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PIŲJŲ” KOVA
ARTINASI
Washington. — Birželio

R V A”

Ave. Cleveland, Oh id
F--------------------

LAIŠKAS IŠ KAUNO
Rašo A. ARGUS.

15 d. Atstovų Butas perlei
do Patman bilių, kuris rei
kalauja kad karo vetera
nams butų išmokėta paža
dėtų bonų $2,400,000,000 su
moje, kurie žadėta 'išmokė
ti tik 1945 metais.
Bilius priimtas 209 bal
sais prieš 176.
Bilius dabar perduotas Į
senatą, kur sakoma jis bus
atmestas.
Washingtone iki to biliaus priėmimo suplaukė 'Į
20,000 buvusių kareivių ir
įsirengę palapines paupyje
atsisakė gryžti.
Jeigu ir senatas perleis
tų šį bilių tai sakoma Pre
zidentas Hoover atmes.
Bonų atmokėjimui val
džia turėtų išleisti toje su
moje popierinių pinigų, kas
nupigintų Amerikos dolario vertę.

Suvienytose Valstijose šį
Pavasaris šypsosi.
moka už musų kiaušinį nuo
rudeni prasidės nepapras
Ūkio Naujienos.
11—14 c., tuo tarpu Rusiš
tas vajus: “slapiųjų” kova
ki
nuo 10—12 centų. Len
Kaunas. — Pražydo aly
su “sausaisiais” už atmeti
kų
kiaušiniai Londone nuo
vos, pražydo Kauniečių vei
mą ir už palikimą prohibi7
—
9
centų už vieną, tuo
dai. Lietuvoje pavasaris,
cijos.
tarpu
Lietuviški nuo 9—11
atgimimo šventė.
Abiejose partijose, De
centų.
Gal kam atrodo kad mes
mokratų ir Republikonų,
neturėtume džiaugtis pa Sviesto eksportas tebe
PALIEKA IŠSURĘSTI ANGLIJA IR PRANCŪ yra ir sausų ir šlapių, ir jie
ZIJA TARIASI
vasariu, juk jis kas metai kyla. Dabar per savaitę
dės pastangas pakreipti, tie
VALSTIJOMS, VIE
vidutiniai eksportuo j a m a
Londonas. — Rengiantis Į savo, tie į savo pusę par
toks pat'buna.
IR DARBININKŲ ŽINIOS
180,500 klg. Pernai tuo pat
TOJ ATVIRAI PA į Lausannos konferenciją, tijų platformą sekantiems
Žydėjimas soduose, žie
laiku
buvo eksportuojama
SISAKYT PRIEŠ
kuri prasideda šiose dieno rinkimams. Šią savaitę Chi
dų laikas Lietuvoje labai
Delair, N. J. — Čia strei
124,000
klg. Sviesto gamy
se ir kurios tikslas yra ap cagoj Įvyksta Republikonų
trumpas. Vos dvi savaitės.
kuoja 450 Kiechkefer Con
ba
žymiai
pašoko. Tik blo
Kituose kraštuose kur yra
tainer Co. darbininkų. Ka Chicago, Birž. 16 d. — tarti Europos ekonominius konvencija ir tuoj tenai įga
kas
užsienyje
sviesto
daugiau rūšių augalų šis
dangi dirbtuvė randasi prie Republikonų partijos kon reikalus, Anglijos ir Pran vyks Demokratų konvenci
kainos labai nepastovios.
gražiausias metų laikotar
upės krašto, kompanija su vencija, susirinkus nustaty cūzijos premjerai turėjo ja nominavimui kandidatų
Į prezidentus.
pis tęsiasi ilgiau. Mes net
manė Įvežti streiklaužius ti savo platformą ateinan pasitarimą.
Statyba
čio
rudens
prezidento
rin

Nors
šiodvi
valstybės
iki
Sausieji,
nors
jie
jau
bai

nespėjame pasidžiaugti.
valtimis. Streikeriai pra
O pas mus žydėjimo lai Kaune statyba kiek su
dėjo piketuoti upę ir valti kimams ir nominuoti savo šiol vis viena kitai priešta gia nykti, nori paįtekmėti
kas — lyg Ispanijoje.
mis plaukiodami neleidžia partijos kandidatus į pre ravo už po-karinius finan visus kad butų prohibiciją
mažėjo. Bet palyginus nau
zidento ir vice prezidento sus, bet mato kad geriau palikta po senovei.
Ypač gražios naktys. Mė jų namų statoma gana
Įvežti darbininkų.
vietą, šiandien priėmė savo bus atsinešti viena Į kitą Šlapieji gi eina pirmyn
nulis, lyg sniege paskendę daug. ,
platformon Hoover’o užgir- draugingiau.
ir kasdien gauna daugiau
medžiai, judrios lakštinga Nesenai Lietuvoje lankė
Birželio 9 d. susirėmime tą prohibicijos klausime se Vokiečių kancleris Von pasekėjų. Jie tiki kad ir
los, švelnus vėjas sudaro si du Amerikos Žurnalistai,
Papen vyksta į Lausanną Demokratų ir Republikonų
Chinų sukilėlių su Japoni kanti patvarkymą:
savotiškai malonią nuotai kurie musų spaudos atsto
jos kareiviais Mandžurijo- 681 balsu nubalsuota pa su pranešimu kad Vokieti partijos priims prohibicijos ATRASTA JUROJE LEN ką.
vams pareiškė kad, girdi,
KAS LAKŪNAS
likti prohibiciją po senovei, jai karo atlyginimų klausi referendumą į savo plat
je užmušta 104 Chinai.
Žiedai susispaudę Į krū Kaune statyba eina labai
600 mylių nuo Ispanijos vą, tartum kviečia, vilioja
o tuo tarpu pavesti pačioms mas pasibaigė, kad ji dau formą.
intensiviai. Jie to niekad
pakraščio
Angliškas preki praeivį, siūlo savo natūra
valstijoms išsispręsti ar jos giau nekalbės apie palaukiŠalip prezidento, rudenį
nelaukė, • nes šiais sunkiais
Toledo, Ohio. — Owens- nori būti “sausos” ar “šla mą (moratorium), apmaži- bus renkama daug senato nis laivas Birželio 12 d. su
liausius aromatus.
' laikais dauguma valstybių
Illinois Glass Co. stiklo iš- pios”.
nimą ar ką nors panašaus. rių ir atstovų buto narių. rado nukritusį Lenką lakū Tikrai Lietuvoje gera pa kaip ir apmirimo stovyje.
dirbystės 14-koje dirbtuvių Konvencija buvo trukš- Visa mintis apie gavimą iš Į visas tas vietas bus dau ną Hausner, kuris Birželio
Įvesta šešių valandų darbo mingiausia kokią kada Re Vokiečių atlyginimus už giau šlapiųjų kandidatų, 3 d. išskrido iš New Yorko vasarį, kada žydi alyvos. Apie statybą visai negalvo
ja.
diena, ir darbas varoma vi publikonų partija turėjo 20 nuostolius laike karo turi
su tikslu pasiekti Varšavą.
nors bus ii sausųjų.
Kautią gražinant buvo
sas 24 valandas, taip kad metų bėgyje. Prieš*tą pa
būti užmiršta, sako von Pa Šlapieji, galima iškalno Lakūnas rasta po 9 die Ūkio Naujienos
nutarta
visą miestą išmekspadaryta, darbo del 2,000 siūlymą ir už prohibicijos pen.
spėti, visur laimės, gal su nų išalkęs, išbadėjęs, vos
Pažiūrėkime
ką
sako
sta

faltuoti, bet dabar paaiškė
darbininkų daugiau.
Įstatymo atšaukimą balsa Francuzija, kaip paskiau
gyvas, bet nesužeistas, ir
tistika apie musų ūkį. Gal jo kad kai kurias didžiąsias
Tos kompanijos stiklo iš- vo 472 “šlapieji”. Taigi jų sios žinios kalba, sutinka maža išimtimi.
Bet sausieji dės dideles gyvastis jo išgelbėta. No paaštrėjęs krizis nori mu gatves išgrys tašytais ak
dirbystės dirba visas 24 va norai tapo atmesti.
panaikinti rinkimą karo at pastangas ir išstatys nepa rėjo jis ir savo lėktuvą iš sų eksportą gerokai apkar menimis. Tuo bus sutau
landas ir ikšiol buvo pada Šitaip darydami, Repub lyginimų iš Vokietijos jei
gelbėt, bet tas laivas pali
linta Į tris 8 valandų pamai likonai taikėsi prie “sausų gu Anglija sutiks prisidėti prastą pasipriešinimą ko ko ir davė radio žinią ki pyti, gal musų pramonė sil pyta lėšų. Tašytų akmenų
kio iki šiol dar niekas ne
paruoš Lietuvos darbinin
nas. Dabar Įvesta keturios jų”, kurie grąsino. atsimeti
tam laivui paimti, jeigu ga pnėja?
ir bendrai reikalauti iš Su matė.
Vienas didžiausių musų kai, tuo bus duota darbo
pamainos.
mu ir nerėmimu partijos. vienytų Valstijų panaikini
lės. Lakūnas gabenamas i
eksportuotojų,
“Maistas”, musų bedarbiams, be to, už
Ši kompanija yra didžiau Nors prieš konvencijos mo karo skolų.
Suv. Valstijas.
per vieną savaitę vidutiniai meksfaltą daug pinigų iš
FRANCUZIJA NORI AT
sia stiklinių dalykų išdirby- prasidėjimą Chicago j buvo
superka 8,000 kiaulių, kurių plaukdavo į užsienį, dabar
stė pasaulyje. Dirbtuvės suruošta milžiniška “šla- NEATSILIEKA IR “DAR SAUKT SAVO AUKSĄ
SOVIETUOSE
MOTE

visas skerdžia tiek ekspor kapitalas liks šalies viduje.
randasi keletoj miestų.
Francuzija turi Ameri
piųjų” demonstracija ir bu
BININKĖS”
RYS
LENDA
Į
tui, tiek savo krašto reika
vo reikalauta prohibicijos Sovietų respublikoje jau koje labai daug aukso. Pa
KELINES
lams. Per vieną savaitę vi Gegužinės
starose
dienose
pradėjo
ei

atšaukimo, Republikonai Į prireikė moterims veidams
Norton, Va. — Angįiaka- tai neatsižvelgė.
ti gandai kad Francuzija Maskvoje surengta nau dutiniai eksportuoja beko
sykloj netoli čia Įvykus eks Hoover vėl nominuoja ir lupoms dažų, pudrų ir nori ištraukti iš čia visą sa jų moteriškų rūbų paroda. no iš 7600 kiaulių, apie 39,- Kaune dabar ypač madoj
Toje parodoje išstatyta mo 447 kilogramų. Visas eks gegužinės. Nėra tokio sek
plozijai sakoma žemėj už mas Republikonų partijos kvepalų. Ir sovietai nuta vo auksą.
rė
leisti
tuos
produktus
ga

griuvo septynis darbinin kandidatu Į prezidentus.
Daug aukso suplaukė į terims dėvėti tikros vyriš portas išimtinai į Angliją. madienio kad apkaišyti žo
minti
namie.
Tačiau
ne
ki

lynais garlaiviai su orkes
kus.
Kaslink kandidato į vice taip kaip irgi tas turi būti šią šalį 1929, 1930 ir 1931 kos kelinės, kurias dėvint Per tą patį laikotarpį Vo trais nevažiuotų žemyn Ne
prezidentus, buvo kilę daug sovietų trustas. Na o vy metais, dabar jau nori at sovietų moterys tiki pasi- kietijon išvežta apie 6500 munu. Ypač Kauniečių pa
liuosuos iš nelygybės vy klg. liekanų. Palyginus su
Harlan, Ky. — Kenvir pasipriešinimų dabartiniam riausia užžiurėtoja tos iš- siimti jį atgal.
rams ir atsikratys andaro- kitomis valstybėmis musų mėgta Kačerginė, Bruže,
angliakasykloj krisdamas iš vice-prezidentui Curtis, rei dirbystės yra žmona sovie Pereitais metais Francu kų.
zija ištraukė $504,438,000
bekono eksportas pradeda Kretkampis. Ten visuomet
viršaus akmuo užmušė tris kalauta kad į jo vietą butų tų premjero Molotovo.
prisivyti žymiausius pasau pilna' linksmų gegužininkų.
pastatytas Gen. Dawes, bu Nors Maskvos laikraščiai vertės aukso, ir bėgyje pasdarbininkus.
Jums patinka gegužinės?
vęs vice-prezidentu laike pašiepia ir kritikuoja tokią staru šešių savaičių vėl iš MAJORAI REIKALAUJA lio bekono statytojus.
Maloniai kviečiami pasisve
vežė ‘ $87,442,000.
Coolidge p r e z identavimo,
$5,000,000,000 GELBĖTI
Pavyzdžiui Lietuva Ang čiuoti musų trukšmingose
..Elektros gamyba suma bet Dawes atsisakė kandi pramonę, nes tai yra gami Per pastarus du mėnesius
NUO BEDARBĖS
lijoje Gegužės 13 d. parda gegužinėse.... Visa Ame
nimas nereikalingo dalyko, Euripinės šalys išsigabeno
žėjo. Suv. Valstijose elek datuoti.
Washingon.
—
Daugelio
vė 10,166 kiaules po 137 li
prieš ką komunistai net ka
tros gamyba per savaitę iki
Neužilgo Chicagoj įvyks pitalistinėse šalyse kovoja, aukso $385,000,000 vertės. didžiųjų miestų majorai at tų už centnerį. Olandija tą rika, į Lietuvą!
Birželio 4 dienai sumažėjo Demokratų partijos kon
Birželio 8 d. šioje šalyje laikė Detroite pasitarimą dieną pardavė 13,212 kiau
12 nuošimčių, lyginant su vencija. Tikima kad ši par bet sovietų carai turbut nu piniginio aukso buvo viso
kaip gelbėti nuo bedarbės lių už tą pačią kainą. Šve DIKTATŪRA VOKIETI
gamyba tos pat savaitės tija išeis atvirai už prohibi matė kad ta išdirbystė su $3,980,000,000 vertės.
JOJE
savo miestų gyventojus, ir dija pardavė mažiau už
teiks aukštas vietas keletui
gamyba 1931 metais.
cijos atmetimą.
nusiuntė
į
Washingtona
de
Lietuvą, 8486 kiaules, tik Berlinas. — Pulk. Von
komisarų, o iš moterų iš
legaciją
prašyti
federalinės
brangesne
kaina. Seni mu Papen, kuris užėmė Vokie
DAVILA
ATSTATYTAS
trauks dar atliekamus nuo
valdžios paskirti penkis bi sų konkurentai Latvija ir tijos valdžios vadovybę, pa
Suv. Valstijų senatas 10 ANGLIJA SUJUDO DEL pragyvenimo pinigus.
Iš VALDŽIOS
d. Birželio 72 balsais prieš LINDBERGHO BYLOS
Santiago, Čili. — Carlos lijonus dolarių aprūpinimui Estija visai nuo musų atsi reiškė jog jis valdys šalį
8 perleido $300,000,000 be Londonas. — Anglija pa SUKILIMAI HONDŪRE G. Davila, vos savaitę laiko darbu nedirbančiųjų.
liko. Pav. Estija tą pačią diktatoriškai, nepataikau
darbių gelbėjimo bilių.
reiškė pasipiktinimo Ame Hondūre, Centralinėj A- išbuvęs valdžios galva po
dieną pardavė 2122 kiaules, damas jokiai partijai, bet
Jeigu ir atstovų butas tą rikos policija .ir jos tvarka, merikoje, rengiantis prie išvertimo prezidento Esta- TEISIA RUSUS UŽ GELŽ- o Latvija tik 108 kiaules. prisilaikydamas šalies konbilių priims jis ineis galėn. kadangi pereitą savaitę tu prezidento rinkimų, kurie ban, Birželio 12 d. pats ta
Vadinasi musų eksportas stiucijos pagrindų.
KELIO NELAIMĘ
Tą sumą valdžia galės duo rėjo nusižudyti Lindbergho bus dar Spalių mėnesi, ki po išstumtas iš valdžios. Jo
Maskva. — Gegužės 15 d. nepalyginamai didesnis.
ti valstijoms sulyg jų gy uošvių namų tarnaitė, An lus partijų šalininkų sumi vietą užėmė Pulk. Grove, ant gelžkelio tarp. Kharko- Kainos buvo kiek pagerė KAREIVIAI APSIBUVO
ventojų skaičiaus, Įvairių glijos pilietė, kuri buvo už šimui pereitą savaitę už kurs gelbėjo Davilai nuver vo ir Dnieprpetrovsko už jusios. Mat, Danijoje įvy Washington. — Pereitą
viešų darbų varymui.
pulta tardymams sąryšyje mušta virš 50 žmonių.
sti pirmesnį prezidentą.
mušta daug žmonių, ko vi ko streikas. Bet dabar, ka savaitę suėję karo vetera
Atstovų butas turi per su Lindberghų kūdikio iš
Davila buvo socialistų va so kaltininkais randama ge da streikas pasibaigė, Da nai reikalauti kad Kongre
leidęs Garner’o bilių kuris vogimu Kovo 1 d.
New Yorko bankų depo das, bet jie matydami kad ležinkelio tarnautojai. Šio nija staiga užvertė rinkas sas nutartų atmokėti jiems
skiria $2,300,000,000 įvai Jai jokios kaltės pagaliau zitai šiose dienose padidėjo. naujas diktatorius peršvel- se dienose Maskvoje atsi- savo bekonu ir todėl kainos bonus, atlaikę demonstra
riems viešiems darbams va prirodyti negalėjo.
Pav. Gegužės 28 d. sutrau nus kapitalistams, ypač ne- buna jų teismas. Suranda žymiai krito: iš 134 litu i ciją, atsisakė skirstytis ir
ryti pačiai federalei val Anglija rengiasi reika kus bankų depozitus pasi sigriebia konfiskuoti Ame ma kad nelaimė ištiko del 69 lt.
važiuoti atgal iš kur atvy
džiai. Hoover tam priešin lauti kad Amerika atsily rodė $425,518,000 padėta rikos kapitalistų turtus, su gelžkelio tarnautojų girtu- Musų kiaušiniai užsieny kę. Kada bonai bus nutar
gas. Jis siūlo dar trečią, gintų tos merginos gimi daugiau negu buvo Kovo sivaidijo- su juo ir privertė ! mo. Jų laukia mirties bau- je jau visai gerai vertina ti mes tik tada sutiksim iš
savo sumanymą.
nėms ir pasiteisintų už tai. 26 d.
atsistatydinti.
! smė.
mi.
Pavyzdžiui, Berline važiuoti, pasakė jie.
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Korespondencijos

S.L.A. SEIMUI SVAR
STYTINAS KLAUSIMAS
Re

Birželio 17, 1932

ŠARKIO-ŠMELINGO
KUMŠTYNĖ

GERB. SPRAGILAS

tuot ir traukt į “sūdą”, ba
tada neliks kam seimą ves
ti ir kam išrinkt jį prezi
dentu.
kūnas ir K. Leliušis.
Baigė mokyklas, Birželio
Bačiunui štai ką pasa
porteris turi žinoti kad 40Patariu SLA. seimo dele 12 d. N. C. R. salėj buvo
kau:
apsižiūrėk kad nebū
ta
kuopa
susideda
ne
tik
iš
gatams turėti mintyje tokį iškilmės baigusių ChominaVARDAN TEISYBĖS
tų
kaip
tam Žydui, kuris
trijų narių, ir diduma bal klausimą: turėtų būti pa- de katalikų aukštosios mo
SLA. 3-čio Apskrič^su- savo kad delegatus siųsti. liuosuota nuo mėnesinių kyklos studentų. Estradoje
rėkė: Nemoku skaityt nei
rašyt, žada mane karalium
važiavimo aprašyme ajlt,au- Kaslink juodos akies tai mokesčių tokie SLA. nariai sėdėjo virš 100 mokinių, jų
padaryt.... Visi rėkė kad
jienų” nr. 129 tilpo ų^oka nežinau, nesu matęs nei kurie per tam tikrą ilgą tarpe du Lietuviai, kurių
nežinomas, ir perdaug iš
korespondencija, kurią įrašė vieną sandarietį su juoda laiką jau moka. Aš jau vienas, Stasys Kavaliaus
garsino. Dabar gali pri
“Reporteris”, kuris pripra akie, išskyrus Bakaną, ku sulaukiau 61 metų amžiaus, kas, garbės studentų eilėje.
reikt
prezidentu but.
stu savo budu šmeižia mu riam buvo “padovanojęs” atvažiavau Amerikon 1907 Tokių buvo 19.
Gegužiui
štai ką: Daryk
sų sandariečius ir podraug Semsis.
m. ir nuo to laiko priguliu Stasys yra gerų Lietuvių
viską
suradimui
daugiau
iškraipo dalykus. Kad S. Dar kaslink pikniko Bir Susivienijime.
Jaunuolius Juozo ir Agotos Kavaliaus
‘griekų” Jurgeliutės, kad už
L. A. seimo rengime yra želio 19 d. Kada SLA. cen taipgi kad apdraustų ant kų sūnūs. Dar reikia pažy
jos andarokų pasislėpus ga
darbo neginčysiu, bet kodėl tras paskelbė kad SLA. sei 20 metų laiko. Mano sūnūs mėti kad Stasys mokinasi ir
GERB. SPRAGILAS REN lėtum seime pasirodyt “caneprileidot prie to darbo mas prasidės su Birželio 20 irgi priguli, aš ji prirašiau muzikos, piano, ir jam ge
GIASI Į PICBURKO
ca” ir vėl laimėtum.
sandariečių? Ar senai til diena, tai Sandaros seimas kai turėjo 19 metų am rai sekasi. Jis žada stoti Į JACK SHARKEY-ŽUKAUSKAS
ATPUSKUS
Bagočiniams štai ką: At
po džiaugsmingos kores tebuvo galima skelbt 17 ir žiaus.
universitetą mokytis inži- Orangeburg, N. Y. — Čia
sivežkit
skundus prieš tau
Didžiausi Amerikoj at
pondencijos kad Pittsburgo 18 d., na o kaipo šventą die Kaip dabar yra, per tiek nierystės. Geriausios jam
apsibuvęs
Jack
Šarkis
ren

tininkus
delegatus, kad jie
pusimai buna tai kada įvyk
sandariečiai „iššluoti iš 3- ną, 19-tą, pritiko rengti metų aš,mokėjęs i SLA. į kloties.
giasi
kumštynėms
su
Smė

sta SLA. seimas. Ir jie to visi butų iš seimo išmesti,
čio Apskričio”? Na o kad piknikas. Komisija P. Pi-, galą turėsiu pamesti ir žus Kitas studentas, tai jau
lingu,
kurios
Įvyks
Birželio
dėl dar buna didesni kad tada jus vieni laimėsit ii
Sandaros "seimas bus Pitts- varonas ir B. Lapeika rado viskas ką sumokėjau.
niausias Motuzų sūnūs Jur 21 d. New Yorke.
buna
laikomi kas du metai. užbaigsit seimą į dvi die
burge ar ir tas yra kenki laisvą vietą Amšiejaus farSLA. Narys A. V. gis. Nors Motuzai netur Šarkis dabar yra 29 m.
O
dar
įdomesni todėl kad nas.
mas Susivienijimui? Man moj ir ją užėmė. Savaitė
tingi žmonės, bet jų visi amžiaus. Jo aukštis yra 5
Gegužiniams štai ką: Per
rodos kad ir Reporteris ne vėliau, Apskričio pirminin
vaikai yra darbštus ir lin pėdos ir 11% colių—beveik kožną sykį buna kitoj vie ašaras prašykit kad duotų
toj. Tai ir čia kaip Lietu
turės tiek drąsos tai tvir kas J. K. Mažiukna -atsilan
kę į mokslą, ką ir atsiekė, 6 pėdų aukščio. 'Sveria 208
PATERSON, N. J.
voj, šimtai vyrų ir moterų, dar vieną terminą Gegužiui
tinti, nes ne Pittsburge tas kė L. M. D. susirinkime ir
vienas kitą pasigelbėdami. svarus, bet iki kumštynių
mergelių ir gyvanašlių va prezidentaut, ir kad jis ne
pirmą kartą atsitinka, taip prašė kad jiems užleistų Pameta moteris. Balan Kiser High mokyklą už
tikisi
kelis
svarus
pamesti.
buvo jau per eilę metų.
Adomo sodną. Mitinge pa- džio 28 d. be žinios pasišali baigė trys Lietuvaitės: M. Laikraščių koresponden žiuoja į tuos atpuskus net kandidatuos daugiau — iki
kitų rinkimų.
Sandaros seimas bus Bir akia, išskyrus Bakaną, ku- no Juozas Jokubauskas, pa Poškevičiutė, M. Zakarevi- tams jis giriasi kad dabar iš tolimiausių miestų.
Baciuniniams štai ką:
želio 17 ir 18 dd., tai ką tas aiškinta kad L. M. D. turi likęs žmoną ir vieną dukre čiutė, L. Zypkutė ir vienas jaučiasi pilnai gerai, ir yra Vieni važiuoja užbaigt Pripažinkit kad Gegužis ysavo dviejų metų politikavi
kenks Susivienijimo seimui, tą vietą užėmus Birželio 26 lę; jis pasiėmė ir visus pi vaikinas, C. Goldikas.
visai naujas, 1932 metų mo mus, kokius pradėjo nuo ra tikras tautininkas ir kad
kuris prasidės Birželio 20? dienai ir sakė jog sutinka nigus. Sako išvažiavęs Į Ūkininkų Sakaičių sūnūs delio Šarkis. Jis kelia ry
be jo sugrius visa Lietuvy
Taip pat butų gerai kad užleisti Apskričiui. Mažiuk- Lietuvą. Moteris paliko be Klemensas užbaigė Parker tais 'nuo 6 vai. ir eina vaik pereito seimo; kiti važiuo stė Amerikoj, ir rinkit jį
Reporteris prirodytų fak nai taipgi buvo pranešta gyvenimo reikmenų. Koki mokykloj technikes skyrių ščiot, pereidamas apie sep ja gaut išrinkt į kokią vie prezidentu iki gyvos gal
tais ką rengia Pittsburgo kan Sandąros kuopų sąry laiką nežinota kur jisai bu kaipo tool designer. Reiš tynias mylias. Lošia golfą, telę; kiti pasirėkaut; kiti vos, “gelbėjimui” Susivieni
sandariečiai laike SLA. sei- šis rengia pikniką 19-tą d. vo dingęs. Kada jai pata kia K. Sakaitis bus profe bet mažai. Rytais išgeria rankų pakandžiot, kiti pa- jimo šuo cicilikų.
mo: ar kad rengia pikniką ir prašė nerengti SLA. pik rė pažiūrėti banke del pi sionalas industrialistas ir tik stiklą apelsino sulčių ir siflirtuot su kitų bobelėmis
Sandariečiams štai ką:
Birželio 19 ,d„ po Sandaros niko tą pačią dieną. Ma nigų, tik tuomet paaiškėjo geras ūkininkas, nes gyven kartais valgo grudų mais ir mergelėmis, kiti dar ko Atlaikykit kokusą su ciciliseimo, tas anot jo yra sei žiukna gi pareiškė kad jis kad jis tiksliai pabėgo. Ne damas su tėvais jis turi to, bet ne visada. Paskui kito. O mergelės, bobelės kais ir pasibučiavę neuž
mo laiku? Kadangi ki vienas negali nieko pasaky ilgai trukus policija paty progos patirti ūkio darbus. treiniruojasi. Nevalgo nie ir gyvanašlės važiuoja pa- mirškit išduot cicilikams
sidairyt į vyrus, rinktis
ti SLA. delegatai atvažiuos ti, nes tas priklausys nuo rė kad jos vyras jau laive Kodėl mūsiškiai bolševi ko iki 5:30 vakare.
sau jaunikius, arba apsidai raštišką dokumentą kad jie
ir plaukia į Lietuvą. Jisai
tik Birželio 20 d. ryte, tai viso Apskričio komiteto.
Kasdien
jis
turi
devynis
kai nevažiuoja Į savo jojų.
rius pasakyt: Nei jau ten jums artimesni už tautinin
kam tinka geriau rengti Tačiau be komiteto pasi ir kalbėdavo kad važiuos Į Clevelandietis inžinie r i u s raundus muštynių.
kas tokio ekstra buvo nei kus.
pikniką, SLA. ar Sandarai, tarimo Mažiukna, Bakanas Lietuvą, o paskui Į sovietų Cooper, kuris būdavo jo ant Sporto rašytojai sako jog nieko....
Fašistams:
Pasitikėkit
kurios seimas bus pasibai ir Dargis nuvažiavo pas rojų, ir ragino ją važiuoti upės Dniepro, Rusijoj, tven nėra reikalo plačiai kalbė
Stokjardų
sandariečiams
ir
gęs ir jos delegatai liks lau Kun. Kazėną ir parapijos drauge. Ji tiko važiuoti į kinį, sako kad sovietuose ti apie Šarkio boksavimo Kad seimas yra dideli at pasiduokit jų vadovybei, iš
kti SLA. seimo, ar SLA. 3 chorą ir prašė kad jie už Lietuvą, bet kad jis svajo visiems reikia būti darbš galimybes. Buvęs čampio- pusimai tą aš geriausia ga gelbėjimui Susivienijimo iš
leistų jiems Birželio 19 die jo ir apie Rusiją tai mote tiems, o tinginiams ten vie nas Jim Cųrbett sako Šar liu numanyt iš štai ko: Ba cicilikų.
Apskričiui?
*
kaip tik artinasi seimas tai
Kaltinimas kad sanda* ną, nes, girdi, sandariečiai ris nesutiko. Jis buvo ge tos nėra. Taip pat sako te kis yra geriausias sunkaus mano gerb. šonkaulis jau Vyriausiai Instancijai (t.
riečiai renka programo ap- rengia tą dieną pikniką tai ras komunistų suklaidintas nai šaudo visokius šiulerius svorio kumtšininkas kokį pusė metų iškalno pradeda y. Seimui): štai ką: Pasi
garsiniiųus pigiau irgi ne jus nieko nelaimėsit. Cho fanatikas.
jis matė bėgyje dviejų de- pirktis, siūtis suknias, pa- gamink bulvinių medalių
kaip tik sugauna.
ro
vadovui
prižadėjo
duoti
tinka, nes kitaip ir būti ne
Kadangi mūsiškiai bolše- sėtkų metų. Greitas ant rėdalus, skrybėles, lyg kokį apdalinti “atsitarnavusiems
piknike
darbo
kaipo
muzi

gali: juk Sandaros seimas
vikėliai kaip tiktai iš tokio kojų, greitas abiem ran kraitį, ir rengiasi važiuot, veteranams”, kurie įvairiai
NEWARK,
N.
J.
kantui.
bus tik dvi dienas ir daug
gaivalo ir susideda, iš tin kom, viską gali naudoti ka nei manęs nesiklausdama atsižymėjo ir kuriuos reiks
Sutraukus
tai
visa,
gali

mažesnis, taigi negalima
ginių ir šulelių, užtai jie ir da jis nori naudoti. Valan ar pavelysiu ar ne. Tokia paleisti ant loskavos duo
imti tokia kaina kaip už vi me matyti kas kam kenkia. Tautiškos parapijos išva nevažiuoja i tą savo rojų, dos darbą užbaigia net ne mat dabar mada: moterų nos.
Picburkiečiams: ParamCicilikai ne tik kad patys žiavimas. Gegužės 29 d., nes žino kokio likimo ten alsuodamas.
sos savaitės seimą.
lygybė.
Hillsidėj
buvo
surengas
Šv.
stykit
gerai seimo salę iš
bando
kenkti
kiek
galėda

Svarbiausia R e p orterio
gali užgyventi.
“D.” Rep. Šarkis, sako korespon — O kur tu taip rengie
Jono
tautiškos
parapijos
iš

laukė
ir iš vidaus, taipgi
mi,
bet
dar
ir
per
laikraš

priekabė tai kad Pittsbur
dentai, pasiryžęs šioje ko si? — sakau aš
važiavimas. Nors oras bu
suneškit
į salę stipresnes
čius
platina
melagingas
ži

go sandariečiai boikotavę
voje laimėti. Tik, rašo jie, — Ugi ar nežinai kad
vo
šaltas,
bet
svieto
priva

kėdės
kad
delegatai ir de
rinkimą delegatų Į Apskri- nias, manydami kad ką tuo
Harrison-Kearny, N. J. kas nutiks jeigu jis patirs Picburke bus seimas. Va legatės turėtų
žiavo
daug.
Išvažiavime
da

ant ko pasiSandarietis.
■ čio suvažiavimą, bet pralai ■ atsieks.
lyvavo žinomi veikėjai ve Sportininkų šokis. ’ Bir jog jo geriausi smūgiai ne žiuojam, — sako ji.
stot ir rėkt, be baimės kad
mėję, nes nutarta delegatus
teranai: Kralikauskas, Liū želio 4 d. Lietuvių Politiš pataiko Smėlingai kur no — Aš tai aš, ba aš prigu sulūžtų, o jeigu reiks kam.
siųsti. Čia teisybės nėra nei
ri? Kas bus jeigu smar
Fort Pitt Hotel laukia tas, Ambrozas, Podžiunas,
už centą. Tiesa, buvo Įne Lietuvių svečių. Daugelis Žiugžda, Čurinskas, Mar- kam Klube buvo surengta kiausi kirčiai neįstengs Vo liu prie visokių politikie kaukštelt kede į pakaušį
rių tai man reikia važiuot. kad nors kiek pajustų, ir
Liet. Vyčių Sportininkų šo kietį numušti?
šimas nesiųsti delegatų, bet SLA. seimo delegatų apsi šonas, Tomas ir k.
O
ką tu ten veiksi? — sa užkvieskit gana policijos
kis. Vakaras buvo gražus,
tuoj iš tų pačių sandarie stos tame viešbutyje delei
Šv. Jono parapija suside linksmas. Jaunimas buvo Šarkis sako kad praeity kau aš.
kad butų kam į rankas
čių Įnešta pataisymas kad [labai prieinamų kainų. Ja- da ne vien iš Newarko bet
je jis padarė daug klaidų,
jei kas nori važiuoti bus iš | me apsistos “Dirvos” štabas ir iš aplinkinių miestų ir pasitenkinęs, tik gaila kad ir dabar nenori už jas pa — Ugi žiūrėsiu kaip jus kandžiok
publikos buvo visai mažai, siteisinti. Jam nereikės tei ten politikas varinėsit, — Seimo komitetui: surengrinkti, ir radosi du, K. Šin •ir kiti.
miestelių Lietuvių, taigi ir
kit delegatų priėmimo va
sako ji.
net nariai patys neatsilan sintis po šių kumštynių.
*
H:
5j:
Į parengimus atsilanko vi
karienę kokiame supelėjukė.
Jurgio Dėdė.
Iš šių kumštynių, sako
sokių žmonių, jaunimo ir
siame
skiepe, kad neišrodyPicburko
seimas
bus
toks
Šarkis, ašx gausiu tik 10
suaugusių iš visur. Iš to
tų
jog
Lietuviai yra kultū
gyvas
ir
toli
girdimas
koks
Girių gaisrai Kanadoje. nuošimtį. Kai išmokėsiu lė
yra aišku kad tautiškam
ringi
žmonės
ir tinka susi
buvo ir Stokjardų seimas,
darbui dar medegos yra už Quebec provincijoje Kana šas ir taksus man nieko ne ba dabar Susivenijimą rei ek žmoniškoje vietoje.
doje pereitą savaitę siautė liks. Viskas ko aš noriu
tenkamai. Geistina tik kad
35 girių gaisrai, smarkių tik gauti prieiti prie Smė kės gelbėt nuo tų kurie Či Iki pasimatymo — seime
tautiška parapija kuogreikagoj padėjo “gelbėt” nuo arba Picburgo džėloj.
čiau Įsigytų nuosavą namą vėjų papučiami. Keletoje lingo.
vietų gyventojai turėjo ap Šioms kumštynėms aš la- bolševikų. Čikagos seime 1932 METU BONU
del maldų ir mokslainės.
leisti kaimus ir miestelius. vinuosi ir rengiuosi dusyk Detroito bobos kandžiojo
Prie Įvairių žaislų, pikni
KUPONAI
FORT PITT HOTEL širdingai užkviečia
paliemonams rankas, o Pic
ilgiau
negu
pirmiau
kada.
ke
buvo
ir
prakalbų.
Pir

Lietuvius kurie atsilankys Į Pittsburghą
burko seime kandžios Čika “Dirva” jau priima 1932
mas kalbėjo Ant. Kasparai PRIDĖKIT PAŠTO Jos man reiškia daugiau gos bobos, kurios spygauja metų Lietuvos Bonų kupo
į S. L. A. Seimą, šis hotelis padarė spe
tis, Hillsaidietis. Jis pagy ŽENKLELI RAŠANT negu visos kitos kumštynės “Mes norim Viniko”. Ale nus už “Dirvą” ir knygas
ciali patvarkymą aprūpinimui visų kurie
sudėjus į krūvą. Jos reiš
LAIŠKUS
atvyks kaipo delegatai arba svečiai. Di
rė Šv. Jono parapijos vei
joms iškalno pasakau kad už pilną jų vertę. Nukirpdelis kambaris su maudyne, su 3 arba 4
kimą; jis buvo žymus Hill Daugelis kreipiasi i “Dir kia man progą arba būti seime neimtų taip rėkt, ba kit 1932 m. kuponą ir pripavienėmis lovomis, kaštuoja tiktai $1.25
sides komunistų veikėjas, vą” su Įvairiais pašaliniais čampionu, arba pasitrauk ten bus ir Vinikienė....
siųskit Administracijai.
Į dieną kožnai ypatai. Viešbutis randasi
dabar pareiškė jog stoja užklausimais .ir reikalais, siu iš kumštynių ant visa
Bonų kuponus galit pri
Bagočiui štai ką pasa
patogioje vietoje ant kampo 101h Street
prie tautiško darbo ir ke bet tik kaip kurie prideda dos, sako Šarkis.
siųsti
kaipo užmokestį už
kau anksti iškalno: nesiir Penn Avenue, tiktai keli žingsniai nuo
tino prisirašyti prie tauti pašto ženklelį atsakymui. Kaip šios kumštynės iš
rengk visus delegatus areš- “Dirvą” ir už knygas.
Pennsylvania Station ir motor bus sto
nės parapijos. Kasparaitis Kiti visi tą pamiršta arba eis, taip, bet 1933 metais su
ties, ir bus ideale vieta apsistoti laike
yra dar jaunas žmogus ir nežino. Ypač dabar, pa laimėtoju jau dabar paskir TUOJAU REIKALINGA VYRŲ, turi būti su gera re
seimo. Seimo salė South Side miesto da
pilnas energijos dirbti.
branginant laiškų siuntinė tas susikibti Mickey Wal
putacija, su mažu kapitalu prisidėti prie KOOPERATIlyje yra tik 10 minutų važiavimo karu
Po
to
kalbėjo
Arki
v.
Geker,
kuris
pernai
turėjo
ga

jimą
iki
3c,
visi
prašomi
tą
VĖS ASSOSIACIJOS ką vadovauja CARLISLE PARRY
nuo pat Kotelio durų. Reikia važiuoti
niotis
ir
Jonas
Liūtas.
Jie
Įsitėmyti
ir
įdėti
laiške
3c
na
gyvas
kumštynes
su
ŠarSTERILIZER,
INC., kuri rasis arti New York City; Bu
karu pažymėtu No. 50.
davotojai, Maliavotojai, Popieriuotojai, Ūkių darbininkai,
aukštino tautinių Lietuvių pašto ženklelį atsakymui. kit! ir atsilaikė prieš jį.
Darbininkai, ir tt., NUOLATINIS DARBAS,' GERAS ATparapijų idėją. Ant galo
“Dirvos” Admin.
Šarkio-Šmelingo kumšty
LYGINIMAS ir GATAVI NAMAI su mažu šmotu žemės;
Rūtos jaunimo choras pa
nės bus paduodama per ra
J.
ŽEMANTAUSKAS
puikios
progos geriems ir pastoviems žmonėms. — Kreip
dainavo keletą liaudies dai
dio.
kitės
arba
rašykit laišku pridėdami 2c štampą atsakymui
Viešas
Notaras
nelių. Rūtos shoras susi
Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir
ir gausite visas informacijas iš
(27)
Ar
jau
išrašėt
“
Dirvą
”
deda iš čia gimusio jauni kitus tautinius laikraščius.
saviškiams Į Lietuvą? — už
Pittsburgh, Pa.
mo ir visi lanko Lietuvių
Law Firm F. Dudley Kohler, 30 Irving Place
$3.00 metuose pralinksminsi t
130 CONGRESS AVE.
visą kaimą!
kalbos mokyklą.
Mokinys.
Desk No. L36
New York, N. Y.
WATERBURY, CONN.

PITTSBURGH
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gera rePERATIPARRY
Jity; Burbininkai,
RAS ATu žemės;
— Kreip,įsakymui
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LIETUVAITĖ Stella Strikulis, iš .Crystal Lake Ill.,
baigė juridinį kursą De
Vol. 4 Paul Universitete. P-lė Strikulis per pastarus kelis me
tus
mokinosi ne prie geriau
CONFERENCE OF REPUBLICAN LITHUA
sių aplinkybių po jos ma
NIANS OF COOK COUNTY
mos mirties. Prie to dar pri
Ever since they have settled that Lithuanians should show sidėjo depresija, nors jos
in this region Chicago and Il themselves as good citizens in tėvelis turi ūkį Crystal
linois Lithuanians have not terested in their government Lake, III., bet ir ūkininkams
and as of significant political dabar nekoki pyragai.
showed a very lively interest in
importance in the regulation of
Strikulių dvi dukrelės,
American political life. A few that government.
Stella
ir Onutė, abi baigė
feeble attempts were made, but
Therefore the Lithuanian
High
School
Crystal Lake,
they were scattered and unco Tribune has been authorized to
ordinated. And nothing has call a meeting of the Lithua Ill. Stella baigusi vidurinę
been accomplished in spite of nian division of the Republican mokyklą pradėjo lankyti
the fact that there are thou party of Cook County. It is. rodos Crane kolegiją vėliaus
sands of Lithuanians in Chica hoped that the county confer-, įstojo De Paul Universite
go an'd Cook County, not to ence will lead to a state-wide tan kur baigė jurisprodenmention the thousands in the conference. The Illinois Re cijos kursą. P-lė Strikolis
southern and mining region of publican National Committee mano laikyti
Advokatų
Illinois.
will co-operate with the Lith Draugijos egzaminus apie
Lithuanian participation in uanian conference and several pabaigą Liepos mėnesio.
American politics has been re prominent Republicans will Reiškia tarpe Amerikos Lie
stricted largely to soliciting for probably be present. As soon
tuvių jaunimo bus dar viena
paid advertisements by the va as the conference will straigh
jauna inteligentė Lietuvai
rious Lithuanian newspapers. ten things out and decide on a
Various other groups arranged policy those Lithuanians known tė. Pastebėtina kad Stella
political luncheons for them to be politically inclined will moka gražiai Lietuvių kal
selves and charged them to the be asked to offer amendments bą ir skaito Lietuvių laik
raščius.
B.
Republican
party
although and resolutions.

Manikai gyvena 2902 W. 40th St. Brighton Parke, Chi
cagoj.
Studentas
Iš “MARGUČIO” dienžodžio radio programo. Penk
tadienį, Birželio 10, “Mar
gutis” davė nepaprastą tar
pe Lietuvių radio programą.
Kuomet kalbama apie ne
paprastą programą tai ne
kalbama apie kokią operą
ir t.t bet apie tai kaip po
nios Striupienė ir Milaknienė gražiai sudainavo Lietu
vos liaudies dainelių. Tos
dainelės buvo taip vadina
mas vizitas pas “Dėdytę ir
Tetytę”. Komp. Vanagaičiui
reikia atiduoti kreditas už
sumokinimą ir gaidų pa
rašymą tų dainelių, o po
nioms už gražius atsimini
mus ir daineles. Butų pa
geidaujama kad tokių dai
nelių rinkinis ar popuris
butų padalytas kurias mo
ka musų močiutės.
Klausi toj as

Visiems mums jau aišku domą Tarybą, tada bus aiš “Lietuvos Aidas” komplikad socialistai yra užsimo ku kur sandariečiai stovi. mentuoja p. J. J. Bačiuną
ję pasigrobti Susivienijimą Mums nėra mažiausios abe už išleidimą “Šaulių Trimi
savo suplyšusios politikos jonės kad Chicagos sanda tai”: “Musų tautietis Juo
naudai. Todėl šiandien vi riečiai yra socialistų ber zas J. Bačiunas, gyvenąs
sų delegatų kurie dalyvau nai. Kaip rytinių valstijų Amerikoje, didelio ūkio
ja SLA. 37-me Seime parei sandariečiai elgsis nėra ži (farm) ‘Taborrezorto’ savi
ga yra pagalvoti ar verta nios.
ninkas, būdamas didelis
atiduoti tai partijai valdy Visi tie kurie linkę pa Šaulių rėmėjas, mielai su
ti musų organizaciją. Aiš vesti Susivienijimą socialis tiko Amerikoj išleisti Šau
ku kaip diena kas atsitiktų tų partijai yra išgamos.
lių chorams dainų rinkinį
su Susivienijimu jeigu jis Todėl SLA. 37-to seimo ‘Šaulių Trimitai’. Toks rin
patektų vien socialistams. delegatams šis klausimas kinys dabar jau išleistas.
Socialistams radus talki prisieis išrišti ir turės pa Šiame rinkinyje yra 26 įninkus Chicagos sandarie- aiškėti ar SLA. priklauso vairių musų kompozitorių
čius, jų siekimas prie to pa visiems SLA. nariams ar
dainos ir giesmės. Čia Juo
sidarė lengvesnis. Visiems socialistams.
zas Bačiunas atliko gražų
yra žinoma kad didžiausias Reikia neužmiršti kad
įrankis socialistų laimėji daugelis socialistų yra pri kulturinį darbą, už kurį
mui buvo J. Grinius, A. L. sirašę prie sandariečių tik šaulės ir šauliai daininin
T. Sandaros vice-preziden- su tikslu mulkinti SLA. na kai bus jam amžinai dėkin
tas, kuris matomai kandi rius sandariečius ir nusta gi-”
RADO nužudytą Lietuvių
datavo tik tam kad užtikri tyt jų mintį - kad “socialis Ištikro tai pagirtinas p.
they did nothing to support
In
order
that
Lithuanians
in
.Bačiuno
darbas
ir
geras
pavaiką. Stanley Pladis, apie
nus socialistams laimėjimą tai jiems artimesni negu
that party. Such practices
nominacijose. Už jį balsa tautininkai”. Tokie sanda vyzdis kitiems musų patrio have left a bad impression of Cook County should not dis DAR vienas turčius Chi- 13 metų amžiaus vaikas, nuo
sipate their strenght by work cagoj nusižudė. R. C. Vilas, 3214 W. 38th PI., prapuolė
vo tie kurie nežinojo jo tik riečiai galima įvardinti: J. tams. V
Lithuanians in the memories ing in isolated groups and žinomas Chicagoj sportsmo5F
▼
30 d. Gegužės. Birželio 9 d.
ro nusistatymo ir manė kad Grinius, M. Vaidyla, M. J.
of the party leaders, as the against each other the Lithua
jis yra “tautininkas-sanda- Vinikas, J. Sekys, ir kele Social-sandariečių savait Lithuanian Tribune discovered nian Tribune suggests that all nas, pasitraukęs iš biznio rado jo kūną Drainage ka
rietis”, tokiu budu atitrau tas kitų, kaip Chicagoje raštis “Sandara” pradėjo last spring when it began to political groups or individuals fabrikantas, nusišovė 8 d. nale prie Lockporto. Inveskė balsus Gegužiui ir Ba- taip ir kitose kolonijose, rašyti kad tautiškumas jau try to draw Lithuanians into make known their existence by Birželio. Jisai paliko savo tigacija parodo kad vaikas
čiunui.
kurie viešai yra neva san nebereikalingas. Tūlas A. active support for candidates sending in to the Lithuanian žmonai apdraudos $300,000. buvo nušautas ir įmestas į
Kitas sandariečių darbas dariečiai, bet sėdi socialis Brijunas be kitko sako: worthy to represent them in Division of the Republican par Sakoma kad Vilas jautėsi kanalą kokių! piktadarių.
Mėnuo atgal mirė jo tėvas,
“Kaip keistai išrodo matant the American system of gov ty committee their affiliations visai subankrutavęs.
buvo prisidengus “tautinin tų sterblėje.
jie liko tik broliai, motina
kų” vardu išleidimas lape Prie galo galima pasaky Amerikos Lietuvių vienybės ernment. Considering the dif and their whereabouts. The
Rep.
lių agituojančių už Gugį į ti, jeigu socialistų užsimo patriarkus bedirbant San ficulties which had to be sur present headquarters of the ANTANAS Stankus dar ir seserys.
SLA. iždininkus. Prie to jimas įsikūnytų tai sanda daroje, o jų ‘beibes’ bejieš- mounted the beginning bore committee is located at 2437 tebeserga Šv. Kryžiaus li
some promising results. The
69th St. The telephone goninėje. Nepersenai įvy
jie rėmė socialistų kandi riečiai bus atsakomingi už kant naujų kelių ir.... nu Lithuanian Tribune desires West
MIRĖ Agota Jankauskie
number is GROVEHILL 2242. kusioj nelaimėj jo gazolino
datą Jurgį Stungį ir dali tai, ir su Susivienijimu at klydusius.”
nė. P-nai Jankauskai gyve
stotyje Stankui skaudžiai no taip vadinamoj 18-tos
nai Bakaną. Verta paste sitiktų tas kas atsitiko su Mums atrodo kad Chica nueitų pas gerą gydytoją savo pasaulėžiuras.
apdegė. Jis dabar guli Šv. Lietuvių kolionijoj. (Palai
bėti kad kai kurie sanda socialistų sąjunga. Musų gos sandariečiai turėtų pa ir duotų išegzaminuoti sa
Kas
liečia
konjunizmo
ir
Kryžiaus ligoninėje. Jo biz do 5 d. Birželio Šv. Kazimie
riečiai balsavo ir agitavo socialistų vadai — bent di sisakyti atvirai kad jie sė vo makaulę. O Chicagos
jų partijos tai žinoma kad nio vieta gazalino stotis ro kapinėse. Velionė paliko
už Bagočių.
di
Grigui
dėdės
vežimėlyje
duma — yra pasižymėję to
sandariečiams palieka tik
Dabar, atėjus seimui, tu kiais darbais kurie niekam jau keletas metų. Prie to vienas kreditas, būtent už ji šiandien rinkimuose ne randasi 6456 Cicero Ove.
nuliūdime savo vyrą Antaną
rės aiškiai pasirodyti ar garbės nedaro. Prie tų ap- kių aplinkybių nebūtų rei nuoširdi bernavimą socia turi reikšmės ir yra bejieJankauską, sūnūs Antaną ir
sandariečiai yra Lietuviai linkybiij tik kvaišas gali kalo vadinti juos “patriar- listams. Nes tie Chicagie gė. Todėl Lietuviams nors NOEL State Banko de- Vladą, Joną, marčią ir švoar socialistų uodegos. Jei linkėti kad socialistai val kais” bet tikrais socialistų čiai kurie prisišlieję prie esant kai kuriems komunis pozitorių susirinkimas įvy gerius: Vladą, Vincą, ir Ka
tų simpatizatoriais reiktų
gu sandariečiai taip dar dytų tautinę organizaciją. bernais!
Sandaros, tikrenybėje dir bendrai veikti savais reika ko 10 d. Birželio. Tikslas to zimierą Rugį, ir kitus gimi
buosis SLA. seime už socia Jeigu kas norėtų pasitei Toliau tas Brijunas per ba socialistams.
susirinkimo buvo tame kad nes.
lais.
listų partijos kandidatus sinti kad jis nežino jog to spėja kad jeigu tautininkai
buvo pasiūlymas arba ge Pp. Jankauskai išgyveno
▼
▼
“Vilnies” redaktorius ge idaus pasakius atsirado kos- Amerikoj apie 30 metų; pirkaip darbavosi nominacijo kie kandidatai kaip Bago- juos vadinsią ‘puscicilikiais’
se ir rinkimuose, ir jeigu čius, Gugis, Jurgis Stungis, tai esą ‘sandariečiai nebijos ‘Vilnis’ nusiskundžia kad rai žino kad Simons-Simo- tumeris kuris norėjo pirkti miaus gyveno Brooklyne,
socialistai bus išrinkti į Pil- Bakanas, Vinikas nėra so padaryti bendrą frontą su Simons - Simokaitis “Liau kaitis nėra šmugelninkų buvusio banko namą. Sako vėliaus Chicagoje.
dies Tribūnoje” ragina Lie pritarėjas, priešingai, jis
pažangiomis (suprask su
Kazys Rugis
ma, buvo pasiūlyta $200,000,
Laikrodžiai ir Akiniai cialistai tai tam jau neap socialistais, nes jokių kitų tuvius imti dalyvumą Ame reikalauja kad visi prisilai bet pastatymas namo kai
simoka nei aiškinti. Kurie
rikos politikoje. Bet tuom
Užtikrinti Elgin laikrodė
navo apie $700,000. Prie to . THE PEOPLES Trust &
pažysta
juos gali jums už “pažangiųjų” nėra.— Red.) patim ji siūlo savo komuni kytų žmoniškumo.
liai 17 akmenų už pusę
Nejaugi
“
Vilnies
”
redak

organizacijomis
”
ir
tt.
kių aplinkybių depozitoriai Savings Bank, kuris randa
kainos.
Pradedant nuo tikrinti kad jie yra ne kas
$5.00 ir aukščiau.
Per- kitas kaip Markso pasekė
Kam čia pasakoti kad stišką kromelį ir sako: “Vi torius mano kad veikti A- nesutiko parduoti tą-namą. si ant 30 North Michigan
siunčiu ir į kitus miestus. jai, prisidengę “demokrati “nesibijos padaryti sutartį sų darbo žmonių partija, merikos politikoje yra di Sulig resyverio
nuomonės Ave., nutarė likviduoti biz
Taipgi taisome laikrodžius žemomis
nežiūrint jų pažiūrų, tau delis nusidėjimas? Kokia
su
socialistais
”
,
kadangi
tas
tas
namas
yra
vartas
$350,- nį ir išmokėti visiems savo
jos
”
skraiste,
ir
jieško
aklų
kainomis. Akiniai pritaikomi kuotos ir rasės, yra komunistų
tikriausia.
kurie jiems padėtų mulkin jau senai padaryta. Pavy partija. Jos rinkimus rei priekabe jis gali norėti kad 000. Viršminėtas susirinki depozitoriams. Bankos vir
Kari Nurkat (Nurkaitis) ti Amerikos Lietuvių visuo zdžiui, Chicagos sandarie kia remti, už jos kandida jų partiją kas remtų o ne mas buvo šauktas po prie šininkai nurodinėja kad
čiai gana daug pasidarbavo
kurią kitą?
2437 W. 69 St.
Chicago, Ill. menę.
žiūra Northwest Chamber banko biznis neapsimoka ir
už socialistų kandidatus į tus reikia balsuoti.” Gerai,
of Commerce.
jie turėdami pakankamai
SLA. Pild. Tarybą. Kredi kas nori balsuoti už komu
Sakoma
kad
sekantis
su

pinigų mano kad geriaus
Štai kur gaunama
tas reikia atiduoti social- nistų kandidatus, lai bal
sirinkimas įvyks ateinantį atmokėti depozitoriams. Sa
“Dirva” Chicagoje:
sandariečiui redaktoriui p. suoja, bet tokių mažai ran
’mėnesį. Noels State Banke koma, kad bankas išmokės
dasi
;
antra
vertus,
komu

Liaudies
-Tribūna
Vaidylai, kad jis viešai lei
yra nemažas buris Lietuvių depozitoriams apie $17,000,2437 W 69 Street
džia prisipažinimą jog jie nizmas nieko gera nežada
depozitorių.
Rep. 000.
“MARGUTIS”
eina bendru frontu su so Lietuviams. Patys Lietu
2437 W 69th Street
viai komunistai per pasta
cialistais.
Aušros Knygynas
JAUNAS Lietuvis, Alfon
A. A. OLIS ir
3210 So Halsted st
Prie to “Sandara” giria rus kelis metus nieko kultū
sas
J. Manikas, baigė medi
rinio
neparodė,
tik
aukas
R.
A. VASALLE
News
Stand
si kad “Lietuviai niekuo
cinos kursą Loyola univer
ADVOKATAI
Kedzie and North ave
sugebėjo
rinkti
sekdami
sa

met nepasiganėdins, nieko
100 North La Salle Street
sitete, Birželio 8. Jis buvo
News Stand
jiems neduoda Lietuvių vo tėvų socialistų pėdomis.
Room 2211
18th St. & S Halsted st
pirmininkas medicinos stu
Telefonas: RANDOLPH 0332
tautybė ir tautininkai”. Čia “Vilnis” primeta kad “tik
News Stand
dentų draugijos. Pasiilsėjęs Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
aišku kaip diena kad tam Simokaitis gali taip gudriai
Milwaukee ave
3241 South Halsted Street
Alfonsas
stos į Mercy Hos
& Demon street
Telefonas VICTORY 0562
“Brijunui” kas nors galvoj aiškinti”. Toliau sako kad
pital praleisti metus laiko. Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
Naudinga knyga įvairių patarimų ir nurodymų
Simokaitis
organizuoja
ReNews
Stand
negerai. Dangstytis tau
Antrad., Ketvirtad. ir
Garbė p-nams Manikams OLIS ■—šeštad.
63rd St. & California av
sveikatos klausimuose, apie įvairias paprastas ir
vakarais.
tiškumu ir paskui sakyti publikonus ir Demokratus.
News
Stand
kurie
pasistengė
išleisti
sū

VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
retesnes ligas. Aiškiai, suprantamai parašyta. Ją
kad tautybė neturi jokios Čia visai netiesa. Simons31st St & S. Halsted st
penktad. vakarais.
nų aukštą mokslą. Ponai
vertės yra aiškus prisipaži Simokaitis visai neveikia su
News Stand
privalo turėti kiekviena šeima ir pavieniai žmo
Archer av. & Kedzie av
nimas kur “Sandara” va Demokratų partija, o tik
nės. Aprašoma kaip apsisaugoti ligų ir tt.
“MARGUTIS”
su
Republikonų.
News Stand
žiuoja. Prie tų Brijuno pa
Muzikos,
Dainų
ir Juokų žurnalas. Išeina du kartu į mėnesį
40th St & Kedzie ave
174 puslapiai.
Kaina $2.00.
sakų galima štai kas pasa Kodėl “Vilniai” išrodo
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvienų mė
News Stand
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
kyti: geriau jam butų kad bloga dalyvauti kitų parti
Archer ave. and
i gyvenimo nuotikiais.
jų politikoje, o tik gera koSo Western ave
;
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į
News Stand
Chicagiečiai — skaitykit monistų partijoje? Lietu
“DIRVA”
arba
“MARGUTIS”
I Lietuvąų metams $3.00.
Adresas:
viai dalyvaudami Ameri
47 St. & Ashland ave
“
MARGUTIS
”
6820 Superior Ave.
2437 W. 69 Street
ir Platinkit'
K. J. Semaška
kos politikoje galėtų ką ge
2137 West 691 h Street
Chicago, Ill.
Cleveland, Ohio
Chicago, Ill.
3210 Beach Avenu
.
Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanaeaitis.
“Dirvą”-“L. Tribūną”
ro sau atsiekti nežiūrint į
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dirva

Birže

Blogi Laikai ir Mirtys

S u s i v ienijimo Lietuvių gražiai jie mokės paslėpti
Nauji Taksai
Amerikoje Seimas jau čia savo skymus savo veidmai
Pradedant su Birželio 21
pat. Prasidės pirmadienį, nystėmis.
diena
ineina galėn Kongre
Birželio 20 d., Pittsburghe.
so nutarti nauji aptaksaviNors organizacija savai- Ar Amerika Kultūringa?
mai sukėlimui pinigų užpil
mi pergyvena ekonominį
dymui Suv. Valstijų iždo,
krizį, ačiū visokięms “žino Senovėj žmonės buvo gy
kurio ineigos pasidarė bi
vams” ir demoralizatoriams domi burtais, nes moksliš
lijonais
dolarių mažesnės
ir ardytojams narių vieny ko gydymo nebuvo. Žmo
už išlaidas.
bės savo politiškais sumeti nės tikėjo į ligų “užleidi Valdžia visoje šalyje or
mą
”
keno
nors
“
bloga
akia
”
mais, dar susiduria su rau
ganizuoja armiją taksų rin
donu pavojum — patekimu ir kad burtais galima ligą
išvyti. Darė visokius “už kėjų. . Turės būti surenka
į socialistų rankas.
ma po $1,118,500,000 į me
Susiskaldymas musų pa kalbėjimus” ir tt. ir tt.
tus.
čių tautininkų tarpe prie Bet pažiūrėkim kas dar
ir šiandien dedasi Ameriko Aptaksuojama automobi
to privedė.
liai ir jų šinos, kramtomas
Musų tarpe išdygo Gegu je tarp sveikatos jieškančių gumas, muilai, perfumai ir
žiniai ir Bačiuniniai, ir iš žmonių: per metus jie išlei daugybė kitų dalykų.
sivystė kova už pastatymą džia visokiems “užkalbėto Laiškai vietoje 2 centų
organizacijos prie šakyje jams”, tikėjimiškiems ir ki bus po 3’ centus pradedant
žmogaus su energija, su tokiems “gydymams” virš su Liepos 6 diena.
iniciativa, ir už palikimą 1125,000,000. Tai milžiniš
vadais tik “užsitarnavusių’' ka suma, išmokama sveika
tos jieškančiųjų, šalip to ką Jauniklių Vedybos
su tikslu juos pagerbti.
Dabar jau ne tie laikai išmoka tikriems daktarams.
New Yorko mokyklų vir
kad galima butu apsieiti Amerikoje tikrų daktarų- šininkas paskelbia įdomias
tik su FIGŪROMIS, reikia gydytojų yra apie 142,000. žinias. Šią žiemą iš moky
gyvų, sumanių galvų, jau Kad žmonės kreipiasi į klų išstojo 487 mokiniai del
no kraujo energijos, nes “užkalbėtojus” ir kitus to apsivedimo. Iš. jų keturios
organizacija atsidūrė visa kius “gydytojus” yra šios mergaitės ištekėjo būdamos
pusiškame krizyje: ir fi priežastys:
13 metų amžiaus. Kitos 25
nansiniame ir organizaciji- 1. Daugelis žmonių dar ištekėjo 14 metų amžiaus;
niame, ir prigyveno tokių vis yra prietaringi sveika 125 mergaitės buvo 15 m.
nemalonumų kaip pereitos tos ir ligų klausime.
amžiaus, o 305 — 16 metų.
, vasaros muštynė centre.
2. Medicinos daktarų ne Devyni vaikai išstojo vedy
Prie to privedė įsigalėji kreipimas gana atidos į pa bų delei. Jauniausias buvo
mas vienos klikos, kuri tu prastas ligas ir proto silp
14 metų, seniausias 18 m.
ri būti išardyta, o valdybo numus.
,
je sustatyti tokie žmonės
3. Faktas kad daktarai
kurie turi mintyje SLA. ge negali išgydyti visas ligas —Teisybės nekenčia tik
rovę o ne savo ypatišką ir žmonės kurie nustoja vi tas kas daro bloga. Gi kas
naudą, kurios siekia net per sų vilčių ir negauna pagal- daro gera, tas teisybę myli.
kraujus.
JEIGU nuo šio seimo ne
įvyks centre žymių permai
nų, jei neineis naujų min
čių, organizacijos laukia
liūdna ateitis.
Jaunimas organizuoti i
SLA. dabar yra pats ge
riausias laikas. Už meto
kito bus pervėlu.
* *
*
Tautininkams reikia ap
NERASIM KLIŪČIŲ
sižiūrėti kad organizaciją
Ir tavo metai nežaboti
neužgrobtų socialistai, ku
Prabėgs kaip sapnas, kaip audra,
rie neturi jokių teisių prie
Ir tie troškimai išsvajoti
. SLA., ypač del to kad TIE
Ir jaunystėje mylima.
PATYS kurie dabar sprau
Užtai šiandieną kol jaunutė
džiasi j valdybą savu laiku
Ir meilė žydi tau širdyj,
buvo1 didžiausi SLA. grio
Ištiesk tu baltąją rankutę
vikai, priešai, kurie norėjo
Ir buk man draugė ateityj.
nei mažiau nei daugiau
Kaip tu ištiesi man rankytę
kaip tik Susivienijimą su
Peržengsim
pragaro gelmes,.
ardyti, neduoti jam plėstis,
Ir su tavim, graži mergyte,
nedaleisti kad valstijos pa
Pasieksim dangiškas erdves.
velytų organizuoti kuopas,
ir tt. ir tt.
Mudu abu nerasim kliūčių,
Prie to, reikia saugotis
Nerasim vargų kruvinų,
tam tikros klikos kuri per
Nei širdį draskančių minučių,
eitą vasarą perdaug atvirai
Nei skausmuos’ plastančių dienų.
pasirodė ko ji jieško: ji tu
Jonas Morkūnas.
rėjo jau “išrinkus” savo
Centro Sekretorių, savo vi
AKYS
sus raštininkus ir raštinin
Akys mėlynos, kaip jurėj
kes centro raštinei, ir važi
nėdama po SLA. piknikus
Kaip tas tolimas dangus,
suokalbiavo ir pagaliau su
Ugnį sieloje sukurė
rengė pora smurtų, kurie
Kuri amžiais skaisti bus.
tačiau neišdegė.
Niekas, niekas negalės
Tai klikai likus organiza
Išgesyti tos ugnies.
cijos priešakyje, prasidėtų
Kas kad skausmas širdį gelia,
Susivienijimo v i s u o tinas
Kas kad vienas tarp laukų,
griuvimas, puvimas.
Jei
skaisti buities žvaigždelė
NE TAM veikėjai per 45
Lydi
užmirštu taku;
metus organizaciją augino,
Jei belaukiant meilės ryto
ne to ji šiandien turi susi
laukti.
Ji kaip aušra man sušvito.
Jeigu tokioje kritiškoje
Kas gi meilę tą suprastų
Susivienijimo valandoje, ži
Kuri spindi tau akyse?
nant kas organizacijos lau
Raudonais žiedais radastų
kia, tie skymeriai pąsiryžę
Visą
taką nubarstysiu,
aukauti organizaciją savo
Ir
tarp
sutemų pilkų
interesams, nors delegatai
Juo klajosime abu.
turi žiūrėti kad jų prie to
Myk. Zablackas.
neprileidus, nežiūrint kaip

Vienas iš nuostabiausių
dalykų šiais bedarbės lai
kais tai sumažėjimas mir
čių, lyginant su kitų paski
rų metų skaičiais. Kitaip
sakant, ne tik darbininkai
nukenčia sumažėjus dar
bams, bet kenčia depresiją
ir graboriai sumažėjus mir
tims.
Vienok mirtys nuo savižudysčių padidėjo. Dabar
tiniais laikais nusižudymų
buna daugiau negu kada
buvo bėgyje 15 pastarų me
tų.
1931 metų žinios iš 100
miestų parodo kad nusižu
dė 6,725 ypatos. Visoje ša
lyje sakoma nusižudymų iš
eis iki 12,000. Daugelyje
tų miestų -1931 m. nusižu
dymų buvo daugiau negu
1930 metais.
Iš tokių kurie del bedar
bės žudosi maža nauda ir
graboriams, taigi vistiek jų
biznis jaučia krizį kaip ir
visi kiti bizniai.

brolių Orlovų, kurie ją rėmė užtai kad ji
prilaikė vieną Orlovą, gražų vyrą, prie sa
vęs, nuvertė Petrą, užėmė valdžią, ir Pet
ras savo įkalintoji! globoje mirė, turbūt
(Tąsa iš pereito num.)
nukankintas. Katrė tada pati apsišaukė
Po karų su Persais, Petro sveikata
save Rusijos imperatore, ir pati pradėjo
nyko, ir kadangi nebuvo jokio tinkamo įpė
vadintis Katrė Didžioji.
dinio, jis gyvas būdamas, Gegužės 18 d.,
Kati ė II buvo negraži, bet turėjo ga
1724 m., viešai apvainikavo savo žmoną
na moteriško žavėtinumo kad patraukė i
Katrę Imperatore. Ji buvo Katrė I. Pet
save gražiausius vyrus. Ji ir gyveno kaip
ras pats uždėjo vainiką ant jos galvos. Jis
matyt ją labai mylėjo ir to tikėjosi iš jos. tik palaida moteris gali gyventi. Tiek tik
buvo skirtumo kad ji palaikė santikius su
Bet neužilgo įvyko taip kad Petras ko
vienu vyru ant syk, ir tik tą prašalinus,
nenukirto tą galvą kurią nesenai vainika
vo. Mat, jis susekė Katrę vieną naktį su pasirinkdavo kitą. Tarp ir dabar žmonių
net mažai sksaičiusioms, yra šie buvę jos
jaunu Francuzu rūmų adjutantu gulint
mylimieji: Poniatovskis, kurį ji vėliau pa
vienoje lovoje. Petras buvo pasiryžęs juos
abu nužudyt, tik peršnekėjo generolas darė Lenkų karalium, bet pati atėmė iš jo
valdžią ir sudraskė Lenkiją ir Lietuva.
Repnin, kuris pasitaikė Petrą tuoj po to
CLEVELANDIETIS gali
užeiti baisiai susigraužusį. Repnin sakė Tik paskui jį pakvietė pas save į Peter
BŪTI DEMOKRATŲ
burgą gyvenimą baigti. Kitas garsus ka-‘
kad vardan ramybės ir gėdos prieš Euro
KANDIDATAS
ro vadas Potiomkin, o paskutinis — jau
pą jis turi susilaikyti nuo šios žudystės,
nas
grafas Zubovas, kurio ainiai ir šian
Nekurie Amerikos politi nes visu laiku tik žudynėmis užsiėmė, ir
kai daro spėjimus kad De savo pirmą žmoną įkalino. Repnin per dien dar Lietuvoje gyvena. Ji savo myli
mokratų partijos konvenci kalbėjo Petrą verčiau surasti kitą prieka mųjų nežudydavo, kaip darė kitos valdo
ja gali nominuoti visai nevės kitose šalyse, bet gausiai apdovanoda
jieškantį prezidento vietos bę prie to jauno vyro ir jį nužudyti. Tas vo. Paveizdan, Potiomkinas buvo taip
žmogų, Senatorių Robert J. vyras, Moen, ir jo sesuo, kuri irgi buvo jos lepinamas ir puošiamas kad jis ant sa
prie Katrės dvaro, tapo suimti. Moen ta
Bulkley iš Clevelando.
vęs dėvėjo milijono rublių brangmenų.
Yra du stiprus kandida po nukirsdintas, o savo keršto išliejimui
Istorikai priskaito jai viso trylika vy
tai kurie jieško nominaci prieš Katrę, Petras įsakė ją vežti karie rų, su kuriais ji per 40 metus savo gyveni
jų, tai Smith ir Roosevelt. toje aplink tą aikštelę kur ant kuolo buvo
mo Rusijoje perleido. Ji savo paprotį pa
Bet žinovai sako kad jiedu pasmeigta jos mylimojo galva. Sakoma
laikė
iki pat mirties, nes jau nusenus ir
nei vienas negaus nominuo jog Katrė mokėjo užsilaikyti labai šaltai
be
dantų
(tada nebuvo nei dentistų), ji
ti, ir kiti kurie bėga paskui ir iš jos nieko nesusekta. Nuo to laiko iki
juos nebus nominuoti, nes savo Mirties Petras su Katre nesugyveno. rinkdavosi sau gražius, didelius jaunikai
čius ir laikydavo prie savęs. Jų visados
vienas kitam nepaves savo
Katrė pati užmerkė Petro akis Sausio
delegatų balsų. Tada vi 28 d., 1725 m., kada jis palengva ligos nai netrukdavo, nes kožnas norėte norėjo prie
siems reiks sutikti ant ko kinamas mirė. Pati Katrė mirė Gegužės imperatorės prisigretinti įgijimui visokių
malonių sau ir giminėms ir dvarų ir pini
kio nors mažiausia tos vie
17 d., 1727 metais.
tos norinčio.
gų ir vietų.
Tada valdžia teko Petro anukui, Pet
1924 metais McAdoo, la
Lietuva ir Lenkija buvo sudraskytos
rui II. Jis neilgai.valdė ir po jo valdė dar
bai stiprus kandidatas, pa
pastangomis Katrės II, galutinai 1795 m.,
našiai kaip dabar Roose dvi moterys, Ona ir pagaliau Petro ii' Kat bet ji buvo ant tiek gudri kad viena to dar
velt, buvo atmestas ir liko rės duktė Elzbieta.
bo nedarė, pasikvietė Prūsijos imperato
nominuotas mažai žinomas
rių ir Austrijos karalių. Tos trys valsty
Katrė II.
lėtas žmogus, Davis.
bės pasidalino Lietuvą ir Lenkiją ir nuo
Senatorius Bulkley yra
Ši Katrė gimė dviem metais vėliau po to pasibaigė musų tautos vergija Lenkams
kito tipo negu buvo Davis: mirties Katrės II, 1729 m. Kaip amžiuje
ir prasidėjo vergavimas Rusams.
jis yra aukštos rūšies tei taip ir kilmėje tarp šių dviejų Katrių buvo
Katrė mirė 1796 metais, sugyvenus
sininkas, rimtas žmogus ir didelis' skirtumas.
67 metus amžiaus. Ji praplėtė Rusijos ri
pilnai kvalifikuotas jeigu
Ji
buvo
duktė
Prūsijos
feldmaršalo,
bas karuose su Turkais ir Švedais, paga
butų nominuotas ant pre
Stotino
gubernatoriaus,
Princo
Anhaltlinus prijungdama dalį Lietuvos ir Lenki
zidento. Jis yra atviras
Zerbst.
Jos
vardas
buvo
Sofija
Augusta.
jos.
prohibicijos priešas ir dir
Kada liko visa valdovė Petro duktė
ba jos panaikinimui.
Jis lengvai sumušė rinki Elzbieta, kuri buvo bevaikė, nes ji buvo
Šios žinios apie Katrę I ir Katrę II
muose į Senatą savo opo netekėjus, ji sumanė pakviesti savo įpėdi yra paimtos iš keleto šaltinių, kurie visi
nentą Republikoną pora niu savo sesers Onos vaiką, Petrą Ulrichą, vienodai kalba. Kadangi Katrė II turėjo
metų atgal Ohio rinkimuo Holsteino kunigaikščio sūnų. Tada Rusi
artimus santikius ir varė visą politiką su
se, tik pirmą kartą išėjęs joje buvo mada carui ar carienei prieš mir
Prūsijos imperatorium, aišku kad ji ne
į politikos lauką.
tį parinkti savo sosto įpėdinį. Petras Ul galėjo būti Lietuvaitė, bet tikra Vokietė,
Kiti pranašauja kad ne rich, 14 metų amžiaus vaikas, atvažiavo
susitaikius Roosevelto ir pas savo tetą į Peterburgą ir ten buvo au kurią išleisdamas į Rusiją tėvas įsakė ne
užmiršti Vokietijos interesų.
Smitho delegatams, “juo
ginamas
ir
mokinamas.
Bet
jis
buvo
silp

Katrė I galėjo būti ir Lietuvaitė ir
du arkliu” gali būti Newton
nos
sveikatos
ir
silpnaprotis.
Latvė; istorikai ją vadina Latve. Jeigu
D. Baker, kitas Clevelan1745 m. ta pati Elzbieta parūpino. Pet Lietuviai nori kad viena iš tų Katrių bu
dietis, rimtas senyvas žmo
gus, buvęs karo sekreto rui ir žmoną, ir par kvietė Sofiją Augus tų Lietuvaitė, gali padirbėti suradimui tik
rius Prez. Wilsono laikais. tą, kuri tada buvo 15 metų mergaitė. Ji ros kilmės Katrės L Šio rašinio tikslas
keliavo į Peterburgą per Tilžę, Kauną ir yra tik parodyti kaip gandais pasiremiant
Rygą. Petras Ulrich, busintis Petras III, supainiojama istoriški, faktai ir kaip iš jų
Bičių Kalba.
vedė Sofiją Augustą, kuri buvo perkriš- padaroma netikros legendos. Gal Katrę
tyta
Katre, ir Elzbieta pradėjo rūpintis II savinamasi del to kad ji vėliau gyveno
Bitės 'susikalba tam tik
kad
iš
jų gimtų sosto Įpėdinis. Bet to il ir buvo geriau žinoma, nors viskas atiti
rais judesiais, kuriuos gali
ma prilyginti šokiams. Nu gai nesulaukė, pradėjo nekęst Katrės, nors ko Katrės I gyvenimui.
stebusios ir susirūpinusios tai buvus kaltė Petro, kuris net į pirtį nei , Jeigu Katrės I istorija nebūtų tokia
jos bėgioja vienaip, o užga davo su kitais vyrais, bijodamas kad jie kokia ji yra, t. y. kad ji nebūtų kilus iš to
nėdintos arba supykusios nepamatytų jo kūniškų trukumų.
kaip ji buvo čia aprašyta, galima butų dakitaip. Šalip to, jos turi
Galiaus Katrė pradėjo sulaukti vaikų sileisti kad gal Katrė II — Sofija Augus
didelių gabumų gėlių kva iš santikių su savo meilužiais, bet pirmuti
ta — galėjo būti “ Zosė Svirplytė” — vie
pui atskirti. Kvapas nuro nis sakoma buvęs taip panašus į Petrą III
do joms kelią į maistui ge ir išaugo toks paikas kaip tėvas kad isto nok suvedus jų abiejų istoriją aiškiai ma
riausias gėles. Bitės per vi rikai niekaip negalėjo nustatyti ar ištikro tosi kad tai yra mišinys Katrės I su Kat
rės II gyvenimu. Katrė II niekados nebu
są dieną lanko tą pačią gė
jis nebuvo Petro vaikas.
vo Lietuvaite, bet tikra Vokiete. Kaip
lę; jos suranda ją ne iš
Už varymą Vokiškos politikos Elzbie niekas neužslėpė Katrės I už kokios nors
spalvos, bet iš kvapo. Kai
aukštos kilmės išgalvotos moteriškos taip
bitė randa labai didelį me ta išvijo iš Peterburgo Katrės motiną.
Elzbietai
mirus,
Petras
liko
valdovu
daus šaltinį, ji daro ypatin
nebūtų pajiegę užslėpti Katrės II už Sofi
gus judesius, kuriais pra ir buvo išeilės Petras III.
jos Augustos Anhalt-Zerbst.
K. S. K.
Katrė 1762 metais, nepakęsdama savo
neša draugėms apie savo
vyro, surengė suokalbį ir su pagalba šešių
radinį.
(GALAS)

KATRE I IR KATRĖ II
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DIRVA

Birželio 17, 1932

Klajūnas

taip pat kaip jis nori. O
PER TVORA “tųdemokratas
” Vitaitis, kuris 1932
niekad nepripažysta jokių

diktatūrų, jo karališką pa
liepimą pildo “natihmiast”.

—Nežinau kaip man sek
sis ilgai patvoryj stovėt,
kad kasdien atsiranda vis
daugiau musių, varmų, uo
dų ir kitokių cicilikiškų pa
razitų, mintančių svetimu
krauju.

ISTORIŠKA APYSAKA

Paraše K. S. Karpius

Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

KALENDORIUS

1932

Birželis-June
19
20
21
22
23
24
25

Gervazas. Andagis, Gagžė
Silyerijus. žinuolė, Genulis
Aloizas. Mėta, Vadulis, Ramūnas
Paulinas, 10,000 kent. Putėjis, Laimutė
Agripina. Arvydas, Blinda
\
Jonas krikšt. Kupolis, Budytė
Vilimas vien. Baniutė, Mantminas

PASTABAVardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda

kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
nyčia. Mieste buvo daug kitų puošnių
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedelia; Pirmadienis—Pamaldnamių, kuriuos matydami, Rusai, ta
nedelis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.
BURBULAI
Krokuvoje Merkys susitiko nemažai pę karštais krikščionimis, pavydo apimti
—
Šio
mėnesio
kažinkurią
savo pažystamų Vilniečių, kurie prieš ke norėjo pralenkti, puošdami ir didindami —Tai kas kad aš ne pra
Apie Protą.
liolika metų iš Vilniaus iškeliavo su Aldo Kijevą, kuriame pristatė apie keturis šim našas? Aš vistiek misliju dieną pro žemę praeis dide nekenktų, o gal ir Susivie
lė
kometa
“
Fortūnatus
”
.
nijimui
imtų
geriau
sektis.
kas
šymet
Vitaitis
jau
ne

tus
turtingiausių
tų
laikų
cerkvių.
na, bet jiems neišsidavė, nes esant Vilniaus
—Kai aš pažiūriu į tam
Konstantinopolis buvo vartai Europai bus seimo direktorium, ir Matoma ji bus tik Bostone —Lietuviški bedieviai ga stą tai man tuojau prisime
piliečio sunum būti tokioje pažeminančioje
ties Broadway, Čikagoj ties
Į Aziją, nes už Bosforo pertakos jau pra dacol.
tarnyboje jam buvo didelė negarbė.
Halsted ir Picburge ties li po kelis kartus ant dienos na posakis: “Kam Dievas
Mieste matė linksmų ir puošnių mer sidėjo Mažoji Azija. Miestas iš trijų pu —Aną naktį sapnavau Jane. Byrės daug raudonų priimt angelcką prisiegą ir paveda eiti pareigas, tam
gelių ir moterų ir geidė tarp jų pamatyti sių apsuptas vandeniu, ir iš jurų ištolo jau kad Vitaitis nusikraustė į meteorų, o iš tų pasidarys ištart “so help me God”, bet suteikia ir protą.”
savo Nerytę. Nors žinojo kad jos Kroku matosi maldnamių bokštai, kadangi mies “vakarų komiteto” guštą ir daugybė visokių “ekstrų”. kaip Lietuviškoj prisiegoj — Bet, ką tamsta kalbi?
reikia ištart “taip man Die Juk aš neinu jokių parei
voje nėra, vienok visur ją pamatyt geidė. tas stovi ant septynių kalnų Į vandenis iš- ten užgyveno Pijušo lizdą.
ve
padėk” tai rodosi kad gų—
Šalin
su
papročiais
ir
Kažin ką toks sapnas reiš
Lakstė jo akys tarp minių vis ko tai jieš- sikišusiame žemės gumbe.
jiems
kas “paskutinus mar — Tai dabar tamsta ma
tradicijomis! Lai gyvuoja
Šis miestas iškart buvo Romos Impe kia?
kant. Širdis buvo plėšoma ilgesio, nenu
tai, kad aš neapsirinku....
škinius” numauja.... ,
galimo geismo Nerytės. Nors radosi tarp rijos rytinė dalis ir atstovavo Romą. Ir —Visgi tas laikas greitai papročiai ir tradicijos!
Skaitykit konstitucijos 5
didelių, galingų vyrų, vis jautėsi vienas. net per tūkstantį metų po Romos galybės bėga, kaip sau norite. Štai,
sk. 17, 18 ir 19 puslapius!
. Nors aplink vaikščiojo pulkeliais mergelės- žlugimo Konstantinopolis buvo vadovau Sandarukė savo seimo pro Duokit “daktarui” darbo!
Mažas finansistas
Išteisino
moterys, žiūrėdamos į prekes ir dar labiau jančiu miestu. Jis per ilgus laikus atlai tokolą dar nesuspėjo pagar Šalin juodi fašistai! Lai gy — Dabar, Juozuk, per
sint,
ir
štai,
jau
kitas
seimas
kė
Azijos
laukinių
netikėlių
puolimus,
ku

į dailesnius vyrus, jis jų nenorėjo matyti
vuoja raudoni fašistai! Kas skaitęs istoriją apie Juoza — Kodėl tamsta taip vė
ir kalbant girdėti, nes tarp jų nebuvo Ne rie grąsė visai Europai ir klibino tuos var po nosia.
kaltininkas? Nėra kaltinin pą, papasakok mums, kokią lai ateini į banką? Iki ke
rytės.... Ir nors ji jau ne jo buvo, bet tus, suvedančius Europą su Azija.
—Vakar mane pasitikęs kų! Yra kaltininkai! Šalin skriaudą padarė jam jo bro lintos tamsta miegi?
Rytų Graikų tikyba įsikūrė kada po prie Morginstrasso vienas su diktatūra jūsų, lai gyvuo liai? — klausia mokytojas — Iki aštuonių, ponas di
išrauti jos sau iš širdies negalėjo....
mažo berniuko.
Iš Krokuvos Irmano kelias ėjo dar to šimto metų vaidų tarp Romos ii* Konstan škocmanas, paklausė kaip ja diktatūra musų! Lai gy — Jo broliai perpigiai jį rektoriau.
aš manau, ar Bogacewski vuoja demokratybė! Ne pardavė, — rimtai atsakė — Na, žinai ką, tamsta,
liau į pietus, nes jis dabar gryžo į savo ša tinopolio dvasiškųjų įvyko plyšimas.
tai truputį per ilgai. Aš esu
Kada Turkai grasė Europai, Konstan liksis Susivienijomo prezi reikia demokratybės, lai mažas finansininkas.
lį, į garsų miestą Bagdadą. Dabar jų ka
banko direktorius ir keliu
ravanas traukė per Karpatų kalnus, linkui tinopolis šaukėsi Vakarų pagalbos — ir dentu; aš jam tuojau atsa gyvuoja rrrrrrevoliucija!..
visuomet šeštą valandą.
Vakarai pradėjo garsius kryžiaus karus kiau: “O kas tau galvoj?” —Žinot ką? Susivieniji
Vengrų sostinės Budos.
— Tai visai suprantama:
Riestanosė
Perlipus kalnus, artinosi jie prie Bu prieš Saracėnus ir Turkus. Per Konstan —Cicilikai kad ir sakosi mas jaU senai turėjo prezi — Vakar eidamas gatve tamsta nori jau šeštą valan
dos, seno stipraus miesto ant Dunojaus tinopolį pirmi kryžeivių pulkai traukė su nepripažystą karalių, ale tai dentą su ūsais, tai dabar sutikau tavo draugę, svei dą rytą žinoti kad esi ban
upės kranto. Vengrija tais laikais buvo mušti netikėlius ir atvaduoti iš jų Jeruza- tik kitų, o patys karaliaut reiktų kad seimas išrinktų kinau, bet ji manęs nepa ko direktorius, o man už
garsi ir galinga šalis. Ją tuo laiku valdė lį ir Šventą Žymę. Palestinoje įsigalėję mėgina kur tik pasisukda ūsorių. Nuo laikų barzdo stebėjo.
tenka sužinoti ir aštuntą
karalius Liudvikas Didysis. Vengrija su Vakarą Europos kryžeiviai,, įsteigė Jeru- mi. Ve, cicilikų karalius čiaus Jokubyno ir Bagp- — Taip, taip, ji man sa kad esu prastu banko raš- <
tininku.
sidėjo iš Magjarų ir Ungrų ir prieš kelis zalio Krikščionišką Karalystę, nors paties Pijušas I jau duoda kara čiaus kaip įlindo “plikalu- kė apie tai.
piai
”
,
taip
ir
besėdi;
pamė

liškus
prisakymus
Vitaičiui
Jeruzalio
užvaldyt
nepajiegė.
Tas
suardė
šimtmečius ją apkrikštijo valdovas, žino
: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :
Konstantinopolio galybę. Rytų Imperija kad tas konstituciją aiškin- ginti stailą pamainyti, nieko
mas Šv. Steponas.
Vengrų karalius Liudvikas, vėliau, po buvo suskaldyta ir ją užvaldė Vakarų val
mirties Lenkų karaliaus Kazimiero, Aldo dovai. Tas Graikams nepatiko, jie sukilo
nos vyro, kurie nepaliko vyriškos kilmės prieš Lotynus ir vėl jų atsikratė. Vietoje
ainių, buvo Lenkų pakviestas už karalių, krikščionims gelbėti krikščionį, Vakarų
bet jis valdė Lenkiją gyvendamas Vengri valdovai vedė karus su Konstantinopoliu,
joje. Mat, Lenkai, nesusitvarkydami pa silpnino Byzantijos valstybę, iš ko naudo
tys savo galvomis, mėtėsi tai prie Vengrų josi Turkai ir Serbai.
Tuo laiku kai Merkys su Irminu atvy
tai prie Lietuvių, galingų kaimynų. Liudko
į
Konstantinopolį, Graikai vedė atkak
• viko duktė buvo ta garsi Jadvyga, kurią,
lius
karus
su Turkais, kurie dėjo visas pa
jauną mergaitę, Lenkai parsikvietę į Kro
kuvą, apšaukė savo “Karalium” ir paskui stangas peržengti per Bosforą ii- įžengti
skubiai kreipėsi prie Jogailos kad imtų ją Suropon, kas jiems pavyko penkiolika me
už žmoną ir vyktų į Krokuvą Lenkus val tų vėliau po Merkio ten buvojimo.
dyti. Taip tai iš Lietuvio kunigaikščio ir
IV
Vengrų karalaitės susidarė nauja galinga
Garsiame Pasakų Mieste Bagdade
Lenkų valdovai dinastija, kuri valdė Len
kiją per 186 metus, o kaip ta dinastija iš
Pirkliams buvo leista laisvai keliauti
sibaigė, Lenkija vėl pradėjo griūti.
iš vienos valstybės į kitą ir jie turėjo ap
Iš Budos, pasamdęs laivus, Irminas su saugą tvarkingose šalyse. Irmino kelias
savo karavanu plaukė Dunojum, su tikslu ėjo dar tolyn į pietų Rytus — į garsų mie
pasiekti Konstantinopolį. Kadangi netoli stą Bagdadą, kur suėjo viso Rytų pasau
Juodųjų jurų Dunojaus kelias metasi šiau- lio brangiausios prekės, o iš Vakarų pa
rėn, jie palikę Dunojų vėl žemės keliu lei saulio pirkliai tas prekes gabentis į savo
dosi į‘pietus.
šalis. Bet už Bosforo jau siautė Turkai,
Dienos viena po kitai slinko ir kada kariaudami su Graikais, todėl Irminas to
jie pasiekė Konstantinopolį jau buvo pats limesnę kelionę tęsė juromis.
vidurvasaris.
Konstantinopolyje pardavė arklius, sė
Konstantinopolis buvo tai tas garsus do į laivus, ir išsileido ilgai kelionei į Bei
ir puošnus miestas iš kur Rusai paėmė sau rutą, žymų tų laikų uostą Syrijoje, iš kur
tikybą. Kada Vladimiras pasiryžo apsi- kelias vedė į Damaską ir paskui į Bagdadą.
krikštyt, jis paleido savo “galvočius” į pa
Plaukiant Dardanelių pertaka, paskui
saulį ištirti kuri tikyba Rusijai butų ge Aigajos jura, laivas ėjo pro garsias Grai
riausia. Jie buvo pas Žydus, pas Vokie kų mytologiškų pasakų salas, apie kurias
čius ir kitur, bet nei viena tų religijų “gal- tačiau Merkys nežinojo. Tai buvo juros
■ vočiams” nepatiko. Tada Vladimiras pa ir salos Graikų mitologijos laikų karžygų,
siuntė juos į Byzantiją pas Graikus. Pa bet dabar tik nuogos uolos tūnojo bangų
tyręs kad ateina Rusų pasiuntiniai, Kon daužomos. Išplaukus į Viduržemio jurą
stantinopolio valdovas įsakė savo dvasiš buvo visai nuobodu, ir Merkys savo nuo
kiai išsipuošti puikiausiais rubais ir su bodžiose valandose gyveno su Neryte; ta
7 iš 10-ties rūkytojų užsitraukia dūmą
rengti pamaldas “parodymui Rusams gar čiau kaip audringos buvo juros taip blaš
žinodami — kiti 3 nežinodami!
bingumą Dievo”. Vladimiro pasiuntiniai kėsi ir jo mintys: vieną kartą degė neapitapo nuvesti į garsų Šv. Sofijos maldnami kanta del jos neištikimybės, kitą — jo di
R užsitrauki dūmų? Lucky
kokią nors dalį dūmų, kuriuos jis ar
ji ištraukia iš cigareto.
ir kada ten pamatė Graikų tikybiškas apei di meilė ir ilgėjimais! jos.... Del jos
Strike gali šį klausima sutikti
O kadangi tamsta užsitrauki, tai
atvirai. Nes jie išsprendė ta dalykų.
gas, taip jomis buvo sužavėti jog parsisku jis taip toli atsidūrė, niekeno nežinomas ir
būk
tikras - būk visiškai tikras - kad
Luckies įžymus valymo procesas pa
binę pas savo valdovą labai įspūdingai ap niekam nereikalingas klajūnas.... Jeigu
jūsų cigareto dūmai gryni - švarūs šalina tūlus nešvarumus, kurie yra
sakė ką matę, ir Rusų kniazius sutiko pri ji butų jo laukus, paėmęs ją butų išvykęs į
kad tūli nešvarumai yra pašalinti.
paslėpti
net rinktiniausio, lengviausio
Apsaugok tas jautrias gleives!
imti Byzantijos Graikų tikėjimą. Taip tai artimą Rusiją ar kur kitur ir butų gyve
tabako lapuose. Luckies ta procesų
x Rusija susigiminiavo su Graikų Rytų baž nęs gyvenimu priklausančiu žmogui gimu
išrado. Tik Luckies jį ir turi!
nyčia.
siam būti kariauninku.... Tik retkarčiais
Jūsų Apsauga
Ar užsitrauki dūmų? Žinoma, užsi
Konstantinopolis buvo pramintas var jis prisimindinėjo savo nelaimingą žygį su
prieš knitėjimus - prieš kosulj
trauki. Kiekvienas rūkytojas įkvepia
du imperatoriaus Konstantino, kuris pa Jaunučiu, kas buvo jo didžiausias nusidė
statė garsią Šv. Sofijos katedrą, kurią lai jimas ne tik prieš save bet ir prieš Nerytę,
O. K. AMERIKA
kas nuo laiko kiti imperatoriai labiau iš bet kodėl tai to žygio savo nelaimių prie
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moderniškų minučių su pasaulio
,
Copr., 1932.
geriausiais šokių orkestrais ir Lucky Strike žiniomis, kiekvieną Antradienio,Ketvirtadienio,
The American
puošė ir išdidino, iki ji tapo puošniausia žastimi nevadino.
— _ _ -Taharrft CO.
ir Šeštadienio vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.
ir turtingiausia tų laikų pasaulio šventi(Bus daugiau)

(Tąsa iš pereito numerio)

Ar

“Mes neklausiame jūsų
—mes jums pasakome!”

A

“It’s toasted”

DIRVA

Birželio’’17, 1932

LEISKIT JAUNIMĄ PA
AKRONO NAUJIENOS
MATYT LIETUVA

tininkas prie savo raporto per
skaitė laiškutį nuo p. J. J. Ra
čiūno, kuris yra kandidatu į
SLA. prezirento vietą. Kadan
gi “Tėvynėje” buvo atsišaukta
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
Nors kad ir trumpam lai ba negali reikalauti pagar
kui kas rengtųsi Lietuvoje bos ir iš kitų: Mokėjimas (Pabaiga iš pereito num.) giai apsieina, rodos apie po 198-tos kuopos nario P. Pau
apsilankyti, neprivalo už savo bočių kalbos šalia An Prie Birutes gatvės ir ra dolarių, bet ir tų neište lausko, prašant pašalpos, p. Ra
Švenčionių apsk., Kaltinėnų kontrabanda labai gyvai miršti kad Amerikoje gimu gliškos kalbos yra begaliniai Akrono Lietuvių nupuldy- ko. Du metai atgal į Chi- čiūnas prisiuntė $2, kurie ir bu
vai. miestelis, Vilnijoje. veikia: iš Lietuvos labai ga sių arba Amerikoje augusių naudingas dalykas praktiš mo9 labai daug prisidėjo ir cagos seimą abi kuopos pa vo perduota Paulauskui. Kaip
greit tilpo atsišaukimas taip
Linkmenys stovi ant eže benama cukrus, tabakas, jaunuolių atsilankymas Lie kame gyvenime. Atsilanky velionis Kun. Cybelis: ką siuntė 5 atstovus, trys iš jų greit p. Bačiunas -prisiuntė au
ro Usio kranto ir ežeras sacharinas; Lietuvon audi tuvoje yra pirmaeilis daly mas Lietuvoje — išmokintų bendrovė pradėjo jisai už buvo bolševikai ir du Lietu ką. Kadangi ši kuopa šelpia
supa miesteli nuo pietų ir niai, degtinė, bet Lietuvon kas. Tėvai kurie patys vyk gerbti ir Lietuvą ir Lietu baigė: Lietuvystės pamatai viu, o šymet tik du išviso. Paulausko šeimą, o p. Bačiunas
tapo išgraužti, bažnyčia iš —B. Jurašienės vyresnis pirmas prisiuntė auką tai na
vakarų, gražiai apaugusiais kontrabanda kaž kodėl nė- dami Lietuvon neima su sa vių kalbą.
vim savo vaikučių, arba tu
Lietuvių atimta. Pats ga sūnūs Petras išvažiavo pas riai duoda įnešimą kad kuopa
krantais; labai gražios pa taip gyva.
f) Jei čia gimąs-augęs jau
padėkuotų p. Bačiunui viešai.
krantės vingiuoja visokiais Linkmenys pasidarė Žy rėdami vaikų nesirengia su nuolis, bebūdamas tėvų glo baus už blogus darbus bu savo dėdę į Philadelphia.
pusiausaliais, ant kurių am dams kaip Jeruzalis, šven jais Lietuvos pamatyti, — boje, negaus progos Lietu vo iš čia išvytas, ir nuva —Miesto valdyba visiems Atsiranda opozicija kad nėra
tas miestas, nes kas met jokiu budu negali savo el
žiavęs Lietuvon Palangoje miesto darbininkams nu reikalo ačiuoti per spaudą kuo
žinai žaliuoja pušynai.
vą pamatyti, tai suaugęs—
suvažiuoja
iš
visos
Lenki

pos vardu, lai pats Paulauskas
prigėrė.
gesio
pateisinti
nebent
jau
Nors apielinkės ir labai
mušė
algų
nuo
10
iki
25
vargu
jis
bejieškos
tos
pro

tą
padaro. Tada vienas narys
gražios, jose vasarą, tiktai jos Žydai net du kartu lan visiškai finansiniai neišsiga gos ; Lietuvybės žvilgsniu Nekurie Lietuviai dar iš nuošimčių. Ugniagesiai ir sako: jeigu ta auka butų nuo
silaikė prieš visą tą audrą, policija priešinosi algų nu
skamba gegučių ir lakštin kyti kapinių, kurios randa lėtų Ir štai del ko
jis bus dingęs.
Bagočiaus tai jie neprieštarau
dabar sau gyvena, yra geri mažinimui, bet nieko ne tų
galų balsai, bet pačiame si už tvoros Lietuvių pusė a) Reikia neužmiršti kad
ir sakytų kad reikia ačiuoti
miestelyje yra daug balų, je. Jie gauna iš abiejų pu nors Lietuvių tauta ir ne Tokių samprotavimų bei Lietuviai, skaito “Dirvą” ir gelbėjo.
spaudoje.
Balsuojant nutarta
kuriose maudosi Žydų an sių leidimus ir varo savo skaitlinga, ji gausiai ir dau argumentų butų galima ras kitus laikraščius; kurie iš —Pas p. Ramoškus ir ki ištarti ačiū p. Bačiunui kuopos
tys, ir pavasari varlės su bizni, prekėmis keičiasi. Ta giau negu užtektinai prisi ti dar daugiau. Tik pagal gali leidžia vaikus į aukš tus lankėsi Clevelando biz vardu spaudoje, kaipo labda
ringam nariui.
taiso tokius koncertus- kad čiau dabar kaip vieni taip dėjo prie sudarymo Ameri vokime ! Ar-gi daugeliui mu tesnius mokslus. Ko ne vi nieriai pp. šeštokai.
sų netenka regėti gailestin si turi nuosavus namus.
Toliau, pikniko komisija ra
net apielinkės skamba, ir ir kiti prekes konfiskavo ir kos Nacijos, kuri
Keliautojas. portavo kad iš surengto pikni
tapo
vasarą miestelyje kvapas surašė protokolus už kon skaitlinga ir galinga; Ame gą vaizdą, tai iš mokyklos Akronas turi arti 300,trabandą.
ko Birželio 5 d. gauta pelno
vakacijoms atleistas jau 000 gyventojų. Lietuvių ysunkus.
rika todėl negali ginčyti gi nuolis kreipiasi į tėvą arba ra suvirs 500 šeimynų. Ne Iš SLA. 198 KUOPOS. Bir $16.85, kas dabartiniu laiku
Linkmenys stovi tolokai
Bolševikai ir Lenkai
minystės ryšių su Lietuva motiną su klausimu: “Jus žiūrint kad šioje bedarbėje želio 12 d. įvyko kuopos susi skaitoma gana gerai.
nuo gelžkelio, daugiau 12
kaip ir su kitomis tautomis; važiuojat į Lietuvk, o kaip jų skaitlius sumažėjo, vie rinkimas, kuriame buvo daro KITAS PIKNIKAS. Kuopa
kilometrų Į Ignaliną, 20 ki Šis miestelis karo laiku
ma seimo delegatams patari
rengti ir kitą pikniką.
lometrų j Naujus Švenčio išliko kaip ir nepaliestas, b) Lietuvių tauta yra nedi su manim? Ar paliksit ma nok dar yra, ir Lietuviai mai kaip konstitucijos klausi nutarė
Komisija, pranešė kad greičiau
tik
1919
m.
traukiantis
bol

ne
čia
vieną?
”
Todėl
tė

gyvena
vakarinėje
miesto
nėlius, 10 kilometrų i Kal
me taip ir Piki. Tarybos reika
delė, todėl jai ypatingai ru
negalima kaip Birželio 26 d.,
ševikai smarkiai iš armotų pi, kad kiekvienas Lietuvių vų yra šventa parenga pa dalyje.
le. Kaip kitur taip ir pas mus,
tinėnus.
nes Birž. 19 d. rengia didelį pik
apšaudė, bet tik bažnyčia
Prieš karą Linkmenys keliose vietose buvo apdau tautos narys, nors ir Svetur daryti viską kad vaikai Lietuviai savu laiku daug vieni stoja už Bagočių, kiti už niką “Dirvos” bendrovė Clevečia dirbo ir kūrė gražią sa Bačiuną, tik nėra nei vieno ku lande, o Akroniečiai mėgsta va
buvo gyvesnis, nes nemažai žyta ir langai ištriuškinti. gimęs ir augęs, laikytųsi jiems neišmetinėtų!
žiuoti į “Dirvos” rengiamus
krautuvių buvo, buvo kelio 1921 metais Lenkai buvo Lietuviškos vienybės ir ne Todėjl, visus ir kiekvieną, vo koloniją; savo gatvę pa- ris stotų už Gegužį.
lika aludžių ir restoranas, Lietuvių partizanų užklup dingtų beprasmiškai sveti kas rengiasi Lietuvon, — krikštino Biruta, kurios Vienas narys patarė delega piknikus.
tams remti steigimą senelių
bet dabar, tapus rubežiaus ti, buvo du užmušti ir ke mų tautų jūrėse.
vardan Lietuviškos kultūros vardas miesto valdybos už prieglaudos namo, kitas prieš Taigi įsitėmykite kad kitas
tvirtintas,
miesto
knygose
kuopos piknikas bus Birželio 26
miestuku, viskas susmuko, liolika sužeista.
c) Čia Amerikoje gimęs ar ir vardan draugingesnių įrašytas ir pažymėtos mie taravo kad prieglaudos namas d. W. South St. girioje, kaipo
aludės nei vienos; krautu 1922 m. miestelio gyven augęs Lietuvis, teisės ir po tarpe Amerikos ir Lietuvos
nėra reikalingas, nes įsteigus
vės vos kelios ir tos kaip tojas basliu užmušė vojtą litikos atžvilgiu yra šios ša santykių užlaikymo,— susi sto žemlapyje; ji užžiuri- prieglaudos namą atsiras viso sutikimui delegatų iš seimo,
kurie žada pakalbėti piknike.
ma neblogiau už kitas gat
tik gyvuoja.
kių komisijų, kurios aikvos pi
Nutarta pasiųsti pasveikini
(valsčiaus viršaitį). Vir lies pilietis, bet butų didelė rūpinti Amerikos Lietuvių ves.
Iš vakarų ir šiaurės pa šaitis buvo Lietuvis, bet neteisybė išrauti iš jo šir jaunosios kartos turizmu į
re nigus, kaip dabar aikvoja mas seimui.
lei pati miestuką supa ru parsidavęs Lenkams, daug dies ir proto tautinio jaus Baltijos pakrantes kviečia, Šį dalyką rašau ne norė visokių komisijų reikalams.
Iš 354 kuopos persikėlė į
damas p. Milių pakritikuo Plačiai išsireikšta kad butų 198-tą kteuri nariai: M. Galdi
bežius ir kelios gryčios Lie darė žalos Lietuviams. Už mo. Amerikos Lietuviais gi ragina ir ragins, —
ti, bet del informacijos visų atmesta naujai siūloma konsti kas, B. Galdikienė, R. Vinkštuvių pusėje.
mušėjas pabėgo Lietuvių mę, Amerikos Lietuviais ir Amerikos Lietuvių
kitų kuriems kartais pasi tucija. Kiti aiškino kad nauja
Miestelio gyventojų dau pusėn.
turime būti; musų misija—
Ekonominio Centro taikytų būti Akrone ir j ieš konstitucija nėra daroma, tik nelis ir L. Vinkšnelienė.
V. T. Neverauskas.
guma ūkininkai, o visi lau
būti tiltu tarpe Amerikos ir
Turizmo Sekcija. koti Lietuvių. Lietuviai gy sena taisoma.
kai Lietuvių pusėje, kas su Linkmenyse nuo seno bu Lietuvos.
Skanus Amerikoniški ir Europiški
vena ne kokiame užkampy Visi nariai vienodai sutiko valgiai.
daro daug vargo žmonėms, vo Rusų liaudies mokykla.
Kainos žemos.
Lietuviai
P. S. — Šiais 1932 me je bet geroje vietoje ir su kad delegatai laikytųsi už įs pas mus užeina
Išėjus
Rusams,
prie
Vokie

ir buna patenkinti.
d)
Senai
iš
Lietuvos
išvykę
nes be leidimo kaip žmogui
UŽKVIEČIAM VISUS.
tais vasaros laiku rengiasi
teigimą bedarbių fondo ir už
taip ir gyvuliui pereit ru- čių 1916 metais pradėjo vei Amerikon žmonės, atsimin vykti Lietuvon skaitlingi tu kitais žmonėmis. Tiesa, da Finansų komisijos raportą.
JAMES Restaurant
bežius negalima. Rubežius kti Lietuviška mokykla ir dami sunkius Rusų viešpa ristų būriai: Birželio 18 d. bar čia nėra jokių žymes Toliau, kuopos finansų raš
1410 East 66th St.
veikė iki 1925 metų. Da

LINKMENYS

aptverta dygliuota viela ir
tarp tos tvoros padaryta
vartai, raudonai nudažyti,
kurie skiria Lietuvi nuo
Lietuvio, ir toje' vietoje tik
rinami leidimai. Nors ir
labai saugojamas rubežius
iš vienos ir kitos pusės, bet'

bar vedama Lenkų kalba
su keliom pamokom savai
tėje Lietuviškom, nors iš
skyrus Žydukus visi moki
niai Lietuviai.
Klebonaujant vei k 1 i a m
Kun. Braivai 1924 m. tapo
pastatyta liaudies namas,
Įrengta
scena, nupiešta ant
Kalbinkit savo draugus skai
audeklo
gražios dekoraci
tyti “Dirvą” — joje telpa
daugiausia gražitĮ skaitymų. jos, bet atėjus kitam klebo
nui, iš tų brangių dekoracijų
ir visuomenės turto ku
: PAJIEŠKOJIMAI :
nigo brolis pasisiuvo mai
Kiekvienam “Dirvos” skai
šus, o scena liko plika.
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškojiLinkmenyse jau keli me
mas sykį į metus patalpi
tai
gyvuoja Šv. Kazimiero
nama dovanai.
draugija jaunuomenei auk
Pajieškojimai iš Lietuvos
lėti,
gan veikli, tankiai ren
giminių, draugų, pažystamų, yra
gia vakarėlius, turi knygy
priimami i “Dirvą” dovanai —
Visi kas iš Lietuvos norite ko
nėlį, bet del lėšų stokos la
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit
bai mažai knygų.
ant paskiro lakšto surašę pajiešBažnyčia muro ir graži,
kojimą su savo pilnu antrašu.
erdvi,
pamaldos vien Lietu
SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS
Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00 vių kalboje nuo neatmena
Farmų pardavimai — už kartą 50c
Išnuomavimai (rendos) —
50c mų laikų.
Namų pardavimai —
75c
Miestelis turi pašto agen“DIRVA”
tųrą ir ugniagesių koman
C820 Superior avė. Cleveland, Ohio dą.
Senas Mokinys.

tavimo laikus, pripasakojo
savo vaikams nelemtų nuotikių iš savo gyvenimo ir
nebūtų pasakų. Tat Ameri
kos Lietuvių jaunoji karta
juodai Įsivaizduoja savo tė
vų krašte, purtosi Lietuviš
kumo ir dažnai net ir savo
tėvus del to niekina; dėlto
tai dabartings Lietuvos ap
lankymas yra tinkamiausias
būdas senoms klaidoms ati
taisyti; patys tėvai besisvečiuodami Lietuvoj pamaty
tų kokį gražų progresą pa
darė jų tėvynė, Lietuva, ta
pus nepriklausoma, o jau
nuoliai Įgytų teisingą su
pratimą apie tėvų šalį, ir
tie z atsiminimai jiems butų
malonus visam gyvenimui
ir tokiu budu Lietuva įgytų
daugiau draugų, o Amerika
turėtų daugiau platesnio
akyračio piliečių.

e) Amerikos Lietuvių jau
noji karta daro didelę
skriaudą sau ir Lietuvių
tautai kai bereikalingai ir
savęs negerbdami naikina
JIIII1IIII1IIII! II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll'.
savo Lietuviškas pavardes
Į
PADARYKIT TĖVUI MALONUMĄ!
Į ir nesistengia gerai išmokti
Tėvų Diena ši Sekmadienį
i Lietuviškai kalbėti: pavar
Padovanokit jam ta kas ji labiausia patenkins!
dę keičiant geresniu neliksi
:
DUOKIT TĖVUI
o tik paniekos galima susi
MARŠKINIAI
= KAKLARAIKčIAI
KOJINĖS
laukti;
juk kas savęs negerE
25c aukštyn
79c aukštyn
10c aukštyn
|
E
Ę

|
E

SKRYBĖLĖS
APATINIAI
SVETERIAI
$1.00 aukštyn
25c aukštyn
$1.00 aukštyn
Rasit dideli pasirinkimą už prieinamas kainas.

THE KRAMER & REICH CO.
7002-01 Superior Ate.

Kampas Giddings Rd.

ENdicott 0981

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).
Vienatine Vietine Pastovi Lietuvių Real Estate
ir /Apdraudos Agentūra.

U P. MULIOBTS
6606 SUPERIOR AVE.

HEnderson 6729

laivu “United States”; Lie
pos 2 dieną laivu “Frederik
VIII”; Liepos 16 d. laivu
“Statendam”; Liepos 30 d.
Švedų laivu “Gripsholm”;
Rugp. 19 d. laivu “Majes
tic”.
Kas del kelionės patogu
mo, tai tas pareina kokį lai
vą pasirinkta. Lietuva turi
savo portą Klaipėdą, todėl
yra patogiausia važiuot tie
siog į Klaipėką. Švedų ir
Danų laivai veža į Klaipė
dą. Taipgi ir kai kurie An
glų linijų laivai. Važiuo
jant Amerikos, Vokiečių,
Francuzų, Holandų laivais,
Lietuva pasiekiama tik gelžkeliais (per Vokietiją ir
Lenkų koridorių).
Važiuojant-Švedų ar Da
nų laivais kaip Lietuvos taip
ir Amerikos piliečiams vizos
yra nereikalingos.
Visų Vaizbos Butų nariai
ir ypač prie Vaizbos Bu
tų sudarytos (o kur dar nė
ra, — reikia sudaryti) “Tu
rizmo komisijos” yra šiuomi
įtikinančiai prašomos į aukščiaus paduotą atsišaukimą
atkreipti visų savo apielin
kės draugų ir pažystamų atidą.
Amer. Liet. Ekonominio
Centro Turizmo Sekcija.

=

i

!
I;
;■
I;
j:
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Lietuvis Popieriuotojas ir
Maliavotojas.
Nuimti seną popierą nuo
sienų su moderniška mašina už prieinamą kainą.
Popieriavimo darbas šymet daug pigesnis ir popiera pigesnė, taigi kurie
norit pagražint savo namą kreipkitės tuojau, atliksit darbą už daug pigiau negu pernai.
1229 EAST 74th ST.

nių Lietuvių veikėjų, bet
su laiku vėl galės jų atsi
rasti.
Keliautojas.

SLA. 198 kp. į Pittsburgo
seimą siunčia du atstovu,
vienas iš jų socialistas, o
antras svyruojantis, neži
nia kokią pusę seime laikys.
Šiaip yra geri žmonės.
SLA. 354 kp. nesiunčia
jokio delegato, nes kuopos
ižde pinigų nėra ir laikai
prasti. Nors nuo Akrono į
Pittsburgą kelionė nebran

Kiekvieną Sekmadienį

YOUNGSTOWN S1
PITTSBURGH
SlilPgR

ERIE.
___,

S
ten ir
atgal

IŠVAŽIUOJA

GRYŽTA
Iš Cleveland ..8:20 ryto Iš Pittsburgh 4:00 vakare
arba 8:30 vak.
Iš E. 55th St. . .8:29 ryto
Iš Youngstown 5:35 vak.
arba
9:59 vak.
Iš E. 93rd St. ..8:3 try to

Tikietai geri tiktai koduose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE

RAILROAD

SYSTEM

;

i
;
;
!
j
Reduces Crankcase
;
Dilution
i
■ ' Nes jis dvigubai-Valytas—Nelaukit

i

rytojaus—Pirkit jo šiandien.Klausykit WHK sekmadieniais
Nuo 8:30 vakare

The Columbia Refining Co.
CLEVELAND, OHIO

Jungtuvių
t(
Valstybės
tymu jau p
metrikacijo:
dalis.
Loji šio į
pima išimti
dybų ir mii
traciją ir ji
statymų nu;
tų registrai
čiuose — vi
tuose — bu
kacijos arch
dos teismuo
kiekvieno m
nuorašas bu
titinkamam
smui saugot
Aktų regi
rėš ne vidau
terija, kaip 1
šiol, bet tei
terija per t
Vedybų c
bus pavesta
teisėjams.

Simaičio di
ti
Gegužės 1
krašto direk
bernatoriui
tydinimo ra
rius atsistat
ir prašė dir
liau pareiga:
naują direkt
ką.

Keliauja
Kaip kasu
metais, rer
19 ir 20 d'd
ninių šventė
vieta jau nu
yra pagarsė
vos šventvie
atkeliauja I
džiosios Lii
Tilžės krašto
rinti tautini
Mažosios I
viams Rami
tautos pra
simbolas: Da
mų priespa
darė šventai
budinti save
čią tautą ir
ir šviesesnę

Hol

DID

! K
Geras i
J. AMBRAZI
168 Grand i
AMBROSE, V
178 Ferry St.,
“AM. LIETU
14 Verno

PERSIGERIA KIAURAI

J. G. Polter i

į
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REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS

Birželio 1

Dovana kuria jaunu Naudosis
Nepadarysit klaidos padovanojant jaunajai Percolator, Toaster,
Waffle Iron arba kitą elektrišką padargą!.... Gražus, praktiški
ir tikrai patiks! Pasirinkit juos Elektrical League Parodoje.

INEIGA VELTUI; NIEKO TEN NEPARDUODAMA

THE ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE BUILDING

18 AUKŠTAS PROSPECT ARTI ONTARIO

P. BALTUTI!
3327 S. Hals
P. BARTKEV
678 N. Main
“DIRVA”
6820 Superii
K. MAKARE
62 Jackson St.
P. MOLIS
1730—24 SI
'.‘NAUJIENOS
1139 S. Ha
RAUKTYTĖ
123 Millbury s

1932 ’

:o perJ. Badatu j
Kadanšaukta
. Paup. Ba! ir buKaip
s taip
įtė aušelpia
ačiunas
tai nakuopa
viešai,
d nėra
lą kuolauskas
s narys
itų nuo
‘štarauačiuoti
nutarta
kuopos
labda-

sija ra
li piknii pelno
i laiku
Kuopa
pikniką,
greičiau
26 d., ,
deli pikj Clevegsta vangiamus
d kitas
■želio 26
e, kaipo
seimo,
knike,
sveikinis i kėlė į
i. GaldiVinkšrauskas.
Europiški
Lietuviai
>atenkinti.
IS.

irant
St.

Birželio 17, 1932

D I R V A

KUNIGAI POLITIKIE kiai už tai nukentėti. Jau laiko jį piktos dvasios įran rius dalykus nekreipia dė
mesio ir leidžia iš Kristaus
RIAI NEVERTI KUNI žinoma kad politika nuveda kiu.
ir prie, gobšumo, ir prie Kažin kodėl Romos po mokslo juoktis.
GO VARDO
P. Kriukelis.
žmogžudystės, ko pavyz piežius į šiuos kunigų bjau
Draus Kiaušiniauti.
Lietuviai kunigai Lietu
džius
turim
kelis.
Jungtuvių apeigas atliks Per daug mėgsta bylinėtis. Kaunas. — Daugelio Lie voje ir Amerikoje labai ne Dar bjauresniu dalyku
teisėjai.
Ąžuolų Buda, Mariampo- tuvos krašto vietų gyven patenkinti tautiška ir pir yra tai Lenkų dvasiškijos
Valstybės taryboj II skai lės aps. — Šios apielinkės tojai, sulaukę pavasario, ei meiviška spauda, kad ji ge tarnavimas Pilsudskiui, o
tymu jau priimta civilinės gyventojai labai mėgsta by na į pelkes ar raistus lau na kunigus iš politikos į ne Kristui. Lenkų vysku
ONLY $375 One Way RdUTrip
metrikacijos įstatymo 1-oji linėtis. Dėl menkiausio maž kinių paukščių kiaušiniauti. bažnyčią. Geras kunigas iš pai visiškai išsižadėjo žy
to
tik
džiaugtųsi,
nes
tas
dalis.
možio eina Į teismą teisybės Kartais susidaro ištisi tokių
between CLEVELAND and BUFFALO
miausio Kristaus mokymo,
I-oji šio įstatymo dalis a- j ieškoti. Neseniai Ąžuolų kiaušiniautojų būriai, ku kunigą kaip tik pagerbia “Mylėk savo artimą”. Jie
Autos, any size, carried for only $3.75
pima išimtinai gimimų, ve Budos gyventojas A. B. pa re labai daug lizdų iškiauši- ir pastato jį aukštoje vie nekenčia visų žmonių kurie
($4.75 July 1st to Sept. 14th inclusive)
dybų ir mirimų aktų regis traukė teisman savo kaimy niauja. Kadangi šis reiški toje.
Why
drive
when you can put your car aboard
nekalba Lenkiškai. Per ra
for less than the cost of oil and gas?
traciją ir jų ceremonijas. Į- ną, piasyuainas
prašydamas teismo
teisino pri
pri- nys labai žalingas yra Įvai Visuomenes darbe kuni-l dio iš Varėnos pranešama
More restful... cheaper . .. and saves a day.
statymų numatoma kad ak-! teisti kaimynui paskolintus riems Lietuvos laukiniams gui niekas negina veikti,' kad ten poručikas JagorsSteamers each way, every night, leaving
tik
nenori
kad
jis
politikuo-j
at 9:OO P.M.,May 15th to November 1st
tų registraciją atliks vals 5 žąsinius kiaušinius, kurių paukščiams, dėl to ir ruo
kis ir Kun. Sakalowski (iš
tų.
Dabar
kunigai
eidami
čiuose — viršaičiai, o mies jis geruoju jam negrąžinąs. šiamasi tradicinius kiaušiCleveland and Pt. Stanley, Canada, Division
gama Sakalauskas) prisiJuly 1st to September 5th inclusive on Friday,
tuose — burmistrai. Metri Tokiu jieškiniu visi kaimy niavimus visai uždrausti.— į visuomeninį darbą prisie samdė šnipų ir seka visą
Saturday and Sunday only . . . $3.00 one way;
kia tarnauti politikos die
kacijos archivai bus apygar nai labai stebisi, nes jis ne Trb.
$5.00 round trip. Any car only $3.75
Lietuvių
gyvenimą.
Kuni

vaičiui. Tas jiems patiems j
dos teismuose. Tuo budu, sudaro ir vieno lito jieškiTHE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.
gas
pavirto
tironu
ir
šni

nenauda, ir ar anksčiau ar!
East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Ohio.,
kiekvieno metrikacijos akto nio sumos. — Tsb.
Darbininkus po Vatikano vėliau kunigas turės sun- pų viršininku. Per išpažin
Ask
your
Ijscal Tourist or .
df.li
nuorašas bus siunčiamas atį vietoj atgailos ir išrišimo
Ticket Agent fer new COB E.
vėliava bur:a darbo jauni
Line
Voider,
including
Tree
"=5r***
titinkamam apygardos tei Dalyvauja Hagos Teisine
Auto Mab and details on
nuodėmių prisako visokių
Nustojo 20 Svarų
mo Sąju «ga.
our All-Expense Trips.
smui saugoti archyve.
Klaipėdos konvencijos ir
Riebumo į 4 Savaites pagyrų apie Lenkus. Lie
Aktų registraciją prižiū jos priedų kai kurių straip Kaune liaudies namų te
tuviškumą visur smerkia ir
rės ne vidaus reikalų minis snių interpretavimo byloj, atro salėje įvyko pirmas Mrs. Mae West iš St. Louis, No.,
‘Aš esu 28 metų amžiaus ir
terija, kaip buvo manyta iki kuri bus pradėta svarstyti Lietuvos darbo jaunimo są rašo:
svėriau 170 svarų iki panaudojau
dėžę Krusehen Salts tik 4 sa
šiol, bet teisingumo minis Nuolatiniam Tarptautiniam jungos draugovių atstovų vieną
vaitės atgal. Dabar svečiu 150 sv
suvažiavimas.
Laikinos
cen

terija per teismo organus. Teisingumo Tribunole Ha
Taipgi turiu daugiau energijos ir
alkanų jausmų.“
Vedybų ceremonalė pusė goj Birželio 8 d., Lietuvos tro valdybos pirmininkas J. neturiu
Riebus žmonės turėtų gerti šauk
atidarydamas štuką Krusehen Salts stikle karste
bus pavesta atlikti taikos Vyriausybės agentui (at Bernotas
rytais prieš pusryčius—jos
teisėjams.
“L. U.” stovu) yra paskirtas Lietu trumpai pažymėjo sąjungos vandens
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas
numažinti savo svorį kaip patyrė
vos Ministeris Londone p. kūrimosi raidą ir tikslą— tūkstančiai
vyrų ir moterų.
organizuot
darbo
jaunimą
Gaukit bonką Krusehen Salts if
Simaičio direktorija pasi V. Sidzikauskis.
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks
Lietuvos tautiniu teisėju, po Vatikano vėliava.
traukė.
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei
Prof.
Pr.
Dovydaitis
skai

ta bonka nepertikrins jus kad tai
Gegužės 27 d. Klaipėdos kaip jau buvo pranešta,
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
krašto direktorija įteikė gu svarstant šią bylą, bus Vy tė paskaitą. Sąjungos tik ti riebumo—pinigai bus grąžinti.
bernatoriui Gyliui atsista tauto Didžiojo universiteto slas — ugdyt jaunimą kata
tydinimo raštą. Gubernato profesorius M. Romeris. likų bažnyčios kūrėjo mok
“L. A.” slo dvasioje. Jaunimas turįs
rius atsistatydinimą priėmė
būti doras, reikiamai su
ir prašė direktoriją eiti to
prasti tautybės sąvoką ir
liau pareigas, kol jis paskirs
Modernina seniūnus.
naują direktorijos pirminin Rokiškis. — Neseniai ap kovoti tada už darbininkų
ką.
E. skrities viršininkas paragi reikalus. Nariais gali būti
no seniūnus įsigyti dvira Lietuvos piliečiai praktikuo
Keliauja į Rambyną.
čius. Viršininkas nurodo, ją katalikai nuo 15 metų.
“D.”
Kaip kasmet, taip ir šiais kad ši susisiekimo priemonė
metais, rengiama Birželio palengvinsianti seniūnams
19 ir 20 d d. iškilminga Jo darbą pildant pareigas. Vi Kauno chorų dainų šventė.
ĖL “Dirva” turi pranešti savo skaitytojams link
ninių šventė Rambyne. Šita dutiniškas dviratis dabar Lietuvos chorų dirigentų
smą naujieną — nors dar nepasibaigė “KLA
vieta jau nuo gilios senovės Lietuvoje kaštuoja 200-250 suvažiavomo proga Gegužės
JŪNAS”, šiuomi pranešame kad K. S. Karpiusmėn. 31 d. Kaune chorų di
yra pagarsėjus kaip Lietu 1litu.
Parsiduoda visose Vaistinėse.
*" —Tsb.
Naudokit WELDONA Tablets
Karpavičius rašo naują puikią apysaką vardu “JUODO
vos šventvietė. Ten kasmet
rigentai provincijos drau Reikalaukit
DYKAI, pilnai iliustruo
atkeliauja Mažosios ir Di
Visi labai atpigo.
gams ir jų chorams pagerb tos 24 pusi, knygelės, “History of
KARŽYGIO SŪNŪS”. Visi dar atmenat tą Karpavi
RHEUMATISM’, su nurodymais ir
džiosios Lietuvos, kaip ir Antazave, Zarasų, aps.— ti miesto sode vasaros teat aprašymais
reumatizmo perų, į
čiaus puikią apysaką — “JUODAS KARŽYGIS” — ku
WELDONA CORPORATION
Tilžės krašto Lietuviai stip Šį pavasarį visi žemės ūkio re ruošia dainų ir giesmių
Desk 7, Atlantic City, N. J.
ri penki metai atgal sukėlė nepaprasto sujudimo ir pa
rinti tautinę idėją. Ypač gaminiai čia labai atpigo. šventę, kurioj šeši dalyvau
traukimo skaitytojuose. Ta knyga (420 puslapių didu
Mažosios Lietuvos Lietu Pigiausi bus kiaušiniai, ku ją chorai atliks po tris gies
Aš Pasakysiu Veltui
viams Rambynas yra musų rių 10-čiai moka tik 30 cen mes bei dainas. Gale visų
mo) išsibaigė kaip bematai vos tik iš spaudos išėjus.
Kaip Gydyti
tautos praeities kilnumo tų. Pigus ir naminiai pauk choras (apie 400 žmonių)
Dabar bus tęsinys tos apysakos — taip pat bus ilga ir
simbolas. Dar būdami sveti ščiai. Kiaušinių atpigo prie bendrai padainuos. Šiai dai
mų priespaudoj, Lietuviai žastis bus sumažėjusio už nų šventei ruošti sumany
žavėjanti, skaitymo užteks bent porai metų. Kaip greit
darė šventas priesaikas iš sienin išvežimo. Daugiausia mas Kauno chorų dirigen
pasibaigs ėjęs laikraštyje “KLAJŪNAS”, jums bus pa
budinti savo besnaudžian- kiaušinių iš Lietuvos buvo tuos kilo vos prieš viena Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir
tiekta “JUODO KARŽYGIO SŪNŪS”.
skaudamas vietas su Emerald Oil, ir
čią tautą ir vesti ją į laisvę išvežama į Vokietiją, su ku mėnesį. Nusistatyta tokias apriškit
kojas. Naudokit bandažų 3
ir šviesesnę ateitį. “L.A.” ria pastaru metu kilus gin- Kauno chorų bendras dainų colių pločio ir gana ilgų kad gerai
PRIE TO, po senovei “Dirvoje” bus talpinama apra
vyniokit nuo apačios j
šventes ruošti kas pavasari. apsivyniotų,
šymai Lietuvos Miestų, Miestelių, Piliakalnių ir kitų žy
viršų iki ‘kelio, kaip kraujas teka
“L. A.” gyslose. Nebus daugiau trukusių
čams, pablogėjo ir kiaušinių
išvežimo sąlygos. — Tsb.

® IŠ LIETUVOS <

Niagara falls

Juodo Karžygio Sūnūs

V

Kojų Ligos

Holland=America Line

MRS. MARY LAAS

DIDELE EKSKURSIJA

i i.ikti v-a

Rengia
Lietuvių Laivakorčių Agentų
Sąjunga Amerikoje

MILLINERY
1309 ADDISON RD.
Corner Superior avė.

Hats from $1.88 and up.
Clean Goods.
Come to us and help the neighbor
hood.

LIEPOS 16 DIENĄ
Sėdant į laivą išvakaro

Į

KLAIPĖDA

(Per Rotterdam)

Geras maistas ir patarnavimas, namine nuotaika
.Informacijų kreipkitės į:

1

J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. B’klyn, N. Y.
AMBROSE, V. W.
178 Ferry St., Newark, N. J.
“AM. LIETUVIO” Agentūra
14 Vernon St.
Worcester, Mass.
P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St.
Chicago.
P. BARTKEVIČIUS
678 N. Main St. Montello’, Mass.
“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland,O.
K. MAKAREVIČIUS
62 Jackson St. Ansonia, Conn.
P. MOLIS
1730—24 St. Detroit, Mich.
‘.‘NAUJIENOS”
1139 S. Halsted St. Chicago
RAUKTYTĖ J.
123 Millbury st. Worcester, Mass.

J. SEKYS
226 Park St., Hartford, Ct
K. SIDABRAS
342 W. B’way, S. Boston, Mass.
V. M. STULPINAS
3400 S. Emerald Av. Chicago, Ill.
A. S. TREČIOKAS
197 Adams St. Newark, N. J.
J. J. URBSZO
187 Oak St. Lawrence, Mass.
A. VA RAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa
J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct
“VIENYBĖ”
193 Grand St., B'klyn, N. Y.
VELECKIS, A.
502 South Av. Bridgeport, Conn.
J. ZOLP
4559 S. Paulina St.,
Chicago

6824 Superior Ave.

TODĖL tai privalot išrašyti “Dirvą” savo giminėms ir
draugams Lietuvoje ir kitose pasaulio dalyse esantiems.

1310 Russell Road
1

į
C
r

I

Dr. S. T. Tamošaitis g
(THOMAS)

g

Lietuvis Dentistas

į

1304 East 68th St.

J 1

1

}

f Kampas Superior Avenue I
(Virš Lietuvių Banko)
j

Tel. ENdicott 1378

|

T Ofiso
Telefonai
Namų
?MAin 1773
KEnmore 4740^

l P. J. KERŠIS

i
Ž 1114 Standard Bank Bldg. 1
T
v

£ Baigęs teisių mokslų Cumber- J
a land Universitete ir darbuojas .Į.
!į
su Teisių ofisu advokatų 4
J.
Collister, Stevens ir
1

|

TODĖL, tai jus privalot platinti “DIRVĄ” visomis galėmis, nes tai yra laikraštis kuris jums nieko nežada, bet
duoda tai kas jums maloniausia ir mėgiamiausia.
TODĖL tai privalot kalbinti savo draugus ir kaimynus
Amerikoje skaityti “Dirvą”;

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

mių vietų, daugybė kurių yra jums gerai pažystama ir
žinomą. Taigi, “Dirva” buvo ir pasiliks mylimiausias
jūsų laikraštis Amerikoje.

K. STONIS

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Populiariu ir nauju garlaiviu

STATENDAM

gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus' trukdančio skausmo
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

Kurzenberger

X Su visais teisių reikalais Lietu- 7
I
viai, Slavai, Lenkai ir Rusai •
J kreipkitės prie musų.

TODĖL tai privalot stengtis prenumeratas savo ir savo
giminių kada baigiasi.

DOVANOS. Šalip puikių raštų, kurie vieni viršija
laikraščio vertę jeigu pirktumėt paskiroje knygoje, dar
kiekvienas “Dirvos” skaitytojas gauna $2.00 vertės kny
gų dovanų už NAUJĄ metini skaitytoją, išrašydamas
“Dirvą” giminėms Amerikoje arba į kitas šalis. Šias
dovanas gauna ir patys NAUJI skaitytojai kurie sau už
sirašo “Dirvą” visam metui.
“Dirva” metams $2.00 Amerikoje.
Kanadoje $2.50
Lietuvoje ir kitur $3.00.
Pusei metų pusė kainos.
(Už pusmetines prenumeratas dovanos nesiduoda jokios)

PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPONUS.

DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

Birželio 17, 1932

"DIRVA

Kas

Girdei Clevelande-Apteiinkese ;

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENclicott 4486—Atdara vakarais,
1 ANKĖSI svečiai.
Birželio
10 d. pakeliui j Chicago Clevelande sustojo SLA. iždo globė
jai J. Januškevičius ir M. A.
Raginskas, kurie važiavo pas
SLA. iždininką peržiūrėti kny
gų sąryšyje su seimu. Sve
čiai apsilankė “Dirvos” redak
cijoje, matėsi su keletu vietos
veikėjų, ir pernakvoję sekanti
rytą anksti iškeliavo Chicagon.
Pasiteiravus apie SLA. sei
mo delegatų skaičių, pasakojo
kad šymet nebus nei pusės de
legatų kaip buvo 1930 metais,
nes mandatų j centrą susiųsta
apie 250.
j

APSIVEDĖ. Birželio 11 d.
katalikų bažnyčioje ant Supe
rior ir E. 41 St. apsivedė p-lė
E. j. Skodžiutė su Geo. Holmerick. Vestuvių pokilis atsibu
vo Lietuvių salėje.

ViSI I “DIRVOS”
PIKNIKĄ!

STADIUM OPERA

Antras smagus šio pavasario
“Dirvos” piknikas įvyks Andesono farmoj šį sekmadieni.
Dalyvaujantieji gaus daug do
vanų prie įžangos tikietų
Atsilankykit praleidimui die
nos drauge su daugybe savo
pažystamų ir draugų. Bus ge-j
ras orkestras šokiams ir gale-1
šia pasišokti iki vėlam vaka
rui.
Įžanga visai maža, o smagu-,
mo turėsit visą dieną. Vai
kams įžanga veltui, taigi atsi
vežkit ir juos, lai buna kartu
su Lietuviais, lai žaidžia kartu
su savais, išaugs geresni Lie
tuviai ir suaugę nesiskirs nuo
musų.
Taipgi neužmirškit trečio di
GEORG FASSNACHT. Jr.
delio “Dirvos” pikniko, kuris Šalip žymių pasaulinių operos
bus “Fondžiulajaus” dieną, pir artistų kurie dainuos Clevelando va
madienį, Liepos 4. Vieta ta pa sariniam operos sezone miesto stadiume nuo Birželio 29 iki Liepos 0
ti — Andersono sodne.
d., bus dar vienas žymus tarptauti
Kviečiame kaimyniškų mies niai žinomas dainininkas, kuris nie
tų 'Lietuvių atsilankyti, ypač kad dar nedainavo operos scenoje.
Akroniečius ir Youngstownie- Jis yra garsus Georg Fassnacht, Jr.,
pasižymėjęs Vokietis aktorius kuris
čius.

IŠLYDĖJO. Pirmadienį išva
žiavo į New Yorką, palydėdami
savo dukrelę Stefaniją, Petro
nėlė ir Pranas Kundrotai. Iš
vežė ją savo automobiliu ir pa
lydėjo iki laivo “Berengaria”,
kuris išplaukė Birželio' 16 d.
S.L.A. DELEGATŲ išleistu
Apsilankė ta proga ir pas
vės. Sekmadienio vakare, Sto
gimines Brooklyne.
rio privatiniam restaurante,
įvyko
smagus vakarėlis, išleis
Pereitame numeryje aprašy
tuvės
SLA. delegatų į seimą.
me apie V. Andersono vestu
Dalyvavo
visi delegatai išsky
ves buvo pasakyta kad jauna
vedė p-lė Mačytė paeina iš ša rus trijų, kurie žada ir į sei
kių valsčiaus. Turi būti: Barz mą nevažiuoti, nes jų “tuxeI js” neprosytos....
dų v., šakių apsk.
Dalyvavusieji delegatai ir
88 UŽMUŠTA. Iki pereitos svečiai gražiai pasikalbėjo, pasavaitės pabaigos Clevelando ūdiskusavo apie SLA. reika
srityje automobilių nelaimėse lus ir vėlai vakare išsiskirstė.
nuo šių metų pradžios užmušta Vedėju ir rengėju šio vakarė
lio buvo Jonas Jarus.
88 ypatos.
Į seimą važiuoja šie 14-tos
tuopos
delegatai: P. J. žuris,
51 DEPORTUOTA Nesenai
Birutė
žurienė,
K. S. Karpaviiš Clevelando deportuota 51
:ius,
J.
Brazauskas,
C. F. Petateivis. Tarp tų deportuotų
aitis,
J.
Verbyla
desėtkas buvo tokių kurie pa
Iš jaunimo kuopos Elena Gri
tys prašė valdžios išsiųsti juos
valdžios lėšomis, nes neturi dar ciūtė.
Iš SLA. 136 kuopos: J. Lebo nei pinigų. Keletas depor
/anavičius.
tuota slaptai įvažiavusių.
Jeigu suspės suprosyt savo
‘
tuxedo
” gal atvažiuos ir liku
WASHINGTONE Demokratų
sieji
delegatai.
partijos vado Garner siūlomas
Diduma delegatų yra Bačiu$2,000,000,000 viešų darbų biliniai,
kiti Gegužiniai. Bagolius, jeigu butų priimtas, duo
činio
nei
vieno.
tų daug iš tos sumos ir Cleve
Važiuoja
keletas ir svečių į
lando sričiai. Tik į Clevelando
seimą,
tarp
jų: pp. Karpavičieuosto pagerinimą butų įdėta
nė,
Petraitienė
su dukrele, A.
$410,000, Ohio valstijoje pasta
tyta paštų budinkų už bendrą Zdanis ir daugiau kitų, nes
seimas sulyginamai visai Clesumą $8,020,000.
/elando pašonėje ir arčiau ga
lės būti tik po 4 metų.
VINCAS BABARSKAS nuo
Ne-Delegatas.
Neff Road, išvažiuoja su savo
žmona atostogų į Pennsylva
SVEČIAI. Pas Joną Jarų
nia, atsilankys pas gimines ir
atvažiavo
savaitei laiko iš Chidalyvaus vestuvėse savo gimi
cagos
Jarų
motina p. Jarienėniečio Dubois, Pa., kur yra pa
Vitkienė
ir
patėvis
M. Vitkus.
kviesti. Vestuvės įvyks Bir
želio 25 d. Laimingos kelionės.
CHAS. A. WOLFRAM, Civ
ic
Progress Lygos pirmininkas,
UŽSIMUŠĖ. Birželio 5 d. mi
tapo
paskirtas Mieto Pianų ko
rė Juozas Radzevičius, 32 m.
misijos
sekretorius. Kadangi
amžiaus, Raulo Radzevičiaus
Wolfram
darbuojasi prie Tautų
sūnūs. Jis užsimušė su taksi,
Darželių
ir
daug gelbsti Lietu
kadangi buvo šoferis. Palaido
tas Birželio 7 d. iš šv. Jurgio viams musų Darželio darbo va
bažnyčios. Liko jauna žmona ryme, dabar, likęs miesto pla
ir keturi maži vaikai didelia nų komisijos sekretorium, dar
daugiau galės prisidėti Darže
me nuliūdime.
lio
darbo pastumėjimui.
Radzevičius užsimušė kada
Jo
pagerbimui ir pasveikini
vežė du pasažieriu ir atsimušė
mui
tą
vietą gavus, rengiama
į safety zone stulpą ant St.
vakarienė
Birželio 22 d. Lie
Clair ir E. 12 St. Jo pasažietuviai
prašomi
dalyvauti. Tiriai menkai tesužeisti.
kietas $1. Gaunama “Dirvoj”,
pas P. Šukį ir O. Mihelichienę.

OHIO THEATRE
Sekantis žymus perstatymas Ohio
Teatre pradedant sii Sekmadieniu,
Birželio 19 d., yra milžiniškas vei
kalas William A. Brady’s, ‘Way
Down East’. Vaidinimas bus atlik
tas senu didingumu kaip jis vaidin
ta 30 metų atgal.

W

vaidina rolę “Kristaus” Tikybiškuose perstatymuose Freiburge, Vokie
tijoje.
Nežiūrint jo pragarsejimo ir pa
sisekimų toje žymioje rolėje Fręiburgo perstatymuose, Fassnacht tu
rėjo norą, dainuoti Wagnero operose
jam tinkamose rolėse. Per penkias
gentkartes Fassnacht šeima vaidino
‘Kristaus’ rolę Freiburge, taip kaip
Lang šeima užėmė tą pačią garbin
gą poziciją Oberammergau persta
tymuose. Dabar Fassnacht gavo
progą Clevelande pasirodyti persta
tyme Vokiškos operos, Valkyrie.
‘Valkyrie’ yra viena iš keturių
operų kuri bus perstatyta du kar
tu šiame sezone. Kitos operos yra
‘Tom-Tom’, Negrų opera, paskui di
dinga ‘Aida’ su iškilminga pergales
scena, ir ‘Carmen’ iš senos Ispanijos, garsi visame pasaulyje.
Tikietai parsiduoda pas Lyon &
Healy, 1226 Huron rd., ir yra labai
prieinami, nuo 25c iki $1, su kele
tu žemutinių eilių po $2.

PAJIEŠKAU Dėdes Juozo Gied
raičio, kilęs iš Seinų ap., Šventažerio v. ir kaimo. Amerikon atvyko
dar prieš karą, gyvena Chicagoje.
Paskutinį kartą sužinojau 1926 m.
kad dirba kokiame banke. Brangus
lede, atsiliepk, arba kas apie jį ži
lina prašau pranešti laišku, už ką
busiu dėkingas.
Jurgis Zelionis
Box 153
Sudbury, Ont.
Canada
JIEŠKAU dėdes Kazimiero Vilbasio. Gyveno Chicagoj, o dabar
nežinia kur. Jau 8 metai neturim
žinios ar gyvas ar miręs. Jei kas
iš skaitytojų žinote prašau praneš
ti jam arba man apie jį.
Mykolas Vilbasis
Pakubilio k.
Kuršėnų p., Šiaulių ap. Lithuania

B. A. BRAZIS
5905 White Ave.
Popieriuotojas ir Maliavolojas
Taipgi atnaujinu senas grindis.
Nuimu nuo sienų senas popieras su
vėliausios mados įrankiais greitai ir
gerai. Neišduokit darbo kitiems be
mano šiometinio apkainavimo. Dar
bą darom ant išmokėjimo — duokit
išpopieriuot dabar, o mokėsit vėliau.

Tel. HEnderson 2136

šviežios ir rūkytos mėsos už visai žemas kainas.
Ateikit apsipažinti. Nauji savininkai.
• '
A. JAKŠTAS, Bučeris.

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų, po 5 kambarius, G22
E 128 St., arti Shaw avė., gerame
stovyje, yra vaismedžiu, kaina tik
$5 500. šaukit Mr. ROSEN,
CHerry 7935) vakare GLenville 2593
arba 937 GUARDIAN BLDG.
KAMBARIAI NUOMAI
C kambariai, didelis porčius, su
ntaudyne, skiepas, visi įrengimai.
Yra garadžius. Visai pigiai.
7607 CORNELIA AVE.

JIEŠKAU APSIVED1MUI
pagyvenusios merginos, tarp 37-40
metų amžiaus. Atsišaukit laišku su
p inu aprašymu apie save. Kreip
kitės:
(27)
M. K.
4627 Broadway
Cleveland, O.
JIEŠKAU Antano Polskio,
laikus gyveno Lawrence, Mass.
siunčiami laiškai gryžo atgal.
sai yra vedęs, paeina Aulelių
mo, Svėdasų parapijos.
A. Prūsas
2408 So. 7th St.
Akron,

Iš Collinwood

ING/VLLS, kuris laimėjo no
minacijas ant gubernatoriaus
“šlapia” platforma, rinkimams
išleido $64,461.
Cooper išleido apie $20,000.
Brown — apie $25,000.

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios
ypatos:
Teklė Mašnickienė .... Lt.
Musų Rytojus ................
J. -Narkevičius ..............
Marijona Bubelienė ......
Petras Pečiulis .................
Marcelė Jesevičienė ........
Pranas Baikauskas ....
Anelė Jurčienė .................

150
10
30
100
130
50
100
150

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra

ilgus
Jam
Ji
kai

Ohio

NAMAS PARSIDUODA
1248 Addison rd., 8 kambarių
vienai šeimai, arti bažnyčių;
greitam pardavimui kaina visai
žema. Su visais įrengimais. At
sišaukit tuojau. Telefonas
KEnmore 4593-J.

IŠSIDUODA didelis prieša
kinis kambaris, gražiai išpuoš
tas, Lietuvių šeimoje, kaina vi
sai prieinama, šaukit Hender
son 2136 arba 5905 White avė.
SMAGUS naktinis piknikas
bus Andersono farmoj šio šeš
tadienio vakare. Pradžia 7:30,
įžanga veltui. Gera muzika.

Antras ‘Dirvos’ Piknikas

Sekmadienį Birželio-June 19d.
VISIEMS GERAI ŽINOMOJE VIETOJE

Andersono Fermoj

PIKNIKAS
TEATRAS — KONCERTAS

Collinwood P. šv. N. Pagalbos
parapijos salėje ir darže
18022 Neff Road

GREEN

ROAD

Sekmad BIRŽELIO 19 d.

i pietus nuo Euclid Avenue

Įžanga į daržą ir šokius 25c.,
vaikams veltui. Koncertui ir
teatrui įžanga visiems ICc.
Pikniko pradžia 2 po pietų

ĮŽANGA SUAUGUSIEMS 25c.
Vaikams dykai. Atvežkit juos

Liet. Tautiškas Benas išpildys
didelę dalį programo. Parapijos
ir L. Vyčių chorai dainuos. Ko
medija ‘Lietuvos Prezidentas’ ir
visas programas tęsis 45 miliu
tas. Pelnas parapijai.
Kviečia Komitetas.

Užkviečiame, visus vietinius ir aplinki
nių miestelių Lietuvius i šj gražų pasilink
sminimą. Privažiavimas geras. Iš Akrono reikia važiuoti per Bedford, Route 8,
iki Mayfield Road, pačiame Clevelande.
Tada pasukus j dešinę važiuoti iki Green
Road. Tada sukti po kairei ir už kelių
minutų rasit pikniko ženklą.

Shepard ir Urbšaitis
1024 E. 77 St. ir 1427 E. 92 St.
POPIERIUOJAM NAMUS
ir maliavoj am viduj ir iš lauko.

Darbas atsakantis ir kainos priei
namos. Reikale kreipkitės į mus
arba telefonuokit:
(23)
HEnderson 2113

SPECIALI
For a Short Time
DRY CLEANING
Men’s’Suits or O’coats
49c
Suits or O’coats Sponged
and Pressed
25c
Ladies’ Spring Coats or
Dresses
69c

Skaitykit — temykit — TREČIAS MILŽINIŠKAS
“DIRVOS” IŠVAŽIAVIMAS bus toje pačioje

PIRMAD. LIEPOS-JULY 4

Rosedale Dry Cleaning
6702 Superior Ave.
—No delivery—

Atidarymo Proga — Moterims ir Merginoms
Specialiai Žemomis Kainomis
Shampoo and Finger Wave ...................................... 50c.
Shampoo and Marcel .................................................. 50c
Finger Wave............ 3. . 5c
Marcel................... 35c
Oil Shampoo and Set $1.00
Henna rince and set 75c
Plain Facial $1.
Pimples and blackheads removed.

KITOS EKSKURSIJOS

Kreipkitės pas savą Lietuvę specialistę.

HEnderson 9649

Kurie turi išvažiuoti anksčiau, arba gales važiuot tik vėliau vasarą, ga
li rengtis su viena iš sekančių ekskursijų puikiausiais laivais:

1330 Giddings Road

ŽJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllll11111111111111111111111111111 H III IIIIII1II1IIEI1IIIII!IIIIIIII*—

NAUJAS “MARGUTIS”
atėjo, gaunamas “Dirvos” kny |
gyne. Atminkit, dabar “Mar =
gutis” išeina kas dvi savaitės
ir daug pigesnis, tik 10c. nu =
meris.
=

6926 Superior Avenue

PASKUTINIS PRANEŠIMAS
j
‘ajieškau savo vyro Vinco Yuręilo, kuris yra pasisalinęs apie trys
u.etai. Jeigu neatsilieps bėgyje 30
donų paduosiu del atsiskyrimo.
E. Yurgilienčs
1259 East 79th St.
Cleveland, O

o pasažieriai dainavo Vanagai-j
čio dainas, net giraite skambė
jo. Butų malonu kad Rukšte1 ; su savo ekspresu pasirodytų
PIKNIKAS. Pereitą sekma p kilike Birželio 19 d. ant Neit
dienį nauja parapija su Vytau road, parapijos sodne.
to draugija turėjo bendrą pik
Piknike Buvęs.
niką darže prie E. 260 St. ir
St. Clair. Publikos suvažiavo
SLA. 362 kuopos pusmetinis
pusėtinai. Vieta graži ir erd
susirinkimas įvyks Liepos 6 d.,
vi. Daugumas atvažiavusių tu
nuo 7:30 vai. vakare, Slavų sa
rėjo klaidą su vietos radimu,
lėje, ant Holmes avė. Visi na
nes šalimais buvo kitas pikni-1
riai bukit laiku, nes yra svar
kas vadinamų progresyvių, ku-|
bių reikalų, aptarimas kaip surie turėjo išdėję ženklus tai ir
fnažinti nariams mokestį. Kuo
mūsiškiai matydami iškabas
pos valdyba turi planą panai
patraukė pas juos. Apie vaka
kinti mokestį mokamą kuopos
rą pradėjo vieni pas kitus nu
reikalams.
A. Dubauskas.
eiti ir susiėję gražiai kalbėjo
si, nes visi t'c patys Lietuviai,
nors nekuriu kitokių minčių.
J. J. LAZICKAS
Rukštelis atsižymėjo gerai
JEWELER — RADIOS
su savo ekspresu (troku) vež
6407 Superior Ave.
damas piknikierlus, nes troke
Prie E. 66th Street
buvo muzikantas, kuris grojo,
, —ENdicott 4638—

ALBINA BEAUTY SHOP

jau 1

RELIABLE CASH MARKET

Važiuojat Lietuvon? Rašykites j “Dirvos” Ekskursija.
—- ------------------------- ,

=

=

“Frederik VIII” — Liepos 2 d. per Kopenhagą

MRS. A. JAKU B S

I

(A. JAKUBAUSKIENĖ)

i

“Statendam” — Liepos 16 d. per Holandiją

=

“Gripsholm” — Liepos 30 d. per Švediją
“Majestic” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greitas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligonių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžiningos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit.

= 6221 Edna Avenue

=

KELIONEI DOKUMENTŲ kreipkitės Į “Dirvos” Agentūrą °®

=

ENdicott 1763 =
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Kreipkitės informacijų j:

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

