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Balkanuose Užmušta 
Apie 800 žmonių

BAŽNYČIOJ NUŠO
VĖ PAČIĄ

Fairport, Ohio. — Kovo 
6 d. John Spisak, 44 m., pa
sislėpęs Šv. Antano katali
kiškoje bažnyčioje, palaukė 
iki a i eis jo žmona Į pamal
das, ir kuomet ji atėjo, pri
klaupė ties viduriu pirm 
sėdimosi, vyras paleido iš

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SUNAIKINO 34 KAI
MUS IR MIESTELIUS

$5,000,000 Į SAVAITĘ
Anglijos darbininkų ap- 

draudai nuo bedarbės pla
nas pasiekė $5,000,000 j sa
vaitę išlaidų, todėl tapo di
džiausią ir sunkiausia už
duotis su kokia Anglija su
sidūrė. Jeigu nebus gali
ma rasti geresnės išvados 
ir sulaikyti to dalyko, An
glija susilauks suirutės sa
vo finansų sistemoj.

1928 m. bedarbiams šelp
ti sunaudota $60,000,000, o 
1930 m. sunaudota $185,- 
000,000.

Paaiškėjo kad daugybė 
Anglijos darbininkų geriau 
mėgsta imti iš valdžios pa
šalpą negu darbo jieškoti, 
nes dirbant gauti} tik kelis 
šilingus j savaitę. Taip ir 
melžia valstybės iždą iki 
jame nieko neliks.

Dabartiniu laiku Angli
joje yra apdrausta 12 mili
jonų darbininkų, kurių di
delė dalis nedirba.

Londonas. — Per kelias 
dienas siautęs žemės dre
bėjimas Balkanų valstybė
se iki Kovo 9 d. sugriovė 
34 kaimus ir miestelius ir 
kaip neoficialiai spėjama 
paėmė apie 800 gyvasčių.

Drebėjimas palietė piet
rytinę Jugoslaviją, šiaurinę 
Graikiją ir vakarinę Bul
gariją. Tūkstančiai žmo
nių liko be namų, daug su
žeista.

Žemės sudrebėjimų buvo 
jausta net 30 vienas po ki
tam, menkų ir didelių, nuo 
kurių sugriauta namai ir 
griuvėsiuose užmušta žmo
nės.

Valdžia tuoj pasiuntė pa
galbą, nors su vargu buvo 
galima j nukentėjusias vie
tas pristatyti.

Su nelaime ten dar užėjo 
ir šalčiai.

Daugiausia paliesta Ju
goslavija, jos išgriauta 20 
miestelių ir kaimų.

-----------------------------------
ANGLIJA PRIĖMĖ TAI

KOS PLANĄ
Londonas. —Anglijos at

stovų butas priėmė Įstaty
mą, sulyg kurio Anglija tu
ri pasivesti Tautų Sąjungos 
ir Pasąulinio Teismo tarpi- 
ninkystei visokiuose tarp
tautiniuose ginčuose ir ne
susipratimuose, jeigu ne
galėtų tarp savęs susitai
kyti diplomatiniu keliu.

Šis Anglijos žygis reiškia 
didelĮ šuolĮ link taikos.

Pereitą savaitę toki pat 
taikymosi būdą patvirtino 
Francuzijos seimas.

New Yorke, ant vieno lai
vo ištikus garo katilo spro
gimui užmušta 5 darbinin
kai ir 3 kiti sužeista.

Kiek apitikrčs žinios ro
do, 1931 metais visame pa
saulyje bus užvesta už apie 
$11,000,000,000 Įvairių nau
jų publiškų arba valdiškų 
darbų. Apie pusė tos su
mos yra Suv. Valstijose.

Apie $3,000,000,000 bus 
išleista kelių budavojimui.

Kensington, Pa. — Čia iš
ėjo i streiką 1,800 audėjų 
prieš unijos viršininkų pa
tvarkymą ir sutartis su 
kompaniją. Unijos virši
ninkai stengiasi sutaikyti.

West Virginia valstijoje 
angliakasyklose per 1930 
metus užmušta darbininkų 
76 mažiau negu 1929 me
tais. 1929 m. užmušta 489, 
o 1930 m. — 413.

Fordo dirbtuvėse Detroi
te ir kitose šalyse per Va
sario mėn. padaryta 85,109 
automobiliai ir trokai, auk
ščiausia mėnesinė skaitlinė 
nuo pereito Rugsėjo mėn.

Valijoj sustreikavo 5,000 
angliakasių protestuodami 
prieš algų numažinimą.

Vokietijos seime priimta 
bilius apribojantis savai
tės darbą iki 40 valandų ir 
pavelijantis viršlaikio dar
bą tik išimtinuose atsitiki
muose, kad daugiau darbi
ninkų turėtų darbo.

SOVIETŲ KONGRESAS
Maskva. — Kovo 8 d. su

sirinko visos Rusijos sovie- 
I tų unijos kongresas. Ati- 
j rydamas kongresą, prem
jeras Molotov žaibais svai
dė Į visą kapitalistišką pa
saulį, ypač rėkavo ant Suv. 
Valstijų už Fish komiteto 
tyrinėjimą komunistų vei
kimo Amerikoje ir už he- 
Įleidimą tūlų Rusiškų pre
kių Į Ameriką.

“Amerika turi atsiminti 
kad jos eksportai priklauso 
nuo Rusijos importų”, pa
sakė Molotov.

Kadangi komunistai taip 
daug apie Ameriką rūpina
si, reikia suprasti kad Ru
sija be Amerikos pagalbos 
turėtų ąugriuti.

Moterų “Laisvė”
Sąryšyje su sovietų kon

gresu, Maskvoje buvo su
rengta “išliuosuotų mote
rų” diena: Moterų dalyva
vo kongrese apie trečdalis 
delegačių iš apie 1,500 at
stovų. Moterys demonstra
vo džiaugdamosi kad tapo 
“išliuosuotos”, kad gali ei
ti dirbti vietoj namie sėdė
ti prie pečiaus ir vaikų. Iš- 
tikro, dabar Rusijoje, nors 
mažai yra fabrikų, juose 
pakinkyta prie mašinų apie 
880,000 moterų. Mat, jos 
nuolaidesnės, paklusnesnės. 
Sovietų carai kiek galėdami 
drąsina, ragina moteris ei
ti į fabrikus.

JAPONIJA NUSIMI
NUS

Tokio, Japonija. — Japo
nijos imperatorienė pagim
dė kūdikį, bet vėl mergaitė. 
Jau ketvirta mergaitė gi
mė, o vyriškio sosto Įpėdi
nio vis nesulaukia.

Dabartinė Japonijos val
dovų dinastija išveda savo 
kilmę iš Saulės Dievės, A- 
materasu Omikami. Impe
ratorius Hirohito yra 124- 
tas nepertraukiamos eilės 
valdovas. Bijo kad ta ei
lė nenutrūktų.

levolverio penkis šuvius ir 
moteris sukrito. Jis greit 
pabėgo ir parbėgo namon. 
Moteris mirė nugabenta j 
ligonbutį.

Kada policininkas nuėjo 
Į jo namus, rado jį patį 
skiepe nusišovusį.

Jiedu abu jau buvo vedę 
antrą kartą, jis turėjo de
vynis vaikus su pirmesne 
žmona, o ji turėjo tris savo 
vaikus . su pirmesnių vyru.

Kada tėvas namie nusi
šovė iš vaikų nebuvo nei 
vieno kurie tą butų matę 
ar girdėję. Jis nepaliko jo
kio raštelio su paaiškinimu 
kodėl jis tokį darbą pasiry
žo padaryti. Jis buvo pa
prastas darbininkas.

Kaimynai pasakojo kad 
ta moteris buvo pasiryžus 
įieško t atsiskyrimo nuo jo.

UŽGIRIA GIMDYMŲ 
KONTROLIAVIMĄ
Suv. Valstijų Presbyteri- 

jonų Bažnyčios specialis 
komitetas užgyrė gimdymų 
kontroliavimą savo posėdy
je Pittsburge pereitą sek
madienį. Savo paruoštą re
zoliuciją tame klausime pa
tieks visuotiname suvažia
vime, kuris rengiama Ge
gužės pabaigoje Pittsbur
ge.

Tas komitetas taipgi pri
ėmė nutarimą kuris reika
lauja fiziško išegzaminavi- 
mo vyro ir moteries pirm 
apsivedimo.

Komitetas buvo paskir
tas nustatyti Presbyterijo
nų pažiūras į vedybas, per
skyras ir vėl vedimą. Tam 
pagerinimą jie rado tinka
mu ir priedą apie gimdymų 
kontroliavimą.

“Gimdymų kontroliavi
mas yra progresingas žin
gsnis ir mes dėsime pastan
gas kad visuotinas suvažia
vimas jį priimtų”, pasakė 
komisijos pirmininkas.

AR KARAS PAGERIN 
TŲ LAIKUS?

Rusija pradėjo dumpuot 
savo kviečius Meksikon — 
atvežta 3,000 tonų kviečių.

PERU VALDŽIA VĖL 
PASIKEITĖ

Lima, Peru. — Po savai
tės laiko po išvertimo pir
mesnės vyriausybės, kuri 
valdė apie pusmeti, naujo
ji vyriausybė vėl buvo iš
stumta ir jos vietas užėmė 
kariumenės viršininkai.

Naujoji vyriausybė paža- 
žadėjo leisti daryti rinki
mus ir sugrąžinti konstitu
cinę valdžią.

Naujas valdovas yra Lei
tenantas Pulk. Gustavo Ji
minez.

TYRINĖS PIENO 
KAINAS

Washington. — Suvieny
tų Valstijų Teisingumo De- 
partmentas ruošia užvesti 
tyrinėjimą visoje šalyje 
pieno kainų. Pasirodo kad 
daugelyje miestų pienas po 
senovei aukšta kaina par
duodamas, nors iš ūkinin
kų gaunamas žymiai pi
giau.

Taip pat bus tyrinėjama 
kodėl duona ne visur atpi
ginama.

SVARSTYS SOVIETŲ 
PRIPAŽINIMĄ

Washington. — Šiose die
nose Hoovero administraci
ja iškėlė klausimą pripaži
nimo sovietų Rusijos. Iki 
šiol buvo prisilaikyta atsi- 
nešimų į Rusiją kokius nu
statė aštuoni metai atgal 
valstybės sekretorius Hu
ghes.

Tarp reikalavimų Rusi
jai buvo tokie: turi sulai
kyt propagandą Amerikoje 
už nuvertimą šios šalies 
valdžios; atlygint $400,000,- 
000 Amerikos piliečiams ir 
atmokėt Amerikai kreditus 
duotus Kerenskiui sumoje 
$178,000,000.

NUO ŠALČIU IR PŪGŲ 
ŽUVO 21 YPATA

Chicago. — Vienatinė 
šios žiemos pūga peršlavš 
Illinois, Indiana ir Wiscon
sin valstijas su dideliu rūs
tumu ir paėmė 21 gyvas
tį. Maža dalis to blogumo 
palietė ir kitas valstijas.

Chicagos srityje privertė 
sniego apie 17 colių storu
mo. Mieste pastatyta prie 
sniego valymo 20,000 dar
bininkų.

Amerikos prekyba su už- 
rubežiais per Sausio mėn. 
žymiai nupuolė. Eksportas 
buvo $75,000,000 mažesnis 
negu tą pat mėnesį 1930 m. 
Importai sumažėjo net ant 
$51,000,000.

Eksportas į Rusiją padi
dėjo, per Sausio mėn. Ru
sija pirko iš Amerikos pre
kių už $14,789,997.

MASKVA PRISILAIŽO 
PRIE KANADOS

Sovietų Rusijos carai da
ro sutartis su Kanada se
kančiomis išlygomis: Rusi
ja ims iš Kanados įvairių 
mašinerijų’ už $10,000,000, 
už ką bent trečią dalį už
mokės iš Rusijos: atgaben
ta anglimi. Rusija taipgi 
pasižada nedumpuoti savo 
grudų Kanadoje:

Kuomet Kanada pradės 
gauti anglį iš Rusijos, tas 
žymiai atsilieps į Suv. Val
stijų anglies industriją.

Amerikos valdžia be abe
jo darys spaudimą į Kana
dą kad neužsidėtų su Rusi
ja tokiu mainikiu, nes ma
ža nauda iš $10,000,000, o 
kaimyniškų šalių santikių 
pabloginimui padarys gana 
daug.

VĖTRA ATLANTIKO 
PAKRAŠTYJE

New York. — Pereitą sa
vaitę visą Atlantiko pakra
štį peršlavė šaltis ir vėt
ra, kuri pridarė daug nuos
tolių ir paėmė keliolika gy
vasčių. Vėtra siautė Suv. 
Valstijų ir Kanados pa
kraščiu.

Atlantiko pakraštyje lai
vai pradėjo slėptis kad ne
būtų sudaužyti, bangomis 
užlieta daug žemų sričių.

Naujojoj Anglijoj vėtra 
padarė nuostolių už suvirš 
du milijonu dolarių.

ŠALČIAI EUROPOJE
Londonas. — Pereitą sa

vaitę Europą užklupo žie
mos vėtros su ledu ir snie
gu. Vokietijoj, Francuzi- 
joj ir kitose šalyse užėjo 
dideli šalčiai.

Paryžiuje pakilo Seino 
upė ir apsėmė nekuriu na
mų skiepus.

Amerikietė lakūnė, Ruth 
Nichols, Kovo 6 d. iškilo į 
orą 30,000 pėdų, tuomi pa
darydama moterišką aukš
tumo rekordą.

13 nužudyta. Kaliforni
joj kokiu tai paslaptingu 
budu žudoma Indusai. Šio
se dienose rasta lavonas be 
galvos buvusio universiteto 
studento, kuris tūlas laikas 
atgal gelbėjo policijai tyri
nėti pirmesnius Indusų nu
žudymus. Tokiu budu jau 
nužudyta jų 13.

Meksikoj, išvažiuojant iš 
Apasco miesto, apvirtus 
traukiniui Kovo 7 d. už
mušta 11 žmonių.

Kenansville, N. C., užsi
degus kalėjimui sudegė 11 
negrų kalinių. Kiti keli de- 
sėtkai kalinių išgelbėta.

Prisimindami pora gerų 
metų laike pasaulinio karo, 
kuomet daugelis uždirbda
vo po $20 į dieną, nekurie 
žmonės šneka kad niekas 
kitas nepagerins laikų kaip 
tik kitas karas. Jie sako, 
žmonių esą perdaug, reikia 
kad vėl kelis milijonus iš
muštų.

Taip kalba ne kapitalis
tai, bet paprastai darbinin
kai, apšnekėdami šiuos blo
gus laikus.

Ar ištikro kitas karas pa
dėtį pataisytų? Ne. Ku
rie taip mano labai klysta.

Sakysim, norint Ameri
koje gerovės, didelių už
darbių ir kad darbai eitų 
dieną ir naktį, reikia kad 
karas vėl butų Europoje ar 
Azijoje. Tada Amerika ga
mintų ir siųstų tenai karo 
reikmenis. Tada, supran
tama, darbai ūžtų kaip ūžė 
laike pereito karo.

Bet kąs butų jeigu karas 
persikeltų iš Europos arba 
Azijos į Ameriką?

Tiesa, vistiek reikti} ga
minti amuniciją. Vienok, 
tuoj čia butų suvaržyta 
maistas ir užeitų tokios pat 
bėdos kaip buvo Europoje 
laike didžiojo karo. Reiš
kia, tuoj ta laukiama gero
vė pasibaigtų. Kiekvienas 
sveikas vyras butų paimtas 
į karą, o dirbti turėtų tik 
tie kurie kariaut negali. Jie 
gal šiek-itiek užsidirbtų, bet 
tas neduotų gero visiems.

Po karo, Amerika liktų 
nualinta, skolose pasken
dus, apkrauta taksais — ir 
po gerovės.

Jeigu karas eitų tik Eu
ropoje ar kuriame kitame 
kontinente, Amerika dali
nai pasinaudotų, bet kitos 
valstybės vėl liktų taip nu
alintos kaip liko po perei
to karo, ir vėl negalėtų iš 
Amerikos nieko pirkti, kaip 
negali dabar, ir darbai vėl 
sustotų.

Amerika ištobulino maši
neriją iki aukščiausio laip
snio gaminimui reikmenų 
visam pasauliui. Bet po 
pereito karo pasaulis likęs 
biednas neįstengia pirkti, 
bando apsieiti su tuo ką 
patys pasigamina, ir Ame
rikos gamyba sustojo. Kas 
reikalinga pačiai Amerikai, 
tos mašinos padaro į kelias 
dienas ir paskui turi stovė
ti kelis mėnesius ir rudyti, 
o darbininkai laukti kada 
laikai pagerės.

Klaida yra manyti jog ki
tas karas atneštų gerovę, 
nes tik daugybę suviltų, 
kaip suvylė praeitas karas. 

* * *
Čia tuoj iššoka su save 

“gerovės planais” komunis
tai: net paprastas komunis
tėlis pasakys kad tik komu
nizmas išgelbės pasaulį nuo 
visų blogumų ir įves darbi
ninkams rojų.

Bet jie meluoja, ir apsi
gauna save tie kurie jiems 
tiki.

Gerai gyvena tas žmogus 
kuris visko turi. Taigi, jei 
komunizmas padarytų dar
bininkus buržujais arba ka
pitalistais, tada galima bu
tų sakyt kad darbininkai 
sulaukė gerovės.

Komunizmas tada butų 
geras jeigu jis duotų dar
bininkui vietoj vieno namo 
dar vieną, vietoj vieno au
tomobilio — du; ir taip to
liau. Bet prie komunizmo 
tvarkos darbininkui nevalia 
turėt nei namo, nei automo
bilio, nei žemės, nei daržo, 
nieko. Kas yra tavo tai 
yra ir visų. Kas yra visų
— tai ir tavo. Bet jeigu tu 
bandysi kuo nors pasinau
doti busi apšauktas kontr- 
revoliucijonierium ir busi 
komunistiškai paaukštintas
— dūšelė bus pasiųsta i 
dangų.

Komunizmo užduotis pa
daryt visus biednais.

Ir štai, kaipo geriausią 
pavyzdį matome Rusiją. 
Ten net maisto stoka, nors 
seniau prie carų niekas ne
badaudavo. Dabar Rusijo
je nustatyta kiek kas gali 
gauti duonos, ne kiek kas 
nori. Jeigu butų užtektinai, 
to nustatymo nebūtų, bet 
butų leidžiama pirktis kad 
daugiau pinigo iš biznio at
eitų.

Kalbant apie pinigus, vi
si turbut jau net užmiršot 
tą faktą kad komunistai ne- 
pripažysta pinigų. Rusijo
je norėjo įvest “rojų” pa
naikinant pinigus. Bet pi
nigai — tas kapitalistiškas 
padaras — negali išnykti ir 
komunistams visam pasau
lyje pinigas yra meiliausias 
žodis.

Kas įieško ubagystės, kas 
nori kad jo viskas priklau
sytų kitiems, o pats liktų 
be nieko, kas nori kad jam 
kitas ant sprando sėdėtų ir 
priverstų arti ar kitokius 
darbus dirbti be pasirinki
mo, tas tiktai gali geist ko
munizmo.

Gaila tik kad tą viską, 
pasietą po gražiais ko'mu- 
nistų agitatorių žodžiais, 
nekurie tamsesni darbirtin- 
kai priima ir laukia komu
nistų žadamo rojaus.

Darbininkas.

LATVIJOS KABINETAS 
ATSISTATYDINO

Ryga. — Rezignavo Col- 
minso ministerių kabinetas 
pareikšdamas kad seimo 
politikieriai visą laiką truk
dė vyriausybei vykdyti ša
lyje ekonominį programą.

Lenkija užsimanė nvohi- 
bicijos. Pradėta didelė agi
tacija už Įvedimą draudi
mo laisvo alkoholinių gėri
mų naudojimo. Gal preše- 
panams ir reiki: uždraus
ti, visada buvo girti i? dur- 
navodavo.

Dunojuje, Jugoslavijoje, 
susimušus laivams prigėrė 
15 ypatų.



Korespondencijos DETROIT
PITTSBURGH!

Naudinga dovana. Zeno
na Rajauskaitė, jauna bet 
gabi smuikininkė, jau tūlas 
laikas kaip dalyvauja vie
šuose parengimuose ne tik 
tarp Lietuvių bet ir tarp. 
Amerikonų grieždama kon-i 
Gertuose. Ji lanko Penn- 
sylvanijos Muzikos Konser
vatoriją, bet būdama bied- 
na mergaitė turėjo prastą 
smuiką.

Tačiau per Naujus Me-j 
tus ją aplankė vietos veikė-' 
jas ir geras tautietis biz
nierius P. Pivaronas ir ap
dovanojo puikia brangia 
smuiką! Zenona džiaugia
si savo nauja smuiką, nes 
ji gelbsti jai ir konservato
rijoje ir šiaip koncertuose 
geriau pasirodyt, todėl ji ir 
jos motina širdingai dėkuo- 
ja pp. Pivaronams už tokią 
vertingą dovaną. Sunku 
kitur rasti tokį Lietuvį biz
nierių kuris Įvertintų sve
timo talentą ir prisidėtų 
prie pastumėjimo su tokia 
gausia dovana.

P. Rajauskienė.

girdo dar vienas šūvis, ku
riuo jis persišovė per galvą 
ir pats mirė. Mergina nu
bėgo pas motiną pranešda
ma tą baisią žinią, ir ten 
nualpo. Ji tapo nuvežta Į 
ligonbutį ir randasi pavo
jingoj padėtyj.

Ji gyveno su savo moti
na, kuri ilgus metus buvo 
akla, bet pastaru laiku po 
operacijos atgavo regėji
mą.

Gavo darbo. Pittsburgo 
srityje kelios plieno išdir- 
bystės gavo užsakymą pa
daryti 1,050 vieno plieno 
prekinių vagonų, vežioji
mui didžiųjų geležies-plie- 
no gaminių. Ant tų vago
nų bus galima vežti po 90 
tonų krovinių, tai bus di
džiausi tos rūšies vagonai 
kokių dar nebuvo. Jų su- 
budavojimui bus reikalin
ga po apie 25,000 tonų plie
no kožnam. Jų bendra ver
tė bus $3,500,000.

Didelės suktybės miesto 
valdžioje. Miesto majoras 
turi teisę atlikti visus su
pirkimus maisto ir kitų rei
kmenų miesto ligoninei ir 
kitoms Įstaigoms. Bet iš
ėjo aikštėn kad majoras 
bene naudojasi miesto pi
nigais duodamas prastą 
maistą, o gyventojai turi 
mokėti didelius mokesčius 
po senovei. Spauda ir vi
suomeniškos organizacijos 
pradėjo reikalauti kad mie
sto taryba paskirtų komisi
ją ištirti dalyką, bet ta at
sisakė. Reiškia ir taryba 
eina išvien su majoru.

Dabar pradėta daryt dar 
didesnis spaudimas peržiū
rėti miesto knygas, pirki
mų sąskaitas ir išmokamus 
čekius.

Kas nors slepiasi už to 
visko kad majoras ir jo 
partijos kontroliuojanti di
duma taryboje neprisilei
džia prie tyrinėjimų.

Kaip kovoja su prohibi- 
cija. Lebanon, Pa. — Fe- 
deraliniai prohibicijos vir
šininkai surengė vienu lai
ku užpuolimą ant nužiūrė
tų viešbučių ir vietų kur 
•pardavinėjama svaiginanti 
gėrimai. Bet štai pradėjo 
bažnyčių varpai skambėti 
ir dirbtuvių švilpynės ūžti 
tuo laiku kai užpuolimas 
turėjo prasidėti. Sakoma 
jog tai buvo signalas per
sergėjimui kitų svaigalus 
pardavojančiųjų nuo fede- 
ralinių agentų užklupimo.

Daug ateivių deportuota. 
Iš Detroito srities per pas
tarus du metu tapo depor
tuota 1,250 svetimšalių, sa
ko distrikto imigracijos in
spektorius. Jo nuomone, 
tokio skaičiaus deportavi
mas žymiai sumažino kri- 
minališkus prasižengimus 
kokie paeina iš svetimšalių 
ateivių.

1929 metais deportuota 
virš 1,000 svetimšalių, 1930 
metais — tiktai 250. .

Inspektorius sako kad 
stropumas ateivių gaudy
mo nesumažinta, bet tas 
parodo jog ateiviai kurie 
gali būti deportuoti pradė
jo saugotis; nuo prasižen
gimų, jie pasidarė geresni 
pasimokindami nuo kitų.

Detroito policijos stotyje 
reguliariai laikomas fede- 
dalis inspektorius, kuris 
kasdien perklausinėja su
imtus nusižengėlius, tokiu 
budu išrenka tuos kuriuos 
liečia deportavimo Įstaty
mas. Tada juos paveda fe- 
deraliniams viršininkams ir 
jie buna išgabenami Į sa
vo gimtas šalis. R.

Nusižudė del meilės. Mc-

SHARON, PA.
Lietuvi p. Margevičių pa

tiko nelaimė: eidamas skle- 
pan pečiaus kurti parpuolė, 
nusilaužė savo koją, ir da
bar serga, gydosi namuose. 
Margevičius yra geras Lie
tuvis, bet gyvenimas jam 
šioje šalyje nesiseka.

Pas p. Kvedarus pereitą 
savaitę lankėsi iš Akrono 
Jonas Kičas ir Rumbučių 
šeimyna.

P. Bakunienės sveikata 
kiek pagerėjo, bet vis nu
siskundžia kad tikros svei-

keesport, Pa. — Vienas rai
šas vyras, Clyde Lindsay, 
40 m., iš Rochester, Pa., 
mylėjo savo tolimą gimi- 
nietę, Naomi White, 29 d. 
Pas ją atsilankydavo ir ti
kėjo kad ji eis už jo. Bet 
pereitą sekmadieni atsilan
kęs, paviešėjęs ir rengda
masis gryžti namon pa
klausė jos ar galės kitą sek
madieni vėl ją atlankyti. Ji 
trumpai atsakė: “Ne, ver
čiau nesilankyk daugiau”.

Tuos žodžius išgirdęs,

katos neatgauna. M. Ba- 
kunas yra “Dirvos” skai
tytojas ir jie augina gra
žią šeimynėlę. Jų vaiku
čiai gerai mokinasi mokyk
lose.

Vagiliai buvo pavogę au
tomobili F. Kvedaro sū
naus. Jis automobili sura
do, bet apgadintą. Mano 
dalis nuostolių bus paden
gta iš apdraudos kompani
jos. -Keliautojo Draugas.

New Yorke 1930 metais
Lindsay išsiėmė savo auto- nuo alkoholio ir nuo jo pa- 
matišką revolveri ir palei- einančių priežasčių mirė 
do tris šūvius į ją, sunkiai! 1.295 ypatos. Tiesioginai 
sužeisdamas. Paskui pasi- nuo alkoholio mirė 691 yp.
blxxxxxx x »TTYmxxnmrrxYTYTTX g nnrrnru

i SUSIVIENIJIMAS
: LIETUVIŲ AMERIKOJE :
- Didžiausia Lietuvių Organizacija ;

; 307 W. 30 Street New York, N. Y. !
; S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuviu I 
J Kolonijose. ’
■ Turtas: $1,404,038.14 ;
n S. L. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600. ir $1,000. '
J Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. t
J Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos Ilki- w
> mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis R 

nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- E
. ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų K 
" prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir į* 
J mergaites. L
j Infor"■>(•'in kraink*'“- i Centra aukščiau paduotu antrašu ar- v 
J ba Į vietiniu kuopų valdybas. ►
rrmiiiinininTiiiYmriTTiiilliniinmimiTrrn

LAWRENCE, MASS.
Apie streiką. Užpereitą 

savaitę čia iškilo streikas 
audinyčiose. Pirmiausia iš
ėjo j streiką vilnų šukuo
tojai del to kad darbdaviai 
pradėjo statyt du darbinin
ku ant 9 mašinų, kuomet 
pirmiau vienas darbininkas 
valdė tris mašinas. Darbi
ninkai negalėdami apdirbti 
visi metė darbą trijose Am. 
Woolen Co. dirbtuvėse, prie 
jų prisidėjo kiti darbinin
kai audėjai, ir viso sustrei
kavo virš 10,000.

Kompanija nėra s d a m a 
streiklaužių, susitarus su 
policija pradėjo darbinin
kus gatvėse vaikyt. Tada 
Įsikišo N. T. W. unija, pra
dėjo darbininkai organi
zuotis. Kompanija maty
dama kad nieko nepadarys 
nusamdė Airių ir Italų ku
nigus agituot prieš uniją, 
kunigai patarė areštuoti 
unijos organizatorius. Po 
to kunigai šaukė darbinin
kus Į bažnytines sales bal
suoti gryžti dirbti ar strei
ką tęsti. Balsavimai dary
ta po kelis kartus, ir taip 
varyta iki vidurnakčio. Po 
11 vai. nakties bažnyčių 
varpai ėmė gausti, tai buvo 
ženklas kad streikas nubal
suota baigti. Taip streikas 
tapo sulaužytas ir Kovo 2 
d. darbininkai turėjo gryž
ti prie darbo, neš bosai sa
kė kas neateis Į darbą tas 
jo neteks.

Laike streiko buvo areš
tuota penki organizatoriai: 
Edith Berkman, Pat Devi
ne, Alex Danilevič, W. T. 
Murdock, John Czarnecki.

“Dirvos” Skaitytojas.

Muzikos, Dainų ir Juoko 
Mėnesinis Žurnalas 
“MARGUTIS”

Išeina kas mėnesį nuo 16 iki 24 pusi, 
storumo. Eina treti metai.

Jame telpa kas numeris 2 daine
lės: chorui, arba solo, duetams.

Dainelės lengvutės su pritarimu 
piano.

Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy

stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.

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

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

Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

Adresas: 
“MARGUTIS”

2437 West t'9th Street 
Chicago, Ill. U.S.A.

I----- -------------------- -------- ■----- i

I Kanados Is •

Naujienos I
TORONTO, ONT.

Atsakymas Dilgėlei. Va
sario 26 d. “Laisvėj” ko
munistėlis koresp. Dilgėlė 
spjaudosi del vietos katali
kų surengto paminėjimo 16 
Vasario. Man neapeina kas 
minėjo, katalikai ,ar kiti, 
bet šiame atveju j e katali
kai pasirodė Lietuviais sa
vo tautos šventę paminėda
mi., Bolševikų Dilgėlei su
niežėjo liežuvis Į kam minė
jo Lietuvos. šventę, o ne 
Rusijos, todėl ėiįie; terliotis 
savo spaudoje.

Pirmiausia jis drabsto 
purvais B., Jis, girdi, per
ėjęs visas Lietuvių draugi
jas Montreale ir Torontoj, 
o dabar prisišliejo prie pa
rapijos. Mat, negerai ko
dėl nestojo prie jų. Dilgė
lė nebuvo Montreale todėl 
rašo tik prisiklausęs keno 
nors pletkų apie B.

Toliau draugučiui nepa
tiko K. kalba, kuris ragino 
Lietuvius palaikyti tautys
tę. Apie jo kalbą prirašo 
visokių niekų, ko visai ne
buvo išsireikšta. Draugu
čiui gaila kad B. pagyrė 
Lietuvos vyriausybę, o ne 
kruviną Maskvos carų des
potizmą. Jam užkliūva kad 
Lietuvoj darbininkai dirba 
miškuose ir gauną užsidir
bti, o'jis čiaTfė'i Iniške' ne
gauna dirbti.

Toliau draugutis prikiša 
jeigu Lietuvoje taip buvę 
gerai tai ko K J išbėgęs , iš 
jos. K. is’ tieftiiVoš nebė
go ir jo niekas nevijo, gali 
kada nori gryžti, bet drau
gutis D. tai buvo priverstas 
neštis kur nors, nes Lietu
voje išdavikams vietos nė 
ra, ir vargiai' jis ten rasti; 
vietos panorėjęs gryžti.

Korespondentas matomai 
prisiplakęs savo galvelėje 
košelės, kepė savo skaityto
jams blynelius, bet nieke 
daugiau. Greičiausia pats 
D. nebuvo nei tame susirin
kime apie kuri rašo.

Toliau jam užkliuvo ii 
klebonas Kun. Baronas, ii 
veikalas “Laisvės Kovoto
jai”. Kaslink to veikalo, jis 
bijo kad gali Lietuviai su 
Lenkais susipešti. Ko bi
jai. drauguži, tau j Lenku 
vaiską nereiks stoti ir nuo 
Lietuvių mušt negausi.

Patartina Dilgėlei nekis 
t i savo nosies į Lietuviškus 
reikalus, kurių nesupranta 
ir kurie jam neapeina. Je: 
draugutis myli Rusiją tai 
trauk ten, ko čia tau kan
kintis tilTp visokių fašistu 
ir’ kapitalistų, juk tavęs se
nai rojus laukia. Pipiras. 
-- ---- .---------- :-------- :-------------------------

MONTREAL
Darbai. “Dirvoje” mažai 

kas parašo apie Montrealio 
darbininkų patėtį, bet čia 

'.yra taip sunku su p ragy ve
lniniu kad negalima ir ap- 
! sakyt. Daug yra tokių mu- 
Įsų brolių kurie po metus ir 
du kaip nedirba ir darbo 
gaut negali. Kuo toliau 
jiems darosi sunkiau.

Buvo kalbama kad 
naujų metų bus darbų 
perdaug, bet jau praėjo 
ra mėnesių šių metų ir 
kaip darbų nebuvo taip ir voti. 
nėra. Nors čia buvo ap- -11 
šaukta laimės šalis, o žmo- -jSJu parašyta' 
nes atsirado tokioje nelai-i Petras Dabartinis,
mėje kad nežino kaip iš jos 
išeiti. Žmonės nori darbo, 
bet niekur jo niekas netu
ri jr neduoda. Dabar pier 
visą pasaulį yra prigamin- 
ita visokių gaminių, todėl ir E1

Akrono Naujienos

Šeimynoje
Pereitą sekmadienį, Kovo 8 

d., apie 8:30 v. vak., Adomas 
Kazlauskas trimis šūviais sun- 

tuo kiai sužeidė savo žmoną ir vie
nu šuviu pats persišovė į galvą 
ir krito negyvas. Moteris tapo 
nuvežta į Šv. Tamošiaus ligoni
nę, daktarai sako gal pasveiks. 
Jo lavonas tapo paimtas pas 
graborių, bet kada suvažiavo 
giminės, parvežė namon pašar- 

Palaidotas Kovo 12
Liko du vaikučiai, taipgi 

lis. Kitame numeryje bus

po
net
po- 
vis

d.
bro- 
pla-

fabrikantai nepradeda vėl 
dirbti iki nebus išnaudota 
tas kas turima. Per tai ir 
darbai sustojo. Niekad ne
buvo tokio nusiskundimo 
su darbais kaip šymet.

Kanadoj tokiame didelia
me žemės plote yra toksai 
mažas skaičius žmonių, o 
ir tai jie neturi iš ko pra
gyvent, bedarbių eilės. Ki
tos valstybės ant tokio plo
to žemės maitina kelis kar
tus daugiau gyventojų.

A. Bullocks.

DAYTONT I ': '
Remkit savus biznierius 

ir Lietuvių draugus. Vien
tautis A. J. Fretic gavo Į 
savo krautuvę naujų ava-

Mirė. Kovo 2 d. Peoples 
ligoninėje mirė Niek Whi- 

. te, 50 metų anyžiaus. Sa
koma jo tikra pavardė bu
vo Nikodemas Vaitkevi- 

■čius. Akrono Lietuviai jį 
pažinojo laike jo ilgų metų 
tarnavimo pas Dr. Brown. 
Palaidotas Kovo 4 d. Glen
dale kapinėse.

New Yorke liko areštuo
tas Akronietis Jonas Gus- 
tovsky, nežinia ar Lietuvis 
ar Lenkas. Jis kaltinamas 
pavogime 1925 metais 
A. Janusevich $5,000.

Vagys dienos metus 
Peoples Dairy pieninės 
lektoriaus vežusio į banką 
pinigus, pastoję kelią atėmė 
$3335. Policija ėmėsi va
gių jieškoti.

P-lė Stella Tamošauskai- 
tė praneša kad ji su kitais 
vaikais mokinasi Lietuviš
kų dainų ir vaidinimo. Per
statymas atsibus Balandžio 
11 d., po Velykų. Dainavi
mo ir vaidinimo vaikus mo-

kas šį pusmetį turėjo surin
kti taksų $9,000,000, bet’ su
rinko vos $3,000,000. Iki 
uždarymo taksų surašymo 
knygos Kovo 20 d. mano 
surinkti dar pora milijonų, 
taigi truks apie keturių mi
lijonų dolarių.

Apskrities ir miesto ko- 
misijonieriai svarsto kaip 
sumažini miesto ir apskri
ties darbininkų skaičių, o 
nekurie bedarbiai dar lau
kia pavasario manydami 
gauti miesto darbą.

Jei dar porą metų pabus 
tokia bedarbė, apskrities 
iždininkas nesurinks nei 
poros milijonų dolarių. Ne 
veltui labai daug namų sto
vi tuščių. Kas bus toliau?

Keliautojas.

nuo

nuo 
ko-

Grafo Zep- 
atvykęs i Akroną 
pranešė jog jisai 
priimti Amerikoje 
helium dujas pri- 

nes

lų Velykoms, kiniuos išpar-ip-jna p_j£ Yurgelaitė. Ji at- 
duoda j gana žymiai . nupi- ]jeka dideli kultūros darbą 

tarp musų jaunimo.
Sumažėjo ineigos. Akro

no laikraščiai rašo jogei 
Summitt apskrities iždinin-

ginta kaina. Visiems Lie
tuviams patartina avalines 
pirktis pas savo biznierių.

Stasys Kubilius, buvęs 
Akronietis, atidarė plaukų 
kirpyklą ir skutimo įstaigą 
(barber shop) ant Leonard!' 
ir Baltimore gatvių kampo.' 
Visi Lietuviai privalo pa
remti savo tautietį atneš
dami pas jį savo plaukus ir 
barzdas, 
sinešti. 
sipažinti 
rium.

W. B. 
tis, atidarė 
dantų taisymo įstaigą ant 
810 Troy st. Kadangi iki 
šiol Lietuvių apgyventoje 
srityje nebuvo dantų dak
taro, dabar ta spraga jau 
užpildyta, ir nėra reikalo 
važiuoti į miestą dentistų 
jieškoti. J. A. U.

Naudos helium dujas ze- 
pelinuose. Dr. Hugo Ecke- 
ner, zepelinų budavojimo 
korporacijos pirmininkas ir 
komandierius 
pelino”, 
pagaliau 
pasiryžo 
išrastas
pumpavimui zepelinų, 
helium dujos nedega, kuo
met iki šiol naudojamos hy- 
drogeno dujos yra sprogs
tančios rūšies.

D r. Eckener ruošia pla
nus komerciniams zepeli- 
nams budavoti, todėl priėjo 
prie išvedimo kad saugiau 
bus naudoti nedegamas du
jas, nors jis iki šiol sakė 
kad prie gabių orlaivio 
žiūrėtojų ir hydrogeno 
jos nepavojingos.

Jis rengiasi budavoti
000,000 kubiukų pėdų dujų 
talpos zepelinus vežiojimui 
pasažierių.

UŽ-: . 
du- , .

7,-

iš kur nereikės iš- 
Gausit progos su
su nauju biznie-

Gerber, Amerikie- 
modernišką

i

A. J. FRETIC
706 Valley St. Dayton, O.
Vienatinė Lietuviška avalų 
parduotuvė, 
moderniška 
Broliai 'ir 
prisiminkit 
priežodį,

L’ietuviška 
ir senų avalinių 
taisymo įstaiga, 
sesers Lietuviai, 
seną Lietuvišką 

Savas pas Savą’’.

$

A T ES mokame už Lietuvos 
—’■Y- Laisvės Paskolos Bonus 
brangiausia negu visos kitos 
Įstaigos Amerikoje. $80 už 
$100 vertės Bona ir $40 už 
už $50 vertės, tiktai su ke- 

,tūriais neprinokusiais kupo
nais.

Norėdami parduoti, kreip
kitės ypatiškai arba prisiųs- 
kit registruotam laiške. Tuoj 
gausit banko čeki.

Pr i ren g i a m e doku m e n t u s 
keliauninkams, parduodame 
laivakortes ant visu ekskur
sijų rengiamų per Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjun
gą. Siunčiame pinigus Lie
tuvon. (15)

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St.

' Chicago, Ill.’ ■ •

Labai Svarbi Žinia
Del Važiuojančiu

Į LIETUVĄ
Skandinavų-Amerikos Linija

Trečia Klase

Tiktai '150 ’SS’
Laivakortės yra geros dviem metam

Nepraleisk šios Progos ir Važiuok Lietuvon
vienu iš sekančiu laivu:

FREDERIK VIII
UNITED STATES
FREDERIK VIII
Tolesnių žinių kreipkitės

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragentai Paštui Vežioti

27 WHITEHALL STREET, NEW YORK CITY 
248 Washington St., Boston, Mass.

130 La Salle St., Chicago, Ill.

pas

Kovo-March 21 
Balandžio-April 11 
Balandžio-Apri! 25 

savo vietini agentą arba

JAU GATAVA! SMAGIAUSIA KOMEDIJA IŠ VISU!

Žentai iš Amerikos
Dviejų Aktų Komedija — 56 psl. didumo, Juokų Įvalias!

Veikalas neperilgas, trunka tik apie pusantros valandos suvai- 
dinimui. “Žentai iš Amerikos” kaip tik tiks teatrų statytojams dar 
šį pavasarį po Velykų išmokti ir pastatyti. Reikalinga 7 knygelių, 
nes visos rolės ilgos, bet kas užsisakys per Kovo mėnesį, gaus 7 kny
geles už $3.00. Pinigus siųskit iškalno — $3.00 laiške, arba čekį ar 
money orderį. Knygeles gausit tuojau, nes jau gatavos.

Kaina 50c. už knygutę. Reikia 7 knygelių. Gausit jas 7 už $3.00.

“rHRVA.” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Anglik
Musų laikraščiui 

kiai minima Anglišl 
Anglikoniška bažnj 
čiaus skaitytojams r 
kiai žinoma, kas t 
bažnyčia. Užtai č 
stengsime tą bažm 
aiškint, kas ji tokia ! 
ji atsirado.

Anglikoniška 1 
šiek tiek panaši į 
bažnyčią savo stil: 
katalikų bažnyčios i 
ji nepriklauso, da 
laiku popiežius ją y 
kęs.

Anglija seniaus ] 
talikiška valstybė, i 
raliai visuomet bu' 
mais popiežių vasa 
iki 1509 metų, kad 
jos karalium tapo 1 
VIII, viešpatavęs 
m. Šitas karalius 
buvo ištikimas kata 
nyčiai, o 1521 m. V 
kilus Liuterio refo: 
jis stojo kovon su 
pasekėjais ir net 
knygą “Apgynima 
nių Sakramentų”, 
Liuterį barė komp 
jančiais teologiją 
už ką popiežius jį a 
jo titulu “Defense 
(apgymėjas tikybos 

0 vienok po ke 
šitas karalius atsii 
katalikų bažnyčios 
priežasties: 1527 m 
skaitė, kad jo šei 
gyvenimas yra ne 
r sulyg Maižio 
(riešingas Dievo ' 
cangi iš septynių 
veno tik viena du 
riškos lyties vaik 

' ir todėl Anglijos i 
turėjo Įpėdinio, 
buvo žmoną, Kate 
gonietę. Sugalvoji 
kaip nors atsiki 
žmonos Katarino 
antrą, kuri pagir 
to įpėdinį. 1504 m 
Julius II buvo jai 
dispensą, tačiau 
Henrikas abejojo 
dispensas nėra 
Dievo valiai, ir 
žius turi tiesą toki 
sus suteikt. Toki; 
nėse jam esant, ke 
go jo žmona Katai 
greitai ne pasveil 
įsimylėjo į savo i 
naitę, Oną Bclein, 
siryžo vest už žn 
gaut legališką pei 
griebėsi politikes 
kė ryšius su popi 
bai palankiais H; 
ir pristojo prie 
lygos, bet netruki 
nos giminaitis, ka 
rolls V, užkariavi 
popiežiaus likosi 
valdžioje, ir to 
Henrikui nešimai 
lės užrūstint sav 
tą.

Metui praslink 
žius Klemensas V 
pss karalių Her 
legatą, idant tas j; 
nuo jo pasiryžim 
atvykus ir ėmus ] 
karalių, šis įsižeic 
kė, kad jis savo 
pats mokės dalyk 
kyt. Patarus sav 
riui (protestonu 
well, karalius pag 
sai katalikų dvasi 
glijoje, jei ji kk 
piežiaus legato pi 
Oną Bolein įšilę 
kambarius; jo ti! 
na Katarina, ga 
žiaus leidimą, i 
iškeliavo pas sav

Nesulaukdamas 
popiežiaus sutiki:



DIRVA 3

aujienos Į Anglikonų Bažnyčia
Musų laikraščiuose tan- 

s šį pusmetį turėjo sūriu, kiai minima Angliška, arba 
taksų $9,000,000, bet su. Anglikoniška bažnyčia, ta

ko vos $3,000,000. IĮq gjaus skaitytojams nėra aiš- 
iarymo taksų surašymo kiai žinoma, kas ta tokia 
/gos Kovo 20 d. mano 
inkti dar pora milijonų, 
p truks apie keturių ink 
nu dolarių.
.pskrities ir miesto ko- 
ijonieriai svarsto kaip 
tažint miesto ir apskri- 

darbininkų skaičių, o 
urie bedarbiai dar lau- 

pavasario manydami 
ti miesto darbą.
i dar porą metų pabus j 
a bedarbė, apskrities 
linkas nesurinks nei j 
s milijonų dolarių. Ne i
ii labai daug namų sto- ’ 
iščių. Kas bus toliau?

Keliautojas,

iau 
ržo 
as

ūdos helium dujas ze- 
uose. Dr. Hugo Ecke- 
zepelinų budavojimo 

i racijos pirmininkas ir 
ndierius “Grafo Zep-

a t vykęs i Akroną 
pranešė jog jisai 

priimti Amerikoje 
helium dujas pri-

avimui zepelinų, nes 
i dujos nedega, kuo- 
:i šiol naudojamos hy- 
io dujos yra sprogs- 
s rūšies.
Eckener ruošia pla- 
lomerciniams zepeli- I 
mdavoti, todėl priėjo ; 
vedimo kad saugiau 
udoti nedegamas du-, 
irs jis iki šiol,sake 
ie gabių orlaivio už-> 
jų ir hydrogeno du-, 
>ą vėjingos.
engiasi budayoti 1,- ■ 
kubif.kų pėdų dujų 

cepelinus vežiojimui 
•ių.

dėjo Yorko i? Kantaro ka
talikų vyskupijoms kontri
bucijos 118,000 svarų ster
lingų, o parlamentas nu
sprendė paskirt katalikų 
bažnyčios viršininku patį 
karalių Henrikų. Kada pa
šauktiems vyskupams pa
statyta klausimas ar jie su 
tuom sutinka, vyskupai ty
lėjo; tylėjimas paskaityta 
sutikimu, tik už kelių mėne
sių prieš pat mirtį Warmho 
vyskupas parašė raštą, pro
testuojanti prieš parlamen
to pasikėsinimą ant atali- 
kų bažnyčios. Nesulaukiant 
popiežiaus nusileidimo, ka
ralius slaptai susituokė su 
buvusia savo tarnaite Ona. 
Paskirtas karaliaus Kan- 
tuaro vyskupu T. Cranmer, 
prisiekė popiežiui paklusny
bę ir karaliui kartu; šitas 
vyskupas tik pusmečiui pra
slinkus, karaliui suteikė 
perskyrą nuo tikrosios jo 
žmonos Katarinos, ir cere
monijos prašalino ją nuo 
karaliaus rūmų. Dabar ka
ralius viešai Įvedė į rumus 
savo antrąją žmoną ir ją 
vainikavo. Parlamentas pir
mą jo žmoną Katariną ir
gi prašalino nuo karališkų 
ryšių, o jos dukterį nuo pa
veldėjimo sosto.

Žinia

Linija

aipedę 
atgal 
tam

Lietuvon

March 21
i-April 11
'-April 25
agentą arba
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C CITY
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LOS <
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snvai- 
is dar 
/■gelių, 
r kny- 
jkį ar

i $3.00

■land, O. i

Ara- 
todėl 
savo 
vest

bažnyčia. Užtai čia pasi
stengsime tą bažnyčią pa
aiškint, kas ji tokia ir iš kur 
ji atsirado.

Anglikoniška bažnyčia 
šiek tiek panaši į katalikų 
bažnyčią savo stilium, bet 
katalikų bažnyčios erarhijai 
ji nepriklauso, dargi savo 
laiku popiežius ją yra iškei
kęs.

Anglija seniaus buvo ka
talikiška valstybė, ir jos ka
raliai visuomet buvo ištiki
mais popiežių vasaliais, net 
iki 1509 metų, kada Angli
jos karalium tapo Henrikas 
VIII, viešpatavęs iki 1547 
m. šitas karalius nuokart 
buvo ištikimas katalikų baž
nyčiai, o 1521 m. Vokietijoj 
kilus Liuterio reformacijai, 
jis stojo kovon su Liuterio 
pasekėjais ir net parašė 
knygą “Apgynimas septy
nių Sakramentų”, kurioje 
Liuterį barė kompromituo
jančiais teologiją žodžiais, 
už ką popiežius jį apdovano
jo titulu “Defenšor fidei” 
(apgynėjas tikybos).

O vienok po kelių metų 
šitas karalius atsimetė nuo 
katalikų bažnyčios, dėl šios 
priežasties: 1527 m. jis apsi
skaitę, kad jo šeimyniškas 
gyvenimas yra nelegališkas 
'.r sulyg Maižio įstatymų, 
priešingas Dievo valiai, ka
dangi iš septynių vaikų gy
veno tik viena duktė, o vy
riškos lyties vaikų nebuvo 
ir todėl Anglijos sostas ne
turėjo įpėdinio. Vedęs jis 
buvo žmoną, Katariną 

'gonietę. Sugalvojo jis 
kaip nors atsikratyt 
žmonos Katarinos, ir
antrą, kuri pagimdytų sos
to įpėdinį. 1504 m. popiežius 
Julius II buvo jam suteikęs 
dispensą, tačiaus karalius 
Henrikas abejojo ar toks 
dispensas nėra priešingas 
Dievo valiai, ir ar popie
žius turi tiesą tokius dispen
ses suteikt. Tokiose abejo
nėse jam esant, kartą susir
go jo žmona Katarina, ir tai 
greitai ne pasveikstant, jis 
įsimylėjo į savo rūmo tar
naitę, Oną Bclein, kurią pa
siryžo vest už žmoną. Kad 
gaut legališką perskyrą, jis 
griebėsi politikes: pertrau
kė ryšius su popiežiui nela
bai palankiais Hapsburgais 
ir pristojo prie popiežiaus 
lygos, bet netrukus, jo žmo
nos giminaitis, karalius Ka
rolis V, užkariavo Romą ir 
popiežiaus likosi Karolio V 
valdžioje, ir todėl dabar 
Henrikui nesimatė jog ga
lės užrūstint savo potenta
tą.

Metui praslinkus popie
žius Klemensas VII išsiuntė 
pas karalių Henriką savo 
legatą, idant tas jį atkalbėtų 
nuo jo pasiryžimo. Legatui 
atvykus ir ėmus prikalbinėt 
karalių, šis įsižeidė ir pasa
kė, kad jis savo valstybėje 
pats mokės dalykus patvar- 
kyt. Patarus savo sekreto
riui (protestonui) Crom
well, karalius pagrūmojo vi
sai katalikų dvasiški jai An
glijoje, jei ji klausytų po
piežiaus legato patarimo, ir 
Oną Bolein įsileido į savo 
kambarius; jo tikroji žmo
na Katarina, gavus popie
žiaus leidimą, iš Anglijos 
iškeliavo pas savo gimines.

Nesulaukdamas karalius 
popiežiaus sutikimo, jis už-'

Formavimasis Naujos 
Bažnyčios ,

Popiežius Klemensas VII 
pasmerkė tokią perskyrą 
karaliaus sutuoktuves, ir 
patį vyskupą Cranmer už 
atlikimą visų ceremonijų. 
Parlamentas išleido įstaty
mą, kuriuom prisakyta vi
siems Anglijos pavaldinams 
skaityt karalių vyriausiu 
bažnyčios viršininku, o to 
neklausantieji bus bausti 
mirčia. Naujas popiežius 
Paulius III iškeikė karalių 
Henriką ir pagrūmojo iškei- 
kimu visų kurie jį skaitys 
bažnyčios viršininku, kartu 
ir dvasiškijai, klausančiai 
popiežiaus, prisakė iš Angli
jos išsikraustyt. Tokiu būdu 
nutruko ryšiai tarpe popie
žiaus ir Anglijos karaliaus, 
ir prasidėjo formavimas 
Anglikonų bažnyčios, kuri 
vėliaus pavadinta bažnyčia 
Episkopalų. Karalius pasi
laikė visus katalikų kunigus 
ir vyskupus, ir liepė jiems 
bažnyčioje užlaikyt visas 
katalikų formas, o pats pa-į
sivadino “apgynėju kataliką 1,

tikybos”.
Kiek palaukęs karalius 

vienok liepė į pamaldas į- 
vest tūlas pamainas ir iš 
maldų išimt garbinimą 
šventųjų ir šv. Mergelės 
Marijos. Vėliau liepė užda
ryk visus vienuolynus, o tų 
turtą pasiėmė savo naudai; 
leido šventrašti išverst An-' 
gliškon kalbon ir viešai par- 
davinėt. Paskui karalius lie
pė parlamentui išleist įsta
tymus, kuriais skirta mir
ties bauda kiekvienam, ku
ris abejotų apie tikrumą 
Kristaus kūno ir kraujo ko
munijoje, kas pageidautų 
komunijos dviejuose pavida-; 
luose, niekintų mišias, ausi
nę išpažintį ir kunigų celi-• 
batą, net priversta tulus ku
nigus, kurie buvo vedę, at
siskirt nuo savo žmonų ir 
su jomis nieko neturėt.

Taip elgdamasis karalius 
manė suminkštint popie
žiaus užsirustinimą ir gaut 
palankumą popiežiui palan
kiųjų valdovų, tačiaus Liu
terio reformacijai siaubiant 
katalikų pasaulį, niekas ne
kreipė domės į karaliaus 
Henriko teorijas. Anglijos 
katalikų bažnyčia atskirta 
nuo popiežiaus, vis keitelio- 
josi savo formose, ir šian
dien ji dar nenusistovi ir 
tankiai kyla dideli ginčai' 
tarp išpažintojų ir pačių 
dvisiškių, už vienus ar kitus 
dalykus, Pernai ten ėjo di
deli ginčai už įvedimą nau
jos maldaknygės, kuri dau
gel kuom lyginasi katalikų

maldaknygei; fanatiškesni 
išpažintojai šitą knygą va
dina “katalikiška”, o jos ša
lininkus vadina popiežiaus 
šalininkais arba ‘papistais’.

Dabar šitos bažnyčios 
tvarkon karalius nesikiša; 
jos visą tvarką veda susi
rinkimai, kuriuos sudaro 
dvasiškiai ir kongregacijų 
įgaliotiniai, bažnyčios išpa
žintojai. Augščiausia baž
nyčios valdžia priklauso 
antvyskupams, kurie prak-

tikon vykdo susirinkimų 
arba sinodų nutarimus.

Šiaip Anglikonų, ar epis
kopalų bažnyčia, kitose ša
lyse neprigyja. Net Kana
doje ir Suvienytose Valsti
jose ji nesiplečia, nors nuo 
seniai bažnyčių čia yra. Už
pernai Balkanuose kilus vai
dams tarpe ortodoksų, keli 
Anglijos vyskupai buvo nu
keliavę ten, tikėdami tarpe 
besivaidinančių ortodoksų 
rast pritarėjus ir ten įsteigt

savo bažnyčią, tačiaus pase
kėjų nesurado.

V. S. Jokubynas.
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GYDUOLĖ, KURI

Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules’’, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose,'yra ma
lonios ir lengvos imli. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai” 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

AND
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Jeigu turit šaltį prašalinkit jį tuo
jau. Jeigu neturit tai dėkit visas 
pastangas aspisaugojimui. Jie yra 
pavojingi.

Kožnas mažas persišaldymas ką 
turėjot palieka jūsų sistemoj keletą 
ligos perų. Gal to nejaučiat ir pa
tampai lengva auka net mažiausios 
epidemijos kurios užeina bėgyje žie
mos menesių. /

Milijonai dabar naudoja garsųjį 
Pure Herb Laxative Tonic vadinamą 
Bulbarian Herb (Blood) Tea praša- 
linimui šalčių ir greitam sustiprini
mui sistemos. Gausios sultys išduo
damos iš tų žievių, šaknų, lapų ir 
kamblių, išgėrus karštą einant gulti, 
veikia tuojau.

Apsisaugojus nereikia gailėtis ir 
Bulgarian Herb Tea (Arbata) nau
dojama visoj šeimynoj nors porą sy
kių į savaitę pagelbės palaikyti kū
ną geroj sveikatoj. Parsiduoda vais
tinėse visur, 35c, 75c, $1.25, arba 
užsisakykit pačtu didelę šeimynos 
mieros dėžutę už $1.25. Adresuokit 
Marvel Products Co., 207 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

! Skaityk ir Naudokis ! 
Jei Nori Žinot Kas Pasaulyje Dedasi 

Skaityk 

“Amerikos Lietuvį”
Savaitinį Amerikos Lietuvių laikraštį 

Jo kaina: S. V. $1.50; Užsinyj— 
Lietuvoj 82 Metams

Bet kas dabar užsirašys ’Am. Lietu
vį’ iki pabaigai šio menesio ir pri

sius $2, gaus per ištisus metus

Laikraštį Dovanai
ir Dviejų Dolarių Vertės Knygomis

KAS
prisųs vieną dolarį ($1) tas gaus 

Laikraštį Dykai
per pusę metų ir $1 vertės knygų.

KNYGAS GALI IŠSIRINKT Iš ČIA 
SUŽYMĖTO SĄRAŠO:

1) —Lietuvių Kalbos Gramatika 50c
2) —Vokiečių Kalbos Rankvedis 35c
3) —Prancūzų Kalbos Rankvedis 50c
4) —Aritmetikos Lekcijos_____  50c
5) —Belaisvio Balsas ________ 15c
6) —Paslaptys Lošimo Kazyrcmis 25c
7) —Didysis Sapnininkas_____  75e
8) —Esperanto Kalbos Rankvedis $1

Visuomet rašykit šiuo antrašu:
‘AMERIKOS LIETUVIS’

14 Vernon St. Worcester, Mass.

Už $3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Diivą”

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS 
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti
Tarp

NEW YORKO - KLAIPĖDOS
(čPcr- Čfodh ert l^LirxjxI, c^t)£xLija. ) 

Šymet Trys Speciales Ekskursijos Į Lietuvą 
' POPULIARIU MOTORLAIVIU
GRIP S HOLM 

Baland. 30, Birželio 27. IJepos 23 
Del kitų išplaukimu iš New Yorko greitam susisieki

mui su KLAIPĖDA, iliustruoto cirkuliorio su žemėlapiu 
ir kainų, kreipkitės į savo laivakorčių agentą arba į:

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St. (Tel. Bowling Green 9-8787) New \ork 
181 N. Michigan Ave. i 1° Stata Street 

Chicago, III. Boston, Mass.
Informacijos ir kitos žinios teikiamos nemokamai.

Saulės Spinduliai Minkština

LUCKIES
palankūs jūsų gerklei

© 1931, The 
American

Tobacco Co.rf
Mfrs.

Jūsų gydytojaus 
patarimas yra: Būk 
lauke, atvirame ore, 
kvėpuok giliai; fi
ziniai mankštinkis 
minkštinančiuose M- 
ulės spinduliuose ir 
laikas nuo laiko 
patikrink savo kū
no sveikatą.

Jūsų Gerkles Apsauga — Prieš knitejimus—prieš kosulį

“It’s toasted”

Kiekvienas žino, kad saulė nokina — del to 

“SPRAGINIMO” proceso naudojami Ultra Violetiniai Spindu

liai. LUCKY STRIKE-pagaminti iš geriausių tabakų-Derliaus 

Grietinės - DAR - IR “SPRAGINTI” - ir extra slaptas šildymo 

procesas, gerklę erziną aštrumai, kurie yra visokiame žaliame 

tabake “SPRAGINIMU” pašalinami. Jie parduodami kitiems. 

Jų nėra jūsų LUCKY STRIKE cigaretuose. Nenuostabu, kad 

LUCKIES visuomet palankus jūsų gerklei.



KOMUNISTAI PRALAIMĖJO
 *---------------------------

Musų rrrevoliucijonieriai 
komunistai pralaimėjo taip 
negražiai kaip tik gali pra
laimėti. Nieko didesnio mu
sų Lietuviškame gyvenime 
Amerikoje nebuvo iš pusės 
nenusisekimų kaip šis ko
munistų nenusisekimas Su
sivienijime Lietuvių Ame
rikoje. Per dvylika metų 
dirbti, ir gabaus sulaukti 
kad to darbo vaisius nune
šė vėjai, yra labai skaudu.

Štai komunistų organai 
praneša kad iš jų tveriamo 
“darbininkiško” “susivieni
jimo” palieka tik “apšvie- 
tos” ir “kultūros” draugi
jėlė, kadangi jiems uždrau
sta ‘daryti biznis po prie
danga “pašalpinės” organi
zacijos.

Pašalpinio susivienijimo 
sutvėrimui reikalingo skai
čiaus narių nesudarė, nors 
per kelis kartus šaukė-rėkė 
kad jau juos turi ir kad 
čarterj gavo. Pasirodo kad 
tas buvo tik padrąsinimas 
kitų, melagingu budu, stoti 
prie jų ir pagelbėt sudaryt 
reikalingą narių skaičių.

Nepasisekimas suorgani
zuoti “susivienijimą” yra 
sulyginamai maža bėda su 
tais jų užsimojimais kurie 
ėjo pirm to.

Komunistams svarbiau
sia buvo užkariaut musų 
Susivienijimą, o tada pasi
girt Maskvai kad ve MES 
valdom Amerikos Lietu
vius. Šis bandymas’ užka
riaut po dvylikos metų bai
gėsi pralaimėjimu.

Antras jų didis užsimo
jimas buvo, laike Chicagos 
seimo, suskaidyt Susivieni
jimą ir užgrobt nors pro- 
porcionalę dalį jų pasekė 
jų sumokėtų pinigų. Jeigu 
tas butų pasisekę, jie, su 
didele savo energija, butų 
tikrai atplėšę pusę SLA. na
rių, bet tas neišrugo.

Trečias atakas buvo tai 
suardyt Susivienijimą susi 
griebus tvert savo “prole- 
tarijošišką” organizaciją 
Čia vėl sutiko nepergalimai 
kliūtis ir atkandę dantis 
prissipažysta kad nublokš 
ti.

Naujo ‘susivienijimo’ or
ganizavimas buvo ne su 
tikslu savo pasekėjams ką 
nors duoti, bet sugriauti 
Susivienijimą, paskui nors 
tuomi didžiuotis.

Jų noras buvo, visoje to
je didelėje imtynėje, nors 
kuriuo punktu pasirodyt 
kad jie užsirito ant viršaus. 
Bet nabagai visą laiką gu
lėjo po apačia, ir liko par
blokšti kaipo bespėkiai.

Bet jų pralaimėjimas dar 
nesibaigia tuomi. Jie su
siduria su dar vienu dide
liu pralaimėjimu.

Jie suklaidino, nuskriau
dė šimtus nekaltų darbinin
kų, savo melagingomis ži
niomis, prižadais “susivie
nijimo”, pigesnių mokesčių 
jame, ir kitokių gerybių, 
kas pradeda atsirūgti: dar
bininkai, jų žmonos ir vai
kai liko be pašalpos, be ap- 
draudos, panešė nuostolius 
pražudydami savo įmokė
tus pinigus. Jie pradeda 
atsukt pečius i komunistus

Komunistų sūkiai d i n t i 
darbininkai neturi jokios 
savo rimtos organizacijos

kaip tik tas kuriose jiems 
gudrus išnaudotojai kailius 
neria: visos jos yra tiktai 
darbininkų mulkinimui ir 
dolarių kolektavimui.

Prigulėdami prie S.L.A. 
žmoneliai nors buvo aprū
pinti pašalpa ir apdrauda. 
Bet tapus atplėštiems, pa
silieka alkanų vilkų malo
nėje.

Laime tik kad daugelis 
darbininkų jau pradeda at
sikrapštyti akis ir pamatė 
kas tie komunistai.

To pasekmė — komunis
tų kišeniai pradėjo tuštėti, 
aukos sumažėjo iki juokin
gai menkučių mezliavų.

Dar kiek laiko, ir iš ko
munistų sapnų apie SLA. 
milijoną dolarių liks liūdna 
tikrenybė — reiks eit pa
tiems užsidirbti duoną, nes 
nuskriausti darbininkai jau 
pamatė kad tie jų “vadai” 
aeveriti duoti nei cento.

Keistas Žmogelis
“Tėvynės” redakt orius 

p. Vitaitis pragarsės kaipo 
misų laikraštijos keisteny- 
lė. Vieną kantą kviečia 
“gesinti” pasaulinę isteri- 
ą, liautis šmeižtus, apsisu
kęs vėl pats visus šmeižia.

“T.” nr. 10-me jis pasižy- 
ni dar didesne keistenybe: 
;avo neva “editoriale” kal
ia kokie buvo musų laik- 
aščiai seniau ir i kokius 
uos pavertė musų redak- 
oriai dabar. Štai

“Dabar pirmoje vietoje 
"iguruoja asmeniškumai ir 
net kraštutiniai nekultū

ringi pasikoliojimai. Ne
žiūrint kokiu klausimu net 
patys redaktoriai rašo, be 
asmeninių užgauliojimų ir 
pasikoliojimu neapsieina
ma.”

Toliau sumini pirmesnius 
buvusius atsakomingus re
daktorius, velioni Šerną- 
Adomaiti, Dr. Šliupą, Rač
kauską, Norkų, Rimką, Ba
lutį, Sirvydą, Dr. Montvidą 
ir tt.

P. Vitaitis save prie jų 
neprisiskaito, todėl išeina 
kad ir jis stovi prie šių lai
kų neatsakomingųjų, kurį 
pavadinimą bando prisegti 
kitiems.

Tačiau p. Vitaitis turi ir 
čia “receptą”: pabaigoje 
savo “editorialo” sako:

“Bet laikas jau Amerikos 
lietuvių spaudos prieky sto
vintiems žmonėms prablai
vėti.”

Tik visa bėda su p. Vi- 
taičiu štai kame: tame pa
čiam “T.” numeryje, ir net 
tame pačiame puslapyje, 
užmiršęs ką “editoriale” sa
kė, vėl kolioja ir dergia vi
sus kitus laikraščius ir re
daktorius, pasislėpęs po is
teriku Šaipoku, ir mano 
kad kiti yra paikesni už jį 
ir nežinos kad tai p. Vitai- 
čio antras, purvinas, neblai
vus veidas, kuriame nema
tyt noro nei pasiryžimo su
silaikyti nuo begėdiškų už
puldinėjimų kitų asmenų; 
ir nesimato jo noro skaity
tis su savo žodžiais, kas pa
daro p. Vitaitį šio periodo 
musų laikraštijoj keisteny
be ir pačiu neatsakomin- 
giausiu žmogum, kuriam 
apverktinai stoka rimtumo.

ŠIRDGĖLOS GIESMĖ
Mano laimės dienos sparnais nuplesnojo, 
Beribėj erdvėje jos pasikavojo.
Man tik širdį gelia, meldžiuosi karštai, 
Sugryžki, laimuže, kur tu pradingai?.... 
Šalti ledo kalnai man slegia krutinę, 
Oi, kada aš gryšiu į savo tėvynę? 
Čia baisiai nuobodu, nejauku, skurdu, 
Čia net akys mano neteks ašarų....
Iš pirmos dienelės kaip tik čia atvykau 
Nelaimes didžiausios tuoj mane patiko, 
Jos viena po kitai neliauja, kankina, 
Suvargusią sielą palengva džiovina.... 
O, Dieve aukščiausias, Dieve visagalis, 
Daleisk man sugryžti greit į savo šalį, 
Į savo šalelę, į brangią gimtinę, 
Kur linksmai užaugau skausmų nepažinus, 
šaltieji vėjeliai bukit man broleliais, 
Šviesiosios žvaigždelės bukit man seselės, 
Paukšteliai mielieji duokit man sparnelius 
Kad galėč’ sugryžti į savo šalelę. 
Laimę tik atrasčiau aš savo tėvynėj, 
Lengvai vėl alsuotų suvargus krūtinė; 
Širdis man pradžiugtų, veidas pajaunėtų, 
Kad vėl mano akys tėviškę regėtų. 
Oi, kad aš galėčiau viską aprašyti, 
Kaip ramu man butų, kas gal apsakyti. 
Man akys ilsėtųs, daugiau neraudočiau, 
Ir širdgėlos giesmę visai negiedočiau I... .

Rožė.

SAKYK, MIRTIE!
Sakyk, mirtie, nelaukiamoji, 
Kam man išplėšei džiaugsmą, 
Ir kam pasėjai, tu žiaurioji, 
Manyje aštrų skausmą?

Juk aš mačiau kaip tu mieliausią
Motutę glamonėja!
Ir kaip gyvybę’jos brangiausią 
Skausmų iltim pervėrei.

Mačiau ją mirštančią skausmuose,
Ir verkiau apkabinęs,
Ir ilgai, ilgai dar raudosiu
Jos kančias atsiminęs....

O tu, mirtie, šaltai šypsojais
Kai skynei jos gyvybę,
Ir iš manęs žiauriai tyčiojais 
Sugriaudama ramybę ...

Jonas Morkūnas.

Žentai iš Amerikos
Komedija iš Amerikie čių Prietikių Lietuvoje Parašė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)

Džekis: Šiur, ba aš turiu nuo dabar 
nuduot kad esu ženotas o ne singelis, ba 
galiu gyvas iš Palangos neišvažiuoti

Vaškas: Čia ne Čikaga, tavo frentų 
butlegerių nėra! Kas čia tave šaus?

Džekis: Kad žinotum, visa Palanga ap
statyta šnipais ir mane gaudo!

Keidė: Tikros sorkės! Už ką, Džek?
Džekis: Nagi už tą rudaakę! Kad ją 

aitvaras butų kur nunešęs!
Vaškas: Tai įkišai uodegą ir be aketės! 

A?! Ha-ha-ha!
Džekis: Nesijuok, man reikia pagalbos, 

ir tai tuojau....
Keidė: Kas ji tokia yra? Gal turi mis- 

teik, gal tik be reikalo gąsdinies!
Džekis: Šiur, tai buvo baisi misteik! 

Dabar turit mane gelbėt!
Vaškas: Ar ji nori priverst tave ją že- 

nytis?
Džekis: No ne, ji jau ženota! Užtai aš 

ir į trobelį įpuoliau!
Keidė: Tai tau ir gerai! Reikėjo ne- 

lyst prie ženotų moterų! Kodėl senai ne- 
apsiženijai?

Džekis: Kas ją, misele, galėjo žinot? Ji 
su manim flirtavo taip gražiai ir aš mis- 
liau kad ji singelė ir mane myli.... Iš jū
sų išėjau, nuėjęs ant byčiaus pamačiau ją 
stovint, einu artyn, ji eina tolyn kur žmo
nių nėra. Kada atsiskyrėm nuo kitų, aš 
pasigavau ją į glėbį, ji ėmė rėkt: “Ponas, 
paleisk! mano vyras mato! Jis labai pik
tas ir pavydus! Nušaus!”

Keidė: O-o! tai tokios fonės atsitiko! 
Kas jos vyras per vienas? Ar koks api- 
cieras?

Džekis: Apicieras? Kur tau! dar di
desnis! Kai sužinojau man net plaukai 
ant galvos pasistojo! Jis yra Bravorų Mi- 
nisteris! Tik šį rytą pas ją atvažiavo!

Vaškas: Nors sykį atsikandai! Nely- 
si daugiau' prie svetimų moterų....

Džekis: Biesas jas gali pažint: mergina 
ar moteris. Be dresių visos vienodos: ir tar
naitė, ir ministerienė ir prezidentienė. Ale 
dabar pervėlai kalbėt, man reikia pagal
bos, ir misis galės pagelbėt. Misis turi pa
būt mano pačia per kelias dienas .iki aš Pa
langoj busiu, kad tas Bravorų Ministeris 
matytų mane vaikščiojant su savo pačia ir 
persitikrintų kad aš esu ženotas ir jo pa
čios man nereikia. O jeigu sužinos kad aš 
singelis, nors ir pabėgsiu iš čia jis mane 
po visą Lietuvą gaudys!

Vaškas: Keidė but tau už pačią? Ai
tu kreizė ar ką? Nuo vienos prie kitos!

Keide: Amerikonams vienas kitą reikia 
elpyt. Žinai kaip jie čia Amerikonų ne
kenčia! Džekio sumanymas labai geras. 
Jis su manim apsiklynys nuo pono Minis- 
terio nuožiūros.

Džekis: Dacol ko aš noriu. Tu tokia 
daili, gražaus šeipo, dar gražesnė kaip ta 
ministerienė, ir jis visai nemislys kad man 
jo pačios reikėjo...........

Keidė (nusišypso Į Vašką, mirkteli pasi
didžiuodama): Orait, Džek! Aš pabusiu 
tau už pačią kolei tik reikės!

Vaškas: Ką?! Jeigu reik tik iki kolei 
nueisi iki buso ir apleisi Palangą tai mes 
abu tave palydėsim, ir tuoj gali išvažiuot! 
Kitaip nating duing!

Džekis: Lisen, Maik, buk, mano fren- 
tas! Jeigu aš tuoj išvažiuosiu vienas, jo1 
šnipai suseks kad aš esu singelis, ir jis ma
ne po visą Lietuvą gaudys, ir suradęs gali, 
nušaut, o aš dar nei giminių neaplankiau 
ir be Kauno į Ameriką negaliu išvažiuot.

Vaškas: Nosir, aš nesutinku! Jeigu ji 
bus tavo pati tai eis su tavim ir maudytis 
ant byčiaus, o man reikės ištolo Į judu 
žiūrėt!

Keidė: šiur, ba kaip išrodys kad du prie 
vienos busit? Aš turiu but su juo vienu, 
kad Ministeris mislytų kad aš Džekio pati.

Džekis: Dac rait, misis. Ir aš turiu 
but čia kuoilgiausia su savo pačia, tegul 
praeina jo pasiutimas.

Vaškas: Ant byčiaus nueit — orait, ale 
ar tai viskas?

Džekis: No ne, ji turi su manim ir gy
vent. Žinai, nors kelias dienas. .. .

Keidė: šiur, ba taip ministerio šnipai 
suseks kad jis neturi pačios.

Vaškas: Tai tu su juo ir miegosi? Nosir! 
Gana! daugiau neprašyk! Aš savo pačios 
niekam neskolysiu! Tavo nelaimė kad be- 
singeliaudamas į trobelį papuolei!

Džekis: Buk žmogus, aš nieko blogo... 1 
anast. ... aš tik noriu iš trobelio išsisukt! i 
Atiduosiu kokią paimu.

Keidė: Tu sakei kad mano šeipas nie
kam netikęs! Jis nesugadys!

Vaškas: Nosir! Aš savo pačios niekam 
svetimam neduosiu! Bėgk iš Palangos ir 
nebaderiuok musų!

Džekis: Aš misliau kad tu busi f rentas! 
Palauk tu! Kai gryži kad tu iš šipo išsi- 
ragožytum ir patektum tiesiog į žuvies pil
vą! Gud bai! (Pasigriebęs savo daiktus 
išbėga pro duris.)

Scena 5.
V aškas ir Keidė. Vėl barasi.

. .Keidė: Tai taip tu nepavydus! Big la- 
jar! Tik ką tikrinai kad manęs niekas ne
norėtų, o kai prireikė Džekiui tai tave 
plaukai ir pasišiaušė! O tik žmogų iš tro
belio ištraukt. Jam manęs nereikia, til 
del akių kito tokio krezės kaip tu. Žmo
gus dar galą pasidarys....

Vaškas: Tegul pasidaro! Aš nesutin
ku ir dacol! Tegul žino kad prie svetimų 
nereik lyst!

Scena 6.
Sugryžta Džekis, drebėdamas. Žiuri į sa

vo apvalkalus.
Džekis: No ne, taip negaliu eit, pažins 

Visas strytas pilnas kareivių, gal manę? 
jieško.... Misis, tu gelbėk man!

Vaškas: Geriant tu! neprašyk daugiau1 
Tokių fonių aš nepavelysiu! Kas bus kai 
kiti matys ją su tavim, o paskui vėl su 
manim? Mislys kad aš su svetima boba 
gyvenu!

Džekis: Aš tavęs ir neprašau, aš tik 
prašau kad ji duotų man pluokštelį plau
kų. v . Aš turiu bėgt iš Palangos.

• (Keidė paduoda nuo komodės plaukų 
Džekis greit prisitaiso tisus, apsisuodi 
na veidą antakių dažais, pasiima Vaš
ko kepuraitę, užsimauna ant ausų, įl
apsi velka Vaško lietaus ploščium, me
ta už tai jam saują pinigų, savo skry
bėlę ir kitus daiktus pasikiša po ploš
čium ir eina sau.)

Vaškas: Te tau už tavo tinksus! Aš gal 
šitaip iš Palangos išbėgsiu, o pačią gal 
kitur kur rasiu, nors Lietuvą apvažinėti! 
(Eina prie Keidės) Gud bai, misis, aš ta
vęs neužmiršiu, ir jei reikės šaukis prie 
manęs, paelpysiu.

Keidė: Gud lak, Džek, tu-bad kad taip 
strokais išbėgi, būtume turėję gud-taim!

(Vaškas nervuojasi, akis tampo.) 
Džekis (Vašku): O tau, stindžy, ve!

(parodo pirštais ilgą nori ir išbėga.) 
(Uždanga.)

(Bus daugiau)

DR. JONO ŠLIUPO 
DRAUGAI

Ant greitųjų atsišaukus, 
sekanti D r. Jono Šliupo rė
mėjai užsirašė jo naujai 
leidžiamą knygą, “Senovės 
ir Viduramžių Medicinos
Istorija”:

Baltimorės Lietuvių Du
jų Taryba, Baltimore, $2.00

Chas. H. Laukaitis
Baltimore, Md. 2.00

A. Zdanis, Cleveland 2.00 
Juozas Irošis, Chenoa, 

Ill. 2.00
Seniau buvo pranešta:
J. Kalvaitis, Hemphill,

W. Va. 2.00
“Dirva” 5.00
Viso pasiųsta $15.00 
Su pinigais pasiųsta pa

sveikinimas Dr. Jonui Šliu
pui jo 70 metų amžiaus su
kaktuvėse.

Nėra abejonės kad dau
gelis patys tiesiog pasiuntė 
savo prenumeratas.

Bet šiuomi nesibaigia už- 
siprenumeravimas tos Dr. 
J. Šliupo knygos ir musų 
gerbiamas senelis bus labai 
linksmas sulaukdamas nuo 
savo senų pasekėjų, “šliup- 
tarnių”, naujų prenumera
tų. Knyga bus $2 kas iš- 
kalno užsisakys. Padėsit 
jam baigti jo užsidėtą dide
lę mokslo naštą.

Galit siųsti pinigus tie
siog jam, adresuodami: Dr. 
Jonas Šliupas, Palanga, 
Lithuania, arba per “Dir
vos” redakciją.

NAUJIENA
Pradedant nuo sekančio 

numerio, “Dirvoj” kas mė
nuo bus paduodama Astro
logiški nuspėjimai kiekvie- 
nd žmogaus laimės ir budo 
pagal zodiako ženklų, pri
taikyti kiekvieno mėnesio • 
gimusiems.

Kas mėnuo tilps to ir se
kantį mėnesį gimusių lai
mės nusakymai, paremti 
garsių astrologų raštais.

Štai gera naujiena visiems Amerikos Lietuviams:
Jau išėjo iš spaudos populiariška

LIETUVOS ISTORIJA
VYTAUTAS DIDYSIS

Didele 318 puslapiu knyga

Popieros viršais $1.50 — Audimo viršais

štai yra ta knyga kurią kiekvienas Amerikos 
Lietuvis inteligentas ir visuomenės veikėjas priva
lo turėti! Jus kurie sakot prakalbas, kurie vado
vauja! visuomenę, ar tikrai esat apsipažinę su Lie
tuvos Istorijos pačiais pamatiniais faktais? Gai
la pasakyt, daugelis musų net įžymių kalbėtojų 
neturėjo progos pažinti nuodugniau Lietuvos Is
toriją ir kai atsistoja kalbėti, sako kad Lietuva 
“per šimtmečius vergavo carams”. Ištikro gi ne
vergavo šimtmečių, bet reiškia kad kalbėtojas ne
pažysta net tokio didelio istoriško fakto.

Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai?
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas?
Kodėl Vytautas išleido Jogailą Lenkams
Į žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didelė buvo Lietuva ir Kada?
Kas ta “Liublino Unija”?
Kada Lietuva buvo suplėšyta ir kodėl?
Pasakos, Romansai ir Padavimai apie
Keistuti, Birutę, Vytautą

Siųskit savo užsakymą dabar!"D 1 R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

(Tąsa

Šiuo tarpui 
Ulelės jieškodai 
jusius pati než 
pranešti, ar bė 
bet apsisprendė 
su dideliu džiau 
raitelių, tik jo: 
kitokis: jo myl 
pagelbininkas š 
rą išjojo, šiame 
žuvo ir liko Mo; 
ji slaptai mylėjo 
bar, nors jai šin 
vyje kankinosi, 
ji kelis'sykius ; 
Šakinio nerado, 
kas žuvo, tarp j 
rio, sykiu su vis 

•• labai apgailavo.
Jau pilis ii’| 

taigi visi suskate 
krantą parsilydi 
šventinyčią, kui
lį grobio vietinia 
kriviams, ir'pas 
puota iš džiaugs 
gryžus.

Taigi, ne ši; 
burtininkės išsal 
turime skaityti 
liau.

• ■ V . •

Baisus
Linksmiausi 

■! da buvo tai ta i 
t išsvajoto jauniki 

jaus. Nors to r 
nu papročiu, tu 
turėjo ją “išvoj 
ant jo arklio 
kad smarkiau 
brolis su pulku 
josi”, bet nepai 
vo širdies troš. 
Ramojaus pilyj 
Ii džiaugtis jai 
met svajonės Įs

Jų vestuvės 
kaimynai, tik : 
nelaimingas sen 
iš rankų dingo,

Kitą metą i 
sunaus, kuriam 
gaila pasakyti, I 
nojo.... •

Praleidę me 
bar gryžkim pas 
terį, kuri jai gi] 
gurdo, kurs tači; 
vo nužudytas, ka 
da pasijuto jog j 
buvo įsigyventi 
krašte iš juros i 
gėsi užvest taiki 
kas pereis.

Mergaitės v 
auklėjo gera sei 
o milžinas Rolf 
darbo sargyboje 
mitą. Mergaitė 
bėjo Žemaitiškai 
vedų kalba jai 
motina mažai tu 
siimti — jai reiki 
tų atėjūnų Vikii 
jos vyrai nesusil 
čiais.

*
Jau Parusiui 

tėjo gandus apii 
liūs darbus paj 
Nemunu tais lai. 
tai užplaukdavo 
čių pajūriu jie si 
tose valtyse jie 
apiplėšdavo, pas
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DR. JONO ŠLIUPO 

DRAUGAI
■

Ant greitųjų atsisaukt 
sekanti Dr. Jono Šliupo į 
m ėjai užsirašė jo naų 
leidžiamą knygą, “Senorį 
ir Viduramžių Medičį 
Istorija”:

Baltimorės Lietuvių į 
j jų Taryba, Baltimore,^ 
j Chas. H. Laukaitis 
. Baltimore, Md. jį 
s A. Zdanis, Cleveland^

Juozas Irošis, Chenoa, 
Ill.

Seniau buvo pranešta:
J. Kalvaitis, Hemphill 

W. Va. į;
“Dirva” įį
Viso pasiųsta Slį

Su pinigais pasiųsta p 
sveikinimas Dr. Jonui šį 

Įpui jo 70 metų amžiaus s 
kaktuvėse.

Juros Merga
Paraše K. S. Karpius

APYSAKA IŠ TOLIMOS PRAEITIES

(Tąsa iš pereito num.)

DIRVA

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Nėra abejonės kad tį. 
gelis patys tiesiog pasini; 
savo prenumeratas.

Bet šiuomi nesibaigia ui 
siprenumeravimas tos D: 
J. Šliupo knygos ir raig 
gerbiamas senelis bus lak 
linksmas sulaukdamas j® 
savo senų pasekėjų, “šilu;. 
;arnių”, naujų prenum 
:ų. Knyga bus $2 kas iš i 
calno užsisakys. Padai 
am baigti jo užsidėtą dii 
? mokslo naštą.

Galit siųsti pinigus tie] 
iog jam, adresuodami: Dr, 
onas Šliupas, Palanga, 
ithuania, arba per “Din 
)s” redakciją.

NAUJIENA
Pradedant nuo sekančio 
nierio, “Dirvoj” kas mė- 
o bus paduodama Astro- 
•iški nuspėjimai kiekvid 
žmogaus laimės ir budi 

ral zodiako ženklų, pri 
kyti kiekvieno mėnesio 
lusiems.
ias mėnuo tilps to ir se- 
tį mėnesi gimusių lai- 

nusakymai, paremti
;ių astrologų raštais.

»s Lietuviams:

iriška

UJA
ČSIS

• viršais $2

Amerikos 
“jas priva- 
irie vado- 
nę su Lie- 
is ? Gai- 
kalbėtojų 
tuvos Is- 

Lietuva 
ro gi ne- 
tojas ne

is?
ams

>1?

id, Ohio

Šiuo tarpu iš kalno ėjo Į paupį Mingė 
Ulelės jieškodama, ir kai pamatė parjo
jusius pati nežinojo ar bėgti atgal pilin 
pranešti, ar bėgti sugryžusių pasveikint, 
bet apsisprendė bėgti prie parjojančių, ir 
su dideliu džiaugsmu pasileido tekina prie 
raitelių, tik jos, nabagutės, likimas buvo 
kitokis: jo mylimasis, narsus Ulelės tėvo 
pagelbininkas Šakinis, kurs su visais Į ka
rą išjojo, šiame būryje nesirado.... Jis 
žuvo ir liko Mozūrų žemėje. Tiesa, Mingė 
ji slaptai mylėjo, nei jis nežinojo, taigi da
bar, nors jai širdį gėlė, ji neišsidavė ir sa
vyje kankinosi. Netikėdama savo akim, 
ji kelis' sykius apibėgo pulką, bet tikrai 
Šakinio nerado.... Ramojus apsakė jai 
kas žuvo, tarp jų paminėjo ir Šakinį, ku
rio, sykiu su visais kitais, Ulelė ir Mingė 
labai apgailavo.

Jau pilis irgi pajuto pargryžtančius, 
taigi visi suskato pasitikti, ir toli išbėgę į 
krantą parsilydėjo juos. Visi pasuko į 
šventinyčią, kur vėl, atskyrę tam tikrą da
lį grobio vietiniams dievams, atidavė savo 
kriviams, ir paskui pilyje prasidėjo tikra 
puota iš džiaugsmo Ramojui laimingai su- 
gryžus.

Taigi, ne šiame kare turėjo ateiti ta 
burtininkės išsakyta Ulelės nelaimė, todėl 
turime skaityti ir patirti kas atsitiks to
liau.

i ■ i ■
Baisus Gandai nuo Juros

Linksmiausia Ulelės gyvenime valan
da buvo tai ta kuomet ji ištekėjo už savo 
išsvajoto jaunikaičio. -— už narsaus Ramo
jaus. Nors to nereikėjo, bet Ramojus, se
nu papročiu, turėjo atjoti į Ulelės dvarą, 
turėjo ją “išvogti”, nors Ulelė pati noriai 
ant jo arklio užlipo ir pati plakė arklį 
kad smarkiau į jo dvarą ją neštų. Jos 
brolis su pulku savo jaunų vyrų juos “vi
josi”, bet nepavijo, ir taip Ulelė atsiekė sa
vo širdies troškimo — parėjo, apsigyveno 
Ramojaus pilyje, ir džiaugėsi kaip tik ga
li džiaugtis jaunos mergaitės širdis kuo
met svajonės įsikūnija.

Jų vestuvėse buvo vis jų draugai ir 
kaimynai, tik nebuvo vienas Gaurė, tas 
nelaimingas senas jaunikis, kuriam Ulelė 
iš rankų dingo, nors buvo sučiupęs.

Kitą metą Ulelė jau sulaukė gražaus 
sunaus, kuriam vardas duota Merkys, tik 
gaila pasakyti, Ramojus apie tai jau neži
nojo. ...

* ¥ ¥

Praleidę metą-kitą su Ramojum, da
bar gryžkim pas Gerutą. Ji jau turi duk
terį, kuri jai gimė nuo jos mylimojo, Si- 
gurdo, kurs tačiau tuoj po jų vestuvių bu
vo nužu’dytas, kaip jau visi atmename. Ka
da pasijuto jog yra nėščia, Gerutai svarbu 
buvo įsigyventi ir aprimti, ir ji Žemaičių 
krašte iš juros išėjus kuogreičiausia sten
gėsi užvest taiką ir turėt ramybę, iki vis
kas pereis.

Mergaitės vardas buvo Vainutą. Ją 
auklėjo gera sena Žemaitė, vardu Giedrė, 
o milžinas Rolfas dabar turėjo dvigubai 
darbo sargyboje — saugot Gerutą ir Vai
nutą. Mergaitė jau pradėjo kalbėti, ir kal
bėjo Žemaitiškai, savo'auklės kalba; Žu
vėdų kalba jai mažai buvo žinoma, nes 
motina mažai turėjo laiko su duktere už
siimti — jai reikėjo ginti Žemaitija nuo ki
tų atėjūnų Vikingų ir nuolat žiūrėti kad 
jos vyrai nesusikiršintų į karą su Žemai
čiais. 

•J: H'- *

Jau Barusiuose būdamas Ramojus gir
dėjo gandus apie Skandinavus ir jų žiau
rius darbus pajūrio kraštuose. Aukštyn 
Nemunu tais laikais Vikingai tik labai re
tai užplaukdavo, bet arčiau juros ir pa
čiu pajūriu jie siautė nuolatos. Savo grei
tose valtyse jie prisiirdavo prie sodybų, 
apiplėšdavo, pasigrobdavo vaikus, ir, jei

spėdavo, sudegindavo namus ir dingdavo.
Gandai plito tolyn ir ėjo gilyn į Lie

tuvą — ir pasiekė tų už tamsių, neper
einamų girių gyvenančių Girulių ausis. 
Gandai buvo baisus — apie platburnius 
raudonplaukius žmones, atėjusius iš juros, 
kurie žiauriausia naikino tenbuvius, patys 
bandė įsigyventi išžudytų vietose. Tie ku
rie Nemunu atvykę užpuldinėdavo buvo 
laikomi tiktai plėšikais, jie atvykdavo ir 
pabėgdavo, bet baisesni tie kurie — sveti
mi ir nereikalingi — užeina ir išmušę gy
ventojus apsibuna Lietuvių žemėse. Vi
sų pareiga buvo tokius mušti, vyti laukan, 
gelbėti saviems.

Už dviejų metų po Geru tos apsibuvi- 
mo Žemaičių krašte, Žuvėdiją ištiko dide
lis badas. Žmonės šaukėsi į dievus, bet tie 
pagalbos neteikė. Burtininkai skelbė kad 
dievai ant Žuvėdų užsirūstinę ir kad tik 
karaliaus krauju aplaisčius Upsaloj dievų 
aukurus dievai atsileistų ir pašalintų badą. 
Bet nesirado tokio karaliaus kuris norėtų 
pasiaukauti dievams, taigi Upsalos kara
lius ramiai sau dairėsi, nenorėdamas die
vams auka tekti, ir Žuvėdai, neturėdami ką 
valgyt ir nenorėdami badu mirti, leidosi į 
juras plėšti kaimyniškas tautas.

Vieni plaukė šiaurėn. kiti į pietus, ki
ti per kalnynus keliavo į Norvegiją, bet 
daugiausia plaukė j rytus, kur gulėjo gau
singa ir derlinga Lietuvių-Parusių šalis 
Sambija ir į šiaurę tuo pat pakraščiu Že
maitija.

Maži būriai atėjūnų mažai ką pešę ar 
nepešę būdavo išmušami atgal, bet kai už
eidavo didelės gaujos — šimtai valčių su 
tūkstančiais alkanų Žuvėdų, tada jau rei
kėdavo kariauti ir daug bėdos būdavo.

Kada Žuvėdai patyrė jog Žemaičių 
krašte yra Vikingų sodyba, jie puolėsi i 
ją, tikėdami kad Gerutą išskėstom rankom 
juos priims ir leis Žemaičius plėšti, bet 
Gerutą, sunkiai kovojus už tą žemę, neno
rėjo kad ateitų kiti, apsunkintų jos pačios 
būvį ir su to krašto žmonėmis supykintų, 
todėl pradėjo vesti atkaklius gynimosi ka
rus, o Žemaičiai, matydami jos gerus no
rus, padėjo jai kovot su bendrais priešais. 
Aplinkinių sričių Žemaičiai vadai tarda
vosi su ja ir gelbėjo jai Vikingus išmušti, 
nes ji geriausia žinojo kaip su tokiais sve
čiais kovoti.

Kaip jau atmename, Gerutai pavojai 
nuo Olavo, kurs seniau norėjo ją sugauti ir 
nužudyti, buvo praėję, nes jis pats buvo 
tuoj iš Upsalos išvytas: Žuvėdai nenorėjo 
nei Vilkaširdžio brolio sau už valdovą ir jį 
prašalino. Olavas su savo pasekėjais iš
keliavo į vakarus, į Norvegiją, kur įsistei
gė sau naują valstybę.

Ji gi, gavus įsigyventi derlingoje Že
maitijoje, nesvajojo apie savo tėvų žemę, 
kurią nepažinojo ir už kurią nauji valdo
vai tarp savęs tąsėsi. Gerutą liko dalimi 
Žemaičių, ir jos vyrai smarkiai su Žemai
čiais vienijosi, vesdami jų dukteris sau už 
moteris, nuo ko ir iš juros pusės pradėjo 
maišytis Lietuvių-Žemaičių gymis, kaip 
jau buvo minėta apie Gerulius, kurie bas- 
tydamiesi pietų šalyse maišėsi su anų kraš
tų moterimis.

(Bus daugiau)

SAPNINYKAS
KAINA 75c.

REIKALAUKIT “DiRVOJE”

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei

kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautu»5n, pas daktarą, pas barzda
skutį, pas siuvėją, ir tt. Su ištarimu ir Lie
tuvišku išaiškinimu. 95 puslapių didumo___ 35c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Mano draugas šaipokas 
pasirodo yra ne tik pradi
nės mokyklos vaikas, ne tik 
gabus laiškų revidavotojas, 
bet dar prisipažysta kad 
yra labai geras kriaučius — 
moka kaip žirkles ant stalo 
surasti. Apie žirklių atra
dimą trinktelėjus į stalą ži
no tik kriaučiąi-siu Vėjai.

Vinčiavoju mosuodamas 
savo uodegėlę sužinojęs a- 
pie Šaipoko naują “profesi
ją, kuriai jis turbut geriau
sia ir tinka.

Kaip mano virvegramai 
skelbia, “Vienybė” nors už 
“morgičį” turi tylėt prieš 
Vitaitį ir Gegužį. Bet dar 
negavau žinių už ką “San
dara” juos giria? Gal tiki
si “morgičio”? Bet kaip 
mano astrologiški ženklai 
rodo, “Sandara” morgičio 
negaus, nes neturi “pra- 
pertės”.

li, ar nepagailėtum jo ir ari 
nesuteiktum jam apieką ūži 
tvoros toj pusėj kur randa
si tavo uodegėlė? Tik iš-1 
kalno persergsčiu kad jis 
turi ligą akių badymo pa
veiksluose, turėtum apsi- 
žiurėt kad jis tau akių ne
išbadytų. Su meile.

Atsakymas: Nebijok, ta- 
mista, mano akių anoj pu
sėj tvoros nėra ir jis jų iš- 
badyt negalės. Ale apgai
liu kad negaliu jūsų pra
šymą išpildyt ir tam kom- 
fašistui suteikti prieglaudą 
anapus tvoros, ba jis gali 
pradėt glostyt mano uode-
gėlę mislydamas kad tai 
Stalino ūsai. Deportuokit

žiuočiai ne tik priglaudė 
bėglį, bet davė jam taip va
dinamą geležinį lapą, reiš
kia, leidimą liuesai keliauti 
po kryžiuočių žemę. Sužino
jęs apie tai Vytautas tuo
jau pareikalavo išduoti bėg
lį. Mistras jam atsakė, kad 
kryžiuočiai bėglių neišduo
da; juo labiau, kad ir Did. 
Kunigaikštis pabėgusių į 
Lietuvą kryžiuočių brolių 
(vienuolių) ne tik neišduo
da, bet leidžia jiems Lietu
voj liuosai gyventi ir net 
apsivesti. ... Į tai Did. Ku
nigaikštis supykęs taip bai

gia savo laišką didžiajam 
mistrui:

Rašote man, lyg proto 
nustojusiam. Nuo kurio tai 
laiko pas jus ir vagys ėmė 
vaikščioti su geležiniais la
pais ! Jeigu mistras neturi 
noro grąžinti man bėglį, tai 
jau bent nors nebūtų save 
varginęs tokiais pasiteisi
nimais. Nejaugi mistras ne- 
beatskiria jog pavogti ir 
apsivesti, yra visai skirtin
gi dalykai. . . .

Po tokių laikų kryžiuočių 
mistras, žinoma, nekaip 
jausdavos.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

Aną dieną pro mano tvo
rą eidamas gerb. “Dirvos” 
administratorius sustojo ir 
pakuždėjo man į ausį štai 
ką: Jis sako kad jam tie 
skaitytojai geriausia patin
ka kurie rašo trumpiausius 
laiškus arba visai nieko ne
rašo, bile tik pinigų pri
siunčia.

Ale kur , aš išturėsiu ne
išplepėjęs -to JUMS.

P. S. Taipgi turiu pasa
kyt kad ir man tokie žmo
nės geriausia tinka. Tokie 
kurie trumpus laiškus rašo. 
Kurie parašėt man laiškus, 
o netilpo, reiškia buvo per- 
ilgi ir aš turiu numest į tą 
pusę tvoros kur ilsisi mano 
uodega. Ba gerb. Redek- 
torius man daug vietos ne
duoda, sako gadini mums 
biznį su sa'vo durnais raš
tais.

Ale aš užvedžiau bylą iš- 
siprovot daugiau vietos, ba 
patyriau kad jus mano raš
tus labiau mėgstat negu 
Susivyniojimo vargonų re- 
daktorijalus. Aš su Susi
vyniojimo vargonų kriau- 
čium išstojau į lenktynes 
už kvailesnį pasikoliojimą, 
ale jis mane per kelias my
lias jau pralenkęs.

Mano Sesuo iš Racino 
(Wis.) rašo: Mielas Brolau 
Asile: Skaičiau tavo pa
skelbimą kad organizuoji 
butlegerius ir nori siųsti į 
Lietuvą spirito dirbti. Tai 
susimildamas buk geras ir 
neaplenk musų Racino mie
stelį. Čia musų butlegeriai 
jau badu miršta. Bedarbė 
atsiliepė ir į juos.

Taigi, gerb. Asilėli, susi
mylėk ir ant jų, nes jie bai
siai nori važiuot Lietuvon, 
bet neturi už ką šipkartes 
nusipirkt. Su pagarba.

A'
O mano draugas Fašistas 

iš Daytono štai kaip rašo: 
Didžiausia Gerbiamas Asi
le: Musų slaunam mieste y- 
ra toks sutvėrimėlis kom- 
fašistas M. V., kuris susi
tikęs tą nelabą fašistą U. 
atsiduria tokioje padėtyje 
kai butų išgėręs kvortą ri- 
cinavos. Todėl gerb. Asilė

jį tiesiog pas patį draugą 
Stalina. 

» 7 ' . 1 - - .
Vogti ir apsivesti—ne tas 

, pats

Vytauto Didžiojo raštai 
mirgėte mirga posakiais ir 
išsireiškimais, kuriuose ne
mažiau sąmojaus, kaip ir 
jo kalboje. Ypač jo plunk
sna būdavo aštri, kai jis ra
šydavo kryžiuočiams.

Netrukus po Tanenbergo 
(Žalgirio) mūšio, kryžiuo
čiai ėmė vėl ruoštis karui 
su Lietuva ir skubiai gink
lavosi. Sužinojęs apie tai, 
Didysis Kunigaikštis rašė 
mistrui: “Prašau greičiau 
baigti žaidimą su šiais da
lykais, kitaip aš busiu pri
verstas atsilankyti pas jus 
ir baigti tai, ką praeitam 
kare buvau pradėjęs. ...”

Kartą, apsivogęs Didž. 
Kunigaikščio tarnas pabė
go poš kryžiuočius. Kry-1

NAUJAS 
ŽODIS

AMERIKOJE!
'T’AI populiariškiausias, pastoviausias ir gražiausias iš 

visų Lietuvoje leidžiamų žurnalų — "NAUJAS ŽO
DIS” kalba su skaitytoju lengva, gražia Lietuviška kal
ba ir paveikslais — nes tai gausiai paveiksluotas žurna
las, kokio net Amerikos Lietuviai niekados neįstengė 
išleisti.

Supažindinimui Amerikiečių su ‘NAUJU ŽODŽIU 
kiekvienam “Dirvos” skaitytojui vienas numeris bus 
pasiųstas DOVANAI — reikalaukit tuojau, prisiųsdami 
2c štampą. "Naujo Žodžio” kaina Amerikoje pavie
niais numeriais kamuoja 10 centų, bet kurie paskubės 
prisiųsti 2c štampą gaus VELTUI. Skubėkit tuojau, su- 
sipažinkit su tuo gražiausiu ir Įdomiausiu Lietuvos žur
nalu — busit visapusiai patenkinti.

PRENUMERATA AMERIKOJE tik $2
“Naujas Žodis” išeina kas dvi savaitės

Didelio formato — 20 puslapių.

Kadangi išsirašyt "N. Žodį” tiesiog iš Kauno yra 
nepatogu su pinigų persiuntimu, "N. Žodį” galit užsi
rašyti per "Dirvos” Administraciją. Siunčiant prenu
meratą pažymėkit jog tai už "N. Žodį”.

DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

d lesioginiam susirašymui antrašas:

“NAUJAS ŽODIS”
Lithuania, Kaunas, Laisvės Alėja 70.

i
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KALVARIJA
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

(Pabaiga iš pereito nr.) 

Apie demarkacijos liniją 

Važiuojant plentu i Su
valkus, 11 kilometre nuo 
Kalvarijos tuno demarka
cijos linija, suversta iš 
dviejų vagų, apstatyta sar
gybinėmis budelėmis ir sar
gybiniais. Nejauku daro
si prisiartinus prie demar
kacijos linijos; plentas ap
žėlęs, apaugęs žolėmis ir 
sudaro įspūdi lyg čia butų 
svieto kraštas, o ten už tų 
budelių, už tų dviejų su
verstų vagų, už tų vaikš
tančių sargybinių tęstųsi 
nežinomas pasaulis, žmoni
jos gyvenimo bedugnė, ku
rioje nėra jokio gyvybės 
ženklo, apart ant kalnelių 
rymančių, vėjo nudraskytų 
ir saulės nubučiuotų nubu
dusių krumokščių ir giliai 
užsimąsčiusių miškų. Bet 
ne! Ir ten matyti žmonių 
egzistavimas-buvimas. Štai 
kairėje už žaliuojančio so
do kyšo raudongalvė bakū
žėlė. kuri lyg su skausmu 
meta liūdnus žvilgsnius į 
laisvąją Lietuvą, į Kauni- 
ios pusę lyg ko tai laukda
ma, lyg ko tai ilgėdamosi.

Ir man rodosi kad ir ta 
bakūžė taip pat nubudus ir 
npmirus kaip ir po mano 
’miniu. trukšmą ir žmones 

-U-r-jUc. prižėlęs ir kurčias 
plentas. Ten vėl dešinėje 
“■m.tyti kyla žilagalvė, išdi-

. Fa j ieškojimai .
Kiekvienam “Dirvos” skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
mas sykį į metus patalpi

nama dovanai.
Pajieškojimai iš Lietuvos
.linių, draugų, pažystamų, yra 
i .ami į “Dirvų” dovanai — 

Visi kas iš Lietuvos norite ko 
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojimą su savo pilnu antrašu, 
>r siųskit adresuodami sekančiai:

SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS 
Vajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00 
Farmų pardavimai — už kartų 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 50c
Namų pardavimai — 75c

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, Ohio

Simanas Dirsa, paeinantis iš Meš
kių k., Vadoklių p., Panevėžio ap., 
gyveno Philadelphijoj. Jieško bro
lis iš Lietuvos. Prašau atsišaukti 
arba žinančių apie jį pranešti.

P. Palilionis 
3$48 East 49 St. Cleveland, O.

IŠ LIETUVOS
Pajieškau savo tėvo Antano Pe- 

lecko, išvykusio Amerikon prieš 30 
metų, iš Šaukėnų miestelio, Šiaulių 

Nuo 1912 m. neturim žinių. 
Paskiausia gyveno Staughton, Mass, 
z nančių apie jo likimų maloniai 
prašau pranešti: Stasiui Peleckui, 
Šiauliai, Stoties g. 15.

Pajieškau draugės Elzbietos Šim
kus, su kuria sykiu atvažiavom iš 
Lietuvos į Chicagų 1912 m. Paei
na iš Vaiguvos parapijos. Yra svar
bus reikalas ji pati ar kas iš ži
nančių apie jų prašau atsiliepti.

Bronislava Druktein
1421 Simpson Av. Aberdeen, Wash.

Pajieškau draugų Jonų Paliliunų, 
iš Sokelių k., Ramygalos vai., Pa
nevėžio ap. Gyveno Thomas, W. 
Va., dabar nežinau kur.

Jonas šlikas
16 Swan St. Amsterdam, N. Y.

P'j’eškau pusbrolių, Prano ir 
Juozo Černiauskų, paeina iš Kas- 
barynių k, Batakių p. Girdėjau 
gyvena Chicagoj. Taipgi prašau 
daugiau pažystamij atsišaukti.

Izidorius Dapkus
824 S. Prescott st. Waukegan, Ill.

PARMOS - FARMOS
r>r-k’ <'<L f >r. a 9 6 akrų žemės, 

rie r'ilio. lygus lankas žemė gera, 
viskas auga, su dv'em sodna's; su 
naujais budinkais; viena mailė nuo 
miesto, Lietuvių kolonijoj. Del pla
tesnių žinių kreipkitės: (12)

WM. MISEVICH
R 3 Scottville, Mich.

di, bet nusiminus bakūžė, 
o už jos visa eilė trobų ir 
trobelių, kuriose gyvena 
musų broliai Lietuviai, pri
slėgti sunkios verguvės na
šta ir mirtinai suspausti 
kruvinais Lenkų erebo na
gais. Skaudu ir liūdna.... 
Jaučiu kaip liūdesio banga 
užlieja krutinę ir kaip bai
sus keršto jausmas gniaužo 
širdį, kuri blaškosi verdan
čio kraujo verpetuose ir 
nerimsta krutinės gelmėse, 
iš kur veržiasi kurtus pra
keikimo žodžiai, ir aš jiems 
siunčiu prakeikimą. Siun
čiu, bet ar jie girdi? Ne! 
Jie, prakeikti Mozūrai, ap
kurto, apako prisiplėšę sve
timų turtų, smurto kebu 
prisigrobę svetimų žemių 
ir pavergę kebų tautų tūk
stančius ir milijonus žmo
nių.

Ir su skaudančia širdimi 
su pasiryžimo jausmais 
žmogus galvoji: palaukit, 
jus besočiai, Mozūrai, ne
gailestingi pavergtų bro
lių skriaudėjai, ateis lai
kas kada mes peržengsime 
šią mums skaudančią, kru
tinę draskančią ir laisvę 
varžančią demarkliniją.

Rusų valdžia, jos caras 
buvo galingas valdovas ir 
lyginosi su dangaus kara- 

bet atėjo laikas, iš- 
šė laisvės valanda, ir tas 

kruvinasis, milžiniškos im
perijos valdovas dingo lyg 
sapnas, lyg rytmetinis rū
kas saulės spindulių pabu
čiuotas. Jis dingo, žuvo, o 
pavergtos ir vaitojančios 
tautos kėlėsi iš grabo. Kė
lė ir numetė, sutrupino 
šimtais metų kaltą plieninę 
verguvės grandinę. Ateis 
ir jums, grobikai, tokie pat 
laikai ir jus išnyksit iš gy
vųjų tarpo ir skęsit krau
juose, kaip kad paskandi- 
not delei savo garbės ir 
gobšumo tūkstančius pa
vergtų musų brolių Lietu
vių ir Ukrainiečių. Lietu
vis nepavojingas kada jis 
sukaltas geležinėmis gran
dinėmis ir uždarytas už 
storų kalėjimo sienų, bet 
pavojingas kai jo ■ rankose 
suspaustas kardas, o krū
tinė užlieta keršto bango
mis. Laisvas Lietuvis ne
gali laukti ir žiūrėti į jūsų, 
skriaudėjai, žvėriškus dar
bus, negali girdėti ir klau
syti vaitojančių pavergtų 

f brolių pagalbos šauksmus 
ir ramiai žiūrėti į jų kruvi
nus vargus bei nesibaigian
čias kančias. Jis turi pa- 
greitint įvykdyti savo pasi
ryžimą ir šventą, pilną tė
vynės meilės idėją. Jis tu
vi pagreitint artėjančios 
U.isvės valandos išmušimą 
ir dar kartą aplieti krau
jais tuos nubudusius ir 
Lenkų kojom mindomus 

1 nukus, tas žydinčias pie- 
?s, tuos žaliuojančius miš- 

’-.us ir prijungti juos prie 
laisvosios tėvynės plačių 
laukų ir siūbuojančių girių.

r Or. S, T, Tamošaitis 3
r 'THOMAS)
Į 'cTuv’s Dentistas Jj

-L4 ” St
D UU Kampas Superior Avenue |I

Florida 2898-R 
d (Virš Lietuvių Banko) g

Padavimas apie Kalvarijos 
miestą

Žiloje senovėje, nuo ne
atmenamų laikų, tarp gra
žiai žaliuojančių girių ant 
aukštos ir gražios kalvos 
stovėjo milžiniška, pasakin-' 
go grožio, akmeninė pilis. 
Joje gyveno tūlas Lietuvių 
kunigaikštis. Jis buvo drą
sus, sumanus Ir didžiai ka
ringas karžygis, kuris prie
šams buvo baisus lyg per
kūnijos žaibas. Nors jis 
buvo karingas ir garsus 
karo žygiais, vienok priešai 
užpuldinėdavo jo žemes ir 
prisigrobę turtų gryždavo 
j savo kraštą, bet niekuo
met jie tų pagrobtų Lietu
viškų turtų neįsiveždavo į 
savo žemę ir jų nesunaudo
davo, nes kunigaikštis juos 
išpasalų užpuldavo, sumuš- 
davo ir atėmęs pagrobtus 
turtus vydavos priešus į jų 
žemes, iš kur gryždavo dar 
su didesniais karo grobiais 
ir įvairiomis brangenybė
mis. Gryžęs iš tokio savo 
žygio kunigaikštis visuo
met keldavo didžiausius po- 
kilius, vaišindamas savo 
karius ir pavaldinius. Tie 
pokiliai kartais užsitęsdavo 
po dvi-tris savaites.

Vieną kartą taip bepoki- 
baujant, kiti priešai užpuo
lė pilį, bet neįveikę nutarė 
ją laikyti apgulime ir esa
mą pilyje įgulą išmarinti 
badu, o pilyje esančius tur
tus vėliau pasigrobus, pilį 
sudeginti. Bet šis jų su
manymas neįvyko, kuni
gaikštis staiga išsiveržęs su 
savo kariais vieną tamsią 
naktį ir ramiai miegančius 
priešus sumušė išvaikyda,- 
mas po plačias girias, ku
be per penkis metus nebe- 
dryso prisiartinti priė rūs
čios ir galingos pilies var
tų.

Taip ir bėgo metai pin
damiesi į amžiaus vainiką, 
o pilis išdidžiai rymojo di
džiuodamasi savo garbinga 
praeitimi, narsiais gynėjais 
ir valdovais. Pažvelgus į 
pilį rodės kad ji pergyvens 
laiką ir saulę, bet čia kitaip 
ištiko. Vieną tamsią šaltą 
ir lietingą rudens naktį 
priešų papirktas pilies rak
tininkas suleido priešus į 
pilį, kurie staiga puolę be
miegančius pilies gyvento
jus ir karius, visus juos iš
žudė. Galop nužudę ir pa
tį raktininką, ėmė dalintis 
pilies didžiomis gerybėmis. 
Tik keli pilies gyventojai 
dėka nakties tamsumui pa
spruko į girią ir visą nak
tį meldės šaukdamies dan
gaus keršto už nekaltai 
pralietą žmonių kraują.

Saulei tekant, užraudo- 
tom akim ir pasislėpę tan
kiuose krūmuose likusieji 
gyventojai žiurėjo į pilį, 
kurioje skambėjo priešų 
dainos ir juokai. Tuo tar
pu pasigirdo perkūniškas 
požeminis trenksmas ir ak
meninė pilis su gražiai ža
liuojančia kalva ėmė grim- 
sti kiaurai žemių. Pasislė- 
nusiųjų tarpe pasigirdo iš
gąstingas šauksmas ■— Kal
vu ryja! žiūrėkit, kalva ry
ta! — Ir ištikro, už kokių 
penkių minutų ten kur sto
vėjo pilis, kur žaliavo kal
vos viršūnė, telkšojo dau- 
"vdamas pakrantes tamsus 
'bdebs ežeras, kuris dar ir 
"bndien trečiame kilomet- 
”0 nuo miesto slėnia savy- 

paskendusią akmeninę 
pilį. Vėliau likusieji pilies 
gyventojai pastatė miestelį 
ir pavadino Kalvarija.

Jonas Morkūnas.

SPORTAS

CARNERA LAIMĖJO
PRIEŠ MALONEY

Miami, Fla. — Kovo 5 d. 
čia įvyko kumštynė tarp 
Bostono Airio Jim Maloney 
ir Italo milžino Prii^io Car- 
nera. Po dešimties Raundų 
jų kumštynė pasibaigė ir 
refery priskyrė laimėjimą 
Italui. Bet publika ir kiti 
viršininkai kurie ten daly
vavo pritarė . daugiau Ma
loney ir ginčijo kad jis lai
mėjo. Taigi Camera kad 
ir oficialus laimėtojas, bet 
ne populiarus, nes daug ma
žesnis už jį Maloney gerai 
pasirodė.

Camera kada buvo Ame
rikoje per pusę metų prieš 
kelis mėnesius atgal, visuo
se miestuose mušė-daužė 
tų vietų kumštininkus, bet 
jam kredito niekas nepri
pažino, nes nors jis labai 
didelis, neišrodė turi gana 
gabumo gerą priešą sumuš
ti. Dabar vėl sugryžus į 
Ameriką jam duota vienas 
iš gerųjų, Maloney, ir šį jis 
nenumušė per 10 raundų.

CARNERA SU ŠARKIU?

Kovo 9 d. iš New Yorko 
paleista žinios kad naujas 
promoteris, Johnston, jau 
kaip ir padarė sutartis su
statyti Italą milžiną Car-; 
nerą su Lietuviu Šarkiu.

Sakoma kad jų kumšty
nė įvyks Liepos mėnesį pa
čiame New Yorke arba 
New Jersey valstijoje.

Šarkis jau esąs pasirašęs

kontraktą penkios savaitės 
atgal, ir dabar jau susitai
kyta su Carneros manadže- 
riais, išskyrus kad nenus
tatyta kiek jis gaus mokėt.

Pamatysim kaip Carne- 
ra pasirodys prieš tikrai 
gerą kumštininką, Šarkį.

K. STONIS 
6824 Superior Ave. 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

Taisau visokio išdirbimo laikrodėlius.

KOMARAS RAŠO:

Juozas Komaras
Bostone gyvenu jau trys 

mėnesiai, ir darbuojuos čio
nai. Man labai gerai seka
si, vėrčiu kitus ir kiti ma
ne, ir taip išeina lygiomis. 
Manau dar būti čia pora 
mėnesių, o paskui atsilan
kysiu Clevelande, mėginsiu 
sudaryti imtynių.

Girdėjau žadą apsilankyt 
Clevelande buvęs imtikas 
Petras Žilinskas, dabarti
nis promoteris Toronto, 
Kanadoj.

Parsiduoda
PARSIDUODA AR MAINAIS 

12610 Lorain avė., cash mėsiny- 
čia ir grosernė, nėra kompeticijos. 
Parsiduos visai pigiai. Kreipkitės 
pas Zimerman, 15910 St. Clair avė.

IŠDALINIMUI PALIKIMO __ 
Parsiduoda namai ant E. 70 St. 

arti Wade Park avė. kamp. lotas, 2 
šeimynų po 5 kamb. ir maudynės, ir 
pavienis namas, 9 kamb., 5 miegami. 
Greitam pardavimui $7,500. šaukit 
CHERRY 7935 arba EDDY 1483-J 

Mr. ROSEN

NAMAMS RAKANDAI
Parsiduoda living room, dining 

room, bedroom setai ir patiesalas. 
Kaip nauji, visai pigiai. Kreipkitės 
740 EAST 131 St. Lietuviai.

PŪSLĖS BĖDOS
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokit!!. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medal Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su "New and Improved
Gold Medal Haar- 
ir gamta atsilygins, 
jų dydžių. Ieškokim 
vardo dėžutėse. Ne-

AND IMP/?Ok

haarlęm oil 
- fafaifrivfiįfea

lem Oil Capsules” 
Visose vaistinėse tri
te “Gold Medal” 
imkite kitokių. ®

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

♦ tirtas Informacijas ir praktiškus patarifnus reikale bile 
! Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau

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

ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MI LIOL1S
I 6606 SUPERIOR AVE.HEnderson 6729

ANTANAS BARTKUS
Pirmos Klesos Lietuviška Paveikslų Studija

VESTUVIŲ IR KITOKIŲ GRUPIŲ FOTOGRAFIJOS

Ypatingai užkviečiu Lietuvius pasinaudoti ankstyva Gavėnia 
i:- ateiti pas mus nusitraukti savo paveikslą — pavieniai arba 

i s”vo šeimyna pasiuntimui gimnėms j Lietuvą. Per Gavėnią 
kainos bus žymiai nupigintos.

1197 East 79th Street Henderson 3535
F*2«v<’<—I-;«4Mi-<*<**F*MH*^-i**F*M*<J-*F*W-I*^*F****F*5*,W**HF*I*^*I**^*F‘J*^,I**t

kitur. Tėmykit

ninkas savo prak- 
Patyręs Laikrodi- 
tikoje per daugelį 
metų. Už savo 
darbų pilnai atsa
kau ir pigiausia 
padarau negu kur 

antrašų:
P. ŠTAUPAS

6704 Superior av. Cleveland, O. 
Telefonas FLorida 2610-R.

-****■*
Dabar laikas padaryti su- ■ 
tartį jūsų namų išpopie- ; 
įdavimui — nelaukit kada l 

prasidės pats skubumas I
FLorida 2533-M

J. G. Polter i
Lietuvis

— POPIERIUOTOJAS — :
Maliavoja ir Dekoruoja 

namus.
Specializuoju nuėmimu : 
nuo sienų senų popierų. I 

Turiu tam moderniškas ; 
mašinas. ;

Padarau apskaičiavimus vi- I 
so darbo. Pašaukit arba ■ 

paleiskit atvirlaiškį. ;
1229 EAST 74th ST. i

VACUUM CLEANERS
Hoovers..-. $12.50 up 
Premier Duplex 14.00 
up; Eureka 13.00 up; 
Royals and Air Ways 
others at Low prices. 
Don’t buy until you 
see the bargains here. 
Everyone guaranteed 
same as factory, one 
year.

GREENS
7025 SUPERIOR AVE
Phone ENdicott 2740

ALL MAKES REPAIRED

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.

BEN BRAZIS
SALDAINIŲ IR GROSERIO 

PARDUOTUVE
Puiki vieta Lietuviams užeiti ir pa
siviešėti bei šį-tų pasipirkti. Ska
nus rūkymai ir saldus gėrimai. Pa

tarnavimas geras.
5901 Superior Ave.
Kampas E. 59th Street

Visokių tipų ir 
stilių rankų dar
bo Akordeonai iš 
geriausios mede- 
gos ir žemiausios 
kainos. Visi mu
sų A k o r d eonai 
garantuojami ant 
daug metų.

Mes išdirbam visokius speciališ- 
kus Akordeonus ant užsakymo ir 
taipgi specializuojam taisyme.

DOVANAI AKORDEONO 
GROJIMO PAMOKOS 

pirkėjams duodamos Prof. Rosa- 
nova. Reikalaukit paskiausių DY
KAI duodamų iliustruotų katalo
gu ir nusistebėsit dideliu kainų 
nupiginimu. Rašyk šiandien (16)
ITALIAN ACCORDION CO.

323 W. Polk St., Dept. 46 
Chicago, Ill.

ARŠUS SKAUSMAI
DINGS Į 10 VALAND.

ARBA NEMOKĖSIT!
Jeigu jus kenčiat nuo reumatizmo, 

sciatikos, neurito, lumbago (strėnų 
skausmų), ar muskulų gėlimo, kodėl 
nepabandyti RHUMA-JELL, mosties 
kurių užtepus ant skarulio užtiesti 
ant skaudamų vietų. Bėgyje 10 va
landų (per naktį), jūsų skausmai iš
nyks. Jeigu ne, jūsų pinigai bus 
grąžinti atgal. Kaina $1.25 už stik
linę. Prisiųskit laiške vienų dolari 
ir 25c pašto ženkleliais su savo aiš
kiu adresu. (Nereikia laiško regis
truotis. Rhuma-Jell bus jums pa
siųsta tuojau. Arba jeigu norit kad 
pasiųstume C. O. D. tai kaštuos 
$1.50.

(Kurie gyvena pačiame Clevelande 
gali gauti Rhuma-Jell visose vaisti
nėse STANDARD DRUG STORE ar 
MARSHALL DRUG STORE).

Rhuma-Jell Chemical Co.
1440 Broadway Dept. P New York

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

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

John Jacoby & Son
Dry Goods & Furnishings 
7036-7038 Superior Ave.

KRAUTUVĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
49 metai tarnavimo jums. 
“Visuomet geriausios prekes 

už mažiausia pinigų”

J. C BLASER
Hardware

6933 Superior Ave.
Elektriškos lempos ir visi 
kiti namų reikmenys ir 

įrankiai žemomis kainomis
Darom raktus. End. 0280

Kuomet esat Mieste _
Užeikit į valgyklą 

MARKOWITZ BROS. 
812 Superior Ave.

Pietus nuo 11 iki 4 — 45c— 
Vakarienė ................... 65c.

| O-° R0SEDALE
| iBi RrJ Cleaning Cj,|
X AbSsl HEnd. 7906 t 
| C. F. PETRAITIS, Prop, į 
| 6702 Superior A ve., *

30f!. 60 { 
and f i.oo

IŠVENGKIT 
TU ŽIAURIŲ 
GALVOS

ŠALČIŲ
TAS GALIMA

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

vengsit šalčių
TM Modem 

fcrwnel AnluepU

A. LAURINAITIS
Užlaiko švarią krautuyę įvairių val
gomų prekių. Taipgi patogi vieta 
Lietuviams užeiti išsigerti skanių 
saldžių gėrimų ir nusipiikti puikių 
importuotų ir Lietuvos saldainių.
951 E. 79th St. HEnd. 5635

For pyorrhea
For prevention 
against gum infec
tions, use Zonite, 
the new powerful 
antiseptic. Also 
guards against 
colds, coughs and 
more serious dis
eases of nose and 
throat.

KAIP KUNIG
S1SAVINO b

DVAR
Vasario 12 d. Š 

gardos Teismas 
Rietavo klebono 
Spudo bylą, kuri 
vo kaltinamas 1 
vingu budu iš < 
nes išviliojo Išlii

Šitos bylos isto 
1918 m. dvarin: 
Vainienė su savo 
vyru ir visa šeini 
Rusijos į Lietuv 
kus mirė jos vy 
damas jai tą dva 
gas tuoj susipaži 
dvainiais ir pr 
juos dažniau ats 
pagaliau, pasina 
Girdvainiėnės di 
gurnu, jai įkalbi 
neva išnuomuotų 
nu dvarą. Po ii; 
Girdvainienė sut 
išnuomuoti ir n 
taYtį sudaryti a 
pas Tauragės ne

Čia Kun. Spu 
naudojęs Girdva 
mokėjimu Lietu' 

, sudarė ne nuom 
bet pirkimo-pan 
tą. Prieš akto p 
Girdvainienei k. 
mas del akte įra 
litų, kuriuos, bu 
Spudas jau ank 
Vainienei sum- 
prieš surašant p 
davimo aktą.

Turėdamas r 
kimo-pardavime 
tus, Kun. Spu( 
visiškai Išlinų < 
ninkauti ir buč 
savininkus Girt 
apkęstį. Tik 
vainiai, suaugę, 
jų motina su 
surašė ne nuo 
bet pirkimo ai 
nienė, būdama 
ga moteriškė i 
dvasiškius, iš 
Spudui bylą išl 
siškuose teismu 
suklaidinti me] 
dininkų parod 
Spudą išteisino.

Girdvainienė, 
mėjus dvasiškiu 
se, iškėlė Kun. 
Šiaulių Apigan 
Kartu su Kun. 
son buvo pat 
Tauragės notai 
sevičius, kuris 
nėtą pirkimo 
aktą.

Šiaulių Apig 
mas Vasario 1 
nagrinėjęs šią 
mią, ir Lietu 
pirmą tos rūšie 
Spudą nubaui 
metų sunkiųjų 
jimu. Be to, 
Vainienei sugi 
apgaulingu bu 
linų dvarą ir 
15,000 litų ch 
nio. Notarą I 
teismas išteisi)

Teko patirti 
Gun. Spudą 
kelia ir daugi; 
nių bylų.



ERIE RAILROAD
SYSTEM

Su garsais, bei be kalbos, todėl bus suprantamas žmo
nėms visokių tautų ir kalbų.

Sudrebins Pasaulį Savo Juokingumu!

Pradžia šeši.

Loew’s STILLMAN Ko™ 14
—KAINOS TOS PAČIOS KAIP VISADA—

MODERNIŠKAS PLIENINIS TRAUKINIS i.: .f>: ur
New Yorko Stotis randasi gretimai visu

' • . ,1 UI Laivų prieplaukų
Rezųryacijv. ir .Informacijų šaukit City Ticket Office CHerry .1842

'. " arba’Depot Ticket Office MAin 0116
■ roiiKi, . ' ;

■ THE ROUTE OF THE .ERIE LIMITED

CLEVELAND • NEW YORK
“The Lake Cities Express”

Apleidžia Glevelandą 4:00 vai. po pietų lčoarh'0n
Prib.una New Yorke 8:30 vai. ryto e

(Be Ekstra Primokėjimu)
INDIVIDUALUMIS . SĖDYNĖMIS VAGONAI — PUIKUS 

MIEGAMI VAGONAI -- VALGOMI VAGONAI 
PASISĖDĖJIMAMS VAGONAI

s IS LIETUVOS
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>s Lietuviai ateina j 
kariškas Lietaus 
DYNES. - 25c. 
Hair arti E. 9th St

<
<

SO f 
1.00

Jacoby & Son 
oods & Furnishings 
f 038 Superior Ave. 
VĖ DIDELIŲ VERČIŲ 
!tai tarnavimo jums, 
net geriausios prekės 
mažiausia pinigų”

tion 
af Ge
nite, 
srful 
Mso 
inst 
and 
dis- 
and

/ENGKIT
ŽIAURIŲ 

.L VOS
ŠALČIŲ

TAS GALIMA

Zonite disinfck- 
tuoja gerklę, 
nosį ir burną.
Naikina ligų g perus. Nau- 

' I dokit regų
jį liariai ir iš- 
— vengsit šalčių

P ROSEDALE Oj 
Ory Cleaning Cit

HEnd. 7906 į 
PETRAITIS, Prop. į 
Superior Ave., *

. BLASER
I a r d w a r e

Superior Ave. 
ikos lempos ir visi 
amų reikmenys ir 

žemomis kainomis 
ktus. End. 0280

OPERAVIMO 
KAŠTAI (nuo-mylios) 

•. i $ .0602
.0707
.0809
.1036

< ! J219

Jt esat Mieste — 
likit j valgyklą 
OWITZ BROS. 
Superior Ave. 
wo 11 iki 4 — 45c— 
"ė ...................  65c.

ggįfei RAILWAY.COMPANY
TAKE A. STREET CAR OR A MOTOR COACH

šio dora, apsukri i mergina, 
žemo ūgio, 

.ui tvirto budo. Tarp Mieline- 
i ra-

S SKAUSMAI
5 Į 10 VALAND. 
JA NEMOKĖSIT! 
is kenčiat nuo reumatizmo, 
neurito, lumbago (strėnų 
ar muskulų gėlimo, kodėl 

ti RHUMA-JELL, mosties 
epus ant skarulio užtiesti 
amų vietų. Bėgyje 10 va- 
- naktį), jūsų skausmai iš- 
igu ne. jūsų pinigai bus 
tgal. Kaina $1.25 už stik- 
siųskit laiške vieną dolarį 
ito ženkleliais su savo aiš- 
i. (Nereikia laiško regis- 
Rhuma-Jell bus jums pa
jau. Arba jeigu norit kad 
j C. O. D. tai kaštuos

gyvena pačiame Clevelande 
Rhuma-Jell visose vaisti- 

■WARD DRUG STORE ar 
L.L DRUG STORE).

i-Jell Chemical Co. 
way Dept. P New York

<
<
<
<

^ke ųour 
lBtE-EDGB \ 
o^ie^odel) ’Į 

terr^10? 
ųour 
oneų

KAIP KUNIGAS PRI
SISAVINO NAŠLĖS

DVARĄ
Vasario 12 d. Šiaulių Api

gardos Teismas nagrinėjo 
Rietavo klebono Kun. Igno 
Spudo bylą, kurioje jis bu
vo kaltinamas kad apga- 
vingu budu iš Girdvainie- 
nės išviliojo Išlinų dvarą.

Šitos bylos istorija tokia: 
1918 m. dvarininkė Gird
vainienė su savo sergančiu 
vyru ir visa šeima gryžo iš 
Rusijos Į Lietuvą. Netru
kus mirė jos vyras, palik
damas jai tą dvarą., Kuni
gas tuoj susipažino su Gir- 
dvainiais ir pradėjo’ pas 
juos dažniau atsilankyti ir, 
pagaliau, pasinaudojęs p. 
Girdvainienės dievobaimin
gumu, jai įkalbėjo kad ši 
neva išnuomuotų jam Išli- 
nų dvarą. Po ilgų derybų, 
Girdvainienė sutiko dvarą 
išnuomuoti ir nuomos su
tartį sudaryti abu nuvyko 
pas Tauragės notarą.

Čia Kun. Spudas, pasi
naudojęs Girdvainienės ne
mokėjimu Lietuvių kalbos, 
sudarė ne nuomos sutartį, 
bet pirkimo-pardavimo ak- 
tą. Pries akto pasirašymą, | pradžiOje 
Girdvainienei kilo abejoji-).......... •
mas del akte įrašytų 50,000 
litų, kuriuos, buk tai, Kun.1 
Spudas jau anksčiau Gird
vainienei sumokėjo dar. - 
prieš surašant pirkimo-pai-) 
davimo akta. . . f >' v. > i;. ......„ , . . i amžiaus, atrodo is ’pavir-Turedamas rankose pir-'L^ 
kimo-pardavimo dokmnen-į- n 
tus, Kun. Spudas Į pradėjo ............
visiškai Išlinų dvaią fbičiutės daiktu policija
mnkauti ir buvusiu^ -il<tuos ^ktus Kurie iš

velionės Petrauskaitės na
muko buyo. išplėšfti. y

Michnevičiutė jau 8 mie
tai kaip važinėja po įvai
rias Lietuvos vietas, vedė 
smulkią prekybą, kai kur 
buvo Įtarta vagystėse. Sa
koma kad ji taip vaikščio
dama buvus savu laiku už
ėjus pas velionę Petraus
kaitę ir prašius nakvynės, 
bet ji nepriėmus. Dabar 
už tai ir del kitų sumetimų 
Michnevičiutė buk tai atsi
lyginus. “L.U.”

ŠIURPULINGA ŽMOG
ŽUDYSTĖ

Sausio 26 d. Šiaulių aps., 
Meškučių vai., savo name 
buvo rasta kuožiauriausia 
nukankinta ir nužudyta 
Rozalija Petrauskaitė. Jos 
kūne rasta daugybė žaiz
dų, iš kurių durtų-pjautų 
tik viename veide dar gy
vai esant padaryta virš 100 
ir negyvai taip pat labai 
daug. Žaizdų padarytų ra
sta ir kitose kūno dalyse. 
Be to, išdurta akis, per
pjauta nosis,,, apipjauta ka
klas, išstatyta, steinplės, 
kaklo kraujb ' indai.’' Ran
kų pirštai ii: plaštakos su
pjaustyta. . ,

Tokio žiauraus piktada
rių darbo Lietuvoje iki šiol 
dar nėra buvę. . Iki šiol bu
vo žinoma tik vienas atsiti
kimas kad piktadaris savo 
auką užmušęs ir pakasęs 
ten pat ramiai užmigo. Bet 
čia taip pat butą atkaklaus 
piktadario. Apžiurėjus na
muką rasta kad žmogžu- 
džiodžio pa)grobta ir nema
žai smulkių daiktų.

Užvedus tyrinėjimą,- kri
minalinė policija Vasario 

.. ; šį negirdėtą' įvy- 
! kį išaiškino. Pasirodė kad 
, piktadaris buvo moteris, 
iki tol gal daugelio skaito
ma . nekalta mergelė, MicĮi- 

j heVičiutė.
) . Michnevičiutė apie 26 iri.

todėl jieJtoliau kaip iki pro
kuratūros nenueidavo.

Amnestijos norėdamas, 
K, Olšauskas šių metų pra
džioj teisingumo organams 
Įteikė nhują prašymą, pa
rašytą švelniu tonu ir pra
šantį jo pasigailėti ir jam 
bausmę dovanoti. Šitą jo 
prašymą Teisingumo Mini
steris pristatė Respublikos 
Prezidentui, kuris* Lietu-' 
vos Nepriklausomybės su
kaktuvių paskelbimo pro-' 

įga, Vasario 16 dieną,’K. Ol
šauskui bausmę dovanojo 
Į ir ji iš kalėjimo paleido.

,K. Olšauskai -dar būda
mas kalėjime, i'yra pareiš
kęs kad, bausmę-dovanojus, 
jis mano tuojau; ..visam j,am
žiui iš Lietuvos-išvažiuoti. 
Girdėti. ,ka(Į. dabar K. 01- 
šauska^ šita.’ sąyo, pareiški
mą į vykdysią^., į. j •

Reikia pažymėti, Hąd K. 
Olšauskas, .prieš paleidimą 
iš kalėjimo, pats . -visiškai 
atsisakė nuo kunigystės jr 
todėl jam ruošto dvasiško 
teismo nebus. J. K. Ss.

‘CITY: LIGHTS’ NAUJA CHARLEY 
CHAPLIN FILMĄ PATIKS 

VISIEMS ,
Nauja Charley Chaplin’o films', 

vardu “City Lights” (Miesto švie
sos”, kuri prasideda Stillman teatre 
šį šeštadienį, skaitoma didžiausiu 
priedu šios rūšies teatrams. Tai bus 
su garsais, bet be kalbų judamas 
paveikslas, kuris, kaip spėjama, bus 
pirmtakunas daugiau tokių paveiks
lų su garsais bet be kalbų, su pri
taikyta muzika.

Suvirs du metu ėmė padaryti ši 
Chaplin’o paveikslą ir kaštavo virš 
$1,500,000 jo paties pinigų. Tai yra 
Chaplin’o atsakymas prieš kalbam 
čias filmas ir jo griežtą" nusistaty
mą palaikyti tik pantomimiškus ju
damus paveikslus. -

Tie kurie turėjo progos matyti 
“City Lights” neabejodami pareiškia

S.,,27"” Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :
Sakoma kad niekados iki šiol tas Atnaujinkit prenumeratas saviškiu Lietuvoje 
garsus komedijantas nedėjo pastan- /t tv « i • L, ■ -r- “fa- ” 1 •
gų padaryti paveiksią kaip padėjo Į ( Užrašyki! saviškiams į Lietuvą Dirvą —kaina 
šitam. |---------- —------------------------------------------------------------------------

“City Lights” parodyti užima va- i 
landą ir apie 20 minutų. Dalykas , 
galima pavadinti romantiška kome
dija, nors daugeliu atvejų yra dra
matiškas ir net tragiškas. Patį vei- j 
kalą irgi paraše Chaplin. Jis per
statymą direktavo pats.

Dalykas dedasi dideliame mieste. 
Vaizduoja paprasto gyvenimo nuo- 
tikius.

Šioj' filmoj Chaplin debiutuoja kai
po muzikas. Visa veikale girdima 
yra jo paties kompozicijos, su ke
liais išėmimais. Pats Chaplin' yra 
geras pianistas, vargoninkas, smui
kininkas, čelistas ir arpistas, nors 
publika to nežino.

VISOS TAUTOS DŽIAUGSIS IŠ
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| Reikalaukit Lietuviškos Duonos, kurią kepa = 

I ST. CLAIR AVE. BAKERY I 
[ 2

ta duonkčĮjykla1 veikia po senovei patarnau- | 
' 1 ' 'dama Clevelando Lietuviams. §

: u i ijmn ■ .1 ■ ■ ■ ; s
-. CHARLES O’.BELL, Savininkas

= 2973 Woodhill Road ' Henderšon 67 I 6 =
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CHARLIE
CHAPLINb
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"CITY LIGHTS
(MIESTO ŠVIESOS)

savininkus Girdvainius ne
apkęsti. Tik dabar i Gird- 
vainiai, suaugę, patyrė kad 
jų motina su Kum Spudu 
surašė ne nuomos sutarti 
bet pirkimo aktą. Girdvai- 
nienė, būdama dievobaimin
ga moteriškė ir gerbdama 
dvasiškius, iš karto Kun. 
Spudui bylą iškėlė tik dva
siškuose teismuose, bet šie, 
suklaidinti melagingų liu
dininkų parodymų, Kun. 
Spudą išteisino.

Girdvainienė, nieko nelai
mėjus dvasiškuose teismuo
se, iškėlė Kun. Spudui bylą 
Šiaulių Apigardos Teisme.) 
Kartu su Kun. Spudu tie- 
son buvo patrauktas 
Tauragės notaras, Br. Mi
sevičius, kuris surašė 
nėtą pirkimo - pardavimo. K. Olšauskas,

BUV. PRALOTAS K. OL- 
j ŠAUSKAS PALEISTAS 

IŠ KALĖJIMO
mi-i Kaip žinome, buv. pral. 

teisino pri- 
aktą. . pažinimu, 1929 m. Rugpju-

Šiaulių Apigardos Teis- čio mėnesio 13 d. Birštone 
mas Vasario 12—15 d. iš- padarė nusikalstamą dar- 
nagrinėjęs šią gana ido- j bą nužudydamas- SC Ustja- 
mią, ir Lietuvoje turbut; nąuskienę. Už tai jis buvej 
pirmą tos rūšies, bylą Kun. Lietuvos teismų nubaustas 
Spudą nubaudė pusantrų j kalėti 6'/ž metų sunkiųjų 
metų sunkiųjų darbų kalė-į darbų kalėjime ir susiau- 
jimu. Be to, jis turi Gird- rinta jam teisės. . 
Vainienei sugrąžinti iš jos- Nuo pat K. Olšausko nu- 
apgaulingu budu Įgytą Iš-j teisimo, Lietuvoje ėjo kal- 
linų dvarą ir sumokėti jai i bos kad jam amnestijos ke- 
15,000 litų civilinio jieški- liu bus bausmė dovanotų.
nio. Notarą Br. Misevičių 
teismas išteisino.

Teko patirti kad prieš 
Gun. Spudą prokuratūra 
kelia ir daugiau kriminali
nių bylų. J. K. Ss.

Olšauskas visą laiką baus
mės dovanojimo laukė ir 
rašė prašymus p. Respubli
kos Prezidentui. Bet pir
mieji jo prašymai buvo pa
rašyti perdaug aštriai ir

^orrhea

4DOLPH C.JAKUBS 
(Adolfas C. Jakubauskas) 

Laidotuvių Direktorius — Laisnuotas 
Balzamuotojas.

Automobiliai visokiems reikalams
Ligonių pervežimo patarnavimas. — 

Telefonas EN dicott 1763
6621 Edna Avenue Cleveland, Ohio

VASARIO 16 LIETU
VOJE

Kaip kas met taip ir šy- 
met visa Lietuvą šventė 16 
Vasąrio. Tai Lietuvos lai
svės ir nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktuvės. Jau 
nuo pat ryto miestų namai, 
pasipuošė vėliavomis.

Kaune Įgulos' bažnyčioje 
11 vai. buvo iškilmingos pa
maldos, kurias laikė Kun. 
Mironas. Pamaldose dalyrt 

■ vavo Respublikos Preziden
tas A. Smetona, minisberis 
pirmininkas )). .Tūbelis, ''riri- 
ilisterių kabinetas, aukšto
ji kaLiĮimei^yąkhvyjiū.ir. 
daug kitų žymių asmenų.

12 vai. Vytauto Didžiojo 
-Universiteto ■ salėje Įvyko 
iškilmingas universiteto ta
rybos 'posėdis. r Posėdi atit 
darė rektorius Prof. V. Če
pinskis. Paskiau kalbėjo 
Švietimo Ministęrįs Jnį, Ša
kenis; Doc. Jonynas laikė 
paskaitą temoje “Vytauto 
Didžioje Įpėdiniai”, kurioje 
priminė garbingą. Vytautą 
ir jo darbus. Prof. Raudo
nikis supažindino su uni
versiteto veikimu. Pasiro
do kad universitete pereitų 
metų bėgyje dar veikė se-; 
nasis statutas, sulyg kurio 
buvo 104 katedros, dabar 
yra, sulyg naujuoju statu
tu, 70 katedrų. Mokslo per
sonalo yra 357 asmens.

Universitetą baigė perei
tais metais 179 studentai. 
Dabar yra 3568 studentai 
ir apie 200 laisvų’ klausyto
jų. Uniyęrsitet'aš iš' vy- 
'riausybės yra' gavęs"' Įsiems 
metams 6,320,000"‘ litų pa
prastoms išUidoritš-Av - 'ne
paprastoms — 2,395)000.,lt.

16 vai. -30 min: Karo Mu-1 
zejujė- buvo iškilmingas'vė
liavos' nuleidimas. Krašto! 
apsaugos ministeris' Pulk. ’ 
Giedraitis ir vyr. štabo vir
šininkas Gen. Leit.. Kubi-į 
liūnas, ant paminklo žuvu
sioms už Lietuvos, nepri
klausomybę uždėjo vainiką.'

Vakare visas Kaunas pa
sinėrė elektros šviesoje. 
Languose buvo išstatyta 
valstybės ženklai — Vytis^ 
Vytauto Did. ir Rešpubli-f 

j kos Prezidento atvaizdai.
Taip pat buvo suruošta 

daug paskaitų ir tai dienai 
pritaikintų balių bei kon
certų.

Pagal savo išgalių, viso
je. Lietuvoje Nepriklauso
mybės dięrm .buvo švenčia
ma su tinkamomis ceremo- 

[ni jomis. Alcis.!

(Perspausdinta iš ALL ABOARD!)
j^AUGYBĖ žmonių klausė musų paaiškin

ti tikrai kaip mes išskaičiuojame kad 
jie gali sutaupyti $200 į metus palikdami 
savo automobilius namie ir važiuodami gat- 
vekariu ar motorbusu į ir iš darbo. Sutau- 
pymui laiko kurs ima duoti kožnam atsaky
mus paskirai, mes paduodame savo išskai
čiavimus čionai.
Sulyg vėliausių ir autoritetingų skaitlinių, 
operavimo kaštai nuo mylios (neskaitant 
visų pašalinių lėšų) visokių kainų važinėja
mų automobilių yra:

r Automobilio 
• b* v i KAŠTAI 

■”.-r 6oo; 
11'4 900 -

; Leiskim ,sau kad jus gyvenat penkios , mai- 
> les nuo -savo darbo ir važiuojat vidutiniškos 

kairios automobiliu. Dešimts mylių į dieną 
, po ;8 centus už mylią yra 80 centų. Pridėk 

; 25c už pasistatymą. Tai bus $1.0o. Padau
gink ant 300, pagal darbo dienų į metą, ir 
patirsi! kad kaštuoja $315 į metus tik už 
važinėjimą j ir iš darbo.
Dabar Sakykim jus mokėtume! 10 centų už 
tramvajų nuo kur jus gyvenat. Dvidešimts 
centų padauginus ant 300 yra $60, ir tai vi
si kaštai važinėjimo tramvajum arba mo
torbusu-i ir iš darbo. Atitraukit $60 nuo 
$315. ir turit sutaupyta $255. Jeigu mokat 
8 centus (7 l-7centus tikietais) sutaupot 
dar daugiau.
Jeigu važinėjai automobiliu su kaštais tik 
6 centų už mylią, metinis sutaupymas butų 
$195 imant 10 centų už tramvajų, ir $207 
mokant po 8 centus už tramvajų.

Puikiausias Pasauly 
Linimentas !

“Geriausias visam pasauly lini- 
mentas” tikrina milionai linksmų 
Enker PAIN - EXPELLERIO 
naudot oįų. O, kaip jie pirmiaus 
kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi 
—laisvi nuo tų visų neapsakomų 
skausmų.
Dabar jie visiškai nesirūpina, nes 
turint PAIN - EXPELLERIO 
bonką namuose žino, kad niekam 
iš šeimos nereikės kankintis su 
geliamais kaulais ir muskulais.

Enker Pain - Expelleris
Tuojaus Išvaro lauk Sustingimą ir 
Skaudėjimą nuo Ištampytų Mus

kulų ir Pavargusių Sąnarių.
Sustabdo Neuralgiją ir Reumatiš- 
kus Skausmus, Galvos Skaudėji
mą, Danties Gėlimą ir Mėšlungį.

UMUS PALENGVINIMAS nuo skausmų. Tik nusipirkite 35c 
ar 70c bonką vaistinėje ir iš.sitrinkitc juomi skaudamas vietas. 
Jus busite nustebinti ir patenkinti tuo pačiu momentu, kuomet 
ištrinsite skaudamą vietą su PAIN-EXPELLERIU!
“INKARAS” nedegina odos ir nesuteršta drabužių. Neturi prik
laus kvapsnio. Tuo tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina 
skausmą ir gėlimą iš skaudamų strėnų, sąnarių ir ištampytų mus
kulų. Nusipirkite Dabar — Visuomet laikykite jį savo namuose. 
Artimiausioj Jums Vaistinėj. Tiktai 35c ir 70c

The Labcr'a/ot'ies erF 
F.Ad. BUCHTER COJ 

BERRY AND SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN, N.Nf

Nusipirkit sau gražų Radio Setą Kalėdoms, 
turėsit pasitenkinimo ant visados.

Taipgi parduodam visokias brangmenas 
taisom laikrodžius ir laikrodėlius.

Didžiausia Clevelande Lietuvių Radio
Parduotuvė

6107 Superior Ave. prie E. 65th St.
ENdicott 4638

JEWELER



: Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Policijos Vežimas Už

mušė Lietuvi

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

UKRAINAI KVIEČIA LIETUVIUS DALY
VAUTI JŲ POETO SUKAKTUVĖSE

Kas Daroma Prof. Bir
žiškos Priėmimui

Jis Dalyvaus Prof. Bir
žiškos Priėmime

šį sekmadienį Clevelando Uk- džio mėnesio numerį padidintą, 
rainiečiai rengia 70 metų mir- Minėdamas trijų metu sukak
ties sukaktuvių paminėjimą sa-, tuves, “Margutis” išeis nepa- 
vo garsaus tautinio poeto Ta- prastu leidiniu: tilps daug mū
ras Ševčenka Paminėjimas bus zikos ir visokių raštų. Atski- 

room rajs numeriais norėdami gauti ■

. SVARBU BIZNIERIAMS!
I “Margutis’’ išleidžia Balan-

miesto auditorijos ball 
(ineiga nuo ežero galo), 
sidės nuo 2:15 vai. i

Didelis Ukrainiečių choras iš St., Chicago, Ill.) 
100 balsų dainuos senoviškas' L___ ________
Ukrainos liaudies dainas sura- j “žentai iš Amerikos”, kome- 
šytas ir surinktas to poeto, iridija kurią statys scenoje SLA. 
jo paties dainas. Ukrainiečių 114 kp. ir “Dirva” bendrame va- 
Trutiškas choras bus išsipuo-j kare, perstato kaip du jauni- 
šęs savo tautiškais rubais, ku- kiai parvažiavę Lietuvon jieš- 
ric ypač moterų yra labai mar- ko ir gauna sau pačiules. Vie- 
ginti, įvairiai siuvinėti, ir mo- nas gauna su noru ir džiaugs- 
terys taipgi dėvi gražias su gė-Įmu, bet tas Čikagos senbernis 
lėmis kepuraites su daugybe butlegeris pakliūva į tokį tro- 
tautiškų spalvų juostelių. ;<■ « ui, o,,,,,,,,,,.

Šis parengimas yra sąryšyje 
su vicarne pasaulyje Ukrainą 
i engiamu Taras ševčenko pa
minėjimu.

Kurie Lietuviai norėtų susi
pažinti su savo istoriškais kai
mynais Ukraniečiais, su jų pa
pročiais, liaudies dainomis ir 
pasimokyti kaip rengti savo 
žymių žmonių paminėjimus pri
valo atsilankyti, 
maža. Programas 
5 vai. po pietų.

Dar todėl svarbu 
ti kad Ukrainiečiai pasižadėjo 
dikčiai prisidėti prie priėmimo 
Clevelande musų garbingo sve
čio iš Lietuvos, Prof. Mykolo 
Biržiškos. Kituose miestuose 
Ukrainiečiai veikia išvien su 
Lietuviais, tą mato iš savo lai
kraščių Clevelando Ukrainie
čiai, todėl jie mielai prižadėjo 
duoti mums dainininkų ir kal
bėtojų Balandžio 16 d. Lietu
vių salėje.

Apie Taras ševčenko
Ševčenko gimė baudžiaunin

ku 1814 metais, kaimelyje ne
toli upės Dniepro. Turėdamas 
prigimtus gabumus; piešimo, jis 
gavo kitų paramą mokytis pie
šimo, paskiau buvo paliuosuo- 
tas iš baudžiauninkų eilių, nes 
“jis neišvedė į baudžiauninką” 
tiems Rusijos didžiūnams kurie 
matė jį ir įvertino jo gabumus. 
Nors paėjo iš senos kazokų kil
mės, būdamas baudžiauninkas 
išsyk tarnavo už lekajų prie 
savo pono. Su juo gavo pro
gos pamatyt. plačiau žmones ir 
pažinti dailę. Taip jis apvaži
nėjo ir po Lietuvą.

Kada liko laisvas, jis ėmėsi 
cįirbti savo tautinį darbą, už ką 
buvo net į Sibirą ištremtas. 
Ten parašė daug gražių eilių. 
Po dešimts metų gryžo iš Sibi
ro suvargęs, bet nebuvo leista 
jam apsigyveftti Ukrainoje, to
dėl parvažiavo į Peterburgą, 
kur ir mirė.

Prą- užsisakykit “Dirvoj” arba tie- 
po pietų, šiai “Margutyje” (2437 W. 69

belį iš kurio jį tik sena senmer
gė, kuri visą amželį norėjo te
kėti, išgelbsti. (žiūrėkit skel
bimą apie tą vakarą.)

Įžanga bus 
baigsis apie-

juos parem-

AMERIKOS PILIEČIŲ DOME!
Kovo 19, ketvirtadienio va

kare, yra šaukiamas Lietuvių 
Demokratų piliečių susirinki
mas. šio susirinkimo tikslas 
yra suorganizuot pastovią Lie
tuvių Demokratų organizaciją.

Visi Lietuviai piliečiai yra 
kviečiami atsilankyt. Susirin
kimas bus laikomas Lietuvių 
salėje nuo 7:30 vai. vakare.

Kviečia Komisija.

šeštadienio naktį policijos 
automobilis užvažiavo ir mirti
nai sužeidė plačiai žinomą se
ną Clevelando Lietuvių gyven
toją ir veikėją, Kastantą Var- 
kalą. Jam einant skersai gat
vės ties 6594 Superior avė., už- 

j lėkė automobilis ir parmušęs 
i ilgą galą pavilko. Liudininkų

Kaip jau žinoma, Clevelande vėlu laiku nebuvo. Policijantai 
lankysis Vilniaus Vadavimo kurie tuo automobiliu važiavo 
Sąjungos atstovas Prof. M. 
Biržiška kitą mėnesį 16 d.

Vietiniai veikėjai, delei laiko 
stokos, su programų ruošiasi, 
bet prašo ir kitų draugijų' pri
sidėti prie darbo.

Didžio musų svečio, . belau- 
•1 kiant, štai kas jau padaryta 

vietinio Vilniaus Vadavimo Są
jungos skyriaus jo priėmimui: 

Balandžio 16 d. Lietuvių sa
lėje bus prakalbos, kuriose da
lyvaus gerb. Biržiška, vienas- 
kitas vietinių_kalbėtojų, ir du 
Ukrainai kalbėtojai, kurių vie
nas kalbės Angliškai, kitas Ru
siškai. ' ' • •••r,!!’

Prakalbose dainuos Ukrainą 
kvartetas ar net visas choras. 
Taipgi dainuos vienas Lietuvių 
choras.

Balandižo 17 d. nutarta ren
gti svečio pagerbimui vakarie
nė, kurioje dalyvaus ir Ukrai
nai.

Draugijos prašomos atsiųsti 
po atstovą į susirinkimą Kovo 
27 d., kame bus aptarta visas 
priėmimo programas bendrai. 

Susirinkimas bus “Dirvos” 
redakcijoje nuo 7:30 vai. vak. 

Draugijos taipgi prašomos 
paskirti savo auką Vilniaus va
davimui ir priduoti laike pra
kalbų.

Informacijų daugiau gausite 
pas M. A. Rusecką ir “Dirvos” 
redakcijoje.

Užmušimai padaugėjo. Iki 
šios savaitės pradžios Clevelan
do gatvėse užtomobiliais už
mušta 50 ypatų. Pernai per 
tiek pa’t laiko buvo užmušta 
tik 33.

Darželio Lygos mitingas at
sibus šio penktadienio vakare, 
Lietuvių salėje, nuo 7:30 vai. 
Visų draugijų atstovai prašo
mi dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų. Vald.

Birutės Bendrovės reikalais. 
Paskutinis pranešimas kaslink 
patikrinimo šėrų-akcijų. Jau 
liko tik du vakarai — Kovo 16 
ir 23 -— kuriais dar galit patik
rinti savo akcijas. Būtinai at
eikit visi, tuomi išvengsit daug 
klaidų. Kreipkitės į Lietuviu 
salę paminėtais vakarais nuc 
7:30 vai. Direktorių vald

sako jie važiavę lėtai, apie 20 
mylių į valandą, o Varkalas 
sumanęs eiti skersai gatvę pa
suko jiems į kelią ir tapo par- 
muštas. Jis buvo 
Mt. Sinai ligoninę, kur 
anksti pirmadienio 

Varkalas gyveno

nuvežtas į 
mirė 

rytą.
„„ su šeimy

na po antrašu 1563 E. 45th št., 
buvę 48 m. amžiaus.) Iš Lifetu- 
vos paėjo iš Varkalių k., Kruo
nio par., Trakų ap. Amerikoj 
išgyveno 31 metą.

Palaidotas ketvirtadienį ‘ iš 
šv. Jurgio bažnyčios. Priklau
sė prie Dr. V. Kudirkos'drau
gystės, LRKSA. 8 kp.į šv. Jur
gio 'draugystės, Salės Bendro
vė j e, ir daug darbavosi lietu
vių viešame gyvenime. Buvo 
tykus ir sukalbus žmogus.

Lai buna jam lengva šios ša
lies žemelė. Kor.

■ Na, Clevelandietės Moterėlės, Ar Pažinsit Save Šiame Paveiksle? “BIRVr u 
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Atpiginta kelionė j Lietuvą. 
Kurie žada važiuot Lietuvon, 
dabar proga parvažiuoti ir su- 
gryžti į Ameriką trečia klesa 
už $150. Šis nupiginimas ge
ras tik nuo Kovo 2 d. iki Ba
landžio 30 d. Po to vėl bus 
sena kaina — $181 į Klaipėdą. 
Kurie turit reikalų ir norit va
žiuot anksčiau 
šia nauja kaina, 
tik j vieną galą 
tiems lięks sena 
į Klaipėdą.

Kurie rengiatės Lietuvon, o 
nesat Amerikos piliečiais, pra
dėki! jau dabar storotis savo 
sugryžimo Leidimus, nes labai 
ilgai trunka juos gauti, o ka
dangi be jų sunku gryžti, ge
rai yra pasirūpinti juos iškalno.

Taipgi kurie esat Lietuvos pi
liečiais rašykit dabar į Lietuvą 
į savo parapiją arba pas gimi
nes kad prisiųstų gimimo met
rikus. Kurie giminių neturite 
galit kreiptis tiesiog į savo pa
rapijos kleboną ir įdėkit laiške 
$1 už metrikus. Parašykit sa
vo ir savo tėvų pilnus vardus, 
savo gimimo metus, taipgi iš 
kokio kaimo paeinat.

pasinaudokit 
Kurie vyksta 
be sugryžimo 

kaina — $107

Liet. Bonų Kuponai 
' Bonų kuponus galit pr: 
dusti kaipo užmokestį u 
‘Dirvą” ir už knygas.

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

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
“BASKET 
LAIMĖJO 
Kovo 7 ir

vyste buvo surengta didelis 
“Basket Ball” turhamentas 
Central Armory. Išviso daly
vavo suvirs, 400 tymų, tarp jų 
dalyvavo ir Clevelando šv. Jur
gio parapijos pirmas tymai.

Lošimas prasidėjo šeštadie
nį, Kovo 7, nuo pietų, ir tęsėsi 
iki vėlumai vakare. Kovo 8 d. 
vėl prasidėjo lošimai nuo pie
tų ir baigėsi vidilffiaktį. Ty
mas kuris pralošė vieną kartą 
negalėjo toliau dalyvauti tur- 
namente. šv. Jurgio Parapijos 
tymas dalyvavo trijuose loši
muose ir laimėj<f visus, taipgi 
išėjo čampionatu Katalikų sky
riaus šiame turnamente.

Laimėdamas šį čampionatą, 
šv. Jurgio Parapijos tymas' pa
darė daug garbės Lietuviams. 
Dar daug yra žmonių Clevelan- 
de kurie nebuvo apie Lietuvius 
nieko girdėję ir kur yra Lie
tuvių gyvenimo centras, bet 
laimėjus šį čampionatą, maty
damas Lietuvių tymą lošiant, 
Mr. Rose, manadžeris Rosen
blum’s pasaulinio Basket Ball 
čampionų tymo, užkvietė' Lie
tuvių tymą dalyvauti jų pro- 
grame kuris yra rengiamas Ko 
vo 15 ir 15, miesto auditorijoj

šv. Jurgio Par. tymas loš 
Kovo 14 d., 7:30 vai., su “Be- 
richon Fords” vienur iš geriau
sių tymų mieste. Vietos dien
raščiai rašo kad tame progra- 
me dalyvaus parinkti geriausi 
tymai Clevelande, taigi garbė 
Clevelando Lietuviams kad 
musų vaikinai parodo jog Lie
tuviai stovi pirmose eilėse’Bas
ket Ball tymuose.

Kovo 22 d. šv. Jurgio1 'para
pijos salėje yra rengiamas di
delis Basket Ball Karnivalas 
bus trys gėri lošimai, du mer; 
ginų tymai loš ir abu paraniloš 
tymai. Visi Clevelando Lietu
viai užkviečiami atsilankyti.

' Rep.

BALL” TYMAS 
ČAMPIONATĄ 

8 po miesto vado-

Padėka, šiuomi išreiškiame 
širdingą padėką savo draugams 
už gėles ir dalyvavimą laidotu
vėse mano žmonos, kuri mirė 
Kovo 1 d. Jonas Šneideris 

ir šeimyna.

Išvažiavo Lietuvon. Ketvir
tadienį apleido Clevelandą ir 
Kovo 14 d. išplauks laivu Bre
men pirmutinis “Dirvos” šio 
pavasario pasažieris, Albertas 
Bimba. Jis "vyksta į Pažemių 
kaimą, Saldutiškio st;, Utenos 
apsk. Mano apsigyvent Lietu
voje ant visados. Laimingos 
kelionės. ‘ .

f, šį fotdgrafija yra vienos iš seniausių Clevelando Lietuvių organizacijų — moterų 
■*' draugystės, vardu Motinos Dievo Aušros Vartų, ši organizacija dabar turi apie 

400 narių, ir šį sekmadienį, Kovo 15 d., apvaikščioja 25 metų gyvavimo sukak
tuves. Paveikslas imtas iš “Clevelando Lietuviškų Draugysčių Istoriškos Peržval
gos”, kuri buvo išleista 1917 metais, Taip tai išrodė grupė Clevelandiečių moterė
lių 14 metų atgal. Pasižvalgykit, kurios dar gyvos, pamatysit kaip jus tada išrė
dėt. Su bėgančiu laiku tūlos jau yra mirusios, kitos pasenusios, kitų jau dukte
rys šią organizaciją vadovauja, jos jau persesnos ir pasitraukė iš veikimo. Smagu 
tačiau kad dar yra gyvų tų kurios draugiją suorganizavo Kovo mėn. 1906 metais.

Jonas Černius miesto globo-. kus tokios senatvės jam nesi- 
je. Senas Clevelando gyvento-' norėjo skirtis nuo savųjų, 
jas ir senas amžiumi, 82 metų, I Pirm atidavimo jo į prie- 
Jonas Černius, paimtas į mies-' glaudą, komisija p. A. Baltru- 
to senelių prieglaudos namus, konienė ir C. F. Petraitis, ap- 
Bene tai bus pirmas Lietuvis1 žiurėjo tą įstaigą, sako ten ga- 
patekęs į miesto prieglaudą del na gera priežiūra ir švari vie- 
senatvės. Labai nemalonus įs
pūdis buvo matant senelį atsi
skiriant nuo savų ir matant 
kaip nenoriai eina į prieglaudą. 
Tačiau tikiu kad jam ten ne
bus blogai. Tik tiek kad sulau-‘DIRVOS”

Ekskursija
Lietuvon

Trečia Klesa
Į Klaipėdą............. $107.00
Ten ir atgal......... >, 181.00

1 1 Turistine Klesa
7 Į Klaipėdą.............. $124.50

Ten ir atgal......... ■ j 220.00
. ■ J ’ n i

Velykos Bus Balandžio-April 5
Pasiuskit saviškiams į Lietuva keletą

desetkų Litų per

“DIRVOS” AGENTŪRĄ

ROSEDALE
DRY CLEANING Co.

6702 SUPERIOR AVE.

Ateikit įsirašyti į 
Ekskursiją tuojau! 
t Taksų $5 ekstra.

Phone: HEnderson 7906
C. F. Petraitis, Mgr.

Our New end Low Prices
Men’s Suits and Overcoats 

cleaned and pressed .....$1.00
Men’s Hats cleaned & blocked
Neckties ...................................
Ladies’ Coats cleaned and 

pressed ........... $1-25 and
Ladies* Dresses cleaned and 

pressed .......... $1.25 and
Ladies* Hats cleaned and 

blocked .............................

Also Big Reduction on
Repairing— - » .

55c

up

up

65c

ta. Na, su vieta kaip ten pe- 
butų, bet bus pavalgęs tris kar
tus į dieną.

Senelis buvo SLA. 14-tos kp. 
narys. Atsilankęs susirinki
me Kovo 4 d. per ašaras prašė

pagalbos, tiesiog prašėsi kad 
kuopa pasistengtų paduoti jį į 
senelių prieglaudų. Tada kuo
pa išrinko- viršminėtas ypatas, 
kurios pasidarbavo ir antrą 
dieną senelį pavedė prieglau
dai. Viską Matęs.

“Cleveland Press” dienraštis 
savo pereito šeštadienio laidoje 
patalpino “Dirvos” redakto
riaus Karpavičiaus atvaidzą su 
aprašymu apie jo raštus.

Prisidėkit prie šios linksmiausios 
1S31 metų Ekskursijos, kurią rengia 
bendrai “Dirva”, “Amerikos Lietu

vis”. “Naujienos” ir “Vienybė”.

Keleivius j New Yorką palydės pats “Dirvos” Redaktorius

Ekskursija Išplauks iš New Yorko

BIRZELIO-JUNE 6
HOLLAND-AMERICA LINE

r ' ' •

Puikiu Milžinišku Laivu

i Klaipėdą per Rotterdamą.

“DIRVOS” AGENTŪRA taipgi gali išrengti jus kelionėn tuojau ir visokiomis li
nijomis ar laivais kokiais tik jus pageidaujat, nes “Dirvos” Agentūra yra Įgaliota visų 
linijų teikti pasažieriams patarnavimą. Keliauti galit per Francuziją, Angliją, Vokie
tiją, Švediją, Daniją arba tiesiog į Klaipėdą be persėdimo.

Vietiniai prašomi kreiptis ypatiškai, ofisas atdaras visą dieną ir vakarais iki 8 v. 
Iš kitų miestų klauskit informacijų laišku. Atsakymus gausit tuojau.

“Dirvos” Agentūra
i 3 r j.. . . - j . - z i ,

DAR
IR DARBINU

Detroit. — 
išdirbėjai, nori 
produktai gei 
butų darbų, i 
įvesti naujus 
tomobilių ank 
rą, nelaukiant 
dens, kaip dai 
metais. Taip, ; 
didėtų pirkimą 
rie išgali stei 
naujus model

Automobilių 
tiki kad darba 
geryn, kaip jf 
ti jų industri 
apmažės tai 1

Budavos 38; 
hipius. Suv. 
ro sekretoriau 
kas ruošiasi 
kymus būda 
naujų kariškų 
darymui pilno 
puso iš 1,800 
yra pavelyta

Darbai bus 
tui pasitikėtin 
dirbysčių.

Numažina a 
go. — Intern 
vester Co. nut: 
ti algas visų st 
kų, išskyrus su 
dirbančių papr 
vių darbininkų, 
uždirba po $3, 
ir daugiau, nūs 
10 nuošimčių r

Bedarbio lair 
Colo. — Čia vi 
bis darbininkas 
kad jo teta On 
jam turto virš

Ne visi bed; 
tetų turi....

Amerikos Ra 
šelpia apie 2,0» 
nių 21-je valsti 
ce pereitą vasai 
sumos neužden 
ninkai nukentėj

Pastarų keli 
vajum sukelta 
Raudonajam Ki 
tuos pinigus n 
kentėjusių šelpi

Švedijoje soči 
įvesti darbinink 
nuo bedarbės.

TEISIA REVC 
NIERI1

Ispanijoj pra 
mas 77 militarii 
rie dalyvavo ne 
tame bet neįvyl 
sikėsinime prie: 
bę. Penkiems 
ma mirties bau:


