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Japonai Paskyrė Mandžu-
rijai Gubernatorių

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nelsonville, O. —Čia dar
buojasi United Mine Wor
kers agitatoriai ragindami 
angliakasius rašytis j uni
ją, nes kitaip negalima pri
verst kasyklų. savininkų 
skaitytis su darbininkų rei
kalavimais.

Martins Ferry, O. — Po 
kelių dienų užsidarymo, vėl 
atsidarė Wheeling plieno 
dirbtuvė, kuri buvo užda
ryta neapribotam laikui ir 
darbininkai buvo nusiminę. 
Kompanija gavo netikėtai 
dideli užsakymą ir pašau
kė savo 300 darbininkų at
gal j darbus.

Chicago. — Gelžkelių li
nijų ir gelžkelių tarnauto
jų unijų atstovai išsireiškia 
kad galima bus nustatyti 
algų ir kitus klausimus lie
čiančius gelžkelių kompani
jas ir jų darbininkus ramiu 
budu. Gelžkelių atstovai 
pareiškia kad unijų vado
vai yra labai supratingi ir 
rimti žmonės ir bus galima 
išspręsti šj ekonominį kri- 
zį gelžkelių industrijoj be 
didelių nesusipratimų.

Cleveland, O. — Medžio 
apdirbėjų unija sutiko ant 
algų numažinimo po $2 į 
dieną. Medžio apdirbėjai 
yra vieni iš svarbiausių bu- 
davojimo industrijoje. Ti
kima kad juos paseks ir ki
tos budavojimo amatų uni
jos.

Washington. — Paduota 
sumanymas numažinti mo
kestis visiems valdžios Įs
taigų tarnautojams. Val
džios darbininkai iki šiol 
dar nejautė blogumo, kuo
met dirbtuvių darbininkai 
ir šiaip tarnautojai jau po 
kelis kartus turėjo panešti 
algų numažinimą. >

Roma. — Mussolini įsa
kė Italijos fašistų organi
zacijoms kurios rūpinasi 
šelpimu vargšų ii- bedarbių, 
laikyti savo įstaigas atda
ras 12 valandų kasdien ir 
per visas 7 savaitės dienas.

Londonas. — Sulaikyta 
budavojimą milžiniško Cu- 
nard Linijos laivo, netenka 
darbo 3,000 darbininkų.

Iki šiol laivo budavojimą 
rėmė Anglijos valdžia, bet 
dabar pasirodė kad valdžia 
negali duoti kompanijai pa
galbos.

Laivas yra 73,000 tonų 
ir butų didžiausias kokis 
dabar yra vandenuose.

CHINIJOS PREZIDEN
TAS GEN. KAI ŠEK

ATSISTATYDINO

Mukdenas, Mandžuriją.— 
Japonija paskyrė Mandžu- 
rijos provincijos Fengtien 
gubernatorium sau prielan
kų China, Tsang Šin-Yi ir 
tuomi įrodo jog Japonija 
nori atskirti Mandžuriją 
nuo Chinijos.

Gruodžio 17 d. Japonijos 
vyriausybė nutarė pasiųsti 
į Mandžuriją daugiau ka- 
riumenės.

Chinų maršalas Liang, 
kuris komandavo Chinus 
Mandžurijoje, atsistatydi
no.

Mandžurijoj atsibuna su
sirėmimai Chinų su Japo
nais.

ATSISTATYDINO CHI
NIJOS VYRIAUSYBĖ
Nanking, Chinija. — Ša

lis atsidūrė kaip valtis ju
roj be irklo. Rezignavo 
prezidentas Gen. Kai Šek 
ir su juo atsistatydino fi
nansų ir užrubežinių reika
lų ministerial.

Norima sudaryti koalici
nę valdžią, kurioje Kanto
no frakcija turėtų pirme
nybę.

Chinai studentai rengia 
didžiausias demonstracijas 
ir riaušes. Juose matosi 
komunistiškas palinkimas.

Vaišino diplomatus. Wa
shington. — Gruodžio 10 d. 
Baltajam Name Preziden
tas Hoover vaišino visų ša
lių diplomatiškus atstovus. 
Dalyvavo 2,000 svečių.

SAKO, RUSIJA JAU IM
PORTUOJA GRUDUS 
Rusija dar šymet vertė į 

pasaulio rinkas savo grū
dus. Dabar jau eina gan
dai kad sovietų carai atsi
dūrė grudų pirkikų eilėse. 
Pradingo Rusijos baubas 
kuris gąsdino kitų šalių 
grudų augintojus.

Sakoma kad Rusija par
sigabeno du laivu grudų iš 
Australijos.

Amerikoj kviečių kaina 
del to gando vėl kiek su
stiprėjo.

Iš Sovietų Rusijos per 
Rugpjūčio mėnesį šymet iš
vežta 785,428 tonai grudų, 
iš kurių 557,565 tonai buvo 
kviečiai. Už juos sovietai 
gavo 22,077,000 rublių.

Medžio išvežta už 18,344,- 
000 rublių. Viso tą mėne
sį sovietai eksportavo už 
70,875,000 rublių, bet im
portavo už 111,320,000 rub.

DU VYRAI VALDO VO
KIETIJĄ

Ištraukimui Vokietijos iš 
ekonominio krizio, prezi
dento Hindenburgo dekre
tu visa Vokietijos ekonomi
nė ir politinė valdžia per
ėjo į dviejų vyrų rankas: 
Kancleris Bruening ir kai
nų diktatorius Dr. Goerde- 
ler ves visus šalies reika
lus.

Komunistai reikal a u j a 
sušaukimo Vokietijos sei
mo.

ANGLIJOS PLIENO IN
DUSTRIJA KENČIA 

Londonas. — Prieš karą 
Anglija eksportuodavo ge
ležies ir plieno suvirš pus
trečio milijono tonų per 
metus. Šymet importas vir
šys eksportą 700,000 tonų, 
nors darbininkai sėdi be 
darbo. Taip esant, plieno 
ir geležies kompanijos nori 
kad butų padidinta muitas 
už įvežamą plieną ir geležį.

Jeigu įvežimas apsunkė
tų, Anglija galėtų gamintis 
iki 5,500,000 tonų geležies 
ir plieno daugiau per me
tus ir 110,000 geležies dar
bininkų galėtų dirbti.

NEVERS VALSTYBES 
MOKĖT SKOLAS

Washington. — Kongre
sas nutarė išsiskirstyt me
tinėms šventėms nuo Gruo
džio 22 iki Sausio 4 d.

Valstybės Sekretorius pa
reiškė kad valstybės kurios 
skolingos Amerikai kokių 
pinigų ir turi mokėti Gruo
džio 15 d., nebus reikalau
jamos mokėti ir dabar, su- 
lyg moratoriumo padaryto 
metams laiko.

Tokiu budu lieka laisvos 
nuo mokėjimo: Austrija, 
Belgija,, Čekoslovakija, Es- 
tonija, /Suomija, Francuzi- 
ja, Vokietija, Anglija, Grai
kija, Vengrija, Italija, Lat
vija, Lietuva, Rumanija, 
Jugoslavija ir Lenkija.

SAUSŲJŲ AREŠTAI 
SUMAŽĖJO

Washington. — Per Lap
kričio mėnesį areštai už ne
pildymą prohibicijos įsta
tymo sumažėjo 400 ypatų. 
Per tą mėnesį areštuota 
5,355. Nuo Liepos 1 dienos 
areštuota 32,202. šie areš
tai yra federalių prohibici
jos agentų.

AUDROJE ŽUVO 80 
ŽMONIŲ

Londonas. — Pereitos sa
vaitės pabaigoj vėtros pra
ėjo Šiaurės Jura ir Vidur
žemio Jura, padarydamos 
didelius nuostolius laivams 
ir apskaitliuojama jog pri
gėrė 80 ypatų.

JAPONIJA PANAI
KINO AUKSĄ 

______ v

Tokio, Japonija. — Su
sidarius naujai Japonijos 
vyriausybei (pereitą savai
tę atsistatydino buvęs pre
mjeras ir jo kabinetas), 
vienas iš naujos vyriausy
bės darbų buvo panaikini
mas aukso kaipo pinigų pa
mato. Antras žygis tai nu
statymas griežtesnio apsi
ėjimo su Chinais Mandžu- 
rijos klausime.

Premjeru liko senas po- 
litikierius-diplomatas Inu- 
kai, Seiyukai partijos.

Naujas kabinetas nori 
pasiųsti 15,000 Japonų ka
reivių daugiau į Mandžuri
ją prieš Chinus.

Japonija nepakęs jokių 
užmaudų ir trukšmų kėli
mo Mandžurijoje iš Chinų 
pusės, pasakė nauja vy
riausybė.

AUKSO ATMETIMAS 
15 ŠALIŲ ATMETĖ 

AUKSĄ
Londonas. — Japonijai 

atmetus auksą kaipo pini
gų pamatą, pasidarė dar 
didesnė maišatienė delei to 
geltono metalo.

Penkiolika valstybių jau 
atmetė auksą,_ tarp jų žy
miausios Anglija ir Japoni
ja. Prie aukso laikosi Vo
kietija, Italija, Holandija, 
Belgija, Fracuzija, Suvie
nytos Valstijos, Čekoslova
kija, Austrija, Balkanų val
stybės, Vengrija, Lietuva ir 
kitos.

“SAUSIEJI” i DAR VAL
DO KONGRESĄ

•Washington. —Prohibici
jos palaikytojų dabartinia
me S. V. Kongrese dar yra 
daugiau negu “šlapiųjų” ir 
nebus galima daryti balsa
vimo už pamainymą pro
hibicijos įstatymo ir leidi
mą pardavinėti vyną ir alų. 
Tačiau, sako, yra galimybė 
rasti reikalingą didumą nu
tarimui leisti prohibicijos 
klausimą visuotinam balsa
vimui.

NEPRITARIA KARO 
SKOLŲ MAŽINIMUI 
Washington. —Preziden

tas Hoover susilaukė paba
rimų už sumanymus per
žiūrėti kitų šalių karo sko
las su tikslu apmažinti jas.

To vietoj, Senato finansų 
komiteto pirmininkas Reed 
Smoot pareiškė jog jis pa
siūlys bilių kad butų pri
imama karo skolų atlygini
mas ir sidabru, ne tik auk
su, kaip yra dabar.

6 ŽUVO AUDROJ
Arkansas valstijos pieti

nę dalį palietė audra su di
deliu lietum. Sutiko mirtį 
šešios ypatos, daug sužeis
ta ir padaryta daug nuos
tolių.

Francuzija, iš priežasties 
nekuriu Europos šalių at
metimo aukso, panešė nuo
stolių net $100,000,000. Tą 
nuostolį seimas nutarė pa
dengti.

MEILĖ BRANGESNĖ ' 
UŽ KARALYSTĘ

Ne tik pasakų knygose 
užtinkam kad del meilės 
moteries vyrai išsižadėjo 
savo sostų ir karalysčių — 
tas pasikartoja net ir šiose 
dienose. Štai Rumanijos 
kunigaikštis Nikolas, kuris 
nesenai vedė paprastą mo- 
terį-gyvanašlę, bet jauną ir 
gražią, nutarė eiti gyvent 
su ja negu jos išsižadėti ir 
tikėtis tapti karalium.

Panašiai darė ir jo brolis, 
Karolis, kuris kelis metai 
atgal apsivedė su gražia 
Žydaite ir buvo atstumtas 
nuo sosto. Nesenai, tėvui 
mirus, Karolis, kaipo vy
riausias, sugryžo ant sos
to, bet už tokius pat darbus 
persekioja savo brolį. Bro
lis Nikolas irgi sutinka ne
tekti sosto negu apleist sa
vo pamylėtąją. Jis turėjo 
priimt ir kitą pavardę ir 
vadinasi Nikolas Brosteniu.

PABĖGĖLIAMS NEPA
SISEKĖ

Iš Leavenworth, Kansas, 
federalio kalėjimo pabėgo 
keletas desperatiškų krimi
nalistų. Gaudant juos, vie
noj vietoj trys užtikti nusi
žudė bet nepasidavė.

ALUS JAU TIK UŽ 
KAMPO, SAKO

Washington. — Senato
rius Tydings pranašauja 
kad alaus grąžinimas ran
dasi tiktai už legislativio 
kampo. Jis sako, jeigu tik 
prezidentas parodytų va
dovybę ir padrąsinimą, tą 
butų galima užbaigti ir da
bar.

Aptaksavus 25c nuo ga
liono alaus, valdžia turėtų 
ineigų $500,000,000 į metus, 
sako Tydings.

-------------------------------- I—

ZAMORA IŠRINKTAS 
PREZIDENTU

Madridas. — Ispanijos 
seimas išrinko laikinį pre
zidentą Zamorą nuolatiniu 
respublikos prezidentu. Jis 
yra ūkininko sūnūs, ne ko
kis ponas.

NUTEISTAS MIRTIN
Clarksburg, W. Va. — 

Harry F. Powers, kuris vi
liodavo moteris laiškais ža
dėdamas joms meilę ir ge
rą gyvenimą, atrastas kal
tu nužudyme vienos tokių 
moterų, už ką nuteistas už
mokėti savo gyvastimi. Jis 
bus pakartas Kovo 18 d.

ATMOKĖTA MILIJONAI 
TAKSŲ

Washington. — Iš fede
ralio iždo nuo 1929 metų 
atmokėta $69,476,930 per
mokėtų taksų. Pinigai su
grąžinta 41-nai komporaci- 
jai ir pavieniams, visiems 
po suvirš milijoną dolarių.

“slapieji” organizuojasi. 
Washington. — Atstovų bu
to nariai, kurie priešingi 
prohibicijai, pradėjo orga
nizuotis ir nlatomai imsis 
dirbti prieš visą blogą kokį 
prohibicija šaliai daro.

A. SMETONA APRINKTAS 
LIETUVOS PREZIDENTU

ŠĮ Rudeni Sukako 25 Metai nuo Jo Pradėjimo 
Darbuotis Lietuviu Laikraštijoje

Amerikos spaudoje pasi-, iš kūrėjų ir redaktorius 
rodė žinios ir Lietuvos Pa-1 “Lietuvos Ūkininko”, dar-
siuntinybė praneša kad 11 
d. Gruodžio Kaune suva
žiavę ypatingieji tautos at
stovai vienu balsu išrinko 
Valstybės Prezidentu Sme
toną. Tą pat dieną, 14-tą 
valandą, Prezidentas pada
rė priesaiką.

Išrinkimas Antano Sme
tonos Lietuvos Respublikos 
Prezidentu užbaigia tą se
nai — net nuo Gruodžio 17 
d. 1926 metų — užsitęsusį 
“diktatūros” ginčą.

Tiesa, šiais rinkimais la
bai nepasitenkinę kitų par
tijų vadai ir “nepripažysta” 
rinkimų teisotais, nes par
tijos nedalyvavo rinkimuo
se. Bet 118 ypatingų rin
kikų kurie Prezidentą Sme
toną užtvirtino vesti šalies 
reikalus toliau, vistiek at
stovavo visą Lietuvą, ir rei
kia daugiau džiaugtis kad 
jie atstovavo tautą, o ne 
partijas.

Gerai žinom kas daryda
vosi Lietuvoje kada parti
jos darė rinkimų kermo
šius ir kada partijų atsto
vai suvažiuodavo į Seimą, 
kur būdavo renkama Prezi
dentas. Kuri partija turė
davo viršų ta laimėdavo, o 
kitos partijos vistiek būda
vo nepatenkintos ir kovo
davo griaudamos viską ką 
laimėjusioji partija (pozici
ja) statydavo.

“Dirva” sveikina Valsty
bės Prezidentą linkėdama 
valdyti šalį ir vesti reika
lus tokia gera vaga kokia 
vedė iki šiolei.

Šj rudenį suėjo 25 metai 
kai Antanas Smetona, da
bartinis Lietuvos Preziden
tas, pradėjo varyti didelį ir 
musų tautai labai reikalin
gą laikraštininko darbą.

Per 25 metus A. Smetona 
trusėsi laikraščiuose ir žur
naluose, šviesdamas musų 
žmonelius.

A. Smetona buvo vienas 

KĄ SAKO NEWTON D. BAKER APIE 
KITĄ KARĄ IR PROHIBICIJĄ

Newton D. Baker, žymus 
Cleveland© atvokatas, bu
vęs karo sekretorius laike 
pasaulinio karo Wilsono 
kabinete, dabar raginamas 
Demokratų partijos veikė
jų kandidatuoti į Preziden
tus, štai kaip sako:

Pasaulinio karo skolos 
turėtų būti panaikintos.

Prohibicija turėtų būti 
palikta kožnai valstijai pa
gal jos nuožiūros.

Amerika turėtų prisidėti 
prie Pasaulinio Teismo.

Kongresas turėtų perlei
sti Capper rezoliuciją, ku
ri nusuktų Amerikos veidą 
nuo užpuolikių šalių, lau- 

'žančių sutartis.

bavosi nekuri laika “Vii- 
niaus Žiniose”, paskiau įs
teigė ir buvo vyriausiu re
daktorium “Vilties”. 1913 
m. įsteigė ir leido gražų pa
veiksluotą žurnalą “Vairą”, 
gerai žinomą net Amerikie
čiams.

Laike Lietuvos kovų už 
nepriklausomybę, p. Smeto
na buvo tarp pirmaeilių va
dų ir kada atėjo laikas ap- 
sišaukti Lietuvai neprigul- 
minga, p. Smetona buvo 
vienas iš pasirašiusių ant 
Nepriklausomybės Deklara- 
racijos, ir buvo išrinktas 
pirmutiniu Prezidentu.

Antanas Smetona paeina 
iš neturtingų ūkininkų šei
mos, gimė 1874 m. Užulė
niu kaime, Taujėnų v., Uk
mergės apsk. Mokslus iš
ėjo skursdamas, nes tėvai 
neišgalėjo jam beveik jo
kios paramos suteikti. Iš 
jaunų dienų jis jau buvo 
patriotas Lietuvis, už ką 
buvo, su 150 kitų mokinių, 
išvarytas iš Mintaujos gim
nazijos. Jam tada beveik 
užsidarė aukštesnių moky
klų durys. Bet vilčių nenu
stoja, visų išvarytųjų moki
nių deleguojamas, su vienu 
draugu nuvažiuoja į Peter
burgą pas švietimo minis- 
terį reikalauti atitaisyti tą 
moksleiviams padarytą blo
gą. Ministeris, nors aršus 
rusintojas, nusileido ir su
tiko pavelyti jiems stoti į 
vieną gimnaziją Peterbur
ge. A. Smetona tą gimna
ziją baigė 1897 m. ir pas
kiau įstoja į Peterburgo 
universitetą studijuoti tei
sių. Universitetą baigė 1902 
metais, bet su dideliu var
gu, nes už Lietuvystę buvo 
gaudomas, areštuojamas ir 
kalėjime varginamas. Bai
gęs mokslą, gryžo Lietuvon 
ir apsigyveno Vilniuje, nuo 
kada ir pradėjo savo darbą 
kaipo Lietuvos vyras, o vė
liau įstojo į eiles pirmuti
niu musų laikraštininku.

i Kitas Pasaulinis Karas 
sunaikins civilizaciją.

Ineigų taksai yra teisin- 
įgiausia forma valdžios iž- 
l do padidinimui ir turėtų 
| būti padadinta taksai da
rantiems didelius pelnus.

Kaslink 1932 metų politi
kos, Baker pataria svarbą 
kreipti ne į alų bet į duoną. 
Daugybė nori grąžinti par
davimą alaus legališku ke
liu, Baker gi sako kad rei
kia rūpintis ir duona tiems 
kurie badauja.

30 žuvosulaivu
Šanghai, Chinija. — Už

sidegus Chinų pasnžieri- 
niam laivui, sudegė ir pri
gėrė 30 žmonių.
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Korespondencijos
PITTSBURGH

SLA. 40 kp. nominacijos 
ir kuopos valdybos rinki
mai. SLA. 40-ta kuopa su
sirinkime Gruodžio 6 d. tu
rėjo nominacijas centro 
viršininkų. Kuopa turi Į 
140 narių, bet susirinkime 
dalyvavo tik 55. Priėjus 
prie centro valdybos nomi
nacijų, gana buvo agituota 
už visokius sąrašus, kadan
gi ši kuopa susideda iš vi
sokių srovių žmonių. Bal
savimuose kandidatai gavo 
balsų sekančiai:

Ant Prez.: Grinius 28, 
Gegužis 9, Bagočius 3, Ga- 
taveckas 3, Bačiunas 2.

Vice-Prez.: Mikalauskas 
31, Makoveckas 3, J. Gri
nius 4.

Ant Sekr.: Vinikas 22, 
Varašius 14, Jurgeliutė 4, 
Miliauskas 4, Čekan. 1.

And Ižd.: Gugis 29, Ta- 
reila 13, Mažeikis 3.

Ant Iždo Globėjų: Pikš- 
ris 27, Bakanas 21, Stun
gis 15, Januškevičius 9, Se- 
kys 8, Bacvinka 3.

Ant Dr. Kvotėjo: Dr. Jo- 
nikaitis 30, Dr. Bronušas 6, 
Dr. Karalius 4.

Kuopos valdybon išrink
ta: Pirm. — A. Vainorius, 
pagelb. — B. Lapeika; sek- 
ret. — K. Leliušis; f in. sek. 
— F. Savickas; ižd. — J. 
Virbickas; iždo glob.: F. 
Radžiukinas, V. Burdulis; 
maršalka — F, Maisiejus. 
Ligonių lank. — O. Packe- 
vičienė, K. Miliauskas ir J. 
Virbickas. Organizatoriai:
J. Virbickas, V. Burdulis ir
K. Leliušis. Dr. Kvotėju'— 
Dr. J. Baltrušaitienė. Ko
respondentu J. Virbickas.

Taip pat išrinkta delega
tai Į SLA. 3-čio Apskričio 
suvažiavimą, kuris Įvyks 
Sausio 17 d.

Pittsburgiečiai gal išsiju
dins daugiau veikti nes se
kančią vasarą čia atsibus 
SLA. seimas. J. Virbickas.

Lietuvių studentų klubas. 
Lietuviams aukštų mokyk
lų studentams reikia ati
duoti didelis kreditas už jų 
Lietuviškumą. Savo viso
kias pramogas jie užbaigia 
su Lietuvos Himnu. Savo 
mitingus bando vesti Lietu
vių kalba: nors ir prastai 
nekurie ištaria Lietuviškai 
bet vistiek Lietuviškai ir 
gana. Mergaitės beveik vi
sos kalba Lietuviškai gana 
gražiai; vaikinai sunkiau, 
bet vistiek savo mintį iš
reiškia Lietuviškai.

Susirinkimus laiko Įvai
rius: tai su paskaita, tai su 
kitokiu pamarginimu.

Gruodžio 6 d. susirinki
me Dr. Baltrušaitienės ofi
se po susirinkimo buvo sur- 
praiz party, tai gimtadie
nis Edvardo Baltrušaičio,

kuriam suėjo 21 m. amž. 
Jis lanko Carnegie Tech ir 
mokinasi rodos kasyklų in- 
žinierystės. Surengė Dr. J. 
Baltrušaitienė. Dalyvaujan
tis jaunimas gražiai links
minosi. Dalyvavo pora šei
mų suaugusių: pp. Vitar- 
tai iš Braddock ir Virbic
kai, vietiniai. Po gana pui
kių vaišių, vakaras baigėsi 
su Lietuvos Himnu.

Pittsburge yra keturi u- 
niversitetai ir šis studentų 
klubas susidarė iš visų tų 
universitetų Lietuvių stu
dentų. J. Virbickas.

Sumažino miesto valdžios 
biudžetą. Pittsburgo mie
sto taryba numušė nuo 
1932 metų miesto valdžios 
išlaikymo lėšų $421,505. Iš 
tos priežasties bus uždary
ta trys miesto užlaikomi 
biurai, tam tikros komisi
jos, nekurie inspektoriai ir 
miesto klinikos.

Esant blogiems laikams, 
Pittsburgo gyventojai ir 
firmos taip užsilikę su tak
sais miesto ir apskrities iž
dui tiek kad padengtų visą 
ketvirtdalį miesto valdžios 
vedimo lėšų 1932 metais. 
Vienam tik miestui taksų 
nesumokėta $7,000,000 su
moje. Prie to, daugelis .gy
ventojų nemokėję už van
denį, nuomas ir kitus ma
žus dalykus.

---------------- TT------- O------ ------------------------ <t»--------------------------

BROOKLYN, N. Y.
Bačiunas, Jurgeliutė, Ta

reila, Stanislovaitis pirmo
se eilėse. SLA. 38 kp. tu
rėjo susirinkimą ir nomina
cijas Centro viršininkų.

Balsų kandidatai gavo 
sekančiai:

Prezidentu: Bačiunas 42, 
Bagočius 33, Gegužis 10, 
Grinius 3.

Vice-Prezid.: Grinius 33, 
Mikalauskas 30, Vokietaitis 
22.

Sekretorium: Jurgeliutė 
40, Vinikas 37, Čekanaus
kas 6.

Iždininku: Tareila 46, K. 
Gugis 34.

Iždo Glob.: Januškevičius 
33, Bakanas 30, Stungis 27, 
Mockus 25.

Dr.-Kvotėju: Dr. Stanis
lovaitis 44, Dr. Bronušas 
25. Kiti po mažiau.

Reikia pasakyti kad šita 
kuopa yra Brooklyno sri
tyje didžiausias socialistų 
lizdas. Tūlas laikas atgal 
ši kuopa buvo grynai tau
tininkų, dabar, po perver
smo SLA. seime Chicagoje, 
kuomet bolševikų vadovau
jamos kuopos skyrėsi, čia 
suplaukė iš visos apielinkės 
socialistai. Dabar ta kuo
pa yra socalistų ir tauti
ninkų peštynių arena. Tą 
galima pastebėti iš rinkimų 
pasekmių. Koresp.

BALTIMORE, MD.
Dainos Dr-jos reikalai. 

Gruodžio 5 d. atsibuvo Dai
nos draugijos susirinkimas 
Lietuvių salėje.. Apkalbant 
draugijos bėgančius reika
lus ir šio sezono veikimą, 
nutarta surengti Sausio 24 
d. koncertą su pamargini- 
inais, o po koncerto šokius 
ir dar ką tokio geresnio, 
kas pasilieka paslaptyje iki 
paskutinei valandai. Tą 
paslaptį sužinos tik tie ku
rie atsilankys tame vaka
re, o kurie neatsilankys tie 
graudinsis visą savo amžį.

Buvo pakelta klausimas 
apie surengimą koncerto 
Philadelphijoj, tačiau prie 
galutino tarimo nebuvo pri
eita ir tapo palikta apkal
bėjimui sekančiame susi
rinkime, kuris atsibus Sau
sio 2 d. 1932 m.

Po susirinkimo nariai tu
rėjo taip sakant pasilinks
minimą, kuris nusitęsė net 
iki vidurnakčio. Tokis pa
silinksminimas bus ir se
kančiame draugijos susi
rinkime.

Baltimoriečiai turėtų pa
remti “Dainos” draugiją ne 
tik atsilankydami į jos pa
rengimus, bet ir prisidėda
mi prie draugijos kaipo rė
mėjai. Dėkitės prie “Dai
nos” draugijos ir linksmin
kit visus Baltimorės Lietu
vius. Linksmutis.

sia: “Ar tu Lietuvis?” To
liau klausia kur jį sužeidė, 
atsakė kad gatvėje kokis 
pusgalvis automobiliu už
lėkė. Kun. Karalius sako: 
“Dėkui Dievui kad neuž
mušė”. Basanavičius atsa
kė kad tuo laiku Dievo gat
vėje nebuvo. Matęs.

WATERBURY, CONN.
Peršauta Lietuviai, šeš

tadienio vakare, Gr. 12 d., 
apie 7 vai., į Jono Kviet- 
kaus namus, ant Welland 
avė., užmiestyje, inėjęs ap- 
simaskavęs niekšas peršo
vė patį Joną Kvietkų ir jo 
žmoną. Moteris sunkiai su- 

I žeista, kulka palietė širdį 
ir plaučius, daktarai sako 
kad ji mirs. Vyras taipgi 
kritiškai sužeistas.

Pusė valandos po šaudy
mo detektivai suėmė Juozą 
Blinstrudą, 38 m., Kvietkų 
kaimyną, įtardami užpuoli
me. Nors jis gynėsi, bet 
kada buvo nugabentas į li- 
gonbutį, Kvietkienė pažino 
jį kaipo buvusį apsimaska- 
vusį užpuoliką.

Kvietkienė ruošė vaka-

kaip tik ėjo į salę. Apie tai 
korespondentas visai nieko 
nesako. Taipgi nėra nieko 
paminėta apie socialistų- 
bolševikų pagalbą parašyti 
savo kandidatus ant balsa
vimo lapelių tiems kurie 
nemokėjo rašyti, o tas yra 
prieš SLA. įstatymus.

Taipgi norėčiau paklaus
ti korespondento ir “Nau
jienų”: ar Tareila agitavo 
susirinkime už savo kandi
datūrą ar Bagočiaus sleito 
užtarėjai po visą salę išsi
sklaidę? Kam reikia rašy
ti vienpusiškai ir ne viską?

Kaslink išsiuntin ė j i m o 
lapelių tai reikia pasakyti 
kad jie nebuvo siunčiami 
kartu su pakvietimais į su
sirinkimą. Jeigu jie abu 
atėjo nariui tą pačią dieną 
tai ne sekretorės kaltė. Ji 
negalėjo uždrausti lapelių 
siuntinėti. Bet nariai ir 
publika turi žinoti kad la
peliai nebuvo siunčiami vie
name voke su užkvietimais 
ateiti į susirinkimą, kaip 
bando išreikšti “Naujienų” 
korespondentas.

Ten Buvęs.

AKRONO NAUJIENOS
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LIETUVIŲ AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

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

Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600. ir 51,000. 

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; 59.00; ir 512.00.
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 Centrų aukščiau paduotu antrašu ar
ba j vietiniu kuopų valdybas.

s.

HEMPHILL, W. VA.

Blogi laikai pasiekia ir 
mus. Jau taip labai mažai 
mokėjo darbininkams, da
bar dar mokestį mažina, 
beveik kas dvi savaitės po 
tam tikrą nuošimtį.-

Dirbo seniau dviem pa
mainom, o dabar darbai 
nupuolė ant dviejų ir trijų 
dienų į savaitę.

Kada buvo geri laikai tai 
čia Lietuvių nebuvo, o da
bar pradėjo atsirasti daug 
nevedusių vyrų. Patartina 
nevažiuot čia darbo jieško- 
ti, nes sunku kur nors įsi
sprausti. Aš gelbsčiu kiek 
katram galėdamas, savo 
tautiečiams atsiradus, bet 
labai sunku kas padaryti.

J. Kalvaitis.
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SHENANDOAH, PA.

Nelaimė patiko “Dirvos” 
korespondentą. Lapkr. 17 
d. gryžtant iš kasyklų iš 
naktinio darbo namon, J. 
Basanavičius tapo ■ automo
bilio sužeistas. Pareinant 
į miestą ir einant skersai 
gatvę, užlėkė ant jo smar
kiai įsivažiavęs nesuvaldo
mas automobilis ir užgavęs 
Basanavičių numetė kelio
lika pėdų, o pats šoferis su 
automobiliu užlėkė ant ša
ligatvio, atsimušė ir nulau
žė medį, ir tik taip susto
jo. Keli vyrai tuoj Basa
navičių nugabeno į Locust 
Mountain ligoninę, kur ap
žiūrėję daktarai pasaskė 
kad kaulų nėra' sulaužyta, 
tik buvo išnarinta abi ko
jos ir tiesėji ranka ir jos 
kaulas buvo įskilęs aukš
čiau alkūnės ir buvo skilę 
peties kaulai. Išgulėjo li
goninėj tris savaites, ir dar 
daktaras sako kad be poros 
mėnesių negalės gryžt dir
bti. Važiuotojui priteista 
užmokėti visus nuostolius, 
ligoninės kaštus ir už su
žeidimą.

Ligoninėn atsilankęs vie
tos klebonas Kun. Karalius 
pamatęs lovoje ligonį skai
tant “Dirvą” priėjo ir klau

rienę kaip staiga atsidarė 
durys į virtuvę ir pasirodęs 
duryse vyras pradėjo šau
dyt. Abu tapo peršauti ir 
užpuolikas pasišalino. Ne
galėdamas pasigelbėt nei 
sau nei žmonai, Kvietkus 
dar išbėgo laukan ir pradė
jo šaukti pagalbos. Sukri
to pas duris artimiausio 
namo ir gyventojams pasa
kė apie užpuolimą. Tuoj 
buvo duota žinia policijai. 
Pribuvus policijai jis tapo 
nuvežtas ligonbutin. Mote
ris dar turėjo gana spėkų 
nušliaužti ir įgulti j lovą, 
kur ją radus policija irgi 
nuvežė ligonbutin. Kadan
gi dar spėta išgauti iš jos 
apsakymą apie užpuolimą, 
policija tuoj nuvyko į na
mus Blinstrudo ir jį suėmė. 
Jis per valandas klausinė
jamas gynėsi, vienok sulai
kytas kalėjime be užstato. 
Kaimynai pašhkojo kad jo 
kerštas galėjo paeiti nuo to 
kad Kvietkienė neleido kir-' 
sti medžius buvusius ant 
žemės priklausančios Juo
zui Eidukui, kurią Kvietkai 
užžiurėjo. Sakoma kad p. 
Kvietkienė buvo įskundus 
Blinstrudą Eidukui, kuris 
buvo atsilankęs pas Bliris- 
trudą ir išbarė kad daugiau 
nerušiotų svetimų medžių.

Musų socialistų sapalioji
mai. Gaila kad gerb. Spragi
las kada atsilankė musų 
miestelyje negavo progos 
paspraginti musų subolše- 
vikėjusiems SLA. nariams, 
nes jiems daug to reikia. 
Keista kad kaip “Naujie
nos” moka pakreipti į savo 
pusę viską, taip ir to laik
raščio korespondentai mo
ka padaryti.

Štai “Nauj.” nr. 288 til
po korespondencija iš Wa- 
terburio, kurioj aprašoma 
nesenai atsibuvę SLA. cen
tro valdybos rinkimai. Ap
rašyti kaip rinkimai įvyko 
kitaip nebuvo galima kaip ■ 
tik taip kaip parašytą, bet 
kas yra pridurta tai visai 
ne taip buvo kaip parašyta.

Korespondentas sako kadi 
Tareilai buvo lengva agi-Į 
tuoti kadangi jis yra kuo
pos pirmininkas ir todėl ga
lėjo nariams pasiųsti agita- 
tiviškus lapelius. Bet ko
respondentas neparašo kad 
buvo pluoštai Bagočiaus ne
švarių agitativiškų lapelių 
iškabintų salėje ir kiekvie
nam nariui pakišta po nose

NEW BRITAIN, Conn.

SLA. nominacijos. Gruo
džio 10 d. įvyko susirinki
mas SLA. 34 kp., kuriame 
buvo nominacijos centro 

1 valdybos. Dalyvavo dik- 
' čiai narių. Aptarus kitus 
i reikalus prieita prie nomi
nacijų SLA. Piki. Tarybos, 

i Po apkalbėjimo kandidatų, 
balsavimuose pasekmės pa
sirodė tokios:

Ant Prezid.: Grinius 55, 
Bačiunas 7, Gataveckas 5, 
Gegužis 1, A. B. Strimai
tis 1.

Ant Vice-Pirm.: Zalato
rius 48, Mikalauskas 6, Vo
kietaitis 4, Mockevičius 5.

Ant Sekr.: Čekanauskas 
60, Miliauskas 5, Bukšnai- 
tis 1.

Ant Ižd.: Lopatto 51, 
Tareila 6, Gugis 5, Mažei
kis 2.

Ant Iždo Glob.: J. Sekys 
53, A. Viznis 41, J. Januš
kevičius 6, Dvareckas 4.

Ant Dr. Kvotėjo: Dr. Jo- 
nikaitis 29, Dr. Stanislovai
tis 17, Dr. Klimas 5, Dr. 
Puskunigis 4.

Kaip matyt Newbritai- 
niečiai pasirinko kandidatų 
net perdaug, bet kaip ateis 
balsavimai jie savo spėkas 
suglaus ant gerų kandida
tų, kad išeitų į naudą Su
sivienijimui.

P. P. Pilipauskas.

KAIP ELGIASI SOCIA
LISTŲ GAIVALAI

Artinantis SLA. Pild. Ta
rybos nominacijoms ir kp. 
valdybos rinkimams, penki 
socialistai sugalvojo užka
riauti kuopą ir priversti 
visus narius balsuoti už so
cialistų kandidatus. Agi
tacijai varyti paskyrė vie
ną visą šeimyną: tėvą, mo
tiną ir jų du vaikučiu: tai 
visas socialistų namas—vi
sos keturios sienos. Jie par
sitraukė iš Chicagos agi- 
tativiškus lapelius už socia
listų kandidatus ir prieš 
visus kitus kandidatus. Vi
somis galėmis agitavo kad 
niekas nebalsuotų už nie
ką kitą kaip tik socialistus, 
geriausius kandidatus visa
me pasaulye. Viskas jiems 
gerai sekėsi ir manė kad 
viską užkariaus. Bet štai 
Gruodžio 7 d., vakare apie 
8 vai., tie agitatoriai atsi
baladoja pas vienus narius 
su savo agitacija, pasiry
žę jiems prirodyt kodėl jie 
turi balsuot už socialistsus. 
Ten rado ir senbernių, na

ir prasidėjo "“agitacija”: 
bonka po bonkos tuštėjo, 
ir tas socialistų “namas” 
iš keturių sienų nedalaikė: 
durys ėmė silpnėti: su vie
nu senberniu susimerkus, 
eina laukan, o to senber
niui tik ir reikia.... Tiem 

j išėjus, tuoj namas pasige
do savo plačių durų išbėgo 
paskui.... Na ir užtiko 
ką nenorėjo užtikti. Sen
bernis pamatęs ineinant 
namo sieną, pats paspruko 
į patamsę, na o durims tai 
teko už glaudimąsi prie 
svetimos sienos: pasidarė 
tikra socialistįška agitacija 
už savo kandidatus: tvirto
ji siena muša duris, o ma
žosios sienukės klykia. Du
rys parkrito ant grindų, o 
siena jas kai futbolą ėmė 
spardyt ir išmušė laukan 
ant kaimyno žemės. Kai
mynas pagąsdino policija 
ir šiaip taip įšėlusią sieną 
nuo durų atgynė. Tada du
rys buvo pakeltos ir nu
vestos į skiepą atgaivinti. 
Tuomi baigėsi socialistų a- 
gitacija už Pild. Tarybos 
kandidatus. Netoli Buvęs.

, L- ■ —-------

HARTFORD, C(
Pasekmės nominac

L. A. 124 kp.:
Į Prezidentus: J. G 

50; Gegužis 20; Bai 
8, Bagcčius 7.

Į Vice-Prez.: Žala 
44, Mikalauskas 28, 1 
taitis 13, Grinius 5.

Į Sekretorius: Čeką 
kas 66, Jurgeliutė 15, 
kas 5.

Į Iždininkus: Gugi 
Lopatto 25, Tareila 1

Į Iždo Globėjus: ‘ 
78, Mockus 34, Vizni 
Januškevičius 17.

Į Dr.-Kvotėjus: Jor 
tis 45, Stanislovaitis 2 
Puskunigis 15. (

Po mažai balsų gavi 
kandidatus aplenkiame

Į kuopos valdybą iši 
ta: Pirm. — V. M. Č 
nauskas; vice-pirm. — 
Slivka; sekr. — Ona Š 
nė; f. sekr. — J. Se 
ižd. — J. Grigaliūnas; 
globėjai — A. Galicka;

. J. Januškevičius senasi: 
Draugijų Sąryšį — S. I 
znauskas ir A. Bekert; 
Vilniui Vaduoti skyrių 
V. M. Čekanauskas, J. 
nuškevičius ir G. Leviša 
kas. Organizatorium — 
Labanauskas. R

DAYTON
Pataisymas klaidos. Per

eitame “Dirvos” nr. yra įsi
skverbęs nereikalingas žo
dis kur yra pasakyta kad 
“našlė sukrapščius pora de- 
sėtkų dolarių užpirko mi
šias už savo vyro dūšią.” 
Ištikrųjų tai buvo tik pora 
(2) dolarių už skaitytas 
mišias, o ne pora desėtkų. 
Tai buvo zeceriška klaida, 
o ne korespondento su tik
slu rašyta. N. B.

TMD. moterų kuopos su
kaktuvės. T.M.D. moterų 
8-ta kuopa rengia savo 10 
metų gyvavimo sukaktuvių 
paminėjimą ir Naujų Metų 
sutikimą Gruodžio 31 d. ži
nomoj salėj, Barney Com
munity. Prasidės 7:30 v. 
vakare. Bus gražus pro
gramas, susidės iš dainų, 
muzikos ir tt. Po progra- 
mo bus šokiai. Narė.

I KANADOS 
I NAUJIENOS 
gi __ ________________

TORONTO, ONT.
VISKO PO BISKĮ

Darbai. Pasirodė spau
doje žinutės buk dirbtuvės 
pradės imti atgal atleistus 
savo darbininkus. Ta nau
jiena pralinksmino bedar
bius, bet tos linksmos ži
nios nematyt, nes ant žie
mos paleido daugiau darbi
ninkų iš visokių darbų.

Žmonės šviečiasi. Kata
likų jaunimo Švyturio kuo
pa surengė vakarinius kur
sus Angliškos kalbos, pa
mokas duoda J. Murauskas, 
o viena Lietuvaitė, atvykus 
iš Suv. Valstijų, duoda Lie
tuvių kalbos ir rašybos pa
mokas. Gaila kad mažai 
telanko mokyklą; daugu
mas musų jaunimo pralei
džia laiką prie alučio, kor
tų ir bilijardu.

Bimbai blogai. Draugutis 
Bimba jaučiasi blogai. To- 
rontoj nesenai nubaudė ke
lis komunistų vadus. Kaip 
matyt iš laikraščių tai jie 
atbuvę savo bausmes . bus 
išdeportuoti į sovietų rojų. 
Tai ir musų Bimba nusi
gando ir Liovėsi skleidęs 
Stalino evangeliją, o susi
rinkęs savo pasekėjus eina 
pas Žudelį bilijardą lošti.

Biznis. Pas mus Lietu
viški biznieriai auga kaip 
grybai, tiktai gaila kad ne 
visiems sekasi, nekurie jau 
eina prie bankruto. Vie
no biznieriaus ypač gaila. 
Jis turėjo modernišką res- 
taurantą, biznis ėjo neblo

giausia, kolei neturėjo mei
lužės. Kaip tik susirado 
meilužę, tuoj jo biznis pra
dėjo eit žemyn. Tą jo biz
nį atpirko kitas, o jis pats 
nuėjo pas Žydą malkų ve
žiok

Yra ir kitokių biznių. Čia 
randasi gražių gyvanašlių, 
kurios pametę vyrus vaikš
to po Lietuviškus restau- 
rantus; su savo “bizneliu”. 
PataijŲųa butu tokias biz- 
nierkas paduoti policijai 
kad patupdytų į šaltąją.

Pritruko alaus. Lapkr. 
22 susirinko keletas drau
gų pas vieną pilietį pasilin
ksmint. Besismaginant ki
lo peštynės. Muštynėms ne
užteko vietos stuboje, išsi
vertė į gatvę. Susirinko 
daug publikos pažiūrėti to
kių šposų, bet nekuriems iš 
to buvo ir baimės. Pavyz
džiui, katalikai manė kad 
komunistai eina bažnyčią 
griaut, policija manė kad 
bedarbiai demonstruoja, o 
komunistai labiausia nusi
gando, manė kad Japonai 
užpuolė sovietus. Ištyrus 
dalyką paaiškėjo kad pri
truko alaus ir negalima bu
vo kur gauti pirkt, nes bu
vo šventadienis.

Pažaislis.

Redakcijos atsakymas Sa
kalui (Toronto, Ont.) — 
Tamistos atsakymas “Ke
leivio” korespondentui yra 
perilgas ir užsivilkino, to
dėl nesunaudosime. Prašo
me smulkių žinių.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS 

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

“Tu Esi Pavaromas 
Iš Darbo!”

Sušunka darbininkų ’prižiūrėtojas, jei 
tu negali pasilaikyti kartu su kitais 
darbininkais.

Neduok jam progos šitai pareikšti 
tau. Užsilaikyk prideramoj padėty. 
Kiekvieną vakarą naudokit garsųjį 
seną

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

Masažuokit savo muskulus su juo.
Išvengkite peršalimų išsitrindami su juomi sau krutinę.
Apsaugokite savo darbą palaikydami geroj padėty savo sveikatą.
PAIN-EXPELLERRIS’! jums pagelbės.

Kaina 35c, ir 70c.................................................Parsiduoda Visur
* Tikrasis turi INKARO vaisbaženklį.

HARRISON-KEARN 
N. J.

Prakalbos ir koncert 
Gruodžio 6 d. čia buvo 
rengta koncertas ir prak 
bos. Salė buvo padabii 
Lietuvos ir Amerikos ' 
liavomis. Programas p: 
sidėjo vedėjui perstači 
kalbėti Kun. L. Vaiceka 
ską, kurs plačiai kalbėjo 
pie Vilniaus reikalus, lab 
suįdomaudamas publiką.

Po jo kalbos jaunų be 
naičių benas sugrojo Liet 
vos ir Amerikos himnus • 
tai buvo Šv. Vardo parai 
jos jaunų vaikučių bene 
Jie grojo labai gražiai.

Toliau dainavo parapij 
choras vedamas E. šlap 
lio. Dainos nuskambėjo 1 
bai gražiai, buvo parinkt 
gražios patriotiškos. Tai 
gi vyrų kvartetas sudain 
vo pora dainų labai puiku 

Po to sekė kalba Lieti 
vos Vice-Konsulo Dauži 
vardžio, o toliau kalbėjo I 
Krušinskas.

Skelbimuose nebuvo pe 
žymėta kas rengia šį vaka 
rą, tik buvo pasakyta joj 
Vilniaus Vadavimo Komite 
tas, bet apie jo susidaryme 
dar niekas nežinojo.

Nors buvo ir mažų tru
kumų tame parengime, ta
čiau galima sakyt kad me; 
gerai pasirodėme ir nepa
mirštame Vilniaus.

Jurgio Dėdė.
-------------♦—»-------------

SUPERIOR, WIS.
Mirė Lietuvis. Gruodžio 

2 d. mirė Jonas Leipus, 46 
m. amžiaus. Iš Lietuvos 
paėjo iš Šlepečių k., Vaje- 
šiškio par., Ežerėnų apskr. 
Amerikon atvažiavo 1905 
m. Čia išgyveno 13 metų, 
paskui išsikėlė į Chicagą. 
Šią vasarą atvyko aplanky
ti giminių ir senų draugų 
šiame mieste ir beviešėda
mas pradėjo sirgti. Mirtis 
neleido sugryžti Chicagon. 
Tapo palaidotas Gruodžio 7 
d. katalikiškose kapinėse.

Kas norėtų plačiau apie 
jį žinoti gali kreiptis prie 
manęs.

Kostas Grikepelis, 
5515 Oakes St.

So. Superior, Wis.
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DIRVA

HARTFORD, CONN.
Pasekmės nominacijų S. 

L. A. 124 kp.:
Į Prezidentus: J. Grinius 

50; Gegužis 20; Bačiunas 
8, Bagcčius 7.

Į Vice-Prez.: Zalatorius 
44, Mikalauskas 28, Vokie
taitis 13, Grinius 5.

Į Sekretorius: Čekanaus
kas 66, Jurgeliutė 15, Vini- 
kas 5.

Į Iždininkus: Gugis 41, 
Lopatto 25. Tareila 19.

Į Iždo Globėjus: Sekys 
78, Mockus 34, Viznis 23, 
Januškevičius 17.

Į Dr.-Kvotėjus: Jonikai- 
tis 45, Stanislovaitis 25, P. 
Puskunigis 15. (

Po mažai balsų gavusius 
kandidatus aplenkiame.

Į kuopos valdybą išrink
ta: Pirm. — V. M. Čeka
nauskas; vice-pirm. — P. 
Slivka; sekr. — Ona Šolie- 
nė; f. sekr. — J. Sekys; 
ižd. — J. Grigaliūnas; iždo 
globėjai — A. Galickas ir 
J. Januškevičius senasis. Į 
Draugijų Sąryšį — S. Bra- 
znauskas ir A. Bekeris; į 
Vilniui Vaduoti skyrių — 
V. M. Čekanauskas, J. Ja
nuškevičius ir G. Levišaus- 
kas. Organizatorium — P. 
Labanauskas. Rep.

HARRISON-KEARNY,
N. J.

Prakalbos ir koncertas. 
Gruodžio 6 d. čia buvo su
rengta koncertas ir prakal
bos. Salė buvo padabinta 
Lietuvos ir Amerikos vė
liavomis. Programas pra
sidėjo vedėjui perstačius 
kalbėti Kun. L. Vaicekau
ską, kurs plačiai kalbėjo a- 
pie Vilniaus reikalus, labai 
sių'domaudamas publiką.

Po jo kalbos jaunų ber
naičių benas sugrojo Lietu
vos ir Amerikos himnus — 
tai buvo Šv. Vardo parapi
jos jaunų vaikučių benas. 
Jie grojo labai gražiai.

Toliau dainavo parapijos 
choras vedamas E. šlape
lio. Dainos nuskambėjo la
bai gražiai, buvo parinktos 
gražios patriotiškos. Taip
gi vyrų kvartetas sudaina
vo pora dainų labai puikiai.

Po to sekė kalba Lietu
vos Vice-Konsulo Daužd- 
vardžio, o toliau kalbėjo K. 
Krušinskas.

Skelbimuose nebuvo pa
žymėta kas rengia šį vaka
rą, tik buvo pasakyta jog 
Vilniaus Vadavimo Komite
tas, bet apie jo susidarymą 
dar niekas nežinojo.

Nors buvo ir mažų tru
kumų tame parengime, ta
čiau galima sakyt kad mes 
gerai pasirodėme ir nepa
mirštame Vilniaus.

Jurgio Dėdė.

SUPERIOR, WIS.
Mirė Lietuvis. Gruodžio 

2 d. mirė Jonas Leipus, 46 
m. amžiaus. Iš Lietuvos 
paėjo iš Šlepečių k., Vaje- 
šiškio par., Ežerėnų apskr. 
Amerikon atvažiavo 1905 
m. Čia išgyveno 13 metų, 
paskui išsikėlė į Chicagą. 
Šią vasarą atvyko aplanky
ti .giminių ir senų draugų 
šiame mieste ir beviešėda
mas pradėjo sirgti. Mirtis 
neleido sugryžti Chicagon. 
Tapo palaidotas Gruodžio 7 
d. katalikiškose kapinėse.

Kas norėtų plačiau apie 
jį žinoti gali kreiptis prie 
manęs.

Kostas Grikepelis, 
5515 Oakes St.

So. Superior, Wis.

YOUNGSTOWN, O.

Bačiunas, Tareila, Stanis
lovaitis laimi. SLA. 157 kp. 
turėjo susirinkimą kuriame 
buvo nominacijos SLA. cen
tro valdybos. Dalyvavo a- 
pie 55 namiai. Susirinki
mas tęsėsis apie 3 valandas. 
Kaip kitose kuopose taip ir 
šioje yra tokių narių kurie 
nesirūpina SLA. reikalais, 
neatsilanko nei j svarbius 
susirinkimus, o kiti atėję 
pasėdi tik 10 minutų ir ei
na laukan rūkyti, nors tas 
yra priešinga susirinkimo 
tvarkai. Taigi ne visi 55 
dalyvavo balsavimuose.

Juozas J. Bačiunas su
pliekė visus kandidatus į 
SLA. Prezidentus. J. Ta
reila sukulė visus kandida
tus i iždininkus. Štai kaip 
balsų gavo: >

Ant Prezidento: Bačiu
nas 31.

Vice-Prezid.: Vokietaitis 
15; Mikalauskas 12; Gri
nius 12.

Sekretorium: Vinikas 17, 
Čekanauskas 13, Jurgeliu- 
to 9.

Iždin: Tareila 32, K. Gu
gis 7.

Iždo globėjais: Januške
vičius 33, Kasparaitis 23.

Ant Dr.-Kvotėjo: Dr. J. 
Stanislovaitis.

Gavusių mažiau 7 balsus 
kandidatų vardu nei nera
šau. Susirinkime Buvęs.

Am. Lietuvių Daktarų 
Dr-jos Susirinkimas

Šiuomi pranešama, kad A. 
Liet. Daktarų Dr-jos prieš- 
metinis susirinkimas atsi
bus Dr. C. Z. Vezelio ir Dr. 
M. T. Strikolio ofise, 4645 
So. Ashland Ave., Chicago, 
Ill., antradienį, Gruodžio 
29 d., 8:30 vai. vak.

Šiame susirinkime bus 
renkama valdyba sekan
tiems 1932 metams.

Nariai, kurie iki susirin
kimo atidarymo nebus pil
nai sumokėję savo metines 
narystės mokestis, nebus 
prileisti prie balsavimo.

Todėl geistina, kad gerb. 
nariai, kurie gavo laišku 
pranešimą, kad užvilkta 
metinė duoklė, pasistengtų 
prisiųsti pripuolamą mo
kestį prieš susirinkimą.

Lyginai visiems buvo pa
siųsta pranešimas laišku, 
kurie užvilkino prenumera
tą už “Mediciną”. Tad šiuo
mi primenama, kad laikas 
pasiųsti ne tik užvilktą pre
numeratą, bet ir atnaujinti 
1932 metams.

Gerbiami daktarai — M. 
D. ir D. D. S., kurie norėtų 
įstoti draugi j on, meldžiame 
kreiptis telefonu: Yards 
3162, arba laišku tam tikrų 
įstojimo draugijon aplika
cijų blankų, kurios bus ne
vilkinant prisiųstos.

Dr. M. T. Strikol, pirm. 
Dr. A. L. G raičiunas, sekr.

DIOGENO IŠMINTIS
Visos žmonių kančios ei

na iš to kad jie yra daugia- 
noriai, dideli bailiai, pavy
duoliai ir vis daug ko vilia
si patys nežinodami kad ko 
jiems reikia, juose pačiuose 
yra. Aš gi esu toks laimin
gas koks tik gali but laimin 
gas žmogus: gyventi man 
tereikia trupinėlis duonos 
ai’ šaknų, šitas apsiaustas 
kad nesušalčiau, ir dar ko
kia nors palapinė arba tuš
čias bosas, kuriame sausas 
galėčiau gulėti. O daugiau 
man nieko nereikia.

S. L. A. Reikalai
S. L. A. IŽDININKO 

KVALIFIKACIJOS
Iš Chicagos Radio Valandos 

Gyvo Žodžio Laikraščio.
Chicagos socialistai jau 

senai galvoja kaip užgrob
ti SLA. Pirmiausia jie įs
tumia savo plauko iždinin
ką j SLA. Pildomąją Tary
bą, o dabar, pasinaudojant 
senos Pild. Tarybos apsi
leidimu jie perša kitą so
cialistą, būtent A.dv. Bago- 
čių, į S.L.A. prezidentus. 
Turint savo klikos prezi- 

identą ir savo iždininką, so
cialistai mano būti pilnais 
SLA. gaspadoriais.

Pirmiau SLA. nariai žiu
rėjo į socialistinį iždininką 
kaipo į pakenčiamą kandi
datą tikėdami jo pasigyri
mams buk jis “sutvarkė 
iždą”. Bet kada socialistų 
ragai išaugo ant tiek kad 
jie stengiasi įgrūsti į SLA. 
Pildomąją Tarybą visą so
cialistinį sleitą tai mes sa
kome, “Draugai socialistai, 
čia jau perdaug”.

Socialistų iždininkui pa
kenkė ne tiktai Bagočiaus 
kandidatūra bet ir paties 
iždininko tylėjimas. Iždi
ninkas tylėjo 36-me S. L. A. 
Seime, jis nei žodžio nein
formavo delegatams apie 
Ažunario-Devenio paskplą. 
Delegatai dabar gali dary
ti iš to vieną iš dviejų išva
dų. Iždininko tylėjimas ga
lėjo reikšti kad jis neper- 
matė tos paskolos blogumo, 
o jeigu taip tai tada turim 
pripažint kad jis nesupran
ta arba nesugebia eiti savo 
pareigų; arba antrii, iždi
ninkas tylėjo žinodamas 
kad ta paskola bloga ir tik
sliai užslėpė tuos faktus 
nuo seimo delegatų. Iždi
ninkas dar ir dabar tyli. 
Jis neatsako nei ‘žodžio į 
musų jam patiektus klausi
mus link SLA. iždo sutvar
kymo. Jis neatsakė kodėl 
jis skolino pinigus socialis
tų dienraščio bendrovei ant 
tokių paskolų kurios šian
dien nemoka nei procento, 
nei sumos.

SLA. nariai laukia atsa
kymo į musų klausimus del 
to kad jie nori žinoti teisy
bę apie “iždo sutvarkymą”. 
Mes taipgi laukiam atsaky
mo Į musų užklausimus, ku
riuos pateikėm praeitą ne- 
dėldienį, nes turime ir dau
giau klausimų kurie gali 
būti ponui iždininkui dar 
sunkiau išaiškinti.

O socialistų dienraštis vi
są praeitą savaitę rangėsi 
dėlto kad musų klausimai 
pataikė ten kur skauda. 
Talpino ilgą straipsnį išnie
kindami Joną Tareila, kan
didatą į SLA. iždininkus. 
Išvadino jį karčiamninku 
ir visokiais budais mėgino 
įrodyti kad Jonas Tareila 
nieko neišmano, nieko ne
supranta ir, esą, negalėtų 
eiti SLA. iždininko parei
gų, o kad dabartinis sočia-' 
listas iždininkas esąs kva

lifikuotas.
Jeigu dabartinis iždinin

kas yra toks mandras tai 
kodėl jis išmokėjo $1,700 

i taksų ant Ažunario-Deve
nio paskolos namo? Socia- 
listų dienraštis atsako kad, 
girdi, iždininkas turėjo tą 
padaryti dėlto kad prezi
dentas ir sekretorius jam 
liepė. Na, po šimts pypkių, 
tai kur tos iždininko kva
lifikacijos ir kur jo man- 
drumas dingo? Ar jis sa
vo protu nieko nedaro? Ar 
gi galima pateisinti išmo
kėjimą $1,700 ant dingusios 
paskolos namo, vien dėlto 
kad prezidentas ir sekreto
rius liepė tą daryti? O jei
gu, sakysime, prezidentas 
ir sekretorius lieptų ponui 
iždininkui visus SLA. mort- 
gečius ir bondsus sudeginti 
tai ar jis kaipo paklusnus 
iždininkas, tą padarytų?

O galų gale, gerbiamieji, 
jeigu dabartinis iždininkas 
tiek daug išmano, o Jonas 
Tareila nieko neišmano, tai 
klausimas: kas sugebėjo iš
kasti Ažunario-Devenio pa
skolos trukumus? Kas pra
eitame seime pristatė visus 
dokumentus ir certifikuo- 
tus nuorašus tos paskolos 
rekordų ? Kas informavo 
Seimo advokatų komisiją 
apie įvairius šios paskolos 
nuotikius? Ar tai buvo 
dabartinis “kvalifikuotas” 
iždininkas? Ne! Tai bu
vo tas “nieko nesuprantan
tis” JONAS TAREILA, ku
rį socialistų dienraštis da
bar šmeižia. Visi matome 
kad socialistams nepatinka 
kam Jonas Tareila davė no
sį dabartiniam socialistui 
iždininkui. SLA. nariai vi
si dėkingi musų senam dar
buotojui, kuris visados sto
vėjo ir stovės už garbę Su
sivienijimo turto ir organi
zacijos labo.

O socialistų dienraščiui 
galima pasakyti kad jeigu 
tas “nieko neišmanantis” 
Jonas Tareila nebūtų išvil- 
kęs viešumon Ažunario-De
venio paskolos trukumų pe
reitam seime tai dabartinis 
mandrasis iždininkas gal ir 
po šiai dienai butii tebemo- 
kėjęs taksus ant tos dingu
sios paskolos namo.

Bronius F. Simons- 
Simokaitis,

SLA. 36 kp. Narys, 
Chicago, Ill.

Mėnesinis žurnalas

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

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

les: chorui, arba solo, duetams.
Danielės lengvutės su pritarimu 

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

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

“MARGUTIS”
2437 West G9th Street 

Chicago, Ill. U.S.A.

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Hamburg-American Line
839 Union Trust Big. Cleveland

PER HAMBURGĄ

$179 Trečia Klase MU. S. Karo Mokesčiai Atskirai >
Viršminėta kaina dabar galėję ant 

visu musų laivų.
Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus. &

“SANDAROS” BIČIU
LYSTĖ SU “NAU

JIENOMIS” r
Toliau daugiau pasirodo 

kad Chicagos “Sandara” 
yra didelėj socialistų įtek
mėj. Seniau netikėjau nei 
“Dirvos” nei “Vienybės” 
pri vedžiojimams iki pati 
persitikrinau apie tai.

Kai kurie Chicagos so- 
cial-sandariečiai dar ir da
bar vadina “Dirvą” ir “Vie
nybę” fašistų laikraščiais, 
kam atvirai remia tautos 
reikalus.

“Sandara” turėjo atsto
vauti tautinę demokratinę 
idėją ir už ją kovoti, bet 
ji tą daro?

Dabar kuomet Susivieni
jime prasidėjo judėjimas už 
kandidatus į SLA. valdybą, 
atsirado gerų Lietuvių, my
linčių savo tautą, kurie sta
tomi į centro valdybą. Pa- 
veizdan geras patriotas J. 
J. Bačiunas ant prezidento. 
Bet kaip “Sandara” pasiro
dė prieš tą žm«gU? Nors 
turi tautiško laikraščio 
plunksnas, bet tiesiog vie
na dūda triubija prieš Ba- 
čiuną su socialistais. Tuo 
gi tarpu prieš Bagočių ne
išeina su jokia stipria kriti
ka, nors prieš socialistų 
kandidatą yra daug kas sa
kyti.

Grigaitis sumanė pašok
dinti “Sandarą” raudoną 
kazoką ir prisakė savo gi
zeliui Pronskui parašyti 
prieš Bačiuną “straipsnį”, 
Pronskus tą padarė, o na
bagė “Sandara” turėjo pa
talpinti. Pasirodo kad po
nas Grigaitis diriguoja, o 
“Sandaros” redaktoriai šo
ka ir džiaugiasi kad gali 
šokti pagal Grigaičio mu
ziką. Tuomi šokiu “San
dara” taip įkaito kad apsi
taškė purvu sau veidą ant 
visados.

Visi norėjom ‘Sandaros’. 
Atsimenu kaip mes Chica
gos Lietuviai sandariečiai 
tautininkai 'troškome turė
ti čia savo laikraštį, no
rėjom “Sandarą” atsikelti, 
bet buvo tokių jau tada ži
nomų social-sandariečių ku
rie bijojo “Sandaros”, ne
norėjo kad ji į Chicagą kel
tųsi, nes bijojo kad tauti
nis elementas neisidrutin- 
tų.

“Sandarai” atsikėlus į 
Chicagą tarp tautinio ele
mento upas buvo didelis, vi
si džiaugėsi tautiniu laik
raščiu.

Bet kas išėjo? “Sanda
ros” redaktorius (tada bu
vo p. Pronskus) turėjo sa
vyje nemaža raudono dažo 
ir tais keliais laikraštį nu
vedė. Išsyk dar lyg laikė
si tautinėse idėjose, bet ne
ilgai trukus krypo ir nu
krypo.

Paskui stojo “Sandarą” 
redaguot kitas Grigaičio gi
zelis, Vai dyla, na o Biekša 
tai vėjo stumdomas žmoge
lis, jam visaip gerai, ir ri
josi gal kad iš socialistų 
gaus paramą “Sandarai”, 
bet nieko negavo. Viską 
paėmė socialistai, o naba
gai “Sandarai” tik nugrau
žti kauleliai liko.

Dabar “Sandara” virto 
tokia: ką vakar statė šian
dien pati griauna. Kad ir 
tą patį p. Bačiuną: vieną 
dieną bučiavo, o kitą dieną 
kanda.

“Naujienų” “amunicija” 
“Sandarai”. Niekas nebū
tų galėję tikėt kad iš “Nau
jienų” į “Sandarą” gabena
ma medega kovai prieš 

į tautininkus. Mat, “Sanda-

SLA. Nariai, Nominuokit Šiuos Žymius Asmenis:

ANT PREZIDENTO:
Juozas J. Bačiunas Sodus, Mich.

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

(Nominuoti reikia tik vieną)

ANT SEKRETORIAUS:
Petronėlė Jurgeliutė (dabartinė Sekretorė) New York

Jonas Tareila
ANT IŽDININKO:

Waterbury, Conn.

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

ANT IŽDO GLOBĖJŲ:
J. Januškevičius, Jr. Hartford, Conn.

M. Kasparaitis Racine, Wis.
S. Mockus So. Boston, Mass.

(Nominuoti reikia tik du)

rai” pritruko “amunicijos” 
šaudymui į tautininkus tai 
“Naujienų” generolas Gri
gaitis tuoj pasiunčia trans
portą “amunicijos” su lei
tenantu Pronskum, ir tas

dariečių apsireiškė dvi nuo
monės: vieni smerkė “San
darą”, kiti užstojo. Al. A. 
Žalpis gan juokingai disku- 
savosi su p. Katkevičiene 
ir išrodė kame “Sandara”

paleidžia savo “kanuoles” 
iš “Sandaros” prieš p. Ba
čiuną, kad jis nepaimtų į 
savo globą vadovybę SLA. 
milžiniškos armijos. Ne
duok Dieve jeigu ta didelė 
armija patektų į tautinin
kų vadovybę!....

Bet iš to visko “Sanda
rai” vėl tik nugraužti kau
leliai lieka: socialistai visu 
frontu laimi, o “Sandara” 
nieko.

“Sandaroje” trukšmai del 
p. Bačiuno. Del “Sandaros” 
netaktiškumo prieš p. Ba
čiuną prisiėjo p. Bačiunui 
paprašyti kad prisilaikytų 
teisių, už ką “Sandara” su
riko jaučio balsu buk ją kas 
tai smaugiąs.

Tuo laiku kai tas riksmas 
kilo, “Sandaros” saliukėje 
buvo Jaunosios Birutės va
karėlis. Svečiai, sėdėdami 
prie stalo žodis po žodį pra
dėjo ginčytis del p. Bačiu
no ir “Sandaros”, kodėl 
“S.” prieš Bačiuną taip ne
apgalvotai išėjo. Tarp san-

prasižengia prieš tautinius 
idealus. P. Katkevičienei 
pradėjus nervuotis ir gin
čyti kad p. Bačiunas nėra 
nieko dirbęs tarp Lietuvių, 
p. Žalpis prirodė kad p. Ba
čiunas pasidarbavo labai 
daug. Katkevičienė nebai
gus arbatėlę pasitraukė 
nuo stalo, bet faktų dau
giau prieš p. Bačiuną no- 
pridavė. Aišku kad ji po 
Grigaičio įtekme.

Pirmiau to dar, generalis 
namų statybos kontrakto- 
rius ,Sel. Zolp, kuris buvo 
uolus “Sandaros” rėmėjas 
nuo jos atsikėlimo į Chica
gą, dabar atšalo nuo “San
daros”. Jis yra geras pat
riotas ir simpatizuoja tau
tos reikalams, bet pamatė 
kad “Sandara” stovi toli 
nuo tautos reikalų, o labai 
arti prie socialistų.

Sandarietė 100 Kp. Narė.
Ar jau išrašėt “Dirvą” 

saviškiams Į Lietuvą? — už 
$3.00 metuose pralinksminsit 

visą kaimą!

VIENUOLYNO
SLAPTYBES

LABAI UŽIMANTI KNYGA SKAITYTI
• Su daugeliu paveikslu. 150 pusi, didumo.

Kiekvienam patartina įsigyti čią įdomią ir svarbią 
knygą pasiskaityti. Seniau jos kaina buvo net $1, 
dabar, norėdami duoti progą kiekvienam ją įsigyti, 
atiduodame tiktai už 50c. Atlyginimą galit prisiųs
ti pašto ženkleliais (tiktai Suv. Valstijose), arba su 

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

Kaina buvo $1.00. Dabar tik 50c.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Dienos Klausimais
JEIGU JAPONIJA TURĖTŲ DRAUGŲ—

Amerikos gyventojai pa
tyrę nuo pereito didžiojo 
karo kaip buvo puiku, kaip 
daug uždirbo ir puikiai gy
veno, ūžė ir važinėjo auto
mobiliais, dabar laukia ir 
nesulaukia kodėl neįsiliep- 
snoja Chinų-Japonų karas. 
Juk yra išpranašauta kad 
kitas karas bus geltonosios 
rasės ir Įmaišys baltąją — 
karas bus dar didesnis ne
gu buvo tas kuris oficialiai 
baigėsi Lapkr. 11, 1918 m. 
Žmonės mano kad karui ki
lus vėl prasidės geri laikai, 
dideli uždarbiai. Tik, rei
kia pasakyt, dabar kitaip 
jau protauja: sako, tegu] 
dabar tiek uždirbsim, tai 
jau nemėtysim....

Ištikro, kodėl Chinų-Ja
ponų karas neįsiliepsnoja?

Tam yra viena didelė 
priežastis: JAPONIJA NE
TURI DRAUGŲ.

Priešų ji turi labai gerų 
vienas jų tai Suvienytos 
Valstijos. Yra žmonių ku
rie labai smarkiai agituoja 
jau per desėtkus metų kad 
Amerika ruoštųsi ir butų 
prisirengus prieš Japoniją

Nelaimė Japonijai kad 
ne ji stovi Chinijos vietoje. 
Jeigu Japonija butų viena., 
ir stovėtų Chinijos vietoje, 
sovietų Rusija butų pirmu
tinė draugė Japonams ii 
jodvi rizikuotų kitą pašau 
linį karą. Dabar gi, Chini 
joj turi didelius interesus 
beveik visos didėsės Euro
pos valstybės ir pati Ame
rika: jos apgins Chiniją, 
Rusijai nėra kur pasirodyt 
su savo geru. Chinija ir 
taip perdaug globėjų turi. 
Viskas kas Rusijai liko tai 
kurstyti Chinų varguolius 
prieš Japonijos kapitaliz
mą, bet tas Japonijai nieke 
blogo nedaro. Ji laiko už
ėmus dali Mandžurijos ir 
sako užims daugiau jeigu 
Chinai nenurims. Tautų 
Sąjunga nori sulaikyt Chi- 
nus su Japonais, Japonai 
sako sutinka taikytis, bet 
stato savo išlygas. Kuriai 
nors valstybei eiti Japoni
jai gelbėti sukeltų pavydą 
kitų valstybių. Tas reikš
tų didesnį toms valstybėms 
Įsigalėjimą Chinijoje, prie 
ko viena kitos nenori pri
leisti.

ant kožno šios šalies gy
ventojo.

Bet New Yorko valstijoj 
taupymams padėta $7,000,- 
000,000, taip kad tos vals
tijos gyventojams išpuola 
io $619.

Uai Gyvuoja “Sandara” 
ir Jos Įtekmė (?!?!?)

“Naujienos” pereitą sa
vaitę paskelbė pasekmes di
delės dalies Chicagos apie- 
'inkės kuopų nominacijų 
SLA. Pild. Tarybos narių.

Tos skaitlinės labai aiš
kiai parodo kad “Sandaros” 
tėkmė Chicagoj ir Illinois 
valstijoje yra 0.

Toliau, tas parodo ką rei
škia laikraščiui turėti sa
vas nusistatymas, o ne uo- 
iegauti paskui kitus.

“Sandara” uodegiavo ‘de
mokratizmams’ ir socialis- 
:ams, pataikavo Grigaičiui- 
‘Naujienoms” ir dabar pa
sirodė kur ji stovi.

Pavyzdin paimsime tik 
kandidatus į S.L.A. prezi- 
lento vietą.

“Naujienų” remiamas so- 
sialistų kandidatas Bago- 
Sius gauna 626 balsus.

“Sandaros” žvaigždė, pa
sididžiavimas visai organi-

Gali išeiti taip kad Japo
nija sustiprins savo pozici
ją Mandžurijoj, o kitos val
stybės, už apsaugojimą Chi
nijos nuo didesnio Japonų 
pabloškimo išgaus sau di
desnių privilegijų. Chinijo
je. Nors tas nepatinka so
vietų carams, bet nieko ne
padarysi: Chinija nėra ga
na tvirta padėti Rusijai iš
mušti kitas valstybes iš To
limų Rytų.

Gegužiu. Tuo tarpu Bago-
čius negauna tik vieną-kitą 
balsą arba visai nieko.

Kodėl? Todėl kad “Dir
va” turi savo nusistatymą, 
taip kaip “Naujienos” turi 
savo, ir jo griežtai laikosi.

Tą pat parodo ir “Vieny
bė” Brooklyne, kur didelė
se kuopose viršų ima tau
tiški kandidatai.

Tegul “Sandaros” galvos 
pasiima tą numerį “Nau
jienų”, tegul atidžiai pažiū
ri į tas skaitlines, ir tegul 
rimtai, vyriškai pergalvoja 
ir permąsto kur “Sandara” 
stovi ir ką ji reiškia. Tada 
tegul duoda sau Į pakaušį 
už savo paikystę ir uode- 
giavimą socialistams. Gal 
atgaus proto, gal imsis tik
rai rūpintis Sandaros rei
kalais ir savo organizacijos 
principais. Juk’ juose pa
dėta Lietuvystė gana aiš
kiai. Jeigu “Sandara” bu
tų tuos principus skelbus 
nuo persikėlimo į Chicagą, 
šiandien butume matę tos 
srities SLA. balsavimų pa
sekmių skaitlines maždaug 
sekančias:

Gegužis 362
Bagočius 350
Nors tiek butų galėjus 

pasididžiuoti kad su socia
listais iš pusės vadovauja 
visuomenę. Dabar gi, su
dėjus Bagočiaus, Griniaus

nacijai, S. Gegužis, gauna;ir Bačiuno balsus į krūvą, 
ūk 96 balselius.... Į “Sandaros” įtekmė Chica-

“Dirvos” remiamas kan- gos srityje reiškia mažiau
lidatas Bačiunas (Chicaga 
mo Cleveland© toli ir ten 
taip ir visoj Illinois “Dir
žą” negali turėti reikšmin
gos ir “Sandarai” lygios 
tėkmės) gavo 141.

Tuo tarpu Ohio valstijoj, 
kur “Dirva” turi įtekmės,

negu 1 prieš 11.
“Sandara” neprivalo sa

vintis tų balsų kuriuos Ge
gužis gauna kitose srityse, 
kur “Sandaros” visai nie
kas neskaito. Ten dirba ne 
“Sandara” bet Gegužio ar
timi draugai, ir • nors kiek

Bačiunas gauna didumą, oi kredito reikia duoti “Te
ik kaip kur lygiai balsų su vynei” ir p. Vitaičiui. ...

NEVERK, DRAUGUŽE....
Neverk, brangi drauguže,
Kad skirtis reikia mums, 
Kad paskutinė man dienužė 
Čionai prie tavęs tėra but....

Neverk, nes graudu man,
Širdis užpilta liūdesių,
Verčiau brangink tą laiką vien
Dainomis praeitų dienų.

Neverk kad liksi viena, 
Raminkis taip kaip prie manęs, 
Nes mintis skris mano kasdiena

Juodųjų Afrikiečių Gyvenimas
Rašo KAROLIS VAIRAS.

Kiek Taupytojų ir 
kiek Pinigų

Suv. Valstijose įvairiuo
se bankuose taupymui pi
nigų pasidėję virš 51,000,- 
000 žmonių įvairias sumas, 
mažas ir dideles. Jų ben
dra taupoma suma siekia 
virš $28,00'0,000,000. Šitie 
taupymai yra tris .kartus 
daugiau negu visame pa
saulyje yra vartojamo auk
so.

Po lygiai išdalinus virš- 
minėtą sumą, išeina po $277

Ir jomis busiu prie tavęs. 
Neverk kad laikas žuvo 
Draugystės musų taip brangios, 
Kad linksmos dienos buvo, 
Kurių mums nieks nepavaduos.

Neverk, brangi drauguže, 
Nekankink liūdesiais savęs, 
Be manęs ilgės tavo širduže, 
O gaila, gaila man tavęs....

Aštrioji Kirsna. Nijole K. Pajuodytė.

DIRVOJE
Ūkininkas dirvą arė
Ir bėriuką kurstė-varė: 

“Trauk, bėruke, trauk sparčiau, 
Nes jau vakaras — arčiau.

Kai suarsiva dirvelę,
Tave leisiu į pievelę, 

Skanios žolės ėdrinėt 
Ir sau ramiai pasilsėt.”

Ūkininkas duoną maukė, 
Sviestą ant jos pirštu braukė.

Juodadarbį nieks nepeikia, 
Nes jo vaisių visiems reikia:

Reik jam dirvą išpureni,
Lyg kad vilną iškedent, 

Kad parengti patalėlius 
Ir prisėti grudužėlių.

Kas darbuosis, netingės 
Tas duonelės daug turės.

Pavasario Varnėnas.

* II.
DIDYSIS TIMBUKTU ASKIJA

I JPĖ Nigeris teka iš vakarų pusės į šiau- 
rę linkui Timbuktu ir tiktai paskui sa

vo kelionėje į juras pasuka pietų-vakarų 
pusėn. Labai jau senai gimė tenai juodas 
vaikutis, kuriam likimo buvo lemta atsi
sėsti ant sosto ir įkurti naują Vakarų Su
dano dinastiją. Kalbant apie moderniškų 
laikų Afriką negalima nepaminėti šito 
juodųjų karaliaus.

Septintame krikščioniškos eros am
žiuje Arabai, naujos Mohameto tikybos 
karščio pagauti, ėjo visais šiaurės Afrikos 
kraštais. Aštuntame amžiuje sekėsi jų 
puolimai prieš Viduržemio Juros salas, 
ypač prieš Siciliją. Po to jie veržėsi į Is
paniją. Gibraltaro sąsiauris pasidarė til
tu iš Šiaurės Afrikos į Vakarų Europą.

Arabai, nešdabi “kardą ir ugnį”, kar
tu nešė ir kilnius dalykus, būtent gausin
gą rytų kultūrą ir mokslą. Tarp Afrikos 
genčių barbarybės ir prietarų pietuose, ir 
karingų bet tamsių Europiečių šiaurėje 
buvo pilno Arabų civilizacijos gyvenimo 
juosta. Arabai, daug ko pasiėmę iš Afri
kos Berberų gyvenimo visa nešė su savim 
į Vakarų Europą, į Ispaniją. Savo kėliu 
jie nešė į Afriką atgal šiek-tiek ir Ispani
jos. Dešimtame amžiuje Arabų įkurta 
Moorų (Mūrų) karalystė buvo žinoma 
kaipo dviejų pajūrių — Europos ir Afri
kos — imperija. Ispanijos sostą kontro
liavo dvi Moorų dinastijos.

Arabų civilizacija, jų mokslas ir pre
kyba siekė toli į žemyno vidurį, per pla
čius tyrlaukius ir pustynes, kuriems per
eiti karavanais reikia virš pusantro mėne
sio. Kiek paslapties, kiek romantikos pa
likta tose kelionėse ir tuose senoviškuose 
tyrlaukių vienatvės karavanų keliuose — 
visa kitur keitėsi, o jie vis dar liko, kaip 
buvo pirm tūkstančio metų. Vienas svar- 
biausis karavanų kelias eina į pietus per 
Tripoli, aplenkdamas rytuose Čado ežerą 
ir vakaruose, ties Nigerio išlanka, eina lin
kui Gao. Kitas svarbus kelias eina pietų 
linkme per Moroką — tai yra karavanų 
kelias į Timbuktu.

Viduramžių žmonės, pasiekę Timbuk
tu miestą, žiūrėdavo į tolimus pietuose 
kraštus galvodami apie juos kaipo apie 
didžiulius laukinių žmonių ir kanibalų ap
gyventus plotus, kur gaudomi vergai. Į 
pietus buvo kraštai keistais vardais: Lem- 
Lem, Rem-Rem, Dem-Dem, Jem-Jem, o 
dar toliau r — Gnem-Gnem. Tuokart gal 
niekas ir nesapnuodavo kad kada nors tos 
žemės bus tvarkingai sudorotos kolonijos, 
su Europos mokyklomis, su Europiečių 
svaiginančiais gėrimais ir nešvankiomis 
ligomis, kitaip sakant, Europos civilizaci
jos globoje su visais jos gerumais ir ne- 
labumais.

Toje gadynėje Vidurinės Afrikos du
rys į kitą pasaulį buvo šiaurėje — linkui 
Ispanijos, o rytuose — linkui Egipto. 
Taip iš šiaurės, taip ir iš rytų ėjo nauji 
gyvybės šaltiniai. Portugalija jau savo 
karaliaus Jono II-jo laikais buvo pradėjus 
veržtis į Vakarus. Vėliau pradėjo eiti ir 
kitų tautų keliauninkai, prekiautojai, prie
tikių jieškotojai iš vakarų ir iš rytų.

Didžiųjų tyrlaukių ir plačių derlių že
mių pietuose romantika susitikdavo valčių 
ir kupranugarių Timbuktu mieste. Di
džioji upė su daugybe savo šakų plukdė 
valtyse žemės ūkio produktus ir pietų pra
monės gaminius. Šiaurės tyrlaukių žmo
nės siuntė čia savo karavanus su druska, 
su daktiliais (finikais) ii- kitokiomis pra
šmatniomis prekėmis.

Į miestą su molinėmis pašiūrėmis ėjo 
daugybė prekėjų, to laiko mokslininkų. 
Čia jie steigė savo knygynus, savo mos- 
kas-maldnamius Allaho ir jo Pranašo gar
bei. 1502 m. išvyti iš Ispanijos Moorai, iš
sigimę į militarines gaujas, nušlavė ne 
vieną karalystę ir užtraukė ant Sudano 
naują uždangalą, kurs paslėpė jį nuo vi
so pasaulio. Ne kartą po to keliauninkai 
mini savo kelionių aprašymuose “Miste
rišką Timbuktu” su jo griuvėsiais, su vi
sokiais jo buvusios didybės ir gerovės po
žymiais. Bet to visko dabar jau nėra!

Šitame Timbuktu mieste, turinčiame 
turtingą praeitį, mokėsi Mohametas Abu 
Bekr El-Turti, Askija dinastijos įkūrėjas 
ir Songhai imperijos įsteigėjas. Jis gimė 
saloje Neni, netoli nuo Sindaro. Jo tėvai 
juodi, gerai žinomos apielinkėje šeimos. 
Motina buvo dievobaiminga Pranašo gar
bintoja. Jo brolis, sako, buvęs taipgi juo
dos odos, bet labai skaidrios minties ir 
sielos.

Pats Mohametas El-Turti visą savo

savo gyvenimą buvo uolus Mohameto tiky
bos išpažintojas. Užaugęs, jis įstojo Son
ghai karaliaus Sonni Ali tarnybon, kur 
jam sekėsi. Sonni Ali, šešioliktas tos di
nastijos karalius, buvo geriausias tų laikų 
Afrikos karvedis. Užkariautojas, griež
tas valdovas, mokėjęs atgailėti neapgalvo 
tus ir žiaurius savo žygius. Tarp jo ir El- 
Turti užsimezgė artimas ir ilgam užsili
kęs draugiškumas. El-Turti, nebijodamas 
karaliaus, nekartą turėjo į jį geros įtakos.

Sonni Ali’ui likus karalium, Timbuktu 
buvo patekęs į Tuaregų rankas, ir Sonni 
Ali pasiryžo atimti jį iš jų. Paėmęs mie 
stą, jis plėšė jį be atodairos, ir vienas tik
tai Mohametas El-Turti tegalėjo suvaldy 
ti karalių. Karaliui neteisingai pasmer 
kus mirčiai kokį nelaimingąjį, Mohameta: 
paslėpdavo jį iki karaliaus įnirtimas at 
slugdavo. Kai tekdavo jam ilgai kovot 
su karalium, jam padėdavo jo motina. J 
norėjo kad žmonės žinotų jog jos sūnūs tu 
ri įtakos į karalių Ali ir kad jie melstųsi ui 
jį moskose.

Sonni Ali užkariavo ir kaimynišku 
kraštus, ir jo imperija siekė virš 2,000 my 
lių nuo Atlantiko pakraščių žemyno gilu 
mon. Tos imperijos pasienyje pietuos1 
buvo stabmeldžių žemės, siekusios Guine 
jos įlankos, o šiaurėje — Atlaso kalnyną’

1472 m. gryždamas iš karo su Gurino: 
fulanais, Sonni Ali prigėrė upės potviny 
je. Jis paliko sūnų sostui paveldėti, be 
Mohameto El-Turti šalininkai sukilo prie: 
sūnų ir atėmė iš jo sostą. Kai ta žinia p? 
siekė Sonni Ali’o dukteris, jos sušukusios 
“Askija!”, kas jų kalboje reiškia “užgre 
bikas”. Šitą vardą Mohametas El-Turt 
priėmė savo dinastijai. Jis buvo pirma 
ir didysis Askija. Po jo buvo kiti, iki Arą 
bai vėliau išdraskė Songhai imperiją.

Askija buvo, tų laikų akini žiūrint 
geras krašto valdytojas ir administrate 
rius. Jo imperija buvo išdalinta į provin 
ci jas, kurias valdė jo patikėtini guberna 
toriai. Daugelis tų provincijų buvo auto 
neminės. Kad piliečiai turėtų galimybė 
užsiimti savo darbais, buvo įvesta pastov 
armija vietoj visuotinos kariškos tarny 
bos. Askija rėmė mokslą, pramonę ir že 
mės ūkį.

Po pirmų trijų savo viešpatavimo me 
tų Askija paskyrė savo valstybei regen 
tus ir pats išvyko dviem metam aplanky 
ti Mohametonų šventovę Mekką. Jau pirn 
jo Mekką buvo lankęs Meile karalius Man 
sa Muša, skaitlingos armijos lydimas. As 
kiją lydėjo 1,000 pėstininkų ir 500. raiti 
palydovų. Tais laikais kai Kristupas Ko 
lumbas .(ieškojo dar nežinomo naujo pa? 
šaulio, šis Afrikos valdovas jau buvo su 
spietęs aplink save didelį būrį mokyti 
žmonių ir kartu su jais ir su savo vyriau
siu sunum vyko į rytus, Pranašo kapo lan
kyti ir naujų dalykų patirti. Gryždamas 
jis parsinešė naujų turtų — tai buvo jc 
žinios apie kitų kraštų gyvenimą ir tvar 
ką ir jo nauji protingi rytiečiai draugai ii 
patarėjai.

(Bus daugiau)
JAU GATAVA

Baudžiauninke
Keturių veiksmų Melodrama 

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

Knygelė 50c. 11 knygelių už $5.00.

SAPNĮ NYK AS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.

LI ETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c
Su persiuntimu i kitus miestus — 30c. 

Reikalaukit “Dirvoje”

TVERIA PASAULINE 
BEDIEVIŲ ORGA

NIZACIJĄ
Nors bedievybė yra lais

vas žmogaus pasirinkimas 
negaišinti laiko su religijo
mis, bet to neužtenka: be
dieviai per visą pasaulį gru
puojasi ir nori pašvęsti lai
ką kovai prieš religijas, už 
laisvamanybę.

Gavus gerą paspirtį Ru
sijoje, Europoj dabar tve
riasi visuotina Laisvama
nių organizacija. Ji skaito 
į 10,000,000 narių.

Europoje lankosi Ameri
kos laisvamanių vadas Jo
seph Lewis. Jis nori sujun
gti Amėrikos bedievius su 
Europiečiais. Manoma su
šaukt pasaulinis Laisvama
nių Kongresas Washingto- 
te 1933 metais. Taipgi ža- 
lama pastatyt milžiniškas 
nonumentas Laisvamany- 
ės pranašui Robertui In- 
.ersoll (jis jau miręs).

Tikrai gyvenimo džiaug- 
mais džiaugiasi tik tas, 
:as savo vargų karštuose 
selenuose moka kepti 
ižiaugsmo kaštanus.

Kada mergina panaši į 
-andenį? (Kada teka)

Už ką D r. J. Šliupas 
Lietuvoje varginamas: 
Paskaitykit šią knyge
lę, žinosit ar tie šven
tieji buvo tokie griešni 
kad apie jų gyvenimą 
nevalia niekam išsižio
ti. Štai ji—

TIKRI IR
NETIKRI

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

6820 Superior Ave.
Cleveland, O.

J

Naujausi

TEATRAI
Žentai iš Amerikos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA”
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio.

GYDYMC

Dr. J. Stanislovaiti

(Tąsa iš

6.— HARV 
Fiziologij

Su 17-tu šimtr 
moksliško ištyrimo 
tė nuo Aristotelio 
pasibaigė aklas tai 
tetui. Anglijoje B 
suomenę su induki 
kartas Francuzijc 
moksliško tyrinėjir 
pagelbė j o išliuo sue 
senovės įtekmių, 
rčjo daug įtekmės 
Bakonas pasakė da 
medicinos stovį ir 
teikė labai stebėt: 
Bet reformos dvasi 
greso pradžia pr 
daug naujo atneši 
Pare jau buvo dav 
džią. Paracelsus i 
čius ir pasitenkin 
galiaus fiziologija 
vey išrado kraujo 
jo bėginėjimą po 1

Pradžioje 17-t 
me dvi nepaprasti 
Van Helmont. Pi 
kantus, ir pastovu 
mont tai buvo pilu 
ir mystiškas teore 
liepia tėmyti visus 
giškas išvadas iš ti 
mont buvo entuzis 
protavimo ir naujų 
jis turėjo tyrą, pr; 
būdą. Jis paliko sa 
galėtų studijuoti g 
jo išrasti ką nors 
atimti skausmus i: 
mo. Visą gyvenin 
das ir už tai kas ja 
noje jis buvo kai 
montui pasisekė p 
ves teorijų, bet jis 
mus ir absurdišku 
kino kad kūne yr; 
išduoda visus veik: 
mą kūne. Jis man 
dvasio's įvykdo lig; 
nosi prieš kraujo r 
miškas gyduoles, 
mokymus Paracels

Harvey gimė 1 
no kruviname laik< 
I Anglijoje, jis net 
das buvo tykus ir 
dytojas prie Kar; 
prie Edgehill 1642 
vo įvykus baisi kc 
pats vos neteko ; 
krūmuose ir skait 
vey skaitė lekcijas 
lomejaus Ligoninė 
kad kraujas teka 
apreiškimo šios id< 
liui. Kada jis gah 
su darodinėjimais, 
kėši iš jo ir nenor 
ti. Jis nustojo šie 
nes juokdavosi iš 
kuliatorius....” 
turėjo mažą reikš] 
blčdics. Karalius 
skyrė jį savo pri 
pakėlė Harvey’o v 
labiau įvertinti jo

Neilgai po t 
MALPIGHI parodi 
ją kapilarijose (vis 
sclčso) iš arterijų 
1 ' įdu pritardamas 
Hsrvey pats sulai 
pagerbė jį ir prip 
išradimas davė pa: 
radimams.

Apie vidurį r 
delis subruzdimas 
n''- teminąs. Dau 
pritarėjai senovė: 
sunkiai dirbti kad 
savų idėjų.



GYDYMOJSTORIJA
Rašo

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

(Tąsa iš pereito num.)

6.— HARVEY’O GADYNĖ
Fiziologija ir Ištyrimai

Su 17-tu šimtmečiu prasideda gadynė 
moksliško ištyrimo. Mokslininkai atsikra
tė nuo Aristotelio filosofijos Įtekmės1, ir 
pasibaigė aklas tarnavimas senam autori
tetui. Anglijoje Bakon’as supažindino vi
suomenę su induktiviška filosofija ir De
kartas Francuzijoje išaiškino pamatus 
moksliško tyrinėjimo. Tas buvo visas kas 
pagelbėjo išliuosuoti žmogaus protą nuo 
senovės Įtekmių. Bet šitie žmonės netu
rėjo daug Įtekmės į gydytojų profesiją. 
Bakenas pasakė daug teisingų dalykų apie 
medicinos stovį ir reikalus; Dekartas su
teikė labai stebėtinų dalykų fiziologijai. 
Bet reformos dvasia jau buvo Įgyta ir pro
greso pradžia prasidėjo. Jau Vesalius 
daug naujo atnešė anatomijos mokslui. 
Pare jau buvo davęs chirurgijai gerą pra
džią. Paracelsus ir kiti atbudino miegan
čius ir pasitenkinusius humoralistus. Ir 
galiaus fiziologija gavo pradžią kada Har
vey išrado kraujo cirkuliaciją arba krau
jo bėginėjimą po kūną.

Pradžioje 17-to šimtmečio mes randa
me dvi nepaprastas ypatas — Plarvey ir 
Van Helmont. Pirmasis buvo tykus, pa
kantus, ir pastovus tyrinėtojas; Van Hel
mont tai buvo pilnas entuziazmo, smarkus 
ir mystiškas teoretikas. Harvey visados 
liepia tėmyti visus dalykus ir padaryti lo
giškas išvadas iš tų tėmijimų; o Von Hel
mont buvo entuziastiškas apaštalas sam
protavimo ir naujų ir mystiškų idėjų. Bet 
jis turėjo tyrą, prakilnų, ir nesaumylingą 
būdą. Jis paliko savo titulą ir turtus idant 
galėtų studijuoti gydymo mokslą ir norė
jo išrasti ką nors ir tokiu budu pagelbėti 
atimti skausmus ir kentėjimus savo arti
mo. Visą gyvenimą jis kovojo prieš klai
das ir už tai kas jam rodės teisybė. Medici
noje jis buvo kaip Dekartas. Van Hel- 
montui pasisekė parodyti tuštumus seno
vės teorijų, bet jis pats paliko kitus tuštu
mus ir absurdiškumus jų vietoje. Jis aiš
kino kad kūne yra kokia ten dvasia kuri 
išduoda visus veikimus ir valdo visą veiki
mą kūne. Jis manė kad užsirustinimas tos 
dvasios įvykdo ligą. Van Helmont prieši
nosi prieš kraujo nuleidimą ir vartojo che
miškas gyduoles. Jis vartojo chemiškus 
mokymus Paracelso.

Harvey gimė 1578 m. Nors jis gyve
no kruviname laike Cromwell’o ir Karolio 
I Anglijoje, jis nebuvo įveiktas, nes jo bū
das buvo tykus ir mokslingas. Kaipo gy
dytojas prie Karalio I jis buvo mūšyje 
prie Edgehill 1642 m. Tą dieną kada bu
vo Įvykus baisi kova ir jo karalius ir jis 
pats vos neteko gyvybės, Harvey sėdėjo 
krūmuose ir skaitė knygą. 1615 m. Har
vey skaitė lekcijas studentams Šv. Barthc- 
lomejaus Ligoninės apie savo išrodymus 
kad kraujas teka po kūną, 15 metų pirm 
apreiškimo šios idėjos viešai visam pasau
liui. Kada jis galų gale išleido savo raštą 
su darodinėjimais, daug mokslininkų juo
kėsi iš jo ir nenorėjo tų darodymų priim
ti. Jis nustojo šiek-tiek praktikos ir žmo
nės juokdavosi iš jo sakydami: “Tas Cir- 
kuliatorius.... ” Bet toks persekiojimas 
turėjo mažą reikšmę ir nedarė jam daug 
blėdies. Karalius mylėjo Harvey ir pa
skyrė jį savo privatišku gydytoju. Tas 
pakėlė Harvey’o vardą ii' žmonės pradėjo 
labiau Įvertinti jo išradimą.

Neilgai po to garsus anatomistas 
MALPIGHI parodė ir išaiškino cirkuliaci
ją kapilarijose (visai mažytėse kraujo gy
lelėse) iš arterijų Į venų šakutes, tokiu 
1 udu pritardamas Hervey’o teisybei. Ir 
Harvey pats sulaukė laiko - kada žmonės 
pagerbė jį ir pripažino jo išradimą. Šis 
išradimas davė paspirtį fiziologiškiems iš
radimams.

Apie vidurį 17-to šimtmečio buvo di
delis subruzdimas ir agitacija apie medici
n'''' teodias. Daug naujo buvo išrasta ir 
pritarėjai senovės autoritetams turėjo 
sunkiai dirbti kad prilaikyti žmones prie 
savų idėjų.

Tokiu būdų atsirado mokykla mecha
niškų gydytojų arba latrofizicistų. San- 
ktorius buvo pirmas vadas šios grupės. 
Jis manė kad prakaitas kuris išgaruoja 
nejaučiamai parodo abelną stovį kūno ir 
todėl jis valgė savo valgį sėdėdamas ant 
svarstyklių per 20 metų. Jo tyrinėjimai 
arba išbandymai yra šiandien skaitomi 
kaipo pradžia mokslo metabolizmo. Tik
rasis pradėtojas mechaniškos mokyklos 
buvo BORELLI, Italas profesorius mieste 
Pisa. Jis pritaikė “mechanikos” taisykles 
prie judėjimo. Nors jis daug naujo pri
davė, pav. kad širdis susideda iš raumenų; 
jis taipgi prasimanė daug nebūtų dalykų, 
pav. kad pilvas išdirba valgį ir vien tiktai 
per virškinimą-malimą ir kad širdis prie 
kiekvieno susitraukimo pavartoja spėką 
180,000 svarų.

Šios matematiškai-mechaniškos idėjos 
pritraukė tokius garsius žmones kaip 
BELLINI, BAGLIVI, SENAC, BOER- 
HAAVE, ir MEAD.

Tamas Sydenham iš šio laikotarpio ti
krai daug davė naujo medicinos mokslui. 
Jis buvo atsigimęs gydytojas ir jis labai 
pasekmingai praktikavo Londone. Jis bu
vo labai praktiškas, supratingas, ir aky
vas tėmytojas. Jis bandė įvykdinti išnau- 
jo senovės Hippokrato būdą studijuoti pa
tį ligonį. Darė viską ką tiktai galėjo del 
savo ligonių, bet taipgi suprato kad žmo
gus gali klysti ir nėra visažinąs. Syden
ham neatsižymėjo taip sau kokiu nors vie
nu dalyku, bet jis pažino ir aprašė daug 
naujų ligų, kaip: CHOREA (reumatizmas 
nervų); Skarlatina, plaučių uždegimas, 
(broncho-pneumonia), padagra (gout), ir 
hysterija.

Tamas Willis, kitas garsus Anglas gy
dytojas, buvo pirmas aprašęs šias ligas: 
Šiltinę, uždegimą gimdos po kūdikio (pu
erperal fever), dementia paralytika, ir 
myasthenia gravis.

Chirurgija bėgyje 17-to šimtmečio 
miegojo. Kadangi chirurgijoje reikia vei
kti su matomais dalykais, tai nebuvo čia 
galima protauti ir statyti teorijas butų ir 
nebūtų dalykų. Apart to chirurgijos po
zicija nebuvo daug geresnė už barzdasku
čio arba tarno.

Apart svarbių dalykų kurie buvo iš
rasti anatomijos ir fiziologijos moksle, bu
vo sutverti du nauji skyriai—Chemijos ir 
Obstetrikos. Robertas Boyle (1627-1691) 
buvo žmogus aukšto mokslo ir gabumo. 
Jis daug nuveikė chemijos mokslui.

Po daug metų atsirado ir viena mote
ris kuri parašė ką nors iš savo patyrimo 
obstetrikos moksle. Ji buvo Louisa Bour
geois, kuri tarnavo Marijai de Medici. 
Louisa Bourgeois išleido veikalą 1620 me
tais apie savo patėmijimus priežasčių ne
vaisingumo, apie gimdymą, ir tt. Bet 
Francois Mauriceau, 1668 m. išleido vei
kalą, po daug metų praktikavimo ir prity
rimo, kuris permainė senas idėjas ir pa
statė obstetrikos mokslą ant kojų. Šis vei
kalas buvo išverstas į daug kalbų ir turė
jo didelę įtekmę visoje Europoje. Vėliau, 
kada Julien Clement patarnavo Madamei 
De Montespan 1670 m. ir Karalienei 1682 
m. Francuzijoje, tada i nėjo mada turėti 
vyriškas ypatas prie priėmimo kūdikių. 
Tas vėliau buvo sekama Anglijoje ir kitur. 
Anglų šeimyna po vardu Chamberlens iš
galvojo tam tikras reples (forceps) pagel
bėti gimdyme, bet laikė šį dalyką paslap
tyje savo šeimynoje. Jie galų gale par
davė šią paslaptį dviem Holandam gydy
tojam, kurie taipgi atsisakė šį dalyką iš
duot pasauliui. Bet apie 1721 m. Jonas 
Palgyn išrado išnaujo Chamberleno ins
trumentą ir padarė savo rūšies reples 
traukti kūdikį už galvos. Tas buvo pra
džia dabartinių laikų replių arba ‘forceps’.

(Bus daugiau)

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

Reikalaukit “Dirvoje”

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Kai aš mažas buvau,
Šile ožius ganiau, 
Ant kelmelio sėdėjau, 
Į paukštelius žiurėjau.

Su Pagarba.
A/

Protestas gerb. Asilui. 
Mes, žemiau pasirašę, 5327 
balsuotojai, kurie reikala- 
vom matyti gerb. Asilą aną 
galą kurs yra už tvoros, 
šiuomi protestuojam ir aiš
kiai ir viešai pasakom kad 
mes nesustinkam su Aukš
tai Gerb. Tamistos dekretu, 
kurį paskelbėt pereitame 
num., kad per pusę metų 
galėsim matyt Tamistos 
pirmą galą, o per kitą pusę 
metų antrą galą.

Mes reikalaujam kad bu
tų matyt pamainom kas 
numeris, vieną savaitę vie
nas, o antrą savaitę kitas 
Tamistos galas.

Pasirašom:
Nuo Gerb. Asilo: Tamis- 

tų nuolanki! ir nužemintą 
prašymą išpildysiu ir bus 
taip kaip norit: vieną num. 
matysit gano gerb. galvą, 
o kitą — mano gerb. uode
gėlę.

Ale atsiprašau kad nepa
talpinsiu jūsų visų 5327 pa
rašų, ba vietos permažai.

A
Ekstra apznaiminimas!!! 

O dabar pasakysiu tiems 
kurie nekenčiat ‘nežinomo’ 
Bačiuno, tylėkit apie jį, ba 
iki Susi vienio  j imo ponų rin
kimo jį taip išgarsinsit ii' 
padarysit net perdaug ži
nomu ir jis tikrai bus iš, 
rinktas SLA. Prezidentu.

“Na o kaip?”
“Aš palauksiu iki van

duo užšals”. Br.

“Sandara” kad džiaugiasi 
tai džiaugiasi laimėjimais 
Chicagoje — Bagočiaus ir 
Gugio!

Tiek but akla kad džiau
gtis iš Bačiuno nelaimėji- 
mo ten kur dar mažiau lai
mi Gegužis tik “Sandara” 
gali.

“Sandara” labai bijo kad 
SLA. neužvaldytų “fašis
tai”, bet visai nesirūpina 
kad socialistai užvaldys.

Dabar žinom kas “San
darai” artimesni.

“Sandara” didžiausio pa
sitenkinimo turi iš išdergi- 
mo tautininkų veikėjų ir 
laikraščių, ir liežuvį iški
šus laižosi žiūrėdama į so
cialistus, kad numestų ga
balą supuvusios mėsos, su
maišytos su aršeniku.

Taip “Sandara” žudosi 
pati save ir iš to labai pa
sitenkinus.

S-rietis.

Pažystu aš du vyru kurie 
neturi, kaip tas sakė, ka- 
rakterio:

Pirmas — Gegužis, kuris 
pasilindo už moteriško an- 
daroko norėdamas ištrukti 
nuo klaidų ir likt SLA. pre
zidentu ant toliau;

Antras — Vitaitis, kuris 
sakosi kad nekaltas už įlei
dimą Zosės sumušt centro 
sekretorę, bet prisiėmė vi
sas kaltes....

Kantrumo ir patvarumo 
jiega

“Kantrumas ir patvaru
mas viską nugali”, buvo 
mėgiamas posakis vieno se
no maluninko. Vieną kar
tą, važiuojant traukiniu jis 
tą savo mylimą posakį pa
kartojo. Vienas iš keleivių' 
tą girdėdamas pareiškė:

“Tamista kalbi nesąmo
nę. Aš galiu duoti daug 
pavyzdžių kur kantrumas

1931 KALENDORIUS 1931

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

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

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

Gruodis-December
Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

20|
21
22
23
24
25
26

|Urbonas. Mite, Kylikis, Grožvylė 
Tomas ap. Ilgis, Girenė, Knigvaldis 
Zenonas. Gedvidas, Dobile 
Viktorija. Korė, Velbutas, Žibutė 
Kūčios. Adomas ir Jieva. Jogaila, Minvyde
Kalėdos. Gražvydis, Aiškutė
Steponas. Grynotas, Dovilė

Randas kvailių.
—Kaip tamstai neatsibo

sta kiekvieną dieną sėdėti 
vienam su meškeria?

—Tai visai nebaisu, vi
suomet randasi kokie nors 
kvailiai, su kuriais ir suda
rau kompaniją.

Žino
Krautuvės savininkas pa

šnabždomis sako pardavė
jui:

—Tas pirkėjas ir pats 
nežino, ko jis nori.

—Ne, jis žino, tik aš jam 
noriu parduoti visai kitą,— 
atsako padavėjas.

THINGS TtsaT NEVER HAPPEN!
By GENE BYRNES

PASTABA SKAI
TYTOJAMS

Nekurie “Dirvos” skai
tytojai nepaskaito aiškiai 
musų skelbimo apie duo
damas dovanas $2 vertės 
knygomis ir atnaujinda
mi prenumeratas prašo 
prisiųsti jiems dovanų 
knygą. Prašome tėmyti 
kad tos dovanos yra tik 
naujiems ir už n a u ju s 
skaitytojus.

Taipgi kiti bando iš
gauti dovaną užrašydami 
“Dirvą” kitu savo šeimy
nos vardu, bet tuo pačiu 
antrašu'.' Tas nepadoru 
daryti, nenorėkit mus ap
gauti ir skriausti.

“Dirvos” Adm.

Duokit šią puikią knygą savo draugams, draugėms ir gi
minėms Kalėdų Dovanų — tai yra naujausia ir vienatinė 
žymiausia knyga 1931 metų Amerikos Lietuvių išleis

ta. Dar turime jų, bet jau neląbai daug!

REIKALAUKIT TUOJAU IKI DAR TURIME

Juros Merga
APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

Gerbiamieji knygų mylėtojai! Kurie manot įsigyti apysaką “JUROS
ir patvarumas nieko negel
bės.”

“Prašau pasakyti; aš ne
žinau nei vieno”, atsakė į 
maluninkas.

“Gerai, štai jums vienas 
pavyzdis kur jus savo kan
trumu ir patvarumu nieko 
neatsieksite. 'Atneškit rė
tyje vandens!”

“Galiu”, atsakė malunin
kas.

MERGA”, neatideliokit ant toliau, nes laikas bėga ir knygos smarkiai
nyksta. Tuoj ir jų neliks kaip neliko kitų K. S. Karpavičiaus kurinių.

KAINA $1 IR $1.50
Siųskite pinigais arba čekiais ar money orderiais adresuodami:

“ D1 R V A ” 
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



JONIŠKĖLIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

KĄ MAČIAU LIETUVOJE TRUMPAME
JOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYVENIME

Rašo DR. P. PUSKUNIGIS

Grafo Karpiaus miestelis, 
turintis daug įvairumo, 

ir veiklų jaunimą.
Joniškėlis yra Biržų aps

krities miestelis. Gyvento
jų turi apie 2,000 ir užima 
apie trijų ketvirtainių ki
lometrų plotą. Gamtišku 
gražumu pasižymi pusėti
nai gerai. Stovi gražioje 
vietoje prie Mažupės upe
lio. Joniškeliečiai daugiau
sia gali pasidžiaugti gražiu 
ir dideliu parku, ką mažai 
kuris miestelis turi. Ka
daise tas parkas ir visas 
Joniškėlio miestelis pri
klausė grafui Karpiui. Vi
si gražieji muro namai ir 
katalikų bažnyčia yra jo 
lėšomis pastatyti.

Miestelis yra švarus ir 
gana gražiai atrodo, turi 
keliolika gražių namų, gat
vės visos grystos.

Taipgi yra keletas įstai
gų: valsčiaus valdyba, paš
tas, Žemės Ūkio bendrovė, 
teismo tardytojas, ligoni
nė. Turi keletą mokyklų. 
Svarbiausia mokykla buvo 
Vidurinė, įsteigta dar prieš 
karą. Metai laiko atgal 
Švietimo Ministerija ją už
darė, nes nesirado reikalin
go skaičiaus mokinių.

Už dvieių kilometrų nuo 
T ">*š1'ė1i^ yra Žemės Ūkio

•'•yT ’-urią lanko ne- 
■'z.is skaičius mokinių.
Taipgi yra dvi pradžios 

...
■”š ė1'!Tm yra apie 20 

-u'-'/vi•’ iš ių keletas ru- 
h i v- i-ifakių. Prekyba dau
giausia Žydų rankose, kaip 
ir kituose Lietuvos mieste

liuose.1
Jaunimas turi kelias sa

vo organizacijas: Jaunosios 
Lietuvos, Pavasarininkų ir 
Šaulių.

Jaunimas nesnaudžia — 
žiemos metu rengia Įvairius 
pasilinksminimus, paskai
tas, o atėjus vasarai, gegu
žines. Vasaros vakarais 
jaunimas daugiausia susi
renka minėtame parke. Čia 
turi pasilinksminimų ir pa
simatymų.

Be abejonės Joniškelieiai 
yra dėkingi grafui Karpiui 
už visa tai, nes jis daug ko 
gero miesteliui padarė.

Joniškėlio ekonominė pa
dėtis taipgi yra nebloga ir 
tas prisideda prie mieste
lio augimo,

Pro miestelį eina siaura
sis gelžkelis iš Šiaulių į Bir
žus. Taipgi iš visų pusių 
sueina pirmos rūšies vieš
keliai. Į kaimyninius mie
stelius taipgi netoli ir Į vi
sus geri keliai. Į Pasvalį 
16 kilometrų, į Klovainius 
19 klm., į Linkuvą 18 klm., 
į Panevėžį 40 klm., į Pum
pėnus 17 klm.

Per didįjį karą Joniškė
lis nedaug nukentėjo, nors 
dar ir dabar matyti prie 
Joniškėlio apkasų liekanos. 
Vokiečiams užėjus, visa jų 
vyriausybė apsigyveno šia
me'miestelyje ir užvedė sa
vo įstaigas. Tuo laiku kai 
Vokiečiai buvo Lietuvoje, 
Joniškėlio vardas buvo ži
nomas: čia su įvairiais rei
kalais iš visų apielinkių 
žmonės turėdavo važiuoti.

Joniškietis.

Lietuvos Cukraus 
Fabrikas

Cukraus fabriką Kvietiš- 
kių dvare, netoli Mariam- 
polės, pastatė Čekoslovakų 
firma Skoda. Naujai suor
ganizuota bendrovė, “Lie
tuvos Cukrus”, kurioje di
džiausiu akcininku yra Fi
nansų Ministerija. Fabri
kas kaštavo 3,890,000 litų, 
ir man būnant Lietuvoje 
buvo baigiamas statyti; sa
vo stilium bus ar tiktai ne 
gražiausias budinkas Lie
tuvoje. Jame dirba apie 
300 žmonių, apdirbs 600 to
nų cukrinių runkelių į die
ną. Lietuvos valdžia ga
rantavo cukrinių runkelių
augintojams 4 litus už cen
tnerį.

Iki šiol Lietuvos runke
liai, kurių nebuvo daug so
dinama, buvo išgabenami į 
užsienį perdirbimui į cuk
rų. 1929 m. cukrinių run
kelių auginimas pakilo nuo 
200 ha iki 600 ha. Įsistei
gus Lietuvoje savam cuk
raus fabrikui, auginimas 
cukrinių runkelių turės žy
miai padidėti.

Grybų Fabrikas
Alytaus apskrityje jau 

turbut pabaigtas statyti

logramų nedžiovintų grybų 
už 1,350,000 litų.

Nors Amerikos importe- 
riai ir neturi tiesioginių 
ryšių su Lietuva, bet jie 
yra susipažinę su gera ko
kybe Lietuvos grybų. Ame
rikoje yra didelis reikala
vimas grybų ir mokama ge
ros kainos, nuo 30 iki 100 
litų už kilogramą. Nors 
pirma buvo nusiskundimų 
kad Lietuvoje grybai blo
gai rūšiuojami, bet esant 
gerai kainai ir dideliam už
sienyje grybų pareikalavi
mui ta stoka jau atitaiso
ma ir laikui bėgant Lietu
va galės gaut iš grybų eks
porto geras įplaukas.

Mūrinė Lietuva
laiku LietirDabartiniu 

voje veikia 70 plytnyčių, 
kur dirba 1,000 darbinin
kų. Plytų ir koklių išdir- 
bimui Lietuvoje randasi ge
ra dirva. Viena, kad Lie
tuvos molis daugelyje vietų 
labai geras ir jį galima var
toti tiesioginiai deginimui 
plytų, nereikalaujant jo va
lyt.

Atsilankius į Berelių ply- 
tnyčią Raseiniuose, teko 
matyt apdirbimą plytų pa
prastu budu. Viskas dir
bama rankom. Pečius de-

grybų rūšiavimui ir džiovi- ginimui didelis (ėmė 60,000 
nimui fabrikas. 1929 me- plytų jį pastatyt), ant kart 
tais buvo įvežta už $500,- išdegina 80,000 plytų ir su

degina 200 kubinių metrų 
malkų. Molis nereikia va
lyt; kasa, maišo ir deda 
formas. Užveizda tos plyt- 
nyčios (Lietuvis) pareiškė 
kad jie nespėja plytų dirbti 
visiems reikalaujantiems. 
Ateityje mano praplėst sa
vo plytų išdirbystę. Dar, 
girdi, esą stoka gerų kelių 
išvežiojimui plytų toliau.

000 vertės džiovintų grybų 
į Suv. Valstijas. Iš to kie
kio 17 vagonų buvo įvežta 
iš Rusijos ir 3 vagonai iš 
Vokietijos. Tame skaičiu
je įvežtų iš Vokietijos gry
bų dalis buvo ir iš Lietuvos. 
Lietuva 1929 m. išvežė į 
Karaliaučių 113,000 kilogr. 
džiovintų grybų vertės 1,- 
400,000 litų, ir 1,900,000 ki-

Yra išskaitliuota kad ve

TELEFONAS
palaiko ŠEIMYNOS 

INEIGAS...

žinias plytų toliau 20 kilo
metrų neapsimoka.. Reika
linga Lietuvai turėt kas 25 
na plytnyčia. Plytos Lie- 
kilometrų apribėj nors vie
tų voje nepaprastai pigios. 
Kartais 3—4 sykius piges
nės negu Suv. Valstijose.

Yra planuojama atidaryt 
Šiauliuose dideles durpių 
kasyklas. Tuomet durpė
mis bus galima išdegint 
plytas ir, žinoma, plytų kai
na bus dar mažesnė ir la
bai teigiamai atsilieps ant 
Lietuvos namų statybos.

Suglaudus krūvon viską 
kas liečia plytų gamybą ga-

Telefonas HEnderson 9262

Dr. Jonas J. Kamesis
Lietuvis Gydytojas

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

1304 East 68th St.
(Virš Lietuvių Banko)

"^ABAR yra tokie laikai 
kad vyrai neturinti re-

guliario darbo arba mote
rys kuries dirba nuo dienų
negali praleist progos gau
ti kokį tik darbą gali. Ne
galima praleist progų. Tie 
Jr””ir> turi telefonus namie

daugiausia darbo, 
”e galima pasiekti te
rn greitai kada darbo 
—H.

Telefonas namuose yra di
delė reikmenis. Dabar la
biau negu kitados. Kada 
atsiranda darbas juomi pa
siekiama darbininkas tuo
jau. Jis palaiko šeimynos 
ineigas.
Nepraleiskit progos gauti 
darba bandant apsieiti be 
telefono. Mes galim įvesti 
jį jūsų namuose tuojau.
THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

Moderniškas Tempo 
Su puikiu

ACCORDION
Mes išdirbame ir importuojame 

Akordeonos iš Italijos ir Vokietijos. 
Nuolaidos nuo 10 iki 50 nuoš.

LENGVOS IŠLYGOS.
Katalogus siunčiam dykai.

Užmokėkit $8 uk 8 Lekcijas.
] 20 LEKCIJŲ VELTUI!

ĮSTAIGOS TARNAUTOJAI PRIIMS JŪSŲ UŽSAKYMĄ N. SHKORKA 
4640 Broadway

Įima drąsiai tvirtinti kad 
netolimoje ateityje Lietu
vos provinciją puoš raudo
ni plytų trobesiai. Jau ir 
dabar važinėjant po pro
vinciją, ypač po Suvalkiją 
taip ir raudonuoja vienur- 
kitur raudoni trobų stogai. 
Apart to Lietuvos , ūkinin
kai ėmė pakeist šiaudinius 
stogus skindeliais ir palša 
galvanizuota skarda. Sa
koma kad toks blekinis sto
gas garantuojamas 30 me
tų. Reiškia jis laiko ilgiau 
negu skindelinis, ir nebran
giau atsieina. Kuomet bus 
pakankamai koklių ir pigi 
kaina, jos užims vietą spin
delių ir blekės. Tuomet iš
nyks Lietuvoje ‘“samanota 
bakūžė”, ir ar to mes nori
me ar ne, prieš naujos ga
dynės reikalavimus negalė
sim atsilaikyt.

Dabar paviršutiniai žiū
rintiems į Lietuvos pilko
sios liaudies būklę, ypač į

jos gyvenimus, atrodo kaip 
ten butų daug vargo ir ne- 
pasiganėdinimo, bet prisi
žiūrėjus giliau į žmonių 
dvasinį gyvenimą, prieisi
me visai prie kitokių išva
dų. Rasime kad ta Lietu
vos pilkoji liaudis savo “sa
manotose bakūžėse” yra 
daugiau pasitenkinus negu 
kitų šalių gyventojai mū
ruose gyveną. Protiniai, 
fiziniai Lietuvos liaudis y- 
ra pralenkus Lietuvos ir ki- 
Įų miestų gyventojus. Tik 
lavink Lietuvos kaimiečio 
sveiką protą ir jo fiziniai 
tvirtą kūną, jis taps galin
gu ir ištvermingu. Bet kuo
met trobesiai bus įrengti 
ne iš rąstų, samanų ir šiau
dų, o iš plytų ir betono, 
tuomet tas pilkas Lietuvos 
provincijos vaizdas pra
nyks ir beracionalis žval
gas matys ten “viską ge
rai”.

(Bus daugiau)

ELEKTRIŠKOS DOVANOS
ŠIAS KALĖDAS

Elektriškos dovanos bus daug po- 
puliariškesnės šymet negu kada ki
tados, sako Electrical League vedė
jai. Lyga savo spėjimus remia ant 
daugybės žmonių kurie atsilanko į 
parodą viską elektriško del namų jos 
įstaigoje 18-me aukšte Builders’ Ex
change Building.

Didelė daugybė žmonių kurie atsi
lanko į parodą kas savaitė yra jieš- 
kantieji pavyzdžių ką padovanoti 
Kalėdoms iš elektriškų padargu, sa
ko Lyga. Ir, nors Lyga neturi nie
ko pardavimui, jieškotojai čia iš
sprendžia savo Kalėdų dovanų klau
simą apžiūrėdami daiktus kokius no
ri nupirkti.

Trys dalykai, sakei Lyga, prisidė
jo prie padidėjimo Elektriškų dova
nų populiariškumo. Viena, pasta
rais metais daug išdirbta naujų da
lykų tinkamų dovanoms Antra, 
Amerikos namai labiau ir labiau 
elektrifikuojasi, kas padidina reika
lavimą elektriškų padargu. Trečia, 
elektriški daiktai ilgai laiko ir yra 
naudingi.

Elektriškų daiktu kainos eina nuo 
labai mažai ir aukštyn, taip kad vi
si gali tokius daiktus pirkti.

PAJIEŠKAU DARBO
Galiu dirbti visokį namų darbą ir 

prie vaikų arba kitokio tinkamo mo
teriai užsiėmimo. Prašau kreiptis 
ONA YARAS, 493G Superior avė.

Graži Lempa yra kas tai tokio malonaus ir tikrai linksmi
nančio — tai yra ženklas smagumas puikioje harmonijo
je su Kalėdų dvasia..................................................................

Kuomet gaminatės savo dovanų surašą, pamąstykit apie 
Lempas! Yra daugybė įvairiausių rusių lempų, daugy
bei tikslų, o kainos yra visai žemos — kas tiktai kiek iš
gali mokėti gali turėt sau tinkamą Lempą ....

ELEKTRIŠKOS DOVANOS KIEKVIENAM
.Boudoir Lamp 
.Christmas Tree Set 
. Cleaner (Standard
Cleaner (Hand Size) 
Size) 
Clock
Curling Iron 
Desk Lamp 
Dish Washer 
Egg Cooker 
Exerciser

.... Floor Lamp 

....Food Mixer 

... .Food Preparer 

....Grill 
___ Hand Iron 
....Healh Lamp 
.... Heater
.... Illuminated Wreath 
.... Ironer
....Juice Extractor 
....Outdoor Lighting

Equipment

.... Percolator

.... Range 

....Reading Lamp 

. . . .Refrigerator 

....Sandwich Toaster 

.... Sewing Machine 

. . . .Table Lamp 

. . . .Toaster 

....Waffle Iron 
....Warming Pad 
.., .Washer

KAINOS ŽEMOS, VERTYBĖS DIDELĖS

ELEKTRIŠKOS LYGOS IŠSTATYMAS parodai visokių daiktų 
gali būti jums dideliausia pagalba atlikti Kalėdinius Pirkimus. 
Visi daiktai čionai išstatyti turi Lygos užgyrimą. Jus galit iš
egzaminuoti juos, palyginti, užklausti klausimų ir gauti bešališ
kas informacijas. Ateikit pasirinkti čionai; pirkit kur jums pa
tinka. Atdara kasdien šiokiomis dienomis nuo 9 iki 5.

THE ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE BUILDING 18TAS AUKŠTAS
PROSPECT IR ONTARIO CHerry 2535

Naujas Tiltas per N 
ŽĮ ties Raudondvai
Lietuvos krašto kur 

j darbų vaisių vis daugū 
daugiau atsiranda. ( 
dažnai atidaromi nauj: 
mai mokykloms, sveil 

Į įstaigoms ir kitokiems 
j šojo pobūdžio reika] 

Per paskutinius metus 
; pat atidaryta jau visa 
į moderniškų, gražiai p; 
į tytų tiltų tiek Kaune i 
I apylinkėse, tiek ir toli 
I nėse vietose. Lapkričio 
I d. atidarytas naujas t 
| per Nevėžį ties Raudon 
I riu. Tai irgi vienas iš d: 
i nių gerai pavykusių : 

dingų darbų, kuriais p 
! žymi laisvos Lietuvos 
j kutinio penkmečio gyv
i mas.

Šis naujas tiltas per 
liausią visos Lietuvos 

į yra 106 metrų ilgio. T- 
nikos atžvilgiu jis yra 

J mus tuo, kad pastatytas 
| jokių atramų upėje, ku 
' gilumas čia apie 10 me 

Šiuo atžvilgiu naujasis 
tas kol kas yra vienini 

Į Pabaltijyje. Šiam tik 
I išleista apie 565,000 
I Tačiau žinovų nuom 
| reikia laikyti jo statybą 
i brangią. Mat, savo laik 
l apie 1926 m. — norėta 
i vietoj statyt medinis til 
j Jo sąmata tada išnešė ž 

500,000 litų. Vadinasi, g 
į žies atpigimo dėka da 
I beveik už tą pačią ka 
I vietoje medinio geležinį 

tą pastatė.
Tilto atidaryti iš Kau 

nuvyko susisiekimo mir 
ten’s inž. Vytautas Vileis 

.: lydimas susisiekimo mir 
j terijos gen. sekretore 
i inž. Jankevičiaus ir kitų i 
į nisterijos inžinierių. T 
į pat atvažiavo valsty1 
į kontrolierius p. Matulai 
j krašto apsaugos ministf 
I jos atstovai, gen. štabo p 
Ūkininkai Gerulaitis ir : 
j deika, plentų valdybos \ 
i šininkas inž. Gabrys ir 
i sisiekimo inžinieriai: M 

za, B. Sližys, Trejus, M 
kys, Tuskenis, Babun 

Lvyr. statybos inspektori

VACUUM CLEANEF
Taisom Vacuum Valytojus Pigi 

KAM MOKĖT DAUGIAU?
f Parduodam naujus 

gia kaina. Tiktai po 
liariškų išdirbinių. I 
taupysit pirkdami < 
HOOVERS $10 au 

APEX 1
EUREKA 1,
PREMIER Duplex 
liausio modelio $15 
Taipgi visokie kite 
kokių tik norit.
Ateikit pas mus p 
perkant kitur.

Green Vacuum Cleaner Co 
7025 SUPERIOR AVE. ENd. 2
!>*•.*********—**••*■ ******

I REIKALAIS VIS(
Mes esam pasirengę su 

tirtas Informacijas ir pre 
Apdraudos (Insurance) vi 
kit mus negu ugniagesius

Vienatine Vietinė Pas 
ir Apdrau

P P. M
6606 SUPERIOR AVE.

Adolpas Ji
ADOLPH

LIETUVIS
Lietuviai reikale kreipdama 
singą patarnavimą. Laisn 
natiškas, mandagus, greita 
navimas. Vežimai ligoniar 
sąžiningiausios, žemiausi; 
lėšos, $150.00 ir aukštyn.
6621 EDNA AVE.
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Naujas Tiltas per Nevė
ži ties Raudondvariu
Lietuvos krašto kūrybos 

darbų vaisių vis daugiau ir 
daugiau atsiranda. Gana 
dažnai atidaromi nauji rū
mai mokykloms, sveikatos 
Įstaigoms ir kitokiems vie
šojo pobūdžio reikalams. 
Per paskutinius metus taip 
pat atidaryta jau visa eilė 
moderniškų, gražiai pasta
tytų tiltų tiek Kaune ir jo 
apylinkėse, tiek ir tolimes
nėse vietose. Lapkričio 14 
d. atidarytas naujas tiltas 
per Nevėži ties Raudondva
riu. Tai irgi vienas iš dides
nių gerai pavykusių nau
dingų darbų, kuriais pasi
žymi laisvos Lietuvos pas
kutinio penkmečio gyveni
mas.

Šis naujas tiltas per gi
liausių visos Lietuvos upę 
yra 106 metrų ilgio. Tech
nikos atžvilgiu jis yra Įdo
mus tuo, kad pastatytas be 
jokių atramų upėje, kurios 
gilumas čia apie 10 metrų. 
Šiuo atžvilgiu naujasis til
tas kol kas yra vienintelis 
Pabaltijyje. Šiam tikslui 
išleista apie 565,000 litų. 
Tačiau žinovų nuomone, 
reikia laikyti jo statybų ne
brangia. Mat, savo laiku— 
apie 1926 m. — norėta toje 
vietoj statyt medinis tiltas. 
Jo sąmata tada išnešė apie 
500,000 litų. Vadinasi, gele
žies atpigimo dėka dabar 
beveik už ta pačių kainų 
vietoje medinio geležinį til
tą pastatė.

Tilto atidaryti iš Kauno 
nuvyko susisiekimo minis- 
teris inž. Vytautas Vileišis, 
lydimas susisiekimo minis
terijos gen. sekretoriaus 
inž. Jankevičiaus ir kitų mi
nisterijos inžinierių. Taip 
pat atvažiavo valstybės 
kontrolierius p. Matulaitis, 
krašto apsaugos ministeri
jos atstovai, gen. štabo pul
kininkai Gerulaitis ir Ža- 
deika, plentų valdybos vir
šininkas inž. Gabrys ir su
sisiekimo inžinieriai: Mur
za, B. Sližys, Trejus, Mer
kys, Tuskenis, Babunas, 
vyr. statybos inspektorius

VACUUM CLEANERS 
Taisom Vacuum Valytojus Pigiai

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

Green Vacuum Cleaner Co. 
7025 SUPERIOR AVE. ENd. 2710

inž. Novickis ir dar keletas 
kitų inžinierių. Raudondva
rio klebonas kun. Irtmanas 
naują tiltą pašventino ir 
pasakė trumpų gražių pra
kalbų, kurioje tarp kito ko 
dėkojo valdžiai savo apy
linkės gyventojų vardu už 
tokį naudingą ir taip gerai 
pavykusi darbą. Trumpai 
pakalbėjo susisiekimo mi- 
nisteris inž. Vileišis, pareik
šdamas savo padėką vi
siems šio tilto statytojams.

“L. A.”

Kerėjo, kerėjo, o p-lė O. 
neištekėjo

Nemunaitis, Alytaus aps. 
Pieriškių kaime 18 metų 
mergina O. K. sumanė savo 
laimę per čigonę patirti. 
Nesant namiškių namie, už 
gerų lašinių luitų čigonė iš
būrė pasakiškų laimę. Šitų 
laimę esu galima priartinti 
kerėjimu, kurio didžiausia 
specialistė pasisakė esanti 
čigonė. Jos plepalų apsvai
ginta jaunuolė darė tai, ką 
čigonė siūlė. Iš pradžių ji 
pareikalavo dviejų užvalka
lų ir 10 litų. Užvalkalus ji 
grąžinsianti užkerėtus, c 
litus pasiliksianti už darbą 
Girdi apvilkus kerėtais už
valkalais pagalvius reiksią 
ant jų miegoti ir laimės 
laukti. Kitą dieną atėjus či
gonė iš merginos paėmė ke
rėti keletą paklodžių ame
rikoniškos medžiagos, dro
bės ritinį, įvairius daiktų ir 
48 litus pinigais. Nešdamo- 
si tikino, kad kai tuos daik
tus tik užkerės, tai mergina 
tuoj aus ir ištekės. Tačiau 
visa virto atvirkščiai. Čigo
nės nesulaukė grįžtant ir 
dar gavo barti nuo grįžusių 
namiškių. “L. A.”

Statys labai dideles telefono 
stotis

Jau buvo spaudoj trum
pai minėta, kad susisieki
mo ministerija Gruodžio 15 
d. paskyrė varžytines tele
fono stotims statyti.

Dabar teko sužinoti ir 
kokios numatomos tos sto
tys statyt. Taip, pagal su
sisiekimo ministerijos pro
jektų Kaune Ožeškienės g. 
telefonų stočiai turi but: 
pastatytas 3 aukštų mūri
nis namas dėl 100,000 abo
nentų (stotis pradėsianti 
veikti su 8000 abonentų); 
be to, turi būti pastatyta 
Šančiuose 300 abonentų 
Panemunėj 200 abonentų, 
Vilijampolėj 300 abonentų.

Klaipėdoj — dviejų auk
štų namas 10,000 abonentų; 
taip pat turi būti pastaty
tos dvi — Kauno ir Klaipė
dos — užmiesčio stotys.

Kauno telefono stotis bus 
statoma Ožeškienės gat. ir 
turi būti užbaigta ligi 1933 
m. Liepos 1 d., Klaipėdoj 
ligi 1932 metų Spalių 1 d.; 
Kauno stotis pradėsianti 
veikti nuo 1935 metų Sau
sio 1 d., Klaipėdoj nuo 1934 
m. Sausio 1 d.

Tų telefonų stočių staty
bai numatoma iki 18 mil. 
litų. “L. U.”

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.___

A N G LIS
Pristatom Į namus visokių 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

fi

M*

j**

$2 Vertės knygų dovanai
(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)

Užrašyki!‘Dirvą’ Kalėdą Dovaną
kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai

GAUS VIENA ŠIŲ KNYGŲ DOVANAI!

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

(Siųskit MONEY ORDERIAIS, ne pinigais, nes Kanados dolariai labai nupigę)

įsTOFMJAVytautas Didysis-
Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai? 
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas?
Kodėl Vytautas išleido Jogailą Lenkam.’
Į žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didėle buvo Lietuva ir Kada?

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

Didelė 318 puslapiu knyga
KNYGOS KAINA $2.00

NAMŲ DAKTARAS
Štai naudinga ir praktiška knyga, 174 

puslapių didumo, tinkama turėti 
namuose Susipažinimui su ir 

gydymui įvairių ligų.
1 ’ • n . i

KNYGOS KAINA $2.00
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—Prie liaudies mokyklų 
Lietuvoje yra įsteigta 300 
ūkininkams klasių, kurias 
lanko daugiau kaip 5000 vi
sokio amžiaus mokinių. 
Pernai buvo 175 klasės su 
3400 mokinių.

~K STONIS~
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road

J Ofiso Telefonai Namų J 
} MAin 1773 KEnmore 47I0W | 
į P. J. KERŠIS | 
a 1426-8 Standard Trust Bldg. J! 

t Baigęs teisių mokslų Cumber- "ę 
* land Universitete ir darbuojas 3. 
y su Teisių ofisu advokatų į 
X Collister, Stevens 
t Kurzenberger
X Su visais teisių reikalais 
v viai, Slavai, Lenkai ir 
X kreipkitės prie musų. _

ir

Lietu- 
Rusai

—i ****** —— — —— —— — —  r ■ ■■ ■ ■■! ■■■■■■■■»-

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS* i
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j 

j tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau

kit mus negu ugniagesius (firemonus). ji
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra.

P P. MLLIOLIS
į_J>606 SUPERIOR AVE.HEnderson 6729 ~ į

Adolpas Jakubauskas 
ADOLPH JAKUBS 

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

Petras C. Komeras
Lietuvis Anglininkas 

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

J. J. Lazickas
JEWELER — RADIOS

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

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

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškas Lietaus 

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

GRAPE JUICE
CONCENTRATE

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

tuojamas.

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

mą mes apmokant.
Siuskit savo užsakvnia 

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

Rašykit Angliškai.
David Nichols Co.
KINGSTON, GEORGIA

Agentai ir Štorninkai 
JEIGU NORITE UŽDIRBTI

Prisiųskit savo pilnų antrašų, 
o gausit žinias kiek galit uždirb
ti su musų gyduolėmis, kurias 
žmones plačiai nuo musų perka. 
Matysit kų šios gyduoles gydo ir 
kiek jų kaina del agentų, drug- 
štorių ir storų. Nekurie agentai 
uždirba iki $20 į dienų; štornin
kai pagal vietos savo biznio, ir 
daugiau ir mažiau padaro. Pa
siklausti apsimoka, nes šios gy
duoles reikalingos kožnoje šlubo
je. Klauskit kaip galit gauti jų 
sampelius ir rašykit j (51)

Western Chemical Co.
Box 117, Plainsville, Pa.

M

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

KNYGOS KAINA $2.00

*

*

TŪKSTANTIS IR VIENA 
NAKTIS *

t*

(si knyga duodama tik popieros viršuose)

Duodama dovanų ir ši nauja puiki apysaka, tik 
ką išleista — tas parodo kad mes duodame ne ko
kias senas knygas, bet naujausias, kaip tai "Vy
tautas Didysis” ir šią, “Juros Merga”.

ŽMONIJOS ISTORIJA
Žmonijos Istorija yra didelė, 600 puslapių kny

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

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

KNYGOS KAINA $2.00

Naujas pilnas Orakulas — didžiausia ir prak
tiškiausia burtų-monų knyga, su nusjėjimais li
kimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
pagal kortų ir pagal delno. Didelė, 414 puslapių.

KNYGOS KAINA $2.00

IM

M-

*

H*-

Knyga žinių iš mitologijos, istorijos, etnografi
jos, geografijos, astronomijos, aritmetikos, medi
cinos ir kitų mokslų bei jų šakų, rinkinis visokių 
patarimų apie sveikatą, gydymo budus, vaistus; 
įvairus nurodymai amatninkams-, ūkininkams, 
daržininkams, šeimininkams ir kt. 392 puslapių.

KNYGOS KAINA $2.00 '

^0-

0-

Užsisakant prenumeratą siųskit pinigus ir pažymėkit aiškiai kurios šių knygų pageidauja!

DIR V A” 6820 slJPERIOR avenue CLEVELAND, OHIO
V*
0-

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

0-

*
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Kas Girdėt Clevelande-Aptetinkese i
_________________________________________ ’_______________ _____________________ j

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais 
______________________________ t

DOVANOS KALĖDŲ 
KASELĖMS (BASKETS) 

BIEDNIEMS
Jonui Jarui sumanius duoti 

biednoms Lietuvių šeimynoms 
Kalėdų dovanų kaseles su mai
stu, atsirado diktokas skaičius 
musų varguolių, kurie atsišau
kė. Bet taipgi atsirado ir šel
pėjų, kurie prisidėjo su auko
mis pinigais ir biznierių kurie 
patys priduos savo paruoštas 
kašes nuvežimui Į namus.

štai aukavusieji (maistu ir
pinigais) :

Dr. J. Kamesis $5.00
Lietuvių Moterų Klubas 5.00
P. J. žuris 5.00
“Dirva” 5.00
Held Furniture 1.00
P. Vasiliauskas 1.00
J. V. Mitchell 2.00
Juozas šeštokas maistu
A. C. Jakubauskas maistu 
Antanas Zdanis maistu
Jonas Jarus maistu
Gerbiamieji, kurie išgalit, ar 

tai pinigais ar maistu, prisidė
kit, nes čia pažymėtų aukų ne
užteks del tų kurie jau atsišau
kė. Tuoj priduokit savo auką 
arba pažadą “Dirvos” redakci
jai. Parodykit savo gerą širdį 
kaip parodė tie kurie tuoj at
siliepė į p. Jaro atsišaukimą.

SEKANTIS “Dirvos” nume
ris išeis pora dienų anksčiau— 
bus gatvas trečiadienį, Gruo
džio 23 ryte.

CHARLES BILLS išvažiavo 
šventėms į Dubois, Pa., pas sa
vo tėvus.

LIETUVIŲ Salės atidary
mas. Lietuvių sale iš seno ne
gražaus laužo, po gaisro tapo 
atstatyta naujai moderniškai ir 
jos atidarymas bus sekmadienį 
po Kalėdų, Gruodžio 27 d. Bus 
tam tikros iškilmės, paskui šo
kiai visą vakarą. Prasidės 2 
vai. po pietų. Reikia tikėtis 
kad visi Clevelando Lietuviai 
atsilankys tą dieną pamatyti 
gražią savo salę, kurią direk
toriai, po sunkaus truso, ati
taisė ir išgražino už gautus ap- 
draudos pinigus.

Uždangoje šį kartą matysit 
puikų vaizdą — nupieštą Vil
niaus Gedimino Pilies bokštą.

DR. V. KUDIRKOS Draugi
jos nariams: Sekantis susirin
kimas, iš priežasties Naujų 
Metų šventės Sausio 1 d., bus 
laikomas penktadienio vakare, 
Sausio 8 d., Lietuvių salėje.

Pirm. J. Jarus.
PRANO GLINSKIO PADĖKA 

“DIRVAI”
Po gražaus nuvažiavimo į 

Lietuvą ir sugryžimo, visiems 
patariu kreiptis į “Dirvos” A- 
genturą is jos vedėją p. Kar
pavičių. Aš jį mažai pažinau 
pirmiau, bet kada reikėjo va
žiuoti Lietuvon, kreipiausi į sa
vą Lietuvišką įstaigą, o dabar 
po sugryžimo iš Lietuvos galiu 
visiems pasakyti jog viskas ke
lionėj buvo taip kaip man sa
kyta: laivas puikus, greitas, 
patarnavimas geras, valgio da
vė įvalįas ir vis ragino valgy
ti. Kas vakaras keleiviams 
griežė orkestras, rodė paveik
slus.

Taip pat mus puikiai pasiti
ko Klaipėdoj šaulių orkestras, 
iškėlė puikius pietus.

Apie Lietuvą noriu tiek pa
aky ii: dabar jau ten ne taip 

kaip buvo seniau prie caro: 
net kunigai drausdavo jauni- 
l’irma viskas buvo Rusiškai, ir 
mui linksmintis, o dabar visi 
r.uga Lietuviškai, savo kultū
roje. gražiai auklėjami, moki
nami.

Katrie nebuvę Lietuvoje da
bartiniais laikais netikėsit kaip 
ten gražu ir smagu, bet jeigu 
tik galit apsilankykit, patys 
persitikrinsit.

Lietuva gražinasi, budavoja- 
si, visko turi.

Kreipkitės į “Dirvos” Agen
tūrą su laivakorčių reikalais, o 
užtikrinu kad turėsit gerą ir 
teisingą patarnavimą.

Pranas Glinskis.

Larry’s Confectionery
Candy — Cigars — Cigarettes

Staple Groceries
1370 EAST 65TH ST.

Kviečiame Lietuvius atsilankyti.

Pirkit savo Kalėdines 
Dovanas iš

A C K E R M A N N’ S
Drug Store

66th and Wade Park Ave.

S. ČERAUKA NEGRAŽIAI 
APSIMELAVO

Vitaičio - Gegužio kamarotai 
naudoja SLA. organą “Tėvynę” 
visokiam mėšlui versti, ir p. 
Vitaitis tuo labai patenkintas'. 
Keista tik kaip Gegužis galėtų 
tokius gaivalus laikyti savo 
draugais, būdamas rinitas žmo
gus ir didelės organizacijos pre
zidentas.

Neužtenka kad būrelis sufa- 
natikėjusių Vitaičio drauguČių 
laksto po namus ir platina kri- 
minališkus šmeižtus apie SLA. 
narius, bet jie su tokiomis me
lagystėmis priimami į “Sanda
rą” ir “Tėvynę”.

štai “Tėvynės” nr. 50-me S. 
Čerauka nusapalioja krūvą ne
sąmonių apie čia atsilankymą 
p. Gegužio, SLA. jubilejų ir 
“Dirvos” redaktorių Karpavi
čių. čerauka savo malimalienę 
užvadina “Neapikantos Kursty
tojas”. Mat, nabagas neranda 
Clevelande vietos, ir už tai kad 
SLA. nariai išstūmė jį iš Col- 
linwoodo kuopos valdybos, jis 
savo tulžį išliejo ant Karpavi
čiaus. Jis turbut mano kad 
Karpavičius “sukurstė” veikė
jus jo sutvertos kuopos, kadan
gi ta kuopa, už jo betvarkes, 
šmetė jį iš valdybos.

čerauka užmiršo kad jis jo
kioje kuopoje negali pabūti, ir 
Collinwoodo kuopa yra jau tre
čia kur jis prisiglaudė. Jis ne- 
šsiteko SLA. 14-toj kuopoj ir 
kaip tik į valdybą neišrinko pa
bėgo į SLA. 136-tą kuopą. Ten 
pabuvo kelis metus iki buvo 
laikomas valdyboj, bet kaip tik 
visiems dasiėdė, buvo iš valdy
bos išmestas, nenurimo bet lin
do centrui į akis iki išsistoro- 
jo sau naują kuopą, tikrinda- 
nas kad Uollinwoodas nėra tai 
Jlevelandas (kitaip kuopai nu
merio. negalėjo gauti). Toje 
kuopoje per pora metų taip įsi
ėdė nariams kad šio mėnesio 
susirinkime nariai išmetė jį iš 
inansų sekretoriaus. Ką na- 
iagas darys, pasiskundė Vital
ijui kad Karpavičius “sukurstė 
veikėjus” (nariai jį išmetė, ne 
veikėjai), tik kad buvo išmes- 
ias iš valdybos ir už ką.

čerauka toliau prirašo nesą- 
nonių kaslink Gegužio kvieti
ne. SLA. Jubilejų rengė ke
turios vietinės S.L.A. kuopos. 
Kai jų atstovai susiėję išgirdo 
Gegužio šalininkus peršant Ge
gužį kviesti, reikalavo kad jo 
atvažiavimas nekaštuotų nieko 
kuopoms, nes kuopos tam ne
skiria nei cento. Tie kurie Ge
gužį piršo varė meklerystes iki 
pabaigai, bet nedryso pasakyt 
keno lėšomis Gegužis atvažiuos, 
kuopų, centro ar savo (centro 
lėšų tam tikslui irgi nebuvo 
skirta). Kaip Gegužiniams va- 
ia buvo siūlyti savo kalbėtoją 
taip kitiems buvo valia siūlyti 
kitus kalbėtojus, bet del to jo
kių ginčų visai nebuvo, ką gali 
paliudyt visa komisija, nors 
Čerauka nuplepa visai bobiškai 
ir “Tėvynė” tą talpina.

Toliau, neį “Dirva” nei Kar
pavičius niekad prie nieko ne
agitavo kad neitų į Gegužio 
prakalbas, priešingai, rėmė ir 
pagelbėjo kuosekmingiausia su
tvarkyt programą.

Ant kiek čerauka keistas pa
rodo šis faktas. Kada Gegu
žis atsilankė pas SLRKA. Pre
zidentą p. Muliolį, čerauka tą 
patyręs atbėga pas Karpavičių 
ir uždusęs sako: “Gegužis čia 
netoli yra, parašyk jam užkvie- 
timo laišką, jeigu nori kad at
silankytų, aš jam nunešiu; o 
jeigu nerašysi tai Gegužis ne
ateis, ba žinai kaip yra. ...”

Už tokį “gudrų” čeraukos 
sumanymą Karpavičius jį ge
rokai pašiepė, nes nieko paikes
nio niekas negalėtų sugalvoti 
kaip čerauka. Laiško nerašė, 
ir, kaip vėliau patyrė iš kitų, 
Gegužis to laiško nepageidavo 
ir nemanė apie tai. Kada atėjo 
laikas atsilankė “Dirvos” re- 
dakcijon be čeraukos pagalbos. 
Kadangi čeraukos sumanymas 
nepraėjo, jis baisiai įsižeidė, o 
pašiepimą jo kad “lakstai kaip 
per kokius atpuskus” “Tėvynė
je” apšaukia atkalbinėjimu vi
suomenės nuo ėjimo į Gegužio 
prakalbas, čerauka neras vi
same Clevelande žmogaus ku
ris paliudytų jog Karpavičius 
ką nors priešingo SLA. jubile- 
jaus prakalboms pasakė.

Pagaliaus, čerauka ponui Vi- 
taičiui patiesė “faktą’ kaip bly
ną, buk Karpavičius net pačiam 
čeraukai girdint “dryso meluot 
apie SLA. net SLRKA. prezi
dentui Mulioliui”.

Iš kur tą čerauka iškrapštė 
tia tik ponas Vitaitis galėtų 
prirodyt, kaip prirodė savo ka-

marotams kad į “Tėvynės” re-> 
dakciją ir į SLA. viršutinę raš
tinę yra “bendros durys”.

Viena, p. Mulioliui Karpavi
čius negalėjo nieko apie SLA. 
pameluot, nes Muliolis apie mu
sų Susivienijimą žino daugiau 
negu čerauka. Antra, Karpa
vičius su Mulioliu prie čerau
kos niekad apie SLA. dalykus 
nekalbėjo.. Trečia, čerauka nie
kad vienas nebuvo ten kur bu
vo Muliolis ir Karpavičius.

Visą tą sudėjus į krūvą iš
eina tokia košė, iš kurios če
rauka nori išvirt turbut. naują 
SLA. kuopą, kad vėl galėtų bū
ti valdyboje. Dabar turbut tu
rės tverti kuopą Newburge, 
nes Clevelande jų užtenka, o 
Collinwoodas permažąs dviem 
kuopom gyvuoti.

O p. Vitaičiui štai kas: Per- 
grejt tamista nusidžiaugei če
raukos “reveliacijomis” ir pa
siskubinai pasiūlyti surinkti 
“faktus’ ’ kuriais pasiremiant 
galėtum mesti Karpavičių iš 
Susivienijimo.

Karpavičius ir “Dirva” prieš 
nieką kerštavimų nevarinėja, 
jeigu kritikuoja Vitaitį tai už 
jo blogus darbus, arba Gegužį 
— tai už jo nenuoseklumus ir 
pataikavimą Vitąičiui, o aplei
dimą SLA. garbės ir gerovės. 
Kerštus varinėja paties tamis- 
tos sufanatikinti čerauka ir 
pora kitų vietos “veikėjų”, ku
rie susikrovė sau ant sprando 
gana kriminališkų žymių, ku
rios jiems jau pradėjo atsiliep
ti. Jubilejaus Kom. Narys.

LIETUVIŲ MOTERŲ Klubas 
laikė metinį susirinkimą Gruod. 
15 d. pirmininkės Onos Mihe- 
lichienės namuose. Dalyvavo 
visos narės, ir tapo užgirta ta 
pati komisija rengti kitą card 
party, kaip buvo pereita p. šu
kių namuose, kuri puikiai pasi
sekė. Apie kitą party bus pra
nešta vėliau.

Aptarus kitus reikalus eita 
prie rinkimo valdybos. Pirmi
ninkė norėjo atsakyt, bet na
rės rankų plojimu vienbalsiai 

į ją apšaukė pirmininke, taigi p. 
O. Mihelichienė pasilieka tar
nauti ant toliau. Pagelbinin- 
kėmis išrinkta: L. Šukienė ir 
Elena Pečkaičiutė. Atsisakius 

J raštininkei, nauja raštininkė 
išrinkta Adelė Jukmonienė. Iž
dininke išrinkta taipgi nauja, 
Leona Peckaitis. Iždo globė
jomis: Grazaitienė ir Grigienė.

Darželio atstovės paliko tos 
pačios, pp. Mihelichienė ir O. 
Pečkaitienė. Nauja valdyba 
pasižadėjo ateinančiais metais 
dirbti visomis išgalėmis.

Klubas taipgi nutarė prisidė
ti prie “Dirvos” sumanymo su
šelpti vargingas šeimynas ir 
paaukavo $5. O. Pečkaitienė.

BASKET BALL, šį sekma
dienį, Gruodžio 20 d., Šv. Jur
gio parapijos basket ball ko
manda los basket ball su pora 
svetimtaučių komandų. Visas 
pelnas skiriamas Kalėdų fon
dui, šelpti suvargusioms Lietu
viu šeimynoms per Kalėdas.

Lošimas bus šv. Jurgio pa
rapijos salėje, pradžia 7:30 v.

Per pora metų šv. Jurgio pa
rapijos komandos puikiai atsi
žymėjo šiame sporte ir pakėlė 
Lietuvių vardą, užtaigi šitas 
jaunimas vertas visų paramos, 
kad galėtų dirbti su energija 
ir toliau. Kor.

MR. HELI), patyręs namų 
baldų prekiautojas, nupirko di
delę baldų krautuvę 6900 Su
perior avė., skersai gatvę ties 
Lietuvių sale. Jis yra geras 
Lietuvių draugas, jo motina pa
ėjo iš Lietuvos ir jis Lietuvius 
myli. Ta krautuvė seniau bu
vo žinoma kaipo Wieboldt Fur
niture. Mr. Held, atidarumui 
Lietuvių salės, padovanojo pui
kų veidrodį į moterišką kam
barį ir publikai išlaimėjimui 
puikią lempą sąįęs įkurtuvių 
dienoje, Gruodžio 27 d.

DRAUGIJOS, savo susirinki
muose nepamirškit išrinkti at
stovus į Lietuvių Darželio ^Są
jungą, taipgi įduokit jiems sa
vo metinę mokestį.

Kitas Darželio susirinkimas 
bus Sausio 9 d. Lietuvių salėje.

LINKSMU
KAIJDV

DAUGYBĖ 
NAUDINGŲ

DALYKŲ
ŠVENTĖMS DOVANŲ

Besiuliai Axminster patiesalai 
reguliarės vertės $34.50, Ka

lėdų Special $19.75.

TAIPGI KITI VERTI IKI 
$79.00, DABAR PO $49.00

Lempos, Stalukai
Rūkymo Pastovai, 
Cedro Skrynios, 
Veidrodžiai —

Viskas žemiausiomis 
kainomis.

HELD’S
F urniture 

(Buvus Wieboldt’s) 
6900 SUPERIOR AV.

Iš Collinwood
BERNELIŲ MIŠIOS. P. šv. 

N. P. parapijos Bernelių Mišios 
bus laikomos per Kalėdas 12 v. 
naktį. Bažnytinis vyrų choras 
pritariant smuikoms, giedos 
mišias ir Kalėdų .giesmes. An
tros mišios atsibus 8 v., o tre
čios 10:30 ryte.

“CARD PARTY”. Iš perei
tų dviejų card parčių laikytų 
pas pp. Dubauskus naujai pa
rapijai gryno pelno liko suvirš 
$30. šį šbštadienį, Gruodžio 19 
d., bus dar viena card party 
pas pp. Dubauskus (924 Na
thaniel rd.)

ATLAIDAI. Pirmieji naujos 
parapijos 40 valandų atlaidai, 
kurie čia įvyko Lapk. 29 ir Gr. 
1 ir 2 dd., buvo labai pasekmin
gi. Buvo keturiolika svetimų 
kunigų, kurie apart laikymo 
mo mišių ir vakarinių pamaldų, 
pasakė gražių pamokinančių 
pamokslų. žmonių per visus 
tris vakarus buvo pilnutėlė ba
žnyčia. Tokiu budu gerb. kle
bono Kun. Karužiškio planai 
ir pasidarbavimas atnešė gau
sius vaisius. Rep.

ŠAUKIT HEnderson 7783

ELYRIA
AUTO REPAIR

Joe P. Mrhar, Prop.
PATARNAVIMAS 24 VALANDŲ 

BĖGYJE — VIETA JŪSŲ 
AUTO DIENĄ IR NAKTĮ

Batteries, Tires, Ignition 
Brakes ir Motors

Visiškas vieno sustojimo patarnavi
mas.

6815-31 SUPERIOR AVE.

MIRĖ. Gruodžio 12 d. mirė 
Dr. V. Kudirkos narys, Anta
nas Kuzinauskas. Palaidotas 
Gruodžio 15 d. Dr. Kudirkos 
draugija parūpino paly dėtoj us 
ir pasiuntė gėlių vainiką.

E. 79th ST. GARAGE
PATARNAVIMAS SUGEDUS 

ANT KELIO 
GENERALIS AUTO TAISYMAS

VISOKIU IŠDIRBIMŲ KARŲ

1238 East 79th Street 
ENuicoit 2887 

Otis "Tullar, Prop.

NEW PRICES
Men’s Suits or Overcoats

Cleaned and Pressed ....'19c.
Men's Suits or Overcoats

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

Big Reduction on Repairing.
No Delivering 

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

J. C BLASER
Hard w a r e

Kalėdų Eglaitei žiburiai 59c augs.
Kalėdų Eglaitei aprodymai 5c ir 10c

DUOKIT DOVANAS KURIOS 
YRA NAUDINGOS.

6933 Superior Ave.

PHILLIP POSANTI
6216 Superior Ave.

Didelė krautuvė visokių daržo
vių. švari vieta, kainos že

mesnės negu kitur kur. 
Kviečiame Lietuves čionai.

FRANK DIMŠAS
BARBER SHOP

11 metų patyrimo plaukų kirpime 
ir barzdų skutime. Kainos pi

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

6504 Superior Ave. 
Arti East 65th St.

KALĖDOMS REIKMENYS
VISOKIAUSI ŽAISLAI NUO 10c AUKŠTYN 

Kalėdų Eglaitės parėdalai — 5c ir 10c 
j Bikrca Mazda Eglaitėms Bulbs (lemputės) — 3 už 25c 
j Eglaitės žiburiai — 69c Electric Toasteris — 89c
| Nerūdijanti peiliai ir šakės setas baltom rankenom $3.75

Boy Scout Peiliai — 49c.
i Praktiškos Dovanos — įrankiai — Namų Reikmenys — 

ir Elektriški Padargai
LOUIS EISENBERG

1169 E. 79th St. HARDWARE ENdicott 8805

EINAME IŠ BIZNIO
Štai jums proga nusipirkti visoje šalyje žinomų prekių 

už pigiau negu jos kaštuoja 
VYRIŠKI IR MOTERIŠKI PARĖDALAI 

FRIENDLY FIVE AVALAI 
MANHATTAN APATINIAI APVALKALAI 

KAYSER KOJINĖS IR PIRŠTINĖS 
SURETY CLUB SKRYBĖLES 

KAYLON MARŠKINIAI — ir tt. ir tt.

ADDISON ROAD DEPT. STORE
7402-4 Wade Park Avenue

Gražiausias rinkinis Gintarinių daly- 
kų, importuotų iš Lietuvos, tinkamų 4# 

apdovanoti žmonas, mylimas, 
taipgi vyrus ir vaikinus

Gintaras yra Lietuvos auksas — gintarinės do- 
vanos yra artimiausios Lietuvaitės ir Lietuvio 4^ 
širdžiai. Taigi ateikit pasirinkti dabar iki dar 4^ 
kitu neišrinkta. Kainos sulyginamai žemos — Ufa 
galit gauti Gintaro Dovaną nuo 75c aukštyn.

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

BALIUS

1859 East 55th St

^inilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LINKIME JUMS
LINKSMŲ KALĖDŲ

ir

Daugybė visokių Naudingų ir Praktiškų Dovanoms 
Reikmenų Vyrams, Vaikinams ir Vaikams.

Krautuve atdara kas vakaras

| JOHN JACOBY & SON
= 7036 Superior Ave.
F<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii{iiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

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

JewelersAttorneys

Banks Printers-Publishers

6820
Bulding Contractors

1308

Photographers

Confectioners Painters-Paperhangers

Dry Cleaners

Groceries-Meats
Restaurants

97206901
Tailors67161401

2047

BOLES. ANDERSON
1264 E. 71 Street

J. BARDZILAUSKAS
6412 White Ave.

P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

ANTANAS BARTKUS
1197 E. 79th St. HEn. 3535

MARTIN KAZEN 
6606 Superior Avenue 

M. ROMAITIS 
13416]Edgewood Avenue

VINCAS DEBESIS
7607 Stat Avė. Hend. 0732

JONAS BRAZIS
6905-07 Superior..av ENd. 0756

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

LIETUVIŲ BANKAS 
6712 Superior Ave, HEn. 2498

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

“DIRVA”
Superior ave. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS
E. 68th St. ENd. 4932

------------ “ Real Estate-Insurance
C. F. PETRAITIS 

6702 Superior Av. HEn. 7906

JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
Superior ave. ENd.

KAZ. OBELIENIS 
E. 66th St. HEn.

T. NEURA |
Hamilton ave. PR. 9709

Pirmas Didelis ir Puikus

Surengtas Lietuvių Sales B-ves atidarymui 
NAUJAI ĮRENGTOS

LIETUVIŲ SALĖS
Nedeiioj, GRUODŽIO-DEC. 27, 1931
Durys atdaros nuo 2 Vai., pradžia 2:30 po pietų

Kviečiame atsilankyti visus Salės šėrininkus ir abelnai vi
są Clevelando Lietuvių publiką pamatyti šią puikią, naujai 
ištaisytą Lietuvių Salę. Atidarymo iškilmės prasidės tuoj 
po pietų: bus trumpos Kalbos, kurias pasakys vietiniai kal
bėtojai. Fo to bus puikus Lietuviški ir Amerikoniški šokiai.

Šokiams grieš Lietuvių Tautiškas Benas
Įžanga ypatai tik 25c.

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

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

BE SKAUSMO traukimas
su “MILD AIR”

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

po ištraukimo.
Tikros $14 Naturalės Formos
Plates $9.25 (sutaupot $4.75) 

Šios plates yra tvirtos ir patogios 
burnoje. Išrodo natūraliai ir galima 

laisvai valgyti su jomis.
Reguliarės $35 “Nu-Form”
Platės $16 (sutaupot $19.00) 

22K Sanitariškas Bridge $4.50 
Visai naturalės išvaizdos plates ir 

laikys visų jūsų amžių.

$70.00 Tikra Nelužtanti HECOLITE Plate ............. $34.50
OFISO VALANDOS. 9 RYTO IKI 8 VAKARO.

DR. H. J. GREENE
Kampas Hough Ave.

HEnderson 9786

E R C E Examinations 
I KLL and Advice

NATURAL 
FORM

KALĖ DOS CIA P AT
Pirkites Savo Reikmenis Dabar

LAIMINGŲ IR GRAŽIŲ NAUJŲ 
METŲ

kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)
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DAREIR DĄRBININKĮ
Gelžkeliečiai ve 

mažint algas. Ne 
Amerikos gelžkeli 
savo posėdyje n 
siųsti milijonui g< 
darbininlhj per 
formali pranešim; 
nori numažint 15 
darbininkų algų.

Šio mėnesio 
gelžkelių kompan 
vai susivažiuos su 
tarnautojų unijų 
ir bandys ramiu i 
eiti prie algų su 
sutarties.

Columbus, O.
Bell Telefono k 
pasiryžo praleisti 
000 sumą Įvairiem.! 
stemos pagerinimi 
tuomi duoti užsid 
darbiams. Visokit 
nų reikės už $2,0 
$1,000,000 bus išm 
gomis.

Mt. Dennis, Ont 
lys-Knight autom 
dirbystė pašaukė 
darbininkų gryšti 
tuoj po naujų mei 
dirbtuvėje normai: 
1,000 darbininkų.

Iš Chicagos pei 
Clevelandą apie 1, 
bininkų A d d r c* s 
Multigraph k o r p 
kuri išstatė Clevel 
deli $1,000,000 vert 
ką. Darbininkai 1 
keliami dalimis tar 
1 iki Kovo pabaigi

Jeigu Chicagoj 1 
na darbų, tie dai 
nenorėtų keltis ki 
dabar turi sekti ku 
eina.

Francuzijoj 300. 
darbių. Paryžius, 
se dienose surinku 
pasirodė kad Fra: 
yra apie 300,000 
ir apie 1,500,000 k 
bininkij dirba tik 
tokiose firmose kui 
100 darbininkų ir 
Jeigu suimtų ir i 
firmų darbininkus 
apie 2,500,000 da 
dirbančių tik dalį 1: 
durna bedarbių yr 
žiaus srityje.

Vasaros metu. Fr 
didžiavosi kad netu 
darbių.

34 užmušta. Ira 
žojoje Azijoje, sus 
kareivių su kurdų g 
užmušta 14 kareivi 
plėšikų.


