“Juozas Račiūnas atvyko į 
Ameriką būdamas dar visai 
jaunų metų amž. Jis atvykda
mas į Ameriką neatsivežė nei 
aukšto mokslo, nei didelių tur
tų, o vienok, kaip toliau maty
sim, jis ne tik yra plačiai žino
mas kaipo sėkmingas biznie
rius, bet jis yra ir geras lab
darys.”

“Užpernai žiemą p. Račiū
nas buvo pasikvietęs Į Hamil
ton Klubą Chicagoje Lietuvius 
žurnalistus, paskiau sušaukęs 
veikėjų ir ponių susirinkimus, 
kuriems jis pasiūlė dykai kele
tą akrų savo žemės su name
liais lietuviškiems kūdikiams 
vasarvietei įsteigti su sąlyga, 
jei Lietuviškos draugijos padė
tų ir prisidėtų vaikų priežiūrai 
vesti. Projektas žinoma apmi
rė del musų draugijų nerangu
mo.

“šiemet laike S. L. A. Seimo 
Chicagoje p. Račiūnas įteikė 
oficiali dokumentą, pažadėda
mas 10 akrų savo žemės dova
nai seneliams prieglaudai stei
gti. Tas dovanos dokumentas 
turi galios 90 dienų. Sąlyga, 
kad SLA. ar jam filijališkos 
draugijos imtųsi namų pasta
tymo ir prieglaudos įrengimo. 
Kadangi SLA. jau kuris laikas 
rūpinasi tuo gyvu ir būtimi 
Amerikos lietuvių senajai kar
tai klausimu, reikia manyti, 
kad SLA. organai atkreips tin
kamos domės į Juozo propozi
ciją.”

“Juozas Račiūnas, gyvenda
mas Chicagoj, tarp mažesnių 
ir didesnių darbų lietuviškame 
gyvenime, mes matome Juozą 
organizuojant Lietuvių Klubų 
Federaciją. Taipgi jis tapo 
vienu iš pirmųjų Lietuvių Ra
telio narių ir Junior Officer 
National Rank of Republic of 
Chicago.”

“Mums lietuviams yra malo
nu turėti savo tarpe tokį žmo
gų kaip p. Bačiunas, kuris kel
damas savo vardą amerikiečių 
tarpe, kartu pakėlė vardą ir vi
sų lietuvių ir šiuo laiku tūks
tančiai amerikonų kas vasarą 
aplanko Tabor Farmą ir kurie 
kartą aplanko ir susipažysta su 
ponais Bačiūnais, visados gryž- 
ta antru ir trečiu kartu ir nie
kados neužmiršta musų Juozo 
Bačiuno.”

ną:
“Rugpjūčio mėnesį šiais me

tais netikėtai patekau pas lie
tuvį p. Bačiuną į jo Tabor Far
mą. Nežiūrint kad p. Bačiuno 
rezidencija yra turtingai ir pa
togiai įrengta ir jis pats yra 
grynai lietuvis patriotas, ta
čiau jo svečių žymi dauguma 
yra ne lietuviai, ir tik ilgiau 
pagyvenęs supratau p. Bačiuno 
asmens svarbą tame fakte. Po 
farmerio vardu p. Bačiunas 
slepia aukštame laipsnyje in
teligentišką, atstovaujančią ir 
visais laiko klausimais užinte- 
resuotą asmenybę. Netiesiogi
niai p. Bačiunas gali vaidinti 
ir gal but vaidina didesnę rolę 
kaip bile kurie diplomatai.

“Jausdamas nepriklausomu 
ir būdamas patriotu jis gali 
laisvai ir nepriverstinai, ačiū 
savo asmenybei, veikti Lietu
vos ir Lietuvių naudai, ko pro
fesionalas diplomatas negali 
taip laisvai padaryti. Iš dalies 
farmeris p. Bačiunas yra dė
kingas savo ideališkai žmonai, 
p. Bačiunienei, kurios taktas ir 
moteriškas švelnumas padeda 
sukurti tą atmosferą kokia vie
špatauja Tabor Farmoj ir ku
ri įkvepia pačiam farmeriui 
daugiau pajiegų, energijos ir 
grožės meilės.

“Laike sezono jo svarbiausi 
svečiai yra amerikiečiai, kurių 
tarpe dauguma su stambiais

“Naujienos” Spalių 22 d. 
1930 m., patalpino ilgą ap
rašymą Latvio dailininko 
L. I. Brunvaldo, kuris štai 
kaip apsako apie p. Bačiu

vardais Chicagoj ir toliau. Po 
Labor Day pradeda atvažiuoti 
visa lietuvių inteligentija.

“Stebėtina kaip vienu sykiu 
pas p. Bačiuną susirenka žymi 
dauguma Chicagos lietuvių in
teligentų, o musų, latvių, buvo 
tik du: Latvijos konsulas p. 
Ullmanis su žmona (žmona lie
tuvaitė) ii' aš, kuriuos likimas 
suvedė visai netikėtai. Man 
atsiminė tolimos musų tėvynės 
Latvija ir Lietuva. .. .”

Užmetimų jokių nėra
Kaip iš šių ištraukų ma

tome, p. Bačiunas yra se
nai žinomas kaipo veikėjas 
Lietuvių tarpe, kuriam vi
sada musų tautos ir žmonių 
reikalai buvo arti prie šir
dies. Jis buvo, ir yra tik
ras Lietuvis patriotas, ką 
iš jo galima lengvai pažin
ti: tai žmogus kuris nesi
mėto, niekam nepataikau
ja, supranta savo reikalą ir 
daro kaip mato bus geriau
sia ir reikalingiausia.

Nei vienas S.L.A. narys 
lai neabejoja kad p. Bačiu
nas kuomi nors nebūtų tin
kamas į SLA; Prezidentus. 
Skaitydami gyrimus kitų 
kandidatų, matot tik poli
tišką burbulą, kurį pučia 
socialistai ir sandariečiai.

Žinom del ko socialistai 
spraudžiasi j Susivienijimą 
ir jeigu už jų kandidatus 
balsuosim tai turėsim or
ganizacijoje antrą tbkią 
kovą kaip turėjom su bol
ševikais. Jie nei kiek ne ki-

SLA. Nariai, Nominuoki! Šiuos Žymius Asmenis

ANT PREZIDENTO:
Juozas J. Račiūnas Sodus, Mich.

ANT VICE PREZIDENTO:
A. Mikalauskas Brooklyn, N. Y.
M. Vokietaitis Hartford. Conn.

(Nominuoti reikia tik vieną)

ANT SEKRETORIAUS:
Petronėle Jurgeliutė (dabartinė Scdiretorė) New York

Jonas Tareila
ANT IŽDININKO:

Waterbury, Conn.

ANT DAKTARO-KVOTĖJO:
Dr. J. Stanislovaitis Waterbury, Conn.

ANT IŽDO GLOBĖJŲ:
J. Januškevičius, Jr. Hartford, Conn.
M. Kasparaitis Racine, Wis.
S. Mockus So. Boston, Mass.

, (Nominuoti reikia tik du)

toniškesni už savo išperas 
komunistus, kas matosi- iš 
tų laikraščių, kuriuos socia
listai leidžia (“Naujienos”, 
“Keleivis”).

Tuo tarpu kada pačios 
“Naujienos” pasako kad jos 
prieš p. Bačiuna negali pa
sakyti “NIEKO BLOGO”, 
prieš socialistų kandidatus 
SLA. nariai ir bendrai vi
suomenė gali pasakyti labai 
daug blogo, ir sako. Senes
ni SLA. nariai atmena vi
sus skandalus Susiveniji- 
me, žino visus kitus jų pra
sižengimus. Prie to, socia
listai perša mums tokius 
žmones kurie jau yra išma
tomis tarp tautininkų. Tai

gi, visi galit suprasti kokią 
purviną ir kovą veda musų 
socialistai ir sandariečiai 
prieš p. Bačiuną: jie nesu- 

į stoja niekur, jiems viskas 
daleistina, net savo pačių 
žodžius į purvą suminti.

Susivienijimui reikia ge
rų žmonių, reikia gerų va
dų ir kovotojų, o ne išnau
dotojų; reikia suprantančių 
biznį ir pasiturinčių žmo
nių,- kurie eis į musų orga
nizaciją dirbti kaip reika
lauja jos broliški principai, 
o ne pasinaudoti, tik del to 
kad suuodžia ižde pinigų.

Nominuokit kandidatus 
kurių vardai šiame pusla
pyje talpinama.

"Žinoma, aš 
rūkau LUCKIES

• 0 juos rūkau keletą metu

"Žinoma, aš rūkau 
Luckies. Aš juos rūkau keletą metų. 
Tas naujas Celofaninis įvynioji
mas su skvetu, greit atidaryt 
pakelį, tiesiog “nokautas.” Aš 
tik trukteliu skvetą ir pasiimu 
Lucky.”

Vieną dieną pasirodė paveikslas 
“Brown of Harvard.” Tuo momentu 
gimė nauja ekrano žvaigždė — p. 
William Haines, bet mes jį vadiname 
Bill. Nuo to laiko jau penki metai, kaip 
jis yra vienas vadovaujančių sportiškų 
jaunų filmų pasaulio vyrų. Patartina jį 
pamatyt Metro-Goldwyn-Mayerio 
paveiksle “The New Adventures of 
Get-Rich-Quick Wallingford.”

******
Tas LUCKY skvetas! Neperšlampa- 
nias Cellophane. Visuomet gerai — 
Tvirtai uždarytas. Ypatingas Humi
dor Pakelis. Zip — Ir jis atsidaro! 
Atkreipk dėmesį j naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį | 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, 
kitą jo dalį. Labai paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. 
Labai ypatinga! Pakelis įvyniotas į neperšlam- 
pamą Cellofaninę popierą, per kurią neįeina 
dulkė, šlapumas, ligų perai ir kiti nešvarumai. 
Švaru, apsaugota, gražu, ŠVIEŽIA! — kas galėtų 
būt daugiau moderniškai kaip, LUCKIES pato
bulintas Humidor pakelis — taip lengvai atida
ryti. Ponios - šis LUCKY SKVETAS - 
apsauga jūsų pirštu nagams.It’s toasted

Jūsų Gerklei Apsauga 
prieš knitejimus—prieš kosulį

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą 
“Spraginimo” Skoni Visuomet Šviežiu

ATSUK RADIO-t-Lucky Strike Šokių Valanda kas 
Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį, vakare, , 
per N. B. C. radio tinklą. %

★ Ar p. Haines 
Pareiškimas 
Apmokėtas ?

P-nui Haines už šj pa
reiškimą nemokėta no 
cento. Ponas Haines 
LUCKY STRIKE rūko įau 
8metai.Mes turimo vilties, 
jog šis paskelbimas bus 
naudingas pačiam 
artistui ir jo filmų ga
mintojams M-G-M, kiek 
jo pareiškimas apio 
LUCKY naudingas mums 

k ir jums.

Pagaminta iš geriausių tabakų — viso derliaus grie
tinės — LUCKY STRIKE vieninteliai cigaretai ap
saugoja jūsų gerklę per tą išimtiną “SPRAGINI- 
MO” procesą. “Spraginimo” procese naudojami 
Ultra-Violetiniai Spinduliai — procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinančios ypaty
bės, kurių, naturališkai, yra kiekviename žaliame 
tabake. Šie kartumynai ir erzinančios ypatybės 
pašalinamos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose 
nėra. "Jie išimti — todėl jų ir nėra!”Nenuostabu, 
kad LUCKIES visuomet palankūs justi 
gerklei.



DIRVA

PALIAUBOS - IR KARAI
 *---- -----------

Lapkričio 11 d. suėjo 13 
metų nuo paliaubų pasau
linio karo, kuris įsiliepsno
jo 1914 metų vasarą.

Nuo 1918 metų, persi
tvarkius Europos ir beveik 
viso pasaulio žemėlapiui, 
bandyta sudaryti ką nors 
kas užtikrintų pasaulinę 
taiką. Bet ar kas tikro pa
daryta matom iš šių dienų 
nuotikių Mandžurijoje, kur 
Japonija, senu karų kurs
tymo budu, įsikibo Chini- 
jai už plaukų del menkos 
priekabės — kad Chinai 
sušaudė Japoną karininką, 
sugautą špiegavime Japo
nijos naudai, ir nori ka
riauti.

Kaip šiose dienose daly
kai stovi, karas tarp tų 
dviejų žymiausių Azijos 
tautų neišvengtinas.

Tautų Sąjunga ir Su vie-’ 
nytos Valstijos bando per
kalbėt Japoniją nuo karia
vimo prieš Chinus, bet Ja
ponija kaip tai jaučiasi ga
na galinga neklausyti nie
kelio persergėjimų ir siekia 
savo užsimojimų Mandžu
rijoje.

Sovietų Rusija stos už 
Chinus, nes Maskva irgi tu
ri koncesijas Mandžurijoje. 
Maskvos carų kitas tikslas 
yra užgrobti Chiniją komu
nizmo labui. Dabar visu 
smarkumu Chinai kursto
mi prie revoliucijos ir iš
vertimo pietinės ir šiauri
nės Chinijos valdžių.

Maskva svajoja apie su
vienytą Europos-Azijos so
vietų imperiją.

Japonams susikibus su 
Chinija, bus paliesta ir so
vietų teritorijos tolimuose 
rytuose. Tas duos komu
nistams progą šaukti į vi
so pasaulio darbininkus už 
kovą prieš “imperialistus”? 
Gera proga komunistams 
rėkauti.

Jeigu įsismagins Japonų- 
Chinų karas, neapsieis ne
įsimaišiusios ir kitos vals
tybės, prie jų ir Suv. Vals
tijos. Jeigu Japonija ne
ras stiprių draugių, karas 
pasibaigs greitai.

Už pagalbą, Chinija tū
lės talkininkėms daryti vi
sokių koncesijų. Tas Mas
kvai nepatiks.

Tai tiek reiškia trylikos 
metų pastangos panaikinti 
karus.

Sovietų Sukaktuves

Lapkričio 7 d. Maskva ir 
visa Rusija minėjo 14-kos 
metų sovietų įsteigimo su
kaktuves. Maskvoj apvai
kščiota su didžiausiu mili- 
tarišku paradu. Dalyvavo 
apie milijonas vyrų, mote
rų ir vaikų įvairiose gatvi
nėse demonstracijose, gie
dodami revoliucines gies
mes. Sunku ir įsivaizduo
ti kokių tų giesmių komu
nistai prirašė, kuomet jo
kių kitokių ten neleista ra
šyti ir spausdinti per 14 
metų, o dainuoti Rusai tu
ri.

Maskvos carai šventė sa
vo įsiviešpatavimo sukak
tuves didžiuodamiesi ką jie 
atsiekė, visai užmiršdami 
ko neatsiekė. Svarbiausia 
visko, jie neatsiekė išsvajo
tos utopijos — komunizmo. 
Bandė išnaikinti pinigus, 
gyventi broliškai, bet to ne
atsiekė. Kada gryžo prie 
pinigų vartojimo, gryžo at
gal į kapitalo žabangas.

Darbo nesutvarkė pagal 
savo svajonių. Darbininkus 
turėjo vėl pastatyti dirbti 
nuo štukių kad gauti iš jų 
kokią nors naudą.

Rengėsi užpilti pasaulio 
rinkas savo prekėmis, bet 
tūlą laiką pavarginus savo 
žmones, pamatė kad jie at
sisako alkani būti, ir sulai

kė grudų išgabenimą. Tuo- 
mi dar aiškiau parodė kad 
negali prieš pasaulį kovoti.

Svajojo kad ūkių kolek- 
tivas išnaikins “kųlakus”, 
bet pamatė kad tas nupul- 
dė javų auginimą iki to jog 
pritruko grudų duonai na
mie ir reikėjo sustoti pa
saulį “gelbėjus”.

Daug dar kas nesutvar
kyta namie, ir ilgai nebus 
sutvarkyta. Proporcionaliai 
lyginant, sovietų Rusija, 
kurią išlaukinis priešas vi
sai nesiekė pasaulinio karo 
bėgiu, toli atsilikus nuo 
Lietuvos, kuri pradėjo sa
vo gyvenimą kurti pakilda
ma iš karo griuvėsių.

Nubaudė Kun. Rankelę
Kaip praneša Lietuvos 

laikraščiai, Kauno I nuova
dos taikos teisėjas Spalių 
17 d. nubaudė Kun. Kazį 
Rankelę 750 litų pinigine 
pabauda arba pusantro mė
nesio arešto už agitaciją 
bažnyčioj iš sakyklos prieš 
valstybės vyriausybę vieno
je Kauno bažnyčioj.

Kun. Rankelė, sako laik
raščiai, į teismą nestojo. 
Neatstovavo jį nei jokis jo 
gynėjas. Taip pat niekas 
nestojo kaltinti iš kaltini
mo pusės. Stojo aštuoni 
liudininkai, kurie visi pa
tvirtino kad Kun. Rankelė 
Vasario 22 d. tikrai bažny
čioj per pamokslą agitavo 
prieš vyriausybę.

O, MEILE!

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

(Tąsa iš pereito num.)

“Baltijos Aidas”

Gavome pranešimą jog 
Klaipėdoje su Spalių mėn. 
pradžia pradėta leisti nau
jas laikraštis, Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos vienybės 
apaštalas, kaip leidėjai sa
ko, vardu “Baltijos Aidas”. 
Iš kart jis išeis du kartu į 
savaitę, paskiau busiąs lei
džiamas kasdien.

O, meile, meile, bekraštine, 
Tu pasakinga, tu auksine! 
Bet pasakyk man, svajonėle, 
Kodėl nuvysti lygiai gėlė?....

Nors tu man širdį glamonėjai
Ir joj pražydusi žydėjai,
Bet nejutau kaip tas pranyko,
Ir man šiandieną ilgu, nyku t...

Ir štai šiandieną vėl aš vienas, 
Skaitau beslenkančias tas dienas, 
Ir nebeaušta man tas rytas 
Džiaugsmų svajonėm iškaišytas....

Ir aš šiandieną lyg išvytas,
Lyg iš pasaulio išvarytas, 
Bastaus po žydinčią mėlynę 
Užmiršęs žemišką bustynę. .. .

Ir kur tik žvelgiu liūdna, nyku, 
Tarytum viskas jau pranyko.. . .
Ir taip aš kiauras dienų dienas
Blaškaus, nerimstu, vienų vienas....

Tai pasakyk, tu meile šventa, 
Kodėl gi laimė man nuskinta, 
Kodėl nežydi tu širdyje
Kaip kad žydėjai praeityje?....

Jonas Morkūnas.

“Liaudies Tribūna” 
Dviem Kalbom

Chicagoj leidžiamas Am. 
Lietuvių Liaudies Sąjungos 
organas “Liaudies Tribū
na” su Spalių mėn. nume
riu pradėjo eiti spausdina
mas dviem kalbom: Lietu
viška ir Angliška.

Anglišką skyrių ves Jo
nas Balanda, Chicagos Uni
versiteto Studentas.

ROŽIŲ KELIAS 
(Miško Aidas)

Mano rožės — tyro kraujo, 
Mano rožės — žemės jausmo; 
Kur dairausi, kur keliauju, 
Vien verpetai juodo skausmo....

Kai keliauju — dangus liūdi;
Toliiį saulę svajos niaukia, 
Man ant kelio rožės gludi, 
Kraujo putom žemė plaukia.

Kai nuilstu — uolos kietos 
Lūkesiuose ašaroja, 
Kraujo rožės Tau žadėtos 
Mano kelią jausmu kloja.

Mdno ryto rožių kelias
Veda kraštan nemarybių, 
Nors po kojų vargas kelias — 
Aš keliausiu ik’ aušrybių!....

Ona (nusigąsta): Pramik, klausk dau
giau .... Kas čia butų.... ?

Pranas: Susimildama, kalbėk greičiau, 
viską....

Ubagė: Aš norėjau tik vienai Onutei 
pasakyt.... kad tik ji viena žinotų....

Pranas (dėbteli į Oną): Čia kas nors 
negero. Sakyk!....

Ubagė: Pasakysiu, ponaiti, jeigu pri
žadėsi niekam nesakyt ir nekeršyt....

Pranas: Sakyk, prižadu! Viskas liks 
tik musų trijų žinioje....

Ubagė (išsiima iš užančio bonkutę): Štai 
matot ką aš turiu ?....

Pranas (griebia bonkutę): Nuodai! Kur 
gavai ? Mesk!

Ona (nusigandus): Barbora, argi tu 
nusinuodyt sumanei? Nuodėmė! Nepri
ims tave nei į šventus kapus! Kas pasi
darė?. ...

Ubagė (ištempia akis į Oną): Atleisk 
man, Viešpatie, ir tu, Onute: tie nuodai 
skirti tau!....

Ona: Man?! (Persižegnoja) O, Die
ve, už ką?....

Pranas: Kur juos gavai, kodell? sakyk!
Ubagė: Atleis man Sutvertojas kad pri

žado neišpildau.... tanelė Malvina man 
juos įdavė ir liepė Onutę.... (ima gar
siai verkti.)

Ona (pašriuva verksmu): Ak, Dieve... 
Praneli, tai vis del manęs — kam aš nuo 
tavęs nesišalinu ir tu manęs neišsižadi... 
Verčiau bučiau tavęs nepažinus....

Pranas (griebia Oną tvirtai į glėbį): 
Onute, aprimk, nesirūpink, nebijok; iki aš 
gyvas tavęs niekas neužgaus.... (Uba
gei) Kodėl tu ėmei iš Malvinos nuodus? 
Ar norėjai Onutę nunuodyt?

Ubagė (puola ant kelių, žegnojasi): 
Viešpats Aukščiausias žino kad man nei 
valandėlei ta pikta mintis neužėjo....

Pranas: Tai kaip nuodai pas tave atsi
rado ?

Ubagė: Man taip išrodė bus geriausia— 
ir atsikratysiu panelės..-.. Jeigu bučiau 
neėmus ir nepažadėjus ko ji prašė, pati gal 
bučiau buvus nunuodyta arba išvyta iš 
dvaro ir nebūtų buvę progos Onutę per- 
sergėt.... Panelė butų radus ką kitą tą 
darbą atlikti.... Dabar galėsit abudu but 
atsargesni....

Pranas (švelniau): Papasakok viską 
kaip su Malvina susiėjai?

Ubagė: Bet, ponaiti, kaip sakiau, pri
žadėk kad jai neišduosi ką aš padariau ir 
niekam nekeršysi....

Pranas: Prižadėjau jau, ir dar kartą 
prižadu. Sakyk.

Ubagė: Eidama pro dvarą pamačiau 
atbėgant panelę Malviną, kuri pasigavus 
įsitempė mane į vidų.

Ona: O pirmiau ji tave tik šunimis 
pjudydavo. Ką paskui darė?

Ubagė: Įsivedus ėmė klausinėt apie ju
du....

Ona: Tai tu viską ir išpasakojai!....
Ubagė: Ne, Onute, aš jai pasakiau jog 

esu pusiau akla ir pusiau kurčia ir nieko 
nemačiau ir nežinau....

Pranas: Aš žinojau kam pasitikiu: Bar
bora mudviejų paslaptį moka išlaikyt.... 
Kaip buvo toliau?

Ubagė: Toliau, ateina pas panelę Ra
polas — jos įprašytas sekiot Onutę — ir 
išpasakojo kad jis matė ponaitį su Onute 
vėl. .. . Tą sužinojus, ji prisispyrus įdavė 
man nuodus ir liepė Onutę nunuodyt....

Ona: O tas Rapolas! kad jis kur galą 
gautų!

Ubagė: Bet ir tu, Onute, turi prižadėt 
niekam nekeršyt.... Jeigu judu ką da
rysit, panelė sužinos kad aš jums ją išda
viau, prasidės dar didesnis sumišimas.... 
Sužinos ponas, poni, ir jos tėvai....

Ona (dėbteli į Praną): Aš manau, ge
riausia bus viską užtylėjus, ir man reiks 
sergėtis visų....

Pranas: Palaukit jus, aš atsikratysiu 
tos raganos ir Rapolo!

Ubagė: Ponaiti, vardan Dievo, neda
ryk to! Jeigu Rapolui keršysi, jis gali 
Onutę iš pasalų nužudyt....

Ona: Ji tiesą sako: jis man labai kerš
tingas. ... Turiu saugotis jo, o kai prisė
lina turiu nuduot kad tik jo aš busiu....

Pranas: Nesulauktų tas dumblinas par
šas!

Ona: Bet aš turiu taip nuduot, ką da
rysi. ...

Ubagė: Taigi, vaikeliai, aš jau atlikau 
savo darbą kaip geriausia mokėjau. Te
laimina jus aukščiausis.... Išvengimui 
panelės keršto aš pasišalinsiu į kelintą pa
rapiją.... Sudiev.... Norėčiau išgirsti, 
nors prieš mirtį, kad ponaitis paėmė bau
džiauninkę ir gyveno gražiai ir laimin
gai. ...

Pranas: Išgirsi, išgirsi....
Ona (pribuga prie Barboros): Dėkui 

tau, Barbora; iki gyva busiu neužmiršiu 
tavęs.... (Pabučiuoja į žandą, apsiverkia 
abidvi.)

Pranas: Dėkui ir nuo manęs, kad mo
kėjai užjaust mudviejų meilei.... Te tau 
kelionei ir tavo reikalams, kitur tarp ne
pažystamų atsidūrus. (Duoda Barbora1 
keletą sidabrinių pinigų. Paglosto jos gal 
vą.)

Barbora: Mylėjau ir aš kitados, kai jau 
na buvau.... žinau kas yra tyra, graž' 
meilė, kuria Sutvertojas judu apdovano 
jo, nepastatydamas tarp jūsų sienos kur 
turi stovėti ponas ir kur baudžiauninkė 
Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus.... 
(nusilenkia ir nueina dešinėn.)

Ona ir Pranas (susikabinę liūdni stovi 
atsako): Ant amžių.... (Ona ant Pra
no peties verkia.)

Ona: Vis tai per mane, Praneli. .. *Ne 
reikėjo man tave mylėti.... Gal per ma
ne tau visą gyvenimą nesiseks....

Pranas: Užmiršk tą, brangiausi, pra
šau tavęs.... Nenoriu jausti kaltu, kac 
tau kokia pamišus pavyduolė mirtį ren
gė.... Esi mano glėbyje, niekas tavęs ne 
nuskaus.... O dabar — kaip užbaigti su 
panele!

Ona: Atsimink ką prižadėjai Barborai! 
Nekeršyk jai!

Pranas: Nebus čia keršto: aš jos atsi
kratysiu niekam nežinant....

Ona: Kaip, Praneli?

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMUAPIAI

30c
Kaina: vietiniams po 25c. 

Su persiuntimu Į kitus miestus — 30c.

Reikalaukit “Dirvoje”

L A I Š K A I
SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

Po 5c su voku (konvertu)

štai visa eilė puikių Laiškų rašymui gimi
nėms ir draugams j Lietuvą. Visos dainos 
yra atspausdintos gražiomis spalvomis su 
paveikslėliais. Du paskutiniai numeriai yra 

Laiškai vaikinams pas merginas rašyti.
1— Musų Vilnius
2— Musų šalelė
3— Sveikinimas
4— Kažin ar Regėsiu Gimtinį Kraštą
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— Yra Šalis kur Upės Teka
8— Aš Svajoju apie Tave....
9— Nuskrisk, Dainuže
Laiškai spausdinti ant švelnios liniuotos po- 

pieros, 3 puslapiai yra palikta rašymui.
Reikalaukit šių Laiškų numeriais. Užmo

kesti galima prisiųsti pašto ženkleliais.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

K. M. (Philadelphia, Pa.) 
— Tamistos “Atsišaukimo į 
Katalikus, Narius Tautinio 
Susivienijimo”, netalpinsi
me, nes raštelis neišlaiko 
kritikos. Agituojate kata
likus statyti savo kandida
tus tautiniame Susivieniji
me į valdybą, panašiai kaip 
daro komunistai, kurie ra
gina statyti komunistus.

Komunistai tuo tarpu tu
ri savus žmones, o tamista 
agituojat už Grinių į pre
zidento vietą. Grinius toli 
nėra katalikams “savas” ir 
dar kas daugiau, jis kandi
datuoja socialistų sąraše į 
vice-prezidento vietą. Jei
gu jis socialistams pasiža
dėjo kandidatuot į vice-pre- 
zidentus, kaip gi gali kata
likams žadėti kandidatuot į 
prezidentus? Jeigu jis tą 
daro tai jau ^tikrai prasikal
sta prieš paprastą etiką ir 
nustoja paramos.

Pagaliau, tamista nepa- 
sirašot nei savo tikros pa
vardės, kiti manytų kad 
gal mes talpiname paties 
Grinius agitaciją už save.

PASTABA:
Gauname labai daug ir 

labai ilgų straipsnių S.L.A. 
nominacijų ir kandidatų 
reikale, ir visi jie yra dau
giausia jau apkalbėtais ir 
aprašytais klausimais, to
dėl atsiprašome tų straips
nių autorių kad negalime 
sutalpinti. Tie straipsniai 
jau nepakeis dalykų padė
ties, kandidatai jau plačiai 
apkalbėti, aprašyti.

Dabar reikia tik darbuo
tis savo kuopose kad nariai 
balsuotų už gerus, rimtus 
kandidatus.

PATAISA
Pereitam numeryje 5-me 

puslapyje tilpusio straips
nio “Apuolės Pilies Paslap
tis ir K. S., Karpavičiaus 
Raštai” autorius yra J. A- 
tis. Per klaidą jo parašas 
buvo apleistas, už ką auto
riaus atsiprašome.

Mįslės.

Kas pilnas skylių, o lai
ko vandenį? (Kempė)

Kas esti kišeniuje, kada 
niekas nesilaiko? (Skylė)’

Kada rugiai panašus į 
laivą? (Kada plaukia)

Mėnesinis žurnalas

“MARGUTIS”
Išeina kas mėnesi nuo 16 ik* pusi, 

storumo. Eina treti metai.
Jame telpa kas numeris 2 daine

lės: chorui, arba solo, duetams.
Dainelės lengvutės su pritarimu 

piano.
Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy

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.

PATENTS
Negaišk su paten
tų aplikacija. Ne
rizikuok apsaugų 
savo idėjų. Siųsk
piešinį arba mode
li, reikalauk VĖL- Knyga 
TUI knygų “How Veltui
to Obtain a Patent” ir “Re
cord of Invention” formos. 
Už tai nieko nereik mokėt.
Greitas atsakymas ir užlai

koma jūsų paslaptis.

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney 

48-A Security Savings A Commercial 
Bank Building

(Directly across street from Patent Office) 
WASHINGTON. D. C.

i
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Dr. J. Stanislovaitis—
(Tąsa iš 4^ 

4.-GALEN0 LAII

Kaip matėme, : 
praktika stovėjo ne 
šimtmetyje po Krist 
tais musų gadynėje, 
len’as, 34 metų amž 
gimęs Pergamos mū 
Jo tėvas leido jį į au 
lūs, taip kad 21 metų 
rai išsilavinęs grams 
losofijoje ir matema 
Smyrnoje, Korinte, i 
joje. Paskui plačiai 
Pergamos miestą, ki 
praktikavo, bet galų 
Rymą. Čia jis greita 
no iki 70 metų amžiai 

Galen’as buvo nei 
jas ir rašytojas. Jis 1 
dą link anatomijos ir 
ir moralį stovį savo pi 
pridėjo savo pastabas 
medicinos ir buvo nuo 
su visais savo pirmtal 

Jis surinko ir darė 
Hippokrato. Skaitling 
orijos gydytojų jo laifc 
atmetė juos visus. Vi 
džiai sekė fiziologiškas 
orijas Hippokrato. Ga 
susipažinęs su visa kas 
gydymą ir net pridėjo k, 
nuo savęs. Todėl jo mc 
jo patologiškos teorijos 
sa kas buvo mokinama 
kio abejojimo, per seks 

į išskiriant kai kurias pir: 
raijos moksle ir medicim 
Arabai. Bet buvo maža 
ka pamatiniai išdėstymą 

i kėjimo.
Gamtos moksle G: 

Į prie senoviškos idėjos ka 
! da iš keturių elementų. 
• anatomijoje jis mokino k 
į da iš kietos medegos, šia] 
i dujų. Šita trečia ypatyb 
į priedas. Jis mokino kad 

randa kepenyse kaipo na 
ir eina toliau į širdį, kur s 

i ir padaro gyvybės dujas, 1 
į per arterijas į galvą. Čia 
j bailios į gyvuniškas dvasi 
j rits). Šitos teorijos buvo ] 
j fiziologiškų teorijų.

Iš dviejų skeletų km 
j Aleksandrijoje, Galen’as i: 
: jis žinojo apie žmogaus kai 
J ta jis išmoko iš beždžionių 

Apie cirkuliaciją jis m 
(mažesnės kraujo gyslos) p 

| nyse ir arterijose širdyje.
nė kad arterijos buvo pilno 

j jau progresas, nes iki to lai 
I kio aiškinimo apie kraujo g?

Galen’as pirmiausia pai 
j vai prasideda arba iš smegei 
i ba iš nugarkaulio ir jis sup 
! vai buvo dviejų rūšių—vieni 
i o kiti del judėjimo. Bet jis 
i vus su sausgyslėmis savo ap 

Galen’as aprašė kimo o 
•smulkiai ir nors ne visada la 
Ict visgi geriau negu Hippoki 
to.telis. Galen’as manė kad i 
ti» indai del tam tikro skysti: 
©oro. Jis niekad hepjaustė k 
neturėjo supratimo apie jo te 
fe-. širdis, jis manė, pagel 
CJ’vybės dujas ir šilumą. Plat
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PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodo
mis raidėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriški.

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

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

Lapkritis-November
Sekmad. 15 Gertruda. Vaidila, žilinę
Pirmad. 16 Stanislovas. Kubile, Aiškutis. Opainč
Antrad. 17 Grigalius. Svetikas, Stangė, Ūgis
Trečiad. 18 Tomas. Lizdeika, Ledruna, Žemartas
Ketv’tad. 19 Pontijonas. Dainotas, Dangerutė
Penktad. 20 Feliksas. Kurtautas, Rustulč, Ande
šeštad. 21 Honorijus. Eite, Vygandas, želtytė

GYDYMOJSTORIJA
Rašo

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

(Tąsa iš 44-to numerio)
4.—GALENO LAIKAS (130 m. po Kr.)

Kaip matėme, medicinos mokslas ir 
praktika stovėjo ne labai aukštai antrame 
šimtmetyje po Kristui. Bet apie 166 me
tais musų gadynėje, atvyko i Rymą Ga- 
len’as, 34 metų amžiaus vyras. Jis buvo 
gimęs Pergamos mieste, Mažojoj Azijoj. 
Jo tėvas leido jį j aukštus tų laikų moks
lus, taip kad 21 metų amžiaus jis buvo ge
rai išsilavinęs gramatikoje, istorijoje, fi
losofijoje ir matematikoje. Mokinosi jis 
Smyrnoje, Korinte, ir vėliau Aleksandri
joje. Paskui plačiai keliavo ir sugryžo i 
Pergamos miestą, kur jis trumpą laiką 
praktikavo, bet galų gale nutarė vykti Į 
Rymą. Čia jis greitai pagarsėjo ir gyve
no iki 70 metų amžiaus.

Galen’as buvo nenuilstantis tyrinėto
jas ir rašytojas. Jis bandė patraukti ati
dą link anatomijos ir pagerinti mokslini 
ir morali stovį savo profesijos. Jisai pats 
pridėjo savo pastabas beveik kožnai šakai 
medicinos ir buvo nuodugniai apsipažinęs 
su visais savo pirmtakunų suradimais.

Jis surinko ir darė pastabas ant raštų 
Hippokrato. Skaitlingos ir kvailiškos te
orijos gydytojų jo laiko papiktino jį ir jis 
atmetė juos visus. Visvien jis labai ati
džiai sekė fiziologiškas ir patologiškas te
orijas Hippokrato. Giden’as buvo pilnai 
susipažinęs su visa kas buvo žinoma apie 
gydymą ir net pridėjo kai kuriuos dalykus 
nuo savęs. Todėl jo mokslas taip kaip ir 
jo patologiškos teorijos reprezentuoja vi
sa kas buvo mokinama ir priimta, be jo
kio abejojimo, per sekančius 1500 metų, 
išskiriant kai kurias pirmžingystes anato
mijos moksle ir medicinoje, kurias Įvykdė 
Arabai. Bet buvo mažas skirtumas. Se
ka pamatiniai išdėstymai to senovės įsiti- 
kėjimo.

Gamtos moksle Galen’as prisilaikė 
prie senoviškos idėjos kad medega suside
da iš keturių elementų. Fiziologijoje ir 
anatomijoje jis mokino kad kūnas suside
da iš kietos medegos, šlapios (humoru) ir 
dujų. Šita trečia ypatybė buvo jo paties 
priedas. Jis mokino kad šitos dujos atsi
randa kepenyse kaipo naturališkos dujos 
ir eina toliau į širdį, kur susijungia su oru 
ir padaro gyvybės dujas, kurios tada eina 
per arterijas į galvą. Čia jos buna išdir
bamos į gyvuniškas dvasias (animal spi
rits). Šitos teorijos buvo pamatas visų jo 
fiziologiškų teorijų.

Iš dviejų skeletų kuriuos jis matė 
Aleksandrijoje, Galen’as išmoko visa ką 
jis žinojo apie žmogaus kaulus. Viską ki
ta jis išmoko iš beždžionių ir kiaulių.

Apie cirkuliaciją jis manė kad venos 
(mažesnės kraujo gyslos) prasideda kepe
nyse ir arterijose širdyje. Bet jis perma
nė kad arterijos buvo pilnos kraujo. Čia 
jau progresas, nes iki to laiko nebuvo jo
kio aiškinimo apie kraujo gyslų buvimą.

Galen’as pirmiausia parodė kad ner
vai prasideda arba iš smegenų galvoje ar
ba iš nugarkaulio ir jis suprato kad ner
vai buvo dviejų rūšių—vieni del jautimo, 
o kiti del judėjimo. Bet jis sumaišė ner
vus su sausgyslėmis savo aprašymuose.

Galen’as aprašė kūno organus labai 
smulkiai ir nors ne visada labai teisingai, 
liet visgi geriau negu Hippokritas ir Aris
totelis. Galen’as manė kad liaukos buvo 
tik indai del tam tikro skystimo arba hu
moro. Jis niekad riepjaūstė kūną ir todėl 
neturėjo supratimo apie jo teisingąjį vei
kimo. širdis, jis manė, pagelbsti išdirbti 
gyvybės dujas ir šilumą. Plaučius jis ap

rašė abelnai, sekdamas gerklės šakas, o to
liau tai tik užsiganėdino savo spėjimais. 
Kvapo įtraukimas, jis manė, susideda iš 
dviejų veiksmų—vienas oro įtraukimas į 
plaučius; o antras išleidimas laukan. Ne
švari oro dalis yra išleidžiama laukan sy
kiu su garais iš širdies.

Smegenis jis labai smulkiai aprašo, 
nors daugel neteisybių įsiskverbę del tru
kumo nuodugnaus pažinimo. Jis manė 
kad plėvės kurios apdengia smegenis pul
suoja ir kad oras ineina į galvą ir smege
nis, kas šiandien mums žinoma jog netie
sa.

Galen’as rašė apie hygieną, bet jis pa
matavo savo nurodymus ant neteisingų 
fiziologiškų teorijų ir tokiu budu mažai 
naudos atnešė tikram mokslui.

Buvo mažai dalykų apie kuriuos jis 
nebuvo rašęs iš medicinos mokslo ir kito
se šakose. Jo surašytų knygų skaičius 
siekia virš 700. Bet tiktai jo anatomija, 
fiziologija ir patologija išgarsino jį taip 
plačiai. Galen’as buvo beveik lygus gabu
me su Aristoteliu.

GADYNĖ PO GALEN’O. Galen’as 
pridavė medicinai tiktai tuolaikinį spindė- 
jmą. Po jo mirčiai buvo daug ginčų tarp 
įvairių medicinos pasekėjų, bet pats medi
cinos mokslas taip apmirė kad su Galen’u 
galima sakyti užsibaigė trečias periodas 
to mokslo ūgio. Nuo šito laiko iki 15-to 
šimtmečio nėra jokio įstabaus nuotikio 
medicinos srityje.

Vakarinėje Europoje mediena pavir-l 
to visai į niekus, o Rytuose tarp Graikų ir 
Aleksandriečių senovinis mokslas buvo už
laikomas kol Arabai užkariavo Egiptą. Po 
Arabais Bagdade ir Ispanijoje medicina 
ir abelnas gamtos mokslas bujojo. Prie 
pabaigos šio periodo medicina pasiekė pu
sėtinai aukštą stovį Italijoje.

Peržvelgiant nupuolimą progreso Va
karų Europoje, mes randame kad, nors 
per du šimtmečiu po Galen’o nebuvo jokio 
progreso medicinoje, bet visur mokslo vy
rai buvo užėmę gydytojų vietas ir pripa
žinti kaipo mokyta profesija. Todėl AR- 
CHIATRAS arba vyriausis gydytojas Im
peratoriaus buvo laikomas lygiu su poni
ja ir virš senatorių ir valdininkų provinci
jose. Tada kiekviename mieste ir provin
cijoje žmonės išrinkdavo medikališką ko
mitetą, kuris egzaminuodavo kandidatus į 
miesto medikališkus viršininkus. Taipgi 
buvo pridermė medikališko viršininko ap
žiūrėti biednuolius. Už šitą darbą jis gau
davo tam tikrą algą ir taipgi turėdavo 
specialių privilegijų. Tie gydytojai gau
davo apie 30 centų už egzaminavimą pa
ciento.

(Bus daugiau)

PASIDAIRIUS

EKSTRA!
Ateina Susivieniojimo či- 

naunikų balsavimai. Ale 
kaip girdžiu bus kiti dar 
slaunesni balsavimai, kurie 
išjudins visą Ameriką, Azi
ją, Afriką ir Europą, ba 
vieni pradeda reikalauti 
kad per tvorą butų matyt 
tik mano galva, o kiti rašo 
kad jie visada norėtų ma
tyt mano šitokį paveikslą 
kokis dabar padrukavotas.

Trumpai sakant, bus bal
savimai ar norit matyt ma
no priešakį ar užpakalį.

Kiek žinia, nei viena nei 
kita pusė žada neužsileist 
ir laikytis savo nusistaty
mo.

Neužsileiskit, rašykit, iš- 
sireikškit savo nuomonę.

Su Pagarba.

POETUI V.
Nežiūrėk į liemenėlį

Nors jis but rieščiausias, 
Nei į žalią sijonėlį

Norint ir trumpiausias. 
Tai yra mergelių kilpos

Bernelius pagauti, 
Už ką paskui kitiems tenka

Sau net plaukus rauti. 
Buk pavienis, buki sportas,

Vargo neturėsi;
Naudok savo šaltą protą,

■ Nors šimtus mylėsi. .. .
Ef Džei.

Prabaščius Pruntckus iš
drožė per “Tėvynę” visą is
toriją kaip Amerikoj vis
kas netikę, žema, purvina, 
ir pati Amerika tai tik gat
vės auklėtinė.

O pats net į bambizus iš
ėjo kad tik galėtų Ameri
koje likti. ...

“Tėvynės” redaktorius tą 
jo ilgą pamokslą per kelio
lika numerių perleidęs, tik 
dabar susiprato kad pra
baščius Pruntckus rašė iš
garsinimui savęs, kad ga
vus patekti į “Tėvynės” re
daktoriaus vietą socialistų 
sąraše....

Atmink, ką kalbėjai.
Siuvamųjų mašinų agen

tas:
—Kada tamsta užmokėsi 

už mašiną?
— Užmokėsiu? Juk tam

sta, parduodamas mašiną 
man sakei kad greitai ji pa
ti už save užsimokės. Taigi 
atmink ką kalbėjai.

Merginos Išdyko.
Labai daug dabar atsira

do mergų nenorinčių tekėt 
už vyro.

— Iš kur tu tai sužino
jai?

—Labai lengvu budu: aš 
jau daugeliui piršausi ir 
visos atsisakė už manęs te
kėti.

Ne Žmogus.
Per vasarinės pasilinsmi- 

nimo įstaigos direktoriaus 
benefisą, vienas iš publikos 
kreipėsi į fraku apsirėdžiu
si poną:

— Klausyk, “žmogau”, 
paduok man alaus.

— Atsiprašau, aš ne žmo
gus, o direktorius,—atsakė 
frakas.

Pažymėtini Istoriški Nuotikiai
Lapk. 11 d. 1851 m. gimė 

Dr. Jonas Basanavičius.
Lapkr. 11, 1918, susidarė 

pirmutinis nepriklausomos 
Lietuvos ministerių kabine
tas.

Lapk. 11 d. 1883 m. įvyko

baisios Lietuvių skerdynės 
Kražiuose.

Lapkr. 14 d. 1919 Vokie
čiai pranešė kad jie iš Lie
tuvos išsitraukė ir už liku
sius Vokiečių burius neat
sako.

THAT NEVER HAPPEK
_ By GENE BYRNES 

Moderniška bobelių daina 
Visiems aišku: nauja šluota 

Daug geriau pašluoja;
Naujas vyras kitą bobą 

Daug meiliau bučiuoja.
V.

Sumanus Vincukas
— Mamyte!
— Na ką, sūneli?
— Mamyte; ar turit dau

giau to sūrio ką aną dieną 
davėt man neštis į mokyk
lą?

— Ne. Bet kodėl jo no
ri?

— Matai, mokytoja sakė 
tada kad jeigu kas dar to
kio stipraus sūrio atsineš į 
mokyklą tai ji visus vaikus 
išvarys laukan. (Pažiūrė
jęs per langą.) Gi šiandien 
taip gražu lauke, labai bu
tu gerai pažuvauti....

J. F.
V/

JAU GATAVA!

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

Reikalaukit “Dirvoje”

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Profesoriškai atsakė.
Jaunas žmogus: Dovano

kite man, profesoriau, va
kar jūsų duktė sutiko apsi
vesti su manim. Aš norė
čiau žinoti ar jūsų giminių 
tarpe nėra buvę silpnapro
čių?

Profesorius: Kiek man 
žinoma, tai dar pirmas at
sitikimas.

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

Palangoje.
Ji: — Kodėl Didysis van

denynas vadinasi Ramiuo
ju?

Jis: — Todėl, kad jame 
nėra nei vienos moterų 
maudyklės.

REIKALAUKIT TUOJAU IKI DAR TURIME

KAINA $1 IR $1.50
“ DIR V A ” 

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



LIETUVA LAIMĖJO HAGOS 
TEISME

(Tąsa iš pereito num.)

Ši juridinė komisijėlė ri
šo du klausimu: 1) ar Lie
tuva privalo atidaryti susi
siekimą Nemunu (medžių 
plukdymui) ir 2) ar Lietu
va privalo atidaryt susisie
kimui Kaišiadorių-Lentva- 
ravo geležinkelį, ir vienam 
ir kitam atsitikime turint 
omenyje jos tarptautinius 
pasižadėjimus.

Pažiūrėkim kokiais juri
diniais daviniais ši komisi
jėlė rėmėsi ir kokių išvadų 
ji priėjo viršminėtais klau
simais.

MEDŽIO TRANZITAS 
NEMUNU

Komisijėlės nuomone, 
kiek tas liečia medžio tran
zitą Nemunu per Lietuvos 
teritoriją, Lietuva esanti 
surišta Klaipėdos Konven-I 
cija, kurią ji 1924 m. pasi-j 
rašė su Anglija, Francuzi- 
ja, Italija ir Japonija.

Nemuno klausimą šioje 
konvencijoje liečia Anekso 
2-ro straipsnis pirmas ir 
Anekso 3-čio straipsnis tre
čias.

Anekso 2-ro straipsnis 1 
skamba:

“Lietuvos vyriausybė pri
sitaikins, kiek tas liečia vi
są Lietuvos teritoriją, čia 
Įskaitant ir Klaipėdos teri
toriją, prie Versalės 1919 
m. Birželio 28 d. Traktato 
nustatytų straipsnių 331- 
345 del Nemuno.”

Anekso -3-čio straipsnis 3 
skamba:

“Lietuvos vyriausybė pa
tikrins laisvą tranzitą juro
mis, vandens keliais ir ge
ležinkeliais transportams iš 
ir į Klaipėdos teritoriją ar
ba tranzitu per tą teritori- 

©©©©©©©©©©©©©

AUTOMOBILIŲ
B arge n ai

Vėlyvas 1931 HUDSON Sedan, free 
wheeling, tik keliolika mailių va
žinėtas, trys savaitės atgal kaš
tavo $1200, parsiduos už $695. Iš
lygos kaip perkant naują.

OLDSMOBILE Coupe 1928 gerame 
stovyje, geras pirkinis už $195. 
Lengvas išsimokėjimas.

1930 STUDEBAKER President Vic
toria, G vielų ratai, gražus įren
gimas; šis kaštavo $2400 pereitą 
metą; dabar atiduosim už1 $495. 
Lengvos išlygos.

PLYMOUTH 1932 Floating Power 
Sedan, mažai važinėtas, puikioje 
padėtyje, niekur kitur už tą kainą 
negausit, tik $495. Išlygos kaip 
perkant naują.

MUSŲ 8 METŲ BIZNIO PATYRI
MAS YRA JŪSŲ PRO7EKCIJA

Bennett Motor Sales
Main Office:

6115 Superior Ave.
IIEnderson 2248

ją, pritaikydama tam rei
kalui taisykles kurios nu
statytos Barcelonos Konfe
rencijoj 1921 m. Bal. 15-20. 
Tranzito Laisvės Statute ir 
Konvencijoje....

“Ta pati tranzito laisvė 
bus pritaikinta pašto siun
tiniams ir pašto bei tele
grafo susisiekimui.

“Pripažindama interna- 
cionalį Nemuno upės įr tra- 
fiko pobūdį ir bendrą eko-Į 
nominę naudą, kurios gali 
būti iš miškų eksploatacijos 
Nemuno upyno Lietuvos ir 
kitose srityse (suprask — 
Lenkijos ir Rusijos), ku
rioms Klaipėda yra natu- 
ralė išeitis, Lietuvos vy
riausybe apsiima tuoj leisti 
ir duoti visų lengvatų tra- 
fikui upe, einančiam į ir iš 
Klapėdos uosto, kaip lygiai 
ir pačiame uoste, ir netai
kinti tam trafikui, delei 
dabartinių politikos santi- 
kių tarp Lietuvos ir Lenki
jos, nustatymų, numatytų 
Barcelonos del Tranzito 
Laisvės Statuto straips. 7 
ir 8 ir Barcelonos reko
mendacijų del Uostų Reži
mo straipsnyje 13-me.”

Komisijėlės išvedžiojimai 
buvo šios prasmės: Nors 
Versalės sutarties straips
niai 331-345 kalba tik apie 
“navigaciją” (tuo žodžiu 
paprastai vadinama laivų 
judėjimas), het komisijėlės 
nuomone žodis “navigaci
ja” apima ir medžių pluk
dymą. Todėl iš viršminėto 
Klaipėdos Konvencijos ane
kso 2-ro, straipsnio 1, išei
na kad Lietuva turinti ati
daryti Nemuną lygiomis 
teisėmis visų valstybių pi
liečiams, kaip tai numatyta 
Versalės sutartyje. Nors 
Lietuva pati atidarė šią li
pę medžio plukdymui, bet 
komisijėlė mano kad Lietu
va neturinti teisės to pluk
dymo reguliuoti savo tai
syklėmis (kurios reikalauja 
Lenkus plukdytojus pakeis
ti Lietuviais plukdytojais, 
inėjus sieliams į Lietuvos 
teritoriją.)

AVALŲ TAISYMAS
Atneškit pas mane pataisyt jū
sų avalus, džiaugsitės mano at
sakančiu darbu. Taipgi uždedu 
Goodyear Wingfoot guminius 

kulnus ir puspadžius.

Jim Kenik
SHOE REPAIRING and SHINING 

G307 SUPERIOR AVE.

Išnuomavimui
S A LĖ S

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

Frances Krasovic
G025 ST. CLAIR AVE.
Telef. HEnderson 8141
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| SPECIALIS IŠPARDAVIMAS |

| CROWN OVERALLS j
DYKAI! DYKAI! DYKAI!

= 1 Pora Crown Shrunk Overalls
PAMATYK1T MUSŲ LANGUS

JOHN JACOBY & SON ?
7036 Superior Ave.

F.n 11 n i ii ii 111 hi;iiiiilium m mu ii iiim iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii,:

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. ________HEnderson 6729

KAIŠIADORIŲ-LENT- 
VARAVO GELŽKELIS
Del Kaišiadorių-Lentva- 

ravo geležinkelio Komisijė
lės juristai atranda kad 
“laisvas tranzitas yra fak- 
tinai nutrauktas didelės 
tarptautinės svarbos lini
joj”, nes ši linija turinti bū
ti skaitoma kaipo “esencia- 
liai pritaikinta tarptauti
niam tranzitui”. Lietuva 
pasirašydama Kla i p ė d o s 
Konvenciją (Aneksas III, 
str. 3) apsiėmė pildyti Bar
celonos Statutą del Tranzi
to laisvės. Nors tas Sta
tutas kalba apie palaikymą 
tranzito laisvės veikiančio
mis geležinkelių linijomis, 
o Kaišiadorių - Lentvaravo 
linija jau visai neveikia 
nuo 1920 m., juristai vis- 
vien “aptempė kurpalį”: jų 
nuomone ši linija tenka 
skaityti veikiančia, tik lai
kinai Lietuvos sustabdyta; 
todėl statutas uždedąs Lie
tuvai prievolę ją atidaryti.

Bet kalbamasai Barcelo
nos Statutas, uždedamas 
valstybėms prievolę palai
kyti laisvą tranzitą, yra 
numatęs atsitikimus kada 
ta laisvė gali būti panaiki
nama. Apie tai kalba Sta
tuto straipsniai 7 ir 8.

Straipsnis 7-tas numato 
kad “išimtinais atsitikimais 
ir galimai apribotam lai
kui” tranzito laisvė gali bū
ti sustabdyta, jeigu to rei
kalauja “rimti įvykiai, lie
čianti valstybės saugumą, 
arba jos gyvuosius intere
sus”.

Straipsnis 8-tas numato 
kad “šis Statutas nenusta
to nei teisių nei pareigų 
valstybėms esančioms karo 
stovyje.”

Ar uždarymas Kaišiado- 
rių-Lentvaravo linijos ne- 
pateisinimas nei vienu virš- 
minėtų straipsnių? Juris
tų komisijėlė mano kad 
anaiptol ne.

Straipsnis 8-tas nepatei
sina, nes su 1927 m. Gruo
džio 10 d. rezoliucija, kuri 
panaikino karo stovį tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, savai- 
mi atpuolė ir ta apsauga 
kurią turėta omenyje pasi
rašant Klaipėdos Konven
ciją. Bet kaip su straips
niu 7-tu, kuris duoda teisę 
nutraukti laisvą tranzitą, 
kuomet to reikalauja “Val
stybės saugumas ir jos gy
vieji interesai?” Šis strai
psnis, juridiniu atžvilgiu, 
buvo kertinis akmuo ku
riuo Lietuva rėmė savo at
sigynimą. Jis yra aiškus. 
O vienok kaip politikuojan
ti juristai mėgino jį apeiti 
savo raporte!

Visų pirmiausia, komisi
ja “turinti įspūdžio” kad 
šis straipsnis “nepritaiko
mas”. Tranzito nutrauki
mas esąs jau arti dešimts 
metų. Jeigu jis ir galėjęs 
būti “valendėlei pateisina
mas” einant 7-tu straips
niu, tai esą butų sunku da
bartinį stovi pateisinti 7-tu 
straipsniu, nes jis kalba a- 
pie tranzito nutraukimą 
tik “galimai apribotam lai
kui”; neigi komisijos nuo
mone prekių tranzitas galįs 
pakenkti “valstybės saugu
mui”, arba paliesti jos “gy
vuosius interesus”. Bet jei
gu jau Lietuva ir galinti, 
eidama šiuo straipsniu, nu
traukti tranzito laisvę, tai 
komisijos nuomone didžio
sios valstybės, pasirašiusios 
Klaipėdos Konvenciją su 
Lietuva, galėtų, einant ta 
pačia konvencija, šį klausi
mą sureguliuoti Barcelonos 
Statuto 13-tu straipsniu, 
nors jis liečiąs tik tranzitą 
į Klaipėdą.

Lenkija, teisybė, nepri
klauso prie Klaipėdos Kon
vencijos, bet ji “esantij lin
kus padaryti jai privalomų 
žygių tikslu atidaryti tran
zitą Kaišiadorių-Lentvara-

vo linija”, o juridiniu at-1 
žvilgiu ji esanti surišta ir! 
Tranzito Laisvės Konvenci
ja.

Pagalios šis kiaurai ten
dencingas ir “suktas“ išve
džiojimas apvainikuojamas 
komisijos rekomend a c i j a 
kad “atnaujinimas susisie
kimo Kaišiadorių-Lentva- 
ravo linija dar nėra pakan
kamas tam kad kalbamą li
niją grąžinti tarptautiniam 
tranzitui.”

Šitie “politkuojanti juris
tai” atrado kad Lietuva ir 
Lenkija “grąžindamos šią 
liniją tranzitui turi tuo pa
čiu prievolę sudaryti tech
niškas sutartis”, kurios e- 
sančios būtinos kad tarp
tautinis tranzitas veiktų 
patenkinamai.

(Bus daugiau)

IŠVEDU AMERIKOS 
lų&V MMIJA 

u 
MEVTfOKKOį 

KLAIPEDA 
IJl'lluf čPaj~ •įfo-lfve-n./ru^^ 
.TRUMPAS llELIAS}UETWAPer ŠVEDIJĄ 

| KALĖDŲ EKSKURSUOS 
Išplaukia iš New Yorko

S. S. DROTTNINGHOLM 
Gruodžio 2 d. š. m. 
M. L. GRIPSHOLM” 

Gruodžio 8 d.
Reikalaukit specialių Kalė

dinių Cirkuliorių.
Informacijos ir laivakortes gau
namos pas vietinį agentą arba:
SWEDISH AMERICA LINE 

21 State St. New York City

ANGLIS
Pristatom į namus visokią anglį 

ir koksus. Greitas ir teisingas pa
tarnavimas.
POCAHONTAS tonas ............. G"*®

Kaitri anglis
POCAHONTAS ...................... g.25

anglis su mažai pelenu
W. VIRGINIA Lump ...........   E.50
KENTUCKY Lump ............... g.25

1 O ROSEDALE ©15* jK- ___
t Rlty Gleaning Co.J 
f liftAW HEnd. 7906 t 
f C. F. PETRAITIS, Prop, f 
j- 6702 Superior Ave4 *

$ IS LIET

Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c.

I0MP. Č. SASNAUS-I 
KO KŪNAS PAR
VEŽTAS LIETU

VON ;
k 
si

COMMUNITY FUND VAJUS 
PRASIDEDA PIRMADIENI

Herman Stein, svetimtaučių 
spaudos vajaus atstovas prie 

Community Fund

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 Lietuvių Banko)

Petras C. Komeras
Lietuvis Anglininkas 

1201 East 80th St.
Telef. GArfield 3956-M 921 St. Clair arti E. 9th St.

JewelersAttorneys

Banks Printers-Publishers

P. V. CHESNUL MAin 2542
929 Society for Savings Building

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

Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

LIETUVIŲ BANKAS, 
6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors
6820

1308

“DIRVA”
Superior ave. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS
E. 68th St. ENd. 4932

Kaunas—Spalių 23 d. at- 
eitas iš Leningrado a. a. 
jmpozitorius Česlovo Sa- 
ausko kūnas buvo perne- 

imias iš stoties į Karme- 
h bažnyčią. Į stotį velionį 
įlydėti susirinko tukstan- 
jė minia žmonių, univer- 

jjeto profesoriai su rėkto-1 
am prof. V. Čepinskiu ir 

’rorektorium prof. Česniu 
iššakyje, studentų tauti
šku korporacija “Neo-Li- 
nania”, ateitininkai (abi 

vėliavomis), studentų'^ 
j-alkiečių korp. “Suda- 

11”. Malonu pažymėti, kad
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Didžiausias Community Fund 
vajus negu kada kur buvo at
sidaro Didžiajam Clevelande 
ateinanti pirmadienį. Nusta
tyta yra sukelti $5,650,000, vi
sa penkta dalimi milijono do- 
larių daugiau negu buvo sukel
ta pereitą metą.-

Po dvylikos metų pasekmin
go operavimo, guriame Cleve- 
landas tapo pastatytas pirmoje 
vietoje tarp kitų miestų sava
norių labdarybės srityje, dabar 
is Fondas susiduria su nesuly
ginamai didesniu tryliktu va
jum.

Įstaigos kurios priklauso nuo 
šio Fondo reikalauja daugiau ir 
daugiau pinigų, nes padidėjus 
bedarbei daugiau žmonių krei
piasi pagalbos. Ass o c i a t e d 
Charities globojo 13,000 šei
mynų tik bėgyje pereito mėne
sio. Paprastai gerais laikais į 
mėnesį išeidavo tik po 550 šei
mynų apgloboti.

Community Fund vajaus dar
bininkai eis per visus namus ir 
įstaigas rinkdami aukas visą 
sekančią savaitę.

ANT RENDOS
4 kambariai, su maudyne, skal

bykla, viskas įrengta. Geistina be 
mažų vaikų. Tik $15 į mėnesi.

7705 Aberdeen Ave.

REIKALINGA
Sena ar jauna pora, be vaikų, gy
venti kartu musų namuose, už vi
sai mažą rendą, kambariai pilnai 
įrengti. Žmonai mirus, reikalinga 
priežiūra man ir mano dviem mer
gaitėm, 8 ir 10 metų. Kreipkitės 
tuojau pas: Stasys Žilinskas,

7535 STAR AVE.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

MARTIN KAZEN 
6606 Superior Avenue 

M. ROMAITIS 
13416|Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats

6901

1404

JOE BLAŠKEVICIUS 
1168 East 77th Street 

B. GUDŽIŪNAS
Superior ave. ENd. 

KAZ. OBELIENIS
E. 66th St. HEn.

T. NEURA 
Hamilton ave. PR.

9720

6716

Photographers_____________ Į_______________
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

T ailors

laiojo kompozitoriaus ku- 

į iš stoties į Karmelitų 
Myčią atvyko palydėti ir 

;dentų žydų korporacija 
ordania” taip pat su savo 

. iava. Paskui vežamą kar- 
ėjo, be to, dar didžiulė 

hia žmonių. Įspūdinga 
«na velionies kūnas buvo 
įvežtas iš stoties į Kar
toj bažnyčią. Visi atly
di Į ją nesutilpo, nes jau 
ąnizuotai dalyvavusios 
enoj studentų korporaci- 

■ nelabai didelę Karmelitų 
inyčią beveik sausakim- 
; pripildė. Čia-reikia pa
sėti, kad vakar kompozi- 
riaus karstą lydėjo ir ve- 
nies žmona p. Sasnau- 

arti-ir kiti

CLEVELAND PENNZOILS LOš 
KNUTE ROCKNE FONDUI

Cleveland Pennzoils tapo parinkti 
lošti Youngstowne, O., šeštadienį po 
pietų, Lapk. 28, prieš parinktų bu
vusių kolegiantų tymą.

The Pennzoils tapo sustatyti lošti 
prieš Geo. S. Dallas football tymą 
Clevelando Stadium, Lapk. 22, nuo 
2:30 po pietų. Visi kurie skaito lai
kraščius yra apsipažinę su Dalias 
Thanksgiving Pietais, kurie duoda
ma toje šventėje vargšams be jo
kio klausinėjimo. Tikimasi kad šį 
kontestą pamatyt dalyvaus 50,000 
žmonių.

APSAUGA TIK Už KAŠTUS 
Mes apdraudžiame visus nuo 1 iki 
80 metų amžiaus, nėra daktaro ek- 
zaminavimo. $1 į mėnesį už $1,000 
laike nelaimingos mirties ar sužei
dimo.

P. A. Schoenborn
7218 Carnegie Ave. Cleveland, O. 

HEnderson 1144

97092047
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

Visas Nainas yra švaresnis 
sn Gazo šiluma

^ĄPSKAIČIUOJANT kaštus apšildymo jūsų namų su 
gazu, nepamirškit įskaityti kiek sutaupot laiko ir 

lėškų apsivalymams, atnatljinimams, sienų, popierų, pa
tiesalų, langų užtiesalų, baldų ir visko namuose abelnai, 
kas galima išlaikyti pilnoje švaroje tiktai naudojant 
gazą namų apšildymui.

Patogumas ir parankamas vienodai nustatytos šilumos 
ir temperatūros, automatiškai kontroliuojamos, pada
ro gazo šilumą pageidaujamu budu užlaikymui moder
niškų namų šiltais žiemos metu.

Jos švarumas, ir teisingas būdas jos naudojimo, kartu 
su liuosybe nuo visokio darbo jos užžiurėjimo, kaip ne
gali būti prie kitokio apšildymo, yyra tai ekonomijos 
kurios padaro gazo šilumą lygia kaštais kitiems visiems 
namų kurams.

Mes norėtume gauti progą išaiškinti jums apie MO
DERNIŠKĄ gazo šilumą jūsų namuose.

THE EAST OHIO GAS CO.
Phone MAin 6640 East Sixth ir Rockwell

ienė, sesuo 
snieji.

i Bažnyčioje 
idi’aug su 
š, kanauninkas Tumas 
jaU pamokslą, nurody- 

,ta didelius Česlovo Sa- 
l©ko nuopelnus tautišką 
pirą kuriant. Č. Sasnau- 

,®, pasak kan. Tumo, yra 
nas iš pirmųjų tos musų 
tinęs kultūros pionierių.
— kompozitoriaus, nuo- 

uai Č. Sasnauską kelia į 
■j pašaukimo aukštybes. 
Lietuva gali būti laimin- 

. kad jos žemėj gimdo to- 
i genijus, kaip Č. Sas- 
skas. Aukšeiausis Die- 
telaimina, kad ir toliau 
ava tokių genijų turų-
- baigė savo pamokslą]
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bažnyčioje L.is šeir 
karsto buvo Karo Mu- 'p • f 1 X XXV *^X v
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ir L. Saulių sąjungos/- nekur

’ tai žinOj 
Užėjiu

i mėgino
Pakūrė i 
pinigai. 1 
rokai įsid 
bėjusi a 
smarkiai Žagarės /*itias i, ..

i Pakuršėje, Žagarėje, iš- EUlie jail 
‘■jas laikraštis, “ŽAGARĖS , pažystami. 

Tai visai nepolitinis, gry
binio pobūdžio Pakuršės ‘ 
-i skiriamas savaitraštis.
-oj eilėj smulkiai aprašo
ma gyvenimas, toliau Ak- 
hepiy, Gruzdžių, Šakynos, I

!siij ir daugelio kitų ap- į 

jatl bei apielinkių gyve- keitė naujai 
»tes kaštuoja $1.00. Ra-' 7() nuQ^ jQ 
Ws AIDAS" jEko pelenų 
f 8, Žagarė, Lithuania.

kai. Valstybės teatras 
iorapozitoriaus Č. Sas-i 

p karsto padėjo gyvų] 
bukietą. Karmelitui 

yėioje Č. Sasnausko
į aplanke daug žmo- r

Žagarės Aidas”

Žydas a 
ašarodama 

į sijos benkc 
įžiūrėjus ti 

---. - ■i pinigų rast 
juistgino, Joniškio, Ma- 1 ■ 6 \ 
'*£hių ir daugelio kitų ap- į Staniais HUI.

Molpas Jakubaus 
ADOLPH JAKUBS 
Lietuvis Graborius

. ^iii reikale kreipdamiesi pas mane ap 
! Patarnavimą. Laismiotas Balsam uoto 
^•mandagus, greitas ir geresnis už 1 

Vežimai ligoniams į ir iš ligonbučį 
Rusios, žemiausia kaina palaidoji 

Į į ”50.00 ir aukštyn.
'^’A AVE.

Tel. ENdi

CLEVEL



DIRVA 7

EDALE 0| 
aning Go 1 
1. 7906 ?
'IS, Prop, I 
jr Ave.; X

,i ateina Į

Lietaus

. - 25c.

i E. 9th St

$ IŠ LIETUVOS ®
KOMP. Č. SASNAUS- č. Sasnausko mirtis

KAS
ENd. 4635

lishers

ENd. 4486

rs
ENd. 4932

iers

TKUS
HEn. 3535

hangers

ISIS 
Hend. 073Ž

surance

Ave.

its
ISON 
reet

HS
ENd. 0756

KO KŪNAS PAR
VEŽTAS LIETU

VON
Kaunas.—Spalių 23 d. at- 

I vežtas iš Leningrado a. a. 
| kompozitorius Česlovo Sa- 
Isnausko kūnas buvo perne- 
I šamas iš stoties i Karme- 
I litu bažnyčią. Į stoti velioni 

■ palydėti susirinko tukstan- 
1 tinė minia žmonių, univer

siteto profesoriai su rekto
rium prof. V. Čepinskiu ir 

i prorektorium prof. Česniu 
j priešakyje, studentų tauti- 
I ninku korporacija “Neo-Li- 
į thuania”, ateitininkai (abi 

su vėliavomis), studentij 
•j suvalkiečių korp. “Suda

ria”. Malonu pažymėti, kad 
,žymiojo kompozitoriaus ku- 
. na iš stoties Į Karmelitų 
į bažnyčią atvyko palydėti ir 
j studentų žydų korporacija 
I “Jordania” taip pat su savo 
| vėliava. Paskui vežamą kar- 
j stą ėjo, be to, dar didžiulė 
s minia žmonių. Įspūdinga 
| eisena velionies kūnas buvo 
| pervežtas iš stoties į Kar

melitų bažnyčią. Visi atly- 
jdėjusi Į ją nesutilpo, nes jau 
j organizuotai dalyvavusios 
I eisenoj studentų korporaci
jos nelabai didelę Karmelitų 
bažnyčią beveik sausakim- 
isai pripildė. Čia reikia pa- 
: žymėti, kad vakar kompozi- 
: tariaus karstą lydėjo ir ve
lionies žmona p. Sasnau

skienė, sesuo ir kiti arti- 
, mesnieji.

Bažnyčioje velioni lydė- 
| jęs draug su kitais kuni

gais, kanauninkas Tumas 
i pasakė pamokslą, nurody- 
I damas didelius Česlovo Sa
snausko nuopelnus tautišką 
kultūrą kuriant. Č. Sasnau
skas, pasak kan. Tumo, yra 
vienas iš pirmųjų tos musų 
tautinės kultūros pionierių, j 
lo — kompozitoriaus, nuo-| 
pelnai Č. Sasnauską kelia į 

javo pašaukimo aukštybes. 
I- Lietuva gali būti laimin

ga, kad jos žemėj gimdo to
kius genijus, kaip Č. Sas
nauskas. Aukščiausis Die

nas telaimina, kad ir toliau 
| Lietuva tokių genijų turų- 
L — baigė savo pamokslą 
Ikan. Tumas.
| Karmelitų bažnyčioje 
I jie karsto buvo Karo Mu- 
I ajaus, Kauno konservato- 
I įjos ir L. Šaulių sąjungos 
j vainikai. Valstybės teatras 
| ant kompozitoriaus Č. Sas- 
I taško karsto padėjo gyvų 

: gėlių bukietą. Karmelitų 
j bažnyčioje Č. Sasnausko 

karstą aplankė daug žmo
nių. -------------------

“Žagarės Aidas” j Pačioje Pakuršėje, Žagarėje, iš- 
j liną naujas laikraštis, “ŽAGARĖS

1916 metais sausio 5 d. 20 
klm. už Leningrado, Upen- 
sko miesto kapinėse buvo 
palaidota Lietuvis kompozi
torius Česlovas Sasnauskas.

Ir šit po 15 metų, tai bu
vo spalių 21 d. 11 vai. iš ap
leistų, svetimos šalies kapų, 
kastuvas palietė kapą, kad 
atimti iš jo globos Lietuvių 
tautos kompozitorių ir ati
duoti tai žemei, kuriai jis 
kure nemirštamus muzikos 
kurinius ir kuriai jis pri
klauso.

Prie kapo atkasimo daly
vavo oficialus SSSR val
džios atstovai, Lietuvos pa
siuntinybės patarėjas p. 
Rabinavičius ir valdininkas 
p. A. Valinčius, velionies 
brolis Sasnauskas, ir dide
liu vargu Sovietų Rusijos 
surastas Lietuvis katalikų 
kunigas Praskietis, kuris 
atliko mažas religinės apei
gas. Velionis buvo palaido
tas metaliniam karste, ku
ris buvo įdėtas j ąžuolinį 
karstą. Atkasūs rasta me
dinis karstas visai sutrūni
jęs, kiek geriau atrodė me
talinis, bet ir tas keliant lū
žo. Daugiau niekas nepa
liesta sudėta į naują medinį 
karstą, kuriame ir atvežtas 
Kauno stotin.

Kūną iš Leningrado į 
Kauną atlydėjo Lietuvos 
atstovybės valdininkas p. 
A. Valinčius. Iš Leningrado 
iki Daugpilio atskiras vago
nas prikabintas prie trau
kinio vyko gabentas bekliu- 
čių.

Daugpilyj reikėjo užtruk
ti, nes buvo taisomas vago
nas. Teko pasiginčyti ir su 
Latviais, jie nenorėjo pri
kabinti vagoną prie greito
jo traukinio. Nei Obeliuose, 
nei Radviliškyj niekas gar
bingo Lietuvio kūno nesu
tiko.

Sudege 50,000 Litų Pa
slėptų Krosnyje

Netolimam nuo Kauno 
miestukyj vienas žydas vie
tos banke turėjo padėjęs 
50,000 litų. Ekonominės kri
zės bankuose jį gąsdino, ne 
tiek jį kiek jo žmoną. Mote
ris šeimoj Įtakingas asmuo. 
Privertė vyrą paimti pini
gus iš banko. Juos paslėpė 
į nekurianamą pečių. Apie 
tai žinojo jis ir ji.

Užėjus šalčiams duktė 
mėgino kaip veikia pečiai. 
Pakūrė ir tą kuriame buvo 
pinigai. Kai jau malkos ge
rokai įsidegė, motina paste
bėjusi apalpo. Ištraukė 
smarkiai apdegusius, o kai 
kurie jau buvo beveik ne
pažystami.

UBAS”. Tai visai nepolitinis, gry- 
si informacinio pobūdžio Pakuršės 
tuviams skiriamas savaitraštis, 
fa pirmoj eilėj smulkiai apraso
ta Žagsrės gyvenimas, toliau Ak
inės, Kruopių, Gruzdžių, Šakynos, 
hpilės, Skaistgirio, Joniškio, Ma- 
tekių, Viekšnių ir daugelio kitų ap- 
hkinių miestų bei apielinkių gyve- 
Mias. Metams kaštuoja $1.00. Ra
fa:

“ŽAGARĖS AIDAS” 
turgaus g. 33, Žagarė, Lithuania.

Žydas atvyko Kaunan ir 
ašarodamas kreipėsi į emi
sijos benko direktorių. Per
žiurėjus tik apie 30 nuoš. 
pinigų rasta su mažai pažį- 

1 štamais numeriais. Juos pa
keitė naujais banknotais, o 
70 nuoš. Jo pinigų taip ir 

1 liko pelenų vertės.
' “D. N.”

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS
Lietuvis Graborius

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsi! tei
singa patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim- 
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar- 

' ravimas. Vežimai ligoniams į ir iš ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios. žemiausia kaina palaidojimo, visos 

Į H lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
I 6521 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

Valst. Liaudininkų 
Konferencija

Kaunas. — Spalių 19 d. 
“Varpo” bendrovės salėje 
Dr. K. Grinius atidarė me
tinę valstiečių liaudininkų 
konferenciją. Prezidiuman 
buvo pakviesti Dr. Staugai
tis ir A. Tornau. Konferen
cijoj, sako, dalyvavę 202 at
stovai ir 75 svečiai. Dr. Gri
nius pirmasis padarė prane
šimą valstiečių liaudininkų 
centro komiteto vardu.

P. Sleževičius kalbėjo už
sienio politikos reikalu. 
Tarp kita ko p. Sleževičius 
nurodė, kad reikia nutrauk
ti prekybos sutartį su Vo
kietija ir sudaryti iš naujo. 
Reikia, esą, sudaryti preky
bos sutart su SSSR. Atsto
vybės turinčios būti sustip
rintos ekonomistais specia
listais. Tačiau užsienio po
litikoj visus reikalus sėk
mingai vykdyti baisiai rei
kalingas seimas, kuris ir t. 
t. (pakartojo “L. Ž.” kas
dien kartojamą giesmelę)'. 
P. Geniušas kalbėjo švieti
mo reikalais, o p. Januške
vičius — apie spaudą. P. 
Oškinis savo kalboje nuro
dė apie kuopų veikimą ir 
žemės ūkio rėmimo politi
ką.

Girdėti, p. Sleževičius, 
kalbėdamas apie vyriausy
bės vedamą užsienių politi
ką, reiškęs jai pritarimo. 
Tas liaudininkų “komsomo- 
1c” sukėlęs nepasitenkini
mo.

Diskusijose dėl šių prane
šimų dalyvavo daug žmo
nių. Tačiau jose buvo dau
giausia kalbama ne apie sa
vo partijos reikalus, bet a- 
pie ekonominę būklę; siū
lyta įvairių receptų. Konfe
rencija buvo baigta parti
jos centro komiteto rinki
mais. Į jį išrinkti 15 žmo
nių, jų tarpe p. p. Sleževi
čius, Dr. Grinius. Bortkevi- 
čienė, Žygelis, Makauskas, 
Strimaitis, Rudvalis, Oški
nis, Adžgauskas, Tornau, 
Kvieska ir kt.

“L. A.”

TUŠČIA PRONSKAUS 
PASAKA

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

kus kelis dolarius Lietuvai 
paremti. Faktas yra kad 
eks-kareiviai buvo neparti
nis buris ir surinktus pini
gus siųsdavo tiesiog į val
džios iždą Lietuvai. Ką 
Grigaitis tada darė? Buvo 
taip sunku tas darbas dirb- 
bti kuomet būdavo sunku 
gauti vietos “Naujienose” 
kokiam pranešimui. Eks- 
kareivių Centras Chicagoj 
net turėjo jieškot tokį žmo
gų kuris galėtų prisiprašyt 
tą “didelį” poną Grigaitį 
kad jis duotų vietos nors 
trumpiems pranešimams a- 
pie eks-kareivių darbą.

Ant galo, gal p. Prons- 
skus nori žinoti kaip jo iš
garbintas “tavariščius” P. 
Grigaitis dirbo Lietuvių 
tautos labui, ką tas “kamie
nas” darė, kuomet Prons- 
kaus kolegos, Valst. Liau
dininkai VI. Natkevičius ir 
B. Žygelis, atvyko Chica- 
gon. Nugi ne mandriau 
kaip su Lietuvos Spaudos 
Atstovais. Tiesiog išjuokė 
“Vilkas baubs ant Olstry- 
čio” ir tt. Mat, Kapt. Nat
kevičius rodos buvo “Gele
žinio Vilko” organizatorius.

Kada Kapt. Natkevičius 
laikė pasitarimą su Ame
rikos Lietuviais eks-karei- 
viais Mildos salėje, Chica
goj, kur eks-kareiviai įtei
kė dovaną Karo Muzejui, 
rodos virš $200, ir kur bu
vo aptarta tolimesni darbai 
Lietuvos labui kas lietė 
eks-kareivius, nes daugelis 
važiavo Lietuvon, — šitam 
gana svarbiam pasitarimui 
tik po daugel prašymų bu
vo duota vietos tik kelios 
eilutės, o tuo pat kartu ki
tose špaltose dėta pajuoki
mai aplinkiniais keliais.

Todėl butų geriau kad p. 
Pronskus susipažintų su sa
vo “paštalu” ir nedrabstytų

kitų purvais tik todėl kad 
jie negarbina tą ką jie ge
riau pažysta negu p. Pron
skus. Jeigu p. Pronskus 
pateiktų mums ką tokio 
gražaus, įdomaus, kas ves
tų Amerikos Lietuvius prie 
geresnio susipratimo ir tau
tinės pagarbos, ypatingai 
priaugančiai kartai, tai bu
tų malonu ir girtina. Bet 
p. Pronskus nori padaryti 
mus pasekėjais tokių išsi
gimėlių kaip Grigaitis, ku
ris be dalyvavimo 1905 m. 
Rusijos revoliucijoj, nieko 
daugiau neturi. Toks p. 
Pronskaus pasitarnavimas 
nedaro jam garbės ir “Tė
vynę” tik užteršė svetimu 
mėšlu.

Tiesa, gal p. Pronskų gy
venimo aplinkybės verčia 
daryti tokius nepateisina
mus kandžiojimus ypatin
gai tautinių pažiūrų žmo
nių tokia aplinkinių kelių 
“diplomatija”. Bet vargu 
toks darbas kam naudin
gas. Pronskui galima at
leisti, nes jis tą daro del sa
vo nežinojimo Amerikos 
Lietuvių gyvenimo. Nėra 
abejonės, jeigu p. Pronskus 
butų gyvenęs Amerikoje 
kokią porą desėtkų metų, 
jis spjautų ant to ką jis 
parašė apie savo bosą Gri
gaitį. Bet kokį pasiteisini
mą turi “Tėvynė” už talpi
nimą tos “meliodijos”?

Faktas palieka faktu kad 
kas yra atsiekta del Lietu
vos ir Amerikoje pas Lie
tuvius tai dėka tautinių pa
stangų. Čion noriu pažy
mėti kad aš kaipo asmuo 
gerai žinau tų taip vadina
mų “socialistų” siekius ir jų 
praeitį; ką čia primenu yra 
tik maža dalelė. Tačiau prie 
progos.noriu patarti tauti
nių pažiūrų žmonėms nelei
sti tiems gaivalams pasiim
ti Susivienijimą į jų globą. 
Rinkime tokius žmones ku
rie dega tautine dvasia ir 
gerais norais dirbti Susi
vienijimui ir tautos labui.

Iakrono naujienos!
Ill

Kaune Pasiliks Vienas 
Išeivybės Biuras

Kaunas. — Lietuvos e- 
migracijos biurai esą nesu
mokėję apie 200,000 litų į- 
vairių mokesnių. Dabar, vi
sai sumažėjus emigracijai 
jie nuo mokesnių atsisaką. 
Girdėt, kad biurai savo tar
pe tariasi už daryti Kaune 
esančius biurus visus, išski
riant, kuris, prie tokios ne
gausios emigracijos pajė
gsiąs išvykstančius aptar
nauti. Tas biuras atstovau
siąs visas laivų kompani
jas. Biuro veikimą linijos 
tėmys, kad biuro vadovybė 
nepasitarnautų kurios lini
jos naudai daugiau. “D.N.”
Kalbinkit savo draugus skai
tyti “Dirvą” — joje telpa 
daugiausia gražių skaitymų.

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.

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—

Blogi Laikai
PINIGŲ -NĖRA

O jeigu kurie dar ir turi tai neatsargu paskutinius 
išleisti. Taigi atėjus ilgiems žiemos vakarams 
darbininkui nėra kas veikti nei kur pasidėti — iš
ėjimai brangu, todėl geriausia užsiimti skaitymu. 
Vienok kiti net ir laikraščiai brangus — BET“DIRVA” METAMS TIK $2.
Kas neišgali užsimokėti už metus, moka už “Dir
vą” tik $1.00 už pusę metij ir skaito sau be rūpes

čio, o pusmečiui praėjus vėl prisiunčia $1.00.

Skaitykit “Dirvą”, turėsit pasitenkinimo iš jos 
gerų naudingų raštų, gražių dainų, juokų ir tt.

JpRIE to, “Dirva” duoda kožnam Naujam Meti
niam skaitytojui net $2.00 vertės knygų Do

vanų — tas atstoja visą laikraščio kainą.

j^EGANA to, kas metai “Dirvoje” telpa ilgos 
gražios istoriškos K. S. Karpavičiaus origina- 

lės apysakos, irgi vertės $2.00 perkant atskiroje 
knygoje. Jokis kitas musų laikraštis to neduoda. 
Tuoj pradžioj W32 metų pasirodys nauja graži 
apysaka iš Lietuvių santikių su Totoriais ir 
sais laike Keistučio-Algirdo viešpatavimo, 
praleiskit progos jos nepaskaitę.

Ru-
Ne-

UŽRAŠYKIT “Dirvą” dovanų saviškiams i Lie
tuvą — kaina metams $3.00. Gausit taipgi do
vanų knygą $2.00 vertės.

Tuoj klauskit Informacijų apie Dovanas.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Komunistai apiplėšė ang
liakasius. Spalių 23 d. Zig- 
ler salėje buvo surengta 
“darbininkiškos” prakalbos 
po vadovyste I. W. W. kuo
pos ir General Labor De
fence komiteto. Kalbėtojai 
buvo vienas socialistas, ki- 
Ųąs aidoblistas, trečias de- 
fencistas. Publikos buvo 
gana daug ir labai marga, 
užtai po kalbų buvo gana 
karštos diskusijos, aidobli- 
stai buvo pasirengę komu
nistus net mesti laukan, bet 
jų vieni patys išbėgo, o kiti 
pasižadėjo nekelti trukšmo 
ir tokiu budu salė aprimo, 
o prakalbos pasibaigė net 
12 vai. naktį.

Trukšmas kilo štai delko: 
Socialistų kalbėtojas nuro
dinėjo kad darbininkai turi 
organizuotis ir atimti val
džią iš kapitalistų, tuomet 
tik darbininkai susilauksią 
gerovės. Komunistai jam 
atsakė kad darbininkai gali 
pagerint būvį tik eidami po 
trečiojo internacionalo va
dovybe, nes antras interna
cionalas susideda dabar tik 
darbininkų išdavikų Vokie
tijos socialistų partijoj. Jie 
valdo šalį 12 metų ir nieko 
gero darbininkams nedavė. 
Jie apgaudinėjo darbinin
kus, pagaliau jau priėjo 
prie diktatūros, pastatė ša
lies prezidentą Hindenbur- 
gą diktatorium ir susigimi
niavo su didžiausiu darbi
ninkų priešu Hoover’u.

Antras kalbėjo W. B. Jo
nes iš Kentucky, nuo ang
liakasių, kurie jau keli mė
nesiai kaip streikuoja ir 42’ 
streikeriai laikomi kalėji
me ir jiems grąsia amžinas 
kalėjimas ar mirties baus
mė už tai kad ten buvo ke- 
no nors nušautas šerifas, o 
darbininkai tapo apkaltinti.

Pabaigoj prašė aukų tų 
angliakasių gynimui, nes jų 
niekas neužtaria. Sako bu
vo kreiptasi prie Labor De
fence ir prie pačios komu
nistų partijos bei visų ko
munistinių organizacijų, o 
iš jų negauta nei vieno cen
to. Pranešė kad komunis
tai ten buvo atsiuntę savo 
organizatorių, kuris atva
žiavęs platino tik komunis
tišką literatūrą ir ėmė or
ganizuoti savo uniją. Mai- 
neriai jo neklausė, tai jis 
pamatęs kad savo suirutės 
pasėti negali, susisuko ir iš
važiavo.

Šitą girdint, iš komunis
tų pusės kilo didelis trukš
mas. Vienas Rusas sakė

jog tai melagystė, nes jis 
pats surinko $14 Kentucky 
streikerių gelbėjimui. Kal
bėtojas pasakė: Aš žinau 
kad jus rinkot aukas, bet 
kur jus pinigus dėjot: nagi 
atidavėt savo vadams, o jie 
suvalgė. Kalbėtojas toliau 
ragino komunistus kontro
liuoti savo vadus. Šitas ži
noma komunistams labai 
nepatiko.

Trečias kalbėjo už Gene
ral Labor Defence raginda
mas rašytis į tą organiza
ciją ir remti kovojančius 1 
darbininkus pinigais, žo- 
žodžiu, spauda ir kuo tik 
galima. Ir tas komunistams 
nepatiko, nes atimtų jiems 
darbą rinkti iš darbininkų 
pinigus ir ardyti vienybę.

Petras Dabartinis.

Mirė. Spalių 25 d. mirė 
A. Vaškelio jauniausias sū
nūs, 13 m. amžiaus. Tėvai 
labai nubudę netekę savo 
mylimo sūnelio.

Pas K. Bartkų svečiuose 
lankėsi p. Bakutienė iš Chi- 
cagos.

B. Šuminskas su savo 
švogeriu Grigu nusipirko 
puikią farmą. Jų abiejų 
žmonos su vaikais gyvens 
farmoje, o vyrai kad ir ne 
po daug dirbs dirbtuvėse. 
Laimingos kloties naujiems 
farmeriams.

Lapkr. 8 d. ištekėjo Pet
ro Savicko duktė. Vestuvė
se dalyvavo daug svečių ir 
visi gražiai apsiėjo.

Prano Martinkaus sūnūs 
Pranas įstojo į Akrono 
Univeręj,tetą mokytis inži- 
nierystės. Jis yra gabus 
mokinis.

A. Bernotavičiaus žmona 
Ona susirgo, gydosi namuo
se, linkėtina greito pasvei
kimo.

A. Bernotavičiaus sūnūs 
pradėjo lankyti Ada uni
versitetą, mokinasi vaisti- 
ninkystės. Jis tą profesi
ją labai mėgsta.

Bedarbis Kurkol, nepa
kęsdamas skurdo, nušoko 
nuo tilto į upę ir prigėrė. 
Liko žmona ir vaikai.

Keliautojas.
^•->1-:—i—:—;—:—i--:--:—:—i— 
į Ofiso . Telefonai Namų X 
? MAin 1773 KEnmore 4710W -j- 
f P. J. KERŠIS | 
21426-8 Standard Trust Bldg. X
” Baigęs teisių mokslą Cumber- T 

land Universitete ir darbuojas X
•• su Teisių ofisu advokatų + 
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1 ŠEŠI DIDELI 1
VEIKMES PELNAI
Motoristams kurie yra gudrus

1 Gyvesnis motoras! Nes Pennzoil turi nepaprastą veikimo 
• spėką ir paliečia visas veikiančias dalis jūsų motoro.

2 Daugiau spėkos! Nes Pennzoil uždaro tandžiai plyšeli tarpe 
pistono ir cylinderio sienos.

O Mažiau reikės kvortų; Nes Pennzoil tęsi dusyk ilgiau kaip 
paprastas aliejus.
Ir gasas* parduodamas tokiose stotyse duoda jums 13 nuos. 
daugiau myliomis negu kiti.

5 Turi nepaprastą smarkumą ir veikimui priduoda spėkos.

0 Jisai apdovanotas kelią valdančia spėka.
Pennzoil stotys duos jums puikią moterų veikmę—be didesnių kaš
tų—ir prie to jums išeis pigiau negu paprasti produktai. Lai joj 
buna jūsų stotimis. Važiuokit i artimiausiąją.

THE COLUMBIA REFINING CO., CLEVELAND
*Pennzip ir Pennzip Ethyl

P E N N Z I P
Ypatingas Naujas Lalias Gasas už Reguliarę Kainą

PENNZOIL
E Entuziastiškai daugybės motoristų vadinamas ‘geriausias pasaulyj’ “

PENNZIP Ethyl |
| THE COLUMBIA REFINING COMPANY | 
i Cleveland =
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NETEISINGAS PRIEKAIŠ
TAS

Sudegus Lietuviu salei, pasi
davė daug darbo, daug visokių 
reikalų. Direktorių susirinki
mas išrinko tiems reikalams su
žiūrėti komisiją, i kurią pate
kau ir aš. Būnant sekretorium,

Iš Collinwood
LAPKRIČIO 8 d. atsibuvo P. 

Šv. N. P. salėj Moterų Sąjun
gos 36 kp. vakaras. Veikalas 
“Daina be Galo” išėjo labai ge-

SLA. 14-tos kuopos metinis 
susirinkimas bus laikomas at
einančio mėnesio (Gruodžio) 
pradžioje. Bus rinkimas kuo
pos valdybos ir nominavimas 
Centro viršininkų. Visi nariai

privalot ruoštis dalyvauti tame 
susirinkime ir nominuoti tin
kamus žmones vadovauti musų 
didelę organizaciją. Kur susi
rinkimas bus laikomas bus pra
nešta vėliau. N.

Ne Demokratiški 
Demokratai

Noriu prisiminti apie perei
tus Clevelando balsavimus ir 
turiu pasakyti kad labai manei 
stebina nekurie musų Lietuvių 
Demokratų Klubo nariai. Už
miršę laikinai apie rinkimus, 
pakalbėkim apie tą musų klu
bą. Kada pereitą Kovo mėn. 
klubas susidarė mes visi pasi- 
reiškėm kaipo Demokratai ir 
pasižadėjom būti ištikimi De
mokratų partijai. Visuose mu
sų susirinkimuose ir diskusi
jose kalbėjom kaip pagerinti 
Demokratų progas šiuose rin
kimuose. Ekzekutivio komite
to susirinkime mes užgyrėme 
Demokratų kandidatus ir kada 
tie užgyrimai buvo iškelta mu
sų paskutiniam susirinkime vi
si nariai prižadėjo balsuoti ir 
dirbti už jų išrinkimą.

Keletas dienų prieš rinki
mus mes turėjom politišką ma
sinį susirinkimą, kuriame tik 
Demokratams buvo leista kal
bėti. Bet buvo gėda žiūrėti 
kaip mažai musų narių dalyva
vo ir kaip tarpe tų nekurie na
riai elgėsi, kad klubas net tu
rėjo raudonuoti. Kuomet vie
nas iš kalbėtojų, žymus teisė
jas, kandidatuojantis į Kongre
są, stojo kalbėti, jis buvo su
tiktas su “bu-u-u” iš sėdinčių
jų pirmose eilėse. Man rodos 
kad žmonės turėtų turėti nors 
kiek 'proto pasilaikyti sau ma
žus nepasitenkinimus ir nereik
šti savo opinijos inteligentiškų 
žmonių susirinkime. Tas buvo 
mano nuomone, prasčiausias 
pasirodymas vyriškumo iš pu
ses musų Lietuvių ir tik rei
kia dasiprotėti ką tas kalbėto
jas pamanė apie musų narius.

Dabar kaslink pačių balsavi
mų. Nesmagu kalbėti apie tai, 
vienok teisybė turi išeiti į vir
šų, taigi štai ji. Musų klubas 
užgyrė Demokratų kandidatus 
ir pasižadėjo dirbti už juos, ne 
už jų oponentus. Apsilankyda
mas keliolikoj balsavimo bude
lių šiame distrikte štai ką tarp 
kitko patyriau. Pora musu* ger
biamų narių matyta biihelėse 
dirbant kaipo Republikonų tei
sėjai. Įsivaizdinkit sau, musų 
vadinami geri Lietuviai Demo
kratai darbuojasi kaipo Repub
likonų teisėjai. Tie žmonės gal 
sakytų kad jiems reikėjo pini
gų ir tik taip jie galėjo užsidir
bti. Bet tas netiesa, nes musų 
susirinkime buvo pranešta 
yra dikčiai vietų budelėse 
sų warde ir gali užimti, bet 
kas neatėjo pasiteirauti 
tai.’

Toliau, prie nekuriu budelių 
tūluose precinktuose mačiau a- 
pie 15 žmonių 22-me warde dir
bančių už Republikonų kandi
datus į miesto tarybą ir ant 
teisėjų, su Republikonų juos
tomis prisegtomis prie krūti
nių, kalbančius į Lietuvius ir 
prikalbinėjančius balsuoti už 
Republikonų tikietą. Tik pa- 
mpštykit apie tai: po prisiža- 
dėjimų dirbti už Demokratus 
kandidatus, jie tenai už keletą 
dolarių parsidavė save ir savo 
partiją.

Be to buvo dar ir kiti kurie 
savo automobiliais atvežinėjo 
Lietuvius į budeles balsuoti už 
Republikorius. Tie visi yra ge
ri Demokratai ir nereikėjo už 
keletą dolarių atsigryžti prieš 
savo partiją ir klubą. Mano 
nuomone, jei Demokratas ku
ris negali būti gana vyriškas 
ar moteriškas laikytis savo 
partijos, neturi būti laikomas 
musų klube, ir sekančiame mu
sų klubo mitinge aš norėčiau 
kad kiekvienas kuris turi savy
je dar gana garbės, ateitų ir 
pareikštu savo nuomonę apie šį 
reikalą, kuris privalėtų būti ar
ti prie širdies kiekvienam De
mokratui.
Jus”, už daugiau ištikimesnius 

Demokratus
Chester G. Zuris.

kad 
mu- 
nie- 
apie

PADĖKA. šiuomi išreiškiu 
savo padėką visiems ir visoms 
kurie prisidėjo ir surengė man 
“surprize party” 
vakare, Lapk. 7 d., suteikdami 
tokią pukią dovaną, kuri visa
dos bus atmintis ir primins 
man tuos gerus draugus. Dai- 
kartą ačiū visiems.

Julė šalaševičienė.

šeštadienio

Kokie Žmones Tinka i 
SLA. Valdybą

Ateinant nominacijoms kan
didatų į SLA. Pildomąją Tary
bą, tarp SLA. narių eina pla
čios kalbos kokie žmonės butų 
tinkamiausi ir kokiu budu ga
lima butų sumažint SLA. išlai
das. Vieni duoda patarimus kad, 
reikia rinkti profesionalus, ku
rie turi “aukštus mokslus”, ki
ti sako kad nėra reikalo Susi
vienijimo vadams būti profe
sionalais, tik reik žmonių rim
tai protaujančių ir suprantan
čių biznį, nes kaip kada pasi
taiko kad ir profesionalai, ša
lip savo profesijos, kitą biznį 
mažai supranta. Paimkim pa
vyzdžiui kad iš geriausi dakta
rą, bet padėjus jį prie namų 
statybos jis toj vietoj visai ne
atsakys.

Toliau, ar yra reikalinga Su
sivienijimui dideli politikieriai? 
Vieni tiki kad jeigu žmogus 
nėra išsipolitikavęs, tai nėra 
“žinomas” į SLA. urėdą. Kitų 
nuomonė yra kad Susivieniji
mui politikieriai kuomažiausia 
reikalingi, tik reikia žmogaus 
suprantančio organizacijos rei
kalavimus kaip iš visuomeninės 
taip ir iš bizniškos pusės. Vi
sų svarbiausia gi reikia tokių 
žmonių 
nijimui

Jeigu 
ri savo 
iškalno suprantam kad jis da
rys organizacijai daug didesnes 
išlaidas už savo sugaištą laiką. 
Turi visiems būti aišku kad jei 
mes patrauksim daktarą, advo
katą ar kitokį profesionalą nuo 
jo užsiėmimo keletui dienų, jis 
už savo sugaištą laiką paims 
daug daugiau negu paprastas 
žmogus arba koks biznierius, 
kuriam išvažiuojant iš savo 
biznio nereikia įstaigos uždary
ti ir nuostolių panešti. To vi-I 
sai negali padaryti advokatas 
ii- jis savo vietoj kito nepaliks, 
nes jo klijentas kito advokato 
visai gal nenori.

Taigi matote kame yra skir
tumas. Taipgi nariai privalo 
atkreipti domę ir į tokius kan
didatus kurie laiko Susivieniji
mą tiktai savo pasipinigavimo 
šaltiniu, nors nėra advokatai. 
Jie kandidatuodami per metų | 
metus išmoko priduot musų or
ganizacijai tokias bilas už “ke
liones ir sugaištis” kad žiūrint 
į atskaitas net plaukai ant gal
vos stojasi. Dar yra laiko ir 
visi SLA. nariai privalo gerai 
apsvarstyti ar reikia tokius po
nus remti.

Kalbant su vietos veikėjais 
apie SLA. reikalus, nekurie už
klausia manęs kokio nusistaty
mo aš laikausi jeigu kalbu be
šališkai.. Taigi čia noriu parei
kšti savo nusistatymą ir manau 
kad “Dirvos” redaktorius duos 
man vietos. Aš seku socialis
tinį judėjimą jau per daugelį 
metų ir esu jų rėmėjas jeigu 
jų- užmanyti darbai man atro
do naudingais, 
klausime kaip 
visi turėtume 
kai svarstyti, kadangi čia nė
ra partijų rinkimai, bet rinki
mas tinkamiausių žmonių į Su
sivienijimo — broliškos * savi
šalpos organizacijos — vado
vybę. Nematau reikalo dary
ti užsipuolimus ant jokių ypa
tų, nes mes kožnas vienas tu
rim teisę išsireikšti savo nuo
mones. Aš partijų nenoriu 
maišyti, nes kuo mažiau politi
ką maišysim tuo tinkamesnį 
žmogų išrinksim. Mano nuo
mone kad nėra prasižengimas 
jokiai ypatai priklausančiai į 
kokią nors partiją, nematant 
reikalo, remti tos partijos kan
didatą, nes kožnas protaujantis 
narys supranta kad turi būti 
išrinkta tinkamiausis žmogus, 
o ne smarkiausis politikierius.

Nekurie sako kad “Dirva” 
perdaug politikauja. Bet kai 
pažiūri į kitus laikraščius ma
tai kad ir jie nėra atsilikę. Tą 
neturėtume imt už blogą, nes 
tai yra laikraščių darbas jis jie 
talpina daug raštų įvairiausiais 
klausimais. Jonas Jarus.

MIRĖ KATRĖ VILKU
TY 1TIEN Ė

Pereitą sekmadienį persisky
rė su šiuo pasauliu viena iš an
kstyvųjų Clevelando Lietuvių 
gyventojų, Katrė Vilkutaitienė, 
šv. Jurgio parapijos klebono 
motina. Ji jau buvo 87 metų 
amžiaus ir iš Lietuvos atvykus 
1886 metais. Visą laiką pragy
veno Clevelande. Buvo ištekė
jus už antro vyro. Chicagoj 
gyvena sūnūs ir duktė iš pir
mo vyro, o Clevelande gyvena 
dvi dukterys, ir sūnūs, Kun. V. 
G. Vilkutaitis.

Laidotuvės 
iš šv. Jurgio 
vavo net apie 
nas pralotas,
laikė pats Kun. Vikutaitis, po
rai kitų kunigų patarnaujant. 
Bažnyčia buvo užsigrudus žmo
nėmis. Laikyta ilgos pamaldos 
ir svečias kunigas pasakė gra
žų pamokslą. Išlydėta į Kalva
rijos kapines 12 vai. dieną, pa
lydint daugybei vietos Lietu
vių, nes Vilkutaičių 
yra žinoma 
viams nuo 
ankstyvųjų

Lai buna 
lies kapų žemelė.

buvo trečiadienį 
bažnyčios. Daly- 
15 kunigų ir vie-

Gedulos mišias

šeimyna
Clevelando Lietu- 

pat šios kolonijos 
dienų.
jai lengva šios ša- 

Parap.

kurie atsieitų Susivie- 
pigiau.
paimsim narį kuris tu-
apribotą profesiją tai

šioseGRYŽO iš Lietuvos.
dienose gryžo iš Lietuvos Pet
ronėlė čypienė su dukrele, ku- 
riodvi išbuvo Lietuvoje metus 
ir 4 mėnesius. Poni čypienė 
sako ten jodviem labai patiko 
ir butų negryžusis, bet kad vy
ras negalėjo namo parduoti ir 
važiuot Lietuvon apsigyventi, 
turėjo sugryžt. Gyveno Kup- 
reliškės par., lankėsi plačiai po 
Biržus, Vabalninkus, Rokiškį, 
Kamajus, Kauną ir kitur.

Lietuvoje, sako, nors viskas 
prasčiau negu Amerikoje mes 
papratę turėti, bet priprast ga- 

| Įima ir galima gerai gyventi. 
Kaune, sako, ypač gražu ir vi
sai kaip Amerikoje.

visi su visokiais reikalais krei
pėsi pirmiausia pas mane. / " ' 
dalyką gerai suprasdamas dir
bau kaip reikia. Bet man pri
metama. kam aš be kitos komi
sijos dirbau. Ir štai kaip bu
vo. Vienas komisijos narys gy
vena laukuose, jį negalima kož- 
name reikale prisišaukt, antras 
išvažiavo iš miesto. Aš gi, ži
nodamas kad darbą atlieku kaip 
reikiant, nelaukiau komisijos 
narių patarimų, o jeigu ir bu
čiau laukęs tai geresnių nebū
čiau gavęs.

Dabar gi man sumetama vi
sa kaltė kam pasirašiau ant su
tarties su musų apkainuotoju 
gaisro nuostolių, be komisijos 
patarimo. Bet aš norėčiau pa
klausti tų kurie taip garsiai rė
kauja, kiek jie butų padarę ge
riau jei butų taręsi su komisi
ja? Nei vienąs pilnai protau
jantis žmogus nerėks jeigu ne
žinos tikrai faktų, o štai £uli 
musų neva žinovai, kaip jie sa
ve persistato, nei tiek nežino 
kad reikia ant įgaliojimo pasi
rašyt ir taip keistai perstatė 
dalyką kad mažiau už juos su
prantantiems pasirodė didžiau
sias baubas, žinoma, prie to 
buvo sutaisyta ir klika. Vie
nas tuoj iššoko kaip pilypas iš 
kanapių reikalaudamas mano 
rezignacijos. Patarčiau tokiems 
nesikišt į reikalus kurių 
nesupranta, o daugiau 
savo biznio.

Tam išrinkta komisija 
kad kitaip nebuvo galima pa
daryt. Kad gavom gana pini
gų už gaisrą tai pats kontrak
tas tą patvirtina. Patėmykit 
kiek bus darbo padaryta 
tuos gautus pinigus.

Vienas* net ėmė kalbėt kad 
“Petraitis pardavęs visus 
velando Lietuvius”. Ištikro tai 
geras kupčius, ar ne, ir kitiems 
pikta kad nieko negali parduo- 

plepalais 
prie nie-

ti. Patarčiau tokiais 
neųžsiiminėti, nes tas 
ko gero neprives.

C. F.

Spa- 
Brei- 
Will-

MIRĖ Jonas Adomaitis, 
lių 28 d., dukters Alenos 
sienės namuose, netoli 
oughy, mirė senas Clevelandie- 
tis, Jonas Adomaitis. Buvo 60 
m. amžiaus, paėjo iš Stulgių p., 
Raseinių ap., Gudų kaimo. Iš
buvo Amerikoj 31 m. Paliko 
čia keturias dukteris ir du su- 
nu, visi gyvena Clevelando sri
tyje. Palaidotas Spalių 30 d. 
iš Šv. Petro bažnyčios, tos pa
rapijos kapinėse arti Willough
by.

Išreiškiame savo širdingą 
padėką visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse ir už suteiktą pas
kutinį patarnavimą. šeimyna.

GROS per radio, šį sekma
dienį radio stoties WGAR Stat
ler Hotel programe, 10 valan
dą ryto, dalyvaus ir jauna Lie
tuvaitė smuikininkė, Florence 
Aleknaitė, Jono Aleknos duktė. 
Ji grieš Lietuvišką muziką.

Bet šitokiame 
Susivienijimo 

rimtai bešališ-

Būrelis Clevelandiečių Lapk.
6 d. apsilankėme pas J. Šležą 
jo farmoje, New Milford, Ohio, 
kur visi turėjom labai gerus 
laikus. Tariam širdingą ačiū 
abiem šeimininkam už malonų 
priėmimą ir už grybus. Jie 
yra apsišvietę ūkininkai, skai
to Lietuviškus laikraščius, ma
čiau turi “Dirvą”, “Vienybę” ir 
“Keleivį”, kas yra retenybė

T IETUVIU Kultūrinio Dar
belio susirinkimas bus penkta
dieni, Lapkričio 13 d., Lietuvių 
f ’’ie. nuo 7:30 vai. vakare. 
Draugijų atstovai prašomi da- pas musų tautiečius ūkininkus, 
lyyauti. _____ _ Vald. S. čeraųką

rai. Visi dainų debiutantai at- 
Aš i liko savo roles puikiai. Ypatin

gai buvo daug juoko iš žydo, 
kurio rolę vaidino Jonas Denis, 
ir Garliausko, ypatoje J. Ra
kausko. Po vaidinimo buvo dai
nų. Devynių metų Stella Grei
čiūtė padainavo “Našlaitės dai
ną”. Juozas ir Petras Luizai 
sudainavo keletą duetų, kurie 
publikai labai patiko. Klebo
nas A. Karužiškis iškrėtė ke
letą juokų ir pagyrė moteris 
už pradėjimą programo laiku. 
Po to sekė kortavimas ir šo
kiai. Publikos buvo gana daug. 
Teatrui reziseriavo Stasė Grei- 
čienė. Regina Greičiūtė akom- 
panąvo teatro dainininkams ir 
savo sesutei.

visai 
žiūrėt

ištyrė

už

Cle-

Petraiiis.

MIRĖ Mikalina šilinskienė, 
36 m., amžiaus, nuo 7535 Star 
avė. Mirė ligoninėje po sun
kios ilgos vėžio ligos Lapkr. 4 
d., palaidota Lapk. 7 d. su baž
nytinėmis apeigomis iš šv. Jur
gio parapijos. Išreiškiame sa
vo padėką visiems musų drau
gams už dalyvavimą laidotuvė
se ir sąjausmą musu liūdnoje 
valandoje. St. šilinskas ir 

šeimyna.

K. STONIS’
6824 Superior Ave.
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

PADĖKA
Lapkr. 5 d. Našlaičių Fondas 

buvo surengęs “card party” su 
šokiais našlaičių naudai; pase
kmės buvo neblogos, žmonių 
atsilankė į pusantro šimto, o 
išlaidų jokių neturėjom, nes 
viskas buvo sudovanota. Kiek 
pinigų inėjo viskas paskirta 
šelpimui ne tik našlaičių bet ir 
bedarbės suvargintų šeimynų, 
labiausia su vaikučiais.

Kuriems reikia pagalbos, įsi- 
tėmykit musų komiteto susi
rinkimus, kurie laikomi kož- 
no mėnesio paskutinį pirmadie
nį, atsilankykit į posėdį, o mes 
jums pagelbėsim kiek galėsim.

Vakarėlio rengimo komisija 
šiuomi išreiškia padėką auka
vusiems šiam vakarėliui dova
nų ir pinigais: gerb. klebonui 
Kun. Vilkutaičiui ir parapijos 
komitetui už davimą veltui sa
lės; Steviui Tamsonui už veltui 
grojimą tą vakarą šokiams; ir 
toliau aukautojams, kurie davė 
pinigais ir daiktais: Juozas Ur- 
bšaitis ir Kaz. Grigalius po $1; 
Jonas Lazickas 
tis po 50c.; K. 
mų daiktų už 
kavos 2 sv.; p. 
vos 1 sv, 
sv.; Fisher Bros, valgomų dai
ktų už $3; A. L. Wethered už 
40c.; šiaip dovanas išdalinimui 
vakarėlyje davė: Ona šmičie- 
nė, O. Bagužauskienė, M. Mu- 
liolienė, O. Martišauskienė (2), 
K. Tamkus, M. Narijauskienė.

Vakarėlio komisija našlaičių 
vardu prašo visų Lietuvių rem
ti tuos biznierius kurie remia 
mus. Komisija.

ir V. Eidukai- 
Obelienis valgo
mi. Ch. Stonis 
Nerevičienė ka- 

J. Pilvelis kavos 1

LAPKR. 15 d., šį sekmadie
nį, naujos parapijos Baž. vai
kų choras statys , scenoje pir
mu kartu Clevelande veikalą “Į 
Mokslą”. Šis veikalas atvaiz
duoja karionę tarp senovės kal
bos mokinimo budo ir šių die
nų sistemos. Tula ilgaliežuvė 
moteris laksto nuo “kūmos” 
pas kurną ir neigia naują mo
kymo būdą, o kelia į padanges 
senovišką.slebizavimą. Jos sū
nūs, vietoj nueiti mokyklon iš
vilioja kaimyno vaikus ant le
do, kur jie visi susimuša, susi
kruvina ir pareina purvini na
mon. Čia tėvas, ištyręs jų kla
stą, ima diržą ir užsimoja juos 
pašventinti, bet mokytoja iš
traukia iš jo rankų diržą ir 
prašo atvesti vaikus į mokyklą, 
o viskas bus gerai.

Veikale ineina Lietuviškas 
“kriaučius”. Visi aktoriai yra 
jauni vaikai ir mergaitės. Po 
vaidinimo bus piano ir balse 
duetu ir vaikų choro dainų. 
Taipgi bus žydo monologas. Po 
•programo seks šokiai. Vaka
ras prasidės lygiai 5 vai.

Rep.

Rudeninis Zuikiavimo 
PIKNIKAS

Per dvi dienas
Ned. Lapk.-Nov. 22
ir Thanksgiving dienoje

Ketv. Lapk.-Nov. 26
NEUROS DARŽE

N. Brunswick, O. Kelias geras 
Tai bus smagiausias laikas pa
sivaikštinėti po rudens laukus. 

■ zuikiaut'. na o paskui kepsim 
zuikius ir turėsim gerus laikus. 
Jeigu oras bus prastas tai vis
kas atsibus Netiros farmoje 
Taipgi įrengėm Turkišką pirtį, 
kas Uorės galės gerai išsivanot.

i Įžanga 25c. Vaikams veltui.
Prie įžangos tikietų bus išlai- 

rnėjimas gyvos kiaulaitės. 
Širdingai užkviečia visus

RENGĖJAI.

S. L. A. 45 Metu Jubilejaus
APVAIKŠCIOJIMAS

RENGIA BENDRAI

S. L. A. 14,136, 339 ir 362 kuopos

Nedelioj Lapkr.-Nov. 22dGoodrich Auditorium
1420 EAST 31 STREET Tarp Superior ir St. Clair

Salė atdara nuo 2:30. Pradžia lygiai 3 vai.

KALBĖS TRYS GERI KALBĖTOJAI:
P. J. Žiuris ir K. S. Karpavičius

Kaltes: S. L. A. Prezidentas St Gegužis ir
Programe dalyvaus: Elena Grigiutė, Florence Alek
naitė, L. Jonaitis, J. Kayackas, A. Zdanis, J. Krasnic- 
kas; prie dainų pianu akompanuos Aldona Vilkelis.

Šiame parengime privalo atsilankyti visi vietos 
SLA. nariai ir šiaip visuomenė, išgirs geras prakalbas 
ir puikių dainų, muzikos ir deklamacijų, kurias dek
lamuos musų jaunuoliai. Salėje gali tilpti 500 žmo
nių, o kadangi Clevelande yra tik SLA. narių virš 700 
tai be abejo salė bus užpildyta, todėl kas nori daly
vauti privalo ateiti anksti, nes gali nelikt sėdynių.

ĮŽANGA YPATAI 10c.

Širdingai užkviečia visus Rengimo Komitetas

Kurie manot pasiųsti saviškiams Į Lietuvą 
keletą dolarių Kalėdų Dovanų, kreipkitės į

“DIRVOS” AGENTŪRĄ
Ofisas randasi skersai gatvės priešais Lietuvių Salę.

Atdaras visą dieną iki 8 vai. vakaro.

AŠ DUOSIU TIEMS KURIEMS LABIAU 
REIKALINGA NEGU MAN”

COMMUNITY FUND
Metinė Kampanija Lapkričio 16 iki 24

(Šią vietą padovanojo “Dirva”),- - ; .....


