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Lankėsi Francuzi-
T. EDISON IŠRADO
GUMĄ IKI MIRSIANT

VARO JAPONIJĄ IŠ 
MANDŽURIJOS

jos Premjeras Laval
IR DARBININKŲ ŽINIOS

GAL BUS PRAILGIN-! POPIEŽIUS MATĖ STE-
TA MORATORIUM

DAR METAMS
Washington. — Federalė 

valdžia paskyrė Ohio vals
tijai 1933 metų kelių būda
vo jimui $3,971,690. Išviso 
kelių programui valdžia pa
skyrė $125,000,000. Bet pi
nigai bus galima gauti jau 
1932 metais, o valstija gali 
pradėti darbus kad ir tuo
jau.

Cincinnati, O. — Tram
vajų tarnautojai nutarė su- 
trumpint savo darbo valan
das kad prie darbo galėtų 
būti paimta daugiau darbi
ninkų ir galėtų užsidirbti 
nors pragyvenimui daugel 
tų kurie tapo paliuosuoti.

BUKLĄ
Vatikano Miestas. — 24 

d. Spalių Popiežius Pius XI 
Washington. —Spalių 22 gay° pamatyt pats savo 

d. atvyko pas Prezidentą a^nn tikrą^ mokslo ^Siebuk- 
Hoover’į Francuzijos pre
mjeras Pierre Lavai svar
biems ekonomiškiems pasi
tarimams. Su juo atvyko 
ir jo duktė, Josette.

Laval’o priėmimui suren
gta iškilmingi valstybiniai 
pietus 

Ant 
jo net 
ilgio 
ekonominius pasaulio klau
simus.

Kiek paaiški, jų pasitari
mas palietė ir peržiūrėji
mą karo nuostolių atlygini
mų ir karo skolų, su tikslu 
tą apmažinti, kad pasaulis

Baltajam Name.
rytojaus jiedu turė- 
pusaštuntos valandos 
pasikalbėjimus apie

lą, kuomet per Vatikano 
radio stoti jo fotografija 
tapo persiųsta i Paryžių.

Paskiau jis matė perda
vimą fotografijos kardino
lo Verdier iš Paryžiaus i 
Vatikaną.

Mokslas atsiekė to kad 
per radio ne tik balsas bet 
ir atvaizdai galima pasiųs
ti. Seniau dvasiškija butų 
sakius kad tas viskas yra 
“velnio išmislas”, dabar gi 
pats popiežius tuo naudo
jasi ir nesibaido.

W. Orange, N. J. — Ta
rnas Edisonas, kuris mirė 
savaitė laiko atgal, užbaigė 
vieną svarbų išradimą pen
kiomis dienomis prieš mir
tį. Po 12 metų tyrinėjimo 
ir bandymų, Edisonas išra
do jog galima padaryt sin- 
teišką (dirbtiną, ne natura- 
lišką, kurs auga) gumą iš 
Amerikoniško augalo vadi
namo “golden rod” ir 
dalykų.

Tiesa, paskutinėmis 
nomis pats Edisonas 
to jau nedirbo, bet jo 
statyta tvarka dirbo kiti jo 
pagelbininkai ir penketas 
dienų prieš jo mirtį pilnai 
patyrė kad gumas yra ge
ras ir galimas naudoti.

Edisonas jau pernai skel
bė kad baigia savo tyrinė
jimus ir dirbtiną gumą ga
baus išras.

Prie Edisono kapo pasta
tyta garbės sargai, šeši ka
reiviai, kurie ten stovės, pa
keičiami, per tam tikrą lai-

kitų

die- 
prie 
nu-

Geneva, Šveicarija. — 22 
d. Spalių Tautų Sąjungos 
taryba išnešė rezoliuciją 
reikalaujančią kad Japoni
ja ištrauktų savo kariųme- 
nę is Mandžurijos iki Lap
kričio 16 dienos.

Japonijos delegatas pa
sakė kad Japonų kariume- 
nės ištraukimas priklauso 
ne nuo Japonijos bet nuo 
Chinijos, tai yra jeigu Chi- 
nija išpildys Japonų reika
lavimus.

Chinija iš savo pusės 
tiko užgarantuoti kad 
ponų gyvastys ir teisės 
nuosavybė Mandžurijoj
bus paliesta jeigu Japinija 
ištrauks kariumenę ir eis 
į taikos darybas.

Chinija sako, jeigu Tau
tų Sąjunga neprivers Japo
niją ištraukti savo kariu- 
menėjs iš Chinams priklau
sančių sričių, Chinija išsi
mes iš Tautų Sąjungos.

Netoli Tiehlingo, Man
džurijoj, Japonai turi ap
supę likučius Chinų karei
vių. apie 1,500, kuri eišliko 
mūšyje susirėmime su Ja
ponais. Jų laukia sunaiki
nimas,

su-
Ja- 
bei 
ne-

LIETUVA LAIMĖJO HAGOS 
TEISME

BYLOS ISTORIJA

Beriinas. — Prezidento; galėtų nors kiek atsipeikė- 
Hindenburgo įsakymu tapo. °” ....
numažinta visiems Vokieti- siginklavinio konferencijoj 
jos angliakasyklų darbiniu- kurią šaukia Tautų Sąjun- 
kams algos septyniais nuo-) ga Vasario mėnesį, 
šilučiais. Ruhro srityje yra) Sutaikyta abiejų šių val- 
apie 180,000 angliakasių.

Ii. Susitarta dalyvauti nu-

i stybių interesai palaikymui 
i aukso kaipo pinigų pamato, 
į kadangi Francuzija ir A- 
Imerika turi aukso labai di- 
1 deles krūvas ir nenori kad 
ijis netektų vertės.

Susitarta sulaikyti trau- 
! kimą Francuzijos aukso iš 
j Amerikos, ir $250,000,000 
Į vertės to aukso kuris buvo 

New York. Western laikomas ištraukimui ant 
Union Telegrafo kompani- (trumpo pareikalavimo, da- 
ja paskelbė kad numažins, Į,ar jjUS panaudojamas pir- 
savo darbininkų ir tarnau-. kjmas bankiniu užtikrini- 
tojų algas su pradžia Lap-)mu 
kričio. Tas palies 50,000' -- ..........—
ypatų, bet 14,000 telegra-j 
mų išnešiotojų algos pasi
liks po senovei.

Dolaris didesnis. Dabar
tiniu laiku Amerikos dola- 
ris yra 16 centų didesnis 
negu buvo 1923 metais — 
tiek už ji daugiau galima 
pirkti.

Wilmington, Del. — Pa
gelbėjimui apmažint bedar
bę, Dupont Co. Įvedė viso
se savo dirbtuvėse 6 valan
dų darbo dieną., kad galėtų 
duot darbo didesniam skai
čiui žmonių. Ta kompani
ja turi dirbtuves keliuose 
miestuose ir jai dirba apie 
10,000 darbininkų.

Trinidad, Colo. — Ištikus 
kasyklos sprogimui užgriu
vo išeiga ir manoma 
bus žuvę keturi viduje 
vę angliakasiai.

kad
bu-

Manoma kad iš Hoover’o 
ir Laval’o pasitarimo išeis 
dar vienam metui prailgi
nimas nemokėjimo karo at
lyginimų (moratorium).

Lavai išvažiavo atgal šios 
savaitės pradžioje.

Francuzi ja ir Amerika 
dabar yra turtingos, todėl 
kad Francuzija gauna karo 
nuostolių atlyginimo iš ki
tų valstybių per metus net 
$192,800,000, o išmoka ki
toms šalims $114,800,000. 
Amerika gauna $262,300,- 
000 į metus, o niekam nie
ko nemoka.

Vokietija iš niekui ne
gauna nei dolario, o išmo
kėt turi net $394,400,000 Į 
metus. Iš tos sumos dau
giausia gauna Francuzija.

Už-Wilkes-Barre, Pa. — 
griuvus kasykloje angliai 
ir akmenims, spėjama kad 
šeši darbininkai dirbę West 
End Coal Co. bus mirę nuo 
užtroškimo. Gelbėtojai ka- 
sisi prie jų, ir bus stebuk
las jeigu išims gyvus, 
darbininkai išsikrapštė 
k:m po sprogimo, keli 
išliko nesužeisti.

Du

kiti

NUSKANDINO SOVIE
TŲ SUBMARINE

Ryga. — Vokiškas gar
laivis plaukdamas iš Lenin
grado su medžiais, Suomių 
Įlankoje užėjo ant išlendan
čio iš vandens sovietų sub
marine, laivai susimušė ir 
submarinas nuskendo. Su 
juo nuėjo Į dugną ir 50 Ru
sų jurininkų.

RUSIJA DIDINA VATOS 
AUGINIMĄ

pernai sovietų Rusijoje 
buvo užsėta vata (medvil
ne) 3,750,000 akrų žemės. 
Šymet gi užsėta 5,000,000 
akrų.

Vata auga Kaukaze ir 
Ukrainoje.

Rusai nori išvystyt savo 
vatos ir audinių industriją 
kad nereikėtų importuot iš 
kitur net ir tų pigių audi
nių.

GELBĖS SILPNESNIUS 
GELŽKELIUS

Atlantic- City, N. J. — 
Gelžkelių vedėjų posėdyje 
tapo sutarta kad Amerikos 
didieji gelžkeliai gelbės sa
vo brolius mažuosius gelž- 
lius kad jie galėtų pernešti 
sunkius laikus.

Apie numažinimą darbi
ninkams algų tuo tarpu ne
kalbėta.

SAKO 60 SUŠAUDYTA
Venezuelos pakra š t y j e 

sugauta ant Meksikoniško 
laivo ir sušaudyta 60 Mek- 
sikonu. Venezuelos valdžia

BIEDNUOMENĖS ŠEL
PIMUI BUS SUKELTA 

$170,090,130
Washington. —Preziden

to Hoover’o komitetas su
rinko žinių kad 314 miestų 
šioje šalyje ši rudeni su
kels bendrai $170,090,130 Į 
savo bendruomenės fondus 
palaikymui labdaringų Įs
taigų ir šelpimui bedarbių.

kiek tai liečia diplomatinių 
ir konsularinių santykiu už
mezgimą, jie gerai žinojo, 
yra iškalno nepasisekimui 
pasmerktos. Lietuva dery
bas vesti negalėjo atsisaky
ti. Jos priimta rezoliucija 
tokią pareigą jai uždėjo. 
Jai nebuvo jokio išrokavi- 
mo jų nei vengti: negalėda
ma jokiu kitokiu budu Vil

imais abidvi Vyriausybės tu- niaus klausimo išrišti, ji to- 
; de

rybomis galėjo savo kruvi- 
Tautų na skriaudą laikyti nuola- 

Tarybos rezoliu- tos prieš pasaulio akis. Tuo 
tikėjosi už- budu.Lietuva tik galėjo ne- 

i už- 
i gyti ir nuolatos pasauliui 
rodyti, kad Lenkų tvirtini
mas, buk “Vilniaus klausi
mas yra Ambasadorių nu
tarimu galutunai išrištas ir 
baigtas” toli-gražu baigtas 
nėra.

Prasidėjo eilė tiesioginių 
derybų — Karaliaučiuje, 
Berlyne, Kaune ir Varšuvoj 
tikslu, anot rezoliucijos, 
prieiti prie užmezgimo to
kių santykių, nuo kurių tai
ka priklauso.”

Derybos buvo paskirtos, 
sulyg svarstomų klausimų, 
į dvi ryškias dalis: derybas 
politiniais klausimais ir de
rybas ekonominiais klausi
mais. Deryboms politiniais 
klausimais (sudarymas po
litinės sutarties irę želigov- 
skiados nuostolių atlygini
mas Lietuviai) pirmininka
vo iš Lietuvos pusės p. B. 
K. Balutis, anuomet Užsie
nių Reikalų Ministerijos ge- 
neralis sekretorius. Jos ėjo 
Kaune.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

(Tąsa iš pereito num.)
Šios rezoliucijos gale vie

nok yra dar posmas, kuris 
skamba sekančiai:
“Taryba pareiškia, kad ši 
rezoliucija nieku budu ne
paliečia tu klausimų, ku-

TAUPYMAI PAŠTE
Į S. Valstijų pašto tau

pymo skyrius per Rugsėjo) . .. ...... ..- • j-4. įsako jie veike išvien su Ve-menesi padėta $45,000,000.1 J. , ..... .r, , L , j nezuelos sukilėliais.Dabar viso pastų taupy
muose yra sudėta $460,000,- 
000. Daugelyj vietų ban
kams užsidarant, j ’’’ 
tiki kad pasidėti pinigus 
pašte yra saugiau.

SIULO SUDARYT BILI
JONINĮ BANKĄ

Washington. — Senato
rius Robert J. Bulkley iš 
Cleveland© siūlo sumanymą 
sutverti federalinį žemės 
banką su $2,000,000,000 ka
pitalo gelbėjimui šaliai per
nešti šią laikiną depresiją.

Federaliai prohibi c i j o s 
piliečiai agentai per metą iki Birže- 

: lio 30 d. areštavo 62,902 
į asmenis už prohibicijos Įs- 
■ tautymų nepildymų. Metai 
pirmiau areštų buvo 68,173.

RUSIJOS ALIEJAUS 
GAMYBA

Maskva. — Aliejaus 
žemės šymet per 9 mėne-l 
sius ištraukta 16,471,000} 
metriškų tonų (103,610,433 
bačkos); apie 25 nuoš. dau
giau negu tuo pat laiku 
pereitą metą.

Pagerinus budus, benzino 
per 9 mėn. pagaminta 252,- 
000 tonai, o pernai tik 23,- 
000 tonų.

Bet nežiūrint šitų padi
dėjimu gamyba yra 85% 
užsilikus lyginant su tuo 
kaip buvo sovietų “piati- 
letkos” programe nustaty
ta.

iš

METODISTAI UŽ
PROHIBICIJĄ

Atlanta, Ga. — Čia Įvyko 
Amerikos Metodistų bažny
čios konvencija. Tarp kit
ko, Metodistai nusistatė sa
vo programe prohibicijos 
palaikymą visame jos pil
nume ir dės pastangas kad 
jos niekas nepakeistų. Jie 
turi svajones Įvesti prohi- 
biciją visame pasaulyje.

Metodistai yra viena iš 
protestoniškų religijų šakų. 
Jie yra fanatiškesni negu 
katalikai.

ri skirtingas pažiūras (rei- kiomis tarptautinėmis 
škia—Vilniaus klausimu).

Pasiremiant šia 
Sąjungos r 
cija, Lenkija 1 „ . . - . . .- .
mėgsti su Lietuva diplomą-1 leisti padaryti žaizdai 
tinius, konsuliarius ir eko-! 
noininius santykius, kurie 
dera visoms valstijoms tarp 
savęs esančioms taikos sto
vyje, ir tokiu budu priver
sti Lietuvą, jei ne forma
liai, tai faktiniai nuo Vil
niaus atsisakyti.

Lietuvos Vyriausybė ši
tokias Lenkijos viltis grei
tai pašarvojo, pareikšdama, 
kad “Lietuvos Vyriausybė 
priims Lenkijos diplomatinį 
atstovą, bet ne kitur, kaip 
Vilniuje.......” Tokią pat
poziciją Lietuvos Vyriausy- 
hė užėmė ir dėl Lenkijos 
konsulų. Kuomet Lietuvai 
pradėta prikaišioti, kad ji. 
priimdama 1927 m. gruo
džio mėn. 10 d. rezoliuciją, 
visgi šio savo tarptautinio 
pasižadėjimo nepildo. Lie
tuvos atsakymas buvo: 
Taip, karo stovis yra panai
kintas; jeigu norit, ir taika 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
yra, nes karo veiksmų nėra, 
bet būklė (stovis) tarp jų 
visiškai nėra reguliarė; di
plomatiniai ir konsulia- 
riai santykiai yra užmezga
mi tik esant reguliariams 
tarpvalstybiniams santy
kiams, ko tarp Lietuvos ir 
Lenkijos nėra ir tol, kol Vil
niaus ginčas nelikviduotas, 
negali būti. Šitoks nusista
tymas, aišku, neprieštarau
ja nei raidei, nei dvasiai 
Gruodžio m. 10 d. rezoliu
cijai, juoba, kad Lietuvos 
Vyriausybė neatsakyto pra-, 
dėti tiesioginių su Lenkija į 
derybų, kaip tai numatyta 
kalbamo jo j rezoliticijoj.
Dar daugiau—Lietuvos Vy
riausybė karštai pageidau
ja, kad derybos duotų pa-

Naujausi

TEATRAI
Žentai iš Amerikos

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

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

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už s-"U- 
da. Lošia 7 vyrai, 2 moterys 50c

Divorsas
3 aktų komedija iš 
prietikių Lietuvoj.
ti. Lošia 6 vyrai, 1 mot. .

u nuu ucivuvo wuvvu Palangos Ponaitis
" ’ , . ' ,, . ■ f 1 3 aktų komedija iš Amerikiečių
gendUUJHlTlŲ reZUlt<liŲ, kncli prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote- 
Lietuvos - Lenkijos ilgas} r-vs> 7 '’y™' • ............. ;’<1c

Pagerbė Joseph Trinerj.
Tarp keleto žymesniu ir jtek- 

mingesniti Chicagos piliečių ku
rie tapo Majoro Anton J. Cer- 
mak’o paskirti kaipo Majoro 
Patarėjų Komiteto nariai, yra 
Joseph Triner, prezidentas Jo
seph Triner Bitter Wine kom
panijos. 
‘ Mr. Triner, kuris yra jau
niausias ‘ir veikliausias narys 
tame komitete, įnešė Į komite
tą savo platų patyrimą ir paži
nimą kurį įgavo pats būdamas 
aktiviškas biznierius, taipgi 
pažystantis miesto ir valdžios 
dalykus.

Svetimšaliai Chicagos gyven
tojai. kurių žmogumi skaitosi 
ir Mr. Triner, yra labai pasi
tenkinę ir džiaugiasi jo pasky
rimu į tokį svarbų komitetą, o 
Ateivų Spauda, kuri Triner’io 
vardą labai gerai žino, nes jis 
matosi jų laikraščiuose per 40 
metu skelbimuose Triner’s Bit
ter Wine, kurį įsteigė‘jo tėvas 
1890 metais, sveikina jį’ ir pa
sižada jam savo paramą viso
kiuose reikaluose.

Mr. Triner yra -gabus ir pla
čių pažiūrų žmogus, atsiekęs 
pasisekimo biznyje ir pasitar
navęs savo šaliai, taigi mes už
tikriname kad jo laukia didelė -----------;------- ------------------- J~ i ±cauuuuja, pi<iucvii
ateitis. linams ir pasigrazinimams. tiesiogines derybas, kurios,1

CAPONE NUTEISTAS
11 METŲ

Chicago. — Garsus Ame
rikos gaujų vadas ir kapi
talistas, Al Capone, gavo 
11 metų kalėjimo 1____ c
ir priteista užmokėt $50,000! išrištas ir Lietuvos-Lenki- . • • _ 1 v w I nnntirl'l <1 i TH n’’1 11 >1 1 m

bausmę j ginčas butų patenkinančiai I Šventadarbiai

piniginės pabaudos už su-Į P8 santykiai 
kimą valdžios neapmokant Į rių galėtų t
savo ineigų taksus.

Jack Guzik, Capone’s biz
nio vedėjas, už tokią pat 
kaltę nuteistas penkiems 
metams.

i iš neregulia-1 
. virsti regulia

riais, kuomet ir diplomati
niams ir konsuliariams san
tykiams užmegsti 
ras kelias.

Toks Lietuvos 
punktas” išmušė 
ginklą ne tik Lenkijoj poli
tikams, bet ir visiems jų 
draugams-užtarėjams Eu
ropos politinėj arenoj.

Tiesioginės Derybos
Lenkams nepasiliko nie- 

, kaip tik, einant

bus atvi-

, “stand- 
iš rankų

KOTELIAI GRAŽINASI
Des Moines, la. — Ame

rikos hotelių draugijos at
stovų suvažiavime tarp ki
ta ko paaiškėjo kad atei
nančiais metais hoteliai ža
da išleist Į $100,000,000 pa- ’ ko^kiteų kaip tik, _____
sididinimams, perbudavoji^ ta pačia rezoliucija, pradėti

Anicr:k!eėių 
Lcntrvn s*n y- 

50e

Vieno akto traced ja n k v • 
spaudą. Lošia 3 ni„ 1 vyrai.

Žemės Rojus
3 veiksmų komedija i'- ' • ■ 
<įių gyvenimo. Lošia 5 v r
4 moterys ..............................

DU BAILIU — 1 akto kom- 
Lošia 2 moterys, 3 vyrai 

“KRYŽIOKAS" — 2 atidengnii 
mediją. Lošia 2 vyrai . .

GRAFAS KAIMIEČIO BĮ R 
6 aktų komedij 
ir 3 moterys

ItYTV PILIS.
Lošia ‘J vyrai, •'

UŽKEIKTA MERtlEI/
pasaka. Lošia 5 v., 2 i i

REIKALAUKIT l-r

“DIR V
6820 Super t?

Cleveland, (n...

UŽ

25c

;oc
’i ja.
15c
ko-

> y tai

!)!•«

4 \tų
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Korespondencijos
DIRVA

PITTSBURGH
Politika brangiai kaštuo

ja. Vienas Allegheny aps
krities viršininkas, norėda
mas prievarta laimėti tik 
nominacijas, kad galėtų vėl 
kandidatuoti Lapkričio 3 
d. rinkimuose į tą pačią 
vietą, agitacijai už save 
praleido net $104,458, norė
damas palaikyti savo‘vietą 
kuri į metus algos duoda 
$15,000. Turbut jis mokė
jo gerai naudotis visuome
nės pinigais jeigu dėjo to
kias baisias pastangas — 
balsų vogimą, klastavimą, 
balsavimą už mirusius pi
liečius ir tt.

Kada žmonės prieina iki 
tokių niekšysčiij aišku kad 
netinka užimti visuomeniš
kos tarnybos vietą ir turi 
būti prašalintas. Bet yra 
čia tokių laikraščių kurie jį 
rėmė ir gynė, tikrindami 
kad jis geras ir teisingas 
žmogus.

Visi Pittsburgo politikie
riai tik nominacijoms Rug
pjūčio mėnesį išleido $534,- 
000, nežiūrint kad pinigų 
gadynė praėjus. Kurie la
biausia norėjo valdiškų vie
tų (sprendžiant iš jų pra
leistų pinigų), vietų negau
na. Jeigu kurie žmonės y- 
ra verti užimti kokią vietą 
visuomenė juos pažysta ir 
be pinigų įleidžia.

visi yra komunistai ir ne
supranta komunizmo, bet 
saujelė gudrių komunistų 
naudojasi jų tamsumu ir 
puikiai sau gyvuoja.

Nužudė 15,400 šunų. Har
risburg, Pa. — Policija per 
pirmus šių metų 8 mėne
sius nužudė 15,400 šunų ku
rie buvo palaidi ir neturė
jo ant kaklų jokių ženklų.

Šymet Penn. valstijoje y- 
ra 476,056 šunų su leidi
mais. Reiškia žmonės dar 
myli šunis ir užlaiko tokią 
milžinišką armiją.

Baigta 146 mylios kelių. 
Per savaitę laiko iki Spa
lių 1 d. Pennsylvanijos vals
tijoje užbaigta 146 mylios 
naujų kelių. Prie tų darbų 
dirbo 24,386 darbininkai.

Visą šj metą jau apdirb
ta: 189 mylios ūkiškų ke
lių, 438 mylios geros rūšies 
vieškelių ir 697 mylios pi
gaus darbo vieškelių.

DAYTON

Taksai Allegheny apskri
tyje nuo 1917 metų padidė
jo trigubai. 1917 m. aps
krities iždan buvo surink
ta $5,663,880, o 1930 metais 
net $18,176,539.

Komunistai veikia. Pas
taru laiku Pittsburgo ang- 
liakasyklų srityje tarp dar- 
bininkų komunistai įgauna 
daug pasekėjų iš priežas
ties bedarbės ir streikų. Ši 
sritis duoda beveik ketvirt- 
dalį visoje Amerikoje gau
namos minkštos anglies ir 
čia dirba ketvirta dalis vi
sų anglies kasėjų.

Pennsylvanijos angliaka
sius lengviau patraukti į 
komunizmą del to kad jie 
didumoj yra ateiviai iš Eu
ropos. Ohio, Kentucky ir 
West Virginia angliakasiai 
yra kitokie negu Pennsyl
vanijos, nes daugiausia yra 
čiagimiai.

Pastarais laikais eina di
delė pusiau politiška kova

Policija likvidavo Lenkų 
parapijos bazarą. Pereitą 
savaitę Lenkų parapija pa
sirengė bazarą su tikslu 
pasipinigauti lošimu iš pi
nigų. Tam buvo parkviest! 
ir specialistai gembleriai ir 
jiems buvo pavesta tas biz
nis, o pelnas turėjo eiti iš 
pusės su parapija. Žinoma, 
tie specialistai pradėjo la
bai sukti, žmonės nukentė
ję pasiskundė policijai. Po
licija atvykus į vietą rado 
skundą pilnai pamatuotą— 
jog ištikro yra daroma žu- 
likystės Dievo vardu, ir 
tuoj įsakė likviduoti baza
rą, ką Lenkai nosis nuleidę 
ir turėjo padaryti. Tai prie 
ko katalikų bažnyčios nusi
gyveno, ypatingai Lenkų, 
Vengrų ir Lietuvių, kad 
bažnyčios užlaikymui rei
kia užsiimti gembleryste ir 
parengimuose pardavinėti 
svaiginančius gėrimus, kas 
yra didžiausias prasižengi
mas prieš krikščionišką do
rą ir laužymas civilinių įs
tatymų. Ne Bedievis.

tarp senos United Miners 
organizacijos ir naujos ko
munistų National Miners
už patraukimą ahgliaksių 
prie savęs.

United Miners organiza
cija rūpinasi daugiau ang
liakasių darbo ir algų rei
kalais, bet komunistinė or

Lietuvaitė armonistė, p- 
lė Cecilia Melašiutė, gros 
iš vietos radio stoties W S 
M K, Lapkričio 2 d., 5:30 
vai. vakare. Lietuviai, nu- 
statykit savo radio priim
tuvus ir paklausykit muzi
kos savo jaunos tautietės 
armonistės.

Taip pat patartina pasių
sti laiškus su pagyrimu į 
Wurlitzer Music Store, ar
ba i tą pat radio stotį W S 
M k. “D.” Rep.
Skaitykit “Dirvą” — Žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

miausių Sportininkų.

ganizacija kursto angliaka
sius prie klesų kovos, šios 
organizacijos pasekėjai ne

[SUSIVIENIJIMAS

8
 LIETUVIŲ AMERIKOJE ■
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Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki
mas knomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
mergaites.

Informacijų kreipkitės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba į vietinių Kuopų valdybas. H

HARTFORD, CONN.

Kaip Lietuviai-Ukrainiečiai 
Minėjo Spalių 9 Dieną
Spalių 9 d. šauniai pami

nėjo vietos Lietuviai kartu 
su Ukrainieriais. Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyrius 
parengė paminėjimą 11-kos 
metų Vilniaus praradimo 
sukaktuvių. Tos dienos 
reikšmę tinkamai atvaiz
dinta programų susidedan
čiu iš choro dainų, kalbos 
Gen. Konsulo P. Žadeikio, 
Ukrainiečių kunigo Alek
sandro Trystoy ir Kun. J. 
Amboto. Taipgi buvo su
vaidinta dramatiškas poli
tiškas vaizdelis, “Lenkų 
Konspiracija”, šiai dienai 
specialiai parengtas. Žo
džiu, programas buvo ilgas 
bet įdomus ir nenuobodus 
publikai.

Programą atidarė V. V. 
S. skyriaus pirmininkas V. 
M. Čekanauskas. Choras 
po vadovyste V. Burdulio 
sudainavo “Lietuva Tėvy
ne Musų”, “My Country”. 
“Mes be Vilniaus Nenurim
sim” ir tt.

Po to sekė kalbos P. Ža
deikio, Ukrainiečių atstovo 
Kun. A. Trystoy ir Kun. J. 
Amboto.

Gen. Konsulas Žadeikis 
savo ilgoj kalboj apibudino 
Vilniaus likimo klausimą, 
išaiškino kiek ir kaip už 
Vilnių kovota su Lenkais, 
ir ragino Lietuvius neišsi
žadėti Vilniaus, kovoti to 
kol Vilnius ir visa rytų 
Lietuva bus atvaduota.

Kun. A. Trystoy, Ukrai
nietis, kalbėjo gana gyvai 
ir jo kalba publikai patiko.

Kun. J. Ambotas, vietos 
Lietuvių klebonas, trumpai 
bet ^jąjfismingai kalbėjo ra
gindama^ remt Vilniui Va
duoti Sąjungą moraliai ir 
materialiai. Publika kalbė
tojams pritarė gausiu aplo
dismentų.

Publikos buvo kupina sa- 
’ė — apie 400 žmonių.

Tapo priimta protesto re
zoliucija prieš Lenkus, ku
rią pirm. Čekanauskas per
skaitė Anglų kalboj. Po to 
prasidėjo vaidinimas vei
kalo “Lenkų Konspiracija”, 
kurį parašė V. V. S. sky
riaus pirmininkas V. M. Če
kanauskas Spalių 9 dienos 
programai.

Vaidinimas pavyko. Nors 
veikalo prirengimas buvo 
atlikta skubotai ir vaidin
tojų lavinimas trumpu lai
ku atlikta, tačiau vaidini
mas pavyko labai gerai ir 
paliko publikoje gražų įs
pūdį. Vaidinime dalyvavo 
šie asmenys: Lenkų gene
ralinio štabo viršininko ro
lėj — vargoninkas V. Bur- 
dulis; Štabo sekretoriaus— 
A. Strazdas; Pilsudskio — 
P. Žilinskas; Želigovskio — 
G. Levišauskas; Vice-kanc- 
lerio — J. Mančiunas; Užs. 
reikalų ministerio — T. Ye- 
linevskis; Kapt. Grodskio— 
Al. Smitkus; Leit. Slavi- 
kovskio — J. Smitkus.

Lietuvių pusėje: Genera
linio štabo viršininko rolė
je — J. Šimkus; Štabo sekr.
— S. Plikaitis; Gen. Žukau
sko p. Elijošius: Aps. 
Min. Daukanto — Ed. Ma
čiūnas Jr.; Pulk. Sutkaus
— P. Mikalauskas; Gen. 
Purvio — G. Levišauskas; 
Kurjero — J. Penkauskas. 
Abelnai visi neblogai savo 
užduotis atliko, tūli vado
vaujamose rolėse, pav. Le
višauskas, Žilinskas, Alijo
šius, Mančiunas ir Burdulis 
vaidino labai gerai.

Publika išsiskirstė paten
kinta vakaro programų ir

rengėjai taipgi yra paten
kinti pasekmėmis — skait
lingu žmonių atsilankymu 
ir gauta įžanga, iš kurios 
pasidengia ir išlaidos ir dar 
atlieka pelną V. V. S. sky
riui. Parduota nemažai V.
V. S. literatūros ir Vilniaus 
vadavimo reikalu padaryta 
pakankamai reklamos, žo
džiu, moralis ir materialis 
tikslai pasiekta.

“D.” Koresp.

MUSE, PA.

Čia toje angliakasy kloję 
tarp visokių tautų gyvena 
ir keturios šeimynos Lietu
vių. .Jie visi rodos apsigy
venę kompanijos namuose. 
Lietuviai čia yra manda-
gus, augina gražias šeimy
nas, ir visi dirba. Iš ketu
rių Lietuvių šeimynų dvi 
šeimynos yra “Dirvos” pre
numeratoriai. Reiškia tarp 
jų apšvieta stovi nepasku- 
tinėj vietoj.

Nesenai ištekėjo p. Tau- 
čikų duktė. Vestuvės buvd 
iškilmingos ir dalyvavo di
delis buris draugų ir pažy
stamų.

Pp. Budrevičiai, ‘Dirvos’ 
skaitytojai, augina gražią 
šeimyną ir yra geri Lietu
viai. Jie visi yra manda
gus ir vaišingi. Smagu kad 
tokių musų tautiečių dar 
šian-ten randasi. Kalnas.

BINGHAMTON, N. Y.

NUOPELNAI IR KVALIFIKACIJOS
KANDIDATU l S. L. A. PILDOMĄJĄ TARYBĄ

Keletas Faktų — Patiekė A. Olszewskis, buvęs “Lietuvos” 
Leidėjais — ir iš “Naujienų”.

Socialistų organas “Naujie
nos”, agituodamos už savo kan
didatus į SLA. Pildomąją Ta
rybą, mėgina diskrediduoti p. 
J. J. Bačiuną, tautininkų kan
didatą Į SLA. prezidentą, bet
neranda faktų
ną diskredituotų.

kurie, p. Bačiu-

“Naujienų” No. 239, Spalio 
10, 1931, “Nauj.” redaktorius, 
kritikuodamas Clevelando “Dir
vą” už rėmimą p. Bačiuno kan
didatūros Į SLA. prezidentą, 
sako:

“Mums yra nemalonu apie 
šituos dalykus rašyti, kadangi
mes p. Bačiuną pažystame ir 
apie jį kaipo asmenį negalime 
pasakyti nieko blogo. Jisai yra 
geras ir draugiškas žmogus ir 
daro simpatingą įspūdį į kiek
vieną su kuo susitinka.”

šitoks “Naujienų” išsitari
mas yra tai geriausia p. Bačiu- 
nui rekomendacija SLA. pre
zidentą, kuomet net p. Bačiuno 
priešas, “Naujienos”, pareiškia 
kad jis yra geras žmogus, prieš 
kurį nieko blogo jos neranda. 
Taigi SLA. Prezidentas ir yra 
reikalingas tiktai geras žmogus, 
apie kurį niekas negalėtų blogo 
pasakyti. Ar “Naujienos” gali 
duoti šitokią gražią rekomenda
ciją nors vienam kitam kandi
datui ant SLA. prezidento?

Nors ’’Naujienos” pripažino 
kad p. Bačiunas yra geras žmo
gus, apie kurį jos nieko blogo 
negali pasakyti, bet norėdamos 
savo kandidatus įstumti j SLA. 
valdybą, jos jieško priekabių 
kuriomis galėtų p. Bačiuno kan-< 
didaturą diskredituoti. Na ir; 
čia jos mėgina užmesti, p. Ba
čiuno neveikimą Lietuvių tau
tiškoje dirvoje, ir_taipgi stą,to 
klausimą jo kvalifikacijos vesti 
SLA. reikalus. •

Taigi pažiūrėkime .ar. ištiesti 
p. Bačiunas nėra nieko ‘Veikęš 
tarp Lietuvių ir Lietuvių labui. 
Perbėgę p. Bačiuno gyvenimo 
dienas (o jos mums tautinin
kams visiems žinomos), rasime 
kad p. Bačiunas būdamas 15 
metų vaiku jau pradėjo musų 
Lietuviškoje dirvoje dirbti pas 
A. Olszewskj prie savaitraščio 
“Lietuva” kaipo raidžių rinkė
jas ir dirbo ten nuo 1907 iki 
1913 metų. Pasitraukęs iš j 
“Lietuvos” jis dirbo 18 mene-j 
siu prie laikraščio “Draugo” 
kaipo administratorius. Pasi
traukęs iš ‘Draugo” nupirko da
lį Ant. žemaičio spaustuvės 
(dalį kurią vėliau pardavęs, 
1915 m. jis vėl gryžo prie “Lie
tuvos” laikraščio dirbti, ir 1916 
m. susidėjęs su p. Pająusku, at
pirko iš p. Olszewskio šitą “Lie
tuvos” savaitraštį ir leido jį 
savaitiniu iki 1917 m.)

1917 metais p. Bačiunas su 
pagelba kitų gerų tėvynainių, 
suorganizavo korporaciją ir pa-į

liucijos nuorašai tapo pasiųsti 
Tautų Lygai, Lietuvos Prezi
dentui, Lietuvos Ministerių ka
binetui, Lietuvos Pasiuntinybei 
Amerikoje ir Lietuvos bei A- 
merikos spaudai. Susirinkime

aprašyti sakomus trobesius ir 
žemės sklypą tai draugijai.

P. Elias labai pagyrė p. Ba- 
chuno gražų sumanymą ir iš
reiškė viltį jog toks idealus su
manymas nežus, liks jgyven-

dalyvavo ir kalbėjo Gen. Lie
tuvos Konsulo pavaduotojas p.
Daužvardis, buvęs Lietuvos 
Gen. Konsulas p. H. Rabinavi- 
čius, p. J. O. Sirvydas ir kiti, 
šį susirinkimą vedė pirminin
kaudamas p. Bačiunas, pasakė 
įženginę ir uždarymo prakal
bas.

P. Bačiunas Chicagoje suor
ganizavo septynis atskirus jau-
nimo klubus į vieną, būtent Fe
deraciją Lietuvių • Kliubų.

Toliau, “Naujienų” redakto
rius tegul paima savo ‘Naujie
nų” laidą iš Vasario 6, 1929 m., 
ir ten ras iš p. Bačiuno pasi
darbavimo Lietuvių labui 
kantį protokolą.

se-

PROTOKOLAS
Susirinkime š.

Sausio 31 d. Hamilton Klube 
(Chicago, Ill.) tikslu įsteigti 
vasarnamį neturtingiems Lie
tuvių vaikams Tabor Farmoj, 
Sodus, Mich.

Dalyvavo iš kviestų laiškais 
40 ponių šios: Dr. S. Slakis, M. 
Olszewski, Kishonis, A. Nau
sieda, J. J. Elias, Katkevičia, 
Rozenskis, W. Stankūnas, B. 
A. Lemont, S. Cherry, p-lės Le
ona Gaizat, Lillian Zill ir p. F. 
P. Bradchulienė; dalyvavo taip 
pat rengėjas p. J. J.! Bachunas. 
i Ponia Olszewski pareiškė 
kad ji yra įgaliota žodį tarti 
už neatvykusiaš > pp. J. Kulis 
ir A., J. Bachunas. Ponia Nau
sieda įgaliota žodį tarti už po
nią M. Kiras, kuri taipgi ligos 
delei, negalėjo dalyvanti.

Iš kviestų vietinės Lietuvių 
spaudos atstovų niekas neat
vyko.

Susirinkimą atidarė ponia 
Dr. SusSan Slakis 3 vai. po1 
pietų, kuri buvo išrinkta kaipo 
provizorinė pirmininkė. Provi
zorine sekretore išrinkta F. P. 
Bradchulienė. P. Dr. Slakis 
pranešė jog gerb. J. J. Bachu
nas yra sumanęs pavesti savo 
žemės sklypą su trobesiais sa
vo Tabor Farmoj, Sodus, Mich., 
įteigimui vasarnamio neturtin
giems Lietuvių vaikams ir 
šo susirinkusias pareikšti 
vo nuomonės.

P. Bachunas pareiškia 
jis pasiryžęs įrengti savo
moj, Sodus, Mich., tam tikrus 
vasarnamius del maždaug 50 
vaikučių kartu, po atskirą na- 
mumą šešetui vaikučių; tuos 
namukus jis ištaisysiąs su vi
sais sanitariniais įrengimais, 
taip kad bent kartą Į dieną 
kiekvienas vaikutis galėtų iš
simaudyti. P. Bachuno ma- 

laik-j nymu, toks įrengimas nereika- 
... ir tapo to dienraščio lautų daug iškaščių ir spėja 
korporacijos išrinktas p. Bačiu-jkad valgis kiekvienam vaikui

m. (1929)

Protesto Rezoliucija. Mes 
Binghapton miesto ir apie- 
linkės Lietuviai, visuotina
me susirinkime Spalių 9 d., 
vadovaujant vietos Vilniui 
Vaduoti komitetui, minint 
vienuoliktus.- metus Lenkų 
užgrobimo Vilniaus, vien
balsiai atsistojimu griež
čiausią protestuojam prieš 
tokį Lenkų žygi, kuris bu
vo Želigovskio atliktas Spa
lių 9 d., 1920 m. Taip pat 
vienbalsiai reikalaujam kad 
Lietuvos amžina sostinė 
Vilnius su .visa užgrobta te
ritorija butų grąžinta Lie
tuvai.

Nors jau vienuolika me
tų praėjo ir dar Lietuvai 
didžiausi skriauda tebėra 
neatitaisyta, bet mes vis 
dar tebelaukiam iš tų auk
ščiausia gerbiamų instanci
jų, kaipo Tautų Lygos Ge- 
levoj ir Pasaulinio Tribu
nolo Haagoje, tariant žodi 
Lenkijai kad atitaisytų Su
valkų sutartį is sugrąžintų 
Vilnių tikrai savininkei, 
Lietuvai.

O Jums, Broliai Vilnie
čiai, tariam širdingiausios 
užuojautos ir linkime iš
tvermės nešant žiaurių o- !^-iu Lietuvą dieniniu 
kupantų nelaisvės jungą.'!dSClu’

1 v. . . į Kvi UUlčlUlJUS IdJLTliničlb |J. JDČ4V1U-Išeivi vcviįjįo niunviumuu vainui
Mes^ aukštai įvei tinain ju-, nas prezįdenįu jr administrate-i apsieitų maždaug 60c dienai, 
sų žygius ginant Lietuvių 
teises.

A. C. Balčys, pirm.
K. L..Almonas, sekr.

pra-
sa-

kad 
far-

dintas.
Ponia Katkevičienė siūlo jog

pravedimui p. Bachuno tokio 
kilnaus sumanymo reikėtų ar
timiausioj ateityj sušaukt pla
tesnį susirinkimą, kuriame da
lyvautų ir Chicagos Lietuvių 
moterų klubo atstovės, ir kad 
kad butų tada sutverta Chica
gos Lietuvių Labdarybės Drau
gija, taip kad ta draugija tuoj

niekados neturinčius 
grožėtis Dievo gražia 
kurie, taip sakant, did- 
gatvėse gimsta ir mir-

P. Nausiedienės nuomo-

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams | 
Lietuvoje metams “Dirvą”, j

PROBAK

rium. 1919 m. p. Bačiunas, svei-jši suma dar sumažėtų jeigu 
katos delei turėjo apleisti “Lie-1 vaikučiai, kurie, kaip žinoma, 
tuvą” ir eiti ant ūkės, tai ir nu-!labai mėgsta pasirinkti vaisių, 
sipirko dabartinę “Tabor Far-' uogų ir tt., kiek sau valgio pro- 

I mą”. Jo vieta prie “Lietuvos”, dūktų uždirbtų.
užėmė Dr. K. Drangelis. Visi I Taip pat p.
žinome kiek laikraštis “Lietu- 'škė jog mainant vaikučius kas 
va” pasidarbavo Lietuvių labui keturiolika dienų arba pana- 
Amerikoj. Ar p. Bačiunu’i tenka1 šiai, butų galima per vasarą

T..; ...... n,, ' novloict i dideli clraiein veikli..

Bachunas parei-

geriausios 
skustuvams

kiek kredito už tai, tai yra pu- 
publikai spręsti.

Einant toliau randame p. Ba
čiuną beveikiantį ir svarbes
niuose Lietuvių tautos 
kiliose. Antai skaitome “Vieny
bės” laidoje ir Gruodžio 6, 1927 
m., kad Brooklyne p. Bačiunas 
vedė dideli “Lietuvių Bendrojo

perleisti didelį skaičių vaiku
čių. Vaikučius prižiūrėti tu
rėtų būti pastatytas vienas vy
riškis ir viena moteris. Be to, 

nuoti- butų pageidaujama viena slau
gė ir vienas dvasiškas vedėjas, 
kuris kas sekmadienį ar kas 
antrą, laikytų pamaldas, nes, 
sulyg patyrimo, vaikučių auk-

Komiteto” mass mitingą, kuo- Įėjimas be religijos, nėra sek- 
met Genevoje ėjo Lietuvos By-įmingąs, šiam pareiškimui pri- 
la prieš Lenkiją už užgrobimą tarė visos dalyvavusios. To- 
Vilniaus. šiame mitinge tapo liau, p. Bachunas pareiškė kad 
prirengta ir priimta rezoliucija jeigu susitvertų tokia draugi- 
rementi Lietuvos skundą prieš ja kuri tą įstaigą tvarkytų ir 
Lenkus už Vilnių, ir šios rezo-1 prižiūrėtų, jis esks nusistatęs

pradėtų veikti, kartu dėdama 
pastangas patraukti Lietuvius 
visuomenės veikėjus draugijos 
rėmėjais.

Ponia Nausieda nurodydama 
jog p. Bachuno sumanytas pro
jektas naudai neturtingų Lie
tuvių vaikų, kaipo pirmutinis 
toj prasmėj tarp Chicagos Lie
tuvių, yra nepaprastai prakil
nus, dėkavo p. Bachunui už su
manymą. Ji pareiškė kad pri
valėtų būti kviečiama visos 
Lietuvių draugijos Chicagoje 
prisidėti prie to gražaus darbo, 
kuris stiprintų kunu ir dvasia 
musų neturtėlių Lietuvių vai
kučius, 
progos 
gamta, 
miesčio 
šta.
ne, kiekviena draugystė turi 
tokį labdarybės fondą ir galė
tų prisidėti bent pradžiai su 
$100, o kiek vėliau galima butų 
rengti vakarus ir tt. vasarna
mio naudai. Taip pat p. Nau
sieda dėkavo p. Bachunui kad 
apart vaikučių kūniško šelpi
mo jis nepamiršo ir apie jų 
dvasišką: pusę. Ji mielai suti
ko pranešti spaudai apie p. Ba
chuno 
svarbą 
lankius 
k imą.

P. Katkevičienės nuomone, 
susinešimas su draugystėmis 
ima daug laiko ir dažniausia 
neatneša tinkamos paramos, ir 
kadangi dalykas yra skubotas, 
reikėtų tuojau pradėti veikti.

Susirinkimas nutarė prašyti 
gerb. sumanytoją, provizorinę 
pirmininkę Dr. Slakis ir sekre
torę pranešti per spaudą Lie
tuvių visuomenei ir visoms Lie
tuvių draugijoms jog tuo tik
slu įvyks susirinkimas Vasario 
7 d., 8 v. vakare, Lietuvių Au
ditorijoj, ir kad į šį susirinki
mą yra kviečiami visi visuome
nės veikėjai, o ypač moterys, 
kurioms šis darbas pirmoj eilėj 
tenka.

P. Bachunas pareiškė kad 
jeigu tam tikslui susitvėrusi 
draugija kreiptųsi į Ameriko
nų labdarybės draugijas tai be 
abejonės aplaikytų taipgi pa
ramos.

Abelnai, gerb. Bachuno gra
žus projektas rado visų susi
rinkimo dalyvių širdingą prita
rimą, ir ponia Dr. Slakis, padė
kodama p. Bachunui už sukvie
timą, 
vai.

gražų sumanymą, apie 
jį įgyvendinti, ir atsi- 
tuo tikslu į šį susirin-

Katkevičienės

uždare susirinkimą .4:30

Dr. Sussan Slakis,
Prov. Pirmininkė, 

Mrs. F. P. Bradchulis, 
Prov. Sekretorė.

(Bus daugiau)

PATENTS

Knyga 
Veltui 
ir “Re
formos, 
mokėt.

Negaišk su paten- ( 
tų aplikacija. Ne
rizikuok apsaugą 
savo idėjų. Siųsk 
piešinį arba mode
li. reikalauk VEL- 

i TUI knygą “How 
to Obtain a Patent” 
cord of Invention” 
Už tai nieko nereik
Greitas atsakymas ir užlai

koma jūsų paslaptis.

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney

43-A Security Savings & Commercial 
Bank Building

(Directly across street from Patent Office)
WASHINGTON. D. C.

(Iš senovės ]

čia papasako 
sitikimą, kurį 

. girdėjau iš sent
Taip esą atsiti 
dvare, Vilkavi 
Parašnių dvar 
buvo ponas Len 
apylinkės žmon 

i vaši, kad Leng1 
labai gerai gyve 
tė gerų namų, j 
dargų, prisipirk 
giau dvarų. Nie 
gaišdavo nei g

I paukščiai. Dvar<

Į kai pradėdavo

bus — arti, pjaut 
| bet tą pačią dien 
I gus, rytą atrasdt

nudirbtus.. Kas 
baigdavo dirbti, 
matė ir nežino — 
davo padaryta j 
Dvaro darbininke 
spėlioti, kad jų i 
pasirašęs velniui i 
visus reikiamuosii 
nudirba. Kasmet ] 
išvažiuodavo užsi< 
mo grįždavo laba: 
gęs, vos gyvas. Ko 
sienius važiuodavo 
darydavo, niekas 
o jis pats apie ta: 
nesakydavo. Savo c 
vendamas Lengvine 
sigaudavo, nusiper

Ir apylinkės žmo 
spėti, kad ponas į t 
važiuodavo pas ve 
resnįjį. Vieną kart 
vinas iš užsienių su 
galo suvargęs, nuki 
ir po kelių dienų p 

Po kiek laiko dva 
bininkai pastebėjo, 
ponas naktį iš kapų 
na vėl į savo dvarą: 
klojimus, tvartus, 
kambarius ir dar] 
kamaras. Pasikin 
gražiausius arklius, 
davo geriausią kari 
žaibo greitumu kaži 
važiuodavo. Kartais 
neimdavo, bet išjoda 
tas, Kur jis nuvažii 
ar nujodavo, niekam 
matyti. Namo sugr 
nušildęs arklius nuo 
putų.

Jokie užraktai Lei 
nesulaikydavo: kur ] 
ten įėjo. Bet duris visi 
palikdavo atdaras ir < 
darbininkai žinodavo, 
pono butą. Per naktį t 
vinas baladodavosi, d 
davosi, vartydavo ir i 
davo daiktus, bet ryto 
dvariškiai vėl viską r 
vo savo vietoje nesug 
t?.

Ne tik dvaro žmonės 
tydavo, bet ir visos ap 
kės žmonės matydavo, 
Lengvinas pareidavo į 
dvarą ir vėl paskui, grį 
vo į kapus. Ir žmonės i 
nojo, kaip tuo numirėliu 
sikratyti. Tuomet buvo 
galvota, kad reikia gi
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DIRVA =-=

APIE VAIKŠČIOJAN
ČIUS NUMIRĖLIUS

(Iš senovės padavimų).

Čia papasakosiu vieną at
sitikimą, kurį pasakojant 
girdėjau iš senesnės kartos. 
Taip esą atsitikę Parašnių 
dvare, Vilkaviškio apskr. 
Parašnių dvaro saviniku 
buvo ponas Lengvinas. Visi 
apylinkės žmonių stebėda
vusi, kad Lengvinui sekėsi 
labai gerai gyventi: prista
tė gerų namų, pritaisė pa
dargų, prisipirko dar dau
giau dvarų. Niekuomet ne- 
gaišdavo nei gyvuliai, nei 
paukščiai. Dvaro darbinin
kai pradėdavo dirbti dar
bus—arti, pjauti, kulti — 
bet tą pačią dieną nepabai
gus, rytą atrasdavo darbus 
nudirbtus.. Kas juos pa
baigdavo dirbti, niekas ne
matė ir nežino — viskas bū
davo padaryta per naktj. 
Dvaro darbininkai pradėjo 
spėlioti, kad jų ponas yra 
pasirašęs velniui ir jie jam 
visus reikiamuosius darbus 
nudirba. Kasmet Lengvinas 
išvažiuodavo užsienin. Na
mo grįždavo labai nuvar
gęs, vos gyvas. Ko jis Į už
sienius važiuodavo ir ką ten 
darydavo, niekas nežinojo, 
o jis pats apie tai niekam 
nesakydavo. Savo dvare gy
vendamas Lengvinas vėl at
sigaudavo, nusipenėdavo.

Ir apylinkės žmonės ėmė 
spėti, kad ponas Į užsienius 
važiuodavo pas velnių vy
resnįjį. Vieną kartą Leng
vinas iš užsienių sugrįžo be 
galo suvargęs, nukankintas 
ir po kelių dienų pasimirė.

Po kiek laiko dvaro dar
bininkai pastebėjo, kad jų 
ponas naktį iš kapų parei
na vėl į savo dvarą: apžiūri 
klojimus, tvartus, savo 
kambarius ir darbininkų 
kamaras. Pasikinkydavo 
gražiausius arklius, pasiim
davo geriausią karietą ir 
žaibo greitumu kažkur iš
važiuodavo. Kartais vežimo 
neimdavo, bet išjodavo rai
tas. Kur jis nuvažiuodavo 
ar nujodavo, niekam neteko 
matyti. Namo sugrįždavo 
nušildęs arklius nuo vienų 
putų.

Jokie užraktai Lengvino 
nesulaikydavo: kur priėjo, 
ten įėjo. Bet duris visuomet 
palikdavo atdaras ir dėl to 
darbininkai žinodavo, kad 
pono butą. Per naktį Leng
vinas baladodavosi, daužy- 
davosi, vartydavo ir mėty
davo daiktus, bet ryto metą 
dvariškiai vėl viską rasda
vo savo vietoje nesugadin
tą.

Ne tik dvaro žmonės ma
tydavo, bet ir visos apylin
kės žmonės matydavo, kaip 
Lengvinas pareidavo į savo 
dvarą ir vėl paskui grįžda
vo į kapus. Ir žmonės neži
nojo, kaip tuo numirėliu nu
sikratyti. Tuomet buvo su
galvota, kad reikia grabe

gulinčiam lavonui nukirsti 
galvą ir ją padėti tarp kojų, 
kad numirėlis rankomis ne
pasiektų vėl jos užsidėti. 
Buvo pasamdyti keli bude
liai ir lavonui galva nukir
sta ir padėta tarp kojų. Ir 
tikrai ponas Į savo dvarą 
daugiau nebeparėjo. Tiktai 
prisisapnavo savo bude
liams, kuriems pasakęs: 
“Jūsų laimė, kad aš nepa
siekiu savo galvos....” Ir 
niekas arkliais nevažiuoda
vo ir nebejodavo, niekas ne
bemėtydavo ir nebedaužy- 
davo daiktų.

Taip tai žmonės pasakoja 
apie Parašnių dvaro poną.

" J. Almonaitis

NAUJOS ANGLIJOS
S. L. A. VEIKĖJU 

PASITARIMAS

Hartforde, Conn., Spalių 
18 d. įvyko rytinių valstijų 
SLA. veikėjų bendras pasi
tarimas apie SLA. kandi
datus. Suvažiavimas buvo 
skaitlingas, dalyvavo 98 at
stovai.

Buvo karštų diskusijų 
apkalbant prezidento, sek
retoriaus ir iždininko kan
didatus. Bet negalima ir 
norėti kad visi butų vienos 
nuomonės.

Suvažiavo gabus ir iškal
bus veikėjai iš keturių val
stijų: New Yorko, Mass., 
New Jersey, ir Conn. Ben
drai sakant susirinkimas 
buvo gana rimtas, išski
riant vieną atsitikimą ka
da buvo skaityta balsai 
kandidatų į prezidentus — 
A. B. Strimaitis pakėlė pro
testą buk jam priklausą 
vienas balsas daugiau, o 
nesą daskaityta. Bet susi
rinkimas sutiko su komisi
jos skaitline.

Spaudos komisija paduo
da vardus kandidatų kurie 
buvo priimti šiame suva
žiavime. Rekomenduota bu
vo daug kandidatų, bet su
sirinkimas nutarė pasiūlyti 
SLA. nariams tik po tris 
daugiausia gavusius balsų 
kandidatus, išskyrus iždo 
globėjų.

Štai kaip išėjo balsavimų 
pasekmės:

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

LAPKR. 1 PRASIDEDA SLA.
NOMINACIJOS

SLA. Nariai, Nominuokit Šiuos Žymius Asmenis:
ANT PREZIDENTO:

Juozas J. Račiūnas Sodus, Mieli.

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

(Nominuoti reikia tik vieną)

ANT IŽDININKO:

ANT SEKRETORIAUS:
Petronėlė Jurgeliutė (dabartinė Sekretorė) New York

Jonas Tareila Waterbury, Conn.
•

ANT D A KTARO-K VOTĖJO:
Dr. .1. Stanislovaitis Waterbury, Conn.

ANT
P. Pivaronas
Adv. N. Rastenis
J. Januškevičius, Jr.
Jonas Sekys

IŽDO B GLOBĖJŲ:
Pittsburgh, Pa.
Baltimore, Mcl.

Hartford, Conn.
Hartford, Conn.

(Nominuoti reikia tik du)

Viršuje paduodamas są
rašas susideda iš rimtų, žy
mių tautininkų, patyrusių 
biznio žmonių, kurie turi 
noro dirbti visuomenei, o 
ne pasinaudoti Susivieniji
mo iždu. Nomin u o d a m i 
juos duosit progą Susivie
nijimui atsistoti ant sveiko 
kelio ir bujoti, nes dar yra
Amerikoje Lietuvių kurie 
nori rašytis į Susivieniji
mą, yra armijos musų au
gančio jaunimo, kuris tu
rėtų būti prirašytas į Su
sivienijimą, nes nuo jo pri
klausys SLA. ateitis.

Ų AMERIKOS 
MMOA

u 
XEWYORKO j 
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buvo žinomas kaipo tauti- 
ninkas-sandarietis, bet nie
kas iš tautininkų jo nere
mia, taigi jis sutiko kandi
datuoti sosialistų sąraše į 
sekretorius. Visi rimtesni 
tautininkai prieš jį nusista
tę, o dabar jo susidėjimas 
su socialistais parodo kad

jis yra nenusistovėjęs žmo
gus ir tikisi, palindęs po so
cialistų sparnu, ineiti į Su
sivienijimo sekretorius. Ki
ti sako kad Vinikas visa
dos buvo ‘socialistas širdy
je”.

Adv. K. Gugis yra kan
didatas ant iždininko. Bet 
šiais blogais laikais, kada 
SLA. bondsai ir mortgečiai 
nusmuko, kada grąso pakė
limas nariams mokesnių, p. 
Gugis yra perbrangus ir jo 
kandidatūra, ekono m ij o s 
delei, neremtina.

Apie Dr. Bronušą nieko 
blogo pasakyti negalima, 
išskyrus gal tiek kad yra 
visai lėtutis, tykus žmogus, 
be energijos, be ugnies ku
rios reikalinga musų orga
nizacijai kad galėti) gyvuo
ti ir augti. (Ir jis bene yra 
“kabė” prie “koalicijos”.)

Bakanas ir Stungis iždo 
globėjais. Statyti Bakaną 
ne del to kad jis tinka, o 
tik del to kad yra partijos 
geras rėksnys, socialistams 
kredito nedaro; Stungis gi 
yra perbrangus važinėji
mams iš Chicagos į New 
Yorką.

darė ir “Naujienos” savo 
kandidato Adv. Bagočiaus 
reikale.

Be abejo tą butų padarę 
ir kiti kandidatai, tik jokis 
laikraštis jų neremia ir jų 
“deklaracijų” nesutiko tal
pinti.

PASTABOS:
Šiame puslapyje telpantis 

Nauj. Anglijos SLA. veikė
jų pasitarimo pranešimas 
labai aiškiai visiems parodo 
kad nors socialistų kandi
datas ant iždininko Gugis 
gavo 25 balsus, Adv. Bago- 
čius, po karšto išdiskusavi- 
mo jo kandidatūros, nega
vo nei 10 balsų (Gegužis 
inėjo trečias su 10 balsų).

Jeigu visi Bagočiaus kai
mynai už jį nebalsavo, ku
riuos jis visus ypatiškai 
pažysta, ir kur yra stiprus 
socialistų laikraštis “Kelei
vis” jį paremti, ką gali so
cialistai tikėtis laimėti?

NEŽINOMA ŠALIS 
PIETŲ AMERIKOJ

Prie kairiojo upės Para
na kranto, Paraguayos že
mėje, yra apie 800,000 kva- 
dratkilometrų plotas, pus
antro karto didesnis kaip 
Vokietija. Yra tai kraštas., 
vadinamas “Gran Chaco”. 
Dar šiandien didelė jo dalis 
yra visai nepažįstama; dar 
nei vieno svetimo žmogaus 
koja neįžengė į derlingą, 
milžiniškų girių apaugusį 
kraštą.

Svetimieji bijosi ten apsi
gyventi, kadangi oras yra 
arba labai sausas arba ten 
ilgas savaites lyja taip, kad 
dideli žemės plotai aptvy- 
sta; upės yra labai plėšian
čios, o girios tokios tankios, 
kad nei įžengti negalima. 
Be to Grand Chacoj yra be 
galo daug žvėrių, nuodingų 
uodų, gyvačių ir šiaip viso
kių biaurių gyvulių. Tas 
kraštas ligšiol dar neištir
tas.

PASIMOKINO Iš 
“DIRVOS”

Man išprašius ir patalpi
nus “Dirvoje” pp. Bačiuno 
ir Tareilos platformas ir 
ką jie mano gero Susivieni
jimui padaryti, tą pat pa

Meilė.
— Kaip tavo santykiai su 

Katre?
— Juo daugiau aš apie ją 

galvuoju, tuo mažiau aš a- 
pieją manau.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS

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

D e

Dr. S. I. Tamošaitis 
(THOMAS) 

Lietuvis Dentistas 
1304 E. 68th St.

Kampas Superior Avenue 
Florida 2898-R 

(Virš Lietuvių Banko)

Ant Prezidento:
J. V Grinius bal. 41
J. J. Bačiunas 26
S. Gegužis 10
Ant Vice Prezidento:

A. Mikalauskas 40
M. Vokietaitis 32

Ant Sekretoriaus:
V. M. Čekanauskas 52
P. Jurgeliutė 28
P. Bukšnaitis 10

Ant Iždininko:
J. Tareila 44
K. Gugis 25
J. S. Lopatto 19
Ant Daktaro-Kvotėjo:
Dr. J. Stanislovaitis 40
Dr. J. Jonikaitis 22
Dr. P. Puskunigis 14

Ant Iždo Globėjų:
J. Sekys 46
J. Januškevičius 28
P. Pivatonas 22
J. Dvareckas 22

Buvo ir daugiau kan
didatų, bet tik tuos nutar
ta garsinti kurie trys gavo 
daugiausia balsų.

Spaudos Komisija:
A. Birieta, 
M. Vokietaitis.

SOCIALISTU KAN
DIDATAI Į SLA.

Nepriėję prie jokio kom
promiso su niekuo, musų 
socialistai (kaip ir komu
nistų likučiai) sugalvojo ir 
stato savo sąrašą į S.L.A. 
Pildomąją Tarybą.

Bet nei iš šio nei iš to, 
“Naujienose” socialistų są
rašas vadinamas “koalici
niu” (sudėtinu iš kelių sro
vių). Ir štai ta “koalicija” 
ir jos asmenys, apie ku
riuos tarsiu nors po keletą 
žodžių.

Adv. F. J. Bagočius suti
ko kandidatuoti ant prezi
dento. Jis yra žinomas kai
po socialistas. Bet jam ne
reikėjo kandidatuoti, nes 
daugelis senesnių SLA. vei
kėjų turi daugybę prieka
bių prie jo ir ims iškeldi- 
nėt jo senus “griekus”, ku
rie jau buvo užmiršti. Jau 
iis vėl tapo priimtas į SLA. 
ir pradėjo nors pašaliniai 
darbuotis organizacijos la
bui, seimai išrenka į komi
sijas, ir ft. Dabar gi pra
sidės vėl jo purvinimas ir 
kritikavimas. Reikėjo lai
kytis tame laipsnyje kurio 
buvo pasiekęs niekam nie
ko nesakant.

Jonas Grinius, kandida
tas ant vice-prezidento, tu
ri gerą vardą tarp tauti
ninkų ir socialistų, bet ro
dos daugiau socialistas ne
gu Sandarietis. Jis atsisa
kė kandidatuoti į preziden
tus, todėl nežinia kokiais 
sumetimais tūli tautininkai 
jį siūlo į prezidentus ir net ] 
veikėjų pasitarimuose už jį i 
balsuoja.

M. J. Vinikas (diploma
tijos daktaras, ne medici
nos) yra turbūt ta socialis
tų sąrašo “kabė” kuri su
daro “koaliciją”. Vinikas)

"Niekas nėra 
taip gera, kaip 

LUCKIES"

"Aš mėginau visus cigare+us ir ne vieni 
nėra taip geri kaip LUCKIES. Ir atsitiktinai 
aš atsargi savo skoniu del cigaretų. Ir aš 
turiu tokia būti del mano gerklės. Pažymė
kite mane kaip nuolatinę LUCKIES siekėją. 
Tai tikras malonumas kada suvynioti 
Celofaniniam pakely, kuris atsidaro be 
ledinio kapotuvo.”

Jean Harlow pirmiausiai pasižy
mėjo “Hell’s Angels” (Pragaro 
Angeląi), didžiojoj oro filmoj, ir ji 
veik pavogė susidomėjimą iš apie 
50-ties orlaivių laivyno. Matyki! jos 
“Goldie,” gamintą Fox filmų ir 
Columbijos “Platinum Blonde.”

* ft ft * ft ft
Pagaminta iš geriausių tabakų — 

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

1 •

“It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga 

prieš knitejlmus—prieš kosulį

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą 
“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu

'ATSUK RADIO — Lucky Strike sokhf Orkestras griežia kiekvieną 
'AnfradienĮ, Ketvirtadieni ir Šeštadieni, vakare per N. B. C. radio tinki4.

Th. AaSr’fe Co.

NEPERŠLAMPAMAS 
CELLOPHANE

Viauomet Gerai — Tvirtai Uždarytai
Ypatingas Humidor Pakelis 
Zip — ir jis atsidaro!

Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį 
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą 
paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cellofaninę 
popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. Svaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau moderniškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis — 
taip lengvai atidaryti. Ponios — šis LUCKY skve-

★ Ar p-les Harlow

Apmokėtas?
Tamsta gal domėsiąs ži
noti, kad p-lei Harlow 
už aukščiau pareikštą ne
mokėta ne cento. P-lė 
Harlow yra LUCKY 
STRIKE cigaretų rūkyto
ja per du metu. Mos 
tikime, kad čia suteikd
ama nauda jai ir Fox bei 
Columbia bendrovėmsf 
jos leidėjams, lygiai kaip 
jos pareiškimas apie 
LUCKIES Tamstoms ir
mums.

jo dalį. Labai
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Amerikoje laikas nuo lai
ko miestuose miršta iš ba
do po vieną-kitą žmogų; 
darbai neina, uždarbių nėr; 
daugybė šeimynų badauja 
arba pusbadžiai skursta.

Tuo tarpu ūkininkų a- 
ruodai užpildyti grūdais, 
miestuose elevatoriai pilni 
gatavų duonai grudų; san
dėliai užversti valgomais 
produktais.

Su v. Valstijų karo de- 
partmentas turi atliekamų 
3,000,000 kareiviškų Man
ketų, 226,000 kareiviškų lo
velių, 31,000 palapinių, 185 
dideles kariškas virtuves, 
turi kareivines. Ūkių ta
ryba turi 150,000,000 buše
lių grudų, iš kurių galima 
padaryt 9,000,000,000 baka- 
nėlių duonos po svarą; tu
ri atliekamų 1,550,000 mai
šų Brazilijos kavos.

Amerika ir Francuzija 
užverstos auksu, neturi jo 
net kur dėti.

Negara yra ši sistema, 
nes nėra lygaus padalinimo 
šalies turto. Reikėtų kad 
butų apsunkinama mokes
niais tie kuri turi sukrovę 
tokius turtus ir neleidžia 
žmonėms naudotis. Tada 
jie norės mokėti didesnes 
algas ir žmonės turės už ką 
pirkti. Jeigu algų nekels 
tada galės valdžia aprūpin
ti neturinčiuosius.

Komunistai pasakys # kad 
va mes turim išradę-’ «ge-v 
riausį būdą pasidalinimo: 
reikia tik užimti ir dalin
tis. Bet jų būdas yra ne
geras tuo kad jie, kada nu
eis pasiimti, išnaikins vis
ką, ir tik prisikimš pilvus 
tai dienai, nežiūrėdami kad 
liktų rytojui. Tokia yra 
komunistų taktika — tą jie 
padarė Rusijoje, na ir ten 
ant rytojaus po revoliuci
jos, prasidėjo badas, per 
kelis metus išmirė badu mi
lijonai žmonių; kiti milijo
nai išžudyta, iššaudyta už 
visai menką nieką — ko
munistams tik prisisapna
vus kad gal kas nors nori 
juos išversti.

Turėdami tokius pavyz
džius Amerikos žmonės ir 
nesipučia prie komunizmo. 
Tuo tarpu pats gyvenimas, 
pats reikalas iššauks padė
ties pagerinimą.

*-------------------------
riose dešimtyse skirtingų 
kalbų.

Skaidosi Anglų 
Bažnyčia

Anglijoje tarp katalikų 
bažnyčios vadų eina kova: 
vieni nori pasiduot Romai, 
kiti nori laikytis po seno
vei, Anglikoniška.

Anglijos Anglikonai, ku
rių tikybos bažnyčių ran
dasi Turkijoj, Egipte, An- 
tioche, Jeruzalyje, Graiki
joje, Jugoslavijoje ir Ru- 
manijoje, dės pastangas su
sijungti dar į tampresnius 
santikius. Tose šalyse yra 
taip vadinamos Tautiškos 
Bažnyčios, kurias norima 
sujungti paimant pagrin- 
dan senkatalikių dogmas, 
išdirbtas 13-me šimtmetyje 
Angliško misijonieriaus Šv. 
Willibrordo. Tas dogmas 
pritaikytų prie šių laikų 
Europos ir Amerikos Baž
nyčios, kuri nesutinka su 
Romos popiežium.

Jeigu senkatalikių ir ry
tų bažnyčios susitaikys, iš 
to gims susijungimas Ka
talikiškų Bažnyčių, paski
rų nuo Romos Katalikų, po 
viena tos Bažnyčios galva 
kokią ir kur pasirinks. Jie 
turės savo maldnamius vi
same pasaulyje, išskyrus 
Romą.

Senkatalikių parapijos ir 
jų bažnyčios butų tos sri
ties žmonių savastis (ne 
vyskupų), bet kunigai tu
rėtų pildyti įsakymus ir iš

vien veikti su visa tos baž
nyčios sistema.

Lietuvių Tautiškai Baž
nyčiai vertėtų prie jos pri
sidėti, jeigu butų įkurta. 
Nežiūrint kad ir mažai yra 
musų atsimetėlių nuo Ro
mos (čia Amerikoje), bet ir 
tie patys kas kunigas tas 
pats sau “arcivyskupas” ir 
“popiežius”. Reikia disci
plinos, tik tada bažnyčia 
turės žmonių pagarbą.

Mašinos Amžiuje Reikią 
Gimdymų Kontrolės

Amerikos filosofas ir ra
šytojas, Will Durant, sako 
kad gimdymų kontroliavi
mas yra vienas kelias išėji
mui iš dabartinės keblios 
visuomeninio gyvenimo pa
dėties. Dabartiniais laikais 
nereikia daugybės žmogiš
kos spėkos darbo atlikimui. 
Mašinos taip išvystytos kad 
jas valdyti turi stoti žmo
gus su protu, o ne stiprus 
raumenais. Atėjom to lai
ko kad turim mažinti gy
ventojų skaičių. Gimdymų 
kontroliavimas yra tam iš
eitis. Aš netikiu, sako jis, 
kad butų galima išnaikinti 
iš įstatymų knygų draudi
mą teikti informacijas apie 
gimdymų kontroliavimą ir 
patiems gydytojams. Ta
čiau tie -įstatymai paliks 
mirusiais, niekas jų nepai
sys ir nevykdys, kaip ne
vykdoma daug kitų įstaty- 
mW,. ',..r At ? ____ J____

Tikrai laimingai gali gy
venti tik tas, kuris nebijo 
nei mirties, nei nieko kito.

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

Smegenų jau Nereikės — 
Mašinos Viską Atliks

New Yorke atsibuvo pa- 
roda-išstatymas bizniškoms 
vietoms ir raštinėms įren
gimų. Angliškų laikraščių 
kritikai dalyvavę išstaty
me tų prietaisų patėmija 
kad žmogui tuoj nereiks 
smegenų vartoti, užteks 
paspaust sagutę ir vėl ap
sisukus lovoje užmigti. Ma
šinos pačios per dieną dirbs 
ir atliks kas reikalinga.

Šių metų paroda vaizduo
ja kaip smarkiai mašina 
užima smegenų vietą. Yra 
mašinų kurios atlieka be
veik visus matematiškus 
uždavinius. Net nyksta ir 
senas atsargus pasirašymas 
bankinių čekių. Tūkstan
čiams darbininkų išmoka 
algas mašinos.

Viena iš žingeidžiausių 
mašinų toj parodoj buvo 
tai rašoma mašinėlė, kuria 
galima rašyti laiškus ketu-

LAIMĖS KARALYSTĖJ
Šiandien aš laimės karalystėj, 
Į glėbi puolu kūdikystėj — 
Ten kur iš džiaugsmo dienos pintos 
Ir gėlės pluoštais lankoj skintos.

Šiandien iriuos aš į tą šąli 
Surast paskendusią sau dalį, 
Ir ją suradus praeityje 
Džiaugsmus pasėti sau širdyje.

Štai mano dienos kūdikystės, 
Džiaugstnai ir laimė piemenystės, 
Štai pievos mirgančių žiedelių, 
Laukai siūbuojančių rugelių.

Štai sidabrinis tas upelis, 
O ten ant kranto ir gojelis, 
Už jo šit šnabžda pušynėlis 
Ir baltarubis beržynėlis.

O čia štai pievoj gyvulėliai, 
Štai senas kerdžius, piemenėliai, 
Kuriems jis pasakas vis sako 
Kur saldus vynas upėm teka....

Ir taip iš aukso kūdikystės 
Iriuos į glėbį vėl jaunystės, 
Kurią šiandieną glamonėju 
Ir jos sparnais senatvėn skrieju.

Jonas Morkūnas.

SAPNUOJU....
Sapnuoju kas naktį žvaigždę vakarinę, 
Kuri vaikštinėja manojoj krūtinėj; . 
Ji džiaugesiu, laime man širdį gaivina, 
Į-šviesų rytojų mane ji vadina.... • 
Jos akys atrodo tarytum žarijos, 
O veidas raudonas, lyg žieds pinavijos, 
Ir juokas bespalvis, kur nuolat plevena; 
Nerimasties sielai — jis teikia daug peno. 
Tos mintys jaunutės, tyros, krištolinės; 
Vis lekia lyg žaibas iš josios krutinės' 
Į šalį svajonių, kur laimė bujotų, 
Kur atžalos meiiės klestėtų, kerotų....

(Tąsa iš pereito num.)

Scena 4.

Ineina Malvina su Ubage, kuri labai išsi
gandus.

Malvina (tempia Ubagę į vidų): Nagi 
eikš, sakau, nebijok manęs....

Ubagė: Panele, aš nieko nepadariau... 
Aš niekuo nekalta....

Malvina: Aš tavęs ir nekaltinu. Tik 
noriu tavęs ko prašyti. Aš tau užmokė
siu....

Ubagė (nurimsta): Panelė ne baust čia 
mane vedi?....

Malvina: Ne. Noriu tau ką pasakyt. 
Sėskis.

Ubagė (sėda į minkštą sofą, ko neapsi
verčia, pašoka): Vaje! panele, kokia čia 
sėdynė! Misliau kiaurai žemėn nueisiu!

Malvina: Ta sėdynė gera, 'sėsk. Štai 
šalę manęs. (Sėdasi. Ubagė baimingai 
irgi prisitaiko sėst.)

Ubagė: Vai, Dievuliau tu man.... Pa
nele, kad aš bučiau poni, visada ant šios 
sėdynės sėdėčiau....

Malvina (apsidairius): Klausyk kam aš 
tave pasivadinau.

Ubagė: Na o kam, panele?
Malvina: Ar tu žinai kad mano busin- 

tis sužieduotinis myli tą chlopę Oną?....
Ubagė (sau): Ak, Dieve, duok jam svei

katą ! Tai puikią merginą pasirinko!.... 
Tai ne tu.... (Malvinai) Ką aš ten, var
gšė, girdėsiu, pusiau kurčia būdama....

Malvina: Aš pati jau susekiau ir Ra
polas tą tikrai matė!

Ubagė: Ar tas ką prie Onutės lenda?
Malvina: Taip, tas.... Tai tu žinai 

apie juos ?. Tf.
Ubagė (sąu): Tai nevidonas! ko jam 

nuo tokios, geros mergaitės reikia.... 
(Malvinai) Sako Rapolas kalbina ją eiti 
už jo.... (Sau) Toks laužas....

Malvina: Jai tik toks ir reikalingas! 
O ką ji?

Ubagė: Durna ji butų už tokio laužo 
eiti. Nei ožkos neturi už ką nusipirkt....

Malvina: O ką ji mano apie ponaitį?
Ubagė (susimaišo, paskui sau): Ką ži

nau tau nesakysiu.... (Malvinai) Nie
ko, panele, jis jai nei į mintį....

Malvina: Nemeluok, šunimis užpjudy
siu!..^.

Ubagė (sau): Aš tik to iš tavęs ir ga
liu tikėtis.... (Malvinai) Kas ten ką ne
reikalingai ubagei pasakosis.... Panele, 
leisk man išeiti, poni mane čia užtiks, bus 
blogai.... (stojasi eiti. Malvina vėl pa
sodina.)

Malvina: Nesiskubink, dar ne viskas! 
Turi man pasakyt ar ponaitis labai myli 
Oną ir ar ji su juo tankiai susieidinėja?

Ubagė: Ugi ką aš, panele, galiu matyt, 
pusiau akla būdama.... (Stojasi, Malvi
na vėl pasodina.)

Malvina: Palauk, duok man pasakyt ko 
aš noriu.... Tu turėsi ko džiaugtis kai 
pasakysiu viską....

Ubagė (sau): Aš tikiu.... kai šunis 
užlcisi.... (Malvinai) Tik prašau,’grei
čiau, panele.... Ana va, ateina Bernas, 
pamatys mane su panele, juoksis.... Aš 
einu....

Malvina: Jis atneša daugiau žinių apie 
ponaitį ii: Oną.... Pabūk, man reikalin
gesnė busi.....

Scena 5.

Ineina Rapolas, žemai nusilenkdamas, sto
vi pas duris. Ubagė ima poterius kalbėt, 

šnairai žiūrėdama į Rapolą.

Malvina (pribėga prie Rapolo, paima už 
rankos, vedasi prie lango, pakuždom): Na, 
Ką‘daugiau patyrei apie juos?

Rapolas: Mačiau vėl juos abudu, pane
le, per pietus pabėgusius į paupį.... Jis 
ten jos laukė....

'Malvina: Jie jiedu darė? \
Rapolas: Sarmatą ir pikta sakyt: bu

čiavosi!
Malvina; Ar kalbėjai su ja pats?

Rapolas: Ji manęs nei neprisileidžia! 
Taip ir matyt—vien apie ponaitį svajoja.

Malvina: Ragana ta! Aš jai akis iš
lupsiu! Gana, eik sau! (Užmoka.)

(Bernui išeinant, Ubagė nori eit pas
kui, Malvina pagauna ir atsitempia 
atgal.)

.Malvina: Palauk! Tu man dabar dar 
reikalingesnė!.... Girdėjai kaip ta suskė 
chlopė prie ponaičio prikibus — visai jo 
nepaleidžia!

Ubagė (sau): Turbūt ji mane už ponią 
laiko?.'... (Malvinai) Girdėjau.... Bet 
ar jis teisybę sako.... Jis iš pavydo....

Malvina: Jeigu ji butų dorą ir nelystų 
prie ponaičio, nebūtų ir pavydo.... Ra
polas ją myli ir nori imti.... Aš myliu 
ponaitį.... o ponaitis — ją, ne mane, nors 
ji ne jo kilmės.... Jeigu ji atsisako eit 
už berno ir vilioja ponaitį, aš noriu tavo 
pagalbos, kad ponaitis man liktų....

Ubagė: Kokią aš čia pagalbą galėčiau 
panelei duoti, ubagė būdama....

Malvina: Labai lengvai.... Aš tau ge
rai užmokėsiu.... Jeigu manęs nepaklau
sysi, pasakysiu Rapolui, jis tave į šį dva
rą daugiau neįleis — ištolo šunimis išpju- 
dys! Ponaitis turi mane imt kai mokslą 
baigs, o dabar, jis su ta chlope ir jam nie
kas daugiau nerupi....

Ubagė (sau): Tai taip ir reikia.... 
(Malvinai) Kaip aš galiu priverst ponai
tį mylėt panelę, jeigu jis nei tavęs neklau
so?....

Malvina: Ponaitis tave pasisiuntinėja 
pas Oną, aš tą gerai žinau, ir Ona tau pa
sitiki ....

Ubagė (sau): Ir suuosk tu man.... 
(Panelei): Ji man labai gera.... (Sau) 
Ne tokia, kaip tu....

Malvina: Taigi tu nueisi pas Oną neva 
nuo ponaičio, ir užtaisysi jai šių nuodų!

Ubagė (staiga, persižegnoja): Vardan 
Dievo Tėvo! panele! Ar tu piktos dvasios 
apsėsta! Apsaugok Viešpatie! (Bėga iš 
kambario.)

Malvina (pagauna): Nebėgk, aš tavęs 
taip lengvai nepaleisiu! Padaryk ką sa
kau, arba aš tave nunuodysiu!

Ubagė: Žegnokis, panele! Kas bus kai 
sužinos ponaitis: jis mane užmuš!

Malvina: Jis to niekados nesužinos! Tu 
išeisi sau į kelintą parapiją, o aš per ki
tus suversiu bėdą ant Rapolo!

(Bus daugiau)

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

Reikalaukit “Dirvoje”

SU GRAŽIOMIS DAINOMIS

Po 5c su voku (konvertu)
štai visa eilė puikių Laiškų rašymui gimi
nėms ir draugams į Lietuvą. Visos dainos 
yra atspausdintos gražiomis spalvomis su 
paveikslėliais. Du paskutiniai numeriai yra 

Laiškai vaikinams pas merginas rašyti.
1— Musų Vilnius
2— Musų šalelė
3— Sveikinimas
4— Kažin ar Regėsiu Gimtinį Kraštą
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— Yra Šalis kur Upės Teka
8— Aš Svajoju apie Tave....
9— Nuskrisk, Dainuže
Laiškai spausdinti ant švelnios liniuotes po- 

pieros, 3 puslapiai yra palikta rašy.iui.
Reikalaukit šių Laiškų numeriais. Užmo

kesti galima prisiųsti pašto ženkleliais.

REIKALAUKIT "DIRVOJE”

ATRADO 17 GRIAU
ČIŲ SENOVĖS 
VIENUOLIŲ

Milanas, Italija. — Dar
bininkai taisydami senoviš
ką šv. Bernardino bažny
čią, ’atrado slaptame skie
pe užmūryta septyniolika 
griaučų sėdinčių vyrų vie
nuolių, kurie buvo giedorių 
draugijos nariai. Jie ma
tyt pagal sutarimą visi bu
vo palaidoti po didžiuoju 
altorium apie 150 metų al
gai, vienas po kitam, ir ka
da paskutinis mirė ir buvo 
palaidotas, ineiga tapo už
mūryta.

Kada dabar mūrininkai 
atmurijo duris, rado siau
rą urvą, kuris vedė gilyn į 
požemį. Ten daėjus, vyrai 
iš baimės pastiro ir paskui 
ėmė rėkti. Jie pamatė ap
valiame suole sėdinčius la- 
vonus-griaučus septynioli
kos vienuolių rubais apren
gtų vyrų. Kada ten oras 
įsigavo jų rubai subirėjo į 
dulkes.

Išbėgus iš urvo, duota ži
nia bažnyčios vyriausybei, 
kunigai su lempomis nuėjo 
ten apžiūrėti, ir matė tą ką 
nusigandę darbininkai pa
sakojo. Vėliau senuose baž
nyčios raštuose surasta kas 
jie tokie buvo ir kodėl kar
šu palaidoti. Paskiau ur
vas vėl tapo užmūrytas.

“Žagarės Aidas”
Pačioje Pakuršėje, Žagarėje, iš

eina naujas laikraštis, ^ŽAGARĖS 
AIDAS”. Tai visai nepolitinis, gry
bai informacinio pobūdžio Pakuršės 
Lietuviams skiriamas savaitraštis. 
Jame pirmoj eilėj smulkiai aprašo
ma Žagarės gyvenimas, toliau Ak
menės, Kruopių, Gruzdžių, Šakynos, 
Papilės, Skaistgirio, Joniškio, Ma- 

■ž^kių, Viėkšnių Jir daugelio kitų ap
linkinių miestų bei apielinkių gyve
nimas. Metams kaštuoja $1.00. Ra
šykit:

“ŽAGARĖS AIDAS” 
Turgaus g. 33, Žagarė,' Lithuania.

TIKRI IR
NETIKRI

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

“DIRVA”
6820 Superior Av. Cleveland, <>.

Mėnesinis žurnalas

“MARGUTIS”
Išeina kas mėnesį nuo 16 iki 24 pusi, 

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

lės: chorui, arba solo, duetams.
Dainelės lengvutės su pritarimu 

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

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo "Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas šimt
metinis Margučio Kalendorius.

“MARGUTIS”

2437 West 69th Street
‘ Chicago, Ill- U.S.A.

V.

GYDYIV

Dr. J. Stanislova

(Tąsa iš
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Erasistratus būvi 
dytojas taip kaip ir 
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buvo apleistas.

Apie vidurį tree 
Kristų atsirado Emp 
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naudos nešė medicinos 

Šiame laike medici 
į chirurgiją, dietetiką, 
(mokslas apie vaistus), 
daug pasekmių. Chirur 
mes: neturime užrašų iš 
žinoma kad patrūkima 
studijuojami ir gydomi, 
instrumentų buvo išras 
mokėjo sutrinti ir išimi 
augusius pūslėje, su tai 
mentals.
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gydytojai ir studentai, 
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Milanas, Italija. - Dį, 
ininkai taisydami senofe 
į Šv. Bernardino haį 
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arium apie 150 metų į 
, vienas po kitam, ir fe 
paskutinis mirė ir tau 
lidotas, ineiga tapo jį 
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arijo duris, rado siaj 
rvą, kuris vedė gilynį 
mį. Ten daėjus, vyrį 
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ienuolių rubais apreo 
yru. Kada ten ora 
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nių daugelio kitų ip- 
stų bei apielinkių gyve
nus kaštuoja $1.00. Ra-

GARĖS AIDAS”
33, Žagarė,' Lithuania

PER TVORA
PASIDAIRIUS

KRI IR 
ETIKRI 
ENTIEJI
iki t tuoj Dr. Jono 
cnygelės “Tikri ir 
šventieji”, kurios 
ma gauti “Dirvo
ną 25c. su prisiun- 
Jiųskite (Ameriko- 
> ženkleliais.

URVĄ" 
ior Av. Cleveland, U

sinis žurnalas

4RGUTIS”
ėnesj nuo 16 iki 24 pusi.

Eina treti metai.
i kas numeris 2 daine- 
arba solo, duetams, 
engvutės su pritarimu

igu ir naudinga.
avo giminėms ar pažy- 
lerikoje lai jie jums ui
ti”.

kaina metams $3 (30 
koje $2.

leidžia ir redaguoja 
magaitis.
dama juokingas šimt- 
pūčio Kalendorius.

ARGUTIS”

ėst 69th Street 
o, JĮ]. U.S.A.

GYDYMOJSTORIJA
Rašo

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

(Tąsa iš 42-ro numerio)

3. ALEKSANDRIJOS MOKYKLA 
(300 m. prieš Kristų.)

Po mirties Aleksandro Didžiojo (324 
m. prieš Kristų) Egiptas pateko valdžion 
jo švogerio, Ptolemio Soter. Šis taipgi 
buvo užsiinteresavęs mokslu kaip ir Alek
sandras. Bet jis laiko turėjo daug dau
giau, nes nebuvo toks karžygis kaip Alek
sandras. Ptolemius įsteigė Aleksandrijos 
knygyną ir pavedė Aristoteliui tą knygy
ną tvarkyti. Per jųdviejų pastangas Alek
sandrijos medicinos mokykla buvo įsteig
ta ir gyvavo. Mokinosi, darė tyrinėjimus 
be poilsio. Ta medicinos mokykla, kuri bu
vo jų suorganizuota, veikė taip ilgai ir tu
rėjo tokią aukštą reputaciją kad net laike 
Galen’o (500 metų vėliau) buvo laikyta už 
didelę garbę studijuoti Aleksandrijoje. 
Ten buvo pjaustoma ir žmonių kūnai ir 
studijuojami.

Tokiu budu atsirado du labai garsus 
anatomai ir padarė daug progreso šiame 
moksle. Jie buvo Herophilus ir Erasis- 
tratus. Pirmasis išegzaminavo virš 200 
žmogaus kūnų ir pagarsėjo savo atsieki- 
mais. Jis buvo pirmutinis kurs atskyrė 
nervus kaipo jautimo dalis arba organus. 
Daug kūno dalių kurias jis užvardino ir 
šiandien tebeturi tuos pačius vardus, ypač 
smegenyse. Herophilus aprašė kraujo ke
lią per kepenis ir buvo pirmas iš daugelio 
anatomistų kuris beveik atspėjo kad krau
jas vaikštinėja po visą kūną, nors tas ne
buvo tikrai prirodyta iki Harvey’o laikų.

Erasistratus buvo žymus kaipo gydy- 
dytojas taip kaip ir anatomijos žinovas. 
Jis praktikavo chirurgiją ir nebijojo ati
daryti žmogaus vidurius del kepenų ir 
blužnies (spleen) voties. Jis sekė Hippo- 
krato mokslą gydyme.

Po Erasistrato anatomijos mokslas 
buvo apleistas.

Apie vidurį trečio šimtmečio prieš 
Kristų atsirado Empiricistų mokykla ir 
veikė virš du šimtmečiu. Serapionas bu
vo svarbiausias perstatytojas šios mokyk
los. Jis ėjo prieš Hippokratistus arba 
Dogmatistus, kurie iki šiam laikui jau to
li buvo nuėję nuo moksliško empiricizmo 
ką mokino jų vadovas Hippokratas. Se- 
rapionistai statėsi kad viską medicinoje 
galima išmokti vien iš tėmijimų ligonio 
ir sulyginimo patyrimų, be jokio studija
vimo kūno arba jo veikimo.

Empiricistai nekentė mokslų anatomi
jos, fiziologijos, ir pathologijos (mokslas 
pažinimo ligos kūne). Todėl šis mokslas 
buvo pastatytas ant pusteisybių ir mažai 
naudos nešė medicinos progresui.

Šiame laike medicina buvo išdalinta 
į chirurgiją, dietetiką, ir farmakologiją 
(mokslas apie vaistus). Šie skyriai davė 
daug pasekmių. Chirurgijos moksle, nors 
mes neturime užrašų iš šios gadynės, yra 
žinoma kad patrūkimai (hernias) buvo 
studijuojami ir gydomi, daug chirurgiškų 
instrumentų buvo išrasta, ir gydytojai 
mokėjo sutrinti ir išimti akmenėlius už
augusius pūslėje, su tam tikrais instru
mentais.

Bet šiuo tarpu Rymas jau pradėjo pa
garsėti kaipo centras kur susispiesdavo 
gydytojai ir studentai. Jie buvo beveikI 
visi Graikai kurie buvo mokinęsi Rytuose. 
Apie vidurį pirmo šimtmečio prieš Kris
tų atvažiavo į Rymą žmogus gerai išsila
vinęs, vardu Asclepiades. Jis norėjo pa
matuoti medicinos sistemą kuri sutiktų su 
t” laikų filosofišku tikėjimu ir tokiu budu 
jieŠkojo didelės reputacijos naujenybėje

tokio sumanymo. Sekdamas Demokritą, 
kurio mokslas buvo tada populiariškas, jis 
mokino kad kūnas susideda iš atomų. Ši
tie atomai neturi jokių ypatybių savyje, 
bet jų susijungimai išnetyčių sudaro ir 
įvykdina ypatybes ir apsireiškimus. Jis 
manė kad šitie apsireiškimai buvo įvykdi- 
nami kuomet atomai per žmogaus odos 
skylutes persisunkia į kūną. Savo gydy
me jis davė daug atidos į atidarymą arba 
uždarymą tų skylučių, vartodamas dau
giausia priimnius higieniškus budus.

Po juo buvo Themisonas, kuris pato
bulino Asclepiado mintis į sistemą kurią 
užvadino Methodizmu. Ši sistema ilgai 
turėjo didelę reputaciją. Themisonas iš
dalino ligas į tris klases, užvardindamas 
jas pagal stovį tų skylučių, kaipo: uždary
tas, atidarytas, ir maišytas, ir jis pripaži
no tris laipsnius progreso ligos: pradžia, 
stovėjimas ant vietos, ir nykimas. Kiek
vienas stovis gavo tam tikrą ir paskirtą 
gydymą.

Bet laike pirmo šimtmečio musų ga
dynės du tikrai garsus žmonės pakilo, ku
rie nepriklausė prie jokios specialės mo
kyklos. Šitie buvo Celsus ir Dioscoridas. 
Pirmasis gyveno Ryme, o antrasis Alek
sandrijoje. Celsus surašė enciklopediją iš 
Graikų kalbos ir rašė daugiau apie chirur
giją. Jis buvo atsižymėjęs kaipo moksli
ninkas ir pilnai susipažinęs su mokslu ir 
padavimais jo pirmtakunų. Taigi, jis rin
ko medegą, bet mažai ką pats patėmijo 
apie ligas. Bet jis • teisingai užrašė visa 
kas buvo žinoma ir nuveikta iki tam laikui 
chirurgijoje. Mes randame kad operaci
jos buvo daromos nuo trūkio (rupture), 
pūslės akmenų, ir valkties ant akies (ca
taract). Taipgi yra pažymėta kad liga
tūra arba užrišimas galo prakirstos krau • 
jo gyslos buvo vartojama sustabdymui 
kraujo nubėgimo žaizdose. Kūdikiai gi
mę su nesuaugusia lupa buvo pataisomi 
tam tikra operacija. Ir amputacijos buvo 
karomas tiktai jeigu labai reikėjo. Čia 
matoma biskį progreso, kadangi Hippo
kratas ir jo pasekėjai niekad nebuvo ban
dę daryti amputacijos (nupjovimus), bet 
leido kojai arba rankai nuputi ir tada nu- 
pj austydavo nupuvusias mėsas.

Dioscoridas parašė pirmą tikrą mate
ria medica. Gimęs Cilicijoje bet mokinę
sis Aleksandrijoje, jis surašė Graikų kal
boje žodyno formatu visas tada žinomas 
medikališkas žoles ir išaiškino jų ypaty
bes. Jis buvo gerbiamas kaipo visažinan
tis ir neklystantis iki 16-to šimtmečio.

Gydytojai Ryme paskutiniuose šimt
mečiuose perdaug mėgo padaryti sensa
cijas ir todėl labai šaltai priėmė teorijas 
savo pirmtakunų. Todėl buvo daug argu
mentų, nesutikimų ir pavydo jų tarpe. Ci
ceronas, Juvenalas, Martialas. ir Plinius 
aprašo šiuos gydytojus labai pasmerkian
čiai. Dauguma tų gydytojų įsisteigdavo 
mažas mokyklas ir duodavo lekcijas del 
tiek studentų kiek surinkdavo. Studen
tai eidavo pulkais lankyti ligonius. Buvo 
mada įgyti daugiau studentų, prižadant 
jiems prirengimą prie praktikos į šešis 
mėnesius, pav. kaip šių dienų chiroprak- 
tikai. Tais laikais taipgi buvo priprasta 
gydyti su receptais susidedančiais iš la
bai daug vaistų. Tą mokno Empiricistai 
Aleksandrijoje. Ilgas receptas nuo nuo
mario (epilepsy), sutaisytas Serapiono, 
parodo kad jų gydymo budai neturėjo pa: 
mato tikrenybėje, bet buvo fantastiški. 
Pavyzdžiui turime sekantį receptą:

Naudok:
Smegenų verbliudo
Skilvio sulties marių veršiuko, 
Krokodiliaus mėšlo
Zuikio širdies 
Želvės kraujo 
Tekio kiaušinių

(Bet nereikia perdaug juoktis iš to
kio recepto, kadangi mes ir šiandien, ypač 
Lietuvių tarpe, randame labai keistų prie- 
pročių. Daug žmonių prašo vaistininkų 
“tigro kraujo”, “žmogaus taukų”, ir tt. 
Lietuvių tarpe yra labai plačiai priimta 
duoti ligoniui, ypač sergančiam plaučių 
uždegimu, gerti jo paties arba kito šlapu
mo. Jeigu šlapumas yra toks geras ser-

Jo Asilencijos Gerb. Asilo 
atvaizdas parodantis kaip 
jis išrodo anoj pusėj tvo
ros. Prašom įsidėti į albu
mą atminčiai šios slaunios 

“asabos”.
(Potograpiją mušė ir klišę 
padarė A. J. Naunčikas, 

Cleveland, O.)

DAINA GERB. ASILUI
Gražus Asilėlis,
Gražus pažiūrėti,

Gražus, gražus 
Pažiūrėti,
Ale labai mandras.

Gražus liemenėlis,
Gražus glostinėti,

Gražus, gražus 
Glostinėti, 
Tik nelabai ilgas.

Kas nor ant jo joti,
Ar ratus vežioti,

Gali mislyt,
Gali kinkyt,
Ale gaus įspirti.

Pasirašo.

Mus panelių liemenėliai
Akis primasina

Ir ne vienam bernužėliui 
Protą pagadina.

V.

Reikalinga toks akroba
tas ką galėtų stovėt ant ga
lo liežuvio.

Iš vedusių gyvenimo
— Jonuk....
— Taip, Zosyte.
— Pabučiuok mane....
— Ar būtinai reikia?
— Aha....
Pliaukšt!
— Dar kartą, į kitą vei

dą. .. .
Pliaukšt!
— Jonuk, ar tu mane my

li?. .. .
— Taip!
— Labai?
— Aha!
— Kaip labai?
— O, nepaprastai labai!
— Ar taip labai kad del 

manęs eitum per liepsnas 
ir vandenį? ....

— Ką! Klausyk, tu, iš
dykėle: kada tu už manęs 
ėjai gerai žinojai kad esu 
Dominikas Pritupkevičius 
iš Kvarkvabalių kaimo, o 
ne koks ugniagesiu gene
rolas! Supranti? J. F.

Gerai atsakė
— Ar atsakei per kvoti

mus?—klausia tėvas sūnų.
— Atsakiau.
— Ar viską gerai atsa

kei?
— Gerai, nes mokytojui 

taip patiko atsakymas kadi 
liepė dar kaftą ateiti atsa
kinėti.

Apie Napoleoną I
I

Napoleonas, bekeliauda
mas po Francuziją, aplankė 
kartą kapą įžymaus rašy
tojo Rousseau. Jis ilgai 
stovėjo susimąstęs ir žiurė
jo į kapą, o paskui tarė sa
vo palydovams:

— Francuzijai butų buvę 
geriau jei šis žmogus nie
kad nebūtų gimęs.

— Kodėl gi, Jūsų Dide
nybe? — paklausė vienas 
palydovas generolas.

— Nes jis paruošė revo
liucijai dirvą, — atsakė Na
poleonas.

— Bet, rodos, Jūsų Dide
nybė negalėtumėt nusiskų
sti revoliucija, nes ji sutei
kė jums sostą.

— Tas tiesa, bet ateitis 
dar parodys ar nebūtų buvę 
geriau ir ramiau pasauliui 
jeigu nei Rousseau nei aš 
visai nebūtume gimę.

Gražumas — spąstai. Jis 
lyg ir verčia moterį nuolat 
apgaudinėti. Gerų geriau
sios žmonos — negražios.

Kas nejaučia blogų 
laikų

Jonas Buizius su graboriu 
Puikiai sugyvuoja:

Viens nugirdo munšainėle, 
Kits juos palaidoja.

V.

1931 KALENDORIUS 1931
Lapkritis-November

Sekmad. 1 Visų šventų. Kaributas, Vaivara.
Pirmad. 2 Vėlinės. Valentinas. Skindris, šalna, Balvė
Antrad. 3 Teofilis. Vidiniantas, Eidvilė
Trečiad. 4 Karolis. Buteika. Orunas
Ketv’tad. 5 Elzbieta. Jadrė, Auktumas
Penktad. 6 Leonardas. Ragelis, Vygaudė, Bangputis
šeštad. 7 Rufas. Girtautas, Kvietė
PASTABA: Vaidai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodo

mis raidėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriški.
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedšlia; Pirmadienis—Pa- 
nedėlis; Antradienis—Utarninkas. Trečiadienis—Sereda; Ketvirta

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

L u vi u Demokratu Klubo
CUYAHOGA COUNTY

Užgiriami Kandidatai
Martin L. Sweeney for Congress

For Judge of Municipal Court
David C. Meek, David Moylan, Joseph Sawicki, John Mihelich, 

John Mahon, Emerick B. Freed, Frederick F, Hunt, John L. Wei- 
send.

For Council — Frst District —
Bart McIntyre, Jos. H. Schumaker, Mary O. Laughlin, P. F. 

Rieder, Jos. B. Smolka, Jos. Trinastic, F. W. Walz, Chas. Wolfram

For Council —Second District
Frank Azzarello, Edward C. Jakab, Harry H. Krause, Edmond 

P. Lewandowski, John P. C. Greal, Dennis Sullivan.

For Council — Third District —
Emil J. Crown, John R. Davis, Milton S. Grossman, Frank, 

M. Surtz, Thomas Harrison.

For Council — Fourth District —
Cora C. Cooley, Patrick J. Doyley, Irwin Greene, Samuel T. 

Lagrosso, James G. Reyout, Anton Vehovec, Ed. A. Wilhelmy.

For School Board —
Metzenbaum, Martin and Alva Smith.

Balsuokit už juos Lapk. 3 d.

Daug yra priežasčių balsavi
mui YES už Bohn $2,500,000 
Bond Issue Padidinimu Miesto 

Elektros Dirbtuves.
1. Balsuodami YES už Bond Issue jus sulaikysi! elektros 

Trustą nuo paėmimo į savo rankas elektros šviesos Clevelanee 
kaip jau padarė Telefono ir Gazo kompanijos kurios dabar tu
ri pilną kontrolę savo pramonės.

2. Clevelandas turi pigiausią elektros kainą negu kitas ku
ris didelis miestas Suvienytose Valstijose iš priežasties kompe- 
ticijos kokią sudaro Miesto Šviesos Dirbtuvė.

4. Daug tūkstančių Clevelando gyventojų yra laimingi to
dėl kad gauna elektros šviesą ir spėką iš Miesto Šviesos Dirbtu
vės apšvietimui savo namų ir krautuvių, taip kad gali sutaupy
ti daug pinigo už elektrą.

4. Balsuojant YES už $2,500,000 Bond Issue išdėjimui ant 
padidinimo Miesto Šviesos Dirbtuvės, daugybei Clevelandiečių 
dar bus proga gauti pigią šviesą.

5. Atminkit kad balsuojant YES už $2,500.000 Bond Issue 
neuždėsit naštos ant taksų mokėtojų, kadangi Municipal Light 
Plant visuomet pati už save užsimoka ir padaro pusėtinai pel
no, todėl bondsai patys užsimokės iš padaromo pelno.

6. Balsuojant YES už $2.500.000 Bond Issue jus visados 
apsaugosit jūsų turtą iš $15,500,000 įdėtą į dabartinę Miesto 
Šviesos Dirbtuvę kuri duoda progą Clevelandui turėti pigiausią 
elektros šviesą visoje šioje šalyje.

/

Balsuokit YES už $2,500,000 Bond Issue

Užgirta per The Cleveland Federation of Labor 
Tift Cleveland Plain Dealer; Tre Cleveland Press 

The Republican and Democratic Executive Committees

ELECTRICAL WORKERS UNION No. 39

gančiam ligoniui, kodėl musų žmonės ne
geria po stiklą šlapumo kas rytas vietoje 
“orange juice”? Reiktų turėti nors tiek 
supratimo kad jeigu kūnas išmeta viską 
kas nereikalinga ir nuodinga kunui šla
pume, kaip gali tokie dalykai būti naudin
gi sergančiam žmogui?)

Daug preparacijų vadinamų “Theria- 
ca” ir “Mithridate”, susidedančiu iš 40 ar
ba 60 dalykų, buvo ilgai laikoma kaipo vai

stai kurie išgydo visas ligas.
Viešos maudynės buvo vartojama la

bai daug ir visi Rymiečiai laikė maudymą
si kaipo dalį dienos tvarkos. Tos maudy
nės buvo didelės ir labai gražiai įrengtos. 
Higieniškos pasekmės buvo studijuojamos 
ir gyvavo hydropratistai, kurie skelbė kad 
gali išgydyti visas ligas vandeniu.

Seka: GALENO LAIKAS—130 me
tai po Kristaus.

1931 METU BONU 
KUPONAI

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

Nukirpkit 1931 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.
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PO “LIETUVOS ŠVEICARIJĄ
LIETUVA LAIMĖJO 

HAGOS TEISME

(Tąsa)
ANTALIEPTĖ

Einam žiūrėti prieglau
dos, vaikų darželio, moky
klos, pavyzdingo ūkio. Nuo
taika kurią kapinių lanky
mas buvo sugadinęs, taiso-1 
si vėl. Linksmi atsiduriam 
tarp linksmesnių prieglau
dos ir darželio vaikučių. 
Vienas iš jų, vadinamas či
gonėliu, kelių sprindžių il
gio, tuoj atsaliutuoja mus 
kareivišku saliutu, minda
mas koją į koją taip kad 
tik neparvirsta.

Vaikučius apdalinant sal
dainiais, pašnekinam, paki- 
lojam, o jie tik maloniai 
šypsosi ir atsakinėja į pa
klausimus. Tokie mažyčiai, 
bet gudrus ir mandagus. 
Matyt auklėjimas ne tarp į 
tų dviejų pasakiškų auklių,' 
kurių vaikas be galvos.

Iš vieno prieglaudos ka- 
ridoriaus atsiduriam kita
me naujame kieme, iš ku
rio regis dviejų aukštų bal
ti gražus rūmai. Papra
šomi paaiškinimų, nors jau, 
kas ten yra, ir patys galė
tume atspėti.

— Tai ūkio mokyklos rū
mai, kuriuose gyvena ir 
mokosi nemažas buris mer
gaičių, businčių Lietuvėmis 
šeimininkėmis, — aiškina 
mokyklos vedėja.

Į vidų neinam, nes dar li
ko daug ką kita aplankyti.

Apžiūrime pavyzdingąjį 
ūkį. Ūkis nieko sau. Daug 
turi pajamų, kurios visos 
yra skiriamos mokyklos 
nuostoliams padengti. Vi
sas ūkis perdėm modernise 
kurnu kvepia. Ir tvartai ir 
vištynai ir ganyklos ir lau-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Derybas ekonominiais 
klausimais vedė, iš Lietuvių 
pusės, ekonominio depart
ment direktorius Dr. Zau
nius (dabartinis Užsienių 
Reikalų Ministeris) ir jos 
ėjo Varšuvoj. Tuo pačiu lai
ku ėjo dar ir trečios dery
bos Berlyne—smulkiam su- 

j-. ,r. , . , , I sisiekimui per demarkaci-deja Viską tvarko mote- H lįniją sįreguliuoti> t y< 
lys katalikes, tiksliau Kat. perėjimui per demarkacijos 
Moterį) Kultūros draugija, iinįja lauko darbams tiems 
o žemę ir trobas skyrus Pa-' ” ......................
nevėžio vyskupijos kurija.

Kelias minutas pasilsėję 
ir atsigėrę skanaus ir šalto 
vandens, palydėti to 
malonaus klebono ir 
klos vedėjos, sėdam 
busan ir apleidžiam 
lieptę.

Iš pat pradžių pleškant 
;per gražų, aukštą pušyną. 
, Pakelėj pasitaiko vienas-ki- 
tas važiuojančių iš turgaus 
bailus arklys, mesdamas 
važiuojančius tai į ravą, tai 
į prasuką, o mes ir žiūrim 
ir padedam jiems išsiristi 
iš bėdos. Be to, gerimies 
miško gražumu ir traukiam 
krūtinėn skanų pušų aro
matą.

Pravažiuojam ir mišką. 
Už kelių lygiais laukais ke
lio kilometrų pasirodo ir 
miestelis. Tai Dusetos.

Sustojame, pasidairome, 
sugriūvame bažnyčion; pa- 
riogsom turguje, kuris ma
tyt nemažas buvo, tik mums 
atvažiavus beveik jau išsi- 
skirstęs liko. Parymom pa
ežerėj ir važiuojam toliau. 

Pravažiuojam Imbradą, 
vėl gražios vietos, ir atši
auriam Zarasuose.

(Bus daugiau)

kai ir pieninės ir sandėliai 
paskutiniais ekonominiais 
reikalavimais sutvarkyta. 
Įdomu kad vištoms ir perė
ti nebereikia, pakeičia in
kubatoriai (tam tikros me- 
kaniškos peryklos).

Pasidaro įdomu ir kas šį 
ūkį veda ir tvarko. Atsa
kinėja ta pati mokyklos ve-

paties 
moky- 
auto- 
Anta-

PAJIEŠKAU pusseserių Uršulės 
ir Viktorijas Kaupačiaičių arba Gri- 
tinąičių, kurios gyvena Suv. Valsti
jose. Aš esu Gritinaitė, po 
Margelienė. Prašau jų pačių 
šaukti arba apie jas žinaničų 
nešti.

Mrs. Margelienė 
889 Dundas St. W. Toronto, 

Canada.

G O RE N E’S

vyru 
atsi-
pra-

Ont.

1370 East 65th St.
atsilankyti ir susipažinti. 

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

prašome Lietuvius lankytis.

PAJIEŠKAU brolį Antaną Zui- 
kevičių, girdėjau gyvenąs New 
Yorko apielinkėj. Jo paties prašau 
atsiliepti arba apie jį žinančių pra
nešti. Paeinu iš Gražiškių parapi
jos. Yra svarbus reikalas. (45) 

P. Zuikevičius
1765 E. 65 St. Cleveland, O.

PARSIDUODA 
Avalu Taisymo Krautuvė 

SYKIU IR ALIEJAUS BIZNIS 
Parsiduoda prieinama kaina, Lietu
vis gali pasinaudoti. (43)

5381 ST. CLAIR AVE.
Klauskit pas A. Luzzio, 1C63 E. 55

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 bvangmenas ir 
taisom laikrodžius ir laikro
dėlius.

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

E. 79 St—viršuje, ineiga iš 
Tinka vyrams arba porai, 
prieinama. Kreipkitės ten 

(42)

Lietuvos Lietuviai ateina j 

Sanitariškas Lietaus 
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clan- arti E. 9th St

KAMBARIS ANT RENDOS 
986 

šono. 
Kaina 
pat..
^iniHiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

s JACOBY’S RUDENINIS KALDRU = 
IŠPARDAVIMAS =

i NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS NAUJŲ KALDRŲ! Į 
= Nusipirkit savo žiemines reikmenis dabar. :

Kainos visai pigios! =
E ' ATINĖS KALDROS, puikiais gėliuotais virštais, su 7 colių ž 
= sateen apvedžiojimais .............................................................. $2.95 -
= \ IENA KIMŠTOS KALDROS, dideles mieros, 72x84 colių, =

gražiais viršais, daugybėj pasirinkimų ................................ $3.95 E
:: VILNONĖS KALDROS. puikiais sateen viršais, gražių spal-
E vii. Dabar parsiduota tiktai po ............................................$4.95 E

žmonėms, kurių ūkiai buvo 
tos linijos perkirsti, Šias 
derybas vedė p. Sidzikau
skas, Lietuvos Ministeris 
Berlyne.

Derybų Pasekmės.
Kauno derybos politiniais 

klausimais, kiek tas liečia 
Lietuvius, žinoma, turėjo 
nuo pat pradžių “visomis 
keturiomis” atsistoti ant 
Vilniaus klausimo. Kol tuo 
klausimu nepasiekta abiems 
pusėms priimtinas nusista
tymas, tol politinių santy
kių tarp dviejų šalių su
tvarkymui (diplomatinių 
santykių užmezgimui) nėra 
nei pamato. Derybų valties 
dugnas iškrito ir pati val
tis nuskendo nepasisekimo 
bangose,—be jokių rezulta
tų.

Nedaug geresnės pasek
mės buvo ir Varšuvoj, kur 
derybos ėjo ekonominiais 
klapsimais. Konsuliarių 
santykių užmezgimas mat 
priklauso nuo diplomatinių, 
ergo politinių, santykių su
reguliavimo, pirmon vieton. 
Kauno derybos tą galimybę 
palaidojo, taigi klausimas ir 
čia turėjo žlugti. Drauge su 
konsuliariniais klausimais 
žlugo ir prekybos bei pra
monės tarp dviejų -kraštų 
sureguliavimas, nes jis ga
limas tik turint vienas kito 
krašte savo konsulatus. Tas 
pats tenka pasakyti ir apie 
pasažierinį susisiekimą ge
ležinkeliais, nes pasažie- 
riams reikalingos vizos, 
duodamos tik konsulatų.

Liko dar prekybinis trau
kinių judėjimas. Ir čia Len
kai manė turėsią progos 
daugiaus laimėti. Negalė
dami pralaužti Lietuvos pa
sipriešinimo sienos taip sa
kant frontinių atakų (už-, 
mezgimu diplomatinių ir 
konsuliarių santykių), jie 
manė galėsią atsiekti savo 
tikslo infiltracijos metodu: 
išgręžę pradžiai skylę Lie-| 
tuvos sienoj, jie tikėjosi su 
laiku ją praplėsti. Jie jau) 
sykį buvo mėginę tatai pa-j 
daryti, reikalaudami Ne-' 
muno atidarymo (sulyg 
Versailles sutarties parė-' 
dymo). Lietuva tą jų ataką! 
tuomet vikriai atmušė, patil 
išleisdama taisykles pluk-: 
dymui sielių Nemunu iri 
leisdama Lenkų sieliams 
laisvai Nemunu plaukti, bet 
prisilaikant tų taisyklių.

Lenkija turėjusi tikslu ne 
sielių plukdymą (nors taip 
ji Tautų Sąjungoje argu
mentuodavo), bet politinį 
santykių užmezgimą, nu
kando akmenį: jos atakas 
su Nemuno atidarymu su
byrėjo. Negeresnį pasiseki
mą turėjo ir šis, Varšuvoj 
iškeltas, antras jos atakas. 
Lenkija, lyg pripažindama 
negalimumą pasažierinio 
judėjimo tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, užsispyrė priver
sti Lietuvą (vis tos pačios 
rezoliucijos dvasioje) 
prekybinių traukinių 
jimą, ypač tranzitinių 
kinių.

Lietuva ir čionai, 
demaskuoti tikrus Lenkijos 
tikslus ir parodyti pasau
liui, kad jai rupi ne preky
ba, bet jos politinių planų 
pravedimas, pavartojo pa
našų metodą, kaip ir Ne
muno klausimu. Ji sutiko 
praleist per Lietuvą Lenki
jos prekes (tariamai, Klai- 
pėdon ir toliaus), bet tos 
prekės ir traukiniai privalo 
pasiekti Lietuvą per Ryt
prūsius, ar per Latviją—tik 
ne per demarkacijos liniją. 
Lietuva priparodė, kad Len
kijos prekyba, kiek jos bu
tų per Lietuvą nuo to nei 
kiek nukentėti negali ir kad 
Lietuva todėl neužkerta ke
lio laisvam Lenkų prekybos 
(tranzitu) plėtojimuisi. Ki
tais žodžiais, kad Lietuvos 
užimtoji linkui Lenkijos ne
turėjimo santykių pozicija, 
nei kiek neįneša suirutės nei 
į Lenkijos nei į rytų Euro
pos ekonominę būklę. Per 
demarkacijos liniją gi Lie
tuva nemano leisti jokių 
traukinių, nes tam reikėtų 
statyti muitines, stotis, da
ryti išlaidas personalo už
laikymui ir Lt. Bet, 
svarbiausia, jį, nemano da
ryti nei vieno,; tokio ..žygio, 
kuris iš laikinos demarkaci
jos linijos darytų pastovią 
sieną ir tuo bildu patvirtin
tų Vilniaus užgrobimą.

Toks Lietuvos rezoningas 
klausimo pastatymas vėl 
užmušė gudriai Lenkų ata
kai, vaizdingai kalbant, juo
dą antakį. Pralaimėjusi an
tru kartu, Lenkija pasiryžo 
“griebti bulių, už ragų”: 
nrj na rodyti. kad Lietuva

daranti kliūtis tarptauti
niam susisekimui ir tranzi
tui ir kad einant tarptauti
nėmis jai privalomomis su
tartimis, kaip lyginai išei
nant iš 1927 m. Gruodžio 
mėn. 10 d. rezoliucijos, Lie
tuva privalo atidaryti susi
siekimą tarp Lenkijos ir 
Lietuvos. Ši byla yra žino
ma kaipo Tranzito byla.

(Bus daugiau.)

Kandidatas i Teisėjus Kandidatas Į Teisėjus

Telefonas HEnderson 92G2

leisti 
judė- 
trau-

kad

kas

= JOHN JACOBY & SON
Ę 7036 Superior Ave.
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Or. Jonas J. Kamesis
Lietuvis Gydytojas

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

1304 East 68th St.
(Virš Lietuvių Banko)

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MI LIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

J Ofiso Telefonai Namą t 
•£ MAin 1773 KEnmore 4740W į 

ž P. J. KERŠIS į 
1426-8 Standard Trust Bldg, t

T Baigęs teisių mokslą Cumber- T 
X land Universitete ir darbuojas X 
•h su Teisių ofisu advokatų J 
X Collister, Stevens
X Kurzenberger
X Su visais teisiu reikalais
Y viai, Slavai, Lenkai ir 

': musų.

į Ofiso 
A M A in

ir

I
f » VJIU'UI, J

J kreipkitės prie

Lietu- 2 
Rusai j

ALFRED L. STEUER

JUDGE SAWICKI, Lietuvių 
senas pažystamas ii- draugas, 
13 metų buvęs miesto teisėju, 
vėl kandidatuoja į teisėjus ir 
prašo Lietuvių balnoti už jį 
rinkimuose Lapkričio 3 d.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

Štai tūlos rekomendacijos:
“Musų pasirinkimas yra Drucker. 

Mes tikim kad Drucker bus stipres
nis teisėjas”.—The Plain Dealer.

“Mes tikim kad Drucker bus tin
kamesnis negu dabartinis teisėjas 
prieš kurį jis kandidatuoja”.—The 
Cleveland Press.

“Advokatas su patyrimu, gera re
putacija ir gabumais, todėl mes ti
kim kad jis bus atsakantis teisėjas.” 
—The Cleveland News.

Kandidatas į Municipal Court 
Dabartinėn savo vieton

Judge Steuer dabar yra teisėju 
Miesto Teisme ir kandidatuoja j tą 
pačią savo vietą. Jis turi atsakan
čius gabumus ir prisilaikantis teisy
bės žmogus.

Judge Steuer yra sūnūs plačiai ži
nomos Clevelando šeimynos, gimęs 
ir augęs šiame mieste. Baigęs pra
dines mokyklas Clevelande, įstojo į 
Harvard Universitetą ir studijavo 
teises. Baigęs Harvard, sugryžo į 
Clevelandą ir užsiėmė praktika tei
smuose.

Per 15 metų ištisai veikė pasek
mingai ir patapo vienas iš žymiau
sių advokatų, visada gyvendams su- 
lyg savo profesijos etikos.

Metai laiko atgal jis tapo Guber
natoriaus paskirtas teisėju kuomet 
buvo sudaryta dar trys vietos Teis
mo rūmuose. . . r - r <

Trumpu laiku kaipo teisėjas jis 
įgavo žmoriių pasitikėjimą fir pana
mą. J,į užgiria Cleyeland Bau Ąs- 
sociation, ' Citizens ' League; Cleve
land Plain Dealer, Cleveland News; 
Cleveland Federation of Labor ir 
kitos visuomeniškos įstaigos.

Balsuojant už jį paremsite žmogų 
kuris vertas visuomenės paramos.

Į BALSUOKIT UŽ =
I LEWIS DRUCKER |
1 JUDGE I
E Rekomenduojamas per E
= News, Press, Plain Dealer E
= Cleveland Bar Association =
= Federation of Labor =
= Citizens League =
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Kaip Palaikyti 
Savo Darbą!

Palaikykit save stipriu ir sveiku.
Bukit punktualus.
Bukit darbštus.
Bukit lojalus.
Dirbdami mąstykite apie darbą, i

Ruošia Statybos įsta
tymą

Iki šiam laikui Lietuvoje 
jar naudojimąsi Rusų.sta- 
jbos įstatymai, kuris yra 
jau pasenęs ir musų die
noms netinka. Savam įsta- 
ymui ruošti prieš kelis mė- 
lesius buvo sudalyta spe-l 
įli komisija, į kurią įėjo 
toliausias statybos inspek- 
Įjjrius, inž. Novickis, inž. 
®isonas ir inž. ‘Jankevi- 
Jiis. Prieš kiek laiko pro- . 
jĖorinį statybos įstatymą • 

i komisija yra paruošų- 1 
iii1 užklaususi dėl jo pasi-K 
įyti miestų ir apskričių r 

įjatybos komisijas. Pasku- p 
dusios šiomis dienomis P 
iro nuomonę dėl šio įsta- ?. 
ao jau yra pareiškę. Ko- C1 
sija dabar šį projektą vėl 11 
(irstys ir priderins, jei U1 
i> galima, apskričių bei bl 
siestų statybos komisijų 
ageidavimus. ■ Komisija, H1?' 
ihtinai paruošusi staty- 
8 įstatymą, ji perduos tir 
irstyti vidaus reikalų mi- iT1£ 

Isterijos tarybai. P
“L. U.” V1] 

kit
I 

iėši 
tini 
135, 
Idai 
Vilr 
laba

Bi

ilniui Vaduoti Sąjun
gos Suvažiavimas

Jaunas. — Vilniui Va
lioti Sąjunga Lietuvoj įsi- 

Jtigė Balandžio 26 d. 1925 
| Jos Centro Vykdomą
jį Komitetas kasmet laiki- 
jje sostinėje Kaune šau-
a skyrių atstovų suvažia- mo, 
ms, kuriuose apsvarsto- Koir 
a sąjungos nuveikti dar- 
ii ir nustatoma gairės at- vizij 
iiai. v ---•

metais -‘.siLVjąiavi-

Viln

mai 
■nink<

DETROIT SYMPHONY 
ORCHESTRA

Detroit Symphony Orchestra 
vadovyste Ossip Gabrilowitsch, 
100 puikiai išlavintų muzikantų,
res koncertą Clevelando Music Hall 
Lnnkrič'o 10 d.. 8:30 val. vakre.

po 
su 

tu-

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

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

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535

inwr-wwmu — .ri——i IWlW*į

* BI Z NI E RTAI * 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys Jewelers
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Jos Pelnysi! šešiariopai 
krepdamiesi j Penzoil stotį

Gyvesnis motoras! Nes Pennzoil turi nepaprastą veikimo 
spėką ir paliečia visas veikiančias dalis jūsų motoro.
Daugiau spėkos! Nes Pennzoil uždaro landžiai plyšelį tarpe 
pistono ir cylinder:© sienos.
Mažiau reikės kvortų; Nes Pennzoil tęsi dusyk ilgiau kaip 
paprastas aliejus.
Ir gasas* parduodamas tokiose stotyse duoda jums 13 nuoš. 
daugiau myliomis negu kiti.
Turi nepaprastą smarkumą ir veikimui priduoda spėkos.

Jisai apdovanotas kelią valdančia spėka.

= Pcnnzcil stotys duos jums puikią moterų veikmę—be didesnių kaš- 
E tų—ir prie te jums išeis pigiau negu paprasti produktai. Lai (Jo.' 
= buna jūsų stotimis. Važiuokit į artimiausiąją.

THE COLUMBIA REFINING CO., CLEVELAND
— “Pennzip ir Pennzip Ethyl

P E N N Z I P
E Ypatingas Naujas Lalias Gasas už
I PENNZOIL |
- Entuziastiškai daugybės motoristų vadinamas ‘geriausias pasaulyj’ E
1 . PENNZIP Ethyl f
| THE COLUMBIA REFINING COMPANY | 
Ė Cleveland =
(linilHIIIIIIIlllllHIIIIIIIIIIllllllllllllIlllllllllllllllliillllllllllllHIIIIIIIillllllllllllllillllK

Reguliarę Kainą

— PAIN-EXPELLER* m-
Įreg. J. V. Pat. Biure, 

naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išims skaudėjimą iš sustingusių geliamų sąnarių, 
užkirs kelią ankstyviems peršalimams.

PAIN-ĖXPELLERIS" laiku panaudotas daugeliui užtikrino 
darbo palaikymą.
Kaina 35c. ir 70c. - - - - Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbaženklj.

♦

j DOL ARINĖS DIENOS!
j
! Ketvirtadieni — Penktadieni — Šeštadienį
{ Trys dienos kuomet jūsų Dolaris pirks dvieju dolarių
i vertės reikmenų — nepraleiskit šios nepaprastos progos 

kuomet gaunat sutaupyti pinigų.

THE KRAMER & REICH CO.
t 7002-01 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

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

J. J. LAZICKAS
6107 Superior ave. ENd. 4635

Banks P rinte rs-Publishers
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498 “DIRVA”
6820 Superior ave. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS
1308 E. 68th St. ENd. 4932

Bulging Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue 
M. ROMAITIS 

13416jEdgewood Avenue

Photographers
ANTANAS BARTKUS

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

6412 White Ave.

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS 

7607 Star Ave. Hend. 0732
Dry Cleaners

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

C. F. PETRAITIS
6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
RestaurantsJOE BLAŠKEVIČIUS

1168 East 77th Street
B. GUDŽIŪNAS

6901 Superior ave. ENd. 9720, 
KAZ. OBELIENIS

1404 E. 66th St. HEn. 6716
T. NEURA

2047 Hamilton ave. PR. 9709 1

BOLES. ANDERSON
1264 E. 71 Street

T ailors
JONAS BRAZIS

G905-07 Superior..av ENd. 0756
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Ruošia Statybos įsta
tymą

Iki šiam laikui Lietuvoje 
dar naudojimąsi Rusų sta
tybos Įstatymai, kuris yra 
jau pasenęs ir musų die
noms netinka. Savam įsta
tymui ruošti prieš kelis mė
nesius buvo sudaryta spe
ciali komisija, į kurią įėjo 
vyriausias statybos inspek
torius, inž. Novickis, inž. 
Reisonas ir inž. ‘Jankevi
čius. Prieš kiek laiko pro
vizorinį statybos įstatymą 
ši komisija yra paruošu
si ir užklaususi dėl jo pasi
sakyti miestų ir apskričių 
statybos komisijas. Pasku
tiniosios šiomis dienomis 
savo nuomonę dėl šio įsta
tymo jau yra pareiškę. Ko
misija dabar šį projektą vėl 
svarstys ir priderins, jei 
ras galima, apskričių bei 
miestų statybos komisijų 
pageidavimus. ■ Komisija, 
galutinai paruošusi staty
bos įstatymą, ji perduos 
svarstyti vidaus reikalų mi
nisterijos tarybai.

“L. U.”
V ilniui Vaduoti Sąjun

gos Suvažiavimas
Kaunas. — Vilniui Va

duoti Sąjunga Lietuvoj įsi
steigė Balandžio 26 d. 1925 
m. Jos Centro Vykdoma
sis Komitetas kasmet laiki
noje sostinėje Kaune šau
kia skyrių atstovų suvažia
vimus, kuriuose apsvarsto- 
ma sąjungos nuveikti dar
bai ir nustatoma gairės at
eičiai.

Šiais metais - suvažiavi
mas įvyko Spalių 4 ir 5 dd. 
Dalyvavo 188 atstovai ir 
apie tiek pat svečių, tarp 
kurių ir Amerikos Lietu
vių žurnalistai: D. Klinga

ir Pr. Zdankus. Suvažia
vime pirmininkavo sąjun
gos įkūrėjas Prof. F. Ke
mėšis. Suvažiavimą sveiki
no Respublikos Preziden
tas, Vyriausybė, įvairios 
sąjungos ir daugelis kitų 
organizacijų.

Centro Komiteto Pirmi
ninkas Prof. M. Biržiška 
pranešė kad sąjunga yra 
išaugus į vieną didžiausių 
Lietuvoje organizacijų ir 
turinti 288 skyrius su apie 
15,000 narių. Sąjunga tu
ri savo rimtą organą, “Mu
sų Vilnius”. Sąjunga kas 
kartas auga ir savo darbą 
plečia. Daug dėmesio krei
piama į Vilniaus propagan
dą, santikių su Ukrainie
čiais ir Gudais išplėtojimą 
ir viso pasaulio Lietuvių 
subūrimą šiam darbui. (Čia 
buvo plačiai pranešta apie 
V. V. S. atstoyo darbą A- 
merikoje.) Taip pat sten
giamasi tautoje auklėt tau
tinė sąmonė ir Vilniaus 
meilė. Tam tikslui pasiek
ti skyriai ruošia paskaitas 
Vilniaus klausimu ir dirba 
kitą kulturinį darbą.

Darbas labai trukdosi del 
iėšų stokos. Sąjungos me
tinis biudžetas yra apie 
135,000 litų. Ši suma to
kiam dideliam darbui kaip 
Vilniaus atvadavimui, yra 
labai maža.

Be pirmininko praneši
mo, dar išklausyta Centro 
Komiteto iždininko, “Musų 
Vilniaus” redaktoriaus, re
vizijos komisijos praneši
mai ir Sąjungos vice-pirmi- 
ninko Dr. J. Purickio refe
ratas: “Vilniui Vaduoti Są
jungos veikimo gairės”.

Savo referate Dr. Puric
kis nurodė kad viena sąjun
ga Vilniaus neatvaduos. Čia

reikia sujungti visas tau
tos pajiegas. Reikia tau
toje ugdyti patriotizmas, 
kultūra, dorovi n g u m a s , 
taupumas, darbštumas ir 
visais kitais budais ruoštis 
į atvadavimo darbą.

Po pranešimo ir refera
to buvo labai gyvos disku
sijos, per kurias atstovai 
pareiškė savo nuomones del 
sąjungos veikimo. Suvažia
vimas gyvai pritarė “Gele
žinio Vilniaus Fondo” įstei
gimui ir priėmė naują są
jungos administracinio pa
skirstymo statutą.

Taip pat išrinkta naujas 
Centro Vykdomasis Komi
tetas, į kurį inėjo: Prof. M. 
Biržiška, Prof. F. Kemėšis, 
Dr. J. Purickis, Kan. J. Tu
mas, K. Lapinas, M. Kubi- 
liutė ir V. Augulis.

Suvažiavimas priėmė ke
letą rezoliucijų ir pareiškė 
griežtą protestą prieš tą 
dieną Lenkų nužudymą 
Lietuvos policininko Jurgio 
Kybarto.

Suvažiavimas pasveiki
no : Respublikos Preziden
tą, Vyriausybę, Vilniečius, 
Amerikiečius, Kauno arki- 
vyskupą-Metropolitą, Uk
rainiečius ir Gudus, Šaulių 
Sąjungą, Savanorių Sąjun
gą, kariumenę ir Lietuvius 
darbininkus Francuzijoje.

Atstovai aplankė Karo 
Muzejų ir pagarbė žuvu
sius del Lietuvos laisvės.

Reikia palinkėti V. V. 
Sąjungai sėkmingai ruoštis 
į didį tautos žygį, kad ki
tais mestais atstovai suva
žiuotu jau i tikrąją sostinę 
Vilnių! ' J. K. Ss.

Praleidimas Kalėdų
- Lietuvoje

šiais bedarbės metais daugu
mas Lietuvių grįžta į Lietuvą 
praleisti žiemos laiką Lietuvoj, 
pavasarį, jei laikai pagerės — 
sugrįš atgal. Kiti grįžta į Lie
tuvą praleisti laiką Lietuvoj 
Kalėdų šventėmis.

Kad padarius kelionę įdome
snę, keliauk švedų Amerikos li
nijos rengiamomis Kalėdų Eks
kursijomis išplaukiančiomis iš 
New Yorko Gruodžio 2 d. laivu 
“Drottningholm” ir antra eks
kursija išplaukiančia Gruod. 8 
d. motorlaiviu “Gripsholm”.

Kaip yra jau žinoma švedų 
Amerikos linijos laivai palaiko 
nuolatinį ir tiesioginų susisie
kimą su Klaipėdą per Švediją. 
Tad tų ar bile kurių kitų ren
giamų ekskursijų per šią liniją 
keleiviai nuvežami tos pačios li
nijos laivas tiesiog į Klaipėdą. 
Nereik švedų vizos, nėra muitų 
peržiūrėjimų ar ekstrą išlaidų 
Lietuvos keleiviams važiuojant 
tranzitu per Švediją.

Keleiviai važiavę viršminėtos 
linijos laivais yra labai paten
kinti ir papasakoja gerų įspū
džių iš kelionės. Naudokis mo
derniškais, naujais ir dideliais 
Švedų motorlaiviais. Jei manai 
atlankyti Lietuvą, lai sekanti 
kelionė buna švendų Amerikos 
linija, ja patenkinti yra visi va
žiavę — busi patenkintas ir 
Tamsta. Laivakorčių kainos iš 
New Yorko ar Bostono į Klai
pėdą $94.50, į Ten ir Atgal 
$157.00. Visais . kelionės reika
lais, prašyk specialio Kalėdų 
Ekskursijų cirkuliorio ar kitų 
rengiamu ekskursij tF ateinančią 
vasarą šios linijos laivais. 
Kreipkis pas vietinį agentą ar
ba tiesiog į linijos raštinę: 21 
State St. New York, N. Y. 
(Tėmik garsinimą telpantį šia

me laikraštyje.)

COMMUNITY FUND 
VAJUS

vajuje mes turim pasirinkt tarp 
“Ateinančiame Community Fondo 

Clevelando būdų ir Maskvos būdų”, 
pasakė Rabbi A. H. Silver į 600 ka
pitonų businčio vajaus pastarame 
susirinkime Hotel Allerton.

Rabbi Silver pasakė kad dabarti
nė padėtis verčia vargšus linkti prie 
komunizmo, sako jog ateina laikas 
kada žmonės, išmesti iš darbų, ne
norės stovtėi gatvėse ir vargti, ba
dą kentėti. Jie eis į namus turtin
gųjų, kurie pertekliuje gyvena ir 
turi visus patogumus.

Mes turim tą situaciją susitikti 
akis į akį ir suprasti kad yra tik 
vienas būdas palengvinti vargšams 
dabartiniame nuslugime — turim 
duoti tie kurie galim — aukauti į 
Community Fondą.

“Šymet dovanos labiau negu kita
dos bus reikalingos, todėl tie kurie 
gali duoti privalo duoti neskupč- 
dami. Dabartinė padėtis yra rim- 
at, bet ne beviltė, ne desperatiška, 
sako Silver. Niekados Community 
Fondas nesusidur esu tokia užduo
timi kaip šymet, bet aš esu tikras 
kad Fondo planas, kokį jį Clevelan- 
das užsibrėžęs, bus pasekmingai 
pravestas.

Edwin Baxter, kampanijos pirmi
ninkas, paaiškino kaip yra Anglijo
je, kad turtingieji galėtų suprasti 
jog jie privalo savo turtais dalintis 
su vargšais:

“Jaunas nevedęs vyras Anglijoje, 
uždirbantis $1,800 į metus, moka 
nacionalei valdžia į metus $353 tak
sų, kuomet Amerikoje už tokią in- 
eigą taksų temoka $3.38. Vedęs 
žmogus Anglijoj, su pora vaikų, už
dirbantis $5,000 į metus, moka val
džiai taksų $958.80 kas metai. Su
vienytose Valstijose moka tik $12.38.

Taigi, Community Fondo vajaus

darbininkai darys didžiausį spaudi
mą išgauti iš turtingųjų, iš biznie
rių ir iš visų kas tik gali, reikalin
gą sumą.

Vajus prasidės Lapkričio mėn. vi
duryje ir tęsis per savaitę laiko.

PAJIEŠKOJIMAI
Šie asmenys gyveną Ameri

koje yra jieškomi:
Dagis, Jurgis. 1921 metais 

gyvenęs Chicagoje.
Daračiunas, Jurgis, kilęs iš 

Taujėnų vals., Ukmergės apskr. 
Pirm karo gyv. Detroit, Mich.

Dovidonis, Motiejus. Gyvenąs 
Chicago je.

Gedvilas, Jurgis. 1914 m. gy
venąs Chicago j e. Atsiliepė jo 
sesuo, Mikalina Klimaitė.

Jogminas, Hans. Gyveno Sar
ben, Nebraska, pas B. Koester.

Mockus, Dominikas. Kilęs iš 
Skuodo vals., Kretingos apskr.

Sadauskas, Pranas. Kilęs iš 
Raseinių miesto. Gyvenąs Chi
cago je.

Schroderis, Petras: 1922 me
tais gyvenęs Chicagoje.

Varšinskas, Jackas. Gyvenęs 
Chicagoje.

žilinskis, Petras. Gyvenąs 
West Frankfort, Illinois.

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

Lietuvos Konsulatas,
Rm. 1904 - 201 North Weuls St.

Chicago, Illinois.

’arsiduoda Visur

5!

Šeštadienį
vieju dolarių
•astos progos
Į.

CO.
biddings Rd. j

Judge of the Municipal Court

EMERIDH B. FREED
BALSUOKIT UŽ

Rceomenduojamas per

Cleveland Plain Dealer
Cleveland Press

Cleveland News

X Emerich B. Freed
Balsavimas Utarnikc, November 3 d.

-

Emerich B. Freed
už Teisėją
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LENKAI NUŽUDĖ LIE
TUVOS POLICININKĄ 
Lenkai, pagrobę Lietuvos 

trečdalį su sostine Vilnium, 
ne tik kad terorizuoja pa
vergtus Lietuvius, bet daž
nai užpuola ir administra-j 
cijos linijoj einančius sar-, 
gybą Lietuvos policininkus 
ir šiaip apšaudo pademark- 
linijos gyventojus.

Spalių 4 d. 9 v. ryto Tra
kų apsk. V rajone Lenkai 
vėl nužudė policininką, Jur
gį Kybartą, kuris vyko į 
sargybai paskirtą vietą. 
Beeinant .administrac i j o s 
linijos takeliu, iš Lenkų pu
sės į Kybartą buvo paleis
ta du šūviai, kurie jį mirti
nai sužeidė ir jis už kelių 
minutų mirė. Išgirdę šū
vius, skubėję ja pagalbon 
kiti policininkai taip pat 
Lenkų kareivių buvo ap
šaudyti.

Gana jau Lenkams gerti 
pavergtų brolių kraują ir 
žudyti Lietuvius! J. K. Ss.

REMKIT ŠIUOS KANDIDATUS 
Cleveland Bar Association Rekomen

duoja savo Kandidatus į 
Teisėjus O 'i

Per eilę metų Bar Association pa
renka ir rekomenduoja iš savo tarpo 
advokatus kurie yra tinkami užim
ti įvairias Teisėjų vietas. Dabarti
niais rinkimais rekomenduoja se
kančius, už kuriuos pataria balsuoti 
Lapkričio-Nov. 3 d.:

MUNICIPAL COURT 
CHIEF JUSTICE 

BURT W. GRIFFIN

MUNICIPAL COURT 
OSCAR C. BELL 
ERZA SHAPIRO 

FREDERICK W. FREY 
JAMES B. DOLPHIN 

L. L. MARSHALL 
FRANK C. PHILLIPS 
MAURICE J. MEYER 
JOSEPH F. SMITH 

ALFRED L. STEUER

MR. JOHN LOGAN
Mr. John Logan, 10707 Lee Ave. 

nue yra Kandidatas ant Council 4- 
tam Districte. Mr. Logan rišasi su 
Columbia Refining Co. ir jis gerai 
žinomas ir pagerbtas ne vien jo 
Districte bet ir per visų teritoriją 
East Cleveland’o kur jo veikimai yra. 
Jis padarytų save geru perstatytoju 
į Council jo Districte.

Mr. John R. Logan 10707 Lee Avė. 
jūsų kandidatas į Council Ketvirtam 
Districte.

Balsuokit Pirmu - 1 - Parinkimu už
1 JENNIE K. ZWICK

Kandidate į

CITY COUNCIL
4th District

John R. Davis

nsurance
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Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS
Lietuvis Graborius

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsit tei- 
Miiga patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams į ir iš ligonbučio. Kainos 
sažining’ausios. žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
G621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

Kandidatas į 
Miesto Tarybą 
—Councilman —
iš 3-jo Distrikto

Lietuviai, jums rupi mies
to ir jus pačiu gerovė, to
dėl balsavimo dienoje, 
Lapk. 3, padėkite ties jo 
vardu skaitlinę 1

1 John R. Davis

Balsuokit Pirmu Parinkimu Už

EMIL J. CROWN
kandidatas į

Miesto Tarybą-Councilman
iš

; i ' ■ 'y ■ . 1
3-jo Distrikto

Jis paeina iš draugingi? lietu
viams ateiviu šeimynos. Tat gi 
balsavimo dienoje, Antradieny, 
Lapkričio 3 d. balsuodami padė
kite ties jo vardu num. 1 taip:

1 Emil J. Crown

DONO KAZOKAI 
36 RUSAI AFICIERIAI 

Vyriškas Choras 
Lapk.-Nov. 2 

Pradžia 8:30 vak. 
MUSIC HALL 

Public Auditorium

Išnuomavimui 
SALĖS

Salės ir kambariai viso
kiems draugijų susirinki
mams ir parengimams. Su 
virtuvėm pokilių valgiams 
gaminti. Pigiai. (45)

Frances Krasovic
6025 ST. CLAIR AVE.
Telef. HEnderson 8141

O ROSEDALE ©i 
'Ory Gleaning Col

HEnd. 7906 j
4 C. F. PETRAITIS, Prop, f
| 6702 Superior Ave., |

BIRUTES’
SALDAINIAI
Reikalaukite “Dirvos” 
krautuvėje skanių Lie
tuviškų “cukierkų” ga
mintų ir importuotų iš 
Šiaulių, “Birutės” sal
dainių fabriko produk
tų. Jos yra nesulygi
namai geresnės už vie
tines saldaines. Svaras 
75c. Su persiuntimu į 
kitus miestus $1.00.

“Dirvos” Krautuvė
6820 Superior av. Cleveland, O.

Remkit Gerus
Teisėjus

MUNICIPAL COURT 
CHIEF JUSTICE 

~ BURTON W. GRIFFIN

MUNICIPAL COURT

X | OSCAR C. BELL 
T” ERZA SHAPIRO

X | FREDERICK W. FREY 
Vj JAMES B. DOLPHIN

X | L. L. MARSHALL
X | FRANK C. PHILLIPS
X | MAURICE J. MEYER 

"x”j JOSEPH F. SMITH

X | ALFRED L. STEUER

KADANGI JIE YRA
Plačių Pažiūrų

Teisingi ,
Atsakomingi 

Žmoniški
Užgirti per The 

Cleveland Bar Association

Judicial Campaign Committee

A. V. Cannon,
Chairman

Perry A. Frey,
Manager.

Nusinekit šitą į balsavimų 
budelę su savim.

Tarpe tų kurie yra kandidatais ant 
Municipal Teisėjo šį rudenį, Emerick 
B. Freed yra tinkamiausias su jo 
atsižymėjusiu rekordu, galimybe, bu- 
du, kas suteikia atsakančiu Teisėju. 
Jis yra užgirtas Advokatas, kuris . 
patyręs advokatūrą su atsakančioms 
Tiesų firmoms, kurios tuomlaik yra i 
Suvienytų Valstijų Senate. Gerb. 
Robert Bulkley yra jauniausias na
rys. Apie 3 metus jis buvo pagelbi- 
ninku Apskrities prokuroro kur jis 
priparodė savo galemybes publikai 
ir Advokatūrą Clevelande.

Jo tinkamumas geriaus negalimas 
būti jo išbalsavimui kadangi The 
Cleveland Bar Association, The Ci
tizen’s League, per 3 dieninius laik
raščius Clevelande: Plain Dealer, 
The Press ir The News.

Sausio mėn. 1929 jis buvo paskir
tas pagelbininku prokuroro per Ray 
T. Miller ir nuo to laiko turėjo są
ryšius su šiuom ofisu. Svarbiausi 
skyriai del ištyrinėjimų ir priparo- 
dyjimų teisių jo buvo suteikti del 
“Grand Jury”. Laiku įo sąryšiavimo 
su prokuroro ofisu, jis buvo vadovu 
grand jūrės tyrinėjimuose Mieste 
žemės apgavystėse nuopolis Mer
chants Trust Bank Clevelande ir nu- 
smukimas The Union Mortgage Co. 
paminint vos tiktai kelis atsitikimus, 
kurie nustebins ir tėmys į šiuos da
lykus.

Jo išbalsavimas teisman butų pri- ■ 
imtas kaipo tikras teisėjas, kuris 
teisingas, nebaimingas, bepartyvis ir 
sumanus apie kasdieninius atsitiki
mus musų didelius nesmagumus už
tikrinta kad jis pilnai pasitarnaus 
žmonijai. Jis ne bus perstatytoju ma- 
ųž grupių, bet jis nori būti žinomas 
kaipo abelnas žmonių sirdise jis bus 
tvirtas kada proga reikalaus ir jis 
bus nuoširdus kada faktai ir nuoti- 
kiai prirodys. Racketeers ir publikos 
priešai patirs, kad jie negali apgau
dinėti tiesas su Teisėju Freed kada 
jię i(>us-Teigėju •ir kiti' praSkaltelin'i1 "• 
kurie papildo mažus prasižengimus , 
o ypatingai pirmu kart jie patirs 
kad jis yra visaus proto ir meilias' 
širdies.

Butų geistina ištiesų, kad jį iš-, 
balsuotų su dideliu daugumu balsų.

EMIL J. CROWN
Kandidatas į miesto tarybą-City 

Council, iš 3-jo Districto.
Iš profesijos-Advokatas, 514 Wil

liamson Bldg.. Gimė Liepos 21 d., 
1897 m., Pauca City, Okla.

Baigęs Ohio State Universitetą ir 
Cleveland Law School.

Yra užgirtas Lietuvių Demokratų 
Kliubo.

Jis yra demokratas, jaunas ir c- 
nergingas žmogus, žada daug pasi
darbuoti musų miesto gerovei, ir 
tat prašo lietuvių balsuoti už jį 
Lapkričio 3 d. pažymiant skaitline. 
No. 1.

Aiškus dalykas, kad lietuviai 3-jo 
Distrikto parems. Visgi mums arti
mesnis, negu anglas pasipūtėlis, ar
ba vokietis.

JENNIE K. ZWICK
Ji yra žmona žinomo Lietuviams 

daktaro Isidore Zwick, paeinančio iš 
Lietuvos. Ji pati tapo Lietuviams 
žinoma jau virš trys metai atglal, 
kada ji suorganizavo ir įstegė Žy
dų Kultūros Darželį ir paskui susi- 
nešus su Lietuviais patarė ir pagel
bėjo miesto atrybojc išgatfti Lietu
viams sklypą žemės steigįnjųi Lie
tuvių Kulturiiio Darželio.

Ji dabar yra kandidatė į Miesto 
Tarybą (City Council) iš 4-to Dis
trikto,' kuris plačiai Lietuvių apgy
ventas.

Balsuodami ųž ją turėsim miesto 
taryboje labai artimą sau ypatą ir 
užtarėją svetimtaučių reikalų. Ji 
yra aukšto mokslo moteris, smarki 
kalbėtoja ir plačiai pažystanti atei
vių gyvenimą.

Gaišuodami už ją padėkit ties 
vardu Jennie K. Zwick numerį 1.

K. STONIS
6824 Superior Ave.
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Rond

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.
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Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkese
’ “DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

J. KOMARAS lankėsi Cleve- 
lav.de ir “Dirvos” redakcijoje. 
Jis turėjo imtynes antradienio 
vakare su Mike Slagle.

15,000 Ohio valstijos moky
tojų turės savo suvažiavimą 
Clevelando Spalių 30 d.

ORLAIVIŲ lenktynės atsibu
vusios pereita Rugsėjo mėnesi 
išėjo finansiškai labai nepasek- 
mingai: promoteriai panešė net 
$112,808 nedatekliaus. Kitą 
metą lenktynes vėl rengs.

“DIRVOS” Redaktorius Kar
pavičius antradienį išvažiavo i 
New Yorką į laivakorčių agen
tų suvažiavimą. Apsilankys ir 
Providence, R. L, pas savo gi
mines. Gryš sekmadienį.

PASISEKI. Pereitą sekmadienį 
šv. Jurgio . salėj buvo pasekmingas 
Magilto Karužos vakaras. Žmonių 
buvo daug. ,

Iš PRIEŽASTIES suėjusių 
šiame numeryje daugelio poli
tiškų skelbimų vietos žinios tu
rėjo užleisti jiems vietą. At
siprašome skaitytojų. Kitame 
numeryje vėl viskas eis po se
novei.

VITAITIS klastuoja žinias. 
Vietinės SLA. kuopos rengia 
SLA. jubilejų. Jubilejaus ren
gimo komisijos pirmininkas A. 
šmigelskis pasiuntė laikraš
čiams pranešimus apie rengia
mas prakalbas, į kurias užkvie
sta ir SLA. Prezidentas Gegu
žis. Pasiųsta ir “Tėvynei”. Ir 
štai kaip Vitaitis “Tėvynėje” 
dapildo pasiųstą žinią:

“Ypač bus žingeidi! išgirsti 
SLA. prez. S. Geguži.... Da
bai- juk siaučia visokie prasi
manymai apie musų organiza
ciją; jie, toli gražu, neatatinka 
tikrenybei; p. prezidentas pa
sistengs tuos prasimanymus 
pilnoje to žodžio prasmėje nu
šviesti....” ir tt. ir tt.

Tai yra grynai Vitaičio žo
džiai. Jis ir iš SLA. jubilejaus 
noi i išvirt politišką košę. Iš
rodo kad Vitaitis siunčia Gegu
ži į Clevelandą papasakot' ŠLA. 
nariams kad garsus Liepos 24 
d. Vitaičių skandalas SLA. cen
tre yra tik “Dirvos” prasima
nymas, daugiau nieko....

SLA. nariai daugiau išmano 
negu skandalistas Vitaitis ir 
nenori kad Prezidentas atva
žiavęs čia tokias nesąmones 
kalbėti!. Nariai taipgi žino kiek 
bereikalingai išmėtyta pinigų 
Dcvcnj gaudant, Jurgeliutę be
metant ir Vitaičius beteisinant.

SLA. Narys Pusplikis.

Nuo pereito sekmadienio ant 
Superior, Payne Ave. ir Wade 
Park Ave. tramvajų “nuo 21- 
mos gatvės iki miesto centro 
Įvesta važinėjimui kaina tik 5c.

Apdegė. Adela Damukait s, 4 
metų gyvenanti 6820 Zoeter 
Avė. tapo nuvežta i Polyclinic 
Ligoninę Spalio 27 dieną sun
kioj padėtyj nuo apsidegini- 
rno kada siekė per pečių su at
dara liepsna. Tuo tarpu motina 
dirbo ką nors skiepe ir kada 
pribėgo prie mergaitės nudra
skė liepsnojančius drabužius. 
Kaimynai pašaukė policiją.

Iš Moterų Veikimo
Čia randasi Lietuvių Moterų 

Kliubas —gyvuoja jau šeštas 
metas—prieš rinkimus kiek ga
lėdamas pasidarbuoja, o ypatin
gai mums lietuviams artimą 
žmogų kandiduojant i kokią 
nors vietą.

šimet artimiausias yra, tai 
John L. Mihelich, kandidatas 
ant teisėjo (judge). John L. 
Mihelich gana ilgą laiką teisin
gai ištarnavo miesto taryboj". 
Jį išbalsavime turėsime gera 
teisėjų ir reikalui esant turėsT- 
me gerą ir teisingą užtarėją.

Todėl Clevelando lietuviai! 
Balsuokit 3 d. Lapkričio, padė- 
dąmi kryžiuką už John L. Mi- 
elich. Kliubietė.

LIETUVIAI BALSUOTOJAI.
Kuomet nueisite į balsavimo 

budeles Lapkričio 3 d. ii- bal
suosite ant teisėjų, visupirma 
padėkite kryžiuką už John L. 
Mihelich, nes juk visi žinote jo 
nuopelnus, todėl čia nėra ko nei 
kartoti; žinote, jog jis yra pil
nai tinkamas į teisėjo vietą. O 
iš antros pusės, jis mums lietu
viams yra daug pasidarbavęs. 
Tai artimiausias lietuvių drau
gas ir net lietuviams giminin
gas. Jį remia daug amerikonų 
organizacijų r svetimšalių poli
tinės organizacijos. Pirmoj vie
toj yra indorsinęs Lietuvių De
mokratų Kliubas. Todėl nėra a- 
oejoės, kad visi lietuviai pilie- 
■iai, be skirtumo, balsuos už 
John!,. Mihelich, atsilyginimui 
už jo draugingumą ir didelį lie
tuviams visokiais atvejais pa

tarnavimą nes pilnai yra užsi
ginęs.

iš Collinwood

pas pp. Kundrotus 1035 E. 140 
St. Visi buvusieji žada atsi
vesti dar po vieną naują kos- 
tumerj, taip jiems patiko pe
reitos subatos pasilinksmini
mas.

LAPK. 1 d., šv. P. N. P. pa- 
rapjos salėj bus rodoma ma
giški “stebuklai”. Magikas Ka- 
ružis parodys žmonėms kad jo 
pirštai gali veikti greičiau ne
gu žmogaus akis. Pelno dalis 
eis parapijai.

LAPK. 8 d. Moterų Sąjun
gos 36 kp. statys scenoje “Dai
na be Galo”, komediją. Ten 
bus ne tik daina be galo, bet ir 
juokų be galo. Bus dainos, šo
kiai ir kiti pamarginimai su ge
romis dovanomis.

LAPK. 15 d. naujos parapi
jos vaikų bažnytinis choras 
pirmu kartu statys scenoje 
dviejų aktų veikalą, “Į Moks
lą”. Kaip suaugusieji vaidina 
tą mes gerai žinome. Bet atei
kit pažiūrėti kaip vaidins vai
kučiai tarp 7 ir 15 metų. Vai
kų choras padainuos keletą dai
nų. Bus piano solo ir balso 
duetų. Kauno žydas žada iš
krėsti daug šposų Collinwoo- 
diečiams. Bus šokiai.

SPALIŲ 25 d. Vyrų bažnyti-, 
nis choras pirmą kartą giedo-. 
jo mišias. Dabar rengsis prie • 
keturiasdešimts valandų atlai-' 
du, kurie atsibus naujoj parai Į 
pijoj trumpoje ateityje, ir prie > 
kalėdinių giesmių. Choro pa-, 
mokos atsibuna penktadieniais 
tuoj po šv. Valandos pamaldų.

Rep.

Spalių 19 d., po ilgo sirgu- 
liavimo, mirė senų Clevelando 
gyventojų sūnūs Pranas Vaiš
vila, 18810 Meredith Ave., Eu
clid Ohio. Palaidotas su bažny
tinėms apeigoms iš šv. Kry
žiaus (Holy Cross) bažnyčios. 
Paliko savo antrąją pačią E- 
leną (lenkę), Lorencą 12 m., 
nuo pirmosios pačios sūnų, tė
vus, brolius ir seseris dideliame 
nuliūdime. Velionis, ant kiek 
teko pažinti, buvo ,ęsro budo, 
atviros širdies ir teisingas žmo
gus. Lai jam buna ramu ilsėtis 
šioje žemelėje. Rep.

SPALIŲ 20 d. naujos para
pijos kortavimas davė gryno 
lelno $55.75. Tai buvo vaisin
giausia “card party” šį rudeni.

SPALIŲ 24 d. atsibuvo Mo
terų Sąjungos 36 kp. “card 
party” pas pp. Kundrotus, ku
rie davė labai geras dovanas 
“čampionams” kortuotojams ir 
ouikiai visus pavaišino, šokta

Karužos magiškų stebuklų vaka
ras atsibus NAUJOS PARAPIJOS

KANDIDATAS CLEVELAND
BOARD OF EDUCATION

ki vėlumui. I salėje, Nedėlioj, LAPN. 1 d., nuo
SPALIŲ 25 d. ŠV. P. N. P. [7:30 vai. vakare. Atsilankykit pa- 

oarapijos paskutinis Šių metų matyti, pasijuoktą prisistebėti kaip 
oiknikas buvo taipgi pasekmln- žmogus’ gali padaryt tokius Stebuk
las. žmonių į šokius ir korta- lūs. Karuža yra vienatinis dabarti- 
vimą prisirinko apie 300. Kiek niu laiku Amerikoje Lietuvių ma
uko pelno dar nesužinota, bet gikas, plačiai dalyvauja Anierik >- 
turbut sieks arti šimto. niškuose teatruose, ir dabar pasiry-

SPALIŲ 31 d., šeštadienio žo aplankyt savo brolius Lietuvius, 
vakare, bus antra Moterų Są- Suaugusiems įžanga 25c., vaikams 
jungos 36 kuopos “card party” 15c. Pelno dalis naujai parapijai.

BALSUOKIT UŽ 

JOM L MIHELICH 
JUDGE

Gabus ir mokytas žmogus, James 
■' :-;enbaum yra kandidatas į Cle- 
' ’ '.i'.do Mokyklų Taryba. Jis yra 
.i imęs ir mokinėsi Clevelande, pa- 
žys ’ šį miestą ir jo žmones.

Jo platforma yra tokia:
I. Taksų mokėtojai perdaug jau 

imk’ taksų Mokyklų Reikalams ir 
: Jkyklų vedimui. Viso miesto poli- 
e jus, ugniagesių ir kitiems reika
lams sunaudojama $13,000,000 į me
tus, o mokyklų reikalam! net 17 
i Ulijoną į metus. Prie to Mokyklų 
Taryba turi 25 milijonus dolarių 
sk >!os. Taigi reikia didelės ekono
mijas. Mokytojoms reikia gerų al- 
‘ i taipgi. Tą viską galima šutai-! 
Irvt, t odei Mr. Metzenbaum turi la- 
Lii praktiškus tam planus. Jis sto-! 
vi už statymą mokyklų praktiškų, 
o ne puošnių iš lauko, kas brangiai 
1-Ut ->jj. Balsuodami už jį pada-1 
i, r -r > visam miestui.

JL jr.t -18 m. amžiaus; baigė tei-, 
siu mokslą būdamas 21 m. amžiaus.

Buvęs councilmo- 
nas Mihelich yra 
lietuvių prietelius 
ir rėmėjas. Plačiai 
žinomas visiems.

Todėl balsavimo dienoje— 
Lapkričio 3 d., 1931—bal
suojant ant teisėjų-judges, 
visupirma parašykite kry
žiuką ties jo vardu šitaipr

X John L. Mihelich
Apgarsinimas—auka Lietuvių Moterų Kliubo.

BALSUOKIT
Pirmu Pasirinkimu už

Frank M. Surtz
Kandidatas j Oily Council

Iš 3-jo Distrikto

Jis yra demokratas ir partijos re- 
memas,remiamas daugelio organi

zacijų. Kad pagerint miesto val
džią, lietuviai balsuodami Lapk. 3 
privalo ties jo vardu padėti 1.

1 | FRANK M. SURTZ

Balsuokit Prieš Aukštus Taksus.
Į Dabartiniai laikai yra tokie kad tūkstančiams Clevelando gy- 
i1 ventojų reikalinga pagalbos.

Reikalinga didelių sumų pinigų aprūpinimui žmonių kurie 
i i neturi darbo ir jų šeimynų šią žiemą ir pavasarį, o gal ir dar 

ilgiau.
Didelė dalis šių pinigų turės paeiti iš taksų.
Kožnas taksų mokėtojas noriai sutiks duoti kiek išgali pa- 

! gelbėjimui nelaimingųjų. Tuo pat laiku, taksų mokėtojai pri
valo žiūrėti kad nebūtų apkraunami nereikalingais taksais ko
kių nors viešų dalykų įrengimui kurie dabar neturi vietos ir nė
ra pamato už juos balsuoti.

Tarp nereikalingų sumanymų yra tai pasiūlymas nubalsuo
ti $2,500,000 iš jūsų pačių kišenių didinimui miesto šviesos iš- 
dirbystės. Visai nėra reikalo dėti daugiau pinigų į dabartinę 
miesto elektros gaminimo stotį, nes ji yra gana didelės ii- ne
reikalauja didinimo.

Clevelandas puikiausia aprūpintas elektros šviesa. Taip 
puikiai kad net ir užrubežiuose žino apie tai, ir prie to šviesą 
gaunam labai pigiai.

Leidimas daugiau pinigų didinimui elektros stoties butų tik 
pagalba kitiems miestams, kur šviesa butų siunčiama. Tas ma
žai ką reikšte Clevelando gyventojams.

Jokis protaujantis žmogus negali dasileisti sau balsuoti už 
didinimą ir taip didelės įmonės ir leidimą tam tikslui $2,500,000

; Endorsuojamas ir remiamas miesto laikraščių, Citizen’s League, John L.

į Mihelich’o teisių partneris. Bus atsakantis gynėjas ateivių reikalų.
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žmonių pinigų, nes tai butų tik aikvojimas.
Nubalsavus tą sumą, gyventojai butų apdėti taksais per 15 

metų. Chamber of Commerce patyrė kad tas tik apsunkintų 
taksų mokėtojų kišenius, jokios kitos naudos neduotų.

Balsuokite AGAINST kur bus pasiūlyta ant balsavimų lak
što miesto šviesos stoties didinimui.
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Atmeskit šiuos Bondsus!skolų

Light Plant Bonus!

October 23, 1931

Jei ir butų $2,500,000 atliekamų nieko nevei- 
kenti, tik traukenti nuošimčius tai tie pinigai 
turėtų but naudojami del biednų palengvinimo.

apie viseki biznį kokį tik gali gauti. Mes per
matome kad atrodo blogas išvadžiojimas del 
miesto kad prigelbėti kadangi beveik vsos Kor
poracijos apsisaugoja.

prižada.
’ 1-' į ’

Štai ir kitas Bonų padavimas aąt Baloto, daug- 
daugiau vertes prigelbejimui. Statas prašo 
tik vieną trečdalį—reikalinga 300 kurtų dau
giau.

Priverskite Juos
Palaikyti Jų žodį!

Balsuokite Prieš
The Muny Light Plant

Meteis praėjo, -----  Clevelando žmonija balsavo už bondsUs ver
tės $31,500,000. Jie tai darė ant City Hall’s prižadų, kad daugiau 
bondsų tokių nebus (apart dėl gerovės reikalų) per 5 metus.

Tuomlai City Hali maldauja ir vėl net už $2,500,000 padidint 
... IVT_____ I Lu D!__iThe Muny Light Plant.

Šie Bonų išleidimai

Tėmykit ant miesto

Atmeskit
Editorialas iš The Cleveland News.

Ekonmiškas nelaimingas kariavmas 
sunkus šiomis dienomis dei atsiekimo. 
Pašelpnės organizacijos kovoja už pa- 
liuosavimą nuo nesmagumų.

J keletą savaičių the Community Fund kreip
si prie Clevelandiečių duoti ką Rali t j del pa
lengvinimo baduolią ir sergančių.

Atrodo keista, kad City Conned reikalautų 
nuo Clevelaifhiečių balsavimo už $2,500,000 bon- 
dsų išleidimo del išplatinimo Municipal Light 
Plant laikuose, koki dabar yra.

Reikalavimas Community Fund $5,650,000 a- 
teinančiuos rinkimuos, 
giau — daug daugiau 
Clevelandas užtvirtins, 
leisti sumą bevek pusę

Fundas reikalauja dau- 
— negu tiek. Bet jei 
turės nesmagumus iš- 
publikos galimybės.

Clevelandas turėtų balsuot “NO” už Bondsus 
Municipal Light Plant.

Mes netikime, kad light plan reikalauja pri- 
gclbūjinio žinomi laiku. Gali gerai apsirūpinti

Jei Bondsai taptų užtvirtinti bet vargiai mie
stas galėtų vartoti tuos pinigus. Bondsų išdavi
mai del light plant nėra skaitomi prieš taksų 
duplikatą nors ir priklausė kaipo dalis sumos. 
Pagal naujas tiesas, Clevelando viso skolos jau 
yra iki galo kelio.

Mes tikime kad išlaidos $2,500,000. del Light 
Plaut išudm laiku tik išaikvojimas publikos 
fondų.

Balsuokite PRIEŠ

Muny Light Plant Bonds

For the Bond Issue

X Against the Bond Issue

THE CLEVELAND. ASSOCIATION OF

BUILDING OWNERS AND M AN AGERS

P. W. Seagrave, President Charles T. Sheldon, Secretary

DARBIR DARBININKŲ
Anglies darbai ge 

valdžios surinktų 
kų pasirodo kad ang 
syklose 'šiuo tarpu 
daugiau darbininkų

Rugpjūčio mėnesi 
angliakasykloj dirbo 
906 darbininkai, f 
mėn. dirbo 4,707,018 
ninku.

Valdžios surinktos 
parodo kad darbai t 
avalų dirbtuvėse ir a 
čiose, nors ir algos 
žinta.

Detroit. — Fordo 
mobilių darbuose sug 
ta sena $3 į dieną mc 
vietoje $7 j dieną, kas 
Įvesta Gruodžio 1, 19. 
Per' tą laiką, per 22 i 
siu, Fordo išdirbystė 
kėjo $35,176,101 viršau

Amerikos Darbo Fe< 
rijos prezidentas Greet 
ko kad šią žiemą bedi 
skaičius Suv. Valstijose 
sieks iki 7,000,000. B( 
bill pasidaugins kada 
paleista apie 480,000 d 
ninku iš ūkių ir apie 
OOC iš tūlų kitų darbų.

Henryetta, Okla. — 
streikavo 900 angliai 
delei kompanijos numa 
mo algų nuo $5 ant $3

Columbus, O. — Dvie 
se kasyklų distriktuose 
hio valstijoje sustreikav 
400 angliakasių delei a 
numažinimo.

i
 Youngstown, O. — i 
honing slėnio geležies 
plieno dirbtuvės gauna 
klausinių apie kainas d 
giau ir datigitiu, iš ko sp 
kad trumpoje ateityje 
darbai pradės gerėti, i 
tomobilių išdirbystės i 
kalauja daug Įvairių pi 
no reikmenų.

Iki galo šių metų For 
dirbtuvės žada padaryt d 
60,000 automobilių, o Sa 
šio mėnesį pradės daryti 
75000 automobilių, toc 
bus reikalavimai plieno d 
lykų.

Bedarbiu skaičius Suvi 
nytose Valstijose šiuo ta 
po nustatyta apie 5,636,00'

Skaitlinės paremta gai 
tomis žiniomis iš 250 žymi 
šios šalies kompanijų.

Vokietijoj bedarbių skai 
čius Spalių 15 d. nustatyti 
4,484,000, arba 129,000 dau
giau negu buvo savaitė pir
miau.

lav.de

