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RUSAI PROTESTUO- ardyti Chinus, duodant se-
A TKTIZ T A X T VCUUUVU gmuuuū v cuviv

JA, APGINKLAVO |v^ ]<ul.į0 teritorijoj paskui 
SAHALINA I Japonai ponautų.

diuyii uniiiuo, uuuuam oc- 
; nos valdovų giminės valdo-

Amerikos laikraščių 
respondentai iš Latvijos ir 

■ Lietuvos praneša'apie šio- 
j se dienose Lenkų ruošia- 
! mus pogromus-užpuolimus 
Vilhiuje prieš Žydus. Už
puolimais ant Žydų užsiima 
mokytojai ir stedentai Len
kai, kurie jau neišsitelpa 
savo “patriotiškuose 
iiuose.

$600,000,000 KALĖ
DŲ DOVANOMS 

- I
Keliolika metų atgal, A- 

merikos bankai sugalvojo 
taip vadinamus “Kalėdinių 
Taupymų Klubus”: nuo vie-
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LIETUVOS EKONOMINE 
BŪKLE

*
Visame pasaulyje ekono

minis krizis. Ekonominis.taupymų luuuus nuo vit- krizis sukrėtė didžiųjų val
ini! Kalcdų iki kitų, žmogus stygių gyvenimą, kaip Vo-

LAIŠKAS IŠ 
AFRIKOS

ruRA
;ais Lietuvių Salę, 
ii. vakaro.

Cadiz, Ohio. — Sustrei
kavo 400 angliakasių, ir 
iškilus riaušėms prie kasy
klos. keletas darbininkų su
žeista. Streikas kilo del 
algų numažinimo.

Svarsto gelžkelių tarnau
tojų algų mažinimą. Žyme
snės gelžkelių linijos svar
sto numažinimą gelžkelių 
tarnautojų algų.

New Yorke suvažiavo 21 
gelžkelių darbininkų orga
nizacijų atstovai ir devynių 
gelžkelių kompanijų prezi
dentai ir šiaip viršininkai 
aptarimui pagerinimo dar
bų, sumažinimui bedarbių 
gelžkelių darbininkų eilėse, 
ir numažinimui algų. No
rima Įvesti trumpesnei dar
bo dienas kad galėtų gauti 
dirbti tie gelžkelių tarnau
tojai kurie dabar atleisti.

Dabartiniu laiku 350,000 
iš 1,250,000 organizuotų ge
ležinkelių tarnautojų yra 
be darbo.

Mukdenas, Mandžurija.— 
Lapkričio 18 d. įvyko dide
lis Chinų susirėmimas su 
Japonais, Japonai užėmė 
Anganki, paskui perėjo per 
Chinų Rytų gelžkelj į Rusų 
kontroliuojamą sritį ir už
ėmė Tsitsiharą. 20,000 Chi
nų kareivių buvo priversti 
bėgti dideliame sumišime. 
Užmušta keli šimtai Japo
nų kareivių, taipgi smar
kiai nukentėjo Chinai.

1 Japonai ponautų.
Tautų Sąjungoj

Paryžius. — Tautų Są
jungos taryba, matydama 
rimtą Chinų-Japonų neofi- 
cialio- karo padėtį, turėjo 
posėdį prie uždarytų durų. 
Svarstyta Japonijos nesi
skaitymas su Tautų Sąjun
ga, ignoravimas paskyrimo 
dienos ištraukti kariumenę 
nuo Nonni upės ir pakar
tojimas mūšių su Chinais.

dedasi sau kas savaitę nuo 
50c»iki $5 ir kitas Kalėdas 
bankas jam atmoka pilną 

kai- sudėtą sumą, prisiunčiant 
Užpulta šimtai Žy- čekį į namus, nereikia nei 

du krautuvių ir daug Žydų j eiti į banką jieškoti.
Šymet, kaip apskaitliuo- 

jama, 12,000,000 suaugusių 
ir vaikų sudėjo į Kalėdinius 
Klubus apie $600,000,000.

Tie pinigai bus išsiunti
nėti į namus ir jų savinin
kai paleis tokią sumą į biz
nį: vieni Kalėdų dovanoms 
pirkti, kiti skoloms apsimo
kėti, kiti kitokiems tiks
lams, bet vistiek tokia su
ma pinigų pasipils vienu 
kartu liuesam sunaudoji
mui.

nukentėjo.
Panašiai barbariškai ap

sieina Lenkai ir su Ukrai- 
nais Ukrainoje.

Lenkija pati prašosi sau 
galo — ir sulauks!

AIRIJOJE SIAUČIA 
TERORAS

g

IIEMS LABIAU
U MAN”

Y FUND
Lapkričio 16^ 

nojo “Dirva”)-- '

kietijos, Anglijos ir kt. Lie
tuva šio krizio sūkuryje iš
liko beveik nepaliesta, 
tas laikosi gana stipriai.

Ministerio Pirmininko p. i 500 išviso.
Tūbelio pareiškimu spaudos Lietuvos Žydų, 
atstovams, I

Suv. Valstijose per Spa
lių mėnesi avalų dirbtuvė
se padaryta apie 25,000,000 
porų vyriškų ir moteriškų 
avalų. Pernai per tą pat 
mėnesį'' padaryta 27,731,000 
porų.

Per 10 mėnesių šymet vi
so padaryta 277,461,000 po
rų ; pernai per tą pat laiką 
padaryta 268,090,000 porų.

Schenectady, N. Y. — 
Lehigh Valley gelžkelis už
sisakė 10 greitų prekinių 
lokomotivų, kurie bus dir
bami čionai ir bus paimta 
prie darbo 1,800 darbinin
kų.

Detroit, Mich. — Hudson 
ir Essex1 automobilių išdir- 
bystė bėgyje savaitės-kitos 
paims atgal j darbą 7,000 
savo atleistų darbininkų.

Nanking. — Pranešimai 
iš Mandžurijos iš Lapk. 15 
dienos skelbia kad Japonų- 
Chinų susirėmime prie upės 
Nonni, užmušta 500 Japo
nų kareivių ir numušta ke
turi Japonų lėktuvai.

Chinus vadovauja gene
rolas Mah Can Šan, kuris 
sako kovosiąs iki neliks jo 
nei vieno kareivio.

Iš priežasties Chinų ge
nerolo Mah Can Šan veiki
mo prieš Japonus, Japoni
ja sako negali ištraukti sa
vo kariumenės, kaip Tautų 
Sąjunga reikalavo. Prie
šingai, Japonija pareikala
vo kad gen. Mah pasitrau
ktų nuo upės Nonni iki 25 
d. Lapkričio, o jeigu ne tai 
Japonai pradės ataką.

Chinai sutinka apleisti 
pietini distriktą Tsintsiha- 
ro jeigu Japonai pirmiau 
pasišalins nuo Nonni upės. 
Taigi, galima tikėti 
Susirėmimo, abiem 
neužsileidžiant.

Japonai skelbia
jog i Chinų kariumenę sto
ja sovietų Rusijos piliečiai 
su tikslu gelbėt Chinams ir 
kartu varyt savo propagan
dą už bolševizmą.

Maskva pyksta
Sovietų vyriausybė pra

nešė Japonijai jog ji nepa
kęs jeigu Japonų kariume- 
nė nukirs sovietų kelią Chi
nų rytų gelžkelių, užimant 
to gelžkelio dalį ties Tsi- 
tsihar miestu.

Japonija pasiuntė 10,000 
daugiau savo kariumenės į 
tą sritį, kas privertė sovie
tų carus susirūpinti.

Sovietų karo valdžia 
statė daug kariumenės 
Rusijai priklausančios
halino dalies, kurią gins jei
gu Japonai bandytų tenai 
pulti.

Japonai politikuoja
Susekta Japonijos pas

tangos pasodinti Mandžuri
jos imperatorium prašalin
tą buvusį Chinų imperato
riaus sosto įpėdinį vaiką. 
Tuomi Japonija norėjo su

ATRADO PAVOGTUS 
BRANGIUS PIEŠINIUS
Maskva. — Susekta dai

lininkas M. Kokoriev, 36 m. 
amžiaus, kuris 1927 m. pa
vogė iš Maskvos Dailos mm 
zejaus penkis senoviškų ar
tistų piešinius, įvertintus 
$500,000. Vagystė papildy
ta per Velykas it landytą 
supainioti policijos pėdas 
taip kad manytų jog tuos 
piešinius išvogė komunistai 
vandalai, tikybos nekentė
jai, nes tie paveikslai visi 
yra tikybinio turinio,

didelio 
pusėm

patyrę

SAKO PARYŽIUS SU 
BERLINU SUSITARĖ
Berlinas. — Eina gahdai 

kad Francuzija ir Vokieti
ja priėjo sutarties kaip to- 
dvi šalys tvarkys savo ka
ro atlyginimus ir privati
nius kreditus.

Francuzijos Premj eras 
Lavai, po apsilankymo Su
vienytose Valstijose, par- 
gryžęs namon stengėsi pa
simatyt šu Vokietijos kan
cleriu Brueningu.

Dublinas. — Airiją vėl 
palietė naminio karo įtem
pimas, po apie dešimtie^ 
metų ramaus savistovio gy
venimo. Dublino gatvėmis 
nuolatos važinėja sargybi
niai ir ginkluoti kareiviai. 
Kiti su nuogais durtuvais 
saugoja ineigą į Airių sei
mo rūmus. Naktį ir dieną 
ginkluota sargyba saugoja 
vyriausybės narių namus. 
Seimo nariai gatvėse Turi 
palydovus.

Pastaru laiku..;,visoje Ai
rijoje pradėjo siausti tero
rizmas. Daugelyje miestų 
ir miestelių nužudyta val
diški žmonės arba politik- 
kų partijų vadai. Užpul
dinėjama žmogžudžių pro- 
sekutoriai ir liudininkai. 
Viename miestelyje po nu
žudymo viršininko, gyven
tojai rado raštelį su tokia 
pasarga: “Lai šis perserg- 
sti kad jokia policija 
valdžia negali mums 
pastoti”.

Delei to vyriausybė
do apsaugos aktą: jis duo
da teisę slapta bausti kal
tininkus. Apeliacijų tokia
me atsitikime nėra.

Airių kariumenėje pradė
jo varyti propagandą ko
munistai.

KARIŠKO LAIVYNO 
BIUDŽETAS

Washington. — Galutinai 
susitaikyta ant kariško lai
vyno lėšų iki galo fiskalio 
meto 1933. Karo depart- 
mentas išsyk reikalavo net 
$401,000,000, Prezide n t a s 
patarė nukirsti $61,000,000. 
Galutinai pertikrinus, da
bar palikta $343,000,000 — 
tik $2,000,000 skirtumas ne
gu Prezidentas pavelijo.

arba 
kelio

išlei-

GANDHI APLEIDŽIA 
ANGLIJĄ

Londonas. — Indų kovo
tojas Gandhi pasiryžo ap
leisti Angliją ir gryžti at
gal Į savo šalį, nieko nelai
mėjęs. Premjeras MacDo
nald posėdyje pasakė kad 
Anglijos vyriausybė susi
taikė su daugeliu paskirų 
Indijos kunigaikštijų. Gan
dhi pasmerkia tokius kurie 
skaldo šalies vienybę ir pa
stoja kelią kovoms už išsi- 
liuosavimą.

Tonopah, Nev. — Pradė
jus kilti sidabro kainai čia 
tapo atidaryta sidabro ka
sykla. Jeigu sidabras pa
brangs iki 50c uncija, bus 
paimta Į darbą visi 500 šios 
kasyklos darbininkų

Kanados vyriausybė ren
giasi sudaryti $100,000,000 
fondą gelbėjimui savo be
darbių šios žiemos bėgiu. 
Tie pinigai bus naudojama 
statymui kelių, tiltų ir tt.

Portugalijoj tapo išleista 
patvarkymas kad darbinin
kai prie laivų krovimo ne
būtų verčiami nešti vienu 
kartu daugiau kaip 160 sv.

BIZNIAI PALENGVA 
GERĖJA

Chicago. — Vidur-vaka
rinėse valstijose apsireiškė 
nors mažas biznio ir pra
monės pagerėjimas. Popie- 
ros ir spaudos darbai ima 
daugiau darbininkų. Mėsos 
pakavimo Įstaigos taip pat 
didina darbininkų skaičių. 
Šiek-tiek pagerėjo namų 
baldų darbai. Ūkio mašinų 
išdirbystė pradėjo dirbti po 
4 dienas, iki šiol dirbo po 
dienas Į savaitę.
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pa- 
ant 
Sa-

KIEK YRA KAVOS
Surinktomis žiniomis, 

d. Lapk. visame pasaulyje 
kavos buvo 6,374,430 mai
šų, bet į tą skaitlinę nepri
dėta Brazilijoje esanti ka
va.

1930 m. Lapk. 1 d. kavos 
gatavos naudojimui buvo 
5,050,996 maišai.

Europoje nuo Liepos iki 
Spalių mėn., per 4 mėne
sius sunaudota kavos 3,687- 
445 maišai.

1

Nužudė penkis. Toluca, 
Meksika. — Kilus vaidams 
tarp dviejų ūkininkų už 
užtvenkimą mažo upelio ke
lio, kuomi buvo sulaikyta 
vandens pasiekimas kito 
ūkininko žemėn, tasai įšir
dęs kirviu nukirto galvas 
savo kaimyno, jo žmonos ir 
trijų vaikų.

Colon, Panama. — Lai
vui “Baden Baden” apvir
tus ant skalų audros metu, 
jūreiviai atsidūrė mirties 
pavojuje. Šiaip taip Įsėdę 
į laiveli, per savaitę blaš
kėsi alkani. Penki jų mirė 
ir jų lavonai rasta valtelėj 
su 11 kitų gyvųjų. Išgel
bėjo Amerikos kariškas lai
vas.

25 -prigėrė. Juodose juro
se nuskendus Ispaniškam 
prekiniam laivui prigėrė 25 
jūreiviai.

šanghai, Chinija. Yang- 
tce upėj sprogus laivui žu
vo 14 pasažierių, 200 išgel
bėta.

ŠAUKS ANGLIES VAL
STIJŲ GUBERNATO

RIUS
Iš visų valstijų kuriose 

yra anglies, šaukiama gu
bernatoriai Į konferenciją 
aptarimui kaip butų galima 
sutvarkyt anglies industri
ją ir daugiau sulygint an
glies kainas, kad anglies 
industrija nors kiek atsi
gautų. Konferencija šau
kiama Į Pittsburgą. Tenai 
suvažiavus konferencija iš 
tų valstijų kur gaunama 
aliejus. Aliejaus konferen
cijos tikslas yra irgi tas 
pats — sustiprint savo in
dustriją ir pagerint darbus.

LANKOSI ITALIJOS 
NINISTERIS

Šiose dienose Suv. Vals
tijose vieši Italijos užrube- 
žinių reikalų ministeris Di
no Grandį su žmona. Jiedu 
iškilmingai priimti Wash
ingtone. Graudi atvažiavo 
pasitarti apie ekonominius 
reikalus ir susiartinti dau
giau su Amerika.

Europiečiai vieni po ki
tų gerinasi prie S. Valstijų.

Pietų Afrikoje visai ne- 
l'daug tėra Lietuvos piliečių 

Li-j Lietuvių tautybės — jų gal 
priskaitytum apie 400 ar 

. Už tai čia daug 
_____  ____  ____ ' c. Pačių Žy- 
biudžeto paja- du sakoma kad iš 80,000 

mos plaukia normaliai, pra- Žydų gyvenančių Pietų Af- 
monė yra mažai paliesta rikoje, bent 75 nuošimčiai 
depresijos, ir kai kur rodo yra parėję iš Lietuvos. Pri- 
net kilimo tendencijos. Šiek imdami tai pagrindan ra- 
tiek tapo pasunkėję medžio sim kad čia yra bent 60,000 
gaminių išvežimas, tačiau| Lietuvos Žydų.
intensyvi Lietuvos statybai Ligšiol jie neturėjo savo 
apsaugo pramonę nuo di-i nacionalinės draugijos, ne- 
desnių sukrėtimų ir apru-i skaitant keliolikos mažes- 
pina darbu daugybę darbi- nių savitarpinio susišelpi- 
ninkų. Visose valstybėse I mo organizacijų, pavadin- 
siaučiant nedarbui, Lietu- j tų įvairiais Lietuvos mies- 
vai šią vasarą teko suvar- tų vardais (Šiaulių, Pane- 

, Žagarės, Plungės, 
Kėdainių, etc.). Dabar jau 
kalbama apie sudarymą or
ganizacijos kuri apimtų vi
sus Pietų Afrikoje gyve
nančius Lietuvos Žydus.

Žydų tauta yra nuo se
nai pasižymėjus savo lab- 
daringumu. Ir Pietų Afri
kos Žydai, kilę iš Lietuvos, 
gausiai šelpia savuosius pa
silikusius Lietuvoje. Karo 
metu jie teikė pašalpas or
ganizuotu budu. Dabar, 
reikalui atsiradus, pakanka 
atsišaukimo iš Lietuvos — 
ir jie tuoj prisideda. Per
eitą žiemą ištikęs Plungės 
miestą gaisras rado Afri
koje žmones kurie savo ini- 
ciativa parinko aukų: Cape 
Towne surinkta 600 svarų 
ir Johannesburge 700 sva
rų, viso 1,300 sv., apie 6,500 
dolarių. Tai graži pašalpa 
nukentėjusiems Plungės 
gyventojams.

Jie aukavo ir Vytauto 
Muzejui Kaune, — per Lie
tuvos Konsulatą pasiųsta 
Muzejui (Vytauto Komite
tui) arti 120 svarų, arba 
600 dolarių. Stambiausias 
aukotojas buvo Anglas, p. 
M. S. Wale, Latvijos ir Ru- 
manijos garbės Konsulas, 
aukojęs 100 sv. (arba 500 
dolarių).

Afrikiečiai, sužinoję kad 
Kaune ketinama statyt mo
derninę ligoninę, ketina 
prisidėti tiek kad galėtų 
įrengti toje ligoninėje savo 
skyrių. Jie jau ir pradžią 
padarė: Lietuvos Konsulo 
žmonai p. Idai Račkauskie
nei apsilankius Johannes
burge, keletas žymesnių 
Lietuvos Žydų įteikė jai

žyti išeivybę svetur uždar-, vėžio,
neš butų pajusta 

savame
biauti, 
darbininkų stoka 
krašte.

Daugelis piliečių pradėjo 
net dolarius keisti ‘ 
nes dolariai atpigo, 
tarpu Lietuvos Bankas su-, 
pirkinėją dolariais užšie-i 
niuose auksą ir didina savo 
aukso fondą. Aukso esą 
supirkta jau gana didelis 
kiekis. Spalių 15 d. Lietu
vos Banko rezervas suda
rė 44,100,000 litų. Bankno
tų padengimas auksu ii' au
kso valiutomis sudaro 78 
nuošimčius. Kad Lietuvos 
Bankas laikosi gana stip
riai rodo kad ir tas faktas 
jog Spalių 1 d. banknotai 
buvo padengti grynu auk
su tik 33 nuoš., o Spalių 15 
d. jau 38 nuoš.

Be to, vyriausybė sten
giasi suvaržyti bereikalin
gą išvežimą valiutos užsie
nin, ir tuo tikslu sunkiau 
duoda užsienio pasus 
zas važiuojantiems 
nin prekių importo 
lais.

į litus,
Tuo

ir vi- 
užsie- 
reika- 

Kor.

APVOGĖ BANKĄ
Rahway, N. J. — Plėši

kai inėję Į Citizens banką 
pagrobė maišą su pinigais, 
kuriame buvo $82,000, ir 
pabėgo. Tie pinigai buvo 
tik ką atvežti išmokėjimui 
kelių dirbtuvių darbininkų 
algoms.

CHINAI .ĮIEŠKO 
LAKŪNŲ

Chinai patriotai Ameri
koje pradėjo plačią agitaci
ją ragindami savo jaunus virš 15 svarų (arba 75 dol.J, 
mokytus vyrus stoti j or- prašydami persiųsti Kauno 
laivininkystės mokyklą ir ligoninei.^ ^Tai tikrai girti- 
pasižadėti vykti kur tik jie 
bus siunčiami, reikalui išti
kus. Norima sudaryt net 
10,000 Chinų lakūnų.

nas yra Afrikiečių sumany
mas. K. V.

TIKRI IR
GELŽKELIŲ BIZNIS 

PABLOGĖJO
Amerikos pirmos rūšies 

gelžkeliai per pirmus devy
nis šių metų mėnesius turė
jo ineigų $407,660,068. Per
nai tuo laiku ineigos buvo 
$660,901,036.

Šymet Rugsėjo mėnesį 
ineigos buvo $55,318,586, gi 
pernai tą pat mėnesi buvo 
net $104,434,777.

NETIKRI
ŠVENTIEJI

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

Reikalaukite “Dirvoj”
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Pittsburgo bedarbiai. Pa
staru laiku, gubernatoriaus 
prašymu, Pittsburge buvo 
padaryta surašymas bedar
bių su pagalba mokyklų 
vaikų. Dalyvavo 172 val
diškų mokyklų mokiniai ži
nių surinkime. Normaliais 
laikais Pittsburge dirban
čių esti 83,463. Iš jų da
bartiniu laiku visai be dar
bo yra 24,722 arba virš tre
čios dalies.

Tarptautinė meno paro
da. Pereitą savaitę buvo 
surengta tarptautinė meno 
paišybos paroda, kurioje 
išstatė savo tapybos kuri
nius daugelio tautų artis
tai. Parodą atlankė 86,000 
žiūrėtojų.

Sprogdinimai namų. Per
eitą savaitę Glassporte su
rengta du sprogimai ir su
griauta du paskiri namai. 
Sprogimai įvyko visai ma
žu protarpiu vienas nuo ki
to. Abiejų susprogdintų 
namų gyventojų nebuvo na
mie.

Nuo pradžios šių metų 
Pittsburgo srityje tokiu ne
žinomu budu išsprogdinta 
22 namai, bet nei viename 
atsitikime kaltininkų nesu
sekta.

------------------------♦------O---------------------------------------------

SHENANDOAH, PA.
Trukšmingos prakalbos. 

Lapkr. 8 d. pas mus buvo 
surengta prakalbos. Kal
bėtojais pribuvo iš Scran- 
tono Kun. Valatka ir .an
tras kunigas Lenkų tautiš
kos parapijos. Žiiionių pri
sirinko pilna salė. Dažino- 
jęs apie tas prakalbas, vie
tos Lietuvių R.K. parapijos 
klebonas Kun. Karalius pa
prašė miestą majorą kad 
nueitų su policija ir išvai
kytų suėjusius. Kada poli
cija atvyko ir publika ma- 
matė, tuoj suprato kame 
dalykas: visi kaip ugnies 
uždegti šoko ant majoro, 
norėjo sumušti, bet kalbė
tojas sudraudė. Majoras 
patyrė keno čia prakalbos 
ir kad nėra jokių valdžios 
priešininkų, atsiprašė už 
Įsimaišymą ir aiškino kad 
jam taip buvo pasakyta. 
Kalbėtojas patarė publikai 
išrinkti penkis liudininkus 
ir kreiptis į gubernatorių 
su skundu prieš majorą, ką 
išgirdęs majoras išėjo nusi
minęs.

Kalbėtojas tęsė savo kal
bą toliau, kuo publika buvo 
patenkinta. Pabaigoje ku
nigas užklausė žmonių ar 
norėtų surengt pamaldas 
Lietuvių kalboje, visi sušu
ko kad' nori, ir kunigas nu
tarė atvažiuoti ir atlaikyti 
pamaldas (mišias) Lietu
viškai Lapkričio 22 d., bet 
Lenkų nepriklausomoj baž
nyčioj.

Iš Frackville. Čia užsi
darė Trust Co. bankas ir 
sulaikyta daugybės žmonių 
pinigai. Tuo vardu yra 
vienas bankas Shenandoah- 
ryje, todėl žmonės išsigan
dę nubėgo išsiimt savo su
dėtus pinigus tenai kad ne
dingtu. Bėda neturint pi
nigų, bet bėda ir turint.

Darbai kasyklose. Ang- 
liakasyklos pradėjo kiek 
goriau dirbti, per su per
traukomis, žmonių be dar
bo randasi daug. Vaikščio
ja kasykla nuo kasyklos ir 
png-i; o-auti dirbti. Dauge
lis dirba pusdykiai, bile tik 
g?ima uždirbti kelis cen
tus. J. Basanavičius.

Iš iir'c’-ast’c'-1 bctjąrhas, ir Ka
nados Lietuviams “Dirva” ati

dundama metams už $2.

CHICAGO, ILL.
Grigaičio Kandidatai

S.L.A. milijonas dolarių 
taip parupo socialistams 
kad jie į savo <f sleitą” pa
dėjo du gabius “žvejus” — 
prezidentu Bagočių, iždi
ninku Gugi. Tautininkams 
užteks bereikšmių vietelių, 
taip protauja Grigaitis.

Išgudrėjo socialistai. Iš
moko iš bolševikų. Grigai
tis juos išmokino. Jo sieki
mas SLA. turtą valdyt taip 
ryškus jog abejonės negali 
būti. Pagelbėjo tautinin
kams išėsti bolševikus ir 
pasiliko pats vienas apsi
dirbti su tautininkais.

Tautininkai, k. t. Dirvie- 
čiai, Vienybiečiai, Sanda- 
riečiai nesusitaiko. Jie Gri
gaičio intrigomis supjudyti 
pešasi už tuščią nieką.

Socialistų visoj Amerikoj 
gal rasis pora šimtų, tuo 
tarpu tautininkų bus dau
giau 100,000. Kokia nauda 
iš to? Socialistų bernai vi
sose kolonijose tarnauja jų 
naudai. Grigaitis skelbia 
Amerikos Lietuvių idėją ir 
mato SLA. išgelbėjimą tik 
išrinkimu Bagočiaus, Gugio 
ir tt. į Pildomąją Tarybą.

Mums tautininkams rei
kia bendras frontas sutver
ti prieš tą Grigaitinį socia
listų užpludimą į SLA. Tu
rime aukautis darbu. Už
teks gyvo žodžio agitacijos 
prieš socialistinį “sleitą” ir 
Grigaitis vėl liks be “armi
jos”.

Socialistams Amerikoje 
atėjo galas. Tautininkai tu
ri savo rankoje galią. Da
bar geriausias laikas su
duoti jiems galutiną smū
gį. Veiklesnieji tautinin
kai turėtų perkalbėti neku- 
riuos sandariečius savo pu
sėn.

Chicagoje Grigaitis pasi
gavo sandariečius į bučių. 
Jie aklai tiki Grigaičio dik
tatūrai. Kitose kolonijose 
nariai sandariečiai to neži
no. Reikia tautininkams 
pasidarbuoti tame reikale 
ir suteikti informacijų.

Sandariečiai su tautinin
kais visados užėmė tą pa
čią poziciją prieš socialis
tus, bet kai “Sandara” par
sikraustė į Chicagą, sanda
riečiai virto socialistais. 
Sandaros prezidentas Dr. 
A. Zimontas yra geras bi
čiulis Grigaičio. Jeigu ry
tinėse valstijose sandarie
čiai žinotų Chicagos sanda- 
riečių užpakalinę politiką, 
jie butų kitokio nusistaty
mo,

Dėlto Grigaičo “sleitą” 
boikotuokime visu frontu. 
Nereik socialistų! Balsuo
kime už “Diryos”-“Vieny- 
bės” sąrašą. Rinkime nau
ją valdybą ir neduokim so
cialistams valdyti Susivie
nijimą. Apsaugo jom jį nuo 
bolševikų, dabar saugokim 
nuo socialistų.

SLA. Narys.

“Sandara” ir Pronskus
Susocialistėjus ‘Sandara’ 

atidarė duris “Naujienų” 
redaktoriams. Štai skaito
me p. Pronskaus straipsnį 
apie p. Bačiuną. Kas ten 
pasakyta? Nieko.

Pronskus įsisvajojęs ra
šo apie kokius tai “marški
nius” už p. Bačiuno nuga
ros, ir tt. Taip rašyti gali 
tik bemokslis ignorantas. 
Šmeišti narius tos pačios 
organizacijos labai negra
žu. Ne tokius pavyzdžius 
turėtų duoti musų SLA. or
ganizacijos nariai užimanti 
S.L.A. Apšvįetos Komisijos 
sekretoriaus vietą. Su to
kiu ‘švietimu” ncišaugsime 
kultūringais.

Nesenai p. Pronskus ra
šė visą eilę straipsnių “Tė

vynėj” apie Amerikos Lie
tuvių ydas visuomeniniame 
gyvenime, bet pats savo 
akyje šapo nemato. Vos pa
liovė koliojęs kitus, dabar 
pats save pasirodo kuomi 
esąs. Ir p. Bačiuną drysta 
žeminti visuomenės akyse 
visai be jokio reikalo. P-as 
Bačiunas visuomeniniame 
gyvenime niekuo nėra nu- 
nusidėjęs. O ką kiti kan
didatai? Kodėl p. Prons
kus tyli apie Bagočių?

Kam lysti į tautininkų 
sąrašo kandidatų gerumus 
ar blogumus? Analizuokit! 
savuosius. Musų Bačiunas 
mums geras ir mes už jį 
balsuosim. Jums, p. Pron- 
kau, geras Bagočius—OK., 
balsuokit už jį. Visuomenė 
žino ir pažysta jiems per
šamus kandidatus. Tegul ji 
pati renkasi be piršimo.

Tamista tarnavęs sanda- 
riečiams, perėjai tarnauti 
socialistams ir bubnydamas 
jų nevykusį sąrašą, nejuo
dink tų žmonių kurie to 
neužsipelnė. Geriau ‘tepk’ 
savuosius. Jų nugaros yra 
keršos. Visuomenė jūsiš
kius gerai pažysta.

Gaila p. Pronskaus ta
lento, kurį šiandien socia
listai išnaudoja savo pro
pagandai. Geriau sugęyž- 
tų “Sandaron”. O sugryžt 
matomai p. Pronskus nori, 
nes pradėjo savo “šmeiži- 
mosi talentu” rodytis.

SLA. 20 Metų Narys.
“Liaudies Tribūnos” ra

dio programas. Pereitą sek
madienį nuo 2:30 iki 3 vai. 
po pietų iš Chicagos radio 
stoties WHFC buvo radio 
programas, kurį vadovavo 
“Liaudies Tribūnos” leidė
jas B. F. Simons-Simokai- 
tis. Pirmiausia duota in
formacijos apie A. L. L. Są
jungą ir “Liaudies Tribūną, 
paskiau plačiai agituota už 
rūpinimąsi musų jaunimo 
auklėjimu tautiškoje dva
sioje, pagaliau kreipta ne
mažai domės į S. L. A. rei
kalus bei į musų tautišką 
spaudą — į tautinius laik
raščius, “Dirvą”, “Vieny
bę”, “Amerikos Lietuvį”.

Taip pat Chicagos ir pla
čios anielinkės SLA. nariai 
gavo išgirti per radio reko
mendaciją tautiškų kandi
datų į Susivienijimo Pildo
mąją Tarybą: rekomenduo
ta J. J. Bačiunas, A. Mika
lauskas ir Vokietaitis, K. J. 
Semaška, V. M. Čekanaus
kas, J. Tareila, Dr. J. Sta- 
nislovaitis, Januškevičius, 
J. Dvareckas, J. Sekys.

Reporteris. 

DETROIT, MICH.
Iš moterų veikimo. L. M. 

K. Klubas Spalių 5 d. turė
jo savo pietus ir susirinki
mą Barium hotelyje. Su
sirinkimą atidarė pirm, po
ni Uvick. Tarp kitko buvo 
nutarta surengt vakarą ir 
pasirūpint Kalėdų laiku a- 
pie suvargusių bedarbių 
šeimynas. Išrinkta tam-tik- 
slui komisija iš ponių: Siur- 
bis, Lagota, Bukšnis, Stark, 
Pocius, Ambrose. Joms į 
pagalbą eis visos narės.

Skaityta laiškas nuo Dr. 
Suzanne Sląkis, iš Chica
gos nuo Moterų Klubo, ku
rios užprašo musų moteris 
dalyvauti jų baliuje prieš 
Padėkavopės dieną. Visos 
piusų narės norėtu važiuo
ti, tik aplinkybės visoms ne
leidžia. Butų visoms malo
nu susipažinti su savo vien
mintėmis sesutėmis Chica
gos didmiestyje. Mažai. bet 
vistiek keletas nuvąžiuos.

Banketas. Lapkričio 18 
d. įvyko banketas paminė
jimui šešių metų sukaktu
vių šio klubo gyvavimo. I 
Banketas įvyko Book Cą-j 
dillac hotelyje, svečių daly-j 
vavo iš Clevelando, Chica

It’s toasted
Jusu Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosulį

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko ta 
“Spraginimo" Skonį Visuomet Šviežiu

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 moderniškų minučių 
su geriausiais pasaulio šokiu orkestrais ir Walter Winchell, kurio pasakojimai 
apie šiandienų tampa rytojaus žinios. Pragaruos kiekvienų Antradienį,

Ketvirtadienį ir Šeštadienį, vakarais per N.B.C. radio tinklų. TheTmeSn
Tobacco ('o.

gos ir iš kitų kolonijų.
Klubo valdyba: ponia P. 

Uvick, pirm.; p. M. Maita— 
vice-pirm.; p. M. Siurbis— 
protokolų rašt.: p. A. Ber
notas—ižd.; p. L. Sattler— 
finansų rašt.; p. H. Stepa
nauskas—globėja; p. A. Mc 
Clucke—tvarkdarė; p. M. 
Širvaitis—korespondentė.

Visų tautų klubas. Susi
darė visų tautų klubas, ku
riame dalyvauja ir Lietu
vės moterys. Nuo Lietuvių 
dalyvavo kaipo delegatė p. 
Širvaitienė, taipgi p. Pau- 
razienė, kuri turėjo priduo
ti keletą aplikacijų naujų 
narių. Narės išvardintos ir 
priimtos yra šios ponios: 
Paul, Maita, Stankienė ir 
Čižauskienė.

Kiekvienos tautos grupės 
gali priklausyt prie centra- 
linio komiteto nedaugiau 
kaip 15 atstovių, kitos gi 
narės gali būti kaipo asso
ciate narės, del didesnės 
grupės. Tikimės musų gru
pę dapildyt kad nepasili- 
kus nuo kitų tautų.

Mirė. Lapk. 7 d. mirė 
ponų K. Jesulionių sūnelis, 
12 m. amžiaus, Ann Arbor, 
Mich. Gražiai palaidotas 
Lapkr. 10 d. Laidotuvėse 
dalyvavo daug žmonių. Li
ko nusiminę tėveliai, vie
nas brolis ir dvi sesutės. 
Prie laidotuvių pasitarna
vo graborius K. Stepanau
skas.

.. Poni Višniauskienė iš 
Clevelando lankėsi pas sa
vo dukterį p. SĮenanaus- 
kienę. M. širvaitis.

Siurkščiu Erzi
"Žinoma, aš esu 

Lucky vartotojų tarpe. Pereitą vasarą, 
kada aš buvau atostogoms Sierras 
kalnuose, aš šešias mylias ėjau pėsčia 
nusipirkti sau LUCKY STRIKE atsargai. 
Kada prasidėjo kalbamosios filmos, tada 
aš išsižadėjau šiurkščių erzinimų, ir nuo 
to laiko visuomet rūkiau LUCKY STRIKE. 
Tas jūsų patobulintas Celofaninis 
įvyniojimas su skveteliu, atidaryti pa
kelį, tai tikras turtas.”

Malonioji, mazuto panelė Helen 
Twelvetrees yra kita jauna scenos 
artistė, kuri per pora paveikslų 
iškilo Hollywoodo horizonte. Jei 
būtų galima tos merginos savybes 
nufotografuot, tai ji būtų grožės 
pamoka. Ji yra RKO-Pathe 
žvaigždė ir neužilgo pasirodys pa
veiksle “Pick-Up.”

Jfc

Pagaminta iš geriausių tabakų - 
viso derliaus grietinės - LUCKY STRIKE 
vieninteliai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę 
per tą išimtiną “SPRAGINIMO” procesą. 
“Spraginimo” procese naudojami Ultra
violetiniai Spinduliai — procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan
čios ypatybės, kurių, naturališkai, yra 
kiekviename žaliame tabake. Šie kartumy- 
nai ir erzinančios ypatybės pašalinamos iš 
jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. “Jie 
išimti — todėl jų ir nėra!” Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei.

AMERIKOS LIETU
VIAMS ADVOKA

TAMS
Amerikos Lietuvių Eko

nominis Centras aukštai į- 
vertina Lietuvių advokatų 
dalyvavimą tokiose organi
zacijose kaip Vaizbos Butai 
(Chamber of Commerce). 
Kad bent dalinai atsilyginti 
musų gerbiamiems profe- 
sionalams-advokatams, E- 
konominis Centras geidžia 
sudaryti pilną Amerikos 
Lietuvių advotatų sąrašą ir 
jį įteikti “Teisininkų Drau
gijai” Kaune, kuri kas me
tą leidžia labai naudingą 
knygelę vadinamą “Teisi
ninkų” Kalendorius”. Šiais 
1931 metais ten tilpo Ame
rikos Lietuvių advokatų są
rašas, bet jis toli nepilnas.

Todėl gerbiamieji advo
katai (lawyers) teikitės at
siųsti galimai greičiau savo 
adresus, kad butų galima 
dar spėti pakliūti į 1932 me
tų “Teisininkų Kalendorių”.

Nėra reikalo ir aiškinti, 
kad tokio sąrašo įdėjimas 
į Lietuvos teisininkų kalen
dorių gali būti labai nau
dingas ii’ musų profesiona
lams čionai ir Lietuvos 
žmonėms tenai.

Prie šios progos Ameri
kos Lietuvių Ekonominis 
Centras prašo gerb. advo
katus neatsisakinėti nuo 
prigulėjimo prie Vaizbos

Butų Sąjungos ir teiktis at
siliepti tokiu adresu:
Am. Lietuvių Ek. Centras
15 Park Row, Room 1234, 

New York, N. Y.

KODĖL VEIDMAI
NIAUTI?

“Tėvynė” kaipo Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
organas privalo būti beša
liškas link visų SLA. narių 
nominacijose ir rinkimuo
se ir redakcija laikas nuo 
laiko tą pareiškia. Nei už 
yienus nei už kitus kandi
datus buk tai neužtarianti. 
Toks yra redaktoriaus at
sakymas ant agitacijos ku
ri butų priešingai tiems 
kandidatams kuriuos re
daktorius remia.

Tai kodėl redaktorius tal
pino “Tėvynės” numeryje 
46-me, ant 4-to puslapio ši
tokį pareiškimą, užvardintą 
“Pasarga SLA. Nariams”? 
Tame straipsnelyje agituo
jame prieš lapelius Ohio 
valstijoje išdalintus kurie 
rekomenduoja sleitą nepa
tinkamą “Tėvynės” redak
toriui (todėl kad ne už jo 
kamarotus agituoja).

Jeigu neužtariat tai ne- 
užtarkit nei vienų, bet ir 
neagituokit priešais, jeigu 
nors kiek turit savyje tei
sybės ir padorumo. Lai na
riai pasirenka sau ką nori. 
Jeigu organas neduoda vie
nai pusei išsitart tai kodėl 
duoda kitai pusei savo špal- 

NEPERŠLAMPAMAS 
CELLOPHANE

Visuomet Gerai — Tvirtai Uždarytas
Ypatingas Humidor Pakelis 

Zip — ir jis atsidaro!
Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį .
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dali. Labai 
paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cellofaninę 
popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. Švaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau modemiškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis - 
taip lengvai atidaryti. P dilios — šis LUCKY 
SKVETAS - apsauga jūsų pirštų nagams.

tose agitaciją varyti? Čia 
jau reikia nariams protes
tuoti !

Connecticuto SLA. Narė.

DAYTON
Du parengimai. S. L. A. 

105 kuopa rengia paminėji
mą 45 metų sukaktuvių nuo 
SLA. susitvėrimo. Atsibus 
šį šeštadieni, Lapk. 21 d., 
Barney Community salėje, 
pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga suaugusiems bus 10 
centų, vaikams veltui. Pro
gramas bus gan turinin
gas, susidės iš dainų, mu
zikos, bus pastatyta kome
dija, gros moterų Virtuvės 
orkestras. Kalbės svečias 
iš Sodus, Mich, J. J. Bačiu- 
nas, nesenai gryžęs iš Lie
tuvos, apie kurią papasakos* 
daug naujo. Nepraleiskit. .

Po programo bus šokiai, 
grieš jaunuolių orkestras.

Lapkr. 22 d. bažnytinėje 
salėje įvyks parapijos kon
certas po vadovyste chor
vedžio Prano Ambrozaičio. 
Choras gan stropiai ruo
šiasi ir padainuos gražių 
Lietuviškų dainų.

Pats p. Ambrozaitis, ge
ras ir visų mylimas solis
tas, padainuos keletą gra
žių dainų solo.

Abiejų šių parengimų 
programas išpildys beveik 
vieni jaunuoliai, todėl pa
tartina juos paremti ir da
lyvauti. “D.” Rep.

trees Pareiškimas 
Apmokėtas?

P-lei Twelvetrees už šį 
pareiškimą nemokėta n® 
cento. Ji jau du metai 
kaip rūko LUCKY 
STRIKE. Mes tikimės, 
kad Šis apie ją garsini
mas bus jai ir jos filmų 
gamintojams RKO-Pathe 
tiek naudingas, kiek 
mums ir jums jos pareiškL 

pie LUCKIES.

GERB. SPRAC

GERB. SPRAGILO 
TA KELIONĖ Į N>

K4, WATERBU 
IR ATGAL

(Tąsa iš pereito n 
Sutarta — nutart 

nam į gelžkelio stot 
kam bilietus iš sėdę j 
kinį pleškam į Kai 
šteitą, arba tikriau f 
į Waterbury, patyrin 
brangiai kaštuos n 
businčiam Susivieniju 
dininkui Jonui Tarei! 
lionės į Najorką, į 
centrą.

Nevažiavus valandj 
(ko, štai ir atsiduria!

garsioj Naujos An 
valstijoj Kanetikut.

Pirm negu kalbėsiu 
pačią Kanetikut, paša 
apie visą Naują An 
čia yra toks užkampi; 
riame pilna SLA. kan 
tų kaip grybų. Tik pa 
Waterbury, Hartfordą, 
soniją, Niubritainą, p; 
ir patį Bostoną, užl 

' kandidatų į visus ui 
i po tris.

Už valandos laiko 
dūriam pirmame Ka 
kut valstijos mieste, 1 
geporte. Nors tai sva 
punktas, ba iš čia ma: 
traukiniai i Waterbury 

I kažin kodėl čia neišdyge 
vieno SLA. kandidato.

Persėdam į kitą trau 
ir pleškam į Watebury.

Nors pro Bridgeport 
Providence ir Bostoną 
Najorko daug kartų g 
Redaktorius važinėjo, 
iš čia į Waterbury tik 
mą kartą, ir tikrai nusi 
bėjom abudu, ba va ką 
tyrėm. Nors trumpas

i lias į Waterbury, ale v 
pakeliu pilna “Dirvos” si 
tojų; iš eilės taip ir e 
miestai: Bridgeport, E 
by, Shelton, Ansonia, S 
mour, Naugatuck. Visu 
juose pilna “Dirvos” ir 
rų “Dirvos” prietelių ir t

' rų Lietuvių patriotų.
Kelias į Waterbury g 

paupiu, kurio krantai y 
aukšti ir uoluoti. Mat 
kad čia kitais amžiais 
daug senesniais negu m 
su “užsitarnavę veteraną 
pradėjo Susivienijimui ta 
nauti, čia gamta krėtė šp 
sus: čia ėjosi dideli pavi 
Šio keitimaisi, mainėsi up: 
keliai, vietoj lygumų iški 
kalnai, išsivertė akmenyn; 
iš žemės vidurių, ir pasil 
ko kalnuota. Jau išsyk p< 
sirodė man ir gerb. Redai 
toriui kad čia taip kaip i 
Pennsylvanija, kalnuota i 
skaluota, tik durnų nems 
tyt. • '

Davažiuojam Waterbu 
ry. Kaštavo tik po api< 
tris dolarius nuo asabos 
taigi daug mažiau negi 
kaštuoja Gugiui iš Čikagos 
atvažiuot, ba jis paima iš 
SLA. už kožną atsilankymų 
i Najorką po apie $150.

Todėl mudu su gerb. Re
daktorium, dar Tareilos ne
matę, nutarėm balsuot už 
jį į iždininkus.

Pats Waterburis guli iš
simėtęs ant kalnų ir didelis 
miestas. Akmeninių kalnui 
galvos lyg kepalai kyšo, o 
apačioj teka upė.

Waterburis yra tai vieta 
kur gyvena Tareila ir kitas 
žymus kandidatas ant SLA.



.DIRVA

GERB. SPRAGILAS

GERI?. SPRAGILO SLAP
TA KELIONĖ Į NAJOR

KĄ, WATERBURY 
IR ATGAL

(Tąsa iš pereito num).
Sutarta — nutarta. Ei

nam j gelžkelio stotį, per
kam bilietus iš sėdę Į trau
kini pleškam į Kanetikut 
šteitą, arba tikriau sakant 
j Waterbury, patyrimui ar 
brangiai kaštuos naujam 
businčiam Susivienijimo iž
dininkui Jonui Tareilai ke
lionės Į Najorką, Į S.L.A. 
centrą.

Nevažiavus valandą lai
ko, štai ir atsiduriam to; 
garsioj Naujos Anglijos 
valstijoj Kanetikut.

Pirm negu kalbėsiu apie 
pačią Kanetikut, pasakysiu 
apie visą Naują Angliją: 
čia yra toks užkampis ku
riame pilna SLA. kandida
tų kaip grybų. Tik paimkit 
Waterbury, Hartfordą, An- 
soniją, Niubritainą, paskui 
ir patį Bostoną, užtektų 
kandidatų Į visus urėdus 
po tris.

Už valandos laiko atsi
duriam pirmame Kaneti
kut valstijos mieste, Brid- 
geporte. Nors tai svarbus 
punktas, ba iš čia mainosi 
traukiniai Į Waterbury, ale 
kažin kodėl čia neišdygo riei 
vieno SLA. kandidato.

Persėdant į kitą traukinį 
ir pleškam Į Watebury.

Nors pro Bridgeportą Į 
Providence ir Bostoną iš 
Najorko daug kartų gerb. 
Redaktorius važinėjo, ale 
iš čia i Waterbury tik pir
mą kartą, ir tikrai nusiste
bėjom abudu, ba va ką pa- 
tyrėm. Nors trumpas ke
lias i Waterbury, ale visu 
pakeliu pilna “Dirvos” skai- 
tojų; iš eilės taip ir eina 
miestai: Bridgeport, Der
by, Shelton, Ansonia, Sey
mour, Naugatuck. Visuose 
juose pilna “Dirvos” ir ge
rų “Dirvos” prietelių ir tik
rų Lietuvių patriotų.

Kelias į Waterbury guli 
paupiu, kurio krantai yra 
aukšti ir uoluoti. Matyt 
kad čia kitais amžiais — 
daug senesniais negu mu
su “užsitarnavę veteranai” 
pradėjo Susivienijimui tar
nauti, čia gamta krėtė špo
sus: čia ėjosi dideli pavil
nio keitimaisi, mainėsi upių 
keliai, vietoj lygumų iškilo 
kalnai, išsivertė akmenynai 
iš žemės vidurių, ir pasili
ko kalnuota. Jau išsyk pa
sirodė man ir gerb. Redak
toriui kad čia taip kaip ir 
Pennsylvania, kalnuota ir 
škaluota, tik durnų nema
tyt. '

Davažiuojam Waterbu
ry. Kaštavo tik po apie 
tris dolarius nuo asabos, 
taigi daug mažiau negu 
kaštuoja Gugiui iš Čikagos 
atvažiuot, ba jis paima iš 
SLA. už kožną atsilankymą 
į Najorką po apie $150.

Todėl mudu su gerb. Re
daktorium, dar Tareilos ne
matę, nutarėm balsuot už 
jį į iždininkus.

Pats Waterburis guli iš
simėtęs ant kalnų ir didelis 
miestas. Akmeninių kalnų 
galvos lyg kepalai kyšo, o 
apačioj teka upė.

Waterburis yra tai vieta 
kur gyvena Tareila ir kitas 
žymus kandidatas ant SLA.

daktaro kvotėjo Dr. Jonas 
Stanislovaitis. čia randa
si ir daugiau norinčių bū
ti kandidatais, ale kalbu tik 
apie tinkamus, o ne apie 
norinčius kandidatuoti.

Nuvažiuojam iš stoties 
slaptai, niekam nieko nesa
kę ir nerašę, patyrinėt apie 
Tareilą. Eina visokių gan
dų, kad jis turi drukštorį 
ar kaip Lietuviškai sako 
aptieką, kad jo duktė aptie- 
koriauja, o jis pats turi lai
ko darbuotis SLA. reika
lais. Sustojam po Tareilos 
antrašu, ir ištikro randam 
aptieką, ineinam į vidų ir 
žiūrim ir matom: darbuo
jasi Tareilos duktė, o pa
ties Tareilos nėra. Taigi 
pasirodo kad gandai apie 

j Tareilą yra teisingi: kada 
jis nori gali išeit iš savo 
biznio, kada nori ateit, ar
ba ir išvažiuot SLA. reika
lais, o jo aptieka vistiek va
ro biznį, nuostolių nėra. 
Užtai turbut jis kandida
tuoja į iždininkus ir sako 
kad jo pasitarnavimas Su
sivienijimui kaštuos tik de
šimtukais prieš Gugio do
larius.

Waterburis yra dar ir ta 
vieta kur randasi tas gar
sus Devenio-Užunario mor- 
gičius, už kurį SLA. virši
ninkai susipešė norėdami 
vienas kitam didesnę garbę 
atiduoti už $25,000 pražu
dymą.

P-lė Tareiliutė patelefo
nuoja, ir štai atpleška pats 
Tareila. Na ir pradėjom 
kalbėtis ir lankyt garsias 
Waterburio vietas. Aplan
kėm Kazemėką banką, pa- 
simatėm su Žemantausku, 
buvusiu SLA. sekrteorium. 
Beje, ir pats Tareila yra 
buvęs SLA. prezidentas — 
daugiausia užsitarnavęs S. 
L. A. veteranas, tik jis ne
sigiria kaip tie kiti ponai, 
į Apsakė mums koks gai
sus yra Waterburis: kad vi
sokiausiose miesto valdiš
kose įstaigose rasi Lietu
vių, ir šiaip kur nepasisuk
si Lietuviai turi gerų vietų 
ir turi gerą varda tarp ki
tų tautų. Lietuviai gyve
na pasirinkę vieną kalną 
vadinamą Brooklynu ir ne- 
užsileidžia kitoms tautoms.

Ale dar nepasakiau kad 
mes nuvažiavom pas Tanel
ius į kalną ant pietų, kur 
susipažinom su visa jų šei
myna. Viena duktė, kaip 
sakiau, vaistininkė, sūnūs 
lanko aukštus farmakolo
gijos mokslus, o jauniausia 
duktė lanko aukštesnę mo
kyklą. Tiesiog tai progre- 
singa ideališka Lietuvių 
šeimyna, kokių daugiau tu
rint Lietuviai galėtume pa
sigirti savo kulturišku pa
kilimu.

Užvažiavus į kalną pas 
Tareilų namus, dairausi ir 
sakau:

— Ištikro čia kaip Penn- 
sylvanija, Susivienijimo iž
dui čia bus taip pat gerai 
kaip Pennsylvanijoj, kur 
Gegužis su Lopeta nori po 
prievarta perkelti.

Tareila sako:
— Kai atvažiuos Penn- 

sylvanijos inspektoriai iždo 
reviziją daryt, jausis kaip 
namie ir mislys kad čia yra 
Pennsylvanija.

Norėjom tik trumpu lai
ku pasimatyt su Tareila ir 
Dr. Stanislovaičiu ir va
žiuot toliau, ale kai sužino
jo Dr. Stanislovaitis kad j 
jų miestą atsilankė tokios 
slaunios asabos, nutarė ne
išleisi išvažiuot iki kitos 
dienos ryto, na ir reikėjo 
Waterburyje nakvoti.

O kad reikėjo nakvoti tai 
kitame num. papasakosiu 
apie Stanislovaičius ir ką 
oer tą naktį gerb. Redak
torius su Waterburieciais 
išpolitikavo.

S. L. A. JAUNIMAS IR BAČIUNAS

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — -užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”.

Mes rūpinamės jaunimo Lie
tuvinimu, nes rūpinamės SLA. 
gerove, mes rūpinamės kad 
į SLA. Pildomąją Tarybą pa
tektų bent pusė Amerikoniškos 
kultūros Lietuvių, tai yra gi
musių, arba augusių, kurie ge
riau supranta šios šalies gyve
nimą ir gali pasidarbuoti daug 
geriau del SLA. negu senieji 
arba “užsitarnavusieji” Lietu
vos ateiviai “veikėjai”.

Mes matome kad SLA. reika
lai virto politiniu, partiniu ir 
asmeniniu dalyku, pradėjus se
niems “užsitarnavusiems veikė
jams” skverbtii savo kandida
tūras į SLA. viršininkus, žinote 
kad koktu darosi skaitant laik
raščius kurie “rūpinasi” SLA. 
gerove. Taip. Tam tikri laikraš
čiai su savo kandidatais rūpina
si tiek SLA. “gerove” kad jų 
plauko žmonės j viršininkus pa
pultų.

“Naujienų” du kandidatai— 
Bagočius ir Gugis—yra žinomi 
pagarsėję socialistai, kurie SLA 
gerove tiek rūpinasi kiek rūpi
nosi iki šiam laikui.

Patys socialistai draugai jau 
gvoltu šaukia “Apsaugok Vieš
patie nuo advokatų....” SLA. 
nariai žino ką reiškia du advo
katai ir abudu svarbiausiose 
vietose. Išeitų taip, kad tauti
ninkai, katalikai, sandariečiai 
ant tiek susmukę jog SLA. gar
bę ir turtą atiduoda socialis
tams.

Nekurie tautininkai, sanda
riečiai ir kiti, pritaria “Naujie
nų’’ šleifui. Naujieniečiai gud
rius “skymus” varydami, prisi
gerina nekuriems tautiškiems 
veikėjams ir ‘glostydami” kom
plimentais, gauna pritarimo net1 
pas mus rytuose, nekalbant jau 
apie Chicagiečius. Juokingiau ir 
būti negali. Kai kurie yra labai 
priešingi Bagočiui, bet už Gugį 
labai užstoja: esą jis nusimano 
apie finansus!.... Jeigu Gugis 
nusimano apie finansus tai Ta
raila ir-gi nusimano nemažiau. 
Tareila nusimanys daugiau, nes 
jis ne advokatas....

SLA. ateitis priklauso nuo 
prezidento ir nuo iždininko. So
cialistai tą žino, dėlto ii- kiša 
savo “užsitarnavusius“-’ žmones. 
Mes tautininkai turėtume tą su
prasti ! Socialistai paėmę į savo 
lankas SLA., socialistins visuo
menę, taip kaip dabar daro. Vi
si žino bolševikų taktiką. Socia
listai šiandien būdami silpni ir 
neturėdami visuomenėj jokios 
įtakos (dauguma jų virto bol
ševikais) dabar nori per SLA. 
narius varyti savo raudonąją 
agitaciją Lietuvos ir Amerikos 
Lietuvių nenaudai. Jų politiniai 
siekiai mums visiems yra ži
nomi. Tuo tarpu Susivienijime 
politikos visai neturi būti.

JAUNIMAS
Jaunimas nekantriai žiuri į 

tokį ‘senųjų’ politikavimą. Jie 
norėtų Susivienijimui darbuo
tis, tik neturi progos. Jie nieko 
“nenuveikę”, “nepasidarbavę”, 
sako ant jų, niekas jų neprilei
džia prie vairo.

Ar kam nors iš musų SLA. 
narių atėjo mintis kad į Pildo
mąją Tarybą pastatyti bent 
trejetą jaunuolių kandidatų? 
Ne! Visi kalba, rašo apie “už
sitarnavusius” narius. Stato 
tuos kurie 25 metus darbavęsi 
SLA. Tarytum garbę suteikia. 
Buvo ir yra jų priedermė pasi
darbuoti kaipo gerų Lietuvių. 
Taip kaip yra priedermė geros 
šeimos vaiko tėvams pagelbėt.

Kokia nauda bus Susivieniji
mui jeigu toks “užsitarnavęs” 
narys tik atsisės į urėdą? Gal 
but nekurie įsisvajoja taip: Ot, 
busiu Taryboj, važinėsiu į po
sėdžius, gausiu dienpinigių, 
gausiu sau paskolą, galėsiu sa
vo material} gyvenimą pagerin
ti, na o toliau tai priklausys

nuo.... depresijos, nuo “sta- 
ko”.

Tokių svajonių kupini, “ru- 
nija” socialistai. Tautininkai, 
“liurbiško” apsileidimo, juos 
remia. Rimtesnieji nariai sar
kastiškai nusišypso: Na, sako, 
sudiev Susivienijimas! Išgelbė
jom nuo bolševikų, o socialis
tai, tai musų draugai, jiems 
SLA. atiduosime. ...

Jaunimas vis dar nesupranta. 
Well, sako jie, mes norėtume 
darbuotis. Niekas musų nepri
leidžia. Nes neužsiimam politi
ka. Mes čia gimiai nepažįstame 
socialistų. Mes norim kad SLA. 
gyvuotų kaipo Lietuviška orga
nizacija. Mes nenorim SLA. in
ternacionalo. Mes nenorim par- 
tiškos politikos. Mes norim pa
daryti SLA. Amerikos Lietuvių 
organizacija. Mes norim kad 
SLA. butų musų visų Amerikos 
Lietuvių širdis. Mums paves- 
kit, tai mes prirašysim visus 
Amerikos Lietuvių į tą organi
zaciją. Mes reikalaujam savo 
žmonių. Mes nenorim Rusiškos 
kultūros vadų. Mes norim Ame
rikonų. Mes žinome kad Amer.- 
Lietuvių ateitis remiasi ant 
SLA. bujojimo. Norit kad SLA. 
gyvuotų, atiduokite ją į musų 
rankas!. .. .

Toki ir kitokį šukavymai gir
disi jaunimo lupose. Amerikoj 
Lietuvių jaunimo dabar yra 
daugiau kaip senių. Jie nori 
dirbti, tik senieji “užsitarnavi- 
sieji” nariai anų neprileidžia. 
Amerikos Lietuvių jaunuolių 
yra išėjusių aukštus mokslus, 
k. t. inžinieriai, chemikai, biz
nieriai, kurie veda dideles į- 
staigas pas Amerikonus ir pa
tys savo; advokatai, daktarai 
visi čia gimę. Kol neduoti jiems 
progos? Jie yra musų Amerikos 
Lietuvių ateitis. Reikia juos už
kinkyti į darbą. How about it? 
Amerikos Lietuviai, pagalvoki
te šaltai ir rimtai!

BAČIUNO KAN
DIDATŪRA

Toliau numatantieji SLA. na
riai stato Bačiuno kandidatūrą 
j prezidentus. Stato jį todėl kad 
jis čia augęs, 2-jų metų atvež
tas iš Lietuvos. Lietuvis. Išrin
kus p. Bačiuną prezidentu, visas 
Amerikos Lietuvių gyvenimas 
įgautų naują pulsą. Jo gražus 
sumanymai kaip Įtraukti jauni
mą į SLA. organizaciją ir kaip 
jį kinkyti į Lietuvybės darbą, 
ras visuose Amerikos Lietu
viuose pritarimo. Bačiunas yra 
jaunuolių atstovas.

Pagalvokite dabar. Kuris ge
resnis prezidentas: Bačiunas, 
Bagočius ar Grinius? Kuris iš 
jų Susivienijimui naudingesnis? 
Ar Bačiunas reformatorius, ar 
Bagočius advokatas- oratorius, 
ar Grinius “užsitarnavęs” vei
kėjas ?

Beveik visi SLA. nariai yra 
nusistatę už naują Pildomąją 
Tarybą. Tas yra labai sveika ir 
naudinga. Jau dabar pats gyve
nimas mus prie to privedė. Rei
kia naujų reformų Amerikos 
Lietuvių gyvenime; kiekvienas 
šaltai protaujantis tą gerai su
pranta, tik neišdrysta viešai 
žodžio tarti. Vieni bijo Gegužio, 
dar kiti Griniaus ir 1.1, ir t.t.. . 
Ta “baimė” yra liekanos Rusiš
kos kultūros. Nenori teisybe į- 
žeisti kito. Tai nėra įžeidimas. 
Tie “aukšti ponai” gali užsi
gauti !....

Koki jie “ponai”? Koki jie 
Am. Lietuvių veikėjai kad varo 
politiką ir tenkina savo asme
nines užgaidas? Ir Gegužis ir 
Grigaitis ir kiti turėtų susipra
sti ant galo, turėtų pasitraukti 
iš tos nelemtos Susiv. politikos 
ir užleisti naujai gentkartei 
švarų SLA. darbą dirbti.

Kodėl socialistai kiša Bago
čių, Gugį, Grinių ir kitus atgy
venusius veikėjus? Kodėl? To
dėl kad jie Grigaičio bernai.

Kaip Grigaitis groja taip anie 
tanciavoja. Tautininkai skaido
si kaip Grigaičio baletas šoka: 
vieni už Grigaitį, kiti prieš. 
Sandariečiai pabučiavo ‘papei’ Į 
delną už Griniaus “vice”. Džiau
giasi Grigaitis sandariečius su
siraitęs. Gerai išeina. Socialis
tai už Bagočių, sandariečiai už 
Grinių, tautininkai “atskalū
nai” už Gugį, na ir SLA. iždas 
ir organas socialistų kišenėj. 
Juk dabar “Tėvynė” leidžiama 
vien tik Gegužio palaikymui 
Susivienijime. Nereikia būti u- 
niversitetą baigusiu permatyti 
kokia kryptim “Tėvyne” yra 
vedama. Visa dvasia “T.” “Gri- 
gaitiška”.

Už tai Grigaitį išrinks “tau
tos vadu”, patupdys ant pensi
jos, ko gero gaus “paskolą” ir 
turėsim nauja “diktatorių”. 
Fašizmas! Fašizmas!

Jie patys muša, jie patys rė
kia. Kolioja, šmeižia Vienybie- 
čius, Dirviečius ir kitus kurie 
už Bačiuną balsuoja, pravar
džiuodami “fašistais”, o patys 
yra fašistai be kabliukų. Gri
gaičio diktatūra visur taip ryš
ki, kad aklas gali nepastebėti. 
Antras “Smetona” arba “Sme
tona Antrasis”....

KITŲ KANDIDA
TŪROS

Apie jaunuolius kalbant pri
einam prie Dr. J. Stanislovai- 
čio kandidatūros. Dr. Stąnis- 
lovaitis yra čia gimęs profe
sionalas, ir jis yra tinkamiau
sias kandidatas j daktarus-kvo- 
tėjus. Dr. Stanislovaičio kan
didatūra sekanti po Bačiuno. 
Turime du jaunuoliu.

Į sekretoriaus urėdą tiktų ir 
Čekanauskas. Jis yra trečias 
jaunuolis.

Dabar lieka “užsitarnavusie
ji”. Kodėl nepatenkinti juos- 
Jie prie jaunuolių reikalingi. 
Tegul vienas laiko kasą, kitas 
“vice”. Kasininku tinka Ta- 
reila, “yigę” J7-n- . Grinius. Nors 
Grinius socialistų ii- socialsan- 
dariečių remiamas, bet reikė
tų jį atitraukti iš “raudonojo 
sleito” ir padėti į Lietuvių. Te
gul žmogus darbuojasi Lietu
vių Susivienijimui, o ne socia
listams ir kitiems politikie- 
riams-skymeriams.

Jei ne Grinius, tinka Mika
lauskas, Vokietaitis, arba Ge
gužis. Be abejo Gegužis tin
kamiausias vice-prezidentas. Jis 
“vaikams” galėtų pamokinimus 
duoti kaip vesti SLA. reikalus. 
Taip kaip geros šeimos tėvas. 
Tik ar Gegužis apsiims?

Šaltai ir rimtai į dalykus žiū
rėdamas, jis turėtų apsiimti. 
Bet jeigu ir neapsiimtų tai at
einantis seimas Gegužį turėtų 
išrinkti “Garbės Prezidentu” 
visam amžiui, už jo atliktus 
darbus Susivienijimui.

Daugumas SLA. narių nusi
statę “šluoti laukan” visą seną
ją valdybą. Kad tas įvyks nė
ra abejonės. Nauja šluota ge
riau šluoja, net ir iš kampų iš
šluoja. Todėl “iššlavus” senuo
sius reikia išrinkti naujus pil
na to žodžio prasme. Turėki
me mes, Amerikos Lietuviai, 
omenyje musų jaunimą, kurį 
neįtrauksime į SLA. tol kol jie 
neturės savo žmonių valdybo
je. Už Bagočių, Grinių, Gugį, 
Gegužį ar kitus jiems lygius 
jaunimas nebalsuos. Tai ne jų 
žmonės. Kitas reikalas jeigu 
bus Bačiunas, Dr. Stanislovai- 
tis. Jie yra naujoji Amerikos 
Lietuvių jiega. Amerikos pro
gresas — naujos jiegos, nauji 
talentai! Lietuviai, o ypač 
“užsitarnavusieji”, turėtų tą 
neužmiršti.

Susivienijimo ateitis pri
klauso nuo galutinos reformos. 
Jeigu šie rinkimai duos pagei
daujamus vaisius tai SLA. at
eitis užtikrinta, nes čia gimęs 
Lietuvių jaunimas turės Lietu
vių ateičia rūpintis.

Vardan labo SLA. organiza
cijos, vardan labo Lietuvystės, 
rinkime jaunimo atstovus į 
valdybą! Jiems pridėkime po
rą “senių”, Tareilą, Mikalaus
ką arba Vokietaitį.

SLA. Nariai, Nominuokit Šiuos Žymius Asmenis:

ANT PREZIDENTO:
Juozas J. Bačiunas Sodus, Mich

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

(Nominuoti reikia tik vieną)

ANT SEKRETORIAUS:
Petronėlė Jurgeliutė (dabartinė Sekretorė) 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 reikįą,,tik du)

SAUGOKIMĖS 
SOCIALISTŲ!

Neleiskime socialistų “sky- 
meriams” mulkint SLA. narius 
su tokiais kandidatais kaip Ba
gočius, Gugis, kurie Lietuvys
tei tiek naudos davė kiek Gri
gaičio socializmui buvo pelno. 
Atėjus laikui, kai reikės Gri- 
gaitininkams pinigų, reikalinga 
bus “mortgičius”. O kur Gri- 
gaitininkai gaus? Na ir stato 
tuodu savo “stulpus” kad pri- 
medžiotų dolarių. Bagočius ge
ras prakalbininkas - oratorius. 
Jis mokės “pasibažyti”, mokės 
ašaroti, prisiegavoti, suminkš
tinti kai kurių silpnų klausyto
jų širdis, kas duos jam progos 
įtikinti savo kvalifikacijas būti 
SLA. prezidentu.

Bet jau ne tie laikai. Jau 
žmonės išgudrėjo. Jau jie tu
rėjo reikalų su advokatais.... 
Tiesa, yra advokatų kurie rim
tai atsidavę Susivienijimui ir 
saugoja jį nuo išnaudojimo, bet 
tie advokatai neturi balso....

Man viešint Chicagoje, teko 
kalbėtis su finansų komisijos

jaunuolio 32 metų amžiaus vy
ro viso universiteto galva-pre- 
zidentu. Chicagos Universite
tas tai ne SLA. Tai yra įstai
ga kuri turi namų užimančių 
tris mylias ploto su desėtkais 
milijonų dolarių turto. Del ko 
išrinko jaunuolį vos 32 metų, 
o ne 50—60 metų pasidarbavu
sį profesorių su atsižymėjimais 
į Universiteto prezidentus? 
Amerikonai žino kad reikią pa
skirti jauną, gyvą, energingą, 
pilną ambicijos jaunuolį kad 
įstaiga bujotų ir augtų. Imki
me mes SLA. nariai pavyzdi iš 
tokių įstaigų kaip Chicagos 
Universitetas.

Niekas dabar Susivienijime 
nepagalvoja apie naujų narių 
pritraukimą. Visi rašo, kalba 
kad reikia jaunuolius .įtraukti 
į SLA., bet neranda budo.

Virš išdėstytos mintys kaip 
tik svarbios. Jas turėtų kiek
vienas SLA. narys priimti kai
po receptą.

Nauja valdyba lai bus JAU
NIMO VALDYBA — jauno 
kraujo, su energija, su noru 
veikti, dirbti! Balsuokit vi
si už juos!

pirmininku advokatu A. Oliu. 
Jis tiek pasakė kad turi tylėti. 
Jam neduoda vietos spaudoje 
(organe) pareikšti savo mintis! 
ir patiekti SLA. finansų rapor-

Pažangieji tautininkai, kata
likai ir sandariečiai, apsisaugo
kime nuo socialistų ir social- 
sandariečių “skymo” ką Gri
gaitis “skymuoja”. Jie juok-

tą. Dabartinė Pildomoji Tary
ba bijo kad nariai nesužinotų 
apie tikrą SLA. finansinį stovį.

Adv. A. Olis yra vienas iš čia 
gimusių, kuris baigė advokato 
mokslą su “teisių daktaro” lai
psniu. Ir jo nuomonė tokia 
kad jaunimo atstovai turi būti
išrinkti ir užimti vadovaujamą 
rolę. Susivienijiman turi pa
tekti biznieriai, kurie nusima
no apie biznį, o ne advokatai, 
daktarai, saliuninkai arba šiaip 
be bizniško išsilavinimo žmo
nės. “Užsitarnavimas” neturi 
svarbos kada organizacija pa
vojuje, kada organizacijoj su- 
snudimas ir vaidai.

Kiek laiko atgal man teko 
skaityti laikraščiuose apie Chi
cagos Universiteto išrinkimą

sis išrinkę savo žmones. Jie 
juoksis iš tautininkų ir kitų 
kad pastarieji vienybės neturi.

Kaip tik dabar taip atsitiko 
kad Grigaitis suskaldė sanda
riečius ir negudrius tautinin
kus. Patys tautininkai reng a- 
si balsuoti iiz socialistus. Aš
patarčiau kasininku statyt Ta
reilą, dėlto kad jis jei ne dau
giau tai tiek pat nusimano 
apie finansus kaip Gugis arba 
kiti. Nei Gugis vienas netvar
ko finansų, taip ir Tareila vie
nas netvarkys. Iždininkas tu
rės sau žinovus kaip dabai- turi.

Tautininkai, balsuokite už 
JAUNIMO VALDYBĄ, suside
dančią iš rimtų patriotų Lietu
vių !

Connecticut Jaunuolis.
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PROHIBICIJOS TRAGI-KOMEDIJA
------- *--------------------

Pereitą savaitę, Santa 
Monica, Calif., iš vienos 
krautuvės, per užpakalines 
duris, išbėgo žmogus su 
nešuliu: jis nešėsi 19 pus- 
kvortinių bonkų degtinės. 
Jis pateko j prohibicijos 
agentų rankas. Jie neno
rėjo to žmogaus areštuoti, 
nes jis buvo Prezidento 
švogeris. Vienas prohibici
jos viršininkas net patarė 
jam pasiduoti svetimą pa
vardę, nes norėjo apsaugot 
jo ir prezidento vardą.

Prezidento Hoover’o už
tarėjai sake kad tas buvo 
tyčiomis sutaisyta, įtrauki
mui į pinkles prezidento 
švogerio ir padarymui ne
malonumo prezidentui.

“Pitsburgh Press” štai 
ką del to sako:

“Mes nematom nieko ne
paprasto šiame atsitikime, 
kadangi beveik pusė Ame
rikos gyventojų geria deg
tinę ir laiks nuo laiko ne
šiojasi ją, net galima sakyt 
kad ir kiti Prezidento gi
minės laužo prohibicijos įs
tatymą. Prezidentas savo 
inauguracijos kalboje tuos 
žmones pavadino ‘kitais vi
sais atžvilgiais gerais pilie
čiais’.

“Nėra jokios gėdos gerti 
arba nešiotis degtinę—taip 
bent mano dauguma ‘ge
riausių piliečių’ ir valdinin
kų — todėl mes nematome 
kodėl šis nuotikis galėtų 
padaryti nemalonumo Pre
zidentui arba jo švogeriui. 
Ištikrųjų federaliai sausie
ji agentai paprastai apsi
žiūri kad neareštuotų ge
riausius piliečius, arba val- 
dinikus, arba valdininkų 
gimines.

“Mes pasipiktiname iš ki
to atsitikimo — kuris su
kėlė mažiau nemalonumo 
Baltojo Namo rateliuose.

“Kitas federalis sausasis 
agentas inėjo į mažą res- 
taurantą Englewood, Colo. 
Jis ten rado vieną geriau
sia žinomų ir labiausia mė
giamų to kaimelio vaikinų., 
kuris prie savęs turėjo tris 
uncijas vyno.

“Tas sausasis agentas su
daužė to vaikino galvą sa
vo šautuvo rankena. Vai
kino mylimoji prašė kad jį 
vežtų pas gydytoją. Agen
tas atsisakė tą padaryti ir 
nugabeno vaikiną į Denver 
kalėjimą. Už septynių va
landų, kada vaikinas buvo 
arti mirties, kalėjimo už
vaizdą pašaukė gydytoją. 
Neužilgo tas vaikinas mirė.

“Valstijos prokuroras iš
nešė žmogžudystės kaltini
mą prieš tą federalį agen
tą.... bet federalė valdžia, 
kaip paprastai, reikalaus 
perkėlimo tos bylos į fede
ral’ teismą, kur ji lengviau 
gali užtarti savo nežmoniš
ką agentą.

‘ imant domėn šio vaiki
no nužudymą už tris unci
jas vyno, ir kitų piliečių 
nužudymą visai neturint 
svaiginančių gėrimų, Pre
zidento švogeris turėtų jau
stis laimingas kad už turė
jimą 19 puskvorčių degti
nėm apsiėjo tik su paprastu 
areštu.

“Ar nedaugiau visuome
nė' simpatijos užsipelno to 
vykino giminės negu Pre
zidento švogerio giminės,

delei tokio nežmoniško įs
tatymo?” užbaigia “Pitts
burgh Press”.

“Sandaros” šmeižtai 
ir Užuojautos

Paprastai nekurie laik
raščiai turi palinkimo žmo
nes šmeižti jeigu jiems už
eina toks upas. Tokio ūpo 
pagauta “Sandara” šį ru
denį, S.L.A. politikierių la
bui, labai bobiškai įsiplepė
jo apie nekuriuos jai nepa
tinkamus žmones. Tiek to. 
Bet to neužteko. Jos redak
toriai perėjo net teisėtumo 
ribas. Tada jau kriminališ- 
kas šmeižtas. Taip ji įsiva
rė prieš p. J. J. Bačiuną, 
niekuo visuomeniniame gy
venime nenusikaltusi žmo
gų. Kada p. Bačiuno advo
katas laišku paprašė “San
daros” tą įkriminavimą ati
taisyti, to rėksnė pasileido 
dar labiau bliauti ir skųstis 
visuomenei kad va nori ma
ne skriausti.... Nekurie 
“Sandaros” šalininkai pati
kėjo kad p. Bačiunas nori 
“Sandarą” užsmaugti....

Gėda laikraščiui imtis 
kriminališkų šmeižtų, gėda 
skųstis visuomenei kad tas 
ar tas jį “kanda”, kuomet 
pats laikraštis begėdiškai 
kitą kanda, visai nekaltą.

Skaitanti visuomenė pri
valo atskirti kritiką nuo 
kriminališkų šmeižtų (nors 
kritika kartais buna aštri ir 
kritikuojamam nemaloni) ir 
neskubėti užjausti laikraš
čiui jeigu jis kriminališkai 
žmones įtardinėja, neturė
damas rimtų argumentų.

Ne tam laikraštis leidžia
mas ir ne kitų šmeižimams 
visuomenė laikraščius turi 
palaikyti.

Dr. šliupas Neištrūksta 
nuo Bausmės

Kaip Lietuvos laikraščiai 
praneša, Dr. J. Šliupas už 
išleidimą Lietuvoje knyge
lės “Tikri ir Netikri Šven
tieji” nepaleidžiamas nuo 
atsakomybės. Pereitą žie
mą buvo jo teismas Šiau
liuose. Jis buvo atrastas 
kaltu, be t apeliavo į Vy- 
riausį Tribunolą. Tačiau ir 
čia negali išsisukti, kadan
gi kunigai įsikibę į skver
nus reikalauja jam baus
mės. •

Kame ten dalykas ir ko
kiu pagrindu Dr. Šliupas 
kaltinamas už tą knygelę 
sunku įspėti.

“Dirvos” knygyne yra 
Amerikoje leistų tų pačių 
knygelių. Kiek iš turinio 
matyt, ten nieko blogo ne
pasakyta, tik paduota ži
nomi faktai apie šventuo
sius.

PRAEITIES TAKAIS
Tu praeitis mano auksine,
Tu širdį dilgini jausmais,
Ir surakinus jais krutinę
Vedi užžėlusiais takais.

Kad vos mintim juos palytėjus 
Apsvaigsta ilgesiu širdis, 
Ir giliai bangai jo užėjus 
Negaliu migti per naktis....

Man tuoj vaizduojasi mergelė, 
Matau jos degančias akis, 
Ir girdžiu tylią jos dainelę, 
Kur skamba meilė ir viltis.

Ir vėl iriuos į meilės šalį
Aš savo laimės išmėgint,
Ir joj suradęs savo dalį
Džiaugsmų žiedelių pasiskint....

Bet nėr ten meilės žiburėlių,
Nei laimės žydinčių džiaugsmų, 
Aš tenai klaidžioju šešėliu 
Prislėgtas ilgesio jausmų....

Jonas Morkūnas.

GAUSKIT, DAINOS
(P. Vaičiūnas)

Gauskit, skaisčios musų dainos, 
Tieskit, šventos, laisvės kelią, 
Kur Baltijos veidas mainos, 
Kur dar Vilniuj brolius gelia! 
Gauskit, dainos, gaivų gandą, 
Liekit meilę mums kaip rasą, 
Kvieskit brolius gerbti drąsą, 
Drąsus laisvės nepraranda! 
Gauskit, dainos, Vyčių gandą, 
Kelkit tautą karžygiauti: 
Lai ji garbę sau suranda, 
Lai ji vyksta Laurų pjauti! 
Gauskit, dainos, didį gandą 
Kad mums dienos rytą lemia, 
Tegul niekas jau nebando 
Priešu žengt į musų žemę!

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

(Tąsa iš pereito num.)

<Pranas: Aš sugalvojau: rytoj išjosiu 
į Matanskius medžioti.... Manęs čia ne
sant, Malvina tuoj išvažiuos namon!

Ona: Bet mane paliksi vieną....
Pranas: Ką darysi, Onute, kitaip nega

lima. ... Jos nelikus, niekas tavęs neper
sekios.

Ona: O Rapolas.... neatsiginu jo....
Pranas: Aš įsakysiu užvaizdai sėsti 

jam ant sprando, gal jiedu susipeš, tada 
tėvas jį kur nors ant šuns iškeis — jis tik 
to ir vertas....

Ona: Ak, Dieve, kaip viskas maišosi... 
Tik neužmiršk rpanęs, čia paliktos, visų 
akim badomos — del tavęs....

Pranas: Nebusi viena, brangiausi: aš 
parjosiu vakarais tave aplankyt....

Ona: Iš taip toli?.... Ak, Praneli.... 
tai aš tave galėsiu matyt?....

Pranas: Taip, Onute, kas antras vaka
ras tave lankysiu čia pat, niekam neži
nant. ... Niekas pasaulyje neprivers ma
ne užmiršt tave.... O kitą metą, kada 
mokslą baigsiu, laiminga tave padary
siu ....

Ona (ašaroja): Kažin ar aš sulauksiu 
kito meto.... Ar Pranukas kitą metą 
dar mane norėsi.... Žiema tokia ilga, 
daug kas gali atsimainy t....

Pranas: Tikėk man, brangi, atmink 
mano žodžius}.... Sakyk, ar pasitikėsi 
man? Ar mylėsi ir lauksi manęs — neisi 
už kito?....

Ona: Tavęs, Pranuk, visą amželį lauk
čiau .... Tiktai tu laikyk mane, vargšę 
mergaitę savo širdyje, kuri paleista tarp 
piktybių ir viską kantriai kenčia del ta
vęs. ...

Pranas: Dėkui, Onute.... Visados tu 
busi su manim, kur tik aš busiu ir ką veik
siu ....

Ona: O kai išvažiuosi į mokslą, ar ma
tysiu tave iki kitai vasarai?

Pranas: Taip, matysi. Per Kalėdas par
važiuosiu; Velykų šventėms taip pat at
lankysiu tave.... Po to — jau ir bus pa
baiga mano mokslo ir pradžia musų lai
mingo gyvenimo....

Ona: Aš melsiuos prie Švenčiausios Pa
nelės kad užlaikytų tave sveiką ir man 
duotų kantrybės pernešti ilgesį ir visus 
nesmagumus kokių galiu tikėtis....

Pranas: Nėjusi, Onute, kai praeis žie
ma ir kita vasara ateis.... Tik turėk vil
tį.... ir mylėk mane....

Abu (susikabinę, jausmingai dainuoja):

Nesiliaus skambėję dainos
Jei mane mylėsi,

Jeigu širdį savo jauną
Man vienam žadėsi....

Lupos tavo bus saldesnės
Neg’ medus koriuose,

Jeigu mane vieną, brangi,
Jomis tebučiuosi....

Balsas tavo bus gražesnis
Už paukščių miškuose,

Jeigu vienam man savo dainas

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

JAVŲ PJUTĖ ĮVAI
RIOSE ŠALYSE

Malonias dainuosi....
Tu gražesnės man už save

Sviete neregėsi,
Jei akelėm skaisčiom save 

Tik mane kerėsi....
Jeigu širdį savo tyrą

Man vienam žadėsi,
Tu brangesnės man už save

Sviete neturėsi...,

(GALAS) 

w

IŠEIVIO DAINA

Aš toli nuo tavęs, Tėvyne,
Skir’ mane svetimi kraštai,
Ir skausmas man spaudžia krutinę 
Kad tavęs nemačiau senai....

Čia mane nekenč’ svetimieji,
Čia laimės negalima rast,
Sau vienas, nulindęs vargdienis 
Vargstu po svetimas girias.

Kaip kalinis urve sėdėdam’s, 
Apleistas nuo savo draugų, 
Giliai užsimąstęs svajoju, 
Ir verkiu praeities dienų....

Likimas toksai mane sutiko 
Nemieloj Kanados šalyj, 
Liūdėti vargu benustosiu, 
Turėdam’s Lietuvą mintyj.

Tokis matyt mano likimas
Nuo pat kūdikystės dienų —
Turiu jį kentėti ir nešti,
Be vilties šviesesnių laikų....

Dzūkų Jurgis.

' SVARBUS PRANEŠIMAS
Pradedant su Nr. 48, “Dirvoje” tal
pinsime labai įdomius aprašymus iš 
Afrikos juodųjų-negrų gyvenimo— 
pirmą kartą Amerikos Lietuviai tu
rės progos tokius nuodugnius apra
šymus skaityti. Prisiuntė “Dirvai” 
Lietuvos Konsulas Pietų Afrikai, p. 
V. K. Račkauskas — Karolis Vairas. 

Būtinai paskaitykit tai!

Beveik nėra tokio mėne
sio kuriame nebūtų kur 
nors javų pjutės. Taip Sau
sio mėn. pjūtis Australijoj, 
Argentinoj, Čili, Naujoje 
Zelandijoje; Kovo — Rytų 
Indijoj, Aukštutiniame E- 
gipte: Balandžio—Žemajam 
Egipte, Kipre, Sirijoj, Maž. 
Azijoje, Persijoje, Kuboj; 
Gegužio—Alžire, Vid. Azi
joj, Japonijoj, Floridoj; 
Birželio— Pietų Francijoj, 
Ispanijoje, Portugalijoj, I- 
talijoj, Graikijoj, Turkijoj, 
■r k.; Liepos — Piet. Angli
joj, Švedijoj, Vokietijoj, 
Austrijoj, Bulgarijoj, P. 
Rusijoj, Nebraskoje, Aukš. 
Kanadoj ir kt.; Rugpiučio 
ir Rugsėjo—Belgijoj, Olan
dijoje, Danijoj, Lietuvoj, 
Norvegijoj, Šiaur. Rusijoj; 
Spalių— Peru, S. Afrikoj; 
Lapkrity—Indo Kinuose.

ĮVAIRIANYBĖS

RUGP. 15 d. Francuzijoj 
iš miesto Arras tapo palei
stas karvelis, kurį Rugs. 9 
d. sugavo Indų Chinijoje. 
Karvelis nuskrido net 7,200 
mylių tolumo.

ARISTOOK apskrit i e s , 
Maine valstijos, ūkininkai 
1925 m. bačką bulvių par
duodavo po $2 ir po $7, da
bar tegauna 50c. Jas išau
ginti jiems atsieina nema
žiau $1.25 bačka.

ŠIAIS metais, vidutiniai 
automobiliai Amerikoje už
mušė po 90 žmonių kas die
ną.

Chemikai tikrina kad kie
toji anglis yra net 550 kar
tų saldesnė už cukrų.

Amerikos žvejai kas me
tai išleidžia apie $10,000,000 
tinklų pirkimams. Tinklai 
ilgai nelaiko, nuolat reikia 
naujų.

Blogi Laikai
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.
pRIE 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

les apysakos, irgi vertės $2.00 perkant atskiroje 
knygoje. Jckis kitas musų laikraštis to neduoda. 
Tuoj pradžioj 1932 metų pasirodys nauja graži 
apysaka iš Lietuvių santikių su Totoriais ir Ru
sais laike Keistučio-Algirdo viešpatavimo. Ne
praleiskit progos jos nepaskaitę.
Skaitykit “Dirvą”, turėsit pasitenkinimo iš jos 
gerų naudingų raštų, gražių dainų, juokų ir tt. 

UŽRAŠYKIT “Dirvą” dovanų saviškiams į Lie
tuvą — kaina metams $3.00. Gausit taipgi do
vanų knygą $2.00 vertės.
Kas neišgali užsimokėti už metus, moka už “Dir
vą” tik $1.00 už pusę metų ir skaito sau be rūpes

čio, o pusmečiui praėjus vėl prisiunčia $1.00,

Tuoj klauskit Informacijų apie Dovanas.

“ D I I? V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Dr. J. Stanislovaitis-Stan
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TAMSYBĖS AI 
Apie pabaigą penkto 

mas buvo persilpnas atsil 
baiTį gaujas, kurios užsiai 
to, todėl imperija buvo pe 
Konstantinopolį. Visa v; 
paskendo barbariškume, 
pamažu kilo aukštyn pei 
šimts šimtmečių.

Kai kurie Romos civil 
tai pergyveno šitas nužem 
ypatingai Italijoje, ir palai 
dėsnių dalykų. Krikščioniu 

• nuolynuose) taipgi užlaikė 
aukštą laipsnį morališkume 
tėkmės negalėjo palaikyti 

(galutino suirimo. Gydyme 
veik visai į rankas kunigija 
kėjo tiek pat ant maldų ir 
ant gyduolių ir kitokiais b 
si savo mokslu apgaudinė 
prietaringus ligonius. Jeų 
bandė užsiimti gydymu, į jį 
jo ir teisės reikalavo nuo jo 
žeminančių dalykų. Jeigu 
ir kraujo nuleidimo prastas 
džiauninkas, vergas) numir 

; jas turėjo gauti jo valdovu 
jo vietoje. Jeigu gydytojas 
hi turėjo užmokėti pabaudą. 

. gonis-ponas mirė tai nabag 
buvo atiduodamas mirusio g 
negalėjo'su juo daryti ką til 
užrašyta viename atsitkime 
dijos karalienė mirdama praš 

'kaipo savo paskutinį prašymą 
dytojas butų tuoj po jos mii 

, tas. Jos vyras taip ir padarė 
• su savo ligone kartu apleido i

Aštuntame šimtmetyje P 
ralius CHARLEMAGNAS ai 
dicinos mokslą sykiu su kitai: 
raštu, bet šis atgaivinimas bu 
kinis ir nėra jokių garsių n 
šiame laike.

Bet 300 metų vėliau, Itali 
ka sugyvėjo ir medicina pasi 
ui laipsnį. Šioje dalyje Europ 

i ja, mokslas, ir kultūra niekac 
sai išnykę kaip toliau šiaurėj, 
prieš barbariškas įtekmes Itali 
lėtą šimtmečių priešakyje. Iki 
mečio Italijoje jau buvo 16 un 

• tai yra tiek kiek visoje Europe 
jos ribų. Didesni miestai kai 
Padua, ir Venecija pritarė mol 
bu medicinos mokslas turėjo 
los garsios mokyklos Salernoj, 
tassino, įsteigtos vienuolių lO-i 
lyje, dabar gavo daug pritarim 
its, Salerno miestas buvo auk: 
garsėjęs ir mokslininkai srovei 
išitą mokyklą iš visų šalių. Mc 
Jis čionai buvo gana aukštas. I 
plojimui turėjo būti studijavęs 
‘is metus, o užbaigimui šio ui 
Mokyklos turėjo mokintis 5 ir kž 
sietus. Jis tada gavo mokslo lai 
b'lulą. Salerno buvo pirmas Eui 
ritėtas duodantis tokį paž 
Mokslo vyrui. Šis įprotis prasidi 

mokyklose, kurios buvo įsteų 
doną 5-me šimtmetyje. Kad. 

Eidavo baigiami, šitokia ceremon 
'° atliekama: studentas gaudav 
lakoje knygą, žiedą ant piršto

j kaktą būdavo duodama jam 
vi.--.ka." vertė studentą domė 

Nosjjcs atsakomybe.
Bet nors šitokios mokyklos gj



v PJUTĖ IVAI.
OSE ŠALYSE

ik nėra tokio mėne- 
riame nebūtų kur 
vų pjutės. Taip Šau
ti. pjūtis Australijoj, 
inoj, Čili, Naujoje 
'joje; Kovo - Rytų 

Aukštutiniame E- 
Balandžio—Žemajam 
Kipre, Sirijoj, Maž.

, Persijoje, Kuboj; , 
i—Alžire, Vid. Azi- 
aponijoj, Floridoj;
i— Pietų Francijoj, 
ije, Portugalijoj, 1- 
Graikijoj, Turkijoj, 
iepos — Piet. Angli- 
vedijoj, Vokietijoj, 
oj, Bulgarijoj, P.

Nebraskoje, Aukš.
j ir kt.; Rugpjūčio 
įėjo—Belgijoj, Ola- 
Danijoj, Lietuvoj,

i jo j, Šiaur. Rusijoj;
- Peru, S. Afrikoj;
y—Indo Kinuose.

PER TVORA 
PASIDAIRIUS

MRIANYBĖS

15 d. Francuzijoj 
o Arras tapo palei- 
’velis, kurį Rugs. 9 
vo Indų Chinijoje. 
i nuskrido net 7,200 
)lumo.
POOK apskrities, 
valstijos, ūkininkai i 
bačkų bulvių par- 
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GYDYMOJSTORIJA
Rašo

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

(Tąsa iš pereito num.)

TAMSYBĖS AMŽIAIS
Apie pabaigą penkto šimtmečio, Ry

mas buvo persilpnas atsilaikyti prieš bar
barų gaujas, kurios užsiautė ant šio mies
to, todėl imperija buvo perkelta j Rytus, Į 
Konstantinopolį. Visa vakarine Europa 
paskendo barbariškume, iš kurio stovio 
pamažu kilo aukštyn per sekančius de
šimts šimtmečių.

Kai kurie Romos civilizacijos elemen
tai pergyveno šitas nužeminančias įtakas, 
ypatingai Italijoje, ir palaikė sėklą del di
desnių dalykų. Krikščionių bažnyčia (vie
nuolynuose) taipgi užlaikė moksliškumą ir 
aukštą laipsnį morališkumo. Bet šitos į- 
tekmės negalėjo palaikyti mediciną nuo 
galutino suirimo. Gydymas papuolė be
veik visai į rankas kunigijos, kuri užsiti- 
kėjo tiek pat ant maldų ir relikvijų kaip 
ant gyduolių ir kitokiais budais naudojo
si savo mokslu apgaudinėti tamsius ir 
prietaringus ligonius. Jeigu ne kunigas 
bandė užsiimti gydymu, į jį šnairai žiurė
jo ir teisės reikalavo nuo jo sunkių ir nu
žeminančių dalykų. Jeigu po jo gydymo 
ir kraujo nuleidimo prastas žmogus (bau
džiauninkas, vergas) numirė tai gydyto
jas turėjo gauti jo valdovui kitą žmogų 
jo vietoje. Jeigu gydytojas užgavo poną 
tai turėjo užmokėti pabaudą. O jeigu li- 
gonis-ponas mirė tai nabagėlis daktaras 
buvo atiduodamas mirusio giminėms, ku
rie galėjo su juo daryti ką tik norėjo. Yra 
užrašyta viename atsitkime kad Burgun
dijos karalienė mirdama prašė savo vyro, 
kaipo savo paskutinį prašymą, kad jos gy
dytojas butų tuoj po jos mirties nužudy
tas. Jos vyras taip ir padarė ir gydytojas 
su savo ligone kartu apleido šį pasaulį.

Aštuntame šimtmetyje Francuzų ka
ralius CHARLEMAGNAS atgaivino me
dicinos mokslą sykiu su kitais mokslais ir 
raštu, bet šis atgaivinimas buvo tik liglai- 
kinis ir nėra jokių garsių medikų vardų 
šiame laike.

Bet 300 metų vėliau, Italijos respubli
ka sugyvėjo ir medicina pasiekė aukštes
nį laipsnį. Šioje dalyje Europos civilizaci
ja, mokslas, ir kultūra niekad nebuvo vi
sai išnykę kaip toliau šiaurėje, ir kovoje 
prieš barbariškas įtekmes Italija buvo ke
letą šimtmečių priešakyje. Iki 15-to šimt
mečio Italijoje jau buvo 16 universitetų— 
tai yra tiek kiek visoje Europoje už Itali
jos ribų. Didesni miestai kaip Milanas, 
Padua, ir Venecija pritarė mokslui ir sy
kiu medicinos mokslas turėjo pritarimą. 
Tos garsios mokyklos Salernoje ir Monte 
Cassino, įsteigtos vienuolių 10-me šimtme
tyje, dabar gavo daug pritarimo ir pagal
bos. Salerno miestas buvo aukščiausia iš
garsėjęs ir mokslininkai srovėmis plaukė 
Į šitą mokyklą iš visų šalių. Mokslo laips
nis čionai buvo gana aukštas. Kandidatas 
įstojimui turėjo būti studijavęs logiką per 
tris metus, o užbaigimui šio universiteto 
mokyklos turėjo mokintis 5 ir kaip kada 7 
motus. Jis tada gavo mokslo laipsnį arba 
titulą. Salerno buvo pirmas Europos uni
versitetas duodantis tokį paženklinimą 
mokslo vyrui. Šis įprotis prasidėjo Persi
jos mokyklose, kurios buvo įsteigtos Neš
to, ionų 5-me šimtmetyje. Kada kursai 
būdavo baigiami, šitokia ceremonija būda
vo atliekama: studentas gaudavo laikyti 
rankoje knygą, žiedą ant piršto apmauti, 
ir į kaktą būdavo duodama jam bučkis.

viską.'- vertė studentą domėtis savo 
rr?fesi ics atsakomybe.

Bot nors šitokios mokyklos gyvavo ir

medicinos mokslas buvo aukštai gerbia
mas, vis viena nebuvo jokio moksliško 
progreso. Pjaustyti žmogaus kūną nebu
vo daleista ir mokinimas buvo vien tik iš 
raštų Hippokrato, Galen’o, Avicenno ir ki
tų garsių gydytojų praeityje. Arabai taip
gi įnešė daug teosofijos (mokslas apie su- 
sinešimą su Dievu) ir burtų.

Likusi dalis Europos, kaip viršiau mi
nėjau, buvo toli pasilikus nuo Italijos, bet 
apie 12-tą šimtmetį jau turime tris garsias 
medicinos mokyklas — Paryžiuje, Mont
pellier, ir Bolognoj, į kurias atvyko daug 
jaunų studentų.

Dabar esame apžvelgę kursą medici
nos Vakarų Europoje, Lotynų tarpe, laike 
mokslo suirimo amžiaus. Gryžkime dabar 
prie ankstyvosios dalies to periodo (350 
metų musų gadynės) ir eidami į Rytus ra
sime kad Graikijos žmonės dar tebemąsto 
ir laike tokios visuotinos degeneracijos da
vė mums keletą labai gabių mokytojų. Bu
vo keturi tokie Graikų gydytojai kurie iš
garsėjo. Jie buvo visi labai išsilavinę ir 
mokyti žmonės ir visi atsižymėję ne kuo 
jie patys sutvėrė, bet jų surinkimais kitų 
rašytojų žinių.

Pirmas iš jų buvo ORIBASIUS, kuris 
gimė Pergamos mieste 4-me šimtmetyje ir
buvo draugas Julijono Apostato. Taip pat 
kaip ir Galen’as, jis buvo vyras didelio 
abelno mokslo ir gabus rašytojas. Įprašy
tas imperatoriaus, jis surinko viską kas 
buvo žinoma apie medicinos mokslą iki 
tam laikui ir jis taip nuodugniai ir moks
liškai tą padarė kad jo darbai’ labai jį iš
garsino. Jis mažai ką pridėjo prie medi
cinos mokslo, nors pats buvo gabus gydy
tojas. Jis. labai sekė Galen’ą anatomijoje 
ir fiziologijoje.

AETIUS, kuris gyveno biskį vėliau, 
pradžioje 6-to šimtmečio, nebuvo toks gar
sus kaip Oribasius, bet jis užsitarnavo sa
vo garbingą vietą surinkdamas ir sutrauk
damas tokius raštus kurie buvo pražuvę. 
Jis buvo pirmas iš garsių krikščioniškų 
gydytojų, bet jo krikščionybė ir jo medici
na buvo supinta su prietarais.

ALEKSANDRAS iš Tralles, Lydijoje 
(Maž. Azijoje), kuris gyveno paskutinėje 
dalyje 6-to amžiaus, pasekmingai prakti
kavo mediciną Ryme ilgą laiką ir galų ga
le savo senatvėje parašė 12 knygų apie jo 
pasekmes studijavime ir prityrime. Jis 
buvo daug originališkesnis raštyojas negu 
Oribasius arba Aetius, ir jis nebijojo lai
kytis skirtingos nuomonės nuo Galen’o. Jo 
mokslas parodo kad jis buvo supratingas 
ir tėmijantis gydytojas. Jis pasidavė prie
tarams to laiko ir patarė vartoti visokius 
burtus ir maldavimus prieš ligą.

Galų gale, POVILAS iš Aeginos yra 
paskutinis ir gal but geriausia žinomas iš 
šitų Byzantijos gydytojų. Mokykla Alek
sandrijoje dar tebegyvavo ir jis ten studi
javo. Aleksandrijos mokykla visados tu
rėjo reputaciją anatomijos moksle ir chi
rurgijoje. Povilas labai gabus buvo chi
rurgijoje ir moksle pagelbėjimo prie gim
dymo. Jis yra skaitomas kaipo pradėtojas 
obstetrikos mokslo. Jo darbai ir raštai pa
rodo kad jis turėjo daug gabumo ir moks
lo šioje šakoje. Jo reputacija buvo taip di
delė kad Arabų akušerkos pasikviesdavo jį 
pagalbon, nors paprastai Arabai neleisda
vo vyrams būti prie gimdymo kūdikio.

(Bus daugiau)

I41 E T U V O S 
ŽEMLAPIAI

30c
Kaina: vietiniams po 25c.

Su persiuntimu j kitus miestus — 30c.

Reikalaukit “Dirvoje”

Mano Sąrašas į Susivienio- 
jimo Pilstomą Tarybą

Visi politikieriai siūlo sa
vo kandidatus tai ir aš, kai
po didelis diplomatas, štai 
pasiūlau savo kandidatus:

Ant Prezidento:
Gegužio “Sekretorius” 

(Pilnai patyręs SLA. reika
lų ir politikavimų vedime)

Ant Vice-Prezidento: 
Grigaičo gizelis Prunskus

Ant Sekretoriaus: 
Gugio “pagelbininkas” 

(Patyręs knygvedystėje)
Ant Iždininko: 

Gyvenimo Dumblų autorius 
(Kuriam labai reikalinga 
pinigai pačią ir vaikus rė

dyti ir šerti)
Ant Daktaro-Kvotėjo 

Daktarą kuris gydė Zosei 
šonkaulius.

Ant Iždo Globėjų: 
Du žymiausius sandariečius 
kurie nuėjo Grigaičiui ba

tus pucuoti.

Lietuvos Feljetonistas Gri
cius apie Grigaitį:

Prunskaus galvelėje an
tras “ Ar i j o n ų prisikėli
mas”. Po “Gyvenimo Dum
blų” autoriaus, už visuo- 
nišką “pasitarnavimą” me
dalį skiriu buvusiam “San
daros” redaktoriui, o da
bar Grigaičio gizeliui, SLA. 
Apšvietos Komisijos nariui, 
didžiai gerbiamam Juozui 
Pronskui.

Jis pora metų atgal pa
pildė pirmą “Arijonų Pri
sikėlimą”, dabar “Sanda
roj” papildė antrą: Rašy
damas apie Čhicagą, tauti
ninkus ir Bačiuną, jis atsi
dūrė net Hagos teisme, po 
to pas Hapsburgus, Hohen- 
zollernus, Hitlerį, Voldema
rą, čebatsiuvius ir kriau- 
čius....

Jei “Sandara” ir “Nau
jienos” turėtų redaktorius 
pilnoj tos pasakos prasmėj, 
jie pasiųstų Pronskų su jo 
raštais įvykdyt trečią “Ari
jonų Prisikėlimą” kur nors 
kaip pav. Kalvarija.

Su Pagarba.
/

Pranas Jurginaitis sako: 
Adata visą amželį siuva ir 
siuva kitiems, o pati nuo
ga.

Taip ir “Sandara”: už 
socialistus skalija, skalija, 
o vis kaip ubagė taip uba
gė. Socialistai nei nugrau
žto kaulelio nekyšteli....

1931 KALENDORIUS 1931

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

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

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

Lapkritis-November
Sekmad. 22 Cecilijos kent. Dainė, šiauris, Rustenis 

Klemensas. Liubarte, Visuomis, AldonisPirmad. 23
Antrad. 24 Jonas nuo kryž. Rumbautas, Uola, Valdė
Trečiad. 25 Kotryna kar. Vismantas, Germė
Ketv’tad. 26 Silvestras. Švitrigaila, Dobilis, žemputis
Penktad. 27 Virgilijus. Girdutė, Rusnis, Skomantas
šeštad. 28 Mansvetas. Rimgaudas, Vakarė

★ ★ ★ ★ A' "A-----------------------------------------------------------------------------

Į ASTROLOGIJA ii ----- i

I
šio periodo ženklas yra:
MEDĖJAS (SAGITTARIUS)

Nuo Lapkričio 22 iki Gruodžio 23 d. į

i

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

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

+ * -k ★ 'k 'k -¥•)£■

(“Liet. Aide” Aug. Gri
cius, kuris šią vasarą lan
kėsi Amerikoje ir buvo Či
kagoj, rašo:)

Čikagos Lietuviai puikus 
žmonės. Nepatiko man kad 

J jie, kaip susitarę, peikė 
vieną žymiausių Čikagos 
veikėjų, p. Grigaitį, “Nau
jienų” redaktorių. Jis esąs 
ir šioks ir toks. Ir surem- 
bėjęs maždaug 1890 m. idė
jose, ir persenęs, ir orto
doksas, ir išauklėjęs komu
nistų vadus. . . . Pripylė ant 
žmogaus eilę kaltinimų, net 
skaudu darosi.

Kaltinimai, p. Grigaičiui 
metami neturi jokio pagrin
do. P. Grigaitį aplankėme 
ir pasiryžę galvą paguldyti 
jį teisindami.

Grigaitis nusipelnęs ko
votojas, padaręs Lietuvai 
daug nuopelnų. Garbingas 
žmogus. Tik dabar, kai jis 
vaidina rolę to garsaus ka
rio kurs įtūžęs įsivėlė į prie
šų eiles, ir kaip pradėjo 
prieš dešimtis metų kardu 
mosuoti, taip užsimiršęs, 
kovos karščiu apsvaigęs 
tuščioj vidurlaukėj vienas 
pats ir tebemosuoja — ko
vos laukas jau bala žino kur 
nuslinko, varsnų varsnas į 
šalį pasistūmė, — dabar jis, 
man rodos, turi Maironio 
apdainuotos Trakų pilies 
garbę: “Pelėsiais ir kerpėm 
apaugus aukštai”....

Čikagiškiai neturėtų per
daug p. Grigaitį peikti. Juk 
tai puikus, žilutėlis senu
kas. Atrodo kad jis pabam
bėjęs, pabaręs įkyrius vai
kus, ištrauks iš kišenės sal
dainių saują ir pabers:

— Nu, šia, ieliai. Bet to
liau, žiūrėkit kad tokių štu- 
kų nebūtų....

Be to, p. Grigaitį reikia 
ir pasigailėti. Pamanykit, 
augino, mokė desėtkus vi
sokių Bimbų, o šie — prak
tiški Amerikiečiai! — pa
matė kur moderniškesnis 
darbas ir geresnis pelnas, ir 
nuėjo komunizmą šinkavo- 
ti. Pikta ir liūdna senukui.

P. Grigaitį reikia gerbt. 
Muzejines retenybes ir ar
cheologines iškasenas turi 
gerbt kiekvienas kultūrin
gas žmogus. Tikiu kad Či- 
kagiečiai kultūringų žmo
nių vardo nenorės prarasti.

REIKALAUKIT TUOJAU IKI DAR TURIME

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

KAINA $1 IR $1,50
Siųskite pinigais arba čekiais a: money orderiais adresuodami:

“ DI R V A ”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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VILKAVIŠKIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

(Tąsa iš pereito num.)

Senas Suvalkijos miestas, 
su naujai įsteigta vysku
pija, pragarsėjęs Žydais

Tik Įvažiavus iš Vokieti
jos Lietuvon, 21 kilometras 
nuo pirmutinės gelžkelio 
stoties Kybartų, tiesiai ry
tų pusėn plentu randasi 
Vilkaviškio miestas. Vil
kaviškin sueina trys plen
tai, būtent: Naumiesčio, 
Mariampolės, ir Kybartų, 
ir kokie septyni vieškeliai.

Per Vilkaviškį teka dvi 
upės, viena vadinasi Vil
kauja, kita vadinama Raū- 
svė ir Žeimena (nežinau 
kuris vardas tikras). Abi 
upės Įteka iš rytų, kurios 
palei katalikų bažnyčią su
teka į vieną ir teka per vi
durį miesto.

Pats miestas labai kuom 
nepasižymi, tik gali pasi
girti savo Žydais. Gyven
tojų turi apie 12,000, dau
guma Žydai; yra Lietuvių, 
Vokiečių, Rusų, ir kaip ko
kis vadinantis save Lenku.

Prekyba daugumoj Žydų 
rankose, nors jau yra ko- 
perativų kelios krautuvės 
ir šiaip pavienių Lietuvių, 
bet tas dar žymės nepada
ro. Prieš karą iki 1910 m. 
visa prekyba buvo žydų.

Vilkaviškis yra apskri
ties miestas, valsčiaus tei
sėmis, todėl jame yra daug 
valdiškų įstaigų, kaip tai: 
apskrities viršininkas, po
licija, taikos teisėjas, teis
mo tardytojas, notaras, mo
kesčių inspektorius ir daug 
kitų.

Mokslo įstaigos yra šios: 
Žiburio gimnazija, Žydų 
gimnazija, kelios pradžios 
mokyklos. Taip pat yra 
kunigų seminarija ir vys
kupija, kurių dabar Lietu
voje yra daug, todėl teko 
viena ir Vilkaviškiui.

Prie Rusų viešpatavimo 
čia buvo pastatyta didelės

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)

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.

€407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638— 
— » ■ ■ » B *» m * , ■ w w „ r, „ ********* » w ■

SUTAUPYSIT KAIP NIEKADOS 
PIRMIAU NESUTAUPĖT!

Vyrams ir Vaikinams Grynos Vilnos 
i SIUTAI IR OVERKOTAI 
i ......... $14.50

Visokių stylių, visų mietų — Vertės $20 iki $25
THE KRAMER & REICH CO.

| 7002-01 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

J REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS a
• Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
j tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
i -Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- 
j kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOLIS
i 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

murinės kareivinės, ir ypa
tingai po 1905 metų čia sto
vėjo daug Rusų kareivių.

Pramonės įmonių yra- ke
lios: saldainių, muilo, papi
rosų, apie keturi malūnai. 
Visos šios įmonės, išski
riant du malimu, yra Žydų 
valdomos.

Maldos namų yra: kata
likų, evangelikų, žydų si
nagoga ir buvo nuo prieš
karinių laikų dvi Rusų sta
čiatikių cerkvės. Iš vienos 
dabar padaryta kareiviams 
kino, o iš kitos rodos kata
likų bažnyčia.

Rusų valdžios buvo pa
statyta didelis spirito va
lymo punktas su daug gerų 
trobesių, kuriuose dabar 
įrengta elektros stotis.

Vokiečių-Rusų karo me
tu Vilkaviškis mažai nu
kentėjo, nes didelių mušiu 
nebuvo, tik prabėgančių su
sišaudymai.

Dabar miestas plečiasi, 
nes plėtimais! gavo žemės 
iš esančių prie miesto dva
rų — Kišiniškių ir Vilka- 
viško dvarų — tik gaila 
kad statyba labai netvar- 
kiai vedama: kas kaip nori 
taip statosi. Nežinia keno 
kaltė.

Švarumo atžvilgiu Vilka
viškis negali girtis, nes te
kanti per vidurį miesto upė 
labai Žydelių užteršta, ka
dangi visos išmatos verčia
mos upėn, iš kurios vasa
ros laiku tiesiog dvokia.

Senoviškas padavimas
Apie Vilkaviškį yra toks 

padavimas: kur dabar sto
vi miestas su apielinke, ki
tą sykį buvęs didelis pelkė
tas miškas su daugybe vil
kų, nuo kurių ir upė su 
miestu gavo vardus, tik sa
koma miestas senovėj va
dinosi Vilkuviškis, gi vė
liau pradėta vadinti Vilka
viškis.

Dar nesenai buvo žmo
nių kurie atsiminė kad to; 
vietoj kur dabar stovi paš
to rūmai ir elektros stotis 
buvę pelkės ir jose perėda
vę laukinės antys. Tas vi
sai tiesa, nes Vokiečių oku
pacijos metu jiems radus 
storus cemento išliejimus, 
išrodė kad kas po jais pa
slėpta, ir pradėjo ardyt, tik 
paskui buvo baimės ir dar
bo pakol užtaisė skylę, nes 
vanduo pradėjo veržtis vi
su smarkumu ir buvo bai
mės kad gali užliet miestą, 
nes Rusai tas pelkes užpy
lė ir pastatė dabartinius 
elektros rumus.

Buvusių pelkių žymes 
dar galime matyti ir dabar 
palei katalikų bažnyčią, kur 
yra didelis nenaudojamas 
slėnis su keletą šimtamečių 
medžių, nes bažnyčia stovi 
visai ant upės kranto.

J. V. Selmistraitis.

DIRVA

LIETUVA LAIMĖJO HAGOS 
TEISME

ATIDAVIMAS BYLOS 
HAGOS TEISMUI

Šitoks Tranzito Komisi
jos raportas buvo patiektas 
Tautų Sąjungos Tarybos 
posėdžiui Rugsėjo m. 1930. 
Taryba atrado kad Komi
sijos raportas “iškelia ypa
tingai” svarbius klausimus, 
turint omenyj “bendruosius 
interesus” ir kad “Taryba 
tikrai negalėtų šiais klausi
mais išsireikšti be nuodug
naus šio raporto išgvilde- 
nimo”. Tadel Taryba nuta
rė šį klausimą atidėti iki 
sekančio savo posėdžio — 
Sausio mėn. 1931 m.

Laike ilgų debatų, kurie 
įvyko šiame Tarybos posė
dyje del kalbamojo Tranzi
to Komisijos raporto, Lie
tuva užėmė griežtai prie
šingą Tranzito Komisijai 
poziciją. Ji nuodugniai įro
dinėjo kad nei viena sutar
tis, nei vienas Lietuvos 
tarptautinis užsiangažavi
mas (pasižadėjimas) neuž
deda jai jokios prievolės 
atidaryt tranzitą su Lenki
ja geležinkeliais, upėmis,! 
ar kitokiu budu. Lietuvos! 
delegatai išnaujo išdėstė 
visą Lietuvos-Lenkijos gin
čo bylą, nurodydami Lenkų 
politinius tikslus, prideng
tus techniško susisiekimo' 
forma. Jie nurodė kad ši 
byla yra kilus iš Tarybos 
rezoliucijos priimtos 1927 
m. Gruodžio 10 d., kuri už
dėjo abiem šalim pareigą 
“pradėti derybas”. Lietuva 
sąžiningai tas derybas ve
dė, bet rezoliucija neuždė
jo, ir negalėjo uždėti, Lie
tuvai pareigos susiderėti 
jai nepriimtinais; pamatais. 
Lietuva lojaliai vykdė Ta
rybos rezoliuciją, bet ji ne
gali sutikti nei su Tranzi
to Komisijos raporto išva
domis, nei su jos rekomen
dacijomis; kitais žodžiais, 
Lietuva dabartinėmis sąly
gomis, t. y. kol neišrištas 
pamatinis Vilniaus klausi
mas, negali savo politikos 
pakeisti ir atidaryti susi
siekimui su Lenkija savo 
geležinkelių.

Visas didelis Tarybos re
zoliucijoj numatytas pla
nas “užmegsti santikius”, 
aišku, nuėję niekais. “Pas
kutinis šiaudas” už kurio 
glaima buvo užsikabinti 
buvo Tranzito Komisijos 
raportas ir ypatingai jo 
esencialė dalis del Kaišia- 
dorių-Lentvaravo linijos a- 
tidarymo. Šiuo ir nutarta 
pasinaudoti.

Pasiūlyta kreiptis į Ha
gos Tarptautinį Teismą, 
kuris išrištų ginčą tarp 
Tranzito Komisijos ir Lie

tuvos griežtai priešingos 
nuomonės. Lietuva su tuo 
sutiko. Taigi šiame posė
dyje ir nutarta atsiklausti 
Hagos Tarptautinio Teismo 
“patariamos nuomonės” (ji 
nėra privaloma) ir sufor
muluota sekantis paklausi
mas:

“Taryba prašo Tarptau
tinį Teismą malonėti parei
kšti konsultativę nuomonę, 
einant Pakto 14 straipsniu, 
sekančiu klausimu:

“Ar tarptautiniai esan
tieji galėję pasižadėjimai, 
faktinoje padėtyje, verčia 
Lietuvą — ir jeigu taip tai 
kuriomis sąlygomis — pa
daryti žygių atidarymui 
trafiko, ar tam tikrų trafi- 
ko kategorijų, Kaišiadorių- 
Lentvaravo geležinkelio ša
koje?”

Šis klausimas ir buvo 
sprendžiamas Hagos Teis
me Spalių mėnesį. Kaip 
matėm. Hagos Teismas pil
nai pripažino teisybę Lie
tuvos pusėj ir vienbalsiai 
pripažino kad jokios sutar
tys nei pasižadėjimai Lie
tuvos neverčia atidaryt su-

THE PENNZOILS LOS DEL 
LABDARYBĖS

The Cleveland Pennzoils, Cleve- 
lando geriausi pusiau profesionaliai 
footbolistai, susitiks su smarkiais 
South Akron Awnings šį sekmadie
nį Clevelando Stadiume, ir šito lo- 
šio visas pelnas .eis į George S. Dal
ias Thanksgiving Dinner Fund. Šis 
lošis bus išsprendimui kurie yra ge
riausi pusiau profesionalai čampio- 
nai Ohio valstijoje. Pennzoils žada 
gerai pasirodyt, nors Awnings yra 
skaitomi geresni.

George S. Dalias, labdaris res- 
tauranto savininkas nuo West 3rd 
street, rengia šį lošį geram tikslui. 
Dalias tikisi pamaitinti 20,000 alka
nų nelaimingų žmonių ir jų šeimy
nų per Thnaksgiving savo restau- 
rante. Jis tą daro kas metai, per 
aštuonis metus, ir jo obalsis yra: 
“Niekas neturi būti alkanas per 
Padėkavonės Dieną”. Visuomenės 
parama reikalinga šiame futbolo lū
šyje, nes tikietai tik 50c ir $1, o 
visi pinigais eis alkanųjų sušelpi- 
mui. Tikietus į šį lošį gSlima iš- 
anksto pirkti iš Pennzoil Stočių. 
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i GERIAUSIAS ALIEJUS 1 
ŽIEMOS LAIKU

TYRAS PENNSYLVANIA 'ALIEJUS
= Kuris Lubrikuojasi net po-zero Temperatūroj
= Kada tik paleidžiat motorą žiemą, jusė motoro aliejus = 
Ę persikeičia nuo ledo temperatūros Į ugnies karštį veik = 
= staiga. Apsaugokit savo motorą tose permainose su E 
= Pennzoil del žiemos. Jis pradeda lengvai šaltame ore ir = 
E tuo pat laiku užtikrina visišką lubrikaciją aukščiausiose x 
= motore temperatūrose. Jis ilgiau tęsėja, taigi mažiau = 
= kaštuoja nuo mylios.

PENNZIP

VISOSE PENNZOIL STOTYSE
The Columbia Refining Company

= Dalyvaukit George S. Dalias Labdarybės Footbolo Lošyj : 
Cleveland Pennzoils vs. Akron Champions

= CLEVELAND STADIUM
Ę Sekmadienį po pietų, Lapkričio 22, nuo 2:30

sisiekimą su Lenkija.
Tuo budu visos Lenkijos 

pastangos priversti Lietu
vą užmegsti su ja santikius 
ir vėl nuėjo niekais. Ji mė
gino kąsti, bet įkando — 
akmenį. (Galas)

Sekmadieniais Važinėjimas 
Visą Dieną už 25c.

The Cleveland Railway Company 
pradedant su šiuo sekmadieniu, 22 
d. Lapkričio, įveda papigintą važi
nėjimą tramvajais tiktai per visą 
sekmadienį, visas 25 valandas, nuo 
šeštadienio vidurnakčio iki sekma
dienio nakties. Nusipirkęs už 25c 
tam tikrą speciali pasą, žmogus, ga
lės važinėti visą tą dieną visais ka
rais ir autobusais.

Šis pasas yra naujausias dalykas 
kokis kada buvo bandyta padaryti.

1. Su kožnu paso savininku ga
li veltui važiuoti du vaikai žemiau 
12 metų amžiaus veltui.

2. Tas pasas galima paduoti ki
tam kada pats atlieki savo važinė
jimą, ir tas taipgi gali važinėti vi
są tą dieną kur tik jam reikia.

Turint pasą, galit važinėt per vi
są 400 mylių tramvajų linijų ii- 100 
mylių autobusų Clevelande. Vietoje 
mokėti už važiavimą, reikia tik pa
rodyti konduktoriui pasą ir viskas.

Tas daroma todėl kad sekmadie
niais tramvajai vaikšto beveik tuš
ti, o žmogus kad ir norėtų kur su 
šeimyna išvažiuoti nenori brangiai 
mokėti už važinėjimą ir sėdi na
mie. Ryte važiuodamas į bažnyčią 
tėvas nusipirkęs pasą, sugryžęs ga
li atiduot žmonai, ji gali aplankyt 
drauges, vakare tuo pačiu pasu vai
kai gali važiuot į teatrą ar kur no
ri.

Kas šventadienį ir sekmadienį bus 
nauji pasai.

Cosmopolitan Grand 
Opera Company

Clevelande pirmą kartą bus per
statyta garsi pasaulinė opera “Ma
dam Butterfly”, Gruodžio 8 d., da
lyvaujant Cosmopolitan Opera Co. 
miesto auditorijos Muzikalčj salėj.

Kadangi dalykas einasi Japonijoj, 
žymiausią rolę turės Japonietė pri
ma donna, Hizi Koyke, kurią New 
Yorko kritikai pripažysta žymiausia 
pasauline artiste tai rolei.

Koyke yra gimus Tokyo mieste, 
duktė samurajo ir Japonietės moti
nos, kuri buvo priėmus krikščiony
bę. Jos motina mirė ir ji buvo iš
auklėta Budistės močiutės, mokin
ta Amerikos misijonierių. Ji pri
kalbino savo tėvą, stiklinių dalykų 
išdirbėją, leisti ją važiuoti Į Colum
bia Universitetą New Yorke, kur 
norėjo mokytis kūdikių globos dar
bo. Studijavo meną ir muziką ir 
jos muzikos mokytojai patyrė kad 
ji turi balsą tokį kaip yra žinomas 
vakarų pasaulyje, ne plonas čypian
tis kaip Japonų paprastai yra.

Carlo Beroni, tada vadovavęs San 
Carlo Opera Company, ją suradęs 
išmokino ir priruošė į debiutą ro
lėje “Butterfly”. Patyrė jis kad 
ji turi didelį dramatišką gabumą ir 
naturalę graciją.

Nuo to ji ir pradėjo pasižymėit 
Amerikoje ir kitose šalyse. Dabar 
dalyvaus Clevelande toje garsioje 
Puccini operoje, “Madame Butter
fly”.

Apsaugokit .
SAVO NAMUS NUO 

APVOGIMŲ . • •
LAIKYKIT LEMPAS DEGANČIAS 
IR KUOMET MIEGATE . . .

''Vagys retai įsilaužia Į apšviestus namus. Todėl tai 
krautuvės, dirbtuvės ir bankai nakties laiku palieka de
gančius žiburius. Policija skaito žiburius geriausiais 
savo draugais apsaugai nuo plėšikų ir užpuolikų.
Jūsų namai . . . jūsų šeimyna . . gyvastis tų ku
riuos jus mylite į. . . ištikro yra vertos tos apsaugos' 
kokią naktinės šviesos duoda. Deginimas elektriškos 
lemputės per naktį kaštuoja tik apie centas.
v Atsargumo delei laikykit nors vieną lempą degančią 
kožname aukšte savo namuose nakties laiku.

The Electrical League
* Builders Exchange Building 'r 18-tas Aukštas 

Prospect Arti Ontario Cherry 2535

KLAUSKIT PAS MUS INFORMACIJŲ KAIP APŠVIESTI JŪSŲ KIEMĄ, AP
SAUGOJIMUI NUO PLĖŠIKŲ KURIE TYKO PATAMSĖ.I UŽPULT ŽMONES.

Pataria Laikyt Lauke Ži
burius, Atsargai

Electrical League pradeda ragin
ti miesto gyventojus laikyti užži
bintus elektriškus žiburius nakties 
laiku namo išlaukėje, kaipo apsau
gą nuo plėšikų ir nuo nelaimingų 
atsitikimų.

Namo lauke degantis žiburis yra 
ne tik geras privatinis policijantas, 
bet kartu yra ir pigus, sako Lygos 
viršininkai. Žiburio įtaisymas visai 
menkai kaštuoja ir taipgi nebrangu 
yra jo deginimas.

Policijos departmentų viršininkai 
daugelio Amerikos miestų šitą su
manymą užgiria.

“Plėšikai ir užpuolikai visada iš- 
tyrinėja aplinkybes toje vietoje kur
rengiasi prie darbo ir nusprendžia 
ar jiems pasiseks. Jeigu aplinkybės 
yra prieinamos, jie nustato laiką 
savo darbui — ar tai apvogimui na
mo ar užpuolimui savininko einan
čio iš garadžiaus į namą. Bet jeigu 
aplinkybės pasirodo nepatogios jie 
toje vietoje nedaro ir persikelia j 
kitą vietą, kur jiems esti patogiau.

“O svarbiausia kliūtis plėšikams 
ir užpuolikams yra ta jeigu toje 
srityje yra daug šviesų. Jokis kri
minalistas nemėgsta rodytis švieso
je, kur jį galėtų pamatyt namų sa-

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyeią 

1310 Russell Road 

* B I Z N I E 11 I A I * 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

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

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

Banks Printers-Publishers
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn, 2498 “DIRVA”
0820 Superior ave. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS
1308 E. G8th St. ENd. 4932

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN

G606 Superior Avenue
M. ROMAITIS

13416JEdgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS

6412 White Ave.

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

P ainters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Ave. Hend. 0732
Dry Cleaners

Real Estate-InsuranceC. F. PETRAITIS
G702 Superior Av. HEn. 790G P. MULIOLIS ’

6606 Superior Ave.
Groceries-Meats

RestaurantsJOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS 
į 6901 Superior ave. ENd. 9720

KAZ. OBELIENIS
1404 E. 66th St. HEn. 6716

T. NEURA
2047 Hamilton ave. PR. 9709 į

BOLES. ANDERSON
1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS 

6J05-07 Superior..av ENd. 0756

vininkas, kaimynas arba praeinantis 
policijantas.”

Geriausias būdas naudoti tokį po- 
licijantą-žiburį yra įtaisant jį už
pakalinėj namo dalyje lauke ir lai
kyti uždegtą tamsiose valandose.

Electrical League suteiks Cleve- 
landiečiams patarimus apie šviesų 
suvedimą. Apsilankius j Lygos pa
rodą elektrikų dalykų 18-me aukšte 
Builders Exchange Building galit 
matyti visko kas reikalinga.

AUTOMOBILIŲ
B a r g e n a i

HUDSON 1931 Custom Brougham,
Specialiai budavotas Murray vir-

I šus, G vielų ratai, naujas kaštavo 
I $1795, dabar parsiduos už $875. 
■ Važinėtas tik 200 mylių.
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 už $495. 
Lengvos išlygos.

PLYMOUTH 1932 Floating Power 
Sedan, mažai važinėtas, puikioje 
padėtyje, niekur kitur už tą kainą 

l negausit, tik $495. Išlygos kaip 
j perkant naują.

1 MUSU 8 METŲ BIZNIO PATYRI- 
j MAS YRA JŪSŲ PRO7EKCIJA

Bennett Motor Sales 
6115 Superior Ave.

HEnderson 2248

Pirmas Cukraus F 

kas jau Veikia

, Dar pernai, Lietuve; 
riausybei padedant, F: 
iii ministerijoje susi 
ikcinė bendrovė “Liet 
Cukrus”, kurios tikslą 
nipintis cukraus pasig

. nimu Lietuvoje.
Bendrovė nustatė ka> 

plėtimui cukraus gam 
reikia Lietuvoje past: 
cukraus fabriką. Fabį 

' tinkamiausia vieta r 
Mai’iampolės apskr., K 

idškio dvare.
Fabrikas per metus k 

kiro pastatytas ir šių 
j Spalių mėn. 14 d. įv 
# iškilmingas atidaryn 

Ji kurį atsilankė Vyriai 
įės nariai, vice-minister 
iepartmentų direkto r i■ 
■pandos ir visuomenės 
ievai. Fabriką pašvei 
io ir labai gražią kalbą 
akė arkivyskupas Kare 
aus. Ministeris Pirmin 

lias p. Tūbelis fabriką at 
Įiino ir atidarė.

Po šių iškilmių fabril 
pradėjo veikti. Jis kasu 
galės apdirbt cukrinių n 

■ elių nuo 5000 hektarų p 
to. Šymet runkeliais bu 
apsėta 2,900 ha. Tačiau 1 

ją metą jų manoma užsi 
jrirš 8,000 ha žemės plot 

Tokiu budu jau kitą me 
vargiai šis vienas fabrik; 
įstengs apdirbti visą cuki 
niais runkeliais užsėjan 
įlotą. Jiems apdirbti reil 
ią daugiau fabrikų. 
Lietuviško cukraus kain 

Įsiutinai dar neapskaičiiu 
ia, tačiau manoma kad j 
kilogramas kainuos 70-9 
rentų. Vėliau gal but kai 

,ja sumažės iki 45c kilogra 
,mui. Dabar užsienio cuk 
raus kilogramas kaštuoji 
1 lt. 10c.
Norint išlaikyti vieto 

'amybą, ji turės būti sau 
jojama muitais, po 60 cen 
ja kilogramui.
i Pradėjus fabrikui dirb 

1 daug gero pelno ture; 
aki’inių runkelių auginto 
ii; taip pat čia duoną už 
įdirbs ir dalis darbininkų 
no budu krašte liks kel 

■Ulijonai litų, kuriuos pir- 
Bau.už cukrų užsieniams 
mokėdavo.
Pažymėtina kad svar

iausius fabriko statymo 
ubus atliko patys Lietu

ms inžinieriai. Technišką, 
įkraus apdirbimą tvarkys, 
fkoslovakai, cukraus ga-l 

1 vbos specialistai. į
J. K. Ss.

Hunas sulaužė žmogų.
1

, Butrimonys. Alytaus ap-p 
r. Spalių mėn. 13 d. Pir-C 
os bažnytkaimio gyv. Jur- J 
s Vyšniauskas 67 • metų: j

: tž., pirmą kartą atvažia- ž 
ij Butrimonių miestelyje t; 
antį M. Gurvičio malūną, e 
įėjo pasiįdomauti malu-!s. 
įsutvarkymu. Bet per ne-į p 
argumą vališio ratas pa- L 
ivo jo švarko galą ir urnai 
raukė. Nors greitai malu-į 
t buvo sustabdytas, bet ar

į i'šniauską ištraukė jau 
ai sudaužytą: sulaužytos 
įjos ir rankos. Sutriuškin- . ( 
galva ir krūtinė, taip kad u

, buvo netekęs žmogaus i

0(

Adolpas Jaki 
ADOLPH JA 

Lietuvis G rabi
Lietuviai reikale kreipdamiesi p; 
ringą patarnavimą. Laisnuotas 
patiškas, mandagus, greitas ir g 
ravimas. Vežimai ligoniams į ii 
sąžiningiausios, žemiausia kai: 
lėšos, $150.00 ir aukštyn.

6621 EDNA AVE.

*



mynas arba praeinantis 

būdas naudoti tokį po- 
rį yra Įtaisant ji už- 
m o dalyje lauke ir lai- 
. tamsiose valandose.
League suteiks Cleve- 
patarimus apie šviesi) 
.psilankius į Lygos pa- 
ų dalykų 18-me aukšte 
change Building galit 
kas reikalinga.

MOBILIŲ 
r g e n a i

31 Custom Brougham, 
mdavotas Murray vir- 

ratai, naujas kaštavo 
.r parsiduos už $875. 
ik 200 mylių.
J Coupe 1928 gerame 
•as pirkinis už $195. 
įimokėjimas.
IAKER President Vie
lų ratai, gražus Įren- 
kaštavo $2400 pereitą 
• atiduosim už $495. 
/gos.
1932 Floating Power 
ii važinėtas, puikioje 
kur kitur už tą kainą 
: $495. Išlygos kaip 
ią-

'Ų BIZNIO PATYRI- 
USŲ PRO7EKCIJA

Motor Sales 
iperior Avė. 
ierson 2248

$ IS LIETUVOS B KĄ MAČIAU LIETUVOJE TRUMPAME 

JOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYVENIME

AI*
nmerce) 

elers

AZICKAS 
ve. ENd. 4635

’ublishers

:va” 
ve. ENd. 4486

ŠUKYS
ENd. 4932

•aphers

BARTKUS
HEn. 3535'

perhangers

DEBESIS
Hend. 0732

;-Insurance

TOLIS 
rior Avė.

rants
JDERSON 
t Street

rs

IAZIS
t ENd. 0756

Pirmas Cukraus Fabri

kas jau Veikia

Dar pernai, Lietuvos vy
riausybei padedant, Finan
sų ministerijoje 
akcinė bendrovė 
Cukrus”, kurios 
rūpintis cukraus 
nimu Lietuvoje.

Bendrovė nustatė kad iš
plėtimui cukraus gamybos 
reikia Lietuvoje pastatyti 
cukraus fabriką. Fabrikui 
tinkamiausia vieta rasta 
Mariampolės apskr., Kvie- 
tiškio dvare.

Fabrikas per metus laiko 
buvo pastatytas ir šių me
tų Spalių mėn. 14 d. įvyko I jo iškilmingas atidarymas, 

’į kurį atsilankė Vyriausy
bės nariai, vice-ministeriai, 
departmentų direkto r i a i, 
spaudos ir visuomenės at
stovai. Fabriką pašventi
no ir labai gražią kalbą pa
sakė arkivyskupas Karevi
čius. Ministeris Pirminin
kas p. Tūbelis fabriką atra
kino ir atidarė.

Po šių iškilmių fabrikas 
pradėjo veikti. Jis kasmet 
galės apdirbt cukrinių run-1 
kelių nuo 5000 hektarų plo
to. Šymet runkeliais buvo 
apsėta 2,900 ha. Tačiau ki
tą metą jų manoma užsėti 
virš 8,000 ha žemės ploto. 
Tokiu budu jau kitą metą 
vargiai šis vienas fabrikas 
Įstengs apdirbti visą cukri
niais runkeliais užsėjamą 
plotą. Jiems apdirbti reik
sią daugiau fabrikų.

Lietuviško cukraus kaina I galutinai dar neapskaičiuo-i 
ta, tačiau manoma kad jo' j kilogramas kainuos 70-90 
centų. Vėliau gal but kai- 

1 na sumažės iki 45c kilogra-- 
niui. Dabar užsienio cuk
raus kilogramas kaštuoja 
1 lt. 10c.

Norint išlaikyti vietos 
gamybą, ji turės būti sau
gojama muitais, po 60 cen
tų kilogramui.

Pradėjus fabrikui dirb- 
' ti, daug gero pelno turės 
; cukrinių runkelių auginto- 
> jai; taip pat čia duoną už

sidirbs ir dalis darbininkų. 
Tuo budu krašte liks keli 

a milijonai litų, kuriuos pir- 
I niiau už cukrų užsieniams 

išmokėdavo.

pavidalo. Vyšniauskas tuo
jau mirė. Policija tiria prie
žastį. “L. U.”

susikūrė 
“Lietuvos 
tikslas — 
pasigami-

SMULKIOS ŽINIOS
— Spalių 14 d. Telšių 

valse. Kuprių km. važiuo
jant iš Telšių namo, Rainių 
miške, Telšių vals., užpuo
lė du revolveriais ginkluoti 
plėšikai, kurie iškratę ki
šenes atėmė iš jo 45 litus. 
Tamsumoje Sauka plėšikų 
žymių nepastebėjo.

— Spalių 13 d. Daugų ko- 
lionijos gyventojo Jono Le- 
nartavičiaus iš nežinomos 
priežasties sudegė kluonas 
su visais jame buvusiais ja
vais ir pašaru ir buvusis po 
vienu stogu tvartas. Nuo
stolių padaryta 6000 litų. 
Turtas apdraustas 3950 litų 
sumoje.

— Spalių 17 d. 
Grybauskaitė, gyv. 
vos valse., Alšėnų 
parsinešusi bonką 
savo kambaryj girtavo, ne
išeidama oran ir rytojaus 
metu ji rasta mirusi. Spėja
ma, kad ji alkoholiu nusi
nuodijo.

— Spalių 14 d. Kriokia- 
laukio valse. Krikštonių km. 
gyventojas Juozas Kazlau
skas, susiginčijęs su savo 
tėvu Pranu, parmesdams jį 
ant žemės ir užgaudamas į 
suolą, perlaužė du šonkau
lius, nuo ko pastarasis kitą 
dieną mirė. “L. U.”

Elena 
Garlia- 
dvare, 

spirito,

Į tai 
. tie
siais

ku-
Igos 
ikos

nčią

Obuolių Eksportas 
Neįmanomas

I Šymet buvo ųumatoma di
delis obuolių eksportas. To
dėl rūpintasi tą eksportą 
sutvarkyti ir pagerinti įve
dant eksporto kontrolę. Ta
čiau susidėjusiomis sąlygo 
mis esant dezorganizuotai 
rinkai Vokietijoje, taipgi ir 
kitose valstybėse į kurias 
Lietuvos obuoliai eidavo, 
eksporto galimumai labai 
sumažėjo. Todėl šiuo tarpu 
obuoliai išvežami labai ma
žu kiekiu, daugiausia pri
puolamomis siuntimis. Da
bar Vokietijoj ir kitų kraš
tų rinkose obuolių kainos 
labai žemos. Pirkėjai nepa
jėgia už prekes mokėti ak
redityvais ir tuo būdu mu
sų eksportininkams nors ir 
dideles pastangas dedant, 
sunku žymesnį obuolį kiekį) 
parduodi, juo labiau, kad 
Lietuvos rinkoje obuoliui 
kainos nežemos, kartais net 
aukštesnės už esamas kai
nas užsienyje. Tokia tai pa
dėtis yra šiuo laiku. Kas 
bus artimiausioje ateityje 
dabar sunku pasakyti, bet 
realių davinių spėliojimais, 
jog obuolių eksportas duos 
žymesnių rezultatų, tuo 
tarpu nėra. Pernai obuolių 
eksportui sąlygos buvo vi- 

norėjo pasiįdomauti malu-;saį kitokios ir, kai]) žinoma, 
no sutvarkymu. Bet per ne- kaštas turėjo pajamų už 
atsargumą vališio ratas pa- jgVCžtus obuolius per 5,000,- 
................  000 litu. “D. N.”

Pažymėtina kad svar- 
I blausius fabriko statymo 

darbus atliko patys Lietu
vos inžinieriai. Technišką 
cukraus apdirbimą tvarkys 9 Čekosloyakai, cukraus ga- 

| mvbos specialistai.
J. K. Ss.

Malūnas sulaužė žmogų.

Butrimonys. Alytaus ap- 
skr. Spalių mėn. 13 d. Pir
mos bažnytkaimio gyv. Jur
gis Vyšniauskas 67 • metų! 

| amž., pirmą kartą atvažia-j 
.1 vo į Butrimonių miestelyje į 

I esantį M. Gurvičio malūną,1 
J norėjo pasiįdomauti malu-į 
I no sutvarkymu. Bet per ne

gavo jo švarko galą ir ūmai -- 
įtraukė. Nors greitai malu- Vl 
pas buvo sustabdytas, bet 
Vyšniauską ištraukė jau 
visai sudaužytą: sulaužytos 
kojos ir rankos. Sutriuškin
ta galva ir krūtinė, taip kad 
jis buvo netekęs žmogaus

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS 

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

tštas
2535

ap
es.

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS
Lietuvis Graborius

| Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsit tei- 
I singa patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim- 
I patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar- 
S ravimas. Vežimai ligoniams j ir iš ligonbučio. Kainos 
S sąžiningiausios, žemiausia kaina palaidojimo, visos 
| lėšos, 8150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
’ 6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.
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Rašo DR. F. PUSKUNIGIS
Ką patyriau Gothenburge

Birželio 27 d. šių metų iš
vykau Švedų-Amerikos li
nijos laivu “Gripsholm” į 
Lietuvos uostą Klaipėdą su 
pirma Amerikos Lietuvių 
Ekonom. Centro Ekskur
sija. Visi ekskursijos da
lyviai jautėsi smagiai. Vie
na kad laivas suteikė kelei
viams geriausius patogu
mus; kita, jautėsi kaip na
mie žinant kad Švedų-Ame- 
rikos linija yra nuosavybė 
vienos Skandinavų tautos, 
kuri buvo ir yra visą laiką 
Lietuvos draugu ir gyvena 
tik už “Baltijos ežero”.

Visoje Lietuvos istorijoje 
nėra nei vieno atsitikimo 
kuris galėtų liudyt jog ka
da nors ta tauta butų pa
darius Lietuvai žalos. Taip 
ir jautėsi kad Lietuvių isto
rinis kelias ėjo ir turi eiti į 
vieną kryptį su musų prie- 
teliais Skandinavų tauto
mis.

(Nuo Redakcijos: Šve
dai savais laikais buvo Lie
tuvos priešai, kaip ir Vo
kiečiai kryžeiviai ir kaip 
Rusai, bet nepaliko pas Lie
tuvius nei prieš vieną tų 
tautų tokios neapikantos 
kaip prieš Lenkus, nes anos 
tautos kariavo, sustojo ir 
paskiau rado reikalo susi- 
draugaut su Lietuviais. Da
bartiniais laikais Švedija, 
kaipo kultūringa, ne mili- 
tariška šalis, liko Lietuvai 
draugiškesnė net už kitas 
kaimynines valstybes.)

Po ramios ir linksmos ke
lionės, visi ekskursantai at
vyko Į Švedijos uostą, Go
thenburg, dienai auštant. 
Jautėmės esą Europoje, ar 
geriau sakant Lietuvos pa
kraštyje. Rodos pėkščias 
patrauksi iš Gothenburgo 
ir atsidursi Lietuvoje. Vi
si žinojom kad Švediją ir 
Lietuvą dar skiria Baltijos 
jura. Jausmai tarsi prieši
nosi tokiam sveikam san- 
protavimui, rodėsi čia ne
gali būti jokios juros, jei ir1 
yra tai tik “ežerėlis”, nuo1 
kurio kranto “pasistiebę” jau 100 metų kaip neturėj

pamatysim Klaipėdą ir pa
moję ranka gausim laivelį 
kuris perkels mus į Lietu
vą. .. .

Išlipę iš laivo, sutvarkę 
bagažus, tapome pakvies
ti linijos atstovų ant užkan
džio. Mums besistiprinant 
atstovai pareiškė kad tiek 
ir tiek laiko dar traukiniu 
vaižuosim į Kalmar, Balti
jos uostą, iš kur laivu iš
plauksiu! į Klaipėdą. Iki 
traukinio išėjimo, tą laiką 
išnaudos aprodymui mums 
Gothenburgo, apvežiojant 
laivų kompanijos autobu
sais. Tas mums patiko. Ir 
išvažiavom, vadovų lydimi. 
Palydovai gerai kalba Ang
liškai, jie nuosekliai pasa
kojo apie mus žingeidau- 
jąnčius dalykus.

Pirmiausia metėsi į akis 
didelė švara ir tvarka gat
vių, trobesių, sodnų ir vi
suomeninių įstaigų. Jau ne
kalbant apie pasiturinčių 
pavienių gyventojų trobe
sius, ką mes vadinam Ame
rikoje “cottages”, apsuptus 
gražiais sodneliais ir tvo
relėmis, matėsi dideli plyti
niai murai iki septynių au
kštų. Mums atrodė kJd šie 
turi būti svarbios valdiškos 
įstaigos, bet palydovai pa
aiškino kad tie trobesiai 
priklauso darbininkų gru
pėms (sąjungoms). Pasiro
do kad viename gyvena se
nos slaugės, kitame seni 
mūrininkai, vėl kitame dai- 
lydės. Kitur vėl jaunuoliai 
gimę arba iš po ligos tapę 
invalidais, mokosi atitinka
mo jų padėčiai amato, ir tt. 
Paaiškėjo kad jokių nei 
karšačių, nei ’ nesveikųjų 
užlaikymui prieglaudų nė
ra ir jų niekas ųereikalaii-’

Kiekvieno' luomo, ama-,ia.
to bei profesijos žmonės 
turi susikūrę darbingumo 
laiku savo nuosavius vieš
namius, kur jie jaukiai ir 
patenkinančiai gyvena ir 
jaučiasi kad jie yra tų na
mų savininkais ir turi visi 
juose lygias teises.

Pabaigoje keliones musų 
vadas pareiškė kad Švedija

jo jokių karų ir ji nemano 
niekad kariauti. Ramiose 
aplinkybėse gyvendama ši 
šalis galėjo vystytis kultū
riškai ir todėl ji stovi tarp 
pirmaeilių kultūroje paki
lusių tautų.
Palyginus musų Amerikos 

Lietuvių gyvenimą
Darosi koktu kuomet ma

tai tokį kultūrišką susipra
timą musų kaimyninės tau
tos, žinant kad mes, Lietu
viai, turėdami tiek įvairių 
pašalpinių ir kitokių orga
nizacijų, neįstengiam įsigyt 
nei vieno viešo namo kur 
galėtume sutalpint musų 
senelius, jų ramiai karša
čiai. Turime S. L. A. (sa
koma milijoninė turtu or
ganizacija), ar galime pa
sididžiuoti ir pasidžiaugti 
kad ką nors kultūringo vi
suomeninio per tą organi
zaciją iki šiam laikui nu- 
veikėm? OMusų organizaci
nis turtas šildo svetimus už 
mažą musų kapitalui rizi
kingą nuošimtį. Ir labai 
keista turi atrodyt nuoša
liai stovinčiam kuomet gir
disi taip garsių kartojimų: 
“užsitarnavę veikėjai”, “se
ni veikėjai”, “nauji veikė
jai”, “visiems žinomi tos- 
anos kolonijos veikėjai”. Iš
rodo kad musų veikimas 
apsireiškia tik tuščiais šu
kavimais, ’ politikav i m a i s, 
dievai žino kokiais sumeti
mais (jeigu ne asmeniniais 
bei ypatiško keršto ir kar
jeros siekimais....). Yra 
musų tarpe ir veikėjų su 
gerais norais savo tautos 
kultūriniams darbams, bet 
ne visi “garsieji veikėjai” 
juos paseka ir dirba tokioj 
pat tobuloj dvasioj.

(Bus daugiau)

I O ? ROSEDALE O 
| Ki 0ry Gleaning Go, 
X tlEnd. 7906
4 C. F. PETRAITIS, Prop.
£ 6702 Superior Ave.,

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 

6307 SUPERIOR AVE.

Didelis Važinėjimo Papigiaimas!
Važinekit visą Sekmadienį

u z
Gažit Vežtis su savim vaikus veltui
Kiekvieną sekmadienį ir šiaip šventomis dienomis Kompa

nija pardavinės pasus kurie duos jums teisę važinėti bent gat- 
vekariu arba motorbusu po visus 400 mylių tramvajų linijų ir 
100 mylių motorbusu kelių šios kompanijos sistemos musų mie
ste. Jus galėsit važinėt su tuo pasu visą dieną kiek tiktai no
rėsit — visai nesirūpinant apie užmokestį pinigais arba tikie- 
tais, nei nereiks pirkti ar prašyti transferų. Kožnas paso sa
vininkas galės su savim vežtis du vaiku iki 12 metų amžiaus 
arba jaunesnius visai be jokio mokėjimo už juos.

Galit išsivežti savo šeimyną sekmadienį pamatyt miestą. 
Už kožną 50 centų vyras ir žmona ir keturi vaikai gali nuva
žiuot į bažnyčią, aplankyt draugus, nuvažiuot apžiūrėt žymes
nes miesto vietas, nuvažiuot į teatrą, arba kur tik užsimanys. 
O kada paso patys nenaudosit, galit jį paskolint savo draugams 
ar giminėms tą dieną naudotis.

Gaukit sau pasą iš konduktoriaus bent kada po vidurnak
čio šeštadienį. Jis bus geras iki 1 vai. ryto Pirmadienį.

šis sekmadienio-šventadienio pasas, liberališkiausias 
papiginimas transportacijoje kokis kada buvo duota, 
bus parduodamas kas Sekmadienį ir šventadienį, — 
Padėkavones Dienoj, Kaltiems, Naujiems Metams, 
ir tt. Bus geras nuo 12:01 ryto tą dieną iki 1 v. ryto 

sekančią dieną.

'ČAe CLEVELAND
RAILWAY COMPANY

TAKE___A STREET__ CAR OR _ A MDZ
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SLA. NARIAI. SUSI- 
PRASKIME

Kaip matome iš įvairių 
laikraščių, tai į SLA. Pil
domąją Tarybą jau turime 
kandidatų po kelis į kožną 
vietą. Butų malonu maty
ti kad rimti SLA. nariai ir 
tinkanti tam darbui laimė
tų nominacijas.

Žiūrint į kandidatus pa
simato ir tokių kurie lenda 
kur jiems nereikia. Kaip 
iš skelbimų matom, Dr. Vi- 
nikas palaiko vietą ant sek
retoriaus. Man rodos, jei
gu jis turi savo profesiją 
tai kam lysti kitai ypatai 
už akių. Vėliau tokie vir
šininkai nori dvigubo atly
ginimo, nes laiko savo vie
tas ir dirba del SLA., na ir 
tada reikia pagelbininkų, 
kuriuos samdosi už ’S.L.A. 
pinigus, kaip dabar daro 
Gegužis ir Gugis.

Dabar mums nariams lai
kas apsigalvoti kad nebūtų 
paskiau pervėlu. Duodami 
balsą už juos žeminam ki
tus.

Balsuokime už “Dirvoj” 
paduotus kandidatus, busi
me patenkinti jų darbu ir 
Susivienijimui bus nauda.

Senas Narys.
Nuo Redakcijos: Dr. Vi- 

nikas nėra joks daktaras- 
gydytojas, jis skaitosi “dip
lomatijos daktaru”, baigęs 
tam tikrą mokslą. Bet jis 
negali būti kandidatu, nes 
sako dar nėra Amerikos pi-

į Ofiso
I MAin
f P. J. KERŠIS
T 1426-8 Standard Trust Bldg 
tY Baigęs teisių mokslą Cumber-
* land Universitete ir <’ J
4 su Teisių ofisu advokatų 
t Collister, Stevens 
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ŠVEDU AMERIKOS 
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KUMPAS KELHAS į LIETUVĄ per ŠVEM JA

KALĖDŲ EKSKURSIJOS
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 laivakortės gau

si narnos pas vietinį agentą arba: 
i SWEDISH AMERICA LINE 
| 21 State St. New York City

lietis. Bet šiame pareiški
me yra daug teisybės ir 
SLA. nariai Akroniečiai ži
nos už ką reikia balsuoti, 
jeigu linki gero Susivieni
jimui.

MIRĖ. Lapkr. 5 d. d. mirė 
S. Levulis, palaidotas Lapkr. 
8 d. Velionis buvo ramaus bu
do ir laisvų pažiūrų. Giminės 
palaidojo jj su protestonų tikė
jimo apeigomis, nors jis buvo 
katalikas. Liko moteris ir vi
si suaugę vaikai. Jis ilgai gy
veno Akrone, turėjo daug pa
žystamų, todėl šermenyse da
lyvavo daug žmonių. Palaido
tas miesto kapinėse.

SVEČIAI. Pereitą savaitę 
lankėsi Akrone buvęs Akronie-' 
tis, dabar gyvenantis Daytone 
biznierius S. Kubilius, su- juo i . 
buvo atsilankęs ir P. Venys.

BEDARBĖ. Kaip visur taip ' 
ir čia bedarbė siaučia po seno
vei. Didesnė pusė Akrono Lie
tuvių yra be darbo, nekurie iš
važinėjo kitur, kiti šiaip taip 
čia skursta, kiti miršta, na ir 
taip palengva Akrono Lietuvių 
skaičius mažėja.

Lietuvių našlių moterų skai
čius didinasi, o vyrų ir senber
nių mažėja.

APSIDEGINO. Antulių du
ktė tūlas laikas atgal apsidegi
no, ji paimti gydyti ligonbu- 
tin. Tėvams gailestis ir nuo
stoliai. Mergaitė yra vos ke
turių metų amžiaus.

Keliautojas.

Pristatėm i namus visokią anglį 
ir koksus. Greitas ir teisingas pa
tarnavimas. 
POCAHONTAS tonas ...........

Kaitri anglis 
POCAHONTAS .................... .

anglis su mažai pelenų
W. VIRGINIA Lump ...........
KENTUCKY Lump ...............

Petras C. Komeras
■ Lietuvis Anglininkas 

1201 East 80th St. 
Tclef. GArfield 3956-IU

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN 
EUROPA 
Mažiau Negu 5 Hienas Ant Vandens 
per Charbourg-6 dienos per Bremen 
TIK 7 DIENOS LIETUVON 
Spec, trūkis iš Bremerhavcr

Arba ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klescs kai nes j abi 
usi dabar galėję
Informacijos iš vie- 4įję 
tinių agentų arba tjjfa
1119 EUCLID AVE.

CLEVELAND I____lloyp

NORTH GERMAN

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNĄ IR ATGAL 
PER HAMBURGĄ

$179 Trečia Klase
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

Viršminėta kaina dabar galėję ant 
visų musų laivų.

Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus, fe

Hamburg-American Line
839 Union Trust Big. Cleveland

Pinigai Jusy 
Kišeniuje!

Sirguliavimai, negalėjimas atlikti 
savo darbo prideramai, rūpestis apie 
jūsų sveikatą, išima pinigus iš jūsų 
kišeniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti ranka Įdeda 
pinigus į jūsų kišenių.

PAIN-EXPELLER*
Įrcg. J. V. Pat. Biure.

pagelbės jums užlaikyt jūsų sveikatą, jūsų fizišką patvarumą, jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žinomų 
n’.entų. Išima gėlimą, sustingimą, skaudėjimą iš persidirbusių, pa.l- 
susių muskulų TUOJAUSJ
Kąįna 35c. ir 70c. ..... Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vtisbažcnklį.
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i Kas Girdėt Cievelande-Apkeiinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

UKRAINIEČIŲ LIAU-I PRIE KO FANATIZMAS Jįe .susitarę bandė užslėpti
DIES BALETAS

Kitą sekmadienį, Lapkričio 
29 d., nuo 8:15 vai. vak., mies
to auditorijos Muzikalėj salėj 
bus Ukrainą Liaudies Baletas. 
Pora savaičių atgal ta pati tru
pė turėjo baletą Chicagoj, apie 
ką labai gražiai atsiliepia net 
Lietuviški laikraščiai, “Sanda
ra” ir “Naujienos”.

Baleto vadas, Vasile Avra
menko, dabar jau randasi Cle- 
velande ir ruošiasi prie savo di
džio tautiško vakaro. Jis lan
kėsi “Dirvos” redakcijoje ir la
bai nuodugniai apsakė savo 
darbo tikslą, savo idėją kokia 
po jo darbu slepiasi, ir plačiai 
išpasakojo kaip Ukrainiečiai, 
su kuriais Lietuviai nuo 13-to 
šimtmečio turėjo net spiarkių 
karų, šiandien yra draugingi 
Lietuviams ir kaip jie jaučia 
Lietuvių draugingumą čionai 
Amerikoje ir tenai, savo tėvy
nėje, Ukrainoje.

Ukraina, tiesa, yra atidalin
ta nuo Lietuvos dalimi Rusijos 
ir dalimi Lenkijos, Ukraina yra 
tauta iš apie 45,000 žmonių, 
taip kad didumu mes su jais 
negalime lygintis. Bet, sako 
Avramenko, Lietuva buvo lai
mingesnė, pataikė geresnę pro
gą ir gavo savo nepriklauso
mybę, jų gi vadai buvo susi
skaldę, jiems nepasisekė laiku 
susigriebti dirbti, ir proga at
gauti laisvę liko uždaryta.

Dabar jie dirba, bet sunku 
dirbti, kadangi Ukraina pada
linta tarp Rusijos ir Lenkijos. 
Po Rusais bolševikai juos lai
ko vergais, po Lenkais — irgi 
negali laisvai atsikvėpti.

Ukrainus su Lietuviais suar
tino bendras priešas — Lenkai, 
kurie turi užgrobę Lietuvos 
sostinę ir dalį rytinės Lietuvos. 
Lenkai taip pat užgrobę dalį 
Ukrainos. Prieš Lenkus ir jie 
ir mes kovojame, ir juo arčiau 
vieni kitų stovėsime tuo seksis 
geriau kovoti.

Ukrainos sostinė yra Kijevas, 
kurią valdo Rusai bolševikai. 
Tai yra tas miestas kurį Al
girdas užėmė 1362 metais ir 
perėjęs visą Ukrainą pasiekė 
Juodąsias Juras.

Avramenko patiekė daug rei
kalingos medegos naujai ruo
šiamai K. S. Karpavičiaus is
toriškai apysakai iš Algirdo lai
kų.

Ukrainiečiai visame pasauly
je nori įrodyti kad jie nėra Ru
sai ir kad yra paskira tauta, 
kaip yra daug kitų Slaviškų 
tautų. Ukrainų kalba dikčiai 
skiriasi nuo Rusų ir nuo Len
kų. Taigi, sako Avramenko, 
mes ir dirbame: mano darbas 
yra dirbti scenoje, parodyti pa
sauliui Ukrainų šokius, kostiu
mus, dainas. Lai pamato kad 
mes gyvuojame. Sako, mes ga
lim dirbt ir persidirbt savo 
tarpe, bažnytinėse arba kito
kiose salėse, bet pasaulis mu
sų nematys. Svarbu eiti į vi
sus. Taigi jie ir rengia savo 
baletus didžiosiose miesto sa
lėse. Bet ir turi kuo pasirody
ti. Dalykas bus labai didelis, 
nes ne su kuo nors paprastu 
mažu jie į tokią milžinišką sa
lę eina ir rizikuoja tūkstančius 
dolarių. Tikietai bus nuo $1 

■ iki $3. Lietuviams patartina 
pamatyti, įsigyjant tikietus iš- 
kalno, tai nors ir pigesnius ga
lės gauti geresnius. Salėj tel
pa virš 3,500 publikos, bet ti
kima kad ji bus užpildyta ir tą 
pačią dieną liks tik prastesni 
tikietai.

Avramenko gyvendamas sa
vo tėvynėje rinko įvairius sa
vo liaudies šokius iš kareivių 
barakuose, kuomet jis pats tar
navo Rusų kariumenėje, pas
kiau būdamas Lenkų nelaisvė
je kada kariavo už savo tėvy
nę. Iš Lenkų nelaisvės pabė
go. Vėliau atvažiavo į Kana
dą ir čia pradėjo dirbti orga
nizuodamas jaunimą ir mokin
damas savo liaudies šokių ir 
dainų. Pagaliau atvyko į Suv. 
Valstijas, kur dar labiau pra
plėtė darbą ir pasiekė to kad 
dabar gali pasirodyt didžiau
siose salėse ir visoms tautoms, 
ne tik saviems.

Toliau, Avramenko mano su
trauki į savo Baletą ir Lietu
vių ir kitų draugingų tautų šo
kikus su jų tautiškais šokiais, 
ir važinėt po visą pasaulį. Jis 
studijuoja Lietuvių istoriją ir 
renka Lietuviškų kostiumų pa
vyzdžius. \

PRIVEDA
Clevelande už SLA. politiką 

patys tautiečiai tarp savęs su
sipešė. Pora neva “veikėjų”, 
kaip jie save aukštinasi, sušilę 
dirba už Vitaičio gražius laiš
kučius, ir tiek įsitikėjo tam po
neliui kad gatavi kitiems akis 
apspjaudyt jeigu negiria ir ne
remia Vitaičio klikos.

Socialistų ir kituose poroje 
laikraščių pasirodė parašai An
tano šmigelskio, J. P. Juraičio, 
J. Vilčinsko, J. Mišęiko, Stasio 
Čeraukos, A. M. Praškevičiaus, 
Jono Brazausko, V. P. Banio- 
nio ir keleto kitų, kurie patys 
savo pasigiria kaipo veikėjai, 
nes niekas kitas į juos neatsi
žvelgė ir niekas tos garbės ne
suteikia už jų meklerystes.

Kiti kurie pasirašę sako ne
žino ant ko pasirašė, tik ant 
baltų popierų. Ar tas teisybė 
ar ne, nežinia, bet daugelis ki
tų atsisakė pasirašyt kada siū
lė jiems baltus tuščius popieros 
lakštus.

Tas ir kiti jų rašinėjamai 
spaudoje ir lakstymai po SLA. 
narių namus, vienus giriant, o 
kitus peikiant, parodo prie ko 
fanatizmas žmogų priveda, visai 
del pašalinių reikalų. Bolševi
kai tokio ūpo pagauti rrrevoiiu- 
cijas sukelia, kuomet juos gud
resni sukursto. Netoli to pri
ėjo ir musų “veikėjai”, sukur
styti gudrių ponelių. Dabar 
šie musų “veikėjai” naktis ne
migę laksto, .įieško už save 
“razumnesnių” ir pumpuoja į 
jų galveles visokių nesąmonių. 
O iš kur jie savo ‘razumą’ gau
na? Kiek žinoma, nekurie tie 
“veikėjai” prisilakę, visą “ra
zumą” gauna iš buvusio gar
saus SLA. organizatoriaus, ku
rį Vitaičio klika pereitame sei
me taip nužemino kad nedavė 
jam jokios vietos nei komisijoj. 
Bet jis gal tiki dar užsipelnyt 
ką nors dabar, gal vėl kokį 
prižadėjimą gavo.... Juk Su
sivienijimas turi arti pusantro 
milijono dolarių....

Rimti veikėjai prie tokių ne
sąmonių neprieina. Rimti žmo
nės turi rimtų argumentų, pa
tys savo protu gyvena ir ne
siduoda užsižavėti nei laiškais 
nei lapės liežuvius turintiems 
“veikėjams”.

Norėdami pasirodyt kokie jie 
“smarkus” “veikėjai”, jie net 
laikraščiuose giriasi nebūtais 
dalykais. Paskiausia jų kores
pondentas pasigyrė “Sandaro
je” kad jų susirinkime Gegužis 
ir Bačiunas gavo po 15 balsų, 
o tik dar nesenai skelbė, ir ku
rie dalyvavo tame susirinkime 
žino kad Bačiunas gavo 16, o 
Gegužis 15 balsų. Kitiems pri
meta “prigavystes’,’ o patys 
užsiima melagystėmis.

Vienas iš daugybes vaizdų iš Ukrainiečių Liaudies Baleto 
Muzikalėj salėj, sekmadienį, Lapkričio 29 d., nuo 8:15 v.

14-tos kuopos finansinę netvar
ką, kuri padaryta sužiniai. Jie, 
susitarę su kuopos valdyba, 
pereitame kuopos susirinkime 
prirodinėjo kad “viskas gerai, 
jums tas neturi rūpėti”, o ka
da negalėjo užslėpti, pradėjo 
kaltint iždo globėjas — dvi na
res moteris. Sarmata butų to
kiems “smarkiems veikėjams” 
už moteriškų andarokų slėptis. 
Jau senai ėjo gandai kad su 
kuopos finansais negerai, bet 
nors kuopos valdybai tas bu
vo pranešama, ji nesiėmė ty
rinėti, o kai nariai subruzdo, ir 
tada bandė slėpti, kokiais nors 
politiškais išrokavimais. Prie 
gerų veikėjų, jeigu valdyba bu
tų nugirdąs kokius gandus apie 
netvarką su finansais, tai ar 
tas butų teisybė ar ne, imtųsi 
ištirti ir kuopos nariams pra
nešti. Bet ką padarė dabartinė 
valdyba? Nagi gynėsi kad nie
ko nežino ir kad tyrinėjimų da
ryti nereikia.... Kodėl neiš
tirti ir jeigu viskas tvarkoj tą 
pareikšti? Tyrinėjimą dasilei- 
džia net sukčiausi politikieriai 
Visose net didžiausiose įstaigo
se, kur tarnautojai pastatyti 
po tūkstančiais dolarių užsta
to, jų viršininkai nesako, “kam 
tyrinėti, juk jis po kaucija”, 
bet imasi kuogreičiausia ištirti 
ir nenuoseklumus tuoj atitaiso. 
O musų “veikėjai” dabar vaikš
to ir garsiai kalba kad “kaltos 
todvi moterys”, o ne tikrieji 
kaltininkai.... Reiškia prisi- 
pažysta kad žino, bet vistiek 
kalba kad “nieko nežino”....

Stoka rimtumo ir vyriškumo 
prie to žmones priveda....

Geistina butų kad SLA. na
riai, kurie nori kuopai ir orga
nizacijai gero, nesileistų tiems 
“veikėjams” apsidumti akis.

SLA. Narys.

BRAZIAI Broliai padidino 
savo rūbų krautuves ir įtaisė 
antrą dar didesnę krautuvę ant 
Sunerior avė., po numeriais 
6923, 6925, 6927. Jų krautu
vėse rūbų kainos yra labai pri
einamos. Linkėtina geriausių 
pasekmių.

KUPIŠKĖNŲ Bendro Klubo 
Clevelando kuopos susirinkimas 
bus lankomas 2 vai. po pietų, 
Lapkričio 29 d., sekmadienį. 
Nariai prašomi dalyvauti, nes 
yra svarbių dalykų apsvarsty
mui. Jonas Alekna.

ATIDAI Dr. V. Kudirkos dr- 
jcs narių. Metinis susirinki
mas bus laikomas naujoje vie
toje, po numeriu 920 East 79 
St., antrame aukšte. Vieta tik 
kelios durys nuo St. Clair avė. 
Lengvas suradimas ir privažia
vimas. Nariai visi privalo da
lyvauti. Tai bus Gruodžio 4 
d., nuo 7:30 vai. vakare. Kurie 
nedalyvaus turės mokėti baus
mę. Jonas Jarus, Pirm.

SLA. TRUPINIAI
J. J. Bačiunas, Jonas Ta

raila ir Dr. J. Stanislovai- 
tis, tautininkų kandidatai j 
SLA. Pildomąją Tarybą, 
sako: “Susivienijimas yra 
geriausia dirva dirbti mu
sų tautos labui. Ne del nau
dos sau iš Susivienijimo 
mes kandidatuojame, bet 
norėdami veikt SLA. labui, 
iš pasišventimo pagerinti 
Susivienijimo padėti ir at- 

j nešti organizacijai daugiau 
gyvumo ir naudos.”

Kiti — socialistų ir san- 
dariečių kandidatai sako:

“Susivienijimas turi arti 
pusantro milijono dolarių. 
turto, kodėl negali mokėti 

; savo viršininkams didelių 
algų, kodėl negali duoti 

' prezidentu i ir iždininkui 
I pagelbininkų ?”

Tie poneliai savo pasekė
jams tą taip itikrino kad 
dabar rasi po visas koloni
jas tokių kurie bėgioja ir 
Į plepa: “Susivienijimas turi 
'arti pusantro milijono do
larių! Kodėl viršininkai tu
ri dirbti iš pasišventimo? 
Pagelbininkai buvo reika
lingi tai ir davė!” 

j Tokie rėksniai nenori sa- 
| vo protu protauti kad SLA. 
yra broliškos savišalpos or
ganizacija ir kad j valdybą 
renkamas žmogus turi lai
kyti sau už garbę jog jam 
suteikiama pirmenybė, o ne 
manyti kad jis Į tą vietą 
pasodintas pasipelnyti ir iš
naudoti Susivienijimą.

SLA. Narys Pusplikis
__

MAIŠYMAS. “Tėvynėj” A 
Šmigelskis atsako “D’rvos” ko
respondento pastabai kad buk 
jis rašęs pranešimą, kuriame 
pasakojęs kad SLA. Preziden
tas St. Gegužis atvyksta “aiš
kinti visokius nesusipratimus”. 
Ponas šmigelskis turėjo žinoti 
kad jį niekas neįgaliojo kviesti 
p. Gegužį aiškinti “nesusipra
timus” kurie, visiems SLA. na
riams yra žinomi ir kuriuos 
pati Pildomoji Taryba jau nu
tarė atidėti iki seimo ir nekelti 
nei organe nei kuopose. Kas- 
link tų “nesusipratimų” SLA. 
nariai turėjo dvi nuomones ir 
prie jų pasiliks, šmigelskis bu
vo įgaliotas pakviesti SLA. Pre
zidentą pakalbėti apie SLA. ju- 
bilejų, taigi ir Vitaičio priki
šimas savo nosies po A. šmi
gelskio “pasiteisinimu” yra vi
sai ne vietoj. Jeigu šmigelskis 
butų buvęs įgaliotas kviesti 
ką nors aiškinti apie “nesusi
pratimus” ir kitokius reikalus,

JURGIS MARTINKUS
Atidarė naują mčsinyėią ir gro- 

sernę. Kviečiame šios apielinkčs 
Lietuvius apsilankyti. Geras man
dagus patarnavimas. Kainos pri
einamos.

1194 East 71 Street
FARMA ANT RENDOS

86 akrai, 38 mailės nuo Clevelan
do, į rytus. Tinka visokiam ūki
ninkavimui. — RandUsi Thompson 
Township, R. No. 2. Kreipkitės

10411 EMPIRE AVE.
• Phone GLen. 5514.

S. L. A. 45 Metų Jubilejaus
APVAIKŠČIOJIMAS

RENGIA BENDRAI

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

Nerišlioj Lapkr.-Nov. 22ri.Goodrich Auditorium
1420 EAST 31 STREET Tarp Superior ir St. Clair

Salė atdara nuo 2:30. Pradžia lygiai 3 vai.
Kalbės: S. L. A. Prezidentas St Gegužis ir 

P. J. Žiuris ir K. S. Karpavičius
Programe dalyvaus: Elena Grigiutė, Florence Alek
naitė, L. Jonaitis, J. Kayackas, A. Zdanis, J. Krasnic- 
kas; prie dainų pianu akompanuos Aldona Vilkelis.

ĮŽANGA YPATAI 10c.
Širdingai užkviečia visus Rengimo Komitetas.

Metinė Kampanija Lapkričio 16 iki 24
(Šią vietą padovanojo “Dirva”)

jam niekas nieko ir nesakytų. 
Komisija jubilejaus rengimui 
susideda iš keturių vietos kuo
pų narių ir niekas visai nežino 
apie tokius dalykus kokius ra
šo “Tėvynėje” šmigelskis ir 
Vitaitis. Narys Pusplikis.

LIETUVIŲ salę jau pradėjo 
atbudavoti: Lapkričio 18 pra
dėta taisymo darbas. Kiek ži
noma, salės priešakis bus pa
daryta mūrinis ir išrodys visai 
moderniškas budinkas.

Bet štai kas patartina pada
ryti: reikalinga kad Lietuvių 
salė pati įsirengtų ir užlaikytų 
klubą savo ineigų padidinimui. 
Iki šiol kiti salės pastogėj darė 
biznį, o salė vargo lyg ubagė. 
1932 metais bus nauji prezi
dento rinkimai ir galima tikė
ti net prohibicijos įstatymas 
bus pakeistas, gal bus leista 
pardavinėti alus. Salė puikiai 
galės gyvuoti, kaip gyvuoja ki
tuose miestuose Lietuvių salės. 
Juk musu žmonės vistiek nori 
vakarais išeiti ir kur nors laiką 
praleisti, tegul praleis salės 
klube ir darys biznį naudingam 
tikslui, o ne kur pašaliais pi
nigus leis, o salė vistiek turės 
skursti.

šėrininkai neturėtu užmiršti 
šį sumanymą ir metiniame su
sirinkime nutarti įsteigti nuo
savą klubą. Narys.

VYRAI ir moterys, seni ir 
jauni, visi esat kviečiami daly
vauti Lietuvių Moterų Klubo 
“card party”, antradienio va
kare, Gruodžio 8 d., pp. šukh.1 
namuose, 6802 Superior avė. 
Tikietai yra tik 25c. ir galima 
gauti iš Klubo narių: pp. Šu
kienės, Pečkaitienės, Muliolie- 
nės, Mihelichienės, Karpavičie- 
nės. Bus duodama puikios do
vanos, bus užkandžių, ir vi
siems užtikrinta geri laikai.

Komi t.

Iš Collinwood
PEREITĄ sekmadienį, Lapk. 

15 d., naujos parapijos salėje 
buvo statyta scenoje veikalas, 
“Į Mokselą”. Publikos buvo 
mažai. Reikia pasakyti kad 
tai Collinwoodiečių' apsileidi
mas. '

šalip vaidinimo buvo ir ki
tokių pamarginimų: skambino 
pianu Regina, Pranas ir Vincu
kas Greičiai, Salasevičiutė ii 
Stankevičiūtė duetą, Denis ir 
Rakauskas sakė monologą, De
nis buvo tikras Žydelis. Po to 
vėl sekė piano solo Salasevičiu- 
tės, Petkiutės .ir Salasevičiutės 
duetas; toliau dainavo vaikų 
choras pora dainų.

Vakaras buvo po vadovyste 
pp. Greičių, visi artistai ir dai
nininkai savo užduotis atliko 
gerai. Juokų buvo iki valios. 
Užbaigiant programą Kun. A. 
Karužiškis pasakė keletą šposų 
ir pagyrė čia gimusius jaunuo
lius už Lietuvišką kalbą, sako 
tik reikia Lietuviškos mokyk
lėlės, kurią su laiku turėsim.

Po perstatymo buvo šokiaj. 
Padaryta keliolika dolarių pel
no. ■ Parapi jonas.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair arti E. 9th St.

GINTARAS
“Dirvos” krautuvėje ga
lit gauti naujų importuo
tų puikių Gintarinių da
lykų. Yra moteriškų ir 
vyriškų gražmenų, tin
kamų dovanoms.
“DIRVOS” KRAUTUVĖ

6820 Superior Ave.

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

UžKVIECIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

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 va!, vakaro.

PUBLIC AUDITORIUM MUSIC HALL
East 6th St. ir St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

Sekmadienį, LAPKRIČIO-NOV. 29, 1.931 
Nuo 8:15 vai. vakare

V. AVRAMENKO
Perstatys

UKRANŲ LIAUDIES BALETAS
Nepaprastas perstatymas Ukrainų Istoriškų, Švenčių 

ir Kazokiškų Šokių 3-se aktuose
300 Šokikų Ukrainiškuose tautiškuose rūbuose 

1OC Dainininkų ir Muzikantų
Orkestras ir Choras po vadovyste L. SOROČ.'INSKIO

Artistas-Baletmeisteris pats šoks istoriška šoki 
“KAZOKŲ GONTĄ”

---- Tikietai $1.00 iki $3.00 -----
Parsiduoda PUBLIC AUDITORIUM BOX OFFICE

COMMUNITY FUND

Rudeninis Zuildavimo 
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, 
zuikiauti, na o paskui kepsim 
zuikius ir turėsim gerus laikus. 
Jeigu oras bus prastas tai vis
kas atsibus Neuros faunoje. 
Taipgi įrengėm Turkišką pirtį, 
kas norės galės gerai išsivanot.

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

mėjimas gyvos kiaulaitės. 
Širdingai užkviečia visus

RENGĖJAI.
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IR PARBININKŲ

Nesusitaikė. šio 
se New Yorke iv; 
fereneija tarp geli 
nijų atstovų ir 
tarnautojų unijų 
pasitarimui apie n 
mą gelžkeliečiams t 
darbininkų atstovai 
ko ant 10 nuošimė 
mažinimo ir konf 
užsikirto. Darbinir 
stovai sako, jie ne 
ant 10 nuoš. algų 
mo, nes gelžkelių 
nijos neduoda užtil 
kad tuomi bus pa 
bedarbiams arba s 
narna dabartiniai d;

New Yorko niiest 
skyrė $18,000,000 be 
aprūpinimui darbais, 
darbo 12,265 vyrai ir 
iys.

Daugelis Įvairių c 
vių, kaip surinktos 
rodo, Lapkričio1 mene 
vo daugiau užsakym 
gu turėjo Spalių mėn 

Tas ypač pastebėta 
no ir geležies industri

Follansbee, W. Va.- 
nuolika iš 13-kos Fo 
bee kompanijos geleži* 
dirbysčių pradėjo dirt 
naktimis ir 1,200 dari 
kų dirba pilną laiką.

Suv. Valstijų kariški 
i vyno jūreiviai kožnas 
■ rėš aukauti savo trijų 
Į nu mokesti bedarbių š 
Į pui. Tie pinigai bus 
Į džios išskirstyti organ 

cijoms esančioms arčiai 
laivo arba stoties.

Erie gelžkelio 1,200 t 
nautojų, nuo paties pn 
dento žemyn, gavo num 
ti mokesčius ant tiek I 
neteks kas mėnuo dvi< 

: dienų uždarbio.
St. Clairsville, O. — N 

pavasario stovėjus, šie 
dienose pradėjo veikti an 
liakasykla Virginia Hill; 

, darbą sugryžo 300 dari 
ninku.

Budavojimas Suv. Vai 
stijose eina taip: per Spi 
lių mėn. 215-koj miestų ii 
duota leidimų už $76,965 
197, arba 3.3 nuoš. mažiai 
negu per Rugsėjo mėn. Be 
net 39 nuoš. mažiau megi 
Spalių mėn. 1930 metais.

37 angliekasiai užmušta. 
Doncaster, Anglija. — Iš
tikus kasykloje sprogimui, 
žuvusių skaičius pasiekė 37 
darbininkus. Kasykloj tuo 
laiku buvo apie 1,000 dar
bininkų, bet kiti laimingai 
išbėgo. Apie 30 sužeista. ,


