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Vokietija Nemokės 
Karo Atlyginimus
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Chicago. — 1,500,000 ge
ležinkelių tarnautojų unijų 
vadai paruošė gelžkelių li
nijoms savo nusistatymą 
kompanijų siūlomame algų 
mažinimo klausime: gelžke- 
liečiai reikalauja kad kom
panijos paneštų lygiai su 
darbininkais ir taip pat da
lintųsi pelnais. Darbininkų 
vadai sako kovos prieš al
gų mažinimą, o vietoje to 
jie siūlo Įvesti 6 valandų 
darbo dieną, jei norima ap- 
rnažint bedarbę.

Jeigu abi pusės spiesis, 
gali iškilti didelis gelžkelie- 
čių streikas.

Shenandoah, Pa. — Le
high Valley kompanija pa
šaukė atgal į kasyklas 
1,200 darbininkų. Kasyklos 
stovėjo nuo gruodžio 7 d.

Taip pat pradėjo dirbti 
Mt. Carmelyje didelė ciga
rų išdirbystė, paimta atgal 
700 merginų.

r

Streikas. Santiago, Čili. 
— Per visą Čili respubliką 
buvo apšauktas generalinis 
48 valandų streikas. Dar
bininkai reikalauja paleidi
mo kongreso ir Įvedimo pa
šalpų bedarbiams. Bedar
bių ten yra apie 150,000. '

Sovietai pradės gaminti 
automobilius. Su pradžia 
šių metų atsidarė sovietų 
automobilių dirbtuvė, Ame
rikiečių firmos išstatyta, 
kuri galės gaminti po 70,- 
000 trokų ir 50,000 automo
bilių. Tas automobilių mie
stas išstatytas netoli Nižnij 
Novgorodo ir kaštavo virš 
$154,000,000. Prie to‘mies
to ir dirbtuvių budavojimo 
dirbo 35,000, darbininkų. Jie 
dabar liko bedarbiais. Kiti 
gal tiks dirbti ten pat 'auto
mobilių dirbtuvėse.

Šis automobilių miestas 
yra vienas iš didžiausių so
vietų penkmečio projektų 
ir jau baigtas. Bet jis bu
vo pradėtas tais laikais ka
da rodėsi jog visas pasau
lis apsipirks automobilius ir 
neliks nei vieno pėkščio. 
Trys metai atgal buvo pats 
geriausias automobilių biz
nis ir sovietai tikėjosi pa
sipelnyti. Dabar laikai per
sikeitė, ir kadangi patys 
sovietų mužikai neįstengs 
tuos automobilius išpirkti, 
nes Rusijoje nėra tam tin
kamų kelių ir darbininkai 
tiek neuždirba, tai tam fa
brikui ir mašinoms, už ku
rias užmokėjo $18,000,000, 
teks surūdyti.

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3r, 1879
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SAKO, TA NAŠTA 
PERSUNKI IR NE
NORI JOS VILKTI
Berlinas. — Vokietija be

veik suplėšė ir numetė Ver
salio sutartį, Sausio 9 d. 
pareikšdama jog ji nežada 
daugiau mokėti karą laimė
jusioms valstybėms karo 
nuostolių atlyginimų.

Apie tai pirmiausia buvo 
pranešta svetimų šalių di
plomatams ir paskui žinios 
paskleista visam pasauliui.

Ta žinia labai sudrebino 
Francuziją, tuo laiku kai 
rengėsi rezignuoti užrube- 
žių ministeris Briand ir mi
rė karo ministeris Maginot.

Ant Amerikos tas atsi
lieps iš tos pusės kad Euro
pos valstybės, kurios negaus 
iš Vokietijos nuostoliu at
lyginimo, stengsis nemokė
ti Amerikai savo karo sko
lų. Francuzija nori kad S. 
Valstijos prisidėtų prie pri
vertimo Vokietiją mokėti.

Amerika dabar deda vi
sas pastangas Įrodyti toms 
valstybėms kad karo laiku 
užtrauktos paskolos ir Vo
kietijos karo nuostolių at
lyginimai yra du skirtingi 
dalykai.

Francuzija kiek matyt 
nesirengia versti Vokietiją 
mokėti atlyginimus siunti
mu kariumenės į Rheino 
distriktą, nes tas brangiai 
atsieina. Francuzija mano 
boikotuoti Vokietiją užde
dant aukštus taksus ant 
Vokiškų importų.

Vokietija sako kad nuo
stolių mokėjimas, produk
tais ir žalia medega, kas iš
neša apie $119,000,000 Į me
tus, yra perdidelė našta ir 
Vokiečiai negali daugiau 
jos nešti.

Francuzija žadėjo duoti 
Vokietijai paskolą bet da
bar ją sulaikys.

Jeigu Vokietija laikysis 
savo žodžio ir nemokės ka
ro nuostolių atlyginimų tai 
Amerika arba jos piliečiai 
turės net $22,000,000,000 
nuostolių, kadangi kitos ša
lys galės atsisakyti nemo
kėti Amerikai.

MUSSOLINI UŽ PANAI
KINIMĄ ATLYGINIMŲ

Roma. — Italijos pre
mjeras Mussolini pasireiš
kė už panaikinimą mokėji
mo karo nuostolių atlygini
mo, nes, jei to nepadarys, 
tai Europa, sako jis, susi
durs su pražučia. Nors 
Italija yra laimėtojų pusėj, 
bet matomai Mussolini ge
rai permato Europos stovį 
jeigu reikalauja nuimti Vo
kietijai ir kitoms Europos 
šalims tą naštą.

RUSIJOJ UŽMUŠTA 50
Maskva. — Sausio 7 d. 

nelaimėj ant gelžkelio ne
toli Maskvos užmušta 50
pasažierių.

Tiek žmonių užmušta iš 
priežasties bolševikų žiop
lumo. Kada nelaimė atsi
tiko, išimti iš vagonų sužei
sti žmonės buvo paguldyti 
ant gretimu relių laukti iki 
atvažiuos iš Maskvos trau
kinis su pagalba. Tuo tar
pu atlėkė prekinis trauki
nis ir daugelį iš tų sužeistų 
sumalė į šmotus.

Sovietų valdžia slepia ti
kras žinias. Manoma kad 
tokiu budu užmušta daug 
daugiau.

SUOMIAI 70 NUOŠIMČIŲ 
• “ŠLAPI”

Hensingfors. — Suskai
čius balsavimų pasekmes, 
paaiškėjo kad net 70 nuo
šimčių Suomijos gyventojų 
balsavo už atmetimą prohi- 
bicijos. Viso balsavimuose 
dalyvavo 774,487, iš jų 337,- 
418 moterys. Už atmetimą 
prohibicijos balsavo 546,- 
332, iš jų 226,820 moterys.

MUSSOLINI APDOVA
NOTAS

Roma. — Popiežius ne
senai pešėsi su Italijos pre
mjeru Mussolini, o dabar 
štai popiežius apdovanojo 
Mussolinį auksiniu pentinu, 
kuriuos nuo popiežių gavo 
tik devyni kiti asmens.

Tai antras pasikeitimas 
dovanomis nuo to kai po
piežius susitaikė su Musso- 
liniu.

KAIP APSIDRAUDŽIA- 
MA GYVASTIS

Gyvasties apdraudų biz
nis bėgyje 1931 metų Ame-, 
rikoje nukentė mažiausia 
negu kuri kita industrija 
ar komercija. Surinktos ži
nios iš apdraudų kompa
nijų rodo kad naujų gyvas
ties apdraudų užrašyta po 
$30,000,000 kiekvienai 1931 
metų dienai. Nors perei
tų metų apsidraudimas bu
vo keliais nuošimčiais ma
žesnis negu 1930 m., bet net 
300 nuoš. didesnis negu bu
vo 1916 metais.

ATSISTATYDINO PA
RYŽIAUS KABINETAS
Paryžius. — Premjeras 

negalėdamas sudaryti savo 
kabinete • vienybės, laikymui 
bendro fronto prieš Vokie
tijos pastangas atsimesti 
mokėjus karo atlyginimus, 
įteikė prezidentui Doumer 
viso kabineto rezignaciją.

Francuzija nori sulaiky
ti Vokietijai atnaujinimą 
$100,000,000 paskolos.

JAPONV-CHINŲ KA
RO EIGA

šanghai, Sausio 12 d. -- 
Chinai savanoriai pastarų 
kelių dienų bėgiu užmušė 
20 Japonų karininkų ir 500 
kareivių činsi srityje, neto
li činčow.

Tokio. — Sausio 10 Chi
nai nereguliariai kariauto
jai užpuolė kuopą Japonų 
kareivių ir apie 30 jų išžu
dė. Japonija paskui pa
siuntė'savo kareivius juos 
išvaikyti.

Londonas. — Anglija pa
sirodė daugiau pradeda pri
tarti Japonijos veikimui 
Mandžurijoje ir atsisakė 
dalyvauti išvien su Suvie
nytomis Valstijomis verti
mui Japonijoj pildyti devy
nių valstybių pasirašytą 
sutartį.

Anglija sako gavus pa
tenkinantį užtikrinimą jog 
Japonija garantuoja “atvi
ras duris”»į Mandžuriją vi
soms valstybėms kurios tuo 
suinteresuotos. Iš tos prie
žasties, sako Anglija, ne
bus jokios nąudos jeigu ir 
vers Japoniją jnelysti į Man
džuriją.

REZIGNAVO JAPONŲ 
KABINETAS

Tokio. — Sausio 8 d. bu
vo mesta bomba su tikslu 
nužudyti Japonijos impera
torių, bet nepasisekė. Ei
nant senu Japonų papročiu, 
atsistatydino Japonijos mi- 
nisterių kabinetas tam nuo- 
tikiui ištikus. Dabartinis 
kabinetas buvo poros sa- 
čių senumo.

PRISIPAŽINO MERGAI
TĖS NUŽUDYME

Cincinnati, O. — Po 19 
dienų laikymo kalėjime, C. 
Bischoff, 45 m., prisipaži
no jog jis nužudė 6 metų 
mergaitę Gruodžio 17 d. sa
vo gyvenamo namo skiepe, 
kur jis ją keletą kartų išgė
dino ir paliko nualpusią nu
mirti. Jis, per kelias dienas 
po to sekė laikraščiuose ap
rašymus apie mergaitės jie- 
škojimą ir po šešių dienų 
sugalvojo apgauti policiją, 
nuduodamas kad jis užtiko 
savo skiepe nužudytą jieš- 
komą kūdikį. Policija jį 
suėmė, bet iki šiol jis šaltai 
laikėsi ir neprisipažino prie 
kaltės. Detektivai priga- 
vingu budu išgavo jo išsį- 
pažinimą. Spėjama kad jis 
yra nepilno proto.

Švedijoje kas metai par
duodama knygų suvirš aš- 
tuonių milijonų dolarių ver
tės.

14 NULYNČIUOTA
S. Valstijose bėgyje 1931 

metų nulynčiuota tik 14 as
menų, 11 mažiau negu 1930 
metais. Šitas žinias surin
ko negrų organizacija.
z Lynčiavimas yra žudy
mas negrų be-teismo už ko
kį nors didelį prasikaltimą 
baltiesiems, pav. užpuolimą 
ir išgėdinimą moterų ir tt.

DU BILIJONAI DOLA-
RIŲ ŠALIES PADĖ
TIES STIPRINIMUI
Washington. — Senatas 

perleido bilių sutveriantį 
rekonstrukcijos finansinę 
korporaciją iš $2,000,000,- 
000, kas, manoma, duos ša
liai atsipeikėti.

Iš tos sumos valdžia duos 
paskolas bankams, apdrau- 
dos kompanijoms, namų pa
skolų įstagoms ir kitokioms 
įstaigoms kurioms stoka pi
nigų. Tos korporacijos ve
dėjais bus paskirti rimti 
ir apie finansus nusimaną 
žmonės.

ISPANIJAI GRŲSIA RE
VOLIUCIJA

Sevilijos gubernat o r iu s 
pranešė Madrido vyriausy
bei kad reikia kas nors da
ryti pagelbėjimui ukinin-, 
kams, nes dabar vos su ka- 
riumene galima juos nura
minti. Reikalinga ūkinin
kams teikti pagalba sėklo
mis ir kitaip.

Iš to pasirodo kad Ispa
nijai ne revoliucijos reikė
jo karaliui nuversti, bet 
žmonėms šiokių-tokių page
rinimų. Dabar turi ir re
voliuciją, ir karalių išsivi
jo, o šalyję kaip blogą taip 
bloga.

ANGLIJOJ SERGA FLU
Londonas. — Čia siaučia 

influenza ir žmonės mirš
ta. Pastaru laiku nuo tos 
epidemijos mirė apie 500.

Los Angeles, Calif. — 
Chrysler automobilių kom
panija žada statyti čia di
delę $3,000,000 vertės auto
mobilių sustatymo dirbtu
vę.

ANGLAI SUĖMĖ GAN
DHI ŽMONĄ

Bombay, Indija. — Su
rat distrikte tapo areštuo
ta Gandhi’o žmona, 60 me
tų senutė, ir keliolika kitų 
žymesnių Indų kovotojų.

Anglų valdžia toliau už
draudė laikyti visokius su
sirinkimus kur buna dau
giau kaip penki žmonės, to
kiu budu nacionalistų dide
li susirinkimai neįvyks.

CHICAGA NEGAUS 
$140,00,000 TAKSŲ

Chicago. — Šis miestas 
susiduria su bankrutu, ka
dangi negali išgauti taksų 
už 1928 ir 1929 metus, su
moje $140,000,000.

Sunkioje padėtyje atsidu
ria miesto valdžios reikalai 
ir mokyklų vedimas.

Majoras Cermak pasiūlė 
visus miesto tarnautojus 
laikyti darbe tik 6 valan
das į dieną vietoj 8, tokiu 
budu apmažinant algų iš
mokėjimą. Šis pasiūlymas 
neliečia policijantų ir ug
niagesių. Pats majoras su
tiko imti po $1,140 į mėne
sį vietoj $1,500.

Jeigu reiktų mokyklas 
sulaikyti del stokos lėšų, 
vaikai turėtų klausyti pa
mokų per radio.

“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRASTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 
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Iš Tautininku Konferencijos
S.L.A. Veikėjai Tinkamiausiu Rado Bačiuną — 

Gegužis nori būti Prezidentu ir sako verčiau 
atiduos SLA. Socialistams, bet nesiskaitys 

su jokiais Tautininkais ir jų T arimais.

Kandidatų kalbos
New York. — Sausio 10 

d. Pennsylvania viešbutyje 
įvyko SLA. tautinių veikė
jų ir kandidatų didelė kon
ferencija, kurioj dalyvavo 
41 žymiausių SLA. veikėjų.

Visi trys kandidatai į S. 
L. A. prezidentus pasakė 
po kalbą. S. Gegužis pata
rė jį rinkti prezidentu, nes 
jis neatsisakys nuo kandi
datavimo. J. Grinius pa
sisakė jog sutiks kandida
tuoti jeigu SLA. veikėjai' 
to pageidaus. J. Bačiunas, 
įvertino SLA. veikėjų ge
rus norus ir pareiškė jog 
sutinka kandidatuoti jeigu 
konferencija matys jį tin
kamu ton vieton.

Iš neoficialių šaltinių pa
aiškėjus kad socialistai lai
mėjo keliose vietose ne pir
mas eilės SLA. valdyboje, 
ačiū tautininkų susiskaldy
mui, konferencijos dalyviai 
stipriai pasisakė už reika
lingumą bendro fronto ir 
griežtos tautinės linijos.

Tautinės minties kandi
datai į SLA. pasidavė Su
sivienijimo gerovės pusei, 
pasižadėdami laikytis disci
plinos ir remti konferenc- 
jos nustatytus kandidatus.

Grinius ne socialistas
Paaiškėjo kad J. Grinius, 

socialistų garsintas kandi
datu į vice-prezidentus, bu
vo garsintas be jo žinios ir 
sutikimo, ir kad jis, ypatin
gai SLA. reikaluose, pirmoj 
vietoj laiko tautinę idėją ir 
yra tautininkas. Jis taipgi 
pareiškė kad nekandida
tuos ir rems tokius kandi
datus kokius šis skaitlin
gas tautinių idėjų veikėjų 
susirinkimas pasirinks.

Tą patį pareiškė ir p. Ba
čiunas.

Iškarpo konferencijos ei
ga buvo jauki, viskas vyko 
džentelmeniškai. Prasidė
jus diskusijoms, su jomis ir 
nuotaika ėmė kaisti....

Keli dalyviai pasireiškė 
už vienus ir prieš kitus pre
zidento kandidatus. Reika
lauta p. Griniaus aiškiai pa
sisakyti ar jis eina sociali
stų vice-pirmininku ir tau
tininkų pirmininku. Gri
nius pasiaiškina kad jis su
tinka kandidatuoti į tą vie
tą į kurią SLA. nariai ir 
veikėjai jį pageidaus. So
cialistams jis kandidatuoti 
neprisižadėjo, ir nesąs so
cialistu jau 20 metų!

Gegužis užsispyręs
Visi trys kandidatai bu

vo prašomi sutikti su kon
ferencijos sprendimu ir lai
kytis disciplinos. Paklaus
ti Bačiunas ir Grinius labai 
džientelmoniškai parei š k ė 
sutikimą laikytis šios tau
tiškų kandidatų ir jų rėmė
jų konferencijos nustaty
mo. Ponas Gegužis pareiš
kė jog jis nesiskaitys su 
nieko ir užsispyręs nepaju
dinamai pasakė jog kandi
datuoja nepaisydamas jokių 
konferencijų, jokių nutari

mų... Konferencijos upas 
ėmė pulti. Vienas-kitas da
lyvių p. Gegužį smarkiai 
pabara, bando sujaudinti, 
bet į jį niekas neveikė. Pa
sakyta jam kad jeigu jis ne
silaiko tautininkų bendro 
fronto, jis tuomi padės so
cialistams laimėt rinkimus. 
Bet Gegužis savo nusista
tymo vistiek laikosi.

Konferencija pasiūlė kan
didatams tarp savęs susi
tarti ir dar kitokius pasiti- 
lymus padarė ir išsiskirstė 
pietums.

Gegužis vis savo laikosi
Susirinkus antram posė

džiui, visi įtemptai laukia 
naujienų. Gegužis pareiš
kia kad kandidatai tarp sa
vęs nesusitarė.... Grinius 
ir Bačiunas pareiškė norė
ję susitarti, tačiau Gegužis 
visiškai nesileido į jokias 
derybas. Visų upas dar la
biau nupuola.

Eina diskusijos ir priei
nama prie reikalo balsuoti.

Bačiunas gauna didumą
Konferencijos pirmsėdis 

p. Strumskis dar kartą pra
šo Gegužio sutikti su visų 
pageidavimu, bet Gegužis 
atsisako skaitytis. Prieina
ma išvados — .balsuoti.

Badavimuose į SLA. Pre
zidento vietą veikėjų balsai 
pasiskirsto šiaip:

Bačiunas gauna 27 
Grinius 8
Gegužis 6
Visi sujaudinti. Grinius 

su Bačiųnu irgi labai susi
jaudinę. Susirinkimo upas 
įtemptas.

Grinius pasako labai jau
dinančią kalbą, ir į Gegužį 
adresuodamas nurodo kad 
jo toks užsispyrimas labai 
žalingas Susivienijimui. Pa
galiau pats Grinius pasako 
jog rezignuoja ir nekandi
datuos į prezidentus, reiš 
kia sutinka su veikėjų pa
geidavimu.

Atsistoja Bačiunas, ir jis 
pareiškia ipg jeigu taip da
lykai eina ir jei kitas tau
tininkų kandidatas kandi
datuoja, jei šis suvažiavi
mas mano kad antras kan
didatas (Gegužis) yra tik
rai tautininkas, tai ir Ba
čiunas savo kandidatūros 
atsisako.

Konferencijoj kilo truk- 
šmas. Dalyviai protestuo
ja kad Bačiunas neturi tei
sės atsisakyti kada didelės 
daugumos pareikšta už jį.

Pasipiktinimas Gegužiu
Grinius pakartojo savo 

prižadą remti Bačiuną, to
kiu budu Bačiunas gauna 
35 balsus, o Gegužis lieka 
tik su 6 balsais. Tačiau p. 
Gegužis išsistatė save visų 
žymiausių SLA. veikėjų pa
neigimui ignoruodamas jų 
norą ir savo kandidatūros 
ištraukti nesutiko. Veikė
jai pasipiktino ir aiškiai 
pamatė kad Gegužiui Susi
vienijimo labas nerupi. Iš
buvęs prezidentų 16 r etų,

(Tąsa ant G-to pusi.)
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Korespondencijos
PITTSBURGH

Lietuviai darbuojasi. Ne
žiūrint bedarbės ir blogų 
laikų, musų tarpe veikimas 
nei kiek nesumažėjo. Drau
gijos rengia balius, vaka
rienes ir kitokius pasilink
sminimus, ir viskas eina 
kaip geriausiais laikas.

Liet. Vaizbos Butas savo 
sumanymus vykdo vieną po 
kito. Štai nutarė surengti 
prakalbas su obalsiu “Savas 
pas Savą” ir pakviest Adv. 
P. V. ČesnulĮ iš Clevelando 
kalbėti. Kad pasisekimas 
butų geresnis, tą vakarą 
atsilankiusiems bus duoda
ma ir užkandis. Tai bus 
pirmos tokios vaišės musų 
tarpe.

Liet. Vaizbos Buto inicia- 
tiva jau apipirkta 77 akrai 
žemės netoli nuo Pittsbur- 
go, kur bus Lietuvių drau
gijų pasilinksminimo ir pa- 
silsio vieta vasaros metu; 
ten bus Įrengta salė šo
kiams ir vieta kempėms.

Lietuvių Vaizbos Butas 
susideda iš gabiausių Pitts
burgo Lietuvių biznierių ir 
profesionalų, taipgi pri
klauso jame ir visuomenės 
darbuotojai. Turėtų prisi
rašyti prie jo visi kurie jo 
darbu interesuojasi.

L. V. B. valdyba 1932 m. 
susideda iš šių pasižymėju
sių darbuotojų: Pirminin
kas P. Pivaronas; pagelb. 
— Katilius; sek. — K. Vai
šnoras; ižd. — K. Slavic
kas. Paskui seka visa eilė 
komisijų, kurios rūpinasi 
visokiais reikalais; J. Gsfe 
jauskas, A. Marčiulaitis, TU 
Gedrimas, Dr. J. Baltrušai
tienė, S. Simanavičius, J. 
Stulginskas, J. Kundrotas, 
B. Vitartas ir kt.

Taip pat Vaizbiečių pasi
darbavimu duodama kas 
sekmadieni Lietuvių radio 
pusvalandis nuo 1:30 vai. 
po pietų iš KQV stoties. 
Prie to daugiausia darbuo
jasi J. Matonis. Kelis sek
madienius dainavo Šv. Ka
zimiero parapijos choras, 
vedamas p. Medonio, taip
gi solistai: p. Miliauskaitė 
iš Carnegrie, E. Plukiutė iš 
N. S. (pirmiau Šv. Vincen
to par. choras po vadovys
te J. L. Senulio ir A. Sadau
skas). Dabar jau, pasku
tiniu pora sekmadienių, tai 
tik artistų grupelė: p. Gri
nienė, E. Miliauskaitė, M. 
Virbickaitė, J. Škulevičius, 
F. Valkauskas, J. Blium- 
bergis ir J. Kazlausko or
kestras. Kun. Z. Vipartas 
pasakė ir patriotišką kal
bą. Žmonės labai paten
kinti ir laukia musų radio 
valandos.

L. V. Butas turi dar vie
ną labai puikų sumanymą, 
tik kažin ar bus gana spė
kų jį Įvykdyti. Pittsburge

stato naują universitetą, 
kurio budinkas bus aukš
čiausias pasaulyje tos rū
šies. Kitos tautos tame 
universitete Įrengia po sa
vo kambarį, taigi ir mes 
galvojame tą padaryti, tik 
ar mums pasiseks. Gal iš 
Lietuvos gauti pagalbą bu
tų sunku, o mes patys vie
ni vargu rasime tiek pasi
šventusių. Vienok komisi
ja darbuojasi, pirmininkė 
tos komisijos yra Dr. Bal
trušaitienė.

Sandariečių pokilis. Sau
sio 24 d. rengiama 10 metų 
sukaktuvių pokilis nuo Įsi
kūrimo Sandaros Kuopų 
Sąryšio. Banketas įvyks 
LMD. salėj, nuo 7:30 vak. 
Vakaras bus su programų, 
kurį išpildys tik Pittsburgo 
įžymiausios artistės ir arti
stai ir bus vienas-kitas sve
čias artistas.

Juozas Virbickas.

Pennsylvanijos bankuose 
kas metai lieka užmiršta 
po apie $90,000 pinigų. To
kią sumą sukolektuoja val
stijos iždininkas iš užsili
kusių užmirštų arba miru
sių ir kitaip be žinios din
gusių asmenų padėtų pini
gu-

Sulyg įstatymo, pinigai 
pereina į valstijos iždą ne 
anksčiau 14 metų. Po 14 
metų, bankai privalo tokius 
užsilikusius pinigus paves
ti valstijai. Bet pirm ati
davimo valstijai, sumos nuo 
$10 ir daugiau buna garsi
namos per dvi savaites lai
ko, jieškant jų savininkų 
įgba paveldėtojų.

Bedarbiai sugryžo. Po 
apsilankymo Washingtone, 
276 bedarbiai, Kun. Cox va
dovaujami, sugryžo atgal į 
savo namus Pittsburgo sri
tyje. Bet jie parvažiavo 
traukinyje, kurį jiems neži
nant nusamdė vietinis ka
pitalistas, S. V. iždininkas 
Mellon. Jam kaštavo trau
kinis $1,242.

Tų maršuotojų vienas, su 
Lenkiška pavarde, dalyvau
damas demonstracijoj Wa
shingtone nualpo. Nuvež
tas ligonbutin, kur jį ap
žiurėjus rasta prie jo virš 
$1,500 pinigų. Matyt žmo
gelis nepasitiki bankams ir 
pinigus nešiojasi su savim. 
Neveltui bankai turi užsi
daryti, nes žmonės ištrau
kia pinigus ir neštoj asi be 
naudos.

Streikas. Pittsburgh Ter
minal Coal Co. 400 darbi
ninkų sustreikavo Horning, 
Pa., kasykloje protestuoda
mi prieš numažinimą algų. 
Unijos vadais pasakė kac 
pirmiau turės susieiti su 
kompanijos viršininkais ir 

i apkalbėti, darbininkai neis 
| dirbti.
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LIETUVIŲ AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

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

Kolonijose.

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

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

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

Informacijų kreipkitės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba į vietinių kuopų valdybas.
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CHICAGO, ILL.
Naujų Metų vakarėlis.

Ponas J. Kaulinas su žmo
na surengė šaunų vakarėlį 
pasitikimui Naujų Metų. 
Dalyvavo apie trejetas de- 
sėtkų abiejų lyčių svečių. 
Visi turėjo gud taim: mo
terėlės lošė “bunco”, o vy
rai kirto kortomis. Apie 
11 vai. vakaro prasidėjo va
karienė ir laukimas 1932 
metų. Ramiai neapsieita, 
p. K. J. Semaška pasidarė 
toatmasteriu ir visus prašė 
imti dalyvumą kalbose, ką 
svečiai ir padarė, ir tai bu
vo puikus naujų metų suti
kimas.

Kitas gražus vakaras tą 
pat dieną įvyko pas p. Ch. 
Rogers-Radžius, kur daly
vavo virš šimto svečių. Žy
mesnių svečių tarpe buvo 
komp. A. Vanagaitis. Kaip 
iš pokilių rodos tai pas mus 
blogų metų nėra.

Koncertas. Chicagos L. 
Savitarp. Pašalpos draugi
ja turėjo gražų ir sėkmin
gą vakarą Sausio 3 d. Wi
cker Park salėj. Programą 
išpildė “Pirmyn” choras, p. 
Steponavičiaus vadovauja
mas. Buvo ir solistų daini
ninkų ir šiaip paįvairinimų.

Pertraukoje, ant estrados 
buvo sukviesti tos draugi
jos nariai kurie nesirgo per 
10—20 metų; jiems buvo 
duodama draugijos dova
na: trys panelės prisagstė 
jiems gėles, benas griežė 
maršą. Tokių sveikų kaip 
ridikų buvo rodos 12 ypatų.

Gražiausia programo da
lis buvo tai Chicagos Lie
tuvių Simfonijos orkestro 
ir choro ištrauka iš operos 
“Agurkai’. Solistai buvo A. 
Steponavičienė,: A^įtalmo- 
kas, O. Skeveriufė ir P. Ja- 
kavičius. Simfonijos or
kestrą vadovauja p. Stepo
navičius. Operą ‘Agurkai ’ 
stato “Pirmyn” choras Va
sario pabaigoje.

Komp. A. Vanagaitis šį 
kartą nesveikavo ir vos tik 
galėjo savo dainininkams 
akompanuoti. Poni Oželie- 
nė sudainavo porą dainelių, 
viena iš jų buvo humoristi
nio pobūdžio. Vanagaičio 
programas šį kartą buvo 
trumpas.

Naujieniečių begėdišku
mas. Kai p. Vanagaitis pa
sirodė scenoje ir pasisakė 
kad nesveikuoja, bet vistiek 
šį-tą atliks, vienas naujie- 
nietis-socialistas, draugutis 
Pačkauskas salėje ėmė šau
kti: “Tu gausi iš ‘Naujienų’ 
$25,000!” Reikia stebėtis 
ant kiek “Naujienos” pri- 
kurstė savo pasekėjus prieš 
p. Vanagaitį. Ši(5 vakaras 
buvo ne “Naujienų” biznis, 
bet Pašalpos Draugijos, ku
riai neapeina “N.” ir p. Va
nagaičio bylos. Turiu pa
sakyti kad “Naujienų” pa
sekėjai tiek yra kurstomi 
prieš Vanagaitį kad jie iš
eina iš doros ir gėdos lyg
svaros. Chicagos Lietuviai 
pradės persitikrinti kas yra 
naujieniečiai-socialistai ir 
kokias priemones jie var
toja prieš tuos kurių jie ne
apkenčia. Mat, “Naujie
nos” mano kad jos gali bile 
vieną šmeižti, boikotuoti, 
kiršinti savo špaltose pub
liką ir trukšmus kelti kon
certuose. Ne; už tokius 
darbelius ar ųeprisieis tei
smui pasiaiškinti. O kaip 
p. Vanagaitis patraukė tą 
socialistų laikraštį teisman 
tai naujieniečiai rėkia “ge- 
valt”, mus skundžia!

Kaip gudriai tie naujie
niečiai nori išsiraityti: ki
tam jie mano gali bizniui

kenkt, “suėst”, ir už tai nie
ko jiems nesakyk.... Kei
sti gaivalai tie naujienie
čiai ir niekuo nesiskiria nuo 
bolševikų kovos budais.

Laikas rimtiems Lietu
viams arčiau juos pažinti 
ir užbaigti su jais flirtus 
musų politikoje.

Chicagos Aras.
-------- -•--------- <•"------ —
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KANADOS LIETUVIAMS

DAYTON
Nekalbėkite ko nežinote. 

Union Trust bankui užsida
rius, žmonės pradėjo nepa
lankiai kalbėti ir apie kitus 
bankus, todėl trys kiti ban
kai išleido bendrą praneši
mą, patariantį įrodyti tuos 
kurie leidžia bankams ken
ksmingus gandus, už ką 
nurodytojai gaus $1,000 at
lyginimo, o kaltininkai bus 
nubausti po $1,000 ir po du 
metu kalėjimo. Lietuviams 
patartina nekalbėti tuščias I 
kalbas prieš biznio įstaigas.

Parapijonų valia ant baž
nyčios. Mirus A. Naginiui, 
kuris nebuvo parapijom.!, 
bet prieš mirtį atliko kata
likiškus reikalavimus ir ku
nigas apsiėmė palaidoti jį 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Bet čia parapijonys pakėlė 
protestą ir velionies kūnas 
negalėjo išvysti bažnyčios, 
nors mišios buvo atlaikytos 
ir palaidotas į katalikiškas 
kapines. Taigi išeitų kad 
ne visur kunigėlis gali pa
statyt ant savo, nors ir už
mokėt gauna.

Lukšio paveikslai. Vasa
rio 1-2 d. bažnytinėj salėj 
lankysis ir rodys judamus 
vaizdus iš Lietuvos J. Luk
šys. Lietuvos_vaizdus bu
tų svarbu matyti visiems 
Lietuviams, tačiau vargu 
galės gerai matyti delei ne
tinkamos parinktos vietos. 
Patartina rengėjams paim
ti atm atsakančią salę, Bar
ney Community, kur gali
ma paveikslus puikiai paro
dyti ir žmonės bus paten
kinti. r ,

Teatrai blogų laikų ne
jaučia. Čia yra nemažas 
skaičius judamų paveikslų 
teatrų, bet juose žiūrėtojų 
visada pilna, o kaip kada 
negalima nei vietos gauti, 
reikia laukti. Viena Chi
cagos kompanija planuoja 
budavoti dar naują teatrą. 
Taip pat gausiai publika 
lanko sporto parengimus— 
kumštynes, imtynes ir ki
tokius išmistos. Reiškia, 
žmonės tam turi pinigų ir 
lankosi nors ir ‘ bedarbės 
laikai viešpatauja.

“Žentai iš Amerikos”. Šio 
mėnesio 30 d., šeštadienio 
vakare, S.L.A. 105 kuopa 
statys scenoje puikią K. S. 
Karpavičiaus komediją iš 
Amerikiečių ekskursantų 
prietikių Lietuvoje, vardu 
“Žentai iš Amerikos”. Vai
dinimas bus Ungarų kolo
nijos salėje, prasidės 8 vai. 
vakare. Visi turėsit gerus 
laikus matydami kaip Ame
rikietis senbernis pakliūva 
į bėdą kada jį suranda ta 
pati mergelė kurią jis pali
ko nuskriaudęs, 20 metų 
atgal išvažiuodamas i Ame
riką. “D.” Kor.

Atnaujinant “Dirvą” de
lei bedarbės, užtenka siųsti 
tik $2.00 vietoje $2.50, ir $1 
už pusę metų. Bet siųskite 
pašto money orderiais, ka-i 
dangi Kanados pinigai nu
puolę ir popieriniai dolariai 
nėra pilnos vertės.

Senų skaitytojų prašome 
nereikalauti musų skelbia
mų knygų dovanų, nes jos 
duodamos tik naujiems ar
ba už naujai užrašomą pre
numeratą kam kitam. No
rint gauti dovaną už nau
ją prenumeratą reikia pri
siųsti pilnai $2.50. Kurie 
nereikalaus dovanų, gali iš
sirašyti “Dirvą” už $2. Ši 
kaina yra delei bedarbės.

“Dirvos” Admin.

1932 METŲ BONU 
KUPONAI

“Dirva” jau priima 1932 
metų Lietuvos Bonų kupo
nus už “Dirvą” ir knygas 
už pilną jų vertę. Nukirp- 
kit 1932 m. kuponą ir pri- 
siuskit Administracijai.

“DIRVA”
6820 Superior a v. Cleveland, O

TORONTO, ONT.

Bedarbė. Bedarbė šiame 
mieste didžiausia: gatvėse 
banguoja darbininkų eilės, 
vieni bėga ten, kiti ten, ti
kėdamiesi kur ką užeiti, ir 
taip diena po dienos laukia 
prašvintant geresnių laikų, 
bet vilties nesimato. Val
džia teikia pagalbą bedar
biams: šeimynoms su vai
kais duoda maistą Į namus, 
pavieniai asmenys maitina
mi tam tikruose įsteigtuo
se punktuose. Prie maiti
namų punktų eilėse stovi 
nemažai ir Lietuvių. Liūd
nas vaizdas pažiurėjus į to
kią darbininkų padėtį. Su
plaukė iš Europos tūkstan
čiai jaunų vyrų laimės su
rasti, o atsidūrė baisiausia
me varge: veidai pajuodę 
kaip numirėlių, apdriskę, 
panašus į šmėklas.

Lietuviški biznieriai. Ne
vienodai bėga laikai taip ir 
bizniai ne vienodai eina. 
Vieni atidaro naujus biz
nius, kiti uždaro. Visai už
darė savo biznius šie Lie
tuviai: A. Paulius, Pr. Ru- 
šinskas, neilgai vertęsis sa
vo biznyje. Naują bizni 
atsidarė J. Grubevičius ant 
881 Dundas st. W. Biznis 
yra grosernė ir mėsos par
duotuvė, randasi geroj vie
toj.

Išsigando korespondentų. 
Toronto Lietuviai nevieno
di, kaip iš daugelio pasitai
ko: vieni vargsta, skursta, 
antri dirba, treti kortuoja, 
daugelis klubuose botos ri- 
tinėja-šaudo, daugelis alutį 
apdainuoja; su švenčių lin
kėjimais vieni kitiems ap
teikia ausinių, ir visokių ki
tokių šposų ir naujienų čia 
gali išgirsti. Randasi taip
gi Lietuvių kurie skaito ir 
rašo. Rašantieji pateikia 
vieniems ir kitiems laikraš
čiams savo pastabas iš šios 
kolonijos judėjimo. Skai
tantieji kultūringi žmonės 
pamatą tą domisi, paskaito, 
kiti jausdami kaltais sten
giasi pasitaisyti jeigu apie 
jų klaidas paminima. Bet 
yra ir tokių, ypač bobutės, 
ką patyrę jog apie jų grje- 
kelius laikraštyje parašyta, 
arba save įskaitę į tarpą to
kių kurios panašiai daro, 
laksto, nori matyt laikraš
tį, paskaityt tą pranešimą, 
na o tada, supratę ar nesu
pratę apie ką rašoma, pa-! 
sileidžia kaltinti ir įtardi-i 
nėti žmones jų “šmeižime” 
ir barasi, plepa kiek išgali. 
Patartina toms bobutėms i 
ir visiems kurie laikraščių ■ 
bijo, išsirašyti juos ir pa-į

matysit kad laikraščiai yra 
mokytojai, o ne niekintojai 
žmonių, nors laikraščiui ne
galima užtylėti pastebimus 
blogus apsiėjimus tokių ku
rie galėtų būti taip pat do
ri ir prakilnus žmonės, tik 
turi pasitaisyt.

Gražus orai. Jau prasi
dėjo 1932 metas, o dar orai 
gana gražus. Sniego pasi
rodė, bet ir vėl dingo, par
kuose žolė žaliuoja. Žiema 
matomai šymet bus labai 
lengva, iš ko bedarbiai, ir 
benamiai džiaugiasi.

Šv. Jono dr-jos susirinki
mas. Sausio 3 d. parapijos 
salėje įvyko Šv. Jono drau
gijos metinis susirinkimas. 
Dalyvavo daug narių ir at
silankė svečių. Kadangi iš
kilo daug įvairių klausimų 
apsvarstymui tai tiek erge-1 
lių prikelta kad nu. Žmo
nės taip linkę vieni kitus 
kritikuoti, užgaulioti kad 
rodos galėtų kalbėt dieną 
ir naktį ir vis medegos ne
pritruks. Rodos turėtų bū
ti rimtesni žmonės, o nie
kad susirinkime nieko rim
to negirdėti, visada tik er- 
geriai ir barniai. Vis tai iš 
to didelio “razumo”.

' Parengimai. Musų kolo
nijoje kaip kada kad pasi
pila parengimų tai brolau 
tik žiūrėk kišeniuje centų! 
Vienoj pusėj gatvės katali
kai kviečia publiką pas sa
ve, kitoj komunistai pas 
save, toliau kokių moterėlių 
“draugija”, kitur. Banga — 
ir žmogus nežinai nei kur 
eiti. Panašiai buvo Gruo
džio 31 d., naujų metų suti
kimui. Šv. Jono draugija 
surengė vakarą parapijos 
salėje su dideliu programų. 

! Publikos atsilankė pusėti
nai. Katalikai sutiko Nau
jus Metus su šv. giesmė
mis. Sūnų'ir Dukterų dr- 
ja turėjo vakarą Italų pa

rapijos salėje ir programą 
turėjo net su eudais: norėjo 

'parodyt pasaulio revoliuci

jas ir perstatyt šventuosius 
— kaip Šv. Petrą ir kitus. 
Jų publika buvo maišyta iš 
įvairių tautų, bet daugiau
sia Lietuvių, net ir katali
kų nubėgo tenai, manė pa
matys kokį šventąjį atke
liavusį komunistų lėšomis. 
Išpradžių pradėta vaidinti, 
bet toliau programe sekė 
visai ne tas kas buvo gar
sinta: vietoje šventųjų, pa
sirodė per salės duris inei- 
nanti guzikuoti valdžios dė
dės ir patarė rengėjams 
nutraukti programą ir pra
dėti šokius ir taip laukti 
naujų metų. Taigi kurie 
tame vakare dalyvavo ne
matė to ko tikėjosi.

Nemažai musu katalikių 
merginų buvo atitraukusios 
į bolševikų parengimą, pa
linkėti raudonukams.' gerų 
pasekmių kad šiais metais ; 
daugiau joms šposų iškrė
stų. Negražu kad randasi 
tokių nenusistovėjusių Lie
tuvaičių, kurios bėgioja pa
skui vyrą jeigu jis turi ko
kį aplužusį forduką, arba 
už saldainių dėžutę pasive
da jam iki paskui lieka ap
juoktos. Pametimas savo 
idealų ir bezdžioniavimas 
yra negražus darbas. Man 
neapeina ar katalikės mer
ginos butų ar bolševikės, 
bet turėtų laikytis prie sa
vųjų. F.........

VIS REIKALAUJA 
ALAUS 

Washington. — “Kryžeb 
vių” organizacija, kuri .ko- J 
voja už panaikinimą prohi- 
bicijos, patiekė Kongresui 
peticiją reikalaujančią ne
trukdomai pakeisti prohi- 
bicijos įstatymą ir legali
zuoti alų, Alaus biznig sa-č 
ko tos organizacijos vaiki, 
atidarys daug darbų ir val
stybės iždas gaus kas metai 
po $400,000,000 ineigų iš to.
Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams j Lietuvą “Dirvą”.

VIENUOLYNO 
SLAPTYBES

LABAI UŽIMANTI KNYGA SKAITYTI
♦

Su daugeliu paveikslu. 156 pusi, didumo.

Kiekvienam patartina įsigyti čią įdomią ir svarbią 
knygą pasiskaityti. Seniau jos kaina buvo net $1, 
dabar, norėdami duoti progą kiekvienam ją įsigyti, 
atiduodame tiktai už 50c. 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

PASTAI
Rašo Žinučių

Už padarytą 
atsimoka. Dar 
nų tie laikai k 
tautininkai bet 
cialistai gal but 
kaip jų sąrašo 
Į SLA. iždininl 
skundęs Washir 
donojo Kryžiai 
tautininkų Lieti 
jimo Fondą. O s 
maža dalis tau 
stačiusių narių z 
vo balsus už tą 
ėjus rinkimams 
tume tokiems d 
vietoj kryžiuko 
lį, nes jiems ne 
vietus tautiško 
mo Pild. Tarybo

▼ ▼

“Tėvynė” savo 
pom pasakė tokį 
pamokslą kokį 
Jėzuitas nebūtų 
pasakyt: tai buv< 
jų metų reikšmt 
matuotą įsitikini) 
yra be klaidų. P 
žėdnas, išaušus 
metų rytui, drąsi 
stų savo gyveni 
ir pasimokytų iš 
čiau ar pats pa 
kas sugebės past 
savo gyvenimo k: 
jo toje gyvenimi 
— ar gyvenimo < 
yra surašyta jo p 
dos ir tie nepam 
tikinimai kad ji; 
klaidų) trumpa z 
rodys. Kitaip tai 
žodžiais kalbant 
del ųelaimingiaus 
gus pasaulyje yra 
nepajiegia nieko 
kinti nei iš savo r 
žmonių darbų.”

V ▼

“Naujienos”, p 
vieną provokaciją 
skundimą valdžia:
suskubo pakepti 
tokią pat provoks 
įskundimą valdžii 
ten R. Socialistų 
nos” šukaudamos 
skundus valdžiai 
sprendžia pačios ] 
vęs. Jeigu sociali 
riuOs šiandien rep: 
ja “N.” pasižiūrėt 
rodį tai pamatytų 
sokie skundikai i 
sų” rašytojai kaip 

į ■ pas juos. Jeigu 
nos” kalba apie 
valdžiai tai turėtų 
ir kas tokius skun 
da. Jeigu to nepac 
tie skundų burbulą 

(šlykšti provokacija

Socialistai šiais i 
Į SLA. Pild. Taryto 
statę savo įžymia 
gabiausius draugus 
yra iš numirusių ; 

I kuris reikalui esar 
galėtų numirti.. An 
tuomi Įžymus kad 
karo metu sugebėji 
Amerikos R. K. 
kams tautininkų 
Gelbėjimo Fondą.

" čias tai įžymus tuo 
nos metu vaikše 
miesto gatvėmis i 
ant pečių kokią ta: 
nybę, kurią kartas i 
to pirštu bado. Vak 
ėjęs namon iš tos I 
bės išima margą p< 
jį skubiai siunčia Į 
“Naujienoms”, kuri 
ktoriai tuoj pavėrę 
sąmonių korespb: 
apie Pittsburgo Vir 
Pivaroną.
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.yt šventuosius 
Petrą ir kitus. 
jvo maišyta iš 
, bet daugiau- 
net ir katali- 

enai, manė pa- 
š ventą j i atke- 

mistų lėšomis, 
■adėta vaidinti, 
programe sekė 
kas buvo gar- 

e šventųjų, pa
salęs duris inei- 
loti valdžios dė- 
;arė rengėjams 
rogramą ir pra- 

ir taip laukti 
ą. Taigi kurie 
?e dalyvavo ne
tikėjos!.
musų katalikių 

ivo atitraukusios 
parengimą, pa- 

idonukams. gerų 
kad šiais metais 
ims šposų iškrė- 
ažu kad randasi 
įsistovėjusių Lie- 
urios bėgioja pa- 
jeigu jis turi ko- 
sį forduką, arba 
ių dėžutę pasive- 
i paskui lieka ap- 
Pametimas savo 

bezdžioniavimas 
.žus darbas. Man 
ai* katalikės įner
tų ar bolševikės, 
i laikytis prie sa-

F.....

PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

PALENGVINIMAS
GAVIMUI GRYŽIMO

LEIDIMO

LIETUVOJE LEIDŽIA “ENCIPLOPEDIJĄ” - 
AMERIKIEČIAI PRAŠOMI PAREMTI.

Parėmimas bus didelis Kultūros Darbas.

REIKALAUJA 
ALAUS

igton. — “Kryžei- 
inizacija, kuri ko- 
oanaikinimą prohi- 
patiekė Kongresui 
reikalaujančią ne- 
ai pakeisti prohi- 
statymą ir legali-.
4 Alaus biznis, sa- ’ 
irganizacijos vadai, 1 
daug darbų ir val

das gaus kas metai 
100,000 ineigų iš to.
lėtuose Dralinksminsit 
tą — užrašykit saviš-
į Lietuva “Dirvą”.

rNO 
ĖS

GA SKAITYTI 
156 pusi, didumo.

i įdomią ir svarbią 
kaina buvo net $1, 
įkvienam ją įsigyti, 
ginimą galit prisiųs- 
Valstijose), arba su 
liant $2.50 vertės 
1932 metų.

Dabar tik 50c.

A”
Cleveland, Ohio

Už padarytą blogą geru 
atsimoka. Dar ne už kal
nų tie laikai kurių ne tik 
tautininkai bet ir patys so
cialistai gal but nepamiršo, 
kaip jų sąrašo kandidatas 
į SLA. iždininkus buvo į- 
skundęs Washingtone Rau
donojo Kryžiaus valdybai 
tautininkų Lietuvos Gelbė
jimo Fondą. O šiandien ne
maža dalis tautiniai nusi
stačiusių narių atiduoda sa
vo balsus už tą žmogų. At
ėjus rinkimams mes turė
tume tokiems donoščikams 
vietoj kryžiuko padėti nu
lį, nes jiems neturėtų būti 
vietus tautiško Susivieniji
mo Pild. Taryboj.

▼ ▼ ▼

“Tėvynė” savo “čyfo” lu
pom pasakė tokį išmintingą 
pamokslą kokį nei tikras 
Jėzuitas nebūtų sugebėjęs 
pasakyt: tai buvo apie nau
jų metų reikšmę ir nepa
matuotą įsitikinimą kad jis 
yra be klaidų. Pataria kad 
žėdnas, išaušus šių naujų 
metų rytui, drąsiai atsklei
stų savo gyvenimą knygą 
ir pasimokytų iš jos. Ta
čiau ar pats pamokslinin
kas sugebės pasimokinti iš 
savo gyvenimo knygos (jei 
jo toje gyvenimo knygoje 
— ar gyvenimo dumble — 
yra surašyta jo paties klai
dos ir tie nepamatuoti įsi
tikinimai kad jis yra be 
klaidų) trumpa ateitis pa
rodys. Kitaip tai jo paties 
žodžiais kalbant bus: “To
dėl įnelaimingiausias žmo
gus pasaulyje yra tas kuris 
nepajiegia nieko pasimo
kinti nei iš savo nei iš kitų 
žmonių darbų.”

▼ ▼ ▼

“Naujienos”, pakepusios 
vieną provokaciją apie ap- 
skundimą valdžiai Viniko, 
suskubo pakepti ir antrą 
tokią pat provokaciją apie 
įskundimą valdžiai kokio 
ten R. Socialistų “Naujie
nos” šukaudamos apie kitų 
skundus valdžiai turbut 
sprendžia pačios pagal sa
vęs. Jeigu socialistai,, ku
riuos šiandien reprezentuo
ja “N.” pasižiūrėtų į veid
rodį tai pamatytų kad vi
sokie skundikai ir “dono- 
sų” rašytojai kaip tik yra 
pas juos. Jeigu “Naujie
nos” kalba apie skundus 
valdžiai tai turėtų pasakyt 
ir kas tokius skundus duo
da. Jeigu to nepadarys tai 
tie skundų burbulai bus tik 
šlykšti provokacija.

▼ ▼ ▼

Socialistai šiais rinkimais 
į SLA. Pild. Tarybą turi iš
statę savo įžymiausius ir 
gabiausius draugus. Vienas 
yra iš numirusių atsikėlęs, 
kuris reikalui esant ir vėl 
galėtų numirti.. Antras yra 
tuomi įžymus kad didžiojo 
karo metu sugebėjo įskųsti 
Amerikos R. K. viršinin
kams tautininkų Lietuvos 
Gelbėjimo Fondą. O tre
čias tai įžymus tuo kad die
nos metu vaikščiodamas 
miesto gatvėmis nešiojasi 
ant pečių kokią tai keiste
nybę, kurią kartas nuo kar
to pirštu bado. Vakare par
ėjęs namon iš tos keisteny
bės išima margą popierį ir 
jį skubiai siunčia į Chicagą 
“Naujienoms”, kurių reda
ktoriai tuoj pavergia į ne
sąmonių korespondenciją 
apie Pittsburgo Virbicką ir 
Pivaroną.

Vyriausias Imigracijos 
Komisijonierius nesenai bu
vo paskelbęs įsakymą kad 
visi svetimšaliai kurie nori 
laikinai išvažiuoti ir liuosai 
sugryžti vėl į šią šalį, nuo 
naujų metų turės asmeniš
kai nuvykti į arčiausią Imi
gracijos Stotį ir ten surašy
ti savo aplikaciją (prašy
mą) Re-entry Permit (Gry- 
žimo Leidimo) gavimui. Po 
trisdešimties dienų reikės 
vėl asmeniškai į tą stotį nu
vykti ir atsiimti tą leidimą 
jei jis bus pripažintas duo
ti.

Prieš tokį svetimšalius ap
sunkinantį patvarkymą pa
sipylė daug protestų. Mat 
kai kuriems tektų važinėti 
du kartu net po kokius 200 
ar 300 mylių.

Dabar Imigracijos Komi
sijonierius išleido tam pa
tvarkymui pataisymą, sulig 
kuriuo paliuosuojami nuo 
asemeniško važinėjimo į I- 
migracijos Stotis šie svetim
šaliai :

1. Visi tie, kurie atvyko j 
Ameriką po 1924 m. Liepos 
1 dienos.

2. Visi tie, kurie užsire
gistravo sulig 1924 m. įsta
tymu sumokėję $20 ir gavę 
registracijos kortą.

3. Pagaliaus visi tie kurie 
padavė prašymus ir gavo 
Gryžimo Leidimus jau po 
1932 m. Sausio 1 d., o rei
kalaus tokio leidimo antru 
kartu. (Tas taikoma atei
čiai.)

Tų trijų rūšių svetimša
liai gali siųst savo aplikaci
jas (Form 631) del Re-En
try Permits, kaip ir pir
miau, stačiai į Washingtoną 
pąštu.

Gi visi tie svetimšaliai ku
rie atvyko į Ameriką prieš 
1924 m. Liepos 1 d. ir kurie 
neįsiregistravo, turės savo 
aplikacijas del Re-Entry 
Permits įteikt Imigracijos 
valdininkui asmeniškai bent 
kurioje Imigracijos Stotyje, 
kad ir ne savo apielinkėję, 
ir iš ten asmeniniai atsiimt. 
Jei, esant svarbioms prie
žastims, kas negalėtų asme
niškai į Imigracijos Stotį 
nuvykti, tai gal siųst ten sa
vo aplikaciją paštu, pridė
damas užliudytą Affidavitą 
kodėl asmeniškas atvyki
mas negalimas.

Vyras reikalaujantis Re- 
Entry Permit kartu ir savo 
žmonai, ar vaikams, galės 
atlikt reikalą vienas.

P. Bukšnaitis

DEL AMERIKIEČIŲ 
DOVANŲ

Skaičiau “Dirvoje” apra
šymą “Del Amerikiečių Do
vanų”, *kur vienas patari
mas nėra geras. Pasakyta 
kad “geriau butų tą patį 
rūbą siųsti nepasiutą, me- 
degos formoje, daugiau pa
sitenkinimo suteiksit savo 
motutei, sesutei ar broliu
kui, ir jums bus pigiau.”*

Tas negerai pasakyta ir 
nereikia panašiai daryti, 
nes žmonėms daugiau kaš
tuotų. Man taip pasitaikė: 
nupirkau šilko ii' pasiun
čiau, ten turėjo užmokėti 
muito 150 litų. Atrašė kad 
už tuos pinigus butų galėję 
Lietuvoj geresnio šilko pir
kti. Gatavus pasiuntus už
simoka 6 litus, ar jie bus 
nauji ar seni drabužiai.

P. Masiulis.

Jus visada išgirsdavote 
kiekvieną savo tolimos tė
vynės balsą ir ateidavote 
talkon bent didelį ir svarbų 
darbą dirbant. Mes tiki
mės kad ir dabar musų bal
sas neliks neišgirstas, nes 
dabar dirbamas ypatingai 
didelis musų tautos kultū
rinis darbas, kuris reikalau
ja nepaprastai daug jėgų ir 
kapitalo ir kurį jus jau 
prieš didįjį karą buvot pra
dėję. Tasai darbas yra 
tai “Lietuviškosios Enci
klopedijos” leidimas. Tam 
darbui atlikti susibūrė įvai
rių pažiūrų Lietuvos profe
soriai, mokslininkai, visuo
menės veikėjai, rašytojai, 
ekonomistai, įvairios orga
nizacijos; jų darbo pradžia 
jau realizuota — parašytas 
ir išleistas 1-mas “Liet. E- 
jos” sąsiuvinis pasiekė dau
gelį skaitytojų. Tai yra tik 
pradžia, nes tokių sąsiuvi
nių bus išleista daugiau 
kaip šimtas. Tokį milžiniš
ką darbą vieni rašytojai ir 
leidėjai negali atlikti.

Todėl “Lietuviškosios En
ciklopedijos” leidėjas, Ko
operacijos Sąjunga “Spau
dos Fondas” šaukia Ameri
kos Lietuvius į bendrą dar
bą ir tikisi kad užjūrio bro
liai tikrai padės tą gražų ir 
brangų musų tautos amži
nos vertės paminklą statyti. 
Visos kultūringos tautos 
turi išleidę arba leidžia en
ciklopedijas, nes gerai žino 
kokia didelė yra jų kultūri
nė vertė ir kaip daug nau
dos atnešta kiekvienam 
šviesuoliui ir norinčiam to
liau šviestis.

“Lietuviškoji Enciklope
dija” taipgi ne vienam Lie
tuviui atvers naują šviesos 
langą, nes joje bus suklasi
fikuotas. visas ligšiolinis 
žmonijos žinojimas bei at
radimai. Be to, “Liet. E-jo- 
ja” bus daug įvairiausių ži
nių iš Lietuvos gyvenimo — 
jos mokslininkų, visuome
nės veikėjų, rašytojų, vietų 
paveikslai ir aprašymai. O 
ypatingai daug žinių, vaiz
dų bus iš Amerikos Lietuvių 
gyvenimo, pradedant emi
gracijos pradžia ir iki šių 
dienų kas kitose enciklope
dijose visai praleista arba 
tik keliais žodžiais tepami
nėta. O juk ir užjūrio bro
liams bus malonu “Lietuviš
kosios E-jos” puslapiuose 
rasti savo tėvynės ir Ame
rikos Lietuvių gyvenimo 
vaizdų, įvairių kovų bei 
veiksmų aprašymų. “Liet. 
E-ja” bus jums nuolatinis 
svečias, kuris gimta kalba 
pasakos apie tolimą tėvynę. 
Tad tegul nelieka neivienas 
Amerikos Lietuvis be “Liet- 
E-jos” Ir mes tikime kad 
Jus tikrai ateisite mums į 
talką, ir tada visų laukiama 
“Liet. E-ja” geriau ir grei
čiau bus išleista. O ta taika 
nėra taip jau sunki — sių
skit visų Lietuvių organiza
cijų, susivienijimų, klubų, 
draugijų, mokslininkų, vi
suomenės bei kultūros vei
kėjų, rašytojų ir kitų dar
buotojų aprašymus, istori
jas, biografijas, fotografi
jas ‘Liet. E-jos’ Redakcijai; 
prenumeruokite, kitus Lie
tuvius ir visokias organiza
cijas raginkite prenumeruo
tis “Lietuviškąją E-ją” ir 
tuo materialiai ir moraliai 
paremsite musų darbą.

Mes jau turime arti 3,000 
prenumeratorių ir jei tik A- 
merikos Lietuviai prenume-

ratomis rems mus—greit ir 
mes galėsime daug didesnį 
prenumeratorių skaičių tu
rėti.

Prenumeratos tvarka ir 
sąlygos tokios: Dabar pre
numeruojamas iš karto vi
sas pirmas tomas, kurį su
darys 12 sąsiuvinių. Kiek
vienas naujas sąsiuvinis iš
eis maždaug kas mėnuo. 
Pirmas sąsiuvinis jau išėjo. 
Išėjus pirmam tomui, bus 
leidžiami ir kiti tomai.

Viso pirmo tomo prenu
meratos kaina Amerikoje 
paprastu popierių tik 7 dol. 
Liuksusiniu popierių $8.50.

Gavę prenumeratos pini
gus, tuoj siunčiame išėjusius 
“Liet. E-jos” sąsiuvinius.

Pinigus ir visokius raštus 
siųsti tokiu adresu:

“Spaudos Fondas” 
Kaunas, Laisvės Alėja 

Lithuania
62.

DEMOKRATAI PERVA
RĖ SAVO TARIFO

BILIŲ
Washington. —Demokra

tų partija, turėdama Atsto
vų Bute didumą narių, per
varė savo partijos tarifo 
bilių. Už bilių balsavo 214, 
prieš — 182. Tai pirmas 
smūgis Republikonų 
nistracijai.

Tas bilius atima 
dentui galę mainyti 
kainas ant rekomendacijos 
tarifo komisijos ir palieka 
teisę pačiam Kongresui.

admi-

prezi- 
tarifo

‘Dirva’ *1 Kurie neišgalit mokėt visos prenumeratos už 
metus $2.00, siųskit tik Vieną Dolarį ($1) 
ir gausit “Dirvą” be sutrukdymo, o kitą pus
metį prisiųsit vėl $1.00.

KAIP PAGAMINTI
GERĄ KAVĄ

Puodukas geros kavos, gal 
but, suteikia žmonėms daugiau 
malonumo negu kas kita. Pagal 
tvarką mes geriam kavą tris 
kartus į dieną, ir vargingiau
sias darbininkas gali gėrėtis 
kava taip dažnai kaip ir milijo
nierius. Kad kava tikrai bu
tų skani, reik žinoti kaip ją pa
gaminti.. Nėra abejonės kad 
geriausia kava pagaminama se
nose Europos šalyse ir mes vi
si atmenam kokį puikų skonį 
ji turi ir daugelis musų norėtų 
žinoti kaip tos Senos šalies šei
mininkės tokią skanią kavą pa
gamina.

Štai kur paslaptis. Senoje 
šalyje kava esti sumaišoma su 
Franck’s Cikorija, kuri jai su
teikia tikrą kvapą ir puikų sko
nį. \

Gaminant kavą, pridėk arba
tinį šaukštuką Franck’s Ciko
rijos, tą galima daryt dedant 
kartu su kava į verdulį, ir jus 
pamatysit kiek kavos skonis 
bus pagerintas. Geriausia ka
va buna tik su Franck’s Ciko
rija.

Jus galite pirkt Franck’s Ci
koriją grosernėse ir kavos par
duotuvėse. Mes mielu noru pri- 
siųsim jums sampelį jei tik pa- 
rašysit mums. Prisiųskit 10c 
pašto ženkleliais (stampomis) 
persiuntimo lėšoms, į Heinr. 
Franck & Sons, Flushin, N. Y.

Nusižudė grabe. Palat
ka, Fla. — Vienas žmogelis 
pasidirbdino grabą, atsigu
lė į jį ir nusišovė. Prieš tai 
parašė, raštelį prašydamas 
laidoti jį paprastai, be jo
kių išlaidų. \

ma. Nuo 1929 metų, kada 
buvo akcijos aukščiausia 
pakilusios, jų nupuolimas 

korporacijų akcijos bendrai pasiekė $32,000,000,000 su- 
nupuolė $10,784,330,000 su- mos.

AKCIJŲ NUOSTOLIAI
1931 METAIS

1931 metais šimto įvairių

KAVA

Franck's
Chicory

PASKANINTA SU

FRANCKS
Gaukite Kava be
jos visose Cikorijos
gerose yra

grosernėse panašiai
ir kavos kaip maistas
krautuvėse. be druskos.

HEINR FRANCK SONS inc.
FLUSHING. N.Y.

SUTEIKIA
PUIKIAUSI
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Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą “Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu
UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 modernišką minučių su geriausiais pasaulio lokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio 
pasakoji m ai apie šiandieną tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradienį, Ketvirtadieni ir Šeštadienį, vakarais pe.\ N.B.C. radio tinklą.

Aš išsižadėjau šiurkščiu erzinimu
“Žinoma, aš esu LUCKY vartotojų tarpe. Pereitą vasarą, kada aš buvau 
atostogoms Sierras kalnuose, aš šešias mylias ėjau pėsčia nusipirkti sau 
LUCKY STRIKE atsargai. Kada prasidėjo kalbamosios filmos, tada aš išsi
žadėjau šiurkščių erzinimų, ir nuo to laiko visuomet rūkiau LUCKY 
STRIKE. Tas jūsų patobulintas Celofaninis įvyniojimas su skveteliu, atida
ryti pakelį, tai tikras turtas.” . j . “T" ę-
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MES SU TAUTININKŲ KONFERENCIJA
*----------------------Kaip šiame numeryje 1- 

* me puslapyje matote, telpa 
- platus pranešimas apie tau- 
' tininkų veikėjų pasitarimą 
L SLA. kandidatų klausime. 

Nors nežinome kaip galuti
nai klausimas išsiriš ir kas 
bus kandidatai, mes šiuomi

* pareiškiame jog laikysimės 
su “SLA. Tautininkų Vei- 
kėjų Atstovybe”, kurią su-

• darė ir užtvirtino žymiausi 
S.L.A. veikėjai, susirūpinę 
Susivienijimo likimu.
z Pasitikime kad su tuo su- 
tiks “Liaudies Tribūna” ir 
'‘Sandara”. “Vienybė” su
tinka, jos atstovai dalyvavo 

/’ konferencijoje ir pasirodė 
labai aktivųs visame. Kiek 

.. “Vienybė” pažymi, rytinių 
valstijų sandariečiai irgi 

r(. pasireiškė už bendravimą 
.. su vienybieeiais.

“Sandarai” gal bus sun
kiausia, nes ji buvo beišly- 
ginai už Gegužį, taigi jeigu 

; neatsargiai apsieis, Sanda- 
1 da (organizacija, kiek jos 
; dar tėra likę) skils ir gal 

but visiškai suirs.
I Kaip kiti tautininkai taip 
; ir mes negalime atsistebėti 
; p. Gegužio užsispyrimu ir

nusistatymu kad geriau lai 
'• Susivienijimą paima socia

listai, jeigu jam neatiduo
da.... šešiolika metų pre- 

, zidentavęs, p. Gegužis pa
sirodo kuomi esąs.... Jis

■ pasirodo neturi nei tiek in- 
i teligentiškumo ir džentel- 
; moniškumo kaip turėjo se-
■ nesni SLA. prezidentai, ku-
■ rie nepretendavo jokiais in- 
s teligentais.
!  \

: Amerika Lieka tik Viena 
su Prohibicija

Keletas valstybių pastarų 
dešimties metų bėgiu buvo 
jsivedusios prohibicija vie
nokio ar kitokio griežtumo, 
bet po kelių metų bandyme 
pasirodė jog iš to naudos 
jokios negauna, žmonių ne
priverčia išsižadėti svaigi
nančių gėrimų vartojimo, ii 
nutarė gryžti prie legališ- 
ko svaigalų pardavinėjimo.

Pora savaičių atgal pro- 
hibiciją atmetė ir Suomija, 
šiaurės Europos progresin- 
ga respublika, kuri nuo ei
lės metų — dar ir prieš ka
rą — buvo linkus prie vi- 

: šokių bandymų visuomeni-
■ nio gyvenimo utopijų.

Šiandien liko tik vienos
■ Suv. Valstijos su savo grie- 

žta prohibicija, kurios nie- 
kas nepildo. Lieka dabar

:! tik vienu užsimojimu nu- 
šluoti tą įstatymą kuris at- 

įi nešė šaliai tiek blogo, ir su- 
;! grąžinti seną tvarką, kuri 

naudingesnė ir šaliai ir 
' sveikesnė piliečiams.

II -------------
“Naujienų” Pasiteisinimai

“Naujienos” Sausio 8 d. 
numeryje net dviem straip
sniais rėžia “Dirvai”. Vie- 

j name už musų pastabas 
apie M. J. Viniką, socialis- 

:i tų kandidatą į SLA. Sek- 
;; retorius, antrame už musų 
jį patėmijimus kaip socialis- 
į tai, pasivadinę visokiais ti- 
■; tūlais, slėpdami savo parti- 
■' jos vardą, nori apmuilinti 

visuomenei akis patrauki- 
į mui SLA. narių balsuoti už 
j jų kandidatus.

. Necituojant “Naujienų” 
; išvedžiojimų, į pirmą strai

psnį, “Gramofonas”, štai ką 
j pasakysim: Sandariečiai ir 

jokie tautininkai su socia

listais nedarė jokio bloko 
už subendrinimą kandidatų 
sąrašo ir 'tokiu budu Vini- 
kas nėra tokių sutarčių pa
sekmė, taigi jis ir negali at
stovauti tautininkų ar san- 
dariečių tame sąraše. Jei jis 
sutiko priimti Grigaičio pa
siūlymą ineiti į socialistų 
sąrašą tai todėl kad jis sim
patizavo (ar gal “širdyje” 
ii’ buvo socialistas, kaip jis 
kartais pasigirdavo) socia
listų pusei. Jis tautininkų 
ir sandariečių tarpe nepa
sižymėjo tiek kad jie butų 
matę tinkamu statyti Vini
ką į kokią nors vietą SLA. 
sąraše.

(“Naujienos” ir pačios 
mėgsta užštempeliuot ‘faši
stais’ tuos Lietuvos žmones 
kurie buvo kitose partijose 
ir dabar prisitaikė prie da
bartinės Lietuvos vyriausy
bės.)

Nereik Susivienijime tu
rėti “4,000 arba daugiau” 
socialistų, užtenka keletui 
pasiversti demagogais ir 
tokiomis machinaci jomis 
kaip šiuo atveju panaudojo 
socialistai, patraukti nenu
sistovėjusius S.L.A. narius 
balsuoti už Viniką ir kitus.

Rusijoj komunizmas įvy
ko ne del to kad ten buvo 
visi komunistai, bet dėlto

kad keli gudragalviai pa
taikė laiką ir progą.

Į antrą straipsnį, “Parti
nis Žlibumas”, štai kas rei
kia pasakyti: “Naujienų” 
redaktoriaus pavartojimas 
“gražių” būdvardžių prieš 
“Dirvą” ir “kvašistus” pa
rodo jo stoką faktų, ir 
tikisi žmones pertikrint pi
giais būdvardžiais.

Girtis kad socialistai ne
sibijo savo vardo ir kad 
jiems rupi tik SLA. gerovė 
nepriderėtų. Jeigu nesibi
jotų savo vardo, nesislaps
tytų, kaip darė komunistai, 
po jiems svetimais titulais: 
“vakarų komitetas”, “pa
žangiųjų”, “progresyvis” ir 
tt. Tautininkai visur eina 
savo vardu.

O ant kiek socialistams 
rupi SLA. reikalai parodo 
socialistų darbai praeityje, 
kuomet jie leido “Kovą” ir 
norėjo SLA. suskaidyt; kuo 
atsižymėjo tie kurie dabar 
socialistų peršami į SLA. 
vadus, ir tt. ir tt.

Nesibijok nežinojimo, bi
jok klaidingo žinojimo. Dėl 
jo visa pikta pasaulyje.

Tasai, kuris daug kalba, 
retai įgyvendina savo žo
džius. O išmintingas žmo
gus visuomet bijo, kad jo 
žodžiai nebūtų skaitlingesni 
už jo darbus.

Per dieną snaigės su vėtrom sukės;
Šnarėjo eglės dusliai miške;
Diena jau niaukęs. Dangaus žvaigždutės 
Išsagstė erdvę šviesa skaidria.
Neošė eglės, vien tyliai klausės 
Kaip žemė rimo su tvariniais.
Kaž-kas ir žmogaus krūtinėj rausės, 
Nešė jam džiaugsmą sniego keliais.
Ir gaubė žemę tyla šventutė.
Šviesiuos salionuos nešoko poros. 
Neverkė vargšai urve ar kūtėj — 
Visus liūliavo ramybės choras.
Tik žemės šventą suardė tylą 
Bokšte sugaudęs dvyliką kartų 
Varinis varpas skardžiai prabilo, 
Nunešė žinią ik’ Rojaus vartų.
Atgijo dangus, atgijo žemė — 
Erdvėj sužibo žvaigždė auksinė.
Varpo gi aidas nešiojo žinią: 
“Naujam pasauliui Kristus jau gimė!” 
Ant eglių pirštų sniego žvaigždelės 
Varpo paskelbtą žinią bučiavo. 
Šypsojos vargšai kad Tas yr’ gimęs 
Kurs kartą žemę jau išliuosavo.
Paskiau salionus šviesa užliejo, 
Rytuos pabiro aušros karoliai — 
Visi Tuo džiaugės kuris atėjo, 
Kuris mokino visus but broliais.
Ir giesmė varpo, pripildžius žemę, 
Erdvės mėlynėj tilo, nutilo.
O žmonių dvasios, ikšiol aptemę, 
Kentėt ir džiaugtis naujai pakilo. 

Zarasai. V. Dainoras.
I

NAUJI METAI
Ir su saule ir su vėtrom
Ritas nauji metai.
Tai vilčių naujų, svajonių 
Jųjų pilni ratai.
Jei su saule neša godas 
Žmonijai kitokias, 
Tai kiekvieno širdis, rodos, 
Šypsosi tik, juokias.
Bet jei vėtromis jie sukas
Tai krutinę gelia.
O širdyj tada jau rūkas 
Audžia niūrią dalį.
Jei naujieji neša saulę, 
Nereik stingt, suausti.
Ir kietai reik grudint valią, 
Jei vėtros ims siausti.

Zarasai V. Daiuoras.

Juodųjų Afrikiečių Gyvenimas
Rašo KAROLIS VAIRAS.

JUODŲJŲ NAPOLEONAS — ČAKA
(Tąsa iš pereito numerio)

čakas liko vadu. Čakas, iki šiol buvęs 
Mtetva kariuomenės vadu, dabar liko jų 
išrinktas vadu Dingisvajo vieton. Jis buvo 
dvidešimt keturių metų amžiaus — auk
štas, gražus, raumeningas. Jis visur pasi
žymėjo jėga ir mitrumu, kas jo žmonėse 
kėlė jam dideliausio palankumo ir meilės. 
Jo fiziška patvermė buvo nesulyginama. Jie 
buvo ne tiktai geriausis ir narsiausis ka
rys, bet taip pat mitriausis ir vikriausis 
šokėjas ir žaidėjas.

Čako laikais jo tipo asmeniui nebuvo 
ramios karjeros —reikėjo pasirinkti arba 
pulti kitus, arba būti kitų užpultam. Karas 
Čakui buvo jo įgimtas elementas, jo visa 
siela buvo sukoncentruota ant karo klau
simų. Jo bude buvo tiktai dvi šiltos viete
lės — viena Dingisvajo seserei ir antra jo 
motina, kuri tiktai jam ir del jo gyveno. 
Pasigailėjimo jausmo jis nepažino. Kaipo 
organizatorius jis buvo ypatingas; disci
plinos jis griežčiausia reikalavo netik iš 
kitų, bet ir iš savęs. Tie istorikai kurie 
smerkia jį kaipo žiauruną ir kraugerį, daž
nai nenori matyti jame čia suminėtų didy
bės požymių; tuo tarpu tai buvo asmuo 
kurį jo karingi ir organizatyviai gabumai 
prilygina ir kitų tautų didiesiems karve
džiams ir herojams.

Dingisvajo buvo didis karvedis, bet Ča
kas jį peraugo, jo armijų našumu, karin
gumu, organizacija ir narsumu stebėjosi 
tų laikų pasaulis.

Čakas padalino savo kareivius į pul
kus, sugrupuodamas žmones sulig jų am
žium. Jie visi gyveno kareivinėse, griežtoj 
vyresniųjų priežiūroje. Vedusių jų tarpe 
buvo labai nedaug. Jų maistas būdavo pa
renkamas toks kurs tiktų karingiems žmo
nėms. Eilinių kareivių tarpan įmaišomi 
jaunikliai karo nelaisviai, kuriems duoda
vo pasirinkti kareivio tarybą, arba amžiną 
vergiją.

Senovės nepatogi jietis “asegai” pakei
sta lengvesne ir patogesne vartoti—tuo nau 
juoju ginklu buvo galima ir durti ir kirsti. 
Kiekvienas kareivis turėjo didoką jaučio 
odos skydą, kurs saugojo visą kūną.

Zulu Čako kareiviai kaudavosi kai de
monai ne tik dėl to, kad jie buvo drąsus ir 
jų visų tikslas buvo siekimas pergalės, bet 
ir dėl to, kad' jie žinojo jog jie žus jei su- 
gryš pas Čaką pralaimėję. Mirtimi būdavo 
baudžiami net tie kareiviai kurie neparsi- 
nešdavo iŠ kovos lauko savo skydo, arba 
jieties. To jų armijų narsumo ir demoniš
kumo išdavos buvo tokios, kad visoje da
bartinio Natalo teritorijoje ir dar toliau 
už jos rybų neliko nieko: visi žmonės buvo 
išžudyti, jų kraalai sunaikinti, jų galvijai 
atiduoti Čako kariams. Iš jo buvusiųjų 
priešininkų likučių, pasitraukusių už jo 
pasiekiamų linijų, atsirado tautelės Mata- 
bele, Mokoloko, k. Nyasalando negrai An
gom tai jo didžiųjų gaujų atskala.

Gerai žinomas Bantu negrų rašytojas 
S. M. Molema šitaip suglaudžia didžiųjų 
Čako karų išdavas:

“Šitaip jis nešė kardą ir ugnį į kaimy
nų kraštus, gainiojo, blaškė ir varė į sąmišį 
kaimyniškas gentis, skerdė ir žudė lygiai 
priešus ir draugus, kaip tiktai jam pasida
bojo.... Čakas per dvidešimt penkeris 
metus išskerdė arti milijono žmonių, nuva
lė ir apnuogino gerokai iki to apgyventas 
ir derlingas žemės sritis ir kruvinomis rai
dėmis įrašė savo vardą istorijoje.”

Čakas ir namie buvo tas pats karinga
sis Čakas. Jis niekam nerodė susimylėjimo 
jausmo ir bausdavo savo žmones be jokios 
matomos priešasties. Jo budeliai visu laiku 
būdavo pasirengę bent kuriuo laiku imti, 
vadui įsakius, tuos kurie nepatiko jam ir 
nudėti juos. Vienas paprastų bausmės bū
dų būdavo užmovimas nelaimingojo ant 
stiebo, kur nors krūmuose žvėrims maistui. 
Tai mums primena Sienkievičiaus aprašy
tus epizodus iš kazokų karų su Totoriais: 
Čako akyvaizdoje niekas nedryso stovėti. 
Pažiūrėti į vado veidą iš arti ar sučiaudėti 
būdavoJ mirtim baustinas nusikaitimas.

Nežiūrint to, Čakas vis tik buvo savo 
savo kareivių mylimas ir dievinamas taip 
kad retai kur galima užeiti tokį vadui at
sidavimą. Pavyzdžium galima suminėti kad 
ir tokį faktą. Čako tarnas, senas Zulu, kar
tą palietė netyčia Čako ranką ir sako su
drebėjęs iš aistringo susijaudinimo. Misi
onierius, kalbėdamas su tuo seniu tarnu, 
pasakojo jam apie dangų ir dangiškąją lai
mę. Senis klausėsi ir gabaus užklausė, ar 
Čakas bus tame danguje. Misionierius susi
mąstė. Senis, nei nelaukdamas atsakymo,

pareiškė kad jam verčiau tarnauti savo 
vadui Čakui “kitoje vietoje”, negu būti 
danguje be jo. Jo kareiviai taip mylėjo jį 
kad kovos lauke prieš mirdami prašydavo 
jį praeiti pro šalį, kad jų akys paregėtų jį 
paskutinį kartą.

Čakas neturėjo žmonos, nors jo motina 
Nandi maldaudavo jį vesti ir turėt įpėdinį. 
Jis turėjo nemaža sugulonių, bet jų vaikų 
nepalikadavo gyvais: arba jų motinos bū
davo nužudomos pirm pagimdysiant, arba 
vaikai būdavo žudomi tuojau po gimimo. 
Afrikos negrai myli vaikus, bet Čakas 
nežinojo to jausmo, kaip nežinojo ir kito
kio švelnesnio meilės moteriškės jausmo.

Bantu negras T. Molofo savo istoriš
kame romane “Čaka” net pasakoja kad Ča- 
ks užsmaugė savo motiną Nandi ir savo 
mylimąją, Dingisvajo seserį, Nolivę. Jis pa
daręs tai buk dėl to kad Isanusi įtikinęs jį 
jog meilė moters ir šeimos neleisianti jam 
iškilti garbėje ir galybėje. Čakas negalėjo 
vesti Noviles dėl to kad jos giminės buvo 
išmirę ir nebuvo kas beturi teisės priimti 
už ją “lobola”, tai yra jaunikio sumoka
mus už jaunąją jaučius. Bet jis ją mylėjo ir 
lankė ją iki ji liko nėščia. Anot Mofolo, Isa- 
nusio prikalbintas Čakas pasiryžo praša
linti vienintelę moterį kuriai jis vis dar 
turėjo šiek-tiek žmogiško jausmo. O Nolive 
buvo taip daili kad dailesnės moters Čakas 
nematė. Ją buvo pamylėjęs Nkulunkulu 
(Dievas) ir per ją norėjo parodyti žmo
nėms moters grožio tobulybę.

Čaka neturėjo pakankamai drąsos nu
žudyti Nolivę. Bet Isanusi gundė jį:

— Tikrai tu esi žmogus, Čaka. Mačiau 
tavyje nerimą, kai tu žiurėjai į Nolivę.... 
Bet vadas neprivalo dvejoti ir atidėlioti 
vykinimą savo nuosprendžių....

Pagaliau atėjo paskutinė Noli vės die
na. Ji buvo nėščia. Čakas atėjo pas ja ir 
atsinešė su savim, pasislėpęs, ilgą pinti
nėms dirbti adatą. Čakas priėjo prie jos, 
glamonėjo ją, mylavo ir klausė kaip ji jau
čiasi. Nolivė atsakė:

—Čaka, tu esi mano viešpats, tavo 
veidas susirūpinęs, ko esi susikrimtęs?....

Ir bekalbant, Čakas viena savo ranka 
užgniaužė jos burną, o antra ranka smeigė 
adata po jos pažasčia, apvertė ją ant šono 
taip, kad jos žaizdos kraujas netekėtų iš 
jos. Adata, matyt, buvo užnuodyta.

Nolivė ir mirties valandoje, gailestin
gai žvelgdama į Čaką, kartojo:

— Čaka, mano mylimasis, tu esi dabar 
mano tėvSs Jobe, tu esi mano brolis Din
gisvajo. ...

Ir Nolivės tarnaitė buvo nužudyta: Ča
ko tarnas Ndlebe paleido gandus buk No
livė mirusi dėl tds tarnaitės burtų.

Panašiu budu jis nužudė ir savo mo
tiną, kurios nusikaltimas buvo tame kad ji 
dryso paimti auginti vieną Čako sugulovės 
kūdikį, kurs gimė Nandi kraale. Pasklidus 
žiniai apie motinos Nandi mirtį, Čaka ap- 
sibėrė dulkėmis, gedulo ženklui, ir šaukė:

— Vargas man, mano motina mirė! 
Kitų gryčių durnai kyla aukštyn, tik mano 
gryčios durnų man nebeliko....

(Bus daugiau)

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

Reikalaukit “Dirvoje”

JAU GATAVA

Baudžiauninke
Keturių veiksmų Melodrama 

iš Baudžiavos Laikų

Knygelė 50c. 11 knygelių už $5.00.

i J. O. Sirvydas Serga
I 1i Iš Lietuvos atėjusios ži- 
i nios sako kad sunkiai su
sirgo buvęs “Vienybės” re
daktorius J. O. Sirvydas, 
kuris dabar su žmona gy
vena Jūžintuose (Rokiškio 
ap). Buvo apsirgęs pabai
goj pereitų metų, taigi gal 
jau bus pasitaisęs. Prieš 
10 dienų “Dirvos” redakto
rius buvo gavęs iš p. Sir
vydo laiškutį ir straipsnį, 
bet p. Sirvydas minėjo tik 
apie savo pirmesnius sirgi- . 
mus. Jo straipsnis tilps se
kančiame “Dirvos” nume
ryje.

Dr. Matulaitis Ištremtas
Pasirodė žinios kad Dr. 

S. Matulaitis, revoliucijo- 
nierius ir Lietuvių tautos 
priešas, tapo komunistų iš
tremtas į Soloveco salą, kur 
patekęs žmogus skaitoti 
jau kaip gyvas numiręs.

Dr. Matulaitis po karo 
buvo gryžęs Lietuvon, bet 
paskui vėl išsidangino į so
vietus tarnauti raudonam 
internacionalui. Bet užsi
tarnavo panieką ir dabar 
gal labai norėtų rastis Lie
tuvoje, kurią norėjo išduo
ti sovietams.

Vitaičio Gudravojimai
“Tėvynės” redaktorius p. ' 

Vitaitis, norėdamas išgel
bėti savo kailį ir šiltą vie
telę, jau siūlo SLA. nariams 
išsireikšti ar nebūtų gerai 
agituoti už SLA. valdybos 
kandidatus “Tėvynėje”. Jis 
tada nuneigtų visus kitus 
kandidatus ir agituotų už 
tuos kurie jį sutiks laikyti 
“Tėvynės” redakcijoje; ... I

Kiek žinoma, jis daly va-• 
vo Bagočiaus-Viniko koku- 
se ir bene gatavas eiti su 
socialistais, nes jų kandida
tai gavo daugiau balsų....

Kažin kur pulsis p. Vitai
tis dabar, kada tautininkai 
nustatys savo kandidatus ir 
bendrą frontą prieš socia
listus ?....

Bloga kai žmogus neturi 
nei rimtumo, nei pastovu
mo, nei sąžinės.... Ste
buklai tik kaip jis buvo to
je vietoje taip ilgai laiko
mas ....

Chemikalų Industrija
Amerikos chemikalų in-, 

dustrija pasiekė aukšto lai
psnio ir dabar tos industri
jos bendra vertė skaitoma 
$3,500,000,000. 1913 metais 
jos vertė buvo $816,000,000.

Amerikos chemikalų iš- 
dirbystės aprūpina pusę vi
so pasaulio chemikalais.

“MUSŲ VILNIUS”
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnalo 

kuris eitų kas 10 dienų gražaus di
delio formato 24 puslapių. Yra tik 
vienas žurnalas, ‘MUS& VILNIUS’.

‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniaus 
reikalus, rašo kuoplaėiausia Vilniaus 
vadavimo reikalais, deda daug gra
žių iliustracijų iš Pavergtos ir Lais
vos Lietuvos. Jis atsidėjęs seka 
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvių 
gyvenimą.

‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus - 
jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir 30 
dieną kiekvieno mėnesio.

‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar
biauja žymus publicistai, rašytojai 
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas, 
Petras Babickas, K. Berulis, J. A. 
Herbačiauskas, Liudas Gira, Liudas 
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Pe- 
lėda-Listauskiene, Vygandas-Dr. J- : 
Purickis, Petras Ruseckas, Matas 
Šalčius, Dr. Rutenbergas. Kan. J. 
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, M. 
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei
le okupuotos Lietuvos rašytojų. Re
daguoja V. Uždavinys.

‘MUSŲ VILNIUS’ žengia tvirtais 
žingsniais į penktus metus. Jame 
rasite gražiausios medegos, gražiau
sių straipsnių, gražiausių iliustraci
jų, visiems artimų minčių, 
metams kainuoja 7 litai. Užsirniuo-

‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnalas: 
se 20 litų ($2.00).

Vieną nusį&>'j gausite nemokamai 
susipažinti. ^Rašykite šiuo adresu®

‘MUSŲ VILNIUS’ 
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuania-
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kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas, 
Petras Babickas, K. Berulis, J. A. 
Herbačiauskas, Liudas Gira, Liudas 
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Pe- 
lėda-Lastauskienė, Vygandas-Dr. J. 
Purickis, Petras Ruseckas, Matas 
Šalčius, Dr. Rutenbergas, Kan. J. 
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, M. 
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei
lė okupuotos Lietuvos rašytojų. Re
daguoja V. Uždavinys.
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KALĖDŲ ŠVENČIŲ PAPROČIAI 
LIETUVOJE

Rašo V. DAINORAS.

Kūčių vakaras
ALĖDŲ šventės Lietuvoje praleidžia
ma įvairiausia ir įspudingiasia. Ka

dangi tuo laiku esti jau kietai įsivešpata- 
vus žiema tai jaunimas turi daugiausia 
laiko. Kaip tik Kalėdų švenčių tarpe yra 
daug nedarbo dienų, esti visų šeimų nariai 
susirinkę į savo namus, taigi gera visos 
tradicijos kartoti ir įvairus senoviniai pa
pročiai užlaikyti.

Kas tų Kalėdų nelaukia! Mokyklose 
mokiniai jau porą savaičių prieš Kalėdas 
vien tik ir temini Kalėdų atostogas. Val
dininkai taipgi jų mielau laukia, nes jie 
tada gali net po trejetą dienų atilsėti ir 
be to gauna padidintą algą. Kadangi visi 
jų laukia, tai ir stengiasi jas įspūdingai 
praleisti. Verta čia paminėti tik tie Lie
tuvių papročiai kurie užsilikę kaime h’ tik
rose Lietuviškose šeimose.

Kalėdų švenčių papročių savotiškumas 
prasideda jau Gruodžio 24 d. — Kučiose. 
Kūčios jau senovėje, kada Lietuviai tapo 
katalikais, turi didelę reikšmę. Kūčių die
ną ypatingai visi šeimos nariai esti susi
kaupę, susirinkę ir visi tą dieną pasnikau- 
ja. Moterys visą dieną kepa šližikus, ver
da kviečius, kisielių, kepa dešras, mėsą; 
viską mazgoja, valo, ir taip iki sutemstant. 
Didesni vaikai atsineša iš miško eglaitę ir 
ją papuošia.

Vakaras atneša visiems ramybę. Kiek
vienas save stengiasi gražiau apvilkti. Šei
mynos galva-tėvas atneša kuokštę šiaudų 
ir pakloja lygiai ant stalo. Motutė ar vy
resnėj! duktė atneša stalui užkloti baltą 
staltiesę. Tada neša ant stalo valgius. 
Pirmiausia padeda ant stalo aplotkas— 
“Dievo duoną”, paskiau ragaišį, silkes ar 
žuvis, kisielių avižinį ir spallgenų medų, 
saldytą vandenį, šližikus, kviečius ir kitus 
pasniko valgius. Kada stale randasi visi 
valgiai, pirmiausia sėda šeimininkas ir ki
ti šeimos nariai. Visi atsistoja ir pasimel
džia kad visi gali sveiki bendrauti. Prisi
mena jau iš šeimos atsiskyrusius: miru
sius, vedusius ir tt. Tuo laiku visų dvasia 
buna pakilus. Tada laužo šeimininkas ap
lotkas ir dalina visiems, kaipo broliškumo 
ženklą.

Kada visus valgius apvalgo tada trau
kia ateinančių metų likimo šieno stabare- 
lį. Visi* ištraukę matuoja juos, kuris il
giau gyvens. Ilgas stabarėlis reiškia ilgą 
gyvenimą, storas — sėkmingą, o šakotas— 
gyvenimą įvairų. Ir kiek tuose papročiuo
se mistiškumo, kiek fantazijos ir kiek Lie
tuvio dvasios godų paslaptingumo. Juk> 
tas sudžiūvęs šiaudelis ir yra žmogaus gy
venimo lemtis.

Ištraukę šiaudelius, seniai eina ant pe
čiaus sušilti, o jaunieji daro Įvairius bur
tus. Mergaitės susėda ant suolelio ir me
ta nuo kojų klumpes. Jei klumpės nukrin
ta ties durimis — ištekės, jei ties pečium— 
paliks mergauti. Pabuvusios klumpėmis, 
paima tris lėkštutes ir jas apvertusios pa
kiša po viena rąžančių, po antra žiedą ir 
po trečia vainikėlį. Tada išeilės spėlioja 
kiekviena. Vainikas reiškia mergystės 
stoną, žiedas — vedybas, ir rąžančius — 
davatkystę. Toliau,, bėga klausytis kur 
šunys loja. Jei (išgirsta šunis lojant, iš 
ten atvažiuos piršliai. Jei išgirsta pauk- 
šint ar malkas pjaunant — vadinas sulauks 
grabą. Tada apkabina tvoros pagalius. 
Jei- po porą apkabina reiškia gyvens ukė- 
je, jei po vieną — elgetaus, ubagaus. Taip 
baigiasi Kūčių apeigos. Visi saldžiai už
miega.

Kalėdų diena
Ryto metą, kaip tik gaidžiai pragysta, 

visi keliasi ir skuba pagarbinti gimusi Kū
dikėlį.

Senovėje, kaip sako istorikai, Lietu
viai Kalėdas švęsdavo dar savotiškiau. 
Vaidilos Kalėdų rytą degindavę aukas ir 
kuirdt’vę tautai likimą. Aukas jie aukoda- 
■ o derliaus dievams. Visos apeigos pana
šios pasiekė ir musų dienas. Nuo aštuo
niolikto šimtmečio Kalėdų švęsdavo ketu- 
: i;>s dienas. Dabar gi tešvenčia dvi dienas.

Dabartiniu laiku Kalėdų pirmą dieną 
-i antrą, dieną ypatingų papročių nėra. 
Ryto metu šeimos narių dauguma atsikėlę

skuba į Piemenėlių pamaldas. Piemenėlių 
pamaldos vadinamos todėl buk piemenys 
pirmi atėjo pagarbint gimusį Kristų. Po 
pamaldų visi gryžta namon ir inėję. į tro
bą namiškius pasveikina su šventom Ka
lėdom. Pavalgę, kai kurie eina pasilsėti, 
o vaikai žaidžia apie eglaitę. Eglaitė at
sirado Lietuvių šeimyse nuo Vokiečių. Ten 
didžiai įsigyvenęs paprotis garbinti “Tan
nenbaum”.

Seniau ir dabar yra paprotis paleisti 
per kaimą Kalėdų Diedas, kuris neklauža
das vaikus baudžia, o gerus vaišina šliži- 
kais ir' tt. Šeimininkai senį pavaišina mie
žiniu alučiu. Be alučio neapsieina nei vie
na Lietuvių šeima. Miežinis alutis kiek
vieno Lietuvio draugas. Juk jis saldina jo 
liūdesio valandas.

Suaugusieji pirmą Kalėdų dieną buna 
namie, o antrą eina pas kaimynus links
mintis. Ten jie linksminasi, šoka armoš- 
kai griežiant, bei žaidžia tautiškus žaidi
mus. Vyrai eina ratu, o merginos vidury
je ir visi dainuoja:

“Mėnesėlis puikus, mėnesėlis šviečia, 
“Bernužėlis mergužėlę pasivaikščiot 

kviečia.”
Paskiau panelės ima po vyrą ir sku- 

damies dainuoja:
“Ei, Kalėda, Kalėda,
“Dabar mums nebe bėda,
“Dabar šokam, uliavojara, 
“Kojeles aukštyn kilojam. 
“Tra-lia-lia, tralia-lia, 
“Advento jau nebėra!”

Ir paskui vėl tą pradeda iš pradžių. 
Taip besilinksmindami visi pavargsta ir 
eina pailsėti. Tai esti Kalėdų švenčių pa
baigtuvės. Rodos nieko ypatingo tuose 
Lietuvių papročiuose nėra, bet visgi jie 
žmonelių dvasią nuneša nuo kasdieninių 
darbų į kūrybos karaliją. Amerikos Lie
tuviai kai kurie nėra matę Lietuvių papro
čių, o kurie ir matė tai jau senai, jau išdi
lo iš atminties. Taigi nors ir šie rašinio 
sakiniai teprimena ir supažindina su tė
vynėje gyvenančių brolių dvasios kūryba.

Juk tik tada Amerikos Lietuviai vie
ningai galės burtis į tvirtas ir Lietuviškas 
bendrijas kai jie pažins Lietuvišką dvasią. 
Ta Lietuviška dvasia gludi pasislėpus Lie
tuviškuose papročiuose. O tie papročiai 
yra gražus.

Kodėl taip visus domina žymaus mu
sų Amerikos Lietuvių rašytojo-apysaki- 
ninko K. S. Karpavičiaus veikalai? Atsa
kymas vienas: Jame geriausia persisun
kus Lietuviškų, papročių dvasia. O toji 
dvasia tikrai ir verčia jo plunksną duot to
kius maestriškus (literatiškai tobulus) da
lykus. Argi nesigerim mes taja Lietuvos 
laukais žygiuojančia Juros Merga? Tai 
tik tikro Lietuviškumo padarinis. Čia ra
šomi ne pagyrimo, bet kūrybinės sielos 
balso žodžiai!

Kad plačiau pažintųte Lietuvių nors 
švenčių papročius, manau bus leista laik
raščio skiltyse aprašyti Naujų metų ir Tri
jų Karalių papročiai.

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

suose namuose. Kaina 75c.

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c
Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.

Kaina: vietiniams po 25c.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškailt, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėm pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. ..35c.

Reikalaukit “Dirvoje”

Norite žinoti koks skirtu
mas tarpe A. Vanagaičio 
ir J. Pronskaus? Tai žino
kite: Vanagaitis geras Lie
tuvis, tautietis, daininin
kas, kompozitorius, kalbė
tojas, komikas. Jis artistas. 
Visur žmonės juom džiau
giasi jį myli. A, kad nors 
dvylika tokių Vanagaičių 
pas mus butų!

O Pronckus? Jis reiškia 
daugiau už Vanagaitį. Kau.-

ne buvo “pišorium”. Sanda- 
riečių importuotas buvo 
“Sandaros” redaktorius ir 
rengė Lietuvoj revoliuciją. 
Nušpicavęs Sandarą ir 
“Sandarą” nuėjo unitarams 
kunigauti. Unitarams nesu
prantant Lietuviškai jis pa
rašė “Arė Jonas” knygelę, 
kurią vienas studentas su
kritikavo “į šipulius”. Ma
tydamas kaip jam viskas se
kasi, ant galo nuėjo socia
listų Grigaičio girnas sukti. 
Ir suka dabar tas girnas, 
nabagas, net veidmainiau
damas, už.... dolerį. Ir pa
vydi Vanagaičiui- dolaris. 
Net “Tėviškė” ir Dr. Kara
lius jo gailisi. Matykite 
koks skirtumas tarpe meni
ninko Vanagaičio ir r-r-r- 
e-vo-liucionieriams Pronc
kaus.

Dabar turime gerą progą 
su Japonais pasikalbėt, o 
kad kokios tai ir pasikasyt 
taip kad jie apie Kaliforni
ją daugiau nesapnuote ne 
sapnuotų. Kaip tas viskas 
patiktų šenirakams, maka
ronams, pateksams ir gal
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Antanas. Kalnius, Tulevaldė, Ežerė 
Priska. Auseklis, Kalnius, Ežerė 
Henrikas. Raivedis, Gedvile 
Fabijonas. Germė, Birjolas, Jurgunas 
Agnietė. Germė, Gersė, Ligita. 
Vincentas. Vingaudas, Skaistė, Auštris 
šv. Marijos Sus. Vadamaras, Tautvylė

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

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

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

net oberalsams su tovariš- 
čiais, tai nežinia.

Prohibicija daug sykių 
panaikinta, dabar vėl bus 
panikinta. Velykoms turė
sime gėrimų, gersim ir ger
dami užmiršim bloguosius 
laikus. Taip gersim, bet ne 
visi nes kongresmanas Beck 
sako: “Jei prohibicija pasi
liks, tai ji liks kaip giltinės 
kaukuolė, signalizuojanti 
busianšioms kartoms kad 
valdžios pastogėn nereikia 
įleisti morališkus fanati
kus....”

Kalėdos tai didelė krikš
čioni^ šventė, užtai Kalėdas

visi krikščionys ir švenčia. 
Švenčia visi, kiti ligonbū- 
čiuose, kiti prieglaudose, ki
ti bažnyčiose, kiti policijos 
nuovadose, kiti kalėjimuose 
ir t.t. Kaip kas kaip gali, 
taip švenčia. :

Per Angliją važiuojant į 
Lietuvą, jau Anglijoj Ame
rikiečiai gali užuosti savo 
tėviškėlės malonų kvapsnį 
— spirginamus Lietuvos 
bekonus. Arba net Angliš
kuose laivuose iš pat Na- 
jorko gali gėrėtis Lietuvos 
lašiniukais, kuriuos Angli- 
ja iš Lietuvos perka....

KODĖL VISI PRIVALOT SKAITYTI 
“DIRVĄ” 1932 METAIS

V
IENAS IŠ SVARBIAUSIŲ "Dirvos” 1932 m. Programe Raš
tų bus tai puiki naujai parašyta K. S. KARPAVIČIAUS is- 

torinė apysaka —

. 'Klajūnas
Ši apysaka yra originale, kaip ir buvo visos kitos Karpavičiaus apysa
kos, ėjusios per "Dirvą” per kelis pastarus metus, kuriomis skaitytojai 
taip gėrėjosi. Karpavičius vis randa Lietuvos Istorijoje savo naujiems 
kurianiams puikių temų, ir "KLAJŪNAS” yra iš laikų Algirdo - Keis
tučio valdymo Gedimino sukurtos jau tais laikais didelės Lietuvos val
stybės. Dalykas išsivysto iš Algirdo ir Keistučio slapto sutarimo ir nu
vertimo nuo Didžių Lietuvos Kunigaikščių sosto Vilniuje, Gedimino jau
niausio sunaus, Jaunučio, kuris nebuvo tinkamas tokią svarbią vietą už
imti. Bet pati apysaka eisis apie pergyvenimus ir prietikius jauno ka
riauninko, ištikimo draugo prašalinto kunigaikščio, kuris su savo be sos
to ir be tėvynės likusiu valdovu išbėga į Rusų žemes.

Apysakos "KLAJŪNAS” užteks skaitymui "Dirvoje” visam metui. Ne
praleiskit to numerio kuriame (visai neužilgo) ta apysaka pasirodys. 
Tėmykit, neužilgo bus pranešta kada "KLAJŪNAS” eis per Dirvą .LIETUVOS MIESTAI IR MIESTELIAI
pRIE TO, "Dirva” turi Lietuvos Miestų ir Miestelių aprašymų, kurių ir

gi užteks visam metui. Rasit aprašymus apie sau žinomas vietas, 
miestelius, apielinkes, piliakalnius, ir viską kas tik jus įdomauja.

TOLIAU, po senovei jus linksmins garsus diplomatas, Gerb. SPRAGI
LAS ir visa jo šeimyna: Tetulė ir kiti žemiški draugai, taip pat ir Gerb. 
PETRAS, kuris suteiks informacijų apie dangiškus dalykus.

"DIRVA” visada teikia vėliausias žinias iš viso pasaulio ir iš Lietuvos, 
talpina smagių pasiskaitymų, eilių, senoviškų liaudies dainų ir tt. ir tt.

NEPAMIRŠKIT ATNAUJINTI SAVO PRENUMERATAS - TIK $2 
METAMS. TAIP PAT NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIŲ LIETUVOJE; ME
TAMS $3. Norint atnaujinti savo arba užrašyti kam, jeigu negalit mo
kėti pilnos metinės prenumeratos, galit siųsti už pusę metų pusę kainos.

SKAITYKIT IR PLATTNKIT “DIRVĄ”
4
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ŠIAULIAI DABAR
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

ŠIAULIAI STATISTIKOS 
ŠVIESOJE

Nei vienas Lietuvos mie
stas nenukentėjo nuo karo 
tiek kiek Šiauliai. Visai 
neseni tie laikai kuomet re
tai kur Šiauliuose buvo ga
lima aptikt sveiką, neapde
gintą bei nenugriautą na
mą. Tų griuvėsių dar ir 
šiandien mieste yra nema
žai. Jie aiškiai liudija apie 
liūdną miesto praeitį. Bet 
šiandien Šiauliai ne tik pa
vijo bet ir pralenkė dauge
lį kitų Lietuvos miestų. O 
kai kas' mėgina sakyt kad 
Šiauliai net Kaunui rimtas 
konkurentas. Kiek čia tie
sos neapsiimu įrodinėt, at
eitis parodys.

Galiu tik tiek pasakyti 
kad šiandien Šiauliai ploto 
dydžiu ir .gyventojų skai
čium užima trečią vietą 
Lietuvoj (neskaitant Vil- 
niausi, o visa Šiaulių aps
kritis yra didžiausia Lietu
voj. Būtent: Šiaulių aps
kritis su miestu užima 5714 
kv. kil. plotą. Tuo tarpu 
sekanti po Šiaulių didesnė 
apskritis Panevėžys tik te
turi 3972 kv. klm.

Pats Šiaulių miestas už
ima 24 kv. kil. plotą: Gy
ventoji} mieste (1930 m. ži- 
niomisi buvo 22,783. Tame 
skaičiuje vyrų 11,478, mo
terų — 11,305. Prie Šiau
lių apskrities priklauso 3 
miestai, 37 miesteliai ir 
2,379' kaimai, dvarai ir vien
kiemiai.

Prekyba ir pramonė
Kad Šiauliai yra preky

bos ir pramonės centras

ĮGALIOJIMAI
; reikalingi Lietuvoje pirki- ■ 
! mui, pardavimui, valdymui < 

žemių ir kitokio turto. •

K. S. Karpavičius :
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
! Rašykit laiškais arba atsi- « 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

matosi iš to: Šiaulių Tech
nikos Inspeksijos žiniomis, 
šiame mieste 1930 m. buvo 
74 pramonės įmonės. Iš jų 
5 odų fabrikai, 2 linų, 6 sal
dainių, 1 alaus bravoras, 5 
muilo fabrikai, 4 spaustu
vės, po 1 — chemijos, ava
linės, gilzų, vinių, dažų, ga
lanterijos, kojinių, konser- 
vų-skardinių, klijų, šilkinių 
audinių, popieros maišelių, 
girnų, chemijos laboratori
ja, sacharino, lenktų kė
džių, 2 dešrų dirbtuvės, 2 
vilnakaršių-audimo, 9 'ma
lūnai (6 motoriniai, 1 elek
tros, 2 gariniai), 1 plytinė, 
9 remonto dirbtuvės, 3 li
monado dirbtuvės, 4 baldų 
dirbtuvės.

Prekybos įmonių: (ketu
rių-penkių rūšių, nuo ma
žų iki didžiųjų):

Kolonialių kraut. 258 
Supirkinėtojų 52
Manufaktūros 32
Geležies 17
Mėsos 70
Odų ir avalinės 39 
Traktierių 62
Budelninkų 183
Vaistinių ir vaistų 

sandėlių 9
Viešbučių 15
Įvairios prekybos 99 
Žymesnės pramonės įmo

nės yra šios: Frenkelio odų 
fabrikas. 1930 m. jame pa
gaminta odų už 11,000,000 
litų; dirbo 250 darbininkų, 
iš jų 195 vyrai, 55 moterys 
ir 28 tarnautojai. Darbo 
laikas 47 valandos į savai
tę. Uždarbis vyrų 7 iki 16 
litų; moterų 4.50 iki 5.50 lt. 
Laikoma skaitykla ir gais
rininkų komanda.

Brolių Nurokų odos fab
rikas, įsteigtas 1900. Ga
miniai eksportuojami ir į 
užsienį. Aukso medalius 
gavo trijose Lietuvos paro
dose ir prieš karą Romoje, 
Kopenhagoje, Brusselyje ir 
Dono Rostove.

“Semlino” prekybinė b- 
vė, supirkinėjanti linus ir 
sėklas-sėmenis šešių apskri
čių rajone. Dirba 300 dar
bininkų. Per metą perdir
bo linų ir pakulų 2,100 to
nų. Iš jų 50 nuoš. ekspor

tuoja Belgijon; 30 nuoš. 
Francuzijon, 20 nuoš. Ang- 
lijon.

Amerikos Lietuvių Akc. 
B-vės durpynas ir elektros 
varykla, įsteigta 1922 met. 
Per metus padaro apivar- 
tą: durpių iškasa 38,983 kv. 
metrų; 97,463 kub. m. dujų, 
pagamina iš žalios masės 
džiovintų durpių (torfų) 
17,107 tonų. Elektros ener
gijos pagamina 2,456,400 
kilowatu.

“Rūtos” saldainių fabri
kas. Už 35,000 litų sunau
dojo savo krašto (Lietuvos) 
žaliavos (pieno, vaisių, uo
gų, spirito). 10 nuoš. savo 
gaminių eksportuoja į už
sienį. Iš jų 8 nuoš. į Ame
riką, po 1 į Vokietiją, Af
riką.

Pienocentro skyrius. 1930 
m. savo dirbtuvėje pagami
no 90,000 statinaičių svies
to.

Paminėtini “Birutės” sal
dainių fabrikas Liet. Ko
pei’. B-vių Sąjunga ir kt.

Kreditas. Mokesčiai. 1930 
m. kredito įstaigų Šiauliuo
se buvo 8. Kredito išduota 
apie 10,000,000 litų. Kredi
to procentas 1930 m. Lietu
vos Banko skyriuje buvo 
6—7 nuoš., kituose bankuo
se 12 nuoš. Už indėlius mo
kėta 5—6 nuoš.; padėtus 
nustatytam terminui — 7— 
8 nuoš.

Susisiekimas. Geležinke
lių tinklą sudaro: plačiųjų 
geležinkelių Šiaulių ruožo 
vienkeliai 237 klm., dvike- 
liai 8V2 klm., viso 240 klm. 
Siaurųjų geležinkelių Šiau- 
lių-Biržų ruožas 117 klm. 
ir Joniškio-Žeimelio 28 klm. 
Yra dvi gelžkelio pataisų 
dirbtuvės.

Plentai: Šiaulių kelių ra
jono žinioje randasi 206 ki
lometrai plentų.

Plukdomųjų upių Šiaulių 
apskrityje yra 3: Venta, 
Dubysa ir Virvytė.

Vieškelių Šiaulių apskr. 
yra: I rūšies — 490 klm., 
II rūšies — 805j/ž klm.

1930 m. įręgistruota mie
ste automobilių lengvų 54, 
automobilių krovinių 17, 
autobusų 4, motorciklių 41, 
vežėjų lengvųjų 53, sunkių
jų 39, dviračių 903 (apskri
tyje 4511). Šiaulių mieste 
ir apskrityje yra 26 pašto, 
telegrafo ir telefono įstai
gos.

Visuomenės gerovė: 1930 
m. Šiauliuose buvo 29 gy
dytojai, 12 dantų gydytojų, 
9 felčeriai, 8 akušerės, 22 
farmaceutai ir 11 gailestin
gų seserų; 4 ligoninės, 1 
gimdyvių prieglauda, 2 am
bulatorial, 7 rentgeno ka
binetai.

Mieste yra 10 prieglau
dų ir 4 pavargėlių namai.

švietimas. Yra 4 aukš
tesnės mokyklos (8 kl. gim
nazija), vidurinių ir spe
cialių mokyklų 4. Mieste 
ir apskrityje yra 244 pra
džios mokyklos. Dabar įve
sta privalomas pradžios 
mokslas visiems.

Spauda: Perijodinių lei
dinių Šiauliuose eina 10, iš 
jų 2 savaitiniai, 2 mėnesi
niai, 1 vaikų laikraštis ir'3 
neperijodiniai.

Mestas turi keturias ug
niagesių komandas.

1930 m. buvo išviso 22 
gaisrai, nuostolių 167,785 1. 
Sudegęs turtas buvo ap
draustas ant 516,000.

Šiauliuose stovi 8-tas pės
tininkų Kauno Kunigaikš
čio Vaidoto pulkas, 1 avia
cijos eskadrilė ir III Divi
zijos Štabas.

Bubiuose, netoli Šiaulių, 
steigiama kurortas.

Br.
Nuo Redakcijos: Šis ap

rašymas buvo prisiųstas 
pereitą vasarą, taigi 1930 
m. skaitlinės kaip tik buvo 
geros, nes 1931 m. statisti
ka dar nebuvo gatava. Bet 
kadangi aprašymas turėjo 
laukti savo eilės, jis atėjo į 
1932 m. ir todėl 1930 m. ži
nios lyg išrėdytų senos. Ta
čiau jos visai mažai kuo te
bus pakitėję ir dabar, todėl 
šis aprašymas savo svarbos 
nenustojo ir suteikia skai
tytojams labai aiškų vaizdą 
Šiaulių miesto ir apskrities 
stovio.

IŠ TAUTININKŲ 
KONFERENCIJOS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

jis ir toliau neatsisako, nors

AKRONO NAUJIENOS

Į Ofiso Telefonai Namų ” 
| MAin 1773 KEnmore 4740W 

ž P. J. KERŠIS :: 
A1426-8 Standard Trust Bldg. 2
T Baigęs teisių mokslų Cumber- J 
X land Universitete ir darbuojas i. 
Y su Teisių ofisu advokatų ■■ 
į Collister, Stevens ir 2 
$ Kurzenberger !! 
Ž Su visais teisių reikalais Lietu- i i
T viai, Slavai, Lenkai ir Rusai • • 
J kreipkitės prie musų. J

buvo įrodyta kad jis pasi
žadėjo nekandidatuoti kada 
bolševizmo pavojaus nebus. 
Veikėjai įžiūri kad jis nori 
likti amžinu prezidentu, o 
jei ne tai pavesti Susivieni
jimą socialistams, atsiker
šijimu! SLA. nariams už ką 
jį pen 16 metų gerbė.

Komisija galutinai 
išspręs

Veikėjai išrinko komisi
ją toliau veikti ir sudaryti 
stiprų bendrą frontą. Jei 
komisijai nepavyks to at
siekti tai Gegužis bus socia
listų talkininkas ir jiems 
pasitarnaus. Veikėjai pa
reiškė pasiryžimo energin
gai remti komisijos pasta
tytą žmogų, ištikimą SLA. 
idėjai, ir gelbėti SLA. nuo 
raudonojo elemento, kuris 
praeityje taip daug žalos 
Susivienijimui pridarė.

Komisijai sunkus darbas
SLA. prezidento kandida

to klausimas palikta išsprę
sti komisijai, į kurią inėjo: 
A. B. Strimaitis, J. Ginkus, 
A. Žiugžda, A. S. Trečiokas, 
J. Valaitis, J. Sagevičius ir 
J. Žemantauskas.

Komisija taip pat nusta
tys kandidatą į vice-prezi- 
dentus ir sekretorius, nes 
p. Jurgeliutė pranešė kad ji 
nekandidatuos.

Iždininko klausimas išėjo 
lengvai. Adv. Lopatto vi
sai džentelmeniškai atsisa
kė kandidatuoti, užleisda
mas vietą p. Tareilai, taigi 
nebus tų tąsynių už perkė
limą SLA. iždo į Pennsyl- 
ivaniją, kaip Gegužio šali
ninkai buvo tikrinami.

Daktaro kvotėjo klausi
me, Dr. Stanislovaitis irgi 
užsileido ir sutiko remti Dr. 
Klimą.

Iždo globėjais nustatyta 
remti Januškevičius ir Ra- 
ginskas.

Tautininkų veikėjai da
lyvavo iš visos Naujos An
glijos, Pennsylvanijos, New 
Yorko, Maryland, New Jer
sey ir Michigan valstijų.

Komisija vadinsis “SLA. 
Tautininkų Veikėjų Atsto
vybė”. Ji laikys savo posė
džius tankiai ir nuo dabar 
nustatys ir varys visą tau
tininkų veikimą SLA. klau
sime iki seimo._________ /

Mirė. Gruodžio 31 d. pa
simirė Povilas Lekeraus- 
kas; tapo palaidotas Sausio 
2 d. iš Šv. Augustino baž
nyčios. Liko našlė moteris, 
trys priauganti sunai ir 
švogeris, Pranas Kidikas. 
Velionis buvo nesenas, 52 
m. amžiaus, visų mylimas. 
Laidotuvėse dalyvavo daug 
palydovų. Velionis buvo 
“Dirvos” skaitytojas, pri
gulėjo SLA. 364 kuopoje. 
Kuopos nariai kūną nakti
mis prižiūrėjo ir pasitarna
vo kaipo grabnešiai. Visi 
apgailavo netekę gero Lie
tuvio.

Prieš Kalėdas Akrone 
lankėsi iš Cleveland© p. V. 
Greičius ir K. štaupas. Sa
vo brolį K. Bartkų atlankė 
jo brolis R. Bartkus.

Biznierius p. Kazlauskas, 
kuris turi rūbų siuvyklą, 
tūlas laikas atgal susižeidė 
koją, gydosi namie.

Keliautojas.

tuvių skaičius, pasimirė 10, 
į sovietų rojų išvažiavo 8, 
ir taip del bedarbės išvaži
nėjo gerokas skaičius.

Šiose dienose pasikorė K. 
Egirdas, 42 metų amžiaus. 
Angliškuose laikraščiuose 
rašo kad atėmė sau gyvas
tį iš priežasties nedateklių. 
Liko moteris ir penki maži 
vaikučiai.

Juozas Ramoška.

TEATRAI

Sausio 15, 11

Lietuva Man<

Apsaugoki!.-
Savo Namiškius Nuo 
Nelaimes arba Užpuoliko 
Apšviečiant Kiemą Naktimi

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

Tamsus kiemai slepia daugybę dalykų ku
rie būti priežasčia jūsų paslydimo, suklupi
mo arba sukliuvimo, su rimtomis pasekmė
mis. Tamsus kiemai taipgi duoda pasislėpti 
užpuolikams.

Apsaugojimui jūsų šeimos nuo ifelaimes ar 
užpuolimo, apšvieskit savo kiemą. Gausite 
informacijas veltui apie tai tik pašaukit 
Electrical League, Namų Vielų Kontrak- 
torių (House-wiring Contractor).

THE ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE BUILDING 18TAS AUKŠTAS 
PROSPECT IR ONTARIO CHerry 2 5 3 5

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 visuomenės 
kritikai ir pasmerkimui.

5. Jis aiškina Tautinės Bažny
čios mokslo tiesas.

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

Prisiuntus adresą, vienas nu
meris susipažinti siunčiamas 

veltui.
Kreipkitės šiuo adresu:

“TAUTOS BALSAS”
1743 North Sumner Ave. 

SCRANTON, PA.

SLA. nominacijos. SLA. 
354 kp. nominacijose balsų 
gavo sekančiai:

Ant Prez. — J. Bačiunas 
16; Bagočius 9; Gegužis 1.

Ant Vice-Prez. — Mika
lauskas 16.

Ant Sekr. — Jurgeliutė 
16; Vinikas 6.

Ant Ižd. — J. Tareila 14; 
Gugis 4.

Ant Iždo Globėjų Januš
kevičius gavo visą didumą.

Akrono Lietuviai mažėja. 
Praeitais metais ypač ap
mažėjo šios kolonijos Lie-

IŠVENGKIT 
TŲ ŽIAURIŲ 
GALVOS 

ŠALČIŲ
TAS GALIMA
Zonite disinfek- 
tuoja gerklę, 
nosį ir burnų. 
Naikina ligų 
perus. Nau
doki! regu
liariai ir iš

vengsi! šalčių

301, 60< 
and $1.00

TELEFONO BIURAS DUOS CLEVELANDIE-
ČIAMS TIKRĄ VALANDŲ LAIKĄ

Telefono naudotojai Clevelando 
srityje dabar galės gauti tikrų lai
kų nustatymui savo laikrodžių, nau
jai įvestu The Ohio Bell Telephone 
Company budu.

Teiraujantis per telefonų koks 
yra tikras laikas, nereikia klausti 
operatorės, bet reikia tik pašaukti 
GReenwich 1212 ir paklausyti iki 
laikas bus paskelbtas, kas bus da
roma tam tikrai pastatytos operato
rės kas bertainis minutos, sako E. 
H. Gustafson, general commercial 
manager telefono kompanijos.

“Yra žinoma’, sako Mr. Gustaf
son, ‘kad daugybė žmonių nori to
kios tvarkos kuri duotų jiems gali
mybę gauti laikų kuogreičiausia. 
Mes tikime kad įsteigdami laiko da
vimo biurų mes galim patenkinti vi
suomenės pageidavimų netrukdyda
mi savo reguliarį telefonų veikimų.”

Vienatinis kaštas sųryšyje su šiuo 
patarnavimu bus tas pats kaip nau
dojant telefonų kitiems tikslams. Jei 
bus teiraujamasi iš namų arba iš 
ofiso, tas bus priskaityta prie regu-

liario naudojimo, o jei iš publiško 
telefono tai kaštuos penkis centus.

Vardas “GReenich” yra tik teo
retiškas vardas šaukimui gavimui 
laiko. Kada telefono naudotojas pa
šauks GReenwich 1212, operatorė su
jungs jį su centraliniu biuru kuris 
suteikia laikų minutomis ir sekun
domis. Jo sujungimas su laiko biu
ru bus iki sekančio minutos bertai- 
nio, kada bus iššaukta laiko signa
las.

Tų laiko biurų operuoti reikalinga 
šešių merginų. Dvi merginos pa
skirtos kožnam aštuonių valandų lai
kui ir os pasimainydamos skelbs va
landas Iki sekundų. Jos laikų tėmys 
iš dvejų elektriškų laikrodžių esa
mų tame biure. Toks atsargumas 
reikalinga vartoti laika pranešant 
kad viena mergina sėdės prie atsa
kinėjimų tik 15 minutų ir paskui 
eis ilsėtis kitas 15 minutų.

Laiko biuras randasi kambaryje 
kurį joks garsas nepaliečia, telefo
no budinke, 750 Huron road; tame 
kambaryje sudėta visi laiko davi
mui reikalingi įrengimai.

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. Knygutė 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 
spaudų. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c'

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

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

"KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko
medija. Lošia 2 vyrai ...... J 5c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai 
ir 3 moterys .................... 25c

RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose, 
L*šia 9 vyrai, 5 moterys ... 35c

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

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

PROBAK

PATENTS
Negaišk su paten
tų aplikacija. Ne
rizikuok apsaugų 
savo idėjų. Siųsk 
piešinį arba mode
lį, reikalauk VĖL- Knyga 

t TUI knygų “How Veltui 
to Obtain a Patent” ir “Re- 

. cord of Invention” formos, 
r Už tai nieko nereik mokėt.

Greitas atsakymas ir užlai
koma jūsų paslaptis.

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney 

<8-A Security Savings & Commercial 
Bank Building

(Directly across ajreet from Patent Offlce) 

WASHINGTON. D. C.

Bedarbes pe
Vyr. darbo ins 

žinota kad 1932 
darbui likviduot 
bininkai turėtų i 
venti paskirta 
viešiems darban 
zuoti. Kaunui tel 
litų. Šiauliams 5( 
Panevėžiui 40,00' 
sumos Kaune bi 
aprūpinti uždar 
užteks pragyveni 
bininkų Sausio, 
Kovo mėn. dirbi 
dienas per savaii 
šią po 5 litus die

Naujas pramo 
ninku samdos į 
siąs paskelbtas 
1932 metų.

Užsienyje gyven 
tuvių šelpi 

Vidaus reikalų 
ja 1932 metų sąr 
įrašiusi 130,000 1 
migrantų mokyki 
dai palaikyti ir j 
paremti. Iki šiol 
Pietų Amerikoj g 
tuviai. Paskutiniu 
šalpos reikalingi ’ 
Francuzijos, Skot 
nados Lietuviai.
pinigų, žinoma, vi 
lūs patenkinti už 
geidautina, kad ii 
nė prisidėtų šelp' 
gyvenančius ir sk 
savo tautiečius.

— 
SMULKIOS NAI

— 1931 m*. SĮŠ; 
Lietuvoj buvo apj 
nigų bemaž 135 m 
tų sumai. Pernai 
laiku buvo 131 m 
1929 m. — 117 m

— Popierio iv 
Lietuvą kasmet a 
metais buvo įvežti 
nai, o 1930 mt. — 
nų 7% milijonų Ii 
Daugiausia popier 
vežama iš Vokieti 
turėsime savo pc 
briką, svetimo pc 
vežti beveik nerei

— 1931 m. per ] 
mėnesių Lietuvo. 
minta tik 38 milijt 
čių degtukų. 193( 
per tą patį laiką b 
minta 51 milijoną: 
Degtukų gamyba 
įvedus monopolį, i 
degtukai nebeeki 
mi.

Pinigą
Kišer

Sirguliavimai, n 
savo darbo pridera 
jūsų sveikatų, išiir 
kišeniaus. Gera s 
aiški mintis ir nedr 
pinigus į jūsų kišer

Trade PA J

pagelbės jums ūžia 
uždarbio išgales. T: 
mentų. Išima gėlim 
susiu muskuhj TUO 
Kaina 35c. ir 70c.

Adolp:
LIE1

Lietuviai reikale 
singą patamavir 
patiškas, mandaj 
navimas. Vežim 
sąžiningiausios, 
lėšos, $150.00 ir 
6621 EDNA A V
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s, pasimirė 10, 
ų išvažiavo 8, 
edarbės išvaži- 
skaičius.

•se pasikorė K. 
metų amžiaus.

laikraščiuose 
imė sau gyvas
ties nedateklių. 
s ir penki maži

lozas Ramoška.

IŠ LIETUVOS s
Lietuva Mano Išvengti Užsienio prekyba Lapkričio

T R A I

tmerikos
dija iš Amerikiečių 
avoje. Lošia 4 vy- 
irys. Kaina ...,50c

Rojus
smų tragi-komedija 
s laikų. Reikalinga 
moterų. Knygutė 60

......................... 50c
S
lija iš kovų ui spau- 
yrai, 2 moterys. 50c

Bedarbes per Žiemą
Vyr. darbo inspekcijoj su

žinota kad 1932 metais ne
darbui likviduoti, kad dar
bininkai turėtų iš ko pragy
venti paskirta 200,000 lt. 
viešiems darbams organi
zuoti. Kaunui teksią 110,000 
litų. Šiauliams 50,000 litų ir 
Panevėžiui 40,000 lt. Iš tos 
sumos Kaune busią galima 
aprūpinti uždarbiu (kurio 
užteks pragyventi) 500 dar
bininkų Sausio, Vasario ir 
Kovo mėn. dirbant po tris 
dienas per savaitę. Jie gau
sią po 5 litus dienai.

Naujas pramonės darbi
ninkų samdos įstatas bu
siąs paskelbtas neankščiau 
1932 metų. “Dn.”

men.
Lapkričio mėn. iš Lietu

vos eksportuota prekių 20,- 
700,000 litų sumai, o įvežta 
už 20,000,000 litų. Tuo budu 
Lapkričio mėn. užsienio 
prekybos balansas buvo ak
tyvus puse milijono litų.

Palyginus su Spalių mėn., 
išvežimas dėl eksportuoja
mų prekių kainų kritimo 
sumažėjo 3 milijonais litų. 
Sumažėjo sviesto, kiaušinių, 
arklių, žąsų išvežimas; pa
didėjo bekono, gyvų kiaulių, 
linų sėmenų ir kitų prekių 
išvežimas.

Įvežimas, palyginus su 
Spalių m. sumažėjo irgi 3 
milijonais litų. Ypač suma
žėjo cukraus, trąšų, gele
žies, cemento ir skardos į- 
vežimas. “M. R.”

Komunistai Lietuvoje 
Silpni

Kas antri metai Lietuvos 
komunistai skelbia narių 
verbavimo savaitę. Tokia 
savaitė turėjo įvykti ir 
Gruodžio mėn. Bet krimi
nale policija visus komunis
tų planus išardė. Kaune ir 
įvairiose provincijos vieto- 

■se buvo padaryta pas ko
munistus daug kratų ir su
imta iš viso 47 komunistai, 
iš kurių 14 suimta Kaune, 
8 Mariampolėj, 9 — Rokiš
kyje ir likusieji — Biržuo
se, Kalvarijoj ir kitose vie
tose. Į policijos rankas per 
kratas pateko Lietuvos ko
munistų partijos apyskaita 
ir šiaip daug įdomios me
džiagos. Iš rastos medžia
gos matyti kad komunistai 
Lietuvoj yra labai silpni. 
Net pačiame Kaune esą vos 
apie 100 ištikimų “draugų”. 
Provincijos miesteliuose 
komunistų skaičius labai 
mažas ir dar nuolat mažė
jąs. “M. R.”
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(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus) 

Dideles Dovanos 
$2 Vertės knygų dovanai 

t

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

GAUS VIENA ŠIŲ KNYGŲ DOVANAI!
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)

edija iš Amerikiečių 
;uvoj. Lengva staty- 
vyrai, 4 mot. ... 50c
Ponaitis
edija iš Amerikiečių 
;uvoj. Lošia 4 mote- 
........................... 50c 
biai
tragedija iš kovų ui 
i 3 m„ 1 vyrai. 25c'
>jus f
komedija iš Amerikie- 
o. Lošia 5 vyrai ir 
........................... 50c
— 1 akto komedija,
srys, 3 vyrai .... 15c 
‘ — 2 atidengimų ko- 
a 2 vyrai ......... 15c
1MIEČIO BERNU — 
edija. Lošia 9 vyrai 
-s ........................ 25c
— drama 5 aktuose,

ai, 5 moterys ... 35c 
1ERGELĖ — 4 aktų 
ia 5 v., 2 m......... 15c
A.UKIT DABAR!

r v A”
•uperior Avė. 
iland, Ohio.

BAR
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Užsienyje gyvenančių Lie
tuvių šelpimas.

Vidaus reikalų ministeri
ja 1932 metų sąmatoje yra 
įrašiusi 130,000 lt. musų e- 
migrantų mokykloms, spau
dai palaikyti ir juos pačius 
paremti. Iki šiol šelpiami 
Pietų Amerikoj gyveną Lie
tuviai. Paskutiniu metu pa
šalpos reikalingi Vokietijos, 
Francuzijos, Škotijoj ir Ka
nados Lietuviai. Numatytų 
pinigų, žinoma, visus reika
lus patenkinti užteks. Pa
geidautina, kad ir visuome
nė prisidėtų šelpti užsieny 
gyvenančius ir skirstančius 
savo tautiečius. “M. R.”

SMULKIOS NAUJIENOS
— 1931 irti Sfjalfif ‘inbrt. 

Lietuvoj buvo apyvartoj pi
nigų bemaž 135 milijonai li
tų sumai. Pernai tuo pačiu 
laiku buvo 131 milijonas ir 
1929 m. — 117 milijonų lit.

— Popierio įvežimas į 
Lietuvą kasmet auga. 1928 
metais buvo įvežta 5,064 to
nai, o 1930 mt. — 5,500 to
nų 7^ milijonų litų vertės. 
Daugiausia popierio buvo į- 
vežama iš Vokietijos. Kada 
turėsime savo popiero fa
briką, svetimo popiero įsi
vežti beveik nereikės.

— 1931 m. per pirmus 10
mėnesių Lietuvoje paga
minta tik 38 milijonai dėžu
čių degtukų. 1930 degtukų 
per tą patį laiką buvo paga
minta 51 milijonas dėžučių. 
Degtukų gamyba sumažėjo,, 
įvedus monopolį, nes dabar 
degtukai nebeeksportuoja- 
mi. ‘M. R.”

Susirūpino Uragvajaus Lie
tuviais.

Argentinoj ir Brazilijoj 
musų emigrantų yra dau
giausia, bet nemaža jų yra 
ir Urugvajuje, būtent apie 
10,000. Argentinos ir Brazi
lijos Lietuviais jau senokai 
rūpinamasi. Uragvajaus 
Lietuviais nesirūpinta iki 
šiol todėl kad jie labai nesi
skųsdavo. Deja, Uragva
jaus Lietuviai iki šiol netu
rėjo nei savo mokyklos, nei 
laikraščio, jų religiškus rei
kalus tenkino svetimtau
čiai.

Dabar vidaus reikalų mi
nisterija į Uragvajų nusiun
tė Kun. Radžiu, kuriam 
skirta vesti visą tenykščių 
Lietuvių kultūrišką ir reli
gišką gyvenimą. Kun. Ka
džius, išvykdamas iš Lietu
vos, išsivežė 300 kilogramų 
švietimo ministerijos dova
notų Uragvajaus Lietu
viams knygų. “M. R.”

Emigracija beveik sustojo.
Lapkričio mėnesį iš Lie

tuvos emigravo tik 92 žmo
nės: į Argentiną išvažiavo 
17 žmonių, Į Braziliją — 3, 
į Pietų Afriką — 28, į Ka
nadą — 1, į Uragvajų —21, 
j Jungtines Amerikos Val
stybes — 26, į Meksiką — 2, 
į Palestiną—3 ir į Australi
ją 1 žmogus.

Pažymėtina kad Lapkr. 
mėnesį išvykusių Lietuvių 
yra visai palyginti nedidelis 
nuošimtis. Iš visų 92 žmo
nių apie 70 yra žydai.

“M. R.”su paten- 
;acija. Ne

apsaugo 
ėjų. Siųsk 
irba mode-
įlauk VĖL- Knyga 
lygą “How Veltui 
in a Patent” ir “Re- 

Invention” formos, 
nieko nereik mokėt.
atsakymas ir užlai- 

įsų paslaptis.
• NCE A. O’BRIEN
:ered Patent Attorney

Pinigai Jusy 
Kišeniuje!

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

Benk Building

iron efreet from Patent Offlcel 

Washington. d. c.
PAIN-EXPELLER*

* Ircg. J. V. Pat. Biure.
pagelbės jums užlaikyk jūsų sveikata, jūsų fiziška patvarumą, jūsų 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žinomų lini- 
mentų. Išima gėlimą, sustingimą, skaudėjimą iš persidirbusių, pail
susių muskulų TUOJAUS!
Kaina 35c. ir 70c........................................... Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaiabaženklį.

irSmokers
if Pipe«w/
• • > . ■

Adolpas Jakubauskas 
ADOLPH JAKUBS 

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

Kaip bus su bekono ekspor
tu į Angliją?

Ligi šiol bekono ekspor
tas į Angliją vis kildavo, 
nors jo kainos paskutiniu 
laiku ir sumažėjo.

Palyginus su užpereitais 
metais 1931 bekono ekspor
tas į Angliją padidėjo 85,- 
540 tonų, arba daugiau kaip 
ketvirtadaliu. Iš Lietuvos 
1931 į ten bekono eksportas 
daugiau 10,428 ton. Tuo bu
du Lietuva 1931 bekonus 
eksportuojančių valstybių 
tarpe užėmė penktą vietą. 
Bekono eksportas į Angliją 
1931 ypač pakilo iš Lietu
voj, Suęmijps, ...Estijos ir 
Lenkijos, o sumažėjo iš 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Latvijos ir dar kai ku
rių kitų kraštų.

Tačiau tiems visiems eks- 
portieriams pasauliniai įvy
kiai Anglijoje teikia rimtų 
rūpesčių, nes Anglų valdžia 
nori pakelti aukštus muitus 
visiems iš užsienio impor
tuojamiems žemės ūkio ga
miniams. Tada bekono eks
portas Į Angliją butų suvar
žytas iki minimumo.

“L. U.”

HELEN THOMPSON 
Valgykla 

6400 Superior Avenue
Gamina visokius Lietuviškus ir A- 
merikoniškus valgius. Atsilankę bu
sit patenkinti. Kviečiame Lietuvius 
atsilankyti.

ŠAUKIT HEnderson 7783
ELYRIA

AUTO REPAIR 
Joe P. Mrhar, Prop.

PATARNAVIMAS 21 VALANDŲ 
BĖGYJE — VIETA JŪSŲ 
AUTO DIENĄ IR NAKTĮ 

Batteries, Tires, Ignition 
Brakes ir Motors

6815-31 SUPERIOR AVE.

GRAPE JUICE 
CONCENTRATE

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

tuojamas.

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

mą mes apmokant.
Siuskit savo užsakvmą 

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

Rašykit Angliškai.
David Nichols Co.
KINGSTON, GEORGIA

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant 

1410 East 66th St.
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Vytautas Didysis
Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai?
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas?
Kodėl Vytautas išleido Jogailą Lenkam?
i žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didėlė buvo Lietuva ir Kada?

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

Didelė 318 puslapių knyga

KNYGOS KAINA $2.00
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NAMU DAKTARAS
Štai naudinga ir praktiška knyga, 1 7 4 

puslapių didumo, tinkama turėti 
namuose susipažinimui su ir 

gydymui įvairių ligų.
,3j|

KNYGOS KAINA $2.00
' TŪKSTANTIS IR VIENA 

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

KNYGOS KAINA $2.00

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

KNYGOS KAINA $2.00

(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”.

ORAKULAS
Naujas pilnas Orakulas — didžiausia ir prak

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

KNYGOS KAINA $2.00
ŽMONIJOS ISTORIJA

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

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
Užsisakant prenumeratą siųskit pinigus ir pažymėkit aiškiai kurios šių knygų pageidaujat 

“DIRVA” 6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO

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



Kas Girdėt Clevelande-Aplelinkese SPORTAS BANKAMS BUS DUODAMA
PARAMA

Ted Shawn Šokikai

“DIRVA”, 6820 Superior Ave—ENdicctt 4486—Atdara vakarais

“BAUDŽIAUNINKĖ”. Nors LIET. MOTERŲ PILIEČIŲ 
baudžiavos laikais buvo atida- Klubas laikė susirinkimą Sau- 
linti darbo žmoneliai nuo ponų1 šio 12 d. p. Šukienės namuose, 
didele siena, vienok širdys vi-į Susirinkimas buvo skaitlingas 
sais amžiais žmogų prie žmo
gaus jungė, taip buvo senovėj, 
kada jaunas turtuolis nusižiū
rėjęs gražią vergę pamildavo ir 
padarydavo ją ponia viso savo 
turto. “ ..........................
vos laikais: ponaitis pamyli nėjo ir jų remiamas kandida-j 
gražią baudžiauninko dukterį ir tas, Miller, labai nusidžiaugė.1 
visai nusisuka nuo savo luomoIMoterys pasiryžę darbuotis kadi 
panelių. Nors jį ir jo pamylė-į Miller ir butų išrinktas majo- 
tają persekioja ir ponai ir ku-'ru. Rinkimai bus Vasario 16.

ir labai gyvas. Kadangi buvo 
miesto majoro kandidatų no
minacijos, vėliau į vakarą pra
dėta žingeidautis katras kandi
datas gavo daugiau balsų. Mo- 

Taip buvo" ir baudžia- jterys išgirdę per radio kad lai-

nigai, bet jų meilės nesulaužo. 
Panelė, kuri myli tą ponaitį, la
bai daug dirba jų perskyrimui 
ir net baudžiauninkę nunuo- 
dyt pasiryžta, prašalinimui jos 
iš kelio, kad ’jai prie ponaičio 
butų atvira prieiga, bet ir tas 
negelbsti.

, K. S. Karpavičiaus naujausis 
scenos veikalas, “Baudžiaunin
kė”, bus statomas scenoje Va
sario 7 d., Lietuviu salėje, Lie
tuvių Kultūrinio darželio ati
darymo naudai. Prie vaidini
mo susidėjo visų srovių ir visų 
pažiūrų vietos Lietuviai. Ti
kimasi kad salė bus užpildyta.

šiame veikale ineis nauji 
kostiumai, niekad Lietuvių sce
noje Clevelande nematyti ir ki
tokį įvairumai.

CARD PARTY. Liet. Mote
rų Klubas rengia smagią card 
party trečiadienio vakare, Sau
sio 20 d., Onos Mihelichienės 
namuose, 1200 
Tai yra antras 
klubo vakarėlis, 
riamas Lietuvių 
symui ko nors nuo Clevelando 
Lietuvių moterų. Gali 
vauti kas tik nori, bet 
stengkit įsigyti iškalno 
tus, nes vieta apribota.

Komisija.

Iš Collinwood SMĖLINGAS SU 
WALKER

Max Smėlingas gryžo iš 
Vokietijos Į Ameriką ir tu-

JUOKŲ VAKARAS. Sausio irgs kumštynes Floridoj su 
17 d. lygiai nuo 5.30 vai. vaka-]™: Walker Bet kain
re įvyks margas juoku vakaras į.1CKeA 7al^eJ- P et Kaip 
P. Šv. N. P. parapijos salėj, i žinovai tikrina, Smėlingas 
Bus perstatyta juokų aktas — tik tada gales gauti kumš- 
‘ šliubas su Viržiu”, dialogas įynes- su Walkeru jeigu SU- ‘ ’zpnnom vnrffni ’ ir oi n in/i_ co

“Šliubas su Viržiu”, < 
“ženočių vargai” ir eilė juo
kingų kontestų-lenktynių. Bus 
valgymas pajaus, obuolio pa
kabinto ant siūlo, asilo uode- 

a PečiraiHenč J F°.s ssįmas, ir, Lai™ 
_____  į tojams bus duodama dovanos.

Bus ir dainų. Po programo 
bus kortavimas ir šokiai.

šį juokų vakarą rengia nau
jos parapijos mažieji jaunuoliai 
ir skiria pelną parapijos nau
dai. Priduokit jiems 
energijos atsilankymu, 
visai maža įžanga, ta 
ir ant card parčių.

Addison road, 
tos rūšies šio 
ir pelnas ski- 
Darželyje įtai-

daly- 
pasi- 
tik'.e-

upo ir 
nes bus 
pati ką

Rep.

tiks kada nors vasarą sto
ti prieš Šarkį. Bet Smėlin
go manadžeris nelabai no
ri turėt bendro su Šarkiu, 

i tikisi kad gali Šmelingui 
būti proga susikibti su bu
vusiu čampionu Jack Dem
psey. Dempsey dabar vėl 
užsiijna kumštynėmis ir gal 
bandys sugryžti, o su juo 
promoteriai dar tikisi pasi
daryt didelius pinigus.

Saugumas žmonių padėtų pi
nigų į bankus bus dar daugiau 
apsaugotas valdžiai įsteigus di
delę Reconstruction Finance 
Corporation, kuri tikima pra
dės veikti pasekmėje Kongrese 
priimto nutarimo ir bus neuž
ilgo formaliai jos darbai už
vesti.

Pereitą Lapkričio mėnesį su
sidarė National Credit Corpo
ration kaipo pirmas valdžios 
programo žingsnis bankų su
stiprinimui. Reconstruction Fi
nance Corporation bus be abe
jo antras žingsnis, ir gal bus 
pasektas trečiu žingsniu pavy- 
dale Namų Paskolos Bankų Sy- 
stemo.

Reconstrution Finance Cor
poration turėtų pamatinį kapi
talą iš $500,000,07)0 ir naudo
jant paskolas savo vardu leis
tų turėti apivartoje kapitalo į 
$2,000,000,000. Tokią milžiniš
ką sumą padėjus į darbą su
stiprinimui biznio ir atgrąžini-

mui pasitikėjimo, galima lauk
ti tikro progreso.

Parama kokią Reconstruction 
Finance Corporation teiktų ne
bus vien tik bankams. Ji taip 
pat duotų pagalbos gelžkeliams, 
jei tą rekomenduos Interstate 
Commerce Commission, ir gel
bėtų sustiprinime užrubežinės 
prekybos.

Namų Paskolos Bankų sys- 
tema butų svarbiausia sustip
rinimui bankų pozicijos, kadan
gi didelė dalis jų biznio buvo 
išskolinimas pinigų pirmiems 
mortgečiams ant gyvenamų na
mų.

Pasitikima kad Kongresas 
šiuo reikalu apsirūpins arti
moje ateityje.

Ted Shawn ir kompanija šokiki), 
vyrų ir merginų, lankysis Clevehn- 
do Music Hall miesto auditorijoje 
Sausio 15 d. po vadovyste Giacomo 
Bernardi. Tas šokikas, senai C!e- 
velandiečių pamylėtas, atvyks su vi
sai nauju programų apimančiu šo
kius daugelio šalių, taip jų ir Rytų 
ir Amerikos Indijonų.

Shawn dabar važinėja po Ameri
ką, o po Kovo 1 d. išvyks Europon, 
aplankydamas keletą valstybių.

Clevelando šokių organizacijos ir 
mokyklos labai susižingeidavę šituo 
Shawn pasirodymu, ir Ukrainiečių 
Tautinis Choras užsisakė net visą 
sekciją ant balkono.

E. 79th ST. GARAGE
PATARNAVIMAS SUGEDUS

ANT KELIO
GENERA LIS AUTO TAISYM AS

VISOKIŲ IŠDIRBIMŲ KARŲ

1238 East 79th Street
ENdicott 2887 

Otis Tullar, Prop.

SALĖS- B-VĖS SUSIRINKI
MAS

Lietuvių Salės Bendrovės še- 
rininkų metinis susirinkimas 
bus Sausio 22 d., penktadienio 
vakare, nuo 7:30 vai. Turime 
daug svarbių reikalų aptarimui, 
prašome visus šėrininkus daly
vauti. Direktoriai.

BECKMAN’S, INC., 7041 
Superior avė., didelė avalinės 
krautuvė, turi nepaprastai at
pigintų vyriškų ir moteriškų 
avalų išpardavimą. Paveizdan 
porą batų galima pirkti tik už 
$1. ši krautuvė randasi Lietu
vių kaimynystėje ir drauginga 
Lietuviams.

įminu a 
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Iš SLA. 14 KUOPOS susirin
kimo. Sausio G d. buvo mėne
sinis 14-tos kuopos susirinki
mas, narių dalyvavo gana daug. 
Priėjus prie komisijų raportų, 
iššaukta knygų peržiūrėjimo 
komisija, kuri buvo išrinkta 
pora mėnesių atgal suvedimui 
kuopoj įvykusių trukumų. Ko
misija šiame susirinkime galu
tino raporto neišdavė, kadangi 
darbo baigti negalėjo. Rezig
navus iš komisijos vienam, į jo 
vietą išrinkta nauji ir komisija 
padidinta.

14-toj kuopoj pasidarė nema
ža finansinė betvarkė ir kada 
ji bus ištaisyta sunku pasakyt.

Skaityta nuorašas iš Centro, 
iš kurio pasirodo kad daugelis 
narių yra suspenduoti arba iš
braukti, nors jie yra užsimokė
ję. Kai knygos bus sutvarky
tos bus aišku keno tame kaltė 
ii viskas bus ištaisyta. Butų 
geist ini kad daugiau nesirastų 
trukdytojų tam svarbiam dar
bui tinkamai baigti, nes kuo 
gi eičiau bus užbaigtas tuo svei
kiau bus kuopai ir gal pasiliaus 
tiukšrnai, kurie kilo ačiū neku- 
i ių neapgalvotam slėpimui da
lyko kurio negalima slėpti.

Jonas Jarus.

MILLER IR MORGAN BUS 
KANDIDATAI

’Sausio 12 d. specialėse mies
to majoro 
jose balsų 
kančiai:

Morgan,
Miller, Demokr.
Witt, Nepriklaus.
Walz,
Ford, komunistas
Du pirmieji, Morgan 

ler, bus kandidatais Vasario 16 
d. balsavimams ir tada laimė- 
j tįsis bus miesto majoras.

Komunistų kandidatas stovi 
paskutiniausias, gavęs vos 3% 
visų balsų. Nors komunistų 
čia niekas nepersekioja ir lei
džia laisvai veikti, bet jie ne
turi pasekmių.

kandidatų nominaci- 
gavo kandidatai se-

Republ. 59,348 
49,302 
30,935 

8,389 
5,242 

ir Mil-

“BROLŽUDYS”. Sausio 10 
d. Collinwoodieciai statė antru 
kartu tragediją “Brolžudys” 
Lietuvių salėje, žmonių buvo 
pilna salė. Veikalas suvaidin
ta labai puikiai. Ypač gerai 
atsižymėjo senas Clevelando ar
tistas Pranas Mockaitis Petro, 
brolžudžio, rolėje. Jo žmona, 
Zuzana (M. Dubauskienė) bu
vo tikra “prošepanė”. Petras 
Luiza Prano rolėje ir jo'sužie
duotinė S. Dubauskaitė sudarė 
labai pavyzdingą Lietuvišką 
meilužių porelę. Jiedviem ne
stigo nei meilės nei kokietavi- 
mo. J. Derus Simono ir kelei
vio rolėse labai tiko. Jis ir jo 
žmona buvo tipiški Lietuvių 
tėveliai. Visi Įriti, k. t. pjovė
jai, kaimiečiai ir pamergės gra
žiai dainavo ir šoko. Policijan- 
tai irgi buvo atsakanti.

Tarpakciuose gražiai padai
navo J. Kayackas ir deklamavo 
Akronietė Kazlauskaitė eiles. 
Programo vedėju buvo Kun. A. 
Karužiškis, kuriam netruko pa
sakų nei juokų sujungimui ak
tų arba programo numerių.

Po vaidinimo sesutės Mocke
vičiūtės puikiai išpildė šokį. 
Vincas Greičius (sūnūs) artis
tiškai atmintinai griežė smui
ką du ilgu sunkiu klesiniu vei
kalu, kas labai nustebino publi
ką. Galop Stasė Greičienė už
baigė vakarą savo maloniu bal
su ir gražiomis dainomis. Y- 
pač žmonėms patiko ištrauka 
is “Galiūne”, Mildos meilės dai
na. Smuikininkui, šokėjoms ir 
Greičienei akompanavo Regina 
Greičiūtė, gi J. Kayackui — S. 
Dubauskaitė. Matęs.

PASITRAUKIA. Vienas di
delis veikėjas matydamas kad 
n; galės subankrutyti 362 kuo
pą sumanė verčiau oasitraukti 
iš jos. Jis bandė aikveti jos 
turtą duodamas visokius su
manymus ir įkalbėdamas savo 
prieteliams suteikti dovanas iš 
kuopos iždo keletui narių, jie 
jam pritarė. Jis gi pats jau 
buvo pasirengęs apleisti šią 
kuopą ir keliauti į 14-tą ar kur 
kitur. Sausio ’6 d. vidurnaktį 
žmogelis jieškojo prieglaudos 
14-toj kuopoj per savo priete- 
lį B. Kuopos knygos paliko be
tvarkėj ir kuopa negalės jų 
naudoti, turės pirkti naujas.

Kp. Narys.

PAJĮEšKAU savo dėdės Ta
mošiaus Patašiaus. Iš Lietuvos 
paeina iš Bebruliškių k., Sas
navos par. Aš esu duktė ~ 
tašiutės- Ramanauskienės, 
sišaukti šiuo antrašu:

Marijona Karpes 
1146 Dallas rd. Cleveland, O.

Pa-
At-

ŠV. JURGIO parapija šymet 
turi suorganizavus du basket 
ball komandas, kaip ir praėju
siais pora metų. Abi koman
dos dalyvauja Katalikų Para
pijų Lygoj ir iki šiol joms ge
rai sekasi. Lošė tris lygos lo
šimus ir laimėjo visus. Labai 
gerai jos išsigarsinusios ir ži
nomos kaipo geros komandos, 
turi gerą vardą tarp svetim
taučių, taigi daro garbę ir mu
sų tautai.

Šį sekmadienį, Sausio 17 d., 
šv. Jurgio parapijos salėj bus 
du basket ball lošimai. Pirma 
komanda loš su viena iš stip
riausių komandų mieste, o an
tra su Service Co. 145 Infantry 
National Guard. Musų antra 
komanda lošdama su šita ko
manda eina į aukštesnį laipsnį 
tame sporte, bet tikisi priešus 
pergalėti. Pirmas lošimas pra
sidės 7:30 vai. įžanga suau- 

. gusiems 25c., vaikams 10c.
Jurgis K. Venslovas.

PHILLIP POSANTI
6216 Superior Ave.

Didelė krautuvė visokių daržo
vių. švari vieta, kainos že

mesnės negu kitur kur. 
Kviečiame Lietuves čionai.

Katalikas savininkas

Speciale kaina šį Menesį
Cinavimas, Suliejimas, Stogų 

tiesimas — Furnasai 
Apskaitliavimą noriai duodam.

Bowman Sheet Metal 
Furnace Co.

4704 Hugh Avenue 
End. 0550

&

LANKĖSI CHICAGOJ. Poni 
B. Jarus pereitą šeštadieni bu
vo išvažiavus Į Chicagą pas gi
mines. sugryžo pirmadieni ry
te. Kelionę turėjo smagią.

Visas
1 Pasaulis

‘Į ^'nkęs

Prie

S
Taisykit Savo Furnasus 

Dabar
Mes specializuojame 

TAISYME WS0KIU IŠDIR
BIMŲ FURNASŲ IR 

BOILERIŲ

Anderson Furnace Co.
1030 EAST 68TH ST.

HEnd. 5475 .

$5.50 
$5,25

Parduodam gerą Anglį 
pigiai — kuri duoda 

malonią šilumą.
Pocahontas (tonas) $6.90
W. Virginia Lump 
Kentucky Lump .
ir kitokių—pristatom greitai ir saugiai

Petras C. Komeras
Lietuvis Anglininkas

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

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

DYKAI PARVEŽIMAS prie 
taisymo darbo. Patarnaujam 
kelyje — Suliejam — Taisom

Chester Cartage Co.
6513 SUPERIOR AVE.

LRKSA. 142 KP. turės srtia- 
gią card party ketvirtadienio 
vakare, Sausio 21 d., nuo 7:30 
vai., šv. Jurgio parapijos salė
je. Bus dovanos ir šokiai. Ti- 
kietai 25c.

SVEČIAI. Sausio 9 d. lankė
si Redakcijoje Akronietės p. 
Lucija Santackienė ir Ona Kaz
lauskienė, “Dirvos” skaityto
jos. Peni Santackienė užsira
šė ir “Musų Rytojų” iš Kauno.

Taip pat apsilankė Rocheste- 
)ietis Mikas Senkus, kuris čia 
vieši pas savo brolį.

Telefonas IIEnderson 9262

Or. Jonas <J. Kamesis
Lietuvis Gydytojas

OFISO VALANDOS:
1 iki 3 po pietų 

(> iki 9 vakare.
.334 East 68th St.
(Virš Lietuvių Banko)

Automobilių Parodoje 
bus Tautų Vakarai

1932 metų Automobilių Paroda, 
Clevelando didžiausia konvencija, 
duos progos Clevelando publikai pa
matyti oaug ko iš . senojo pasaulio 
kultūros, kadangi bus kas vakaras 
įvairių tautu koncertai, šokiai ir ki
tokie perstatymai.

Paroda atsibus Miesto Auditorijoj 
nuo Sausio 30 iki -Vasario G d. Kas 
vakaras bus po trijų tautų progra
mų, taip kad kožna tauta gales ma
tyti savo grupę pasirodant.

Kožnai tauati duota po 15 minutų 
pasirodyti, ir Automobilių Paroda 
tokiu budu suteikia buvusioms Plain 
Dealer Tautų Teatro grupėms gar
bę.

Per visus vakarus programuose 
dalyvaus pervirš 1,000 ypatų. Pra
sidės kas vakaras nuo 8:15, 9:15 ir 
10:15 vai.

Auditorijos salėse jau atsibuna 
grupių praktikos. Lietuviai taipgi 
turės savo programų.

Tautų programus tvarko Mr. Du
bin, kuris pereitas dvi žiemas vado
vavo Plain Dealer Tautų Teatrus.

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ 

PILIEČIU
Naudinga knygele pasimokini- 
mui apie Suv. Valstijų valdžių, 
su visomis informacijomis ir 
krausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

25 centai.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior av. Cleveland, O.

; FURNASŲ ir
į BOILERIŲ
I TAISYMAS’

VISOKIŲ IŠDIRBIMŲ

? Musų kainos visiškai
| žemos.
| 5825 SUPERIOR AVE.
I HEnd. 2551

FRANK DIMŠAS
BARBER SHOP

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 G5th St.

u
W. C. BURCH

SUPER SERVICE STATION
65th Wade Park Ave.
Kreipkitės pas mus.

Geriausias Gas mieste 16c.

Reikalaudami vaistų ir ki
tokių vaistinės reikmenų 

kreipkitės
ACKERMAN N’S 

Drug Store
66th and Wade Park Ave.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

darbai
IB darbininkų žinios

Rl

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.

NEW PRICES
Men’s Suits or Overcoats

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

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

Big Reduction on Repairing.
No Delivering

Rosedale Dry Cleaning Co.
G702 Superior Av. Cleveland, 0.

BE SKAUSMO traukimas 
Mes naudojam 
“MILD AIR”

£RE E Examinations 
i K LL and Advice.

Automobilių gamyba bė
gyje 1932 metų, kaip žino
vai spėja, bus 20 nuoš. di
desnė negu buvo 1931 me
tais. Per visą dešimtmetį 
nuo 1930 iki 1940 metų sa
koma viso automobilių šio
je šalyje bus pagaminta iki 
45,000,000.

Automobilių industrija 
dabar esanti geroje kontro
lėje: kada reikalavimai su
mažėja, mažinama išdirby- 
stė, vietoj kirsti kainas, kas 
industriją visai suardytų.

gu 
ra 
gal 
Ja] 
sm 
Lit 
gul

1 
vai 
bes 
kai 
vet 
bri 
ga

■

NATURAL Ar jūsų plate liuosa? 
FORM Neveik mokėt už naujją — 

mes galim išpildyt ir pritai
kyt kaip naujų už maža 

primokėjimą.
Plates sutaisom belaukiant.
Dykai išegzaminavimas 

patarimai.
OFISO VALANDOS. 9 RYTO IKI 8 VAKARO.

DR. H. J. GREENE
Kampas Hough 

HEnderson

ir

1859 East 55th St. Kalbam
Avė.
9786

Džiaugkitės, darbininkai! 
Pereitų metų bėgyje Suv. 
Valstijų Kongrese ir 46-se .. 

valstijose buvo pravesta 
500 visokių Įstatymų, kurie 
is vienos ar iš kitos pusės 
liečia bedarbę, darbininkų 
apsaugą, apdraudą, nelai
mėse darbe atlyginimą, se
natvės pensijas ir darbinin- 
lui teisę kolektiviai tartis 
su darbdaviais.

šį pi 
Rusi 
del I 
daba 
atitii 
dėti

Ja
Hari

'<Db-

K
URIE manot keliauti Lietuvon tuojau ar

ba kiek vėliau, prisiminkit jog “Dirvos” 
Agentūra visada yra gatava Jums pasi

tarnauti pagaminime visokių kelionei reikalingų 
dokuųientų — Pasų, Vizų — ir suteikime įvairių 
patarimų.

PAVASARĮ “Dirvos” Agentūra rengs Eks
kursiją į Lietuvą. Kurie manot apsilankyti savo 
gimtinėj šalelėj, pradėkit palengva ruoštis.

“Dirvos” Agentūra parduoda laivakortes vi
somis Linijomis ir geriausiais ir greičiausiais Lai
vais. Kiekvienas keleivis kuris tik per “Dirvos” 
Agentūrą keliavo į Lietuvą, yra visakuo paten
kintas. Busit patenkinti ir Jus kurie pas mus 
kreipsitės.

DIRVOS
6820 Superior Avenue

AGENTŪRA
Cleveland, Ohio

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS

I
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOLIS6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

DOLARIS PIRKS DVIEJŲ DOLARIŲ 
vertės bėgyje šito didelio išoardavimo 

VISKAS ATIDUODAMA KUOPIGIAUSIA
Dabar yra jums proga apsipirkti sau visas dėvėjimo 

reikmenis — Rubus, Skrybėles ir kitus dalykus.

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

* BIZ N I E R I A I * 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys
P. V. CIIESNUL MAin 2542 

S 929 Society for Savings Building

Banks
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue 
M. ROMAITIS 

13416jEdgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS 

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
JOE 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

Jewelers
J. J. LAZICKAS

6407 Superior ave. ENd. 4635

Printers-Publishers
“DIRVA”

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

1308 E. 68th St. ENd. 4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS 

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS 

7607 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance

Apkaltintas. - Mt. Ster
ling, Ky. - Evarts kasyk
los unijos prezidentas, 77 
m. senis, W. Hightower, at
rastas kaltu už mirti aps
krities šerifo, kuris buvo 
nušautas pereitą pavasarį 
angliakasių susirėmime su 
apskrities policija. Jis nu
teistas kalėjiman iki gyvos 
gaivus.

Gelžkeliečių derybos su 
gelžkelių kompanijų atsto
vais vedamos toliau. Savo 
posėdyje Chicagoje gelžke- 
liečm apėmė programą ku
ris reikalauja darbo “sta
bilizavimo” ir garantavimo 
iš darbdavių pusės, jeigu 
darbininką sutiks ant algų 
numažinimo. Kompanijos 
turi mintyje mažint nuo al
gų iki 15 nuošimčių, darbi
ninkų atstovai prašo nema
žinti iki dei-ybos neužbaig
ta, kad neprieitų prie nesu
sipratimo.

Gelžkeliečiai 1920 metais 
turėjo darbe viri 2,000,000

P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

savo narių, 1929 m. jau bu
vo 1,700,000. Dabartiniu 
laiku darbe esą 1,239,118 
gelžkelių unijų narių. Šė
riau per mėnesį gelžkelie- 
čiams algų būdavo išmoka
ma po $200,000,000, dabar 
po $163,329,000.

sovit 
riją.

Ja] 
laiko 
šaky 
tas c 
pašai 
vynii 
Chini 
jai.

Jap 
zijos 
lija u 
bėdon 
rupiu 
mu i 
karo

Noi 
kyme 
kad u 
tybėm 
kianti 
darosi 
užima 
džuriji

Tik 
rūpina 
kalu si 
yra 1 
punktą:
stoti.

UŽMl
Muki 

reiviai, 
Yentai, 
deno, ii 
reguliai

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 0756

šeši užmušta. Parrott, 
Va. - Pulaski anglies ka
syklos sprogime užmušta 
šeši darbininkai. Jų lavo
nai išimta po keliolikos va
landų griuvėsių atkasinėji- 
mo.

ponų pi 
nas.

10 21
Trentc 

prašlavui 
ūkės nai 
asmenų,


