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1,600 sugryžo dirbt. Mt. 
Carmel, Pa. — Šioje apie- 
jos kasyklos, į vienas gry- 
žo 1,500 darbininkų, o į ki
tas 100 darbininkų.

Monessen, Pa. — Po ke
turių mėnesių stovėjimo 
atsidarė geležies liejykla ir 
pradėjo dirbti 150 darbi
ninkų.

Galveston, Tex. — Perei
tą savaitę sustreikavo apie 
3,000 darbininkų dirbusių 
prie aliejinių laivų ketu
riuose uostuose iš kurių iš
gabena aliejų ir gazoliną.

Washington. — Suv. Val
stijų kariumenė atmetė iki 
šiol naudojimąsi Rusijoje 
darytais degtukais. Buvo 
priimta pirkti degtukus iš 
tų kurie už pigiausia atida
vė. Žinoma, soyietai savo

Keturios dideles rytinių 
valstijų geležinkelių linijos 
pradeda susitaikyti ir gal 
prieis prie susitarimo. Iki 
šiol jos pešėsi už teisę pri
ėjimo prie tam tikrų mies
tų. Paduota tarpvalstiji- 
nei komisijai peticija jų su
sivienijimui ir jeigu tas bu
tų įvykdyta, susijungs net 
$6,000,000,000 vertės gelž- 
kelių.

Vancouver, B. C. — Kal
bėdamas Amerikos Darbo 
Federacijos suvažiavime, 
Darbo Federacijos prezi
dentas Green pasakė kad 
jeigu kapitalistai neduos 
darbininkams teisingo at
lyginimo algomis, galima 
bus iš jų išreikalauti tak
sais nuo jų pelnų, nedir
bančiųjų užlaikymui.

Darbo Federacijos dirbi
mas už darbininkų reikalų 
pagerinimą nėra bolševikiš
kas, sako Green, ir mes no
rim pagelbėt bedarbiams 
iš tikro.

ANGLIJOJ RIAUŠĖS 
DEL PAŠALPŲ

Londonas. — Anglijoje 
atsibuna bedarbių riaušės 
del valdžios numažinimo 
bedarbių pašalpų. Glasgo- 
we pereitą savaitę buvo su
ruošta nepaprastai didelės 
demonstracijos, kuriose da
lyvavo j 50,000 žmonių.

Londonas irgi turi ma
žus subruzdimus, bet val
džia yra pasiruošus malšin
ti dideles riaušes.

Padėtis bloga: iš mažų 
pašalpų bedarbiai negali 
išmisti, o didesnių valdžia 
mokėti negali, nes šalis su- 
bankrutijus, neturi pinigų.

Washington. — Spalių 7 
d. Prezidentas Hoover tu
rėjo slaptą pasitarimą su 
kongreso vadais kaslink 
subendrinimo valdžios ir 
bankinių spėkų sustiprini
mui finansinės padėties šio
je šalyje, kad pradėti! veik
ti sulaikyti pinigai ir atsi
gaivintų darbai ir prekyba.

Pasitarime dalyvavo apie 
30 abiejų partijų žymiausių 
žmonių, kame prezidentas 
pareiškė jog “atėjo laikas 
šaukti į vienybę visus žmo
nes ir pradėti veikimą”. Jis 
paragina visus šalies gy
ventojus stoti dirbti išvien.

Programas apima gau
sius privatinius bankinius 
interesus, Federalio Rezer
vo sistemos paramą, pritai
kymą Federalio Rezervo 
akto kad galėtų išeiti iš sa
vo srities į platesnį darbą, 
sutverti jeigu reikalas fe- 
deralę finansų korporaciją 
kaip buvo Karo Finansų 
Korp., ir sustiprinimą fe- 
deralių žemės bankų.

Sumanyta sumobilizuoti 
bendrą šalies bankinį kapi
talą iš mažiausia $500,000.- 
000 pagalbai išdirbysčių ir 
pramonės. New Yorko ban
kai jau gatavi skirti tam 
tikslui $150,000,000.

Prezidentas Hoover žada 
persvarstyt karo atlygini
mus su Francuzijos prem
jeru Lavai, kuris šiose die
nose žada atvykti į Wa
shington^.

Pasklidus šitokiems ge
roms žinioms, sustiprėjo 
akcijų kainos ir pakilo kai
nos grudų ir vatos.

General Motors Co. skel
bia jog bandys duoti dar
bų dauginusiam darbininkų 
skaičiui kiek tik bus gali
ma.

General Electric Co. pre
zidentas pareiškė savo dar
bų planą, kuris vengs toli
mesnio darbininkų atleidi- 
.nėjimo be užmokesčio ir 
apdraus savo darbininkus 
po apie $15 į savaitę bėgyje 
sekančių šešių mėnesių.

Jeigu iš šitų prezidento 
ir partijų bei pramonės va
dų pastangų kas gero išeis, 
linkėtina kuogreičiausia tą 
vykdyti.

BR-R-R! MASKVOJ 
DANTYS BARŠKA

Maskva. — Maskvoj jau 
prasidėjo šalčiai. Kadangi 
miestas neturi gana kuro 
tai valdžia išleido patvar
kymą kad iki reguliario na
mų apšildymo sezono pra
džiai, Spalių 15 d., namus 
apšildyti pavelys tik kas 
apšildyti pavelys tik po 3 
kartus į savaitę.

Laiminga ta Rusija, kur 
visi turi maisto, visko, ir 
šilumos gali turėt net kas 
trys dienos!

1
ANGLIJOS PARLIA-

MENTAS IŠIRO
Londonas, Spalių 5 d. — 

Anglijos vyriausybė nuta
rė paleisti parliamentą Sp. 
8 d. ii' rengtis prie naujų 
rinkimų, kurie manoma da
ryti Gruodžio 27 d.

MacDonald turėjo pasi- 
rimą su savo partijos prie
šu, Lloyd George, apie nau
jus rinkimus, ir po to tapo 
nutarta paleist dabartinį 
parliamentą. Anglija ne
gali rasti išeigos iš dabarti
nio krizio, nes parliamente 
partijų vadai veda tik tą- 
synes. MacDonald savo at
sišaukime ragina Angliją 
išrasti būdą išgelbėjimui 
šalies iš finansinio krizio.

SAKO CHINŲ ŽUVO 
25,000

Šanghai. — Chinų potvi- 
nio nukentėjusių sužiūrėji
mo komisija skelbia jog 
potviniuose Tentsing dis- 
trikte kelios savaitės atgal 
prigėrė 25,000 žmonių.

ANGLIJA VARŽO MAI
STO SPEKULIANTUS 
Londonas. — Valdžia iš

leido diktatorišką įsakymą 
vengti spekuliavimo ii- iš
naudojimo didinant maisto 
kainas. Paskirta didelės 
bausmės tokiems pardavė
jams kurie pasinaudodami 
suspendavimu aukso norė
tų pasipelnyti pakeldami 
maisto kainas.

HINDENBURGAS TIK
RAS SENELIS

Berlinas. — Vokietijos 
prezidentui Hindenburgui 
Spalių 2 d. suėjo 84 metai 
amžiaus. Reiškia jis jau 
yra tikrai senas, bet dar 
vikrus, geroj sveikatoj ir 
pilnoj sąmonėj. Jo prezi
dentavimo laikas baigiasi 
tiktai kitą metą Gegužės 
mėnesį.

Ant jo pečių guli tikrai 
sunkios pareigos iš priežas
ties Vokietijos finansinio 
krizio.

TAI KĄ MEILĖ DARO!
Pasadena, Cal. — Tėvas 

paskyrė savo sunui, 21 me
tų studentui, $50,000 jeigu 
jis nesives iki sulauks 25 m. 
amžiaus. Bet sūnūs, turė
damas savo mylimąją, atsi
sakė laukti keturis metus 
ir išsižadėjęs tų $50,000 ap
sivedė.

LĖKĖ PACIFIKĄ
LAIMĖJO $25,000

APIE LIETUVOS EKONOMINĮ GYVENIMĄ

14 UŽMUŠTA
Santiago, Čili. — Riaušė

se laike rinkimų Čili prezi
dento politiškose riaušėse 
užmušta 14 žmonių. Rin
kimus laimėjo Dr. Montero, 
konservativis, prieš Dr. Al- 
lesandri, liberalų vadą.

NUŽUDĖ KETURIS 
ASMENIS

Kenosha, Wis. — Netoli 
Burlington, Wis., ant ūkės, 
vienas 40 m. amžiaus dar
bininkas nužudė" ūkininką, 
jo sūnų, sūnaus, kūdikį, ir 
vieną darbininkę. Suaugu
sius nužudė šautuvu, o kū
dikį užmušė kūjeliu.

Po žudystės, jis išbėgo 
šeimininko automobiliu. Li
ko suimtas Burlingtone, ir 
prisipažino prie žudystės.

Jis pasakojosi policijai 
jog nurijo nužudyt tik šei
mininką už suvertimą viso 
ūkės darbo ant jo, bet pas
kui norėjo kad neliktų liu
dininkų prieš jį, todėl nu
žudė senuką, tarnaitę ir 
galiaus kūdikį. Kūdikio mo
tina randasi ligoninėje, to
dėl ji išliko gyva.

“SAUSIEJI” RENGIASI 
PRIEŠ “SLAPIUOSIUS”
Washington. — Visos or

ganizacijos pritaria n č i o s 
prohibicijos palaikymui pa
siruošusios sutartinai dirb
ti atmušimui “šlapiųjų” pa
stangų panaikinti prohibi- 
ciją. !

Nacionaline ' prohibicijos 
taryba nutarė vienos dienos 
bėgiu surinkti $100,000 sa
vo vajui, renkant nuo žmo
nių tik po 10c.

“Sausieji” suskato dirbti 
kada patyrė jog trys “šla- 
pieji” milijonieriai nesenai 
padovanojo $100,000 šlapių
jų organizacijai kovai prieš 
prohibieją.

Wenatchee, Wash. — Du 
jauni Amerikonai lakūnai, 
Herndon ir Pangborn, par
skrido be sustojimo iš Ja
ponijos i S. Valstijas, tuo- 
mi laimėdami $25,000 dova
ną, kurią paskyrė Japonija 
už tai. Jie padarė kelio 
4,565 mylias Į 41 valandą, 
ir yra pirmutiniai padarę 
toki žygi. Šis miestelis iš 
15,000 gyventojų surengė 
lakūnams milžinišką pri
ėmimą Ant rytojaus jau 
Japoniško laikraščio atsto
vas Įteikė lakūnams užpel
nytus pinigus — $25,000.

Patys miestelio gyvento
jai sumetė $500 dovanų ir 
iškilmių surengimui pinigų.

Iš seniau yra Ameriko
nų paskirta $25,000 už per- 
lėkimą Pacifiko iš Japoni
jos Į Su v. Valstijas. Dabar 
bandoma išgauti ir tuos pi
nigus šiedviem lakūnam.

Tiesa, jų kelionė nėra il
giausia, nes šią vasarą du 
Amerikonai nuskrido iš A- 
merikos Į Turkiją, 5,011 
mylių kelio be sustojimo.

Lindbergho kelionė j Pa
ryžių buvo 3,600 mylių.

Prie to, kelionė iš Japo
nijos i Ameriką nėra pa
vojinga, kadangi visu keliu 
yra salų.

Šiedu lakūnai atskrido 
Japonijon kelios savaitės 
atgal, ir net papuolė bėdon 
kada kelionėje traukė foto
grafijas. Japonai manė kad 
jie fotografuoja kariškus 
Japonų punktus. Jie netu
rėjo tikslo skristi aplink 
pasaulį, bet ilgiau apsibuvę 
Japonijoje pradėjo galvoti 
apie kelionę Amerikon be 
sustojimo, ir tą atsiekė.

Pora savaičių atgal kiti 
du lakūnai tą bandė pada
ryti, bet nepasisekė, nusi
leido prie vienos neapgy
ventos salos, kur tik po ke
lių dienų tapo surasti.

IŠVEŽA Iš NEW YORKO 
$450,000,000 AUKSO

New York. — Dviejų sa
vaičių bėgyje iš čia bus iš
gabenta $450,000,000 vertės 
aukso i Francuzijos Banką. 
Visi laivai kurie gali per
plaukti Atlantiką Į 6 die
nas gaus po dali to aukso 
vežti.

(Rašo iš Kauno 
JUOZAS J. BAČIUNAS, 

atsilankęs šią vasarą
Lietuvoje.)

Atsilankę gerbiami Ame
rikos Lietuviai i Lietuvą, 
nekurie padavė spaudon ži
nių bei savo Įspūdžių. Bet 
dažniausia tekdavo skaity
ti labiau paliestas politinis 
Lietuvos gyvenimas, 
gi kaipo biznieriui rūpėjo 
pažinti ekonominė 
padėtis.

Džiaugiuosi kad 
kaipo ūkiška šalis 
sparčiais šuoliais

Man nionto 
ryta:

Lietuvos

Lietuva, 
kas met 

žengia 
priekin, ūkiai kultūros at
žvilgiu aukštyn kyla, pra
monė, prekyba sparčiai vy
stosi. Statyba Kaune ir 
provincijoje eina plačiausiu 
maštabu. Nei to didelio 
vargo, kaip kitiems kad pa
sirodė, nei bedarbių nėra, 
kas šaliai duoda didelį kre- 
ditą-pliusą. Aš čia tyčia 
paduodu bent kiek statisti
nių žinių, iš ko galima bus 
maždaug spręsti ekonomi
nę Lietuvos padėtį. Kai ši
tą sulygini su kitų šalių 
statistikomis darosi aiškes
nis vaizdas ir matytis kad 
Lietuvoje dar galima gerai 
gyventi.

Lietuvos plotas ir gy
ventojai

Lietuva užima 0.62 
Europos žemės ploto,
durno atžvilgiu jai tenka 
21-ma vieta Europos vals- 
tybų tarpe. Yra 14 valsty
bių Europoje kurios plotu 
mažesnės už Lietuvą: pav. 
Estija, Danija, Holandija, 
Šveicarija ir kitos.

1930 m. Sausio 1 d. gy
ventojų skaičius Lietuvoje 
buvo 2,340,038. Iš jų vyrų 
1,120,561; moterų 1,219,477.

viso
Di-

SIDABRO GAMYBA 
SUMAŽĖJUS

Spėjama kad šymet si
dabro visame pasaulyje bus 
pagaminta apie 175,000,000 
uncijų. Seniau kas metai 
būdavo pagaminama po a- 
pie 250,000,000 uncijų.

POPIEŽIUS UŽ 
VARGŠUS

Vatikano miestas. — Po
piežius išleido apaštališką 
laišką į viso pasaulio kuni
gus ragindamas rūpintis 
šelpimu neturinčiųjų ii- dė
ti pastangas gauti pašalpų 
nuo savo aukštesniųjų jei
gu patys iš savęs negali.

Taipgi pasmerkia ginkla
vimąsi kaipo priežastį pa
saulinių negerovių.

MIRĖ SENATORIUS 
MORROW

Englewood, N. J. — Spa
lių 5 d. mirė S. V. Senato
rius Dwight W. Morrow, 58 
m., lakūno Lindbergho uoš
vis, žymus diplomatas ir 
prohibicijos priešas. Jisai 
kandidatavo į S. V. Senatą 
prieš “sausąjį” kandidatą 
ir laimėjo. Ruošėsi daug 
ko padaryt prohibicijos pa
naikinimo srityje, bet mir
tis pastojo kelią.

JAPONAI NENUSILEI
DŽIA CHINAMS

Japonų kariški lėktuvai 
Mandžurijoje bombardavo 
Chinų kariumenės barakus 
prie Mukdeno gelžkelio ir! 
sakoma jog sužeista ir už
mušta apie 200 Chinų kar
eivių.

Japonų kareiviai užėmė 
Ndwchwang, strategišką 
punktą prie Japonų ope
ruojamo gelžkelio pietinėje 
dalyje Mandžurijos.

Japonai sako kad jie ne
bombarduoja Chinų karei
vių, o tik banditus. Jie už
ima Chinų punktus apsau
gos delei prieš Chinus ban
ditus.

.. Kauno augimas
Naujų gyvenamų namų 

mūriniu pastatyta Kaune:
1927 ‘
1928
1929
1930
Negyvenamų

pastatyta:
1927 metais
1928 ”
1929 ”
1930 ”
Gyvenamų naujų 

niu namu pastatyta:
1927
1928
1929
1930
Negyvenami; medinių na

mų pastatyta:
1927 metais
1928 ”
1929 ”
1930
Viešo naudojimosi 

lių namų (kino teatrų, 
metais

metais

metais

muro

88
119
131
159 
namų

38
33
44
39 

medi-

198
210
305
289

1927
1928
1929
1930
Prekybos, pramonės

ne

(pertaisymų) pada-

1927 metais 8
1928 ” 2
1929 ” 0
1930 ” 9
Išviso naujų namų Kau-

; pasistatė:
1927 metais 456
1928 ” 667
1929 ” 654
1930 ” 686
Be to įvairių namų re-

1927 metais 111
1928 n 136
1929 n 148
1730 n 137
Kaip matome Kauno st

tyba kas metai didėjo. Bet 
ji ne vien didėja. Ji kartu 
ir gražėja. Pąts miestas 
ima puoštis visokiais gėly
nais, plačiais trotuarais, 
gatvių grindimu ii- tt. Kau
nas greitu laiku pasivys 
kulturingus Europos mies
tus.

Kauno miestas nuo 40,000 
išaugo iki 100,000 gyvento
jų-

Statybai Lietuvoje 1929 
metais padaryta 65,042,850 
litų išlaidų.

Gyvulių sunaudojimas
Viena iš stambiausių Lie

tuvoj bendrovių, “Maistas”, 
šalę Kauno (Aleksote) gy
vulių sunaudojimo apivar-
tai pjauna:

Galvijų 30,000
Kiaulių 163.703
V eršių 30,000
Žąsų 41,300
Vištų 36,258
Ančių 19.833

ir daug kitokių gyvulių ir 
paukščių. 42,000,000 lt. ver
tės.

Pažymėtina kad viskas 
buvo Lietuvos ūkininkų už
auginta ir nuo jų nupirkta.

1930 m. sviesto eksportas 
į užsienį vyko gana sėkmin
gai. Bendrai pieno perdir
bimo bendrovės užima 80'' 
viso į užsienį_ eksportuoja
mo sviesto. “Pieno Cent
ras” išvežė j užsienį svies-
to tonų:

1927 metais 948
1928 ” 1.456
1929 ” 2 812
1930 ” 6.009

117
199
168
177 
dide- 
tt.):

7
4
8

13 
rei-

kalams didelių namų (dirb
tuvių ir kit.) pastatyta:

Cukraus fabrikas 
ir ktokios įmonės

Dabar Kvietiškių dvare, 
palei Mariampolę, yra sta
tomas cukraus fabrikas. To 
fabriko vidaus įrengimas 
kaštuos 3,890,000 litų. Vi
sas įrengimas kaštuos pus
penkto milijono litų.

Čia bus dirbama Į metus 
90 dienų ir padarys 600 to
nų cukraus i dieną. Ūki
ninkams garantuojama per 
tris metus ipokėti už 1 cen
tnerį cukrinių runkeliu 4 
litai. Tuo tarpu k .'.i užsie
nin gabenant cukr. runke
lius už centnerį gaunama 
tik 3 lt. 10c.

Ūkininkai suskubo au
ginti cukrinius runkvlius. 
1929 m. buvo auginama jų

| (Pabaiga ant 3-čio pusi.)
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Korespondencijos DAYTON
PITTSBURGH

“Reporterio” bludinėji- 
mai. Pittsburgiečiai kitą 
kart turėjo socialistų spau
doje neblogą reporteri, ku
ris parašydavo nieko sau 
žinučių iš šios padangės. 
Bet tai buvo prieš metą lai
ko, kada tas musų reporte
ris buvo nevedęs. Kai tik 
apsivedė, tai “Naujienose” 
ir “Keleivyje” paplūdo jo 
vienos nesąmonės.

Paskiausiu laiku “Nau
jienose” ir “Keleivyje” til
po šmeižtai prieš darbštų 
musų tautietį, P. Pivaroną, 
buk jis skundęs imigracijos 
viršininkams P. Danušį su 
tikslu deportuoti jį iš Ame
rikos. Danušis prie liudi
ninkų pareiškė kad jis ne
užilgo apsilankys Chicagoj 
(kartu su P. Pivaronu išva
žiavo) ir privers “Naujie
nas” atšaukti tą šmeižtą. 
“Naujienos” gi už šmeiži
mą Pi'varono ir kenkimą jo 
bizniui yra traukiamos tei
sman.

Nusidėjo musų reporte
riui ir Adv. F. J. Bagočius, 
kuris nėra nei tautininkas, 
nei sandarietis. Tai buvo 
sekančiai. Atsilankius Ba- 
gočiui j Pittsburgą pas uo
švius J. Kazlauskus pralei
sti atostogas, buvo papra
šytas kalbėt SLA. 3-čio ap
skričio surengtose prakal
bose (Rugs. 13 d.). Tasai 
musų reporteris gana daug 
darbavosi tų prakalbų su
rengime ir rengėsi daug ko 
parašyti, jei Bagočius ne
būtų “nusidėjęs” savo kal
boje.... Bagočius plačiai, 
kalbėjo apie SLA. reikalus, 
ir Į galą priėjo prie Lietu
vos. Musų reporteris išsi
žiojęs laukė kada Bagočius 
pradės Smetoną ir visą Lie
tuvą niekint. Bet ant ne
laimės, tik tiek pasakė ką 
sako ir Pittsburgo tauti
ninkai sandariečiai: Jeigu 
Lietuvos’ Lietuviams Sme
tona yra negeras tai jų rei
kalas, tegul jie pasistato ki
tą, o mums Amerikiečiams 
gerai bile Lietuvą valdo 
patys Lietuviai, ne Rusai, 
nei ne Lenkai.

Tokia kalba musų repor
teriui buvo kai kugiu j gal
vą! Kad nors butų koks 
fašistas taip pasakę, o da
ba;* imk tu man ir kalbėk 
ta’p Bagočius! Tas musų 
re >orterį įvarė, dar į dides
nę desperaciją. Jis nesiun
tė savo aprašymo apie Ba- 
gočiaus prakalbas nei i sa
vo laikraščius, tik pats sau 
pakampėse spjaudo.

J. Virbickas.

Vienuolika Francuzų in
žinierių apsilankė Pitts-

elektriškų spėkos gamini
mo mašinų.

Tie inžinieriai aplanko 
industrialinius centrus Ka
nadoje ir Suv. Valstijose.

Netikėta mirtis. Rugsė
jo 27 d. netikėta mirtis pa
tiko Antaną Jancevičių, ku
ris pirmiau buvo L. M. D. 
gaspadorium, o dabar buvo 
kasierium. Jis turėjo savo 
saldainių krautuvėlę, buvo 
vedęs, paliko moterį ir dvi 
dukteris, vieną apie 10, an
trą 8 metų. Pats buvo 38 
m. amžiaus.

Rugsėjo 27 d. jis lipda
mas laiptais pasprūdo ir 
taip smarkiai krito kad nu
truko strėnose didžioji gy
sla, nuo ko jis į antrą dieną 
ir mirė.

Palaidotas Spalių 2 d. su 
bažnytinėmis apeigomis Šv. 
Kazimiero parapijos kapi
nėse. Nors pats į bažnyčią 
neidavo ir ne bažnyčioj bu
vo šliubą ėmęs, bet kadangi 
buvo gerai apsidraudęs tai 
kunigui buvo geras ir pri
ėmė laidot katalikiškai. Jis 
buvo narys SLA. 40 kuo
pos ir apsidraudęs ant tūk
stančio dolarių pomirtinės. 
Žmogus buvo gana draugi
škas, nors daugiau pritarė 
kairiesiems, bet draugų tu
rėjo gana iš visų ir su vi
sais draugiškai apsieidavo.

J. Virbickas.

SU- 
at- 
už-

sy-

ge ir šį miestą pavadino 
“Vakarų Pasaulio Elektriš
ka Sostine”, nusistebėdami 
kiek daug čia išdirbama

Miesto taryba nubalsavo 
paskirti $20,000 aprupini- 
nimui pienu 2,727 kūdikių 
žemiau 2 metų amžiaus, 
biednų Pittsburgo šeimy
nų. * Pirmiau buvę paskirti 
$24,000 ir paskiau dar da- 
dėti $15,000 tapo išnaudo
ta. Žymiai pasididino rei
kalavimas pieno kuomet 
daugelio šeimynų tėvai ne
teko darbo.

CHICAGO, ILL.
“Margučio” vakaras pa

minėjimui Vilniaus. “Mar
gutis” rengia puikų koncer
tą paminėjimui Lenkų už
grobimo musų sostinės Vil
niaus. Programą duos mu
sų mėgiamas kompozito
rius ir dainius J. Vanagai
tis su daugeliu talentingo 
jaunimo. Programas įvyks 
sekmadienio vakare, Spalių 
11 d., nuo 8 vai., Lietuvių 
Auditorijoj.

Visi kas tik jaučiasi Lie
tuviu privalo dalyvauti ir 
prisidėti prie galingo Lie
tuvių protesto prieš užgro- 
bikus ir galingai, su milijo
nais kitų Lietuvių bendrai 
sušukti: “Ei, pasauli, mes 
be Vilniaus nenurimsim!”

A. A. Žalpis.

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

visą kaimą!
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; Didžiausia Lietuvių Organizacija I
307 W. 30 Street New York, N. Y. !
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S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių. «

Kolonijose. !
Turtas: $1,404,038.14 :

r S. L. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. “
f Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. •
□ Jeigu jautiesi goru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki- » 
K m»s kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis “ 
n nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- 
U ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tu *
H prakilnieji] tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir „
p mergaites. J
G fnfermncij’.] kreipkitės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar- ; 
P ba i vietinių kuopų valdybas. K

Kunigo prižadai nesipil
do. Dabartinis Lietuvių pa
rapijos klebonas, prašyda
mas iš par api jonų aukų 
bažnyčios užlaikymui ir sa
vęs pramaitinimui, sakyda
vo: Duokit, nesigailėkit, pi
nigai eis Dievui ant garbės, 
o Dievas jums už tai atmo
kės šimteriopai.

Dabar gi jau atėjo laikas 
nekuriems aukdaviams 
silaukti to dešimteriopo 
lyginimo, kuomet juos 
puolė bedarbė.

Bet jie nabagai turi
kiu su visais bedarbiais ei- 
ir ir prašyti pagalbos nuo 
miesto viešos gerovės or
ganizacijos, o klebono pri
žadai ir lieka prižadais.

Clevelandiečiai svečiai. 
Keletą dienų viešėjo pas 
Venius Clevelandiečiai Ka
zys Štaupas su savo žmo
na. Prie progos jie parda
vė keletą laikrodėlių, ka
dangi yra tame biznyje, o 
pirkusieji yra pilnai paten
kinti pigiu pirkimu.

B. Varašius persikėlė gy
venti į naują vietą, Į gan 
puikius ruimingus namus 
po antrašu 628 Troy st.

Apsivedė. Biznierius A. 
J. Fretic apsivedė su Rože 
Sakalauskiene. Abu nauja- 
vedžiai yra geri Lietuviai, 
todėl linkėtina jiedviem il
giausių metų ir visokių lai
mių.

Atnaujino vodevilio pro
gramas. Spalių 17 d. RKO 
Keith teatras vėl atnaujins 
vodevilio programus su gy
vais artistais. Tas teatras 
buvo panaikinęs- gyvų ar
tistų programą ir tik rodė 
kalbančias filmas. Tačiau 
publika pradėjo reikalauti 
vodevilio artistų, kas ir su
laukta.

Išgėdino 6 metų mergai
tę. Spalių 1 d. 6 metų mer
gaitė, Margaret Mann, par
ėjo namon iš mokyklos ant 
pietų. Tuo laiku motina 
buvo išėjus pas kaimynes, 
taigi užėjęs į namus neži
nomas vyras, paklausęs ar 
motina namie ir patyręs 
kad mergaitė viena namie, 
griebęs ją išgėdino ir pabė
go. Parėjus motina rado 
mergaitę maudynėje užra
kintą. Duktė kiek galėjo 
išpasakojo kas atsitiko, ta
da motina davė žinią poli
cijai. Policija ėmėsi jieš- 
koti niekšo, bet neturėda
ma aiškių nurodymų neži
no kas jis. Mergaitė pasa
kojo kad vyras buvo balta
veidis, pusėtinai apžėlęs, ir 
dėvėjo darbinius rubus.

Ar nevertas toks bjaury
bė nulinčiuoti?

Sugryžo iš Lietuvos. Šio
se dienose gryžo iš Lietu
vos Juozas Simonauskas, 
kuris visą vasarą viešėjo 
Lietuvoje, o ilgiausia išbu
vo garsiame Žemaičių mie
ste, Plungėj. i

“D.” Rep. !

NEW HAVEN, Conn.
Iš SLA. Veikėjų New Yor- 

ko, Mass, ir Conn. Vals
tijų Suvažiavimo

Rugsėjo 30 d. čia įvyko 
trijų Nauj. Anglijos valsti
jų veikėjų suvažiavimas su 
tikslu apsvarstyti SLA. rei
kalus ir išreikšt mintis kas- 
link kandidatų ateinan
tiems rinkimams. Dalyva
vo 24 ypatos:

Iš New Haven, Conn.: K. 
Balčiūnas, p. Balčiūnienė, 
M. Vokietitis, J. Kazokas, 
M. Mačiulis, V. Kripaitis, 
J. Pilvelis.

Iš Waterbury, Conn.: J. 
Žemantauskas, J. Tareila, 
Adv. K. Lukošius, P. Kru- 
gelis, Dr. John Staneslow 
(Stanislovaitis).

Iš Ansonia, Conn., Juoz. 
Marčiulionis.

Iš S. Manchester, Conn.: 
A. Birieta:

Iš Hartford, Conn.: Jo
nas Januškevičus, Jr.

Iš Worcester, Mass.: J. 
Rauktys, J. Dvareckas, J. 
Krasinskas.

Iš Brooklyn, N. Y.: Pr. 
Vokietaitis, J. Ginkus, A. 
Ramanauskas, E. Rudni- 
kas, J. Sagevičius, J. An
driuškevičius.

Tvarkos vedėjai buvo iš
rinkta: pirmininku K. Bal
čiūnas, raštininku Dr. John 
Staneslow.

Įvairus atstovai kalbėjo 
ir išdėstė savo mintis kas- 
link tinkamų kandidatų. J. 
Sagevičius apsakė Brookly- 
niečių nuomones ir nusi
statymą; A. Birieta paaiš
kino apie norus išreikštus 
Hartforde. J. Ginkus iš
reiškė nuomonę New Yor- 
kiečių tautininkų.

Po. plataus apkalbėjimo 
buvo leidžiama balsuoti sla
ptu balsavimu ir buvo pa
statyti sekanti kandidatai 
į SLA. viršininkus, kurie 
nutarta remti savo koloni
jose:

3

Prezidentu:
J. J. Bačiunas balsų 21
J. Grinius

Vice-Prezidentu:
M. Vokietaitis 17
A. Mikalauskas

Sekretorium:
7

P. Bukšnaitis 16
P. Jurgeliu tė 4
V. M. Čekanauskas

Iždininku:
3

Jonas Tareila 23
K. Gugis

Datkaru-Kvotėju:
1

Dr J. Stanislovaitis 18
Dr J. Jonikaitis

Iždo Globėjais:
5

J. Januškevičius Jr. 18
P. Pivąronas 17
St. Mockus 6
J. Ambrazie us 5

BROOKLYN, N. Y. bar jai palaikyti jau reikią 
kuodaugiausia jaunuolių.

Vakarėlis buvo labai ma
lonus ir Brooklyniečiai vei
kėjai labai pasitenkinę ga
vę plačiau pažinti J. J. Ba
čiūnų, J. Tareilą ir Dr. J. 
Stanislovaitį, kuriuos re
mia į SLA. kandidatus.

“TAUTOS BALSAS” 
No. 3

Jau išėjo iš spaudos 
“Tautos Balso” numeris 
3. “Tautos Balsas”, mė
nesinis laikraštis, leidžia
mas Skrantono Tautinės 
parapijos lėšomis, eina 
reguliariai. Metams kai
nuoja $1.50.

“TAUTOS
1748 N. Sumner Ave.

Scranton, Pa.

Adresas:
BALSAS”

(Balsuotaj už du)
Šis suvažiavimas nutarta 

užvadint: Suvažiavimas S. 
L. A. Veikėjų iš New Yor- 
ko, Massachusetts ir Con
necticut Valstijų.

Nutarta kad kampanijos 
(vajaus) komiteto centras 
butų Brooklyne ir susida
ryt ir A. Ramanausko ir J. 
Sagevičiaus su jų pagelbi-

• ninkais.
Nutarta kad butų kitos 

mažesnės komisijos veiki
mui su centraline komisija 
paskirtos kiekvienoje vals
tijoje.

Nutarta kad liglaikinė 
komisija Connecticut vals
tijoje susidėtų iš šios die
nos pirmininko ir sekreto
riaus.

Nutarta pasiųsti kopijas 
šio protokolo į Lietuviškus 
laikraščius.

Pirmininkas K. Balčiūnas 
įSekr. John Staneslow, M.D.

Pagerbė J. J. Bačiuną. 
Iš Lietuvos gryžusį įžymų 
Amerikos Lietuvių veikėją 
Juozą J. Bačiuną, iš Sodus, 
Mich., Brooklyniečių veikė
jų būrelis pagerbė gražia 
vakarienė Rugsėjo 23 d. Ją 
vadovavo J. Ginkus. Kal
bas pasakė: J. Sagevičius, 
J. Valaitis, Šrupskis, Ra
manauskas, J. Kružintaitis, 
E. Rudnikas, P. Bukšnai- 
tis, X. Strumskis, Dr. Sta
nislovaitis iš Waterbury, J. 
Tareila, Dr. Vencius ir pa
galiau pats vakaro kalti
ninkas, J. J. Bačiunas, ku
ri kalba itin pažymėtina.

Klausiamas ir raginamas 
apsiimti kandidatuoti į Su
sivienijimo Prezidentus; p. 
Bačiuiiaš pasakė: “Energi
jos turiu pilniausia1, noro 
turiu, ir gyvenimu ėsu ap
rūpintas neblogiausia —ne- 
gativiu tad but sunku. Nors 
žili mano plaukai, tačiau 
kvėpuoju jaunųjų dvasia.”

Jei Lietuviai norį jo kan
didatūros būti SLA. prezi
dentu, jis pasiryžęs padir
bėti kiek leisinčios jo jie- 
gos. Sakė numatąs pirmoj 
eilėj įtraukti daugiausia 
jaunimo. Pažymi kad S. 
L. A. organizacijoj reikia 
mažiau frakcijų. Jei na
riai jo kandidatūrą parem
sią, busiąs dėkingas.

Sakė: Savo naminį dar
bą greit apdirba, tad dide*- 
lę dalį laiko galėtų pašvęs
ti SLA. reikalams. Būda
mas SLA. prezidentu, ga
lėtų apvažiuoti visas įžy
mesnes SLA. kuopas be jo
kių lėšų organizacijai. Nemuną tieš Kaunu.

Jis pasiryžęs padėti įs- ją laikinai padirbta medinis 
teigti SLA. seneliams prie- tiltas, apie trečdalio mylios 
glaudą? Turi pk&kjrręs 10 ilgio ir 63 pėdų aukščio nuo 
akrų žemės jai įsteigti. Jei vandens. Bet gelžkelį tie- 
SLA. norės ją steigti kitur, siant dalį tilto abiem pusėm 
jis duosiąs $2,000 pinigais, užpils žemėmis, nes daug 
Jis numatytų įsteigti be- jo yra ant sausumos, 
darbiams fondą visiems lai-' 
kams, ne tik šiai bedarbei.
Esą, labai gaila kad del ne
darbo narys turi išeiti iš 
3. L. A.

Sakydamas apie Lietuvą, 
o. Bačiunas ištikrųjų visus 
sužavėjo. Daug ten paty
rė gražaus ir įspūdingo.

Dr. Stanislovaitis pats 
yra jaunuolis, bet visą lai
ką dirbęs Lietuviams. Jo 
kalba visiems patiko. Jis 
irgi pasiryžęs jaunuolius 
sutraukti į SLA. “Jei kal
bos musų jaunuoliai ir ne
mokės, jie vistiek bus Lie
tuviais ir tokiais vadinsis”, 
taip išsireiškė Dr. Stanislo
vaitis apie jaunelius SLA. 
narius.

Jonas Tareila, kaipo se
niausias kandidatas asmuo, 
tikrai tėvišką ir kalbą pa
sakė. Esą, jei nebūtų įmai
šytas kandidatų eilėje, jis 
lengviau galėtų ir kalbėti. 
Bet vis dėlto pabrėžia jog 
jei SLA. nebūtų, Amerikos 
Lietuviai liktų našlaičiai. 
Ta organizacija visi džiau
giamės. Del to ji mums 
taip ir svarbi. Jai pama
tus padėjo grynų Lietuviš
kų širdžių Lietuviai. Jie : 
norėjo jos tautiškos. Da- vo toks: Indijonas turėda-
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vo sukrauti tokią krūvą 
žvėrių kailių kaip aukštas 
yra stačias šautuvas, ir tik 
taip Indi jonai įsigydavo 
šautuvus, o iš brangių kai
lių baltieji pirkliai daryda- 
bo milžiniškus pelnus. To
kiais ir kitokiais budais gu
drus baltieji apgaudinėda
vo tamsius Indijonus.

Yra užsilikęs padavimas 
kaip Indi j onai įširdę užmu
šė vieną kunigą ir mokyto
ją už apgavystes. Valdžia 
paskui atsiuntė policiją ir 
smarkiai Indijonus nubau
dė ir sumažino jų teises. 
Dabar čia užlaikoma vienas 
policijantas tvarkos prižiū
rėjimui. (Bus daugiau)

i

savo
Dar- 
kaip

vesti

Nuo Cochrane, Ont., į 
žiemius yra vedamas nau
jas geležinkelis, kuris pa
vadintas Canadian Tional 
Line. Tą darbą paėmė at
likti Dominio Construction 
Co., o darbą paėmęs į 
rankas H. F. McLean, 
bas jau kelinti metai 
vykdomas.

Šią vasarą pradėjo
liniją tolyn nuo Moose Ri
ver iki Moose Factory, 45 
mylias kelio, ir ten šios va
saros darbas pasibaigė, nes 
toliau kelio nėra iškirsta ir 
pilimai nesupilta.

Pradedant nuo Carol Ra
pids linija eina per mišką, 
ir labai tiesi linija, nes per 
120 mylių yra vos trys ma
žučiai užsisukimai. Be to 
ten dar didžiausios lygu
mos, nėra jokio kalnelio. 
Gelžkelis pereina daug upių 
ir upelių, kurių didžiausios 
yra dvi: Moose ir Abitibi 
upės. Moose upė yra daug 
platesnė ir sraunesnė už

Per

Antra upė, Abitibi, irgi 
gana srauni, ir dydžio kaip 
Lietuvos Šešupė, krantai 
nuaugę eglėmis ir drebulė
mis. Ji įteka netoli Moose 
Factory į Moose upę.

Moose upėj, kuri įteka į 
James įlanką, 8 mailės nuo 
juros, salynuose randasi 
mažutis miestelis su 400 
gyventojų, ir pavadintas 
Moose Factory. Pasiekia
mas vasarą tik luoteliais, o 
žiemą ledu. Šis miestelis įs
teigtas daug pirmiau negu 
miestai Halifax arba Mon
treal, bet kadangi priėji
mas ten sunkus ir nepato
gus tai jis ir liko neužau
gęs.

Miestelyj yra Anglų 
dinė R.-K. bažnyčia ir 
kykla, ’ kurioj dėstoma 
glų ir Francuzų kalbos,
ir bankas vardu Imperial 
Bank of Canada, ir dvi di
delės krautuvės, viena An
glų, kita Francuzų.

Dar prieš dvidešimts me
tų atgal čia ėjo prekyba su 
Indijonais šitokiu budu: 
Anglai arba Francuzai at
veždavo daugybę šautuvų 
ir parduodavo juos Indijo- 
nams. Bet pardavimas bu-

me- 
mo- 
An- 
yra

MUSE, PA.
Šioj apigardoj gyventojų 

yra apie 500 šeimynų be 
pavienių.
davažiavimai 
kokie. Muse 
mailių nuo 
Pa. Čia yra 
kasykla, joje 
darbininkai iš šio miestelio 
ir apielinkės. Mokestis už 
darbą nebloga, iki šiol mo
kėta po 58c nuo tono, da
bar numušė 6c nuo tono ir 
mokės po 52c. Dirbantiems 
nuo dienų už 8 valandas 
mokės po $5.25. Darbinin
kai čia patenkinti ir visi 
džiaugiasi kad turi darbą 
ir neblogiausia uždirba.

Conansburg, Pa., yra ar
timiausia gelžkelio stotis iš 
šio miestelio, ji randasi 40 
mailių nuo Pittsburgo.

Darbininkai gyvena kom
panijos namuose; už kam
barius moka rendos po $15 
į mėnesį. Namuose yra įve
sta elektra,; vanduo. .Vasa-, 
rą aplinkinėse angliakasyk- 
lose buvo mainerių strei
kas. Bolševikų agitatoriai 
sugarmėjo ir čia ir norėjo 
įvest čia savo uniją. Bet 
kuomet jie perstatė darbi
ninkams savo sumanymus 
ir sakė kad angliakasiai tu
ri gauti po 55c nuo iškasa
mos anglies tono, bet čia 
gavo po 58c nuo tono, dau
giau negu raudonukai siū
lo, tada agitatoriai nulei
do rankas ir tūlą laiką čia 
pasibastę išdūmė savo ke
liais. Kasyklos viršininkai 
pavėlino šiame mieste rau
donukams ubagams pasi- 
žebravoti nuo darbininkų 
rūbų ir pinigų neva kitų 
streikerių šelpimui.

Tie “darbininkų užtarė
jai” pribuvo iš Detroito au
tomobiliais, kaip kokie bur
žujai. Aišku kad jie auto
mobilius įsitaisė iš neva 
darbininkų šelpimui renka
mų pinigų.

Ištikro, kur tik komunis
tai agitatoriai eina tai jo 
suktybių juodos žymės vi
sur lieka. Darbininkams 
reikėtų saugotis jų kuola- 
biausia. Kalnas.

Švari vieta, tik 
iki Muse ne- 
randasi už 11 

Washington, 
viena anglia- 
dirba kasdien

U. S. Karo Mokesčiai Atskirai
Viršminčta kaina dabar galėję ant 

visų musų laivų.
Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus.

Hamburg -American Line
839 Union Trust Big. Cleveland

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

I KAUNĄ IR AT 
PER HAMBURGĄ

$164” Trečia Klase

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

BREMEN 
EUROPA 
Mažiau Negu 5 Dienas Ant Vandens 

per Chertourg-6 dienos per Bremen 
TIK 7 DIENOS LIETUVON 
Spec, trūkis iš Bremerhaver 

Arba ekspresiniu laivu 

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kainos į abi 

usi dabar graleje
Informacijos iš vie
tinių agentų arba 
1119 EUCLID AVE. 

CLEVELAND

NORTH GERMAN

NORTH 
GI AMAN 

LLOYD

KAIP GERB. « 
PRIBUVO J 
GOLFO TUR?
(Tąsa iš pere

Lekia Bačiun 
lis po 70—80 m; 
da - turbut B: 
kad jau golfin 
žiavo visi, tik t; 
Spragilo, todėl 
mivežt į Tabor 
lėlio yra net 36
Nuo tokio sm 

ueišlakšstė mus
Kad keliai n 

geriau butų v 
visą dieną lyja.

Kada privažii 
Fauną, lietus i 
lytoj bus golfo 
tas tai reikia k: 
tu sausa.

Privažiuojant 
j si mes pp 
I Kružintaitis ir 

rim kad ten ka 
ant stogų sulipi

■ Ida su nekantri
įvažiavus į ki

| da skambint, vi, 
“Sveikinam! sv

Misliu sau: ( j į-
kia\ \v \ski\mi 
laukia ir kaip

\ ima atvažiavui 
čio” Golfo Tv

Nudžiugau, 
i tas išpylė: mi 
į aš ne bi koki 
’ tokią garbę a

Ale kai išli] 
mobilio, žiuri

I niekas manęs
' tik sveikinasi, 

su Bačiūnais..,
E—ė! dasipr 

juk tai čia iški 
tiktuvės pp. Bac 
iš Lietuvos parv
ii buvo jų išsiil
iii mėnesius, o I 
mačius dvi diena 
fistai pasiilgsta.

Misliu sau toli;
■ ir golfo turname; 

Bačiūnų sutiktu’ 
tai ir besidžiai 
ano kelionė bu 
bga.

Lakstau, jieški 
Wo pramicoria 
gatio. žiūriu ii 
vaikšto raudonai . 
žmogus, o iš arčiai 
kad tai Vanagai 
Biė ji ir Bačiun; 
b:
- Kas tai kad t 

nai išsirėdęs?
-Nagi aš bolšev 

Vanagaitis.
Lietuvoj bo 

“A-sako viei 
fctas.
~ hi aš kardinę 

Vanagaitis.
~ 0 golfo turna 

ir*’- sakau aš, 
.C^irkad bus! - 
ja

taip užėjo vakar 
^ naktis, ir prasidė; 
“ 1 naktinis gyvei 

vie^. kortuoja, kiti f 
Ja’ kiti su savo ar su 
“^šonkauliais vail 

politikuoja, ai
eina gražiai, dr
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tokią krūvą 
kaip aukštas 

lutuvas, ir tik 
įai įsigydavo 
s brangių kai- 
rkliai daryda- 
s pelnus. To
tais budais gu- 

apgaudinėda- 
ndijonus.
tęs padavimas 
j įširdę užmu- 
igą ir mokyto- 
rstes. Valdžia 
ntė policiją ir 
lijonus nubau- 
ino jų teises, 
laikoma vienas 
;varkos prižiu
rus daugiau)

S. L. A. Reikalai
Rašo K. S. Karpavičius.

NAUJIENŲ” PRIE
KABĖ AIŠKI

E, PA.
rdoj gyventojų 
0 šeimynų be 
vari vieta, tik 

iki Muse ne- 
randasi už 11

Washington, 
i viena anglia- 

dirba kasdien 
iš šio miestelio 
. Mokestis už 
ja, iki šiol mo- 

nuo tono, da- 
6c nuo tono ir 

!c. Dirbantiems 
už 8 valandas 
>.25. Darbinin- 
mkiriti ir visi 
:ad turi darbą 
šia uždirba, 
'g, Pa., yra ar- 
Ižkelio stotis iš 
i, ji randasi 40 
Pittsburgo. 
ai gyvena kom
iuose; už kam- 
i. rendos po $15 
imuose yra įve- 
vanduo. Vasa-, .»'• '. 1 . *■ , 1 t. J 
še angliakasyk- . 
nainerių strei- 
zikų agitatoriai 
r čia ir norėjo 
vo uniją. Bet 
perstatė darbi- 
vo sumanymus 
angliakasiai tu- 
55c nuo iškasa- 

tono, bet čia 
nuo tono, dau- 
audonukai siu- 
itatoriai nulei- 
• tūlą laiką čia 
iumė savo ke- 
:los viršininkai 
ne mieste rau- 
įbagaras pasi
jo darbininkų 
igų neva kitų 
Ipimui.
įninku užtarė- 
iš Detroito au- 
aip kokie bur- 
kad jie auto- 

;aisė iš neva 
elpimui renka-

kai, ba golfas suartina ir 
daktarus, ir biznierius, ir 
advokatus, ir inžinierius, ir 
redaktorius ir kitokius pro
fesionalus. Ir aš jau per
nai sakiau kad jeigu į 
“Margučio” turnamentą at
silankytų Vitaitis ir Kar
pavičius tai jie išvažiuotų 
geriausi draugai. Ale Vi
taitis bijo draugų, užtai į 
turnamentą atsisakė va
žiuoti. Vitaitis rengiasi at
likt kokį nors turnamentą 
su Karpavičium kitą vasa
rą Picburko seime.

Užsiminus apie politikie
rius, štai ką girdėjau:

Vanagaitis apznaimino 
kad Čikagos socialistai jau 
išrinko Susi vienio jimo pre
zidentu Bagočių, o iždinin
ku Gugį, ba socialistai be 
garbės ir be pinigų negali 
but, — sako jis.

(Kitame num. pasakysiu 
kaip turnamentas ėjo.)

; tik komunis- 
li eina tai jo 
dos žymės vi- 
Darbininkams 
otis jų kuola- 

Kalnas.

čiausi
lyje Laivai

MEN
OPA

ienas Ant Vandens 

dienos per Bremen 
)S LIETUVON 
iš Bremerhaver 
resiniu laivu
IMBUS
s klesos kaincs į abi

iš vie- 
arba
) AVĖ.
,ND

GERMAN

NORTH

LLOYD

KAIP GERB. SPRAGILAS 
PRIBUVO I “MARGUČIO
GOLFO TURNAMENTĄ
(Tąsa iš pereito num.)
Lekia Bačiuno automobi

lis po 70—80 mylių į valan
dą — turbut Bačiunas žino 

j kad jau golfininkai suva
žiavo visi, tik trūksta gerb. 
Spragilo, todėl skubina jį 
nuvežt į Tabor Farmą. O 
kelio yra net 3651/2 mylių.

Nuo tokio smarkumo vos 
neišlakšstė musų dantys.

Kad keliai nedulkėtų ir 
geriau butų važiuot, per 
visą dieną lyja. <

Kada privažiavom Tabor 
Farmą, lietus nustoja, ba 
rytoj bus golfo turnamen
tas tai reikia kad žemė bu
tų sausa.

Privažiuojant namus, vi
si mes — pp. Bačiūnai, 
Kružintaitis ir aš — žiū
rim kad ten kas gyvas net 
ant stogų sulipę, žiuri, lau
kia su nekantrumu.

įvažiavus į kiemą, prade
da skambint, visi tik rėkia: 
“Sveikinam! sveikinam!”

Misliu sau: Ot kaip pui
kiai ir iškilmingai manęs 
laukia ir kaip gražiai pri
ima atvažiavusį į “Margu
čio” Golfo Turnamentą!

Nudžiugau, net prakai
tas išpylė: misliu sau: Tai 
aš ne bi kokia asaba kad 
tokia garbę atiduoda. j

Ale kai išlipom iš auto-1 nio ir apsieidavo gan bran-

KELETAS PASTABŲ
APIE LIETUVĄ

(Tasa nuo 1-mo pusi.)
vos 200 ha, 1930 m. — 600 
ha., o šiais metais net 3,000 
ha.

Lietuvoje iki šiol buvo 
didelė stoka įvairaus popie- 

[ rio. Jį gabendavo iš užsie-

tai gal 
užmirš 
bekel-

mobilio, žiuriu, dairausi, 
niekas manęs nei nemato, 
tik sveikinasi, bučiuojasi 
su Bačiūnais... .

E—ė! dasiprotėjau sau: 
juk tai čia iškilmingos su
tiktuvės pp. Bačiūnų, kurie 
iš Lietuvos parvažiavo! Vi
si buvo jų išsiilgę, nematę 
du mėnesius, o Bačiūnų ne- 
mačius dvi dienas tuoj gol- 
fistai pasiilgsta....

Misliu sau toliau: 
ir golfo turnamentą 
Bačiūnų sutiktuves
darni ir besidžiaugdami, ir 
mano kelionė bus bereika
linga.

Lakstau, jieškau turna- 
mento pramicoriaus Vana
gaičio. Žiuriu ir matau: 
vaikšto raudonai apsivilkęs 
žmogus, o iš arčiau pažinau 
kad tai Vanagaitis. Pa
matė jį ir Bačiunas ir sa
ko:

— Kas tai kad tu raudo
nai išsirėdęs?

— Nagi aš bolševikas! — 
sako Vanagaitis.

— Lietuvoj bolševikus 
šaudo, — sako vienas gol- 
fistas.

— Tai aš kardinolas! — 
sako Vanagaitis.

— O golfo turnamentas 
ar bus? — sakau aš.

— Šiur kad bus! — sako 
jis.

Ir taip užėjo vakaras, at
ėjo naktis, ir prasidėjo gol- 
fistų naktinis gyvenimas: 
vieni kortuoja, kiti flirtuo
ja, kiti su savo ar su sveti
mais šonkauliais vaikštinė
ja, kiti politikuoja, ale vis
kas eina gražiai, draugiš-

giai. Šiais metais Kauno 
priemiestyje Petrašiūnuose 
statoma milžiniškas popie- 
ros fabrikas.

Alytuje statys grybų fa
briką. Iki šiol tokio fabri
ko Lietuva neturėjo, todėl 
nebuvo kur gerai paruošti 
grybų. Fabrikas ketina ga
minti grybų ne tik savo, bet 
ir užsienio rinkai.

Biržuose, Astravo dvare, 
jau yra gerai įrengta linų 
verpykla, baigia rengti au
dyklą ir špagato dirbtuvę. 
Iki šiol špagatą iš Lietuviš
kų linų ir pakulų importuo
davo iš užsienio.

Lietuvoj yra apie 250,000 
žemės ūkių. Tinkamiau pa
stačius trobesius, kiekvie
nas ūkis reikėtų įkainuoti 
po 20,000 litų, kas bendrai 
sudarytų apie 5,000,000,000 
litų. Per 11 metų (1919— 
1930) sudaryta 25,000 nau
jų ūkių, nuo 2 iki 20 ha. 
Daugiausia Lietuvoje ūkių 
tarp 8—20 ha.

Penocentras turi visoje 
Lietuvoje 320 pieninių.

Kaune dabar statosi 
džiulį 1 aukštų namą.

Saldainių ir šokolado ga
myba 1930 m. vis dar nebu
vo pakankamai išsiplėtus ir 
dar iš užsienio buvo įveža
ma arti 6 tonų. 1929 me
tais įvežta 9 tonai. Mano
ma kad ateityje Lietuva 
pati ir tais išdirbiniais sau 
apsirūpins.

Či

Vienas atstoja dešimtį 
tūkstančių, jeigu jis yra 
kilnus.

“Naujienos”, išlindusios 
su savo “socialistišku” Su
sivienijimui valdovų sąra- : 
šu (kuris sąrašas yra taip j 
margas kaip Bačiuno kar- i 
vė, nes susideda iš socialis
tų, sandariečių ir kitokių ] 
gaivalų), dabar kabinėjasi 
prie “Dirvos” ir p. J. J. Ba- į 
čiuno, norėdamos prirodyt į 
kad p. Bačiunas neprivalo ] 
kandidatuoti į SLA. prezi- : 
dentus, dėlto kad jis savo į 
laiške nežada aikvoti SLA. 
pinigų, o žada taupyti ir 
žiūrėti kad kiti Pild. Tary
bos nariai neaikvotų. j

“Naujienos”, turėdamos 
mintyje dabartinį iždininką | 
Gugį (kurio važinėjimas į 
SLA. centrą suėda po kelis ■ 
šimtus dolarių) ir propo- 
nuodamos prezidentu Adv. ; 
Bagočių, sako: “Jeigu no
rime kad paprasti nariai ■ 
butų savo organizacijos bo
sai, tai jie turi j savo virši
ninkus žiūrėti ne kaip į po
nus arba labdarius, bet kaip 
į savo samdinius”.

Jeigu “Naujienos” butų ■ 
tą pasakiusios, pirmiau ta
me pat straipsnyje neužgy- 
rus kad Pildomoji Taryba ; 
(Gegužis, Gugis) turi sam
dytis sau klerkus (pagelbi- 
ninkus) ir jiems iš SLA. iž
do algas mokėti (priešingai 
seimo nutarimui) tai tikė
tume kad “Naujienos” turi 
gerus norus.

Dabar gi išeina kad jos 
užgiria dabartinę tvarką 
(dėlto kad “Naujienos” re
mia Gugį, kuris gauna $15 
į savaitę neva “pagelbinin- 
kui” samdyti), ir patvirti
na kad “jeigu tik kontro
liuojančios įstaigos pripa- 
žysta, kad jo pasamdymas 
yra reikalingas”, tai sam
dyk ir tuštink SLA. iždą.

Čia tai ir prapuola “Nau
jienų” privedžiojimai kad 
SLA. viršininkai yra “sam
diniai”, nes seimas atme
tė algų didinimo reikalavi
mą, o centro ponai vistiek 
sumynė narių valią ir pasi
kėlė sau algas (“pagelbi-l 
ninkus”), nepaisant narių 
(“samdytojų”) pusės metų 
protestų, nepaisant kad di
delis skaičius SLA. narių 
yra be darbo ir neturi iš ko 
užsimokėti duokles.

“Naujienos” išlindo su 
savo kromeliu (socialistiš
ku sąrašu), todėl dabar de
da pastangas diskredituoti 
tautininku statomus kandi
datus Bačiuną ir Tareilą ir 
stengiasi apginti dabartinei 
tvarką, kurioje kas tik no- j 
ri tas naudojasi SLA. iždu, 
o tarp jų yra ir “Naujienų” 
kandidatas Gugis, kuris 
“klerkui” gauna $780 i me
tus.

Jeigu p. Bačiunas sakė 
kad jis pats primokės savo 
pagelbininkui jeigu reikės 
jo laiškus siuntinėti (kaip 
dabar siuntinėja Gegužis) 
tai tas sutaupys Susiveni- 
jhnui $520 (ką Gegužis iš 
iždo ištraukia). Ar tas blo
ga organizacijai?

Niekur sviete negirdėta 
kad organizacijos preziden
tai ir iždininkai pasiskirtų 
sau pagelbininkus iš centro 
lėšų, kuomet konstitucija to 
neleidžia. Jei žmogus apsi
ima tą darbą dirbti jis ži
no ką apsiima. Jeigu gi 
paskui griebiasi (kaip “N.” 
sako gerai padaro) naudo-

tis iždu, papolitikavus savų 
“samdinių” tarpe, tokio pa
sielgimo netinka ginti.

Iš “Naujienų” matyt kad 
jos ir toliąu tokius “samdi
nius” Susivienijimui siūlo 
ir nori kad SLA. nariai tą 
užgirtų.

“Naujienos” šiame reika
le pasirodo visai ne darbi
ninkiškos, nerupi joms S. 
L. A. narių darbininkų rei
kalai, bet Gugio, Gegužio ir 
kitų SLA. ponų algos, ir no
ri kad nebūtų išrinkta to
kie kurie apsieis be SLA. 
pinigais samdomų pagelbi- 
ninkų.

Iš viso “Naujienų” rašy
mo išeina kad jos ne tik pa
teisina Gugį už ėmimą iš 
SLA. iždo $780 ekstra, ne
va “klerkui”, bet kad pri
taria tokiam SLA. iždo aik- 
vojimui ateityje, kuomet į 
SLA. valdybą ineis (jeigu 
ineitų) “Naujienų” sąraše 
statomi žmonės.

Išeina: Tegul lupa kolei 
liepa lupasi....

Kad išvengti nuodėmių 
ir nuveikti jas, pirmiausia 
reikia pripažinti tai kad 
kiekvienos nuodėmės šak
nis yra piktos mintys.

S.L.A. CENTRE REI
KIA BIZNIERIŲ, NE 

POLITIKIERRIU
Dabartiniu laiku politika 

yra labai madoje ir be po
litikos mažai kas galima 
nuveikti. Šiandien ir gana 
veiklus ir darbštus žmogus, 
kuris savo užmanytus dar
bus galėtų įvykinti, bet jei 
neturės politikoje geros pa
spirties jam sunku bus kas 
nors padaryti. Tas yra da
roma visur, ar tai valdžio
je, ar tai darbe, ir organi
zacijose. Visur tik per po
litiką vienas pasipelno, o 
kitas praranda.

Dabar ateina nominaci
jos Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje centro viršinin
kų. Ir vėl politikieriai su
ka galvas kaip reikia su
pinti tinklas kad laimėjus. 
Bet visos pusės nelaimės, 
nes visi negalės- užimti S. 
L. A. vietas. Dabar jau vi
si turės pradėti kalbėti at
virai ir pasirodyti kokią 
pusę laiko. Prieina laikas 
kad paslapta nieko nebus 
galima nuveikt. SLA. kuo
pos turės viešai žinoti ko
kie kandidatai bus statomi 
į kokias vietas.

Dabartinės Pild. Tarybos 
nariai sako kad jų algos nė
ra užtektinai didelės ir jie 
negalėdami iš to gyventi 
negali rūpintis S.L.A. rei
kalais. O iš naujų kandi
datų girdisi kad tokių algų

užtenka kokios dabar yra 
mokamos.

Gerbiami SLA. nariai: 
šiame laike kandidatų klau
sime man neapeina parti
jos. Aš noriu išsireikšti 
bešališkai, tik del SLA. la
bo. Mes matom kad politi
ka yra jau perplačiai išsi
plėtus ir mes jau pradedam 
organizacijos reikalus ap
leisti ir vien politiškai kum- 
ščiuotis.

Daugelis mano kad Susi
vienijimas, didelė milijoni
nė organizacija, yra amži
nai tvirta. Tokios mintys 
yra klaidingos, jeigu ją va
dovauti duosime politikie
riams. Jau mums teko ma
tyti kad ir kelių milijonų 
vertės bankai ir kitokios 
įstaigos nuėjo vėjais del jų 
viršininkų neatsargumo ar
ba nesugebumų.

Taigi ir mums reikia sa
vo turtą saugoti, 
nom kad 
milijonas 
sas musų 
lis pinigų
las, ir tikrai jau žinom kad 
daugelis tų paskolų jau 
turi savo pilnos vertės, 
dangi namų vertė yra 
kritus.

Mano nuomone, S. L. A. 
centro valdyba turėtų mes
ti politikavus, o tvarkyti 
organizacijos biznį. Centre 
mums nereikia didelių poli
tikierių bet reikia patyru
sių biznierių. O jeigu tuo

neapsirupinsim tai organi
zacija gali atsidurti kritiš
koj finansinėj padėtyje.

Nežiurėkim į tą kandida
tą kuris atsistojęs gali kal
nus prikalbėti, o darbo ne
moka dirbti, arba Į tą ku
ris pats save giria. Priva
lom perkratyti kandidato 
tinkamumus ir pažiūrėti ar 
jis pilnai tinkamas užimti 
vadovybę tokio biznio. Jau 
iš pirmiau yra pridaryta 
klaidų delei nesugabumo ir 
neatsagumo, ir mes neno
rim kad taip daugiau atsi
tiktų. Jonas Jarus.

1931 METU BONU 
KUPONAI

Mes li
tas garsinamas 

dolarių nėra vi- 
rankose. Dauge- 
išduota į pasko-

ne- 
ka- 
nu-

Bonų kuponus galit pri
siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvą” ir už knygas.

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

. “DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

UNUA 
u

MEWYORKO J 
KILAI 1PŠ3JA

TRUMPAS KEKIASį LIETUVA -ŠVEDIJA

Informacijos ir laivakortės gau
namos pas vietinį agentą arba: 
SWEDISH AMERICA LINE 

21 State St. New York City

(M/ JČacĮvy- jxiflr!!
NEPERŠLAMPAMAS CELLOPHANE

Visuomet Gerai — Tvirtai Uždarytas

HUMIDOR
PAKELIS

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, 
kitą jo dalį. Labai paprasta. Greit. 
Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! Pake
lis įvyniotas į neperšlampamą Cello-

foninę popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapu
mas, ligų perai ir kiti nešvarumai. Švaru, apsau
gota, gražu, ŠVIEŽIA! — kas galėtų būt daugiau 
moderniškai kaip, LUCKIES patobulintas Humi
dor pakelis — taip lengvai atidaryti. Ponios — šis 
LUCKY skvetas—apsauga jūsų pirštų nagams.

******
Pagaminta iš geriausių tabakų — viso 

derliaus grietinės - LUCKY STRIKE vieninteliai 
cigaretai apsaugoja jūsų gerklę per tą išimtiną 
“SPRAGINIMO” procesą. “Spraginimo” procese 
naudojami Ultra-Violetiniai Spinduliai — procesas, 
kuriuo pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan
čios ypatybės, kurių, naturališkai, yra kiekvie
name žaliame tabake. Šie kartumynai ir erzinan
čios ypatybės pašalinamos iš jūsų LUCKY 
STRIKE, jų juose nėra. “Jie išimti — todėl ju ir 
nėra!” Nenuostabu, kad LUCKIES visuomet palan
kūs jūsų gerklei.

01931. The AmerlciuToblccoCo., Mfri.

It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga —Prieš Knitejimus—Prieš Kosulį 

Neperšlampamas Cellafanas Užlaiko tą 
“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu

ATSUK RADIO — 
LUcky Strike JoUį 
Orkestras griežia kiek* 
vieną Antradienį, 
Ketvirtadienį ir Šėlta* 
dienį, vakare par N.
B. C. radio tinklą.
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SPALIU 9
Šios savaitės viena dieną 

— Spalių 9-ta — primena 
visiems Lietuviams, Lietu
voje ir visame pasaulyje 
pasisklaidžiusiems, jog tą 
dieną, 1920 metais, klastin
gi musų kaimynai Lenkai, 
neprisilaikydami žmonišku
mo taisyklių, sulaužė savo 
duotą Lietuvai žodį ir už
grobė musų sostinę Vilnių.

Musų šalis liko be savo 
senos, garbingos istoriškos 
sostinės, o Lenkai musų ir 
kitų dorų žmonių akyse ant 
visados liko neverti pasiti
kėjimo žmonės. Istorija iš 
senų laikų parodo Lenkus 
buvus klastingais, bet jie 
neišsicivilizavo, neišaugo iš 
to barbariško veidmainių-* 
gurno ir tokiais liko po šiai 
dienai.

Lietuva ypatingai trukš- 
mingai apvaikščioja tą Vil
niaus pagrobimo dieną ir 
visa šalis išvien pakartoja 
Lenkams ir pasauliui jog 
be Vilniaus nenurims.

Mums Amerikoje kai ka
da kas paskleidžia abejingų 
minčių kaslink to ar Lietu
viai kada nors Vilnių at
gaus. Toliau nuo Lietuvos 
būnant ir nežinant apisto- 
vų kiti Amerikiečiai ir pa
tiki tam. Vienok kiek te
ko mums girdėt, iš Prof. M. 
Biržiškos, Vilniui Vaduoti 
Sąjungos pirmininko, ir iš 
laikraštininkų A. Bružo ir 
A. Griciaus, Lietuvoje <yra 
didelis pasitikėjimas ir vil
tis kad Vilnius ir visas Len
kų užgrobtas kraštas kada 
nors gryš Lietuviams. Jie 
nurodo gana rimtus budus 
kuriais bus atsiekta Lietu
vių tikslas — atvadavimas 
Vilniaus.

A-------- --------------------------------------------------

gaitis bando dumti akis sa
vo skaitytojams....”

Pažangi Lietuva
Dvidešimts trijų valsty

bių biudžetus palyginus, 
New Yorko “Times” nese
nai nurodė kad tik šešios 
valstybės galą su galu su
veda, arba net perviršį tu
ri. Tarp tų šešių įskaityta 
ir musų Lietuva. Visos ki
tos valstybės turi deficitus.

Tokia graži ir stipri Lie
tuvos finansinė būklė turi 
džiuginti kiekvieną Lietu
vį, nes finansiškai veik vi
sas pasaulis sunkiai serga.

Kita liga kuri pasaulio 
valstybes kankina tai be
darbė. Valstybių piliečiai 
neturi darbo. Lietuva ir 
tuo atžvilgiu laimingesnė.

“Tėvynė”, kuri pasižymi 
Lietuvai neprielan k u m u , 
nesenai įdėjo žinutę jog 
Lietuvos vidaus reikalų mi

nisterija ruošiasi visai už
drausti išeivybę (net į Lat
viją!), nes bijosi darbinin
kų stokos!

Ne ta Linkme Energiją 
Aikvoja

International Publishers 
knygų leidimo firma skel
bia išleidus knygą “The 
Molly Maguires”, kurią pa
rašė Antanas Bimba. Joje 
aprašoma Airių gengsterių 
grupė veikus Pennsylvani- 
jos anglių kasyklose 1870 
metais.

Tai jau antra Bimbos 
knyga Anglų kalba. Mums 
tačiau rodos kad Lietuviai 
darbininkai butų Bimbai 
dėkingesni jei jis savo ener
giją pavartojų parašyti 

Į nors tokią gerą Lietuvos is- 
■ toriją kokią yra parašęs 
Rusas marksistas Pokrov
skis apie Rusiją.

Gengsterių garbin imas 
gal karakteringas ir Bim
bai tinka, tačiau literatū
rai nereikalingas. *

Baudžiauninkė
MEŠKOS PASITAR- 

NAVIMAS S.L.A.
BEDARBIAMS

Keturių veiksmų drama iš baudžiavos laikų Paraše K. S. Karpius

“Liaudies Tribūna” apie 
“Naujienas” ir Gugį

“Liaudies Tribūna”, Chi- 
cagos tautinis laikraštukas, 
Nr. 9-me rašo:

“ ‘Dirvos’ redaktorius pa
stebėjo ‘Naujienoms’ apie 
jų politiką Susivienijime 
kas liečia p. Gugį taip skau
džiai kad p. Grigaitis visaip 
bando išsisukinėti ir nesu
randa galimybės. Be kitko 
‘Naujienos’ sako: ‘Paga
liau, turime pasakyti kad 
adv. Gugis neatstovauja so
cialistų Susivienijime (jisai 
nėra nė socialistų organi
zacijos narys’ ir niekuomet 
‘Naujienos’ nesirūpino jo 
kandidatūrą remti kaipo 
‘socialisto*.’’ *

“Gaila j kad p. Grigaitis 
turi tokią trumpą atmintį. 
Netaip jau senai ‘Naujieno
se rašė, rodos p. Mickevi
čius, ‘N.’ bendrovės tarybos 
narys, apie p. Gugį kaipo 
‘socialistų žmogų’ ir tada 
viskas buvo O. K. Ant ga
lo, yra faktas kad p. Gugis 
buvo kandidatas ant Socia
listų sąrašo į valdišką vie
tą Chicago j.... Tai kokiu 
gi budu jis galėjo kandida
tuoti socialistų sąraše ne
būdamas socialistu?

“O kaslink to kad p. Gu
gis diktuoja ‘Naujienoms’, 
ką jos turi rašyti apie Su
sivienijimą, tai čia p. Kar
pavičius kalba tikrą tiesą. 
Kaip kam tas faktas yra 
gerai žinomas kad jis dik
tuoja. Ir dar kaip.

“Todėl be reikalo p. Gri-

VAKARE
Koki gražus laukai kada kyla rukAi N : 

Ir saulytė Į atilsį eina;
O berneliai jauni iš darbų gryždami 

Traukia linksmą, žavėtiną dainą!
Kokia gema drąsa kada saulės varsa 

Vakaruose liežuviais liepsnoja,
Kada žvaigždžių šimtai šaipos erdvėj 

linksmai,
Ir mėnuo už miško išjoja.

Tada mano mintis į laisvąsias sritis 
Skrenda laimes žiedų pajieškoti,

Tada lengva, ramu, ir vėsos dvelkimu 
Noris amžiais svajoti, svajoti.

LIAUDIES DAINA
Saultė tekėjo, lapeliai mirgėjo, 
O du broliai, brolužėliai žirgelį balnoja; 
Žirgelį balnojo, su žirgu kalbėjo: 
Oi žirgeli, juodbėrėli, josim pas mergelę! 
Per laukelį jojau, laukelis dundėjo, 
Kur pakliudžiau akmenėlį ugnelė žierėjo. 
O štai ir dajojom prie uošvelio dvaro, 
Nauji vartai užrakinti variniais rakteliais. 
Oi išeik, uošveli, išeiki tėveli, 
Ir priimki mane jauną ir mano žirgelį. 
Sždžiu už skobnelio, žiuriu pro langelį, 
Lietus lyja, rasa krinta ant mano žirgelio. 
Oi uošvi, uošveli, mielasai tėveli.
Kad priėmei mane jauną, priimk ir žirgelį. 
Oi ženteli mano, ženteli vaikeli,

• Nepastatau naujų stainių del tavo 
žirgelio.

NELIŪDĖK
Neliūdėk, brangusis Vilniau, 
Kęsdamas vargus;
Greit išauš tau laisvės rytas 
Nešdamas džiaugsmus.
O išaušus laisvės rytui 
Džiaugsis Vilnija, 
Nusikračius priešų jungą 
Bus amžius laisva.
O jei laisvę tavo, Vilniau, 
Norės kas išplėšt — 
Mes sustosime lig vieno 
Tau, Vilniau, padėt....
Kai sulauksim Vilniaus laisvės, 
Visi šauksime, valio!
Tada pilyje Gedimino 
Plevesuos mus vėliava.

(Tąsa iš pereito num.)

Kunigas (užsimąsto): Tiesa tai tiesa, 
bet toks surėdymas, ir kitaip nebus....

Pranas: O ką darys ponai jeigu bau
džiauninkai bus paliuosuoti, kaip sako: 
eis kartis? Gal but, nes ponai tik iš bau
džiauninkų minta....

Kunigas (nuolaidžiai): Betgi klausyk, 
Pranuk.... Žinai, aš tave myliu.... tu 
man geras.... Bet aš tau ne tėvas, ne 
motina.... Bus taip kaip jie pasakys.... 
O šiai mergaitei bus blogiau jeigu tavo 
tėvai patirs apie tavo santikius su ja....

Pranas: Jeigu kunigėlis nesibarsi ir 
Dievas nieko nesakys.;.. O su tėvais aš 
apsidirbsiu.... Ne jie vieni visas pasau
lis.... Mokslą baigiu, rasiu kur dėtis.

Kunigas: Argi tu del jos išsižadėtum 
ir tėvų ir turto, jeigu tėvai uždraustų tau 
ją mylėti?....

Pranas: Prisiekiu, kunige, kad net gy
vasties del jos išsižadėčiau jeigu to reikė
tų!.... Jai pasižadėjau, nesiskirsiu nuo 
jos.... (Apima Oną į glėbį. Ji vis ver
kia.)

Kunigas: Apsimąstyk, Pranuk, gerai, 
kad nereikėtų gailėtis....

Pranas: Jau keli metai apie tai manau, 
ir kas diena daugiau ir daugiau....

Kunigas: Argi galėjo atsirasti tavyje 
tokia baisi meilė prie jos — baudžiaunin
kės?. ...

Pranas: Žinai, kunige, uždraustas vai
sius vis malonesnis.... Tos panelės, pa
nelės, panelės — dasiėdė. Bet ši — tyra 
gamtos gėlelė.... Dievo sutverta mylėti 
ne kam kitam kaip tik man....

Kunigas: Norėčiau kad taip butų ir 
kad viskas eįtų laimingai.... Bet bijau 
kas bus kai tavo tėvai patirs....

Pranas: Tik prašau kunigėlio užtylėt 
šią vasarą.... Paskui jau bus gerai....

Kunigas (prieina prie Onos, pakelia jos 
smakrą, ji greit nusisuka. Paima ją už 
abiejų pečių, atsuka į save, pakelia smak
rą aukštyn): O tu, Onute, ar ponaiti my
li?....

Ona (bučiuoja Kunigui ranką): Nuo
dėmė, tėveli, meluoti.... myliu.... Nors 
labai gailiuosi kad nesuvaldžiau savo šir
dies ....

Kunigas: Jeigu-sužinos ponas, jis tave 
nubaus, tą gerai žinai....

Pranas: Kunige, nekalbėk jai to.... 
Ne tas čia apeina.... Ji nekalta.... Pri
valom ją ginti ir užtarti.... Ji yra lygi 
žmogus visiems, kodėl turėtų kentėt už 
mylėjimą manęs?....

Kunigas: Gaila man jūsų, vaikeliai. ... 
Sutvertojo akyse, tiesa, mes visi lygus.... 
Kas iš to išeis nežinau.... (Suglaudžia 
juodu šonais į krūvą ir eina sau kairėn.)

Pranas (sulaiko Kunigą): Kunige.... 
prašau.... dar nepabaigta.... Nenoriu 
kad Onutė liktų abejonėse. Prisiekiu Su- 
tvertojui kad aš ją imsiu, kaip tik mokslą 
baigsiu.... jei ne greičiau.... Todėl pra
šau, buk musų liudininku.... ir jos užta
rėju kada aš išvažiuosiu.... (Su Ona sto
vi prieš Kunigą, Kunigas atsisuka į juodu, 
ilgai stovi galvą nuleidęs, užsimąstęs.)

Kunigas (keldamas rankas virš jų gal
vų) : Dievas su jumis, vaikeliai.... (Jie
du nulenkia galvas. Po laiminimo, Ona 
griebia ir pabučiuoja Kunigui ranką.)

Pranas (griebia Kunigo ant krutinės ka
bantį kryžių, laikydamas prieš Kunigą) 
O kunigas prižadėk kad neišduosi nfano 
tėveliams to ką žinai!....

Kunigas (paglosto juos abu): Bukit ra
mus, vaikeliai. ... ; Sutvertojas laimina 
tyras širdis.... Judu tik tokias turit.... 
(lėtai nueina kairėn.)

Ona (per ašaras): Praneli, aš tokia 
linksma.... lyg danguje bučiau.... nors 
vis tik baudžiauninkė.... ir rytoj vėl ank
šti turėsiu stoti prie sunkaus darbo....

Pranas: Onute, jeigu nešiosi širdyje vi
sa tai ką mudu sutarėm, nesijausi bau
džiauninkė, tik sužieduotinė to kurs mok
slą baigęs tave paims už savo....

Ona: Bet kaip man dabar bus ilgu, kaip 
ilgu laukti tavęs, Praneli....

Pranas: Brangiausi, jei galėčiau, laiką 
paskubėčiau pirmyn ii’ viską priartin
čiau. ... Bet dabar — turi būti taip kaip 
yra.... Mokslą baigęs paimsiu tave į 
miestą.... Tune baudžiauninke būti su
tverta, tik netyčia. tarp jų patekai.... lai
kinai. ... (glamonėja ją.)

Ona: Kad tik Dievas duotų viskas lai
mingai butų....

Pranas: Nesirūpink, Onute, dabar aš 
apie tave rūpinsiuos....

Ona: Ačiū, Praneli.... (Apsidairo.) 
Bet jau laikąs bus mudviem skirtis.... 
Manęs namie pasiges.... Dar gali kas už
eiti. ...

Pranas: Gerai, Onute, aš irgi turiu 
gryžti....

Ona (sukasi eiti dešinėn): Labanakt, 
Pranuk....

Pranas (sulaiko už rankų): Onute, ne
jaugi tik taip?.... (griebia į glėbį, tvir
tai pabučiuoja) Šitaip labanakt^ ... Ne
užmiršk rytoj, čia pat.... (Nubėga kai
rėn.)

Ona: Gerai, Pranuk.... (Pažiūri kur 
jis nubėgo, braukia džiaugsmo ašaras. Ap
sidairius sukasi eiti dešinėn.)

Scena 3.
Iš dešinės Oną patinka Rapolas, rustai, 

pavydžiai išeidamas ir sulaikydamas
ją savo krutinę. Ona susimaišo.

Ona: Rapolai, tu čia?....
Rapolas (rankas kišenėse laikydamas): 

Matai kad aš, ne mano dvasia....
Ona: Kodėl ne ten, prie jaunimo, kur 

visi? .... Aš bėgu namon.... (Nori eiti 
dešinėn.)

Rapolas (vėl pastoja jai kelią): O tu 
kodėl čia su ponaičiu, ne su jaunimu? Mes 
tau jau perprasti?!

Ona: Na ir kas: prašė, atėjau pasikal
bėt. ...

Rapolas: Puikiai kalbėjotės! Ar nesu
kandžiojo bebučiuodamas?. ...

Ona: O kas tau darbo?! Jis ponaitis, 
negalėjau uždrausti... .

Rapolas: Tavo laimė kad ponaitis.... 
Jeigu taip kas kitas, butų gavęs rungu per 
sprandą... . Bet atsikąs jis tavęs kai su
žinos jo tėvai.... Juk tu baudžiauninkė!

Ona: Nebūk paikas: aš jam nereikalin
ga.... Tik taip sau draugaujam.... O 
tau bus sveikiau jei prilaikysi liežuvį.... 
Atmink, jis yra ponaitis!. .. .

Rapolas: Man prilaikyt liežuvį?! Jau 
visa vasara visi tik šnabžda kad tu su po
naičiu. ... Ar aš busiu kaltas jeigu ponai 
sužinos? O tu gausi rykščių, išgaruos tau 
ponaitis per nugarą! Užmirši kad jį kada 
nors matei. ... Girdėjo kas kad baudžiau
ninkė su ponaičiu mylėtųsi!....

Ona: Na, Rapolai, susimildamas, už
miršk tą. .. . Sakiau, jeigu geras busi gal 
dar aš tavo busiu....

Rapolas: Ką tu manai: kitas išmylės, o 
paskui jau man kas liks?! Aš tave senai 
kalbinu, o tu nei klausyt nenori.....

Ona: Dar yra laiko — paspėsim.... 
Juk tu dar nieko neturi — neturėtum už 
ką nusipirkt nei ožką pradžiai gyvenimo! 
(Susisuka bėgti) Aš turiu skubėti.... 
(prabėga pro Rapolą, jis lieka vienas.)

(Bus daugiau)

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

30c
šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Kaina: vietiniams po 25c.

Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.

Reikalaukit “Dirvoje”

Daugelis SLA. narių at
sidūrė bėdoje: del bedarbės 
neturi iš ko mokėti savo 
duoklių. Pild. Taryba sa
vo paskutiniame posėdyje 
nutarė duoti nariams pas
kolas, ką “Tėvynės” redak
torius savo editoriale, “Šel
pimas SLA. Narių Bedar
bių” (nr. 39) štai kaip iš
aiškina:

Pild. Taryba tik paskoli
no $5,000 iš Našlių ir Naš
laičių fondo. Kitaip duoti 
pagalbos negali, nes prasi
žengs prieš valstijos įstaty
mus.

“Iš šios paskolintos $5,000 
sumos tam tikra tvarka ir 
tam tikromis sąlygomis 
kuopos galės gauti paskolą 
savo narių bedarbių duok
lėms į SLA. apmokėti, kil
damos kuopos paskolas iš 
šios sumos bus atsakomin- 
gos už tokias paskolas ir 
sutartu laiku turės jas grą
žinti SLA. Našlių ir Naš
laičių Fondui.”

Toliau priveda kad kuo
pos, imdamos paskolas tu
rės pasirašyti tam tikras 
sutartis su centru, ir tt.

Perskaičius tokį išaiški
nimą reikia pasakyti kad 
kuopos tars gražų ačiū Pil
domąją! Tarybai ir tomis 
paskolomis visai nesinau
dos, nes pasiimtų ant savęs 
sunkią atsakomybę, iš ku
rios negalės išbristi.

Kuopoms lengviau bus iš 
javo narių sužebravoti po 
kelis dešimtukus ir apmo
kėti nedirbančiųjų narių 
duokles.

Taipgi, nėra abejonės, 
kubįJbš paklaus Pildoitio- 
;ios Tarybos kodėl valstijos 
įstatymai nesipriešina kuo
met Pild. Taryba mėto tūk
stančius dolarių važinėji
mams, visokių “legalių” pa
tarėjų apmokėjimams, ko
lei nesipriešina kad Gegu

žis ir Gugis pasiskyrė de- 
sėtkus dolarių sau “pagel- 
bininkams”, ir tt. ir tt.

—tikrTir-
NETIKRI 

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

6820 Superior Av. Cleveland, O.

I LIETUVA
Su Didele Rudenine Ekskursija 

Populiare
Skandinavų Amerikos Linija 

Greitu ir Patogiu Susisiekimu 
per KOPENHAGĄ 

į KLAIPĖDĄ
Iš New Yorko Spalių-Oct. 15 
Laivu “Frederik VIII”

SVARBU
Visi kurie rengiatės ar manote 

keliauti dabar
LIETUVON 

ir norite turėt smagią ir nebrangia
KELIONĘ

Važiuokite Spalių 15 dieną
SU RUDENINE EKSKURSIJA

I KLAIPĖDĄ
Trečios Klasės Abipusės Kelionės

Kainos nuo 15 Spalių bus pakeltos
Nupigintos Trečios Klases 

Laivakortės:
Iš New Yorko į Klaipėdą

j vieną pusę _________ $ 1)4 50
į abi pusi __________ '_§150.00

Revenue ir Pagalvės mokesčiai at
skirai. Informacijų kreipkitės pas 

savo agentą arba
Scandinavian zVmcrican Line

27 Whitehall St. New York, N. Y.

KAST!
Rašo V 

N ■

Francuzijo; 
šian ir ten, tač 
vė karaliaus s 
žinties klausyt 
nuodėmių išriši 
dvaro. Prie to 
tijimas Jėzuito 

, dė didelę prek; 
laivai gerybėm: 
Anglijos laivai 
ir laivus ir ger 
pirkliai pareik 
užmokėti tris 
Jėzuitų ordeno 
ir tik bankrut 
jos. Pirkliai s 
Prancūziją. I 
jos tą dalyką i 
baigė karališk 
Liudviko XV 
sam Jėzuitų oi 
Tik kunigams 
Prancūzijoje i 
tik vyskupų p 
jų kunigų.

Prieš pop 
deputatai trij 
kad popiežius 
buvo pasiuntę; 
ištremti Jėzui 
verkęs, atsisal 
euzija (Birže 
atėmė Avenii 
lis atėmė B< 
gaikštystes, 
viduot Jėzui 
iš Romos i 
Popiežius K 
suerzintas ii 
sario, 1769 r

Nauju p 
Ganganelli, I 
XIV. Jis pi 
greitai sunail 
pęs išrinktu, i 
bino, net kol 
nija pagrumo, 
nuolynų ir jų 
sidaręs su kai 
“Dominus ac 
21 d., 1773 m., 
naikindamas ' 
mis jų įstaigo 
ei tapo suimt; 
tvirtovėje, ir 
Lapkričio 24 < 
ordeną, neapl 

■ su pilimis, fab 
taigų perėjo s 
fa, o univer, 
kios mokyklos 
tykiomis.

J<
1774 m. n 
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DIRVA

KAS TIE JĖZUITAI?
Rašo V. S. JOKUBYNAS.

(Pabaiga)

Francuzijoj Jėzuitai turėjo priešų ir 
šian ii’ ten, tačiau jų nelaimei pradžią da
vė karaliaus sugulovės Pompadour išpa
žinties klausytojas Jėzuitas, nedavęs jai 
nuodėmių išrišimo iki ji neapleis karaliaus 
dvaro. Prie to prisidėjo dar ir subankru- 
tijimas Jėzuito kunigo Lavalette, kuris ve
dė didelę prekybą Martinice saloje; kada 
laivai gerybėmis užkrauti plaukė iš salos, 
Anglijos laivai juos pasigavo (1760 m.), 
ir laivus ir gerybes pasisavino. Marsilijos 
pirkliai pareikalavo už išvežtas gerybes 
užmokėti tris milijonus florenų iš paties 
Jėzuitų ordeno, bet šis užmokėt atsisakė 
ir tik bankrutą išbraukė iš savo draugi
jos. Pirkliai su savo j ieškiniu kreipėsi Į 
Francuziją. Ilgai parliamento instituci
jos tą dalyką svarstė, kol visą reikalą už
baigė karališka taryba ediktu karaliaus 
Liudviko XV (1764 m.), uždraudžiant vi
sam Jėzuitų orderiui gyvuoti Francuzijoje. 
Tik kunigams Francuzams leista pasilikti 
Francuzijoje ir eiti kunigų pareigas, bet 
tik vyskupų priežiūroj ir tarpe svietiškų
jų kunigų.

Prieš popiežių Klemensą XIII stojo 
deputatai trijų valstybių ir pareikalavo 
kad popiežius atšauktų savo breve, kurią 
buvo pasiuntęs Parmai, neleisdamas iš ten 
ištremti Jėzuitus. Popiežius gailiai apsi
verkęs, atsisakė tai padaryti. Todėl Fran- 
cuzija (Birželio 11 d., 1769 m.) popiežiui 
atėmė Avenion ir Vanaissin žemę, Neapo
lis atėmė Beneventu ir Pontecorvo kuni
gaikštystes, gi Karolis III pareikalavo lik- 
viduot Jėzuitų ordeną visame pasaulyje ir 
iš Romos išvyti ordeno generolą Ricci. 
Popiežius Klemensas šitais reikalavimais 
suerzintas ir nugąsdintas, mirė 1 d. Va
sario, 1769 m., iš susigraužimo.

Nauju popiežium tapo išrinktas L. 
Ganganelli, kuris priėmė vardą Klemenso 
XIV. Jis prieš išrinkimus buvo žadėjęs 
greitai sunaikinti Jėzuitų ordeną, bet ta
pęs išrinktu, savo prižadą išpildyt nesisku
bino, net kol Austrija, Francuzija ir Ispa
nija pagrūmojo išnaikinimu visų kitų vie
nuolynų ir jų orderių. Tada popiežius, už
sidaręs su kardinolu Zellana, išdavė breve 
“Dominus ac Redemptor noster” Liepos 
21 d., 1773 m., tuomi paniekindamas ir pa
naikindamas visą Jėzuitų ordeną su viso
mis jų Įstaigomis. Ordeno generolas Ric
ci tapo suimtas ir patalpintas Šv. Angelo 
tvirtovėje, ir ten jis numirė kaipo kalinis, 
Lapkričio 24 d., 1775 m. Taip likvidavus 
ordeną, neapkainuojamos gerybės, kartu 
su pilimis, fabrikais ir daugybe visokių Įs
taigų perėjo svietiškos valdžios nuosavy
bėn, o universitetai, akademijos ir kito
kios mokyklos paversta valstybinėmis mo
kyklomis.

Jezutų išlikimas
1774 m. numirė popiežius Klemensas 

XIV; sakoma kad jį iš keršto nunuodiję 
išdraikyti Jėzuitai. Tačiau jo likviduotas 
Jėzuitų ordenas išliko gyvas. Išgelbėjo 
jį taip vadinami “akatalikai”: Vokietijos 
karalius Fridrikas II ir Rusijos imperato
rė Katarina II. Fridrikas, atsakydamas Į 
popiežiaus breve “Dominus ac Redemp
tor”, pasiaiškino kad jis priklausydamas 
metikams nereikalauja klausyti popiežiaus 
Įsakymų, kadangi jis matąs tik Jėzuitams 
dėka už vakarinės Europos apšvietą. Ir 
netrukęs parkvietė iš Francuzijos svetim
taučius Jėzuitus, įstatė juos mokytojais į 
mokyklas, o mokytojus Vokiečius atleido 
iš vietų. Tokiu budu Vokietijoj Jėzuitai 
pru/ėio savo naują gyvenimą.

Katarina visai neleido Rusijos rube-

žiuose skelbt popiežiaus breve, ir katali
kais apgyventuose kraštuose visus Jėzui
tus užlaikė, su visomis jų privilegijomis. 
Jėzuitai labai buvo Katarinai dėkingi už 
jų užlaikymą ir jos garbei nesigailėjo pa
gyrimų. Netrukę jie Magilevo guberni
joje Įsikūrė katedrą ir tūlą Černevičą pa
skyrė provincialu. Popiežius Pius VI nie
ko jiems nesakė, o užmiršęs savo pirmta- 
kuno patvarkymą, legalizavo situaciją, lei
sdamas Magilevo vyskupui pilna gale savo 
rubežiuose užgirį Jėzuitų veikimą. Po
piežius Pius VII, Kovo 7 d., 1801 m., išlei
do breve “Catholicae fidei”, kuria faktiš
kai užgyrė Jėzuitų veikimą Rusijos rube
žiuose.

Tokiu budu Jėzuitai, persikėlę iš va
karų Europos, susilaukė savo ordeno at
gimimo Vokietijoj ir Rusijoj, o iš ten pas
kui jie persikėlė Į kitas valstybes ir išsi
platino visame katalikiškame pasaulyje. 
Darbštus jie ir gudrus yra, kaip ir savo 
senovėje, tik šiandien esant jau kitai sis
temai, Į politiką jie negali ineiti taip toli 
kaip buvo nuėję viduramžiuose. Tikybi
nės mokslo įstaigos šiandien yra beveik vi
sos Jėzuitų mokytojų rankose, taipgi yra 
užlaikomi Jėzuitų valdomi universitetai, ir 
todėl reikia pripažinti kad tos mokyklos 
auklėja religiškus politikus, kurie palaiko 
Jėzuitų įtekmę į musų šių dienų gyveni
mą, nors pačių Jėzuitų mes veik ir nepa
žystame ir mažai apie juos girdime.

W

KAIP PASIDARYJ LEDĄ
Kaimuose gyvenanti žmonės, ypatin

gai ūkininkai, tankiai pamano kaip butų 
gerai vasaros metu turint ledo, ko nors 
atšaldymui. O juk ledo galima turėt vi
suomet ir visur kur tik jis gali būti reika
lingas. Ledo galima namie pasidaryt kiek 
tik jo reikia, ir tai galima pasidaryt visai 
pigiu ir lengvu budu.

Pirmoje vietoje, ledo galima pasida
ryt žiemą, ir tam didelio darbo nereikia. 
Reikalinga tik.turėt keletą kubilų (geriau 
metalinių). Į juos įpilt vandens tiek kad 
apsemtų dugną; į vandenį įstatyt tris ar 
keturis lygaus ilgumo geležinės dūdos ga- 
lukus, skyrium vieną nuo kito, ir taip pa
likt, kad vanduo sušaltų galutinai. Pas
kui reikia pripilt kubilus vandeniu iki pil
numui, ir duot sušalt. Tokius kubilus pas
kui reikia pastatyt nuošaliai: į rūsį, ar kur 
vėsioj troboj, apdengs, ir ledo užteks visai 
vasarai.

Vasaros metu ledo pasidaryt galima 
irgi be jokio vargo. Reikia tik kubilą, ar 
ką panašaus, pripildyt vandeniu, o ant ku
bilo dugno, vandenyje, įstatyt bonką su 
amonija (drūčiai užkimšus kad vanduo ne- 
sigautų bonkos vidun) ir laikyt vėsioje 
vietoje, kol vanduo sušals į ledą. Amoni
ja mat turi- šaldymo ypatybes, ir todėl ji 
vandenį sušaldo jei tik vanduo nebus per- 
šiltoj vietoj ir ne prieš saulę. Šituo budu, 
su amonijos pagalba, ledo galima pasida
ryt kada tik reikia, ir kiek tik reikia.

Tai pigus ir lengvas būdas. Patartina 
kaimuose gyvenantiems žmonėms šituo 
patarimu pasinaudot. Miestuose irgi ga
lima šiuo pat budu pasidaryt sau ledo na
mie, ir sumažint išlaidas, nes vasaros me
tu ledas brangus.

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

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

MERGINOS DAINA 
Pamiršai mano jausmus 
Ir raudonus kaspinus, 
Ką anądien man davei 
Ir spalvas suprast liepei.

Širdis mano alkana, 
Išbadėjo jau gana, 
O tu jąją pamiršai, 
Saldainėlių nepirkai!

Plyšta man skausmu širdis, 
Diena tamsi kap naktis, 
Nauja laimė man užges 
Kai vaikinas vėl pames....

Kai.

Pirma pats išsigelbėjo
Pas Žemaitį atvažiavo du 

Dzūkai į svečius. Žemaitis 
nutarė parodyti Dubysos 
gražias pakrantes ir išsi
vedė Dzūkelius pasiirstyti 
po upę. Atsitiko kad val
tis apvirto. Žemaitis plau
kti mokėjo, bet jo svečiai 
ne. Jis tuoj nėrė į krantą 
ir išsigelbėjo. Bet pamatęs 
kad Dzūkeliai viduryj upės 
gurguliuoja, jis vėl šoko į 
vandenį ir savo svečius po 
vieną išvilko į krantą.

Atsipeikėjus, vienas Dzū
kas sako Žemaičiui:

— Kodėl tu negalėjai pir
mu kart į krantą plaukda
mas vieną musų pasiimti, 
bet pirma pats vienas iš
plaukei, o paskui vėl į van
denį šokai m lis išvilkti?

— Durniau,'1— atrėžė Že
maitis: — Ar nesupranti 
kad pirma aš turėjau pats 
save išgelbėti kad paskui 
galėčiau ir jus ištraukti!

V.
-L'

Laimingi
— Ar matai aną porą? 

Jie • dvidešimts metų kaip 
vedę, ir vienas kitam blogo 
žodžio nėra pasakę.

— Nejaugi? Kaip tai?
— Visai paprastai: jiedu 

abu nebyliai.

Prie kortų
Vakarėlio šeimininkas 

surinko partiją “vinto”. 
Keistas atsitikimas taip su
taisė, kad visi keturi part
neriai buvo miksos. Šeimi
ninkui juos supažindinant, 
jie tylėdami viens kitam 
nusilenkė, nė vienas neno
rėjo parodyti savo ydos pir
mas.

Tylėdami išėmė kortas, 
susėdo ir pasidalijo.

Dalytojas nuskiria pir
mas :

— Pppi-kkai!....
Antras nustebęs pažvelgė 

į jį ir, įtardamas pirmutinį 
pajuokime sako:

— Ttt-rrrre-fai!....
Trečias vos nepratruksta 

pykčiu. Miksėdamas kiek 
labiau negu paprastai, jis 
beveik šuktelėjo:

— Bu-bu-bu-bu-bu-bub- 
nai!....

Ketvirtas trenkia ant 
stalo kortas, ir sugniaužęs 
kumštis, šaukia:

— Nnnn-niekšai!

Mokykloje.
Mokytojas (mokiniui):— 

Dėlko audra su perkūnais 
labiausia pavojinga naktį?

Mokinys:—Gi dėlto, kad 
perkūnas naktį nemato per
kūnsargio ir muša kur tin
kamas.

Žydo gerumas.
Joškis (į Mauškį turtuo

lį). Mauški, tu žinai koks 
aš bėdinas. Duok man už
dirbti bent kiek.

Mauškis: Gerai, aš užpir- 
kau dalį miško, tau pavedu 
medžių kirtimą.

Joškis: O kiek tu man 
mokėsi už vieną medį?

Mauškis: Krikščionys su
tinka kirsti po du litu, aš 
tau duosiu po tris.

Joškis: Labai gerai. Bet 
žinai ką? Duok tu man po 
litą nuo medžio, o kirtimą 
pavesk krikščionims po du 
litu. Tegul ir jie uždirba.

Oro Permaina.
—Eik pažiūrėk ar nenu- 

puolęs barometras,— liepia 
ponia tarnaitei.

■ Veikiai sugrįžus tarnaitė 
sako:

—Ne poniute dar jis ka
bo ant sienos.

Neįspėjo.
Kaimietis (žmonai). Kad 

žinotum, Morta, buvau mie
ste ir nustebau: visos po
nios vaikščioja nukirptais 
plaukais.

Žmona. Tai turbut jas u- 
tėlės apniko, kad vargšės 
turėjo kirptis ,plaukus....

Žmonės kenčia del savo 
neprotingumo, dėlto kad 
neklauso sąžinės balso. Są
žinės balsas sako žmogui 
kad jis turi ne savo gašlu
mui gyventi, bet kitiems 
padėti. Todėl jis turi ko
voti su jais.

1931 KALENDORIUS 1931
Spalių-October

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

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

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

Sekmad. 11 Zinaida. Verpė, Beraustas
Pirmad. 12 Maksimilijonas. Meldeika, Ungys
Antrad. 13 Eduardas k. Noras, žeminėlė
Trečiad. 14 Kalikstas, Evaristas. Mindaugas, Gendre
Ketv’tad. 15 Teresė. Ina, Kirbaidas, Ėdė
Penktad. 16 Matijoras. Geluonis, Tautgirdė, Širdvaldis
šeštad. 17 Jadvyga. Saigunas, Gytė

THINGSTHAT NEVER* HAPPEN
By GENE BYRNES

Juros Merga
Parašė K. S. Karpius

APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

JAU GATAVA!
REIKALAUKIT TUOJAU IKI DAR TURIME
Gerbiamieji knygų mylėtojai! Kurie manot įsigyti apysaką ‘ JUROS 
MERGA”, neatidėliokit ant toliau, nes laikas bėga ir knygos smarkiai 
nyksta. Tuoj ir jų neliks kaip neliko kitų K. S. Karpavičiaus kurinių.

KAINA $1 IR $1.50

Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

“ DIR V A ”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



KAIP AUGA LIETUVOS MIESTELIAI
AUTOBUSU

PO “LIETUVOS ŠVEICARIJĄ”

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Rokiškis. Panemunėlis Dabartinis stovis
Paimsiu savo gimtinio 

miestelio vaizdus, kurie 
prilygsta ir visos Lietuvos 
miesteliams.

Prieš karą Rokiškio mie
stelis turėjo 12 gatvių ir 
visos buvo negrystos. Kai 
palydavo, per purvą nega
lima būdavo perbristi, o kai 
sausa tai per šiukšlių krū
vas negalėdavai peržengti. 
Trobesių buvo arti 300, iš 
kurių buvo penki mūriniai, 
visi kiti mediniai, aplūžę, 
šiaudiniais ir lentų stogais, 
langai skarmalais ar popie-i 
riais užkaišioti.

Rinkoje valkiodavosi pa
dvėsusios katės, pjaunamų 
gyvulių viduriai, kojos ir 
kaulai. Miestelis neturėjo 
nei sodno nei švarios aikš
telės. Iš pramonių buvo 
vienas malūnas. Visą mie
steli buvo užvaldę vien Žy
dai.

Nuo Rokiškio 10 kilomet
rų atstume pietų pusėj yra 
miestelis Panemunėlis, ku
ris stovi prie geležinkelio 
ir prie upelio Nemunėlis. 
Miestelis turėjo 1 krautu
vę, 12 trobesių, medinę baž
nytėlę, vėliau murinę. Tro
bos buvo medinės ir turėjo 
senumo nuo 30 iki 100 me
tų. Už miestelio ketvirta
me kilometre randasi tuo 
pat vardu gelžkelio stotis, 
kur buvo 49 namai, o pra
monės nei vienos. Karo lai
ku sudegino stoti ir visus 
geresniuosius namus ir sto-* 
tis liko visiškai apmirus.

Dabar Rokiškis turi 40 
suvirs gatvių, kurios beveik 
visos išgrystos ir turi ce
mento šaligatvius. Pasta
tyta 15 naujų muro namų, 
131 medinis namas, ir atre
montuota, padidinta senie
ji namai.

Gyventojai smarkiai bau
džiami už nešvarą. Mies
tas turi gražią aikštę, ku
rios viduryje stovi Nepri
klausomybės paminklas; tu
ri ir sodną. Dabar stato
ma mūriniai mėsai šaldy
tuvai. Iš pramonių yra: du 
garo malūnai, garinė pieni
nė, verpykla, dažykla, že
mės geležinių Įrankių fab
rikas, stambi siuvinėjimo, 
siuvimo ir audimo dirbtu
vė, trys medaus ir saldainių 
dirbtuvės, vaisvynio dirb
tuvė, Įvairių smulkių dirb
tuvėlių 14.

Panemunėlis susi laukė 
keleto Įvairių ir gražių na
melių, tapo aptverta baž
nyčia, kuri visam mieste
liui priduoda gražumo. Gy
vuoja trys krautuvėlės.

Aplink stotį pasistatė ke
liolika namų ir muro graži 
stotis. Ištaisyta šaligatviai. 
Iš pramonių veikia: trys 
garo malūnai, karšykla, da
žykla, verpykla, lentpjūvė, 
geležies liejykla su Įvai
riais techniškais darbais.

Taigi per 10 metų Lietu
vos miesteliai pakilo 90''.

P. Kriukelis.

Nuo Redakcijos: Šis ap
rašymas bus žingeidesnis ir 
skirtingesnis nuo kitų to
kių aprašymų tuo kad rašo 
vienas Lietuvos kunigas, 
Matas šermukšnis, Ragu
vos parapijos vikaras, ku
ris su Clevelandiečiu, Pra
nu Glinskiu, jam šią vasa
rą apsilankius Lietuvoje, 
su būreliu Lietuvos inteli- 
ligentų, pasisamdžius auto
busą, apvažinėjo tą Lietu
vos dali, kuri pragarsėjus 
savo gražumu, o apie ją 
Amerikiečiai turbut nieko 
nežino.
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| NEPAPRASTAI NUMUŠTOS KAINOS | 

I Visas Sandelis BUTTERICK PATTERNS | 
| PUSĖ KAINOS! PUSĖ KAINOS! | 

70x85 pusvilnoniai Blanketai buvo $3.25 $2.19
Vyriški Stori Sveteliai labai pigiai ................... 98c =
Vyru 19c Gražios Kojinės mieros 10 iki 12 pora 10c =

JOHN JACOBY & SON
= 7036 Superior Ave. =

~«nuiitiiiiiii iiiuiiiiiiiiiiiiii uni iiuiiiiiiiniuiiiiiiiiuiiii mi iiiiiiuiiiii min iiimiiiiii?.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- Į 

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOUIS
I 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729I M M ■■■■■ ■■■■■■ — — T   ■ -B r T

PENINTI P

= TIKĖKIT ARBA NE—
= JUMS REIKIA NAUDOT TIK
I TRIS ŽODŽIUS

užsitikrinimui sau išimtinai gero motoro veikimo
| PENNZOIL

yra tai žodis kada jums reikia aliejaus. .. .nes jis 
= pasiekia ir pilnai išaliejuoja visas motoro dirbančias 

dalis. Jis tęsėja dusyk ilgiau negu paprastas aliejus.
| P E N N Z I P

yra tai žodis kada jums reikalinga ypatingos spė
ji kos, staigaus pradėjimo važiuoti 
= icguiiarę gazo kainą.
| P E N N Z I P Ethyl
E yra tai žodis kada jums reikia
— Pu.nzip — ethylizuoto.

VISOSE PENNZOIL STOTYSE ę 
f THE COLUMBIA REFINING COMPANY j 
| Cleveland
^iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiF

Kelionė iš Raguvos
Rytų Lietuvos kraštas, 

del savo gražių gamtos vai
zdų pramintas Lietuviška 
Šveicarija, vilioja kiekvie
ną dar daugiau neregėjusį 
panašių gamtos Įdomybių. 
Garsus tos gamtos vaizdas 
ir didus grožio pasiilgimas 
dažnai supė ir musų mintis, 
bet vis nebuvo progos.

Štai pagaliau pasitaiko ir 
proga. Lietuvis Amerikie
tis, P. Ginskis, ir Amerikie
tė, S. Šidlauskienė, abu ma
lonus, linksmi ir širdingi, 
pasiilgę smarkiai savo kra
što ir parvažiavę Lietuvon, 
norėdami pamatyti garses
nių tėvynės kampelių, iš
girdę musų norus ir pasi
ryžimą, savo dideliu, Lietu
višku duosnumu gausingai 
mus paremia. Ir kartu pa
tys turi neapsakomą džiau
gsmą kad ta proga galės 
ir jie pasigerėti savo myli
mos tėvynės gražiais gam
tos vaizdais., Mes rūpina
mės kelionės smulkmeno
mis, projektuojam maršru
tą, jie samdo autobusą, ap
sirūpina kitomis kelionės 
išlaidomis, ir išvažiuojam.

Gražus, saulėtas Rugpjū
čio rytas. Saulė tik ką pa
kilus nuo horizonto. Visur 
dar tyla, tik vakarų vėjelis 
žaidžia medžių šakose. Prie 
Raguvos (Panevėžio apsk.) 
klebonijos stovi gražus, 
naujas juodmargis autobu
sas, prie jo sukasi nemažas 
būrelis žmonių. Dairosi, 
žiūrinėja, laukia. Po kelių 
minu tų iš klebonijos išeina 
dar daugiau. Pasigirsta 
“Valio!” Tai pasirengę eks
kursantai, sutinka garbin
guosius savo dalyvius. Jų 
tarpe abu minėti Amerikie
čiai, kun.-prelat. Maciejau- 
skas, kum M. šermukšnis, 
du mokytojai, ir tt. Susi
daro gražus būrelis.

Visų veiduose matosi pa
sitenkinimas, smagumas.

Susisveikinę, sėdam au
tobusam Užsitrenkia du
rys, subirbia motoras, ir 
dulkių rūke paliekam Ra
guvą. Pradžioj lekiam kaip 
vėjas, vaizdai pro akis slen
ka kaip kino ekrane; gal 
but lekiam del to kad dar 
visiems vietos ’pažystamos, 
o todėl ir ne tokios Įdomios. 
Traukiam dainą. Smarkus 
aidas viduj netilpsta ir le
kia pro langus laukan, to
lyn. Padeda dainuoti ir 
linksmučiai Amerikiečiai. 
Jiems žavu girdėti senai 
dainuotas Lietuviškas dai-

j Grupelė ekskursantų, kurie aplankė taip vadinamą “Lietuvos Šveicariją” — gražią Lie
tuvos rytų dalį, ir savo patyrimą pateikia “Dirvos” skaitytojams, šiame paveiksle ma
tosi Clevelandiečiai p. S. Šidlauskienė ir Pranas Glinskis, kuris padarė tą ekskursiją gali-

■ ma, nusamdydamas autobusą tai gražiai ir linksmai kelionei. Skaitykit aprašymą.

nas, dar maloniau prisidė
ti kad jos trukšmingai ai
dėtų tuščiuose laukuose.

Kovarskas
Prabėga keliolika kilo

metrų. Privažiuojam Ko- 
varską. Jis visų nematy
tas. Akis patraukia graži 
bažnyčia. Apspintam — 
vienas eina aplink, švento
riumi, kitas j vidų, trečias 
prie vargonų, ir tt. Var
gonai skardžiai suužia baž
nyčioje — su mumis keliau
jąs vargoninkas energingai 
mėgina savo pašaukimą, 
mes savo ausis, grožio sko
ni ir vargonų galingumą.

Paskui, dar smulkiau ap
žiūrėję bažnyčią ir mato
mus nuo jos šventoriaus 
gamtos vaizdus, pasakoda-

miesi Įspūdžius, lekiame to-( 
liau. Palydi mus pulkas! 
vaikų. 1
Įdomumo pagauti, ir jie ta
rytum prašyte prašosi pri
imti bendran burelin. Ap
link skleidžiasi pirmas gra
žiojo krašto rajonas. Iš- 
lengvo matoti kaip kylam į 
didesnius ir didesnius kal
nelius ir bėgam pro kalna- 
grubius miškelius, tarpgi
rius, saulės šviesoje paties
tus ežerus. Daina 
po kitos dingsta už 
plačiuose laukuose, 
mato Anykščiai.

(Bus daugiau)

Bėga-lekia paskuij AKRONO NAUJIENOS
Darbai čia gumų dirbtu-1 surašoma dirbtuvės inven- 

vėse dar labiau sumažėjo.' torius.
Firestone dirbtuvėje pra
dėjo dirbti po 3 dienas Į sa
vaitę ir tik po 6 valandas 
j dieną.

Biznieriaus M. Jocio sū
nūs Alfonsas Įstojo Į Akro- 
no Universitetą studijuoti 

. Jisai 
turi palinkimą į tą, o tėvai

ir ilgo kelio — už

nepaprastos rūšies

HELEN THOMPSON
(Lietuvaitė) 
Atidarė dailia

Valgyklą
6400 Superior Avenue 

Gamina visokius Lietuviškus ir A- 
merikoniškus valgius. Atsilankę bu
sit patenkinti. Kviečiame Lietuvius

PROBAK
fl 
fl

IŠVENGKIT 
TU ŽIAURIU 
GALVOS 

ŠALČIU
__ TAS GALIMA 
įftj, Zonite disinfek- 

tuoja gerklę, 
nosį ir burną.
Naikina ligų 
perus. Nau- 
dokit regu
liariai ir iš

vengsi! šalčių
(Z

The Modern 
NnonaJ AntiMpbc

30 į, 601 
and 31-00

PATENTS
Negaišk su paten
tų aplikacija. Ne
rizikuok apsaugą 
savo idėjų. Siųsk 
piešinį arba mode
lį. reikalauk VEL
TUI knygą “How 
to Obtain a Patent” 
cord of Invention”
Už tai nieko nereik mokėt.
Greitas atsakymas ir užlai

koma jūsų paslaptis.

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney

♦S-A Security Savinci ft Commercial 
Bank Building

Knyga 
Veltui 
ir “Re
formos.

(Directly terosa ifreet Irom Patent OOm) 

WASHINGTON, D. C.

viena 
langų, 
Pasi-

G O R E N E’ S 
Confectionery

1370 East 65th St. 
atsilankyti ir susipažinti.

ICE CREAM — CANDIES 
Visokios rūkymo reikmenys, taipgi 
groseriai ir kitos reikmenys. Už

prašome Lietuvius lankytis.

Dr. S. T. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

PRANAS DIMŠA 
LIETUVIS BARZDASKUTIS 

6504 Superior Ave. 
Ir GERAS KIRPĖJAS 

Atidarė naują kirpyklą vyrų, moterų 
ir vaikų plaukams. Kainos vyrams 

ir moterims 35c; Vaikams 25c. 
Prašome atsilankyti.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

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

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

' Visas
- Pasaulis

Prie
it

uuefiį

‘ t , [komercijos šakoje.
Goodyear dirbtuve dirba turi palinkima j tą, __ 

po keturias dienas i savai- rUpinasj kad jjs pasekmin-
P° dienoje. g.aį moksio siektų.

Tie kurie dirba negali 
pragyvent iš gaunamo už
mokesčio, o kalbėti apie 
tuos kurie nedirba ir rieži-i 
no ar gaus kada dirbti? O 
iau užeina žiema, kas dar-11 
bininkus labai gąsdina.

Seiberling gumų kompa-' 
nija tuo tarpu'dirba ketu
riomis pamainomis po še
šias valandas ir skelbia kad 
nežada trumpini darbo va
landų nei ma-žint darbiniu-! 
kams algų. Ši kompanija 
sako turinti darbo užtekti
nai ir dirbs ištisai, su ma-( 
ža pertrauka apie pabaigą 
Spalių mėnesio, kuomet bus

Labai buvo susirgus M. 
Baublienė. Gydosi namuo
se. Jau pradėjo sveikti ir 

1 neužilgo sugryš į sveikatą.
Keliautojas.

Telefonas HEnderson 9262

Or. Jonas J. Kamesis
Lietuvis Gydytojas

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

1304 East 68th St.
' (Virš Lietuvių Banko)

I PIRKIT DABAR IR TAUPYKIT!
Specialia Pafdavimas vyriškų Sveterių

Visi nauji, — Dabar Rainos’ numažintos 
Vaikams .sveteliai nuo 69e. aukštyn.

, Vyriški syėteriai — nuo $1.25 aukštyn
! DYKAI! Mokyklos knygoms tarbos su kožnu 

perkamu Vaikams Siutu
THE KRAMER & REICH GO.

i 7002-01 Superior Ave. Kampas Giddings Rd-

Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)
Attorneys

P. V. CHESNUL MAin
929 Society for Savings Bu

Banks
LIETUVIŲ BANKAS

6712 Superior Ave. HEn.

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue 
M. ROMAITIS 

1341G|Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats

6901

1404

2047

JOE BLASKEVIčIUS 
1168 East 77th Street 

B. GUDŽIŪNAS 
Superior avė. ENd.

KAZ. OBELIENIS 
E. 66th St. HEn.

T. NEURA 
Hamilton avė. PR.

6716

9709

9720

Jewelers
J. J. LAZICKAS

6407 Superior avė. ENd. 4635

Printers-Publishers
“DIRVA”

6820 Superior avė. ENd. 4486
P. A. SUKYS

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
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

Restaurants
i

BOLES. ANDERSON
1264 E. 71 Street '

Tailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 0756

5 ;JAŽUS JAUNUOb 
DARBAS

j (duonos, Utenos a] 
. jį, 16 d. buvo pašvi 

Įdomaus pamii 
įninklas pastatytas 
įituvių kalno, esančii 
įljtenos-Debeikių vii 
į Paminklas yra tril 
i pavidalo, kiekviei 
jie padėta parašas, o 
įjf paminklo Vytis. 
Jie tiek paminklas 
5 kiek jo darbas. I 
j trys jaunuoliai iš 
jjiiš metus, nuo daft 
jjamu laiku, niekeni 
Adami ir niekam 
šit. Be darbo, ats 
uir gerų norų, pas 
jns reikalas ir pinig 
ai vienas statytojų 
(keliauja 200 kilon 
fcirvargais-negalai 
noda darbo. Bedi 
u susitaupo reika 
na pinigų ir nusi 
w draugams, kuri 
ligia darbą.
Šventinimo iškilmės 
to gražios. Dak 
< svečių ir gausu: 
sžmonių buris. T? 
įjauniems statytojai 
tikšta padėkos ir p; 
I sumanymas.
Tokį gražų darbą p 
nnuoliai yra vietinh 
ilki; Simai: Pr. Za 
š, St. Gučius ir K. 
tos, du po. 16 metų i 
is 17 m. amžiaus. “

DAUG AMERIKIE
LIKO LIETUVO 

pą,vasarą į Liętuv 
o (.pa1

| ištudnios Amerikos 
Į ių ekskursijos; 1 

alyvavo apie l,60( 
ių. Apie 300 Ai 

Rietuvių liko gyver 
voj 'ir Į Ameriką 
i kurie nusipirkt 
šiaip mano vers

Pirmos Klesos Lie:
Paveikslu Studi

ADOLPH
Lietuvis G

, A reikale kreipdami, 
Jjtarnavuną. Laisni 

mandagus, greitas 
JĮ* Vežimai ligoniam 
C7’"sios. žemiausia 

W00 ir aukštyn.

AVĖ.

PINIGŲ Iš AMEI 
GAUNA MAŽU 

Paskutiniais metai 
perlaidos iš Amei 
tavą gerokai stm 

iip, 1929 metais Am 
tuviai per paštą ir 

prisiuntė savo 
>30,500,000 litų, o 
jau tik 24,500,000 - 

Liet perlaidos dai 
ja sumažėjo. Numa: 

šymet išviso bus 
8a nedaugiau kaip 
»litu.

i 79TH STREET 
STUDIO

1 S. BARTKUS, S;

’paklojame vestuv
ir kitokias grup

Darbas atliek;
liausią, kainos visai

1197 East 79th Si
BONE HEnderson 31



D I R V A

? — gražią Lie- 
įme paveiksle ma
tą ekskursiją ga|i- 
: aprašymą. ® IŠ LIETUVOS ®

ENOS
rbtuvės inven-

M. Jocio su- 
įstojo į Akro- 

etą studijuoti 
šakoje. Jisai 
ą i tą, o tėvai 
jis pasekmin- 
ektų.

susirgus M. 
ydosi namuo- 
ėjo sveikti ir 
yš i sveikatą.

Keliautojas.
' ' ■ r* N-

GRAŽUS JAUNUOLIŲ 
DARBAS

Vyžuonos, Utenos aps.— 
Rugp. 16 d. buvo pašventi
nimas įdomaus paminklo. 
Paminklas pastatytas ant 
Kartuvių kalno, esančio ša
lia Utenos-Debeikių vieške
lio. Paminklas yra trikam
pio pavidalo, kiekviename 
šone padėta parašas, o vir
šuje paminklo Vytis.

Ne tiek paminklas įdo
mus kiek- jo darbas. Statė 
jį trys jaunuoliai ištisus 
trejus metus, nuo darbo at
spėjamu laiku, niekeno ne
padedami ir niekam nešit 
nant. Be darbo, atsidėji
mo ir gerų norų, pasirodė 
gyvas reikalas ir pinigų. Ir 
štai vienas statytojų pėš- 
čias keliauja 200 kilometrų 
kelio ir vargais-negalais su
siranda darbo. Bedirbda
mas susitaupo reikalingą 
sumą pinigų ir nusiunčia 
savo draugams, kurie ir 
baigia darbą.

Šventinimo iškilmės buvo 
labai gražios. Dalyvavo 
daug svečių ir gausus vie
tos žmonių buris. Ta pro
ga jauniems statytojams iš
reikšta padėkos ir pagirta 
jų sumanymas.

Tokį gražų darbą padarę 
jaunuoliai yra vietinių ūki
ninkų sunai: Pr. Zabulio
nis, St. Gučius ir K. Sala- 
džius, du po. 16 metij ir vie
nas 17 m. amžiaus. “M.R.”

Perlaidų su m a ž ė j i m o 
priežasties reikia jieškoti 
Amerikos bedarbėje.

“L.A.”

iderson 9262

, Kamesis
Lydytojas
LANDOS: 
jo pietų 
vakare.
68th St.

viu Banko)

DAUG AMERIKIEČIŲ 
LIKO LIETUVOJ

Šią . vasarą į Liętuvą bu
vo a(vazlayušlo’k pa^fi'dšeUi 
Aštuonios Amerikos Lietu
vių ekskursijos; kuriose 
dalyvavo apie 1,600 žmo
nių. Apie 300 Amerikos 
Lietuvių liko gyventi Lie
tuvoj ir į Ameriką negryš. 
Kai kurie nusipirko ukius 
ar šiaip mano verstis biz
niu. “L.A.”

KITI !

veterių
los j
11. 
tyn . !
su kožnu i

I
CO. į

iddings Rd. j

PINIGU Iš AMERIKOS 
GAUNA MAŽIAU

Paskutiniais metais pini
gų perlaidos iš Amerikos į 
Lietuvą gerokai sumažėjo. 
Taip, 1929 metais Amerikos 
Lietuviai per paštą ir ban
kus prisiuntė savo gimi
nėms 30,500,000 litų, o per
nai jau tik 24,500,000 -litų.

Šymet perlaidos dar la-i 
biau sumažėjo. Numatoma 
kad šymet išviso bus pri
siųsta nedaugiau kaip 20,- 
000,000 litų.

PIRKS VEISLINIŲ BU
LIŲ IR ERŽILŲ

Šymet žemės ūkio rūmai 
numato pirkti ir išdalinti į 
kergimo punktus ūkinin
kams po du eržilus ir du 
bulius į kiekvieną apskritį.

Visų gyvulių augintojai, 
kurie turi veislinių eržinų 
ir bulių parduoti, gali pa
siūlyti rūmams iki Lapkr. 
1 dienos. . . “M;.R.”.'

—:j ;7
DIDĖJA STUDENTŲ' 

SKAIČIUS
Kauno Vytauto Didžiojo 

Universitete šiais metais 
jau paduota 1308 prašymai. 
Iki mokslo pradžiai mano
ma susidarys apie 1400. Gi 
pernai iki to laiko tebuvo 
paduota tik 1130 prašymų.

Reikia tuorn tik džiaug
tis, nes kuo švesesnė tauta 
tuo kultūringesnė. Br.

NEGRAS LIETUVIŲ 
ŽENTAS

Šiomis dienomis Šiaulie
čiai matė neregėtą dalyką. 
Mieste vaikščiojo viena po
ra — vyras juodas kaip an
glis, žmona baltaveidė. Pa
siteiravus sužinojau kad ji 
tai Lietuvaitė, Aldona Kar- 
paitė, pasiturinčio ūkinin
ko duktė ir baigus kelias 
gimnazijos klases. Tėvas 
jos daugiau mokytis nelei
do ir ji išvažiavo į Brazili
ją. Ten ji susipažino su 
iiągi’u Džpn Thompspnu, 
įmingu- kavos plantato
riam. Jis jai patiko ir jie
du apsivedė. Dabar jie at
važiavo aplankyt jos gim
tinės — Lietuvos. Bet jos 
tėvai jų nepriima, baidosi 
juodo žento. Jiedu atsive
žė ir du vaikeliu: juodutę 
mergaitę ir baltaodį ber
niuką. Po kelių savaičių 
pasiviešejimo Lietuvoje jie 
gryš į Braziliją. Br.

PROJEKTUOJAMA NAU
JAS GELŽKELIS

Yra sumanymas tiesti 
naują platųjį keležinkelį 
nuo Šiaulių iki Biržų, nes 
šioje Lietuvos dalyje jis y- 
ra labai reikalingas, o bu
vo vien tik Vokiečių, karo 
reikalams, pastatytas siau
rasis geležinkelis. Naujojo 
numatomo gelžkclio ilgis 
bus 100 suvirs kilometru.

Br.

IŠKILMINGAI ATŠVĘS
TA TAUTOS ŠVENTĖ 
Rugsėjo 8 d. visoje Lie

tuvoje kasmet yra iškilmin
gai švenčiama kaipo visos 
tautos šventė. Tą dieną 
Vytautas Didysis privalėjo 
būti apkarūnuotas Lietuvos 
karalium. Bet klastingi 
Lenkai vežamą Vytautui 
karūną pakelyje pagrobė, 
ir tuo budu Vytauto karū
nacija neįvyko. Karūnavi
mui buvo nustatyta kita 
diena, bet Vytautas nesu
laukęs tos dienos mirė. Už 
tai dabai' kiekvienais me
tais Rugsėjo 8-ta yra šven
čiama. Tą dieną kiekvie
nas Lietuvis prisimena tuos 
istorinius įvykius, prisime
ną Lenkų,, klasas, pasiryžta 
eiti' Vytauto didžiojo pėdo
mis’ ir atkeršyti žiauriems 
okupantams Lenkams.

Šiais metąis ta diena bu
vo irgi iškilmingai atšvęs
ta. Dar šventės išvakarė
se visų didesnių Lietuvos 
miestų valstybinės ir priva
čios įstaigos buvo iliumi
nuotos. O jau iš pat ryto 
visi namai pasipuošė tau
tiškomis vėliavomis, balko
nai buvo išpuošti: visur iš
statyta Vytauto, Respubli
kos Prezidento, Dr. Basa
navičiaus ir kitų tautos ve
teranų portretai. Ryte 8 
vai. buvo keliama tautinės 
vėliavos Kaune Karo Mū
zojuje, o kituose miestuose 
— aikštėse.

Po vėliavos pakėlimo bu
vo pamaldos, o vėliau ka- 
riumenės ir kitų kariškų 
organizacijų paradai.

Vakare vėl iliuminaęijos, 
tautinės vėliavos • nuleidi
mas, paskaitos ir vaidini
mai. Br.

PIANO
Lekcijos 

visą RUGSĖJO
mėnesį už suma- 
žintk Rainą. Moki
name džiaz ir clas
sical muziką.

Vine. Greičius 
19C50 PASNOW

MURPHY’S
Sweet Shoppe 

6911 Superior Avenue
Geri cigarai, šviežios saldainčs, 

žaislai, naujenybės, magazinai.
Lietuviai ypač užkviečiami.

HEnderson 5920

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

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

DOVANOS
NAUJIEMS DIRVOS SKAITYTOJAMS

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!.
(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)

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

NIEKAD DAR TOKIOS DOVANOS NE
SI U V O PASIŪDYTA

JS1TĖMYK1T JOG DUODAMA PAČIOS DIDŽIAUSIOS IR NAUDINGIAUSIOS 
KNYGOS, TINKAMOS KIEKVIENAM PAGAL JO SKONIO IR REIKALAVIMO.

ISTORIJA V y tautas Didysis
Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai? 
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas?
Kodėl Vytautas išleido Jogailą Lenkams 
i žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didelė buvo Lietuva ir Kada?

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

Didelė 318 puslapiu knyga
KNYGOS KAINA $2.00

NAMŲ DAKTARAS
Štai naudinga ir praktiška knyga, 1 7 4 

puslapių didumo, tinkama turėti 
namuose susipažinimui su ir 

gydymui įvairių,,ligų. ,

KNYGOS KAINA $2.00

TŪKSTANTIS IR VIENA 
NAKTIS

gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 700 p. 
Tai yra pasakų knyga kuri niekados nepasęsta.

KNYGOS KAINA $2.00
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. ENd. 4635

iblishers
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. ENd. 4486

JKYS
ENd. 4932

iphers
ARTKUS

HEn. 3535

erhangers
JBESIS

Hend. 0732

Insurance
LIS 
r Ave.

mts
ERSON 
Street

•s
AZIS 

ENd. 0758

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Pirmos Klesos Lietuviška .
Paveikslų Studija

a Ofiso Telefonai Namų .t. 
f MAin 1773 KEnmore 4740W f 
| P. J. KERŠIS | 
Ž 1-126-8 Standard Trust Bldg. X 
• 1 t Baigęs teisių mokslą Cumber- T 
X land Universitete ir darbuojasi 
•f su Teititj' ofisu Advokatų £ 
X Collister, Stevens ir 
į Kurzenberger X 
X Su visais teisiu reikalais Lietu- X 
❖ viai, Slavai, Lenkai ir Rusai v 
J kreipkitės prie musų. X

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

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

Fotografuojame vestuvių, laido
tuvių ir kitokias grupes ir pa
vienius. Darbas atliekama kuo- 
geriausia, kainos visai žemos.

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

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

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 
sąžining’ausios. žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tcl. ENdicott 1763.

ff forSmokers 
of Pipe and

y Cigarettes

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.

KNYGOS KAINA $2.00

6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

Geografija arba žemes 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, plotą ir gylį; kokie kokiose šalyse gy
vena žmonės, ir tt. ir tt. Gausiai paveiksluota.

KNYGOS KAINA $2.00

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

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 p ažymėkit aiškiai kurios šių knygų pageidaujat

6820 SUPERIOR AVENUEDIRVA
SKAITYKIT IR PLATINKIT

CLEVELAND, OHIO
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i Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkese
DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

A. BIGAILA su šeimyna lan
kėsi iš Fostoria, Ohio. Aplan
kė “Dirvos” redakciją ir pavie
šėjo keletą dienų pas gimines 
Clevelande ir apielinkėje. 
yra “Dirvos” skaitytojas, 
ko ir ten pas juos darbai 
prastai.

Jis
Sa- 

eina

susi-SLA. 14 kuopa turėjo 
rinkimą Republikonų klube tre
čiadienio /vakare. Tarp kitko 
išduota pikniko raportas, pasi
rodė kad kuopa pelnė $26.

Kalbant apie Rugsėjo mėn. 
susirinkime išneštą rezoliuciją 
prieš SLA. centro valdybos ai- 
kvojimą pinigų, kurią rezoliu
ciją “Tėvynės” redaktorius Vi- 
taitis grąžino kaipo “netinka
mą”, nutarta vėl ją pasiųsti, o 
jeigu nebus talpinama, paskel
bti kituose laikraščiuose.

Išrinkta žieminio sezono ko
misija: J. V. Mitchell, J. Poke
ris, J. Verbila.

SLA. Pild. Tarybos nomina
cijos ir kuopos valdybos rinki
mai nutarta daryti Gruodžio 

į mėnesio susirinkime (paskuti
niame šių metų susirinkime, 
December 4). Jeigu bus gali
ma, susirinkimai nutarta lai
kyti Lietuvių salės skiepe.

LIETUVIŲ DARŽELIO Są
jungos reguliaris susirinkimas 
Įvyks kitą penktadienį, Spalių- 
Oct. 9 d., P. P. Muliolio ofise, 
6606 Superior avė.

Svarbu kad visi atstovai da
lyvautų, nes šią savaitę gauta 
iš Kauno taip ilgai laukti Dar
želio planai ir nuo dabar gali
ma bus rimtai rengtis prie dar
želio atidarymo ir prie kitokio 
veikimo surišto su darželiu.

ATSISVEIKINIMAS. Aplin
kybių verčiamas turiu skubiai 
išvažiuoti iš Clevelando, todėl 
laikas nepavelina prieš aplei
džiant šią koloniją pasimatyti 
sų mano gerais draugais ir pa
žystamais atsisveikint ypątiš-r 
kai, todėl šiuomi tariu bendrą 
sudiev visiems. Ačiū .gilią 
užuojautą mano darbuose ir 
jūsų gerą draugiškumą. Gai
la kad negalėjau daugiau pasi
darbuoti, nes čia yra daug ge
rų Lietuvių, bet del kelių ypa
tų turį nukentėti visi. Todėl 
linkiu visiems gyvuoti ir dar
buotis ilgiausius metus toliau.

B. Nekrašas.

’r , B. NERAŠĄS, šv. Jurgio pa
rapijos buvęs vargoninkas, ap- 
įėisciamas Clevelandą, sakė jog 
hąiulys kada nors atsilankyti 
čia ir surengti koncertą, ypač 
. (įsidėjęs su komp. Vanagaičiu, 
kada Vanagaitis čia- atsilankys. 
B. Nekrašas yra gabus muzi
kas, balso lavinimo žinovas, 
to mokęsi specialiai Italijoje. 
Clevelande žmonės jį mylėjo, 
tik keletas senojo vargoninko 
Bizausko šalininkų varė prieš jį 
negražias politikas, kurstė kle
boną prieš jį, todėl p. Nekrašas 
pasiryžo palikti šią parapiją 
ramybėje ir išėjo ten kur Lie
tuviai turi daugiau pakantos ir 
sutikime sugyvena. Jis neno
rėjo kištis į parapijom] vaidus 
su kunigu, bet buvo verčiamas, 
todėl rado geresniu visai neda
lyvauti šioje parapijoje.

Jo vieton pakviestas vargo- 
ninkauti p. Adomaitis.

NEWMAN kelionių paveiks
iu bus rodomi B. of L. E. Au- 
d'torijoj, St. Clair ir Ontario, 
pirmadienį, Spalių 12 d. Bus 
parodyta spalvuoti vaizdai iš 
daugelio pasaulinių įdomybių. 
Pirma lekcija bus 4 vai. po 
pietų, antra — 8 vakare.

CARD Party ir susirinkimą 
rengia šv. Jurgio parapijos pa- 
lapijonys nusistatę veikti prieš 
Kun. Vilkutaitį. Atsibus penk
tadienio vakare, Spalių 9 d., 
i. O. G. T. salėj, 1467 Addison 
rd,, nuo 7:30 vai. vak. Kom.

DONO Kazokų vyriškas Ru
sų choras lankysis Clevelande 
Lapkričio 2 d., Miesto Muzika- 
lėj salėj, nuo 8:30 vai. vaka
ro. Chorą vadovauja Serge Ja- 
roff.

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

t IETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą miesiriyčią 

1310 Russell Road

NERAMUMO 
ATBALSIAI

Daugiau negu dvylika metų 
jau spėjo prabėgti nuo to kaip 
nutilo pasaulinio karo kanuolės. 
Prasiblaivė padangė, žybtelėjo 
taika. Nudžiugo pasaulis. Bet 
deja, ne ant ilgo.

Kiek nurimus, ir vėl padangė 
pradėjo niauktis. Prasidėjo vi
dujinės kovos — revoliucijos. 
Intrigų kovos. Kovos už rube- 
žius, už rinkas, už pirmenybę. 
Kur neisi, visur matysi pavy
dą, neapikantą, nepasitikėjimą 
ir neramumą. Vieni šarvuoja- 
si, kiti taipgi neatsilieka. Vieni 
daro sutartis, kiti tveria en- 
tantes. Sutartimis tautos gru
puojasi prieš kitas tautas. Pa
saulinis neramumas auga.

Politiniai neramumai labai 
lengvai sudrumsčia ir ekonomi
nę padėtį. Finansinė mašine
rija nustoja pilno veikimo. Už
puola finansiniai kriziai, kurie 
jau paliečia ne tik tautines įs
taigas, bet ir privačias institu
cijas.

Bankinės įstaigos pergyvena 
sunkius laikus. Ypatingai ma
žesnės, kuriose beveik visi biz
nio apivarta rišasi su darbo 
žmonėmis.

Pavyzdin paimkim kad ir 
čia musij vietinę Lietuvių Tau
pymo įstaigą, kuri vien tik su
sideda iš Lietuvių šėrininkų ir 
Lietuvių depozitorių.
. Bankinės įstaigos operavi- 
mas susideda iš priėmimo pini
gų už šėrus ir ant depozito ir 
juos greitai vėl saugiai išsko- 
linti, kur jie atneštų nuošimtį, 
išmokėjimui nuošimčių už de
pozitus ir dividendus už šėrus. 
Ant rankų palieka tik reikalin
ga suma kasdieninei transak
cijai ir mažiems išmokėjimams. 
Pinigai laikomi ant rankų ne- 
leša nuošimčio ir nesidauigna.

Lietuviams yra gerai žinoma 
kad Lietuvių Taupymo Bankas 
Ir kitos panašios taupymo ir 
paskolos įstaigos skolina pini
gus tik ant nejudomos nuosa
vybės — real estate — ir tai 
:ik ant pirmų mortgičių. Tai
gi aišku kad Lietuvių sudėti 
šiame Banke pinigai yra išsko- 
linti patiems Lietuviams ant jų 
pačių namų.

Užėjus sunkesniems laikams 
kaip šiai bedarbei, žmonėms y- 
?a sunku, o kaip kada ir nega
dina užsimokėti į banką mėne
sinių mokesčių; kitas džiaugia
mi kad jis gali nors nuošimtį 
už skolą užmokėti. Aišku kad 
lankui grąžinimas paskolų ei
na daug pamažinu ir silpniau. 
I’uo pačiu kartu depozitai taip
gi mažėja, nes žmogus be dar- 
jo neturi iš ko dėti, jam rei
dą išsiimti.

Tokioms aplinkybėms susi- 
lėjus, prasideda paskalų-gandų 
periodas. Kūmas su kurnu, 
kaimynas su kaimynu, kumutė 
su kumute susitikę tuoj ir tei
kia patarimus, kad kol dar duo
da, eik, ištrauk pinigus ir nešk 
kur ten į “didelį banką”, nes 
ten ir aš laikau, ten negali pra
dingti, o ta Lietuviška įstaiga 
tuoj gali duris uždaryti. Esą, 
didesni bankai bankrutijo, tai 
ši tik niekis. . . .

Nugąsdintas žmogelis, per 
naktį nemiegojęs, anksti rytą 
bėga jau su knygute ištraukti 
pinigus iš Lietuvių Banko ir 
nešti į “didelį banką”.

Tamošus, ištraukęs iš Lietu
vių banko savo dolarius ir su
dėjęs į “didelį banką”, nusira
minęs, 
Juozui, 
ir taip 
ginasi.

Bet, 
bankas 
nelaiko 
pylus į kampą, pinigai išsko- 
linti. Skolos reikia atreika- 
lauti. Tas ima laiko. Todėl 
pareikalavimus atiduoti depo
zitus reikia kaip nors sulaikyti. 
Aišku kad pagal pritaikytų sa
vo įstaigos taisyklių, valdyba 
nutaria depozitoriams mokėti 
tik tiek ir tiek kas mėnuo ar
ba reikalauja notų. Onai at
ėjus išsitraukti pinigus, banke 
jau pasako kad visų pinigų ne- 
gai gauti, o tik dalį. Del to 
kylžF nesusipratimai, nepasiten
kinimas ir neramumas. Vadi
nami “pranašai” tik trina ran
kas ir išpūtę krutinės sako: 
“Matai, ar Aš nesakiau! Ne
klausei pirmiau, dabar jau pi
nigų negausi!” Na ir liepia 
kitiems eiti traukti po tiek po 
kiek išduoda. Išgąsdinti žmo
nės eina -ir* trankia. Vieni lai
ko paslėpę namie, kiti neša į 
“didelius bankus”.

pataria Jonui, Jonas — 
Juozas — Marei, ir tt. 
ištraukėjų skaičius dau-

Kaip pirma minėjau, 
ant rankų visų pinigų 
ir neturi lyg grudus su-

i-ii.iinjn.jLLi , j i m ii' III 'i ' T ■

tą darbą gali atlikti taip gerai 
ir dar geriau, del to kad jis ge
riau stengsis negu svetimtau
tis?

O kur direktorių taryba eis 
jieškoti skelbimų ant uždangos 
(curtain) kada salė bus sutai
syta, ar ne pas Lietuvius? To
dėl salės direktoriai turėtų žiū
rėti kad salės atitaisymo dar
bas tektų Liteuviams o ne sve
timtaučiams. šėrininkas.

Tokioms paskaloms siaučiant 
įstaiga kad ir pamažu mėkėda- 
ma turi išmokėt pusėtinas su
mas, o depozitoriai ir kiti geros 
valios žmonės nebando atnešti. 
Todėl įstaiga turi tik remtis 
ant įmokėtų mokesčių ir nuo
šimčių už mortgičius, kurie sil
pnai mokami.

Ilgiau siaučiant tokioms be
reikalingoms nepasitikinčių de- 
pbzitorių, blogos valios žmonių 
paskaloms (kurių pas mus Lie
tuvius, ant nelaimės netrūksta) 
įstaiga, norėdama apdraust pa
sitikinčių depozitorių pinigus 
ir šėrininkų sukrautus dolarius, 
turi daryti žingsnius Sumažini
mui bereikalingų išmokėjimų, 
nes prasti butų tie vedėjai ku
rie- lauktu kol, tokių pletkinin- 
kų darbai imtų viršų ir įstaigą 
pastatytoj .pavojingą vietą.

Tiesa, atsiranda ir geros 
valios žmonių, kurie iš nežino
jimo ir baimės daro tokius pa-1 
tys sau 1

kiems “ekspertams” paskalinin-1 bus $1,935,575 suma kitam nie
kams kurie savo asmeniniam 
pasitenkinimui kursto žmones, 
leidžia paskalus, didina nera-

COMMUNITY Fund vajus šį 
rudenį bus nuo Lapkričio 16 
iki 24 ir bus reikalinga sukel
ti $5,650,000, arba $250,000 
daugiau negu buvo sukelta per
eitą metą.

Viršminėta suma dar toli 
nesiekia $7,150,000 sumos, ku
rios reikalavo įvairios viešos 
gerovės organizacijos jų reika
lų vedimui sekantį metą. Lap- 

: kričio pradžioje miestą valdy
bos balsavimuose bus bandoma 

' pravaryti vieną mill taksų, ku
rie sudarys tą skirtumą, jeigu 
balsuotojai pritars.

Iš tos $5,650,000 Fondo nu
statytos sumos $2,075,349 pa
skirta dešimčiai šelpimo įstai
gų ineinančių į Fondo aprubę.

I Associates Charities gaus iš 
_i kenksmingus žygius, j ^*?s sun?os $1,700,757, Žydų šel- 
negaila pasmerkimo to- P'P0 biuras gaus $234,818. Tai

tui. šiam metui tos dvi įstai
gos gavo $1,418,437.

Nurodoma kad mažiausia
mumą ir stumia į bėdą tuos nofs $1,500,000 turės būti nu- 
pačius vargšus bedarbius Lie- sk*rta iš paties mieste iždo, 

« ' . . . . . • Ir ri i vi r\ t* n Irniintuvius ant kurių namų įstaiga 
turi mortgičius, nes įstaiga tu
ri spausti juos, reikalaudama 
viso arba nors didesnės dalies 
paskolos grąžinimo, o žmogui 
negalint atsimokėti daro “fore
closure”. Tie paskalų leidėjai 
gerai žino kad nei tas “didelis 
bankas” negalėtų to padaryti, 
nes pinigų ir jis neturi kaip 
grudų aruode supiltų atmokėti, 
bet turi išskolinus.

Lietuviai! Branginkime savo 
įstaigas, palaikykime ir rem
kime jas, bet nesmerkime.

Depozitorius.

OBALSIS REMTI SAVUO
SIUS

Mes visi turim omenyje, jau
čiamės ir norim kaip organiza- 
tiviškai taip ir asmeniškai gau
ti moralę ir medeginę paramą iš 
savųjų pirmiailsla; ką ir priva
lome. Bet kad tokią pat para
mą teikti iš savo pusės tai nei 
į galvą mums neateina ir 99 
kartų iš 100 tą obalsį pamirš
tame, ar tai tyčia, ar tai iš pa
vydo ar gal del ko kito.

Ir štai kas dabar dedasi. Tu
rime Lietuvių salę, kuri Lietu
vių patriotiškumu įgyta ir iki 
šiandien vienokiu ar 
Lietuvių 
užlaikoma, 
laikymas 
Lietuvių.

Dabar, 
mei, salė 
taisyti, darbas gan didelis. Sa
lės direktoriai ir šėrininkų iš
rinktas komitetas darbo išda
vimui—“bosai” rodos visi Lie
tuviai ir ne mizeriokai patrio
tai, na o ugnies padaryto nuo
stolio darbą, kuris ir 
atlyginamas, pavesta 
taučiams. Taip pat ir i 
budavojimas taikoma 
taučiams. Tai kodėl ? 
tuomet toks Lietuvis 
Lietuvių salę jausis, kuris pats

vienokiu ar kitokiu 
patriotiškumu buvo 
ir ateityje jos už- 

priklausys tik nuo

ištikus ugnies nelai- 
sudegė. Reikalas ati-

• riebiai 
svetim- 

salės at- 
svetim- 
Ir kaip 

atėjęs į

B. of L. E. Auditorium
St. Clair avė ir Ontario St.

NEWMAN
KELIONIŲ VAIZDAI

Popiečiai ir vakarais

MATYKIT EUROPĄ
1931 metų Įspūdžiai

OCT.
OCT.
NOV. 2

ISPANIJA (Republ.) 
BERLINAS 1931, 
LONDONO GYV. 
ANGLIJA, VALU A

Pob
Ohi(

nubalsuojant kaipo taksus.
Miesto taryba nubalsavo nu- 

mažint 10 nuoš. nuo algų viso
se viešos pagalbos organizaci
jose ir Community Fond štabe. 
Tokiu budu susitaupys 1932 m. 
net $75,000.

Listas 105 įstaigų kurioms 
bus duodama pagalba iš Fondo 
pasilieka tas pats.

Iš Collinwood
PIKNIKAS pavyko. Spalių 
d. Šv. P. N. P. parapijos pik

nikas laikytas bažnyčios sode, 
visapusiai pavyko, žmonių su
važiavo apie, penki šimtai. Vie
ni obuoliavo ir gėrėjosi sodo 
gražumu, kiti salėj šoko ir kor
tavo. Piknikas tęsėsi nuo 2 iki 
9:30 vakarę. Naujai parapi
jai turint .visokių parankumų 
ir gražios žemės, reikėtų tan
kiai rengti tokius pasilinksmi
nimus.

4

“Į MOKSLĄ”. Vaikučių baž
nytinis choras vaidins dviejų 
veiksmu veikalą. “Į Mokslą”, 
Spalių 15* if/ naujos paripijos 
salėj. Tai bus pirmas šio se
zono perstatymas Clevelande 
ir pirmas vaikučių teatras šio
je parapijoje. Apart vaidini
mo bus dainos ir šokiai.

VYRŲ Choras. Collinwoodo 
Lietuvių parapijos bažnytinis 
vyrų choras jau tvarkosi. Iš 
to kaip dabar yra, atrodo kad 
ateityje galima tikėtis gero 
choro. Išmoko jau nekurtas 
reikalingas giesmes, 
mokytis naujas mišias ir 
parus del 40 valandų atlaidų, 
kurie neužilgo atsibus. Dar
bo daug, bet vienybėje ir suti
kime viską bus galima nuveik
ti. Nauji nariai į chorą priima
mi tik per šitą mėnesį.

Pradėta
miš-

LANKĖSI B. Nekrašas. Per- 
e'tą sekmadienį lankėsi musų 
bažnyčioj ir piknike buvęs Šv. 
Jurgio parapijos vargoninkas, 
muzikas Bronius Nekrašas. Jis 
rezignavo iš šv. Jurgio para
pijos ir apleidžia Clevelandą. 
Vienų metų laikotarpyje jisai 
įgijo Clevelandiečių simpatijos, 
bet del nekuriu šv. Jurgio pa
rapijos parapijom] politikavi
mų jam pasidarė nepakenčia
ma ir pasiryžo gryžti atgal į 
savo seną vietą. Atsisveiki- 

| nant visi jam linkėjo geros
NOV. 9 kloties ateityje. Rep.

19
26

'įmini iinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiii'iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiniiiir
e ANGLIS ANGLIS ANGLIS į
Ę No. 3 GENUINE POCAHONTAS LUMP
= Daug šilumos — Nebūna durnų — Mažai pelenų :

Specialė kaina $8.00 už tona
SUNDAY CREEK FORK LUMP :

E Specalė kaina $6.00 už tona :

| AETNA COAL CO.
- Telefonuokit Diamond 3392
illlllllllllllllllllillllllllllllllllliillllllllllllllllilllliilllllllllliilliuilliiiillilillllllllllh.'

SPECIAL BARGAINS
EVERY DAY EXCEPT SATURDAY

Five Items: Shampoo — Rinse — Finger Wave — Eye- 
Brow Arch and a Trim — all for $1.00. 
Shampoo, rinse and finger wave — 50c.

Permanent Wave — $1.00 
CALL FOR APPOINTMENT

ENdicott 9724 6918 Superior Ave.

In the 
Canadi 
Lithua

JI

6820 S

No. 4,

Šiltas Nusimaudymas
reikalauja šiltos maudynes

Pavojinga yra maudytis šiltoje maudynėje o 
šaltame kambaryje. Išlipus iš kubilo, jus 
gali pagauti staigus drebulys, kas gali būti 
priežastimi didelio persišaldymo. Vaikams 

./ypatingai tas pavojinga. Apsisaugokit nuo 
tokio sveikatai pavojaus naudojant Elektriš- 
kx šildytoją. Jis duos švarią, be durnų, be 
kvapų, saugią šilumą, kada tik jos prireiks.
Pripraskit naudoti Elektrišką Šildytoją,

THE ELECTRICAL LEAGUE
Builders Exchange Bldg.—18tas Aukštas—Prospect arti Ontario—CHerry 2535

Čionai bus jums suteikta Visos Informacijos apie 
Elektros Vielas, Apšvietimą ir visus Padargus

Elyria Auto Repair
V ■ - ■ ■ ’ • V

■ ' ' 1 "• ‘ " '' ■ ■ ' r ■ .
'* V , - L-

... .; • ir ' ' r. / . . y. • >'' ,

Perkėlė Savo
' - - ' O ■ . • - •

Ga radžiu 
Į DIDESNĘ VIETĄ 

6815-31 Superior Ave.
j • r i • ■ . • ■ •

■. ' I ■ * ' ' ’ - . , . • /

Henderson 7783-7784

GARU ŠILDOMAS IR GERAI APŠVIESTAS GARADŽIUS

24 VALANDŲ PATARNAVIMAS EKSPERTAI MEKANIKAI

. “Patenkinąs Kostumeris yra musų didžiausias nuopelnas”

J. P. MRHAR
MANAGER

B.
D4

IR DAJ

Angliai 
darbus. 
- Šios ! 
sugryžo į 
gliakasių 
kompanijc 
si keletą i

Automo 
mažėjo, 
nesj pasiri 
žėjimas ai 
bos. Syki 
per pirmu: 
tų menes 
padaryta| 
tiek pat Ii

Per Rtij 
gaminta 1 
lių ir trol

Per Rtų 
minta tik

- Rugsėjo i 
228,606.

Viso pe 
pagaminti 
mobiliai i 
per 9 mėi

Audėjų 
rence, Ma 
dėjo audė, 
numušimą 
šimčių m o 
pradėjo pit 
miestus Ma 
land valstij

Streikas 
tūkstančių ;

Užsidarė 
tė. Beachla 
užsidarė Ai 
ware Corpoi 
rėjo penkias 
negalėjo išva 
kiu budu net 
500 darbinin

Valdiški t 
tą savaitę S 
užvesta nauji 
davonių ir 1 
nž $36,000,00c 
džio 1, 1930 i 
bų viso užves 
699,646. Tarp 
mokyklos, ti 
vandentiekiai, 
pių gilinimai.

Numažino a 
landė, Corrigt 
Co. plieno išdii 
žino savo darb 
gas nuo 50c iki 
dą.

Pittsburgh, I 
Pittsburgh Coa 
gliakasių unijos 
fina darybos u 
sii) algas., Kon 
skelbė jog num 
P! 15 nuoš. da 
penkiose tos 
kasyklose.


