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ams Clcvelando gy-

įimui žmonių kurie 
vasarį, o gal ir dar

taksų.
uoti kiek išgali pa- 
iksų mokėtojai pu
dingais taksais ko- 
neturi vietos ir nė-

įsiulymas nubalsuo- 
i miesto šviesos iš-' 

pinigų j dabartinę 
gana didelės ir ne-

:tros šviesa. Taip 
ii, ir prie to šviesa

ros stoties butu tik 
iunčiama. Tas ma-

sti sau balsuoti už 
n tikslui 52,500,000

dėti taksais per 15 
tas tik apsunkintų 
i neduotų, 
ant balsavimp lak-
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Numato Ateinant *
ANGLIJOS SOCIALIS

TAI NUSMUKO
SOVIETAI KITIEMS 

NEPASITIKI

Geresnius Laikus
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Anglies darbai gerėja. Iš 
valdžios surinktų statisti
kų pasirodo kad anglies ka
syklose 'šiuo tarpu 
daugiau darbininkų.

Rugpjūčio mėnesi 
angliakasykloj dirbo
906 darbininkai.
mėn. dirbo 4,707,018 darbi
ninkų.

Valdžios surinktos žinios 
parodo kad darbai atkiuto 
avahj dirbtuvėse ir audiny- 
čiose, nors ir algos numa
žinta.

I RUSIJA NERIMSTA DEL 
JAPONIJOS ŽYGIŲ 

MANDŽURIJO.I
Geneva. — Nors Japonai 

tas
Ru-

dirba

47,521
4,669,-

Rugsėjo

KVIEČIŲ KAINA LA-į
BAI SUSTIPRĖJO_______ i

Washington. — Kaip da-| 
viniai Įrodo, visose dalyse' grąsina karu Chinijai, 
Suv. Valstijų pradeda apsi
reikšti biznio atkiutimas ir 
spėjama kad tas bus pra
džia laikų gerėjimo. Iš vi
sų šalių taipgi, ateina pa
drąsinančios žinios.

Visose dalyse Suv. Vals
tijų gerėja bankinė ir in- 
dustrialinė padėtis. Dirb
tuvės plačiai išsimėčiusiose 
dalyse ima Į darbą daugiau 
darbininkų.

Pradėjo kilti kviečių kai
na kuomet Sovietų atsto
vas pareiškė kad Rusija nu
traukia porai metų dumpa- 
vimą kviečių i pasaulio rin
kas už pusdykę. Tas susti-

Detroit. — Fordo auto
mobilių darbuose sugrąžin
ta sena $3 į dieną mokestis 
vietoje $7 Į dieną, kas buvo'prino kviečių rinką Suvie- 
Įvesta Gruodžio 1, 1929 m. Inytose Valstijose, Kanado- 
Per tą laiką, per 22 mėne
siu, Fordo išdirbystė išmo
kėjo $35,175,101 viršaus.

je, Argentinoje ir Australi
joje.

Amerikos kviečių augin
tojai jau milijonais dolarių 
turtingesni, nes jų aruo
duose gulinti kviečiai per 

ko kad šią žiemą bedarbių1 mėnesi* laiko pabrango 20c 
skaičius Suv. Valstijose pa- ant bušelio. Spėjama kad 
sieks iki 7,000,000. Bedar-' kviečiai vėl sugryš iki $1 už 
bių pasidaugins kada bus bušeli.
paleista apie 480,000 darbi-! Daugelyje šalių Europo- 
ninkų iš ūkių ir apie 118,- je, tarp jų b- Rusijoje, šią 
00C iš tūlų kitų darbų. į vasarą kviečiai užderėjo 

 i prastai arba supuvo prieš 
Henryetta, Okla. — Su-’ suvežimą, kadangi buvo la- 

streikavo 900 angliakasių, bai lietingas oras.
delei kompanijos numažini-Į Vokietijai ir Francuzijai 
mo algų nuo $5 ant $3.60. reiks apie 50,000,000 buše- 

------ lių kviečių, o jų Rusija ne- 
Columbus, O. — Dviejuo- pristatys. Rusija sunaiki- 

se kasyklų distriktuose O- na savo sutartis su kitomis 
hio valstijoje sustreikavo Į > valstybėmis kurioms žadė- 
400 angliakasiu delei algų j° pristatyt grudų, 
numažinimo. "---------------‘ Pietinėse valstijose Įvyko

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green sa-|

tačiau surūpino sovietų 
siją, delei ko Maskvos 
riausybė gatava imti 
grasmingų žygių prieš 
ponus. Pastarose dienose, j 
kaip pranešimai sako, Ja
ponų kariumenė užėmė Tsi-l 
tsiharą prie Chinijos Rytų 
gelžkelio, kuri išvien valdė 
Rusai ir Chinai. Japonija 
pastatė kareivius atstatyti 
tiltą per upę ties Tsitsiha- 
ra, kuri pačių Japonų la
kūnai susprogdino. Japo
nams tas tiltas reikalingas 
tolesniems žygiams, prieš 
Chinus.

Tautų Sąjungos patvar
kymu, Japonija turi ištrau
kti savo kareivius iš Man- 
džurijos iki Lapk. 16 d. Ką 
Japonija darys nežinia.

Kiek nujaučiama, Japoni
jos karo ministerijoje eina 
kalbos jog bus su Chinija 
karas. Tas Įmaišys ir Ru
siją. *

Jeigu Rusija norės kiš
tis, Japonija tuoj stengsis 
pulti sovietams priklausan
čias Rytų Azijos sritis.

Chinijos komunistai, 
pagalba Maskvos 
šaukia už revoliuciją.

net
Ja-

SU 
agentų,
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LIETUVOS ŪKIS
Londonas. — Pereitą sa

vaitę Įvyko Anglijos par
liament rinkimai. Išrink
ta 615 atstovų.

Socialistai-darbiečiai, ku
rie ipanė jog jie gali išgel
bėt Angliją, ir kurių pro
gramai neįvykus, jų vadas 
MacDonald juos pametė, šį 
kartą gavo tik 52 atstovu.

Kontroliuojančią didumą 
— net labai didelę — gavo 
Konservativiai, net jų pa
teko net 471 atstovas.

MacDonald savo atsime
tėlių nuo darbiečių gavo 14 
atstovų, prie 66 dar kitų 
nusistatymų atstovų, kurie 
visi eina su Konservativiais 
ir jie bendrai sudaro didu
mą net iš 
opozicija, 
atstovais, 
atstovus, 
vyriausybė

551 atstovo. Gi 
su socialistų 52 
turi viso tik 59 
Aišku kad dabar 

turės laisvas
rankas ir galės be ginčų 
dirbti šalies padėties page
rinimui.

MacDonaldui pavesta su
daryti naujas minister™ 
kabinetas.

MacDonald dabar turi sa
vo paskirą partiją vadina
mą “tautiški darbiečiai”.

Amerikoj Radio Labai 
Išsiplatinęs ...

Dabartiniu laiku Ameri
koje namuose yra naudoja
ma apie 13,000,000 radio 
priimtuvų, kurie turi apie 
50,000,000 klausytojų.

Tai nauja pelninga indu
strija, kuri išsivystė i la
bai didelę visai trumpu lai
ku.

AMERIKOS PROHIBI
CIJA PER ŽIŪRONĄ

Toli Anglijoj sėdėdamas,
3 senas radikališkas Anglas

ŠIŲ METŲ DERLIUSGeneva. — Tautų sąjun-j 
gos 36 valstybės pasižadė-: 
jo sulaikyti ginklavimąsi' 
metams laiko. Tarp, jų ir į 
Lietuva. .

Sovietų vyriausybė pa
reiškė savo nepasitikėjimą ukk r.............. '
valstybėms žadančioms su-jtuvos žemės ūkis 
silaikyti nuo ginklavimosi, I žemai

skirstymas ir plėti
mas produkcijos

Pagrindinis Lietuvos gy- 
sovietų vyriausyne^ pa-|ventojų verslas yra žemės 

reiškė savo nepasitikėjimą ui-įs> Prieš didįjį karą Lie- 
valstybėms žadančioms su-jįuvos žemės ūkis stovėjo 
silaikyti nuo ginklavimosi, žemai. Tada ūkininkai sa- 
nors kitos valstybės Į tą su-j v0 uj.j skįrdavo tik į dvi- 
sitarimą deda daug _vilčių| jaujęį įr> daugiausia, i tri- 
ir tiki kad tas pagelbės ša- ]aukj ‘ *
lims susidrutinti ekonomi
niai. Tautų Sąjunga mano 
kad šis susitarimas bus ga
lima prailgint dar penke
tui metų.

ATRADO 4,000 METU 
SENUMO KAPUS

Philadelphia. — Pennsyl- 
vanijos Universiteto Muze- 
jaus tyrinėtojai Persijoje 
šiose dienose atkasė kapi
nyną 4,000 metų senumo ?.’• 
tiki kad tai bus ankstyviau
sias archeologiškas radinys 
kokis kada rasta Persijoje. 
Spėjama kad tąi buvo ka
pai žmonių kurie buvo jun
gė tarp Indijos ir Mesopo
tamijos žmonių.

KĄ PADARE NAUJA 
SKRYBĖLIŲ 

MADA

Ūkių

Youngstown, O. — Ma
honing slėnio geležies ir 
plieno dirbtuvės gauna už
klausimų apie kainas dau
giau ir datigiau, iš ko spėja 
kad trumpoje ateityje čia 
darbai pradės gerėti, 
toniobilių išdirbystės 
kalauia daug įvairių 
no reikmenų.

Iki galo šių metų Fordo 
dirbtuvės žada padaryt dar 
60,000 automobilių, o Sau
sio mėnesi pradės daryti po 
75 000 automobilių, todėl 
bus reikalavimai plieno da
lykų.

Bedarbių skaičius Suvie
nytose Valstijose šiuo tar
po nustatyta apie 5,636,000.

Skaitlinės paremta gau
tomis žiniomis iš 250 žymių 
šios šalies kompanijų.

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

Au- 
rei- 

plie-

Pietinėse valstijose Įvyko 
net minių džiaugsmo de
monstracijos ] 
kilti kviečių 
jus pasiekė 
kainą.

Prasidėjus 
merikos kviečių į Europą, 
bus pašaukti atgal į darbus 
gelžkelių darbininkai, laivų 
koduotojai, ir tt. Bus pa
leista Į darbą daugiau pi
nigų.

Tiesa, nėra ko daug lauk
ti staiga, vienok ir kapita
listams nusibodo laukti ka
da jų pinigai pradės uždir
bti dividendus. Gamta da
bar atėjo į pagalbą Ameri
kos grudų augintojams — 
Amerikoje lyg tyčia randa
si apie 200,000,000 bušelių 
kviečių perviršio. Jie 
paversti i pinigus.

kada pradėjo 
kaina ir alie- 
naują aukštą

gabenimui A-

bus

su-Francuzijos valdžia, 
darymui darbų kad darbi
ninkams nereiktų sėdėti be 
darbo, rengiasi paskirti net 
$120,000,000 įvairiems pub- 
liškiems darbams.

KONGRESAS VIRSTA 
DEMOKRATIŠKAS

Washington. — Lapk.
d. rinkimai davė tokias pa-1 rašytojas George Bernard 
sėkmės: Dabartiniu laiku 
S. V. Kongrese Demokratų 
partija jau turi 217 atsto
vų, Republikonų partija — 
215; Ukininkų-Darbo parti
ja — 1., Ta permaina Įvy
ko del mirčių kelių buvusių 
Kongreso narių, i kurių 
vietas tapo išrinkta nauji.

Kadangi atstovų yra pu
sė ant pusės, tai vienam- 
kitam vėl mirus, gali viena 
ar kita partija paimti aiš
kų viršų.

RUSŲ PREKYBA SU 
UŽRUBEŽIAIS

Sovietų Rusija importuo
ja iš kitų šalių prekių dau
giau ir daugiau, nors Mas
kvos carai per tūlą laiką 
buvo užsigeidę užversti pa
saulio rinkas savomis pre
kėmis ir išvaryti iš biznio 
kapitalistiškas valstybes.

Per pirmus 8 šių metų 
mėnesius sovietai importa
vo iš kitur prekių daugiau 
už $210,631,000 rublių ne
gu patys galėjo eksportuo
ti savo produktų.

Eksportavo iš Rusijos vi
sokių dalykų 12,239,000 to
nų už 434,500,000 rublių, o 
importavo už 645,131,000 r.

Shaw sako kad Amerikos 
prohibicija yra geras daly
kas ir reikalinga palaikyti. 
Jeigu ji nevykdoma tai esą 
kalte policijos ir teismų, 
kurie parsiduoda už kyšius 
ir grobišiauja.
' Shaw turbut persenas ar 

ištolo nemato kad Ameri
kos gyventojų niekas ne
verčia. prohibicija laužyti: 
patys žmonės darosi ir ge
ria svaiginančius gėrimus, 
ir tik tada perka iš slaptų 
pardavyklų jeigu jos pigiau 
parduoda. Prohibicija ne
pildoma ne del to kad kas 
nors nori ją panaikinti, bet 
del to kad ji ne vietoje ir 
niekas jos nelaiko už rim
tą, reikalingą dalyką.

Prohibicija ant rašto yra 
puikus dalykas: niekas ne
geria svaiginančių gėrimų, 
visi taupo pinigus reikalin- 
gesniems dalykams, jaunoji 
gentkartė visai nežino kas 
yra degtinė; nėra girtų, nė
ra muštynių, ir tt. ir tt.

Bet ar taip yra tikreny
bėje? Mes Amerikoje gy
venanti matomi' kaip ištiesų 
yra, užtai laukiam prohibi- 
cijos pabaigos, kaip kokios 
baisios nakties- praeinant.

Danbury, Conn., kur yra 
išdirbama 85 nuošimčiai vi
sų šios šalies skrybėlių, yra 
labai dėkingas puošniai bu
vusiai Francuzijos impera- 
torienei Eugenie už nepa
prastą pakilimą moteriškų 
skrybėlių darbų. Pradėjus 
leisti Į krautuves “Eugenie 
skrybėles”, jos moterims 
taip patiko kad dabar visa 
Amerika — turtingos ir 
biednos ir net bedarbių mo
terys — tas skrybėles dėvi. 
Beveik tik iš skrybėlių iš
dirbystės Danbury išgyve
na. Miestelis turi 28,000 
gyventojų. Yra 30 skrybė
lių dirbtuvių, kurios beveik 
visos dirbo po 7 dienas i 
savaitę ir po 24 valandas į 
parą. Skrybėlių ekspertai 
kurie dirbdavo normaliai 
šešis mėnesius per metą ir 
uždirbdavo po $75 į savai
tę, dabar uždirbo nuo $85 
iki $155 i savaitę..

Darbų pagerėjimas pri
klauso nuo skrybėlių dirb
tuvių savininkų apsukru
mo. Anksti vasarą tos “Eu
genie” skrybėlaitės pasiro
dė brangiose krautuvėse ir 
buvo pardavinėjamos po 
$15 ir brangiau. Jos buvo ta statyti Alytuje. Dabar 
importuotos. Jos pasirodė; kiaulių skerdimu rūpinasi 
populiariškos. Šio miesto. didžiausia Lietuvoje “Mai- 
skrybėlių išdirbėjai nesnau-'sto” bendrovė. Jos centras 
dė — tuoj griebėsi daryti yra Kaune. Be to ji dar 
imitacijas, ir trumpu laiku turi savo skyrius bei šaldy-

I Tiesa, Lietuvos sviestas y- 
' ra pigesnis už kitų kraštų 
sviestą. Tačiau jis Lietu
voje švariai pagaminamas 
ir todėl užsieniuose turi ne
mažą pasisekimą.

Iki Rugpjūčio 1 d. šymet 
Lietuvos sviesto išvežta už 
6,000,000 litų. Daugiausia 
jo išvežama Į Vokietiją.

Šalia pieno ir kiaulių ūkio 
Lietuvoje kas kart labiau 
plinta ir vištų ūkis. Šiais \ 
metais (iki Spalių 1 d.)

i “Pienocentras”’ jau ekspor- 
i tavo virš 6,000,000 kiauši
nių. Tuo tarpu pernai per 
tą pati laiką buvo ekspor-

i tuota tik 2,000,000 kiauši
nių. Jų daugiausia yra iš
vežama Į Angliją, kur jie 
turi gerą pasisekimą.

Pieno produktų ir kiau
šinių eksporto reikalais rū
pinasi Lietuvoje plačiai iš
sišakojus “Pienocentro” są
junga. Viską' suima-super- 
ka iš ūkininkų.

Javų derlius
Šiųmetinis javų derlius, 

palyginamai, yra geras. 
Šiek-tiek menkesni rugiai. 
Bet juos atstoja kviečiai ir 
gerai užaugęs vasarojus, 
kulis visur buvo žymiai ge
resnis

Del 
šymet 
linais 
ha., o 
Bet šymet linų derlius taip 
pat neblogas.

Įvairus šakniavaisiai da
vė gerą derlių. Paskuti
niais metais ypač smarkiai 
pakilo cukrinių runkelių 
auginimas. Mat nuo Spa
lių 15 d. pradėjo veikti cuk
raus fabrikas Mariampolė- 
je, kuris juos apdirbs, šy
met cukriniais runkeliais 
apsėta 2,900 ha.

Lietuvos žemės ūkio at-

Po karo, krašte kylant 
žemės ūkio mokslui, kartu 
kilo ir žemės ūkio kultūra. 
Dabar ūkininkai savo ukius 
skirsto ne Į dvilaukius ar 
trilaukius, bet jau net i šeš- 
laukius. Kitaip sakant, šių į nj 
dienų Lietuvos ūkininkas 
iš jo dirbamos žemės jau 
ne tik savo asmeninius rei
kalavimus puikiai patenki
na, bet sugeba dali ūkio 
produktų parduoti.

Žemės ūkio mokslo pa
galba, Lietuvos ūkininkai 
suprato kad jų pirmiau sė
jami tik javai (rugiai, avi
žos, miežiai ir kt.), esamo
mis sąlygomis, negali duo
ti reikiamo derliaus ir to
dėl jie turi nuostolius. Ta
da imta dairytis kada ir ko
kia nauja ūkio šaka pradė
jus verstis. Ūkininkai pa
stebėjo kad Danai iškilo tik 
gerai sutvarkę kiaulių ūki. 
Lietuvos ūkininkai irgi tą 
patį daro ir nuo javų ūkio 
eina prie kiaulių ūkio, š' 
ūkio šaka kuri laiką buv. 
labai pelninga. Tačiau ki
tų kraštų bekonai (kiaulių 
rūšis), kokybės atžvilgiu, 
pradėjo konkuruoti su Lie
tuvos bekonais ir tuo budo 
mūsiškiams sudarė dideli 
nepasisekimą: Anglijoj Lie
tuvos bekonai 
šies atsidūrė penktoje ru

sių nepasisekimų 
ūkininkai nenusi
ėmė gerinti kiau- i eitis priklauso nuo to kaip

negu pernai.
kainų kritimo, linų 
mažiau sėta. Pernai 
buvo apsėtą 83.000 
šymet tik -17.000 ha.

iš trečios ru-

šyje. Po 
Lietuvos 
minė bet 
lių rūšis. 
Lietuvos 
taisosi.

Paskutiniu laiku 
bekonų padėtis

I sparčiai šalyje kils žemės 
ūkio mokslas. Žinoma, jis 
yra neapleistas, bet ]<ol kas 
jam vystytis sąlygos yra ne 
lengvos. Tačiau Lietuva 

Taip, iki Rugpjūčio 1 d. I žemės ūkio moksle žengia
i pirmyn ir, kaip kuriai.- at
vejais, aplenkia kaimynus,

J. K. $s. .

Kiaulių išvežimas

šymet iš Lietuvos išvežta 
kiaulių 272,000 štukų už 
51,000,000 litų. Iki metų 
pabaigos numatoma išvež
ti apie 500,000 kiaulių ir už 
jas gauti 80,000,000 litų. 
Kiaulių eksportą kol kas 
trukdo kritusios kainos.

Plečiantis bekonų augi-lnėn net su 207 ypatų. Nie- 
nimui, reikia statyti naujų Į kad dar jokiame lėle ..ve 
skerdyklų. Todėl dar šiais j nebuvo tiek žmonių pasikė- 
metais viena jų bus prade- lę Į orą.

VEŽĖ 207 ŽMONES
S. Valstijų kariškas ce

pelinas “Akron” šios? die
nose buvo išsileido; kolio-

TIKRI IR

imitacijas, i
Amerikos krautuvės tapo 
užverstos “Eugenie” skry
bėlėmis po $1.98.

Per keturias savaites kai 
tos skrybėlės buvo dirba- 
irfbs Danburio darbininkai 
algomis gavo $1,500,000.

Norwalk. Conn., taipgi me nebūtų pieninės arba 
turi 11 skrybėlių išdirbys- nors pieno nugriebimo pun- 
čių, kurios visą rudenį dir- kto. 
ba pilną laiką.

tuvus ir kituose miestuose.
Pieno produktai

Be kiaulių ūkio Lietuvo
je taip pat plečiasi ir pieno 
ūkis. Jau retai kur Lietu
voje rasime kampeli kuria-

NETIKRI 
ŠVENTIEJI

Iš pieno” ūkininkai 
greičiausia gauna pinigų.

Reikalaukit t"O.j l'r 
šliupo knygelės *■' 
Netikri šventieji", 
dar galima gauti 
je”. Kaina 25c. su 
tintu. Siuskite 
je) pašto ženklo!i i

“ D I I? V A ” 
6820 Superior Av. Cleveland, O.
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Korespondencijos
PITTSBURGH

SLA. REIKALAI
Kaip kitose kolonijose taip 

ir Pittsburge tarp veikėjų 
eina didelis bruzdėjimas už 
SLA. valdybos kandidatus. 
Visokių pažiūrų nariai tu
ri nužiūrėję kandidatus iš 
savo srovės ir už juos dar
buojasi. Vieni remia ant 
Prezidento Bačiūnų, kiti 
Bagočių, kiti Grinių, kiti 
darbuojasi už Gegužį, tik
rindami kad jis labai daug 
gero padarė Susivienijimui 
ir jie tiki kad Gegužis turi 
amžinai pasilikt Susivieni
jimo prezidentu.

Mažiau ginčų eina už 
vice prezidentų. Mikalaus
kas gauna plačia paramų.

Sekretoriaus klausime ir 
gi dideli ginčai, nes vieni 
agituoja už dabartinę, P. 
Jurgeliutę, kiti už Vinikų, 
kiti už Čekanauskų.

Iždininko vieton pirme
nybę turi J. Tareila, nors 
yra gerų Gugio agentų ku
rie darbuojasi už jį.

Daktaro-Kvotėjo reikale 
irgi nėra tikro nusistaty
mo. Ton vieton kandidatų 
yra net perdaug. Bet pa
tartina butų paremti iš jau
nuolių tarpo Dr. J. Stanis- 
lovaitis. Pittsburgiečiai ge
rai apsipažinę su čia esan
čia organizacija musų auk
štų mokyklų studentų. Ma
to ką gero gali padaryti 
musų tautai čia gimę jau
nuoliai, tiktai reikia duoti 
jiems progos. Dr. Stanis- 
lovaitis yra aukšto mokslo 
žmogus, veiklus, energin
gas, supranta Lietuvių gy
venimų, jau nuo 1915 metų 
darbuojasi pagal savo išga
lių Lietuvių tarpe. Jeigu 
tikim kad nuo jaunimo pri
klausys SLA. ateitis, rem- 
kim Dr. Stanislovaitį.

Iždo globėjų vieton dau
guma balsuos už vietinį P. 
Pivaronų; yra ir daugiau 
kandidatų iš plačios Ame
rikos. SLA. Narys.

DAYTON

tė Ona buvo apsirengus 
Lietuvio kaimiečio rubais. 
Garbė jaunoms Lietuvai
tėms už tokį jį tautiškų 
originališkumų.

“D.” Rep.

Koks skirtumas tarp J. 
Prunckaus ir komp. A. Va
nagaičio? Prunckus rašy
damas savo bambiziškus 
pamokslus per “Tėvynę”, 
aiškiai matyt turi norus 
paneigti komp. A. Vana
gaitį ir jo darbuotę liau
dies meno srityje. Prunc
kus kalba apie “klasiška 
dailų”, kuri Lietuviams di
dumoje nėra suprantama.

Nėra abejonės kad ir 
pats Prunckus yra “klasiš
kos srities” žmogus, jeigu 
ne dainininkas tai nors ra
šytojas ir kalbėtojas. Anų 
metų, kai J. Prunckus bu
vo “Sandaros” redaktorium 
jis turėjo garbės kalbėti ii’ 
musų kolonijoj. Bet jo kal
bų klausytojai tiek įverti
no kad pradėjo spjaudyda
mi apleisti salę. Laimei, jo 
vietų kalbėti užėmė vietos 
Sandarietis, T. S., ir publi
ka aprimo.

Vanagaitis gi yra net še
šis kartus koncertavęs mu
sų mieste ilgas valandas 
laiko, o žmonėms vis nebu- 
,vo gana ir vis norėjo kad 
tęstų savo programų malo
nių liaudies dainų, juokin
gų melodijų, ir tt.

Taigi kurio darbuotė yra 
vertesnė, Prunckaus, kuris 
naudojasi “Tėvyne” Vana
gaitį neigti, ar Vanagaičio, 
kurį Lietuviai myli?

Ta gana aiškiai pati vi
suomenė pasisako, betgi p. 
Prunckus išdrysta lysti į 
laikraštį su savo nesųmo- 
nėmis prieš ta musų tautos 
dainų gaivintojų.

Mužikas.

Didins dirbtuves. United 
States Steel Corp, rengiasi 
padidint ir padaryt visai 
moderniškas savo plieno 
dirbtuves esančias Home- 
steade. Tam tikslui paskir
ta net $25,000,000. Matyt 
kad plieno karaliai nujau
čia geresnius laikus ateity
je, jeigu taip daro.

Ruošiasi prie geresnių 
laikų. Pittsburgo srityje 
numatoma geresni laikai. 
Braddocke paimta į darbų 
apie 3,000 plieno dirbtuvės 
darbininkų.

Valstijos bankų inspekto
rių sekretorius skelbia jog 
deda visas pastangas palei
sti į veikmę milijonus dola- 
rių sulaikytus užsidariu- 
se bankuose.

Užsidarė bankas. Spa
lių 31. d. žmonės liko labai 
nustebinti kai rado ant 
Union Trust banko durų 
užlipyta valstijos bankų in
spektorių pareiškimų kad 
bankas yra paimamas į in
spektorių kontrolę ir susto
ja bankas veikęs. Tai bu
vo vienas iš didžiausių ir 
tvirčiausių bankų Daytone, 
turėjo net 10 skyrių. Už
sidarymo priežastis buvus 
perdidelis pastaru laiku iš
ėmimas pinigų. Banko val
dyba pranešė kad depozito- 
riai atgaus visus savo pini
gus. Tame banke turi pa
sidėję pinigų ir daug Lie
tuvių.

SLA. 105-tos kuopos kau
kių balius Spalių 21 d. pa
sisekė gražiai. Nors publi
kos buvo neskaitlingai, bet 
viskas ėjo smagiai ir drau
giškai. Grojo Sakalo orke
stras. Už pasirengimus do
vanas gavo panelės Sa- 
kaičiutės: Adelė buvo apsi
rengus Lietuvaitės rubais 
ir ant galvos turėjo užsidė
jus rūtų vainikų. Jos sesu

BALTIMORE, MD.
Tautiško namo sukaktu

vės. Spalių 17 d. Baltimo- 
riečiai minėjo dešimtį me
tų sukaktuvių savo tautiš
ko namo įsikūrimo. Prieš 
dešimtį metų, Baltimorie- 
čiai dideliu savo pasišventi
mu pasistatė sau puikų 
tautiška nama-salę, kurios 
atidarymo iškilmės Spalių 
17 d. 1921 m. prasidėjusios 
tęsėsi beveik ištisų savaitę. 
Šymet sukaktuvėms apvai
kščioti buvo skirta dvi die
nos. Spalių 17 d. buvo su
rengta šaunus koncertas, 
programa išpildė “Dainos” 
draugijos tautiškas choras. 
Spalių 18 d. buvo banketas- 
vakarienė. Abu vakaru pu
blikos atsilankė apie 600; 
gal butų atsilankę ir dau
giau jeigu tuo pat laiku ne
būtų susitaikę Lietuvių pa
rapijos 40 valandų atlaidai.

Kaip prieš 10 metų dva
siškas tėvelis bandė kenkti 
kliudyti kad tik Lietuviai 
neįsigytų sau tautinio cen
tro, taip tėvelis su savo at
laidais įsimaišė ir laike šio 
apvaikščiojimo. Tiesa, jis 
dabar išanksto jokios prie
šingos agitacijos nedarė, 
tačiau paskutinę diena, sa
ko nekurie, tėvelis neišken
tė neparodęs savo neapi- 
kantos link' kitaip manan
čių Lietuvių, kas buvo aiš
ku jog jo buvo taikoma pa
kenkti tautinio namo iškil
mėms. Kunigėlis SpSlių 18 
d. iš sakyklos graudeno pa
rapijoms neiti į tokias va
karienes kuria-s rengia be
dieviai, o tik lankytųsi1 į 
katalikų parengimus. Ku
rie girdėjo ta pamokslų sa- 
<o kad dvasiškas tėvelis net 
pakeltu balsu pasakęs: “Gal 
je vienas šiandien pragare 
dega kuris lankė tokias va
karienes ir jau yra miręs.” 
Atbulas kalnierius tai atbu
las ir protavimas. Kunigo- 
pareiga bažnyčioje skelbti 
artimo meilę, o jis skiepija 
neapikantų. Vietoj vieny t 
Lietuvius kaipo tautų, jis 
juos drasko į daleles ir tas 
daleles kiršina vienų prieš 
kitų. Kaip žmonės sako, il
tie 40 valandų atlaidai šy
met buvę atkelti savaite 
pirmiau, kad sutaikius su 
tautiško namo iškilmėmis. 
Jeigu kam skirta pragaras 
iž blogus darbus tai musų 
kunigėliams pirmiausia už 
ių tokius netikusius pasiel
gimus. Mano supratimu, 
einant tikrais Kristaus pa
mokymais,’ Lietuviai kaipo 
tauta, nemaišant tikybos, 
sugyventų kuopuikiausia, 
tik reikia kad kunigai ne
draskytu juos į daleles.

P. P. Jaras.
x>« rxiiIiiiixtitiim' tTrTiritTTTriTITtgtl*

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU AMERIKOJE

; Didžiausia Lietuvių Organizacija

t- 
►

307 W. 30 Street

m

New York, N. Y.
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių.; 

Kolonijose.
Turtas: $1,404,038.14

S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. 
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.

Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki
mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei 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 i vietinių kuopų valdybas.

EDISONO TURTAS
Miręs Tarnas Edison pa

liko savo ypatiško turto 
$14,000,000. Didžiausia da
lis palikta jo dviem jau
niausiam sunam. Kitiems 
savo vaikams ir žmonai pa
liko tik tam tikrų fondų.

SEPTYNI SUDEGĖ
Penatang, Ont., Kanada? 

— Užsidegus bepročių li
goninės skyriui, nakties lai
ku pirm negu spėta apsi
žiūrėti gaisras tiek prasi
plėtė kad sudegė septyni 
ligoniai.

KANADOS
NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Lietuvių pramogos. Šio 
miesto Lietuviai kai neren
gia tai nieko nerengia, bet 
kada surengia tai visi vie
na diena, taip kad žmogus 
turėdamas kišeniuje tik 25c 
nežinai kur eiti. Kožni re
klamuoja, vilioja ir tt. Spa
lių 17 d. komunistų choras 
statė operetę. Socialistai, t. 
y. Jaunimo Sąjungos lyde
riai, nepasiduodami, kitoje 
salėje surengė kaukių ba
lių. Kitoj pusėj gatvės, pa
rapijos salėj, surenga kata
likų vakaras su vaidinimu', 
dalyvavo • ir vaikučiai sce
noje. Na ir žmogus žinok 
kur smagiau laikų galėsi 
praleisti. Nežiūrint nei to
kių sunkių laikų, kai pasi
pila pramogos tai tik dai
rykis katrų paremti. Šia
me klausime tarp musų nė
ra vienybės nei tvarkos, iš 
ko naudos neturi niekas.

Kun. Garmus dirba. Ne
senai atvykęs naujas kle
bonas, Kun. P. Garmus, la
bai gyvai darbuojasi, ir su 
juo pasireiškė gyvumas ka
talikų tarpe. Bažnyčia iš- 
maliavota, skaitykla ištai
syta, salė tautiniai išrėdy
ta, ir pasirodo kad gabiam 
vadovui esant atsiranda lė
šų ir noro tokiems darbams 
nudirbti.

Susirūpinę darbais. Jau 
artinasi žiema, laukų dar
bai pasibaigė, nors jų ir 
vasarų mažai buvo.j Bedar
bė kuodidžiausia, žmonių 
minios šaukia darbo arba 
duonos, o ęih kaip nėra taip 
nėra, ir nusiminę^ leidžia 
laika.

Lietuvių labai mažai kas 
oo truputį dirba, ir beveik 
visi laukia ko geresnio, bet 
kažin ar greit ko sulauks.

Girios Volungis.

-------- * - ------

KUPIŠKĖNAI STEI
GIA LAISVAS

KAPINES
Etinės-Kulturos Draugi

jos Kupiškio skyrius jau 
steigia Laisvas kapines Ku
piškyje, kur galėtų būti lai
dojama nebažnytiniai mirę 
Lietuviai.

Dr. A. L. Graičunas pa
siuntė tam reikalui $10.00 
ir jau turi sukolektavęs ki-

KAS DAUGIAU?

tam siuntiniui nuo šių:
J. J. Bačiunas $5.00
Adv. K. Gugis $5.00
Adv. Bagočius $5.00
Mat. Čiulis 1.25
Jonas J. Kulis 1.00
D. Girdvainienė / 1.00
J. J. Smailis 1.00
A. D. Kaulakis 1.00
Viso $20.25

Kad neįvyktų klaida, vi
sada su aukomis prašau 
siųsti ir aukautojų sarašų 
žemiau pasirašiusiam:

Dr. A. L. Graičunas
3310 So. Halsted Street 

Chicago, Ill.
Arba galite siųsti aukas 

ir sųrašų aukautojų tiesiai 
į Lietuvų:

Povilas Krapavickas, 
Ižd- Et. Kult. Dr-jos

Kupiškis, Lithuania.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS 

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

NUOPELNAI IR KVALIFIKACIJOS
KANDIDATŲ Į S. L. A. PILDOMĄJĄ TARYBĄ

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

(Tąsa iš pereito num.)

Už šį pasidarbavimą Lietu-
vių labui p. Bačiunas nereika
lauja girtis, nes jį tada gana 
gerai pagyrė pačios “Naujie
nos” savo laidoje Vasario 5,
1929 m., straipsnyje po antgal- 
viu: “Naujas ir girtinas suma
nymas”. Pagyrė už tai p. Ba- 
čiuną ir “Sandara” savo laido
je Sausio 18, 1929 m., straip
snyje po antgalviu: “J. Bačiu
nas žada įsteigti neturtingiems 
vaikams vasarnamį.” Laidoje 
iš Vasario 1, 1929 m., straips
nyje po antgalviu: “Labdaringi 
darbai,” ir laidoje iš Vasario 
8, 1929 m., 1929 m., po antgal- 
siu: “Atrodo kad žodis stojasi 
kunu.”

Taigi, jei “Naujienų” redak
torius panorės gali pažiūrėti 
“Naujienų” laidą iš Liepos 14,
1930 metų, ir tenai ras tilpusį 
straipsnį po antgalviu: “Juozas 
Bačiunas dovanojo 10 akrų že
mės senelių prieglaudai.”

Mat laike SLA. Seimo Chica- 
goje, p. Bačiunas įteikė seimui 
legalį dokumentą kuriuomi jis 
dovanojo Susivienijimui 10 a- 
krų žemės senelių prieglaudai 
steigti.

Kodėl Seimo vedėjai neleido 
Seimo' delegafams šią auką 
svarstymui aš nežinau.

Tai tiktai dalis p. Bačiuno 
pasidarbavimo lietuvystės la
bui. O jei pęržiurėsime kitų ke
lių metų- Lietuvių laikraščius 
rasime jų daugiau.

“Naujienų” redaktorius sten
giasi mus įtikinti kad tiktai 
“Naujienų” rekliamuojami kan
didatai į SLA. valdybą yra dau
giausia pasidardavę. SLA. labui 
ir turi labai augštas kvalifika
cijas vesti SLA. organizacijos 
reikalus, už tai jis kalbėdamas 
apie p. Bačiuno kandidatūrą 
stato šitokį klausimą: “Ar toki 
asmens yra kvalifikuoti orga
nizacijos reikalus vesti?” Su
praskime ką reiškia šis redak
toriaus išsitarimas: “organiza
cijos reikalus vesti”, šiuomi pa
sakymu “Naujienų” redakto
rius duoda mums suprasti kad 
SLA. organizacija yra tai mi
lijoninis biznis, ir kad šitokį 
didelį biznį gali vesti tiktai 
žmones kurie turi daugelio me-

dienraštis leidėjams duoda biz
nio praktikos tą gerai supran
ta ir “Naujienų” redaktorius.

1919 m. p. Bačiunas nusipir
ko nuskurdusį Tabor Farm re- 
sortuką ir ūkį, kurio tada ope- 
ravimas nepadengdavo iškaš- 
čių ir per šitą 12 metų tą re- 
sortuką jis pavertė į tokį re- 
sortą į kurį šiandien kas vasa
ra suvažiuoja beveik iš 48 val
stijų tūkstančiai Amerikonų, 
bankininkų, fabrikantų, biznie
rių, advokatų, daktarų ir t.t. 
vakacijas praleisti. Mums Lie
tuviams yra pasididžiavimas 
kad apie musų tautietį ir jo 
resortą rašo Amerikos didžiu
liai laikraščiai, kaip “Chicago 
Herald Examiner”, “Chicago 
Tribune”, “Chicago Daily 
News”, Grand Rapids Press” dr 
mėnesiniai žurnalai kaip: “Chi
cago Golfer” ir “Hamiltonian”, 
kiti net dviejų špaltų straips
nius rašo apie p. Bačiuno biznio 
pasisekimą resorto biznyje, štai 
kitas faktas p. Bačiuno mokė
jimo biznį vesti: šiandien kada 
Amerikoje yra didžiausia de
presija, baisi biznio stagnacija, 
visi resortai beveik tušti, p. 
Bačiuno Tabor Farmoje stinga 
kambarių vasaros laiku patal
pinimui atsilankiusių vakaci- 
jomę svečių. Tenka atvažiavu
sius siųsti į miestą nakvoti, nes 
100 kambarių buna pilnai už
pildyti, ir kada visi kiti bizniai 
skundžiasi sunkiais laikais, p. 
Bačiuno biznis bujoja ir jis 
gali į Lietuvą važiuoti pasisve
čiuoti. Tai reiškia kad p. Bačiu
nas turi gana geras kvalifika
cijas biznį vesti. Ar ne?

“Naujienų” redaktorius gal
būt pasakys: vesti resorto biznį 
yra vienas dalykas, o investuoti 
SLA. pinigus į mortgečius yra 
visai kitas dalykas. Jis galbūt 
pasakys kad p. Bagočius, kurį 
“Naujienos” rekomenduoja į 
SLA. prezidentus, daugiau su
pranta apie investavimą pinigų 
negu p. Bačiunas. Taigi mes no
rėtume kad p. redaktorius 
mums paaiškintų apie savo; 
savo kandidato gabumus ir' 
praktiką investavime pinigų, il
gai but mes su juo sutiksime.

Apie p. Bačiuno praktiką pi
nigų vartojime aš galiu paša-'

tų biznio praktikos, augščiau- 
sias biznio kvalifikacijas.

Jeigu “Naujienų” redakto
rius čia kalba apie sugebėjimą 
didelį biznį vesti, apie augštą 
biznio praktiką, tai mes norė
tume kad jis mums įrodytų ko
kio biznio ir kiek metų prakti
kos turi “Naujienų” rekomen
duojamas kandidatas į SLA. 
prezidentus, ir jeigu pasirodys 
kad jis geriau moka biznį vesti 
už mūsiškį tada galbūt ir mes 
jį remsime.

Mes gi p. Bačiuno biznio 
praktiką galime čia bent pavir
šutiniai apibriežti. Jau kaip 
pirmiau minėjau, p. Bačiunas 
nuo 1916 ik 1919 m. buvo “Lie
tuvos” laikraščio biznyje, buvo 
tos korporacijos prezidentu ir 
administratorium. Dienraštis 
jau yra nemažas biznis, kuris 
suteikia by vienam labai daug 
biznio praktikos. Kiek daug

kyti kad jis yra gal but daugiau! 
pinigų perleidęs per savo ran
kas negu kuris nors kitas iš 
“Naujienų” rekomenduojamų 
kandidatų. P. Bačiunas jau keli 
metai yra direktorium didžiau
sio banko Benton Harbor, Mich. 
P. Bačiunas tūlą laiką užėmė 
vietą Junior Officer didžiau
siam Chicagos banke, vardu 
“National Bank of Republic of 
Chicago”, kuriame gavo užtek
tinai praktikos pinigų investa
vime. Jis taipgi ir dabar užsi
ima pinigų investavimu. Nors 
šiuose sunkiuose laikuose dau
gumas žmonių investuoti pini
gai žūva, p. Bačiuno nežuvo, 
nes jis jau turėjo gana prakti
kos pinigų investavime. Kai- ' 
bant apie SLA. pinigų investa
vimus reikia atminti kad šian
dien SLA. prezidentas neturi 
teisės SLA. pinigus investuoti 
į jokį mortgečių nei į bonus be

užgyrimo Finansų Komisijos. 
Ir kada Finansų Komisija išti
ria dalyką rekomenduoja kad 
paskola yra saugi, dar ir tada 
prezidentas negali pinigų inves
tuoti be visos Pildomosios Ta
rybos sutikimo. Dabar nėra jo
kios baimės kad prezidentas 
galėtų SLA. pinigus pats inves
tuoti, nes jau Devenio laikai 
daugiau į SLA. negryš.

O gal “Naujienų” ■ redakto
rius kvalifikacijų klausime kal
ba apie sugebėjimą vesti or
ganizacijos legalius reikalus. 
Leiskime jei SLA. prisieitu eiti 
į teismą su “fašistais” ar so
cialistais, ką tada prezidentas, 
nebūdamas advokatu, darytų? 
Ir čia nėra baimės. Jeigu pri
sieitų Susivienijimui į teismą 
eit, tai nors jo prezidentas ir 
butų advokatu, vistiek pats ne
galėtų savo bylą vesti, vis tu
rėtų samdyti kitą advokatą, 
taip kaip samdė kitus advoka
tus kinti SLA. kad bolševikai 
skundė Chicagos Seimą. Juk ir 
dabar SLA. laiko nuolatinį le
galį patarėją-advokatą Loppato, 
tokį patarėją SLA. turės ir vė
liau, kurie visus SLA. legalius 
reikalus veda.

P. Bačiunas buvo tik 2-jų 
metų kūdikis kada atvažiavo 
Amerikon. Jis augo Amerikoje 
ir todėl jis turi plačią pažintį 
tarp Amerikos Lietuvių jau
nuolių. Jis turi užtektinai liuo- 
so laiko nuo biznio, 7 mėnesius 
per metą, tai per tuos 7 mene-, 
sius jis gali aplankyti visas Lie
tuvių kolionijas ir organizuoti 
jaunuolių kuopas prie SLA. Jis 
gali ir moka užinteresuoti ge
riau negu kuris kitas iš stato
mų kandidatų į prezidentus. Ir 
jei ji S Ai ’ taips SLA. prezidentu,' 
tai tikrai ta ir darys. Jis sako: 
“Ką per tuos 7 mėnesius besi-' 
trankau po pietines Amerikos 
valstijas, tai man bus malo
niau pervažiuoti Lietuvių kolo
nijas ir dirbti naudingą darbą 
pritraukiant Lietuvių jaunuo
lius prie musų Susivienijimo”. 
P. Bačiunas keturi metai atgal 
važinėjosi po Lietuvių kolioni
jas su p. Vanagaičiu, p. Ba
bravičium ir p. Yozavitu. Mes 
turime atminti kad SLA. ateitis 
rymo tiktai ant Amerikos Lie
tuvių jaunuolių, nes ker kelis 
ar kelioliką metų diduma musų 
SLA. senų narių išmirs, o jų 
vietą nebus kam užpildyti jeigu 
mes nemokėsime pritraukti jau
nuolių. Iš Lietuvos į Ameriką 
nauji SLA. nariai jau negali 
atvažiuoti, todėl SLA. ateitis 
rymo tiktai ant jaunuolių, ir 
p. Bačiunas mokės juos prie 
SLA. pritraukti. Nominuodami 
p. Bačiuną į SLA. prezidentą ( 
neapsivilsime!

SLA. Tūkstantinis Narys 
nuo 1984 m.

—--------------------- -------- ——

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

Štai Yra Jūsų Darbas, 
Moterys! r^'-

Tvirti vyrai labai nemyli prisipažinti, kad 
jiems reikalinga bent kokia pagelba nesvei
kume. Todėl priguli nuo jus, MOTERYS, 
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasilaikytų 
sveikais.

Visuomet turėkite po ranka bonką’to gar
saus linimento ,

™ PAIN-EXPELLER> -
Įrcg. J. V. Pat. Biure.

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

* Tikrasis turi INKARO vaisbaženklį.
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Aną dieną paimu 
va” ir žiūriu, žiuriu i 
tau: pasakyta kad gei 
nas “Dirvos” Redak 
važiuoja j Najorką, r 
laivakorčių agentų 
biznio reikalais. Ale 
užėjo mislis kad tai 

į sybė (ba dabar visi r 
■ toriai yra melagiai ii 

nas kitą išduoda): aš ė 
lir sudūmojau kad gert 

j faktorius ar tik neva 
’ ja Į Najorką į Susivi 
Imo centrą išmest gerb 
jtaitj ir “Tėvynės” red 
jos ir užimt jo vietą.. 

; Na, misliu sau, važii 
lir aš kartu ir ištyrinės 
tada visiems pranešiu 
del tiedu gerb. Redakti 
vienas kito nekenčia ir 

| rasi.
Patyręs kurią valė 

traukinis išeina Į Najo 
greit apsirengiau ir sa 
savo šonkauliui:

— Na, gudbai, aš i; 
piuoju, — sakau aš.

— Kur tu važiuoji? 
susirinkimą? Jau tu ] 
daug mitingauji kas na! 
man net nusibosta vie
Nebūk ilgai, — sako ji.

— Ale aš išvažiuoju 
letui dienų, matai, turit 

| valizą, — sakau aš.
— Ką čia kalbi: kur 

važiuoji? — sako ji.
— Atsirado slaptas : 

Halas į Najorką, taigi g 
lai, — sakau aš.
— Netikiu, ale jeigu i 

irias yra tai važiuok, 
ik dabokis Najorke k 
Zosė ranką neperkąstų, 
ako ji.

. — Gerai sakai, dėkui 
įerspėjimą. Gudbai, — s 

pu aš.
- Gudbai, —.sako ji.

I Atbėgu i stoti, jau trai 
Knis važiuoja. Pasivijai 
Įfeikabinau už paskutini 
Batų, ir taip nuvažiavau 
l'ajorką, per naktį lauk 
buvęs, ba į vidų bijojo' 
|it ba neturėjau tikieto.
j Žiuriu, išlipa gerb. Re 
■aktorius iš pirmos kleso, 
fagono, o aš vargšas suša 

fs ir nemigęs, nesiprausęs 
prieinu prie jo ir sakau:
-Labas rytas, ponas Re 

liktoriau.
- Na, koks aitvaras čia 

pve atnešė? — sako jis.
- Gerb. Redaktoriau, šią 
adynę aitvarai žmonių ne
šioja; traukiniu atvažia- 
au, — sakau aš.
- Man nesvarbu kaip at- 

1 ažiavai, bet ko, — sako jis.
- Na taip sau, pamatyt 
hjorko, žinai dabar nedir- 
l laiko turiu, — sakau aš.
- Na tai einam su ma
in, aprašysi laivakorčių 
lentų suvažiavimą, žinai, 
kaitytojai labiau mėgsta 
«'o raštus negu mano, — 
Ao jis.
- Gerai, galiu tą pada- 
;i, — sakau aš.
Tuoj lendam į požemi, 

įdam j vagoną, ir už kelių 
■‘nutų išlendam į gatvės
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GERB. SPRAGILO SLAP
TA KELIONĖ Į NAJOR

KĄ, WATERBURY 
IR ATGAL

Aną dieną paimu “Dir
vą” ir žiuriu, žiuriu ir ma
tau : pasakyta kad gei'b. po
nas “Dirvos” Redaktorius 
važiuoja į Najorką, neva Į 
laivakorčių agentų seimą 
biznio reikalais. Ale man 
užėjo mislis kad tai netei
sybė (ba dabar visi redak
toriai yra melagiai ir vie
nas kitą išduoda): aš ėmiau 
ir sudūmojau kad gerb. Re
daktorius ar tik nevažiuo
ja į Najorką į Susivieniji
mo centrą išmest gerb. Vi- 
taitį ir “Tėvynės” redakci
jos ir užimt jo vietą. .. .

Na, misliu sau, važiuosiu 
ir aš kartu ir ištyrinėsiu, o 
tada visiems pranešiu ko
dėl tiedu gerb. Redaktoriai 
vienas kito nekenčia ir ba
rasi.

Patyręs kurią 
traukinis išeina į 
greit apsirengiau 
savo šonkauliui:

— Na, gudbai,
žiuoju, — sakau aš.

— Kur tu važiuoji? Į 
susirinkimą? Jau tu per
daug mitingauji kas naktis, 
man net nusibosta vienai. 
Nebūk ilgai, — sako ji.

— Ale aš išvažiuoju ke
letui dienų, matai, turiu 
valizą, — sakau aš.

— Ką čia kalbi: kur 
važiuoji? — sako ji.

— Atsirado slaptas rei
kalas i Najorką, taigi gud
bai, — sakau aš.

— Netikiu, ale jeigu rei
kalas yra tai važiuok, ale 
tik dabokis Najorke kad 
Zosė ranką neperkąstų, — 
sako ji.

— Gerai sakai, dėkui už 
perspėjimą. Gudbai, — sa
kau aš.

— Gudbai, —.sako ji.
Atbėgu į stotį, jau trau

kinis važiuoja. Pasivijau, 
užsikabinau už paskutinių 
ratų, ir taip nuvažiavau Į 
Najorką, per naktį lauke 
išbuvęs, ba į vidų bijojau 
eit ba neturėjau tikieto.

Žiuriu, išlipa gerb. Re
daktorius iš pirmos klesos 
vagono, o aš vargšas suša
lęs ir nemigęs, nesiprausęs 
prieinu prie jo ir sakau:

— Labas rytas, ponas Re
daktoriau.

— Na, koks aitvaras čia 
tave atnešė? — sako jis.

— Gerb. Redaktoriau, šią 
gadynę aitvarai žmonių ne
nešioja ; traukiniu atvažia
vau, — sakau aš.

— Man nesvarbu kaip at
važiavai, bet ko, — sako jis.

— Na taip sau, pamatyt 
Najorko, žinai dabar nedir
bu. laiko turiu, — sakau aš.

— Na tai einam su ma
nim, aprašysi laivakorčių 
agentų suvažiavimą. Žinai, 
skaitytojai labiau mėgsta 
tavo raštus negu mano, — 
sako jis.

— Gerai, galiu tą pada
ryt, — sakau aš.

Tuoj lendam į požemį, 
sėdam į vagoną, ir už kelių 
minutų išlendam į gatvės

viršų. Redaktorius eina, aš 
einu paskui. Ateinam prie 
vieno didelio budinko, žiu
riu ir matau: parašyta “Su
sivienijimas Lietuvių Ame
rikoje”. Tai SLA. budin- 
kas. Malonu ir smagu žiū
rėt į tokį budinką — tai 
puikiausias visame Najor
ke. Garbė Susivienijimui 
ir Amerikos Lietuviams tu
rint tokį budinką.

— Ar tai čia bus laiva
korčių agentų seimas? — 
sakau aš.

O pats sau misliu: Matai, 
kur važiavo, o kur atsidū
rė. Tikrai atvažiavo gerb. 
Vitaičio vietą užimt....

Einam į vidų. Ale žiu
riu, gerb. Redaktorius ko 
tai dairosi, matyt bijo.

— Einam aplankyt SLA. 
centrą ir “Tėvynės” redak
ciją, parašys kad lankėsi 
du garsus veikėjai iš Klyv- 
lando, — sakau aš.

— Kažin ar Zosės nėra? 
Eik pažiūrėt, aš bijau jos 
kad nesumuštų, — sako 
jis.

Ineinam per skiepą, kur 
stovi spaustuvės mašinos. 
Darbininkai baigia spaus
dint “Tėvynę”. Pasiimam 
po vieną ir skaitom pasku
tines žinias iš SLA. pasau
lio. Paskui lipam per skie
pą į viršų, ten irgi mašinos 
ūžia. Čia inėjus, mums pa
sakoja kad tai buvo mūšio 
laukas, kur Zosė daužė ir 
plaukus raustė SLA. Sekre
torei. Paskui einam j cen
tro raštinę, ir ten likę žy
mės to garsaus mūšio Lie
pos 24 dienos. Raštinėj už- 
tinkam gerb. Bajorą, antrą 
organo redaktorių. Paskui 
ateina ir pati gerb. Sekre
torė Jurgeliutė. Na ir pra
sideda sveikinimaisi, pama
čius tokias slaunias asabas 
atvažiavusias iš taip toli 
aplankyt SLA. centrą.

Gerb. Redaktorius pasili
ko apačioje, o aš einu į vir
šų apžiūrėt antrą mūšio 
vietą ir aplankyt gerb. Re
daktorių Vitaitį.

Lipant j viršų, ant trepu 
matyt ženklai kur Zosė ri
tosi žemyn ir kur jai šon
kauliai išlaužyta. Paskui 
apžiūriu tas garsias “ben
dras duris”, per kurias Zo
sė eidama j redakciją patai
kė į centro knygų raštinę, 
kur Sekretorė dirbo. No
rėjau per “bendras duris” žmones 
nueit iš raštinės į redakci
ją, ale negalima. Redakci
jos durys yra į kairę viena
me namo šone, o raštinės 
durys į dešinę kitame namo 
šone, o tas kambariukas 
kur Sekretorė raportą da
rė pasiekiamas tik per tris 
duris, vis tolyn einant nuo 
redakcijos durų. Taigi tu
riu pasakyt kad fašistai 
kurie tikrino kad į redak
ciją ir į raštinę yra paski
ros durys ir kad Zosei visai 
nereikėjo pro Sekretorę ei
ti, platina grynus melus ir 
išmislus.

Nueinu slaptai pas gerb. 
Redaktorių ir sakau:

— Labo ryto, aukštai 
gerbiamas veterane!

— O, sveikas, gerb. Spra
gile! Kaip einasi? Malonu 
matyt! — sako jis.

— Atvažiavau centro ap
lankyt, ale ir “Dirvos” Re
daktorius čia yra, gal nori 
pasimatyt? — sakau aš.

— Ne, aš jo nekenčiu, aš 
jam visą amžį nedovano
siu! — sako jis.

— Už ką, ką jis taip blo
go padarė? — sakau aš.

— Už aprašymą to mažo 
atsitikimo, kurį fašistai su
rengė musų pažeminimui,— 
sako jis.

(Bus daugiau), iJi(

SLA. Nariai, Nominuokit Šiuos Žymius Asmenis:

ANT PREZIDENTO:
Juozas J. Bačiunas Sodus, Mieli.

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

(Nominuoti reikia tik vieną)

ANT SEKRETORIAUS:
Petronėlė Jurgeliutė (dabartinė Sekretorė) New York

ANT IŽDININKO:
Jonas Tareila Waterbury, Conn.

ANT DAKTARO-KVOTĖJO:
Dr. .1. Stanislovaitis Waterbury, Conn.

ANT IŽDO GLOBĖJŲ:
J. Januškevičius, Jr. Hartford, Conn.
M. Kasparaitis ( Racine, Wis.
S. Mockus So. Boston, Wass.

(Nominuoti reikia tik du)

EKSTRA! P. Pivaronas iš i 
Pittsburgh, Pa., praneša ka<L 
jis Į SLA. iždo globėjus ir jo
kią kitą vietą nekandidatuoja.

SLA. NOMINACIJOS 
IR KANDIDATAI

VYŽŲ NENORIM!
SLA. seimai yra nutarę, 

Centro Valdybos nominaci
jų ir rinkimų laiku, nedėti 
agitativių straipsnių “Tė
vynėje”. Jos dabartinis re
daktorius daug sykių slap
stėsi už to nutarimo ir juo 
gindavosi nuo dėjimo jam 
nepatinkamų straipsnių.

Bet, matyti, Gegužio-Vi- 
taičio klikos būklė despera- 
tinga, nes redaktorius lau
žo seimo nutarimą ir deda 
tai Kamarausko pagyrų 
himną Gegužiui, tai kitus i 
tiesiog agitativius raštus, j

Gegužis yra padaręs nau
dos Susivienijimui ir yra| 
buvęs gabus SLA. seimų 
vedėjas. Tai faktas. Bu-[ 
vo laikai kada vyžos buvo' 
žmonių laikomos vienu ge- 
riaušių apavų. Tačiau žmo-j 
nės jų daugiau nebenešioja. į 
Kiekvienas daiktas atgyve
na savo laiką. Ir, jei atsi
remti šimtų SLA. veikėjų 
ir kuopų jau spaudoje pa
reikštomis nuomonėmis, tai 
Gegužis jau irgi savo die
nas atgyveno. Niekas jo 
viešai nenominuoja į SLA. 
prezidentus.

Liaudies balsas — Dievo 
balsas.
Centro

Jau paskelbta SLA. vir
šininkų nominacijos, o pa
šalinėje spaudoje agitacija 
už tam tikrus kandidatus 
jau senai kaip varoma. Ta
me nieko 
kiekviena 
ti musų 
nizacijos 
žmones, 
už savus
galėtų ką sakyti, visiems

nepaprasto, nes 
srovė nori maty- 
didžiausios orga- 
vadovybėje savo 
Švariai agitacijai 

žmones vargu kas

Tikiu kad S.L.A. 
Valdybon išrinkus 
kaip pp. Bačiunas, 
Dr. Stanislovaitis,Tareila,

Mikalauskas — musų Susi
vienijimo reikalai šimtu 
nuošimčių sutvirtės. Maž 
apsivalys ir “Tėvynės” re
dakcija nuo to amalo kuris 
ant jos užkrito. V.

GRINIAUS TAKTAS
J. Grinius yra kandida

tas Į ką nors Susivienijime. 
Iki baigsis nominacijos jis 
gal dar kandidatuos ant iž
dininko ar daktaro-kvotė- 
jo, visas kandidatūras lai
kydamas.

Jis susirašė su Adv. Ba- 
gočium ir pasisakė kad jis 
nenori kandidatuot Į SLA. 
Prezidento vietą, ji esanti 
jam persunki. Sutiko lai
kyti kandidatūrą ant vice
prezidento socialistų sąra
še. Dabar vėl kas ten su
knibždėjo kad reikia statyt 
Grinių ant SLA. preziden
to. Jis mano kad jau ir bus 
išrinktas. Ir tą kandidu- 
turą palaiko.... Jeigu lai-i 
mes prezidento ir vice-pre-| 
zidento vietas, gal eis Į dik
tatorius ....

Šitaip mėtytis nepritinka 
ir SLA. nariai tuoj pama
tys kad nepastovus žmogus 
neatsako jokiai vietai.

Skilandelfija.

yra žinoma kad Susivieni
jimas per eilę, metų išsivys
tė iš mažos draugijos į mil
žinišką, virš 20,000 narių 
organizaciją. Už tai rei
kia duoti kreditas geriems 
S.L.A. darbininkams, kurie 
kolonijose išsijuosę dirbo.

Dabar, kada pakilo orga
nizacijos turtas,' atsirado 
daug prietelių Susivieniji
mui globoti. Šiandien kad 
ir užkimštas ausis turėtum 
vistiek apie SLA. reikalus 
negali negirdėt. Visi kam
pai tik ūžia apie kandida
tus į viršininkus ir kožnas 
mano kad jų statomi kan
didatai yra geriausi ir jie 
privalo būti išrinkti. Bet 
mes gerai žinom kad ten 
visiems vietų nėra. Turės 
vieta tekti tiktai vienam.

Seniau mes turėjom bol
ševikus savo tarpe ir visi 
dirbom išvjen kad nuo jų 
atsikračius. Bet dabar ko
va kilo musų pačių tarpe: 
geriausi draugai pasidarė 
atkakliausiais priešais vien 
tik del to kad neremia vie
nas kito statomų kandida
tų. Kokią naudą tas atneš 
dar niekas nežino.

Man rodos, nėra reikalo 
nusistatyti prieš kandida-i 11 Holo LCl ųy UI pi ICO l\dl 1 VllUlcL“ 

tus ir akis ištempus kovoti 
prieš juos. Kada ateis bal
savimas, balsuokim už tin
kamiausius žmones i jiems 
skiriamas vietas, ir balsuo
kim savo supratimu ku
ris yra tinkamiausias ir ga-

lės padaryti gero organiza
cijai. Mes žinom kad or
ganizacijos reikalai rupi 
mums kiekvienam, o kas 
Įvyksta centre tas atsilie
pia ant kuopų ir narių. Ai
šku kad mes nariai nega
lim važinėti Į centrą nuolat 
ir žiūrėti kas ten dedasi, 
bet viskam turim pasitikė
ti savo išrinktiems centro 
valdininkams. Turim tikė
ti kad viskas daroma sąži
ningai ir kuopoms išduoda
ma teisingi raportai.

Kalbant su daugeliu S. 
L. A. - veiklesnių narių pa
niški kad daug jų yra nusi
stačiusių prieš dabartinę 
Pildomąją Tarybą už pada
rytą Ažunario-Devenio pa
skolos nuostoli.
tiesiog Įsikibę kaltint vieną 
kitą asmenį paskirai.

nės tarp narių už naujus 
kandidatus. Paimkime tik 
kandidatus ant Prezidento.

Adv. Bagočius yra gerai 
žinomas Lietuviams, jis va
žinėjo po įvairias Lietuvių 
kolonijas Įvairiais reikalais 
ir tokiu budu save išgarsi
no.

Nekurie kalba kad p. J. 
Bačiunas nėra tiek garsus 
musų tarpe ir organizaci
jos darbuose. Tas gali bū
ti tiesa. Bet mes žinom 
kad p. Bačiunas yra paty
ręs biznierius ir yra garsus 
tarpe didesnių Amerikoniš
kų biznierių. O biznis ves
ti tai nėra skirtumo ar Lie
tuviškas ar Angliškas.

Taigi dabar svarstykime
Nekurie. rjmįai įr žiūrėkime kad ne- 

numestume savo' balsą už
. Kiti kandidatus ir kad nepada- 

mano kad tai buvo didelis pytume klaidos norėdami 
visos valdybos neapsižiure- pavesti atsakomingas savo 
jimas ir panešta toks nuos- organizacijos vietas užimti
tolis.

Na ir tada eina varžyti-
kam nors neatsakančiam.

Jonas Jarus.

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

IR ATGAL
M B U R G APER II A

$179 Trečia Klase X
M

U. S. Karo Mokesčiai Atskirai
’ Viršminėta kaina dabar galėję ant A 

visu musų laivų. M
Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus, fe įj|jį

Hamburg -American Line
839 Union Trust Big. Cleveland

Aš visuomet reika-
1

G • ■ • • f ,, r ’

lauju Lucky Strike

Pagaminta iš geriausių tabakų - viso 
derliaus grietinės - LUCKY STRIKE vieninte
liai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę per tą 
išimtiną “SPRAGINIMO” procesą. “Spragi
nimo” procese naudojami Ultra-Violetiniai 
Spinduliai — procesas, kuriuo pašalinami tam 
tikri kartumai ir erzinančios ypatybės, kurių, 
naturališkai, yra kiekviename žaliame tabake. 
Šie kartumynai ir erzinančios ypatybės pašali
namos iš jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra. 
“Jie išimti - todėl jų ir nėra!” Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei.

I

Jusu Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosulį

Neperšiampamas Cellophane Užlaiko ta 
“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu

ATSUK RADIO—Lucky Strike Šokių Valanda kas 
Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį, vakare, 
per N. B. C. radio tinklų.

“Niekas taip balso savybių neiškelia, 
kaip mikrofonas. Del to aš visuomet 
reikalauju Lucky Strike - cigareto, 
kuris, tikrai žinau, bus palankus mano 
gerklei. Tamsta savo kreditan turite 
dar vieną laimėjimą įvesdami nau
jos rūšies Celofaninį pakelio įvyni
ojimą, kuris taip lengvai atidaro
mas.”

Sally Eilers šiuos metus visuomet 
vadins savo didžiaisiais metais. Pir
miausiai, ji išmoko skrajoti lėktuvu. 
Paskui ji ištekėjo ir rado šeimyninę 
laimę. Vėliau ji pasiekė nepaprasto 
pasisekimo paveiksle “Bad Girl”. 
Kaip dovaną Fox filmų gamintojai 
jai duoda rolę paveiksle “Over the 
Hill”.

NEPERŠLAMPAMAS 
CELLOPHANE

Visuomet Gerai — Tvirtai Uždarytas
Ypatingas Humidor Pakelis 

Zip — ir jis atsidaro!
Atkreipk dėmes; į naują, ypatingą 
skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dali
prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dali. Labai 
paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cellofaninę 
popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai. Švaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau moderniškai 
kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis - 
taip lengvai atidaryti. Ponios — šis LUCKY 
SKVETAS - apsauga jūsų pirštų nagams, j

Reikia paminėti, kad p-lė 
Eilers už šį savo paroiškimą 
negavo apmokėti nė cento. 
Ji LUCKY STRIKE jau rūko 
apie pusantrų metų. Mes 
tikimės, įog šis apie įq pra
nešimas bus tiek jai, tiek įos 
filmų gamintojams, Fox nau
dingas, kiek jis naudingas 

jums ir mums.

-U

Copr., 1931. 
The American 

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

NEGRAŽUS GANDAI 
SUSIVIENIJIME

NAIKINA TRUKŠMADARIŲ LIZDUS 
- *-------------------------------

Lietuvoje laikas nuo lai
ko atsiranda grupelės gai
valų nepasitenkinusių esa
ma tvarka ir vyriausybe. 
Buna tai komunistai, tai 
Plečkaitininkai, tai Volde- 
marininkai, tai krikščionių 
demokratų šulai. Jie visi 
nori savos tvarkos: maža 
grupelė įsisvajoja kad visa 
Lietuva turi virsti tokia 
kokios jų mažas protelis 
nori.

Jau girdėjome apie Kata
likų Akcijos Komitetą, ku
ris pereitą žiemą bandė su
kelti suiručių. Štai kaip ra
šo “Musų Rytojus” apie tą 
“Kaką”, kaip jį Lietuvoje 
vadina, sąryšyje su Spalių 
12 d. krata jų lizduose:

“Jau kelintas mėnuo Lie
tuvoje veikė slapta kuopelė, 
pasivadinus Katalikų Ak
cijos Komitetu. Sutrumpin
tai ta kuopelė buvo vadina
ma ‘Kakas’.

“Būdama griežtai prie
šinga dabartinei Lietuvos 
vyriausybei, ta kuopelė 
kurstydavo žmones, skleis
dama visokius gandus, ga
mindama ir platindama at
sišaukimus bei lapelius že
minančius vyriausybės au
toritetą ir atskirų vyriau
sybės narių gerą vardą.

“Savo veikimą ‘Kakas’ 
buvo išplėtęs daugiausia į- 
vairių krikščioniškų orga
nizacijų tarpe. Gandams 
skleisti ir įvairiems lape
liams dalinti kuopelė daž
nai panaudodavo krikščio
niškų organizacijų suvažia
vimus, atlaidus ir šventes, 
kuriose susitelkia didesnės 
žmonių minios.

“Kadangi ‘Kakai’ dangs
tėsi katalikų tikyba, kurią 
jie neva ginti esą pasiėmę, 
vyriausybė ilgą laiką kan
triai lukuriavo kad bažny
tinė vyriausybė susipras 
juos sudrausti bei veikimą 
pasmerkti. To nesulaukus, 
vidaus reikalų ministerija 
ėmėsi prieš ‘Kaką’ atatin
kamų priemonių.”

Apie vieną tų priemonių 
—kratą “Kako” įstaigose— 
rasit pranešimą ant 7-to 
puslapio. Prie to, kaip “M. 
R.” pažymi, krikščionių de
mokratų dienraštis ‘Rytas’ 
Kauno komendanto nutari
mu sustabdytas trims mė
nesiams.

p. Bačiunas turėjo su ad
vokatų pagalba paprašyti 
to laikraščio redaktoriaus 
liautis kriminališkus šmeiž
tus platinus.

Žmonės kai įsidurnavoja 
nežino kur sustoti, žemin
dami kitų vardą, bet kada 
kitas atsisuka ir pareika
lauja šmeižtus atšaukti, ta
da skundžiasi visuomenei 
kad va mus skriaudžia....

“Sandaros” redaktorius 
yra “Naujienų” išpera, ką 
ir norėti iš tokio žmogelio.

Vitaitis Nesilaiko 
Tvarkos

“Tėvynės” nr. 44 telpa 
Adv. M. Lukošiaus ir Sta
sio Senkaus straipsnis ant- 
galviu “Vardan Teisybės”. 
Jame prirašyta visokių ne
sąmonių ir teisinama Ge
gužis, o kaltinama S.L.A. 
sekretorė P. Jurgeliutė už 
Devenio-Ažunario ° paskolą.

Kiek S.L.A. nariai žino, 
SLA. finansų komisija iš
rado kaltais už tą paskolą 
keturias ypatas, ne vieną 
Jurgeliutę. Toliau, tas da
lykas kelis kartus nutarta 
baigti ir palikti seimui.

Kitų raštus kurie ką no
ri pasakyti prieš Gegužį ar 
Vitaitį, Vitaitis atmeta, sa
ko tas atidėta iki seimo, o 
kai dabar tiedu žmogeliai

“Sandara” — šmeižtų 
Puodynė

Gindama “užsitarnavu
sius veteranus” (Vitaitį ir 
Gegužį), A. L. T. S. orga
nas “Sandara” griebiasi že
miausios, net kriminališkos 
taktikos. Norėdama pasi
tarnauti tiems atsitarnavu
siems ir visuomenės atme
tamiems “veikėjams” (ku
rie ėmėsi paskutinių skan
dalingu priemonių užkovo
ti sau vietas Susivienijime 
ant visados), “Sandara” ne 
apie jų “gerus darbus” ir 
“nuopelnus” rašo (nes jų 
negali išrodyt), o ėmėsi kri- 
minališkai užsipuldinėt ant 
žmonių kurie turi tokią pat 
teise kandidatuoti į S.L.A. 
viršininkus kaip ir p. Ge
gužis.

“Sandara” taip įsikarš
čiavo prieš J. J. Bačiuną, 
tautininkų kandidatą į Su
sivienijimo prezidentus, jog j

priterliojo net pusę pusla
pio, bile tik į naudą Gegu
žiui, tai Vitaitis įtalpino ir 
nesako kad “atidėta iki se
kančiam” seimui.

Kiek tenka patirti, tas 
ponui redaktoriui taip sau
sai neapsieis.

Nors jis varinėja kerštus 
prieš SLA. Sekretorę už sa
vo pačią, bet turėtų žinoti 
kada laikas sustoti.

Vitaitis paliktas “Tėvy
nėje” su ta išlyga kad ne
darys jokių kliūčių Sekre
torei viešai ar slaptai, o ar 
jis to prisilaiko?

Už 50 Metų —* Visa 
Amerika bus Kalėjime

Prohibicijos priešininkų 
“Kryžeivių” organizacijos 
vadas prirodinėja kad jeigu 
prohibicija pasiliktų ir da
lykai eitų taip kaip dabar 
eina tai už 50 metų Suvie
nytose Valstijose neliktų 
laisvo nei vieno suagusio 
žmogaus — visi butų kalė
jimuose.

Iš kožno milijono gyven
tojų apie 800,000 bus užda
ryti kalėjimuose. Kalėji
mų užlaikymas kaštuos net 
po $85,400,000 į dieną.

1930 metais iš visų vyrų 
ir moterų nuteistų į kalėji
mus 71 nuošimtis buvo nu
teista už prohibicijos įsta
tymo laužymą, sako prohi
bicijos priešininkai.

Bereik, motinėle, mane auginai, 
Beveik mažutėlio nenuskandinai....

Reikėjo nunešti į pajurelį, 
Reikėjo įmesti į vandenėlį....

Tai bučiau aš nardęs kaip maža žuvelė, 
Tai bučiau žydėjęs kaip juros gėlelė....

Jaunieji broleliai žaliojoj lankoj,
O mes vargdienėliai jau priešų rankoj;

Jaunieji broleliai jautelius jungia,
O mus vargdienėlius jau priešai stumdo.

Ar švinas ar kardas atims gyvybę, 
O motina žemė priglaus savyje;

Gulės mano kūnas užmerkęs akis, 
Daugiau šio pasaulio vargų nematys,

Ir niekas jau manęs nebešėnavos, 
Ir leidžiant į duobę nebeapraudos.

Tik juoda vėliava manęs žėlavos 
Ir baltasai karstas mane pakavos.

Kas rytas gegutė pro šalį skrisdama, 
Nutupus prie kapo kukuos verkdama;

Kai rudenio vėjas lapelius nešios, 
Linguodamas medžius daineles dainuos.

(Kazys Vanagas.)

ATSIMINIMO GĖLĖS
Tyliam griovyj, prie seno šilo 
Išaugę neužmirštuolytės; 
Meiliai, ramiai į žmogų žiuri 
Maželės žydrios jų akytės.

“Atmink per amžių miško tylą,
Atmink vėjelio duslią bylą, 
Atmink tą gražųjį žalvarnį, 
Juokingą, rimtą pievų garnį;
Minėk: gegutė čia kukavo,
Seselės čia tyliai dainavo, 
Meilingą šneką.čia šnekėjai.... 
Ar skaisčią vietą tu mylėjai? 
Tos pievos, girios tebgrožėjas, 
Jas šildo saulė, lanko vėjas....”

Tyliam griovyj prie seno šilo 
Nutilk, nutilk, neužmirštuole! 
Laimingi, šviesus atminimai 
Nedils, nedils širdyj, skaistuole!

—M. Vaitkus.

(Tąsa iš pereito num.)

Ubagė: Apsaugok Viešpatie, panele, aš 
visą amžį pragare degsiu jeigu per mane 
kitas turės nukentėt!

Malvina: Suprask, tada tik apkaltinsiu 
Rapolą jeigu kas tyrinės Onos mirtį. Bet 
kam ten baudžiauninkė rūpės....

Ubagė: Ne, panele, vardan Dievo, ne
reikalauk to iš manęs! (Žegnojasi.)

Malvina: Atsisakai?! Ir tu, ragana, su 
jais?! Tuoj pašauksiu poną ir įskųsiu kad 
suradau tave čia vagiant! Gausi šimtą 
rykščių į nugarą, užteku tau!

Ubagė (verkdama): Argi panelė turi 
tokią kietą širdį ant manęs ir Onos? Do
vanok, panele, aš negaliu to daryti....

Malvina: Tai aš tau padarysiu! Neno
ri gyva but, sukirmysi sąšlavyne! Kaipo 
raganos, nei į šventus kapus nepriims! 
Pasakysiu kunigui kad tu norėjai mane 
apkerėt.... Pragare visą amžį tavo dū
šia su velniais degs!....

Ubagė (persižegnoja, baimės apimta; ką 
tai pagalvoja, staiga): Panele, to neda
ryk! Aš prižadu! Darysiu ką tik liepsi, 
tik nepražudyk mano dūšios!

Malvina: Te! (duoda bonkutę) Del 
pono nužudyt vieną chlopę ne nuodėmė.

Ubagė (drebėdama paima nuodus, sau): 
Gal taip bus geriausia....

Malvina (duoda pinigų): Te tau už ta
vo darbą. Galėsi iškeliaut toli.... Kai 
viskas aprims, jei norėsi pargryši. ... Aš 
čia busiu poni, kada už ponaičio ištekėsiu. 
Tau vartai bus atdari visados.

Ubagė (sau): Bet šunimis apstatyti... 
(Persižegnojus, slepia nuodus užantyje, 
pažiūri baltom akim į viršų): Dievui ant 
garbės.... Gal taip bus geriausia.... (Iš
eina.) V

d v ’ " ' i- >1
Malvina (Viena, piktu juoku, stojasi prie 

lango, žiuri į tolį): Taip aš jų meilę su- 
ardysiu! Pranas liks mano!

(Uždanga)

KETVIRTAS VEIKSMAS
Sodnas. Onos ir Prano sueigos vieta.

Scena 1.
Ubagė, paskui Ona, Pranas.

Ubagė (baimingai ateina iš dešinės): 
Ak, Viešpatie Aukščiausias, gal taip bus 
geriausia.... Kad tik greičiau Ona at
eitų .... pirma ponaičio.... paskui aš pra
dingsiu iš čia, niekas manęs nematys.... 
(Dairosi) Tai pašėlus meilė, kad del jos 
jauni ir seni žudosi, vienas kitą žudo, no
rėdami gauti sau tą ką pamyli.... Ir aš 
štai, rodos niekam sviete nereikalinga, 
įmaišyta į kitų meilės bėdas.... Onute, 
Onute, kad žinotum kas tau skirta, nekęs
tum manęs daugiau.... (Apsidairo) Ji 
ateina.... Pasislėpsiu, ir paskui neva iš 
netyčių užeisiu, kad nepyktų kam čia prie 
jos lendu.... '(Užeina už krūmo scenos 
gilumoj, kairėje.)

Ona (ateina iš dešinės, gėlę rankoj ne
šina, iškart mykia dainelę, paskui scenoj 
ima dainuoti):
Vai kas didesnį man džiaugsmą teikia, 
Ko širdžiai mano labiausia reikia?
Nieko didesnio ji trokšt negali — 
Kaip kad mylėtų mane bernelis....

Pranas (kurs ištolo girdėjo jos dainą, 
ateina iš kairės, dainuoja): 
Vai ką meilesnio noriu girdėti, 
Kokį smagumą geidžiu turėti? 
Nieko meilesnio būti negali 
Kaip meilios dainos mano mergelės!....

Abu (dainuoja kožnas savo paskutines 
eilutes.)

Ona (liūdna, meilės apimta, stovi, Pra
nas prieina prie jos, apkabina.)

Pranas (griebdamas Oną į glėbį): Onu
te, ir aš jau čia! Ar sunkiai dirbai šian
dien, širdele ?....

Ona: Nesunkus man darbas, Pramik, 
tik sunkus, ilgėsis tavęs.... Dienos tokios 
ilgos, ta saulė taip lėtai per dangų eina, 
rodos niekad vakaras neateis....

Pranas: Ir man, Onute, viskas tik ilgė
sis tavęs. . . . Kad ne tie žmonės, aš per

dienas su tavim dirbčiau, kad tik šalę ta
vęs būti....

Ona: Aš ne darbui sutvertas.... man 
tik užmaustiun dirbti....

Pranas: O Rapolas ar neužmaudžia?
Ona: Su juo man kitas reikalas: da

viau į žandą ir turi eiti šalin.... Prie to, 
jis užvaizdos bijo....

Pranas: O manęs, Onute, ar nedaužysi 
per žandus — kai apsivesim ?....

Ona: Nežinau kaip bus.... Gal dar ir 
neapsivesim.... ? Tu turi tau skirtą pa
nelę Malviną — ji laukia iki mokslą baig
si; ir tavo tėveliai beveik gątavi vestuves 
ruošti — su ja....

Pranas: Malvina gali laukti iki pražils, 
aš jos neimsiu.... Tėvai neprivers mane 
su ja gyventi.... Bet kodėl tu, Onute, vis 
taip kalbi ir netiki man ?....

Ona: Aš priversta taip manyti, būda
ma baudžiauninke.... Visko šiame gyve
nime gali atsitikti.... Aš galiu dar ir nu
mirt. ...

Pranas: Susimildama, Onute, nekalbėk 
apie mirtį.... negyvenčiau ir aš tavęs ne
tekęs. ...

Ona: Visi vyrai taip sako, o kai neten
ka vienos tuoj randa kitą....

Pranas: Na ir kam tu mane šitokia 
kalba kankini, ir save visokiomis minti
mis varginiesi?....

Ona (paglosto jam veidą): Aš tik pa
erzint tave norėjau.... Nepyksti?....

Prans (bučiuoja jos rankas): Ak tu, er
zintoją! Vis kad tik man prieštarauti....

Ubagė (už scenos garsiai sučiaudi.)
Ona (staiga atšoka nuo Prano, susimai

šius stovi): Čia kas nors mudu tėmija...
; Kad nebūtų pats ponas....

Pranas (pasistiebdamas dairosi): Kas 
čia butu?.... Eisiu pažiūrėt! (Išbėga į 
tolimą kairę.)

Ona (arti scenoje): Ak, Dievulėliau... 
visi mus sekioja.... Kas nors negero nu
tiks ....

Scena 2.
Pranas įsiveda Ubagę.

Pranas: Nagi štai kas, Onute: musų ge
roji Barbora.... Bene paklydai kad čia 
pakliuvai? Juk čia tik mudviem žinoma 
vieta....

Ubagė (pusiau dreba, baltom akim tė
mija Oną, Praną.)

Ona (pamačius Ubagę neramią): Kas 
yra: išrodai suvargus, nerami, nusigan
dus .... Sėsk, pasilsėk....

Ubagė (ima verkt): Ak, Dieve Aukš
čiausias .... Atleisk, dovanok man, nusi
dėjėlei. ...

Ona (žvilgteri į Praną, Pranas į ją, pas
kui abu apstoja Ubagę): Kas gi atsitiko, 
Barbora?....

Pranas: Kas yra, sakyk greitai. .. .
Ubagė (verkdama): Kad judu žinotu

mėt kas yra, pririšę man po kaklu akmenį, 
paskandintumet....

(Bus daugiau)

L A I Š K A I
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 liniuotas po- 

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

kestį galima prisiųsti pašto ženkleliais.

REIKALAUKIT "DIRVOJE”

Iš Pennsylvanijos plati
nama gandai, matomai su 
SLA. Prezidento Gegužio 
žinia, kad dabartinis SLA. 
legalis patarėjas, Adv. J. S. 
Lopatto, nori kandidatuoti 
į SLA. iždininkus. Jeigu 
nebus išrinktas tai jis, sa
ko gandai, ims “indžionk- 
šiną” ir su teismo prievar
ta kelsiąs SLA. iždą į Penn- 
sylvaniją.

Tai matot kokius planus 
turi tie kuriems visuomenė 
nepritaria.

Iki šiol Adv. Lopatto tu
rėjo pagarbą SLA. nariuo
se kaipo rimtas senas vei
kėjas. Jeigu jis tokį šposą 
iškrėstų, kas padarytų Su
sivienijimui kelis tūkstan
čius dolarių išlaidų, į galą 
susiterliotų ir išsistatytų 
save SLA. narių pasmerki
mui, ko susilaukė Gegužis 
kada už savo klaidas norė
jo pasislėpt už moteriško 
andaroko, ir kada stengėsi 
uždengti Vitaičių skandalą.

SLA. iždas ir visas biznis 
senai turėjo būti perkeltas 
į Pennsylvaniją, bet gražiu 
budu, ne smurtu. Reikia 
tą nutart seime ir tada nie
kas niekam nepasakys ne
gražus žodžio.

Paskutiniu laiku Lopatto 
kandidatūra apsilpo kadan
gi sako Wilkes-Barrej už
sidarė du bankai kuriuose 
jis žadėjo laikyt SLA. pi
nigus.

ŠIRDIES DARBAS
Širdis dirba sąmonės ne

kontroliuojama ir miegant 
ji-.iyra be pertraukos vei
kiantis žmogaus kūno or
ganas. Sveiko žmogaus ma
ža tegalvojama koks milži
niškas darbas yra širdies 
dirbamas. Tik susirgęs liga 
žmogaus jaučia tikrą šio 
nenuilstamo darbininko jo 
organizmui reikšmę.

Vidutiniškai širdis muša 
70 kartų į minutę, arba 
100,800 kartų į dieną, arba 
36 milijonus kartų į metus. 
Tuo budu pas gyvenantį 60 
metų žmogų širdis išmuša 
virš 2 bilijonų kartų. Kiek
vieną kartą mušdama širdis 
praleidžia “per save” 100 
gramų kraujo, kas per 60 
metų sudaro 200 milijonų 
literių.

Mėnesinis žurnalas

“MARGUTIS”
Išeina kas mėnesį nuo 1G iki 24 pusi, 

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

lės: chorui, arba solo, duetams.
Dainelės lengvutes 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.

APUOL
PAS1

ir K. S. KARPA t

VISIEMS getai ž 
griuvėsiai; plači 

pilies griuvėsius, a 
kanas ir yra Lietu 
toje dalyje — grii 
kurias sukosi Lietu 
čiai atgal. Vieni 
yra labai senos, kite 
ros šimtų metų (ne 
po Kauno pilies lai]

Tos pilys prime
— Lietuvi# prabočii 
turėtus su kaimyną 
karų. Tai “diejos”

Apie musų boči 
nuoveikius su kaim; 
ja, gausingos apys 
nai — ilgi ir trumpi 
musų pačių parašyti 
sukurtos apie muši 
kad daugiau rodos i

Bet apie Lietuvi 
nu ir pavandeniais, 
su kaimynais iš už; 
pajūrio gyvenimą Li 
tuščia kad lyg Lietu 
juros kaip kitos vit 
neturi prieigos prie 
Lietuva per neatmer 

' vena juros pašonėje 
šaulį, kokiu didžiuoji 
tik turi.

Ar ištikro Lietu1 
jura ir su kaimynais 
sų literatūra apie ta 
tinti butų prasižengi 
tos senovę. Jau V; 
metais musų eros, ; 
Žuvėdų užplaukimai 
čius. Gal patys Liet 
plaukė pas žuvėdus- 
nei prekiauti, bet ka< 
Žemaičius-Lietuvius 
Aukštaičius atsiirdar 
kartinio Seredžiaus i 
no) tai faktų jau y 
lankydavosi ne tik pa 
kianti, plėšti, ir pagal 
kius žygius yra darę 
šimtmečių bėgiu, ne ■ 
Nuo Vaidevučio laikų 
Prūsų kunigaikštis) i 
Kanuto, ir keliolika m 

■ karaliaus Olavo Švento 
limai ir kitokis susisi 
su Lietuviais nepertrai

Kad tas teisybė, pa 
nose užtiktas ir atkasi 
toli Luokės, netoli Balt: 
nis. Ten buvo pilis-tvi 
vesnių laikų negu Kau: 
dabar tai piliai nustato 
tį metų senumo. O ga

Susidomėjo tais gri 
tuviai, ne tik Latviai, t

Ką bendro turi Šve 
ros kad jų archeologai l 
les? Nagi labai daug, 
Žuvėdai buvo pirmutini 
maitiją, ten bandė užgy 
ka prirodyti ar Apuolės 
statyta po jų apsigyve 
ai’ pačių žemaičių tvi: 
nuo užpuolikų iš juros?

“BALTIJOS ARAS” ir ‘
Apuolės griuvėsius 

kad jie yra liudytojai 
piiętikių su užjūrio pri 

ątsidąry" naujas 1; 
romanams apie Lietuvių
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IGUTIS”
;j nuo 16 iki 24 put 
Eina treti metai, 
is numeris 2 dailia- 
a solo, duetams, 
vutės su pritarimu

ir naudinga, 
giminėms ar paty

koję lai jie jums už-

liną metams $3 (30 
e $2.
idžia ir redaguoja 
gaitis.
na juokingas Šimt- 
io Kalendorius.

RGUTIS”

t (59th Street 
Ill. U.S.A.

DIRVA

APUOLĖS PILIES 
PASLAPTIS

ir K. S. KARPAVIČIAUS APYSAKOS

gaiš. Daugelis musų rašytojų bandys ras
ti temas ir kurti veikalus apie Baltijos gy
ventojų nuveikimus.

Bet tai jau nebus naujenybė, nes į tą 
lauką jiems durys yra atidarytos.

PER TVORA
PASIDAIRIUS

yiSIEMS gerai žinomi yra Kauno pilies 
griuvėsiai; plačiai kalbama apie Trakų 

pilies griuvėsius, apie Vilniaus pilies lie
kanas ir yra Lietuvoje — Lenkų okupuo
toje dalyje — griuvėsių kitų pilių, apie 
kurias sukosi Lietuvių gyvenimas šimtme
čiai atgal. Vieni tie griuvėsiai-liekanos 
yra labai senos, kitos iš kokio šimto ar po
ros šimtų metų (neskaitant dar vėlesnių) 
po Kauno pilies laikų.

Tos pilys primena mums vieną dalyką 
— Lietuviu prabočių gyvenimą ir reikalus 
turėtus su kaimynais iš pietų, rytų ir va
karų. Tai “diejos” ant sausžemio.

Apie musų bočių žygius sausžemiu ir 
nuoveikius su kaimynais yra plati istori
ja, gausingos apysakos, pasakos, roma
nai — ilgi ir trumpi. Tiek literatūros yra 
musų pačių parašytos ir kaimynų autorių 
sukurtos apie musų prabočių gyvenimą 
kad daugiau rodos ir nereikėtų.

Bet apie Lietuvių “diejas” ant vande
nų ir pavandeniais, apie Lietuvių kovas 
su kaimynais iš užjūrio, apie jurą, apie 
pajūrio gyvenimą Lietuvių literatūra taip 
tuščia kad lyg Lietuva butų taip toli nuo 
juros kaip kitos vidžemio tautos, kurios 
neturi prieigos prie jurų. O tuo tarpu 
Lietuva per neatmenamus šimtmečius gy
vena juros pašonėje ir turi tą langą Į pa
saulį, kokiu didžiuojasi kitos tautos jeigu 
tik turi.

Ar ištikro Lietuviai nieko neturėjo su 
jura ir su kaimynais iš už jūrių jeigu mu
sų literatūra apie tai tyli? Ne, taip tvir
tinti butų prasižengimas prieš musų tau
tos senovę. Jau Vaidevučio laikais, 550 
metais musų eros, yra minima Vikingų- 
Žuvėdų užplaukimai j Lietuvos pakraš
čius. Gal patys Lietuviai-Žemaičiai ir ne
plaukė pas Žuvėdus-Skandinavus kariauti 
nei prekiauti, bet kad jie atplaukinėjo pas 
Žemaičius-Lietuvius (jie ■ pasiekdavo ir 
Aukštaičius atsiirdami Nemunu iki da
bartinio Seredžiaus ir gal net iki Kau
no) tai faktų jau yra. Ir žinoma kad 
lankydavosi ne tik pasižiūrėti, bet ir pre
kiauti, plėšti, ir pagaliau užkariauti. To
kius žygius yra darę Vikingai daugelio 
šimtmečių bėgiu, ne vienu kuriuo laiku. 
Nuo Vaidevučio laikų (jis buvo pirmas 
Prūsų kunigaikštis) iki Danų karaliaus 
Kanuto, ir keliolika metų vėliau Norvegų 
karaliaus Olavo Šventojo (1030 m.) užpuo
limai ir kitokis susisiekimas Skandinavų 
su Lietuviais nepertraukiamai ėjo.

Kad tas teisybė, parodo pastarose die
nose užtiktas ir atkasinėtas Apuolės (ne
toli Luokės, netoli Baltijos juros) piliakal
nis. Ten buvo pilis-tvirtovė daug anksty
vesnių laikų negu Kauno griuvėsiai. Jau 
dabar tai piliai nustato nemažiau tūkstan
tį metų senumo. O gal bus ir daugiau.

Susidomėjo tais griuvėsiais ne tik Lie
tuviai, ne tik Latviai, bet ir Švedai.

Ką bendro turi švedai su šia puse ju
ros kad jų archeologai atsirado prie Apuo
lės? Nagi labai daug, nes patys Švedai- 
Žuvėdai buvo pirmutiniai užpuldinėti Že
maitiją, ten bandė užgyventi, ir dabar lie
ka prirodyti ar Apuolės pilis buvo Žuvėdų 
statyta po jų apsigyvenimo Žemaitijoje, 
ar pačių Žemaičių tvirtovė apsigynimui 
nuo užpuolikų iš juros?

“BALTIJOS ARAS” ir “JUROS MERGA”
Apuolės griuvėsius atradus ir žinant 

kad jie yra liudytojai Lietuvių-Žemaičių 
p’.lėlikių su užjūrio priešais, nėra abejo- 
•č, Ktsido.ry- naujas laukas istoriniams 
romanams apie Lietuvių kovas su Vikin-

Vienas musų Amerikietis rašytojas, 
K. S. Karpavičius, jau parašė du romanu 
iš Baltijos pakraščių Lietuvių-Žemaičių 
“diejų” su Vikingais. Jam tenka garbė 
būti pirmutiniu toje didelėje, plačioje li
teratūros srityje.

Skaičiau jo romaną “Baltijos Aras”, 
apie nuotikius Žemaičių su Vikingais Da
nų karaliaus Kanuto ir Norvegų karaliaus 
Olavo Šventojo laikuose.

Dabar sekiau per “Dirvą” einančią jo 
antrą istorinę apysaką iš dar ankstyves
nių laikų — “Juros Merga”. Žiūrint į 
Apuolės griuvėsius ir skaitant K. S. Kar
pavičiaus apsakymus apie vieno tos apy
sakos karžygio, Gaurės, keliones į Balti
ją, ginti Žemaičius nuo Vikingų, matai 
jį su savo karžygiais praeinant pro Skuo
dą, kurio apielinkėj, Vikingams tankiau 
užpuldinėjant, vėliau tapo išstatyta Apuo
lės pirmutinė pilis.

Karpavičius turėjo viziją, jo vaizduo
tė privertė jį rašyti apie tai kas buvo, — 
nors dar musų neištirta ir aiškiai istorijo
je neužrašyta. Dabar archeologai ima ir 
iškasa anų laikų tose vietose buvusių įvy
kių priparodymus. Vietoj kam nors pa
šokti ir diskredituoti-kritikuoti Karpavi
čiaus tas dvi apysakas, jos įgauna dides
nės svarbos ir traukia į save visų atidą.

Jis vaizdžiai piešia anų senų laikų 
veiksnius Vikingų ir Žemaičių, įpynęs tai 
į gražius meiliškus romanus, kurie, skai
tant, ištraukia skaitytojo ašarą. Kiek pa
stangų dėta, kovota, gintasi nuo Vikingų 
užpuolikų, kiek ten pergyventa jo apysa
kų karžygių, ir vis nieko tikro, nieko pa
stovaus nelaimėta. O kodėl? Todėl kad 
jų pastangų vaisių šiandien nelikę, Lietu
viai juroje nieko nelaimėjo, net užmiršo 
apie jurą savo pasakose. .. .

Tose Karpavičiaus apysakose ryškiai 
matosi jo pažinimas tos senovės, kurios 
musų tautos istorijoje nematyt. Musų is
torikai sumini labai mažai. Reikia spėti 
kad jis rado medegos kur kitur — jo kny
gose matosi aiškus pažinimas tų laikų Žu- 
vėdų-Skandihavų istorijos, tikybos, ko iš
studijavimui matyt daug laiko pašvęsta.

Dar viena naujiena: Karpavičiaus pir
mutinė Vikingų apysaka, “Baltijos Aras”, 
dabar ruošiama spausdinti Lietuvoje. Be 
abejo ji sutiks minias skaitytojų, ačiū tam 
kad yra pirmutinė toje srityje, ir ačiū tam 
kad atradimai Apuolėje tik patvirtina to
kius dalykus kurie jo apysakoje vaizduo-
jama. Nebūtų daug kas sakyti apie Kar
pavičiaus apysakas jeigu jos butų parašy
tos gavus įkvėpimą Apuolės griuvėsiais.

Mainosi laikai—

Vakar buvo mergužėlė, 
Šiandien moteriškė, 
Vakar į mane žiurėjo, 
Šiandien anei biškį....

Su Pagarba.

Išsirink kad nori

Ta Agota—tai bagota, 
Ciaži išmintinga.
O Onutė, tai mergaitė 
Jai nieko nestinga, 
O ta Rožė gerai drožia 
Pelkelę, suktinį.
Ta Darata neprimato, 
Tur širdį auksinę.
Ta Brigyta nesakytai 
Yra labai daili.
Marijona, gera žmona, 
Tik truputį baili, 
O Teklytė, lelijytė, 
Mergelė padori.
Matot pulką gi mergelių, 
O išrink, kad nori....!

Kai.

Rugiapjūtė

Ant pečių dalgelis plieno, 
j Šypsos mergužėlė.
Bernužėlių nebevienas.... 
Virpa širdužėlė. ...
Subangavo varpų jūrės, 
Kaktos išrasojo....
Meilės laivo šilko burės 
Nerimu plasnoja....
Šypsos mėlsvps rugiagėlės, 
Ir akutės melsvos!. ...
Bailiai šnabžda rugių vė
lės,
Varpų jūrės gelsvos....

S. Bakšys

Telegramas iš peklos.
Vienas pirklys iškeliavęs 

Pietų Afrikon ir nuvykęs 
vieton siunčia telegramą 
savo žmonai likusiai Euro
poje. Bet paštininkas teleg
ramą nunešė kitai moteriš
kei turiniai tokią pat pa
vardę, kurios vyras buvo 
nesenai miręs. Našlė išsi
gandusi skaito: “Atvykau 
laimingai. Baisiai karšta. 
Tavo vyras”.

Oi tu Dievulėli, tai teleg

Dabar gi jo knygos atsistoja pagarbingoj 
vietoj, kaipo pranokėjos, išpranašautojo? 
to kas žemėse slepiasi ir kas, atėjus laikui, 
turėjo būti iššaukta j šviesą.

“Baltics Aras” jau Amerikoje išsibai
gęs, bet tuoj bus gatava Lietuvoje.

“Juros Merga”, kaipo naujai išėjus, ir 
kaip matyt “Dirvoje” garsinama, dar ga
lima gauti, ir ji turės savo svarbą tiems 
kurie ją įsigys.

L I E T U V O S 
ŽEMLAPIAI 

30c
Kaina: vietiniams po 25c.

Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.

Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior avė. Cleveland, O.

ramas iš peklos!—persigan- 
dus suriko moteris.

Mintys apie moterų drabu
žius.

—Juo mažiau medžiagos 
eina pasiuvimui moterų 
drabužių, tuo brangiau jie 
kainuoja.

—Juo ilgiau moteris rė
dosi, tuo mažiau apsirėdžiu
si draugijoje pasirodo.

A?

Civilizacija.
Vienoje mokykloje moky

tojas pasakoja mokiniams 
kaip daug kitados miškuose 
veisėsi meškų, bet ant ne
laimės civilizacija jas visas 
išnaikino.

— Ar jus žinote—baigda
mas paklausė mokytojas,— 
kas tai yra civilizacija?

—Taip, žinau,— atsiliepė 
vienas mokinių,—civilizaci
ja yra tai sunki liga, nuo 
kurios meškos stimpa.

APIE NAPOLEONĄ

II
Apeidamas kartą stovyk

lą, Napoleonas užkalbino 
sutiktą karininką. Buvo 
tamsus vakaras ir jis nega
lėjo įžiūrėt karininko laip
snio.

— Tavo pavardė? — pa
klausė Napoleonas.

— Dubois.
— Pulkininkas?
— Ne, Jūsų Malonybe, 

tiktai kapitonas; bet, — 
pridūrė jis, norėdamas iš
naudoti progą įgyti valdo
vo malonės, aš paeinu iš to 
medžio iš kurio daromi pul
kininkai.

— Gerai, kapitone! Kai 
man bus reikalingas medi
nis pulkininkas tamista pir
mas užimsi tą vietą, — at
sakė Napoleonas.

Pas taikos teisėją.
— Tamsta taip sumušei 

šitą poną kad jisai tris sa
vaites negalėjo jokio darbo 
dirbti. Ką tamsta pasakysi 
savo pasiteisinimui?
.—Jisai vis tiek, ponas tei

sėjau, buvo bedarbis!

Neatlikti pasaulyje daly
kai—

Neparašyti Gegužio įs
pūdžiai iš Lietuvos.

Sandaros Detroito seimo 
protokolas nepatalp i n t a s 
organe.

Gera priežastis
Vyras sugrįžo namo 3 va

landą ryto.
Pati:—Kur tu buvai iki 

šio laiko, ir vėl prisigėrei?
Vyras: Mes turėjom po- 

dį. Nutarėm įsteigti “Blai
vybės Draugijos skyrių ko» 
vai su girtuoklyste, na... . 
ir dėl tos priežasties.. bis- 
kutį išmaukėme.

S

1931 KALENDORIUS 1931

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

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

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

Lapkritis-November
Sekmad. 8 Gotfridas. Svirbutas, Uolkertė
Pirmad. 9 Teodoras. Migle, Dyguolis, Aušautas
Antrad. 9 Andrius. Vai ilgas, Geluonė, Vytautė
Trečiad. 11 Martynas vysk. Kelkis, Saigunė
Ketv’tad. 12 IMartyno p. K. Radinė, Austomas
Penktad. 13 Eugenijus. Narvydas, Gražidė
šeštad. 14 Puozapo ant. k. Ramantas, Saulenė

Pažymėtini Istoriški Nuotikiai
1252 m. Spalių 1 d. Min

daugas vainikuojasi Lietu
vos karalium.

1421 m. Spalių 3 d. popie
žius patvirtino pirmą Lie
tuvos vyskupą.

1919 m. Spalių 5 d. Ber
montininkų buris įsiveržė į 
Šiaulius.

1920 m. Spalių 6 d. Lietu
viai su Lenkais Suvalkuose 
sutarė sustabdyt mušius; 
7 d. pasirašė sutartį; 8 d. 
Lenkai sulaužę sutartį puo
lė Lietuvių kariumenę; 9 d. 
po mūšių užėmė Vilnių.

1919 m. Spalių 15—16 d. 
Bermontininkai užėmė Ra
dviliškį, Biržus; 19 d. Lie
tuviai- gryžę iš bolševikų 
fronto stojo kovon prieš 
Bermontininkus.

1393 m. Spalių 16 d. Že
maičiai paėmė ir sudegino 
Klaipėdą, kryžeivių pilį.

1793 m. Spalių 23 d. gimė 
Lietuvos istorikas, rašyto
jas Simanas Daukantas.

1795 m. Spalių 24 d. Ru
sija prisijungė D. Lietuvą.

1430 m. Spalių 27 d. mirė 
D. L. K. Vytautas.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

JAU GATAVA!

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

KAINA $1 IR $1.50
“ D1 R V A ”

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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PO “LIETUVOS ŠVEICARIJĄ
(Tąsa)

ZARASAI
Zarasai pasimato iš toli. 

Pirmas žvilgsnis užkliūva 
už baltų, lyg gulbių, bažny
čios bokštų, paskui pasima
to pati bažnyčia ir kiti auk
štesni miesto namai, išsiki
šę iš šakotų klevų ir liepų. 
Įvažiuojam ir į brukuotas 
gatves ir rinką.

Miestas, nors apskrities 
ir nemažas, tačiau gyvumo 
tokio koks yra kituose nors 
mažesniuose miestuose, ne
matyti. Viena-kita šleiva 
Žydelka persirioglina, ir tai 
gal su reikalu. Bet ko no
rėti: parubežinis ir apsiau
sties miestas.

Bet gamtos gražybėmis, Įįau< J' ' 
tai tikrai Dievo apdovano- Tauragnus, 
tas. ” 
ten matysi tikrai žavinčius riam minkšto'šieno nepasi- 
švcicariškus vaizdus. Iš gaili vietos vaišingas kle- 
vienos pusės supasi didelis 
ežeras su gražiomis salo
mis. Iš kitos kalnynų vir- 
tinėlės, miškai, miškeliai, 
pušys, pauksniai. Visų gra
žiausi' vaizdai pavažiavus 
plentu Utenos link. Tuoj 
po kojų ežeras, šalimais sa
lomis iškilęs, ant jo kranto 
pats miestelis, bokštus su- 
rėmęs į ežero gelmes; to
liau kalneliai, tolyn mėly- 
nesni, kol pagaliau už miš
ko pats horizontas nusilei
džia. Tai tik ten vakaro 
maldai tiksliai rankos gali
ma sunerti.

Gaila kad greiti autobu
so šuoliai pasiskumba iš tos 
gamtos šventovės išnešti.

Paliekam Zarasus tems-

DIRVA

LIETUVA LAIMĖJO HAGOS
mas.

Antroji juridine komisi- 
jėlė turėjo daug sunkesnį

TEISME AKRO.NO naujienos IŠ LI
tant. Važiavę kiek, atsidu
riam 
riam Salake nesustoti, nes 
jau vakaras artinasi. Bet 
kur tau, kaip tik pamatom 
bažnyčią aukštu bokštu, ir 
kur gi beišsiturėsi. Susto
ja ūžęs motoras ir lekiam, 
nors trumpai apsidairyti.,miaus musų minėtą savo re- 
Ogi nustembam, koks gra-| zoljuciją 1927 m. Gruo- 
žumėlis! Tai gerai kad di-1 *^žio 10 d^, kuria buvo^ pa- 
delis musų žingeidumas, jei1 
ne tai tikrai būtume pra-j 
važiavę pro tokį originališ-' 
ką kurinį kaip ta bažnyčia. 
Bažnyčia statyta iš vieno 
akmens, stilinga, didinga, 
aukšta ir erdvi. Vidus gra
žiais altoriais ir galingais 
vargonais įrengtas.

Iš Salako skrendam to- 
Naktį atvažiuojam į 

Jais gerimies 
Kur tik nepažiūrėsi'tik po nakties miego, ku-

Salake. Kelyje ta- (Tąsa iš pereito num.)

Tautų Sąjunga ir Tranzito 
Byla.

1928 metais Gruodžio po- 
sėdyj, Tautų Sąjungos Ta
ryba, atsimindama jau pir-

: PAJIEŠKOJIMAI :
Kiekvienam “Dirvos” skai
tytoju: arba naujai užsira
šančiam. giminių pajieškoji- 
mas sykį į metus patalpi

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos 

giminių, draugų, pažystamų, yra 
priimami į “Dirvą” dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite ko 
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojimą su savo pilnu antrašu.

SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS 
Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00 
Farmų pardavimai — už kartą 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 
Namų pardavimai — 

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

50c
75c

HELEN THOMPSON
Valgyklą

6400 Superior Avenue 
Gamina visokius Lietuviškus ir 
merikoniškus valgius. Atsilankę
šit patenkinti. Kviečiame Lietuvius

A- 
bu-

Naujoj Vietoj
Kurie pirkdavot “Dirvą” pa

vieniais numeriais pas Grakau
ską prie E. 33 St., dabar gau
sit Kobylanskio vaistinėje

3210 SUPERIOR AVE.

bonas žižys. Rytą, tik sau
lutei pakilus ant horizonto, 
vėl leidžiamės kelionėn, bet 
jau neilgai važinėsim. Va
žiuojam Raguvos link, pra
važiuodami Utenos didelį 
miestą, Debeikius, Anykš
čius, Troškimus. Tos vie
tos jau buvo matytos pir
myn važiuojant.

Pagaliau vėl sustojam 
prie Rag.uvos klebonijos. 
Užgiedam mecenatams “Il
giausių metų”, sušunkam 
“Valio”, ir plevėsuodami 
viens kitam baltas nosines 
išsiskirstom.

.Skanųs Amerikoniški ir Europiški 
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai 
□as mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

G O R E N E’ S 
Confectionery 

1370 East 65th St. 
atsilankyti ir susipažinti.

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

prašome Lietuvius lankytis.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

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

Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair arti E. 9th St.

| vesta Lietuvai ir Lenkijai 
i pradėti tiesiogines derybas, 
(nutarė peržiūrėti “dabartį-J 
nę Lietuvos-Lenkijos san
tykių padėti.”

Laike šio posėdžio pasiro
dė, kad derybų butą daug, 
bet rezultatų, kaip jau ma
tėm, nepasiekta jokių. Iš 
Lenkų pusės buvo pakišta 
mintis, kad Lietuva daranti 
kliūtis tarptautiniam susi
siekimui ir tranzitui, kas 
yra priešinga ir Tautų Są
jungos Paktui ir kitoms 
tarptautinėms sutartims, 
kurios yra Lietuvai priva
lomos.

Tautų Sąjungos Taryba 
tuomet nutarė:

“Kadangi sulyg Tautų 
Lygos Pakto.... Tautų Ly
gos nariai privalo imtis rei
kalingų priemonių užtikri
nimui ir palaikymui susisie
kimo ir tranzito laisvės ly
giai kaip ir visų Tąutų Są
jungos narių komercijos 
teisingo traktavimo” ir “ka
dangi, iš kitos pusės, Tary
bai patiektuose dokumen
tuose minima kliūtys, daro
mos susisiekimo ir tranzito 
laisvei”.. tai Taryba “nu
tarė pakviesti Susisiekimo 
ir Tranzito Konsultatyvą ir 
Technišką Komisiją (esan
čią prie Tautų Sąjungos) 
patiekti Tarybai raportą, a- 
pie tai, kokios galėtų būti 
priimtos praktiškos prie
monės šios padėties išriši
mui, — priimant domėn 
tarptautinius ' privalomus 
pasižadėjimus.”
Tranzito Komisijos Darbuo

tė. '.
Tranzito Komisija paėmė 

dalyką plačiai. Ji paskyrė 
dvi komisijėles. Vienai pir
mininkavo Argentinietis 
generolas R. Condolle, tu
rėjo surinkti ir ištirti “vi-! 
sus faktus, kurie galėtų nu-Į 
rodyti, kokios yra kliūtys 
tranzito ir susisiekimo lais-

vei ; lygiai*, kokios yra tų darba. Jos užduotis buvo, 
kliūčių ekonommes_ pasek- kaip minėta, ištirti juridinę 
mes ir „tarptautines reper- padėtį, koki yra Lietuvos 
kusijos. ’ _ . tarptautiniai pasižadėjimai

Antros komisijėles pirmi- šiUo atveju ir ar, einant 
ninku paskirtas W. E. jais, ji turėtų atidaryti su-
Beckett, Foreign Offiso sisiekima su Lenkija ir
London’e vice-juriskonsula- , tranzitų per Lietuvą.
tas ir nariais eile juristų: Kaip matome, šios komi- 
1) W. J. M. van Eysingai sijelės darbas buvo tais pa- 
(Holandas) - profesorius čiais klausimais, kuriuos 
Leyde’o universiteto; G. vėliaus spręsti Hagos Tarp- 
Koenigs - Vokietys; Rene, tautiniam Tribunolui arba 
Mayer - Prancūzas ir .M. Teismui. Todėl šios komisi- 
Pilotti - patarėjas kasacijos jėlės darbas yra daug—by- 
teismo Romoje. Šios komi- įos atžvilgiu—įdomesnis, 
sijėlės užduotis buvo: i'štir- ■
ti, koki yra gailiojantieji 
tarptautiniai (Lietuvos ir 
Lenkijos) pasižadėjimai ir 
koki iš jų išplaukia priva
lumai, kiek tas liečia kliū
tis susisiekimo ir 
laisvei.

Tiek daug vyrų, 
turėjo padaryti ir 
darbo. Ji dirbo beveik du 
metu - važinėjo Lietuvon ir 
Lenkijon, Latvijon ir Vo
kietijon ištyrimui padėties' nas, šešių vaiku tėvas, ki- 
vietoj ir, pagalios pateikėjas gi John Mactoni.

Sąjungos Tarybai Užgriuvus ineigai į ka- 
19^.0 m. Rugsėjo mėn. 4 d. Sykja tu0- prasidėjo gelbė- 
ilgą raportą is 40 didelio,jimo darbas1. ištįsą s^vaitę 
f oi mato spausdintu pusiu- u• • j* u t• 1 v 1 gelbėtojai dirbo ir pagaliau
1 V , , . _ išeiga tapo atidaryta. Du

Čia pravartu bus paminė-1 ..
ti tik svarbesnius davinius,! į,.su 1' 1 su 
kuriais ši Komisija ir jos, 1dziau-smais\ Klt^ ketur^ 
komisijėles rėmėsi, ir galu- Svorius, išnešant apėmė vi- 
tinas išvadas. sus liuonumas. Jie yra: J.

.... .. Tinus, H. Geglarski, J. Mo-
Pirmoji Komisijėlė ture-llit01.is ir p Novakas.

jusi surinkti faktus, kurie ------- -- ----------------------5__
parodytų kliūtis daromas ( 
tranzito laisvei, atrado, kadį 
ir. sielių neplukdymas Ne-;
munu ir neveikimas Kaišia-' 
dorių-Lentvar,avo bei Varė-' 
nos-Alytaus-Šmzdlkų gele-; 
žinkelių sudaro kliūtis tarp
tautiniam tranzitui: nuo to i 
kenčianti ir Vilnija, ir Lie-1 
pojus, ir Klaipėda ir Kara
liaučius. Ji atrado, kad ir | 
šių kliūčių pašalinimas ne
sudarytų, jos nuomene, “jo
kių sunkenybių” ir pateikė 
savo, “techniškus rekomen
dacijas” kaip galima butų 
sutvarkyti nestik judėjimą

(Bus daugiau)

PA.
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FLANELINIAI NAKTINIAI APATINIAI
Visai Šeimynai Nupigintomis Kainomis!

MOTERŲ FLANELINIAI MARŠKINIAI'
Minkšto, švelnaus flanelio, mieros 16 ir 17, gražių spalvų.) Pirkit 
jų sau dabar po ................t.................................................................... 59c

VAIKŲ PAJAMOS — 59c.
Mieros 2-4-6 iš vieno susiūtos, iš šilto flanelio gražiose spalvose.

Kaina tiktai 59c.
VYRIŠKOS PAJAMOS ARBA NAKTINIAI MARŠKINIAI — 59c 
Pasirinkit kairu norit, pasiūti iš švelnaus flanelio. Visokios mie
ros. Kaina dabar po ......................................................................... 59c

Į JOHN JACOBY & SON
Į 7036 Superior Ave.
iiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiittiiiiiuiiiiiiiiimiii);

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

Todel pirmiau šau
nius negu ugniagesius (firemonus).
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra.

P P. MUKTOMS
6b06 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

tranzito

žinoma, 
nemažai

WILKES BARRE,
Išgelbėti. Moc a n a q u a 

angliakasykloj Spalių 24 d. 
užgriuvo šešis darbininkus, 
iš jų keturi ant vietos už
mušta. Kiti du per šešias 
dienas išbuvo tamsybėse ir 
Spalių 30 d. tapo išgelbėti. 

'Vienas jų Jonas Tamošiu-

Mirė. Spalių 18 d. mirė 
Izidorius Jarašius. Mirtis 
atėjo staiga, nesirgus. Už
ėjus susirgimui jo moteris 
dar šaukė gydytoją ir ku
nigą, bet nuo mirties nesu
laikė. Velionis buvo 45 m. 
amžiaus. Liko žmona ir 
šeši priauganti vaikai. Jam 
mirus, vietos Lietuviai nors 
išsisklaidę gyvena, bet grei
tai sužinojo ir susirinko }• 
laidotuves. Laidotuvėse da
lyvavo visokių pažiūrų Lie
tuvių. Velionis buvo geras 
rėmėjas Lietuvos reikalų 
dienose jos kovų už laisvę 
ir darbavosi kitados čia bu
vusiai Lietuvių bažnyčiai. 
Prieš mirsiant prašė žmo
nos kad palaidotų ji Šv. 
Kryžiaus kapinėse, kas ir 
buvo padaryta. Liūdna bu
vo žiūrėti kaip moteris sky
rėsi su savo vyru, žinoda
ma kokiame varge lieka su 
buriu vaikelių. Laidotuvių 
reikalais dikčiai gelbėjo ve- 
lionies brolis Boleslavas Ja
rašius. Iš dirbtuvės kur 
Boleslavas dirba net gėlių 
vainiką prisiuntė jo brolio 
laidotuvėms.

Lietuvių. Suėjus Lietu
vėms su nabašniku Į baž
nyčią, kunigas paleido pa
rapijinės mokyklos vaikus 
nuo pamokų ir suvedė j ba
žnyčią. Kunigas sako, jus 
Lietuviai esat našlaičiai, 
netekot savo bažnyčios, sa
vo kunigo, aš jus čia šian
dien priglaudžiu. Visi aša
rojo girdėdami tokius kuni
go žodžius.

Laidotuvėse dalyvavo at
važiavus iš Detroito p. Šir- 
vienė su sunum, “Dirvos” 
skaitytoja.

Visi Akrono Lietuviai iš
reiškia savo gilią užuojautą 
p. Jurašienei ir vaikučiams.

Nušovė. J. Pugelis, 24 m. 
amžiaus, nušovė savo tėvą 
prie 5-tos gatvės Kenmore, 
paskui pats pasikorė.

Keliautojas.

:ŠOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokiu Lietuvišku šo

kiu Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokių. 
Pianui kaina ............... 75c
1-mai smuikai .............. $1.25
Ir kitiems Instrumentams.

Pirks Užsienyje 1 
Garvežių

Susisiekimo ministe 
norėdama patobulinti ii 
greitinti važiavimą n 

į geležinkeliais, nutarė 
šiais metais užpirkti u: 
nyj įvairias medžiagas 
moj eilėj moderniškų 
rėžių ir vagonų.

!|
 Sužinoję apie tai u; 
pio firmos viena už kitų 
dau pasiūlė musų gelii 
iiams reikalingų medžii 
Dėl šio užsakymo konki 
ro Vokiečių, Lenkų ir 
koslovakų firmos. Lain 
Čekoslovakai, t. y. žinon 
rišame pasaulyj “ško 

.firma, kurios kainos bi 
pigiausios.

I Jau duotas užsakyn 
pristatyti kelis garvežį 
Likusieji bus užpirkti <] 

(tas firmas, kurios dar 
jiau pristatys garvežį 
Mat, esant kriziui ir nesi 
daug darbų užsieny, firn 
tarp savęs smarkiai konl 
moja. , “L. I

PROBAK
geriausios 
skustuvams

Velionis buvo senas Ak
rono gyventojas ir uolus 
“Dirvos” skaitytojas. Ne 
kartą jis savo žmonai kal
bėdavo kad kuris iš musų 
ilgiau gyvens tas’turės to
liau skaityti “Dirvą”, jisai 
laikė “Dirvą” geriausiu 
Lietuvišku laikraščiu. Da
bar žmona, kad ir likus be 
vyro, žada su “Dirva” ne
siskirti. '

Išlydėjus iš namų, velio
nio kūnas buvo nuvežtas i 
Šv. Augustino Amerikoniš
ką bažnyčią, kunigas veltui 
atlaikė pamaldas, pasakė 
pamokslą ir prie vargonų 
liūdnų balsų atgiedojo am
žiną atilsį. Kunigas stebė
josi matydamas tiek daug

Reikalaukit “Dirvoj”
G820 Superior avė. Cleveland, O.
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KALĖDŲ EKSKURSUOS
Išplaukia iš New Yorko

S. s. DROTTNINGHOLM 
Gruodžio 2 d. š. m.
M. L. GRIPSHOLM” 

Gruodžio 8 d.
Reikalaukit specialių Kalė

dinių Cirkuliorių.
Informacijos ir laivakortes gau
namos pas vietinį agentą arba:

SWEDISH AMERICA LINE
21 State St. New York City

E. 79TH STREET PHOTO 
STUDIO

A. S. BARTKUS, Savininkas

PIRKIT DABAR IR TAUPYKIT!
! Specialis Išpardavimas Vaikų

Dviem Kelinėm Siutų po $4.95

KITA BYLA PRIEŠ 
VOLDEMARĄ

Kaunas. — Sausio mėn 
,si 1932 m. bus Vyriausia 
Tribunole nagrinėjama a 
ta Prof. Voldemaro byl 
Šiuo kartu jis kaltinam: 
del pasisavinimo Danų kr> 
du. Byla yra iš 1919 met’ 
kai Prof. Voldemaras bu\
ministeriu pirmininku. Vi 
riausybės buvo jam paves 
ta išrupint 200,000,000 mai 
kių paskola. Jis turėjo si 
organizuoti Lietuvos, atstį 
vybes Vokietijoje ir Dabi 
joje. Tuo reikalu gav 
100,000 kronų avanso. Re: 
kiauriems dalykams esą iš 
ieidęs 47,000 kronų. Del Ii 
insių 53,000 kronų turėj 
atsiskaityti vyriausybei, ts 
iiau neatsiskaitė ir pareiš 

, iė vyriausybei kad nepr: 
kaląs atsiskaityti, nes tų p: 
rigu neužteksią delegac: 
oms ir kitoms išlaidoms.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Telefonas HEnderson 0262

Oi. Jonas J. Kamesis
Lietuvis Gydytojas

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

1304 East 6§th St.
(Virš Lietuvių Banko)

' * ^•'{••****•***•į**, •**•»*••*•.**********3****** *zt Ofiso Telefonai Namų ?( I 
| MAin 1773 KEnmore 47tO)V j- 
| P. J. KERŠIS Į 
Ž1426-8 Standard Trust Bldg.

•Baigęs leisiu HlUKSią vuiiiuvr- T 
land Universitete ir darbuojas

su Teisių ofisu advokatų “ 
Collister, Stevens 

Kurzenberger 
visais teisių reikalais 

viai, Slavai, Lenkai ir 
kreipkitės prie musų.

*> AtL^iU-O olcllIUiirG 1 I Uol ’ v
T Baigęs teisių mokslą Cumber- t

Su

i
Lietu-
Rusai

Pirmos Klesos Lietuviška 
Paveikslų Studija

Fotografuojame vestuvių, laido- 
tuvių ir kitokias grupes ir pa- , V J' rin 
vienius. Darbas atliekama kuo- V /X j bį 
geriausia, kainos visai žemos.

1197 East 79th Street
PRONE HEnderson 3535
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Jys Pelnysi! šešiariopai 
krepdamiesi i Penzoil stoti j

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 cylinderio sienos. č
Mažiau reikės kvortų; Nes Pennzoil tęsi dusyk ilgiau kaip “ 
paprastas aliejus. ž
Ir pasas* parduodamas tokiose stotyse duoda jums 13 nuoš. ž 
daugiau myliomis negu kiti. s

Turi nepaprastą smarkumą ir veikimui priduoda spėkos. E

Jisai apdovanotas kelią valdančia spėka. įj

~ Pennzoil stotys duos jums puikią moterų veikmę—be didesnių kas- ~ 
5 tų—ir prie te iupns išeis pigiau negu paprasti produktai. Lai Jo:.' s 
jį- buna jūsų stotimis. Važiuokit į artimiausiąją. E
" THE COLUMBIA REFINING CO., CLEVELAND S
— *Pennzip ir Pennzip Ethyl =
1 PENNZIP |
S Ypatingas Naujas Lalias Gasas už Reguliarę Kainą x
| PENNZOIL |
E Entuziastiškai daugybės metoristų vadinamas ‘geriausias pasaulyj’ E
I „PENNZIP Ethyl =
I THE COLUMBIA REFINING COMPANY | 
= Cleveland =
dlllIllIlIllIlIlIlIlilBIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIIIlllĮIIIIIIIIIIiilllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIlh'

96

a

Micros 7 iki 16 metų t

| VAIKŲ ODINIAI VARKAI VILNA MUŠTI !
mieros 4 iki 18 ..............................................   $2.95 j

| VAIKŲ šiltos kelinaitės ................................................................ $1.00 i

I VAIKŲ ilgos kelinės — mieros 12 iki 17 ..................................$1.00 j
| ■ THE KRAMER & REICH CO.
į 7002-01 Superior Ave. Kampas Giddings Rd. Į

* BIZ A IE R IAI * 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys Jewelers
’ P. V. CHESNUL MAin 2542

929 Society for Savings Building

Banks
i LIETUVIŲ BANKAS
: 6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue
i M.ROMAITIS
9 13416jEdgewood Avenue

J. J. LAZICKAS
6407 Superior ave. ENd. 4635

Printers-Publishers
“DIRVA”

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

t 1308 E, 68th St. ENd. 4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79lh St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Ave. Hend. 0732

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

RestaurantsJOE BLAŠKEVIČIUS
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
6901 Superior ave. ENd. 9720

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

T. NEURA
2047 Hamilton ave. PR. 9709

BOLES. ANDERSON 
1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS

6905-07 Superior..av ENd. 0756

Spalių 14 d. popietini 
Taukiniu Brof. Voldems 
tas išvažiavo Francuzijo: 
as savo žmoną. Kad rei 
samu laiku sugryš į teis 
ją, turėjo gauti teismo įs 
ligų sutikimą ir duoti ga- 
'antiją. Garantijas davė 
’gynėjai.

Iš Kauno pabėgo su 20,- 
'10 litų valdiškų pinigų 
jauno apigardos teismo 

lustelis. Jis buvęs Lenkas, 
del spėjama kad bus mi

nings į Lenkiją. Policija 
i-eda visas pastangas sura
si jo-pėdsakus, o kai kurie 
■ieqai labai džiaugiasi, 
ridi, vienu mažiau kuris 
ikselius protestuoja.

Išnuomavimui 
SALĖS

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

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

Adolpas Jai 
ADOLPH J 
Lietuvis Gra

Lietuviai reikale kreipdamiesi 
singa patarnavimą. Laisnuot 
natiškas, mandagus, greitas i: 
ravimas. Vežimai ligoniams , 
sižining'ausios. žemiausia j 
lėšos, $150.00 ir aukštyn.
6621 EDNA AVE.

AKRO.NO
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> IS LIETUVOS ®
Pirks Užsienyje 15 

Garvežių
GAISRAI KAUNE

Kaunas. — Spalių mėne- 
Susisiekimo ministerija,1 sį Kaune įvyko visa eilė di- 

norėdama patobulinti ir pa- dėlių gaisrų. Sudegė batų 
greitinti važiavimą musų fabrikas “Era”, tapo van- 
geležihkeliais, nutarė dar dens sunaikintas tame pa- 
šiais metais užpirkti užsie-j čiame name pirmame aukš- 
nyj įvairias medžiagas pir- te esantis kartonažo fabri- 
moj eilėj moderniškų gar- kas.
vėžių ir vagonų. , Spalių 6-7 d. degė Šan-

Sužinoję apie tai užsie-' čių fabrikas. Gaišras kilo 
nio firmos viena už kitą pi- iš “Vatolit’o” fabriko, ir 
giau pasiūlė musų gelinke- ugnis sunaikino tose pačio- 
liams reikalingų medžiagų, se patalpose esančius net 
Dėl šio užsakymo konkura- septynis fabrikus. Nuosto- 
vo Vokiečių, Lenkų ir Če- liai siekia virš 10,000,000 li- 
koslovakų firmos. Laimėjo , tų.
Čekoslovakai, t. y. žinomoji Šio gaisro priežastis iš- 
visame pasaulyj “Škoda” aiškinta: savo fabriką pa- 
firma, kurios kainos buvo 
pigiausios.

Jau duotas užsakymas 
pristatyti kelis garvežius. 
Likusieji bus užpirkti pas 
tas firmas, kurios dar pi
giau pristatys garvežius. 
Mat, esant krizini ir nesant 
daug darbų užsieny, firmos 
tarp savęs smarkiai konku-; 
moja. . “L. U.”

degė “Vatolito” savininkas. 
Jis dabar sėdi kalėjime.

Sąryšyje su gaisrais visa 
eilė darbininkų liko be dar
bo.

Statistikos daviniais, per 
paskutini dešimtmetį gais
rai Lietuvoje pridarė net 
115,000,000 litų nuostolio.

KITA BYLA PRIEŠ 
VOLDEMARĄ

Kaunas. — Sausio mėne
sį 1932 m. bus Vyriausiam 
Tribunole nagrinėjama an
tra Prof. Voldemaro byla. 
Šiuo kartu jis kaltinamas 
del pasisavinimo Danų kro
nų. Byla yra iš 1919 metų, 
kai Prof. Voldemaras buvo 
ministeriu pirmininku. Vy
riausybės buvo jam paves
ta išrūpini 200,000,000 mar
kių paskola. Jis turėjo su
organizuoti Lietuvos atsto
vybes Vokietijoje ir Dani
joje. Tuo reikalu gavo 
100,000 kronų avanso. Rei
kiamiems dalykams esą iš
leidęs 47,000 kronų. Del li
kusių 53,000 kronų turėjo 
atsiskaityti vyriausybei, ta
čiau neatsiskaitė ir pareiš
kė vyriausybei kad nepri
valąs atsiskaityti, nes tų pi
nigų neužteksią delegaci
joms ir kitoms išlaidoms.

Spalių 14 d. popietiniu 
traukiniu Prof. Voldema
ras išvažiavo Francuzijon 
pas savo žmoną. Kad rei
kiamu laiku sugryš į teis
mą, turėjo gauti teismo įs
taigų sutikimą ir duoti ga
rantiją. Garantijas davė 
jo gynėjai.

Iš Kauno pabėgo su 20,- 
000 litų valdiškų 
Kauno apigardos teismo 
anstolis. Jis buvęs Lenkas, 
todėl spėjama kad bus nu
dilinęs Į Lenkiją. Policija 
deda visas pastangas sura
sti jo pėdsakus, o kai kurie 
piliečiai labai džiaugiasi, 
girdi, vienu mažiau kuris 
vekselius protestuoja.

pinigų

RASTA KRŪVA ŽMO
NIŲ KAULŲ

Vilkaviškio aps., Kaupiš
kių v., Meiliūnų kaimo gy
ventojas Kreceris taisė ke
lią, nes einant nauju įsta
tymu keliams taisyti, pir
mos rūšies vieškeliai pri
valo būti 8 metrų pločio.

Jam bekasant griovį per 
mažą kalnelį, visai pavir
šiui žemės pradėjo rastis 
kaulų, bet jis manydamas 
kad kaulai gali būti kokio 
nors gyvulio, kasė toliau ir 
nekreipė domės į juos. Bet 
kasant toliau pradėjo ras
tis jau kaulai panašus į 
žmogaus, t. y. kiaušai, ir 
vienoj duobėj radosi astuo
ni kiaušai, vieni buvo jau 
visai supuvę, kiti sveiki. 
Bekasant toliau rasta išti
sas kapinynas, viso jau at
kasta apie 12 galvų.

Kad butų čia buvę kuo
met nors kapai niekas ne
atmena, nes visai prie kelio 
ir prie balos, todėl tokioje 
vietoje kapai nedaromi ir 
labai paviršiui sukasti, vie
tomis tik per sprindį-kitą. 
Seni žmonės sako kad tai 
bus lavonai nuo “Krakus- 
mečio”, tai gal būti kazokų 
išžudyti Lenkų sukilimo 
dalyviai. Nuo didžiojo ka
ro negali būti, nes jau la
bai supuvę. Kasinėjant ne
užtikta nieko kas įrodytų 
laiką iš kurio tie kaulai pa
eina. Tenka manyti kad 
buvo nužudyti ir viskas ką 
turėjo atimta.

J. S. Adakris.

MIŠKO PARDAVIMAS
Artėja naujas miško eks

ploatacijos sezonas. Pagal 
Miškų Departmento sąma
tą šią žiemą yra numatyta 
išparduoti 1,880,000 ktm. 
miško, iš kurių vieną treč
dalį yra skiriama parduoti 
pirkliams iš varžytinių, ki
tą trečdalį —ukninkams iš 
viešų pardavimų, ir tretį — 
kirsti ir sugaminti į sorti- 
timentus pačios miškų ad
ministracijos iniciativa. Už 
šitą mišką yra numatyta 
gauti 30,000,000 litų. Dar 
šią žiemą bus parduodama 
914,000 ktm. vertėje 10,500,- 
000 litų, miško senesnių 
(1926-1931) metų sąmatų 
neišparduotų likučių. Be to 
dar yra numatoma kad apie 
1,000 ha. miško, arba apie 
200,000 ktm., vertėje 2,500,- 
000 lt., grąžinta buvusiems 
jo savininkams, kaipo atly
ginimą už nusavintas že
mes, einant žemės refor
mos įstatymu, ir atiduoti 
servitutininkams, jų teises 
panaikinant. Tokiu budu 
šiame miško eksploatacijos 
sezone išviso yra numato
ma iškirsti apie 3 mil. ktm. 
Bet faktinai, žinoma, bus 
iškirsta daug mažiau, nes 
tam nėr palanki rinkų kon
junktūra, pagaliau iškirti
mų didumas priguli ir nuo 
to, kokia bus žiema.

“L. U.”

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

DONO KAZOKAI 
36 RUSAI AFICIERIAI 

Vyriškas Choras 
Lapk.-Nov. 2 

Pradžią 8:30 vak. 
MUSIC HALL 

Public Auditorium

p ROSEDALE ©1 
'Ory Gleaning Go.!

HEnd. 7906 fI „ .........
f C. F. PETRAITIS, Prop.
| 6702 Superior Ave.,

Adolpas Jakubauskas 
ADOLPH J A K U B S 
Lietuvis Graborius

Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturasit tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim- 
natiškąs, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams į ir iš ligonbučio. Kainos 
s-.žining'ausios. žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tek ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

Kratos Ateitininkų ir 
Pavasarininkų Lizduose

Kaunas. — Spalių 12 nak
tį krim. policija pas slaptos 
KAK organizacijos narius 
padarė kratas. Paimta ma
šinėlė ir apolografas, ku
riuo buvo spausdinami 
KAK. Mašinėlė rasta atei
tininkų rūmuose. Laisvės 
Al. 3 Nr., o apolografas — 
“Pavasarininkų” centre. 
Ateitininkų rūmuose, pas 
studentą ateitininką Šilą, 
rasta KAK atsišaukimu 
“Balandžio 12 d. teroras”, 
“Voldemaro ir Smetonos 
vaidmuo atentatininkų by
loj” ir SVK atsišaukimų 
“Kas mus valdo.” “Pavasa
rininkų” centre rasta KAK 
atsišaukimų “Visiems” ir 
“Štai tikrieji Lietuvos prie
šai”; be to, ten pat rasta 
proklamacijų forma spaus
dinti straipsniai, kurie savo 
laike “Ryte” buvo cenzūros 
išbraukti, ir Gabrio apolo- 
grafuotų laiškų. Pas kun. 
Rankelę rasta 190 atsišau
kimų del Respublikos Pre
zidento rinkimų ir “Demo
kratiškos studentų gru
pės”; pas kun. Telksnį rasta 
keletas atsišaukimų ir taip 
pat KAK Nr. Taip pat KAK 
atsišaukimų rasta ir pas 
studentę ateitininkę Pet
rauskaitę.

Atsišaukimai yra kur
stančio ir šmeižiančio pobū
džio, kurie turi nusikalsta
mo darbo požymį. Suimti 4 
asmens. Kvota vedama.

“L. U.”

Cukraus fabrikas jau vei
kia

Spalių 14 dieną, Kvietiš- 
kių dvare, ties Mariampole, 
atidaryta pirmutinis Lietu
voje cukraus gaminimo fa
brikas. Į fabriko atidarymo Į 
iškilmes buvo nuvykę iš į 
Kauno ministerįs p. J. Tū
belis, visa eilė kitų vyriau
sybės ir visuomenės atsto
vų.

Cukraus fabrikas prade-į 
da darba pęųktądienį Spą-j 
lių 16 d. “M. R.”

Kruvinos Vestuves
Spalių 6 d. Jurbs miškų 

urėd., Agurkiškės girinin
kijos eigulis Neverauskas 
vedė žmoną. Kaipo miškų 
tarnautojas, pakvietė į ves
tuves savo draugus eigulius 
ir vieną žvalgą. Vestuvėse, 
žinoma, netruko ir degti
nės. Važiuodami po jungtu
vių iš Višakio-Rudos namo 
ir būdami gerokai įsigėrę, 
susivaidijo. Eigulis Norke- 
liunas pradėjo savo žmoną 
mušti. Tos pat girininkijos 
žvalgas Simonas Krušins- 
kas užsistojo už Norkeliuno 
mušamą žmoną. Norkeliu- 
nas, išsiėmęs brauningą, šo
vė į žvalgą Krušinską ir pa
taikė į akį. Kulipka perėjo 
kiaurai per galvą. Kiti puo
lėsi iš Norkeliuno atimti 
brauningą. Šis, besiginda
mas peršovė dar vienam į 
užpakalio minkštimus. Nor- 
keliunas, matydamas du gu
linčius peršautus ir pats iš 
sukibusių neišsisukdamas, 
šovė sau į burną. Kulipka, 
išplėšusi keletą dantų, susi
laikė sprande. Nuvežtas į 
Kauno ligoninę žvalgas 
Krušinskas mirė. Pats Nor- 
keliunas dar gyvas, bet be 
vilties išgyti. Trečias išgis. 
Norkeliunas buvęs savano
ris, apie Vilkaviškį gavęs 
gražų sklypą, pastatęs ge
rus trobesius. Buvo pirmo 
laipsnio eigulis ir gaudavo 
100 litų mėnesinės algos. 
Per girtuoklystę nužudė 
niekuo nekaltą žmogų ir 
pats save nužudydamas pa
liko žmoną su ketveriais 
mažais vaikučiais skursti.

“L. U.”
---------•*>—------

PAJIEŠKOJIMAI

Dikenevičiutė, Ona (Rožes 
duktė), gyvenusi kadaise Per- 
lojaus miestelyje , Varėnos 
vals., Alytaus apskr.

Gintautaitės-Dargurienės, El
zbietos, giminės, gyveną Chica- 
goje, prašomi atsišaukti j Lie
tuvą.

Gudzinavičiui, Juozas ir Jo
nas. Kilę iš Ūdrijos vals., Aly
taus apskr. Gyveno Parnassus, 
Pa., ir Detroit, Michigan.

Jonaitis arba Wonaitis, Bene
diktas, gyvenąs Chicagoje.

Kekio-Darguro, Antano, gi
minės, gyveną Chicagoje.

Mažeikiai, Matas ir Pranas. 
Kilę iš Uredos vals., Alytaus 
apskr. Gyveno Detroit, Michi
gan.

Pilibaitis, Jonas. Kilęs iš že
maičių Kalvarijos. Gyveno 
Westville, Ill., iki 1909 m., vė
liau Chicagoj ar Chicagos apy
linkėje.

Šarkis, Rapolas (Prano sū
nūs). Buvęs aklųjų prieglaudoj 
Chicagoje. Apie 50 metų am
žiaus. Kilęs iš Vyžuonų mieste
lio, Utenos apskr.

Sienkewiecz (Sinkevičiai), 
Stanislovas ir Rožė. Iki 1913 m. 
gyveno Chicagoje.

Soltanas, Antanas (Antano 
sūnūs). Buvęs Amerikos karei
vis. Gyveno kadaise Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašonii 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.

~ K. STONIS”
6824 Superior Ave.
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

I

[ VIETINES ŽINIOS j
RINKIMŲ PASEKMĖS

Antradienio rinkimuose mie
sto tarybon inėjo keletas nau
jų kandidatų, bet kiek matosi 
tai diduma lieka po senovei Re- 
publikonų kontrolėje.

Miesto teisėjais išrinkta: Vy
riausiu teisėju Griffin. šešių 
metų terminui laimėjo: Sawic
ki, Moylan, A. H. Day, Stacel,! 
Bell. I

Keturių metų terminui: Phil
lips.

Dviejų metų terminui: F. S. 
Day, Steuer, Smith.

Mokyklų tarybon inėjo: Mil
ler, Metzenbaum, Martin.

Miesto elektros stoties didi
nimo bondsų klausimas negavo 
reikalingos -60 nuoš. balsuoto
jų balsų didumos.

Kongresan išrinkta Teisėjas 
Sweeney, Demokratas, didelis 
prohibicijos priešas.

Nutarta panaikinti manager 
plan miesto valdžia ir bus spe
cialiai majoro rinkimai. Bus 
gryžta prie senos tvarkos bu
vusios 9 metai atgal.

LIETUVIŲ Kultūrinio Dar
želio susirinkimas bus penkta
dienį, Lapkričio 13 d., Lietuvių 
salėje, nuo 7:30 vai. vakare. 
Draugijų atstovai prašomi da
lyvauti. Vald.

NESUSIPRATIMAI SLA. 14 
kuopoj. Susirinkime Lapk. 4 
d. buvo iškelta aikštėn kad yra 
kokie tai netvarkumai kuopos 
finansų knygose. Kuopa išrin
ko specialę komisiją, kuri iš- 
gaus iš Centro nuorašą kaip 
ten stovi nariai ir sulygins su 
kuopos knygomis bei narių 
mokesčių knygelėmis.

Nors kuopos valdyba viską 
gerai žino, bet slepia nuo na
rių ir nekurie politikieriai rė
kavo kad čia kuopai nėra ko 
apie tai rūpintis, narių didu
ma tuo nepasitenkinus ir pasi
ryžo dalyką ištirti.

Komisija pranešė kad SLA. 
jubilejaus vakaras pasekmin
gai ruošiamas ir kad įvyks 22 
d. Lapkričio, nuo 2:30 vai. po 
pietų, Goodrich salėj. Įžanga 
nustatyta 25c. Kalbėti pasiža
dėjo atvažiuot SLA. Preziden
tas Gegužis, taipgi du vietiniai, 
P. J. žuris iif, K. S. Karpavi
čius. Prie to bus dainų, muzi
kos, deklamacijų ir kitokių pa- 
marginimų.

Kitas kuopos susirinkimas 
kus Gruodžio 2 d., Lietuvių sa
lėje. Bus nominavimas centro 
viršininkų ir kuopos valdybos 
rinkimai. Buvęs.

PRANAS DIMŠA
LIETUVIS BARZDASKUTIS 

6504 Superior Ave. 
Ir GERAS KIRPĖJAS 

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

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

NAUJAS CHEVROLET SKEL
BIMŲ VEDĖJAS

R. H.CROOKER
Detroit, Mich. — H. J. Klin

ger, Chevrolet Motor Company 
vice prezidentas, praneša jog 
R. H. Crooker tapo paskirtas 
Advertising Manager Chevro
let Motor Co., į vietą R. K. 
White, kuris tapo perkeltas į 
pardavimo vedėjus į Oakland 
diviziją General Motors pramo
nėje.

Pakėlimas Mr. Crooker į au
kštesnę vietą, kuris pirmiau 
buvo pagelbininku, paveda ad- 

I ministraciją Chevrolet’s didelio 
j metinio skelbimų biudžeto į 
rankas pilnai patyrusio žmo
gaus.

Pradėjus prie Detroit News 
laike mokyklos atostogų, jis vi
są savo karjerą praleido įvai
riuose skelbimo ir pardavimų 
užžiurėjimo laukuose, buvo net 
su tokia plačiai žinoma nacio
naline organizacija kaip Bur
roughs Adding Machine Com
pany; taipgi su Chalmers Mo- 

■ tor Car Co., kur kaipo skelbi
mų manadžeris jis valdė pirmą 
milijoną dolarių automobilių 
industrijoje; toliau buvo su 
Federal Motor Truck Co. ir 
the Campbell-Ewald skelbimų 
agentūra, iš kurios jis perėjo 
į Chevrolet kaipo skelbimų sky
riaus vedėjo pagelbininkas apie 
metai laiko atgal.

Jo pagelbininku tampa W. 
C. Byers, buvęs pardavimų -ve
dėjas Chevrolet srities Cincin
nati.

1931 METŲ BONU 
KUPONAI

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

Nukirpkit 1931 ar anks
tesnių metų kuponus ir sių
skit “Dirvai”.
6820 Superior av. Cleveland, O.

Siųskit užmokestį 2e pašto štampais
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave.

OAKLAND RYTINIŲ VALS
TIJŲ PARDAVIMŲ 

VEDĖJAS

R. K. WHITE 
Eastern Sales Manager

Oakland Motor Car Company
R. K. White tapo paskirtas ' 

Rytinių Valstijų Pardavimų; 
Vedėju Oakland Motor Cąr 
Kompanijos, kaip skelbia W. A. 
Blees, vice prezidentas tos įS' 
taigos.

Jo paskyrimas suteikia Oak- 
land-Pontiac organizacijai vis
lią iš gabiausių pardavimų ve
dėjų automobilių biznyje. Mr. 
White pereina prie Oakland iš 
Chevrolet Motor Company, kur 
jis per šešis metus pasekmin
gai tarnavo kaipo pardavimų 
manadžeris, Zone manadžeris 
ir pagaliau skelbimų manadže
ris. Pirm atėjimo prie Chev
rolet jis darbavosi su Delco 
Light Company Daytone.

Sykiu su Mr. White’s pasky
rimu į naują vietą pranešama 
kad D. U. Bathrick, taipgi ve
teranas pardavimų žinovas, ta
po paskirtas Western Sales 
Manager.

©©@©©©@©©(®)(§)©©

AUTOMOBILIŲ
B a r g 3 n a i

1931—FORD TOUR Sedan, gerame 
stovyje, kelios savaitės p'rktas 
naujas už $705; parsiduos lengvo
mis išlygomis už ______ $450

1929 BU1CK Standard Coupe, geroj 
padėtyj, tikras bargenas už $295, 
Lengvomis išlygomis

1928 STUDEBAKER Comm. Sedan,-, 
nupiginta iki $195. Lengvomis, 
išlygomis.

1930 BUICK Marquette Sedan, kaip' 
naujas, kaina greitam pardavimui 
tik $375. Lengvomis išlygomis.)

MUSŲ 8 METŲ BIZNIO PATYRI
MAS YRA JŪSŲ PRO7EKCIJA

Bennett Motor Sales
Main Office:

6’1 I 5 Superior Ave. <
HEnderson 2248

“Žagarės Aidas”
Pačioje Pakuršėje, Žagarėje, iš

eina naujas laikraštis, “ŽAGARĖS 
AIDAS’’. Tai visai nepolitinis, gry
nai informacinio pobūdžio Pakuršės 
Lietuviams skiriamas savaitraštis. 
Jame pirmoj eilėj smulkiai aprašo
ma Žagarės gyvenimas, toliau Ak
menės, Kruopių, Gruzdžių, Šakynos, 
Papilės, Skaistgirio, Joniškio, Ma
žeikių, Viekšnių ir daugelio kitii ap
linkinių miestų bei apielinkių gyve
nimas. Metams kaštuoja $1.00. Ra
šykit:

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

Cleveland, Ohio



D I R V A

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

GEGUŽINIAMS LA
BA NEPASISEKĖ

Bačiunas ir Tareila vis 
pirmoj vietoj

Spalių 28 d. Gegužio ša
lininkai sušaukė savo pa
sekėjų susirinkimą aptari
mui kandidatų' Į SLA. Pil
domąją Tarybą. Dalyvavo 
33 ypatos. Vakaro pirmi
ninku buvo paskirtas Jo
nas Jarus, sekretorium A. 
Šmilgelskis. Dalyvavo ir 
šiaip SLA. nariai iš visų 
kuopų, bet susirinkimas bu
vo sumanytas Gegužio ša
lininkų ir jie bandė prava
ryti savo kandidatus.

Po ilgų diskusijų nomi
nuoti ant SLA. Prezidento 
ir gavo balsų (slaptu bal
savimu) sekančiai:

J. J. Bačiunas 16
S. Gegužis 15
J. Grinius 1

i SLA. nariams reikia tėmy- 
■ ti “Tėvynėje” Pild. Tarybos 
pranešimas apie nominaci
jų tvarką: Ten pasakyta 
Į jog kandidatas turi būti S.
Valstijų piliečiu laike nomi
nacijų. Kaip yra žinoma, 
nei Vinikas nei Čekanaus
kas dabar dar nėra pilie
čiais, todėl nors kuris iš jų 
gautų ir visus vietinių na
rių balsus, tie balsai bus at
mesti, reiškia balsai bus 
tušti. Gaila kad kandida
tai neapsirupino pilietybe 
anksčiau ir dabar tik na
rius suklaidina.

VITAIČIO-GEGUŽIO pakali
kų susinervavimas. Pora savai
čių atgal turėjo susirinkimą 
tautiški vietos SLA. kuopų vei
kėjai ir rekomendavo savo kan
didatus į SLA. Pildomąją Ta
rybą. Clevelande yra keletas ir 
Gegužio-Vitaičio pakalikų, ku
rie aiškiai pasisakė kad jie ži-

SUGRYŽO. “Dirvos” redak
torius Karpavičius gryžo iš ke
lionės po rytines valstijas, kur 
praleido penketą dienų. Parva
žiavo į Clevelandą pirmadienio 
rytą. New Yorke dvi dienas 
dalyvavo laivakorčių agentų 
suvažiavime, kur aptarta kele
tas svarbių reikalų ir 1932 me
tų ekskursijos į Lietuvą.

Posėdžiai buvo “Vienybės” 
salėje Brooklyne, dalyvavo 13 
agentų iš plačios Apierikos.

Būdamas New Yorke apsi
lankė SLA. centre.

Paskiau išvažiavo į Water
bury, Conn., lankėsi pas J. Ta
reila, Dr. J. Stanislovaitį, J. že- 
mantauską ir kitus. Iš tenai 
apsilankė pas gimines Provi
dence, R. L, o gryždamas pa
kelyje apsilankė Worcesteryje.

Su redaktorium keliavo ir 
gerb. Spragilas, kuris savo ke
lionę aprašo ten kur jo raštai 
visada telpa.

Ant Vice-Prezidento:
Ą. Mikalauskas 33

Ant sekretoriaus: 
V. M. Čekanuskas 22
P. Jurgeliutė 3
J. Semaška 3

Ant Iždininko:
J. Tareila 16
Lopatto 9
Gugis 5

Ant Iždo Globėjų: 
J. Januškevičius 24
P. Pivaronas 17
M. Kasparaitis 12
J. Sekys 9
J. Rauktytė 5

Ant Daktaro-Kvotėj o:
Dr. J. Jonikaitis 17
Dr. J. Stanislovaitis 5
Dr. Puskunigis 5

PALYGINIMAS
bal-Sudėjus kandidatų

sus gautus dabar ir Spalių 
18 d. susirinkime, pamaty-
sim kurie kandidatai 
pirmose vietose:

stovi

Ant Prezidento:
J. J. Bačiunas 40
Š. Gegužis 15
J. Grinius 1

Ant Vice-Pirmininko:
A. Mikalauskas 50
M. "Vokietaitis 4

Ant Sekretoriaus’ 
V. M. Čekanauskas 22
P. Jurgeliutė 9
J. Semaška 6

(Pastaba: F. J. žuris, vie-
tinis, atsisakė laikyt kandi
datūrą nors gavo 11 balsų.)

Ant Iždininko:
J. Tareila 39

no už ką balsuos ir jie jokių 
kitų kandidatų nepageidauja. 
Jie ir nebuvo pakviesti i tau
tininkų susirinkimą.

Pajutę kad jie buvo aplenkti, 
jie liežuvius iškišę ėmė laksty
ti po SLA. narių stribas ir ra
ginti rašytis ant “protesto'’ už 
tai kad jie nebuvo pakviesti. 
Vienur gavo parašų, kitur bu
vo išvyti pro duris.

Neužteko to. Jie visgi tikė
jo kad Gegužis turi būti nomi
nuotas. Vėl pradėjo lakstyt po 
stribas, šaukė susirinkimą Spa
lių 28 d. pastatymui pirmoj vie
toj Gegužio i prezidentus. Po 
susirinkimo ir visiško prakiši- 
mo dabar patys gatavi sau į 
užpakalius spirti ir nagus grau
žiasi kad pasidarė sau tokią 
sarmatą....

(Gal dabar šauks dar trečią 
susirinkimą ir išneš protestą 
patys prieš save kad jų kandi
datai negavo pirmenybės. .. .)

Spalių 18 d. veikėjų susirin
kimą jie nusmerkė už tai kad 
jie nebuvo kviesti. Jie manė 
kad jie butų buvę, jie butų per
varę vienbalsiai Gegužio kandi
datūrą.

Spalių 28 d., jau jų sušauk
tame susirinkime jie tikėjo pa
darysią stebuklus: kritikavo, 
neigė kitus kandidatus, o piršo 
tik savo'. Bet nelaimė: ir da
bar Gegužis gavo 15 balsų, o 
Bačiunas 16. Reiškia, niekas 
jų kandidatų nestato pirmoje 
vietoje ir gana.

Piršo Lopattą ant iždininko, 
bet diduma balsų teko Tareilai.

Dabar pasirodė jų “protes
tas” tūluose laikraščiuose (sa
ko siuntę ir j bolševikiškus už
tarimo jieškodami. .. .). Pro
testas pasirašyta keleto pačių 
rėksnelių ir kelių pašalinių, vi
sai bešališkų žmonių. Matyt

ADV. RASTENIS nekandi
datuoja. “Dirvos” redakcija 
gavo laišką nuo Adv. N. Ras- 
tenio iš Baltimorės, kuriame 
jis dėkuoja Clevelandiečiams už 
iškėlimą jo kandidatūros į S. 
L. A. iždo globėjus, bet prašo 
pranešti kad jis į tą vietą ne
kandidatuoja.

DETROIT SYMPHONY 
ORCHESTRA

Detroit Symphony Orchestra po 
vadovyste Ossip Gabrilowitsch, su 
100 puikiai išlavintų muzikantų, tu
rės koncertų Clevelands Music Hall 
Lapkričio 10 d., 8:30 vai. vakre.

DR. V. KUDIRKOS draugy
stės susirinkimas atsibus šio 
penktadienio vakare, nuo 7:30 
vai., Lietuvių salėje. Nariai 
prašomi dalyvauti.

Jonas Jarus, Pirm.
APSISAŲGOKIT, Namų sa- 

/’iiinkams. patartina apsisau
goti apgavikų kurie veikia se
kančiu budu. Apsukę tuščius 
nuomavimui kambarius, ateina 
pas savininką pasiderint, gra
žiai išsikalba, paskui nueina ža
dėdami pasitarti su “savo žmo
na” ar patiks ar ne. Už dienos 
kitos sugryžta ir sako kad su
tinka kambarius imti. Duoda 
užmokestį iškalno už visą mė
nesį, bet duoda čekį didesnį ne
gu nuomai reikia. Gavęs nuo- 
muotoją, savininkas išduoda iš 
čekio atgal keliolika dolarių. o 
vėliau pasirodo kad tas čekis 
yra visai be vertės.

NETEISINGI UŽSIKABINS- 
JIMAI

Netikėjau kad SLA. 14-tos 
kuopos pirmininkui p. J. Bra
zauskui nepatiks mano kores
pondencija “Tėvynėje” ir kad 
teks taip užsigauti. Tamista 
“Tėvynėje” rašai kad aš apsi
lenkiau su teisybe ir su konsti
tucija. Taigi aš pasistengsiu 
įrodyti kad ne! Gal atsimeni 
tamista Rugpjūčio 5 d. suirin- 
kimą, kuomet priėjus prie ne
pabaigtų reikalų, vienas narys 
įnešė kad reikalinga išreikšti 
užuojauta p-lei Jurgeliutei nuo 
14-tos kuopos? Kaip tamista 
tuomet pasielgei: tiesiog nelei
dai kalbėt tam nariui; tamista 
išsireiškei kad “mes su bobom 
jokio bendro neturim”.

Toliau, Rugsėjo 2 d. susirin
kime, del ko tamista buvai pra
šalintas nuo vedimo susirinki
mo, kur prisiėjo vice-pirminin- 
kui toliau susirinkimą tęst? 
Ar už tai gal kad tamista lai
keisi konstitucijos ir teisybės?. 
Aš manau kad tamistai šių iro-1 
dymų užteks. Bet jeigu ne tai 
kitą kartą pasistengsiu įrodyti 
daugiau.

Ponui kuopos pirmininkui' 
patartina pirmiau pačiam ge
rai perskaityt konstituciją ir 
ją gerai žinoti, bet neprikaišiot 
nariui, nes pirmininkui tas la
biau yra reikalinga. Mes kiek
vienas narys susirinkime tu
rim balsą ir teisę kalbėt jeigu 
nėra baisas atimta už kokį nu
sižengimą.

Tie nariai kurie ėmė balso, 
kalbėjo vietoje, jie nekėlė jo
kio trukšmo, ir visi buvo pil
noje tvarkoje. ■ Gal tamista įsi
vaizdini kad narys nieko neži
no ir nesupranta. Bet mes kiek
vienas gyvenam savo protu. 
Kol kas aš nei tamistos nei ki
to patarimų visai neprašau. 
Geriau butų tamistai visai ne- 
sikabinėt prie tos “mažos gru
pelės” ir manęs, reikia nors tu
rėti gėdą kad pačiam esant kal
tu neužrėkti kitą. Tamista ma
nai kad jeigu esi kuopos pir
mininkas tai turi teisę kitus 
narius šmeižti ir kabintis prie 
jų be jokio pamato.

Toliau, patarčiau p. Brazaus
kui nesigilinti į kitu gyvenimus 
t jie ilgai ii ar trumpai buvo 
šioje šalyje supratimui “painių 
visuomenės dalykų”. Kuopos 
susirinkime mes nekalbam a- 
pie jūsų “painius dalykus” bet 
tik apie kuopos reikalus. Gal 
p. Brazauskas turi su kuom 
tų “painių dalykų”, užtai nelei
di kalbėt kuopos susirinkime. 
Nereiktų įsivaizdinti kad tik 
tamista reikalus supranti, kiti 
ne. Albina Paulienė.1

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
ANT 7-TO PUSLAPIO.

LIETUVIAI IMTIKAI
Po tūlo laiko pertraukos, šio 

miesto promoteriai vėl pradė
jo naudoti Lietuvius imtikus. 
Štai jau dvi savaitės pagretu 
Equestriume rengiamose imty
nėse dalyvavo Juozas Koma
ras. Pereitą savaitę jis savo 
priešą nugalėjo. šią savaitę 
ėmėsi su milžinu Vokiečiu, Al 
Schroeder, laikas buvo tik 30 
minutų, taigi išėjo lygiomis.

Požėla taipgi šią žiemą im
sis miesto auditorijoj.

ŠARKIS SU DEMPSIU?
Paplito kalbos kad New Yor- 

ko promoteriai sutarę ir Šarkis 
sutikęs dar kartą stoti prieš 
Jack Dempsey. Kolei kas dar 
negauta tikro atsakymo nuo 
Dempsio. Jeigu sutiktų tai jų 
kumštynė butų kitą vasarą 
Birželio mėnesį.

Iš Collinwood
t--------

SUSIRINKIMAS, šį penkta
dienį, Lapk. 6 d., Moterų Są
jungos 36 kuopa laikys savo 
mėnesinį susirinkimą apie 9 v. 
vak. naujos parapijos salėje. 
Bus renkama darbininkės va
karui “Daina be Galo” iš apkal
bėta keletas svarbių dalykų. 
Narės prašomos dalyvauti.

“DAINA RE GALO” ras sau 
gala sekmadienio vakare, Lap
kričio 8 d., kuomet ją persta
tys scenoj Mot. Saj. 36 k. nau
jos Darapijos salėje. Dainuos 
ją Kauno, Gardino, Petrapilės 
ir kitų miestų artistai, kurie 
gaus rykščių, o Jonas Denis 
Žydo rolėje juos visus “suby- 
tys” ir gaus tūkstanti, ne ryk
ščių, bet rublių (tik žinoma 
“bumaškomis”, o ne pinigais). 
Apart vaidinimo bus kitokių 
paįvairinimų, ir bus dainų ku
rias padainuos jauni ir seni 
Collinwoodo dainininkai. Bus 
šokiai ir k. margumynai. Pra
džia 7 vai. vak.

“Į MOKSLĄ”. Lapkričio 15 
d. naujos parapijos vaikų cho
ras statys dviejų veiksmų vei
kalą, “I Mokslą”1. Tai bus pir
mas toks veikalas ir tikima su
silaukti daug publikos.

JAUNAS ARTISTAS. Lapk. 
4 d. Vincullis Greičius griežė 
Fiiendly Inn auditorijoj. Bet 
šį karta jau ne ant smuikus. r> 
ant violos, kurią jam pasisekė 
išmokti iš vienos lekcijos.

Rep.

Lopatto ; 9
Gugis 5

Ant Daktaro Kvotėjo:
Dr. J. Stanislovaitis 26
Dr. Jonikaitis 19
Dr. Puskunigis 5

Ant Iždo Globėjų:
J. Januškevičius 47
Adv. N. Rastenis 22
P. Pivaronas 17
M. Kasparaitis . 12
J. Sekys 9
J. P.auktytė 5

PASTABA:

kad ‘protestas’ pasirašytas pri- 
gavingu budu. Nekurie sakė 
kad protesto iniciatoriai siūlė 
jiems pasirašyti baltą popie- 
ros lakštą, kitiems siūlė pasi
rašyti ant sulenkto lakšto, kur 
apačioje buvo tik balta vieta 
parašui.

Gaila kad prie tokio fanatiz
mo prieina tie žmonės kurie 
pasišvenčia už kitus dirbti, o 
neturi nieko jų darbams įrody
ti. Jie jeigu įmanytų kumštį 
panaudotų, kaip Zosė centre, 
kad tik Gegužį įgrudus į pre
zidentus, nors visos Amerikos 
SLA. nariai jo nenori.

Šie balsai yra tik vietos 
SLA. narių veikėjų, sudėti 
i krūvą iš dviejų paskirų 
susirinkimų. Du susirinki
mai laikyta del to kad vie
ni remia daugiau tautinius 
' nndidatus, kiti daugiau 
S'iidalicčius, kurių prieša- 
i y’e n.ii matyt Gegužį.

Kitas svarbus dalykas tai

SLA. Narys.

MALLET CREEK, O. Pas 
Juozą ir Oną Ramanauskus jų 
farmoje lankėsi būrelis Cleve- 
landiečių draugų:

Buvo pp. Saruliai, Marcaliai, 
Mulvinai ir J. Subrickas. Visi 
gražiai praleido laiką ir turėjo 
daug juoku begrybaudami.

Kor.

BANKAI
Bankų yra keletas rūšių — 

Plan Bank, Trust Co., Taupy
mo ir Paskolos Draugijų, ir dar 
kitokių. Norint suprasti kaip 
jie veikia ir kiek tarp jų skir
tumo yra, reik susipažinti su 
jų Charteriais ir pagal Charte- 
rį įstatais, nes kiekvienas ban
kas kokios rūšies yra tai ir to
kių įstatų turi laikytis, ir pagal 
tų bankų įstatus, investments 
arba paskolos daryti.

Tankiai mums ateina į mintį 
klausimas, o labiaus šiais lai
kais koki bankai yra saugiausi? 
Išrišti tą klausimą kaip virš- 
minėjau reik susipažinti su jų 
įstatais ir pagal įstatus kur 
jiems yra galima pinigus del 
biznio įdėti. Pastarais laikais 
tenka iš laikraščių pamatyti, 
kad po kitas valstijas ir mies
tus bankai užsidarė, kurie bu
vo dideli ir turėjo net ir po 
kelis dešimtis milijonų dolerių; 
jei atkreipsi domę tai matyti 
kad jie nebuvo Taupymo ir Pa
skolos Draugijos. Ne visados 
Banko didumas yra saugumas.

Tarp Trust Bankų, ir Taupy
mo ir Paskolų Draugijų yra ne
mažas skirtumas. Clevelando 
Lietuvių Bankas yra Taupymo 
ir Paskolos Draugija; daro pa
skolas ant pirmų motgečių ir 
tiktai dalį namo vertės. Tai ge
riausias saugumas ką galima 

įdaryti, atsižvelgiant į šitą mu- 
,'sų įstaigos stocks, ir depozitai 
yra taip saugus, kaip ir buvo 
praeityje.

ščrininkas

UKRAINIEČIŲ MILŽINIŠKAS 
PARENGIMAS

Lapkričio 29 d., sekmadienį, 
Public auditorijoj mieste ren
giama milšiniškas Ukrainiečių 
vakaras, kurį išpildys keliau
jantis Ukrainiečių Liaudies ba
letas. Kad dalykas bus labai 
didelis ir įdomus liudija tas 
faktas jog paimta miesto didė- 
ji auditorija ir tikietai bus nuo 
$1 iki $3.85. Pradžia bus 8:15 
vai. vakare.

Dalyvaus 300 šokikų, bale
tas po vadovyste Vasile Avra
menko. Tai tikras Ukrainiš- 
kas istoriškas vaidinimas su 
kazokų šokiais ir įvairiomis 
karo scenomis.

Čia telpanti atvaizdai yra 
tik pora iš daugelio scenų ko
kios bus perstatytos.

Ukrainiečiai yra istoriški 
Lietuvių draugai, patartina at
silankyti susipažinti su jų is
toriškais persatymais.

Šarkiui buvo siūlyta kumšty
nės šią žiemą su Loughranu. 
kurį Šarkis pora metų atgal 
sumušė. Bet Šarkis atsisako, 
neapsimoka jam su prastesniais 
vardą gadintis.

Iš Bostono eina gandai kad 
Šarkis pradėjo nesutikti su sa-l 
vo manadžeriu Buckley ir gal 
įvyks tarp jų skilimas. Šar
kiui nepatinką kam Buckley 
visą atidą kreipia į naujai pa
imtą jauną kumštininką, Ernie 
Schaaf.

AVALŲ TAISYMAS 
Atneškit pas mane pataisyt jū
sų avalus, džiaugsitės mano at
sakančiu (Urbu. Taipgi uždedu 
Goodyear Wingfoot guminius 

kulnus ir puspadžius.

Jim Kenik
SHOE REPAIRING and SHINING 

G307 SUPERIOR AVE.

ANT RENDOS
4 kambariai, su maudyne, skalby

kla, visais .irengimais. Geistina šei
mynos be mažų vaikų. Tik SI 5 j 
mėnesį. Kreipkitės

a n g l f s'
Pristatom į namus visokia anglį 

ir koksus. Greitas ir teisingas pa
tarnavimas.
POCAHONTAS tonas ............. g.90

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

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

Petras C. Komeras
Lietuvis Anglininkas

1201 East 80th St.
Telef. GA-rfield 395G-M

Skaitykit “Dirvą” — žinosit 
kas dedasi tarp musų žy

nį ausiu Sportininkų.

r>'f

r J

CLEVEL
COMMUNIT

1 ANGLIS ANGLIS ANGLIS |
No. 3 GENUINE POCAHONTAS LUMP 

į] Daug šilumos — Nebūna dubių — Mažai pelenų 
S Specialiai tik $6.75 tonas. Virginia Lump tonas $4.75 = 

I AETNA COAL CO. . Į 
J Te.efonuokit Diamond 3392 =

DETROIT SYMPHONY ORCHESTRA
OSSIP GABRILOWITSCH—Conductor 

. Puiki muzika — 190 išlavintų muzikantų. |
Antradienio vak., Lapkričio-Nov. 10, 8:30 vai.

MUSIC HALL Public Auditorium I

K
URIE manot keliauti Lietuvon tuojau ar
ba kiek vėliau, prisiminkit jog “Dirvos” 
Agentūra visada yra gatava Jums pasi

tarnauti pagaminime visokių kelionei reikalingų 
dokumentų — Pasų, Vizų — ir suteikime Įvairių 
patarimų.

W LITUI)!
(THE PI

The only Lithuanian I 
Published Weekly at

Ohio Lithuanian
Yearly Subscrij 

In the United States.. 
Canada and Mexico.., 
Lithuania and other co

Advertising rates <

“D I R 1 
6820 Superior Ave.

No. 46

Kara
DARBi

I
IR DARBININKŲ ž

Detroit, Mich. — 
mobilių išdirbėjas Fc 
vo tikėję, 5,000 akrų 
mo, nusprendė nen

I
 mašinų, o apdirbti st 

ku budu, kad daugiai
• bininkų galėtų užsi 

' Tą ūkę paprastai a]
su mašinų pagalba Ii 

| ry. Dabar pastatyta 
' 700 darbininkų ir mc

po $5 i dieną.

Lawrence, Mass. — 
dejų dauguma, kurie

; kavo 6 savaites prie: 
i mažinimą 10 nuoš. m

gų, pradėjo gryžti i 
bą, nors kiti dar nori 
kuoti Visi buvo su 
laivę apie 23,000 audė

Pliene -darbai- gėrėja 
daugelio plieno gam 
celitių surinktos žinios 
do kad per Spalių m< 
plieno darbai ėjo gėriai 
gu ėjo Rugsėjo mėn. Ž 

. surinkta iš 95 nuoš.
■ šioje šalyje esančių p 
kompanijų.

Per Rugsėjo mėn. 
pagaminta 1,547,602 t 
Spalių mėn. — 1,592,37 
nai. Bet 1930 metų S] 
mėn. skaitlinės parodo 
plieno darbai nupuolę, 
pernai tą mėnesį buvo 

i gaminta 2,565,045 tona:

Vokietijoje, netoli Bai 
stein, akmenų skaldyk 
sprogus dinamitui užn 
ta 12 darbininkų.

MIRĖ INDUSTRIALS 
TAS CRANE

Chicago. — New Yoi 
| mirė žymus Amerikos 
I dustrialistas R. T. Cra 
I Crane Co. savininkas, 1 
j lis turėjo 175 dirbtuves p

• I visą Ameriką ir jose dir 
į apie 18,000 darbininkų.

Kūnas iš New Yorko ps 
'vežtas ir palaidotas Chic 
' goję Lapk. 11 d. Tą diei

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

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

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

visose Crane dirbtuvėse s 
laikyta darbai.

Jis mokėjo gerai apsiei 
su savo darbininkais. 19z 
m. išdalino tarp ilgiau dii 
busiu savo darbininkų ka 
po Kalėdų dovaną $4,000 
000 kompanijos akcijomis 
o 1928 m. dar $1,000,000.

Pereitą Rugsėjo mėn. ji 
paaukavo $30,000 draugija 
Kovai prieš Prohibiciją ii 
yra prisidėjęs žymiomis au
komis prie kitų viešų rei
kalų. Buvo apie 60 m. am
žiaus. Buvo aukšto moks
lo, ir vienu tal’pu buvo Su
vienytų Valstijų ministeriu 
Čekoslovakijoje.


