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PROHIBICIJA 
ATMESTA

JAPONAI NO- ZANGARA NUTEISTAS 80
RI KARO M. KALĖJIMO

IR DARBININKŲ ŽINIOS

BED DAR REIKALINGA 36-ŠIŲ VALSTIJŲ 
PARĖMIMO TO ĮSTATYMO PANAIKINIMUI

Bedarbių šelpimui skiria 
$300,000,000. Washington. 
— Senatas perleido bilių 
kuris reikalauja paskyrimo 
$300,000,000 sumos paskolų!

sario 20-tą dieną, be didelių 
pastangų, dabartinis sena
sis Kongresas atmetė prohi- 

, biciją.
------- 1.„—£’ Vasario 16 d. Senatas 63 

valstijoms šelpt savo bedar-j balsais prieš 23 perleido bi- 
bius ir įvairiems viešiems jjy reikalaujantį prohibici-

TAUTŲ SĄJUNGA NE- 
UŽSILEIDŽIA JAPO

NIJAI
Geneva. — Tautų Sąjun

ga atsisako nusilenkti Ja
ponams ir leisti šeiminin
kauti' Mandžurjjoje. Tautų 
Sąjunga pareikalavo Japo
nų kad butų išardyta Man-

darbams varyti.
Fordas tiki į aukštas al

gas. Detroit, Mich. • 
tomobilių išdirbėjus Henry

NUŽUDYMAI SENES
NIAIS LAIKAIS

EKSTRA!
Washintgon. —Vasario 

22 d. pašte rasta bomba 
paprastame įrišime, adre
suota Franklinui D. Roo- 
seveltui.

* :•!: *

Miami, Florida. — Vasa
rio 18, Italas Giuseppe Zan- 
gara tapo nuteistas 80 me
tų kalėjimo už pasikėsini
mą Vasario 15 d. nušauti 
naująjį S. V. Prezidentą 
Rooseveltą. Jis atrastas kal
tu keturiais apkaltinimais 
ir už kožną gavo po 20 metų 
kalėjimo.

Zangaro advokatas norė
jo jį ginti, bet Italas pats 
sakėsi kad yra kaltas, nors 
jis norėjo nušauti tik Roo
seveltą, nieką daugiau, ir 
nenorėjo sužeisti tų kurie 
tapo jo šūviais sužeisti.

Zangara, mažiukas, susi
traukęs Italas, 33 m. am
žiaus, sakė kad jis nenori 
jokio pasigailėjimo ir tikri
no kad jis norėjo ir nori nu
žudyti Rooseveltą. Jis pri
buvo iš Italijos 10 metų at
gal. Jis gyveno Hacken
sack, N. J., ir dirbo kaipo 
mūrininkas. Jis buvo geras 
darbininkas, bet karštas ra
dikalas ir visada nekentė 
turtingųjų. Jis apie kara
lius, prezidentus ir kapita
listus niekad nesiliovė šne
kėjęs ir smerkęs.

Šoviko planus sugadino 
mažutė moteris, Mrs. F. W. 
Cross. Likimas taip lėmė 
kad ji atsistojo ant suolo 
greta to paiko Italo, ir ka
da pamatė jį išsitraukiant 
revolverį ir taikant Į Roo
seveltą, vietoj nusigandus 
bėgti šalin, pagriebė jam 
už rankos ir jis negalėjo 
tiesiog į Rooseveltą šauti.

Be abejonės, ta moteris 
bus kuomi nors apdovanota 
kada Roosevelt užims pre
zidentystę. Ji arba jos vy
ras gaus kokią gerą vietą.

Jau šiose dienose Kong
rese Įnešta sumanymas ap
dovanoti ją garbės medaliu.

Tokio, Japonija. — Vasa
rio 20 d. Japonijos ministe- 
rių kabinetas vienbalsiai 
nutarė išstoti iš Tautų Są
jungos.

Visa Japonija uždegta 
karo upu ir rengiasi prie 
užpuolimo Kinų, Jehol pro
vincijos 450 mylių ilgio 
fronte.

Japonija siunčia kariume- 
nę j tą pafrontę, visi trau
kiniai užpildyti kareiviais. 
Ten bus sugabenta 50,000 

tiek 
di-

Pas ikėsinimas nužudyti 
naują Amerikos prezidentą 
Rooseveltą primena kitus 
pasikėsinimus ir nužudy
mus prezidentų ir kitų val
dovų.

Atsitikimai Amerikoje
1912 m. Spalių 14 d. Teo

doras Roosevelt, buvęs pre
zidentas, ir kandidatavęs 
ant Progresivių sąrašo, bu
vo šuviu sužeistas Milwau
kee, Wis. Jį peršovė kar- 
čianminkas. Roosevelt bu
vo sužeistas lengvai.

1901 m., Rugsėjo 14 d., 
Buffalo, N. Y., buvo nušau
tas Prezidentas McKinley. 
Teodoras Roosevelt, kuris 
tada buvo vice prezidentu, 
pateko į prezidentus.

Šovikas buvo Czolgosz, ku
ris užmokėjo mirties baus
me.

1881 m., Rugs. 19 d., mi
rė nuo peršovimo Preziden
tas Garfield. Jis buvo per
šautas gelžkelio stotyje Wa
shingtone. Šovikas Guiteau 
tapo pakartas sekantį metą.

Pirmutinis Amerikos is
torijoje prezidento nušovi
mas buvo 1865 m., kuomet 
buvo nušautas Prezidentas 
Lincoln. Jį nušovė teatre 
Washingtone, aktorius J. 
Booth. Booth raitas pabė
go, bet tapo užtiktas pasi
slėpęs tvarte, kur jį karei
viai su tvartu sudegino.

Kitose šalyse
1876 m. — Turkijos sul-- 

tanas Aboul Aziz.
1881 m. — Rusijos caras 

Aleksandras II.
1894 m. — Prancūzijos 

prezidentas Sadi-Carnot.
1896 m. —_m. — Persijos 

šahas Nasr
1897 m. 

prezidentas
1898 m. 

prezidentas
1898 — Autrijos-Vengri

jos imperatorienė Elzbieta.
1899 m. — Dominiko res

publikos prezidentas Heu- 
reux.

1900 — Italijos karalius 
Humbertas.

1903 — Serbijos karalie
nė ir karalius Aleksandras.

1908 — Portugalijos ka
ralius Carlos ir jo sūnūs.

1913 — Meksikos prezi
dentas Madero.

1913 — Graikijos kara
lius Jurgis.

1914 — Austrijos-Vengri
jos sosto įpėdinis Ferdinan
das ir jo žmona (ši žudystė 
sukėlė pasaulinį karą).

1915 — Haiti prezidentas 
Sam.

1918 — Bolševikai sušau
dė Rusijos carą Nikalojų ir 
jo šeimą.

1918 — Portugalijos pre
zidentas Paes.

1919 — Afganistano val
dovas ■ Habibullah.

1920 — Meksikos prezi
dentas Carranza.

1922 — Lenkijos pirmu
tinis prezidentas Naruto- 
wicz. -

1928 — Meksikos naujai 
išrinktas prezidentas Obre-

Washington, D. C.—Va--si darbo visu smarkumu 
'sulaikyti prohibicijos atme
timą su pagalba valstijų.

Jeigu jiems pasiseka su
agituoti 13-koje valstijų už 
palaikymą prohibicijos, taij - .
likusios 35-kios valstijos tu-jcukuo valstija ir įsteigta 
rėš nešti federalės nrohibi- ^zurl.l0.s vyriausybė po 

Kinijos priežiūra, kad Ja
ponija ištrauktų kareivius 
iš Mandžurijos, ir kad gin
čas butų išspręsta prisilai
kant Kellogo sutarties.

Japonija tą s reikalavimą 
atmetė ir pasiryžo išstoti iš 
Tautų Sąjungos.

Japonų laikraščiai smar
kiai rašo kad Amerikos la
kūnai lavina Kinus lakūnus 
ir sako kad karas turėtų 
būti paskelbtas ir prieš Su
vienytas Valstijas.

jos įstatymo panaikinimo.
Vasario 20 d. tą padare ir

rėš nešti federalės prohibi- 
cijos naštą neapribotam lai
kui. Žinoma, “sausieji” to

— Au- Atstovų Butas ir tokiu bū-Į nelaimės, bet vistiek pasta- 
TT y du prohibicija kaipo Suvie- tys didžiausį pasipriešini- 

Ford sako kad darbininkai nytų Valstijų konstitucijos mą.
Kelios valstijos yra “sau

sos” savo nutarimu, tose 
valstijose reikės piliečiams 
daryti perbalsavimą. Reiš
kia, prohibicijos naikinto
jams takas erškėčiais užpul
tas.

turėtų gauti didesnes algasjl8-tas priedas atmestas, 
ir kad, kaip tik prasidės ki
limas biznių reikia pradėti 
greitai kelti algas. Kam ki
tam gali parduoti automo
bilius ar ką kitą jeigu ne 
tiems kurie dirba už algas, 
sako Ford. Nėra kitų žmo
nių tiek kad galėtų palaiky
ti bent kokią industriją.

Nesutinka pripažint uni
jos sąlygų. Cleveland, O.— 
Budavojimo kontraktoriai 
pasiryžę kovoti prieš buda
vojimo amatų darbininkų 
unijų reikalavimą pasirašy
ti naujas algų sutartis. Su
tartys baigiasi šį pavasarį, 
bet kontraktoriai nori dirb
ti su darbininkais už kokias 
tik algas galės juos gauti.

Greenville, Pa. — Atsida
rė Bessemer and Lake Erie 
gelžkelio dirbtuvės keletui 
savaičių laiko. Paimta dirb
ti 900 darbininkų.

Užmušti. Du bedarbiai 
ėję pėkšti iš Ohio į Floridą, 
tapo kelyje automobilio už
mušti prie Brookville, Fla.

Iš Pittsburgho ir Cleve
land© plieno liejyklų prane
šimai sako kad šiuo laiku 
yra padidėjęs neapdirbto 
plieno gaminimas. Cleve
lande pakilo iki 38 nuošim
čių, o Pittsburghe dirba su 
16 nuoš. normalio — pakilo 
1 nuoš.

Gelžkeliečiai nori strei
kuoti. St. Louis, Mo. —Mo
bile and Ohio gelžkelio tar
nautojai nubalsavo strei
kuoti vietoj dirbti už numa
žintas algas. Jiems numa
žinta 20 nuoš. ir nesulauk
dami algų pakėlimo prakėjo 
kalbėti apie streiką. Dirba 
3,500 tarnautojų.

Paryžiuje buvo paskelbę 
vienos valandos streiką vi
sokį viešų valdiškų įstaigų 
tarnautojai pro testavimui 
prieš algų numažinimą. Mi- 
nisterių kabinetas nubalsa
vo nubausti vyriausius agi
tatorius prie streiko.

Sutramdyta telefono pa
tarnavimas, tramvajai, au
tobusai, laiškų išnešiojimas 
ir tūkstančiai viešų įstaigų 
tarnautojų arba sėdėjo dyki 
arba buvo išėję laukan.

Užgriuvo 10 angliakasių. 
Silezijoj, angliakasykloj už
kliuvo dešimts darbininkų. 
Pradėta jų atkasimo dar
bas.

Atstcvų Bute balsai buvo 
289 už panaikinimą, 121 už 
palikimą po senovei.

Kada Senatas ir Atstovų 
Butas nubalsavo, preziden
to užgyrimas ar atmetimas 
nebuvo reikalinga.

Dabar reikės dar kad 36 
valstijos iš 48 (du trečdaliai 
valstijų) užgirių tą, tik ta
da prohibicija formaliai bus 
panaikinta. Trylika valsti
jų gali sulaikyt visą darbą. 
Valstijų akcijai duota sep
tyni metai. Bet nereikės 
tiek ilgai laukti, nes sako
ma kad valstijos tuoj imsis 
savo seimuose 
svarstyti.

tą klausimą

♦ *

SUKRUTO“SAUSIEJI
“Sausieji’, arba prohibi- 

cijos palaikytojai, griebia-

MIRĖ JIM CORBETT
New York. — Vasario 18 

d. mirė Jim Corbett, buvęs 
sunkaus svorio čampionas 
iš pereito šimtmečio. Jis 
buvo 67 m. amžiaus ir bu
vo vadinamas “Gentleman 
Jim”.

Jim Corbett pragarsėjo 
sumušdamas tų laikų čam- 
pioną, “Bostono stipruolį”, 
John L. Sullivan. Sullivan 
buvo pragarsėjęs kaipo ne
nugalimas, žiaurus ir ge
riausias kumštininkas koks 
kada gyveno.

Jų kumšty nė įvyko New 
Orleans, Ga., Rugsėjo 7 d., 
1892 m. Jie kumščiavosi už 
$10,000 pinigų ir už pasau
linį čampionatą. Corbett 
buvo banko tarnautojas, 
jaunas, ilgas, plonas, men
kas, ir stojo prieš stiprų, 
raumeningą, rieboką Sulli- 
vaną. Jiedu mušėsi per '21 
raundą, ir Corbett taip nu
vargino ir apdaužė čampio- 
ną taip kad visi pamatė jog 
Corbett lieka naujas čam
pionas.

*
KADA PROHIBICIJA 

INĖJO GALĖN
1917 m. senatas ir atsto

vų butas perleido prohibi- 
cijos priedą.

1918 m. Nebraska buvo 
36-ta valstija užtvirtinti tą 
sumanymą.

Tą pat metą Spalių 27 d. 
Wilsonas atmetė prohibi- 
cijos priedą. Už poros die
nų senatas ir atstovei butas 
išnaujo pervarė dviem treč
daliais, kas prezidento at
metimą' atstūmė į šalį.

Prohibicija inėjo galėn 
Sausio 16, 1920 m.

SOVIETAI ŽADA VA
RYT SIBIRAN 10 KA

ZOKŲ KAIMŲ
Maskva. — Sovietų val

džia pagrasino dešimčiai 
kazokų kaimų ištrėmimu Į 
Sibirą už nepristatymą gru
dų pavasario sėjai.

SAKO NORI GRĄŽINT 
KAIZERĮ

Berlinas. — Sako jog bu
vo pasitarimas tarp Vokie
tijos vice kanclerio von Pa
perto ir buvusio kaizerio 
Wilhelmo žmonos reikale 
galimumo sugrąžinti kaize
rį ant sosto.

Tuo tarpu Bavarijos pre
mjeras persergsti kanclerį 
Hitlerį kad nebandytų kai
zerį grąžinti, nes Bavarija 
su tuo niekados nesutiks.

JUDĖJIMAS PRIEŠ 
HITLERĮ

Berlinas. — Berline įvy
ko konvencija Republikonų 
Reichsbanner organizacijos, 
kur kalbėtojai šaukė, “Ge
riau mirtis negu vergija”. 
Tai yra bruzdėjimas prieš 
dabartinę Hitlerio vyriau
sybę.

MUSSOLINI PRANA
ŠAUJA KARĄ

STRANGLER LEWIS 
NUGALĖTAS

New York.-— Vasario 20 
d. imtikų čampionas Stran
gler Lewis pralaimėjo: jį 
nuveikė Jim Browning ir 

i jis lieka čampionu.
Milanas, Italija. — Prem- Lewis buvo pripažintas 

jero Mussolini laikraštis ra- New Yorko valstijos komi
ko kad Europoje renkasi sijonierių “pasauliniu čam- 
karo debesys: Francuzija pionu” kai Jim Londos, ki- 
ginkluojanti savo Balkanų to imtikų abazo “čampio- 
santarvininkes prieš Itali- nas”, atsisakė prieš Lf.wb 
ją. įstoti.

UŽMUŠTA 81 DARBININ
KAS

Šanghai, Kinija. — Gurno 
dirbtuvėje ištikus sprogi
mui užmušta 81 darbinin
kas, 120 kitų sužeista ir 10 
pasigendama. Iš užmuštų
jų 79 buvo merginos ir du 
vyrai. Sprogimo priežastis 
nesužinota. Dirbtuvės savi
ninkas pasišalino bijodamas 
kad reikės atlyginti žuvu
siųjų šeimoms.

KODĖL SCHAAF MIRĖ
New York. — New Yor

ko vyriausis medikalis eg- 
zaminuotojas Dr. Norris 
tikrina kad Ernie Schaaf 
po kumštynių su Camera 
mirė ne tiesiog nuo užgavi- 
mo šiose kumštynėse, 
kad jis turėjo smegenų 
degimą pirm suėjimo 
Camera Į kumštynes.

Tas uždegimas galėjo 
eiti nuo nesenai palietusios 
jį influenzos ar šiaip nuo 
ko, ir tas kenkė Schaafui 
apsisaugoti Carneros smū
gių, sako Dr. Norris.

Ernie Schaaf palaidotas 
Wrentham, Mass., kur da
lyvavo daugybė žmonių jo 
palydėjime. Tarp kitų bu
vo ir pasaulinis čampionas 
Jack Sharkey-Žukauskas.

bet
už-
su

pa-

kareivių prieš dvigubai 
Kinų. Neužilgo tikima 
delio susirėmimo.

Valdymui Mančukuo, 
ponai sako jiems reikia 
rėti miestas Jehol.

Japonai sako kad Jahol 
srityje yra apie 150,000 Ki
nų kareivių gatavų pulti 
Japonus Mančukuo ribose, 
todėl Japonai turį prieš 
juos rengtis. Visi Kinų ka
reiviai yra banditai, sako 
Japonai.

Kinai pasiryžę Jehol gin
ti. Jehol provincijos guber
natorius pasakė kad Jehol 
bus ginamas visomis spėko
mis ir Japonai bus sulaiky
ti nuo jo užėmimo. Japonai 
žino kad Jehol yra Kinų ir 
todėl miestas bus ginamas 
nežiūrint kiek tas atsieitų, 
sako gubernatorius.

Tokio. — Japonija pasi
ryžus subudavoti savo ka
rišką oro laivyną tokį di
delį kokį' turi sovietų Ru
sija, sako Japonijos karo 
ministeris.

Japonija sako kad sovie
tų prisiruošimas prie karo 
yra arba Rusų noras užpul
ti Japoniją arba Rusiją ti
kisi Japomj užpuolimo.

Ja- 
tu-

Woodin

H. Dern

Thomas

IS

iš

iš

J.

iš

A.

iš

Ro-

Ed Din.
— Uraguajaus 
Borda.
— Guatemaįos 
Barrios.

NELAIDYKIT PINIGŲ!
Jau žmonės turbut ne

taupo pinigų, nes per savai
tę iki Vasario 15 d. cirku
liacijoj pinigu buvo $5,854,- 
000,000, arba $149,000,000 
daugiau negu savaitė pir-

ROOSEVELT SUDA
RĖ KABINETĄ

New York, Vasario 22 d. — 
Šiandien naujas Prezidentas 
Roosevelt paskelbė savo kabine
tą, kurio sekretoriais bus šie:

Valstybės—Cordell Hull 
Tennessee.

Iždo — William
New Yorko.

Karo — George 
Utah.

Teisingystes — 
Walsh iš Montana.

Paštų — James A. Farley 
New Yorko.

Karo Laivyno — Claude 
Swanson iš Virginia.

Vidaus — Harold Ickes 
Illinois.

Agrikultūros — Henry 
Wallace iš Iowa.

Komercijos — Daniel C. 
per iš South Carolina.

Darbo — P-lė Frances Per
kins iš New Yorko.

Trys iš jų yra buvę Republi- 
konai. Bet visi yra asmeniški 
Roosevelto draugai, taigi tiki 
su jais harmoninkai vesti ša
lies reikalus. Jie visi, kartu su 
Rooseveltu, užims vietas Kovo 
4 dieną.

P-lė Perkins yra pirmutinė 
moteris kuri patenka Į kabine
tą. Niekad Amerikos istorijoje 
to nebuvo.

Rooseveltas, Hull ir Woodin 
jau dabar pradėjo tartis su Eu
ropos šalių atstovais apie išju
dinimą pasaulinės prekvbos, su

KIEK Iš AMERIKOS IŠ
VEŽTA SAUSIO MĖN.
Per Sausio mėnesį iš Su

vienytų Valstijų išvežta į 
kitas šalis prekių už $120,- 
000,000, arba už apie $40,- 
000,000 kas savaitė.

Iš kitur įvežta prekių už 
$96,000,000.

Suv. Valstijos per Sausio 
mėn. gavo aukso $128,451,- 
000 vertės. Sidabro gavo 
$212,000 vertės.

dinimą pasaulines prekybos, 
tikslu panaikinti depresiją.

INDIJOS AUKSAS PLAU
KIA ANGLIJON

Iš tolimos Indijos auksas 
plaukia kaip koks vanduo į 
Angliją. Pastarų 18 mėne
sių bėgyje iš Indijos atvež
ta aukso $400,000,000 ver
tės. Bet tas yra tik maža 
dalis, nes sakoma kad In
dija turi aukso $2,250,000,- 
000 vertės, arba pusę 
Suv. Valstijų valdomo 
so.

viso 
auk-

KARAS TĘSIASI
Pietų Amerikos respub- 

mian. Sakoma kad ši skait- likų Peru ir Colombia karas 
linkę buvo $79,000,000 suma tęsiasi. Naudojama kariš- 
didesnė negu kada nors

■ vo pirmiau.

Uni-Romoj a budavojama 
versiteto miestas, kuriame 
bus 12 didelių budinkų ir gon. 

bu- ki lėktuvai ir visi kiti bu-1 užims 220,000 ketvirtainių 
lai. sieksnių plotą.

1932 — Prancūzijos pre
zidentas Paul Doumer.
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l KORESPONDENCIJOS PENNSYLVANIJOS 
ŽINELĖS

PITTSBURGH
NEPRIKLAUSOMY
BĖS PAMINĖJIMAS 

MAS PAS MUS

gramą pabaigė sesutės Ra
gauskaitės su Lietuviškais 
turiniais, smuiką, pianu, ir 
pagaliau publikai sustojus 
sudainuota Lietuvos him
nas. Svečias.

Vasario 16-tos paminėji
mas. Pittsburgiečiai per 
daugelį metų Vasario 16-tą 
minėdavo visi kartu. Bet 
šymet jau taip sklandžiai 
nesilipino. Mat, pernai tū
li Lietuviai pasivadinę save 
progresiviais sukėlė skan
dalą L. M. D. salėje laike 
Nepriklausomybės apvaikš- 
čiojimo. Daugelis tikrų Lie
tuvių pasipiktino tokiu pa
sielgimu.

Šiais metais Liet. Tautiš
ka Šv. Jurgio parapija su
rengė 15-kos metų minėji
mą savo salėje Vasario 12 
d. Programą pradėjo pa
rapijos klebonas Kun. Z. 
Vipartas, paiškindamas šios- 
iškilmės reikšmę ir svarbą. 
Parapijos choras, vedamas 
Stočkuno, sudainavo Lietu
vos Himną ir dar keletą 
dainelių. Vėliau sekė eilė 
duetų, kvartetų, solo, ką at
liko p-lės Rjauskaitės, Lu- 
košiunaitės, Paukeliutė, Mi- 
kelbertaitė, trys broliai Gi
liai, Marčukonis ir keletas 
mažamečių. Choras vėl už
baigė dainomis. Prie pro
gos buvo paminėta kad vie
nai iš aktyviausių jaunų 
Lietuvaičių, Julei Rajaus- 
kaitei tą dieną suėjo 14 me
tų.

Po programo buvo užkan
džiai ir vėliau tęsėsi šokis.

Nepasisekė. Liet. Moks
lo Draugijos rengtas balius 
naudai Pittsburgo Univer
siteto Lietuvių kambario 
įrengimui visai nepavyko. 
Turbut pirmą kartą L. M. 
D. istorijoje kad rengiant 
balių tiek mažai publikos 
atsilankytų. Gal kaltas ir 
komitetas kad nelabai tin
kančią dieną paskyrė, pir
madienio vakarą (Vasario 
13), ir jokių kitokių skelbi
mų nedarė kaip tik nariams 
atvirlaiškius išsiuntė. Jos 
gi narius pasiekė daugiau 
savaitė prieš balm na ir ki
ti jas numetę pamiršo. Ma
žutės organizacijos ką ren
gia padaro daug pelno, o to
kia tvirta ir didelė draugija 
pasidarė nuostolių.

„ Pittsburgietis.

Pataisymas. Pereitame 
nr. buvo minėta kad Julė 
Rajauskaitė dalyvauja pro- 
grame penktadieniais 6:15 
vak. stotyje VVSV, bet tu
rėjo būti' WWSW.

Taksų našta. Pittsburgo 
gyventojas, kurs per metus 
uždirba apie $5,000, turi su
mokėti taksų miestui, aps
kričiui, valstijai ir federa- 
liam iždui $378.31, arba po 
$1.04 į dieną.

Tėvas kaitina sūnų. Jau 
buvo rašyta kad Vasario 2 
d. Oaklande, priemiestyje, 
John Coyne, 21 m. amžiaus, 
nušovė savo tėvo naują pa
čią, kurią jis tą dieną buvo 
vedęs. Ji buvo 19 metų am
žiaus. Sūnūs priešinosi tė
vo, kurs yra 55 metų amž., 
vedyboms su tokia jauna 
mergina, bet tėvas neklau
sė. Sūnūs buvo išvažiavęs 
į Detroitą, bet kai patyrė 
kad tėvas veda, orlaiviu at
skrido ir radęs jau po ves
tuvių, nubėgęs į tėvo namus 
savo jauną pamotę nušovė.

Teisme šiose dienose tė
vas nurodė į savo sūnų kai
po žmogžudį.

SHENANDOAH, PA.

Antras paminėjimas. Va
sario 19 d. L. M. D. salėje 
buvo surengta paminėjimas 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Programo vedėju buvo Vai- 
norius. Prie surengimo dar
bavosi P. Milius, P. Vaino- 
rius, D. Šinkūnas, P. Dar- 
gis ir kiti. Scena buvo gra
žiai papuošta.

Vedėjui paaiškinus vaka
ro tikslą, Vainausko orkes
tras sugrojo Lietuvos ir 
Amerikos himnus ir šiaip 
keletą Lietuviškų kurinių. 
Po to pakilo uždanga, km 
matėsi tarp žolynų penkios 
Lietuvaitės tautiškuose rū
buose, su vėliavomis. Tą 
programo dalį išpildė sesu
tės Rajauskaitės ir viena 
Ukrainą mergaitė: jos atli
ko deklamacijas, dainas gi
tara pritariant. Viskas bu
vo pritaikyta tai dienai.

Po jų pasakė jausmingą 
kalbą P. Milius. Paskiau su
dainavo trio sesutės Plukiu- 
tės ir Masteika, joms akom
panavo p-lė Valkauskaitė.

Po jų gražiai padainavo 
V. Paukeliutė, aokmpanavo 
M. Virbickaitė. Toliau se
kė Angliškos dainos, kurios 
tame vakare nepritiko.

Toliau kalbėjo S. Baka- 
nas, P. Dargis, P. Mažiuk- 
na. Ukrainietė paskambino 
mandolinų, Ona Mikelber- 
taitė ir Julė Rajauskaitė 
skambino piano duetą. Pro->

Kun. Karaliaus pamoks
las. 'Kun. Karalius sakyda
mas pamokslą Vasario 5 d. 

i taip Įsikarščiavo kad net 
pradėjo laimint tuos para
pijomis kurie jam priešin
gi kad jie galėtų geriau ko
voti prieš jį. Kadangi pa
rapijom! komitetas nelei
džia nei vargonų groti, nei 
varpų skambinti tai štai 
kaip “palaimino”: Kaip jų 
nei kolera nepjauja, nei per
kūnas nemuša, nei Sodoma 
ir Gomorra neišnaikina ir 
žemė nepraryja.... Ir kur 
tas perkūnas dingo! — sa
ko jis. Toliau sako: Mee ge
ri katalikai prašykim Die
vo kad juos (jam neprita
riančius) nubaustų: užleis
tų Sodomą ir Gomorra!

Ot tai tau Dievo tarno 
kalba bažnyčioje prieš tuos 
žmonelius iš kurių gerą gy
venimą turi. Žmonės gir
dėdami tokius kunigo bur
nojimus juokte juokėsi.

Klebonas baisiai susiner
vavęs kad kelios dienos pir
miau jam nepasisekė užlei
sti “Sodomą ir Gomorrą” 
ant parapijonų laike pokilio 
bažnytinėse salėse, tai da
bar šaukėsi Dievo pagalbos.

Toliau pasakė kad be jo 
žinios nevalia laidot į kapi
nes. Na ir lyg tyčia pasi- 
simirė vienas musų geras 
parapijonas, senas šio mie
sto gyventojas, And. Makš- 
tutis. Jis tapo palaidotas 
“be klebono žinios”, reiškia 
be bažnytinių apeigų.

Šelps bedarbius. Pennsyl
vania valstija pasiryžus šel
pti bedarbius per du metu. 
Nuo šių metų Balandžio iki 
to pat mėnesio 1935 metų 
yra paskirta $25,000,000 be
darbių aprūpinimui. Po to 
tiki gal laikai pagerės ir at
siras darbų.

Klaidos pataisymas. Per
eitame numeryje Įsiskver
bė klaida. Buvo pasakyta 
kad kunigo advokatas pata
rė kreiptis į vyskupą su 
skundu prieš parapijoms, o 
tai buvo advokato patari
mas kad del nesutikimų su 
parpijonais klebonas prašy
tų sau kitos parapijos.

J. Basanavičius.

Nuteisė policijantą. Wa
shington, Pa. — Policijan- 
tas Cochran tapo nuteistas 
12 metų kalėjimo už berei
kalingą nušovimą krautu
vės vedėjo Bittner, kuri po 
areštu vedė j policiją. Ves
damasis ji gatvėje nušovė 
pereitą Rugp. 21 d. Poli- 
cijantas sakė kad Bittner 
buk tai ginčijęsis su juo vi
su laiku ir pagaliau kišęs 
ranką į kišenių, lyg išsiim
ti ginklą. Sekę paskui juos 
studentai matė ir liudijo 
kad areštuotasis to visai ne
darė. Policijanto gynėjai 
padavė apeliaciją.

Riebiausias vyras. Phi
ladelphia, Pa. — Čia gyve
na jaunas vyras, kuris tur
būt bus riebiausias žmogus 
pasaulyje. Jo vardas yra 
Joe Raggio, 27 metų, sve
ria 750 svarų. Per 15 metų 
jis nebuvo išėjęs iš namų, 
nors yra pilnai sveikas. Ja 
kelnėms pasiūti reikia as
tuonių jardų audeklo, marš
kiniams penkių jardų.

Užmušė angliakasį. Su- 
terville, Pa. — Angliakasy- 
kloje užmuštas Joseph Ko- 
losinski, 43 m. Jis dirbo 
Pittsburgh Coal Co. kasyk
loj Elizabeth township.

‘Mėlyni įstatymai’ ir nau
ji taksai. Pennsylvanijoje 
norima panaikinti senus įs
tatymus kurie draudžia pa
silinksminimus sekmadienį. 
Tas klausimas dar tebesvar- 
stomas Harrisburge, valsti
jos legislaturoje.

Prie biliaus panaikinan
čio “mėlynąjį įstatymą” pri
dėta sumanymas įvesti tak
sus ant įžangų tikietų spor
to ir pasilinksminimų pa
rengimuose. Tie pinigai bu
tų naudojami šelpimui be
darbių.

Tą bilių jau perleido at
stovų butas, dabar dar rei
kia valstijos senatui priim
ti ir gubernatoriui užtvir
tinti. Ar tas bus padaryta 
dar nežinia.

Koncertinė dalis. Kon
certinę programo dalį išpil
dė vietos ir apielinkės žy
mus dailininkai solistai: O. 
Katkauskaitė, J. Olšauskas, 
N. Baukiutė, Z. Griškevi- 
čiutė, Vai. Kaunietaitė ir M. 
Kripas. Taipgi Lietuvių 
mokyklos mokiniai puikiai 
pasirodė su deklamacijomis 
ir dainomis.

Bendrai imant, progra
mas gerai pavyko. Nuotai
ka buvo graži, visi paten
kinti programų ir Lietuvių 
vieningu veikimu.

Vietos Amerikonų spau
da šią Lietuvių iškilmę gra
žiai aprašė.

“D.” Koresp.

HARTFORD. CONN.
Gražiai paminėta Vasario 

16-ta. Vietos Vilniui Va
duoti Sąj. skyriaus iniciati- 
va, bet bendrai pastangomis 
aštuonių draugijų ir para
pijos, "iškilmingai paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės 
15 metų sukaktuvės Vasa
rio 16 d., Lietuvių mokyk
los salėje. Publikos buvo 
daug, programas buvo pla
tus ir įdomus.

Vakarą atidarė V. V. S. 
skyriaus pirm. St. šriupša, 
parapijos šv. Cecilijos cho
ras sudainavo Tautos him
ną ir keletą dainų. Po to 
p. šriupša perstatė vakaro 
vedėju buvusį V. S. S. sky
riaus pirmininką V. M. Če
kanauską; jis pasakė trum
pą kalbą Angliškai, paaiš
kindamas svarbą ir reikš
mę nepriklausomybės die
nos ir paskiau Perstatė kal
bėti miesto burmistro atsto
vą, miesto korporacijos ir 
juriskonsultatinio departa
mento viršininką Adv. Fre
derick J. Corbett.

Po jo buvo perstatytas 
žymus vietos juristas, teisė
jas Thomas j. Malloy, ku
ris prie kitko pasakė kad 
Lietuvių tauta lygiai kaip 
jo pratėvių Airių, būdama 
galinga ir valdydama kitas 
tautas, galų gale pateko į 
tų tautų nelaisvę.

Trečiu kalbėtoju buvo 
vietos klebonas Kun. J. Am- 
botas. Jis kalbėjo jausmin
gai ir patriotingai; ragino 
Lietuvius palaikyti vienybę, 
platinti tautinę kultūrą, 
vieningai veikti ir dėti pas
tangas Vilniaus vadavimo 
darbe.

BROOKLYN, N. Y.
Dr. Viniką bando apgint 

be faktų. “Tėvynė” nr. 6- 
me, redakcijos straipsnyje, 
Brooklyno ŠLA. 372 kuopos 
jaunuolius išvadina Dr. Vi- 
nikę šmeižikais, turbut už 
kėlimą aišktėn kad Dr. Vi- 
nikas buvo suspenduotas ir 
ką tik neišbrauktas visai iš 
S.L.A. už neužsimokėjimą 
per šešis mėnesius mėnesi
nių mokesčių.

Del to vėl trumpai pakar
toju Dr. Viniko darbuotę 
SLA. 372-roj jaunuolių kuo
poj.

Dr. Vinikas, pajutęs pro
gą būti SLA. centro sekre
torium, o suspenduotas sek
retorium būti negali, tai ir 
sugalvojo apgavingu budu 
iš kuopos išgaut klastingą 
mokesčių knygelę,/kuri ro
dyti! kad Dr. Vinikas yra 
372-roj kuopoj gerame sto
vyje, t. y. nesuspenduotas. 
Dr. Vinikui, kaipo SLA. Ap- 
švietos komisijos pirminin
kui, aš pasitikėjau ir nieko 
blogo nemanydama išdaviau 
jam mokesčių knygelę ne 
sulyg kuopos rekordo bet 
sulyg Dr. Viniko nurodymo. 
Jis betgi su knygelėmis ne
galėjo atsiekti pageidauja
mo tikslo, tai Vasario 1 d., 
1932 m., jis atsinešė į susi
rinkimą prisirašęs klastin
gų rezoliucijų ir nebūnant 
susirinkimo kvorumui, pats 
išsiuntinėjo tas rezoliucijas 
kuopos vardu Pild. Tarybos 
nariams, norėdamas kuopos 
vardu įtikrinti Pild. Tarybą 
kad jis yra gerame stovyje 
šioje kuopoje. Nuo to lai
ko pamatėm kad Dr. Vini
kas tiksliai, SLA. 372 kuo
pos vardu, nori apgauti vi
są Susivienijimą.

Sausio 9 d., 1933 m., SLA. 
372 jaunuolių kuopos susi
rinkime, dalyvaujant ir pa
čiam D r. Vinikui, kuopa 
vienbalsiai priėmė komisi
jos paruoštą raportą apkal
tinanti Dr. Viniką ir kopi
ja to kaltinimo tuoj vietoje 
buvo jam pačiam įteikta. 
Dr. Vinikui pareiškus noro 
persikelti iš jaunelių kuo
pos į centro kuopą, jaune
lių kuopa tuomi tenkinosi, 
tik nerado galimu išduoti 
jam persikėlimo lakšto, nes 
tasai lakštas sako kad jį ga
vęs narys yra gerame sto
vyje ir vertas pasitikėjimo 
kiekvienos SLA. kuopos. 
Dr. Vinikas nėra gerame 
stovyje SLA. 372-roj kuo
poj ir negalima rekomen
duoti jį kitoms kuopoms.

Už teisybę nėra reikalo 
pulti jaunuolius ii- vadinti 
šmeižimu. Kam taip elgėsi 
Dr. Vinikas, net Apšvietos 
Komisijos pirmininkas?

Kad jis taip elgėsi, kuopa 
turi pilniausį įrodymą ir 
jaunuolių pareiga viską tei
singai išaiškinti.

Redakcija savo straips
nyje juokingiausia nusako 
vienoje vietoj, pasakydama 
kad jei ne tokie veikėjai 
kaip Dr. Vinikas tai šian
dien ir Susivienijimo netu
rėtume. Čia labai priešin
gai pasakyta. Ištikro Su
sivienijimo nebūtų del Dr.

Viniko, nes priklauso šeši 
metai prie SLA., įsirašęs 
Birželio 12 d., 1926 m., o nė
ra nei vieno nario nei pri
rašęs nei prikalbinęs, net 
nerado reikalo savo šeimos 
prirašyti, nors kuopos da
rydavo vajus, dalyvaudavo 
konkursuose. Bendrai vis
kas liudija kad Dr. Vinikas 
nebuvo joks atsidavėlis Su
sivienijimo reikalams.

Marė Seniskevičiutė,
SLA. 372 kp. fin. rašt.

Nuo Redakcijos: Gaila ir 
negražu kad SLA. nariams 
nėra vietos organe pareikš
ti teisybės žodelis ir reikia 
kreiptis į pašalinę spaudą. 
Kitais atvejais “Tėvynės ’ 
redaktorius bara narius už 
rašinėjimą pašalinėje spau
doje, o ne organe, bet Vini
ko klausime visai neįsilei
džia jokio paaiškinimo, tik 
pats Viniką. teisina ir kitų 
parašymą vadina “šmeiž
tu”.

DAYTON
Tautiečiai apsnūdo. Jau 

keli metai kaip musų tauti
ninkai nieko nedaro pami
nėjimui Lietuvos nepriklau
somybės. Nedarytą nieko 
ir šymet. Kada gyveno ve
lionis Povilas Dambrauskas 
ir veikime dalyvavo Tarnas 
Sakaitis ir Joanna Varašie- 
nė, jų dėka būdavo daug 
veikiama, nors ir tada buvo 
gana trukdytojų. Ir dabar 
tie išgamiški gaivalai, apsi
metę cicilikų bei bolševikų 
skraistėmis knisasi, bet del 
jų galima butų veikti. Gai
la ii' gėda kad tarp pačių 
tautininkų yra tokių gaiva
lų kurie kliudo, bet nereik
tų paisyti. Jie niekina Lie
tuvą ir viską kas yra Lietu
viška, o garbiną kokius ten 
kacapus. Tokiems tautie
čiams išgamoms vieta tik 
prie bolševikų, o ne tarpe 
Lietuvių.

Ačiū Vanagaičiui už pro
gramą. Geros valios Lietu
viai klausė “Margučio” ra
dio programo iš VVJJD sto
ties Vasario 19 d. Tas pro
gramas buvo paskirtas pa
minėjimui 15 metų nepri
klausomybės sukaktuvių.

Malonu buvo kai Birutės 
choras su radio orkestru 
sugiedojo “Oi Pasauli, Mes 
be Vilniaus Nenurimsim” ir 
kitas patriotiškas dainas. 
Labai jausmingą ir patrio
tišką kalbą pasakė “Vyties” 
redaktorius Antanas Lapin
skas. , “D.” Rep.

Atviras laiškas V. Dama- 
šui. Kad tamsta mane, že
miau pasirašiusi, įvardinė- 
ji autorium korespondenci
jos iš Day tono, tilpusios 
“Dirvos” nr. 4, ir darai tai 
be jokių faktų vien keršta
vimo tikslu, tolei šiuomi 
viešai pareiškiu kad aš su 
ta korespondencija nieko 
bendro neturėjau ir pata
riu tamstai apie mano raši
nėjimą nesikarščiuoti.

J. A. Urbonas.
Nuo Redakcijos. Šiuomi 

patvirtiname jog p. Urbo
nas su minima korespon
dencija nieko bendro netu
rėjo ii' nereiktų tai]) grieb
tis jieškoti “kaltininkų” ko
respondencijos rašyme. Ge
riau butų žiūrėti kad tokie 
dalykai kaip ten buvo ap
rašyta daugiau nepasikar
totų.

JAU PRIIMAM 1933 
M. BONU KUPONUS 
/‘Dirva” jau priima Lie

tuvos Bonų 1933 metų ku
ponus už jų pilną vertę. 
Siųskit savo 1933 metų 
Bonų kuponus už “Dirvą” 
arba už knygas.

NEPRIGULMINGO KUNIGO 
PASTABOS

Rašo Neprigulmingas Kunigas.

Tautiškuose laikraščiuose 
pasirodė L. T. K. Bažnyčios 
sinodo pareiškimai, ir juose 
vienas ir kitas bando dary
ti užmetimus mums pirmes- 
niems kunigams kurie atsi- 
metėm nuo Romos. Vienas 
iš negražiausių jų užmeti
mų yra tai vadinimas musų 
“Lenkų Hodurninkais”, nuo 
Lenko vyskupo, kuris yra 
nepriklausomas.

Ar kas turi bendro su tuo 
vyskupu nežinau, bet tiek 
žinau kad mes kurie kuni- 
gaujam iš seniau ir vedam 
neprigulmingas parapijas, 
rūpinamės savo parapijų 
reikalais, savo bizniu, visa 
nesikišdami į kitų, tolimų 
kolonijų parapijų reikalus.

Dabargi susidarė vadina
mas sinodas, kurio rėmėjai 
pradėjo panaudoti tautinius 
laikraščius savo propagan
dai, ir tie laikraščiai labai 
noriai tą propagandą deda, 
nežinia kodėl. Jeigu ta pro
paganda butų tiktai už sa
vo parapiją, už savo duoną, 
butų tiek to. Bet išrodo 
kad sinodas užvedė propa
gandą prieš kitus tokius 
nepriklausomus Romai ku
nigus, kurie jau pirmiau 
pradėjo atsiskyrimo darbą.

’Mes nepriešingi kad sino
do sumanytojas vadinasi sa
ve arkivyskupu, bet kokio 
prisidėjimo iš musų nori? 
Ar kad mes mokėtume jam 
duoklę? Ar kad savo para
pijoms prie jo pridėtume? 
Ar kad eitume pas jį šven- 
tintis? Duoklių mokėti ne
išgalim, nes sunku dabar 
pragyventi, ir nematom rei
kalo jam mokėti. Parapi
jonų nesuvienysim, nes mu
sų kolonijos yra toli viena 
nuo kitos. Parapijos palai
kymas yra kožnos kolonijos 
išgalės dalykas. O ką gero 
mums duos jeigu išnaujo 
pas arkivyskupą šventinsi
mos? Nėra reikalo.

Pereitame “Dirvos” num. 
buvo rašyta kad viename to 
sinodo suvažiavime dalyva
vo tautiniai veikėjai. Bet 
ką tas turi su užpuolimu 
ant musų? Veikėjai daly
vavo del to kad buvo pa
kviesti. Bet toli ne visi vei
kėjai. Jie jeigu ir pritarė 
sinodo planams tai pritarė 
del to kad tuose projektuo
se yra Lietuvystės idėja — 
jų tautinė idėja. Ar jus si
nodo kunigai neapviltas sa
vo darbais tų tautininkų 
veikėjų? Jie eina visur kur 
tik mano rasią tautai nau
dos. Bet jūsų idėja yra ta 
pati kaip ir musų: susikur
ti sau parapiją ir daryti 
pragyvenimą. Tautai gi kas 
atliks. Jeigu butų gana ka
talikų norinčių stoti į jūsų 
parapijas, nereiktų šauktis 
tautininkų laisvamanių.

Mes sau darbuojamės sa
vo kolonijose, neprigulmin
gas Romai parapijas turė
dami, ir nieko nekliudom. 
Prie kiekvienos progos dir
bame Lietuvystės labui, ne 
Lenkams. Prikišimas Len
kų yra senas, nudėvėtas 
tarp Lietuvių baubas ir jam 
jau niekas netiki.

Musų parapijonys mato 
musų darbus ir mato kad 
mes su Lenkais nieko ben
dro neturim. Jeigu turė
tume, tuoj būtume pasmer
kti. Musų parapijonys yra 
geri patriotingi Lietuviai.

Kas butų jeigu mes dabar 
prisidėtume prie sinodo, o 
atsirastų dar vienas kuris 
apsišauktų save kardinolu 
ir reikalautų pasiduoti po 
juo? Tada reiktų ir arki
vyskupui jam nusilenkti. 
Bet kam? Ar del to, kad jis 
to reikalauja? Juokas iš
eitų.

Mes kantriai žiūrim kaip 
sinodas, pasivadinęs Lietu
viškiausių, naudojasi tau
tine spauda, tuo tarpu kai 
tautininkai tikrumoje yra 
laisvamaniai ir remia sino
do ne tikybinę pusę bet tą 
gražiai piešiamą tautišką.

Mes turėsim tiesos pasi
piktinti tokiu tautinių laik
raščių pasielgimu jeigu jie 
leis sinodo rėmėjams dary
ti užpuolimus ant musų ir 
vadinti mus “parsidavėliais 
Lenkams”. Mes buvom Lie
tuviais ir busim. Mes kuni- 
gaujam del to kad pasirin
kom tuo budu sau duoną 
pelnyti. Tas nėra prasižen
gimas. Mes mokinam Lie
tuvius sulyg savo išgalių.

Liet. Taut. Kat. Bažny
čia nėra pripažinta visų 
Lietuvių ir visų neatstovau
ja. Ji tokia vadintis netu
rėtų. Iki ji to pasieks tu
ri daug dirbti. Ir dirbti ne 
taip kaip dabar: nereikia 
imtis atakuoti kitus nepri
klausomus kunigus, bet sa
vo gerais nuopelnais pakil
ti. Jau sakiau, mums nėra 
reikalo prisidėti prie sino
do. To nešaukia pats rei
kalas. Nepriklausomas pa
rapijas tverti iššaukė pats 
reikalas. Jeigu kada atsi
ras Lietuvoje gera, rimta 
tautinė bažnyčia, galėsime 
pasidaryti jos sekėjais.

KELIONĖS Į LIETU
VĄ REIKALU

Artėja pavasaris, ]>askui ir vasa
ra. Daugelis Amerikos Lietuvių jau 
pradeda galvoti apie lankymąsi Lie
tuvon bei 'gryžti ten apsigyventi. 
Visi mes norime parvykti greitai ir 
patogiai šiais modernizmo laikais. 
Švedų Amerikos Linija, moderniš
kais motorlaiviais KUNGSHOLM ir 
GRIPSHOLM ir S. S. DROTTNING- 
HOLM palaiko tiesioginį susisiekimą 
tarp Amerikos ir Švodijcs. Laivai 
š New Yorko plaukia į Gothenbur- 
:ą, iš čia keleiviai į Lietuvą perve
žami exspresiniais traukiniais į kitą 
Švedijos Pabaltės uostą Kalmar — 
traukiniu kelione buna apie G valan
das laiko. Ta proga keleiviai gau
na susipažinti su gražia Švedija, 
jos gražiais miškais, miestais ūkiais. 
Lietuviams ši kelionė yra naujas 
kelias, nes tik 1930 metais šis su
sisiekimas atidarytas Kalmar-Klai- 
pėda, keleiviams ir paštui pervežti. 
Tam susisiekimui linija paskyrė sa
ve salioninj laiką BORGHOLM. Nuo 
pradžios šio susisiekimo atidarymo, 
kas metai keleivių skaičius didėja, 
kelione visapusiškai patenkinti ir 
ape ją labai įspūdingai pasakoja.

Kelionės laikas iš New Yorko į 
Gothenburgą 8—9 dienos, iš Gothen- 
burgo iki Klaipėdos, per Švediją ir 
laivu Borgholm iš Kalmaro iki Klai
pėdos apie 24 valandos.

Ateinantį sezoną prie Švedų Ame
rikos Linijos nuolatinio laivų išplau
kimo bus rengiama specialūs Lietu
vių ekskursijos. Pirma tokia eks
kursija išplauks Balandžio 22 dieną, 

Imotorlaiviu GRIPSHOLM, rengiama 
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjun
gos Amerikoje. Antra ekskursija 
nauju motorlaiviu KUNGSIIOLM iš
plaukia Gegužės 8 dieną, ir motor
laiviu GRIPSHOLM Gegužės 27 d. 
trečia ekskursija. Ši ekskursija, jei 
turės atitinkamą skaičių keleivių, 
keleiviai bus vežami tiesiog į Klai
pėdą, iš kur paskui klaups į Hel
sinkį, Suomijoj.

Norėdami turėti trumpą, greitą ir 
patogią kelionę j Klaipėdą, per Go
thenburgą, pasirinkit vieną iš viršu
je minėtų ekskursijų, arba bent ku
rį švedų Amerikos Linijos laivo iš
plaukimą. Ekskursija ar pavieniu, 
galit būti užtikrinti kad kelione vi
sada busit pateniknti. Tėmykit vė
liausius pranešimus ir skelbimus 
Švedų Amerikos Linijos šame laik
raštyje. Laivų išplaukimai skelbia
ma Liteuvių laikraščiuose, inorma- 
cijos ir laivakortės gaunamos pas 
jūsų vietinį agentą arba visose Šve
dų Amerikos Linijos raštinėse. Cen- 
tralinė raštinė Amerikoje: 21 State 
St., New York City.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ii 
kitus tautinius laikraščiu; ..

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN. 4
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KODĖL NESUŠAUDO?
Kuomet pereitą savaitę 

Įvyko pasikėsinimas ant gy
vasties naujai išrinkto pre
zidento Roosevelto, radika
liai žmoneliai, kurie suklai
dinti ir išmokinti trokšti ki
tų žmonių kraujo, pasakė: 
Gerai jam, kad ir butų nu
šovę! Kiti pasakė: Na tai 
nors pagąsdino, bus geres
nis. ...

Daug gi yra tokių'kurie 
pasakė: Tokį niekšą užpuo
liką reikėjo ten pat ant vie
tos sušaudyti!

Kodėl jo nesušaudė?
Ištikro, juk tas niekšas 

galėjo Rooseveltą nušauti, 
galėjo mirtinai nušauti ir 
kitus, kuriuos tik sužeidė. 
Tada, jam, kaipo žmogžu
džiu, jau butų mirties baus
mė. Bet ir tada jo, suga
vę, nebūtų sušaudę vietoje, 
nors daugelis turėjo revol
verius.

Šalyse kur pripažinta Įs
tatymai ir teismai, toks pa
sielgimas su žmogžudžiu 
užginta. Jis turi pereiti Įs
tatymų nurodytais keliais 
ir sulyg Įstatymų teisme 
nuteisiamas mirties baus
me. Tik tada vietoje buna 
nušaunamas — jeigu pasi
seka — kada užpuolikas ir 
toliau priešinasi tiems kurie 
nori jį suimti ir reikia gin
klo pagalba jo suėmimui 
pavartoti. Bet tada jis, at
sišaudydamas, gali ir dau
giau žmonių nušauti.

Zangara nenušovė Roose- 
yelto todėl kad jam taikant 
Į naują preidentą, šalę jo 
stovėjus maža moteris pa
mačius taikant, pagriebė jo 
ranką, šūviai tada nuėjo i 
šalis ir pataikė kitiems.

Jeigu ne ta moteris, Roo- 
seveltas butų buvęs nušau-j

SVARBIŲ KNYGŲ — NUMAŽINTA KAINA
Dar turim keliolika egz. pilnų LALIO ŽODYNŲ Lietuviška ir 

Angliška ir Angliška ir Lietuviška kalba: 1274 pusi, kaina 
buvo $13.00, bet dabar parduodam po $9.00.

Kam reikalinga šis žodynas pasiskubinkit užsisakyti kolei dar jų turime.
Kitas visas čia sužymėtas knygas parduodam už pusę kainos negu jų 

pilna virte. Kai kurių irgi torim po gana mažai, verta nevėluoti užsisa
kyti ir pasinaudoti jų pigumu. Kviečiam.
Skaitymai Lietuvių Kalbos Mokslui (Klimo), 292 p. kaina $1.50 dabar .75
Stilistika-Retorika (Gustaičio), 250 pusi. Kaina $2.00 ” 1.00
Aukštoji Aritmetika (Ilgūno), 311 psl., kaina $2.00 ” 1.00
Lietuvos Istorija su žemlapiais (Aleknos), 235 psl., kaina $1.50 ” .75
Tikėjimų Istorija, paveiksluota (Prof. Sausey’, 1086 p., kaina $7.50 ” 4.00 
Ethnologija, paveiksluota (Šerno), 667 p., kaina $4, ” 2.00
Gyvenimo Mokykla (Sweet-Mardeno), 235 p., kaina $2.50 ” 1.25
Iš Tamsios Praeities j šviesių Ateitį (Rubakino), 220 p., kaina 1.50 ” .75 
Žinynas — Visokių Žinių Knyga, 392 puls, kaina $3.00 ” 1.50
Naujas Pilnas Orakulas (burtų-monų knyga), p. 414, kaina $3 ” 1.50
Geografija, paveiksluota (Šerno), 469 pusi., kaina $2 ” 1.00
Lietuvos Pasakos (Dr. Basanavičiaus), 330 p., kaina $2 ” 1.00
Rymas (Emile Zola romanas), 432 pusk, gailia $2.50 ” 1.25
Raistas — apysaka iš Lietuvių gyvenimo Chicagoj (Sinclairo),

355 pusi., kaina $2.00 ” 1.00
Vienuolio Raštai (22 jo apysakos), 348 pusi., kaina $1.50 ” .75
Bedievių šventraštis (su daug paveikslų, anti-religiška), 1100 p. ” 3.00

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
“Aušros” Knygynas — 3653 So. Hatted St. — Chicago, Ill.
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Į SUSIVIENIJIMAS!
| LIETUVIŲ AMERIKOJE g
= ' Didžiausia Lietuvių Organizacija =

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

Kolonijose. =

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

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. z:
E Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- = 
E kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis z: 
E nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- E 
E ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų E 
E prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir ~ 
E mergaites prie Susivienijimo.

Informacijų kreipkitės Į S. L. A. Centrų aukščiau paduotu = 
E antrašu arba į vietinių kuopų valdybas. E
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tas, nes jam butų patekę ti< 
keturi šūviai. Tada Ame
rikos istorija butų buvus 
visai kitokia.

Amerikos spauda pastebi 
kad Roosevelto mirtis butų 
atsiliepus blogai Į visą pa
saulį ir butų atsiliepę rim
tai ant visko. Amerika da
bar yra sunkiose aplinkybė
se ir Roosevelt turi pasiruo
šęs planus dalykus gerinti. 
Jis daug ką padarys kitaip. 
Jo tie planai butų buvę su
ardyti. Jo vietą butų už
ėmęs su juo išrinktas vice 
prezidentas Garner (ne da
bartinis prezidentas. Hoo
ver). Bet Garner toli gra
žu ne Rooseveltas ir jo idė
jų Įgyvendinti negalėtų.

Laikraščiai sako kad ši 
šalis, ir gal visas pasaulis, 
butų nuėję kitu keliu jeigu 
Prezidentas Linkoln, kuris 
buvo nušautas antru termi
nu, 1865 m., butų buvęs nu
šautas pradžioje, 1861 m., 
kad Amerika buvo suirus, 
keršte ir neapikantoje pa
skendus. Jis per pirmus 
keturis prezidentavimo me
tus, daug pasitrusęs, šalį 
pastatė ant rimtų pamatų.

Gal ir Rooseveltui yra 
lemta ką nors tikrai gero 
Amerikai padaryti:

CHICAGA nori būti didžiau
sias įžemio uostas pasaulyje, ir 
prie to pasekmingai siekia.

Chicaga dabar yra Suvieny
tų Valstijų geležinkelių cent
ras. Stovi prie Michigan eže
ro ir turi visas galimybes pasi
daryti didžiausiu uostu, nes ge
ležinkeliais čia galima suvežti 
viskas iš vakarų ir pietų ir su
krovus j laivus vežti j visą pa
sauli.

VYTAUTO MUZEJUS 
KAUNE—TAUTINĖS

VIENYBĖS SIMBOLIS
Ši Lietuvai reikalinga 

kultūrinė Įstaiga sumanyta 
1930 Vytauto Didžiojo me
tais. Vytauto Muzejus sta
toma plačios Lietuvių vi
suomenės aukomis. Iki šių 
1933 metų pradžios Lietu
vos visuomenė suaukavo Į 
900,000 litų! Lietuvos iš
eiviai yra prisidėję ir savo 
aukomis, bet sulyginamai 
nedaug (apie 20,000 litų).

Ekonominis krizis pakenkė 
aukų plaukimui, bet sustab
dyti negalėjo: aukos,ir da
bar tebededamos šiam pra
kilniam tikslui.

Lietuvos kaimynai Pabal
tijyje didžiuojasi savo kul
tūrinėmis Įstaigomis, kurias 
jie betgi ne patys dabar pa
sistatė, bet gavo iš prieška
rinių laikų. Lietuviai gi 
stato savo didžiuli kultūri
nį paminklą dabar ir savo 
lėšomis. Ir tas Lietuvių 
padaras tikrai atrodo didin
gai. ir savo išvaizda ir savo 
Įrengimu pralenks panašios 
rūšies Pabaltės monumen
tus. Vytauto Muzeiui Kau
ne yra lemta tapti Lietuvių 
tautos vienybės bei ištver
mes simbolis.

Kadangi Muzejaus staty
bos darbas dar nebaigtas ir 
kadangi yra reikalinga dar 
žymi suma del jo Įrengimo, 
tai Vytauto Muzejaus sta
tybos komitetas vėl prabilo 
Į visuomenę nurodydamas 
reikalą remti Muzejaus sta
tybos darbą iki pat galo, ku
ris jau nebetoli. Jei ne tas 
negeistinas ekonominis kri
zis Amerikoje, be abejonės 
Amerikos Lietuviai kaip 
pirmiau taip ir dabar mo
kėtų pasirodyti galingais. 
Bet jei Lietuvoje su mažiu
kais litais sugebama pasek
mingai krizį kovoti, kaip 
jau čia Amerikoje, galingo 
dolario viešpatystėje, nebū
tų galima su krizių grum
tis? Todėl nežiūrint Į ne
darbo bei ekonominio kri- 
zio sunkenybes negalima at
sisakyti paremti (nors ir 
su mažu) tokį svarbų Vy
tauto Muzejaus statymo 
darbą, su kuo yra surišta 
Lietuvių garbė.

Atskiros Amerikos vals
tijos, ženklindamos tarpy- 
savę vienybę, Įmūrijo savo 
atskiras plytas Jurgio Wa- 
shingtono paminklam. Lie
tuviai — ar tai Lietuvoje, 
ar Amerikoje, ar Afrikoje 
ar Azijoje gyveną — te
siunčia savo ąukas Lietuvių 
Tautos Vienybės pamink
lui: tegul išeivijos skaitlin
gų organizacijų vardai bus 
įrašyti amžiams į marmuro 
lentą ar “aukso knygą” Vy
tauto Muzejuje Kaune.

Tautiečiai, aptarkite ŠĮ 
svarbų dalyką savo organi
zacijų . metiniuose susirinki
muose ! Lietuvos Žmogus.

ADVOKATAI
A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

100 North La Salle Street 
Room 2211

Telefonas: RANDOLPH 0332 
Valandos: nuo 9 ryt<į iki 5 vak.

3241 South IIs,«”ied Street
Telefonas VICTORY 0562

Valandos nuo 7 iki 9 vakare. 
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir 

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir 

penktad. vakarais.
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RAMBLE JOTTINGS
By Vytautas Sirvydas.

On Feb. 6 a group of young 
American Lithuanian artists 
opened an Art Exhibition in 
Hotel Victoria, New York City. 
This is the third in succession. 
Nine artists are participating, 
including J. A. Raškauskas, of 
Gary, Ind.; E. Vasiliauskaitė, of 
Baltimore, Md.; Miss Smailytė. 
of Philadelphia, Pa., who stu
died in Italy; Miss Helen Viziu- 
tė, receiver of many prizes for 
her work; J. P. Sabaliauskas, 
J. Subačius, M. Cralick, T. J. 
Mažaika, W. J. Vitkus. The 
Exhibit is under the auspices 
of the “Lietuvių Meno Ratelis” 
organization. We should be 
proud of this “Ratelis” and 
wish it success in its efforts 
to attract all American-born 
Lithuanian artists in the United 
States. A time may come when 
it will be of such a respectable 
size, as to be able to hold an
nual Art Exhibits in every big 
Lithuanian colony' over here, 
and probably m Kaunas and 
Vilnius too. *

Captain Stephen Darius has 
gone South to gain more ex
perience in handling instru
ments for ocean flight. He 
hopes to make several trips on 
the Carribean Sea. His part
ner, Stanley Girėnas, is in Chi
cago supervising the recondi
tioning of the plane, a name 
for which has not yet been sel
ected, though suggestions have 
come in. The flight New York- 
Kaunas is to take place when
ever weather permits, in the 
latter part of May or early in 
June, A fund of over $4,000 
has already been collected and 
$3,000 more are needed. We 
sincerely hope that this amount 
will be collected, so that the 
flyers will not be stinted for 
anything which may be needed 
for this serious and glorious 
adventure. It has aroused 
much interest both over here 
and in Lithuania. Let’s all 
root for Darius and Girėnas!

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

(SUVARGUS ‘Sandarėlė’ užsi
manė pasigirti kad Chicagoje 

“trys partijos” paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės šventę— 
socialistai, katalikai ir sanda- 
riečiai. Tai taip sakant “trys 
gyvi nabašninkai”. Bet tauti
nių pažiūrų žmonės be jokių 
partijų surengė daug gražesnį 
ir už visas “tris partijas” i krū
vą sudėjus didesnį radio pro
gramą, pašvęstą nepriklausomy
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More money is also absolu
tely needed to furnish the Lith
uanian Chamber of Folk Cult
ure and Arts in the impressive 
new skyscraper building of the 
Pittsburgh University. The 
goal is $5,000, but so far only 
about $300 has been collected. 
The time is nearing when work 
on various models and exhibits 
must start. This is to be a 
permanent feature of the Uni
versity and the future upkeep 
will be in the hands of this in
stitution. But each nationality 
must collect money to install 
its exhibits. This matter should 
be promptly brought to the at
tention of our professional 
classes and various societies. 
During the war, and after, it 
was easy for us to collect tens 
of thousands of dollars for va
rious patriotic purposes. Though 
this is a period of depression 
we ought to be able to collect 
the $7,000 needed for this and 
Captain Darius’ venture.

The former editor-publisher 
of the first periodical in Eng
lish for us, “The Booster” Mr. 
Thomas Shamis has issued a 
neat little pamphlet, entitled 
“Kosciusko”, in which proof is 
presented that this man, much 
honored by the Americans, was 
by birth and spirit a true-blue 
Lithuanian. Since at the time 
Kosciusko lived Lithuania was 
in an unhappy federation with 
Poland, it was easy for the 
Poles to appropriate Thaddeus 
to themselves. And they mean 
to keep him! Intelligent action 
by us may, toward 1946, when 
the 200th anniversary of Kos-i 
ciusko’s birth falls due, bring 
the American public and of
ficials to recognise that the 
builder of West Point was a 
Lithuanian and always held 
himself one. This pamphlet by 
Mr. Shamis will help in the 
right direction. We expect to 
hear from you more, Tom! Why 
not write something for this 
column once in a while? '

bės sukaktuvėms, kurį girdėjo 
desėtkai tūkstančių Lietuvių.

Katalikai nėra jokia partija, 
tai tik tikybos sekta. Gal p. 
“S.” redaktorius to nežinojo.

NE KURIE Chicagos teisėjai 
sako gavo laiškus grasinančius 
“gau. it tai ką gavo Majoras 
Cermak“. Tai matyt nuo to
kių kuriems nepatiko tų teisė
jų nuosprendžiai.
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ŠVENTĖ VASARIO 
16-TĄ

Kaip paprastai Chicagoj Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tėje būdavo visokių parengimų 
taip ir šiais metais įvyko net 
keletas. Tačiau didumoje pa
rengimai buvo nepasekmingi 
tiems kurie tikėjosi padaryti iš 
tos šventės sau biznio. Pavyz
džiui socialistų “Naujienos” su
silaukė apie porą šimtelių pub
likos.' Katalikų Federacija bis- 
kelį daugiau. “Margutis” davė 
pusę valandos radio programo 
tam tikslui iš stoties WHFC. 
“Sandara” nedryso savo vardu 
rengti, surengė kokių tai “vei
kėjų” vardu.

Vasario 19 d. “Margutis” da
vė antrą gražų programą Ne
priklausomybės paminėjimui iš 
didžiosios radio stoties WJJD, 
ką girdėjo ir tolimos kolonijos.

Vasario 18 d. Shoreland vieš
butyje įvyko “aristokratiškas” 
vakaras paminėjimui Nepri
klausomybės. Gaila buvo žiū
rint kad Chicagoj mažai “aris
tokratų” beliko. Bet visvien 
dalyvavo apie 150 asabų ir link
sminosi iki 4 vai. ryto.

Matyt depresija visų ūpą at
ėmė. Jei kas ir turi kokį upa 
tai ir tas labai suvargęs.

Beje, po savo parengimo so
cialistų dienraštis pasiskelbė 
kad .jie sutraukę “milžinišką 
minią”. Gal jiems dabar jau 
ir du šimteliai žmonių yra “mil
žiniška minia”.

15-kos meti] Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjirtias pa
rodė kad Chicagos Lietuviuose 
“demokratija” numiręs kūdi
kis, kuris ir buvo gimęs tik po
litiškais sumetimais. žvalgas.

LAKŪNO PRIETIKIAI ORE
Vasario 21 d. Chicagos lakū

nas Roy Colton buvo iškilęs net 
18,000 pėdų į aukštumą, kur 
oras buvo apie 40 laipsnių že
miau zero. Staiga lėktuvo mo
toras sustojo, matomai nuo per
šalto oro. Lakūnas pradėjo jie- 
škoti vietos kur nusileisti. Jis 
sklido oru žemyn ir nusileido 
nesusižeidęs, tik keletą telefo
no vielų nutraukė.

Lakūnas Colton yra valdžios 
oro biuro tyrinėtojas.

Aviacijos mokslas matomai 
gana smarkiai progresuoja ir 
laknnai jau iškilę tūkstančius 
pėdų aukštumon saugiai nusi
leidžia ir juokus krečia iš savo 
prietikių.

MIESTO TARYBOS RIN
KIMAI

Vasario 28 d. įvyksta rinki
mas Chicagos miesto tarybos 
narių (Aldermonų). šiais me
tais radosi labai daug kandida
tų į miesto tarybą, bet iš jų 
išsiskirstė tik keli galutinam 
rinkimui. Pasirinkimas liko la 
bai mažas. Atrodo kad Denio 
kratų partijos kandidatai didu
moje laimės, nes jie dabar val
do visą miesto aparatą.

Prieš daugelį kandidatų buvo 
surasta techniškų kliūčių ir jie 
negali kandidatuoti. Paveizdan 
13-me Warde buvo apie 19 kan
didatų, o dabar liko tik du.

Tikima kad liks išrinkti se
nieji, su nekurtomis pamaino
mis. Balsavimai* prasidės 6 v. 
ryto ir baigsis 5 vai. vakare.

Lietuviams patartina daly
vauti rinkimuose, ypatingai di
delėse savo kolonijose. Rep.

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu i n ėnesį Į1 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvienų me- i; 
nesj rasite Pustapėdiškų Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių u 
gyvenimo nuotakiais. “

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. I i;
Lietuvąų metams $3.00. Adresas: “

“MARGUTIS” i;
2437 West 69th Street Chicago, Iii. 1

Redaktorius-Leidėjas: Romp. A. Vanagaitis. '
**s*****w*^^***M*^*^^^»**'*******»s»*»*s»^»*^»^»^»^r^»^»^»^,^^. i

MAJORAS CERMAK 
SUNKIAI SERGA

Chicagos miesto majoras An
ton Cermak, po sužeidimo šū
viu taikytu į naują Prezidentą 
Rooseveltą, Miami mieste, Flo
ridoj, Vasario 15 d., ir dabar 
dar sunkiai serga. Vasario 21 
d. jo sveikatos padėtis buvo su
rūpinus jo gydytojus. Jame iš
sivystė vadinamas “colitis”, iš 
ko Cermak negali ramiai ilsėtis. 
Temperatūra buvo 101 laips
nių ir pulsas pakilo iki 108 laip
snių. Nuo jo vidurių negero
vių pakilo temperatūra, sako 
gydytojai. Cermak kenčia di
delį skausmą ir jam duodama 
skausmo ramintojai.

Prie Cermako randasi Dr. F. 
Tice, širdies specialistas, ir Dr. 
Karl Meyer, abu iš Chicagos. 
Dr. Meyer pasiryžo būti Miami 
ligoninėj iki Cermak bus gali
ma vežti į Chicaga. į Dr. Meyer 
sako kad Cermako krizis nuo 
kulkos jau praėjo, tik jis kan
kinasi vidurių skausmais, del 
kurių raitosi ir vartosi guolyje.

SOCIALISTŲ šalininkų ga- 
zietėlė Chicagoj pradėjo aiškin
ti kad ji nenori Lietuvoje “dik
tatūros” bet “demokratijos”.

Jeigu tas laikraštėlis Lietu
vai linki tokios “demokratijos” 
kokią parodė savo spaustuvės 
darbininkams tai saugok tu. 
Perkūnėli, nuo to!

Visi tie kurie pabaigė savo 
gyvenimo dienas natūraliai, li
ko “demokratiški”, nes jie nie
kam nieko nesako, nesvarbu 
kas ir kaip apie juos kalba. Tik 
jie yra' tikri “demokratai”.

PAJIEŠKOJIMAI
Balčiūnienė, Olbikytė Marijo

na. Iš Šiaulių miesto, gyvenan
ti Chicagos apielinkėje.

Buivydai! ė Elzbieta (Bey- 
ved). Sesuo mirusio Juozo Bui- 
vido.

Gavriskis Juozas, gyvenąs 
Chicagoje.

' Myško, Aleksandras. 1927 
m. gyveno Cirero, III.

Sadauskas Juozas. Tarnavo 
Amerikos kariumenėje.

Samulionis Mykolas. Kilęs iš 
Biržų vai. Gyvenąs Chicagoje. 
Atsiliepė jo žmona Valerija Sa- 
mulienė.

šilvtvtis-šiliukas Aleksandras.
1920 m. gyveno Sioux City, la. 
Atsiliepė jo žmona, Antanina 
šilaitienė.

Ežerskis Jonas, iš Židikų v., 
Mažeikių ap. Gyvenąs Aurora, 
Illinois.

Katilevai, Pranas ir Petras.
Kilę iš Stačiūnų v., Šiaulių ap. 
Gyveną Chicagoj.

Kiškis Juozas. Iš Ramygalos 
vai., Panevėžio apsk. Gyvenąs 
Indiana Harbor, Ind.

Lukošius Albinas, iš Berno
tą vo vai., Telšių ap. Gyvenąs 
Kensington, Ill.

Ribelis Aleksas, iš Krakių v., 
Kėdainių ap. Gyvenąs Chica
goj. /

Rinkevičius Jonas. Gyvenąs 
E. St. Louis, Ill.

Zakarevičius Antanas (Fran
cis Zakarias). Gyvenąs Colum
bus, Ohio.

Jieškomieji arba apie juos 
ką žinantieji malonėsit atsilie
pti i

Lietuvos Konsulatas, 
201 North Wells Street

Chicago, Illinois.

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 

“Dirvą”-“L. Tribūna”
Kas platina “Dirvą” — tas 

platina Apšvietę.
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AR TAI KOMUNIZMO NUOPELNAI?
_________ — *-----------------------------------

KRUVINA STALINO 
KALBA

Rusijai išsprukus iš caro 
rankų, ir komunistams iš
vijus Kerenskį, išžudžius 
milijonus žmonių, sovietai 
pagaliau apsižiūrėjo kad 
griovimu ir žudymu nieko 
neatsieks.

Maskvos carai pradėjo 
industrializuoti Rusiją. Per 
keletą mėtų padarė kaip ką 
reikalingo.

Sovietų agentai ir šiaip 
siaurai matanti žmonės sa
ko: Žiūrėkit ką komunis
tai valdovai padarė!

Bet už tai komunistai ne
verti tokios garbės. Rusi
jos reikalas pats iššaukė ką 
nors daryti. Tokia didelė 
šalis, turtinga gamtos dova
nomis, buvo tik vienur-ki- 
tur šį-tą įsisteigus, mažas 
išdirbystes turėjo. Ne tik 
komunistai tą matė, bet ir 
visi kiti matė, ir kas nebūt 
užėmęs valdyt Rusiją butų 
grieb.ęsis industrializuot tą 
didelę šalį, kuri, turėdama 
savo industrijas prie savo 
gamtiškų turtų, gali savi
stoviai gyvuoti.

Net mažiukė Lietuva, vos 
tik atstumus carizmo ir 
Vokiečių letanas nuo savo 
nuvarginto sprando, ėmėsi 
taisytis, steigti sau reika
lingas įmones. Pats reika
las tą iššaukia. Lietuvai 
nereikėjo būti komunistiš- 
kad kad tvarkytis.

Tiesa, Lietuva nesigriebė 
industrializuotis, nes neturi 
gamtiškų turtų. Jeigu Lie
tuviai butų užvaldę Rusiją, 
ir jie ją butų tobulinę, ėmę 
industrializuoti, ir butų su
maniau dirbę negu komu
nistai. Bent kuris protin
gas žmogus butų ėmęs pir
miausia sutvarkyt Rusijos 
žemės ukĮ, kad turint gana 
maisto butų galima indus
trializacijos darbą varyt. Ir 
butų pasisekę. Komunistai 
gi pradėjo iš kito galo. Bet 
jie tą darė su godumo išro- 
kavimu: ne kad namie dar
bininkai butų pavalgę, bet 
kad savo gaminiais užver
tus kitų šalių rinkas ir ka
pitalistus išvarius iš biznio. 
Kad darbininkams reikia 
pavalgyt komunistai visai 
užmiršo.

Dabar, po 17 metų bada
vimų ir maisto kortelių dru- 
kavimų, pradėjo varyti iš 
miestų “tinginius”, “nenau
dėlius” ir kitokius j ukes į 
darbus. Tai yra turbut so
vietų carų paslėpimas savo 
klaidų. Pamatė kad jie be
gėdiškai nuskriaudė ir nu
alino žemės ūkį, garsinda
mi kad proletaryošiai (ko
munistai fabrikų darbinin
kai) sotus ir visko pilni. 
Dabar apsižiūrėjo kad ne
gali būti pilni jeigu žemės 
ūkis nieko neišduoda.

Bažnyčių Turtas 
Siekia $7,000,000,000

Hoovero paskirtas komi
tetas surinkimui statistikos 
tikybinių įstaigų turtų pra
neša pagaminęs raportą ku
ris apima 20 metų nuo 1906 
iki 1926 m. ir apima katali
kų, protestonų ir Žydų re- 
ligijines įstaigas.

Sulyg raporto, dabar re- 
ligijinės įstaigos bendrai y- 
ra vertos $7,000,000,000. Iš 
tos sumos, $3,840,000,000 y- 
ra vertė budinkų. 1906 me
tais budinkų vertė buvo tik 
$1,258,000,000.

Nuo 1906 iki 1926 metų 
bažnyčių skaičius padaugė
jo nuo 210,000 iki 232,000.

Bažnyčių skolos taipgi 
padidėjo nuo $108,000,000 
Iki $433,000,000.

Jų užlaikymo kaštai pa
kilo nuo $329,000,000 iki 
5817,000,000.

Iš- 212 įvairių tikybinių 
sektų štai kaip stovi para- 
pij onų skaičiumi:

Katalikų .... 13,300,000 
Met. Episk. .. 3,700,000 
Piet. Baptistų 3,300,008 
Negrų Baptistų 2,000,000 
Met. Ėp. (pietų) 2,000,000 
Kitų visų paskui eina že

miau.

Kaip Maskvos caras Sta
linas muilina tamsiems pro
letary ošiams akis parodo 
sekantis faktas. Vasario 
11 d. jis sakė kalbą, kurio
je rėkė: Karas, baimė karo 
ir musų rūpestis ir prisi
ruošimas trukdė penkmečio 
pasisekimą! Visos nepasek- 
mės kokias sovietai turėjo 
su nepasisekimu penkmečio 
sumetama baimei karo, ku
riuo sovietams kapitalistai 
grąsinę.

Stalinas pasakė: “Mes ne
žinojom kurią dieną pasau
lio imperialistai mus užpuls 
ir sutramdys visus musų 
darbus. Jie tą galėjo pada
ryti, pasinaudodami musų 
neprisirengimu.”

Tuo tarpu kiek žinoma, 
niekas Rusijos užpulti ne
sirengė, tik jie patys tarp 
savęs ten pešasi ir vieni ki
tus šaudo ir į Sibirą veja.

Jieško Apšviestų 
Komunistų

Iš Maskvos atėjo įsaky
mas prašalinti Amerikoje iš 
vadovybės bemokslius dide- 
ėmis gerklėmis komunistus 
agitatorius, o į jų vietas pa
statyti gabius kolegijų stu
dentus. Taipgi užvesta va- 
. us gauti daugiau studentų 

komunistų eiles.
Taigi neteks duonos tūli 

ir Lietuviai bemoksliai rėk
sniai.

Nežinia kaip seksis su 
mokytais jaunuoliais, bet 
Maskvos carai nori juos iš
bandyti. Iki šiol Ameriko
nus sukomunistint visai ne
siseka. Visi komunistai tė
ra tamsuoliai ateiviai.

KIEK JŪSŲ PINIGŲ DU
MAIS NUĖJO?

1932 metais valdžia už 
cigarus ir cigaretus surin
ko taksų $155,070,393, o už 
kramtoma taboką $27,621,- 
721.

i Taksų už gazoliną surin
ko $62,839,826.

ILGESYS
Jaunatvės dienos visados 
Rudens naktimi dvelkia, 
O mano plastanti širdis 
Tavęs išs’ilgus verkia. ...

O, pasakyk, ar dar kada
Tave aš pamatysiu,
Ar ilgesy  j kaip laukų gėlė 
Šildžiusiu ir suvysiu?....

Štai mano širdis visados
Ilgėjimu liepsnoja
Ir tave mylint taip šventai 
Man akys ašaroja. ...

Jonas Morkūnas.

Lietuviškų Knygų Lei
dėjams Amerikoje

1932 metais Lietuvos Bi
bliografijos Institutas už
registravo tik septynias 
knygas išleistas Jungtinė
se Valstijose. Suprantama 
kad ten išeina žymiai dau
giau, bet institutas jų ne
gauna. Visus leidėjus pra
šome siuntinėti visus savo 
leidinius Lietuvos Biogra
fijos Institutui prie Vytau
to Didžiojo Universiteto Bi
bliotekos (Kaunas, Žemai
čių g. 1).

Institutas skelbia visus 
gautus leidinius savo orga- 
ie “Bibliografijos Žiniose”, 
kuriose nuo 1928 iki 1932 
m. imamai suregistruota 
jau arti 5200 knygų išleistų 
Lietuvoje (visomis kalbo
mis). Tiek mokslui, tiek 
praktikos reikalams regis
tracija yra naudinga.

Siunčiant knygas prašo- 
na pažymėti jų kainą ir iš
leistų egzempliorių skaičių. 
Butų pageidaujama gauti 
ir senesnių metų leidinius 
(bent 1928 m. pradedant), 
nes daug senesnių leidinių 
į registraciją nepakliuvo.

Pageidaujama kad visi 
užsienyje išeiną leidiniai 
Lietuvių kalba (knygos, gai
los, brošiūros, visokios api- 
ikaitos ir katalogai, žurna- 
ai, laikraščiai) butų pačių 
leidėjų siunčiami į

Lietuvos Bibliografijos 
Institutas

Vytauto Didžiojo Universi
teto Biblioteka 
Žemaičių g. 1 

Kaunas Lithuania

PIRMIEMS LIETUVOS KŪRĖJAMS APIE VILNIŲ

Mokyklos ir Mokiniai
Šiuo tarpu Suv. Valstijo

se mokyklose ir kolegijose 
yra į 29,500,000 mokinių ir 
virš 1,000,000 mokytojų.

1900 metais pradinių ir 
aukštesnių mokyklų vedimo 
lėšos buvo $214,965,000. Gi 
1930 metais pasiekė net 
$2,305,790,000.

Universitetai per tą lai
kotarpį gavo palikimų ir 
dovanu nuo $40,540,000 iki 
$567,618,000.

Šių depresijos' metų pa
sekmėje mažinimas mokyk
lų lėšų, sakoma, ardo tradi
cinį mokyklų gerumą ir del 
tos priežasties apie 9,500,- 
000 vaikų šioje šalyje ne
gauna tinkamo mokslo kokį 
seniau galėdavo gauti.

SNAIGĖS
(Skiriu Al. P.)

Audžia erdvėj tinklą 
Balto šilko snaigės.
Klosto žemė pilką, 
Draiko lūšnos kraigu.
Tuokart linksma dūšioj, 
Ne taip sunkus vargas, 
Ošt kai ima pušys, 
Snaigėm klotos margos.
Erdvėj šilko snaigės 
Mirga tik, nerimsta— 
Širdyj liepsnos meilės 
Dar kaitresnės gimsta.
Parko medžių šakos 
Snaigėm šilko klostos.
Dviejų širdys jaunos
Juoktis gali, guostis.
Garsiai nukvatojo
Ties parku mieloji—
Skruostan snaigių šilko 
Gniužulys papuolė.

‘ Ech, dar ilgiau snaigės 
Tegul žemę kloja— 
Nenubos dviem meilės 
Daina sukurtoji.
Klosto snaigės mudu
Balto šilko klodais, 
Amžius rodos butų 
Vaikščiot nenuobodu.
Sukas snaigės ore.
Aplinkui taip tyla.
O širdį man guodžia 
Šypsena jos miela.

Pajuostė, 1-21, 1933. Vainis Dainoras.

MOTERYS KONGRESE
Sekančiame Suv. Valsti

jų Kongrese bus šešios nau
jai išrinktos moterys.

Valstijų seimuose dabar 
yra 132 moterys atstovės. 
Pernai valstijų seimuose jų 
buvo 14 daugiau.

Sakoma kad Prez. Roo
sevelt žada paskirt vieną 
moterį Darbo Sekretore sa
vo kabinete. Tai butų pir
mas toks atsitikimas.

“MUSU VILNIUS”
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnal 

kuris eitų kas 10 dienų gražaus di 
lėlio formato 24 puslapių. Yra til 
vienas žurnalas, ‘MUS& VILNIUS

‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniau; 
reikalus, rašo kuoplaė’iausia Vilniau 
vadavimo reikalais, deda daug gra 
žiu iliustracijų iš Pavergtos ir Lais 
vos Lietuvos. Jis atsidėjęs sekt 
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvii 
gyvenimų.

‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus - 
jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir 3i 
dieną kiekvieno menesio.

‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar 
biauja žymus publicistai, rašytoja 
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas 
Petras Babickas, K. ' Berulis-, J. A 
Herbačiauskas, Liudas Gira, Liuda; 
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Pe 
lėda-Lastauskienč, VygandasjDr. J 
Purickis, Petras Ruseckas, Matas 
šalčius, Dr. Rutenbergas, Kan. J 
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, M 
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei 
Ič okupuotos Lietuvos rašytojų. Re 
daguoja V. Uždavinys.

‘MUSŲ VILNIUS’ žengia tvirtais 
žingsniais į penktus metus. Jams 
rasite gražiausios medegos, gražiau 
šių straipsnių, gražiausių iliustraci 
jų, visiems artimų minčių.
metams kainuoja 7 litai. Užsieniuo

‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnalas 
se 20 litų ($2.00).

Vieną numerį gausite nemokama’ 
susipažinti. Rašykite šiuo adresu-

■MUSŲ VILNIUS’ 
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuania

(Vasario 16-tos proga)
Musų tėvynėje skambėjo trimitai. — 

Lietuva šaukėsi savo sūnų pagalbos.
Toli, toli, po visus Lietuvos kampelius, 

vis skambėjo skardžiau, vis garsiau trimi
tai ragino sūnūs:

— Vyrai, tėvynei pagalbon! Kovon!
Ir aidėjo: po laukus, miškus, po visą 

lūšnų kraštą: Kovon!
Jus išgirdot, pažinot motinos-tėvynės 

pagalbos šaukiantį balsą. Jus jautrios šir
dys užsidegė tėvynės meile, gyslose užvi
rė narsus protėvių kraujas....

Ir metėt kas arklą, kas plunksną ir 
stvėrę dar iš didžiojo karo laikų tebega
ruojančius šautuvus išėjote....

Jus lengvom širdim skyrėtės su žila- 
galvėm motinom, žmonom, mylimosiom ir 
ėjote ten kur dienas ir naktis lojo kulko
svaidžiai, dusliai dejavo patrankos, ir, 
kaip karštos pavasario saulutės spindulių 
tirpinamas sniegas, liejosi kraujas. Ne
kaltu — laisvės trokštančių — brolių krau
jas.

Jus, karžygiai!
Kas klumpėm, naginėm, kas basi, sto

jote vienon galingon eilėn su širdyje galin
gu žodžiu LAISVE ir pasiryžimu laimėti.

Lyg kokie kirminai slankiojote drėg
nuose apkasuose, kentėte alkį, šaltį, kvėpa
vote parako durnais ir — su šypsena lupo
se mirėte, žinodami kad tai del tėvynės....

Pagaliau, išvaikę, sutruškinę šimtą 
kartų už save skaitlingesriius priešo burius. 
jus išėjote nugalėtojais.

Musų tėvynėje suskambėjo pergalės 
giesme.

Aukštai iškilo trispalvė vėliava.
Jus gryžote — tačiau ne visi. . . . Daug 

jūsų sumigo prie tėvynės aukuro, daug 
gryžot invalidais — palydėjot sveikatą.

Gana jau daug laiko nuo tų dienų pra
eitin nuslinko, jau tie dirvonai — jau ta 
visa Lietuvos žemė anų žūtbūtinių kovų 
uotu jūsų krauju permirkus nūn. nudžiu
go, tie takai, jūsų pavargusiom kojom su
minti užžėlę, bet tie jūsų žygiai-darbai Lie
tuvių širdyse niekad neužžels. ... Ir jū
sų vardas amžinai skambės musų tautos 
lupose.

Amžina garbė jums, pirmieji Lietuvos 
Kūrėjai! Paulius Gaubys.

Mažeikiai.

KARTĄ Į DEVYNIS ŠIMTUS 
METŲ

Jau buvo minėta kad rytų danguje 
po sutemos esti matomos netoli viena kitos 
Ivi didelės žvaigždės (planetos) — Marsas 
Ir Jupiteris. Tai yra gražiausias vaizdas 
ką tik labai retai erdvėse galima matyti.

Vėliau vakare, pažvelgus per namų 
stogus, rytuose matosi dvi labai aiškios ir 
didelės žvaigždės. Marsas, rusva, yra vir
šuje, o žemiau jo dar didesnė balta žvaigž- 
lė — tai Juliteris. Jupiteris yra didžiau
sia planeta saulės sistemoje,' o Marsas yra 
irčiausia prie žemės išlaukinėje žemės pu- 
ėje. Šviesai nuo Jupiterio j žemę ateiti 
ma 35 minutas, o nuo Marso penkias ir pu
sę minutas. Kovo 3 dieną Marsas bus ar
čiausia žemės kiek tik gali prieiti.

Šie vietą kokią dabar užima šios dvi 
danetos, jos vėl turės tik po kitų 900 me
tų.

Toliau nuo jų į pietus matosi kita di
delė balta-mėlyna žvaigždė — tai Sirius. 
Ji yra tikra žvaigždė ir labai mirgsi. Jos 
šviesai ateiti iki žemei ima aštuonis metus, 
taip ji randasi toli nuo žemės. Sirius yra 
10 kartų didesnis už musų saulę, bet del sa- 
70 tolumo yra tik paprasta žvaigždė. Bet 
erdvėse nėra kitos didesnės žvaigždės už 
iį, neskaitant planetų. Dar viena planeta 
— Venus — kuomet ji buna matoma ar
čiausia žemės, jos skaistumas yra dar di
desnis už pirmiau paminėtas planetas ir 
už Sirijų.

(Pradžia pereitame num.)
1505 Geresniam apsaugojimui Vilniaus, jis 

apsupamas muro siena.
1529 Zigmantas Augustas, paskutinis Jo

gailos eilės, užima Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio sostą.

1535 Apsilanko Maskvos caro ir Prūsų 
pasiuntiniai.

1536 Pastatytas ant Vilijos tiltas. Išlei
džiama įsakymas statyti namus eilėj,

1538 Šlėktai atimamos teisės į pavaldinius 
išgyvenusius šešis metus mieste.

1542 Mieste gaisras. Dega katedra.
1544 Laidotuvės Zigmunto Augusto žmo

nos, Austrų karalaitės. Mieste ba
das.

1547 Zigmantas Augustas susituokia su 
Lietuvaite, Barbora Radzivilaite.

1551 Barbora Radvilaitė miršta.
1555 Pirmoji protestonų bažnyčia Moršti- 

no namuose. Tiškevičius įkūrė Vil
niaus muzejų.

1556 Lukiškiuose, ant Mikalojaus Radzivi- 
lo žemės, pastatyta pirmutinė Re
formatų bažnyčia.

1562 Švedų karalaičio Jono ir Katarims 
Jogailaitės, vėliau motinos karaliaus 
Zigmanto III Vazos, sutuoktuvės. Nu
žudymas bajoro Vuiciko už pasikėsi
nimą ant karaliaus gyvasties.

1569 Liepos 1 d. Vilniaus burmist'is Fr. 
Durnikas, Teodoras Jackovičius <r 
raštininkas H. Opachovskis pasirašo 
Liublino Uniją. Badas ir maras. Par- 
kvietimas Jėzuitų.

1572 Mirė Zigmantas Augustas ir pasibai
gė Lietuviškų kunigaikščių dinastija. 

(Bus daugiau)

*
c

ASTROLOGIJA
Ką sako žvaigždės apie jūsų likimą

Šio periodo ženklas yra:
ŽUVYS arba PISCES 

Nuo Vasario 20 iki Kovo 22
Gimę po šiuo ženklu yra Pisces asmenys. 

Pisces yra paskutinis zodiako ženklas ir persta
tomas dviem sukryžiavotom žuvim.

Vyrai gimę po šiuo ženklu yra draugingi, 
linksmi ir skaidraus proto, bet linkę prie klai
dų. Mėgiami namuose ir tarp svetimų. Prak
tiškuose dalykuose yra svajotojai, mėgsta bar
styti tėvų sudėtus turtus; linkę prie muzikos ir 
kitokių gražių darbų. Per moteris įpuls į nelai
mę; del neatsargumo kalboje, turės nesmagu
mų. Jiems reikalinga prisilaikyti gerų žmonių 
patarimų ir jų laikytis.

Moterys del gražumo turės daug nesmagu
mų, bet savo dorumu tą pergalės ir užsitarnaus 
pagarbą; yra darbščios ir taupios. Vyrai su jo
mis susilauks daugiau vaikų negu mergaičių.

Skaitykit savo gerai žinomo ir mylimo poeto 
JONO MORKŪNO parašytą apysaką

“NEŽINOMO KAREIVIO
KAPAS”

Tai yra įdomi, didele 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių 
parašytų jr išleistų Lietuvoje. Su prisiun- 
timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”
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Girdutė ir Daujotas “žentai iš Juros”

PER TVORA
PASIDAIRIUS

(Tęsinys iš pereito num.)

Rimtesnių vyrų patariamas, Romeika 
sutiko eiti Į pilaitę vienas, bet kaip tik in- 
ėjo, tuoj sušuko:

— Kur mano sūnūs?! Tavo laumė 
duktė jį nuo manęs atviliojo!

Doros mergaitės pavadinimas laume 
uždegė tėvui kraują ir jis buvo bešokąs ant 
Remeikos buože. Bet jį sulaikė jo vyrai, 
ir aprimęs Udrys pasakė :

— Ko nori, žmogau: mano dukters ir
gi nėra. Ar ne tavo sūnūs bus ją išvilio
jęs nuo manęs!

Dabar tuo laiku Udrio pilaitėje buvo 
užsukęs jau mums žinomas vaidyla Geluo
nis, ir kaip tik tėvai išsiginei j o apie savo 
dingusius vaikus ir pradėjo bartis už tą 
dalį miško kuris jų vaidus sukėlė, Geluonis 
įsikišęs į jų tarpą tarė:

— Vyrai, matau tarp savęs neišrišite 
nesusipratimo. Keliaukit į Daugupius, ten 
gyvena garsus teisingas valdovas, kurio vi
si aplinkiniai kunigai klauso, kur vaidų ir 
nesutikimų nėra. Jis padės jums ginčą iš
spręsti.

— Mano buožė išris musų ginčą! Tas 
miškas priklauso man! — rėkė -Romeika.

— Tai mano miškas, nes jis yra mano 
pusėje upės! — atkirto Udrys.

Abu buvo gatavi vienas kitą nagais 
sudraskyti, bet Geluonis vėl juos persky
rė, ir šiaip taip prikalbino juos vykti Į 
Daugupius pas Ardį taikos daryti. Vaidy
la pats žadėjo ten būti ir perstatyt Ardžiui 
visą padėtį, kad jis galėtų teisingai spręsti. 
Po kelių dienų sujojo į Daugupius pas did- 
kunigį teismui Romeika ir Udrys ir ten ra
dosi Geluonis.

Šiedu kerštingi kaimynai nepriklausė 
prie nieko, buvo sau paskiri girių gyven
tojai, kaip tais laikais buvo beveik visame 
Lietuvių krašte.

Kada stojo prieš Ardį, tas ir tas pasa
kė kad jeigu jis neišspręs ne' taip kaip jiem 
patinka, jie visai su sprendimu nesutiks. 
Ardys išklausinėjo jų kur ginčijamos že
mės randasi, ir kada patyrė kad jos guli 
toje pusėje upės kur Udrys gyvena, tikri
no, ir tam Geluonis pritarė, kad tik Udrys 
gali jas savintis, nors jos arčiau Romeikos 
randasi, kiek aukščiau paupiu skersai jų 
pilies. Patys dievai atskyrė žemes upėmis, 
sakė Ardys, kad žmonės galėtų jas geriau 
vadinti savomis. Udrys už tokį sprendimą 
prisidėjo prie Ardžio didkunigijos, sutik
damas remti Daugupius karo atsitikime, 
už tokį pat parėmimą jo kare su kaimy
nais.

Romeika pajuto pralaimėjęs bylą, ir 
suprato jog dabar Ardžiui ir Udriui prie
šintis negalės. Dar daugiau, išklausęs Ar
džio pamokinimo kad su kaimynais reikia 
sugyventi taikoje, o ne vaidintis, kad, rei
kalui atėjus, pasigelbėtų, Romeika supra
to reikalingu nusileisti ir pats prisidėjo po 
Ardžio viršvaldyste.

Vos spėjus susitaikyt, prie Ardžio at
ėjo Daujotas, Romeikos sūnūs. Nudžiugo 
tėvas netikėtai sūnų atradęs, bet Udrys 
šoko prie jo su buože, reikalaudamas pa
sakyt kur padėjo jo dukterį. Tarp jų įsi
kišo Ardys, kurs pasakė kad jeigu ta yra 
jo duktė su kuria Daujotas į Daugupius 
atkeliavo, ji jau yra Daujoto žmona, kurios 
nuo jo niekas atskirti negali, ir abu jiedu 
Daugupių pilyje prisilaiko. Ardys pagyrė 
Daujotą, pasakydamas kokį smarkų ir nar
sų Udrys žentą gavo. Udrys atsileido, ir 
paskui abu tėvai dar antru kartu padarė 
santaiką, savo giminyste surištą. Kada 
Daujotas surado ir atsivedė prie tėvų sa
vo žmoną Girdutę, įvyko linksmas visapu
sis apsidžiaugimas, ir tuomi baigėsi tarp 
dviejų kaimynų vaidai, o vietoj to prasidė
jo giminystė ir meilė.

Daujotas labai pamėgo Daugupius ir 
Ardį, todėl gryžti į savo tėviškę dabar ne
norėjo. Abiejų jų tėvai palaimino savo 
vaikus ir gražioje santaikoje gryžo į sa
vo pilis, užkviesdami savo vaikus, kada 
laikas leis, ir kartu savo didkunigį Ardį, 
pas save į vaišes, kad jų žmonės galėtų 
juos pažinti ir pasidžiaugti.

O O su? su?

Pirm iki- šiolei suminėtų atsitikimų 
Daugupiuose, toli vakaruose, už Baltijos 
juros, šalyje vadinamoje Danija užstojo 
badmetis. Ne tik kad nederėjo laukai ir 
medžiai nevedė tinkamų vaisių, bet krito 
gyvuliai, ir jura bei upės davė mažai žu
vies, taip kad žmonės pradėjo jausti didelį 
badą ir susirūpino ką daryti. Vieni kal
tino savo karalius, kiti rūstavo ant dievų, 
bet nieko tas negelbėjo. Reikėjo galvoti 
kaip išmisti.

Danija buvo pagoniška šalis, ir jos gy
ventojai buvo smarkus ir narsus jurų žy
gūnai. Jie mėgo bastytis juromis ir plėši
kauti, užpuldami tautas gyvenusias Balti
jos pietiniame-rytiniame krašte. Atsidan
ginę savo lengvomis valtimis, upėmis toli 
prasiverždavo į žemes ir apiplėšę gryždavo 
su manta, retai kur apsibūdavo ar užka
riaudavo. Jie buvo žinomi kaipo “juodi 
jurų plėšikai”, nes Danai buvo tamsiaplau
kiai.

Badmečiui užėjus, Danuose kilo min
tis vykti į kitas Baltijos šalis ii’ jose apsi
gyventi. Vienas iš kožnų trijų suaugusių 
sūnų turėjo traukti burtus ir kurs ištrau
kė tą kad apleisti šalį, ėjo į būrius su kitais 
tokiais ir rengėsi kelionėn. Laivų laivai 
išsipylė į jurą, jaunų narsių vyrų, kurie 
rinkosi sau vadus ir kaip alkani varnai 
traukė į rytus jieškoti maisto ir apsigyve
nimui vietos.

Didelis išgąstis paėmė Pabaltijo gy
ventojus kada pamatė atplaukiant debesis 
laivų į jų kraštą. Iki tolei atplaukdavo 
mažesni būriai, kurie tik pritykoję pasalo
mis naktį išlipę užpuldavo, ir jei pasisek
davo, prisiplėšę gryždavo. Bet dabar, die
nos metu, atplaukė laivų laivai, kuriuose 
buvo užsikimšę desėtkais alkanų vikingų, 
pasiryžusių arba patys žūti arba kitus iš
žudyti, nes jiems nebuvo kitokio išėjimo— 
jie čia turėjo apsigyventi.

Prasidėjo kovos tarp išbadėjusių vi
kingų ir išgąsdintų Žemaičių ir Parusiu. 
Nors daug užpuolikų galvas paguldė, bet 
del jų daugybės ir gyventojų nesusitvarky- 
mo, kurie tik prieš atėjimus stojo, iki vie
nam buvo išžudyti. Tie žmonės kurie iki 
tolei giriose pajūryje gyveno, kurie buvo 
valdovais to ką aplink save turėjo, dabar 
lavonais klastojo.

Atėjūnai, apsistoję ir užėmę įrengtas 
Žemaičių vietas ir pilaites patys jose apsi
gyveno, ir statėsi daugiau gyvenimų, pasi
ryžę čia liktis ant visados.

Į girias išbėgiojusias, išsislapsčiusias 
jaunas moteris ir mergaites gaudė ir vie
nas prievarta paėmė sau už žmonas, o ki
tos palengva pačios pradėjo prie ąpsigy- 
venusių atėjūnų vyrų šliestis, kada liko be 
apgynėjų ir globėjų vienos gyventi, o ne
žinojo kur toliau bėgti nei kur dėtis.

Taip tai Žemaitija sulaukė neprašytų 
ir niekeno nepirštų žentų iš juros, kurie 
susikūrė gyvenimus plačiame plote Žemai
čių pajūriu į pietus nuo Šventosios upės.*

Praėjo metas ir kitas, ir iš Žemaičių 
moterų ir mergelių pradėjo gimti vaikai, 
sudarydami labai maišytą veislę žmonių 
toje žemės dalyje. Žemaitės mylėjo savo 
vyrus ir “juodi vyrai” mylėjo savo žmonas. 
Gamta čia buvo turtinga, visiems užteko 
valgyt ir apsidengti. Šie “žentai iš juros”, 
daugiau patyrę kariauninkai, šį kraštą per 
kovą įgyję, ryžosi jį ir ginti. Išgirdę Da
nijoje likusieji kad šie gerai gyvena ir yra 
sotus, ir jie pradėjo plaukti čionai sau prie
glaudos jieškoti, bet pirmesniems tas labai 
nepatiko ir jie su savais broliais užvedė 
žiaurius karus gindami Žemaitiją nuo jų 
ir nuo Žuvėdų, kurie laikas nuo laiko į tą 
kraštą atplaukdavo plėšti. Nors Žuvėdai 
iš seniau čia tankiai lankydavosi ir vieto
mis turėjo savo sodybas, su kuriomis pre
kiavo ir iš kurių atliko savo plėšimus ra
mių gyventojų, “juodi vyrai” dabar Žuvė- 
dams kiek galėdami pastodinėjo kelią.

Pas juos pradėjo lankytis pirkliai iš Da
ntį salų, bet šie Žemaičių “žentai” priimda
vo juos tik kaipo svečius ir gynė savo kraš
tą su godumu, kad niekas kitas čia neįsi
gyventų ir jų nestumtų kitur. Su pirkliais 
pribūdavo ir tokių kurie apsidairinėjo kaip

♦Lietuvoje yra dvi upės tuo vardu. Viena 
suteka j Viliją.

Jono Romansas
Jojo Jonas per laukus, 
Pas Agutę į Starkus, 
Aplankyti ją tenai, 
Vos pažinęs nesenai.
Ją sutiko Šakiuose, 
Didžiuose atlaiduose, 
Ir sumanė atlankyt, 
Vėl ją kartą pamatyt. 
Kai nujojo į Starkus, 
Ir pamatė jos vartus. 
Rado ją darželyje 
Tadaušiuko glėbyje....
Spjovė Jonas į grėbę, 
Spaudęs arkliui papilvę, 
Ir nulėkęs į Šakius 
Išmaukė kelis stiklus.

Supa Garba.

Reikalinga trąšos
Parapijinėj mokykloj mo

kytojas paaiškinęs straips
nį, “Nuo Dievo palaiminimo 
viskas priklauso”, uždavė 
mokiniams klausimą:

— Jeigu ūkininkas gerai 
išdirba žemę, laiku apsėja 
ją, ko dar trūksta kad bu
tų geras derlius?

— Zuperio, ponas moky
tojau! — atsakė ūkininko 
sūnūs, Mykoliukas.

Prastą ir pasirinko\
Senyvas šeimininkas, vė

lyvą vakarą gryždamas į 
namus, mato prie namo vir
tuvės durų stovintį jauną 
vaikiną, kuris laikydamas 
rankoje elektros lemputę, 
kaž ko laukė. Šeimininkas 
klausia:

•— Ką čia veiki?
— Aš turiu pasimatymą.
— Su kuo pasimatymą?!

— piktai užklausė šeiminin
kas.

— Su tarnaite, Onute.
— Tai tiesiog melas! — 

suriko šeimininkas. — Kam 
reikalinga ta šviesa? Kai 
aš turėdavau pasimatymą, 
niekados nesinešdavau švie-
sis.

— Užtai tamsta ir išsi
rinkai tokią baidyklę....

Kaip atpratino vyrą 
nuo valkiojimosi

Kaune gyveno Jonas su 
savo žmonele Margarieta. 
Jonas mėgdavo uliavoti ir 
vėlai pareiti namon. Mar
garieta ir gražumu prašė 
ir barė jį už tai, bet Jonas 
sau ūžia ir gana.

Per tūlą laiką Margarie
ta jam nieko nesakė. Ji su
galvojo būdą kaip atpratin
ti jį nuo vėlaus valkiojimo
si. Kaip tik jis pareidavo, 
Margarieta pirm atidarymo 
durų ištykučio paklausda
vo: Ar tai tu, Andriuk?

Jonas pradėjo manyt kad 
jo žmonelę lanko koks An
drius, ir nuo to laiko visuo
met pradėjo namie buvoti 
ir eidamas gulti po pagalve 
pasidėdavo revolverį.

Lepšių niekas nenori
Jis: Sakyk, brangioji, ar 

nori tekėti už manęs?
Ji: O ar duosi man visą 

laisvę?
Jis: Visada ir visur!
Ji: Ir mano motina bus 

su mumis?
Jis: Žinoma! Kas per 

klausimas!
Ji: Ir atskiro rakto ne

įsitaisyti?
Jis: -Ne! * - - -
Ji: Ir rūkyti mesi, ir lai

ku vakarieniauti pareisi?
Jis: Taip!
Ji: Jeigu tu taip viską 

pažadi tai aš su tokiu lep
šiu nenoriu turėti reikalų!

pasidaryti valdovais savo gerai įsigyvenu
sių ir pasitenkinusių brolių.

Iškarto išrūdytų kad tas gražus Že
maičių pajūris ir virs Daniškų ant visados, 
bet kadangi patys atėjūnai neįsileido pas 
save daugiau Skandinavų, o pradėjo labiau

JKalbinkit savo draugus skaitys 
ti “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.
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Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

26
27
28

1
2
3
4

Aleksandras. Gerdenis, Jorunė 
Fortūnatas. Skirmantė, Ašmantas 
Romanas, šile, Žygimantas. Atys 
Albina. Rusnė, Gražuolė, llgvaris 
Elena. Almonė, Auglis 
Kunigunda. Toleina, Daukantas, Tulė 
Kazimieras. Daina, Svetigailis

PASTABA:_ Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriai.

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

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

Poetas ir kaimietė
Poetas, atbukusiu miesto 

atmosferoj protu, išėjo į 
užmiestį pakvėpuoti tyru 
oru ir gauti įkvėpimo nau
joms eilėms rašyti. Vaikš
to jis parugėm galvą nulei
dęs ir giliai mąsto.

— Ar ką pametei, ponu
li? — klausia kaimietė.

— Nieko.
— Tai ko j ieškai galvą 

nuleidęs ?
— Įkvėpimo jieškau! — 

atsakė išdidžiai poetas.
Bobelė pažiurėjo į jį ir 

sako pati sau:
— Turbut jis kvailas, įie

ško nepametęs....

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit 'nuo apačios į 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus“ trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

Itališki Akordionai
Ask for

Visokių rūšių ir 
rankų darbo, už 

Jghįįšnl I pigiausias kainas.
H * sžk Patenkinimą ith-

-=2 h ? Š/ Tantuojkm. Mes
fe i U taisom. Se- 
jįln* imami mainais.

ITALIAN ACCORDION CO.
1014 Blue Island Ave. Dept. F44 

Chicago, III.

O, žiūrėk!
Močiutė jau
Gali Nulipt
Tr epais—

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets 

Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo
tos 24 pusi, knygelės, “History of 
RHEUMATISM’, su nurodymais ir 
aprašymais reumatizmo perų, į

WTLPONA CORPORATION .
Desk 7, Atlantic City, N. J.

SUERZINTI 
NERVAI

Kada labai nervuojatės . . . kada 
vaikų ergelis erzina jus . . . kada 
viskas ką tik darot reiškia jums 
nuovargį . . . kuomet apima nusi
minimas . . . bandykit panaudoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. 98 iš 100 moterų sako kad 
joms pagelbėjo.

šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš- 
rodys vertu gyventi.

Nekentėkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums su
teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš 
savo vaistininko šiandien.

, Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

su toliau gyvenančiais Žemaičiais reikalus 
turėti, jie, kurie čia ant visados pasiliko, 
tapo — nors ne visi — geri ir ištikimi Že
maičiams, užmiršdami kuo pirmiau buvo.

Bus: Neištikima Sesuo

Geriausias nuo Reumatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Metu metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expellerj ir nusipirkau jo bon- 
ką. Pirmas išsitepimas juomi mo
mentaliai suteikė palengvinimą. Iš
naudojus jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.”

J. G.
Buffalo, N. Y.

P -EXPELLER
JSIGYKIT ŠIAS K. S. KARPAVIČIAUS 

KNYGAS
Dar turime šių įdomių knygų iš paskiausių ir populiariškiausių Karpiaus-Karpavi- 
čiaus kurinių. Pirmutinė čia pažymėta knyga, “Vytautas Didysis”, yra kaip rank- 
vedis musų tautos istorijos, apima žymiausius istorijos bruožus, vertus žinoti kiek-

<<♦ vienam Lietuviui. Antra knyga, “Juros Merga”, aprašo Vikingų žygius Lietuvoje
ir kadangi joje dalykai dedasi pirmiau “Menino” laikų, ją skaitydami gausit gėrės

is nio supratimo apie Vikingui Trečia, “Klajūnas”, irgi įdomi, romantinga apysaka,
nušviečianti vėlesnius musų tautos gyvenimo laikus.

Įstoki ja V y tautas Didysis
1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len- 

j kams į žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutę. DIDELĖ KNYGA 318 PUSL.

Juros Merga
Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų 
Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluota. 300 
pusi. Paraše K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia 
iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno
vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi 

apie nežinomą Mergą atvykusią iš juros ir užkariavusią Žemaičius, ir apie vieną narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti. Patirkit apie atsitikimus pora šimtų metų prieš Apuolės laikus. La bai įdomus skaitymas. Kaina ?1.00.

Klajūnas!
gelbėdamas savo Kunigaikštį Jaunutį nusikalsta Keistučiu! ir turi išbėgti iš

štai įdomi istoriška apysaka iš laikų garsių Lietuvos valdovų ■— Algirdo 
ir Keistučio. Keistutis, kaip žinome, buvo Birutos vyras, Vytauto tėvas; 
Algirdas buvo tėvas Jogailos. Dalykas einasi apie Vilniaus sosto įpėdinį, 
Didį Kunigaikštį Jaunutį ir jo gerą, ištikimą jaunų dienų draugą. Apra
šymas daugiausia eina apie prietikius to ištikimo draugo, Merkio, kuris

savo gimtinio krašto, lieka Klajūnu, apsilanko toli
muose kraštuose. Totorių žemėse, pagelbsti Algirdui užiwti Kijevą, gauna jo pagyrimą ir Algirdo siunčiamas parsiskubina į Lie
tuvą, pagelbėt Keistučiu! kovoti prieš kryžeivius, jį išgelbsti iš priešų nagų, už tai ir Keistutis jį pamyli ir po laimėjimo gryžta 
su savo karžygiu į Vilnių. Knyga plačiai supažindins jus su gyvenimu Rusų, Totorių ir kitų tolimų kraštų žmonių.

šiuo tarpu visos šios knygos atiduodama labai pigiai — tik po $1.00. Prisiųskit laiške dolarį, 
gausit jų vieną kurią pasirinksit. Kas NAUJAI išsirašys “Dirvą” metams ir prisius $2, 

gaus vieną šių įdomių knygų. Gaus ir tie kurie kitiems išrašys metams “Dirvą”.

6820 Superior Avenue
“DI R V A"

Cleveland, Ohio
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RAUDONDVARIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Buvęs turtingas dvaras da- ! 
bar tik paprastas plotas s
Devynių kilometrų atstu

me nuo Kauno, kitoje pusė
je upės Nevėžio, ant kran
to netoli Nevėžio santakos 
į Nemuną, niukso šimtame
čių aržuolų ir skirpstų ap
suptas Raudondvario dva
ras, buvęs grafo Benedikto 
Tiškevičiaus namas. Pa
viljonai savo stilingu stati
niu ištolo.žavi praeivį. Prie 
rūmų yra gražus senesnių 
amžių apvalas pilies bokš
tas, kurio viršuje, grafui 
esant namie, plavėsuodavo 
vėliava.

Prieškariniais laikais, ka
da dvarą valdė gr. Tiškevi
čiaus įgaliotiniai, jame ūkis 
stovėjo aukštai. Jau tuo
met juodmargės ir žaliosios 
puošė pavyzdingus muro 
tvartus. Tūkstančiai pauk
ščių už tinklinės tvoros kap
stėsi ; pavydingi kiaulinin
kai, grystos kūdros, laukai 
nusausinti, įdirbti ir įtręš
ti. Ką mes šiandien tiktai 
pradedam, tas Raudondva
ryje jau buvo. Bet aplin
kiniai ūkininkai nieko ne
pasimokino iš dvaro, ir pa
siliko iki šių dienų skursti 
ir sentėvių vagą varyti.

Aplink rūmus vingiavo 
smėliu barstyti takai, prie
šais rūmų klombai, įvai
riausios gėlės, dėkorativi- 
niai paukščiai, įvairus už
sieniniai medžiai, ypač pa
žymėtini buvo raudonieji, 
kraujo spalvos, lazdynai, 
net riešutai buvo raudoni. 
Miškinio obuoliuko dydžio 
grauželiai. 20 metrų ilgio 
dvejos oranžerijos gėlių ir 
viena oranžerija atogrąžų 
medžių, k. t. palmės, pipi
ras, lauras ir kt.

O dabar viskas išnyko, 
liko tik nauji rūmai, plikos 
aikštės. Karas sunaikino, 
bet dar daugiau sunaikino 
žmonės, nemokėdami įver
tinti tokių brangenybių.

Tik pradėjus veikti že 
mes reformai, buvo atkrei
pta dėmesis į Raudondvario 
dvarą. Tūkstančio hekta
rų dvaras liko išparceliuo
tas įvairaus dydžio skly
pais. Parceliuojant buvo 
padaryta didelė neatitaiso
ma klaida — vieni sklypus 
gavo virš 14 ha, kiti žemiau, 
kiti 8 ha, 4. ha sklypus, o 
didesnė pusė kumečių gavo 
tik po du ha. Nors žemė vi
sur vienoda, bet ne po ly
giai duota. Matyt veikė 
paslaptinga ranka ir pro
tekcija, todėl daug vargs
tančių ir dejuojančių dar il
gai bus. Bet, anot nuskriau-

stųjų: “Prieš vėją nepapū
si”. “D.”—Mirza.

BAMBINIŲ LIEPA

Apie medį iš kurio kraujas 
tekėdavęs 

(Padavimas)
Bambiniai yra tai kaimas 

Gražiškių valsčiuje, Vilka
viškio apsk. Stambiausia 
visame kaime ūkė su dide
liu žemės plotu atrodo tik
ras palivarkas. Seni žmo
nės pasakoja buk tą ūkę 
įkūręs savo giminėms koks 
tai kunigas Milkauskas.

Vakariniame šone minė
tos ūkės, pačiame paribyje, 
kur gilioj dauboj srovena 
upelis, ant rytinio daubos 
kranto randasi dvejos kapi
naitės. Vienos iš jų yra 
Vokiečių. Liuteronų ir jos 
buvo dar naudojamos man 
būnant Lietuvoje, t. y. 1913 
m., ir gal dar naudojamos 
ir šiandien. Jos atrodė gra
žiai, aptvertos tvora ir ran
dasi keliolika medinių ir 
geležiniii kryžių. Antrosios 
apleistos, vos tik žymu ka
daise butą aplink grioveliu 
apkastos. Net nuo seniau
sių žmonių neteko nugirsti 
kad kas butų atsiminęs ka
da jose buvo kas palaidota. 
Jos buvo naudojamos senes
niuose laikuose. Bet aplin
kiniai žmonės yra įsitikinę 
kad jose buvo laidojami Lie
tuviai katalikai.

. Ant šių kapinaičių randa- 
' si didelė, labai sena liepa. 
' Pirmiau jos išvaizdos butą 

kitokios, nes iš pat kelmo 
buvus išsiskyrus į dvi dide
li šaki. Turėjo atrodyti 
taip kaip butų du medžiai 

> šalia vienas kito beaugą, 
1 bet viena jos dalis (pietinė) 
, jau senai atlužus bei atski

lus.
Apie šios liepos atsiradi

mą yra štai koki padavimai. 
Buk kada tai senovėje “nu
sikaltę” brolis su savo tik
ra seseria ir už tą jų nusi
kaltimą buvę abudu gyvi 
žemėn, vienoj duobėj, už
kasti.

Už kiek laiko toje vieto
je, ant jų kapo, niekeno ne
sodintas, išdygo medelis — 
liepaitė. Kuomet medelis 
buvo jaunutis, niekas jį ne
galėjęs pažeisti, nes iš pa
žeidžiamos vietos kraujas 
tekėdavęs. Užtat pagaliau, 
niekeno nekliudoma ir iš
augo į didelį medį. Savu 
laiku viena dalis pati atlu
žus. Seni žmonės kalba 
buk moteriškė atlužus.

Minėtą ūkę nuo senų laL 
kų, rodos iki 1898-9 metų, 
valdė koki tai iš Vokietijos 
atvykę Vokiečiai Fuksai. 
Vienas iš Fukso bernų, tu- 
as Stebulis, buvęs vyras 

augalotas, tvirtas ir drąsus.
Kartą Stebulis pritrukęs 

Turo prašė savo poną kad 
;as suteiktų jam malkų, 
nes jo žmona neturinti kuo 
valgio pagaminti. Jis kelis 
vartus savo ponui pakarto
jęs savo prašymą, bet po
nas atsakydavęs kad pir
miau savo paskirto laiko 
;am vienam malkų neduo
siąs.

— Gerai, — atsakė ber
nas, — jei ponas atsisakot 
suteikti man kuro tai aš 
pats pasistengsiu įsigyti pa- 
sigenėdamas kapinių liepos 
šakų.

— Pasigenėk, pasigenėk, 
jeigu tave taip kuso, — grą- 
sinančiai, lyg perspėjančiai 
atsakė nustebęs ponas.

Nežinia, gal jam ir buvo 
žinomas padavimas apie te
kėjimą kraujo iš medžio. 
Stebulis kaip sakė taip ir 
padarė. Nieko nelaukda
mas, vakare paėmė kirvį ir 
kopėčias, nuvyko ant kapi
nių ir įkopęs liepon nusikir
to šaką ir parsivilkęs na
mon sukapojo į malkas. Ka
da jo žmona tomis malko
mis išvirė valgį ir jis paval
gė, netrukus susirgo ir į ke
lintą dieną numirė.

Šis įvykis vėl aplinkiniuo
se žmonėse kaip ir atgaivi
no priminė padavimus ‘‘ 
jau pamirštą senovės 
tikimą.

Atlužusią dalį, kuri 
savaimi atlužo kiek 
miau, savininkas atidavė 
Gražiškių biednoms mote
rims (davotkoms) kurui ir 
jos sunaudojo ją be jokių 
blogų pasekmių.

J. Mikolaitis.

NAUJAS DIRVOS VAJUS
“DIRVA”’

6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

PER HAMBURGĄ
Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas pa

tarnavimas visose klasėse. Savaitiniai išplau
kimai iš New Yorko. Patogus ir greitas gele
žinkeliu susisiekimas iš Hamburgo.

VIDUTINĖS KAINOS.
Informacijų kreipkitės pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland

7 DIENOMIS į LIETUVA
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina patogiausią kelionę į LIETUVĄ.
GREIČIAUSIAS KELIAS Į SENĄJĄ TĖVYNĘ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
===== 1119 Euclid Ave. Cleveland

apie 
atsi-

pati
pir-

“DIRVA” VĖL DUOS DO
VANŲ KNYGŲ NAU

JIEMS SKAITYTO
JAMS

Kaip jau žinote, “Dirvos” 
naujų skaitytojų vajus buvo 
varomas per septynioliką 
savaičių ir su pabaiga 1932 
metų užsibaigė.

Bet, gerbiamieji, tas ne
reiškia kad mes perstojom 
dirbę apšvietos platinimo 
darbą, kuris yra darbas ge
rovei musų tautos.

Platinimas tautinės spau
dos yra vienintelis būdas 
pakėlimui musų tautos pa
saulio akyse. Nes tik tau
tiškai susipratęs Lietuvis 
bus geras Lietuvis, tikras 
savo tautos garbės kėlėjas.

Pradėję naujus metus, į 
gyvenimą žiūrėkim naujo
mis mintimis ir idėjomis.

Kožnas vienas užsibrėž- 
kim sau atlikti nors mažu
tį darbelį tautos gerovei, 
pasirodykim kad esam tik
ri Lietuviai ir kad norime 
dirbti del tautos labo.

Jei pernai, del susidėju
sių aplinkybių, mums nepa
vyko kas atlikti ir labai no
rėtas, tai šymet bandykime 
išnaujo, pridėję naujų norų 
ir daugiau energijos, ir ma
tysim kad musų darbas bus 
pasekmingas ir duos vai
sius.

Atėjo naujas metas, ir 
mus laukia naujas gyveni

mas. Nors šiandien ir yra 
varginga padėtis, ne tik 
kitur bet ir pas mus Ame
rikoje, nors bedarbė mus ir 
kankina, bet kiek jau per
matoma tas turės praeiti, 
pasibaigti, ir vėl užeis nor
malus laikai, kada vėl galė
sime visa energija stoti į 
tautinį darbą ir kelti savo 
brangią tautą, kurią atgai
vinome, po to kai per desėt- 
kus metų negalima buvo 
net jos vardas minėti.

Dabar gi maža ko iš jūsų 
prašome: stokit į tautinį 
darbą dabar, kada reikia vi
sų spėkas sudėjus j vieną, 
palaikyti tai kas yra dirba
ma.

Visi stokite į dirbą tęsti 
platinimą savo populiariš- 
kiausio laikraščio “Dirvos”. 
“Dirva” yra didelis, aštuo- 
nių paslapių, paduoda pla
čiai žinias, naudingus skai
tymus, ir vienintelis laik
raštis kuris duoda nuolati
nius istoriškus raštus ir 
Lietuvos miestų ir mieste
lių aprašymus. Kiekvienas 
kas paima “Dirvą” į ran
kas, pamėgsta ją ir nori lik
ti skaitytoju. Duokit pro
gą savo kaimynams, drau
gams, giminėms paskaityti 
“Dirvą”, patarkit jiems iš
sirašyti ir jie tą padarys. 
Viskas ko reikia iš jūsų pu
sės tik gero, paraginančio 
žodžio, o tas jums nieko ne
kaštuoja.

Knygos Dovanų
Šių kelių savaičių bėgiu 

“Dirva” duos dovanų kny
gomis tiems kurie patys iš
sirašys sau NAUJAI “Dir
vą” arba kurie kitiems iš
rašys. (Senųjų “Dirvos” 
skaitytojų prašome nerei
kalauti knygų, ir tų kurie 
užsirašėt pirma pasirodymo 
šio paskelbimo, nes sudary
si! bereikalingus susiraši
nėjimus). Kurie nenorėsit 
knygų galėsit gauti puikų 
sieninį 1933 metų kalendo
rių su gražiais tautiškais 
atvaizdais.

Todėl, gerbiamieji, mato
te kad iš abiejų pusių apsi
moka pasidarbuoti ‘Dirvos’ 
platinimui: viena kad dar- 
buosites apšvietos naudai, 
tautinę kultūrą kelsite, o 
antra, sau naudos turėsite.

Pasitikime kad kaip pir
miau taip ir dabar kiekvie
nas kuriam tik aplinkybės 
leidžia stosite į “Dirvos” 
artojų eiles ir varysite kar
tu su mumis tą didelę vagą 
kurią mes pradėjome vary
ti.

Jeigu kam reikalinga ko
kių informacijų, patarimų 
ar pagalbos šiame reikale, 
kreipkitės į administraciją, 
mielai pagelbėsime. Reika-

laukit prenumeratorių kor
telių arba kvitų.

Jonas Jarus.

Kenčiantiems Plaučių 
Ligomis

Jei j’ųs kankinatės džiovos, du
suliu, šalčiu, kosėjimu, bronchitu 
ir slogomis ar kitomis plaučių li
gomis, nieko nelaukiant bandykit 
Dr. F. J. Simanovskio importuo
tų ŠVENTOJO KALNO ARBA
TĄ. Tai geriausia pasaulyj gam
tos gyduole. Tūkstančiai dėkoja 
laiškais ir giria šių nepaprastą 
Šv. Kalno Arbatą, kuri išgydė 
daug žmonių. Prahos Kardinolas 
S. P. Skrbensky iš Bohemijos ra
šo:

Gerbiamas Dr. Simanovski: Jū
sų Šv. Kalno Arbata yra tikra 
dovana kenčiančiai žmonijai. Dė
kų už šią gamtos gyduolę. Ja aš 
nusikračiau plaučių ligos. Dabar 
esu sveikas ir galiu jums išreik
šti savo pilną padėką.

Jo šventenybe Popiežius Leo
nas XIII apdovanojo Šv. Petro 
Ordenu šios gydančios Šventojo 
Kalno Arbatos išradėją.

Pakelis jos kaštuoja tik $1.20. 
Prisiunčiama į namus. 6 pakeliai 
$6.00. Rašykit ir reikalaukit:

E. G. Herb Co. Dp. 36 
784 Seneca Av. Brooklyn, N. Y.

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, Bronzos 

Kapams akmenys nuo $15 aukštyn. 
17 metų patyrimo. Tūkstančiai pa

tenkintų kostumerių.
6108-12 Lorain Ave.

EVergreen 0725 (25)

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA

: PAJIEŠKOJIMAI :
Pajieškojimai iš Lietuvos 

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

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

nama dovanai.
SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS 

Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00 
Farmų pardavimai — už kartą 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 50c
Namų pardavimai — 75c

“DIRVA”
6829 Superior avė. Cleveland, Ohio

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—EN dlcott 4638—

VAŽIUOSIT LIETUVON?— 
treipkites į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

X LINIJA
Y I? New Yorko 

į KLAIPĖDĄ.
Per Gothenburgį

GREITA 
B KELIONĖ 

į LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVY 
“Baltasis Švedų Laivynas” 

PIGIOS LAIVAKORTĖS

Išplaukimai 
Drottningholm 
Kungsholm 
*GRIPSHOLM 
*KUNGSHOLM 
Drottningholm 
*GRIPSHOLM

(♦ Lietuvių

iš New Yorko
Kovo 18 d.

Balandžio 1 d.
Balandžio 22 d.

Gegužes 8 d.
Gegužės 8 d.

Gegužės 27 d. 
Ekskursijos)

Informacijų ir laivakorčių kreip 
kitės į vietinį agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 State St.
Chicago, 181 
Boston, Mass. 
Detroit, Mich.

New York, N. Y.
N. Michigan Av.

10 State St.
73 Monroe St.

Jeigu kenčiat nuo Piles, Fistulos ir kitų žar
nos ligų, mes pasekmingai išgydysim su vė

liausiais mokslo metodais.
Atliekama be skausmo ir be sugaišinimo nuo darbo.
30 metų patyrimo. Ofiso valandos nuo 10 iki 4.

Telefonas GArfield 0631.

EUCLID RECTAL CLINIC
Alhambra Theatre Building

Euclid Avenue prie E. 105 St.
-jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiTiriTniiiiiiiiūiinTūiiiTnTiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii' 

| MAISTAS YRA SVARBUS DALYKAS | 
E Kartais apserga pirkdami prastos rūšies mėsą ir grose- E 
= rius. Tas neatsitiks perkant pas mus, nes mes užlaikom = 
E geriausios rūšies valgomus produktus. E
= SPECIALĖS KAINOS — TIK TĖMYKIT:
= Pork Shoulders 9c sv. Pure meat wieners 16c. sv. = 
E Lean Cottage Ham 17c. 3 cans Mustard Sardines 17c. =
= Oil Sardines reg. 18c, dabar 10c. Monarch Coffee 4 sv. $1 E 
E 3 cans Beans, 6 colių did. 25c. Cider Vinegar 1 kv. 10c = 

Preservai 1 sv. visokių rūšių 3 už 25c, dideli stiklai.
E Monarch Makaronai 3 dideli pakeliai reg. 45c, dabar 23c E 
= 10 oz. Jelly 2 už 25c.

Pristatom i namus. Telef. HEn. 3365. E 
j LOUIS GERCHAR

1 307 Addison Road Ę
-MIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIHIIIIIimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU?.

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

TIESIAS Į KLAIPĖDĄ 
be persėdimo 

METINĖ EKSKURSIJA
I L B E T U VA
G O

Rengiama vadovybėje

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 
GARLAIVIU 

"BERLIN"
Išplauks iš New Yorko Gegužes 10 d.

— Trečios Klases Kainos: ——---------
\l New Yorko į Klaipėdą..............................$ 92.00
Į Klaipėdą ir atgal........................................ 153.50

Pridedant Jung. Vaisi. Taksus.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE
J. AMBRAZIEJUS ir E. 
RUDNIKAS SAV., 168 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

"NAUJENOS" 1739 S. Hal- 
sted St., Chicago, III.

DRAUGAS PUBLISHING 
CO., Inc., 2334 So. Oak
ley Ave., Chicago, III.

A. S. TREČIOKAS, 197 
Adams St., Newark, N. J.

"DIRVA", 6820 Superior 
Ave., Cleveland, Ohio.

JOHN SEKYS, 433 Park St., 
Hartford, Conn.

PAUL MOLIS, 1730 — 24th 
St., Detroit, Michigan.

Informacijų kreipkitės į

NORTH GERMAN
LLOYD

Linija Garsiy Garlaiviu

BREMEN 
IR 

EUROPA

P. BARTKEVIČIUS, 678 No. 
Main St., Montello, Mass.

J. J. URBSAS, 187 Oak St., 
Lawrence, Mass.

J. ŽEMANTAUSKAS, 130 
Congress Avenue, Water
bury, Conn.

A. VELECKIS, 503 South 
Ava., Bridgeport, Conn.

C. J. WOSHNER.-I92I Car- 
son St., S. Pittsburgh, Pa.

A. VARASIUS, 1200 Carson 
St., 206 All Nations Bank 
Bldg., Pittsburgh, Pa.

LITH UANI AN VIENYBĖ 
PUBLISHING CO., 193 
Grand St., Bklyn. N. Y.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiimiiiiiiiiiiii

Į DOVANAI! |
Mes duosime visiškai dovanai puikią Fountain Pen.
Ir be jokių kaštų Įdrošime jūsų vardą ir pavardę E 

E jtą rašomą, plunksną. Jus gausit tą plunksną dova
nai jeigu duosit mums skalbti savo namų skalbi- E 

E nius. Mes atliekame labai gerai darbą ir imame
mažiau negu kitos skalbyklos. Tik parašykit arba E 
patelefonuokit MElrose 1060 arba MElrose 1061.

Paminėkit šį laikraštį. =
Ę Mušti kainą už 12 svarų skalbinių tiktai 60 centų.

Kožnas svaras viršaus to tiktai po 5 centus. Prie to - 
E mes atliekame pilniausį skalbyklos patarnavimą.

I .MOTHER’S LAUNDRY I
Ę 4510-12 Clark Avenue Cleveland, O. i 
iiiiiiiniiiiiiiuiiHiiiiiiiiiii mini i iii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i i ulini 11 miii iiiiiiunT 
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Į NIKODEMAS A. WILKELIS |
(Neverauskas) |

E . . . Š
E Licensed Funeral Director į

E Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- | 
E dernišką laidotuvių vietą ‘

WILKELIS FUNERAL HOME
E 6522 Superior Avenue ~

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. į

E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok = 
S musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems = 
= lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo» E S derniškas. E
E HEnderson 9292 E
s;iniiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin>3

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. M E LIO LIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

i MRS. A. JAKUBS |
(A. JAKUBAUSKIENĖ) y

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų L 

E kambarius leidžiame dykai. =
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-

E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui j ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. Žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150 £
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit.

E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 E
^lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllMDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIls
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IŠ LIETUVOS
KĄ DAVĖ LIETUVAI 

AMERIKOS LAIK
RAŠČIAI

DEL VIENO HA ŽEMĖS LIETUVOS PIENO ŪKIS 
BYLINĖJASI 15 METŲ
Ž. Kalvarija, Telšių ap.— 

Šio miestelio du gyventojai 
prieš 15 metų susiginčijo 
del vieno hektaro žemės 
sklypo. Vienas įrodinėjo 
kad jis tą žemę gavęs, kitas 
kad pirkęs. Nei vienas nei 
antras jokių dokumentų sa
vo teisėms įrodyti neturė
jo. ' Nežinia ar jie ginčą 
baigs iki mirties. Per tą 
laiką jie buvo 42 kartus tai
kos teisme, 7 kartus apigar- 
dos teisme ir vieną kartą 
vyriausiam tribunole. Mi
nėtas žemės sklypas dau
giausia vertas 200 litų, bet 
pretendentai į jį jau išleido 
5,000 litų. Sausio 17 d. jie 
išklausė eilinį taikos teisė
jo sprendimą, kuriuo tas 
žemės sklypas pripažysta- 
mas jį pirkusiam. Sprendi
mas jiems jokio Įspūdžio 
nepadarė, nes jiedu jau ge
rai įsitikino kad koks spren
dimas nebūtų, vistiek jie 
vienas kitam nenusileis.

Besibylinėdami per 15 
metų jie visokių teisminių 
gudrybių išmoko ir net ne 
prastais advokatais tapo, 
vienas net advokatišką tar- 
bą įsitaisė dokumentams ne
šiotis.—Tsb.

LITAS IR TOLIAU BUS 
TVIRTAS i

Sausio 28 d. Kaune įvyko 
Lietuvos Banko akcininkų 
metinis susirinkimas. Sa
vo pranešime. Banko valdy
tojas p. Stašinskis tarp ki
ta ko pažymėjo kad Bankas 
yra pasiryžęs išlaikyti lito 
pastovumą ir jį išlaikysiąs 
net jei bendros sąlygos h 
pablogėtų. Bankas esąs įsi
tikinęs kad pastavųs šalies 
pinigai visomis sąlygomis 
ir aplinkybėmis jai naudin
gesni, o nepastovus niekam 
gerovei neišeina. “L.U.”

AUGA
Centralinė Lietuvos Pie

no Perdirbimo Bendrovių 
Sąj-ga “Pienocentras” 1932 
metais turėjo savo žinioje 
apie 280 pieninių, prie ku
rių veikė virš 1700 grietinės 
nugriebimo punktų. Į šias 
pienines ir punktus statė 
apie 80,000 pieno statytojų.

Nežiūrint sunkios ekono
minės būklės ir labai pigių 
pieno produktų kainų, musų 
ūkininkai nenustojo nuotai
kos ir rodo didelės energijos 
pieno ukiui plėsti. Todėl 
ir pereitais metais buvo ga
na daug atlikta pieninių 
statybų, didelių perdirbimų 
ir padidinimų, aprūpinta 
mašinomis apie 190 grieti
nės nugriebimo punktų -(di
duma jų naujai įsteigtos). 
1932 metais pieninės ir pie
no statytojai per Pienocen
trą Įsigijo apie dviejų mili
jonų litų vertės mašinų ir 
pienininkystės reikmenų.

Uagamintų pieno produk
tų daugiausia yra ekspor- 
'uojama, mažiau suvartoja
ma vietos rinkose.

Štai kaip Pienocentro ek
sportas svie'sto ir grietinės 
lyginasi 1931 ir 1932 me
tais:

1932
1931

Taigi eksportas vienu metu 
padidėjo 1,799,979 kilogr.

Lietuva 1932 metais svie
sto eksporto padidėjimo at
žvilgiu užima vieną pirmų
jų vietų pasaulyje.

Kiaušinių surinkimas ir 
eksportas per kooperativus 
riečiasi. Surinko pieninės 
T kiti kooperativai:

1929' m. pirko 47 koopera- 
tivai, surinko- 484,888 stuk 

1930 — 74 —1,833.904 št.
1931— 130 — 5,614,869 št.
1932— 110 — 9,828,707 št. 
1933 m. Pienocentras ma-

no kiaušinių prekybą išvys- 
yti dar platesniu mastu.

“L.U..’

9.280,914 kilogr.
7,480,935 kilogr.

ŽIEMA IR LIETUVOJE
Po žiemos nebuvėlės pra

sidėjo ne tik šalčiai bet ir 
sniego pridėjo gana gau
siai. Apie Mariampolę pri
snigo daugiausia. Visoje 
Lietuvoje Sausio 23 d. snie
go danga siekė: Biržuose 
13 centimetrų storumo; Tel
šiuose 27 cm., Šiauliuose 28 
cm-, Dotnuvoj 25 cm., Ma- 
riampolėj 48 cm., Panevė
žyje 20 cm., Lazdijuose 37 
cm., Alytuje 37 cm., Kau
ne 26 cm. storio.

Mažiausia sniego pajūry
je ir šiaurės Lietuvoje, o 
daugiausia Suvalkijoje.

“L.U.”

EKSPORTAS RUSIJON 
PADIDĖS?

Per antrąjį penkmetį Ru
sai numato Įsigabenti iš 
Lietuvos -daugiau žemės u 
kio gaminių. Iki šiol jie įsi- 
veždavo per metus už iki 
10,000,000 litų, o ateityje 
mano padidinti importą iki 
30,000,000 litų. “L.U.”

X Ofiso Telefonai Namų 2 
•?MAin 1773 KEnmore 4740W’- 
ž P. J. KERŠIS į 

Ž 1411 Standard Bank B!dg. 2

Ži
 Baigęs teisių rieksią Cumber

land Universitete ir darbuojas 
su Teisių ofisu advokatų 
Collister, Stevens

i
Kurzenberger

Su visais teisiu reikalais 
viai. Slavai, Lenkai ir 
kreipkitės prie musų!

ir

Lietu-
Rusai ž

PROBAK
geriausios 

skustuvam.

iŠ®
SS®

siffl
W

MIRĖ LEKĖČIŲ 
KLEBONAS

Lekėčiai, Šakių apsk. — 
Sausio 22 d. čia mirė Lekė
čių katalikų parapijos kle
bonas Kun. Pr. Garmus, 
sulaukęs 62 m. amžiaus. Ve
doms buvo labai gero budo 
žmogus, nedalyvavo jokio
se politinėse organizacijose, 
nesakė politinio turinio pa
mokslų bažnyčioje. Visus jis 
lygiai mylėjo ir gerbė, dėl
to jį visi gerbė ir mylėjo ir 
vadindavo geruoju tėveliu.

Tsb.

KAIP JOŠKEI NEPATI
KO VIENUOLYNAS

Kaunas. — Prieš kurį lai
ką Slabados gyventojas Jo- 
selis Vijukeris iš Žydų Der
ėjo į katalikus ir įstojo Kre
tingoje Pranciškonų vie
nuolynam

Iš Joselio vienuoliai pa
darė brolį Juozapą Gedimi
ną. Bet brolis Juozapas Ge
diminas šiomis dienomis pa
liko vienuolyne ilsus rubus 
ir parašęs laišką kad, per
kratęs sąžinę ir priėjęs iš
vados jog Žydų tikyba ge-

1919 metais Lietuvoje pa
sirodė “Vienybė”, “Dirva”, 
“Keleivis”. Tai buvo siun
čiami ne iš redakcijų bet as
menų kurie juos perskaitė. 
Kaip rodo tų metų statisti
kos žinios, per tuos metus 
buvo atsiųsta apie 300 eg
zempliorių.

1920 m. pradėjo plaukti 
įvairus Amerikos Lietuvių 
laikraščiai, kurių beveik į 
kiekvieną valsčių pareidavo 
nuo 500 iki 5000 egzemplio
rių. Perviršijo “Vienybė” 
ir “Dirva”. Jau sunku bu
vo rasti tokį kaimą kad ne
būtų buvę tų dviejų laikraš
čių.

Tuo sykiu Lietuvoje ma
žai laikraščių buvo ir tie 
patys buvo neįdomus, raš
tai politiniai, spauda noaiš-. 
ki, sulieta, dvokiantis juo
dytas.

KANADOS
NAUJIENOS
SUDBURY, ONT.

SU DARBAIS VIS 
PRASTAI
Naujus Metus
praskambėjo 1

> čia
laik-

Prieš 
plačiai 
Paščiuose ir visus nudžiu
gino kad po naujų metų včl 
gpyš gerbūvis, nes pradės 
pilną laiką dirbti kasyklos 
ir tirpyklą kuri išskiria ni
kelį ir kitas nauges iš ak
mens. Bet dabar vos de- 
šims dienų per mėnesį gau
na padirbti, o kurie su šei
ma tai iš tokio uždarbio vi
sai negali pragyventi. Visi 
su didžiausiu atsidėjimu lū
kinėjo kada darbai pradės 
pilnai eiti, tikėjo galėsią at
sikvėpti, apsimokėti savo 
skolas. Bet iš tų didelių 

Taigi Lietuvos liaudis ir| pažadų mažai kas naudos. LrJ A Irailr I Mnra acilzn V Cl V Q Q1T L”1 M C? Ošoko] prie Amerikiečių laik
raščių, it bitelės prie gėlių, 
ir ėmė sau pirmus kultūros 
daigus ir pamylėjo skaity
mą. Visi vakarėliai, dekla
macijos, monologai buvo 
imta iš Amerikos laikraš
čių. Moksleivija buvo pa
kviesta “Vienybės” ir “Dir 
vos” būti bendradarbiais. 
Taigi daug jaunuolių gave 
progą prasilavinti rašyboj 
iš kurių dabar yra net žy
mių vyrų.

Per laikraščių pagalbą ir 
agitaciją visoj Lietuvoj da
bar priskaito rna 3000 susi
tvėrusių knygynų ir kele
tas labdarybės draugijų.

Nepriklausomybės palai
kymui aukas -Amerikiečiai 
dėjo daugiausia raginami ir 
kviečiami “Vienybės”, “Dir-1 
vos” ir kitų panašių laikraš 
čių.

Kad šie laikraščiai dau
giausia pasidarbavo Lietu
vai; Lietuva už tai dėkinga 
jiems ir iki šiolei; jie Lietu
vos žmonių mylimi.

Nors dabar visus spąu 
džia sunkus laikai, bet sie
la maisto reikalauja dau
giau negu geruose laikuose.

Taigi sulyg išgalės Ame
rikiečiai turi Lietuvos ne
pamiršti ir saviškiams su
teikti taip malonią dovaną 
kokia yra “Dirva” arba 
“Vienybė”. P. Kriukelis

BEDARBIAMS ’ 
PAŠALPOS

Kaunas. — Vidaus reika
lų ministerija 
skirtus pinigus 
jo:'

Kaunui
Panevėžiui
Šiauliams
Mariampolei
Raseiniams
Jurbarkui
Žagarei
Nepaskirstytų yra 

litu.

bedarbiams 
taip padali-

litų

2,

90.000 
25,000 
20,000 
12,000

3,000
2 000 
1,000 

40,000 
“L.U.”

JIEŠKAU Gustavą Benderj, pae;- 
na iš Šakių apsk., Sintautų parapi
jos, Starkų kaimo; Amerikoje apie 
20 metų. Gyveno Clevelande, dabar 
nežinau kur. Prašau atsiliepti.

VINCAS DAILYDA
1324 E. 66 Street Cleveland. O.

JIEŠKAU giminių: Joną Jasins- 
ką, Anuprų Bikelį, Kazį Bikelj, Al
bertą Musteikį ir Joną Musteikį. Vi
si paeina iš Utenos apsk., Vajasiškio 
parap. Prašau jų pačių arba apie 
juos žinančių atsišaukti. Man labai 
svarbu sužinoti kur jie randasi.

P. Yauniskis
351 Magnus av. Winnipeg, Man. 

Canada.

JIEŠKAU: giminės, Matildes Kiu 
šinskaitės. - Girdėjau kad yra ište
kėjus, po vyrui pavardės nežinau. 
Ji yra kilus iš Joniškio miesto, Šiau
lių apsk. Prašau atsiliepti.

Taipgi jieškau brolio Vincento Ce- 
pulio, sūnūs Vincento ir Magdelenos 
čerečkytės-čepulių. Kilęs iš Joniš
kio miesto, Šiaulių apsk. Iki karo 
gyveno Sunderland, Mass. Žinan-

.. — tieji prašomi pranešti šiuo adresu:
resnė UŽ katalikų tikybą, iš Lietuva, Kaunas, Ukmergės pi. 25—1

Jonui Čepuliuivienuolyno pabėgo. “L.U.”

džios žinion ir tedaro sau 
ką nori, nes miestui atsi
griebti vilties jau nėra. Ka
da darbai ėjo gerai, kiek
vienas stengėsi įsitaisyt sau 
kokį namelį, kiek spėkų ir 
pinigo sudėjo į tai, bet dar
bams sustojus dabar reikia 
tiems labiau bėdavoti, nes 
jų našta padidėjo. Namas 
neišmokėtas, už šviesą ir 
vandenį nemokėta, o jokio 
palaukime nuo ponų nėra: 
tuojau ateina, uždaro švie
są ir vandenį ir po visko.

laužė betoninius stulpus ir 
visa karšta lava pasipylė 
po aslą. Didelių nelaimių 
darbininkams neištiko, tik 
vienam būnant gana toli, 
nunešė nosį. .

Šimtas darbininkų dieną 
ir naktį dirbo ir per kelias 
dienas vėl dirbtuvę patai
sė ir pradėjo dirbti po se
novei. Sprogimo priežastis 
nesužinota. . Jurgis.

Nors sako kad kasyklose 
padidino darbus, bet kas iš 
to kad tik sunkesnę naštą 
užkrovė ant sprando tiems 
patiems darbininkams ir jie 
tik tiek dienų dirba kaip 
pirmiau. Iš 300 naujų dar- 
oininkų, kaip žadėjo paimti 
į tirpyklą, paėmė vos 30, ir 
iie tik po 10 dienų į mėnesį 
bedirba. Darbas dabar va
roma su tais pačiais darbi
ninkais, o jus kiti laukit ir 
džiaugkitės tik pažadais.

Vargšų darbininkų gyve
nimą vėl aptraukė ūkanos 
ir vėl visi, tiek dirbantieji, 
iek bedarbiai, rūpinasi kas 

bus su rytojum. Pats mie
stelis apmiręs. Liūdna žiū
rint į tokį vaizdą: trečda
lis krautuvių užsidarinėję. 
tuščios stovi, su lenta ant 
lango “For Rent”. Kurios 
dar neuždarytos,' tos varo 
didžiausius “nupiginimus” 
>rba visai nori išsiparduo- 
n.

Miesto pašalpa. Daugybė 
nori gauti pašalpą iš mies
to, bet ir miestas neturi ir 
nelabai nori duoti; tik tuo- 
bet duoda kai jiems nusibo
sta prašančiųjų verksmo ir 
ašarų, bet duoda labai ma
žai, kad tik žmogus ga1' 
vybę prilaikyti. Badauja 
suaugusieji, bet dar labiau 
kenčia jaunieji ir kūdikiai. 
Kokiais jie išaugs, tokiose 
sunkiose aplinkybėse ir ko
kia bus jų ateitis? Šiurpas 
pakrato pažvelgus į bedar
bių vaikus: apiplyšę, suša
lę sėdi kur kampelyje čiulp
dami duonos plutą, kiti ko
kios nesveikatos apimti ver
kia, bet ką pagelbės motina 
ar tėvas. Reikia gydytojo, 
bet kaip prie jo prieiti kad 
dolario namuose nėra.

Vargas ir bedarbiams ku
rie eina į maitinimo punk
tus. Šalčiams padidėjus, 
neturėdami kuo geriau ap
sivilkti, peršąlą ir apserga, 
o valgyt turi eiti laiku, nes 
psivėlysi tai negausi, o kaip 
ateiti kad kojos jau atsisa
ko tarnauti.

Tai ko susilaukėm darbi
ninkai kurie savo darbu ir 
trusu kitiems turtus sukro- 
vėm.

TOKIU KALNU SKALBINIŲ?
Nėra ko stebėtis kad jus bijot varg
ti kas kartas išnaujo su tokiu kalnu 
skalbinių kiekvieną prosijimo die
ną — paklodės, užvalkalai, staltie
sės, nosinės ir daugybė kitko be ga
lo. Pastatykit į darbą Elektrišką 
Prašytoją visa tai suprosyti. Jisai 
atliks greitą, gerą darbą ir viskas 
bus apdirbta beveik be jokių pas
tangų. Mes mielai sutinkame pa
rodyti jums kaip tasai Elektriškas 
Prosy to jas dirba.

THE ELECTRICAL LEAGUE EXHIBIT
Admission Free » Nothing for Sole 

BUILDERS EXCHANGE BUILDING • 18TH FLOOR 

PROSPECT NEAR ONTARIO • CHERRY 2535

H . . . here you will find 
Many magical things 
Tomakeyour work fly 
On Electrical Wings. U

I R O N E R S ON
Apex 
Conlon 
Easy 
General Electric

Sprogimas. Vasario 8 d. 
įvyko suregimas I. N. Co. 
dirbtuvėj, sprogo pečius ku
ris tarpina nauges; nuosto
lių padaryta už $50,000.

Sprogimas buvo toks di-l 
delis kad išbyrėjo visi tir-Į 
pvklcs langai ir girdėjosi! 
visame miestelyje. Dirbtu-, 
vės viduje išardė grindis,!

Pats miestelie iki ausų 
skolose įlindęs, negauna jo
kių mokesčių nuo gyvento
ji. Girdisi kalbos kad visą 
miestą žadama pavesti vai- išnešė gelžkelio bėgius, iš-

EXHIBITION
Kenmore 
"1900" 
Thor 
Westinghouse

PRIIMAM LIETUVOS BONU KUPONUS 1933 METU UŽ PILNĄ JŲ VERTĘ

$2 Vertes Knygų Dovanai $2
“DIRVA” vėl užveda naujų skaitytojų Vajų ir šio Vajaus laiku duos DOVANAI $2.00 
vertės knygų kiekvienam kuris NUO DABAR užsirašys “Dirvą” arba kitam išrašys (tų 
kurie užsirakė “Dirvą” pirm pasirodymo šio skelbimo prašome knygų nereikalauti, bet 
ir jus galit gauti gaudami vieną NAUJĄ skaitytoją). Skubėkit, dasidarbuokit “Dirvai”!

Namą Daktaras
Naudinga knyga turėti savo namuose kiekvienam — aprašoma 
įvairios paprastos ligos :r kaip nuo jų apsisaugoti....................... $2.00

Geografija arba Žemes Aprašymas
Geografija arba žemės aprašyma — didelė 459 pusi, knyga, pir
miau buvo $3 (tvirtais viršais $4), dabar .................................. $2.00

Rymas — Garsus Romanas
Garsaus Prancūzų rašytojo Emile Zola romanas. Gražus skaity
mas. Didele knyga, 432 pusi............................................ -...................$2.00

Gyvenimo Mokykla
Knyga pakelianti dvasią ir įkvepianti norą atsižymėti moksle ir ki
tuose darbuose. Labai naudinga, 235 pusi...........................................2.C0

Dievo Galybė
Paveiksluota knyga apie augalus, gyvius ir jų sudėjimą, apie žemės 
sudėjimą. Kaip tas viskas pasidaro. 174 pusi....................................75c

Dailės Milžinai
Aprašymas apie buvmius viduramžių garsiausius dailės vyrus, jų 
gyvenimą, su daug paveikslų. 170 pusi............................................... $1.50

Jaunieji Skrauja!
Linksmas romanas iš ponų ir prasčiokų gyvenimo Lietuvoje. Di
delė 308 pusi, knyga .................................................................................. $1.00

Orakulas — Pranašysčių ir Monų Knyga
Naujas pilnas Orakulas — dilelė praktiškų burtų ir monų knyga, 
su nuspėjimais likimo ir laimūs yyrų ir motorų pagal žvaigždžių, 
kortų, ir delno. 414 pusi......................  $2.00

Etnologija—aprašymas apie Žmonių veisles 
Aprašymas apie žemės tautas — apie visas veisles, juodą, baltą, 
tą, raudoną ir geltoną. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
nių išvaizdas, tikėjimą, papročius. 117 pusi. Buvo $3..............$2.00

Istorija Abelna
Aprašymas senovės tautų gyvenusių ir veikusių garsiais istorijos 
laikais — apima nuo 2800 metų pirm Kristaus............................$2.00

Kaip Rašyt Laiškus Lietuviškai ir Angliškai 
Knyga iš 393 puslapių, nurodanti kaip rašyti visokiausius aiškus 
Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose: į tėvus, vaikus, į merginas, j 
vaikinus ir visokiais biznio reikalais................................................ $2.00

Lietuvių Pratėviai Mažojoje Azijoje
Dr. J. šliupo istoriškos studijos apie Lietuvių paėjimą pačioje gi
lioje senovėje. Knyga turi 283 pusi, ir parodo žemėlapiais Lie- 
uvių gyventas vietas dar 800 m. prieš Kristų.............................. $2.00

Kankintojai ir Kankiniai už Mokslą
Aprašymas kaip tamsiuose amžiuose mokslingi žmones buvo per
sekiojami už mokslą ir kas juos persekiojo. 183 pusi................ $1.00

Labai
Labai

Vienuolyno Slaptybės
įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyną.
įdomus skaitymas. 154 pus........................................................50c

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš
kiai pažymėkit norimų knygų vardus. 6820 Superior

a

Avenue Cleveland, Ohio
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GRAŽIAI IR NAUDINGAI PAMINĖTA 15-KOS 
METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖ

LIETUVIŲ DARŽELIUI PEL-.tvarkymas ir šlavimas estrados 
NO PADARYTA APIE $100. Kada jau publika susirinkus.

Sekmadieni, Vasario 19 d. Kitas: viel™ savivališku užsi- 
Lietuvių salėje ivyko iškilmin-J spynmu neleista visiems dairu- 
gas paminėjimas Lietuvos ne
priklausomybės 15 metų sukak
tuvių. Publikos prisirinko pil
nutėlė salė, nežiūrint kad tuo 
pat laiku buvo kiti parengimai.

Vakaro programas susidėjo 
iš kalbų ir dainų. Kalbėtojais 
buvo Dr. F. Matulaitis, Adv. A. 
Montville, Adv. P. V. česnulis, 
P. J. žiuris ir Lietuvių Kultūri
nio Darželio Sąjungos vice pir
mininkė Ona Mihelichienė. Vi
si kalbėtojai pasakė’ gražias, 
įdomias kalbas.

Dainų dalį išpildė sekantieji: 
Stasė Greičienė, N. Skirbantas, 
A. ir D. Salasevičiutės, E. Gri- 
giutė, ir Moterų kvartetas: K. 
Magilienė, K. Mulvinienė, N. 
Velikienė ir P. štaupienė. Vi
sų dainos buvo taikomos dau
giausia tai dienai, ir gerai su
dainuotos, už tai publika juos 
gausiai apdovanojo aplodismen
tais.

Apvaikščiojimą rengė Cleve
lando Liet. Kat. Dr-jų Sąryšis 
su pagalba tautinių draugijų.

Prie visų smagumų įvyko po
ra ir negeistinų klaidų, kaip tai

n inkams bendrai dainuoti Lie
tuvos himnas programo baigi
mui. Tas įžeidė kitus daininin
kus ir buvo pasipiktinimų pro
gramo vedėju.

Po Onos Mihelichienės kalbos 
buvo renkama aukos Darželiui. 
Surinkta $35.04.

Aukavo: A. Šimkūnas $5; po 
$1: C. F. Petraitis, F. Gudis, B. 
Dovidavičius, Dr. S. T. Tho
mas, Adelė Zubiniiltė, L Samas, 
J. Lincevičius, U. Santackienė, 
Z. Brazauskas, S. G. Laučis, 
A. Dabulis, K. šutris, V. Amri- 
lus, J. Miliauskas, Lukoševičius, 
J. Verbila ir Paulukevičius. Ki
ti aukavo po mažiau.

Visos aukos ir vakaro pelnas 
eina Lietuvių Darželiui. Kadan
gi publikos buVo tiek daug tai 
spėjama kad liks su aukomis i 
$100.

Programui užsibaigus,, visi 
programo dalyviai buvo pakvie
sti prie užkandžių, ką pagamino 
rengimo komisijos dalis.

Kalbėtojams, artistams 
visai publikai tariame nuoširdų 
ačiū. Vienas iš Komisijos.

ir
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PADĖKA, šiuomi išreiškia
me savo širdingą padėką vi
siems musų draugams ir pažys
tamiems už tokį skaitlingą da
lyvavimą laidotuvėse mano 
žmonos, Viktorijos, kuri buvo 
palaidota Kalvarijos kapinėse 
Vasario 18 d. Ačiū už prisiųs
tas gėles, ačiū graboriui Niko
demui Vilkeliui už gražų pasi- 
tarnavimą prie laidotuvių, ačiū 
“Dirvai” už pranešimą apie 
mirtį vietos Lietuviams.

A. B. Bartoševičius ir šeima.

GRYŽTA PRIE LEMPŲ. Be
veik visai išnykusioms kerosi- 
no lempoms pradėjo atsirasti 
pirkėjai. Daugelis Clevelando 
ir apskrities gyventojų, nega
lėdami išsimokėti už elektros 
šviesą, pradėjo naudoti namuo
se žibinimui kerosimi degina
mas lempas. Krautuvėse pra
dėta jų jieškoti, o jų beveik 
jau nėra. Bėgyje šios žiemos 
kerosino lempų reikalavimas 
padidėjo 200 nuoš.

LIET. DEMOKRATŲ KLU
BO mėnesinis susirinkimas bus 
laikomas pirmadienio vakare, 
Vasario 27 d., nuo 7:30 vai., 
Lietuvių salėje. Nariai prašo
mi dalyvauti. Yra svarbių rei
kalų aptarimui.

Šiose 
milži- 
Wire 
pasi-

STASĖ GREIČIENĖ šešta
dienį važiuoja į Detroitą. Ten 
dalyvaus Kun. J. Boreišio ju- 
bilejinėse iškilmėse, kurios pra
sidės sekmadienį, Vas. 26 d., 
šv. Antano bažnyčioje, su iškil
mingomis mišiomis, ir baigsis 
vakare Lietuvių salėje banketu. 
Greičienė giedos bažnyčioje ir 
da'inuos puotos programe. Su 
ja važiuoja Regina Greičiūtė, 
kaipo akompanistė.

DIRBTUVĖ pasiliks, 
dienose pranešama kad 
niška American Steel & 
Co. išdirbystė Newburge 
liks ir kada tik aplinkybės leis 
bus darbai atnaujinti. Dirbtu
vės savininkai buvo sumanę ją 
visai uždaryti ir darbus kokius 
gaus padaryti naujai įrengtoje 
dirbtuvėje Loraine.

Nekurie miesto gerovės pri
žiūrėtojai padėjo daug pastan
gų išsirūpinti kad ta dirbtuvė 
nebūtų panaikinta.

PILIEČIAI! Nekurie jau iš
pildė lakštelius įrodančius jog 
yra Amerikos piliečiais. Bet 
kiti dar to nepadarė ir nežinia 
ko laukia. Ateina ir miesto ta
rybos rinkimai, ir Ohio valsti
jai reikės balsuoti už atmetimą 
prohibicijos ateinantį rudenį, o 
jei mes Lietuviai nežinosim ar 
musų daug yra piliečių, su mu
mis po senovei niekas nesiskai- 
tys. Bukit biskį gyvesni, pa
rodykit kad apeina jums jau 
jeigu ne kas kitas tai kad' jūsų 
pačių vaikams drąsiau galima 
butu reikalauti miesto ar ap
skrities darbų. Kodėl kitų tau
tų žmonės turi įvairius valdiš
kus darbus? Aišku kad ne 
snausdami juos gavo.

Kreipkitės į “Dirvos” admi
nistraciją registracijos lapelių.

SLA. 14-tos kuopos susirin
kimas atsibus trečiadienio va
kare, Kovo 1 d., Lietuvių salė
je, 7:30 vai. vakare. Tuoj po 
susirinkimo Dr. F. Matulaitis 
duos paskaitą sveikatos klausi
me. Taigi nariai ateikit į šį 
susirinkimą ne tik kad užsimo
kėti duokles, bet taipgi išgirs
ti ką tokio naudingo savo svei
katai. Atsiveskit ir draugų pa
siklausyti šios paskaitos. Vi
siems ižanga nemokamai.

J. G. P.

SVAJOJA LEISTI KATALI
KIŠKĄ LAIKRAŠTĮ

Nekurie vietos, senoviniai 
dai sumanė atstatyti vietos 
talikų vienybę, kurią per 12
tų patys išardė. Tam tikslui 
siekti numato geriausiu įnagiu 
leisti katalikišką laikraštį. Nors 
čia turim bepartivišką laikraštį 
“Dirvą”, palankų visokiam kul
tūringam judėjimui, bet pagal 
tų “pravadyrių”, “Dirva” vis- 
tiek “ne košer”. Mat, “Dirva” 
yra visuomeninis kultūros laik
raštis, o musų “pravadyriams” 
reikia tiktai politiško, tarnau
jančio betikslei siaurai apsirė- 
žusiai partijai, per kurį galėtų 
užpuldinėti ir pjudyti vietinius 
rimtus veikėjus ir katalikus 
vienus prieš kitus ir bendrai 
kiršinti visus vietinius Lietu
vius kurie vienybėje dirba.

Uždyką įsisvajota. Kad iš
leisti laikraštį reikalinga užtek
tinai kapitalo, žmonių parama 
ir pasitikėjimas. Toliau, reikia 
inteligentų žmonių kurie mo
kėtų rašybą* ir suprastų ką reiš
kia laikraštis. Tarp užmanyto
ji] kaip tik nieko panašaus nesi
randa, ir kišeniai tušti, vis tik 
pasitikėjimas kad geri katali
kai sudės pinigus. . . . Na, sa
kysim turim čia bažnytinio la
puko leidėją, “drukorių”, bet 
tai dar toli nuo laikraščio leidė
jo ar redaktoriaus. Nors minė
tas asmuo ir mokina kitus šv. 
Evangelijos, bet pats tik dola- 
riui tarnauja. Clevelandiečiai 
dar gerai pamena jo prisieitą 
Popovičiaus salėje, prieš sidab
rinį dolarį, jis pasakė: “štai 
mano dievas kuriam aš tarnau
ju”. žinoma, tos ceremonijos 
buvo atlikta atsiklaupus. Tas 
parodo kad yra žmonių kurie 
už dolarį gali padaryt viską.

Kalbant apie vienybę tai rei
kia suvienyt ne tik katalikus 
bet visus Clevelando Lietuvius. 
Tada bus nauda 
tautai ir Tėvynei, 
nyčiai. Nes kur 
nybėj gyvena ten 
tybė ir Lietuviškos bažnyčios 
gerai gyvuoja.

Atsiekimui svajojamos vie
nybės reikia knistis į pamatus 
ii’ surasti iš kur gimsta visos 
žaizdos kurios ardo vienybę. 
Pakol musų tarpe bus parazitų 
kurie ėda vienybę, valgydami 
tikrą Lietuvių prakaitu uždir
btą duoną, tolei vienybės nega
lėsim atsiekti. Kas dedasi aiš
kiai matom.

Keletas metų atgal turėda
vome tris ar keturis stiprius 
Lietuviškus chorus. Pora me
tų atgal beliko tik du. Praei
tais metais neliko nei vieno. 
Dar praslinks pora metų ir gal 
nežinosime nei kad Clevelande

yra Lietuvių, jeigu pasiims va
dovybę tie kurie jos nori. Tai
gi, kol dar yra laikas apsisau
gokime nuo to. Skaitome Cle
velande į 20,000 Lietuvių, tai
gi ar verta leisti keletui karš
tuoliu juos sudemoralizuoti?

št. K.
Redakcijos Pastaba: Suma

nymas leis “katalikišką laikraš
tį” nepaeina iš tyrų sąžinių ge
rų katalikų, bet iš keleto tokių 
kurie nori, katalikyste prisiden
gę, varyti suirutės darbą vietos 
Lietuvių tarpe. Bet jie tikisi 
išvilioti- iš gerų katalikų pinigų 
savo darbui varyti.

Amerikoje yra gana Lietu
viškų tikrų katalikiškų laikraš
čių, tegul tie žmoneliai parsi
traukia juos į Clevelandą ir pla
tina. Dirva platinimui yra di
delė, nes yra dvi Lietuviškos 
parapijos. Jeigu to neužtenka, 
gali padaryt kaip daro Chica- 
gos tautininkai: jie sudarė prie 
“Dirvos” savo puslapį, ‘^Liau- 
dies Tribūną”, ir jame rašo sa
vo reikalus. Tą gali padaryt 
Clevelando katalikai, pasirink
dami rimtą katalikišką laikraš
tį, gali jame vesti Clevelando 
puslapį, ta laikraštį čia platin
ti, ir nereiks lysti prie žmonių 
vilioti pinigų laikraščio leidi
mui, kurio šiais laikais palai
kyti neišgalės. Laikraštis kurį 
jie pasiims platinti bus jiems 
labai dėkingas, o Clevelande ne- 
siras tų meklerysčių kokias tū
li nori tarp katalikų varyti.

Jeigu kokiam karštagalviui 
užėjo noras ką išdergti tai del 
to nereikia steigti laikraštis, 
užtenka ir dabartinio bažnyti
nio lapelio. Laikraščio tikslas 
yra žmones šviesti, o ne kerš
tus sėti. Abi vietos parapijos 
ir taip turi skolų, parapijonys 
neįstengia duoklių užsimokėti, 
nejaugi rimtesnieji parapijų 
nariai ims apleis bažnyčias, o 
duos pinigus keno nors užgai
doms vykdyti ? Katalikiškus 
laikraščius katalikai jau senai 
prenumeruoja ir tų jiems už
teks.

AKRONO NAUJIENOS

LIETUVIŲ DRAUGIŠKAS 
KLUBAS rengia kortavimo va
karėlį ir šokius šio šeštadienio 
vakare, Vasario 25 d., Y. W. C. 
A. salėje, 5-me aukšte, nuo 8 
vai. Kviečiame vietos Lietu
vius ir Clevelandiečius,
dalyvaudavo musų draugiškuo
se parengimuose, atsilankyti į 
šį prieš-užgavėnių vakarėlį, 
kietai tik po 25c. Visiems 
tikrinta geri laikai.

kurie

Ti- 
už-

THE MORGAN RAIDERS, 
kurie specializuoja Lietuvių mu
zikoje ir kuriuos vadovauja mu
sų veiklus narys I. G. Hollish, 
girdimi iš radio stoties WJW 
Akron, 1210 kilocycles, 1 vai. 
dieną sekmadieniais. Kurie no
ri kokių specialių dalykų girdė
ti gali prisiųsti savo paprašy- 
mus ir bus išpildyta.

INTERNATIONAL Institu
tas Akrone, susidedantis iš įvai
rių tautų, kurių tarpe yra ir 
Lietuviai, rengia Tarptautišką 
Karnivalą Užgavėnių vakare, 28 
d. Vasario, Y. W. C. A. salėje, 
8 vai. vakare, įžanga tik 10c. 
Atsilankykit pamatyt Lietuviš
kus tautiškus ir kitų tautų šo
kius. . . Stasys.

AKRONO LIETUVIŲ Orkes
tras rengia pirmutinį savo ba
lių sekmadienį, Vasario 26 d., 
Evergreen Lodges, ant Woos
ter road. Ineiga tik 15c. Du
rys atdaros nuo 4:30 po pietų. 
Visi kviečiami atsilankyti.

A. L. O. Komitetas.

NEPAPRASTAI PIGIAI
PARSIDUODA NAMAS

šeimų, po 6 kambarius, su krau-2 
tuve; savininkas turi parduoti ir iš
važiuoti į Lietuvą. Gera vieta, Lie
tuvių kolonijoje. Taksai maži. Par- 
siduos pigiausia, susitaikysime ant 
jusu pasiūlymo. Kreipkitės tuojau.

‘ <5515 WADE PARK AVE.

mums, musų 
sykiu ir baž- 
Lietuviai vie- 
plėtojasi tau-

ŠYMET Cuyahoga apskrityje 
bus treji rinkimai, kuriais kaš
tuos $128,510 apmokėjimui bal
savimų prižiūrėtojams.

Pertvarkymas miesto į nau
jus “wards” atsieis dar $36,000 
daugiau.

Spausdinimas balsavimų lak
štų kaštuos kitus $24,000.

Tie ir kiti dalykai bendrai 
suėmus, sąryšyje su businčiais 
balsavimais, kaštuos $417,241.

Tel. Endicott 1378

Dr. S. T. TAMOŠAITIS
(THOMAS)

LIETUVIS DENTISTAS

6902 Superior Ave.
Skersai gatvės nuo Lietuvių 

Salės.

29 NAUJI kunigai. Kovo 11 
d. Šv. Jono katedroj bus įšven- 
tinda 29 nauji kunigai šioje die
cezijoje. Ką jie nabagai darys 
šiais depresijos laikais....

OHIO valstijos bedarbių ap
rūpinimui šiuo laiku reikalinga 
apie $5,000,000. Bandoma gau
ti paskola iš federalės valdžios.

PILIEČIAI, nežiopsokit! At
ėjus iš Washingtono žiniai kad 
senatas ir atstovų butas nuta
rė atmesti prohibiciją, Cuyaho
ga apskrities “sausieji” sukru
to visu smarkumu dirbti kad 
Ohio valstija pasiliktų “sausa”. 
Cuyahoga apskritis yra vienas 
iš galingiausių Ohio valstijoje, 
ir kaip sausiems seksis čia, juos 
paseks ir kiti apskričiai ir Ohio 
gali pasilikti sausa nors kitos 
valstijos ir atgaus senus laikus.

Ohio valstija turi savo prohi
biciją ir reiks padėti daug dar
bo čia jos atsikratyti.

Kurie esat pilęčiąi, apsižiu- 
rėkit, atėjus laikui eikit regis
truotis ir balsuoti už tai kas 
jums išrodo turėtų būti pada
ryta su prohibiciją.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 

Skaitykit “Dirvą”.
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\ PASKUTINIS IŠPARDAVIMAS ŽIEMINIŲ Į 
Reikmenų už niekad negirdėtas kainas!

VYRU SI stori Union 
apatiniai 69c. du už $1.25

;VYRŲ Broadcloth geri 
marškiniai 55c. du už

■ Vyrų puikus kaklaraikščiai
■ Vyrų 25c ir 35c kojines
: šilkines ir šilko-vilnos 3 už 
iVyrų $1 Flanelines Pajamos
■ ir Naktiniai marškiniai

1.00 
39c 
19c 
50c

VYRU $3.95 ir $4.95 Shaker Į
Sweater Coats $2.49;

VYRU užsimaunami gražus
Sveteriai

VAIKŲ $1
Kelnaitės

VAIKŲ 59c
Nupiginta

VAIKUČIAMS Overkotai
Mieros 3 i 8 metų

Vienas Skyrius VAIKAMS
OVERKOTŲ ......................

& REICH CO.

98cĮ
Corduroy trumpos : 

79c: 
39c: 
75c;

$1.98:

UNION Siutai 
du už

$3.98

69c 
E VYRŲ Rudos Jersey pirštines 7c 
E Vienas Skyrius Vyriškų 
=Gerų OVERKOTŲ ............... $6.00

THE KRAMER
= (-Virš 30 metų toje pačioje vietoje)
E 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings
=,llllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllililll!lllliiiiiiiiin1:

Rd

NUŠAUTAS UŽPUOLIKAS. 
Naktį į Vasario 19 d., gazolino 
stoties vedėjas Thompson su- 
gryžęs į savo namus buvo už
pultas plėšikų. Susišaudyme 
su jais Thompsonui peršauta 
koja dviejose vietose virš ke
lies. Thompson vieną užpuoli
kų peršovė ir tas ligoninėj mi
rė.

3,000 akrų žemės, kurios tuš
čios yra gana, užveisimui dar
žais, kuriuose bedarbių šeimos 
galės augintis sau daržovių.

Nekurie augmenys bus duo
dami iš miesto šilti] augyklių, 
gatavai sudaiginti.

Pereitą rudenį labai daug že
mės buvo išarta ir paruošta pa
vasario darbams pradėti.

KITAS APŠAUDYMAS. Va
sario 19 d. nežinomas užpuoli
kas peršovė \ Louis Haelacher, 
41 m., nuo Larch st. Haele- 
cher sako jis buvo įsėdęs į sa
vo automobilį važiuoti ir kaip 
tik užsidarė automobilio duris 
sale savęs, užpakalines duris at
sidaręs - užpuolikas įkišo revol
verį, įsakė pakelti rankas, ir 
paleido šuvius. Po šovimo už
puolikas pabėgo.

VĖL DUOS BEDARBIAMS 
DARŽUS, šį pavasarį ruošia
masi užimti Akrono srityje net

Illllllllllllllllllllllllllllillilllllllillliillllll 

HEnd. 8442

F. M. LAIT, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

6040 Superior Ave.
Ofiso valandos: 12 iki 2 

6 iki 8 vakare.
iiiiimimiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VIETINES žinias ar praneši
mus rašant, darykit juos trum
pus, nes arba netilps arba bus 
Redakcijos sutrumpinti.

SILVER S FLOR AL SHOPPE
Tel. ENd. 4932 1308 E. 68th Street

Randasi Lietuvių Banko Name
Gėlės Visokiems Reikalams

Specialės kainos LAIDOTUVIŲ darbui, taipgi specialiai 
pasidarbuojame VESTUVĖMS. Musų VELYK& korsa- 
šai merginoms bus už žymiai nupigintą kainą.

JURGIS J. SIDABRAS, Savininkas

A

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS į
Pranešu kaimynams Lietuviams kad šį Šeš- į 
tadienį, Vasario 11 d., atidarau Pirmos Kle- į 
sos KEPTUVĘ-BAKERY po antrašu į

7022 Superior Avenue i;
kur musų draugai pirkėjai ras geriausią duoną, pajus, 5 

pyragaičius, riestainius ir tt. už prieinamą kainą. į 
Butterrings po 18 centų. į

Mes naudojam tik geriausią sviestą, gerus kiaušinius ir 5 
smulkiausius miltus, taigi musų pirkėjai gaus savo pi- 5 

nigo vertę. į

WETHERED BAKERY
7022 Superior Ave. Cleveland

jiiliiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiliiiiiiiillllllllllllliiiilllillllllliiiiiiiiiillllllllllllllllll'.

| PASINAUDOKIT ŠIA PROGA!
ATEIKIT TREČIADIENĮ kada tik galit ir aš uždėsiu : 

= naujus puspadžius ir naujus kulnus, belaukiant tik už ■
E Aš naudoju tik geriausią odą ir atlieku geriausį darbą. :
E 30 metų tame biznyje, taigi žinau užtektinai apie avalų E 
E taisymą. Darbą atlieku ištisą savaitę, bet tik TREČIA- : 
= DIENIAIS gausit už 59c. . Taigi, pasinaudokit proga. 
= Taipgi užlaikau geriausios odos avalinę už pigias kainas. E 
E $2.25 batai tiktai $1.75. $4.00 batai tik už $3.00. :
= VYRIŠKI DARBINIAI BATAI $1.35 iki
E VYRIŠKI IŠEIGINIAI BATAI $1.95 iki

$3.00
$3.50

4409 Clark Avė. (Clark avė. car) =
. ......... ..................................................

RENGIASI KRIKŠTYT. čia 
baigiamas statyti antras milži- 
niškas kariškas zepelinas. Jo 
krikštynoms paskirta Kovo 11 
diena. Vardas bus duotas “Ma
con”. Krikštynų apeiga bus to
kia vieno karo laivyno virši
ninko, Admirolo Moffett.žmona 
pareikš lėktuvo vardą, paskui 
patrauks šniūrą, kuris atidarys 
dureles dėžės pritaisytos prie 
lėktuvo ir išleis iš jo 48 balan
džius, kurie išlėks į orą. Vie
nas balandis nuo kožnos valsti
jos.

f fįjl © ROSEDALE O| 
:: Rj Dry Cleaning Co.::
: ’ C. F. PETRAITIS, Prop. ! I
<• 6702 Superior Ave., ;•

AR MAN RUPI-
AR mano vaikai gales užbaigti pradėtą mokslą.?

—AR MAN RUPI—
AR mano šeima turės paliktą namą vietoje skolų ir 

mortgečio?

—AR MAN RUPI—
AR SENATVĖJE aš busiu laisvas nuo finansiškų 

rūpesčių ?

—AR MAN RUPI—
AR kiekvienas dolaris kurį aš turiu 

bus vertas 100 centų RYTOJ?

-JEIGU JUMS TIKRAI
TAIGI New York 

ris užgarantuos

NEW YORK

šiandieną bus

RUPI—
turi planą ku-Life Insurance Co. t T .L 

išsipildymą šitų troškimų.

LIFE INSURANCE CO
Suorganizuota 1845 m.

Turtas virš $1,930,000,000

SPECIALIS CLEVELANDO REPREZENTATORIUS 
S. SAMPLINER

1300 Keith Buld. Cherry 8060

DABAR PATS LAIKAS’
Kurie rengiatės gryžti apsigyventi arba norit apsilanky
ti Lietuvoje, pradėkit rūpintis apie kelionės dokumentus 
dabar. Kreipkitės į “Dirvos” Agentūrą informacijų, o 
galėsit važiuot kada jums laikas geriausia leis.

TEMYKIT EKSKURSIJAS
Išnlaukimo diena Swedish American Line Laivas

BAL. 22 GRIPSHOLM
Per Gothenburgą į Klaipėdą

Išplaukimo diena

GEG. 10
Tiesiai į Klaipėdą be persėdimo.

North German Lloyd Laivas

BERLIN

$92 Į Klaipėdą parvažiavimas Į abu galu $153 50 
VAŽIUOKIT SU EKSKURSIJOMIS - TURĖSIT DI

DELIO MALONUMO - NENUOBODI KELIONĖ, 
IŠKILMINGAS SUTIKIMAS KLAIPĖDOJE

Taipgi bus išplaukimų kitomis vėlesnėmis dienomis — 
atėję pasitarsit, pasirinksit jums patogiausi laiką.

Būtinai kreipkitės i savą — seną patikėtiną Lietuvišką — įstaigą.

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, O. Atdara iki 7 vak


