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Par tij os Susir upinę 
1932 m. RinkimaisDARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Gelžkeliečiai verčiami su
mažini algas. New York.— 
Amerikos gelžkelių vadovai 
savo posėdyje nutarė pa
siųsti milijonui geležinkelių 
darbininkų per jų unijas 
formali pranešimą kad jie 
nori numažint 15 nuoš. nuo 
darbininkų algų.

Šio mėnesio pabaigoje 
gelžkelių kompanijų atsto
vai susivažiuos su gelžkelių 
tarnautojų unijų atstovais 
ir bandys ramiu budu pri
eiti prie algų sumažinimo 
sutarties.

Columbus, O. — Ohio 
Bell Telefono kompanija 
pasiryžo praleisti S3,000,- 
000 sumą Įvairiems savo si
stemos pagerinimams, kad 
tuomi duoti užsidirbti be
darbiams. Visokių reikme
nų reikės už $2,000,000, o 
$1,000,000 bus išmokėta al
gomis.

Mt. Dennis, Ont. — Wil
lys-Knight automobilių iš- 
dirbystė pašaukė savo 500 
darbininkų gryšti Į darbą 
tuoj po naujų metų. Toje 
dirbtuvėje normaliai dirba 
1,000 darbininku.

Iš Chicagos persikelia i 
Clevelandą apie 1,000 dar
bininkų A d d r e ssograph- 
Multigraph korporacijos, 
kuri išstatė CIevelande di
deli $1,000,000 vertės fabri
ką. Darbininkai bus per
keliami dalimis tarp Sausio 
1 iki Kovo pabaigai.

Jeigu Chicago j butų ga
na darbų, tie darbininkai 
nenorėtų keltis kitur, bet 
dabar turi sekti kur darbas 
eina.

Francuzijoj 300,000 be
darbių. Paryžius. — Šio-: 
se dienose surinkus žinias 
pasirodė kad Francuzijoje 
yra apie 300,000 bedarbių 
ir apie 1,500,000 kjtų dar
bininkų dirba tik dalinai 
tokiose firmose kur užlaiko 
100 darbininkų ir daugiau. 
Jeigu suimtų ir mažesnių 
firmų darbininkus tai butų 
apie 2,500,000 darbininkų 
dirbančių tik dalj laiko. Di
duma bedarbių yra Pary
žiaus srityje.

Vasaros metu. Francuzija 
didžiavosi kad neturinti be
darbių.

34 užmušta. Irake, Ma
žojoje Azijoje, susirėmime 
kareivių su kurdų plėšikais 
užmušta 14 kareivių ir 20 
plėšikų.

PROHIBICIJA GRAU
ŽIA VADAMS •

GALVAS

Washington. — Demok
ratų ir Republikonų parti
jų vadams galvas dabar 
labiausia graužia tas bau
ginantis prohibicijos klau
simas. Tas labiausia mai
šo partijos vadus kurie su
sirūpinę žiuri į 1922 metų 
prezidento rinkimus.

72-rame Kongrese, kuris 
tik ką susirinko, padėtis ir
gi sumišus. Republikonai, 
kurie rengiasi sekti paskui 
Hoover’ą, kaipo “sausųjų” 
vadovą, turi Atstovų Bute 
81 narį kurie pritaria re
ferendumui, o kiti iš jų net 
tiesioginam keitimui prohi
bicijos įstatymo.

Demokratai pasiryžę se
kančiais rinkimais stoti už
pakalyje “slapiojo” prezi
dento kandidato, gal dar ir 
“šlapia” platforma, vienok 
60 Demokratų atstovų vi
siškai priešingi judinti pro
hibicijos įstatymą.

Senate skaitlinės propor- 
cionaliai beveik tokios pa
čios.

Nepritarianti prrohibici- 
jai Republikonai atstovai, 
60 ypatų skaičiuje, sudarė 
savo bloką ir pasiryžę dirb
ti įrodymui visuomenei jog 
klaidinga yra manyti kad 
Republikonų partija yra 
“sausa” partija. Juk visas 
trečdalis tos partijos atsto
vų pritaria leisti visuoti
nam balsavimui ar šalyje 
turi būti prohibicija ar ne; 
37 nuošimčiai sėdi ant tvo
ros, o tik 30 nuoš. priešin
gi prohibicijos judinimui.

Kuri partija pataikys į 
visuotiną ūpą ta gali laimė
ti prezidento rinkimus 1932 
metais. Bet iki rinkimų dar 
gali dalykai virsti taip kad 
ir Republikonai ir Demo
kratai “sušlaps” visiškai ir 
prašys žmones balsuoti už 
jų kandidatą žadėdami pa
naikinti prohibiciją.

UŽTVIRTINO PALAUKSI
MĄ ATLYGINIMŲ

Washington. — Kongre
so atstovų buto nariai 317 
balsais prieš 100 užgyrė 
Hoover’o padarytą morato
riumą (karo atlyginimų ir 
skolų palaukimą). Nekurie 
atstovai norėjo tą atmesti 
ir iš skolininkių valstybių 
gauti atlyginimus.

Cincinnati, O., rasta nu
žudyta 6 metų mergaitė, 
kelios dienos pirmiau pa
grobta nuo namų. Ji buvo 
turlių duktė. Rasta žymės 
jos išgėdinimo, paskui ta
po pasmaugta.

AUSTINGRAD BAIGIA
MAS STATYTI

Rusijoj, prie upės Ohos, 
10 mylių nuo Nižnij Novgo
rodo, Bal. mėnesį 1930 m. 
Amerikiečių firma, Austin 
Co. iš Clevelando, pradėjo 
budavoti sovietams auto
mobilių miestą. Jame ga
lės gyventi 50,000 žmonių 
ir jie dirbs milžiniškoj au
tomobilių išdirbystėj, apie 
kurią apstatyta gyvenami 
namai. Dirbtuvė ir mies
tas baigiami statyti, sako 
Austin inžinieriai, ir galės 
pradėt dirbti Sausio mėne
sį. Tam tikslui sovietai pa
skyrė $50,000,000. Dirbtu
vė galės išdirbti per metus 
300,000 automobilių ir tro- 
kų, jeigu dirbs pilną laiką. 
Šis miestas yra dalis penk
mečio. Pavadinta Austin- 
grad vardu pagerbimui bu- 
davotojų, bet daugiau su 
propagandos tikslu. Aus
tin kompanijos inžinieriai 
už tai labai apgina sovietų 
reikalus ir jei kas kritikuo
ja Rusiją jie laiks nuo lai
ko pasako kad ne taip yra 
kaip apie Rusiją sakoma.

Kai darbą baigs, kai su- 
gryš į Ameriką - ir paliks 
tą miestą ir dirbtuves pa
tiems sovietams vesti, jie 
be abejo pasakys visą tei
sybę apie Rusiją ir Rusus.

Juokingiausias dal y k a s 
bus- tai tas kad Rusai pri
dirbę automobilių neturės 
kur juos dėti, nes jau ir 
Amerikonai pinigų neturi.

RUSIJA RENGIASI 
APSIŠVIESTI

Sovietai mano daryti an
trą penkių metų planą, ku
rio obalsis bus “elektrifika
cija”. Planuoja įvesti viso
je šalyje elektrą.

Šis planas bus apkalbėtas 
komunistų partijos suva
žiavime, kurį Stalinas šau
kia į Maskvą.

1931 M. VATOS DERLIUS
Suv. Valstijų agrikultū

ros department© surinkto
mis žiniomis, 1931 metų va
tos derlius pietinėse valsti
jose buvo 16,918,000 rišu- 
lių po 500 svarų kiekvienas. 
Pernai metą vatos derlius 
buvo 12,837,099 rišuliai.

Vata buvo auginama ant 
40,495,000 akrų ir gauta 
nuo akro po apie 200 sva
rų vatos.

AUDRA ŠVEDIJOJ
Švedijos pakraščiais siau

tė didelė vėtra, išlaužyta į 
3,000,000 medžių ir vande- 
nuose prigėrė 10 žmonių.

Francuzijoj, siaučiant di
delei žiemos vėtrai ir šal
čiui, mirė 8 ypatos.

JAPONAI PASIRYŽĘ 
UŽIMT ČINČOW

Tokio. — Gruodžio 20 d. 
Japonų kariumenė Mand- 
žurijoje pradėjo eiti pietų 
link ant miesto činčow, su 
tikslu išvalyti ten veikian
čius Chinus banditus, kaip 
juos Japonai vadina. Ke- 
letoj vietų Maudžurijoje 
atsibuna susirėmimai Ja
ponų susirėmimai su nere
guliariais Chinų būriais.

Iš Londono praneša kad 
Japonų kariumenė atsidarė 
ataką prieš 10,000 Chinų 
kareivių einančių ant Muk
deno. Chinų spėkos toje 
srityje esančios 60,000 vy
rų.

Nors Chinai užgina bet 
Japonai tikrina jog su Chi
nų būriais veikia regulia- 
rė Chinų kariumenė prieš 
Japonus.

Japonija superka užrube- 
žiuose daug karo reikmenų 
ir matyt ruošiasi prie ilges
nio veikimo.

Japonai patykomis už- 
iminėja Mandžurijos poli- 
litiškas, biznio, finansų ir 
industriales organizacijas, 
po priedanga “apsaugos sa
vo piliečių”, sako žinovai.

Fengtien provincijoje tas 
jau beveik pilnai atsiekta. 
Tuoj tiki tą padaryti Hei
lungkiang ir Kirin provin
cijose. Japonų militariški 
cenzoriai tą nuo pasaulio 
slepia. Dalis Mandžurijos 
jau esanti paversta Japoni
jos kolonija.

BUS GERI LAIKAI — 
ARBA VISAI BLOGI 
Londonas. — Garsus An

glas ekonomistas Paish sa
ko: Jeigu pasaulio valsty
bės pasuks į gerą kelią tai 
atsidurs gerovėje daug di
desnėje kokią kada turė
jo. Bet jeigu taip darys po 
senovei kaip dabar daro, 
viskas suirs ir į pora mėne
sių nuo dabar.

“GERADARIS”
Dr. Aleksei Sukov, Mas

kvoje, norėdamas pagelbė
ti neišgydomiems ligoniams 
uždavė jiems nuodų ir to
kiu budu numarino 40 li
gonių, pabaigdamas jų kan
čias. Paskiau jis pats nu
sižudė. Sovietų valdžia ža
da pastatyt jam paminklą 
už jo žmoniškumą.

ŠEŠI PRIGĖRĖ DEL 
VAIKO

Delton, Mich. — Gavęs 
Kalėdų dovanų rogutes, 7 
metų vaikas išėjo ant eže
ro pasivažinėti. Ledas bu
vo nedrūtas ir įlūžo. Jam 
pagalbą duodami prigėrė 
kiti šeši žmonės, ir sykiu 
tas vaikas.

PRIVERTĖ NUMAŽINT 
TAKSUS

St. Paul, Minn. — Min- 
nesotos ūkininkai prisideda 
prie bendro šiaurvakarinių 
valstijų šauksmo numažin
ti jiems taksus. Jau pri
vertė ' numažint taksų su
moje $7,800,000 trijų mėne
sių bėgyje.

FRANCUZIJA NORI j 
UŽSTOT UŽPUO

LAMAS ŠALIS

Paryžius. — Prancūzijos 
premjeras Lavai pareiškė 
kad 1932 metų Vasario mė
nesio konferencijoje, kuri 
šaukiama aptarimui nusi
ginklavimo, jis yra gatavas 
pasiūlyt planą gelbėjimui 
ginklais ir kariumene už
pultų šalių. Bet jis pasakė 
kad nori tokio plano kuris 
leistų valstybei tuoj įsikiš
ti, o ne laukti kolei visokie 
formalumai bus atlikti, pa
našiai kaip dabar dedasi 
Tautų Sąjungoje, kuri ne
gali nieko daryti, bet ir ne
gali priversti Japonus ap
leisti Chiniją.

NESUSITAIKO VOKIE
TIJOS KLAUSIME

Basei, Šveicarija. — Čia 
atsibuna posėdis pasitari
mas apie Vokietijos karo 
atlyginimų mokėjimą. Ko
misija nesusitaiko klausi
me kaip ilgam laikui reko
menduoti Vokietijos karo 
atlyginimų mokėjimo pa
laukimą (moratorium).

Francuzai atstovai pata
ria padaryti pertrauką po
rai metų. Kiti nori pail
ginti daugiau.

“SAUSIEJI” GĄSDINA 
KONGRESMANAMS

Washington. —Amerikos 
“sausųjų” organizacija pa
reiškė susirenkančiam Kon
gresui kad nebūtų svarsto
mas referendumas prohibi
cijos klausime, nesą “sau
sieji” kovosią prieš kiek
vieną kongresmaną kuris 
tik priešingas prohibicijai, 
kad už juos nebalsuotų ^se
kančiuose rinkimuose.

TARNAS NUŽUDĖ 
MILIJONIERIŲ

Poughkeepsie, N. Y. — 
Gruodžio 20 d. Japonietis 
tarnas peiliu nužudė savo 
šeimininką milijonierių J. 
W. Schatz, 56 m., už tai kad 
šeimininkas, parėjęs vėlai 
naktį su svetima moteria 
pareikalavo tarno padaryt 
valgyt, o tam nespėjus, bu
vo atstatytas iš vietos.

SOCIALISTAI PRALAI
MĖJO AUSTRALIJOJ
Melbourne, Australija. — 

Socialistai, kurie ilgai val
dė Australiją, tapo iš val
džios išstumti. Rinkimuo
se Gruodžio 19 d. socialistų 
partija gavo tik 16 atstovų, 
United Party 37, Country 
Party 14, kairieji 7, ir ne- 
prigulmingieji 1. Susidėjo 
United su Country partija 
išvien ir socialistai liko be 
vadelių.

KOVA SU TRACHOMA
Kentucky valstijoj bėgy

je 25 metų išgelbėta nuo 
apakimo 47,000 ypatų, val
stijos tarybai pradėjus ko
vą su trachoma. 1912 me
tais trachoma sergančių to
je valstijoje buvo 50,000, 
dabar gi tėra 3,000 per me
tus.
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LINKSMŲ KALĖDŲ
Linkime visiems “Dirvos” skaitytojams, 
bendradarbiams, draugams ir rėmėjams.

“Dirvos” Redakcija 
ir Administracija.
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DEL AMERIKIEČIU 
DOVANU

Įvairių priežasčių delei, 
daug Lietuvos žmonių, ku
rie tik turėjo galimybės, 
nors laikinai važiavo iš Lie
tuvos į pasakingą “aukso 
šalį” Ameriką. Važiavo jie- 
škot darbo ir pinigų.

Lietuvis iš prigimties tei
singas, darbštus ir ištver
mingas, greit įgaudavo 
darbo ir pasitikėjimo, o bū
damas taupus susidėdavo 
nemaža pinigų. Įsigijo sa
vo turto-nuosavybės, apsi
prato ir Amerikoje apsigy
veno. Nors reikia pasaky
ti daug kas pasiilgęs savo 
tėvynės gryžo Lietuvon ir 
čia už sutaupytus pinigus 
įgydavo savo nuosavybės 
arba įsisteigdavo kokią 
nors įmonę.

Bet paprastai ne visa 
šeima išvažiuodavo Ameri
kon — išvažiuodavo vienas- 
kitas šeimos narys, visa gi 
šeima likdavo Lietuvoje.

Išvažiavusieji niekuomet 
nepamiršdavo savo tėvų, 
brolių, seserų bei giminių. 
Jie visuomet daugiau ar 
mažiau siunčia pinigų arba 
dovanų saviškiams. Bet 
aukso dienos praėjo ir A- 
merikoje. Bedarbės palie
tė visus, ir tą pajuto kiek
vienas Lietuvoj gyvenantis 
Lietuvis kurs turi giminių 
bei artimų Amerikoje. Jie 
pajuto kad gauna rečiau ir 
mažiau dolarių. Pagaliau 
dolarius dažnai pakeisdavo 
rubai, avalinė.

Bet reikia pasakyti kad 
Amerikos Lietuviai labai 
duosnųs. Jie kiekvienu lai
šku siunčiamu Lietuvon, 
kad ir dabartiniu laiku, at
siųs sulyg išgalės šiokią ar 
tokią dovaną. Ir visai ne
atsižvelgs jei jo Lietuvoje 
esantis sesuo ar brolis ge
riau gyvens ir už jį patį.

Dažnai buna tokių atsi
tikimų jog senutė motina, 
kurios vaikai Amerikoje, 
gauna iš jų dovanas pavi
dale pasiutų rūbų bei ava
linės. Dovanos brangios, 
gražios, dažniausia šilkas. 
Bet kas iš tokios dovanos 
tai senutei, gyvenančiai 
kaime, kuri pripratus prie 
namų darbo rūbų ir kuri 
visai neturi supratimo apie 
madas. Ji pavarto, pasi
groži, pasidžiaugia jai taip 
brangia dovana ir padeda 
į skrynią. Kas kita jei to
kia dovana tenka jaunai 
mergelei, bet ir čia kliūtis: 
rubai buna ne sulyg mic
ros, o svarbiausia ne sulyg

Lietuvos mada, nes Ameri
koj ir Lietuvoj mados skir
tingos. Prisieina toks rū
bas persiūt, nes nepersiu- 
tus nešiojant žmonės išjuo
ktų, ypač kaime.

Geriau butų tą patį rū
bą siųst nepasiutą, mede- 
gos formoje. Daugiau pa
sitenkinimo suteiksit savo 
motutei, sesutei ar broliu
kui, ir jums bus pigiau.

Br.

VOKIETIJOS VALDŽIOS 
LĖŠOS PADIDĖJO

Nuo 1926 iki 1929 metų 
Vokietijos valdžios biudže
tas padidėjo $925,080,000 
suma. Tą padidėjimą su
daro $250,000,000 suma ap- 
draudai bedarbių; karo ap
lyginimams reikia kasmet 
skirti $125,000,000 ir pasi
darė $175,000.000 kitokių 
išlaidų.

Francuzija turi 41,835,000 
gyventojų. Bėgyje pastarų 
5 metų padidėjo 1,100,000 
galvų. 

■J

NaujausiTEATRAI
Žentai iš Amerikos

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

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

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

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

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

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų už 
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

Žemės Rojus v <
3 veiksmų komedija1 Iš Amerikie
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys .............................. 50c

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

“KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko
medija. Lošia 2 vyrai ...... 15c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —
6 aktų komedija. Lošia U vyrai 
ir 3 moterys .......................... 25e

RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose, 
Lošia 9 vyrai, 5 moterys . .. 35c 

UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų 
pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c

REIKALAUKIT DABAI’.!

“DIRVA”
6820 Superior Aw*.

Cleveland, Ohio.
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Korespondencijos DAYTON
PITTSBURGH

Iš Draugijų veikimo. Lie
tuvių Mokslo Draugija, ku
ri turi savo salę po nr. 142 
Orr st., nutarė sumažint 
savo nariams mokestį, ir 
sumažino sekantiems me
tams valdybos narių skai
čių. LMD. valdyba suside
da iš šių: Pirm. — V. Gu
tauskas; pagelb. — J. Bal
čius; sekr. — P. Sliekas; 
f in. sekr. — J. Urlakis; iž- 
din. — J. Virbickas; iždo 
globėjai — J. Ambrazaitis 
ir J. Saveikis; maršalka — 
F. Šavinis. Seniau būdavo 
renkama du kontrolieriai ir 
du direktoriai, dabar jų ne
bus. Gaspadorium išrinkta 
Alb. Kaulakis.

Narių mokestis sumažin
ta nuo $3 iki $1.50. Pirmiau 
nariai mokėdavo $3 į metus 
ir turėdavo imti laikraštį 
kuri kas nori už $1.50. Da
bar nariai mokės tik $1.50 
ir su laikraščiais draugija 
nieko neturės. Tik į savo 
skaityklą išrašys visus Lie
tuvių kalba einančius laik
raščius.

Sandaros reikalai. Gruo
džio 11 d. pas J. Virbickus 
buvo skaitlinga sandariečių 
konferencija, kurioje ap
tarta Sandaros reikalai ir 
nutarta rengti Sandaros 10 
metų jubilejaus vakarienę 
Sausio 24 d., LMD. salėje. 
Nutarta gauti gerus artis
tus išpildymui muzikalio 
programo.

Lietuvių Tautiškų Kapi
nių metinis mitingas bus 
Sausio 24 d., salėje 1723 Ja
ne st., S. S., nuo 1:30 vai. 
po pietų. Visi nariai bei 
draugijos malonėsit daly
vauti. Bus metiniai rapor
tai komitetų ir rinkimas 
valdybos sekantiems me
tams. Juozas Virbickas.

per Lapkričio mėnesį areš
tavo 291 ypatą, atėmė 33 
automobilius vežusius už
gintą skystimėlį ir padarė 
daug užpuolimų ant slaptų 
gamyklų.

50 medžiotojų nušauta. 
Gruodžio 16 d. pasibaigė 
Pennsylvanijoj briedžių 
medžioklės sezonas. Apie 
50 medžiotojų dūšių nuėjo 
tenai kur nuėjo apie 54,000 
briedžių dūšelių. Pernai 
briedžių nušauta 26,094, šy- 
met gi beveik dusyk tiek. 
Medžioklėj dalyvavo apie 
300,000 žmonių.

Darbai. Wheeling Steel 
Corp, pašaukė į darbą 1,100 
darbininkų; Bessemer plie
no išdirbystė pranešė jogei 
pradės dirbti; taipgi West
inghouse Airbrake Co. ga
vo užsakymų iš šaukia at
gal darbininkus.

Dvi didelės Pittsburgo 
anglies kompanijos sutiko 
duoti dykai anglies bied- 
noms šeimynoms. Paskir
ta 7,000 tonų. Paimta 500 
angliakasių tai angliai iš
kasti su pilnu apmokėjimu.

CHICAGO, ILL.

J‘Sausieji” federaliai vir
šininkai Pittsburgo srityje

Lietuvi Tautieti!
Laikyk sau tautiška pareiga 
paremti užsiprenumeruodamas 

ši 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 santy
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 SI.50 
Užsienyje ..................... $2.00

Prisiuntus adresų, vienas nu
meris susipažinti siunčiamas 

veltui.
Kreipkitės šiuo adresu:

“TAUTOS BALSAS”
1743 North Sumner Ave. 

SCRANTON, PA.

Lietuviai Karo Vyrai or
ganizuojasi. Gruodžio 4 d. 
d. Aušros Vartų parapijos 
mokyklos kambaryje Įvyko 
Lietuvos ir Amerikos eks- 
karių veteranų steigiamasis 
susirinkimas. Lietuvos ka- 
riumenės Kap. P. Jurgėla, 
kaipo šio sumanymo inicia
torius atidarė susirinkimą 
plačiai nušviesdamas reika
lingumą Lietuviams buvu
siems ginklo draugams or
ganizuotis į eks-karių vete
ranų postus ir dirbti tauti
nį bei kulturinį darbą, pra
šydamas išrinkti šiam susi
rinkimui vesti pirmininką 
ir raštininką. Pirmininku 
vienbalsiai tapo išrinktas 
sumanytojas Kapt. P. Jur
gėla, raštininku V. Rėkus.

Toliau buvo skaityta te
legramas sveikinimas nuo 
Posto I iš New Yorko, ir 
kartu nuo Centro valdybos

Nieko šmeižtais neatsiek- 
sit. “Keleivio” nr. 51 ap
rašydamas parengimą įvy
kusį Lapk. 21 d., paminėji
mui SLA. 45 metų jubile
jaus, “SLA. 105 kp. narys” 
aiškiai parodo savo tikslą 
— paneigti p. J. J. Bačiuną 
ir nenuilstantį kuopos or
ganizatorių J. A. U., kurį 
vadina “Dirvos” korespon
dentu. “Keleivio” kores
pondentas savo aprašymą 
pavadina, “Vietoj SLA. is
torijos, buvo pranešimas 
apie tautiškas kiaules.” — 
Mat, p. Bačiunas pranešė 
apie Lietuvos ekonominę 
būklę ir tobulėjimą, taip 
pat apie nekurias puses ku
riose yra trukumo. Kadan
gi to korespondento gru
pelė susideda rodos tik iš 
dviejų porų, kuriems tau
tiškumas neapeina tai p. 
Bačiunui nebuvo reikalo 
kalbėti apie Rusijos bolše
vikiškas kiaules.

P. Bačiunas laikė paskai
tą ir apie SLA., kuri tilpo 
“Tėvynės” nr. 50, ant 4-to 
pusk Todėl malonėkit per
skaityti ir pamatysite kaip 
tas šmeižikas supranta ir 
rūpinasi SLA. gerove, taip 
ignorantiškai aprašydamas.

Dar reikia paminėti tos 
grupelės fanatiškumą. Da- 
žinoję kad komisija žada 
kviesti p. Bačiuną čia kal
bėti, jie gavo kinkij drebė
jimą. Nors buvo kviesti 
prisidėti prie išpildymo to 
parengimo programo bet 
atėjus laikui atsisakė pro- 
grame dalyvauti. Jie viską 
darė kad tas vakaras nepa
vyktų, bet išėjo atbulai.

Tai matot kiek Gegužinei 
grupelei rupi organizacijos 
reikalai, nors visai nesenai 
ir jie ant Gegužio purvus 
liežuviais pylė. Bet mat, 
Gegužis prisiėmė į savo są
rašą vieną tos grupelės as
menį, na tai ir suminkštė
jo širdelė. Jeigu “Keleivio” 
redaktoriai žinotų kad ta 
grupė kuri p. Bačiuną juo
dina, dar smarkiau šmeižia 
ir “Keleivio” - “Naujienų” 
sąrašą, ypatingai Gugį ir 
Bagočių, tai be abejonės 
nesiskubintų duoti jiems 
vietos nei tautininkų pur
vinti. Irgi 105 kp. Narys.

rai gyvuoja. Nors buvo 
daug priešingų, bandė ken
kti kiek galint, bet narės į 
tai nekreipė domės ir dir
bo savo užsibrėžtą darbą 
ir po šiai dienai pasekmin
gai guvuoja ir apvaikščio
ja 10 metų sukaktuves.

Per savo gyvavimo lai
ką kuopa surengė daug į- 
vairių vakarų ir jie buvo 
vieni iš geresnių ką vietos 
Lietuviai surengia. Ir šis 
jubilejinis vakaras bus ga
na įvairus ir kurie atsilan
kys nesigailės. Del blogų 
laikų padaryta ir įžanga 
pigesnė. Suėję į vieną bū
rį visi pasilinksminsim, vie
ni kitiems palinkėsiu! ge
riausių naujų metų. Geis
tina kad visuomenė parem
tų šį moterų parengimą, 
kadangi uždirbti pinigai

NORINTIEMS PAR-
I DUOTI AR PIRKTI

LIETUVOS BONUS

Lietuvos Pasiutinybė daž
nai gauna paklausimų Lie
tuvos Laisvės Paskolos bo
nų pardavimo reikalu. Ypač 
norinčių parduoti Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus as
menų skaičius žymiai padi
dėjo šiuo sunkiu nedarbo 
laiku.

Ryšyje su šiais paklausi
mais, pranešama kad einant 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
įstatymu, Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonai yra 
tini tik nuo 1935 m. 
mėn. 1 d. Ir kol šis 
mas nėra pakeistas, 
vos Vyriausybė pati
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ĖL atėjo Kalėdų 
atėjimu musų 
skrieja prie tų 
kurie pagelbėjo

Šventės. Ir su jų 
mintys natūraliai 
skaitlingų draugų 
šiuos metus pada

ryti smagiausiais kokius mes esame tu
rėję.

Draugai padaro musų gyvenimą vertą gy
venti. Draugai davė mums progos kasmet 
nors kelioms savaitėms paliuosuoti juos 
nuo kasdieninių rupesnių, ir ta išgalė pasi
tarnauti suteikė mums tikrą džiaugsmą.

“SANDA
S(

išpirk- 
Liepos 
įstaty- 
Lietu- 
negali 

panaudojami tik labdarin-1 Lietuvos Laisvės Paskolos

Mes geidžiame kad galėtume panaujinti 
šį draugiškumą ir kad jus galėtumėt šian
dien būti su mumis Tabor Farmoj. Nors 
šalti vėjai pučia ir gilios sniego pusnys vis- 
vien Jus lauktų širdingas priėmimas ir 
branginimas Jūsų paskiausi© atsilankymo.

giems darbams, šelpimui 
Vilniaus ir Kauno našlai
čių ir vietinių raišų vaiku
čių; prie to moterys prisi
deda prie kitų įvairių da
lykų kuriems reikia para
mos. Linkėtina kad 8-ta 
moterų kuopa gyvuotų ir 
sulauktų kitus 10 metų, 
dirbdama tokius pat~ gerus 
darbus. M. M.

ir Lietuvių-Ukrainiečių ko
miteto; p. Jurgėla sveikino 
šį susirinkimą dienraščio 
“Draugo” vardu.

Toliau aptarta kiti orga
nizacijos reikalai ir laiki
na organizacijos komisija 
išrinkta iš šių: Viršininku 
Kapt. P. Jurgėla, Adjutan
tu V. Rėkus; nariai: J. Mic- 
keliunas, P. Čižauskas, J. 
Brazaitis, P. Cibulskas ir 
A. Pracinauskas.

Kapt. Jurgėla daro pra
nešimą kad šis naujai su
sitveręs postas sulyg Cen
tro numeracijos gauna nu
merį 3 ir dar jei nori gali 
pasirinkti vieno iš Lietuvos 
mirusių didvyrių vardą.

Kitas susirinkimas nutar
ta laikyti Gruodžio 28 d. 
toje pačioje vietoje.

V. Rėkus.

■ SUSIVIENIJIMAS ;
: LIETUVIŲ AMERIKOJE :

Didžiausia Lietuvių Organizacija ;
; 307 W. 30 Street New York, N. Y. !3 »
3 S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių. I 
J Kolonijose. ;

S
 Turtas: $1,404,038.14 :

S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; S300; $600, ir $1,000. E
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. C

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki- f 
mas' kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis c 3 nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- L

j ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai._ Buk ir Tamsta tų £
į prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir L
« mergaites. t
« Informacijų kreipkitės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar- fj 
3 ba į vietinių kuopų valdybas. Į.
ISSXlXlXZZXSSXXXXXJaXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXmXJXECXXXxri

Bedarbių būkle blogėja 
Bedarbių skaičius kasdien 
daugėja ir miesto viešosios 
gerovės organizacija nega
li tinkamai jų aprūpinti.

Del taupumo, viduryje 
miesto atidarė savo krau
tuvę. Bedarbis pirma turi 
gauti surašą maisto (gro
cer’s order) iš savo kvar
talo viršininko. Su dides
ne šeimyna gali du kartu 
per savaitę gauti raštelį ir 
turi eiti į tą krautuvę par
sinešti tuos valgomus daik
tus, nežiūrint kaip toli be
darbis gyventų. Daugiau
sia duoda daržoves ir vai
sių, riebalų ir mėsos mažai.

Prie bedarbių prisidėjo 
ir tokie kurie turėjo pasi
dėję Union Trust banke po 
kelis tūkstančius dolarių. 
Dabar tas bankas užsida
rė ir žmonės negali pinigų 
gauti iki nebus valstijos 
inspektorių sutvarkyta. Ką 
žmonės darys likę be pini
gų. Šio banko užsidarymas 
labai apsunkino Daytono 
gyventojus: fabriką n t u s, 
pramoninkus, o labiausia 
vargšus darbininkus, kurie 
taupė juodai dienai.

“D.” Rep.

TMD. moterų 8-ta kuopa 
minės savo 10 metų gyva
vimo sukaktuves Naujų 
Metų sutikimo vakare, 31 
d. Gruodžio, Barney Com
munity salėje. Kuopa su
sitvėrė iš keliu nariu, da
bar jau išaugo iki 30, ir ge-

Jau buvo rašyt; 
bej” del Chicagos 
čių draugavimosi i 
gaiš” socialistais. 1 
snį perskaitęs aš č 
bejojau ir vis jšv 
dariau. Nutariau 
L. A. nominacijų, 
tos kp. Chicagoje, 
guma narių yra i 
čiai, net visas “S 
štabas ten priguli. ' 
minacijų jau drąsiž 
sakyti kad “Sand 
Chicagos sandarieč 

- dalinai, eina išvien 
. gaitiniais “draugai 

listais.
Nors “Sandara” į 

Prezidentus remia 
žį, bet tuom pačiu 1 
mia ir socialistą Gi 
dininkus. “Sandai 
num. skaitau S. L, J 
kp. nominacijų pž 
Ir štai socialistų kai 
į Prezidentus, p. B 
gauna 33 balsus, o i 
socialistų kandidatai 
ninkus, gauna net 8 

4 prieš, p. Tareilos 24 
Taigi pasakykite m; 
biamieji, kas gi už G 
savo, jeigu ne sanda 
Jeigu Bagočius gave 
balsus, tai reiškia k; 
rinkime buvo tik So
listai, nes aiškiai 
kad sandariečiai u 
gočių nebalsavo. B( 
Gugi musų sandarieč 
savo ir todėl Gugis 
daugumą balsų.

“Sandara” rašo k 
socialistai turi tik 
kandidatą ir jį atkaki 
mia. Reiškia, “Sai 
Bagočių vadina soc: 
o Gugis—jau ne soči; 
Tai kas gi jis yra? G 
sandarietis? “Nauj 
tvirtina kad Gugis ne 
Ii prie socialistų pa 
Jeigu jau taip yra, t; 
blogiau. Tas reiškia 
“draugas” Gugis pris 
prie aplinkybių: vien 
na socialistas, kitą - i 
rietis tautininkas, o j; 
gu S. L. A. valdytų 
nistai tai Gugis butų 
munistas. Ar galima ] 
kėt tokiais žmonėmis 
kasmet savo kailį n 
Ar galima vadinti r: 
tokius žmonės kurie d 
lerio savo principu i 
da?

Gugį aš pažystu ja' 
20 metų. Jis visuomet 
socialistu, jis kaipo sot 
tas kandiduodavo ir C 
ges miesto alderm 
Kaipo socialistas jis ir 
dininkus dasigavo. B 
dabar, Chicagos “dra 
su pagelba sandariečių 
“draugą” Gugį į tautini 
perkrikštijo! Kas gi c 
Gugį į Iždininkus sta 
remia? Ar ne “Naujii 
su “Keleiviu”? Na ir i 
Chicagos sandariečiai, 

j lapės uodega, už Grig; 
“sleitą” plevėsuoja, 
man žinoma, rytuose se 

riečiai remia Tareilą ir 
pato, bet ne Gugį.

“Sandara” dar aiman 
kad musu pusėj pasiri 
keli trukumai: esą vie 
perdaug kandidatų, k: 
nėra centralinio biuro 1 
visus reikalus tvarkytų 
ponentai, esą, eina suvi 
tu frontu, o męs išsibk 
Keno gi čia kaltė? A 
organas “Sandara” vi 
sandariečius kviesti-raj 
balsuot už Tareilą, pati 
mia Gugį! Tai kam dar

Bet kad šiuo laiku negalime to tikėtis, tai 
nors šiais žodžiais mes norime pasveikinti 
Jus ir palinkėti Jums Linksmiausių 
Kalėdų švenčių!

bonų pirm nustatyto laiko 
išpirkti.

Tačiaus, Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonai yra laisvai 
pardavinėjami ir perkami 
Kauno biržoje (stock ex
change). Kainos arba, kaip 
sakoma, kursas, biržoje ne 
kiekvieną dieną yra vieno- 

idas: vieną dieną jis dides
nis, kitą mažesnis. Tas kur
so mainymasis priklauso 
nuo to ar tą dieną yra dau
giau ar mažiau pasiūlymų 
parduoti ir pirkti ir nuo ei
lės kitokių priežasčių.

Biržos mokamos kainos— 
bonus perkant ir parduo- 

’ dant —yra skelbiamos kas-

Mr. & Mrs. J. J. Bachunas,
Tabor Farm Sodus, Mich.

PROTOKOLAS

SEATTLE, WASH.
Mirė Lietuvė. Gruodžio 
d. mirė p. Vitkauskienė.

Po pirmu vyru ji buvo Ga- 
balienė, dabar turėjo apie dien Kauno dienraščiuose. 
50 m. amžiaus. Buvo per-, Taip, pavyzdžiui, Kauno 
siskyrus ir su antru vyru biržos biuletenis iš Spalių 
ir pati sau viena gyveno ir 2 d. parodo, kad tą dieną 
varė biznį svaiginančiais i Kauno biržoje šimtadoleri- 
gėrimais ir kitais su tuo niu Lietuvos Laisves Pasko- 
sutinkančiais bizniais. Bu. los bonu kursas (kaina) bu- ~ t’ r* nn Iro nri o • i a m»I/- o v» t- 'LszK

vo sakoma kad ji turėjus 
lytišką ligą ir kad nuo jos 
daugelis ja užsikrėtę. Ji 
buvo susidėjus pinigų, bet 
vėliau jų neteko. Tapo vi
sų apleista ir nekenčiama, 
nors kitados buvo graži ir 
smarki moteris. Ji turėjo 
net ir bylų teisme už nusi
gėrusių vyrų sumušimą.

Dabar savo įvairų gyve
nimą baigė užsinėrus sau 
virvę ant kaklo ir pasiko- 
rus. - .

Patartina kitoms musų 
moterėlėms mesti vedus to
kį gyvenimą, nes jis prie 
nieko nepriveda.

Musų Lietuviui naujam 
teisėjui Kraučiunui gerai 
sekasi. Nors iki apsipras 
darbas yra sunkus, bet jis 
sugeba atlikti. Ameriko
nai apie jį gerai atsiliepia 
ir pataria jį rinkti kitam 
terminui kada rinkimai at-j 
eis. Lietuviams patartina 
jį remti rinkimams atėjus, nesiimdama iš savo pusės 

Musų imtikui .Sarpaliui ‘ 
gerai sekasi, publika labai 
jį myli ir laukia kada tik 
jis čia atsilanko. Jis tur
būt bus labiausia mylimas 
ir populiariškiausias iš čia 
gimusių Lietuvių, mylintis 
savo tautą ir kalbą ir pri-i 
sideda prie garsinimo Lie
tuvių vardo tarp svetini- j 
taučių. Garbė jam už tai. 
Tegul kiti musų jaunuoliai 
paseka jo pėdomis.

Korespondentas.
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Svarbi Pastaba 
Kanados Lietuviams
Prašome nesiųsti pre- 

meratų už “Dirvą” arba 
už knygas Kanados pini
gais (popieriniais ar si
dabriniais), kadangi pi
nigai yra dikčiai nupuolę 
ir mes negauname pilnos 
sumos už juos. Jeigu no
rit siųsti popieriniais tai 
turit siusti $3.00 kad iš
eitų $2.50 už metinę pre
numeratą, iškeltus Kana
dos pinigus į S. V.

“Dirvos” Admin.

KANADOS | 
NAUJIENOS I

vo sekantis: perkant — $85. 
o parduodant — $95.00. Bet 

! Spalių 14 ir 15 dd. kursas 
1 jau buvo kitoks, būtent: 
; perkant — $90., o parduo

dant — $95.
Pasiuntinybės žiniomis, 

1 čia, Amerikoje, ir Lituvoje 
yra eilė įstaigų, kurios pri
vatiniu bu du supirkinėja 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus. Kokiomis kainomis 
šie bonai supirkinėjami čia, 
Amerikoje, Pasiuntinybė 
to nežino, nors jai teko ma
tyti kai kurių svetimtautiš- 
kų firmų kainoraščius, ku
riuose Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonų kaina buvo nu
rodyta daug žemesnė negu 
kad Kauno viršpaminėtos 
kainos.

Pasiuntinybei yra žino
ma, kad žemiau nurodytos 
įstaigos Kaune už Lietuvos 
Paskolos bonus moka to- 

i kią kainą, kokia yra nuro- 
i dyta tos dienos Kauno bir- 
; žos kursu.

Lietuvos Pasiuntinybė,

jokios formalios atsakomy
bės, gali vienok nurodyti, 
kad žemiau nurodytos įstai
gos yra rimtos įstaigos ir 
atatinkamai gali patenkinti 
tuos asmenis, kurie norėtų 
Lietuvos Laisvės bonus par
duoti.

Šių įstaigų vardai ir ad
resai yra sekanti:

1. Taupomoji Valstybės 
Kasa — Valdytojui,

Duonelaičio gatvė 40, 
Kaunas,

2. Lietuve; 
dy tojui,

Kaunas,
Asmens, norintieji par

duoti (ar pirkti) Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus, ga
li kreiptis į aukščiau nuro
dytas įstaigas. Siunčiant 
bonus, reik juos 'siųsti re
gistruotu laišku.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Amerikai.

NORTH BAY, ONT.
Šis miestelis pirmiau bu

vo darbininkams žinomas, 
nes čia randasi du biurai 
iš kurių darbininkus imda
vo į darbą miškuose, ant 
kelių ir visur kitur. Dar
bas iš čia lengva būdavo 
gauti. Bet sustojus dar
bams, viskas pasikeitė, nie
kur darbininkų nereikalau
ja ir darbo nėra kaip gau
ti. Šimtai darbininkų gat
vėmis vaikšto neturėdami 
kur pasidėti nei kuo kam
barį nusisamdyti. Vasarą, 
kol šilta, tie vargšai pragy
veno atvirame ore, miške, 
laukuose, bet žiemai atėjus 
visus iš miškų ir laukų ve
ja šaltis, o kur dėtis netu
rint nei cento nei ką paval
gyti? Visi tik dūsauja ir 
laukia, ir nežinia ko su
lauks. Du bedarbiu pačia
me stiprume vyrus rado ne
gyvus miesto šaligatviuose. 
Gydytojas pripažino jog jie 
mirė iš bado.

Kiti alkani būdami tikė
josi pasigauti prekinį trau
kinį ir išvažiuoti į kitą vie
tą, bet buvo išbadėję, nu
silpę, ir Vargšus patiko ne
laimė: nesuskubo įsikabyti 
į vagoną, tuoj vieną pusiau 
pervažiavo, kitam kojas nu
pjovė, o vienas dešinės ran
kos neteko.

Tai tau “aukso šalis” 
darbininko gyvenimas.

Važiavo čia daugelis
savo gimtinio krašto tikė
dami laimę rasti, savo var
gingą būvį pagerinti, bet 
atvažiavę čia badą rado, ir 
jau šimtai musų brolių pa
našiose nelaimėse žuvo, pas 
kitus neranda jokių popie
rių ir jie lieka nesužinoti 
kas tokie ir iš kur. Vieni 
paliko šeimynas, žmonas, 
kiti senus, tėvelius, kuriems 
būtinai reikia pagalba su
teikti, bet atvažiavę sveti
mai! kraštan nerado ko ti
kėjosi, žuvo be žinios, o na-j 
miškiai laukia pasiilgę lai-) 
ško, gal ir pinigų atsiun- 
čiant, bet tas laukimas jau 
laukimu ir liko....

Jurgis.

ir

iš

Lithuania
Bankas—Val

Lithuania

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS

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

J. A. URBONAS 
534 Michigan avė. Dayton 

užlaiko visokius
Lietuviškus Rekordus

T.M.D. Centro Valdybos 
susisrinkimo įvykusio Spa
lių 29 d. “Vienybės” redak
cijos kambaryje, 193 Grand 
st., Brooklyn, N. Y.

1. Nepribuvus pirm. K. 
S. Karpavičiui (jis pribuvo 
vėliau), susirinkimą atida
rė ir vedė vice-pirmin. P. 
Bukšnaitis. Dalyvavo se
kami valdybos nariai ir 
svečiai: vice-pirm. P. Buk
šnaitis, sekr. M. L. Vasil, 
ižd. A. B. Strimaitis, ir Li- 
teratinės kom. narys Jonas 
Valaitis. Taipgi dalyvauja 
J. Sekys iš Hartford, Conn, 
ir X. Strumskis, Brooklyn, 
N. Y>. Vėliau, pirm. K. S. 
Karpavičius.

2. A. B. Strimaitis pla
čiai raportuoja iš savo pra
eities darbuotės organizaci
jos labui ir nurodo kad dar 
esama Draugijos turto už 
apie $7,000 vertės knygo
mis. Taipgi pažymi prie
žastis del kurių tapo pra
šalintas buvęs sekretorius 
Matas Biekša iš sekreto
riaus vietos, o jo vieton iš
rinktas M. L. Vasil. Vieton 
mirusio vice-pirm. P. A. 
Dėdyno išrinktas P. Bukš
naitis. Toliau nusiskundė 
kad nekurie laikraščiai ne
talpino jo straipsnių Drau
gijos reikale, kurių jis pa
rašė apie 14. Raportas pri
imtas.

3. Apkalbėjus Draugijos 
padėtį ir esamas knygas 
prieita išvados: visus Dr. 
Vinco Kudirkos raštus (jų 
yra apie 170 kompletų) ir 
Visuotiną Istoriją apsimai
nyti su Lietuvoje esamais 
knygynais ant naujų kny
gų sulyg sutarties, kurias 
greitu laiku nariams butų 
galima duoti. Tas darbas 
atlikti pavesta sekr. M. L. 
Vasil.

4. Visas esamas mažes
nės vertės knygas pasiųsti 
Pietų Amerikon T. M. D. 
kuopai ir kitur, kaip tai: 
Kanadoj, Argentinoj, Bra
zilijoj, Škotijoj, Vilnijos 
Lietuviams ir Amerikoje 
esamiems knygynams.

5. Nutarta raginti kuo
pų valdybas kad jos siųstų 
centran kuopose užsiliku
sias mokestis • ir tvarkytų 
kuopų reikąlus.

6. TMD. Seimas nutarta 
laikyti drauge su SLA. sei
mu, kuris įvyks Pittsburge 
sekančiais metais.

M. L. Vasil, 
TMD. Sekr.

Ar jau išrašėt “Dirvą” 
saviškiams į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsit 

visą kaimą!

1931 METU BON1 
KUPONAI

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

6820 Superior av. Cleveland



“SANDAROS” FLIRTAS SU 
SOCIALISTAIS S. L. A. Reikalai

Jau buvo rašyta “Vieny
bėj” del Chicagos sandarie
čių draugavimosi su “drau
gais” socialistais. Tą straip-

bėt apie vienybę? Štai 49- 
tam num. “Sandara” tik 
kalba apie Bagočių, kiek jis 
balsų pasigavo, bet nemini

KOKS SKIRTUMAS
TARP SOCIALISTŲ

IR BOLŠEVIKU
sni perskaitęs aš dar vis a- nei žodžiu apie tai kiek Gu- 
bejojau ir vis išvados ne- gis sandariečių balsų pasi
dariau. Nutariau laukti S. gavo! Gal “Sandara” sakys 
L. A. nominacijų, ypač 36-Į kad ji už Gugi neagituoja 
tos kp. Chicagoje, kur dau- bet laikosi nuošaliai? Jeigu 
guma narių yra sandarie- taip, tai kodėl “Sandara” 
čiai, net visas “Sandaros”

dyti Lietuvių Susivienijimo 
organizaciją, ir socialistai 
nori užvaldyt statydami Ba
gočių ir kitus savo draugus 
į SLA valdybą.

štabas ten priguli. Gi po no
minacijų jau drąsiai galima 
sakyti kad “Sandara” ir 
Chicagos sandariečiai, bent 
dalinai, eina išvien su Gri-
gaitiniais “draugais” socia
listais.

Nors “Sandara” Į S. L. A. 
Prezidentus remia p. Gegu
ži, bet tuom pačiu kartu re
mia ir socialistą Gugj j Iž
dininkus. “Sandaros” 49 
num. skaitau S. L. A. 36-tos 
kp. nominacijų pasekmes. 
Ir štai socialist!} kandidatas. 
Į Prezidentus, p. Bagočius/ 
gauna 33 balsus, o p. Gugis 
socialistų kandidatas Į Iždi
ninkus, gauna net 80 balsų, 
prieš, p. Tareilos 24 balsus! 
Taigi pasakykite man, ger
biamieji, kas gi už Gugi bal
savo, jeigu ne sandariečiai? 
Jeigu Bagočius gavo tik 33 
balsus, tai reiškia kad susi
rinkime buvo tik 33 socia
listai, nes aiškiai matote 
kad sandariečiai už Ba
gočių nebalsavo. Betgi už 
Gugi musų sandariečiai bal
savo ir todėl Gugis gavo 
daugumą balsų.

“Sandara” rašo kad esą 
socialistai turi tik vieną 
kandidatą ir ji atkakliai re
mia. Reiškia, “Sandara” 
Bagočių vadina socialistu, 
o Gugis—jau ne socialistas. 
Tai kas gi jis yra? Gal jau 
sandarietis? “Naujienos” 
tvirtina kad Gugis neprigu
li prie socialistų partijos. 
Jeigu jau taip yra, tai dar 
blogiau. Tas reiškia kad 
“draugas” Gugis prisitaiko 
prie aplinkybių: vieną die
ną socialistas, kitą - sanda
rietis tautininkas, o jau jei
gu S. L. A. valdyti} komu
nistai tai Gugis butų ir ko
munistas. Ar galima pasiti
kėt tokiais žmonėmis kurie 
kasmet savo kailį maino? 
Ar galima vadinti rimtais 
tokius žmonės kurie del do
lerio savo principų išsiža
da?

Gugi aš pažystu jau per 
20 metų. Jis visuomet buvo 
socialistu, jis kaipo socialis
tas kandiduodavo ir Chica- 
gcs miesto aldermonus. 
Kaipo socialistas jis ir į Iž
dininkus dasigavo. Bet gi 
dabar, Chicagos “draugai” 
su pagelba sandariečių, jau 
“draugą” Gugį į tautininkus 
perkrikštijo! Kas gi dabar 
Gugį į Iždininkus stato ir 
remia? Ar ne “Naujienos” 
su “Keleiviu”? Na ir musų 
Chicagos sandariečiai, lyg 
lapės uodega, už Grigaitinį 
“sleitą” plevėsuoja. Kiek 
man žinoma, rytuose sanda
riečiai remia Tareilą ir Lop- 
pato, bet ne Gugį.

“Sandara” dar aimanuoja 
kad musu ptisėj pasireiškė 
keli trukumai: esą viena— 
perdaug kandidatų, kita— 
nėra centralinio biuro kuris 
visus reikalus tvarkytų. 0- 
ponentai, esą, eina suvieny
tu frontu, o męs išsiblaškę. 
Keno gi čia kaltė? Musų 
organas “Sandara” vieton 
sandariečius kviesti-raginti 
balsuot už Tareilą, pati re
mia Gugį! Tai kam dar kal-

viešai išėjo prieš socialistą 
Bagočių? Męs sandariečiai 
norime kad “Sandara” vie
šai savo nusistatymą pa
reikštų, o ne iš pasalų flir
tuotų su Grigaitiniais socia
listais! Rytų sandariečiai, 
kaipo dauguma, turėtų e- 
nergingai protestuoti prieš 
tokį “Sandaros” susibičiu
liavimą su ura-socialistais.

Dabar mums yra svarbus 
momentas. Mes turime dirb
ti iš vieno. Vienybėje galy
bė. Mes sugebėjome apsi
valyti nuo bolševikų raugo, 
galime apsivalyti ir nuo 
Grigaitinio raugo. Tik dirb
kime išvien į S. L. A. Iždi
ninkus balsuokime už Ta
reilą ar Loppato, bet ne už 
socialistą Gugį, kuri remia 
Grigaitiniai del tam tikrų 
išrokavimų.

Socialistams nerupi S. L. 
A. gerovė. Jiems rupi tiktai 
pravest savo žmonės į Pil
domąją Tarybą. Jeigu jiems 
organizacijos gerovė rūpė
tų tai jie nepirštų mums to
kių kandidatų kaip Bago
čius ir Gugis. Jeigu Bago
čius buvo iš S. L. A. prezi
dentystės ir iš narystės pra
šalintas, tai jau aišku kad 
buvo prasikaltęs.

Gugis savo “finansų ži
nojimu” S. L. A. nieko gero 
nepadarė kaip tik dideles iš
laidas, nes jam išmokama 
už kelionę ir “sugaištį” net 
keliolika šimtų dolierių į 
metus, neužmirštant jo “pa
dėjėjo” algos. Taigi jau lai
kas j Iždininkus išrinkti 
tinkamą tautininką kuris 
savo pareigas atliks dar ge
riau negu Gugis. Gi Susi
vienijimui jis dar sutaupys 
keliolika šimtų dolerių į 
metus.

Esu sandariečių, bet šito
kią nesveiką “Sandaros” 
politiką pasmerkiu.

Sandarietis

1931 METU BONU 
KUPONAI

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

6820 Superior av. Cleveland, O.

APIE VĖŽIO LIGĄ
Dr. Elliott C. Cutlėr, chi

rurgijos profesorius Wes
tern Reserve Universitete 
Clevelande, sako kad vėžio 
liga, pažinta ir gydoma an
kstyvoje pradžioje, yra iš
gydoma. Vienatiniai dabar 
žinomi tos ligos gydymo 
budai yra chirurgija su pa
galba X-spindulių ir radiu- 
mo.

Dr. Cutler, nors nesuma
žina vėžio- ligos pavojingu
mo, bet savo išvedžiojimais 
priduoda vilčių. Nors jis 
pripažysta kad mokslas dar 
tebegludo patamsėj kaslink 
vėžio ligos priežasties, bet 
užtikrina kad daug dau
giau žmonių yra išgydoma 
nuo vėžio ligos negu visuo
menė žino.

Jis persergsti ligonius ne
sikreipti į jokius burtinin
kus, užkalbėtojus ir tiky
binius gydytojus, bet eiti 
pas tikrus daktarus. Sako, 
medicinos moksle nėra jo
kių paslapčių.

Dr. Cutler primena vi
suomenei kad nors kartą į 
metus reikia apsilankyti 
pas savo gydytoją išegza- 
minavimui sveikatos ir vi
so kūno stovio.

Suv. Valstijose kas metai 
nuo vėžio miršta po apie 
100,000 žmonių, sako jis.

Iki pasaulinio karo laikų 
nebuvo girėti tokio gaivalo 
kaip “bolševikas”. Buvo ži
nomi tik “socialistai”. Laike 
minėto karo Rusijos socia
listams pasisekė nuversti 
carą ir paimti valdžią į sa
vo rankas. Bet kaip tik so
cialistai pagavo valdžią į 
savo rankas tuojaus pradė- 

jjo tarp rietis už partijos ly- 
i derins. Vieni norėjo turėti 
i savo lyderių Leniną, kiti 
; Kerenskį, ir už šiuos lyde- 
į rius jie tarp savęs pjovėsi, 
i Bet kad diduma socialistų 
i laikėsi Lenino, o mažuma 
j Kerenskio, tai ta diduma 
i ir užvaldė Rusiją, o ma- 
| žuma, su Kerenskiu, liko 
: nuspirta žalin. Ir tada ši- 
; tuos socialistus, kurie lai
kėsi Lenino, žmones prami
nė “bolševikais”, kas reiš
kia diduma, o anuos, kurie 
laikėsi Kerenskio, pavadino 
“menševikais”, kas reiškia 
mažuma. Tai šitokiu budu 
gimė “bolševizmas”. Bet tai 
tik žmonės vadina juos 
“bolševikais” o patys “bol
ševikai” nevadina savęs 
bolševikais, jie vis vadinasi 
‘socialistais’ ir oficialiai jie 
tituluojasi keturiomis rai
dėmis SSSR, kuriuos tai 
raidės reiškia: “Sąjungą 
Socialistinės Sovietų Res
publikos”.

Bolševikai pas mus
Tuom patim laiku kada 

Rusijos socialistai skilo į 
viršminėtas dvi dali, jau ė- 
jo rietenos ir tarp mus Lie
tuvių socialistų už partijos 
lyderius. Jų lyderiais buvo: 
Kapsukas, Stilsonas, Gri
gaitis, Bagočius, dabartinis 
kandidatas į SLA preziden
tus, ir kiti. Kapsukas ir 
Stilsonas pritarė Rusijos 
“bolševikams”, tai tie kurie 
sekė Kapsuką ir Stilsoną 
liko užvadinti “bolševikais”, 
o kurie laikėsi su Grigaičiu 
ir Bagočiumi pasiliko ir 
šiandien “socialistais”. Ir 
nors šiandien vienus vadi-- 
name “bolševikais”, kitus 
“socialistais,” tas nepadaro 
jokio skirtumo, nes kaip jie 
buvo socialistais taip ir 
šiandien yra visi socialis
tais, ir jų visų tikslas ir 
darbai kaip buvo taip ir yra 
vienoki.

Bolševikai nepripažysta 
tautų, garbina internacio
nalą, ir socialistai tautų ne
pripažysta ir agituoja už 
internacionalą.

Bolševikai smerkia visus 
kitus kurie nepriklauso prie 
jų partijos, ir giriasi kad 
jie tuom kovoja už darbi
ninkų gerovę, ir socialistai 
tuo pat giriasi smerkdami

Taigi matote kad tarp 
bolševikų ir socialistų jokio 
skirtumo nėra. Jie tik skir
tingais vardais pasivadinę, 
vieni vadinasi “bolševikai” 
kiti “socialistai”, bet tikslas 
ir darbai jų abejų yra vie
noki.

Taigi jei Susivienijimui 
galėjo pakenkti bolševikų 
besiveržimas į SLA. valdy
bą ir net pereitas Seimas 
buvo priverstas šluot juos 
visus lauk, tai atminkite 
kad nemažiau pakenks ir 
socialistų įsibriovimas jeigu 
jie įsibriautų į SLA. valdy
bą, juk tai yra tos pačios 
rūšies žmonės ir su tais pa
čiais tikslais ką ir bolševi
kai, tiktai kitu vardu pasi
vadinę. Kaip bolševikai 
skverbėsi su tikslu aikvoti 
SLA. turtą, taip ir socialis
tai su tokiu tikslu skver
biasi statydami į SLA. val
dybą Bagočių ir kitus savo 
draugus. Socialistų Bago
čius, o bolševikų Bimba yra 
tai du vieno kalibro didvy
riai, abu gudrus politikie
riai, ir jei Bagočius įsi
skverbtų į SLA. valdybą, į 
prezidentus, tai iš jo Susi
vienijimas turėtų tiek pat 
naudos kaip iš Bimbos. Susi
vienijimas nėra tai kokia 
politiška organizacija kad 
ją gudrus politikiariai tu
rėtų melžti, kad socialistų 
partija kuri visus kitus SLA 
narius pravardžiuoja “fa
šistais”, turėtų ją užvaldyti. 
Yra tai Lietuvių fraterna- 
lė insurance draugija šelpi
mui našlių ir našlaičių, ir 
šitokiai fraternalei draugi
jai partijos ir politikieriai 
yra labai kenksmingi.

SLA. Narys

PAJIEŠKOJIMAI
Jovarauskas, Jurgis, iš Nau- 

kaičio, Raudonės vai. Raseinių 
apsk., Amerikon atvykęs 1903 
m. ir dirbęs anglies kasyklose.

Janulis-Daujotas, Jokūbas, iki 
1921 m. gyvenęs Paterson, N. 
J. ir neva turėjęs savo audy
klą.

Miliušis, Šimas, kilęs iš Pa- 
gojų dv., Ariogalos v., Kėdainių 
ap., Amerikoje apie 30 metų, 
metai atgal gyvenęs Philadel
phia, Pa.

Kubėčius, Julionas, iš Ama
lių km., Šėtos vai., Kėdainių ap- 
skr., 1925 m. gyvenęs Laconia, 
N. H., ir jo svainis Vladas Ku- 
lėšius. *

Mykolaitis, Edvardas, seniau 
gyvenęs Connecticut valst. gi 
prieš 3 metus ar miręs, ar tai 
į Newark, N. J. išsikrausiąs. 
Neatsišaukus, bus Lietuvos į- 
staigų paskelbtas mirusių.

visus tuos kurie nepriklau
so prie jų partijos.

Bolševikai dergia Lietu
vos valdžią, ir socialistai ją 
dergia.

Bolševikai vadina “fašis-

. Garankštis, Šimas, ir jo duk
terys Veronika ir Julija, gyve
nę Kayford ir Wewaco, W. Va. 
žmonos vardas buvęs Karolina, 
mirusi 1923 m.

Pilypaitis, Izidorius, kilęs iš
tais” visus nepartivius Lie
tuvius, ir socialistai juos 
vadina “fašistais”.

Bolševikai norėjo užval-

Romoškonių km., Širvintų vai.
Šakalinis, Edvardas, kilęs iš 

Suginčių km., Kuktiškių vai.,
Utenos ap., Amerikoje apie 20

Pinigai J u su 
Kišeniuje!

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

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

pagelbės jums užlaikyt jūsų sveikatą, jūsų fizišką patvarumą, jusij 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visti žinomų lini- 
mentų. Išima gėlimą, sustingimą, skaudėjimą iš persidirbusių, pail
susių muskulų TUOJAUS!
Kaina 35c. ir 70c. ..... Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbaženklį.

m., gyvenęs No. Wymouth, 
Mass.

Aleknevičiai, Jonas ir Vincas, 
iš Kidoliškių km., Šunskų vai., 
Mariampolės ap. Jonas gyveno 
Verona Pa.

Budrikas, Feliksas, iš Miko- 
lavos km., Aukštadvario vai., 
Trakų ap., karo metu gyvenęs 
Cambridge, Mass., vėliau dir
bęs Bostone. Tėvo vardas bu
vęs Pranas Budrikas-Klimavi- 
čius.

češkevičius, Juozas, Jono sū
nūs, iš Patašinės, Vaiverių v., 
Mariampolės ap., gyvenęs Gil
berton, Mass.

Davidonis, Viktoras, iš Šėtos 
vai., Kėdainių ap., 1929 m. iš 
Rygos išvykęs Kanadon.

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

PAJIEŠKOJIMAI
Kontrimaitė, Veronika. Duk

tė Teresės Daubarytės Kontri
mienės, iš Alsėdžių vai., Telšių 
ap. Gyvenanti Chicagoje.

Kruglinskienė, Elzbieta. Iš 
Garliavos vai., Kauno apskr. 
Atsiliepė jos vyras, Motiejus 
Kruglinskas.

Latvis, Lladas, iš Malatų vai., 
Utenos ap. Gyveno Brooklyn, 
N. Y., ir vėliau Sioux City, Io
wa.

Murka, Petras. Gyveno Cle
veland, Ohio.

Niekiai, Mikas ir Petras. Ki
lę iš Žeimelio vai., Šiaulių ap. 
Gyveną Chicagoje. 1

Polinauskas, Zigmas (Kle
menso sūnūs). Kilęs iš Kuršė
nų. Gyvenąs Chįcagoje.

Rauda, Izidorius. Gyveno 
Chicagoje iki 1914 metais. At
siliepė jo sesuo, Brigita Rau- 
daitė Kedienė.

Skrinskis, Antanas. Pusbro
lis mirusio Jono Stankaus. Gy
venąs Chicagoje.

Stankevičius, Petras (Domi- į 
niko sūnūs). Kilęs iš Šiaulių.

Žukauskas, Antanas. Gyve
nąs Chicagoje. Atsiliepė jo 
žmona, Ona Žukauskienė gyv. 
Šiauliuose.

Aukščiau išvardyti asmenys, 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yra prašomas suteikti 
žinių. Bent kokia žinia bus 
bangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas, 
201 North Wells Street

Chicago, Illinois.

EDWARDSVILLE, Pa. BRIGHTON, MASS.
Nominacijos. Gruodžio 

13 d. įvyko metinis susirin
kimas ŠLA. 1 kuopos. No
minuojant SLA. Pildomąją 
Tarybą kandidatai balsų 
gavo sekančiai:

Ant prez. — S. Gegužis 
100; Bačiunas 12.

Vice-prez.: Mikalauskas 
80, Bačiunas 12, Grinius 10.

Sekr.: P. Jurgeliutė 107, 
Varašius 4, Vinikas 1.

Ižd.: Lopatto 107, Tarei- 
la 3.

Globėjai: Raginskas 99, 
Januškevičius 92, S. Moc
kus 18.

Dr. Kvotėjas: Klimas 60, 
Stanislovaitis 37, Bronušas 
7. Ignas Grigaitis,

Mirė Emilija Uždavenai- 
tė. Pasimirė jauna vos 16 
m. amžiaus Uždavenių duk
tė. Palaidota Lapkr. 26 d. 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Buvo gera Lietuvaitė ir vi
sų mylima. Prieš keletą 
mėnesių ji labai susirgo, li
goninėj darė operaciją, bet 
nepagelbėjo.

Lapkr. 22 d. Kazys Juzu- 
nas apsivedė su čia augusią 
mergina. Jaunavedžiai abu 
yra geri Lietuviai. Linkė
tina gero gyvenimo.

Brightonictis.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — užrašyki t saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

VIENUOLYNO 
SLAPTYBĖS

LABAI UŽIMANTI KNYGA SKAITYTI
Su daugeliu paveikslų. 156, pusi, didumo.

Kiekvienam patartina Įsigyti čia įdomią ir svarbią 
knygą pasiskaityti. Seniau jos kaina buvo net $1, 
dabar, norėdami duoti progą kiekvienam ją įsigyti, 
atiduodame tiktai už 5Cc. Atlyginimą galit prisiųs
ti pašto ženkleliais (tiktai Suv. Valstijose), arba su 

“Dirvos” prenumerata prisiunčiant $2.50 vertės 
Lietuvos Bono Kuponą 1932 metų.

Kaina buvo $1.00. Dabar tik 50c.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Metų pabaigai artinantis, An
iedu nuotaika jau čia pat. Kad 
įvertinti Kalėdų nuotaikos įta
ką, reikia pastebėti ir turėti 
minty minias žmonių, kurie ver
žiasi į krautuves, skubina gat
vėmis ir ruošiasi metų sezonui. 
Šiuo laiku žmonės nežiūrint ne
patogumų, kartais vargo, vistik 
linksmi, juokauja ir geram upe.

Kitos tokios šventės, kaip Ka
lėdos nėra. Jos prisiartinimas, 
nors atneša su savim problemas 
apie dovanas, ir kiekvienas ieško 
atsakymo klausimams, tačiau 
ji atneša kartu ir malonumo. Ta 
dovanų problema paprastai yra 
šitokia: "kur aš galiu rasti do
vaną, kuri bus naudinga mano 
draugui, draugei ar pažįstamam, 
kartu, ji turi būti nebrangi?”

Šita problema yra visų pro
blema, nežiūrint kiek kas norė
tų siųsti dovanų Kalėdoms. Su
prasdami šį reikalą, Lucky 
Strike gamintojai pagamino 
special; Kalėdų dovanoms pake
lį ir vadinamą Cover-dėžutę, 
kuri yra didesnė už paprastąsias 
ir papuošta nepaprastai vyku
siai suderintom spalvom. Ši dė
žutė apsaugoja cigaretus ir 
kartu yra geras papuošalas na
muose Kalėdų šventėms.

Šis specialis Kalėdoms įvynio
jimas simbolizuoja šią šventę, 
be to. jis yra praktiškas ir deko- 
ratyvis daiktas. Jo puikios spal
vos atitinka nuotaikai ir šventės 
dekoracijoms. Prie to, specialės 
kartono dėžutės duoda geresnę 
protekciją siunčiamiems, kaip 
dovana, cigaretams. Nesenai 
Lucky Strike gamintojai pra
dėjo vynioti savo cigaretus į tam 
tikrą Celofaninę popierą su 
skveteliu. Celofaninis pakelis 
užlaiko cigaretus šviežius, tarsi 
tik išleisti iš dirbtuvės.

Tiems, kurie nori pasiųsti Ka
lėdoms dovanų visai draugų 
grupei, labai atitiks specialūs 
200 Lucky Strike pakai. Toki 
pakai nesutrukdys daug laiko 
ir energijos pirkinėjimams ir 
tuo tarpu bus praktiški ir nau
dingi kaip dovanos. Galima iš
vengti lakstymo'stuindinėjimosi 
gatvėse ir krautuvėse skubinant 
surasti ką nors tokio nupirkti 
savo draugams, perkant Specia
li Lucky Kalėdų Pakelį.

Lucky Strike gamintojai ne
sigailėjo pastangų ir darbo, kad 
kaip nors padarius Lucky Strike 
cigaretus geriausiais kokius jūs

kada nors rūkėte. Tik geriausi 
tabakai - tabako Derliaus Grie
tinė tenaudojama pagaminti 
Lucky Strike cigaretus. Taip, 
pat, tam tikru spraginimo pro
cesu su pagalba ultravioletinių 
spindulių, pašalinama tam tikros 
tabako kartumo savybės, kurios, 
naturališkai, yra kiekviename 
žaliame tabake. Spraginimo pro
cesas yra jūsų gerklės apsauga 
prieš krutėjimą ir kosulį.

Prie šių labai atsargių gami
nimo metodų teikiama ir ekstra 
protekcija įvyniojant pakelį į 
Celofaninę popierą su skvete- 
liais, kuriais labai lengvai galima 
atidaryti pakelį. Tik reikia vieną 
skvetą prilaikyti pirštu, o kitą 
piešti.

Kadangi šie specialūs Kalė
diniai Pakeliai bus parduodami 
visose krautuvėse, tie, kurie 
nori Kalėdoms pasiųsti savo 
draugams Luckies gali pa
siųsti greitai ir lengvai, ir tuo 
išrišti sunkią Kalėdų dovanų 
problemą.

Ir savo draugams jie gali pri
tinkančiai palinkėti "A Merry 
‘Lucky’ Christmas!”—Linksmų 
“Lucky” Kalėdų Švenčių.

(Advertisement)



DIRVA

LIETUVA IR LATVIJA

Lietuva, nors “nekošer- 
nu” (ne “demokratišku”) 
budu valdoma, nuo 1926 m. 
Gruodžio 17-tos visgi tvar
koma tikrai gaspadoriškai: 
apžiūrėta visi ūkio (valsty
bės) trukumai ir jie viso
mis pastangomis taisomi, 
gerinami. Šalis daug pa- 
žingėjo pirmyn. Dabar iš
rinktas (nors irgi “neko- 
šernu” budu) Valstybės 
Prezidentas. Valdžioje ne
pasidarė permainų, ir da
lykai matomai eis tuo pa
čiu tvarkiu budu pirmyn.

Jeigu ne ta “diktatūra” 
kokią'per penkis metus Lie
tuva turėjo, iki šiai dienai 
gal jau butų persimainę de- 
sėtkas valdžių, seimai bu
tų daug prirėkavę, bet nie
ko gero nenuveikę. Šalis 
gal butų stovėjus eilėje ki
tų visų suskurusių Euro
pos valstybių.

Kad tas tikrinimas visai 
netoli teisybės turim pavyz
di Lietuvos kaimynėje Lat
vijoje. Nors Latviai iš. se
niau skaitosi kulturinges- 
niais už Lietuvius, bet po
litikoje, vaduodamiesi pil
niausia demokratija, nepa
sirodė nei kiek kitokesni 
už Lietuvius.

Šį rudenį buvo rinkimas 
Latvijos seimo atstovų. Jie 
išrinkti demokratiškiausiu 
budu, seimas buvo sušauk
tas, bet per du mėnesiu 
tas seimas — kuris vadi
nama krašto šeimininku — 
negalėjo išrinkti preziden
to! Pasirodo kad Latviams 
politikieriams taip pat sto
ka šalto kraujo, valstybiško 
supratimo ir dar daugiau 
savo tėvynės meilės, kad 
seime ir jo užkulisuose ve
dė bergždžias derybas ka
da krašto opiausi reikalai 
šaukte šaukia tvirtesnės ii 
pastovesnės valdžios, ir ne
gali susilaikyti nuo visokių 
pasikarščiavimų.

Tiesa, dabar vyriausybe 
jau sudaryta, bet po su virš 
dviejų mėnesių politikierių 
tąsynių. Kas toliau bus ir
gi galim numanyti.

Latvija gi tuo tarpu per
gyvena ekonominį krizį sy
kiu su kitomis Europos ša
limis, kraštas pilnas bedar
bių ir tt.

tokių proklamacijų leisti 
negyvuojančių grupių var
du, suirutėms daryti.

SLA., Komunistai, 
ir Socialistai

Po revoliucijos Rusijoje, 
skilus socialistams ir susi
darius komunistų grupei ir 
musų tarpe, mūsiškiai ėmė 
dėti visas pastangas užka
riauti Susivienijimą. Dau
gelį savo draugučių jie pri
rašė į SLA., daugelį šiaip 
sau narių suagitavo savo 
rėmėjais, ir grąsino užgrie
bti Susivienijimą. Pąvojus 
buvo per suvirš desėtką 
metų.

Komunistams Susivieniji
me įsigalėti davė progą — 
kaip “Dirva” jau po kelis 
atvejus išrodinėjo seniau,— 
patys tautininkai ir musų 
Pildomoji Taryba ir orga
no redaktorius Vitaitis. Vi
si tik kvietė rašytis visus 
“be pažiūrų skirtumo”. Ir 
SLA. seimai, kada dar ga
lėjo, neėmė jokio žygio ko
munistus pažaboti.

Kokios pasekmės iš to bu
vo visi gerai žinom.

Dabar ateina ta pati isto
rija su socialistais. Socia
listus musų tarpe irgi ne 
kas kitas atgaivino kaip 
dabartinė Pildomoji Tary
ba ir Vitaitis, kurie pir
miausia davė socialistams 
įkelti į valdybą vieną koją. 
Jie dabar nori įsigriauti į 
SLA. jau su visais savo ra
gais.

Viena ką turim atminti: 
tautininkai yra tautinin
kais, o socialistai — socia
listais, ir jų keliai su musų 
niekados nesusieis.

Didelę klaidą padarė su- 
sibroliaudama su socialis
tais “Sandara”: ji nupuolė 
iki 0 musų gyvenime, o so
cialistai pasinaudojo.

Bėgyje penkių metų, ga
lima tikrai sakyti, turėsim 
prieit prie tokios pat kovos 
su socialistais kaip pernai 
užbaigėm su komunistais. 
Bet socialistai, pasimokinę 
iš komunistų, gali užtaisyti 
pinkles mums.

Ūkių Produktų Atpigimas
Bėgyje dviejų pastarų 

metų Amerikos ūkių der
liaus vertė pasidarė mažes
nė net $4,000,000,000 suma.

Sulyginimas padaryta se
kančiai: 1931 metų ūkių 
derliaus vertė nustatyta 
$4,122,2850,000. 1930 me
tais buvo $5,813,208,000. O 
1929 m. buvo $8,088,494,000.

Tas reiškia ne kad gauta 
mažiau naudos iš ūkių, bet 
kad šymet viskas buvo pu
siau pigiau negu buvo 1929 
metais.

Katalikų Universitetas
Amerikos katalikai nuta

rė praplėsti savo veikimą 
ir galimybes. Jų veikimo 
programe numatyta Įstei
gimas Washingtone Kata
likų Universiteto kuris at
sieitų $20,000,000.

RUDENIO ARIJOS

Naujas Vatikano
Atstovas Lietuvai

Gruodžio 4 d., kaip pra
neša Lietuvos laikraščiai, 
Užsienio Reikalų Ministe- 
ris Dr. Zaunius priėmė kre
dencialus naujo Vatikano 
atstovo Lietuvai. Naujasis 
atstovas yra vardu Msgr. 
Antonio Arata.

Tokiu budu nesusiprati
mai tarp popiežiaus ir Lie
tuvos vyriausybės pasibai
gė. Reikia tikėtis Msgr. 
Arata bus atsargesnis ne
gu buvo Msgr. Bartaloni ir 
nesikiš į Lietuvos vidaus 
reikalus.

Dr. Šaulys Gruodžio 4 d. 
įteikė savo kredencialus 
Vokietijos Prezidentui von 
Hindenburgui Berline ir 
tapo naujas Lietuvos atsto
vas Vokietijai.

Nukratė šakos lapus raudonus, 
Nuklojo lopais margąją žemę;
Nuputė vėjai jaunystės monus, 
Nykenos laksto sodais aptemę.
Drumzlinos rasos šakas mazgoja, 
Maudo jas rudens rūkas su vėjais;
Pradingo poros kurios rymojo 
Meilės lopšeliuos — medžių šešėliuos.
Pajuodo pievos kur mes klajojom, 
Kur pynėm žydrų meilės vainiką.
Tik tas nenyksta ką išsvajojam, 
Kas mums užtvindė krutinės dykas.
Rudenio vėjai drasko pakraiges, 
Skardžius išgraužia grioviai patvinę.
Nieks neišplėšia tavosos meilės, 
Kuri pripildė mano krutinę.
Rudenio vėtros arijas suokia, 
Palangėm švilpia vėjų signalai.
Lyg šiandien gimus, graži tu tokia, 
Akyse tavo žiną kristalai.
Tu dievų dukra aukšto Olimpo, 
Kuri atstoji rudenio saulę — 
Neši tu gojams sapnų vainiką, 
Neši ir mano širdužei meilę.
Balzganos marškos laukus jau kloja, 
Rudenio upas grožį naikina.
Meilės gi arfa vienodai groja, 
Krūtinėj meilės tinklą tik pina....

Zarasai. V. Dainoras.

Juodųjų Afrikiečių Gyvenimas
Rašo KAROLIS VAIRAS.

Katalikų Provokacijos
Nors varžomi, karštagal

viai Lietuvos katalikai ne
rimsta ir varo visokias pro
vokacijas. Kaip “Lietuvos 
Aidas” praneša, K. A. K. 
(Kataliku Akcijos Komite
tas) išleido slaptą prokla- 
maciią neva nuo Voldema- 
rininkų ir ruošiasi daugiau

DYGLIAI TAKE
Draikosi, pinas dygliai take — 

Erškėčių dygliai.
Sesė nubudus vaikšto darže, 
Ji paslapta jieško rožytės —

Nėra jos čia....
Gėlės nuvyto, liko stiebai, 
Kieti, sudžiūvę, ant jų dygliai 
Durianti sesei kojas giliai.... 
Nesėk darželiu rožės, sesute, 
Neilgai saulėj težydi ji.... 
Trumpai teskirta tau su ja būti, 
Tik valandėlė — vargas arti....

(Tąsa iš pereito numerio)
Būdamas Kairo mieste, pakelyj į Mek- 

ką, Askija atsisakė prieš Egipto Kalifą, 
Mohametonų tikybos toje srityje galvą, 
nuo sosto, ir po trijų dienų vėl buvo Kali
fo apvainikuotas Songhai imperijos val
dovu. Šitoki tikybinio autoriteto investi
tūra, Askijos nuomone, buvus jam reika
linga, nes gimimo teisių į sostą jis netu
rėjo.

Gryžęs į Sudaną, Askija ir vėl imasi 
administravimo darbų, kuriuose jam pade
da visa eilė senų ir naujų draugų-patarė- 
jų; jų tarpe buvo geriausis ir ištikimiau- 
sis Ali-Foden. Graži .Askijos, kaipo val
dovo, ypatybė buvo tame kad jis mokėjo 
pasitikėti savo draugais, mokėjo pasirin
kti draugus ir panaudoti juos savo ge
riems užmanymams. Jis mokėjo ir gerų 
patarimų klausyti.

Vienas senų Arabų rašytojų šitaip 
kalba apie Askija: “Dievas panaudojo jį 
kaipo įrankį išgelbėti tikėjusius Negrų 
krašto nuo kančių ir nelaimių.”

Nežiūrint jo didelio taikingumo, jis 
vis tik dažnai būdavo įtraukiamas į ka
rus su stabmeldžių kraštais Mossi, Meile, 
Fulani, Borgi ir su Hausa valstybėmis. 
Tikslu sudaryti pastovesnę taiką, užka
riautojas Askija vesdavo sau naują žmo
ną iš kiekvienos užkariautos tautos. As
kijos sostą paveldėję keturi jo sunai buvo 
gimę iš tų žmonų kurias Askija buvo vedęs 
užkariauvus jų kraštus.

Askija įvedė mokesnius nuo žemės, 
plėtė prekybą, ypač Nigero upės baseine; 
įvedė reformas į rinkas, reikalavo kad 
matai ir saikai butų vienodi ir tikrinami; 
jo laikais atsirado ir tobulėjo banko ir 
kredito sistemas; tam tikrais įstatymais 
buvo varžoma nemoralybė; moterims ap
saugoti ir padorumui užtikrinti įsakė dė
vėti uždangalus ant veidų.

Askija, pats gimęs ir užaugęs upės sa
loje, tiek iškilo kad galėjo dalyvauti su 
mokyčiausiais tų laikų Egipto žmonėmis. 
Jo krašte klestėjo švietimas — Sankore 
buvo įsteigta universitetas, turtingesni 
žmonės turėjo didelius knygynus, univer
siteto profesoriai palaikė santikius v su ki
tų kraštų mokslo įstaigomis.

Mohametas Abu Begr El-Turti Askija 
valdė Songhai imperiją per 36 metus. Pa
senęs jis apako. Kaip paprasta Afrikoje, 
jo sūnūs nustūmė jį į šalį. Kaip ir kito 
didžio Afrikiečio, Basūto negrų vado Mo- 
šešo, Askijos senatvė ir galas buvo liūdni. 
1528 m. vyriausis jo sūnūs pašalino jį nuo 
sosto. Išpradžios jis buvo paliktas viena
me savo rūmų nekliudomas, bet po trijų 
metų brolvaikis užvaldė sostą, ir didysis 
Askija buvo ištremtas Nigero upės salon. 
Čia jį kartais slapta naktimis atlankydavo 
jo sūnūs Izmailas.

Štai kaip aprašoma vienas tokių Iz
mailo pasimatymų su savo tėvu:

“Izmailas atsisėdo prie savo tėvo. As
kija paėmęs sūnų už rankos, tarė:

“—Mano Dieve! Kaip gali toki tvirta 
ranka leisti kuisiams ėsti mane, varlėms 
šokinėti ant manęs, argi jau neliko nieko 
kas galėtų mane apginti?

“Izmailas buvo teisingas, bet negrei
tas ir menarsus. Jis atsakė, nulindęs, ne- 
galys nieko padaryti. Askija pasakė kur 
esą paslėpta pinigų, nurodė kuo galima 
pasitikėti, kokiais budais su tais asmeni
mis susisiekti. Sėdėdamas savo kalėjime, 
nusilpęs ir aklas, jis vis tik dar nesijautė 
nugalėtas ir nurodinėjo sunui Izmailui 
kaip šis gali pašalinti nuo sosto nevertą 
savo pusbrolį ir pats jį užimti, ką Izmailas 
vėliau ir padarė.”

Sugrąžintas į garbingą savo rūmų vie
tą, Askija gyveno iki 1538 m. ir mirė su
laukės šimto metų amžiaus.

Bet kur kitame krašte ir kitokiose ap
linkybėse Askija butų pavadintas “Di
džiuoju”. Įdomumo delei suminėtinos čia 
kelios mums žinomos datos. Askija gimė 
tuojau po Vytauto Didžiojo mirties. Jam 
užimant sostą, Kristopas Kolumbas atra
do Ameriką. Jis mirė, Anglijos karaliui 
Henrikui VIII dar tebegyvenant. Jis mi
rė 50 metų prieš sunaikinimą didžiosios 
Ispan į Armados, 250 metų prieš pirmo 
Anglų naujokyno įkūrimą Australijoje.

JUODŲJŲ NAPOLEONAS — ČAKA
JUATALO provincijoje yra kraštas vadi- 

namas ZULU Žemė, — gražus, kal
nuotas, krūmų, erškėtmedžių, aukštų kak
tusų, su raudonomis storulių žvakių pavi
dalo gėlėmis, išdabintas. Tame krašte gy
vena gražiausia negrų tauta, Zulai. Auk
šti, dailiai sudėti vyrai, lengvi kojoęe — ei
na tarytum tigrai, visai žemės kojom ne
liesdami. Sveikos,’ augalotos moterys, lie- 
knios, tiesios, grakščių liemenių, pratu
sios nešti ant galvos pintines, rišulius, kro
vinius. Neretai matai moterį nešančią 
skara prie nugaros pririštą kūdikį ir ant 
galvos puodą su vandeniu, ar aukštą stik
linį indą su pienu. Eina greitai, tiesiai: 
net apsidairydama, nepalies nei lašo iš in
do ant galvos, nors rankomis jo nei nema
no prilaikyti. Sako, toks įgudimas krau
ti naštas ant galvos ir duoda joms dailia 
ir tokią tiesią kūno sudėtį ir lengvą eiseną

Zulu tauta dar jauna. Ji pasivadinę 
Zulu, arba Ama-Zulu, vardu nesenai, di
džiojo Čako laikais/ Už Zulu vyrų ir mo
terų grožį dalinai atsakingas ir jų vadas 
Čakas, — jo žiaurumas, jo nekentimas sil
pnų ir bailių, jo griežta miiitarinė discip
lina ir išauklėjo naują tautą.

Didesnio žiauruno už Čaką moderniš
ka žmonių istorija nepažysta. Jis buve 
žiaurus del paties žiaurumo. Bet, antra 
puse vertus, Europos vakarų civilizacijos 
ir kultūros masto negalima taikyti Pietų 
Afrikos negrams, turintiems savo sens 
kultūrą, komplikuotą prietarų tikybą, re
guliuojančią kiekvieną jų gyvenimo valan
dą, kiekvieną žygį.

Juodųjų migracija. Kad susipažint 
su Zulu tauta, reiktų padaryt kad ir trum 
pą apžvalgą rasių bruzdėjimo pietinėje 
Afrikos žemyno dalyje. Šito bruzdėjime 
centre randame ir Čako asmenį. Jis gimė 
1786 metas ir mirė 1828 m.

Vienas Anglas, tyrinėjęs Pietų Afri
ką, paduoda labai įdomų žemėlapį, paro 
dantį vyriausios negrų migracijos link 
mes pietuose. Vienos tų linkmių praside
da toli šiaurėje, didžiųjų ežerų apielinkė' 
se, kitos dar toliau, beveik žemyno vidury
je. Tos žmonių masės eina iš anų vietų į 
pietus ir į vakarus, lyg upeliai ir, susitik
damos, susimaišo, silpnesnės jų sutirpsta 
stipresniųjų tarpe. Vienos eina toliau, ki 
tos pasuka atgal į šiaurę. Vienur tie kla 
jonių žmonių upeliai susimaišo, .kitur išsi 
skirsto, bet jau nebe tais elementais iš ku 
rių praeityje buvo susidarę.

Anksčiausia pradėję eiti iš tų sričių ' 
pietus ir j vakarus buvo bušmenai — krū
mų žmonės (Angliškai bush—krūmas, c 
men—žmonės), pirmykščiai medžiotojai 
su lankais ir užnuodytomis strielėmis 
Bušmenai, eidami į priekį, paliko savo ke 
lionių pėdsakus: rytinėse Afrikos žemyne 
dalyse jie paliko uolose savo skulptūroj 
pavyzdžius, vakarinėse dalyse — gyvus ii 
skaidrius piešinius urvuose ant sienų ii 
lubų. Kitos negrų tautos nekentė tų me 
džiotojų-bušmenų, kovojo su jais ir, kui 
galėdamos, naikino juos — jie buvo nesu
prantamas joms jų pačių senos praeities 
atspindis ir jų pamirštos šiaurės kultūros 
nešėjai.

Pirmiems baltiems žmonėms atėjus į 
Pietų Afriką, čia dar buvo daug tų pir
mykščių laukinių medžiotojų, kovojusių su 
Hotentotais. Baltieji padėjo Hotentotams 
naikinti bušmenus.

(Bus daugiau)

[ HITLERIS ATSAKO 
BRUENINGUI

Gruodžio 8 d. Vokietijos 
kancleris Dr. Bruening pa
reiškė kad jis suorganizuo
tų visą Vokietijos kariume- 
nę nuslopinimui fašistų jei
gu Hitleris (fašistų vadas) 
bandytų versti vyriausybę.

Hitler parašė atvirą laiš
ką Brueningui sekančio tu
rinio :

“Tamistos kaltinimai ma
nęs ir mano partijos nėra 
tai valstybės vado bet par
tijos politikierio. Mus vie
nus tamista apvertei kalti
nimais, kuomet yra dar mi
lijonai komunistų suokal- 
biaujančių prieš tamistos 
valdymo sistemą. Tamistai 
užvydu kad niekas kitas 
Vokietijos nevaldytų išski
riant tamistą. Tamista pa
šiepi kalbas kada mes kal
bam į publiką, o kodėl taip 
tankiai valdžios nariai kal
ba per radio? Duok mums 
valdžios kontrolę ir mes nu
stosim kalbėję. Mes esam 
prisiruošę užimti valdymą 
visada. Ar mes kada nors 
traukėmės nuo pareigų?

“Bėgyje metų suvirš 50 
musų narių buvo nužudyta 
ir 4,000 sunkiai sužeista, 
bet nei laikraščiai nei vy
riausybė to nepamini.”

SLA. IŽDININKO 
REIKALE

Klaidos Pataisymas
Pereitame “Dirvos” nu

meryje įsiskverbė klaida 
perspausdinant C h i c a gos 
Tadio Valandos straipsnį. 
Klaida yra zeceriška, ir bu
vo pasakyta: “Jis neatsakė 
kodėl skolino pinigus socia- 
istų dienraščio bendrovei”, 

3 turėjo būti “socialistų 
dienraščio bendradarbiams’ 
ii* tas perkreipė mintį, ka
dangi nei Radio valandos 
autoriui nei “Dirvai” nėra 
žinoma ar socialistų dien
raščio bendrovė turi kokią 
nors paskolą iš SLA. Iždi
ninko.

SAPNINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

JAU GATAVA 

Baudžiauninkė

Keturių veiksmų Melodrama 
iš Baudžiavos Laikų

Gražus meiliškas romanas-melodrama iš ne- 
persenai buvusių, dar musu senosios kartos 
apkalbamų, baudžiavos laikų Lietuvoje — 
apie meilę ir santikius paprastos baudžiau
ninkės su pono sunum. Veikalas yra labai 
patraukiantis, lengvas pastatyti, pritaiky
tas Lietuviškoms scenoms Amerikoje. Vei
kime dalyvauja 6 vyrai ir 5 moterys. Kny
gelė 67 puslapių didumo, ims pastatyti tik 
valandą ir pusę laiko.

Knygelė 50c. 11 knygelių už $5.00.

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, O.

Mėnesinis žurnalas

“MARGUTIS”
'šeina kas menesį nuo 16 iki 24 pusi, 

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

ės: chorui, arba solo, duetams.
Daineles lengvutes su pritarimu 

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

ramiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt- 
netinis Margučio Kalendorius.

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street 

Chicago, Ill. U.S.A.

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.



DIRVA S

GYDYMOJSTORIJA
Rašo

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

(Tąsa iš pereito num.)

Anatomijoje progresas buvo didelis ir 
tiek daug žmonių atsižymėjo šioje šakoje 
kad nėra galima daugiau padaryti kaip 
tiktai paminėti jų vardus. Tamas Whar
ton tyrinėjo sudėjimą ir dirbimą arba vei
kimą gilių sistemos ir atrado rynelę kuri 
ir šiandien turi jo vardą (Wharton’s duct). 
Aselli išrado pienines ryneles, o vėliau Pe
cquet išrado ryną krytinėje (Thoracic 
duct) ir jo aprašymas plaukimo pieninių 
sulčių buvo didelis žingsnis pirmyn. Bar
tholin, Steno, ir Vieussens studijavo sme
genis. Willis aprašė ratelį kraujo gyslų 
kuris randasi po apačia smegenų ir tas yra 
dabar vadinama “Circle of Willis”. Wil
lis taipgi užvardino daug nervų smegeny
se. Taipgi buvo Schneider, Spigelius, De- 
Graaf, Meibomius ir Peyer. Matematikai 
verti paminėjimo yra Newton, Kepler, ir 
Descartes, kurie daug naujo išrado apie 
matymo mechanizmą. Vartojimas nors 
prasto mikroskopo ir įleidimas dažų į 
kraujo gyslas davė pradžią histologijai ir 
smulkiai anatomijai. Leeuwenhoek tokiu 
budu išrado mažytėlius gyvūnėlius dantų 
apskretime ir kitur. Jis buvo pirmas iš
sitaręs kad ligos pareina nuo mažyčių gy
vūnėlių arba bakterijų.

Taigi aišku yra kad 17-tas šimtmetis 
atsižymėjo dideliu veikimu medicinos mo
ksle ir daug toliau nužengė pirmyn visose 
šakose negu per bile kurį šimtmetį pirm 
to laiko.

• * ,» ... ♦
Ateidami į 18-tą šimtmetį mes randa

me dar svarbesnių įvykių. Šiame laike 
žmogaus mintys pilnai išsiliuosavo. Du 
šimtu penkiasdešimts metų religiškų ko
vų kurias Lutheris pradėjo dabar apsireiš
kė proto veikime. Noras laisvės ant že
mės, laisvės protavime ir dvasioje buvo 
Reformacijos idėja arba siekimas; taipgi 
tokius pat siekimus turėjo Perversmas Ne- 
derlanciijoje, Anglijos Revoliucija, ir Su
tartis prieš neapribotą valdžią Liudviko 
XIV. Dabar tas buvo įvykdyta ir jau bu
vo galima naudotis šia laisve. Protavimas 
buvo laisvas be jokių prislėgimų arba ap- 
ribavimų ir todėl žmonės šoko pirmyn su 
naujomis ir laisvomis mintimis. Spekulia
cija buvo.be ribų. Ėmė iki galo to šimtme
čio sustabdyti tą perdaug neapribotą spe
kuliavimą, kada mokslininkai pradėjo pro
tauti išmintingiau.

Aštuonioliktą šimtmetį atidarome su 
trimis garsiais mokytojais, kurių kožnas 
stovi priešakyje savo mokyklos arba savo 
teorijų. Jie buvo: BOERHAAVE, STAHL, 
ir HOFFMANN. Jie visi trys buvo Vo
kiečiai mokytojai, pirmasis Leydene, an
trasis ii trečiasis Halle.

BOERHAAVE (1668-1783) buvo be 
abejonės nepaprastas gydytojas savo am
žiaus. Jis buvo išgarsėjęs visame pasau
lyje. Laiškai užadresuoti tiktai “Dr. Boer
haave, Europe”, pasiekdavo jį be jokių ke
blumų. Delegacija gydytojų iš Chinijos 
atvyko pasitarti su juo. Jo lekcijos išgar
sėjo po visą Europą ir buvo išverstos į 
daugelį svetimų kalbų. Milžiniškas buvo 
jo žinomijas visų medicinos mokslo šakų. 
Boerhaave laikė lekcijas • Leydene apie 
“Teoriją ir praktiką medicinos”, apie Bo
taniką, ii' apie Chemiją. Ir visose tose ša
kose jis buvo aukščiausias autoritetas. 
Apart to jis labai gerai vartojo’kalbą ir 
begalo daug rašė. Taipgi, Boerhaave daug 
žinojo apie kitus dalykus kurie nesirišo su 
jo profesija. Bet jo tėmijimas buvo tiktai 
pa\n šutinis ir nors jis daug ką išmoko, 
vienok mažai ką naujo iš savęs galėjo iš
duoti. Todėl po jo mirties jo įtekmė pa
sibaigė ir jo reputacija sumažėjo. Jo gar
busis darbas buvo tai įpratinamas mo

kinti studentus prie ligonio lovos, kaip 
i-'Ve Sylvius dc le Boe 40 metų pirmiau. 
7Viu budu studentai galėjo matyti ir stu
dijuoti patį ligonį, vietoje tiktai apie tą 
c r kRą Ligą skaityti knygose.

Garsinusi tecristdi to laiko buvo du 
profęsoriai Halle mieste— Stahl ir Hoff
mann. šiedu vyrai nors kolegai ir drau

gai, buvo visai nepanašus ir skirtingo cha
rakterio ir protavimo budo. Nors jie abu 
davė lekcijas tame pačiame kambaryje, 
bet abu buvo populiariški ir vadovavo tam 
tikrą grupę savo pasekėjų ir rėmėjų. Stahl 
sutvarkė atoniją, o vaistus skausmui 
kas, bet taipgi rimtas ir nuoširdus. Hoff- 
manas buvo gabus kalbėtojas, gyvaus bu
do, ir populiariškas; jo lekcijos buvo už
imančios ir jis patraukė prie savęs daug 
studentų.

Savo teorijose Stahl prirodė kad pro
tas turi didelę įtekmę į kūną. Taipgi, jis 
mokino kad siela yra didelė ir gyva spė
ka: duoda raumenims veikimą, išdirba 
žmogaus valgį, ir sutvarko bėgimą ašarų.

Friedrich Hoffmann priklausė prie 
kitos grupės. Jis mokino kad liga paeina 
nuo susitraukimo ir atsidarymo mažyčių 
kraujo gyslelių. Jo teorija buvo vadinama 
Teorija Spazmo ir Atonijos. Jo gyduolės 
buvo Tonikai (sudrutiną vaistai), kurie 
surie sutvarkė atoniją; o vaistus skausmui 
arba spazmai nuraminti jis vartojo del tų 
ligų kurias pats vadino uždeginančiomis. 
Jo sistema buvo lengva išmokti ir supras
ti, bet labai paviršutinė ir nenuosekli. Ir 
jis nevedė savo principų prie logiškos pa
baigos.

Šitų trijų vyrų sistemų populiarišku- 
mas nupuolė po jų mirčių ir po jais nei vie
na keista medikališka teorija taip plačiai 
neišsiplėtojo kaip jų. Bet tuščios spekulia
cijos ir abelnas tikėjimas į tyrą spekulia
ciją jau pranyko. Dabar protavimas bu
vo aprubežiuotas ir laikėsi prie moksliško 
budo.

Vėliau atsirado dar trys gydytojai ku
rie vėliau tame šimtmetyje bandė įvykdyti 
naujas gydymo sistemas ir tokiu budu pra
garsėjo. Jie buvo CULLEN (Škotas). 
BROWN (Cullen’o mokinis),, ir ERAS
MUS DARWIN. Nėra svarbos pilniau ai
škinti jų teorijas, nes jos trumpai tegyve
no.

Dabar eisime nuo teorijų į praktišką 
tyrinėjimą. Randame labai garsu žmogų, 
ALBRECHT Von HALLER (1708-1777). 
Jis turėjo stebėtiną gabumą. Vos 4 me
tų amžiaus jis jau aiškino šventraštį save 
tėvo tarnams: o pasiekęs 10 metų amžiaus 
jis buvo jau pilnai susipažinęs su Graikų. 
Žydą, ir Kaldejų kalbomis ir literatūra. 
Vėliau jis tapo profesorium Anatomijos, 
fiziologijos ir medicinos Goettingen Uni
versitete Vokietijoje ir tenai darė bandy
mus ir tyrinėjimus už kuriuos kiekvienas 
fiziologas yra jam dėkingas. Jis buvo ste
bėtinai darbštus ir daug nuveikė. Jam pa
rašyti eiles, pasakas, arba tokį gilų veika
lą kaip “Gyvenimas Alfredo Didžiojo” bu
vo tik juokai — pasilsėjimas nuo savo ty
rinėjimų. Jo garsiausias išradimas fizio
logijai tai buvo kad raumenų siūlelio turi 
arzumą ir paerzinus tuos raumenų siūle
lius (fibres) jų įgimta ypatybė priverčia 
juos susitraukti. Šitą dalyką jau 17-me 
šimtmetyje Glissonas Oxfordo Universi
tete (Anglijoje) jau buvo ištyręs, bet tą 
išradimą užmiršo jo laiko mokslininkai. 
Von Haller atnaujino, pabaigė ir prirodė 
teisybę šio sumanymo. Apart šito dalyko 
jis tiek daug pridavė fiziologijos mokslui 
kad jį net užvardino Tėvu šios mokslo ša
kos.

Vyras didesnio gabumo už Haller’į, 
bet trumpos gyvasties, buvo tai KSAVE
RAS BICHAT (1771-1802). Jis ne tiktai 
turėjo didelį entuziazmą prie savo darbo, 
bet taip pat mokėjo tėmyti, išskaitliuoti ir 
suabelnyti savo žinojimą. Tokiu budu jis 
davedė kad yra skirtumas tarpe gyvos ir 
medegiškos spėkos.

Anatomistai kurie studijavo smulkų 
sudėjimą žmogaus kūno per mikroskopus 
arba padidinimo stiklus išrado daug naujo 
tame šimtmetyje. Pirmasis iš jų buvo 
LIEBERKUEHN, kuris išrado saulinį mi
kroskopą, su pagalba kurio jis kitokiu bu
du prirodė kad kraujas vaikštinėja po kū
ną.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIA1

3OC
Su persiuntimu j kitus miestus — 30c.

Reikalaukit “Dirvoje”

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Gyvenimo Patarimai
Reik gyventi kaip broliams 
Ir kaip Žydams rokuotis—

Mesk tą. merginą
Kuri nenori bučiuoti.

V.

Teisybės iš Dugno
Jei išgirsi žmogų kuris 

giria Angliją — žinok, tai 
Anglas.

Jei išgirsi žmogų kuris 
peikia Francuziją — žinok, 
tai Vokietis.

Jei išgirsi žmogų kuris 
peikia Lietuvą — žinok, tai 
Lietuvis. V.

— A-a, mama.... Ve, šits 
nabagėlis liūtas stovi kampe 
nuliūdęs ir nė vieno krikš
čionio neturi....

RUBAIYAT
Kada Dievas žmogų 

sutvėrė
Velnias iš juoko kakta 

į žemę žėrė.
O siuvėjas žmogui 

padarytą blėdį
Braukšt, pasiuvęs

Vitaitis piktinasi Lietu
vos Prezidento rinkimais. 
Tai žmogus kuris piktinasi 
matydamas save veidrody
je. Juk Vitaitis tokiu pat 
budu nori išrinkti Gegužį 
SLA. prezidentu ir pats pa
silikt redaktorium.

Kur tavo demokratizmas, 
drauguti? Kodėl jo netai
kai savo įstaigoj, ir gabiai 
naudojiesi smurtu?

Geriausias
— Ne, ne.... esu tikra, 

jog tamsta nepadarysi man 
tiek gero kiek padarė man 
mano pirmasis vyras.

— O ką gi jis tau taip 
daug padarė?

— Numirė penkioliktoje 
oo sutuoktuvių dienoje, pa
likdamas dešimtį tukstan- 
hų dolarių pomirtinės....

Iškrikęs.
Vienas iškrikęs ponas, iš

eidamas iš savo vasarna
mio vartų, užėjo ant kar
vės. Ponas, sumišęs dėl sa
vo meškiškumo, pakėlė 
skrybėlę ir pasakė:

— Atleisk, poniute!
Bet pastebėjęs savo apsi

rikimą jis dar labiau sumi
šo.

Kelio užuolankoj iškri
kasis ponas užėjo jau tik
rai ant ponios. Įnirtusiai jis 
treptelėjo kopa ir suriko:

— Po velnių! Vėl ant šios 
karvės užlipau.

Dailės parodoje.
Pirklys:— Kiek kainuoja 

šitoji nuoga moteriškė?
Dailininkas.— Pusantro

tūkstančio.
Pirklys: — Tai tau! O 

kiek ji turėtų kainuoti ap
rengta?

Nei už pinigus....
Ji:— Musų laikas daugu

ma jaunų vyrų vedasi išim
tinai dėl pinigų. O tu irgi 
taip darai?

Jis:— O ne! Pavyzdžiui, 
tavęs už jokius pinigus ne
vesčiau.

Tikra užuojauta.
Kartą vienoj paveikslų 

galerijoj motina su savo 
penktų metų sunum susto
ja ties paveikslu rodančiu 
kaip anais laikais liūtai 
krikščionis draskė.

Motina su vienu dailinin
ku kalbėdama sakosi nega
lint į tokį liūdną paveikslą 
žiūrėti.

Mažas jos Juozukas ėmė 
verkti.

— Kas tau Juozeli? Gai
la?

kelinėm parėdė....* * *
Kada kurpius į svietą 

atėjo,
Visi džiaugėsi didžiausia,
Tik arkliai ir karvės

liūdėjo,
Nes jiems skūra 

jų meiliausia....
* * *

Galima rasti žmogų 
ne vieną

Sakant kad Meilė 
tvirtesnė už plieną.

Bet kada reikia jiems 
tikrai mylėti,

Vienas nuo kito nori 
šalin bėgti....

Nauja dvieilė armanika,
Bonka pieno, dvi 

baronkos — ir tu
Šalia manęs prie 

kupetos šieno....1
O, gyvenime, koks 

pikniks geresnis už šį!* * ❖
Kartą aš turėjau 

gražią mergelę,
Ir lankiau aš jąją 

kožną naktelę.
Kitas su jaja buvo 

per dienas.
Jisai ją laimėjo — 

aš palikau vienas....

Numirus Ridikui 
pati jo raudojo,

Žmonės susirinkę 
gražiai pagiedojo,

O kada užkasę
į namus keliavo —

Žentas pasigėręs 
visus apdainavo.

Pilgrimas.

1931 KALENDORIUS 1931
Gruodis-December

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

27
28
29
30
31

1
2

Jonas ev. Eglė, Dautartas, Vaideliotas 
Nekaltų vaikelių. Permė, Rymas 
Tomas antv. Linksmuolis, Gajutė 
Eugenijus. Audronė, Mangalis, Davis 
Silvestras. Kantas, Mingailė, Naugė 
Nauji Metai, žalvyris, Uka, Anužė 
Izidorius. Aigustė, Mažvydis, Gailutė

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

Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedelia; Pirmadienis—Pa- 
nedelis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie

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

ASTROLOGIJA
šio periodo ženklas yra:

OŽYS
Nuo Gruodžio 23 d. iki Sausio 22 d.

Ypatos gimę po Ožio (Capricornus) ženklu 
yra įtekmėje šio ženklo kuris, yra dešimtas žen
klas saulės kelyje (zodiake).

Vyrai gimę šiame periode yra palinkę prie 
gerų darbų, visados užsimąstę, pikti ir nuobo
dus susiėjime; myli darbštumą; bet tie kurie 
mažiau išsivystę yra siaurapročiai ir neištikimi. 
Turi sergėtis blogų draugų, nes iš to turės nuo
stolių. Pastoja turtingais senatvėje, bet buna 
labai šykštus kad net sau gailisi.

Mergaitės gimę po šiuo ženklu yra minkšto 
budo, duosnios, bet su tuo slepiasi; myli kelio
nes, tingi dirbti, nelabai gražios, bet savo mei
lumu pritraukia, vyrus.

V ★ ★ ★ ★ -¥-4-
Pažymėtini Istoriški Nuotikiai

1924 m. Gruodžio 1 mirė 
kalbų žinovas ir Lietuvos 
istorikas Prof. K. Būga.

1919 m. Gruodžio 7 Lie
tuviai išmušė iš Šiaulių 
bolševikus ir užėmė miestą.

1921 m. Gruodžio 7 mirė 
rašytoja Žemaitė.

1798 m. Gruodžio. 11 gi
mė poetas Adomas Micke
vičius.

1904 m. Gruodžio 23 iš
ėjo pirmas Lietuvių dien
raštis Vilniuje, “Vilniaus 
Žinios”.

1858 m. Gruodžio 31 d. 
! gimė Dr. Vincas Kudirka.

Konsulate
Konsulas rašydamas pasą 

našlės dukterei, kurią mo
tina paliko namie:

— Kokios akys jūsų duk
ters? Turiu tai pažymėti 
pase.

— Elm.. Aš nežinau, bet 
kaimynų vyrai sako jog la
bai gražios. ...

Pas advokatą.
— Aš norėčiau persiskirti 

su savo vyru.. .
— Bet kodėl gi? Juk, kiek 

man yra žinoma, tamstos 
vyras be galo tamstą my
li....

—Galimas daiktas! Iš to
kio velnio visko galima ti- 
'kėtis....

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

Kitame “DIRVOS” numeryje paskelbsime musų se

kančių 1932 metų RAŠTŲ PROGRAMĄ. “Dir

va” kas metai turi ką naujo duoti savo skaityto

jams — tėmykit kitą numeri — matysit kokie nauji

© 
© 
©

© 
© 
© 
©

buvo.be
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Jonas J. Kulis, Kupiškėnų Bendro Klubo Gen. organizat.

Upė Levena prie Kupiškio. Akmenai gatavai laukia pra
dėjimo statyt Kupiškėnų Bendro Klubo aukomis namo.

AKRONO NAUJIENOS
Kalėdų Dovana “Dirvai”.! Lietuvą.

Kaipo savo Kalėdų dovaną: Patariu nepaskupėti už- 
“Dirvai”, pasiunčiu penkias rašyt “Dirvą” kaipo savo
naujas prenumeratas. Pro
tingi Lietuviai labai mėgs
ta skaityti “Dirvą” ir jos 
skaitytojai daugelis užrašo 
“Dirvą” savo giminėms Į

į Ofiso Telefonai Namų X 
X MAin 1773 KEnmore 4740W X 

ž P. J. KERŠIS į 
f 1426-8 Standard Trust Bldg . X
X Baigęs teisių mokslą Cumber- * 
X land Universitete ir darbuojas .j. 
X su Teisių ofisu advokatų £ 
Ž Collister, Stevens ir j. 
g Kurzenberger X
Ž Su visais teisiu reikalais Lietu- X 
X viai, Slavai, Lenkai ir Rusai y 
T kreipkitės prie musų. X

KĄ MAČIAU LIETUVOJE TRUMPAME
JOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYVENIME

Rašo DR. P. PUSKUNIGIS

dovaną saviškiams ir tuomi 
pat padaryti nuo savęs do
vaną “Dirvai” už jos dide
li trusą Lietuvių švietime.

—Pp. Rudžiai paminėjo 
savo dukters gimtadieni, 
turėjo ir svečių.

—Kometa senai buvo be 
darbo, turėjo paėmęs namą 
išsimokėjimui, bet neturint 
pinigų mokėjimui, bankas 
namą atėmė. Jis iš susi
graužimo nuėjęs j mieg- 
kambari pasikorė. Liko mo
teris ir nedideli keturi vai
kai. Keliautojas.

AMERIKIEČIUI BUS 
“SARMATA” PASIRO

DYT
Važinėdamas po įvairias 

Lietuvos dalis turizmo ir 
ekonominiais reikalais tu
rėjau daug progos bešaliai 
tėmyt Į Lietuvos liaudies 
dvasinį gyvenimą. Ameri
kos patarlė sako: “Išlauki
nė išžiūra suklaidina”. Ta 
patarlė, taikant ją Lietuvos 
liaudžiai, ypač jaunajai 
kartai, pilnai atitinka tei
sybei. Kalboje, pasielgime, 
takte ir išvadose Lietuvos 
paprasti žmonės taip ir va
dovaujasi sveiko protavimo 
dėsniais.

Pažiurėjus į Lietuvio vei
dą. išrodo kad jis visame 
kame pasivis, negudravoja, 
neprotauja, visai nekaltas, 
negali parodyt užsispyri
mo, neištvermingas. Bet ji 
užkalbinus prisieina nusi
stebėti jo sveika, loginga 
mąstymo vaga. Jo orien
tacija skubi, ištverminga, ir 
sugabiai suranda lengviau
sią išeitį pasispendusionis 
mintims. Turint tą viską 
omenyje reikia daryt išva
dų kad Lietuvos liaudis tu
ri galingas charakterio ko
kybes. Jei mes palyginsi
me Amerikos Lietuvių jau 
merdėjančias ypatybes ir 
dar prie to pridėsime musų 
čia daugumos gimusio jau
nimo būdą, gausime dideli 
dvasinį skirtuvą tarp Ame
rikos ir Lietuvos Lietuvių. 
Tik pažvelgkime kaip Lie
tuvoje dvasinis ir ekonomi
nis gyvenimas gerėja, to
bulėja, o pas mus priešin
gai — viskas eina į prišvin- 
kimą. Tas yra tiesioginis 
rezultatas žmonių dvasinės

PIENO NAUDOTOJAMS

ištvermės ir jų energijos. 
Už tai, nors ir labiausia ne
norėtume savo kreditą ma- 
žint, visvien turėsime su
sidurt su ta išvada.
Kas nuims Amerikos Lie

tuviams reikia daryt
Eikime ištirtais praktiš

kais gyvenimo keliais, ku
riais tautii ir valstybių is
toriniai įvykiai jau ne vie
ną kartą pasikartojo. Mes, 
atvykdami į Ameriką atsi- 
nešėme, kaip ir visos kitos 
tautos, savotas ypatybes. 
Tos ypatybės prigelbėjo 
mums sukurti musų gyve
nimą taip kaip mes išgalė
jome. Mes sudarėm skait
lingas savo kolonijas. Met 
susiorganizavome pašalpi- 
nes, politines ir dvasines 
organizacijas. Verčiami iš
eiti iš savo šalies mus spau
džiusių gyvenimo aplinky
bių, susikūrę gyvenimą čio
nai, visas pavienes ir su
burtas pastangas kreipėme 
daugiau tik į laikinų musų 
reikalavimų patenkinimą. 
Mes matyt nieko nepaliksi
me pastovaus ateinančioms 
musų kartoms, vieną gra
žią dieną likviduodami šio
je šalyje savo gyvenimą. 
Tas parodo kad musų ne
užčiuopiama inst i n k ti v ė 
nuovoka mums taip ir šnab
ždėjo-kad mes čia tik sve
čiais esame: su išnykimu 
musų kūnų išnyks nuo šios 
žemelės paviršiaus ir musų 
darbai.

Nors trumpame musų ko
lonijų gyvenime mes suspė
jome daug ko nuveikti vien 
tik del to kad kas kart mu
sų tėvynė Lietuva davė 
mums savo pagalbą nuolat 
plaukiančiais pas mus jau
nais žmonėmis su nauja 
energija. Taip mes ir vei
kėme tarsi vienas musų 
tautos kūnas.

Dabar kuomet imigraci
jai į Ameriką duris uždarė, 
mes matome kad mes jau 
toli atsilikę nuo Lietuvos

Nekurie žmones turi nai- 
višką supratimą ir sako 
kad jei mes visi persikeltu
me Į Lietuvą gyvent, neuž
tektų vietos. Reikia atmin
ti kad Lietuvoje gali sutilpt 
ir gerai gyvent keturis kar
tus daugiau dabartinio vi
sos šalies žmonių kiekio. 
Lietuvos būklė, nors labai 
daug išsiplėtė laike laisvės 
metų, dar toli gražu nepa
siekė nei penktos dalies po- 
tencialės galimybės. Daug 
ir didelės progos laukia j 
Lietuvą atvykstančių Lie
tuvių Amerikiečių. Nebū
nant pranašu galima numa
tyt kad Amerikos Suvieny
tose Valstijose gyvenimo 
būklė jau yra pasiekus auk
ščiausio laipsnio ir ateityje 
turės tenkintis konservati- 
viu gyvenimu. “Auksiniai 
lenktyniavimo” laikai jau 
ar tik nebus pribėgę neper
lipamą šios šalies galimybių 
tvorą.

(Bus daugiau)

Iš priežasties bedarbės, ir Ka
nados Lietuviams “Dirva” ati

duodama metams už $2.

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

Telefono Susisiekimas Plečiasi
Nuolatiniai daugėjimas telefono naudojimo tarp visu šalių 

reikalavo vis didinimo telefono patarnavimo iki dabar galima 
susikalbėti su radio ir vielomis tolume net 14,000 mylių.

Paskiausias priedas prie transatlantiko sistemos yra toli
ma susikalbėjimo kelias su Australija, kad atlikta Spalių mėne
si ir dabar New Yorkas yra sujungtas su Sydney.

Liepos 5 d., 1930 m., telefono susisiekimas buvo pravestas 
iš šios šalies j Vatikano Miestą Romoje. Paskiau miestai Klai
pėda (Memel) ir Kaunas Lietuvoje prijungti prie sistemos. Ir 
taip populiariškas tapo transatlantiškas susisiekimas kad The 
American Telephone and Telegraph Company paskelbė jog ren
gia telefono susisiekimą už tolimo Pacifiko.

Biznis ir visuomeniški reikalai auga dideliais šuoliais ir jie 
reikalauja šito patarnavimo. Biznio žmonės kalbasi vienas su 
kitu iš labai tolimų punktų ir draugiški pasikalbėjimai tampa 
daug tankesni ir paseka komercialius pasikalbėjimus.

Iš bent telefono Ohio valstijoje galima kalbėtis Vokietijoje 
už $38.25 už tris minutas laiko ir $12.75 už kožną minutą po to. 
Susišaukti telefonu yra lengva ir visai paprasta, taip kaip šau
kiant bent kurį punktą Suvienytose Valstijose. Viskas kas rei
kia tai paprašyt “Long Distance” Europoje, ir paduoda vardą 
ir antrašą sau reikalingos ypatos.

Apačioje pasirašanti nepriklausomi pieno pardavėjai 
Cleveland© srityje patyrė kad, kaip buvo pranešta laik
raščiuose Cleveland©, nekurie nariai Didžiojo Clevelan- 
do Pieno Tarybos, tarp jų ir The d ellmg-Belle-Vernon 
Company, įvedė veikmėn planą sulyg kurio pienas par
duodamas ir pristatomas į krautuves kostumeriams be 
reikalavimo uždėti užmokestį už bonkos grąžinimą, šis 
planas yra žinomas kaipo “veltui bonka” planas.

Bonka Talpinanti kvortą pieno kaštuoja apie 414 c, ir 
jeigu pirkėjas nesugrąžina tuščios bonkos tas yra nuos
toliu pieno pardavėjui. Taigi žemiau pasirašiusieji jau- 
ča kad jiems priimant “veltui bonkos” planą, reikėtų 
parduoti pienas panešant nuostolius ir pasidarytų ne
galimu vesti prekybos su pienu; o kadangi tas yra tei
sybė ati žemiau pasirašiusieji po senovei prisilaikys to 
kas buvo daroma iki dabar ir pardavinės ir pristatinės 
pieną imdami už bonka nuskirtą mokestį kaipo depozi
tą ir tas bus atmokėta atgal kuomet tuščia pieno bonka 
bus sugrąžinta.

Tapo iškelta teismo byla Court of Common Pleas šiame 
Apskrityje apačioje pasirašiusiųjų prieš National Dairy 
Products Co., Inc., Telling-Belle-Vernon Company, 
The Greater Cleveland Milk Council, ir kitus, su tikslu 
uždrausti naudoti “veltui bonkos” planą, ir teismas iš- 
pręs legališkumą to plano. Iki tas klausimas bus išsprę
sta, apačioje pasirašę pieno pardavėjai prašo pieno nau
dotojų po senovei naudoti jų pieną, ir jų pienas galima 
gauti pirkti Cleveland© krautuvėse kaipo iki šiolei.

Ths Clever Meadow Creamery Company Manfredi Dairy Company
The Echo Dairy Company
The Eagle Dairy Company
The Lincoln Heights Dairy Company
Th? Balaz Dairy Products Company
Vinocur City Dairy Company
South End Dairy Company
Miller Dairy Company

Ideal Dairy Company
Filo Dairy
The Mound Dairy
The Buckeye Heights Dairy
Tine Kenmore Dairy Company
Standard Dairy Company
The Taper Dairy Company

žmonių kultūros, nuo jų 
progreso. Lai dabar tos 
durys atsidaro į aną pusę 
ir lai Amerikos Lietuviai 
važiuoja į savo senąją tėvy
nę ir lai prisideda kūrime 
tokiu pat budu kolonijų 
kaip darė Amerikoje. Mes 
ten nuvykę parsivežtume tą 
ką čia patyrėm ir iš ten ga
vę to ko čia mums stokuo- 
ja, tokiu budu įgausime 
žmogaus gyvenimui reika
lingą lygsvarą ir tuomet 
mums nereikės bijot kad 
mes mirsime nepalikdami 
nieko tokio kas yra brangu 
kiekvienai žmonijos daliai, 
tautai.

Dabar Lietuvos kaip val
džia taip ir visuomenė gana 
prielankiai atsineša į gryž- 
tančius Amerikiečius. De
da visas pastangas prigel- 
bėjimui jiems susikurti ge
rą ir pastovų gyvenimą 
Ten susitvėrė pusiau val
diškomis pastangomis Ame
rikos Lietuviams Informa
cijos Biuras, kuris teisin
gai, bešaliai teikia naujai 
parvykusiems A m e r i kie- 
čiams reikalingas žinias. 
Tas ves prie išvengimo tų 
klaidų kurias papildė par- 
vykę Amerikiečiai pradžio
je Lietuvos neprigu.lmingo 
gyvenimo.

PROBAK

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

koma jūsų paslaptis.

CLARENCE A. O’BRIEN

Po eilės metų bandymų Bell System inžinierių, komercinis 
telefono patariavimas įvestas tarp Suv. Valstijų ir Anglijos 7 
Sausio, 1927. Tuo laiku visi telefonai New Yorko ir Londono 
viduryje ir apielinkėise tapo sujungti. Viena radio telefono sro
vė—ilga banga—pertiesta per Atlantiką. Balsai ėjo iš telefono 
žemės vielomis į radio perleidimo stotis, kur per miliniškus' bal
so didintojus tapo paleisti j orą. Perėję Atlantiką ten tapo pa
gaunami radio stoties ir perduodami Į žeme einančias vielas to
limesnei kelionei.

Paskiau tais pat 1927 metais patarnavimas laipsniškai di
dėjo. Savaitė po savaitės didėjo telefonu pasiekiamos teritori
jos, iki galiaus tą metą telefonai Anglijoj, Škotijoj ir Valijoj ta
po sujungti su Suv. Valstijomis ir Kuba. Kanados miestai Que
bec, Montreal, Ottava, Toronto ir Hamilton taipgi sujungti su 
Anglija bėgyje 1927 metų.

Varant tą darbą per 1928 metus, tapo sujungta visi punk
tai Suv. Valstijose ir Kuboj, ir diduma telefonų Kanadoj ir Mek
sikoj. Jie susisiekė su visais telefonais Anglijoj, Škotijoj, Va
lijoj, ir daugelyje miestų Francuzijoj, Holandijoj, Belgijoj, Vo
kietijoj, Šveicarijoj ir Ispanijoj, taipgi su miestais Stockholm, 
Gothenburg ir Malmo Švedijoj-; Oslo, Norvegijoj; Kopenhagenu 
Danijoj; Vienna, Austrijoj; Budapeštu, Vengrijoj; Praga, Če- 
ko-Slovakijoj, ir Laisvu Danzigo Miestu. Su pradžia 1929 me
tų, punktai tapo padidinti ir dadėta miestai Luxemburg; Gib
raltar; Čeuta; Morocco; Milan, Turin ir Genoa, Italijoj; Belfast 
ir Dublin, Airijoj; ir Isle of Man; pratęsta iki visų telefonų Ar
gentinoj, dešimtyje miestų Chile ir Montevideo, Uruguay. Spa
lių 27 d. 1930 m. reguliaris susikalbėjimas suvesta per 14,000 
mylių su pagalba radio ir vielų kelių.

Plotme transatlantiško telefonavimo praplėsta ir į Arktišką Sritį pir
mą kartą Birželio 30, 1930, kuomet susisiekimas su Švedija įsteigta.

Pirm to susisiekimas buvo galimas tik su Stokholmu, Gothenburgu ir 
Malmo, šiaurinį rubežių įsteigus, Bell System radio telefono paatrnavi- 
mas sujungia plotą kuris tęsiasi šiauriniame Rate Europoje iki 40-to pa- 
ralelio pietų plotmės Pietų Amerikoje.

Liepos 5, 1930, transatlantiškas telefono patarnavimas pravesta į Va
tikano Miestą. Liepos lw, 1930, kita Baltiko valstybė dadėta prie siste
mos kada mestai Klaipėda (Memel) ir Kaunas Lietuvoje prijungti prie 
Europinių tautų sujungtų ta sistema.

Liepos mėnesį šymet American Telephone and Telegraph Company 
padavė prašymą leidimui steigti trumpos bangos radio-telefono stotį Kali
fornijoje kaipo žingsnį radio telefono patarnavimo Pacifiko srityje.

Pradžioje pasikalbėjimo per jurą periodas buvo nuo 8:30 ryte iik 1' po 
pietų, New Yorko laiku. Bėgyje 1927 ir 1928 m., valandos tapo ilgina
mos iki Birželio mėn. 1928, apėmė periedą 6:30 ryte iki 10 vakare. Rug
sėjo 10, 1929, transatlantiškas telefonas pradėjo veikti pilnai 24 valandas.

Tolumas turi mažą reikšmę kas liečiasi transatlantiško telefono pasi
kalbėjimo. Tolumas balso kelionės tarp New Yorko ir Londono yra apie 
3,600 mylių. Iš San Francisco iki Oslo, Norvegijoje, balsas pereina treč
dalį kelio aplink žemę, į mažiau kaip ketvirtdalį sekundos laiko. Pasikal
bėjimas tarp Meksikos Miesto ir Madrido, Ispanijoj, yra tolume 7170 my
lių. Taip pat balsas gerai eina per 9,900 mylių tolį tarp Suvienytų Vals
tijų ir punktų už šiaurės Rato, Švedijoje.

Telefonas HEnderson 9262

Dr. Jonas J. Kamosis
Lietuvis Gydytojas

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

1304 East 68th St.
(Virš Lietuvių Banko)

Registered Patent Attorney 

4S-A Security Saving h Commercial 
Bank Buildinr

(Directly across street from Patent Office) 

WASHINGTON. D. C.
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p IŠ LIETUVOS e
SPAUDOS BIURO 
“TALKOS” ŽINIOS 
Kruopiai, Šiaulių aps.— 

Kruopių pieno perdirb. b-vė 
Gaižaičiuose yra Įsteigusi 

~ pieno nugriebimo punktą. 
Per pirmuosius šių metų 9 
mėnesius punktui buvo pri
statyta 297,000 kg. pieno. 
Pigia dabarties kaina imant 
po 15 et. kg. išeina, kad pie
no statytojai, apylinkės u- 
kininkai yra gavę per 44,- 
000 litų. Tai yra suma, kuri 
ūkiško sunkumo metais gal 
ne viena ir nuo varžytinių 
išgelbėjusi. Pieno statytojai 
yra vidutiniai ir smulkieji 
ūkininkai.

Pandėlys, Rokiškio ap.— 
Prieš keletą metų perėjęs 
didelį Lebedžių kaimą, var
gu ar su balana butum ra
dęs laikraštį skaitant žmo
gų, dabar atvirkščiai yra. 
Butų nepaprastas dalykas 
ir negarbė rasti ūkininką 
be laikraščio. Šito kultūros 
šuolio priežastis yra 1927 
metais atsidariusi pradžios 
mokykla. Pasitaikė darbš
tus mokytojas, kuris suren
gė eilę kursų suaugusiems 
ir perleidė per juos senes
nio ir jaunesnio amžiaus 
žmones. Pramokę skaityti 
griebėsi laikraščių,> vienin
telės, prieinamos kaime li
teratūros. Beskaitant laik
raščius jų akiratis prapla
tėjo, kartu pakilo ir kultū
ros lygis. Kelius metus 
skaičiusiems laikraščius u- 
kininkams neprasminga bu
tų kalbėti apie spaudos nau
dingumą. Nors ir sunkus 
metais., ir pinigų trūksta, 
bet niekas čia nekalba, kad 
dėl to liausis laikraščius 
skaitęs.

Palevenele, Panevėžio ap- 
skr.— šešis metus veikusi 
pieninė taip savo veikimą 
išplėtė, kad sunku buvo jai 
patiektą pieną apdirbti. 
Nieko kito bendrovės na
riams neliko daryti, kaip 
statyti garinę pieninę. Pie
ninei vieta parinkta graži 
prie vieškelio Kupiškis-Pan- 
dėlys. Pieninės statyba jau 
pradėta. Tikimasi, kad pa
vasarį jau pradės naujoji 
pieninė veikti.

VACUUM CLEANERS 
Taisom Vacuum Valytojus Pigiai 

KAM MOKĖT DAUGIAU?
Parduodam naujus pi
gia kaina. Tiktai popu- 
liariškų išdirbimų. Su
taupysit pirkdami čia. 
HOOVERS $10 aukš. 
APEX 7.90
EUREKA 12.95
PREMIER Duplex vė
liausio modelio $15.95. 
Taipgi visokie kitokie 
kokiu tik norit.
Ateikit pas mus pirmi 
perkant kitur.

Green Vacuum Cleaner Co. | 
7025 SUPERIOR AVE. ENd. 2740

Joniškis, Šiaulių aps.— 
Tautginų kaimo ūkininkai 
yra geri alaus dirbėjai, mo
ka jie tokio alaus padirbti, 
kurio išgėrus nepaprasta 
jėga atsiranda. Nestebėtina 
kad ragavusieji pradėja 
boksuotis ir vienas kito pa
kaušius lyginti. Mažą bū
relį alaus paveiktų vis dar 
galima suvaldyti, bet su di
desniu skaičium maži juo
kai. Prisigėrė šito alaus 
grebkasiai ir sukėlė tokį 
koncertą, kad kai kurių a- 
ludarių net langai neišlai
kė.1 •

Zibalai, Ukmergės aps— 
Šį rudenį pradėta statyti 
didelį mūrinė pieninė. Šal
čiams prasidėjus statyba 
teko nutraukti. Pieninė pa
vasarį manoma baigti.

Serijai, Alytaus aps.— 
Dėl blogo rudens labai su
sivėlavo sėja. Be to ir šal
čiai pakenkė nesužėlusiems 
žiemkiančiams. Visur ma
tyti čia jie blogi.

Vilkaviškis.— Lapkr. 17 
d. Kumečių kaimo ukin. J. 
Kregždys, ardamas dirvą 
30 cm. gilumoj rado maišelį 
senoviškų pinigų. Jie yra 
1661 - 1666 metų, kiek di
desnės už vieno cento mo
netas. Vienoj pusėj Lietu
vos vytis, kitoj — Lenkų a- 
ras. Viso rasta 700 monetų.

Ariogala, Kėdainių aps.— 
Vėlyvas ruduo leidžia ir la
biausiai susivėlinusiems u- 
kininkams laukus nuvalyti. 
Paliepukų kaimo ukin. P. 
Mirgilas lapkričio 16 d. su- 
sisandęs žmonių dar tebe- 
tęsė šienapjūtę. Pereitais 
metais jis nesuskubo pievas 
nušienauti ir jo šienas pie
voj liko. Daug kas kaimy
nų norėjo jo pievas išnuo
moti arba iš pusės išpjauti, 
bet jis niekas neužleido, sa
kydamas pats visa padary
siąs. Šymet jis tikrai ir pa
darė kaip sakęs.

Merkinė, Alytaus apskr. 
—Jau kelinti metai, kaip 
ukin. B. verčiasi nevisai pa- 
teisnamu bizniu, skolinda
mas kitiems pinigus. Iš sko
lininko jis ne tik iš anksto 
nuošimčius paima, bet pa
reikalauja ir dvigubai di
desnius paskolintos sumos 
vekselius, pagal kuriuos iš 
skolintojo paskiau išjieško, 
jei tas geruoju nesumoka, 
anstolio pagalba. Buna kar
tais tokių atsitikimų, kad 
ir verkiant reikia pas ūki
ninką B. skolint. Anksčiau 
jis pinigų neturėjo, bet 
prieš keletą metų yra gavęs 
iš Amerikos už vieną žuvusį 
giminaitį draudimo premi- . 
ją.

Telšiai. — Turgų dieno
mis labai daug priveža 
kiaulių. Jos čia labai pigios, 
ypač paršeliai už “šuns” pi
nigą gali nusipirkti. Ištru
kus vieno ūkininko parše
liui turguj, jis jo nėjo ir 
jieškoti numojęs ranka pa
sakė, esą “Smala jo, namie 
daug jų turiu”.

Gudeliškis, Ukmergės ap. 
— Lapkr. 17 d. negryžo iš 
ganyklų ukin. Saltanavičių 
avys. Šeimininkai nelabai 
jom rūpindamiesi tą vaka
rą nejieškojo, bet sekančią 
dieną pasiuntė piemenis jie
škoti. Jie rado iš 28 avių 
bandos 2 sveikas, 7 papjau
tas ir likusias sudraskytas. 
Tai pirmutinis šitoj apylin
kėj vilkų “vizitas”, nemažai 
baimės įvaręs ir kitų kaimų 
gyventojams.

Kelmė, Raseinių aps. — 
Pavasarį du naujakuriai 
pastatė per Kražantę liep
tą ir iš praeivių ėmė po litą, 
sakydami, kad tiek sumokė
jus galima busią naudotis 
lieptu tol, kol jis laikys. Da
bar ant tos pačios upės tik 
kilometro atstu nuo liepto 
taisomas tiltas, pro kurį ei
nant vėl imama po 1 litą. 
Tokios rinkliavos labai į- 
griso praeiviams ir butų 
gera kaip nors kitaip ši rei
kalą sutvarkius.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

JAMES Restaurant 
1410 East 66th St.

ANGLIS
Pristatom i 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. Komeras
Lietuvis Anglininkas 

1201 East 80th St. 
Telef. GArfield 3956-M

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4633—

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair arti E. 9th St.
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$2 Vertės knygų dovanai |
(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)

Užrašyki! ‘Dirvą’ Kalėdų Dovaną
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 ŠIJT KNYGŲ DOVANAI!
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)

Vytautas Didysis
Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai? 
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas?
Kode! Vytautas išleido Jogailą Lenkams 
į žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didelė buvo Lietuva ir Kada?
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REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
| Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j 

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

D P. MUDIODIS
! 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729 !(--------------------------------------- (

Adolpas Jakubauskas 
ADOLPH JAKUBS 

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

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

mų mes apmokam.
Siuskit savo užsakymą 

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

Rašykit Angliškai.
David Nichols Co.
KINGSTON, GEORGIA

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 j (51)

Western Chemical Co. 
Box 117, Plainsville, Pa.
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(ši knyga duodama tik popieros viršuose)

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”.

* ŽMONIJOS ISTORIJA te
te Žmonijos Istorija yra didelė, 600 puslapių kny- 
ft ga, supažindinanti su gyvenimu žmogaus ant že- 

mės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Tai 
yra darbo žmogaus istorija, parašyta lengva kal- 

ft ba, su daugybe paveikslų, taip kad šią knygą til
te rintis lengvai galės vaduotis visuose istorijos kla-u- 
ft sūnuose. Seniau parsidavė net po $4.00.

Kas ta “Liublino Unija”?
Kada Lietuva buvo suplėšyta ir kodėl-'’
Pasakos, Romansai ir Padavimai apie 
Keistuti, Birutę, Vytautą

Didelė 318 puslapių knyga
KNYGOS KAINA $2.00

NAMU DAKTARAS
Štai naudinga ir praktiška knyga, 1 7 4 

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

ft

ft 
ft

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

ORAKULAS
Naujas pilnas Orakulas — didžiausia ir prak

tiškiausia burtų-monų knyga, su nusjėjimaiš li
kimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
pagal kortų ir pagal delno. Didelė, 414 puslapių.

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.

KNYGOS KAINA $2.00
■4^įį\ ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ...... ............" ' ........................ ....  ■ '

te Užsisakant prenumeratą siųskit pinigus ir pažymėki! aiškiai kurios šių knygų pageidaujat 
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DIRV4” 6820 SUFER1OR avenue CLEVELAND, OHIO

(Priimame Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną jų vertę)
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DIRVA

PHILLIP POSANTI
6216 Superior Ave.

Didelė krautuvė visokių daržo
vių. švari vieta, kainos že-

■ mesnės negu kitur kur.
Kviečiame Lietuves čionai.

DOVANOS BEDARBIAMS 
ŠELPTI

Prie pereitame numeryje pa
minėtų aukavusių Kalėdų Ka
selėms su maistu bedarbių Lie
tuvių šeimynų sušelpimui dar 

■prisidėjo sekanti:
Juozas Bindokas $5.00
Veronika čerkasienė 2.00
Stella Valanta 1.36
Pp. Prokopai (maistu)
S. Jarus (maistu)
V. Andersonas (obuolių mai

šą)
Išvežiota didelės kasės mais

to dvidešimčiai Lietuvių šeimy
nų.

Padėka už šitą sumanymą 
priklauso Jonui Jarui, taipgi 
visiems tiems kurie prisidėjo 
su dovanomis.

LIETUVIŲ Demokratų Klu
bas turėjo savo susirinkimą 17 
d. Gruodžio Šv. Jurgio parapi
jos salėje. Naujų narių prisi
rašė 14. Susirinkimas buvo 
gana gyvas. Tapo išrinkta 
vaidyba sekančiam metui, jon 
inėjo: Pirm. — P. V. česnulis, 
vice-pirmininkais: Ch. Zuris, J. 
Jakubauskas, J. Sušinskas; se
kretorium S. Laučis, Iždininku 
A. M. Praškevičius. Taipgi Į 
veikiančias komisijas inėjo ga
na darbštus žmonės, kaip tai: 
P. šūkis. J. DeRighter, F. Zu
ris, O. Pečkaitienė, A. Grigie
nė, O. Mihelichienė ir kt. Po 
švenčių Klubas nutarė rengti 
vakarą pasilinksminimui.

Rep. Jonas Verbela.

“BAUDŽIAUNINKĖ”. Kaip 
jau žinoma, Lietuvių Kultūri
nio Darželio komisija parinko 
Darželio vakarui naują 'K. S. 
Kąįiąatričižfte melodramą “Bau
džiauninkė”.- Dabar galutinai 
nustatyta ir perstatymo diena 
— tai bus sekmadienį, Vasa
rio (Feb.) 7 d., paskutinį sek
madienį prieš Užgavėnias. Bus 
ir šokiai.

Darželio atidarymas nustaty
ta šį pavasarį, taigi šis paren
gimas daroma su tikslu sukel
ti daugiau pinigų.

DARŽELIO Sąjungos atsto
vų susirinkimas bus Sausio 8 
d. Lietuvių salėje. Draugijų 
atstovai prašomi tą įsitėmyti. 
Taipgi draugijos kurios nepa- 
rinkos naujų atstovų, įsakykit 
savo seniesiems atstovams da
lyvauti Darželio susirinkimuo
se ir pristatyti raportus. Ne- 
kurie atstovai apsiėmę bet ne
dalyvauja susirinkimuose.

šiame susirinkime bus rinki
mas naujos Darželio valdybos 
1932 metams. Vald.

NELAIMĖSE su . automobi
liais Clevelande iki šios savai
tės pradžios per visą metą už
mušta 234 ypatos.

PAŠTE delei Kalėdų siunti
nių padidėjimo paimta apie
1.200 naujų darbininkų prie
2.200 nuolatai dirbančių.

Iš Cohinwood.
SMAGI “Card Party”. Per

eitą šeštadienio vakarą atsibu
vo smagi “card party” pp. Du
bauskų namuose. Apart kor- 
tavimo svečiai buvo gražiai pa-l 
vaišinti. Visi turėjo gerus lai-Į 
kus. Naujai parapijai liko ge- i 
ro pelno. Po Kalėdų šitie va
karėliai bus laikomi bažnytinėj 
salėj, 18022 Neff rd.

“BERNELIŲ MIŠIOS”. Kaip 
visuomet taip ir šymet P. šv. 
N. P. parapijoj Bernelių Mišios 
bus Kalėdų naktį 12 vai. An
tros mišios bus 8 vai. ryto, tre
čios 10:30 vai. Bernelių Mišios 
bus giedamos su pritarimu sty
ginio orkestro.

BALIONŲ Balius. Moterų 
Sąj. 36 kp. rengia balionų šo
kį su kortavimu pirmą sekma
dienį po Kalėdų, Gruodžio 27 
d. naujos parapijos salėj. At
eikit, galėsit atsišokti iksočiai.

VINCAS GREIČIUS darbuo
jasi. Vincas Greičius (sūnūs) 
Gruodžio 20 d. griežė smuiką 
aukštesniųjų muzikos mokinių 
koncerte Muzikos Mokyklos au
ditorijoj, 1927 E. 93 St. Gruo
džio 22 d. pildė programą Glo
be teatre, Gruodžio 23 d. da
lyvavo programe miesto kny
gyne. Rep.

FRANK DIMŠAŠ
BARBER SHOP

11 metų patyrimo plaukų kirpime 
ir barzdų skutime. Kainos pi

giausios. Darbas geras.
Vyrams ir moterims kirpimas 35c
Vaikams — 25c. Skutimas 20c.

6504 Superior Ave.
Arti East 65th St.

ŠAUKIT HEnderson 7783

ELYRIA
AUTO REPAIR

Joe P. Mrhar, Prop.
PATARNAVIMAS 21 VALANDŲ 

BĖGYJE — VIETA JUSU 
AUTO DIENĄ IR NAKTĮ 

Batteries, Tires, Ignition 
Erakes ir Motors

Visiškas vieno sustojimo patarnavi
mas.

6815-31 SUPERIOR AVE.

PARSIDUODA RESTAURANTAS
1580 Davenport ave., prie E.

16 St. Kreipkitės tuojau.

, JOE PELWAL1S
6502 SUPERIOR AVE. Kampas E. 65th St.

Linkiu Visiems savo Rėmėjams Linksmų Kalėdų 
ir Laimingų Naujų Ateinančių Metų.

Užlaikome Pilną Grosernę ir saldumynus. Prašome 
visų atsilankyti, gausit teisingą patarnavimą.

BEST WISHES
A very Merry Christmas 

and
A Happy New Year

To our Best Customers and Friends.
MR. and MRS. P. DEBRO

1398 East 66th Street

Geriausi Linkėjimai
del

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Dr. Jonas J. Kamesis.

Pirmas Didelis ir Puikus

BALIUS
Surengtas Lietuvių Sales B-vės atidarymui

NAUJAI ĮRENGTOS _ \

LIETUVIU SALES
Nekėlioj, GRUODŽIO-DEC. 27, 1931

Durys atdaros nuo 2 vai., pradžia 2:30 po pietų 
Kviečiame atsilankyti visus Salės šėrininkus ir abslnai vi
są Clevelando Lietuvių publiką pamatyti šią puikią, naujai 
ištaisytą Lietuvių Salę. Atidarymo iškilmės prasidės tuoj 
po pietų: bus trumpos Kalbos, kurias pasakys vietiniai kal
bėtojai. Po to bus puikus Lietuviški ir Amerikoniški šokiai.

Šokiams gros Chet Žiurio Orkestrą.
,Bus ir keletas kalbėtojų miesto ir Counties valdininkų.

Įžanga ypatai tik 25c.
Įžanga padaryta labai prieinama — kad kuodaugiausia ga
lėtų dalyvauti. Prie to bus išlaimėjimas puikios lempos, 

kurią padovanojo HELD’S Furniture krautuvė.
Visus užkviečia SALĖS B-VĖS KOMISIJA.

| SPECIALIAI KALĖDŲ ŠVENTĖMS
= Batai >— Vidaus Sliperiai — Kaliošai š
= DUOKIT PRAKTIŠKAS
= DOVANAS
= Vidaus Sliperiai
= Batai Vaikams
= ” Moterims
= ” Vyrams

I BERKMANS INC-

39c ir aukš
$1.00 ”
$1.98 ”
$1.98 ”

“VYTAUTAS PANČIUOSE”. 
Liet. Vyčių 25-ta kuopa ren
giasi pastatyti scenoje dideli 
ir gražų istorišką veikalą, “Vy
tautas Pančiuose”, Sausio 3 d. 
Lietuvių salėje. Salė iki tam 
laikui bus pabaigta taisyti, o 
žmonės išsiilgę perstatymų bei 
šokių turės progos pasilinks
minti.

Vakaro programas nebus 
sausas, bet bus pamarginimų, 
nežiūrint kad ir vienas tas is
toriškas veikalas galėtų paten
kinti publiką. Bus ir dainos, 
kurias išpildys L. V. 25 kuo
pos choras.

Drama “Vytautas Pančiuo
se” vaizduoja Did. Lietuvos ku
nigaikščio Vytauto gyvenimą ir 
priparodys koks reikšmingas 
žmogus musų tautai Vytautas 
yra buvęs, šitokių veikalų ne
daug Clevelando Lietuviai yra 
pastatę scenoje, nes jų pasta
tymas atsieina brangiai. Ta
čiau L. V. 25 kuopa nežiūri ar 
Fks koks pelnas iš to persta
tymo, bet nori parodyti publi
kai ką nors ypatingo.

Pranas.

ATVAŽIUOJA pp. Bačiūnai 
ir Inž. B. F. Simokaitis. Ket
virtadienį atvyksta į Clevelan- 
dą pp. Bačiūnai iš Sodus, Mich., 
ir Chicagietis tautininkas vei
kėjas, “Liaudies Tribūnos” lei
dėjas ir redaktorius, B. F. Si
mokaitis. Svečiai Kalėdas pra
leis pas pp. Karpavičius ir Žiu- 
rius (N. Olmstead). Paskui iš
važiuos į rytines, valstijas.

MALLET CREEK, O. Pp. 
Ramanauskai apvaikščiojo sa
vo 20 metų vestuvių sukaktu
ves pereitą sekmadieni. Bu
vo gražus pokilis, dalyvavo bu
ris jų draugų iš Clevelando. 
Visi smagiai pasilinksmino ir 
išsiskirstė linkėdami Onai ir 
Juozui Ramanauskams geriau
sių pasekmių. '

Ohio valstijoj per 10 mėne
sių šymet automobilių nelai
mėse užmušta arba užsimušė 
1,569 ypatos.

E. 79th ST. GARAGE
PATARNAvtmas sugedus 

ANT KELIO
GENERALIS AUTO TAISYMAS 

VISOKIŲ IŠDIRBIMŲ KARŲ
1238 East 79th Street 

ENdicott 2887 
Otis Tullar, Prop.

NEW PRICES’”
Men’s Suits or Overcoats

Cleaned and Pressed ....49c.
Men’s Suits or Overcoats

Sponged and Pressed ....25c 
Ladies Plain Dresses or Coats 69c 

Big Redaction on Repairing.
No Delivering

Rcstdale Dry Cleaning Co. 
6702 Superior Av. Cleveland, O

PARSIDUODA
Pilno ilgio moteriški vove

rės kailio kailiniai. Visai ma
žai dėvėti, šaukit

GArfield 7506

MAŽINS algas. Miesto Įs
taigų tarnautojams žada ma
žinti algas 1932 metams, su
mažinimui miesto biudžeto.

Ohio gubernatorius taipgi 
padarė 15 nuoš. apmažinimą vi
sokiu valstijos reikalų vedimo 
lėšų, išskyrus mokyklų.

Parsiduoda 
Mėsine ir Grosernė

Daro gerą Cash biznį 
Tas pats savininkas 8 metai.

Parsiduos Labai Prieinama
Kaina.

Daugiausia Lietuviai ir kiti 
ateiviai kostumeriai.

Kreipkitės
C,280 SUPERIOR AVE.

CEMENTO darbininkai prie I 
budavojinlų sutiko ant numa
žinimo algų: iki šiol ėmė $11 
į dieną, dabar patys sutiko nu-į 
;.u.šti $2 ir.dirbs už $9 į dieną.

J ČTbLASER
II a r d w a r e

Kalidy Eglaitei' žiburiai 59c augs. 
Ilalūlą Eglaitei aprodymai 5c ir 10c

DUOKIT DOVANAS KURIOS 
YRA NAUDINGOS. I

6933 Superior Ave.

Larry’s Confectionery
Cf.r.dy — Cigars — Cigarettes

Staple Groceries

KODĖL nesutaupyt 15% iki 
25% perkant RADIO, Smuiką 
arba kitus muzikalius instru
mentus iš (2)
HOEDL Music House

7412 St. Clair Ave.
Jūsų kreditas geras pas mus.

GARAGE
VISOKIE TAISYMAI 

Perkraustymai ir Pervežimai 
visokių Prekių vietoj ir kitur. 
Taipgi Sandėlis užlaikymui 

jūsų baldų ir tt.
Chester Cartage Co.

6513 SUPERIOR AVE.
Atdara naktį ir dieną.

1370 EAST 65TH ST.
Kviečiame Lietuvius atsilankyti.

Pirkit savo Kalėdines
Dovanas iš

L C K E R M A N N’ S
Drug Store

66th and Wade Park Aye,

L. GERCHAR 
Meat Market

1307 ADDISON RD.
HEnd. 3365

Linki Jums 
Linksmų Kalėdų ir 

Laimingų Naujų'Metų

Traukia Teisman Dide
les Pieno Kompanijas
Keliolika nepriklausomų Clevelan

do pienų pardavėjų patraukė atsa
komybėn nekurias didžiąsias pieno 
kompanijas už jų konspiravimą nu
statyti pieno kainas pagal jų išro- 
kavimą, bet kenksmingas kitiems.

“Pieno trustas turi gana pinigų 
panešti nuostolius per ilgų laikų’’, 
sako skundėjai. “Mažos firmos tu
ri mažų išteklių ir jos bus išstum
tos iš biznio, o tada tai pieno nau
dotojams bus bloga, nes turės mo
kėt už pienų kiek bus pareikalauta.” :

Sako kad didžiosios kompanijos! 
jau dabar numažino pieno kainų ir 
nori užlsti mažoms už akių.

Pieno naudotojams patartina ne
užleisti mažų pieno kompanijų, nes 
jos yra didelė kompeticija didėsėms 
ir tik tokiu budu pienas parduoda
mas artimai geriausia ir pigiausia 
kaina. Jeigu jos butų išnaikintos, 
tada kelios didelės kompanijos už
valdytų visų miestą ir pienas pa
brangtų. '

Maisto Paroda
Clevelando miesto auditorijoj ren

giama didelė maisto ir namų reik
menų paroda atrp Sausio 14 ir 22, 
kuriai bus bandoma išplatinti mi
lijonas visai pigių įžangos tikietų, 
kad kuodaugiausia žmonių atsilan
kytų.

Reguliarė įžanga bus 25 centai, 
bet perkant specialius tikietus kaš
tuos tik 15 centų. Tuos tikietus ga
lima bus gauti iš The Fleischmann 
Yeast Co. ir galit reikalauti savo | 
krautuvėse.

Maisto parodą rengia Cleveland 
Retail Grocers Association.

Bus visokių paįvairinimų ir bus 
duodama dovanos pinigais $175 už 
naujus keptus dalykus kokius mo- ( 
terys savo namie išgalvoja. Bus j 
Johnston’s Society orkestras kuris 
gros visus vakarus.

Paroda bus atdara nuo 1 po pie
tų iki 11 naktį.

Važiuojat Lietuvon? Rašy- 
kites į “Dirvos” Ekskursiją.

PAJIEŠKAU Agotos ir Marijo
nos Jurgelaičių, po vyru viena vadi- i 
naši Kuzma, seniau gyveno 192 Ste- 1 
phen St., Boston. Mass. Paeina ’šį 
Bardų k., Griškabūdžio par., Suval
kijos. Aš esu po tėvais Unguraitė.

Magdalena Vištartienė
1328 E. 55 Street Cleveland, O.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios

ypatos:
J. V. Girdvainis .........  Lt. 500
Petras žiūra ................... 100
Uršulė Jocienė ................... 50
Ona Juškienė ................. 150
Uršulė Juškienė ............. 100
Agota Neverauskienė .... 100
Ona Juškytė ................... 100

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

Linkime
LINKSMŲ KALĖDŲ

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

VISIEMS DALININKAMS.
THE LITHUANIAN SAVINGS & LOAN ASS’N

6712 uperior Avenue

C. & J. BEAUTY SHOPPE
1389 East 65th St. Atdara 10 ryte iki 8 vak. 

HEnderson 7073.
Shampoo & Finger Wave .......................... Spec. 75c.
Marcel ................................................................. 50c.
Manicure ..................................................................50c
Facial ................   75c

Ekspertai Operatorės visokiam darbui.

KALĖDOMS REIKMENYS

25c
89c

VISOKIAUSI ŽAISLAI NUO 10c AUKŠTYN 
Kalėdą Eglaitės parėdalai — 5c ir 10c 

Tikros Mazda Eglaitėms Bulbs (lemputes) — 3 už 
Eglaitės žiburiai — 69c Electric Toasteris —
Nerūdijanti peiliai ir šakės setas baltom rankenom $3.75 

Boy Scout Peiliai — 49c.
Praktiškos Dovancs — Įrankiai — Namų Reikmenys — 

ir Elektriški Padargai 
LOUIS EISENBERG

1169 E. 79th St. HARDWARE ENdicott 8805

EINAME IS BIZNIO
Štai jums proga nusipirkti visoje šalyje žinomų prekių 

už pigiau negu jos kaštuoja 
VYRIŠKI IR MOTERIŠKI PARĖDALAI 

FRIENDLY FIVE AVALAI 
MANHATTAN APATINIAI APVALKALAI 

KAYSER KOJINĖS IR PIRŠTINĖS 
SURETY CLUB SKRYBĖLES 

KAYLON MARŠKINIAI — ir tt. ir tt.

ADDISON ROAD DEPT. STORE 
7402-4 Wade Park Avenue

t na ■«

IW

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 

Vdptų neišrinkta. Kainos sulyginamai žemos — 
galit gauti Gintaro Dovaną nuo 75c aukštyn.

' “DIRVOS” KRAUTUVĖ
Krautuvė atdara kasdien ir vakarais iki 8.

Į 7041 Superior Avenue j
: ' kampas Addison Road :

15105 Si. Clair Avenue
Sale 5 Point Teatro

: Kitos Krautuvės: :
i 13107 Miles Ave. 1040Ų St. Ciair Ave. 1067 E. 105 St. i

BE SKAUSMO traukimas
su “MILD AIR”

Reguliariu $5 “Mild Air” $3 
Be badymų, be skausmų, be blogų 

po ištraukimo.
NATURAL 
FORM Reguliares $35.00 

NOT FORM PLATES 
$16 (Sutaupot $19)

E REĘ CxamiWiOfb į2K Sanitariškas Bridge $4.50 
p Į Jf O g Visai naturales išvaizdos plates ir
I n LL and Advice . laikys visą jusų amžių-
$70.00 Tikra Nelužtanti HECOLITE Plate ............. $34.50

OFISO VALANDOS. 9 RYTO IKI 8 VAKARO.
DR. H. J. GREENE

Kampas Hough Ave.
HEnderson 9786

„ Lietuviškai
185© East 55th St. Kalbam

KALĖDŲ DOVANOS
VYRAMS, VAIKINAMS IR VAIKAMS — KURIE 

j JUOS PRALINKSMINS!
j Ir patirsi! kad kainos čionai jums patiks — ateikit!
j Marškiniai — Kaklaraikščiai — Pirštinės — Sveteriai

Mufleriai — Skrybėlės — Kepurės — Siutai
| Ploščiai — viskas kas tik reikalinga
j Vyrams ir Vaikams.

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

Ah/L1

★ BIZNIERIAI * 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

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

J. J. LAZIGKAS
6407 Superior ave. ENd. 4635

Banks
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue 
M. ROMAIT1S 

13416jEdgewood Avenue

Printers-Publishers
“DIRVA”

6820 Superior ave. ENd. 4486
P. A. ŠUKYS

1308 E. 68th St. ENd. 4932

P hotogr aphers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535
Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.

Dry Cleaners

P ainters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-InsuranceC. F. PETRAITIS
6702 Superior Av. HEn. 7906 P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.
Groceries-Meats

RestaurantsJOE BLAŠKEVIČIUS
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
6901 Superior ave. ENd. 9720

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

T. NEURA
2047 Hamilton ave. PR. 9709

BOLES. ANDERSON
1264 E. 71 Street

T ailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 0756


