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Gruodžio 11-tą Renka
Lietuvos Prezidentą

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Scranton, Pa. — Capouse 
angliakasykloje užgriuvus 
luboms užmušta trys dar
bininkai, vienas iš jti tur
būt Lietuvis, Andrius Ga- 
laida.

McArthur, O. — Užkri
tus iš viršaus 50 tonų' ak
meniui, angliakasykloj ne
toli šio miestelio užmušta 
du darbininkai.

Uniontown, Pa. — Įlužus 
kasyklos luboms Footdale 
angliakasykloj, užmušta du 
darbininkai.

Detroit. — Automobilių 
išdirbystės išleido naujus 
1932 metų modelius ir tiki
si jų pirkimo, toįriu budu 
ima j darbą atleistus dar
bininkus.

Avella, Pa. — Vėl atsi
naujino kova tarp streikuo
jančių unijistų ir streiklau
žių angliakasių, ir pereitą 
savaitę viename susirėmi
me sužeista keturi darbi
ninkai.

Mansfield, O. — Domes
tic Industries Ine. gavo už
sakymą padaryt nuo 35,000 
iki 100,000 šaldytuvų var
tojamų namuose. Paimta 
Į darbą daug darbininkų.

Chicago. — Geležinkelių 
tarnautojų unijų viršinin
kai suvažiavo aptarti kom
panijų reikalavimą numa
žinti gelžkeliečiams algas 
10 nuoš. Dalyvauja 1500 
atstovų iš visų gelžkeliečių 
grupių ir kaip spėjama jie 
pasireikš priešingai algų 
mažinimui. Gelžkelių tar
nautojai ne visi uždirba di
deles algas: pav. 400,000 
tūlų gelžkelio darbų tar
nautojų uždirba mažiau 
negu $20 Į savaitę, 600,000 
kitų uždirba mažiau negu 
$30 Į savaitę.

Kanados gelžkeliečiai ir
gi atmeta valdžios siūlymą 
numažinti algas 10 nuoš.

Youngstown, O. — Ne
apdirbtos geležies gamybo
je Lapkričio mėnesį pasiro
dė padidėjimas pirmą kar
tą šymet nuo Kovo mėne
sio. Tačiau dirba visai sil
pnai, vos 27 nuoš. norma- 
lio.

Bet šių metų Lapkričio 
mėn. 1,593,684 tonai toli 
pasilieka nuo 1930 m. to pa
ties mėnesio, kada padary
ta 2,212,202 tonai.

GRUODŽIO 11 D. IŠ
RENKAMAS VAL
STYBĖS GALVA

Spėjama kad juomi bus 
Antanas Smetona

(Lietuvos Pasiuntinybes 
Amerikai Pranešimas)
Washington, D. C., Gruo

džio 5 d. — Gautomis iš 
Lietuvos žiniomis, Lapkri
čio 25 d. “Vyriausybės Ži
niose” buvo paskelbtas Res
publikos rinkimų įstaty
mas.

Pagal šį įstatymą, Respu
blikos Prezidento rinkimo 
dieną skelbia Ministeris 
Pirmininkas ne vėliau kaip 
prieš keturiolika dienų. 
Respublikos Prezidentą 
renka ypatingieji tautos 
atstovai (elektoriai). Šiuo 
atveju Prezidento rinkimų 
procedūra yra panaši į Pre
zidento rinkimus Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse, kur 
Prezidentas renkamas taip 
pat specialių atstovų-elek- 
torių. Bet yra ir skirtumas. 
Amerikos Jungtinėse Val
stybėse Prezidento elekto- 
rius renka visuotinu balsa
vimu, o Lietuvoje juos ren
ka valsčių, miestų ir apskri
čių tarybų nariai ir tie as
mens kurie, dalyvaudami tų 
tarybų posėdžiuose, turi 
juose sprendžiamą balsą. 
Ypatingi tautos atstovai 
renkami vieną ir tą pačią 
dieną visoje valstybėje, nė 
vėliau kaip septyniomis die
nomis prieš Respublikos 
Prezidento rinkimų dieną.

Ypatingieji tautos atsto
vai renkami apskritimis. 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių 
ir Panevėžio miestai renka 
šiuos atstovus skyrium nuo 
apskričių. Kiekvienom 
dviem dešimtim tūkstančių 
apskrities gyventojų renka
mas vienas atstovas. Tokiu 
pat budu nustatomas aukš
čiau įvardintų miešta atsto
vų skaičius.

Ypatingieji tautos atsto
vai susirinkę nurodytą va
landą ir nurodytoje vietoje 
renka Respublikos Prezi
dentą. Ypatingų tautos at
stovų susirinkimas yra tei
sėtas, jeigu jame dalyvauja 
ne mažiau kaip pusė visų 
išrinktų atstovų. Nemažiau 
kaip 20 atstovų turi teisę 
pasiūlyti vieną kandidatą. 
Respublikos Prezidentas 
renkamas slaptu balsavimu. 
Iš Pasiūlytų kandidatų Res
publikos Prezidentu laiko
mas išrinktas tas, kuris ga
vo absoliutinę balsų daugu
mą, tai yra, daugiau nei pu
sę visų balsų. Jei balsuo
jant, niekas negauna abso
liutinės balsų daugumos tai

tie patys kandidatai balsuo
jami antrą kartą ir išrink
tas laikomas tas, kuris šį 
kartą gavo paprastą balsų 
daugumą.

Pasiremiant šiuo įstaty
mu, Lapkričio 25 d. buvo 
paskelbta kad ypatingų 
tautos atstovų rinkimai į- 
vyko Gruod. 2. Viso rinkta 
118 atstovų, kurie susirin
kę Gruodžio 11 d. išrinks 
Lietuvos Respublikos Pre
zidentą. Pagal Lietuvos 
Respublikos Konstituciją, 
Respublikos Prezi d e n t a s 
bus renkamas septyniems 
metams.

JAPONAI NORI LIK
TI MANDŽURIJOJ
Paryžius. — Chinijos at

stovas Tautų Sąjungos Ta
ryboje pareiškė kad Gilinai 
kovos iki paskutinės gyvy
bės, jeigu bus reikalas, bet 
nesitrauks iš činčow. Tuo 
pat laiku Japonija praneša 
kad Japonijos kariumenė 
užves kovas prieš Chinus 
banditus Mukdeno-Peipin- 
go gelžkelio srityje. Taigi 
Japonai pasilieka Mandžu- 
rijoje ir kivirčysis su Chi- 
nais, ir prieis prie didesnių 
ir mažesnių susirėmimų.

Chinijos atstovas Tautų 
Sąjungos taryboje buvo at
sistatydinęs, bet buvo val
džios priprašytas pasilikti.

Japonija pranešė savo at
stovui Tautų Sąjungos ta
ryboje priimti sąjungos re
zoliuciją taikymuisi del ki- 
virčių su Chinija, bet pasi
lieka laisvę elgtis savano
riai su savo kariumene ku
ri nusiųsta į Mandžuriją.

Iš priežasties Japonijos 
nesilaikymo prižadų pada
rytų Tautų Sąjungai, dabar 
plačiai kalbama kad maža 
bus nauda iš 1932 metais 
ruošiamos nusiginklavimo 
konferencijos.

SUSPROGDINO GARSIĄ 
MASKVOS KATEDRĄ 
Maskva. — Sovietų vy

riausybės nuosprendžiu ta
po išsprogdinta garsi Rusų 
katedra Išganytojo, o jos 
vietoje bus statomas mil
žiniški darbo rūmai.

Sunaikinta ta garsi bu- 
davonė, su jos išsuktais au
ksuotais bokštais, lyg pa
prastas dalykas, apie kurį 
sovietų spauda nei žodžio 
nepaminėjo.

Vokietijoj gamina lėktu
vą kuris galės lėkti 1,000 
mylių į valandą ir galės iš
sikelti į 10 mylių aukštį, 
kur jau vadinama strato
sfera. Lėktuvas bus visas 
metalinis.

VOKIETIJA GELBSTI
SI PATI SAU

Bėrimas. — Vokietijos 
vyriausybė ėmėsi paskuti
nių pastangų subalansuoti 
savo biudžetą, atgaivinti 
biznį ir darbus ir užkirsti 
kelią grąsiančiam ginkluo
tam sukilimui. Preziden
tas Hindenburg pasirašė 
aktą su sekančiais ir daug 
Įritu patvarkymų:

Nupiginti visas prekes ir 
maistą 10 nuošimčių, taip
gi numažinti visas algas ir 
atlyginimus tokiu pat nuo
šimčiu.

Padidinama tiesioginiai 
ir netiesioginiai taksai.

Uždrausta dėvėt unifor
mas ir turėt ginklus viso
kioms karingoms politiš
koms organizacijoms.

Padidinant taksus nori
ma uždengti šalies deficitą 
kurio yra net 1,000,000,000 
markių.

Vokiečių valdžia sako: 
“Tas planas numažins mu
sų gyyenimo laipsnį taip 
žemai kad galėsim pertik- 
rint musų užrubežinius sko
lintojus kad Vokietija da
ro viską gali gelbėjimuisi 
pati sau.” ., ,

HITLERTO ATGARSIAI
Vokietijos fašistų vadas 

Hitler sukėlė susidomėjimo 
visoje Europoje pasiskelb
damas kad jis rengiasi pa
imt į savo rankas Vokieti
jos valdžios vadeles, ir pa
reiškė jog svetimų šalių 
investmentai Vokietijoj ne
nukentės, bet bus apsaugo- 
jami.

Daugelis manė kad jis eis 
į Berliną, vers dabartinę 
valdžią ir pats ims valdyti. 
Bet jis prie to nesirengia. 
Hitler sako kad jis paims 
Vokietiją į savo partijos 
kontrolę per seimą. Jo par
tija esanti jau tiek tvirta 
kad turi įtekmę Reichsta
ge. Miestuose rinkimai be
veik kasdien krypsta jo pu
sėn. Jis dabar tiki kad ga
lės gauti didumą šalies bal
suotojų reikalui ištikus, ta
da Vokietija bus jo valdžio
je. Bruening, dabartinis 
kancleris arba premjeras, 
nenori civilio karo ir sutik
tų užsileisti Hitleriui, rei
kalui ištikus.

PAVELIJA GELŽKE- ' 
LIAMS DIDINT 

KAINAS
Washington. — Tarpval- 

stijinė Komercijos Komisi
ja nutarė pavelyti gelžke- 
liams imti brangiau už ve
žiojimą prekių. Iš to ma
no turėt apie $100,000,000 
daugiau ineigų į metus ir 
sulaikyt nekuriuos gelžke- 
lius nuo bankruto.

“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

Ohia Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suv.enytose Valstijoje...................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje...................... 2.50
Lietuvoje ir kitur.............................. G.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy-
įso, ne nuo Naujų Metų, ir mokasi iškalno.

Apgarsinimu kainu klauskit laišku.
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KONGRESAS DEMO-I NAUJAS APSUNKINIMAS
KRATŲ RANKOSE

------------- I
Washington. — Po per

eitų Lapkričio 3 d. rinki
mų, iki S. V. Gongreso at- 

■ sidarymo keliose valstijose 
atsibuvo specialiai rinki
mai Kongreso atstovų delei 
mirties vieno-kito atstovo, 
tokiu budu Demokratų par
tija gavo užtikrintą kon
trolę Atstovų Buto: Demo
kratai dabar turi 219 atsto
vus, Republikonai 214; Ūki
ninkų Darbo partija 1.

Suėję į Kongresą, kuris 
atsidarė Gruodžio 7 d., De
mokratai nustatė savo vei
kimą. Prezidentas Hoover 
ir jo kabinetas yra Repub
likonai, taigi dabar vieni 
kitiems trukdys kiek galė
dami.

Demokratai rengiasi di
deliam laimėjimui 1932 me
tais — jie tiki kad galės iš
rinkti savo partijos Prezi
dentą.

DVIGALVĖ OŽKA NU
GAIŠO Iš GODUMO

Bolzano, Italija. — Vie
nam ūkininkui ožka atvedė 
ožkutę su dviem galvom. 
Ožkutė buvo sveika ir bu
tų buvę viskas gerai, bet 
turėdama du snukiu, ožku
tė ėdė abiem, ir iš persiėdi- 
mo nugaišo.

ATEIVIAMS

SIŪLO DAUG NAUJŲ 
ĮSTATYMŲ

Washington. — Atsida
rant Suv. Valstijų Kongre
sui šios savaitės pradžioje, 
jau atsirado net 5,000 įvai
rių bilių, kurie siūloma pa
daryti įstatymais.

Vienos tik prohibicijos 
reikale randasi net šimtas 
pasiūlymų padaryti pamai
nas.

NAUJA VALDŽIA 
SALVADORE

Salvadore (mažoj Cent- 
ralinės Amerikos respubli
koj) pereitą savaitę tapo 
nuversta vyriausybė ir su
daryta nauja. Naujas pre
zidentas yra Martinez. *

“ALKANŲJŲ” ATSI
LANKYMAS

Washington. — Suv. Val
stijų Kongreso atidarymo 
dieną, Gruodžio 7, kaip pla
nuota taip ir atsibuvo: iš 
visos šalies, net iš tolimiau
sių pakraščių, komunistų 
suagituoti ir ir vedami, su
ėjo ir suvažiavo “baduoliai” 
reikalauti darbo ir duonos. 
Bet iš didelio debesio išėjo 
mažas lietus: viso pribuvo 
tik apie 1,500 asmenų, taigi 
komunistų demonstracija ir 
tikslas išgąsdint valdžią di
dele baduolių minia nuėjo 
niekais.

Keletas buvo įleista pasi
matyti su kongreso nariais, 
o visi kiti palikta lauke, po
licijos sargyboje. Komu
nistai norėjo suvesti visus 
į vidų ir ten pakelti baisų 
riksmą, visų susimokytu to
nu. Tą pat dieną daugu
ma išsiskirstė. Vaikšio- 
jant nuo vienos valdiškos 
įstaigos link kitos jie trau
kė “Internacionalą”.

LABDARYBĖS FONDAI 
SURINKO $63,441,995 
Washington. — 174 mie

stai šioje šalyje iki Gruo
džio pradžiai sukėlė bend
rai $63,441,995 aprūpinimui 
savų viešuomenės labdarin
gų įstaigų ir bedarbių šel
pimo fondų.

Gryžimo Leidimai Gauti 
bus daug Sunkiau 

negu iki šiolei
Generalis Imigracijos 

Komisijonierius išleido nau
ją patvarkymą Gryžimo 
Leidimų (Re-Entry Per
mits) gavimui. Tasai pat
varkymas žinomas kaipo 
General Order No. 182 ir 
įeis galėn ateinančio Sau
sio 1 dieną.

Sulig to patvarkymo visi 
svetimų šalių piliečiai, norė
dami laikinai išvažiuoti iš 
Amerikos ir turėti teisės 
gryžti į šią šąli turi AS
MENIŠKAI ATVYKTI į 
Imigracijos Stotį ir ten pa
duoti prašymą to “Re-En
try Permit” gavimui. Imi
gracijos inspektorius patik
rins prašytojo atsakymus, 
asmenybę ir paveikslėlius, 
užliudys prašymą ir viską 
nusiųs į Washingtona. Ten 
bus patikrintas prašytojo 
atvykimo į Ameriką legališ- 
kumas ir, jei kliūčių nebus, 
reikalaujamas Re-Entry 
Permit bus atsiųstas iš 
Washingtono į Imigracijos 
Stotį, kur antru kart prašy
tojas turės Asmeniškai at
vykt to permito atsiimtu 
Permito gavimui reikalau
jama bent 30 dienų laiko.

New Yorko apylinkės gy
ventojams teks važiuoti tais 
reikalais į Ellis Island, ar 
taip vadinamą “Kaslegar- 
nę.” Kadangi į tą salą rei
kia važiuoti laivu išeinan
čiu iš New York South Fer
ry tik sykį į valandą, ir ka
dangi visų keleiviii 99% 
vyksta į užjurius per New 
Yorką, tai tų Permitų atsi
ėmime pasidarys didžiausis 
kamšatienė ir sutrukdymų 
bus begalo daug. Kai kam 
teks pasilikti ir nuo laivo, 
bandant atsiimt Permitą 
išplaukimo dienoje.

Kitų valstijų gyvento
jams irgi bus daug trukdy
mų, nes reikės net du kartu 
važinėti į tolymas Imigra
cijos Stotis.

Šio, taip labai apsunki
nančio patvarkymo pakeiti
mui, ateivių organizacijos, 
kliubai ir pavieniai Ame
rikos piliečiai rašo savo 
kongresmenams ir senato
riams prašymus ir protes
tus. Reikalaujama, kad pri
iminėti prašymus Re-Entry 
gavimui, butų įgalioti paš
tų viršininkai, ar visi teis
mai, kad žmonėms nereiktų 
važinėt į imigracijos stotis, 
kuros yra kai kuriose val
stijose net po kelis šimtus 
mylių atstume. Ypač svar
bu, kad New Yorke nereik
tų važiuoti į tą “Kaslegar- 
nę” ant Ellis Salos; kad tie 
Permitai butų išduodami 
pačiame mieste, kaip va 
“Barge Office”, kaip kad 
buvo iki šiol.

Musų Lietuviškos organi
zacijos, kliubai ir pavieniai 
šios šalies piliečiai privalo 
kogreičiausiai rašyti laiš
kus savo distrikto kongres-

monams idant užprotestuo
tų prieš tokį Komisijonie- 
riaus patvarkymą, bereika
lingai apsunkinantį šioje 
šalyje gyvenančius ateivius, 
ypač šiais bedarbės laikais, 
kuomet yra kaip tik pagei
dautina, kad kuodaugiausia 
žmonių išvažiuotų į užsie
nius nors trumpam laikui, 
o ne būti sunkenybe šiai 
šaliai. Pėbė

LENKŲ NESĄMONĖS 
VIS RANDA PARA

MOS PAS MUS
Nežinodami ką daryti ir 

ko griebtis, Lenkai paleido 
gandus kad Pilsudskis ža
da apsikarunuoti Lenkijos 
karalium. Neužteko to, tie 
kurie apie Pilsudskį kaipo 
karalių kalba, paleido ple
palus kad Pilsudskiui likus 
Lenkų karalium, butų gali
ma susitaikyti su Lietuva, 
kadangi Pilsudskis esąs iš 
kilmės Lietuvis.

Kad Lenkai to trokšta 
nėra ko stebėtis, bet nuo
stabu ir keista skaityti ko
mentarus musų Lietuviš
koje spaudoje: nekurie nu
ėjo taip toli kad editoria- 
luose privedžioja tą lyg ko
kį galimą dalyką.

Dabartinė Lietuvos vy
riausybė turi savo nusista
tymą ir jo laikosi, o kad 
musų redaktoriai tokiomis 
nesąmonėmis tiešijasi tai 
jie save apgaudinėja pana
šiai kaip tie Lenkai, kurie 
mano susivienys su Lietu
va per Pilsudskį.

Galima tikrai sakyti kad 
jų skaitytojai išmano biskį 
daugiau ir iš tų laikraščių 
paikų išvadų juokiasi.

Iš ISPANIJOS
Madridas. — Gruodžio 

10 d. Ispanijos seime ren
kama nuolatinis respubli
kos prezidentas. Tikimasi 

; rinkimus laimės laikinas 
prezidentas Zamora.

Ispanijos prezidentui al
gos paskirta $187,000 į me
tus.

Pereitą savaitę Ispanijoj 
buvo areštuota net 1$) ko
munistų už agitacijas strei
kuoti.

REIKALAUJA VYNO IR 
ALAUS

Ohio viešbučių savininkų 
draugijos suvažiavime pri
imta rezoliucija reikalau
janti kad S. V. Kongresas 
pakeistų prohibicijos įsta
tymą ir nutartų leisti lais
vai pardavinėti lengus al
koholinius gėrimus, vyną 
ir alų.

10 užmušta. Trujillo, Pe
ru (Pietų Amerika). — Su
sirėmime policijos su val
džios opozicijos žmonėmis 
laike inauguravimo naujo 
prezidento, Cerro, Lima 
mieste užmušta 10 ypatų.
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Pittsburgas vis progre
suoja. Pirmiau pietinėje 
miesto dalyj buvo trys Lie
tuviški klubai, bet jie reik
šmės mažai turėjo. Dabar 
tie klubai susitarė ir susi
jungė Į vieną, priimdami 
bendrą vardą “Lietuvių Pi
liečių Vakarinės Pennsyl- 
vanijos Klubas”.

Nusipirko gražų namą ir 
dabar apie tą klubą sukasi 
gyvumas, įsteigta sporto 
skyrius. Bolininkų yra aš- 
tuoni vyrų tymai ir keturi 
moterų. Sueina, palošia, 
pasilinksmina, o iš sumokė
tų pinigų geriausi lošikai 
gauna dovanas, prie to da
roma po vieną arba du ban
ketu.

Klubas pats irgi turi pel
no, kuris eina Į pašalpos 
fondą. Klubas duoda vel
tui salę laikyti aukštųjų 
mokyklų Lietuviams stu
dentams susirinkimus, kas 
duoda jaunuoliams progos 
organizuotis ir priprasti 
prie savųjų.

Pavyzdingi j a u n u oliai. 
Lietuviams aukštųjų mo
kyklų studentams suorga- 
zavus savo draugiją, pas
tangomis Lietuvių Vaizbos 
Buto, su pagalba Dr. Bal
trušaitienės, musų jaunuo
liai išsirinko sau valdybą, 
bet nutarė turėti Vaizbos 
Buto pirmininką kaipo sar
gą savo draugijai. Kada 
gavau pranešimą kad jie 
turės susirinkimą, turėda
mas laiko nuėjau j jų susi
rinkimą pasižiūrėti, many
damas kad gal jaunuoliams 
trūksta tvarkos ir yra ki
tų trukumų. Bet nuėjęs ra
dau visai ką kitą. Daly
vaujant jų susirinkimuose 
patyriau kad jaunuoliai la
bai gerai moka tvarką ves
ti ir geriau negu daugumas 
musų suaugusių ateivių. 
Tas mane labai džiugina ir 
malonu matyti juos taip 
darbuojantis. Žinoma, Dr. 
Baltrušaitienė jiems daug 
patarimų duoda ir pas jau
nuolius tvarka pavyzdinga.

Garbė jiems už tai.
Petras Pivaronas, 

Vaizbos Buto Pirm.

išvengimas kaštuotų daug 
pigiau negu butų kaštavę 
1918 metais arba kelių me
tų bėgyje po to.

Briedžių medžioklė pavo
jinga. Prasidėjus Penn- 
sylvanijoj briedžių medžio
klės sezonui, Iki Gruodžio 7 
dienos medžiotojai iššaudė 
patys iš savo eilių net 24 
asmenis.

šeši iš tų medžiotojų bu
vo Pittsburgiečiai. Daugy
bė šūviais sužeista.

Venango apskrityje, kur 
yra briedžių, medžiotojai ši 
sezoną nušovė jų net 1,100. 
Plumer distrikte briedžių 
yra tiek daug kad per visą 
vasarą buvo briedžių susi
mušimai su automobiliais 
keliuose: tankiai briedžiai 
iššoka iš pakelės, ūžiantį 
automobilį pajutę, bėga į 
kitą kelio pusę, ir taip įvyk
sta susimušimai. Nukenčia 
daugiausia briedžiai, bet 
ir automobiliai sugadinami.

dama už ką balsuoti, sako, 
“laukan su tokiais kurie 
mus ant juoko laiko.”

Nominacijose balsų gavol 
sekančiai:

Ant Prezidento: J. J. Ba
čiunas 21; J. Grinius 10; S. 
Gegužis 7; Bagočius 7.

Ant Vice-Prez.: A. Mi
kalauskas 24; Vokietaitis 
12; Grinius 8.

Ant Sekr.: Jurgeliutė 25, 
Vinikas 12; Bukšnaitis 6; 
Čekanauskas 2.

Ant Iždininko: Tareila 
23; Gugis 18; S. Varašius 5.

Ant Iždo Globėjų: Struni- 
skis 27; J. Januškevičius 27, 
Raginskas 14, Bakanas 8, 
Stungis 8.

Ant Dr. Kvotėjo: Dr. I. 
Bronušas (vietinis) 21; Dr. 
Stanislovaitis 17; Dr. Kli
mas 5.

Nominacijose kaip matyt 
Baltimoriečiai pas i r i n k o 
kandidatų net perdaug, ta
čiau tikiu kad balsavimuo
se mes suglausime savo pe
čius prie tautininkų sąra
šo. P. P. Jaras.

simėtė kitiems.
Į kuopos valdybą pateko 

tik vienas socialistas — vi
ce pirmininko vieton. A- 
part jo, kuopos valdyba 
pasiliko kaip buvo. Pada
ryta permaina jaunuolių 
organizatorės — į tą vietą 
išrinkta K. Stanislovaitie- 
nė. SLA. 11 Kp. Jaunolė.

DAYTON

nes jie tik leidosi sau akis 
apmuilinti. Bet matyt ne
daug jų pastangos reiškė, 
nes Gegužis gavo tik du 
balsu daugiau.

Nauja kuopos valdyba iš
rinkta sekanti iš gerų na
rių: J. Sakalas, pirm.; I. 
Gužauskas, vice-pirm.; p-lė 
T. Paulauskaitė, sekr.; M. 
K. Mockevičius, iždin.; M. 
Pauparas, užrašų rašt.; P. 
Dambrauskienė ir J. Vara- 
šienė, iždo globėjos.

Linkėtina valdybai tvir
tos energijos ir visiems na
riams santaikoj veikti savo 
organizacijos ir Lietuvių 
tautos idėjos labui.

J. A. U.

AKRONO NAUJIENOS

Ba-
105

Ragina pradėt požeminį 
kelią. Jau 1918 metais ta
po autorizuota miesto su
sisiekimo komisija užvesti 
požeminio tunelio-kelio dir
bimą susisiekimui tarp ry
tinės ir šiaurinės miesto 
dalių. Tam buvo nubalsuota 
$6,000,000. Bet iki šiai die
nai darbas nepradėtas. Tas 
darbas butų pradžia $50,- 

kelių000,00g požeminių 
projekto Pittsburge.

Dabartiniu laiku ragina
ma tunelio kasimas pradė
ti, kadangi duotų darbo 
daugybei žmonių ir tunelio

Gyvens barakuose. Clo
verdale, Pa. — Angliakasių 
19 šeimynų, išmestų iš ka
syklos kompanijos namų, 
gyvens barakuose sukaltuo
se iš lentų. Tie angliaka
siai per vasarą gyveno au
deklinėse palapinės®, dabar 
jau peršalta.

Pittsburgh Coal Co. atsi
sako leisti tiems angliaka
siams gyventi tuščiuose tos 
kompanijos namuose.

Toj kolonijoj yra 75 vai
kai, kurie taip pat kenčia 
šalti ir vargą.

C. BROOKLYN, N. Y.

6 d. ivy- 
S.L.A. 76 

valdybos 
balsų se-

Bačiunas, Tareila trium
fuoja. Gruodžio 
ko susirinkimas 
kuopos. Centro 
kandidatai gavo 
kančiai:

Ant Prezidento: Bačiu
nas 53; Gegužis 2; Gata- 
veckas 1.

Ant Vice-Pirm.: Vokie
taitis 63; Mikalauskas 3.

Ant Sekr.: Jurgeliutė 40, 
Bukšnaitis 23.

Ant Ižd.: Tareila 64; Gu- 
gis — 2. h ;:a/

EALTIMORE, MD.

Bačiunas, Tareila. Gruo
džio 4 d. buvo SLA. 64 kp. 
susirinkimas, kuriame buvo 
nominuojama Centro Val
dyba. Pirm negu prasidė
jo kuopos susirinkimas, į 
susirinkimo vietą pasalo
mis įsigavo komunistai ir 
primėtė ant sėdynių savo 
lapelių, kuriuose tie gaiva
lai nedryso net savo vardo 
pasirašyti, o tik pasivadinę 
“SLA. Darbininkų Opozici
jos komitetas” išbjaurioja 
dabartinę SLA. Pild. Tary
bą ir kitus darbuotojus ir 
agituoja už savus kadida- 
tus.

Suėję į kuopos susirinki
mą nariai ir radę tiek ko
munistinio šlamšto pasipik
tino, bet tų lapelių niekas 
neskaitė, tik sumynė po ko
jom.

Pradėjus susirinkimą ir 
aptarus kuopos bėgančius 
reikalus, prieita prie nomi
nacijos SLA. Pild. Tarybos 
narių. Nominacijos atlik
ta be ypatingų agitacijų. 
Tik vienas narys labai už
pyko ant dabartinės Pild. 
Tarybos kam išsiuntinėjo 
tuščius lapelius nepažymė-
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LIETUVIU AMERIKOJE

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

Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. 

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki

mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei r. r ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
mergaites.

Informacijų kreipkitės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba į vietinių kuopų valdybas.
rxxxxxixxxzxxxxxxxxzxxrxzxxxxzxxxxzzxxxzxxxxxxxx

WATERBURY, Conn.

Bačiunas, Tareila, Dr. J. 
Stanislovaitis pirmoj vietoj. 
Gruodžio 3 d. atsibuvo S. 
L. A. 11 kp. nominacijos į 
centro valdybą ir rinkimas 
kuopos vaildybos. Kaip no
minacijose taip rinkimuose 
socialistai susmuko, nors 
dideles pastangas dėjo, pla
tino lapelius, ypatiškai su
sitarę atėjo į susirinkimą 
trukšmą kelti ir kitiems 
kandidatams kenkti, o sa
vus išrinkti.

Nežiūrint to jų kandida
tas ant prezidento Bago
čius nugrimzdo ir kiti ne
laimėjo. Bačiunas, Tareila 
ir Dr. Stanislovaitis toli 
gražu pralenkė visus kitus 
gautais balsais.

Štai kaip balsai dalinosi:
Ant Prezidento: Bačiu

nas gavo 47; Gegužis 17.
Ant Vice-Prezid.: Vokie

taitis 46; Mikalauskas 43.
Ant Sekretoriaus: Vini

kas 39; Jurgeliutė 28.
Ant Iždininko: Tareila 

71; Gugis 34.
Iždo Globėjais: Januške

vičius 54; Bakanas 46.
Dr. Kvotėjas: Dr. Stanis

lovaitis 99.
Likusieji balsai iš 112 da

lyvavusiųjų susirinkime iš-

SLA. nominacijos. Gruo
džio 2 d. SLA. 105 kp. su
sirinkime buvo nominacijos 
SLA. centro valdybos. Da
lyvavo 53 nariai. Org. J. 
A. Urbonas perstatė 7 nau
jus aplikantus į narius ir 
visi liko priimti. Tų narių 
įstojimas yra dėka J. J. Ba- 
čiuno. Lapkr. 21 d. p. 
čiunas dalyvaudamas
kp. paregime davė žodį kad 
užmokės pusę įstojimo 
kesties kiek tik prisirašys 
prie SLA., ką ir padarė, ir 
musų kuopa gavo 7 naujus 
narius. Reiškia p. Bačiu- 
nas ne žodžiais bet darbais 
veikia.

Atėjus prie nominacijų, 
kuopos pirmininkas per
skaito naminacijų taisykles 
ir pats pradeda varyti agi
taciją už Gegužį, neigda
mas Bačiuną. Toks pirmi
ninko pasielgimas sukėlė 
smarkių protestų ir nariai 
paragino pirmininką laiky
tis konstitucijos nurody
mų. Viešai buvo perstaty
ti ant Prezidento S. Gegu
žis ir J. Grinius. Nomina
cijos štai kaip išėjo:

A.nt Prezidento: Gegužis 
23; Bačiunas 21; Grinius 7.

Ant. Sekr:. B. Varašius 
33; Čekanauskas 19.

Ant Vice-Preidento Mi
kalauskas, ant Iždininko J. 
Tareila, o ant Iždo Globėjų 
Januškevičius — šie trys 
gavo visą daugumą balsų.

Reikia tik pastebėti kac 
nekurie padare klaidą: 9 
balsai buvo parašyta už J 
J. Bačiuną į Vice-Preziden- 
tus, šiaip jis butų gavęs 30 
balsų ant Prezidento.

Labai įstabu kad ta gru
pė kuri varosi už Geguž 
dar visai nesenai kalnus 
vertė ant jo, net bolševiką 
Bacevičių piršo vietoj Ge
gužio. Ta pati grupė siun
tė Pild. Tarybai protestą už 
Gegužio ir Gugio pasikėli
mą algų neva “sekretorių” 
samdymui.

Šių žodžių rašytojui teko 
daug nukentėti pravardžio- 
jimų už neprisidėjimą Ge
gužį šmeižti, o dabar žiū
rėk kokiais jie virto. Da
bar staiga persimetė ir gi
ria Gegužį kaipo išganyto
ją Susivienijmo, o švarų, 
nenusikaltusį žmogų šmei
žia be jokių faktų, ir sykiu 
tuos žmones kurie palaiko 
Bačiuno pusę. Kitą kartą 
paklbėsime kas per vieni 
tie Gegužio apaštalai ir ko
kie jų darbeliai. Negalima 
kaltint visus tos grupės,

mo-

Kunigo nekunigiškunias. 
Lapk. 25 d. staiga mirė Jo
nas Butkus, kurio kūno kle
bonas nepriėmė laidoti ka
pinėse. Nors velionis nebu
vo prasižengęs prieš tiky
bą ir nemažai aukavo baž
nyčios reikalams, bet pas
tarais laikais jo biednysta 
neleido užsimokėti bažnyti
nių duoklių. Žinant velio- 
nies būdą, matyt jis netu
rėjo drąsos nei velykinės 
atlikti veltui. Na, mirė ir 
be pinigų kunigas negalėjo 
priimti Į katalikiškas ka
pines. Už tai kunigo ne
būtų reikalo kaltint ir rei
kalaut kad laidotų su baž
nytinėmis ceremonijomis Į 
katalikiškas kapines, jeigu 
nėra išpildęs katalikiškos 
bažnyčios reikalavimų.

Bet štai kame blogumas: 
praslinkus kelioms dienoms 
po laidotuvių, našlė sukrap- 
ščius pora desėtkų dolarių, 
nueina pas tą pati kleboną 
ir atiduoda jam “ant mišių” 
už savo vyro dūšią, kurio 
kūnas palaidotas protesto- 
nų kapinėse, kaipo nekošer- 
no kataliko.... Ir klebonas 
be jokios gėdos priima pi
nigus ....

Dar reikia priminti kad 
tas pats klebonas virš me
tai laiko atgal yra palaido
jęs tikrą dideli laisvamani, 
P. D., kuris juokėsi iš tikė
jimo, iš ausinės ir kitų baž
nytinių dalykų ir tas buvo 
klebonui žnoma. Bet kle
bonas už pinigus priėmė ir 
palaidojo kaip geriausi ka
taliką. Mat, velionis P. D. 
buvo turtingas biznierius.

Musų klebono logikai pil
nai pritinka senas priežo
dis: Kur pinigai ten ir ku
nigai. Ne Bedievis.

Lapk. 26 d. A. J. A. P. džiai apsigyveno pas jau
sli Rusais surengė koncer- i 
tą ir balių. Programas taip- i 
gi buvo maišytas. Nors bu- ] 
vo garsinta pradžia nuo 3, 
bet tegalėjo prasidėti 4 v. i 
po pietų. Atvažiavo iš Cle- i 
velando dainininkai, bet ko- ■ 
mitetai dar nekurie buvo ■ 
nenuėję j salę. Programą ' 
pradedant, J. Dominikaitis : 
perstatė programą Angliš- : 
kai, bet taip gremėzdiškai : 
kad sunku klausyti, jis pats 
nesuprato ką kalba ir vi- ; 
siems Lietuviams darė sar
matą.

Apie patį koncertą reikia ■ 
tiek pasakyti: programas 
buvo gana ilgas ir dalyva
vo daug ypatų, tik čja pa
žymėsiu Lietuvius kurie da
lyvavo: J. Krasnickas iš 
Clevelando, ir M. Petraus
kaitė ir S. H. Sedariutė. Ši 
dar jauna dainininkė, bet 
turi gražų balsą. Trečia 
Lietuvaitė programe buvo 
A. Rukiutė, pianistė, jauna 
mergaitė, gana gabi ir tu
rėtų toliau lavintis. Smui
ką griežė dar viena mergai
tė, H. Senkevech, nežinia 
ar Lietuvaitė ar Rusė.

Vestuvės. Lapkr. 28 d. 
apsivedė M. Voskeliutč su 
Airišiu. Šliubą ėmė Šv. Ma
rijos bažnyčioje. Jos vy
ras matyt protingas žmo
gus ir gero išauklėjimo, ge- ; 
ras muzikantas. Jaunave-'

nosios tėvus, kurie turi dar 
dvi mergaites, viena jau 
baigus High School.

Mažina algas. Su 1 die
na Gruodžio Firestone gu
mų išdirbystė numažino sa
vo darbininkams nuo alg/i 
po 5c į valandą, o nuo štu- 
kių dirbantiems tiek kad 
išeitų per 8 valandas 42c. 
mažiau į dieną. Ši kompa
nija šešių mėnesių laiku 
jau antru kartu numažina 
savo darbininkams mokes
tis, nors jie ir taip mažai 
uždirba, dirbdami po 3 ar 
4 dienas į savaitę po 6 va
landas. Dabar teuždirbs į 
savaitę po $8 ar $9. Tai ir 
gyvenk tu, žmogeli, ir buk 
ištikimas pilietis. Jau tak
sų nėra galima sugraipsty- 
ti, dar ir nekurie bankai 
pinigų neišduoda, sako iš
duos tik kai žmonės pradės 
dirbti ir pradės mokėti už 
paskolas.

Tai tokio gyvenimo pri
ėjom šioje aukso šalyje — 
nors visko pilna, o darbo 
žmogus turi badauti. Prie 
maitinamų punktų stovi ei
lės alkanų, kur gauna šį tą 
užvalgyti. Kodėl profeso
riai, redaktoriai ir kiti gal
vočiai neišrišo dalyko ir 
nepadaro taip kad žmonės 
nemirtų badu kuomet visko 
šalyje yra.

Petras Dabartinis.

GERB. SPRAG

GERB. SPRAGILAS 
SLA. KANDIDA7

Aną Pono Dievuli 
nesį suėjo ir sukako < 
tų bilijušas nuo pasi 
to didelio maišo į ku 
45 m. Amerikos Lie 
dėjo pinigus iki sudėj 
lijoną dolarių, kad 
maišą dabar galėtų 
partijos peštis ir vien 
tų pravadyrius išnev< 

K^ip gerb. Spragilą 
mėnesiai ir 3 d

Štai Yra Jusy Darbas,
Tvirti vyrai labai nemyli prisipažinti, kadį 

jiems reikalinga bent kokia pagelba nesvei-' 
kūme. Todėl priguli nuo jus, MOTERYS, 
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasilaikytų 
sveikais.

Visuomet turėkite po ranka bonką’to gar
saus linimento

t..« PAIN-EXPELL'ER>“ - .
{reg. J. V. Pat. Biure.

Pailsę muskulai, ankstyvi peršalimai, visokių rūšių gėlimai ir 
skaudėjimai greitai pasiduoda šiam linimentui. PAIN-EXPEL- 
LERIS* yra pigiausia “darbo apsaugos” forma. _n.
Kaina 35c. ir 70c. ----- Parsiduoda Visur -

* Tikrasis turi INKARO vaisbaženklį.

KANADOS
NAUJIENOS

nesio uždarbis tik nuo $10 
iki $25. Jurgis.

t. "i" —L---------------

MONTREAL

COCHRANE, Ont.

Šis miestelis nėra mažas, 
turi arti 10,000 gyventojų, 
bet čia pramonių nėra jo
kių, todėl ir darbininkai 
nevažiuodavo čia darbo j ie
škoti. Bet pernai netoli čia 
pradėjo statyti milžinišką 
elektros stotį, taigi iš visų 
Kanados kraštų pradėjo 
plaukti bedarbiai tikėdami 
gauti darbo, nors prie to 
darbo dirba 2,000 darbinin
kų. Darbas yra pavojin
gas, kas savaitę užmuša po 
vieną ar du darbininku, bet 
alkani bedarbiai veržiasi 
ten kad tik gavus dirbti ir 
nuo bado šmėklos apsigy
nus.

Darbininkai
su smarkumu dirbti, taigi 
per skubumą ir nelaimių 
netrūksta: vienus užmuša, 
kitiems tai ranką, tai koją 
nutraukia arba kitaip su
žeidžia. Jeigu nori ilgiau 
dirbti ir but geras bosams 
tai turi pusę savo uždarbio 
duoti užvaizdoms del pra- 
gėrimo, o jeigu neduodi tai 
tuoj pavaro ir į tavo vietą 
gauna kitą ir savo biznį va
ro. Jeigu neduosi $20 ar

verčiami vi-NEWARK, N. J.

Sukaktuvės. Lapk. 22 
buvo paminėjimas 40 metų 
sukaktuvių Šv. Jurgio dr- 
stės gyvavimo. Apeigos bu
vo atlikta Šv. Jurgio drau
gijos salėje. Dalyvavo visi 
draugijos nariai, ir tą va
karą buvo priimami nauji 
nariai iki 45 metų amžiaus 
už numažintą įstojimą.

Iškilmės atsibuvo su va
kariene, stalai gražiai buvo 
išpuošti, smarkios moterė-^30 ofiso vedėjui tai darbo 
lės apie juos darbavosi, šei-. negausi, nors ir ilgai prisi- 
mininkavo. Po valgio buvo eina laukti kol paims į dar- 
koncertas. Vakaro vedėjas įą. Įr taip visi visokiais 
buvo p. Augimas. Estrado- budais varšgus darbininkus 
je grojo Lietuvių Benas.

Kun. J. Kelmelis pakvietė 
visus sustoti ir sukalbėti gkoti turi pragirdyt pasku- 
poterius už mirusius drau-' tinį centą, o darbo vistiek 
gijos narius, paskui buvo , nesulauksi, ir mieste pra- 
visokių prakalbų. Tik gai- gyvenimas brangus.

Pirmiau nors miškuose 
galima buvo gauti užsidir
bti, bet dabar turi dirbti 
už dyką. Buvau suėjęs ke
lis Lietuvius kurie gryžo iš 
miškų darbų, išdirbę po mė
nesį laiko ir įsiskolinę po 
kelis dolarius, nes ant mė-

d.

la kad laike kalbų publika 
netvarkiai užsilaikė.

Antra program© dalis 
buvo muzikališka, kuri pu
blikai patiko. Narys.

|rš priežasties bedarbės, ir Ka- 
lados Lietuviams “Dirva” ati

duodama metams už $2.

išnaudoja.
Čia atvažiavus darbo jie-

“Keistutis”. Lapkr. 15 d. 
vietos Lietuvių šv. Kazi
miero parapija surengė va
karą, statė scenoje penkių 
veiksnių tragediją “Keistu
tis”. Veikalas pasisekė la
bai gražiai. Veikianti as
mens pasirodė gerai.

Keistučio rolę vaidino P. 
Jesutis; Birutes — O. Bo- 
binaitė; Vytauto — K. Um
brasas; Konrado — V. Ba- 
čys; Aldonos — O. Ben- 
dziutė; Butrimo — J. Pele- 
kauskas; Jogailos — K. Ju
škevičius, Marės — E. Ben- 
dziutė; Vaidylos — P. Tau
tkus; Bilgemo — A. Navis- 
kas; Albino"— V. Rimdei- 
ka; Kimono — M. Bliu- 
džius; Vaidilos — V. Ka- 
jackas. Sufleris — M. Ar
lauskaitės.

Veikalas vaizduoja kaip 
Jogaila, Keistučio brolio 
Algirdo sūnūs, užima Lie
tuvos valdžią po Algirdo 
mirties ir paskui ima per
sekioti Keistutį ir galiaus 
nužudo. Kl. Juškevičius.

CHICAGO, ILL.

Bačiunas, Semaška, Ta- 
reila laimi. SLA. 251 kuo
poj buvo Pildomosios Ta
rybos nominacijos, 
nas, 
mėjo 
listai 
sas 
balsus už savo kandidatus.

Narys.

Bačiu-
Tareila, Semaška lai- 

didumą, nors socia- 
darbavosi ir dėjo vi- 
pastangas patraukti

1931 METŲ BONU 
KUPONAI

Nukirpkit 1931 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.

Bonų kuponus galit pri
siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.
6820 Superior av. Cleveland, O.

9

kė
atgal taip ir išsipildė

Partijos, norėdamos 
grobti tą milijoninį n 
į savo rankas, virė ka 
smalos, maišė bačkas 
vo, krėtė viedrus pam 
ir gatavoj osi apmozoti 
ną vieną kas tik drys i 
ti nosį iš savo namų ii 
sisakyti kad nori būti 
sivienijimo ponas.

Dabartiniu laiku nėra 
šesnių, purvinesnių, ne. 
žesnių, suktesnių, šleivež 
ir kreivesnių žmonių v 
Amerikoj kaip Susivier 
mo Pilstomos Tarybos k 
didatai. , 
trumpai prezidentavo, j 
rašė organe perdaug sti 
psnių agituodamas už ! 
sivienijimą ir perdaug r 
kino kaip prirašyt nariu 
organizaciją; permažai 
ve gyrėsi rinkimams ai 
nant; leido Petronėlei 
mušt Zosę ir privertė 
taitį prisipažint kaltu, i 
padarydamas Susivien: 
mui nei cento nuostolių 1 
ginant Centro Sekretorę.

Bagočius negeras, ba ] 
tados gavęs SLA. garb 
ciną ir buvęs net prezide 
tu perdaug jį uvožojo ir i

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams j Lietuvą? — ui 
$3.00 metuose pralinksminsi 

visą kaimą!

Lietuvi Tautieti!
Laikyk sau tautiška pareiga 
paremti užsiprenumeruodamas 

šį naujai išėjusį
Lietuvių Tautinės Katalikų 

Bažnyčios
vienintelį mėnesinį laikraštį

TAUTOS BALSAS”
LJis aprašo Lietuvių Tauti
nės Bažnyčios atsir a d i m o 
priežastis,

Uis aprašo žmogaus santi
mus su Dievu,

Uis aprašo skriaudas kokias 
padare ir daro svetimas ti
kėjimas Lietuviams ir Lietu
vai,

L Jis be. pasigailėjimo velka 
aikštėn rymiškų galvų-vado- 
vu pragaištingus mums dar
bus ir paduoda visuomenes! 
kritikai ir pasmerkimui.

------ -  Bažny-

t

’■ Jis aiškina Tautinės 
čios mokslo tiesas.

Prenumerata metams
Užsienyje .....................

Prisiimtus adresą, vienas 
®eris susipažinti siunčiamas 

veltui.
Kreipkitės šiuo adresu:

‘TAUTOS BALSAS”
1743 North Sumner Ave.

„ SCRANTON, PA.

$1.50
$2.00

nu-

<*UJI KALENDORIAI
KLaoskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių 

jonas kerdiejus
S b«2/0URTH b’ ’■ boston
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UENOS DIRVA

GERB. SPRAGILAS

Jgyveno pas jau. 
žus, kurie turi dar 
gaites, viena jau 
igh School, 
algas. Su 1 die-

Ižio Firestone gu- 
ystė numažino sa- 
linkams nuo alg/j 
įlandą, o nuo stu
mtiems tiek kad 
• 8 valandas 42c. 
dieną, ši kompa- 
į mėnesių laiku 

kartu numažina 
liniukams mokes- 
jie ir taip mažai 
lirbdami po 3 ar 
savaitę po 6 va- 

abar teuždirbs i 
$8 ar $9. Tai ir 

, žmogeli, ir buk 
jilietis. Jau tak- 
ilima sugraipsty- 

nekurie bankai 
šduoda, sako iž
ai žmonės pradės 
iradės mokėti už 

o gyvenimo pri- 
aukso šalyje -

i pilna, o darbo 
iri badauti. Prie 
punktų stovi ei- 
kur gauna šį tą 
Kodėl profeso- 

toriai ir kiti gal- 
šrišo dalyko ir 
;aip kad žmonės 
du kuomet visko

i J
liras Dabartinis.

GERB. SPRAGILAS APIE 
SLA. KANDIDATUS

•bis tik nuo $10 
Jurgis.

įTREAL

s”. Lapkr. 15 d. 
;uyių Šv. Kazi- 
pija surengė va- 

scenoje penkių 
agediją “Keistu- 
das pasisekė la- 
. Veikianti as- 
odė gerai.
rolę vaidino P. t 

rūtos — 0. Bo- 
iauto — K. Um- 
irado — V. Ba
is — 0. Ben- 
imo — J. Pele- 
ailos — K. Jū
rės — E. Ben- 
dos — P. Tau- 
o — A. Navis- 
— V. Rimdei-
- M. Bliu- 

los — V. Ka- 
eris — M. Ar- «

vaizduoja kaip 
eistučio brolio 
.us, užima Lie- 
iią po Algirdo 
įaskui ima per- 
stuti ir galiaus 
Kl. Juškevičius.

Aną Pono Dievulio mė
nesį suėjo ir sukako 45 me
tų bilijušas nuo pasiuvimo 
to didelio maišo Į kurį per 
45 m. Amerikos Lietuviai 
dėjo pinigus iki sudėjo mi
lijoną dolarių, kad už tą 
maišą dabar galėtų musų 
partijos peštis ir vienos ki
tų pravadyrius išnevožyt.

Kaip gerb. Spragilas sa
kė 7 mėnesiai ir 3 dienos 
atgal taip ir išsipildė:

Partijos, norėdamos pa
grobti tą milijoninį maišą 
į savo rankas, virė katilus 
smalos, maišė bačkas pur
vo, krėtė viedrus pamazgų 
ir gatavojosi apmozoti kož- 
ną vieną kas tik drys iškiš
ti nosį iš savo namų ir pa
sisakyti kad nori būti Su
sivienijimo ponas.

Dabartiniu laiku nėra ar
šesnių, purvinesnių, negra
žesnių, suktesnių, šleivesnių 
ir kreivesnių žmonių visoj 
Amerikoj kaip Susivieniji
mo Pilstomos Tarybos kan
didatai. , 
trumpai prezidentavo, pri
rašė organe perdaug strai
psnių agituodamas už Su
sivienijimą ir perdaug mo
kino kaip prirašyt narius į 
organizaciją; permažai sa
ve gyrėsi rinkimams atei
nant; leido Petronėlei su- 
mušt Zosę ir privertė Vi- 
taiti prisipažint kaltu, ne
padarydamas Susivieniji
mui nei cento nuostolių be
ginant Centro Sekretorę.

Bagočius negeras, ba ki
tados gavęs SLA. garbės 
ciną ir buvęs net preziden
tu perdaug jį uvožojo ir už

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams j Lietuvą? — už 
S3.00 metuose pralinksminsit 

visą kaimą!

kGO, ILL.

, Semaška, Ta- 
SLA. 251 kuo- 

Pildomosios Ta- 
inacijos. Bačiu- 
a, Semaška lai
mų, nors sočia- 
tvosi ir dėjo vi
ngus patraukti 
javo kandidatus.

Narys.

ETŲ BONU 
PONAI
.it 1931 ar anks- 
į kuponus ir šiu
ri”.
uponus galit pri- 
io užmokestį ttž 

už knygas.
>-av. Cleveland, 0.

Lietuvi Tautieti!
Laikyk sau tautiška pareiga 
paremti užsiprenumeruodamas 

šj naujai išėjusį
Lietuvių Tautinės Katalikų 

Bažnyčios
vienintelį mėnesinį laikraštį
“TAUTOS BALSAS”

1. Jis aprašo Lietuvių Tauti
nės Bažnyčios atsir a d i m o 
priežastis,

2. Jis aprašo žmogaus santi- 
kius su Dievu,

3. Jis aprašo skriaudas kokias 
padarė ir daro svetimas ti
kėjimas Lietuviams ir Lietu
vai,

4. Jis be ■ pasigailėjimo velka 
aikštėn rymiškų galvų-vado- 
vų pragaištingus mums dar
bus ir paduoda visuomenes 
kritikai ir pasmerkimui.

5. Jis aiškina Tautinės Bažny
čios mokslo tiesas.

Prenumerata metams $1.50 
Užsienyje .................... $2.00

Prisiuntus adresą, vienas nu
meris susipažinti siunčiamas 

veltui.
Kreipkitės šiuo adresu:

‘TAUTOS BALSAS”
1743 North Sumner Ave. 

SCRANTON, PA.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS 

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

tai net iš Susivienijimo iš
stojo.

Grinius negeras ba kan
didatuoja į permažai vietų 
ir tik dviejuose sąrašuose 
ir nesigarsina kad yra bro- i 
lis buvusio Lietuvos prezi
dento.

Bačiunas negeras, ba ne-j 
prisirašė į SLA. 45 metai! 
atgal ir nebuvo SLA. pre
zidentu seniau, kaip dabar 
gali dryst tos vietos jieš- 
kot. Jeigu jis nori kandi- 
datuot į prezidentus turi 
būti prezidentu dabar, o ki
taip tos vietos nėra užsi
tarnavęs.

“Sandara” ir “Naujie
nos” Bačiunui ant galvos 
pamazgų viedrą pūkšt!

“Dirva” ir “Sandara” 
Bagočiui ant galvos kubi
lą purvo pūkšt!

“Naujienos” ir “Dirva” 
Gegužiui katilą smalos ant 
galvos pūkšt!

Ir taip einasi: nuo prezi
dento žemyn iki pačių ma
žiausių : visi gavo apipilt 
galvas ir akis dumblais ir 
pamazgomis už pasikėsini
mą norėt užimt kokią nors 
vietą Susivienijime.

Mano sumanymas butų 
toks kad SLA. visai nerin
ktų viršininkų, nereikėtų 
žmones taip apjuodint jei
gu jie nori organizacijai 
dirbt.

O dabar pasakysiu savo 
orakulystę ką rodo mano 
astrologiški ženklai apie 
businčius rinkimus:

Jeigu Bačiunas gaus no
minacijas tai Gegužis ir 
Bagočius padarys toki blo
ką: Gegužis liks kandida
tas ant prezidento, Gugiųi 
bus duota iždininko vieta- 
ir kitos kelios vietelės so
cialistams, ir musų garbin
gi “patriotai” “tautiečiai” 
ir sandariečiai kaip avinai 
bus verčiami balsuot už tą 
“sleitą”, sumušimui Bačiu- 
no ir Tareilos. Visi bus 
gąsdinami kad jeigu Susi
vienijimas pateks Į Bačiu- 
no-Tareilos rankas tai S. 
L. A. iždas atsidurs dar blo
gesnėje vietoje negu seniau 
gąsdinta Maskva — net Į 
Kauną! Fašistij stalyčioj 
SLA. milijonas bus iškep
tas ir vienu ypu prarytas! 
Nieko baisesnio nėra, po 
komunistų, kaip atiduoti 
SLA. milijoną j “fašistų” 
rankas!

Ale jeigu šitoks blokas 
pasidarys (tai yra Gegužio 
ir Gugio arba tikriau sa
kant Grigaičio) tai bus an
tra Armagedono kova pra
laimėta, ba daugiau SLA. 
nariai nekentės tų supelė
jusių ir vertikliais apsiko- 
rusių ponų.

Jeigu Grigaitis ištikro 
taip pyksta ant Gegužio ir 
Vitaičio kaip jis nuduoda, 
ir jeigu Bagočius kandida
tuos sau, o Bačiunas ir Ge
gužis sau, tada “fašistai” 
vistiek išlaimės ir anuos 
abu supeš.

Kaip bus su sekretorium 
tai tik Ponas Dievulis žino, 
ba jeigu Gegužio pateptasis 
diplomatas Vinikas neišga
ruos, tada (givalt!) liks ta 
pati Jurgeliutė, ir vėl reiks 
samdyt Zosę kad jai plau
kus pešiotų....

Gugiui atsilaikyt prieš 
Tareilą visai nėra kaip.

Mikalauskas matyt su
muš Grinių.

Jurgeliutė paims viršų 
ant kitų kandidatų.

Už daktaro garbę smar
kiai pešis Stanislovaitis su 
Jonikaičiu. Kiti daktarai 
pasiliks toli.

Taip sako gerb. Spragilo 
Slapta Evangelija.

S. L. A. Reikalai
KAS VEDA SLA. REI

KALUS IR VISĄ 
BIZNĮ

Kas veda SLA. reikalus ir 
visą jo biznį? Žinoma, atsa- 
kysit, Prezidentas. Juk ir mu
sų laikraščiai taip sako. An
tai “Naujienos”, stumdamos į 
SLA. prezidentus Adv. Bago- 
čių, sako: “Nors prieš p. Ba- 
čiuną kaipo asmenį negalime 
nieko blogo pasakyti, bet ar to
ki žmonės gali vesti SLA. rei
kalus?”

[riui savo bilą už “kelionę ir su
gaištį” ir vėl važiuoja sau na
mon. Tai viskas ką DABAR
TINIS SLA. Prezidentas vei
kia. Bet kas dedasi centro raš
tinėje, redakcijoje ar spaustu
vėje — ar ten darbininkų yra 

I perdaug ar permažai, ar jie vi- 
■ si turi ką veikti ar ne, to Pre- 
! zidentas nežino. Jis net neži- 
' no nei kiek LA. turi pinigų in- 
vestinęs nei kur jie investinta. 
Ir kad tai yra faktas kad jis 
nežino tai jis pats žmogus prie 
to prisipažino “Tėvynės” nr. 
42, straipsnyje po anrašte:

Ir p. Pronskus, prigelbėda- 
mas “Naujienoms” stumti p. 
Bagočių, išlenda ‘Sandaros’ nr. 
45 ir drožia mums kunigišką 
pamokslą įrodinėdamas kokią 
svarbią rolę lošia SLA. prezi
dentas, ir sako kad p. Bačiu
nas, tapęs SLA. prezidentu, ne
galėsiąs “be patarėjų nei žing
snio paeiti”. “Sandara” nuo 
savęs sako kad p. Gegužis Su
sivienijime lošia labai didelę 
rolę, ir jeigu jis neliktų toliau 
išrinktas SLA. prezidentu tai 
Susivienijimas sugriūtų.

šitokiais “argumentais” so
cialistų “Naujienos” su “San
dara” nori mus įtikinti kad 
Prezidentas veda visus SLA. 
reikalus ir visą jo biznį ir kad 
tas biznis yra taip didelis ir 
komplikuotas kad jį ne bile 
prezidentas, bet tiktai socialis
tams p. Bagočius, o sandarie- 
čiams p. Gegužis, išrodo, gali 
vesti.

Šitokie “argumentai” yra tai 
muilo burbulai leidžiami mul
kinimui visuomenės. Juk ir 
“Naujienos” ir pati “Sandara” 
gerai žino kad visą SLA. biznį 
veda Sekretorius, ne preziden
tas.

Sekretorius Sėdi cėntre,' o ne' 
prezidentas, ir Sekretorius su
ka visą SLA. biznio aparatą.

Sekretorius priima visus į 
centrą siųstus laiškus, juos vi
sus atidaro, perkalto ir atsaki
nėja, išskiriant tuos tik kurie 
liečia paltį prezidentą arba ki
tas komisijas.

Sekretorius priima visų kuo
pų ir visų narių mokesčių pi
nigus, kurių ten plaukia po 
apie $30,000 kas mėnuo.

Sekretorius išmoka centro 
raštinės, redakcijos ir spaus-
tuvės darbininkams algas.

Sekretorius veda kontrolę 
visų kuopų ir visų narių mo
kesčių, suspendavimus, ligos 
pašalpas, pomirtines, ir tt.

Sekretorius veda viso biznio 
knygas, visų įplaukų, išmokė
jimų, paskolų ir tt. sąskaitas.

Sekretorius prirengia visus 
raportus Valdžios Insurance 
Departmental ir visus raportus 
Pildomosios Tarybos suvažiavi
mų svarstymui.

Mortgečius, bondsus ir jų 
procentus kolektuoja Iždinin
kas.

Tai kas tada belieka veikti 
tam dideliam “genijui” Prezi
dentui apie kurio taip aukštas 
kvalifikacijas “Naujienos” su 
“Sandara” tiek daug kalba?

“Naujienos” pasakė: “Nors 
prieš p. Bačiuną kaipo asmenį 
negalime nieko blogo pasakyti, 
bet ar toki žmonės gali vesti 
SLA. reikalus?” Tai prašome 
išskaityti tuos didelius reika
lus kurių p. Bačiunas negalė
tų vesti. Kur čia ta taip dide
lė rolė apie kurią “Sandaros” 
nr. 45 p. Pronskus šneka pri- 
rodinėdamas kad p. Bačiunas 
tapęs SLA. Prezidentu “nega
lėtų be patarėjų nei žingsnio 
paeiti”? Kur ta didelė rolė 
kurią lošia p. Gegužis ir be ku
rio “Sandara” bijo kad Susi
vienijimas nesugriūtų? Kokius 
taip didelius SLA. reikalus da
bartinis S. L. A. Prezidentas 
veda? .

Visi SLA. reikalai kokius 
dabartinis Prezidentas p. Ge
gužis veda yra tai Pildomosios 
Tarybos suvažiavimų mitingai. 
Jis atvažiuoja tik į tuos posė
džius ir jiems pirmsėdžiauja, o 
po mitingui paduoda Sekreto-

“Dar SLA. Paskolų Reikalu”, 
kurio straipsnio špaltoję 7-je 
jis štai ką pasako:

“Komisijos ir daugelis kitų 
tikrina kad SLA. Prezidentas 
turi visus organizacijos reika
lus žinoti, nors tokios jam galės 
S. L. A. Konstitucija neduoda. 
Bet kad prezidentas negalėjo 
ir negali visų reikalų žinoti 
(mano pabraukta) tai galima 
priminti štai kas: Tūlas lai
kas atgal aš paprašiau SLA. 
Sekretoriaus ir Iždininko kad 
jiedu man siuntinėtų mėnesi
nes atskaitas, nes norėjau ži
noti ir artimai sekti visą orga
nizacijos finansinį stovį. Taip
gi prašiau kad man prisiųstų 
visų Susivienijimo investmen
tų surašą. Praeitam Pildomo
sios Tarybos suvažiavime p. 
Iždininkas pareiškė kad SLA. 
konstitucija neįsako Sekreto
riui ir Iždininkui siuntinėti 
Prezidentui mėnesines atskai
tas, bet nurodo kad reikia fo
kas atskaitas priduoti visai 
Pildomojai Tarybai kartu. To
dėl aš ir negaunu iš iždininko 
tokių atskaitų kokių aš pra
šiau, kaip lygiai negaunu nei 
Susivienijimo investmentų su
rašo, kurio irgi prašiau...,”

Matote, čia Prezidentas atvi
rai prisipažysta kad jis visų 
SLA. reikalų negalėjo ir nega
li žinoti. Ir kodėl? Todėl kad 
visus SLA. reikalus veda Sek
retorius, nekuriuos veda Iždi
ninkas, o jis, Prezidentas, ve
da tiktai suvažiavimų posė
džius, šauktus tyrinėjimams 
centre įvykusių peštynių Zosės 
su Petronėle, ir paskui už juos 
kolektuoja kelioniė ir sugaiš
čių mokestis.

Na, kad Prezidentas nežino 
kas dedasi centro raštinėje, re-
dakcijoje ir spaustuvėje tai dar 
gali būti atleistina. Bet kada 
jis nežino nieko apie SLA. fi
nansinį stovį, kur ir į kokius 
mortgečius ar bondsus SLA. 
pinigų yra investuotų tai jau 
gėda kad toks žmogus nešioja 
prezidento titulą.

Juk visos paskolos, pirkimai 
visokių bondsų investavimui S. 
L. A. pinigų buna svarstomi 
ir perleidžiami Pildomosios Ta
rybos suvažiavimuose, paties 
Prezidento vedamuose, ir kaip 
tada Prezidentas negali žinoti 
kokius investmentus perleido 
suvažiavime? O jeigu Prezi
dento yra jau taip silpna at
mintis kad ką vakar suvažiavi
me nutarė, šiandien vėl užmir
šo, tai dar gi tam yra organas 
“Tėvynė”, kurioje vėliau tilpę 
protokolai parodo kokias pas
kolas ar investmentus suva
žiavimas perleido, ir iš šitų 
protokolų Prezidentas gali juos 
susekti. Ar Prezidentas “Tė
vynės” neskaito? Ar “Tėvy
nėje” tilpę protokolai yra ne
tikri, gal sufalsifikuoti kaip 
Devenio paskolos dokumentai, 
kuriems Prezidentas negali ti
kėti? O gal ne visi investmen- 
tai eina per Pildomosios Tary
bos posėdžius? Gal tūli invest- 
mentai yra daromi be Pildomo
sios Tarybos posėdžių žinios? 
Gal but vienus investmentus 
daro Prezidentas, kitus Iždi
ninkas, trečius Sekretorius, ir 
gal but užtai šiandien Prezi
dentas nenori duoti Preziden
tui tų investmentų atskaitų? 
Kaip čia, po kvarabų, tas vis
kas yra vedama kad Preziden
tas nieko nežino? Na, ir dar 
tokia “Sandara” rekomenduoja 
palikti p. Gegužį kitiem dviem

3

Kupiškėnų Bendro Klubo Amerikoje 4-ta kuopa New Yorko valstijoje. Suorganizavo 
Jonas J. Kulis Birželio 21 d., 1931 m. (Klišę darė A. J. Naunčikas, Cleveland, ir pa
dovanojo kuopa $3.18 nuo klišės lėšų.)

metam prezidentauti ir nesigė
di plepėti kad be Gegužio Su
sivienijimas sugriūtų.

Jeigu p. Gegužis per 15 me
tų beprezidentaudamas neiš
moko nieko geresnio kaip vien 
suvažiavimų posėdžius vesti ir 
už juos kelionių ir sugaiščių 
mokestis kolektuoti, jeigu per 
15 metų jis neįstengė susekti 
nei kiek nei kur yra SLA. pini
gų investuotų, tai kaip tada 
galim laukti kad per du metu, 
jeigu jį paliktume dar du me-1 
tu prezidentauti, jis galės ką 
nors geresnio Susivienijimu: 
padaryti? Užtai jau yra lai
kas leisti jį pasilsėti, o jo vie
ton pastatyti tokį žmogų ' kurs 
ne vien suvažiavimų mitingus 
vestų, bet ir SLA. turtą prida
botų ir sužinotų kiek ir kur 
yra SLA. pinigų investuotų ir 
kiek tie visi investmentai yra 
šiandien verti, , ir sutvarkytų 
visą SLA. biznio aparata.

TOKIU ŽMOGUM YRA J. 
J. BAČIUNAS iš Sodus, Mich. 
Pastatykime jį SLA. Preziden
tu, o jis, ne per 15 metų, bet 
per 15 savaičių suras visus S. 
L. A. investmentus ir parodys 
mums tikrą jų vertę. Jis su
tvarkys ir visą SLA. biznio 
aparatą, nes jis turi nepapras
tus biznio gabumus. Jis pri
trauks prie Susivienijimo ir 
skaitlingą Lietuvių jaunimą, 
nuo kurio priklauso šios orga
nizacijos augimas, bujojiinas 
ir visa ateitis. SLA. Narys.

Už $3 motuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

SLA. Nariai, Nominuoki! 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 Sekretore) New York

ANT IŽDININKO:
Jonas Tareila 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.

(No i ninuoti reikia tik du)

PAKLAUSIMAS
GRINIUI

Temijant iš laikraščių ir j 
gaunant siuntinėjamus la
pelius, pasirodo kad J. Gri
nius kandidatuoja i dvi vie-j 
tas Susivienijimo Pildomo
jo j Taryboj.

Taigi šiuomi noriu viešai 
paklausti p. Grinių:

1. Kodėl Tamista atsisa
kei kandidatuoti' socialistų 
sąraše i S.L.A. prezidento 
vietą ir leidai Adv. Bago
čiui kandidatuoti ?

2. Kodėl sutikai kandi
datuoti socialistų sąraše į j 
vice-prezidentus ?

3. Kodėl kandidatuoji Į: 
prezidentus nežinia kokiui

sąrašu, nors jau kartą at- 
! sisakei' prezidento vieton 
eiti socialistų sąraše?

Toki žmogaus pasielgimą 
skaitau visai nerimtu ir 
nesuprantu kaip gali rastis 
tokių SLA. narių kad rem
tų toki kandidatą kurs pats 
nežino kokios vietos jis Su
sivienijime nori.

Ponui Griniui esant se
nam ir daug pergyvenu
siam žmogui reikėjo pasi
rodyti nors kiek rimtesniu. 
Nekurie pagiria jį kad yra 
brolis buvusio Lietuvos 
Prezidento. Bet galiu sa
kyt kad ir pačiam Dr. Gri
niui butų sarmata turėti 
tokį nenusistovėjusį broli.

Griniaus Parapijomis.
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Viršuj parodomas Lucky Strike langinis papuošalas, kuris dabar rodomas pirklių 
languose visoj šaly. Pagaminti iš puikiausių tabakų, daugelio augalų grietinės, Lucky 
Strike vien tik teikia gerklei protekciją pažymėtinu spraginimo procesu, kuris įima ir 
modernišką violetinių spindulių naudojimą.
Lucky Strike Cigaretai dabar Įvynioti į Humidor Pakelį su tuo skvetu, teikiančiu patogumą 
taip lengvai atidaryti, apsaugojantis nuo dulkių, germų bei nesušlampąs celofaninis 
įvyniojimas laiko tą spraginimo skonį šviežią.
Atsisukite Lucky Strike Šokių Orkestrą kiekvieną antradienio, ketvirtadienio ir šeštadienio 
vakarą iš N. B. C. tinklo. .(Advertisement))
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Juodųjų Afrikiečių Gyvenimas
Rašo KAROLIS VAIRAS.

LITERATŪROS
PASAULYJE

MacMillan knygų išleis
tu vų (Londone ir New

KAIP LIETUVA TARPSTA
 *----- —---------

“Kelionė ir Sugaištys”
“Tėvynės” nr. 49 patal

pinta SLA. atskaita už Lie
pos, Rugp. ir Rugsėjo mė
nesius. Tarp kitko ten už
einame :

“Kelionės ir
sugaištys $1,828.01

“Legal, patarnav. 575.75 
Matant šitą atskaitą ir 

žinant kad didžiausia dalis 
šių “kelionių ir sugaiščių” 
išleista važinėjant p. Vitai- 
tienę “teisti” ir nenutestą 
palikti kad dar daugiau ga
lėtų važinėti ir išlaidų da
ryti, tiesiog sukelia narių 
pasipiktinimą.

Tapgi SLA. nariams bu
tų reikalinga žinoti kode! 
“legaliai patarimai” tiek 
brangiai kaštuoja, neskai
tant pav. Lopattos kelionių, 
už ką jis paėmė $250,76. 
Adv. J. Borden kelionių ir 
sugaiščių paėmė $330.25.

Reiktų kad organe butų 
skelbiama smulkmėm š k a i 
už ką advokatai taip taršo 
SLA. pinigus.

Dar vienas dalykas ste
bina narius tai kad Gegužis:

Po karo, kuomet Lietuva 
patapo savistove valstybe, 
daugelis net žymių musų 
patriotų bėdavojo ar ji ga
lės išsilaikyti, nes neturi 
nei anglies nei geležies ka
syklų nei kitų dalykų ko
kių turi Amerika, Anglija 
ir kitos turtingos šalys.

Bet visais amžiais žmo
nės mokėjo prisitaikyt prie 
savo Motinos Žemės ir ten 
kur buvo anglis, kasė ang
lį, o kur augo bulvės kasė 
bulves. Nedarė priešingai 
ir neišnyko iš tų vietų del 
stokos to ko ten gamta ne- 
dovė, o davė kitur.

Štai dabar, skaitant Dr. 
P. Puskunigio aprašymą iš 
jo patyrimų Lietuvoje (pa
našiai aprašė ir žodžiu ap
sakė ir kitas žymus musų 
Amerikietis, J. J. Bačiunas, 
šią vasarą buvęs Lietuvo
je), matome kaip puikiai 
Lietuva prisitaiko prie Mo
tinos Žemės šono ir spar
čiai progresuoja. Ji ne 
tik pati turi ką valgyt bet 
ir maitina savo kiaušiniais, 
sviestu, bekonu tokias di
deles šalis kaip Vokietija.. 
Anglija. Ten žmonės nega
li graužti anglį ar iš gele
žies rudos košę virti, turi 
iš kitur importuoti daugu
mą maisto dalykų.

Užėjus blogiems laikams, 
fabrikai ir kasyklos susto
ja, o ūkio šalis vis gyvuoja.

Lietuva visados gali pri
sitaikyt prie pasaulinių rei
kalavimų maisto. Jeigu nu
puolė linų ir šerių kaina, 
augina ir eksportuoja grū
dus; nupuolė grudų kaina 
— augina ir eksportuoja 
paukščius, kiaušinius, be
koną; gaminasi pati cukrų.

Reikia tik gerų vadovų, 
sumanytojų kurie pasaky
tų žmonėms kas ir kaip rei
kia daryti ir Lietuva turi 
ką išgabenti kitiems, o pa
ti iš kitų gauna tą ką na
mie neturi.

pasidaro “kelionių” ir su
gaiščių net $269.61, ors jis 
visai netoli SLA. Centro 
gyvena.

Iždininkas K. Gugis šiuo 
bertainiu paima net arti 
$560 už “keliones ir sugaiš
tis”. Todėl mes kaip seniau 
taip ir dabar sakome: Jis 
yra perbrangus musų orga
nizacijai ir nariai, jeigu ne
nori kad butų mokesčiai 
padidinti turi už jį ir už 
Gegužį nebalsuoti.

Ja poni j os-Lietuvos 
Prekybos Sutartis

Lietuvos laikraščiai pra
neša kad Lietuvos pasiun- 
tinis Sidzikauskas ir Japo
nijos pasiuntinis Berline 
pasikeitė Lietuvos - Japoni
jos prekybos ir laivininkys
tės sutarties patvirtinimo 
raštais.

Taipgi praneša kad ren
giama naujos tarybos kas- 
link sudarymo naujų Lie
tuvos - Vokietijos prekybos 
sutarčių. Vokiečiai toje su
tartyje nori išsiderėti kad 
butų leidžiama Vokiečiams 
laisvai apsigyventi Lietu
voje prekybiniais tikslais.

VASARA

Pamėgdžiojimas
S.L.A. kandidatų vajuje 

musų broliai socialistai vi
su smarkumu pamėgdžioja 
tautininkus.

Tautininkai pradėjo J. J. 
Bačiuno vajų paskelbimu 
jo ir Tareilos laiškų.

Kada socialistai surado 
savo kandidatą, padarė tą 
patį.

Liaudies Sąjunga Chica
go je pradėjo agituoti už 
tautininkų sąrašą per ra
dio, dabar jau ir socialistai 
tą daro....

Bet kokie jie bukapročiai 
ir neteisingi: patys tą da
rydami, smerkia tuos ku
riuos pamėgdžioja, už tai.

Nabagė “Sandara” tiktai 
verkšlena ir apgailauja kad 
tie pinigai kurie išmokama 
už radio neaukojami jai... 
Vargšei gali būti blogai jei
gu Gegužis iy Vitaitis ne- 
parems savo “ekstrais” iš 
SLA. gaunamais.

----------- .------------ O- —

Ei gražumas vasarėlės
Tėvynės laukuose, 
Arba kai sužydi gėlės 
Sesučių daržuose.

Rūpestingos mus sesutės,
Jos myli gėleles,
Dirba, trusia kaip bitutės 
Betaisant lysveles.

“Ei, rūtele, tu žalioji”,
Skamba jų dainelės,
Meilės kupinos vilioja
Jos musų širdeles....

Kam vilioja, kam skaudina
Mus jaunas širdeles,
Kam klaidina mintis musų 
Vasaros naktelės?

Ar pamilti bernužėlį,
Tikrą tautos sūnų,
Veiklų, darbštų sakalėlį, 
Ainį mus galiūnų....

Nes tokiam tik bernužėliui
Auginu rūteles, »
Tokiam žadu atiduoti 
Aš savo širdelę....

Arutis.

Meilė turi Imti kurstoma 
kai]) ugnis, nes kai]) ugnis 
užmiršta nebedega, taip 
meile paniekinta pražūva.

Išmintingas vyras nešio
ja savo išmintį taip kaip 
laikrodėlį: savo naudai, o 
ng parodai.

SAKYK, BROLYTI
Sakyk, brolyti, ar tavyje
Dar žiba meilės kibirkštis,
Ar jau išblėso — ir širdyje
Užstojo užmaršties naktis?

Naktis gyvenimo slėpingo
Apsupo broliškus takus,
Ir jausmu blogu, nuodėmingu
Prirašė ilgesiu lapus....

Kad štai širdies aš gilumoje
Vartau tuos ilgesio lapus
Ir skausmą jausdamas aš joje,
Vejuos prabėgusius laikus....

Vejuos!.... vejuos bet ar pavysiu, 
Ar miręs rytas dar išauš?
Greičiau tave tokį išvysiu
Už karsto juodo ir tamsaus!

Greičiau kad ten tave išvysiu
Kur skęsta metai praeities,
Ir kaip tenai aš nusiirsiu, |
Vėl prisiglausiu prie tavęs!

Jonas Morkūnas.

PIETŲ NIGERIJOS ELIAS 11
(Juodųjų Elijošius)

Afrikos Niger’o Upės Deltos vyskupas 
Dr. Johnson’as pirm keliolikos metų skau
džiai skundėsi del tūlo pranašo Elijo II 
veikimo ir dei didelio sąmišio vietos baž
nyčios. Naujojo Kalabaro apskrityje at
sirado tūlas Garrick Sikari Braid. Į tre
jetą mėnesių jo pradėtas tikybiškas bruz
dėjimas apglėbė didelę vietos ir apielinkių 
krikščionių dalį.

Pats Braidąs beraštis, net skaityt ne
moka. Iš pradžių jis buvo uolus bažny
čios lankytojas ir darbininkas. Dažnai bū
davo “dvasios pagautas” ir turėdavo “re
gėjimus”. Sako net galėjęs gydyti ligo
nius. Jį lankė žmonės iš Deltos ir iš toli
mesnių Ibo krašto vietų. Pradžioje jis 
darbavosi vietos pastoriaus vadovybėje, 
bet vėliau kaž kas sugedo jųdviejų santy
kiuose.

Žmonės pradėjo vadinti jį pranašu, o 
jis pats pasiskelbė esąs Elijas II, kuris, 
anot Malachijaus, turėjo gryžti iš dangaus 
žemėn. Jo asmuo pasidarė taip šventas 
kad, jam einant kur nors, prieš jį ant dvi
račio važiuodavo jo heroldas su varpeliu, 
ir visi jo garbintojai suklaupdavo' jam 
praeinant. Vanduo kuriuo jis prausdavo
si buvo skaitomas šventu. Tą vandenį ger
davo vadai ir šiaip žmonės, sveiki ir ligo
niai, turtingi ir beturčiai. Moterys maišy
davo tame vandenyje molį ir naudodavo 
jį savo kūno padabai, arba amuletams nuo 
piktų dvasių: apsiginti.

Elijas, kaip ir Malakis, skelbė kad 
nuodėminga esą naudotis medicinos pagal
ba ir vartoti vaistus, nes už tai Dievas 
bausiąs. Jis gydė ligonius paliesdamas 
juos, vaikštinėdamas aplink ligonį, dėda
mas rąnkas ant skaudami! vietų. Ligonis, 
anot jo, sergąs del savo nuodėmių, todėl 
jis versdavo ligonius išpažinti savo nuo
dėmes. Jo r. kieme susirinkę ligoniai ir 
sveikieji inelsdavosi po septyniolika kar
tų dienoje per tris savaites.

Maižius Hartas, vadindavęs save ‘pra
našo sumini’, išpažinties metu skirdavo 
sunkias bausmes. ^Kartais taip baudžiami 
nusikaltėliai gulėdavo karštoje tropikų 
saulėje per valandas, atgailėdami savo 
nuodėmes.

Elijas II smerkė stabmeldystę. Įvai
rių tautelių, vadai nešdavo pas jį savo sta
bus ir daužydavo juos. Kiekvienas, išsiža
dėjęs stabmeldystės apeigų, būdavo krikš
tijamas. Elijo mokiniai-apaštalai ėjo per 
kaimus, skelbė savo tikėjimą ir atimdavo 
iš neofitų stabus. Kitur jie panaudodavo 
ir prievartą. Virš šimto to pranašo apaš
talų buvo teismo bausti už veržimąsi į ki
tų žmonių namus ir pagrobimą jų nuosa
vybės—stabų.

Jis taip pat griežtai kovojo prieš var
tojimą Europiečių siūlomų negrams svai
ginančių gėrimų. Žinoma, šito blaivybės 
apaštalo nekentė Europiškos kultūros ir 
kartu su ja svaigalų platintojai Europie
čiai.

Elijo įtaka buvo taip didelė kad be
veik trys ketvirtdaliai Deltos bažnyčios 
tikinčiųjų buvo perėję jo pusėn.

Vėliau tas pranašas buvo suimtas už 
kėlimą riaušių. Galimas dalykas kad su
ėmimas buvo svaigalų platintojų išprovo
kuotas. Po to, audros metu, perkūnas nu
trenkė pranašą Eliją II. Jo šalininkams 
buvo aiškinama kad Dievas jį nubaudęs. 
Daugelis jų gryžo į teisėtą bažnyčią. Kiti 
gi tikėjo jį nukentėjus ir likus kankiniu 
už tikybą. Deltos srityje ir dabar dar yra 
nemaža tikybiškų kongregacijų sekančių 
jo mokslu. Jos vadinasi “Pranašo Bažny
čia” ir “Dievo Armija”.

KONGO KIBANGU
1921 metais žemutiniame Kongo pra

sidėjo tai]) vadinamas Kibangu Pranašo 
bruzdėjimas, kuriam vadovavo krikščio
nis Simonas Kibangu. Jo, kaip ir kitų 
pranašų, karjera prasideda stebuklingais 
regėjimais. Jo motina buvo krikščionė, o 
tėvas stabmeldis. Kartą einant su tėvais 
Į kitą kaimą į laidotuves, pakelyje ištiko 
jį priepuolis: jis matęs, priepuolio metu, 
svetimą asmenį kalbėjusį su jo tėvais ir 
minėjusį jo vardą.

Gryžus namon ii- persirgus po prie
puolio, tasai nepažystamas asmuo ir vėl 
jam pasirodęs keletą kartų. Tai buvęs se
nelis, žaizduotas ir šašuotas. Sapne jis 
davęs Kibangui bibliją ir liepęs skaitytPją 
ir mokyti kitus ir pagydyti apsirgusį tuo 
metu kaime kūdikį, kurs tikrai paskui pa
sveiko. Kūdikio gydymo metu Kibangu 

drebėjo visu kimu — tas drebėjimas pas
kui ir buvo paties Kibungo ir jo pasekėjų 
ypatybė. Nuo to laiko Kibungąs vienval 
meldžiasi ir gydo ligonius.

Šitokių dalykų nepaslėpsi: Kibungo 
vardas išgarsėjo. Pas jį ėjo žmonės su 
savo ir savo draugų vargais ir ligomis. 
Sunkiau sergančius ligonius atnešdavo 
pas jį. Dieną ir naktį jis būdavo sveika
tos ir naujos tikybos jieškotojų apsuptas. 
To pasekmėje kaimyniškos misijos darbas 
apmirė, iki tol buvus kimštinai ligonių -už
grūsta ligoninė dabar buvo tuščia. Rods, 
jis negalėjo prikelti mirusiųjų, negalėjo 
grąžinti regėjimą neregiams, bet jo garbė 
vistiek buvo pasiekus tolimus kampus.

Vieni jo pasekėjai buvo jo padėjėjais 
ir garbintojais, kiti veikė kituose kaimuo
se, kaipo jo mokiniai ir apaštalai. Prieta
rai didėjo, misijoje nebuvo darbo.

Krikščionys Afrikiečiai priėjo išvados 
kad Kibungo mokslas yra prietaringas ir 
prigavingas. Kibungui labiausia pakenkė 
paskilbus jo pritarėjų tarpe neapikanta 
baltųjų žmonių. Vienas mažesniųjų pra
našų, o gal ir pats Kibungąs, pradėjo skel
bti kad Dievas išvys “baltuosius velnius” 
ir kad nereikia esą mokėti baltųjų žmonių 
valdžiai mokesnių. Kiti gi skelbė kad pas
kutiniojo Teismo diena nebetoli ir kad ne
reikią dirbti laukų ir rūpintis rytojum.

Badas Pietų Afrikoje visados arti, to
dėl ir nerimties kibirkštį vėjas lengvai ga
li išpusti į geroką liepsną. Šito nelaukda
ma, Belgijos valdžia atkreipė savo dėmesį 
į naujo pranašo veikimą. Prasidėjo tar
dymas, teismo nuosprendžiai, baltųjų iš
trėmimai, kaip ir visados tokiais atvejais. 
Kibungąs buvo pasmerktas mirti, tik Bel
gijos karalius pakeitė mirties bausmę ka
lėjimu.

Kibungo sukeltas bruzdėjimas ilgai- 
niu susilpnėjo. Vieni jo pasekėjai jautėsi 
jo prigauti ir suvilioti, kiti skaitė jį šven
tu kankiniu. Krikščionių bažnyčia žemu
tiniame Kongo atsigavo iš po smūgio kokį 
ji buvo nukentėjus del Kibungo bruzdėji
mo.

Pats Kibungąs dar ii- dabar sėdi ka
lėjime ir medituoja apie prarastas gali
mybes ir žuvusią’ savo garbę.

PIETŲ AFRIKOS IZRAELITAI
Dalinai su tikybos, dalinai su politiš

kos kovos elementais buvo susidėjęs Nya- 
salando Budėjimo Bokšto ir kitų vietų 
bruzdėjimas ir ryšyje su juo pagarsėję 
Bullhoeke, Cape Provinicjoje, Izraelitai.

Pats bruzdėjimas prasidėjo Halley’o 
Kometai pasirodžius (1910 m.). Juodie
siems žmonėms stebintis šituo įspūdingu 
visatos reiškiniu, atsirado didžiulis neg- 
tas vardu Enochas Mgijima, kuris pradė
jo skelbti kad Dievas ateina žemėn žmo
nių teisti. Vienintelis, jo žodžiais, išsi
gelbėjimas tai gryžimas prie senosios pa- 
triarkų tikybos ir garbinimas Dievo taip 
kaip prabočiai garbindavę.

Mgijima rado sekėjų. Iš Dievo Bib
lijos buvo išmestas Naujasis Įstatymas, 
kurs, Enocho mokslu, buvęs “baltųjų žmo
nių” padarinis. Izraelitai meldėsi Jahovai 
ir per kiauras dienas skaitė Senąjį Įsta
tymą.

Šito bruzdėjimo metu atsirado ir kei
stų idėjų. Principo dalyku buvo skaito
ma neklausyti esamos valdžios parėdymų 
ir nepildyti jos įstatymų. Valdžios orga
nai išpradžių nedaug tekreipė dėmesio į 
Izraelitus. Pagaliau buvo nuspręsta pri
versti juos klausyti. Iškilo susirėmimas 
su ginkluota policija. Nors Enochas Mgi
jima skelbė kad baltųjų žmonių kulkos 
nepalies “Dievo išrinktų Izraelio vaikų”-, 
tačiau susirėmimo metu žuvo jų gana 
daug.

Buvo paskirta komisija kiniai buvo 
pavesta ne tik išaiškint Bullhoek’o inciden
to su Izraelitais priežastis, bet taip pat iš
tirti ir išaiškinti separatistinį tikybišką 
bruzdėjimą, kuriam paprastai vadovauja 
negrai.

Komisijos raportas išaiškino kad Pie
tų Afrikoje yra apie 140 atskirų tikybiš
kų negrų sektų, kurių tarpe žinomiausios 
yra Afrikos Metodistų Episkopalų Bažny
čia ir Afrikos Presbyterijonų Bažnyčia. 
Kitos sektos, sako Komisija, dygsta kaip 
grybai po lietaus ir tai dažniausia Johan
nesburg^ gatvėse. Greitai išdygusios, jos 
taip jau greitai ir nyksta.

(Bus daugiau)

Yorke) šiomis dienomis iš
leido “The Story of Jad- 
wyga”, kur Amerikonams 
patiekiama biografija tos- 
Vengrų karalaitės, kurią 
Lenkai vadina Lenkų kara
laite, su kuria savo ir dali
nai Lietuvos likimą surišo 
Jogaila, Vytauto pusbrolis. 
Knygą parašė Charlotte 
Kellogg. Įžanginį jai žodį 
parašė pianistas Paderew
skis.

Amerikos Norvegų Isto
rinė draugija išleido pirmą 
tomą Prof. Blegeno knygos 
“Norvegian Emigration to 
America” (Norvegų Išeivy- 
bė Amerikon), kuri apima 
1825—1860 laikotarpį. Ją 
paseks antras tomas, kuris 
aprašys vėlesnę Norvegų 
ateivybės bangą Amerikon.

Pirmame tome aprašoma 
pirmoji Norvegų emigra
cija, jog priežastis ir pasi
keitimai “Norvegų gyveni
me naujam krašte ir senoj 
tėvynėje. Emigravimo prie
žastys buvę neturtas ir 
stoka tikybinės laisvės Nor
vegijoje. Emigrantų laiš
kai apie naują “aukso ša
lį” tiek išeivybę išpūtė kad 
Norvegų valdžia pabūgo ir 
stvėrėsi priemonių ją ma
žinti. Tuo budu likusių 
biednuolių gyvenimas pa
gerėjo. O Amerikon atvy
kę Norvegai žymiai prisi
dėjo apgyvendinti tuščius 
žemės plotus ir sudarė dalį 
Amerikos ūkininkų luomo.

Lįetųyių jšeįvybę Ameri
kon, kaip žinoma, dalinai 
bandė aprašyti Jr. Jonas 
(Kun. Žilinskas), Dr. Šliu
pas, V. K. Račkauskas ir K. 
Gineitis. Tačiau tokio pil-
io ir išsamiaus veikalo kaip 
Prof. Blegeno apie Norve
gus mes Lietuviai dar lau
kiame. Ta musų tautos is
torijos dalis, kaip daugelis 
kitų, dar laukia darbininkų.

V.

Už ką Dr. J. Šliupas 
Lietuvoje varginamas: 
Paskaitykit šią knyge
lę, žinosit ar tie šven
tieji buvo tokie griešni 
kad apie jų gyvenimą 
nevalia niekam išsižio
ti. Štai ji—

TIKRI IR
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”

6820 Superior Ave. 
Cleveland, O.
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storumo. Eina treti metai.
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lės: chorui, arba solo, duetams.
Dainelės lengvutės su pritarimu 
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Chorams pigu ir naudinga.'
Rašykite savo giminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.
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Nors klasiška ir ortodoksiška medici
na gyvavo iki 17-to šimtmečio, visvien sa
vo garsumą nustojo ir viduryje 16-to šimt
mečio nukentėjo. Paracelsus lAivo gydy
tojas, kemikas, prakalbininkas ir reforma
torius. Jis buvo užbaigęs medicinos mok
slą Ferrara Universitete ir buvo labai 
trukšmingo ir saumylingo budo, bet ga
bus ir doras. Savo raštuose Paracelsus 
agitavo prieš Galeno ir Arabų autoritetin
gumą. Jis viešai sudegino jų raštus ir 
pasakė kad “daugiau išminties yra mano 
barzdos plaukuose negu visose senoviškų 
rašytojų knygose.” Šis buvo labai ironiš
kas išsireiškimas, kadangi jis visai buvo 
be barzdos. Paracelsus labai greitai pa
garsėjo savo drąsumu ir naujenybe savo 
mokymų arba doktrinų. Jis gavo daug 
pasekėjų ir buvo profesorium Basle kiek 
laiko.

Bet laikui bėgant nusibodo mokslinin
kams jo burnojimai prieš senovės autori
tetus ir nebuvo taip užimanti, kadangi jis 
negalėjo duoti geresnės sistemos Į vietą 
tos kurią jis norėjo atmesti. Jis mėgda
vo išsigerti ir todėl buvo neužsitikimas. 
Jis pasimirė būdamas 43 m. amžiaus, su
simušęs karčiamoje.

Nors Paracelsus buvo tuščiagarbin- 
gas ir turys didelių pretenzijų ir išdalies 
prigaudinėtojas, bet jis buvo mintyse išsi- 
liuosavęs ir pasakė da'ug teisingų dalykų 
prieš absurdiškumus stačiatikystės ir sy
kiu suprato labai daug apie budus ir gam
tos teises. Jis suprato priežastį padidėji
mo kaklo gilės (goiter) ir jis įvedė naujus 
gydymo budus ir kemiškas gyduoles.

Mažai minėjome apie obstetriką, ka
dangi akušerkos praktikavo, o gydytojai 
buvo pašaukti tiktai išimtinuose atsitiki
muose. Bet 1545 metuose Tamas Ray- 
nalde išleido savo knygą: “BYRTH OF 
MANKYNDE” (Žmonijos Gimimas), ant 
kurio veikalo rėmėsi obstetrikos praktika 
Anglijoje per sekanti šimtmetį. 1668 me
tais Mauriceau atsižymėjo nauju veikalu 
apie nėščių moterų ligas.

Chirurgija, kuri buvo apleista tam
siuose amžiuose, pradėjo atsigauti ir žen
gti pirmyn paskutinėje to laiko pusėje. 
Dvasiškija visai nekreipė atidos Į šį mok
slą. Barzdaskučiai ir vonių savininkai 
atidarydavo kraujo gyslas ir aprišdavo 
žaizdas. Daugiau nieko nedarė Europoje 
kaslink operacijų iki 16-to šimtmečio.

Vengrijos karalius turėjo garsinti per 
visą Europą jieškodamas chirurgo kuris 
galėtų sugydyti jam žaizdą. Daugiausia 
vartojamas raštas apie chirurgiją 13-me 
šimtmetyje buvo GRANDE CHIRURGIE, 
parašytas Italo Saliceto, kuris buvo gabus 
tų laikų chirurgas. Per 14-tą ir 15-tą 
šimtmetį ir iki vidurio 16-to, kada Pare 
atsirado, autoritetu buvo veikalas para
šytas Guy’o de Chauliac.

Vėliau, Pare atnešė naujų idėjų ir da
vė naują gyvumą chirurgijos mokslui. Jis 
pradėjo savo karjerą kaipo barzdaskučio 
pagelbininkas ir jo gabumas ir prisiriši
mas prie darbo pakėlė jį į aukščiausią vie
tą savo profesijoje. Prieš savo mirtį, jis 
buvo tarnavęs keturiems karaliams kaipo 
chirurgas. Pare pirmiausia atsižymėjo 
vartodamas ligatūrą arba užrišimą krau
jo gyslų žaizdose, vietoje senoviško budo, 
arba pilimo verdančio aliejaus ant žaizdos, 
sulaikymui kraujo bėgimo. Prieš Pare 
laikus, amputacijas (nupjovimus) retai 
dr rydavo, kadangi būdavo labai sunku su
valdyti kraujo bėgimas. Guy de Chauliac 
br.v.'j visai priešingas nupjovimui kojos ar
ba rankos. Bet su Pare ligatūra tokias 
operacijas buvo galima padaryti. Pare 
daug naujo patarė apie beveik visas šakas 
chirurgijos, ypatingai apie gydymą žaizdų 
padarytų šautuvų kulkomis, kurie jau bu- 
’ o vartojama. Chirurgijos praktikoje jis 
t:yi) plsižymėjo kad 1515 metuose Chirur- 
piies Mokykla Paryžiuje priėmė jį į savo 

eilę, nors jis visai nemokėjo Lotynų 
l"T’os. k::s buvo būtinai reikalinga tuose 
’ ” ut;c. Nors Pare daug ką nuveikė 
Chirurgijos praktikai, visvien barzdasku

čiai dar tebebuvo susirišę su chirurgais. 
Chirurgijos kolegija pati galėdavo duoti 
tik laipsnį: barzdaskutis-chirurgas (bar
ber-surgeon). Ir tiktai 200 metų vėliau 
šis nužeminantis ryšis su barzdaskučiais 
buvo panaikintas karališku ediktu arba 
nuosprendžiu.

16-me šimtmetyje gyveno du gydyto
jai kurie labai atsižymėjo savo laike. Jie 
daug rašė bet mažai naujo įvykdė gydy
me. Jie buvo Jerome Cardan iš Pavijos 
ir Conrad Gesner iš Zuricho.

Cardan praktikavo medicinos mokslą 
ir buvo profesorium universitete. Jis taip
gi buvo atsižymėjęs matematikoje, buvo 
astrologas, ir muzikantas. Gesner rašė 
enciklopediją ir buvo patyręs gydytojas. 
Astrologija ir sudarymas horoskopų (pra
našavimas, pagal dangiškus ženklus, atei
ties gemančiam kūdikiui) buvo dar mada 
16-me šimtmetyje. Gardan, kuris supra
to kaip nuspėti ateitį tokiu budu, tapo 
pakviestas į Edingurghą, Škotijoje, gydy
ti Arkivyskupą Šv. Andriejų. Gardan gy
dė jį sąmoningai ir pasekmingai ir sykiu 
vo knygoje, kurią užvardino DE GĖNL 
vo knygoje, kurią užvardino GE GENI- 
TURANUM (Apie Gimimo žvaigždes). 
Šis horoskopas susideda iš žemlapio dan
gaus valandoje gimimo ir parodo poziciją 
dangiškų kūnų nuo kurių buvo galima 
spręsti jų įtekmę ant išrinktos ypatos. 
Buvo manyta kad kiekvienas iš tų dvyli
kos zodiako ženklų turi tam tikrą įtekmę 
ir vienas iš jų gali būti valdantis ženklas.

Gryžtant vėl prie chirurgiško progre
so tuo laikotarpiu, mes randame kad sy
kiu su ligatūra ir pagerinimu operacijų 
del nupjovimo kojos arba rankos, buvo at
gaivinta keletas dalykų ir daugiau naujų 
dalykų buvo išbandyta. Kai kurios ope
racijos vėl buvo įvestos: paveizdan išgrę 
žinias skylės kaukolėje ir išėmimas kata
raktų akies. Buvo bandyta išgręžti skylę 
krutinėję ir viduriuose, idant išbėgtų ten 
susistojęs skystis. Ir del šitokios operaci
jos Sanctorius išrado tam tikrus instru
mentus vadinamus “trocar” ir “cannula”. 
Povilas iš Aeginos, apie 625 met. po Kris
tui, pirmiausia aprašė operaciją vadinamą 
TRACHEOTOMY, tai reiškia padarymas 
skylutės kvėkuojamoje gerklėje idant ne- 
užtrokštų ypata kuri paspringus ką noąs 
arba jeigu gerklė buna labai sutinus. Šia
me laike chirurgai mokėjo ir darė tokias 
operacijas. Taipgi mokėjo romyti ir da
rydavo šią operaciją del visokių lytiškų li
gų. Taipgi, išmoko daryti operacijas ant 
nosies ir del akmenų pūslėje. Žaizdos nuc 
kulkų iš šautuvų buvo naujenybė. Ir si
filio liga pirmiausia pradėjo išsiplėtoti la
bai plačiai po Europą apie galą 15-to šimt
mečio, nors yra ne teisinga kad ši liga bu
vo atvežta iš naujai atrastos Amerikos, 
kaip daug žmonių mano. Ligos šlapumo 
organų buvo gydomos daug ir pirmyn- 
žangos įvyko gydyme vartojant tam tikrą 
virbalą padarytą iš plasterio atidarymui 
strikturos. Šis išradimas parodo kad ka
rališkos ypatos atneša naudos įvairiais 
budais, nes chirurgija ir daug ypatų už
sikrėtusių lytiška liga turi padėkavoti ka
raliui del išradimo to virbalo arba bougie. 
Henrikas III, Francuzijos karalius, turė
jo tokią strikturą kurią jis labai norėjo 
išgydyti. Vienas gydytojas norėdamas 
jam pagelbėt išsimanė vartoti savo išgal
votą bougie arba virbalą iš plasterio ir to
kiu budu išgydė savo karalių.

Taip ir pasibaigė laikas Renesanso. 
Matome kad šis laikas buvo didelio pro
tiško veikimo, bet nebuvo abelno progre
so, nors išsirito iš tamsiųjų amžių. Ana
tomijoje ir chirurgijoje buvo padaryta 
šiek-tiek progreso, bet abelnas medicinos 
mokslas važiavo senomis vagomis nuo 
Galeno laikų ir Paracelsus su savo Che
miška mokykla tiktai dalinai sujudino šį 
mokslą.
(Seka: Harvcy’o Gadyne—Fiziologija ir 

Ištyrinėjimai.)
(Bus daugiau)

~ SAI’NI N YKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Ratatai, ratatai
Po rūtų darželį, 

Viens mylėjo, kits mylėjo
O aš vis panelė!

Su Pagarba.

Balsavimų pasekmės. O 
dabar pranešu štai kokią 
navyną: Jau pasibaigė vi
suotini slapti balsavimai už 
tai katras mano atvaizdas 
turi būti talpinamas: ar šis 
su galva šiapus tvoros, ar 
tas kur aš matomas visas, 
anapus tvoros. Balsavimo 
pasekmės tokios:

Su galva 5327
Su užpakaliu 5327
Ale kad sulaikyt tolesnį 

pinigų, mėtymą balsavimų 
varymams, pranešu kad 
kito balsavimo nebus. Ma
no atvaizdą per pusę metų 
matysit šitą, o per antrą 
pusę metų — aną. Ir taip 
kas metai.

4/

Kvieslys.
Sodietis, rengdamas duk

ters vestuvės, pasiuntė sa
vo 12-kos metų sūnų pa
kviesti į vestuves kaimyną. 
Vaikas, bijodamas kaimyno 
pikto šunies, nėjo per kie
mą į vidų, bet priėjo lango 
iš kitos pusės, ir klausia.

— Ar šuo namie?
— Nėra, — atsakė šeimi

ninkas iš vidaus.
— Tėvas kviečia į vestu

ves, — pranešė kvieslys.
Šeimininkas manydamas 

kad kviečia į vestuves ne jį, 
o šunį, atsakė:

— Gerai, gerai, kai par
bėgs pasakysiu.

Per fizikos pamoką.
Per fizikos pamoką mo

kytojas aiškina mokiniams 
apie šilumos šaltinį.

— Štai aš tamstoms tuo-

PAJIEŠKOJIMAI
*

Stepšys, Stasys, Tamošiaus 
sūnūs, Amerikon atvykęs 1913 
m., gyvenęs Philadelphia, Pa., 
dirbęs laivuose. Jieško sesuo 
Aleksandra.

Mališauskas, Boleslavas, A- 
merikon atvykęs 1912 m. ir gy
venęs Bostone. Jieško sesuo Lu
ce.

Ramanauskas Zigmas, seniau 
gyvenęs Detroit, Mich.

širvinskas, Juozas, seniaus 
gyvenęs Bostone.

Jovarauskas, Jurgis, kilęs iš 
Naukaimio, Raudonės v., Ra
seinių apskr., Amerikon atvy
kęs 1903 m. ir dirbęs anglies 
kasyklose.

Skaburskis, Andrius, Ameri
kon atvykęs 1909 m. ir gyvenęs 
Brooklyn, N. Y. Pajieško prof. 
Gaigalaitis.

Margis Pranas, gyvenęs No. 
Taunton, Mass., neva tarnavęs 
kariuomenėje 1914 m.

Žukauskas, Pranas, kilęs iš 
Pabuginės km., Tryškių vai., 
Šiaulių aps., Amerikon atvykęs 
1906 m. ir apsigyvenęs Phila
delphia, Pa.

Šližas, Baltrus, gyvenęs Eas
ton, Pa., Chicagoje ir apie New” 
York’ą. Dabartinis jo likimas 
nėra žinomas.

Kužulis, Konstantinas, gyve
nęs apie Worcester, Mass, ir 
Bangor, Me. iš kur jis įstojęs 

, S. V. kariuomenėn ir neva ka- 
, ro lauke žuvęs. Reikalingos ži
nios apie jo likimą ir Anglišką 
jo pavardę.

Volosky, gal Valauskas, Mi
chael, alias Alex Boldish, kilęs 
iš Tauragės apskr. gyvenęs 
Westborogh, Chelsea ir kituo
se Mass, valstybės miestuose. 
Jam priklauso iš vienos Įstai
gos gana didelė pinigų suma.

Čepulis, Vincas, prieš karą 
gyvenęs Suderland, Mass, ir 
Walpole, N. H„ neva tarnavęs 
kariuom^iėjį^A1' ten žuvęs. Bro
lis Jonas Čepulis nori sužinoti 
jo gyvenamą vietą arba likimą.

Gitmoras-Gittemore, Pranas, 
seniau gyvenęs Bostone, Athol, 
ir Barre Mass., žuvo pasauli
niam kare. Jo įpėdiniams pri-

jau bandymu įrodysiu. Pa
trinki! gerokai rankas.

Visa klasė ima nuošir
džiai trinti rankas.

— Gerai, gerai! Na da
bar, Springiny, pasakyk, 
ką tamsta pastebėjai ran
kas trindamas?

— Aš pastebėjau, ponas 
mokytojau, kad nuo deši
niojo delno man visas pur
vas nusitrynė!

Gavo užmokėsiu.
Tūlas rašytojas niekad 

negalėdavo gauti užmokes- 
nio už savo raštus. Bet kar
tą jis staigiai įsilaužė į 
draugo kambarį džiaugs
mingai šaukdamas:

— Valio! Jau gavau už
mokestį už savo paskutinį 
rašinį!

— Iš kur gi, — klausia 
draugas.

— Iš pašto. Mat jie pame
tė mano apdraustąjį laišką 
ir dėl to turėjo man užmo
kėti.

Plikiai narsiausi.
— Koks žmogus yra nar

siausias?
—Plikis.
— Kodėl?
— Nes jam niekados iš 

baimės plaukai ant galvos 
neatsistoja.

1931 KALENDORIUS 1931
Gruodis-December

Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

13
14
15
16
17
18
19

Lucija. Kastytis, Dulunė
Alfredas. Trainaitis, žvangutė, Alnis 
Kandidas. Lygė, Varpis, Mudrė 
Albina. Vigandas, Androna, Alvinė 
Lozorius. Mantigaila, Grinius, Laila 
šv. M. P. laukimas. Gotvila, Veidavis 
Nemėzijus. Gerdvilis, Rymantė

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodu- 
kčmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.

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

nis—Ketvergas; Penktadienis—Petnyčia; šeštadienis—Subata.

klauso $10,000 karo apdrauda. 
Velionis savo gimimo vietą yra 
užrekordavęs vardu Madiagi, 
Russia, —gal Nedzingė, Medin
gėnai, Medeikiai ar kita kuri 
vieta.

Rupšys Jonas, išvykęs į Ha- 
bana, Kuba, 1927 m. iš Oškie- 
nių km., Kuršėnų v., Šiaulių 
aps.

A. Ankudavičius, seniau gy
venęs Brooklyn, N. Y.

Tuzinas, Jurgis, gyvenęs 
Newark, N. J.

Jieškomieji arba apie juos 
ką žinantieji malonėsit atsilie
pti į
Consulate General of Lithuania 
15 Park Row New York City

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

Duokit šią puikią knygą savo draugams, draugėms ir gi
minėms Kalėdų Dovanų — tai yra naujausia ir vienatinė 
žymiausia knyga 1931 metų Amerikos Lietuvių išleis

ta. Dar turime jų, bet jau nelaibai daug!

REIKALAUKIT TUOJAU IKI DAR TURIME

Juros Merga
APYSAKA Iš TOLIMOS PRAEITIES

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

KAINA $1 IR $1.50
Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



DIRVA

SARTININKAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

KĄ MAČIAU LIETUVOJE TRUMPAME 
JOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYVENIME

:a.o DR. P. PUSKUNIGIS

Paprūsės miestelis, kur la
bai išsiplėtus anodijos 

šmugelystė.
Sartininkai randasi Tau

ragės apskrityje ir rube- 
žiuojasi su Klaipėdos kraš
tu. Sartininkai nėra koks 
nors prašmatnumais išgar
sėjęs miestas. Ne. Yra 
paprastas, per karą nude
gintas, atsistatąs bažnyt
kaimis. Gal nebūtų reika
lo apie šią vietą rašyti jei
gu apsieitų be gyvenimo 
keistenybių ir istorijos.

Sartininkuose yra dviejų 
kompletų pradžios mokyk
la, policijos punktas, smul
kaus kredito draugija ir 
pora krautuvėlių.

Apielinkėj pasid airius 
matai kad pats pavadini
mas skiria Didžiąją Lietu
vą nuo Mažosios. Rubežių 
pėdsakai kurie skyrė Di
džiąją .Lietuvą nuo Mažo
sios baigia nykti, tik rube
žių vietoj užsilikę krūmok
šniai primena dar tuos lai
kus kada ten atėjūnų Rusų 
ir Vokiečių žandarų dvasia 
viešpatavo.

Kalba čia visi Lietuviš
kai, tik tarp Maž. Lietuvos 
gyventojų užsilikęs savo
tiškas kalbos akcentas, ir 
jie kalba daugiau primiti- 
viška Lietuviška kalba. *

Sartininkai sujungti su 
Mažaja Lietuva už vieno 
kilometro tolumo nauju 
plentu, taip kad ir kelių su
tvarkymo žvilgsniu skirtu
mo didelio nėra. Apielin- 
kė puošni ir turtinga balt- 
miškių plotais. Čia randa
si dideli plotai durpynų, iš 
kur Klaipėdos krašto gy
ventojai “karavanais” ga
bena durpes kurui j savo 
kraštą. Musų krašto gy
ventojai durpių mažai te- 
vartoja, nes pilnai pakanka 

f malkų.
Žmonių papročiai veik 

tie patys sulyginus su Maž. 
Lietuvos papročiais, tiktai 
musų pusėj dar pastebimas 
apgailėtinas paprotis, ypač 
tarp žemesniojo luomo gy
ventojų — tai anodijos ete
rio ir brentspirito vartoji
mas. Anodija ir brentspi- 
ritas yra iš Vokietijos tie- 
sioginai šmugelninkų Įga
benamas kontrabandos ke
liu. Čia kiek pasienio tiek 
ir viešajai policijai yra sun
ki kova — kaip nekovoja
mą, bet vis tik nemažais 
kiekiais įgabenama ir nuo
dijama žmonės. Del šitų 
nuodų daug žmonės nuken
čia: vieni proto, kiti turto, 
o kiti visko nustoja.

Aprašysiu vieną atsitiki
ma iš anodiios aukų. Vie-

pardavi- 
daugiau 

Anodijos 
žinoma,

įgyto 
toliau 
visuo- 
darbą.

na porelė Pretokšlių kaime 
apsivedus iš karto gražiai 
ir pavyzdingai sugyveno. 
Susilaukė kūdikių, išsibū
davo jo budinkus, rodos tik 
gyvenk ir norėk. Bet sa
koma kad žmogus vargo 
daugiau pakelia negu “raš- 
kažio”.

Jiedu sugalvojo pasipel
nyti prekiaudami anodija. 
Nusipirko 50 litrų talpos 
blekinę anodijos, 
nėjo kitiems, dar 
patys naudojo, 
vartojimas kaip
daro didelę žalą ne tik žmo
gaus kišenini bet ir sveika
tai: smarkiai sėda į kau
lus, ardo nervus, daro žmo
gų paliegusiu, sužvėrėju
siu ir pamišusiu. Tas atsi
tiko ir su šia šeima. Persi
sunkę anodija pradėjo tarp 
savęs nesutikti. Negana to, 
vyras sunkiai sumušė savo 
kaimyną, švogeriui peilį 
įvarė į pilvą, gavo apie 9 
metus sunkaus kalėjimo ir 
šiandien dar tebežiūri kur 
dangus kryžiais atrodo.

Likus viena, jo žmona el
gėsi dar laisviau, 
įpročio nemetė, bet 
daugiau varė sau ir 
menei pragaištingą
Susikviesdavo pas save bū
rius jaunų vyrukų, prigir
dydavo anodija, ragindavo 
vogti iš tėvų atnešti už
kandai kumpių ar kitokių 
gerybių. Jeigu kas neturė
davo apsimokėti, vogdavo, 
parduodavo ir jai atnešda
vo atsilyginti.

Ir jai pagaliau ne kartą 
prisiėjo pamatyti kalėji
mas, o jos draugužiai-kli- 
jentai nekurie ir šiandien 
iš kalėjimo neišeina.

Moteris bebaliavo dama 
pragėrė visą kilnojamą tur
tą, iškirto medžius, pragė
rė geresnius savo namus, 
pati paliko tik be langų ir 
durų sukrypusiame name
lyje gyventi. Negana to, 
pasistorojo iš šalies kūdi
kį, ir apimta baimės kad 
vyras gryžęs iš kalėjimo jai 
kaip savo švogeriui peilio į 
pilvą neįvarytų, iš sielvar
to paskutinę savo bakūžę ir 
sienojus pragėrė. Bet var
gšė apsiriko: žmonės ne
priima, atsidūrė su kūdi
kiais po Dievo dengtu sto
gu. Keikia savo likimą, 
keikia priežastis kurios ją 
į tą įstūmė. Policija už 
skolas aprašė paskutinį jos 
turtą — žemę. Taip bai
gėsi gražiai prasidėjęs gy
venimas. O kiek jų tokių 
yra ne tik Sartininkų bet 
ir kitose Lietuvos apielin- 
kėse! Anodijos Auka.

ir atitiktų reikalaujamai 
kokybei pieno.

Bet ir čia nestokavo ūki
ninkų “skeptikų” (“nevier- 
nų tamošių”). Jie įsivaiz
davo kad tas naujas “išmis- 
las” jiems netinkąs ir rei
kią laikytis senų ūkininka
vimo būdų. Pertikrinimui 
jų valdžia turėjo rūpintis 
rinka eksportui pieno pro
duktų ir tuomi garantuot 
ūkininkams pastovias pie
no kainas. Keičiantis, kaip 
paprastai esti, rinkai “Pie- 
nocentrui” prisieidavo kar
tais ir nuostolius panešti 
mokant ūkininkams garan
tuotą pieno kainą.

Tas vienok trumpam lai
ke davė gerų pasekmių ir 
įtikrino ūkininkus gerumu 
naujo ūkininkavimo budo. 
Nors ir dabar dar yra vie
tų atstume 20, 30 kilomet
rų kur nesiranda nei vie
nos pieninės, bet laikui bė
gant ta stoka bus užpildy
ta.

Dabar Lietuvoje veikia 
200 garu varomų pieninių 
ir 146 paprastos pieninės. 
Tikimasi kad bėgyje atei
nančių metų bus apie 350 
garinių pieninių ir apie 200 
rankinių. Kad pieninkys- 
tės pramonė Lietuvoje ple
čiasi ir pieno produktų eks
portas sparčiai kyla, gali
ma matyti iš žemiau paduo
tos lentelės kooperativinių 
pieninių sviesto eksporto:

1924 m .
1925
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 per 7 mėn. 7,500,000 
Čia paduota kiekis tiktai 

kooperativių pieninių ga
mintas sviestas, kas repre
zentuoja 70-75 nuoš. viso 
Lietuvoje gaminto ekspor
tui sviesto. Jei prie to pri
dėsime ir privačių sviesto 
gamintojų kiekį tai gal su
sidarytų 8,000,000 kilogra
mų išvežamo sviesto, sumo
je 40-50 milijonų litų.

NUSAUSINIMO DARBAS
Pirmiau, kaip žinom, Lie

tuvos ūkininkai tik ir di
džiuodavosi savo pievomis, 
o tos pievos, apart ganyk
los, visai mažai naudos tu
rėjo. Jos neretai būdavo 
pilnos kupstų. Tas, tų lai
kų ūkininkų supratimu, ne
darė daug blogo: kupstas 
irgi buna apžėlęs, gyvulis 
paėda; nors dalgiu pjauti 
kupstienę ir negerai ir ma
ža naudos, bet ką su ja da
rysi, juk čia nebuvo niekad 
dirva, neišarsi. Taip žmo
nės ir gyveno kaip nuo sa
vo tėvų išmoko. Apart to 
Lietuviai ūkininkai pavel
dėdavo taip sakant nuo 
savo bočių savotą ypatišką 
asmens nepriklaus o m y b ę 
ant ūkių. Išsikėlus į kolo
nijas, jų santikiavimai vie
nų su kitais dar labiau nu- 
-tolo. Galų gale, jei randa
si- visiems bendras ir nau
dingas reikalas atlikimui, 
jie vietoj veikti bendrai vie
ni su kitais, įgauna kokį 
tai neužsileidimą, nepasida
linimą, pavydą, ir tti Tokis 
Lietuvių charakteris yra 
padaręs jiems daug blėdies. 
Juk visur ir visi randa ir 
ras vienybėje galybę.

Balų, žemų pievų ir dir
vų nusausinimas nebuvo ir 
nėra galimas daiktas vie
nam ūkininkui. Čia jau rei
kalinga kooperavimas ke- 
letos arba net ir viso kai
mo. Lietuvos vyriausybė 
ir čia turėjo veik prievarta 
versti ūkininkus prie nu
sausinimo darbo. Valdžios 
paskirti matininkai apžiūri 
nusausinimui paskirtas vie
tas ir susišaukę ūkininkus 
paaiškina kaip tas turi bū
ti įkūnyta. Jei patys ūki
ninkai tarp savęs nesusita
ria, tuomet jie turi tenkin
tis valdžios matininkų pa
tiektais planais ir atlikt nu
sausinimo darbą proporcio- 
naliai sau gaunamos iš nu
sausintos žemės ploto nau
dos.. Šiandien del valdžios 
padėtų pastangų daugumas 
ūkininkų padvigubino pro- 
duktingumą savo ūkių, nu
sausinimą pravedus. Ir jie 
tuomi džiaugiasi ir įverti
na dabartinės vyriausybės 
rūpinimąsi ūkininkų būkle. 
Dabar matyt didesnė dalis 
ūkių paversta į ariamus 
laukus, gyvuliai ganosi ga
nyklose kurių žemė arimui 
netinka. Yra išskaitliuota ____ c _____ ______ t
kad žemės plotas apdirbtas “Maisto” veikimas iki 1929 
duoda tris kartus daugiau ’ •
naudos negu kad jis butų 
paliktas pieva-ganykla.
Pasikeitimas ūkininkų že
mės tvarkyme pakeitė ir 

ūkio gamybos kokybę 
Anais laikais veik visi 

Lietuvos ūkininkai nežino
jo geresnio ūkio produktų 
suvartojimo kaip parduo-

Kaip tas atsiekta
Geriausios kiaulės beko

nams yra Yorkširų veislės. 
Bekono eksporto darbą už- 

lėmus tų kiaulių Lietuvoje 
kaip ir nebuvo. Reikėjo 
jų parūpint iš užsienio. Su- 
maningesni ūkininkai, pa
skatinti agrikultūros de- 
partmento, ėmė įsigyt vis 
daugiau ir daugiau beko- 
ninių kiaulių.

Pradėjus “Maisto” ben
drovei veikti buvo manyta 
jog neužteks žalios mede- 
gos, t. y. kiaulių. Tas gal 
but ir atsitikę, bet prie dar
bo prisidėjo Lietuvos val
džia. Reikia žinot kad pu
sę “Maisto” akcijų turi pa
ti valdžia ir ji prižiūri kad 
viskas butų veikiama tvar
kingai.

Pakilimas Lietuvos pieni
ninkystės tiesioginai prisi
dėjo ir bekonų pramonės 
pakėlimui. Ūkininkai iš 
“Pienocentru” gauna atgal

liesą pieną ir pasukas, už 
kurias šiek-tiek primoka. 
Tuo pienu ir pasukomis 
(maslionkomis) šeria beko- 
nines kiaules.

Nepastovumai 
rinkos atsiliepia ir į Lietu
vos žemės ūkio 
Eksportuotų bekonų kaina 
kartais žymiai nupuola, bet 
valdžia moka ūkininkams 
pažadėtas kainas, nors kar
tais reikia ir savo pridėti. 
Tas aiškiai parodo kaip da
bartinė Lietuvos vyriausy
bė rūpinasi Lietuvos būkle 
ir ypatingai žemės ūkio pa
laikymu. Neperdėsiu pa
sakęs kad patys žmonės sa
va iniciativa mažai ką bu
tų atsiekę.

(Bus daugiau)

užsi e n i o

produktus.

GRAPE JUICE 
CONCENTRATE

Tyras produktas iš vyn
uogių. Nėra jokia imi
tacija. Tyrumas garan

tuojamas.

Puiki Kalėdų Dovana 
$4 tuzinas 10-uncinių dė
žučių. Padaro 4 galionus. 
$15.75 už 6 galionus. Pa
daro 30 galionų. Siunti

mą mes apmokam.
Siuskit savo užsakvma 

TUOJAU!
Siųskit P. O. Money or
derį. čekių nepriimam.

Rašykit Angliškai.

David Nichols Co.
KINGSTON, GEORGIA

Lietuvos Lietuviai ateina j

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair arti E. 9th St.

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

(įU>e EtECTKICAI. Cim

klg. 53,130
3,15,544 

1,035,755 
1,284,693 
1,715,922 
3,066,210 
5,400,120

Lietuvos bekonai
Kita sparčiai kylanti Lie

tuvos žemės ūkio pramonė 
tai bekoninių kiaulių augi
nimas. Bendrovė “Mais
tas”, kuri yra remiama val
džios, bekonų klausimu rū
pinasi veik išimtinai. Be
konus eksportui gaminti 
yra reikalinga tam tikra 
kiaulių rūšis. Išpradžių

metų pasireiškė skerdime 
kiaulių Kauno miestui ir 
teikime kiaulienos produk
tų kariumenei ir eksporta
vimui bekono mažame kie
kyje. Tik rudenį 1929 m. 
dalykas pakitėjo. Grudų 
kainai nupuolus ūkininkai 
ėmėsi daugiau augint beko- 
ninių kiaulių; jų eksportas

dant taip vadinamą “žalią”, labai padidėjo ir Maisto 
medegą, kaip kiaules, ra-1 Pas°ko 5 8 kar-
guočius, avis, žąsis, vištas Maistas operuoja _3 
ir tt. Grudus irgi narduo- skerdyklas: Kaune, Klaipė-

7 Dienos į
LIETUVĄ

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

Pui'us gelež'nkeliu susisiekimas iš 
BREMERHAVEN Į LIETUVĄ

BREMEN ~ EUROPA
Taipgi nuolatiniai kas savaite išplaukimai 

žinomais Lloyd Kabininiais Laivais 
's-' ykit vietas pas vietinius agentus.
•• -’sudomi Llcyd laivakorčių, kadangi 

gausit w—"enusj patarnavimą.

North German Lloyd
ve. Cleveland

ir tt. Grudus irgi parduo
davo nepalankiais ir nuo
stolingais budais. Dabar, 
kuomet įsikūrė “Pienocen
tras”, “Lietūkis”, “Mais
tas” ir daugiau kitokių ko- 
operativų, ūkininkai išmo
ko sunaudot ir žalią ūkio 
medegą daugelį kartų nau
dingesne jiems apivarta.

“Pienocentras” ėmė su
pirkinėti iš ūkininkų pieną, 
garantuodamas tam tikrą 
kainą, ir reikalavo kad pie
nas turėtų tinkamą kiekį 
riebalų. Tas paskatino ūki
ninkus kreipti daugiau do
mės ne tik į rūšį karvių, m. per 6 mėnesius net už 
bet ir į jų maistą. Radosi 20,908,000 litų, 
reikalo užsėt laukus javais ~ 
kurie turėtų ir gerą derlių žarna į Angliją.

dėj, ir Panevėžyje. Stato
ma skerdykla Tauragėje, 
bet pasirodo kad ii’ to ne
pakaks. Manoma praplės
ti bekono eksportą trum
pame laike iki 20,000,000 
kilogramų į metus. Žemiau 
sekanti lentelė parodo au
gimą Lietuvos bekonų eks
porto :

1926 m.
•1929 
1930 
1931 per 6 mėn. 3,135,000 
Taip, 1926 m. eksportuo

ta už 529,000 litų, o 1931

kilo. 150,000
191,000

3,885,000

Daugiausia bekonų išve-

Santa Claus bus daug praktiškesnis, bet taip pat duos- 
nus šias Kalėdas. Todėl tai yra viena priežastis kodėl 
Elektriškos Dovanos bus madoje. Elektriškos dovanos 
visada patenkina.
Patenkinkit motiną, seseris, tetą arba žmoną, duodami 
joms elektrišką stalo reikmenj . . . Toaster j, Percola- 
tori, Grill, Arbatos Katiluką, arba Waffle Iron! Naudin
gi, labai madoje, ir ilgai laikys!

ELEKTRIŠKOS DOVANOS KIEKVIENAM

...Boudoir Lamp 

...Christmas Tree Set 

.. . Cleaner 

.. . Cleaner 
Size)

...Clock 

.. .Curling
Lamp 
Washer 
Cooker

(Standard
(Hand Size)

Iron
.. . Desk
. . . Dish
• • •Egg
.. .Exerciser

KAINOS

. . . Floor Lamp 

...Food Mixer 

...Food Preparer 

.. .Grill

...Hand Iron
...Healh Lamp
.. .Heater
... Illuminated Wreath 
.. .Ironer
. . .Juice Extractor
...Outdoor Lighting 

Equipment

ŽEMOS, VERTYBĖS

. . Percolator

..Range

..Reading Lamp

. .Refrigerator

..Sandwich Toaster

. .sewing Machine
. .Table Lamp
. .Toaster
. .Waffle Iron
..Warming Pad
. .Washer

DIDELĖS

ELEKTRIŠKOS LYGOS IŠSTATYMAS parodai visokių daiktų 
gali būti jums dideliausia pagalba atlikti Kalėdinius Pirkimus. 
Visi daiktai čionai išstatyti turi Lygos užgyrimą. Jus galit iš
egzaminuoti juos, palyginti, užklausti klausimų ir gauti bešališ
kas informacijas. Ateikit pasirinkti čionai; pirkit kur jums pa
tinka. Atdara kasdien šiokiomis dienomis nuo 9 iki 5.

THE ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE BUILDING
PROSPECT IR ONTARIO

18TAS AUKŠTAS
C H e r r y 2535

SMULKIOS ŽINIOJ
—Nuo.Lapkr. 16 di 

1 Lietuvoj įvestas tele: 
pasikalbėjimas su Isps 

I ir Portugalija.
—Kaune Žydai rengė 

a delius protesto mitii 
| prieš Žydų persekioji 
1 Vilniuje ir Vilniaus kr: 
1 Lietuvos vyriausybės Ž 
į prašė daryti žygius ka( 

persekiojimai pasiliauti 
—Dotnuvos Žemės 1 

I Akademijoje yra 301 
dentas, kurių "207 yra 
riški ir 94 moteriškos.

—Privatinio Kataliki 
niversiteto steigėjai kr( 
si į popiežių prašydami 

; rainos jų darbui. P( 
į žius pranešė Francu; 

katalikų organiza c i j c 
kad jos šelptų Lietuvos 
talikų Universitetą, 
steigiamo universiteto 

i dai vyks iš Kauno į F 
' cuziją prašyti pašalpų.

—Telšių apielinkėj 1 
policistų nušautas iš k< 
mo pabėgęs plėšikas S 
gis. Jis jau ilgesnį 1 
tame krašte gąsdino 
nes visokiais užpuoliu

—Ministerių kabineto 
manyta pravesti įstato 
kovai su pikta prek 
konkurencija. Kaip 
apie firmas ar šiaip k 
tuves neteisingai skelb: 
kad jos nepajiegia d; 
išmokėjimų, kad jų pi 
prastos ir tam panašiai 
si prekybininkai tokį . 
tymą sutiks palankiai, 
jo senai laukia.

—Lietuvos vyriausybe 
bekonines kiaules šiais 
tais jau primokėjo 15,< 
000 litų. Tas reikalingž 

, laikymui ūkininkų nu< 
lių, kada bekonas atpi

—Lietuvos geležini
valdyba nupirko Danijc 
naujausių šaldytuvų v 
nu mėsai ir sviestui ga 

i ti. Ten pat pirko 8 gž 
žius ir 6 ledinius vagc 
Pažymėtina tas kad da 
tiniu laiku pirkta be 

j pusiau pigiau negu kad 
! tų jei anksčiau but pii 

—Berlino kino teatrų 
■ mų bendrovė Bor atsii 
i atstovus į Kauną pad:

VACUUM CLEANE
— Garantuoti taip kaip nauji 

Hoover _______
Eureka _______
Premier Duplex 

Royal _______
Apex ---------------
AirWay late mode 
Kiti irgi žema ki

GREEN
7025 SUPERIOR
Phone ENdicott

MAKES REPAIREI 
šį skelbimą, sutaupys

ALL 
Atsineškit

REIKALAIS VU
Mes esam pasirengę 

tirtas Informacijas ir j 
Apdraudos (Insurance) 
kit mus negu ugniagesį

Vienatinė Vietinė I 
ir Apdr

6606 SUPERIOR AVE.

Adolpas ,
adol:

LIETUVI
Lietuviai reikale kreipt 
singą patarnavimą. L 
patiškas, mandagus, gi 
navimas. Vežimai ligo 
sąžiningiausios, žemi 
lėšos, $150.00 ir aukšt; 
6621 EDNA AVE.



RAPE juice 
>ncentrate 
is produktas iš vyn-
4 Nėra jokia imi- 
a> Tyrumas garan

tuojamas.

Kalėdų Dovana 
izinas 10-unciniu dė- 
i. Padaro 4 galionus.
5 už 6 galionus. Pa- 
30 galionų, Siunti-

4 mes apmokam. 
ūt savo užsakvma

TUOJAU! ’ ’ 
it P. 0. Money or- 

čekių nepriimam. 
išykit Angliškai.

P IŠ LIETUVOS $

id Nichols Co.
3STON, GEORGIA

ausia ir Gražiausia 
dšKA VALGYKLA 

Superior Ave.
laikau savą mėsinyčią 
1 Russell Road

If IS

t duos- 
t kode?
manos

darni
•cola-
udin-

1

SMULKIOS ŽINIOS
—Nuo^Lapkr. 16 dienos 

Lietuvoj įvestas telefonu 
pasikalbėjimas su Ispanija 
ir Portugalija.

—Kaune Žydai rengė di
delius protesto mitingus 
prieš Žydų persekiojimus 
Vilniuje ir Vilniaus krašte. 
Lietuvos vyriausybės Žydai 
prašė daryti žygius kad tie 
persekiojimai pasiliautų.

—Dotnuvos Žemės Ūkio 
Akademijoje yra 301 stu
dentas, kurių '207 yra vy
riški ir 94 moteriškos.

—Privatinio Katalikų U- 
niversiteto steigėjai kreipė
si j popiežių prašydami pa
ramos jų darbui. Popie
žius pranešė Francuzijos 
katalikų organiza c i j o m s 
kad jos šelptų Lietuvos Ka
talikų Universitetą. Keli 
steigiamo universiteto va
dai vyks iš Kauno į Fran- 
cuziją prašyti pašalpų.

—Telšių apielinkėj buvo 
policistų nušautas iš kalėji
mo pabėgęs plėšikas Smei- 
gis. Jis jau ilgesni laiką 
tame krašte gąsdino žmo
nes visokiais užpuolimais.

—Ministerių kabinete su
manyta pravesti Įstatymas 
kovai su pikta prekybos 
konkurencija. Kaip kada 
apie firmas ar šiaip krau
tuves neteisingai skelbiama 
kad jos nepajiegia daryti 
išmokėjimų, kad jų prekės 
prastos ir tam panašiai. Vi
si prekybininkai toki įsta
tymą sutiks palankiai, nes 
jo senai laukia.

—Lietuvos vyriausybė už 
bekonines kiaules šiais me
tais jau primokėjo 15,000,- 
000 litų. Tas reikalinga su- 

, laikymui ūkininkų nuosto
lių, kada bekonas atpinga.

—Lietuvos geležinkelių 
valdyba nupirko Danijoj 20 
naujausių šaldytuvų vago
nų mėsai ir sviestui gaben
ti. Ten pat pirko 8 garve
žius ir 6 ledinius vagonus. 
Pažymėtina tas kad dabar
tiniu laiku pirkta beveik 
pusiau pigiau negu kad bu
tų jei anksčiau but pirkta.

—Berlino kino teatrų fil
mų bendrovė Bor atsiuntė 
atstovus į Kauną padaryt

VACUUM CLEANERS
— Garantuoti taip kaip nauji —

kai kurias nuotraukas iš 
Lietuvos gyvenimo. Jau 
padarė nuotraukas kariu- 
rnenės parado, numato dar 
padaryti aiškesnius vaizdus 
ir garsus iš Lietuviškų pa
pročių ir dainų.

sa dėl gaminimo pieno mil
telių vaikam kaipo medika
mentų. Čia dalykas sudė
tingesnis, o apyvarta dar 
galima šių pieno miltelių 
gaminimą prijungti prie 
mažesnė. Manoma, kad bus 
minėto fabriko, nors teks 
statyti speciales mašinas.

7

Hoover _______  $15
Eureka _______  $15
Premier Duplex 10.50
Royal _______  14.50 i
Apex --------------- 7.95

/! \ AirWay late model 25 
(1/^1 Kiti irgi žema kaina.

Jį J GREENS
7025 SUPERIOR AVE
Phone ENdicott 2740

ALL MAKES REPAIRED
Atsineškit šį skelbimą, sutaupysit $1

iaiktų 
ūmus.
ilit iš- 
lešališ- 
ms pa-

AUKŠTAS 
erry 2535

Simus su tėvu nužudė 
žmogų.

Šiomis dienomis į Taura
gės policijos I nuovadą atė
jo Tauragės apskr., Žygai
čių vaisė., Ruikių kaimo gy
ventojas Petras Bartušis. 
Atėjus į policiją jis papa
sakojo tokią istoriją. Girdi, 
pas jį namuose, daržinėje 
ant šieno guli negyvas jo 
brolis Juozas Bartušis, dvi
dešimt aštuonerių metų vy
ras. Gi netoli namų griovy
je gulįs taip pat negyvas 
Vilaičių kaimo gyventojas 
Jonas Trakšelis, trisdešimt 
aštuonerių metų amžiaus. 
Abu juodu, pasak Petro 
Bartušio, prieš savo mirtį 
per daug gėrę anodijos ir 
nuo jos dabar sudegę. Poli- 
rija greitai nuvyko į įvykio 
vietą. Nuvykus tuoj paaiš
kėjo, kad gulįs netoli Petro 
Bartušio namų negyvas Jo
nas Trakšelis yra nužudy
tas, nes ant lavono rastos 
kruvinos smurto žymės. 
Gulinčio ant šieno Juozo 
Bartušio mirties priežastis 
kol kas dar nepaaiškėjo.

Kvotos keliu nustatyta, 
kad Joną Trakšelį nužudė 
pranešęs policijai apie įvykį 
Petras Bartušis su savo tė-, 
vu, septyniesdešimt šešių 
metų amžiaus seniu — Jo
nu Bartušiu.

Policija surado šių dviejų 
“giminių” kruvinus rubus. 
Bartušiai suimti. Nebaigta 
kvota perduota Tauragės 
nuovados teismo tardytojui 
ja tęsti toliau.

“L. A.”

Ruošiamasi prie Auto
mobilių Parodos

Jau baigiasi 1931 metų automo
biliai ir automobilių išdirbėjai lau
kia metų pradžios perstatyti savo 
naujus modelius, taigi automobilių 
pardavėjai Clevelande su pasitikėji
mu laukia didelio visuomenės susi- 
dėmėjimo automobiliais ir padidėji
mo pirkimų.

Tikras didelis 1932 metų automo
bilių išstatymas bus metinėjo auto
mobilių parodoje Cleveland public 
auditorijoj tarp Sausio 30 iki Vasa
rio 6. šioje parodoje bus išstatyta 
žymiausių išdirbinių 1932 metų mo
deliai, taip kad lankytojai gaus ge
riausią progą viską kiaurai peržiū
rėti. -

Daugelis išdirbėjų padare visai 
naujus modelius, kurie patrauks vi
sų atidą. Taipgi bus pakeitimai kai
nų.

šalip pačios auomobilių parodos 
brs ir gražus programas kas vaka
ras didelėje scenoje.

Tūkstančiai automobilių savinin
kų ir dar neturinčiųjų apsilankę tu
rės iš šios parodos didelio malonu
mo.

PENNZOILS PASEKMINGI 
PRIE BASKETBALL

HCJTTQfi-l

$2 Vertės knygų dovanai
Užrašyki! ‘Dirva’ Kalėdų Dovanų
kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai

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

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

(Siųskit MONEY ORDERIAIS, ne pinigais, nes Kanados dolariai labai nupigę)

TSTORIJN V y tautas Didysis
Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai? 
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas?

Kas ta “Liublino Unija”?
Kada Lietuva buvo suplėšyta ir kodėl?

Kodėl Vytautas išleido Jogailą Lenkami 
į žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didelė buvo Lietuva ir Kada?

Pasakos, Romansai ir Padavimai apie 
Keistutį, Birutę, Vytautą

Didelė 318 puslapiu knyga
KNYGOS KAINA $2.00

Pienocentras gamins pieno 
miltelius.

Pienocentras studijuoja 
pieno miltelių fabriko steigi 
mą. Pieno ir grietinės mil
teliai yra vartojami saldai
nių gamybai. Dabar jų per 
metus įvežama iš užsienių 
apie 4 tonas už apie 200,000 
lt. Nors tai ir nedidelis im
portas, tačiau, turint pi
gaus pieno, galima ir tos 
nedidelės sumos į užsienius 
neišleisti. Tokį fabriką Pie
nocentras mano steigti prie 
kurios nors pieninės, kur 
pigus pienas. Tikimasi tą 
fabriką Įsteigti jau po nau
jų metų.

Kartu su tuo tariamasi 
su gydytojais ir ligonių ka-

Vienas iš pirmaeilių basketball 
tymų vidur-vakariuose yra Penn- 
zoils, Didžiojo Clevelando čampio- 
nai, po vadovyste Patsy Vyrostik. 
Jie pasidarė sau puikų rekordą na
mie ir kituose miestuose.

Vyrostik per lėlę metų vadovavo 
gerus tymus. Jo tymai laimėjo Di
džiojo Clevelando titulus pradeda- 
dant nuo 1919 iki 1931 metų kas 
metai su vienu išėmimu. Per 14 
metų jo vadovybėje tymai laimėjo 
392 lošius ir pralaimėjo tik 61. 
Jie lošė Ohio, New York, Wiscon
sin. Indiana, Illinois, Pennsylvania, 
Michigan ir West Virginia valsti
jose.

Sekantis jų lošis atsibus prieš 
The Troppv-Ccafd. Elks Hali, ant 
E. 55th St., penktadienio vakare, 
Gruodžio 11.

REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
j Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
I tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 

Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- 
!kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
| ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOLIS
Į 6606 SUPERIOR AVE.__ ______HEnderson_ 6729

Adolpas Jakubauskas 
ADOLPH JAKUBS 

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

į

Agentai ir Štorninkai 
JEIGU NORITE UŽDIRBTI

Prisiųskit savo pilną antrašą, 
o gausit žinias kiek galit uždirb
ti su musų gyduolėmis, kurias 
žmonės plačiai nuo musų perka. 
Matysit ką šios gyduolės gydo ir 
kiek jų kaina del agentų, drug- 
štorių ir storų. Nekurie agentai 
uždirba iki $20 į dieną; štornin
kai pagal vietos savo biznio, ir 
daugiau ir mažiau padaro. Pa
siklausti apsimoka, nes šios gy
duolės reikalingos kožnoje šlubo
je. Klauskit kaip galit gauti jų 
sampelius ir rašykit į (51)

Western Chemical Co. 
Box 117, Plainsville, Pa.

O ROSEDALE ©f 
'Ory Cleaning Go,Į

HEnd. 7906 *
| C. F. PETRAITIS, Prop,
t 6702 Superior Ave.,
VTTVVvyy *»’ i *** v vtr V tt“

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

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

> J

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

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

NAMU DAKTARAS
Štai naudinga ir praktiška knyga, 174 

puslapių didumo, tinkama turėti 
namuose susipažinimui su ir 

gydymui įvairių ligų.

KNYGOS KAINA $2.00

TŪKSTANTIS IR VIENA 
NAKTIS

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

KNYGOS KAINA $2.00
GEOGRAFIJA

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

KNYGOS KAINA $2.00
KNYGOS KAINA $2.00
ORAKULAS

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

ŽMONIJOS ISTORIJA
Žmonijos Istorija yra didelė, 600 puslapių kny

ga, supažindinanti su gyvenimu žmogaus ant že
mės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Tai 
yra darbo žmogaus istorija, parašyta lengva kal
ba, su daugybe paveikslų, taip kad šią knygą tu
rintis lengvai galės vaduotis visuose istorijos klau-

KNYGOS KAINA $2.00

Knyga žinių iš mitologijos, istorijos, etnografi
jos, geografijos, astronomijos, aritmetikos, medi
cinos ir kitų mokslų bei jų šakų, rinkinis visokių 
patarimų apie sveikatą, gydymo budus, vaistus; 
įvairus nurodymai amatninkams, ūkininkams, 
daržininkams, šeimininkams ir kt. 392 puslapių.

simuose. Seniau parsidavė net po $4.00. KNYGOS KAINA $2.00

Užsisakant prenumeratą siųskit pinigus ir pažymėki! aiškiai kurios šių knygų pageidauja!

D1R V A” 6820 SUPERjOR avenue CLEVELAND, OHIO
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' 8 DIRVA

i Kas Girdėt Clevelande-Apteilinkese
galvoti apie čia pakeltus klau
simus. šėrininkas.

DIRVA”, 6820 Superior Ave,—ENdicott 4486—Atdara vakarais

ATSIŠAUKIMAS
Gerbiami Lietuviaiš Mes vis 

varžėmūs už politikas, kalbėjo
me apie visokių organizacijų 
stovį ir kaip pagerinti dalykus, 
kaip padaryti geresne tvarką, 
šitie politikavimai išskaidė muš 
į daugelį šakų. Nors mes esam 
k'Je iš vieno d ilelio stuomens, 

? nelyginant kaip medžio, kuris 
Sako buvo pasodintas tiktai su vie- 

Naujiems Metams P„a

STATYS “BAUDŽIAUNIN-. 
KĘ”. Lietuvių Kultūrinio Dar
želio komisija nutarė pastatyti! 
scenoje naujausią K. S. Kar
pavičiaus yeikalą, “Bandžiau-j 
n'nkė”, kuris tik ką pasibaigė 
ėjęs per “Dirvą”.

Ve. kalas bus statomas nau
jai įrengtoje Lietuviu salėje, 
kada nors po Naujų Metų, nes 
salė jau iš lauko užbaigta ir 
baigiama rengti viduje. E__
bus gate.v

“Baudžiauninkė” bus trečias 
iš odės Liet. Kultūrinio Darže
lio Sąjurges sceniškų perstaty
mų kėlimui iždo Darželiui, ka
dangi jau atėjo iš Kauno per 
Lietuvos Atstovybę Washing
tone visi Darželio planai ir ati
darymas bus šį pavasarį.

Pereitas dvi žiemas Darželio 
Sąjunga statė po veikalą mies
to mažajam teatre, po globa 
Cleveland Plain Dealer. Tasai 
laikraštis daugiau nerengia to
kių tautiškų vakarų, bet Dar
želis palaikys savo užbrėžtą 
darbą ir šią žiemą pastatys tre
čią veikalą savo naudai, “Bau
džiauninkė”. Kainos bus že
mos. Tėmykit tolesnius pra
nešimus.

pora šakučių, o paskui 
ir išsiplečia į visas pu- 

| sės — taip politika išplėtė ir 
; litus Lietuvius į daugelį parti
jų. Bet šiuomi noriu primin
ti visiems kad mes suvienytu
me savo spėkas ir nežiūrėdami 
savo politiško nusistatymo sto
tume į vieną eilę 
darbą.

Man sumanius 
jus su “Dirvos”

atlikti dideli

NUŽUDĖ O. URBONIENĘ 
Savoje ukėj netoli Brunswick, 
O., pirmadienį rasta nužudyta 
Ona Urbonienė, 38 m. persi
skyrus našlė, motina dviejų 

^vajkų. Sakoma kad ją užpuo
lė plėšikai ir nužudė, pavogda
mi $35 pinigais. Jos lavoną 
užtiko parėjęs iš mokyklos 11 
metų vaikas. Ji buvo peršau
ta per galvą tris kartus.

Sulaikyta tos apielinkės ke
turi vyrai. Sako užpuolimas 
padaryta kadangi ji buvo lai
koma turtinga.

Kitas Urbonienės sūnūs yra 
14 m. amžiaus. Jos buvęs vy
ras, Antanas, gyvena Clevelan
de.

136. KP. rinkimu pa- 
Į Centro valdybą. Bal-

SLA.
sėkmės 
su gavo sekančiai:

Ant Prezidento: Bačiunas 10, 
Gegužis 5.

Vice-Prez.
14, Grinius 1.

Ant Sekr. — Čekanauskas 8,
Jurgeliutė 5, Varašius 2.

Ant
gis 2.

Ant 
vieius 
kys 1.

Ant 
mslovaitis

Mikalauskas

Ižd. — Tareila 13; Gu-

Iždo globėjų—Januške-
Kasparaitis 12; Se-14,

Dr. Kvotėjo — Dr. Sta-
10; Dr. Jonikaitis

SLA. 136-tos kuopos valdy
ba tame pat susirinkime išrin
kta sekanti: pirmininkas — J. 
K. Alekna; vice-pirm. — J. Ža
lioms; nutarimų rašt. — J. Le- 
vanavičius; finansų rašt. — A. 
Gedgaudas; ižd. — J. Levana- 
vičius; iždo globėjai — V. Sta
siūnas ir J. Maziliauskas.

Maršalka — P. Kritikas.
Susirinkimas įvyko Gruodžio 

1 d. Lietuvių salėje. Narys.

LIETUVIŲ MOTERŲ Klubo 
svarbus metinis susirinkimas 
atsibus antradienio vakare, nuo 
7:30 vai., GRUODŽIO-DEC. 15 
d., Onos Mihelichienes namuo
se, 1200 Addison road. Visos 
narės ’ būtinai kviečiamos daly
vauti, nes bus rinkimas naujos 
Klubo valdybos 1932 metams 
ir aptariama kiti svarbus or
ganizacijos reikalai.

Sekr. O. Karpius.

GRAŽUS vakarėlis. Mote
rų Klubas turėjo surengęs la
bai gražų vakarėlį antradienio 
vakare, Gruodžio 8 d., p. Šukių 
namuose. Dalyvavo apie 60 
narių ir svečių, visi smagiai 
prisikertavo, prisijuokavo, na 
ir buvo pavaišinti skaniu už
kandžiu. Už kortavimą laimė
jusieji gavo dovanas.

Moterų Klubas šį vakarėlį 
rengė su tikslu auginti fondą 
• rengimui ko nors Lietuvių 
Darželyje nuo Clevelando Lie
tuvių moterų. Narė.

ir pasikalbė- 
redaktorium 

p. Karpavičium, atradom labai 
naudingu ir reikalingu šiuo lai
ku dalyku padaryti Kalėdų Do
vanas tiems musu broliams 
Lietuviams kurie del ligos ar 
bedarbės kenčia didelį vargą 
su šeimynomis. Aptarę radom 
reikalingu paskelbti tą viešai, 
kad atsišauktų kurie reikalingi 
pagalbos, ir jau atsišaukimų 
randasi nemažai.

Dabar reikia munis, tiems 
kurių blogumas taip nepalietė 
kaip tuos nelaimingus, parody
ti savo gerą širdį ir sušelpti 
Kalėdų dienai valgomais daik
tais.

Brangus viengenčiai. Mes 
visi at jaučiam šiandieninę dar
bininko padėtį, ir patys esam 
dar ant tiek laimingi kad to
kios pagalbos nereikia jieško- 
ti. Taigi atsižvelgkim į tuos 
kurie yra priversti kur nors 
žiūrėti paramos.

Kalėdų diena yra vienintelė 
metuose šventė kurios mes vi
si laukiam, tą dieną atmenant 
savo draugus, kaimynus, gimi
nes, o labiausia savo namus. 
Kur mes nebūtume per visą 
metą, bet atėjus Kalėdoms de
dam pastangas būti namie ar
ba susisiekti su saviškiais, 
prisiminti juos. Kožna šeima 
rengia kiek galėdama skanių 
valgių tai dienai.

Bet ką turi daryti tie musų 
broliai-sesutės kurie jau metai 
ir du kaip negali gauti darbo 
ir neturi iš ko nei paprasto val
gio nusipirkti? Skaudu yra 
tokiems tėvams kurie, atėjus 
tokiai šventei, matydami savo 
kūdikius alkanus, neturi ko 
jiems paduoti.

Kurie mes to nepergyvenom 
gal ir neatjįiučiam to skaudaus 
jausmo, bet turėtume suprasti 
ir pasirūpinti apie juos.

Kurie dar išgalint, neskriaus
dami savęs perdaug, prisidėki
me nors mažu kuo prie pagel
bėjimo toms šeimynoms: susi- 
dėkinie po kiek išgalime ir su- 
teikkim joms po kasę valgomų 
daiktų Kalėdų dienai. Galima 
taipgi priduoti ir gatavai nu
pirktus daiktus, arba pinigiš- 
kai, už ką bus nupirkta tinka
mų valgomų dalykų ir pristaty
ta į namus prieš Kalėdas. Kož- 
nas prašytojas bus ištirtas ar 
tikrai reikalingas pagalbos.

Aukautojų vardai bus pa
skelbti. Nevėluokit tik prisi
dėti, nes prašymų jau yra dik- 
čiai. Galit atsiliepti “Dirvos” 
redakcijoje arba į mano na
mus, 8813 Empire avė.

Tie kuriems pašalpa reika
linga priduokit “Dirvos” re
dakcijai savo adresus tuojau.

Prie šios progos ištariu ačiū 
“Dirvos” redakcijai už pritari
mą šitam darbui ir suteikimą, 
vietos laikraštyje.

Jonas Jarus.

KAIP GEGUŽINIAI DIRBO. 
Tenka nugirsti iš šalies kad 
musų geri “patriotai” ir smar
kus “veikėjai ’, gelbėjimuisi sa
vo ir Gegužio abazo SLA. 14- 
tej kuopoj, kreipėsi talkos net 
pas bolševikėlius, siūlė jiems 
tūlas vietas kuopos valdyboje, 
kad tik patys įsibriautų į kuo
pos valdybą, o sumuštų tauti
ninkus.

šituo savo pasielgimu musų 
“veikėjai” užsitraukia ant sa
vęs juodą dėmę visam amžiui. 
Juk komunistai visą laiką bu
vo priešai musų tautos, priešai 
ir ardytojai Susivienijimo, net 
tuos pačius “veikėjus” buvo 
gatavi šaukšte vandens prigir
dyt, visaip šmeižė ir niekino, o 
dabar jie nusilenkė bolševikė- 
liams ir kai avinai nuėjo į ko
munistų abazą prašyti pagal
bos sumušti rinkimuose tikrus 
tautininkus, savo pačius žmo
nes. Nelaimei, nabagams ne
pasisekė, o dar kas blogiau, iš
eina aikštėn jų negražaus dar
bo purvas.

Kurie davėtės jiems apsimui- 
linti akis Gegužio ir kitais rei
kalais, apsižiurėkit, juk tai iš
davikai negražiausios rūšies.

“Sandaroj” iš savo abazo tie 
“veikėjai” kabinėjasi prie ko
kio ten “užrubežinio spykerio”. 
Kurie tiek sufanatikėja kad ne
mato skirtumo tarp savęs ir 
komunistų, nedykai daro išve
džiojimus kad niekam kitam 
nevalia 14-toj kuopoj priklau
syti, dirbti, susirinkimuose kal
bėti kaip tik jiems ir komunis
tams. Gaila kad žmonelius fa
natizmas taip apsėdo. Kas ga
li jiems pasitikėti ateityje?

Jeigu bus reikalas toliau pa
sakysiu kas tie per “veikėjai” 
kurie su komunistais brolybę 
darė. 14 Kp. Narys.

DR. V. KUDIRKOS Draugi
jos metiniame susirinkime Gr. 
4 d. išrinkta sekanti valdyba 
1932 metams: Pirm. — Jonas 
Jarus (senasis) ; pagelb. — J. 
Vilčinskas; užrašų rašt. — Iz. 
Šamas (senasis) ; finansų rašt. 
— A. M. Praškevičius; iždinin
ku — J. Bindokas (senasis). 
Taipgi darinkta reikalingos ko
misijos.

LIETUVIŲ BANKO reikale. 
Jau trys metai kaip darbai ma
žėja ir bizniai žemyn eina, tai
gi visur ir visose įstaigose ir 
bankuose yra numažinta tar
nautojų algos. O musų Lietu
viai to nepermato, ir direkto
riai sau sėdi ir nieko nedaro. 
Kam dar jie ir renkami. Ste
bėtina kad Lietuvių banke to
kiame blogame laike laikoma 
trys darbininkai ir algos mo
kamos tokios kaip buvo karo 
laikuose 'mokama. Jeigu per 
šiuos kelis metus butų suma
žinta algos ir darbininkų skai
čius tai butų sutaupyta kele
tas tūkstančių dolarių ir dabar 
butų galima išmokėti nors to
kiems žmonėms kuriems pini
gų verkiant reikia. Labai ap
gailėtina kad musų Lietuviš
kos įstaigos neina su laiku ir 
užtai prieina visokių nesmagu
mų. Reiktų šėrininkams pa-

LIETUVIŲ SALĖS REIKALE
Kokį progresą padarė Lietu

vių salė per savo gyvavimą jau 
per 10 metų? Galima pasakyt 
kad pirmyn nepažengė nei pu
ses žingsnio. O del ko? Del 
to kad Salės bendrovė neturėjo 
direktoriuose žmonių su biz- 
nišku nusimanymu, arba jeigu 
ir turėjo tai ju buvo mažai ir 
kiti juos visada nustelbdavo. 
Niekas tame nekaltas kaip pa
tys šėrininkai. Mes išrenkam 
vienuolika direktorių, bet jais 
nepasitikim ir neleidžiam jiems 
no jų sunratimu veikti. Mes 
turėjom direktorių ir gana ga
bių ir sumanių, jei butume lei
dę jiems vystyti salės dalykus 
jie butų padarę progresą.

Visi žinom priežodį: Tas ne
padaro klaidos kuris nieko ne
dirba. Taip ir mes, kurie nie
ko nedirbam tai ir kitiems klai
dų nepripažystam. Už mažiau
sią klaidą išrėkiam, išvaginam 
visai nepatyrę ar tas žmogus 
yra tame kaltas ar ne. ’

Aš gerai atsimenu pora inci
dentų salės dalykuose kur bu
vo keletas ypatų pasmerkta be 
teismo, tai yra be ištyrimo da
lyko. Dalykai dar ir šiandien 
neištirti, o žmonės jau genai 
nusmerkti. Vienas koks neap- 
svarstęs dalyko surinka kad tas 
ar tas žmogus kaltas, ną o ki
ti jam pritaria, ir be ištyrimo 
dalyko ir be pasiteisinimo nu
baudžia. Jei mes šiandien bu
tume turėję tuos žmones savo 
organizacijos priešakyje, ku
riuos gal visai be reikalo pa
smerkėm, šiandien jau gal bū
tume stovėję toli priešakyje sa
lės reikale, šiuo laiku, ypatin
gai kada direktoriai turi dau
giau darbo negu gali būti ap
mokama už tai, visi direkto
rius valkioja kaip šluotą po 
kampus. Taip negerai ir ne
gražu.

Daugiausia kaltinama viena 
ypata už kokį ten pasirašymą 
ir primetama kad buk už tai 
gavus komišinus ar tam pana
šiai. Jei nebūtų pasirašęs tai 
but gauta pinigų tiek ir tie, ir 
taip toliau. Man norisi pasa
kyti kad jeigu butų gauta atly
ginimo už gaisrą ir kita tiek, 
kas galėtų užtikrint kad nebū
tų buvę tokių kurie butų sakę 
jog buvo galima gauti dar dau
giau .... i

Bet kaip girdėjau, salę patai
sys už gautus pinigus daug ge
riau, ką ir pats faktas liudija, 
o tų gautų pinigų užteks, gal 
dar ir liks, o butų nieko neli
kę jei pati apdraudos kompa
nija butų taisius, ir daug pras
čiau darbą padarius. Tai vi
sas riksmas pasirodys niekuo 
nepamatuotas. O žmonės ku
riems tame darbe ir gana daug 
prisiėjo dirbti, tokiu budu už
gauti, daugiau gal negryš salės 
naudai dirbti. Taip pat atbai- 
doma nuo darbo ir tie kurie 
ateityje galėtų dirbti: jokis 
rimtas žmogus, nenorėdamas 
būti teršiamas, neapsiims į di
rektorius. O ką padarys likę 
vieni tie kurie nedaug ką nu
veiks. Kiek mes turėjom biz
nierių direktorių eilėse per 11 
metų? Gal neapsiriksiu pasa
kęs kad vieną ar du. O salė 
yra bizniška įstaiga ir reika
linga prie jos vadovų biznyje 
patyrusių žmonių. Jų mes ma
žai turėjom dėlto kad, kaip pir-

1 ma sakiau, biznio žmogus ne
nori kad jo vardas butų berei
kalingai valkiojamas ir neapsi- 

, ima į tokį darbą, taip mes ir 
nedarom jokios pažangos.

“Nevierni tamošiai”
Mes išsirinkom 11 direkto

rių ir užgyrėm, laike rinkimų 
paaiškinom kad teisingi žmo
nės, o galų gale nepasitikime 
jiems, renkam dar kelias ko
misijas, kad dabotų direkto
rius. Jeigu nepasitikit direk
toriais tai kaip galit pasitikėt 
komisijomis, juk ir tie tokie 
patys žmonės, iš tų pačių šėri- 
ninkų.

Aš gerai pažystu visus salės 
direktorius ir žinau jų veiki
mą. Jie yra gana teisingi di
rektoriai ir darbštus. Viskas 
ko trūksta tai sumanumo, o 
tik sumanumas gali pagerint; 
biznį. Gaila kad pas mus toks 
supratimas įsigyveno: mes iš
mokom tik rėkt, daugiau nie
ko, o tuščiu riksmu naudos nc- 
atsieksim. Reiktų pirmiau pa
galvot kiek tame reikale yra 
teisybės, o tuomet rėkt. Pro
tingi žmonės taip ir daro, 

Salės šėrininkas.

Iš Collinwood

m t» a * w t t1 rrrwrro

į Ofiso
4 M A in

J P. J,
Ž1426-8
•£ Baigęs

Telefonai Namų
177.3 KEnmore 4740W

KERŠIS
Standard Trust Bldg.
teisių mokslų Cumber

land Universitete ir darbuojas 
su Teisių ofisu advokatų 
Collister, Stevens

Kurzenberger
u visais teisiu reikalais 

\iai. Slavai, Lenkai ir 
į kreipkitės prie musų.

LIETUVIŲ DEMOK RATŲ 
Klubo susirinkimas įvyks ket
virtadienio vakare, Gruodžio 17 
d., nuo 7:30 vai. Šiame susi
rinkime bus renkama valdyba 
sekantiems metams. Bus duo
dama narystės kortelės atei
nantiems metams. Bus užgy
nimas kandidatų į miesto ma
joro vietą. Užgynimas bei nu
statymas' tolimesnio 
politikos dirvoje.

Kiekvienas narys ir 
kviečiami atsilankyti, 
prašomi atsivesti naujų kandi
datų abiejų lyčių įsirašyti. Ne
užmirškit dienos 
džio.

ir

Lietu- 
Rusai

veikimo

nare yra 
Taipgi

17
P. V. česnulis,

Gruo-
Pirm.

ŠV. 
pi jonų

JURGIO parapijos 
komitetas

para- 
, _ . _ veikiantis
prieš Kun. Vilkutaitį šaukia su
sirinkimą Gruodžio 18 d., nuo 
7:30 vai.
920 E. 79

vakare, po antrašu 
Street.

Gražiausias rinkinis Gintarinių daly
kų, importuotų iš Lietuvos, tinkamų 

apdovanoti žmonas, mylimas, 
taipgi vyrus ir vaikinus

Gintaras yra Lietuvos auksas — gintarinės do
vanos yra artimiausios Lietuvaitės ir Lietuvio 
širdžiai. Taigi ateikit pasirinkti dabar iki dar 
kitų neišrinkta. Kainos sulyginamai žemos — 
galit gauti Gintaro Dovaną nuo 75c aukštyn.

“DIRVOS” KRAUTUVĖ
6820 Superior Ave. Cleveland,' O.

Krautuvė atdara kasdien ir vakarais iki 8.

“Nuvertimą 
Ktiminališkumų”, 

vakare, Gruodžio 12 <1. 
sonic Auditorijoj ir bus 
publikai, už tani tikrą 
kęsti.

Po 32 metų tarnybos 
Marine karininko, Maj. 
šį rudenį atsistatydino.

I LANKYSIS MAJ. GEN. BUTLER 
Majoras Generolas Smedley D. 

Butler atvyksta į Cleveland^ ir duos 
paskaitą, apie “Nuvertimą Dankeio 
nuo Kriminališkumų”, šeštadienio 

Tai bus Ma- 
atvira visai 

įžangos mo-

kaipo U. S. 
Gen. Butler

Savo ilgoj 
militariškoj karjeroj pasižymėjo ir 
turi daugybę medalių, pažymių ir 
garbės ženklų.

Dalis pelno nuo jo paskaitos mai
gų skiriama biednų šeimynų mokyk
las lankančių vaikų pienu aprūpini
mui.

Jack Sharuc' 
buvoja Clevelande. čia atsi
lankė su Ernie Schaaf, kuris 
dalyvauja kumštynėse ketvir
tadienio vakare miesto audito
rijoj-

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

• UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

PAJIEŠKAU DARBO
Galiu dirbti visoki namų darbą ir 

I prie vaikų arba kitokio tinkamo mo
teriai užsiėmimo. Prašau kreiptis 
ONA YARAS, 493G Superior avė.

Moderniškas Tempo 
Su puikiu 

ACCORDION
Mes išdirbame ir importuojame 

Akordeonos iš Italijos ir Vokietijos. 
Nuolaidos nuo 10 iki 50 nuoš. 

LENGVOS IŠLYGOS. 
Katalogus siunčiam dykai. 

Užmokėkit $8 uk 8 Lekcijas. 
20 LEKCIJŲ VELTUI!

N SHKORKA
,4540 Broadway

“DIRVA” LITHUAH
(THE

The only Lithuanian N< 
Published Weekly at C

Ohio Lithuanian F
Yearly Subscript 

In the United States.... 
Canada and Mexico....- 
Lithuania and other cow

Advertising rates on

“D I R V
6820 Superior Ave. <

No. 51Japon;
as

SLA. 362 KUOPOS susirin
kime Gruodžio 2 d. buvo nomi
nuojama kandidatai į Centro 
valdybą. Daugiausia balsų ga
vo ant iždininko Jonas Tareila. 
Kaslink Gegužio ir Bačiuno, tai 
balsuose mažas skirtumas, bet 
nors Bačiunas turėjo vieną la
bai karštą priešą, ir tas matyt 
paveikė, bet Bačiunas gavo tik 
1 balsą mažiau už Gegužį. Reiš
kia žymiai nepakenkė, kadangi 
kitose vietos kuopose p. Bačiu
nas viršijo Gegužį. Tas žmo
gelis užtai taip prieštaravo Ba
čiukui kad SLA. jubilejaus va
kare kavą gėrė su Gegužiu....

Kuopos valdybon inėjo: Pir
mininku — A. Dubauskas; vi
ce-pirm. — P. Blažunas; iždi
ninku — O. Jarašiunienė; fi-1 
nansų rašt. — J. Vaikšnora; 
užrašų rašt. — P. Zinis; iždo 
globėjai — A. Baltūsis ir P. 
Zinis. Organizatorium A. Du
bauskas. Daktaru — Dr. Per
me.

Čia turiu viešai pranešti 362 
kuopos nariams ir rėmėjams 
kad dabar galėsit laisvai atsi
lankyti į kiekvieną susirinki
mą. Iki šiol kenkė ir tvarką 
ardė ir riksmus kas susirinki- i
mas kėlė vienas asmuo. Dabar |j 185S East 55ih St. 
kaip matot kuopos valdyboje jo!" 
vardo nėra. Dabar bus tvar
ka ir ramu, šios kuopos susi
rinkimai atsibuna pirmą trečia
dienį kiekvieno mėnesio nuo 
7:30 vak., Slavų salėje, 15810 
Holmes avė. Organizatoriaus j 
antrašas: 924 Nathaniel rd.

A. Dubauskas.

Pristatom j namus visokią anglį 
ir koksus. Greitas ir teisingas pa
tarnavimas.
POCAHONTAS tonas ............. g.90

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

anglis su mažai pelenų
W. VIRGINIA Lump ............. g.50
KENTUCKY Lump ............... g.25

Petras C. Komėras
Lietuvis g! in ink as

1201 East 80th St. 
Telef. GArfiekl .395G-M

BE SKAUSMO traukimas
su “MILD AIR”

Reguliaris $5 “Mild Air” $3 
Be badymų, be skausmų, be blo'ru 

po ištraukimo.
Tikros $14 Naturalės Formos
Plates $9.25 (sutaupot $4.75) 

Šios plates yra tvirtos ir patogios 
burnoje. Išrodo natūraliai ir galima 

laisvai valgyti su jomis.
Reguliarės $35 “Nu-Form”
Platės $16 (sutaupot $19.00) 

22K Sanitariškas Bridge $4.50 
Visai nuturdlės išvaizdos plates ir 

laikys visą jūsų amžių.

v y

.NATURAL 
FORM

$70.00 Tikra Nelužtanti HECOLITE Plate ............. $31.50
OFISO VALANDOS. 9 RYTO IKI 8 VAKARO.

DR. H. J. GREENE
Kampas Hough Ave.

HEnderson 978GB

PIRKIT DABAR
KALĖDŲ DOVANAS!

idžiausias ir geriausias pasirinkimas naudingu Dova- 
ų Vyni.ms, Vaikinams ir Vaikams žemiausiom kainom.

NAUJA parapija rengiasi 
prie didelio veikalo, kuris atsi
bus Sausio 10 d. Lietuvių salė
je.

Card 
atsibus 
pas A. 
niel rd,, 7:30 vak. Parapijos 
rėmėjai prašomi dalyvauti, vie
tos bus užtektinai. Kor.

party parapijos naudai 
šeštadieni, Gruodžio 12, 
Dubauskus, 924 Natha- 
, 7:30 vak.

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)

Krautuve atdara kas vakaras
THE KRAMER & REICH CO.

7902-01 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

PRAKTIŠKOS DOVANOS

VISAI ŠEIMYNAI
KRAUTUVĖ SU TŪKSTANČIAIS
Žemiausios kainos bėgyje 15 metų!

Visokiausios reikmenis už populiares kainas

PIRKIT
DABAR

JOHN JACOBY & SON 
.7036 Superior Ave.

DABAR
PIRKIT

Pirk už Cash ir Taupyk Cleveland© Pigiausių Kainų
Namų Baldų Krautuvėje

DYKAI 
Lempa su kožr.u 

Living Room 
Suite 

Iki Kalėdų
3 šmotų 100% Mo
hair Living Room 
Setas —Davenport, 
kėdė, ir sagyta kė
dė, abiem pusėmis 
sėdynės, viskas ap
dengta mohair, jggso ai

Daugybe Naudingu Dalykų Kalėdų Dovanoms Duoti

HELD’S Furniture 6900 SUPERIOR AVE

D ARB^
IR DARBININKŲ ŽL

Nelsonville, 0. —Či: 
buojasi United Mine 
kers agitatoriai ragi: 
angliakasius rašytis : 
ją, nes kitaip negalim 
verst kasyklų, savi 
skaitytis su darbinink 
kalavimais.

Martins Ferry, O. - 
kelių dienų užsidarym 
atsidarė Wheeling 
dirbtuvė, kuri buvo 

z ryta neapribotam lai! 
darbininkai buvo riusi 
Kompanija gavo net: 
dideli užsakymą ir p 
kė savo 300 darbinink 
gal j darbus.

Chicago. — Gelžkeli 
nijų ir gelžkelių tarri) 
jų unijų atstovai išsirei 
kad galima bus nust; 
algų ir kitus klausimus 
čiančius gelžkelių komj 
jas ir jų darbininkus n 
budu. Gelžkelių atst 
pareiškia kad unijų' v 

• vai yra labai supratinj 
rimti žmonės ir bus ga 
išspręsti šj ekonomini 
zi gelžkelių industrijo 
didelių nesusipratimų.

Cleveland, O. — Mt 
apdirbėjų unija sutiko 
algų numažinimo po 
dieną. Medžio apdirl 
yra vieni iš svarbiausių 
davojimo industrijoje, 
kima kad juos paseks ii 
tos budavojimo amatų 
jos.

Washington. — Padu 
sumanymas numažinti i 
kestis visiems valdžios 
taigų tarnautojams. 1 
džios darbininkai iki 
dar nejautė blogumo, k 
met dirbtuvių darbiniu 
ir šiaip tarnautojai jau 
kelis kartus turėjo pam 
algų numažinimą.

Roma. — Mussolini j 
kė Italijos fašistų orga 
zacijoms kurios rupin 
šelpimu vargšų ir bedarb 
laikyti savo Įstaigas ate 
ras 12 valandų kasdien 
per visas 7 savaitės dien;

Londonas. — Sulaiky 
budavojimą milžiniško C 
nard Linijos laivo, neten) 
darbo 3,000 darbininkų.

Iki šiol laivo būdavo jin 
rėmė Anglijos valdžia, bi 
dabar pasirodė kad valdži 
negali duoti kompanijai pi 
galbos.

Laivas yra 73,000 ton 
h butų didžiausias koki 
dabar yra vandenuose.

“t


