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KLAIPĖDOS BYLA
Klaipėdos Lietuvių Kivirčių su Vokiečiais Klausi

Kharkovas, Ukraina. — Rusija norinti taikos, ta
mas Sprendžiamas Haagos Tribunole.
Badas ir atiminėjimas nuo čiau jos kariumenė pasiren
savybės pasiekė to laipsnio gus karui. Rusija, nepasi
Kaunas. — Šiuo laiku jo atšaukimas priveda ir
kad Ukrainiečiai pradėjo tikėdama Japonijai, nori
bėgti iš savo gyvenamų vie būti prisirengus visokiam Lietuvos visuomenę labai prie kitų direktorijos narių
pareigų nusfojimo;
tų. Sakoma, milijonai nu Japonijos žygiui Azijoje. jaudina vadinama Klaipė
4. Tuo atveju, jei teisė
skurusių žmonelių, susidė “Mes kovosim iki pasku dos byla, kurią Tarptauti
atšaukti direktorijos pirmi
ję savo skarmalus ant pe tinio lašo kraujo prieš Ja nis Haagos Tribunolas pra
ninką tegalima tik kai ku
čių, keliauja kitur, nors ne poniją ar kitą šalį kuri no dėjo svarstyti Birželio 8 d.
riomis sąlygomis arba kai
žino. kur ir ką ras. Jie ei rės sovietus pulti ir neigti Šiek tiek prisiminsime ši
KONVENCIJA LABAI Iš NUSIGINKLAVIMO na per Stepus pietinės Ru jų teises”, sako sovietų va tos garsios bylos istoriją. kuriomis aplinkybėmis, tai
ar Boetcherio atšaukimas
KONFERENCIJOS
TRUKŠMINGA, TIK
sijos, kur koks takas, ke dai.
Praeitų metų pabaigoj tuo yra taisyklingas tomis ap
Geneva, Šveicarija. —Čia lias ar gelžkelis randama.
RAI “DEMOKRA
metinis Klaipėdos krašto
IR DARBININKŲ ŽINIOS
tęsiasi
valstybių nusigink Kurie bando eiti per ru- Kaip pastaru laiku daly Direktorijos pirmini n k a s linkybėmis kuriomis jis įTIŠKA”
lavimo konferencija, daran bežių į Lenkų valdomą Uk kai stovi, karo pavojus tarp Boetcheris, Vokietis, visai vyko;
Kaip algos numažejo. Bė
gyje pastarų dviejų metų, Chicago, Ill. — Birželio ti mažą progresą. Ameri rainos dalį arba į Rumuni sovietų ir Japonijos pra nešiklausdamas Centro Vy 5. Ar Simaičio pirminin
kaip rodo surinktos žinios 30 d., po pusiaunakčio, De kos atstovų pasiūlymą su ją, tie šaudomi. Apie bėgi ėjęs. Japonijos ir Rusijos riausybės, nuvyko į Berliną kaujamos direktorijos su
darymas aplinkybėmis ku
iš 1,718 biznio įstaigų šioje mokratų partijos konvenci mažinti visą apsiginklavi mą iš sovietų rojaus jau vi vadai elgiasi atsargiai.
tartis su Vokiečių vyriau riomis jis įvyko, yra taisy
Trys
priežastys
kurios
šalyje, darbininkų algos su ja nubalsavo už atšaukimą mą visu trečdaliu, paliekant sas pavasaris kaip eina ži
sybe buk tai Klaipėdos
mažėjo 13.9 nuoš., perdėti- prohibicijos įstatymo, tokiu du trečdaliu dabartinio ap nios, nors sovietai bando tą gali iššaukti Rusų-Japonų krašto ekonominiais reika klingas ;
nių algos sumažėjo 20.3 hudu Demokratai atvirai siginklavimo, parėmė 26 ša užginčyti ir skelbia kad bė karą yra šios: Pirma, koks lais. Tokis tarimasis su 6. Ar Klaipėdos krašto
lių atstovai. Japonija nu gą kaimiečiai iš Rumanijos nors prasišokimas Mandžu- svetima vyriausybe, kad ir gubernatoriaus pad arytas
nuoš., šiaip kitų tarnautojų pasidaro “šlapi”.
siginklavimui nepritaria bi į Ukrainą ir juos šaudą Ru rijos generolų; antra, ne ekonominiais reikalais, jau Kovo 22 d. 1932 m. seime
algos sumažėjo 15.9.
Konvencija su didžiausiu jodama Amerikos.
autorizuotas pasiel girnas
lio paleidimas yra taisyk
Tos skaitlinės apima tik entuziazmu kokį parodė da
manijos parubežio sargyba. Japonų militaristų; trečia, peržengia autonomijos są
lingas
kad Simaičio pirmi
Šis
Amerikos
atstovo
pa

algas gautas pora metų at lyvavus minia iš 20,000, nu
Žmonių be duonos ir be Rusu caristu kėlimas suiru voką ir statutą. Į Boetche
ninkaujama
direktorija ne
gal ir kiek moka tose pa balsavo didele dauguma bal siūlymas labiausia paliestų vietos yra perdaug ir so
rio kelionę tuojau atkreipė gavo seimelio pasitikėjimo.
čių.
‘
čiose vietose dirbantiems sų — 934 prieš 213 — rei Angliją. Francuzija sako vietų vyriausybė nežino ką
dėmesį Klaipėdos Guberna
sutiktų, tik nori užtikrini su jais daryti. Jie, jieško Japonija iš savo pusės torius, kuris keliais raštais Nurodytais šešiais punk
dabar.
kalauti panaikinimo Prohi
patiekė Suv. Valstijoms pa
tais signatorai iškėlė HaaTose 1,718 įstaigose 1929 bicijos įstatymo ir iki tas mo apsaugos.
valgyt, nes badauja. 1931 sargą kad jos nesistengtų ragino Boetcherį pasiaiš
goje bylą. Žinoma, kol kas
m. dirbo 3,258,666 darbinin hus padaryta, sušvelninimo
metų derlius buvo prastas kištis į Azijos reikalus ir kinti. Netrukus reikalas
jais
pasisakyti butij labai
kai. 1932 m. jose užlaiko prohibicijos, kad butų leis KELSIS 10 MYLIŲ Į ORĄ ir jo neužteko. Kurie dar
iškilo Krašto seimelyje, ku sunku. Tai netrukus išgir
nebandytų
tenai
šeiminin

2,391,099, arba 26.6 nuoš. ta išdirbti ir parduoti vy Garsus Europoje gamtos turi iš ko mokėti už trauki
riame Boetcheris besiteisin
mažiau.
tyrinėtojas Prof. August nį, bando išvažiuoti į toli kauti. Tokis pasikėsinimas, damas nemažai susikom sime iš Haagos Tribunolo.
nas ir alus.
Maždaug yra nustatyta Konvencija, kartu ir joje Piccard rengiasi pasikelti Į mesnius Rusijos miestus, pareiškė buvęs Japonijos promitavo. Be to, seimely Šiaip ar taip bet ši byla
kad 1929 m. Suv. Valstijo dalyvauja svečiai, sukėlė orą 10 mylių ar daugiau, bet traukiniai .taip užgrūs ambasadorius Washingtone je paaiškėjo kad Boetcheris Lietuvą jaudina, nes ją pra
laimėjus pakryptų ir Klai
se- Už (lgas dirbo 45,000,06u tokias ovacijas kada estra kur jau baigiasi žemės tik ti kad reikia laukti po ke reikštų karą.
su Vokiečių vyriausybe tu pėdos reikalai, žinoma tik
darbininkų, vyrų ir mote doje pasirodė Alfred E. rasis oras.
lias dienas iki ateina tušrėjo oficialius posėdžius,
rų. Jeigu pritaikyti virš- Smith, kuris išėjo kalbėt už
Piccard yra Šveicaras ir tesnis vagonas. Žmonės sė MUSSOLINI APIE KON per kuriuos svarstė “Vokie ne Lietuvos naudai. Vo
FERENCIJĄ
kietininkai vėl drąsiai ban
mintų 1,718 įstaigų darbi
panaikinimą
prohibicijos, pasirinko Zurichą savo pa- di ir miega prie savo baga- Roma. — Italijos premje čių tautai labai rupimus ir dytų kelti savo galvas, ypač
ninkų sumažinimą 26 nuo
kad rodės auditorijos što sikielimo vieta. Kaip .tik ■žų stotyse ir aplink stotis. ras Mussolini kalbėdamas opius klausimus” (supran tada kai krašto seimelis ir
šimčiais, reikia spėti kad kas nukils.
pasitaikys geras vėjas į pie Aiškus dalykas kad tokia
apie Europos ekonominę tama kad tai Klaipėdos direktorija yra jų gaivalų
visoje šalyje bedarbių turi
tus
per
Alpų
kalnynus
jis
padėtis
Rusijoje
negalės
il

Kartu su prohibicijos at
konferenciją kuri atsibuna krašto grąžinimo Vokieti įtakoje.
būti 11,000,000.
savo
žygį
bandys
atsiekti.
gai
tęstis.
Ukrainiečiai
su

šaukimu Demokratų kon
Lausannoj, Šveicarijoj, sa jai klausimai). Kartu su Apie Klaipėdos bylą, po
vencija priėmė ir savo par Jis nori ištirti aukštumas kils — jie gatavi sukilimui. ko kad konferencijos nieko Boetcheriu Berline viešėjo jos sprendimo H a a g o j e ,
Streikerių kova valtyse.
tijos platformą sekantiems kokiose dar jokis žmogus Jie nori suvienyt savo tau negelbės iki valstybės ne dar ir kitų Klaipėdos kraš “Dirvos” skaitytojams dar
Bellaire, O. — Birželio 28
tą ir gyvent savistoviai. Tą nuims prekybos barjerų, iki to Vokiškų partijų atsto
prezidento rinkimams bei nebuvo.
parašysime.
J. K. Ss.
d. čia įvyko ‘laivyno mušis’
Pernai
vasarą
jis
buvo
jie darys, nes Rusijoje Uk nebus paliuosuota laisvas vai: Gubba ir Baltramiejus.
šalies valdymui jeigu rinki
Ohio upėje, tarp streikuo mus laimėtų, ši plotforma pakilęs balionu iki 50,000 rainiečiai gyvena kaip tik
Savo kelionei pinigus paė
jančių angliakasių ir kasyk atsižymi nepaprastu trum pėdų aukščio ir išbuvo ore tokiame laipsnyje kokiame arba visai palengvinta pre
EUCHARISTIŠKAS KON
mė iš Lietuvos iždo.
kiavimas
vienos
šalies
su
lų sargybinių, kurie gabe
17
valandų.
Ilgai
apie
jį
GRESAS AIRIJOJ
komunistai
nori
matyti
kapumu, visai priešingai negu
Paminėtoms aplinkybėms
no upe streiklaužius į ka šioje pat salėje virš savaitė nieko nežinant net manyta pitalistinių šalių darbinin kita.
paaiškėjus, Klaipėdos Gu Dublinas. — Birželio 22
syklas dirbti. Kasyklas pi laiko pirmiau priimta Re- kad jis žuvo, bet vėliau su kus: išbadėjusius ir susku
SUSITAIKO KAIP KUR bernatorius nesutiko toliau d. popiežiaus atstovas kar
ketuoja apie 500 streikerių.
publikonų platforma, kurio rasta nusileidęs kalnuose. rusius, nes tik tada, sako
Berlinas. — Hitlerio fa laikyti Boetcherį Direktori dinolas Lauri atidarė 31Kompanija norėjo apsilenk
komunistai, darbininkai su šistai ir jų priešininkai ko jos pirmininku ir krašto mą Eucharistišką (Šv. Sak
je prirašyta juros žodžių.
ti piketų ir valtimis gabeno Demokratų platforma susi DAR VIENA REVOLIU kils kada bus išbadėję ir
munistai, kurie veik kas seimelyje iškėlė jam nepa ramento arba Dievo Kūno)
streiklaužius skersai upę, deda iš 1,396 žodžių, tiktai
spaudžiami........
CIJA
dien tarp savęs mušasi, su sitikėjimo klausimą. Tačiau kongresą. Į Dubliną suva
ką patyrę streikeriai įsig- ketvirtdalis Republikonų Bankohg, Siam. — Ši val
sitarę Prūsijos seime per Boetcheris, turėdamas sei- žiavo iš viso pasaulio į mi
jo valtis ir nuplaukė pasi
stybė iki šiol buvo visiška 200 UŽMUŠTA LEDAIS leido bilių panaikinantį už melyj Vokiško gaivalo dau lijoną katalikij bažnyčios
platformos įtalpos.
tikti streiklaužių. Mušis įKą Demokrati nominuos monarchija, kur karaliaus Honan provincijoje, Chigumą, vis dėlto gavo pasi galvų ir šiaip tikinčiųjų.
vyko irklais. Streiklaužiai kandidatu į prezidentus dar žodis reiškė viską. Pereitą nijoje, pereitą savaitę siau draudimą rengti politiškas
tikėjimą. Tada Guberna Kongresas užsibaigė Bir
buvo priversti gryžti atgal. nežinia, nes stipriausi kan savaitę tačiau karalius tu tė smarkus ledai kurie už demonstracijas Prūsijoje.
Kadangi ir fašistai ir ko torius sudarė naują Simai želio 27 d.
rėjo išsižadėti savo teisių kapojo 200 žmonių, tūks munistai mėgsta demons čio Direktoriją, o vėliau pa Gryžtančius iš šio kong
8 užmušta. Ant Santa Fe didatai — Smith ir Roose
tančius sužeidė, daugybė truoti, šį bilių perleidę jie leido ir seimelį. Del Boet reso katalikus kuriems rei
gelžkelio, netoli Colorado velt — bando vienas kitam ir pripažinti konstitucinę
susirgo.
turės dar daugiau kruvinų cherio atstatymo Vokiečiai kėjo vykti per šiaurinę Ai
Springs, Col., Birželio 28 pastot kelią, turėdami daug valdžią. Sukilimą prieš ka
ralių vadovavo kariumenės
rėmėjų,
bet
permažai
reika

muštynių tarp savęs. Per Vasario mėnesį Tautų Sl- riją, užpuolė Airiai protesd. važiuojant traukiniui per
SENATAS ATMETĖ BO eitą savaitę politiškose peš jungoje iškėlė bylą. Tautų tonai, kurie akmenais mė
lietaus išplautą upės tiltą lingam skaičiui kad gauti ir laivyno viršininkai.
NŲ BILIŲ
tynėse Vokietijoje užmušta Sąjungos Taryba ją pavedė tė, lazdomis mušė žmones
18 vaisinių vagomj sukrito nominacijas.
Washington.
— Senatas 10 ypatų.
SENATAS
PRIĖMĖ
BE

Jeigu
jie
nelaimės,
nomi

spręsti Klaipėdos autono ir sudegino popiežiaus vė
į upę. Užmušta 8 vagonų
62 balsais prieš 18 atmetė
DARBIŲ
BILIŲ
nacija
gali
tekti
tokiam
ant
mijos
statutą pasirašiu- liavas.
prižiūrėtojai ir 40 kitų su
kareivių bonų. bilių, kuris TURČIAMS PRASTAI
Washington.
—
Senatas
kurio
visi
turės
susitaikyt.
sioms valstybėms (kurios
žeista.
priėmė Wagner’o $2,300,- reikalavo $2,400,000,000 pi Čilėj, Pietų Amerikoje, buvo: Anglija, Italija, Ja AMERIKOS NAMINĖS
000,000 viešų darbų bilių, nigų išmokėjimui tarnavu paėmus valdžią į savo ran ponija ir Francuzija). Ta Suv. Valstijų gyventojai
Meksikoj streikuoja 2,500
34
PRIGĖRĖ
MEKSIKOJ
sulyg kurio ta milžiniška siems Europiniam kare ve kas socialistams, išleista čiau ir tos valstybės vengė skolingi vieni kitiems ir vi
unijistų gelžkelio darbinin
kų. Streikas paliečia visą Cuyutlane, Meksikoj, pa suma turėtų būti paskirta teranams.
patvarkymas kad turtingų aiškaus sprendimo. Del to sokioms Įstaigoms bei ban
varymui
viešų
darbų
visoje
Kareiviai,
kurių
susirin

Southern Pacific liniją.
žmonių sunai nesikreiptų į nutarta Haagos Tribunolo kams už namus ir kitokį
jūryje užgriuvo vandens
šalyje
suteikimui
darbo
be

ko
Washingtone
į
20,000
su
valdžią jieškoti užsiėmimų, pasiklausti šių dalykų:
banga po įvykusio žemės
judamą ir nejudamą turtą
Eksportas vis didesnis drebėjimo toliau juroje, ir darbiams.
tikslu priversti Kongresą nes jiems nebus duodama. 1. Ar Klaipėdos teritori 17 kartų daugiau negu ki
už importą. Per Balandžio vanduo nuplovė miestelį, Tikima kad tas bus at nutarti bonų išmokėjimą, Duos darbus tik tiems ku jos gubernatorius turi tei tos šalys skolingos Ameri
mėnesį šymet iš Suv. Vals nunešdamas 34 asmenis į mesta iš prezidento pusės, pradėjo skirstytis nepasi riems tikrai darbų reikia. sę atšaukt direktorijos pir
kai. Apskaitliuojama kad
tijų išvežta prekių už $135,- juras. Daug žmonių sužei nes Hoover priešingas už tenkinę.
Turtingieji taipgi apsun mininką;
dabartiniu laiku naminių
236,480, o įvežta už $126,- sta, kiti liko be pastogių. traukimui paskolų viešiems Kareivių vadai sako kad kinami mokesčiais, nuo ku 2. Teigiamu atveju, ar ši
skolų esama $135,000.000,675,873.
darbams varyti.
tai tik pradžia jų kovos, ir rių jie pirmiau išsisukdavo. teisė tegalima tik kai ku 000 sumoje.
Bet šių metų eksportas
tikisi savo bonus laimėti.
riomis sąlygomis arba kai
ir importas žymiai sumažė Vokietija norėdama pri Los Angeles, Cal., buvo Auburn, Ind. — Auburn Rado aukso sluogsnius. kuriomis aplinkybėmis ir
20 ŽUVO PO LIETAUS
jęs lyginant su 1931 metų vilioti svetimšalius, ypač A- areštuotas William Z. Fos automobilių dirbtuvė dirba Alaskoje, kuri yra žinoma kokios šios sąlygos arba ap
Rumunijoj Birželio 27 d.
to pat mėnesio skaitlinė merikonus svečius, nupigi ter, komunistų kandidatas pilnai visas 6 dienas į sa kaipo aukso šalis, šiose die linkybės ;
užėjo
toks smarkus lietus
mis. Pav. pernai ekspor no hotelių ir kitas kelionės Į Suv. Valstijų prezidentus. vaitę. Šiose dienose paim nose du vyrai paskelbė at 3. Tuo atveju, jei teisė
kad staigiuose užtvinimuo
tuota už $215,076,977, o im reikmenų lėšas. Geriau ma Birželio 29 d. jis tapo pa- ta į darbą dar 700 darbi radę “didžiausius aukso atšaukti direktorijos pirmi
se upių nugriauta gelžkelių
portuota už $185,705,625.
žai negu visai nieko.
liuosuotas.
ninkų.
sluogsnius pasaulyje”.
ninką butų pripažinta, ar ir namų ir žuvo apie 20 žm.

DARBAI

jot į priešakį,
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Korespondencijos

Liepos 1, 1932

DIRVA
DAUGIAU APIE
ŠARKIO-ŠMELINGO
KUMŠTYNES

GERB. SPRAGILAS

Bagočius buvo neišrinktas,
ale laimėjo palikdami iždi
ninku savo Gugį.
KAS IŠRINKTA IR KO M. A. Raginskas, X. StrumGegužiniai laimėjo palik
Jaunuolių baliuje griežė
KIOS KOMISIJOS
skis.
dami
Gegužį prezidentu, aValavičiaus ir Pauliukonio
Vietoj ištisai aprašyt sei Stovio, Skundų ir Apelia New York. — Birželio 22
le
pralaimėjo,
ba redakto
orkestras. Tai yra gabus
DAUG SVEČIŲ
mo eigą paeiliui, čia paduo cijų: Adv. N. Rastenis, J. d. apšaukus Šarkį pasauli
rium
išrinko
Vitaitį,
kuris
niu čampionu sunkaus svo
S LA. seimo laiku čia tu muzikantai, kurie tankiai siu pirmiausia seimo komi Ginkus, Bučinskas.
pasidarė Gegužio išdaviku
rėjome daug svečių, pla vietos Lietuviams patar sijas, išrinktą valdybą ir Apšvietos: Dr. Baltrušai rio kumštininkų eilėse, Vo
ir
dabar griaus viską ką
tiene, M. J. Vinikas, Dr. K. kiečiai pakėlė didžiausi lerčios Amerikos Lietuvių vei nauja ir griežia radio pro- pastovias komisijas.
Gegužis
statys.
gramuose. Seimo laiku jie Seimą atidarė SLA. Pre Draugelis.
mą kokį jie kada yra kėlę.
kėjų iš visų srovių.
Bačiuniniai
prala i m ė j o
Nuo 1916 metų, kada čia buvo socialistii komiteto su zidentas S. Gegužis Birže Sveikatos: Dr. A. Mont Tai buvo didelės Vokiečių
neišrinkdami
Bačiuną ir
buvo SLA. seimas, nieko ki vedžioti: Dargis prašė jų lio 20 d., Liet. Piliečių Klu vidas, Dr. J. Jonikaitis, Dr. tautos pralaimėjimas prieš
Tareila,
ale
laimėjo
neduo
tam tikrais atvejais pagrie bo salėje, Pittsburgh, Pa. Karalius.
mažiukę Lietuvių tautą.
to panašaus nebuvo.
dami cicilikams užvaldyt
Tarp delegatų iš įvairių žti veltui, žadėdamas duoti Iš kuopų j centrą delega > Labdarybės: P. Jurgeliu- Iš radio apsakymų, kurie
visą
Susivienijimą.
kolonijų matėsi šie žymus uždirbti seimo vakaruose, tų mandatų buvo prisiųsta tė, L. Gaižaitė, E. Grigiutė. buvo vienpusiški ir garsino
Chicagos
moterys pralai
asmenys: SLA. Prėzidentas bet kada reikėjo jis pasam-, 251. Seiman pirmą dieną Jaunimo: Mikužiutė, J. tik Schmelingą, plati Ame
mėjo
ba
sakė
kad jos išsi
rikos visuomenė gavo įspū GERB. SPRAGILO SLAP mes iš Susivienijimo jeigu
pribuvo 202 delegatai, bet Antanavičius, Mitrikaitė.
Gegužis su žmona iš Maha- dė kitus muzikantus.
Kaip čia tarp nekuriu ei keletas iš jų buvo nepriim
džio kad Vokietis visą lai
TI PRANEŠIMAI Iš
noy City, Pa.; SLA. Advo
Jurgeliutė bus išrinkta sek
na kalbos, socialistai seimo ti del tam tikrų kliūčių, ar
ką
ėmė
viršų
prieš
Šarkį,
ir
PICBURKO JOMARKO retorium, ale jų delegatė
katas patarėjas J. S. LopatKitas
seimas
nutarta
lai

rengimo komisijos nariai ba priėmimas atidėta se
išrodė kad Schmeling bus
to iš Wilkes Barre, Pa.;
kyti Detroite, arčiau Chi apšauktas laimėtoju punk O dabar pasakysiu . jums balsavo už Jurgeliutę.
iš
įžangų, banketo ir valgy kančiai dienai.
Centro Sekretorė P. Jurgekokį įspūdį gavau nuvažia Bagočius neįvykdė nei
cagos, kuri skaitoma socia
liutė ir centro tarnautojai klos pinigų apmokėjo kelio Viso delegatų buvo, su listų lizdu. Tautininkai tu tais. Kada refery ir vienas vęs į SLA. seimą. Sako, vienos savo svajonės, nors
iš teisėjų pripažino laimė
P. Bajoras, M. L. Vasil, nes keliolikai savo delega vėliau atvykusiais ir priim ri nepražiurėti šio fakto.
žadėjo, likęs prezidentu, su
tų,
nes
įžangos
visur
buvo
toju musų vientautį Šarkį, Rymas stovi ant septynių minti kaip žalčius “Dirvą”
tais ginčijamųjų, pasidarė
“Tėvynės” redaktorius Vi(Sekančiame num. pa Vokiečiai ir Šarkio prieši kalnų, ale atsidūręs Picburtaitis su žmona; A. B. Stri labai brangios ir nepritai rodos 212.
ke jautiesi kad kalnai stovi ir “Vienybę” už vadinimą
duosiu
bendrus bruožus ir
Mandatų priėmimo komi- pastabas iš seimo eigos. — ninkai padūko.
maitis iš New Yorko; tarp kytos šiems laikams.
cicilikų tautos išgamomis.
Kada Šarkis paskelbtas ant Picburko.
Brooklyniečių delegatų bu Blogos naujienos. Tarp sijon paskirta: Jonas Že “Dirvos” Reporteris.)
Vitaitis laimėjo gauda
Kada
nuvažiavau
į
Piclaimėtoju, jo manadžeris
vo: X. Strumskis, “Vieny smagumų ir įvairumo sei mantauskas, A. Zalatorius,
mas pasilikti savo vietoje,
burką,
patyriau
kad
į
sei

Joe Jacobs suriko kad tai
bės” redaktorius Valaitis, mą palietė ir nesmagumai. J. Bučinskas. Kadangi p.
ale pralaimėjo ba jo Zosės
yra “vagystė”, kad Schme- mą suvažiavo net pustuzi nepriėmė atgal į SLA.
“Vienybės” bendrovės pre Vienas po kitam Chicagos Gegužis skyrė į komisijas
liūgas tapo “apvogtas” nuo nis partijų: Bačiuniniai, Susivienijimas laimėjo
zidentas J. Cinkus, admini delegatai pradėjo gauti ži maišytų srovių asmenis —
garbės, ir tt. Ir jis per ke Gegužiniai, sandariečiai, cistratorius Rudnikas; SLA. nias kad ten užsidarinėja Gegužinius, Bačiuninius ir
kad nereikėjo eiti šu nie
lias dienas tiek rėkavo ir cilikai, Bagočiniai, pirmei kuo į teismus ir draskytis,
Vice Prezidentas Mikalau bankai, kurių užsidarė ke socialistus, — ginčų šiame
viai
ir
komunistai.
Ir
visi
Gryžo iš Pittsburgho. M. lermavo kad New Yorko turėjo savo kandidatus ir kaip buvo Čikagoj, ale pra
skas, D. Klinga; Lietuvių li desėtkai. Nekuriu dele seime del komisijų nekilo.
K. Mockevičius, SLA. 105 valstijos atletų komisija jį norėjo kad jie butų išrinkti. laimėjo kad neįvedė nieko
Laivakorčių Agentų Sąjun gatų tuose bankuose liko
kp. delegatas, sugryžęs iš suspendavo atimant teises Kai suvažiavo į seimą, naujo.
gos iždininkas Trečiokas iš paskutiniai centai.
Seimo komisijos
seimo įspūdžius parsivežė Schmelingą atstovauti.
Newarko; Tareila, Dr. StaKoresp.
visi vienas kito nepažinojo, Delegatai iš abiejų pusių
Maršalkomis-tvarkdariais
neprasčiausius. Džiaugiasi Schmeling už keleto die ale cicilikai ir bolševikai
nislovaitis su žmona, Adv.
paskirti: Brazauskas, Sellaimėjo po žmogų iš savo
kad tautininkai laimėjo Pil nų išvažiavo Vokietijon, o pradėjo vienas kitą pažinti
Lušokius, Žemantauskas iš
pusės į valdybą, ale pralai
vestravičius, Rudis, Šimkū
Waterburio; '■ Januškevičiai
domąją Tarybą, išrinkdami ten jį sutiko vientaučiai no iš savo raudonų nosių, ba mėjo išmėtydami pp kelis
nas.
savo žmones, nors ir ne iš sis nuleidę.
iš Hartfordo; Adv. N. Ras LONDONAS, Anglija
skiepe buvo įrengta karčia- desėtkus dolarių iš savo ki
Įnešimų komisija: Birš
imtinai. Kad taip ištiko, Laike kumštynių, iš are ma. Kai pasižino tuoj pra šenių.
tenis ir P. P. Jaras iš Baltonas, Adv. Borden, Adv.
kaltė bus nekuriu sandarie nos buvo perduodama per dėjo kokusuoti ir organi Tik aš niekaip neišgalvotimorės; “Dirvos” redakto Čia kiek laiko atgal Lie Lopatto.
radio kumštynių eiga ir į
rius Karpavičius su žmona, tuviai ėmė galvoti apie sa Skundų ir apeliacijų: M. čių kurie neišlaikė savo žo
Vokietiją, ir Vokiečiai la zuotis nugalėti visus kitus. ju ką laimėjo sandariečiai,
chemikas P. J. Žuris su vo klubo įsteigimą, su mo Šaparnis, Adv. Grišius ir džio. Delegatas pareiškė
Sunkiausia buvo susigau- kurie rėmė ir Gegužį ir Gu
pasipiktinimo nekuriu so- bai džiaugėsi kad jų vien dyt Gegužiniams su Bačiu- gį ir Vitaitį.... '
žmona iš Clevelando; Moc kykla ir kitais Įvairiais pa
Tumavičius.
tautis taip muša Lietuvį
kevičius iš Daytono; Bago- togumais. Jau buvo kelis Rezoliucijų ir spaudos: cialistiškų vadų nerimtu el
niniais, ba jokių ženklų ne Visi delegatai kurie buvo
čius, Michelsonas iš Bosto kartus tame reikale laikyta Vaidyla, Valaitis, Michelso gesiu, bet Adv. Bagočiui, kaip per radio skambėjo, turėjo. Tik į ketvirtą die užpereitų metų seime Čika
buvusiam kandidatu j pre tačiau Prusai nekaip pasi ną susiėjo ir ėmė kokusuo goj, labai apsivylė, ba čia
no; iš Chicagos buvo šie: susirinkimai ir tartasi iš nas.juto kada pabaigoje pra
Adv. A. A. Olis, Dr. Drau kur imti tam pinigai. Ras Laiškų: Gaižaitė, Grigiu- zidentus, atiduoda kreditą
ti kaip Susivienijimą va nei vienas negavo Į\ ranką
už jo džentelmoniškumą ko nešta kad Šarkis pripažin duoti iš raudonų cicilikų ir įkąst, nei vienos keaės ne
gelis, Dr. Montvidas, Gri ta geriausias būdas tai su tė, Živatienė.
tas laimėtoju.
gaitis, Adv. Grišius, Adv. mokėti reikalingą klubo įs Tautiškų centų: Paulau kį jis parodė pralaimėjęs
sulaužė ir salėj neatsilankė
Vokiečiai New Yorke kė likučių bolševikų.
Borden, Konsulato sekreto teigimui sumą Šerais. Ta skas, Kirdeikienė, Dargis. seime rinkimus.
Ale
cicilikams
parupo
ži

nei vienas juodas palicmolė didžiausį protestą ir rei
rė L. Gaižaitė, Dr. Graičiu- čiau iki šiol tas labai lėtai
noti
ar
daug
tų
Gegužinių
nas.
.
Su
Mockevičium
buvo
nu

Nominavimui Pastoviųjų
kalavo Atletų komisijos iš
nas, Mickevičius, “Sanda veikiama, su šėrų sumokė Komisijų: Dr. Montvidas, važiavę į Pittsburgą pasi kelti tardymą kodėl Šarkis ir Bačiuninių yra, taigi vie O dabar štai mano rodą
ros” red. Vaidyla; iš Tabor jimu nesiskubinama. Kai P. J. Žuris, Klimas.
svečiuoti Aleksas ir Elzbie pripažintas laimėtoju, vie nas iš Berlyno parbėgęs Susivienijimo nariams: Jei
-Farm, Mich., J. J. Bačiunas kurie sako kad dabar ne
ta Griciai.
nok komisija atsisakė tą Plečkaitininkas įsiveržė sa- gu sumanot ką gero SLA.
su žmona, na ir buvo atsi tam laikai tokį brangų klu
lėn ir ant balkono stovėda labui, kokius gerus įneši
SLA. Pild. Taryba
Prigėrė. Birželio 21 d. daryti ir vietoj to suspen mas ėmė rėkauti neva apie mus ir pagerinimus, tai nelankę kaipo laikraščių at bą steigti. Sako, yra šalę
davo Joe Jacobs už įtardistovai du žinomi komunis Lietuvių bažnyčios mažiu SLA. Pildomoji Taryba prigėrė Zigmo Savicko sū nėjimą klastavimuose.
salę, ale tuo tarpu apžiurė siųskit į seimą ale numeskas tvartukas, tą tvartuką susideda iš sekančių asme nelis Edwinas, 8 metų am
tai, Bimba ir Andriulis.
Jack Sharkey-Žukauskas jo kaip stiprus yra “fašis kit, ba seimas juos" visus ir
ir prie to esantį sklypą že nų, seimo formaliai išrink žiaus. Eidamas maudytis,
tai”. Kada nuėjo atgal pas visada atmeta. Jeigu siun
Seimo parengimai. Sąry mės nupirkti ir išmurinti
vyresnis sūnūs Pranas, 17 pasakė kad Schmeling ge savus ir pasakė, tiems nu čiat delegatus į seimą tai
tų:
rai pasirodė ir daug geriau
šyje su Sandaros ir S.L.A. klubo namą. Kaip su klu
Prezidentas — S. Gegu m. amž., nusivedė su savim dirbo negu pirmesnėse jų mirė visos blusos. \
žinokit kad jie važiuoja ne
seimais, čia buvo įvairių va- bo įsteigimu nusiduos tuo
ir Edwina, kuris nors nesi
žis
(gavo
105
balsus;
Ba

Šis
seimas
buvo
toks
ku

SLA.
gerovę aptart ale ra-*
karų-parengimų. Šalip po kartu nieko tikro pasakyti
maudo, tik vaikščiojo ant kumštynėse. Šarkis sako riame visi pralaimėjo ir vi portų klausyt ir balsuot
gočius
gavo
99
balsus).
ros piknikų, buvo vakarie negalima.
skardaus prūdo kranto. Ne jog sutinka vėl stoti prieš si išlaimėjo.
Vice
Prezidentas
—
A.
prieš jeigu kita pusė bal
nės, o seimo savaitės bėgy Dabartinis musų klebo
tikėtai vaikutis pasprūdo ir Schmelingą. Pats Vokietis
Mikalauskas
(gavo
140
bal

Cicilikai
pralaimėjo
kad
suoją
už.
je buvo surengta du dainų nas Kun. Matulaitis, Mari
nugarmėjo į gelmę 30 pėdų. sako kad jo nuomone prisų;
Mockevičius
21
b.,
Vo

Delegatai
seime nieko ne
vakarai, vienas prakalbi] jonas, nelabai įdomius pa
Vyresnis brolis pagalbos skyriiųas laimėjimo Šarkiui
kietaitis
18
b.)
veikia
tik
valgo,
fotogra
(nors pirmas vakaras, ku mokslus nusako; išskyrus
punktų. Šarkio geriausis
duoti nespėjo, ir tik pašau yra teisingas.
Sekretorius
—
P.
Jurgefuojasi,
flirtuoja,
vakarie
riame buvo banketas, irgi evangelijos, šiaip iš visuoti
kus ugniagesius lavonas ne Šiose kumštynėse dalyva pasirodymas buvo šeštame niauja, klauso operų, kon
liutė
(gavo
133
balsus;
Če

vo į 72,000 žiūrėtojų — su
buvo tik socialistų agitaci- no gyvenimo kaip ir nieko.
kanauskas 34 b., Miliauskas ilgai trukus liko surastas. lyginamai labai daug šiais ir dvyliktame raunduose ir certų, prakalbų, ginčų, dis
jų-prakalbų vakaras). Bu
išrodė kad jis pasiryžęs pa
Savickai yra geri Lietu
laikais.
Pinigų
įimta
apie
vo du šokių vakarai: vienas Klaidos pataisymas. Nr. 40 balsų).
kreipti dalykus savaip, bet kusijų ir tt. ir be galo.
viai ir jų vaikai auklėjami
Iždininkas
—
K.
Gugis
Susivienijimo reikalams
SLA. jaunimo, kurie pasi 20 “Dirvoje” tarp kitko ma
dorai Lietuviškoje dvasioje. $500,000, nors kiti spėjo jog to nepadarė.
(gavo
108
b.,
Tareila
82
b.,
pašvenčia
tik vieną pusdie
piktinę banketo programų no korespondencijoje pasa
* Schmelingas buvo čam
Velionis Edwinas, nors dar bus tik pusė tiek.
Mažeika
12
b.)
nį,
ir
tą
prasiginčija
ir va
surengė sau šokius Fort kyta: sergantį Kun. Matu
buvo mažas, Lietuviškuose Vokietis iš kumštynių ga pionu per du metu, ką lai žiuoja namon, atidedami
Iždo
globėjais:
Januške

Pitt kotelyje, čia dalyvavo laitį į Vokietiją išlydėjo da
parengimuose gražiai dek vo $212,000, o Šarkis tiktai mėjo gulėdamas ant pečių, reikalus ir viską kitam sei
jaunuoliai ir tautiniai vei bartinis klebonas Kun. K. vičius (113 b.), S. Mockus lamuodavo. Tuomi jis pali $50,000.
nes jis Šarkį nesumušė ir
kėjai. Kitas šokių vakaras Matulaitis. Klebonas išvy (112 b.) (Stungis 88 b., Ba- ko apie save atmintį Lietu Kad teisingai Šarkiui lai labai prastai prieš jį pasi mui. Ir taip einasi. Jeigu
butų nors kuris seimas ką
buvo surengtas seimo salė ko į Vokietiją vienas, ir iš kanas 90 b.)
vių tarpe. Šiuomi reiškiu mėjimas priskirta liudijo ir rodė pirmose kumštynėse. tikro atlikęs, nereikėtų sei
Daktaras-kvotėjas
—
Dr.
je; dalyvavo daug vietinio jenai sergantį Kun. Matu
gilios užuojautos visai Sa dalyvaujančios minios suti Jis laimėjo gulėdamas to mų laikyti. Dabar kuopos
J.
Stanislovaitis
(antru
bal

jaunimo. Pittsburgo sanda laitį išleido į Lietuvą, ka
vickų šeimai tokioje nelai kimas, nes minia tą nuo dėl ir pralaimėjęs neturi siunčia delegatus priimt
savimu
100
b.,
Dr.
Klimas
riečiai boikotavo visus so dangi ligonis jau buvo Vo
■
‘ D.” Rep. sprendį priėmė rimčiau ir teisės nieko sakyti.
92 b.; Dr. Bronušas pirmu mėje.
šalčiau negu kritikai kurie Šarkis - Žukauskas dabar naują konstituciją, ale jau
cialistų komiteto sauvališ- kietijoje ir gydėsi sanatori
balsavimu
gavo
68;
Dr.
Kli

kelintas seimas ją atmeta.
sėdėjo arti prie ringės.
Kalnavertis.
kai tvarkomus parengimus. joje.
yra 29 metų amžiaus.
mas 97, Dr. Stanislovaitis MEILIŠKA TRAGEDIJA
konstitucija negera,
------------------------- _--------------------------------- 1 Sena
Kaip kumštynė ėjo
xxxxxxxx i x xxxxxx
xxxxxxxxxaxa
30 balsų. Bronušui ištrau Logan, W. Va. — Slapta Visuose 15 raundų nei
ale ant jos pasirėmęs visas
kus kandidatūrą Dr. Sta meilė, palaikyta per porą vienas jiė nebuvo numušti J. ŽEMANTAUSKAS Susivienijimas per daugel
Viešas Notaras
nislovaitis paėmė viršų).
metų tarp vedusio vyro, nuo kojų. Iš pat pradžios Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir metų. Nauja konstitucija
Redaktorius — S. Vitai- miesto komisijonieriaus na Šarkis, su daugiau patyri kitus tautinius laikraščius. niekad nebus įvesta, ba už
LIETUVIŲ AMERIKOJE
tai kad vieni ją siūlo, kiti
tis (gavo 107 balsus; Bajo rio, ir žmonos vieno iš mie mo ir spėkų, išrodė laukiąs'
130 CONGRESS AVE.
balsuoja ją atmesti.
ras 88 b.)
WATERBURY, CONN.
sto policijantų, baigėsi tra savo priešo “didelio šūvio”.
307 W. 30 Street
New York, N. Y.
giškai. Šiose dienose mo Šarkis vis užsileidinėjo, no TUOJAU REIKALINGA VYRŲ, turi būti su gera re
Pastovios Komisijos
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių,
teris rasta užmiestyje kal rėdamas išjudinti Vokietį
putacija, su mažu kapitalu prisidėti prie KOOPERATI,
Kolonijose.
nuose
nužudyta, o įtartas prie veikimo, laukdamas jo
Su mažai diskusijų, o už
VĖS ASSOSIACIJOS ką vadovauja CARLISLE PARRY
STERILIZER. INC., kuri rasis arti New York City: Bunekurias ir be diskusijų, kaltininkas suimtas ir už tikro pasirodymo, ko Vo
Turtas:
$1,404,038.14
M
k
davotojai, Maliavotojai, Popieriuotojai, Ūkių darbininkai,
seimas užgyrė sekančias darytas kalėjime. Lavoną kietis visą laiką nepadarė.
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: 8150; $300; $600. ir SI,000.
Jis
iš
pradžios
iki
pabaigos
Darbininkai, ir tt., NUOLATINIS DARBAS, GERAS AT
užtiko uogautojas nebilis;
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
pastovias komisijas:
LYGINIMAS ir GATAVI NAMAI su mažu šmotu žemės;
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos li H
tik
atsimušė.
Šarkis
perti

Įstatų: Adv. F. J. Bago moteris buvo dviem šūviais
kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis H
puikios
progos geriems ir pastoviems žmonėms. — Kreip
krino
daugelį
žinovų
sa

čius, Birštonas, Adv. Jonas peršauta ir peiliu perpjau
nelaime] ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
kitės
arba
rašykit laišku pridėdami 2c štampą atsakymui
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tp «
ta gerklė.
! vo kovos budu, nors nekuprakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 1 B. Borden.
ir
gausite
visas
informacijas iš
(27)
mergaites prie Susivienijimo.
Finansų: Adv. A. A. Olis, Kalbinkit savo draugus skai riems išrodė kad Vokietis
Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrą aukščiau paduotu
Law Firm F. Dudley Kohler, 30 Irving Place
Adv. J. Grišius, Varkala.
tyti “Dirvą“ — joje telpa taip veikdamas kaip jis veiantrašu arba į vietinių kuopų valdybas. kė
pasidarė
sau
daugiau
Desk
No. L36
New York, N. Y.
daugiausia
gražių
skaitymų.
Kontrolės: J. J. Bačiunas,
XXXX33DCIXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXE
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TAUTINE IDEALOGIJA
Rašo K. J. Semaška.

patiko, jie sakė jog jiems
BACK TO THE LAND
gerai esą ir po caru. Ar
galima pateisinti tokius ar Trust man, the “reasoning land movement. To say that
animal”, to find solutions to the movement is unorganized
gumentus? Ne.
is not entirety true, for various
Už dirbimą tautos labui, any difficult situations forced induštriąl organizations have
upon him. Even the latest cal instituted and are directing
kėlimą jos gerbūvio musų amity,
the depression, has not
back-to-the-land move
pirmtakunai palieka istori entirely stumped man, al planned
ments for the employees who
jos lapuose paminėti, kaip though, from all outward ap cannot be kept on the payroll
yra ir pas kitas tautas.
pearances, nothing is being for lack of work. These in
done
to better conditions. But dustrial organizations, the
Kaip mes Lietuviai gei
some people and some institu most outstanding of which are
džiame kad musų gimtinė tions are delving to the root the Pennsylvania Railroad, The
šalis, Lietuva, augtų ir to of the problem and are finding Field & Flint Shoe Company of
bulėtų visose srityse; bet solutions for the -most pressjng Brockton, Mass., McCormack’s
the difficulties weighing on International Harvester Works,
sykiu mes nepavydime nei of
the men of today. Those per and the Ford Motor Co., fur
savo kaimynėms, kad tik sons and institutions -are not nish their unemployed with
trying to find remote courses plots of ground, tools, seeds
jos mums netrukdytų.
expert advice. All that
Tautinė idealogija yra ne and indirect remedies for to and
day’s problems but advocate the unemployed must furnish
kas kitas kaip tik tautos •and initiate DIRECT attack on is labor and they are assured
pasilaikymas, kilimas kul the outstanding problems be of food supply.
tūroje, pramonėje, ir drau fore the entire world—the Governmental agencies have
and general welfare of also adopted the direct attack
gingas lygiateisis sugyve feeding
solution. In New York Gov.
the millions of unemployed.
nimas su kitomis tautomis. Granted that the basic in Roosevelt instituted “subsis

NAMĮT DAKTARAS

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

arba

“MARGUTIS”
2437 W. 69 Street
Chicago, Ill.

terest of man is self-preserva
tion, a sufficient supply of
food is the- primary requisite
toward that end. Therefore
the unemployed millions are
more interested in an imme
diate and constant supply of
food than in the instituting of
economic principles which but
indirectly affect the working
man and require enough time
for their working out for the
workingman to starve several
times over. It is true that a
number of institutions have
seen this angle of the problem,
but most of the Christian world
seems to disregard humanita
rian instincts in order that it
may harp on remote and cold
blooded economic principles.
Since starvation is the im
mediate problem facing them,
many families, usually former
fanners, are leaving the cities
to find work on land in the
farming districts. Reports
throughout the United States
States show quite a general
but unorganized back-to-the-

D.

tence farms” with state and
local relief funds for destitute
city families. In the District
of Columbia, families recom
mended by charitable organiza
tions are allotted plots of gov
ernment land with minute--in
structions as to when, where,
what and how to plant. Those
families holding plots must
continue to work them or the
plots will be taken away and
given to other families. Two
back-to-the-land plans have
been proposed in Congress but
no action has been taken, pro
bably because the plans are
somewhat sentimental and im
practical.
This back-to-the-land method
of relief is undoubtedly the
sanest method yet put forward
and the most appropriate to
American standards of self-re
liance and spirit of indepen
dence. At least, it is better to
grub around in dirt for a living
than to wait for relief, and pos
sibly starvation, on a street
corner.
J. J. B.

pareiškė kad jis pristato vi
sokių Lietuviškų valgių, sal
dainių pikninkams, baliams
ir tt.
Ponas Stulpinas yra vei
kėjas tarpe Lietuvių, ypa
tingai katalikų. Jis yra ak
tyvus Amerikos politikoje
ir buvęs kandidatas rodos į
Illinois Valstijos atstovus.
Todėl Lietuviai kurie įdo
maująs! Lietuviškomis saldainėmis ir tt. gali kreiptis
pas poną Stulpiną ir jo pa
tarnavimu bus patenkinti.
Antrašas
V. M. Stulpinas
BRIDGEPORTAS.
(Importer of Lithuanian
Stulpino Lietuviškų Saldai Products), 3400 S. Emerald
nių Sankrova
Ave., Chicago, Ill. Telefonas
Bridgeportas yra skaito Boul. 1333.Rep.
ma viena iš seniausių Lietu
štai kur gaunama
vių kolionijų Chicagoj. Čio
“Dirva” Chicagoje:
nai yra didelis būrys Lietu
vių biznierių. Tarpe dauge
Liaudies Tribūna
2437 W 69 Street
lio Lietuvių biznierių ant
“
MARGUTIS
”
Bridgeporto randasi p. V.
2437 W 69th Street
Stulpinas, kuris užlaiko vi
Mickevičius
sokių Lietuviškų valgių (iš
3653 So. Halsted st.
Lietuvos importuotų) kaip
Aušros Knygynas
3210 So Halsted st
tai kumpių,dešrų, strimelių,
News
Stand
Lietuvos liepų medaus, Lie
Kedzie
and North ave
tuvos baravykų, minagų
News
Stand
(žuvies). Ypatingai jis už
18th St. & S Halsted st
laiko gerų Lietuviškų iš Lie
News Stand
tuvos saldainių “Birutės”
Milwaukee & Demon
kurios yra labai skanios!
News Stand
63rd St. & California av
Kaip reporteriui teko pa
News
Stand
sikalbėti su p. Stulpinu, jis

Tai tau patriotas! Vi
siems gerai žinomas B. K.
Algimantas (Norkus), kar
štas socialistas, pradėjo jau
darbuotis Argentinos Slavokams. Jisai Buenos Ai
res mieste leidžia “EI Eslavo en American”. Apgai
lėtina kad musų Lietuviai
nubėga kitiems tarnauti
kuomet pas mus yra ganė
tinai darbo.

jimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig

CHICAGOS
Profesionalai ir
JUSTICE PARK, ILL.
=
Biznieriai
“Morning Star” Klubas Bir
želio 20 d. turėjo išvažiavimąSKELBKITES
pikniką, kuriame dalyvavo gra
“Dirvoje’’ ir
žus buris Lietuvių. Prie da
bartinių laikų piknikas buvo vi = ‘L/iaudies Tribūnoje’
sapusiai pasekmingas.
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MARQUETTE PARK
Birželio 20 d. baigė Marquet
te Park parapijos mokyklą
Elena Vizbaras. Vizbarai yra
žinomi šios srities gyventojai
ir geri Lietuviai patriotai. Lin
kėtina Elenai tęsti mokslą ir
toliau.
B.
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Tautinė idėja, sąvoka, pa kultūros, pažangos, biznio
pročiai, menas, dailė, kalba ar pramonės priklauso nuo
ir kiti fiziški tipai sudaro vidujinių bei išlaukinių są
atskirą grupę žmonių arba lygų. Sakysime, tapus Lie
tautą. Tais pamatiniais pa tuvai nepriklausoma ir sagrindais šiandien visos gy vistove valstybe, ten dygs
vuojančios tautos skiriasi ta vis naujų ir naujų pra
viena nuo kitos. Jokia tau monių, būtinai reikalingų
ta, ar ji yra laisva ar pa valstybėje, nes jeigu patys
vergta kitos tautos, viršmi- gyventojai jų nesikuria tai
nėtos jgimties galutinai ne gaminius butų priversti iš
pameta.
kitur pirktis. Tai pramo
Mokslas - civilizacija yra nės evoliucija.
ne kas kita kaip sutaiky Mokyklos ir mokslas yra
mas ar subendrinimas ne šviesiausias reiškinys tau
tik žinijos bet ir kitų rei toje. Jeigu Pietų Afrikoje
kalų, kaip tai, šiame amžiu dar šiandien randasi tokios
je, biznio, finansų ir tarp grupės žmonių kurie pama
tautinių klausimų. Kitaip tę baltą žmogų, sugavę už
sakant, moderniška civili muša ir suėda, tai todėl kad KO MUSŲ DRAUGAI
LAUKIA?
zacija aptašo tuos didelius tie žmonės yra laukiniai,
nelygumus kurie buvo įsi necivilizuoti. Dabar aišku Įsikūrus Amerikos Lietuvių
vyravę gilioje senovėje pas ką reiškia mokslas, mokyk Liaudies Sąjungai, daug gavo
tautas. Žmonės gali viską los, knygos, laikraščiai, or me komplimentų nuo tikrų pa
ir šiaip liberališkų vei
išmokti; savo žiaurumus ganizacijos ir šimtai kito triotų
kėjų. Pasižadėjimų buvo irgi
sušvelninti, tapti manda kių musų civilizuotame gy daug. Bet kaip atėjo laikas im
tis aktiviško darbo ir kurti
giais, draugiškais. Bet vie venime dalykėlių.
ną dalyką sunku atimti tai Civilizacija yra pasekmė tautinę organizaciją kad suba
rus musų išblaškytas jiegas į
tautinę sąmonę, papročius, mokslo, o mokslas yra ap- vieną daiktą, tai nekurie vei
meną ir tt. Žodžiu sakant tašytojas nelygumų ir su kėjai pradėjo abejoti ar ištiktą ką tauta per tūkstančius teikėjas žinojimo. Ta tau ro tas galima padaryti. Aš
tikras kad “Liaudies Tri
metų savitu gyvenimu išsi ta pakilo aukščiau visame esu
būnos’’ skaitytojai savaitė iš
kame kuri pirmiausia turė savaitės mato kas yra veikia
dirbo.
Tautos gali būti giminin jo progą pas save tą visą ma Chicagoje pastangomis A.
L. L. Sąjungos ir ant kiek jau
gos pagal rasę, kalbą ir pa įgyvendinti. Tų reiškinių tautinės
spėkos susibendrino.
protį, bet kaip senos tautos, įgyvendinimas prik 1 a u s o Mes dirbame, vakaruose ju
yra ir kada jos atsirado nuo nemažo skaitliaus pa dame, ,bet ar tuomi ir privalo
tokiomis kokiomis jos yra, sišventėlių, vadų, jeigu taip viskas baigtis? Ne. Reikia ir
rytinių valstijų musų idėjų
dar nei vienas mokslininkas juos pavadinus.
draugams, kur jų yra didžiau
skaitlinių nepatiekė. Evo Pažiurėjus į Rytų ir Va sias skaitlius, imtis darbo.
liucijos čia negvildensime, karų tautų civilizacijas pa Sukurti A. L. L. Sąjungos
nėra sunku, tą galima
mums rupi tik tautinis matysime kad keletas as kuopa
padaryti be didelių prisirengi
klausimas ir Tautinė Idea- menų iškėlė savo tautas iš mų. Tat ko laukiama? Ne
logija.
barbarizmo į aukštesnį lai jaugi depresija taip sunkiai ir
Kova už būvį yra svar psnį. Tat pasiaukavimas jus rytiečius palietė?
Mes daug pasitikime iš Wabiausi faktoriai gyvenime. dirbti savo tautos gerbū terburio,
Bostono, Brooklyno,
Kas labiau pažysta gyveni viui yra didelis dalykas, Binghamtono, Pittsburgo ir iš
mą tas energingiau siekia nes veikėjai numato kad ar kitų_ kolonijų. Veikėjai viršminėtų kolonijų, atsiliepkite,
jį praplėsti, ištobulinti, o vienoje ar kitoje srityje pradėkite
ką nors veikti.
prie progos ir priverčia ki tauta yra pasilikus nuo ki Amerikos Lietuvių Liaudies
tus jam tą gyvenimą padė tų, ir ima ją kelti, skatinti Sąjunga yra tautinė-liberali nė
organizacija, kuri jungia visus
ti gerinti. Gal tas “paver lygintis su kitais.
geros valios Lietuvius į ben
gimas” nėra geistinas, bet Dažnai pasitaiko kad pa drą kultūros ii- apšvietos dar
taip jau yra kad stipresnis prasti piliečiai rūstauja ant bą. Taigi, rytiečiai, daugiau
silpnesnį apveikia, nors iš savo žymesnių vadų kam gyvumo, o daug ko galėsime
imtinuose atvejuose ir ma jie ardo ramybę kokiais bendrai dirbdami nuveikti.
Narys.
žutis išpliekia kailį milži nors sumanymais. Mums
nui. Ypatingai tautų gy yra žinoma kad kuomet MELROSE Park, Ill. Re
venime tokių nuotikių isto 1883 metais pasirodė pir porteriui teko apsilankyti
mas Lietuvių la i k r a š t i s Melrose Park, Ill., pas foto
rijoje yra buvę.
Paakstinimas tautos link “Aušra”, nekuriems tas ne- grafą Krušiną, auksinių
daiktų krautuvninką Met
riką, pas p. Bukantus, pas
p. Rudžinską ir tt. Reikia
pasakyti, kad Melrose Park
Lietuviai biznieriai ir šaip
gyventojai gerai gyvena,
nors ir depresijos laikais.
Čionai Lietuviai veikia ak
tyviai politikoj, tik gaila
kad svetimtaučiai
tarpe
Lietuvių sukelia šiokių to
kių nesusipratimų. Ar ne
būtų geriaus kad Lietuviai
padarytų taiką? Juk tos di
delės ambicijos kurios apsi
Naudinga knyga įvairių patarimų ir nurodymų
reiškia kartais yra gana
sveikatos klausimuose, apie įvairias paprastas ir
pigios rūšies. Lietuviams
retesnes ligas. Aiškiai, suprantamai parašyta. Ją
neišpuola turėti perdaug di
privalo turėti kiekviena šeima ir pavieniai žmo
delius ryšius su svetimtau
čiais,
nes jie nieko gero ne
nės. Aprašoma kaip apsisaugoti ligų ir tt.
duos
Lietuviams.
174 puslapiai.
Kaina $2.00.

“DIRVA”

| Chicagos Lietuvių |
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31st St & S. Halsted st
News Stand
Archer av. & Kedzie av
News Stand
40th St & Kedzie ave
News Stand
Archer & So Western
News Stand
47 St. & Ashland ave
K. J. Semaška
3221 Beach ave

BRIGHTON PARK
Brighton Parko srityje yra
gana didelė Lietuvių kolonija,
ir ar nebus tik viena iš didžiau
sių pietinėje Chicagos dalyje,
čionai yra daug Lietuvių biz
nierių, tarp jų yra senas paty
ręs plumberis J. Kūlikam'.tas,
kuris gyvena 4448 S. Albany.
Kulikauskas kadaise gyveno
Northsaidėj, dabar jau keletas
metų gyvena Brighton Parke.
Birželio 20 d. Spaičio farmoje įvyko žinomo Keistučio klu
bo piknikas. Piknikas buvo la
bai pasekmingas, publikos atsi
lankė daug. Klubas padarė ne
P-le Stella Strikulis
maža pelno. Keistučio Klubas
Ši jauna gabi Lietuvaitė iš turbut yra viena iš didžiausių
Crystal Lake, Ill., baigė juridi Lietuviškų draugijų Chicagoje.
nį kursą DePaul Universitete
Rep.
Chicagoje Birželio 13 d. Apie
ją jau buvo pirmesniuose nu
MARQUETTE PARKAS
meriuose plačiau aprašyta.
Čia yra palyginamai jauna
Lietuvių kolonija, gal viena iš
jauniausių.
Bet ji smarkiai
BRIDGEPORTAS
Jaunas Andrius Norbutas auga, či'onai yra gražus buris
(Margutis Jr.) baigė pradinę Lietuvių biznierių ir profesio
mokyklą Birželio 19 d. And nalų. Pati 'Marquette Parko
riukas yra žinomas dainininkas apielinkė labai graži vasaros
ir muzikantas “Margučio” or
kestre. Kaipo geram vaikui metu. Apie 85 nuoš. Lietui i j
ir geram Lietuviui jo tėveliai profesionalų gyveno šioje sri
p. Norbutai surengė gražią tyje. Pavyzdžiu, daugelis Lie
“graduation party”. Pokilyje tuvių daktarų turi ofisus ant
dalyvavo daug svečių, taipgi Bridgeporto, bet gyvena čionai.
buvo Margutis Sr., Dr. Nerisčia gyvena daug redaktorių:
Naryauskas, Pustapėdis, Karol
Norkaitis, laikrodininkas, “Vy kaip tai “Draugo” redaktorius
ties” redaktorius A. Lapinskas, p. šimutis, kitas “Draugo” re
B. F. Simons ir kiti. Linkėti daktorius Kapitonas Jurgėla,
na Andriui laimingai augti ir “Vyties” redaktorius p. Lapin
būti geru vaiku kaip iki šiolei
buvo.
X. skas, “Margučio leidėjas-redaktorius komp. A. Vanagaitis.
Prie šio būrio prisidėjo ir
UŽSIDARĖ BANKAI. Chi “'Liaudies Tribūna”, persikeldacagoje pastarose dienose užsi ma į Marquette Parką. Taip
darė keliolika bankų. Tarp už
sidariusių yra Universal State sakant, ši Chicagos dalis yra
Bankas, tai yra Lietuvių ban turtinga visu kuo.
kas Bridgeporte. Sakoma kad
NORVID’S BAKERY
Universal State Bankas užsida
Marquette Parke turim ne
rė tik laikinai.
tik kas maitina protą bet ir
kūną, štai turim pavyzdingą
CHICAGOS Lietuvių Choras
turėjo savo pikniką Justice Lietuvišką duonkepyklą, NORPark, Ill., Birželio 26 d. Oras VID’S Bakery, kuri kepa duo
buvo netikęs, lietingas, taigi ir ną ir visokius pyragaičius. Jo
pikniko didelio nebuvo galima kepyklos Lietuviška duona yra
tikėtis.
labai skani, ir prie jos prilipy
ta labelis “Lietuva Tėvynė mu
NAUJAS imtikas. Pagarsė sų”. Vadinasi, valgydami šios
jęs vakarinių valstijų Lietuvis keptuvės duoną ne tik turėsim
sporto promotėris Jonas J. Ku skanią duoną beit ir patriotais
lis šiomis dienomis surado paliksim.
smarkų Lietuvį galijotą, kuris
Lietuviams kurie rengia šei
yra atvykęs iš Anglijos ir ima
myniškus
arba viešus vakarus
si Europos ir Amerikos stiliais.
Vėliau bus paskelbta ir jo pil patartina užsakyti duoną iš
na pavardė. Jisai pirmą kartą NORVID’S Bakery, 2424 W. 69
pasirodys Chicagos Lietuviams St., ant 69-tos gatvės, netoli
Kupiškėnų Bendro Klubo pikni Western Ave.
Rep.
ke Liepos 24 d., kuris rengiama
Sakalauskienės darže, prie Lie
tuviškų Tautiškų kapinių. Ma Laikrodžiai ir Akiniai
tysit tą smarkų vyra kuris ki
Užtikrinti Elgin laikrodėtados ritosi dvi valandas su
liai 17 akmenų už pusę
čampionu Hackensmidt Graikoiii ka'nos- Pradedant nuo
Romėnišku stilium.
Rep. LptrfvO
$5.00 ir aukščiau.
Persiunčiu ir į kitus miestus.
Taipgi taisome laikrodžius žemomis

GRYŽO Iš SEIMO. Birželio kainomis. Akiniai pritaikomi kuo25 d. vakare sugryžo iš SLA. tikriausia.
seimo delegatai: Adv. A. A.
Olis, Adv. John B. Borden, Adv. Kari Nurkat (Nurkaitis)
J. Brišius, Dr. K. Drangelis ir 2437 W. 69 St
Chicago, Ill.
p-lė L. Gaižaitė. Jie visi par
skrido Kapitono Dariaus lėktu
vu. Sako kelionė ėmė 3 vai.
A. A. OLIS ir
30 minutų laiko iš Pittsburgo
R.
A. VASALLE
į Chicagą.
ADVOKATAI
Visi tautininkai delegatai su
100 North La Salle Street
gryžo linksmi ir gerame upe,
Room 2211
tik socialistai vaikščioja nosis
Telefonas: RANDOLPH 0332
nuleidę, lyg vasarojų atsėję.
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
SLA. 322 kp. surengė savo
3241 South Halsted Street
delegatui Adv. Oliui pasitikimo
Telefonas VICTORY 0562
vakarėlį pas pp. Stankumis, ku
Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir
rie puikiai vaišino svečius, ypa
šeštad. vakarais.
tingai gryžu'sį delegatą, kuris
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
daug kuo pasidarbavęs tautos
penktad. vakarais.
labui.
X.

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų žurnalas. Išeina du kartu j mėnesį
i su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvienų mė• nesį rasite Pustapėdiškų Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
;; gyvenimo nuotikiais.
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. I
;; Lietuvąą metams $3.00.
Adresas:

“

;■

;
i
I
:
;

“MARGUTIS”

2437 West 69th Street
Chicago, Ill.
Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
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Liepos 1, 1932

Liepo;

do savo turtus. Jis gryžta
į Angliją ir ten baigs savo
dienas. Kompanijos kurios
jis suorganizavo ir valdė
dabar mokės jam $6,000 į
metus pensijos.

PO SU A. SEIMO
----------------------

dės pastangas organizaciją
užkariauti.
Bus tik vienas apsunki
nimas del organo patekimo
socialistų įtekmėn, nes re
daktorius, gavęs jų paramą
rinkimuose, jų politiką ir
varys.
Sandariečiai kurie balsa
vo už Gegužį norėdami kad
Susivienijimas nepatektų į
socialistų rankas, labai ne
dorai padarė remdami re
daktorių, kuris bus socia
listų Įrankiu griovimui to
ką tautininkai-sandariečiai
bandys kurti.

Ar Visi Lietuvos
Skaitytojai Žino?

Amerikos Lietuvių visuo
socialistai butų stovėję ten
Gal miestiečiai ir žino,
menei nebus tiek svarbu S.
kur jie seniau buvo kada
bet daugybė kaimiečių, ku
L. A. seimo, kuris atsibuvo
Gugis kandidatuodamas į
rių daugelis gauna Ame
Pittsburghe Birželio 20—25
SLA. prezidento vietą gau
rikos
Lietuvių laikraščius,
dd., eiga, kiek pačios to sei
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO
davo po apie 900 balsų.
nežino
ką reiškia taip tan
mo išdavos ir kas prieš S.
MOKYKLOS
Bačiuno ir Gegužio 4,100
kiai vartojamas ženklas $.
' L. A. narius stovi ateityje.
Tas ženklas priimtas pa
SLA. valdyba liko ta pa balsų paduotų balsavimuo
se prieš Bagočiaus 3,100 at
žymėjimui
Dolario ir Dola- Žemės ūkio kraštas. Ne fabrikai ir iš jų
ti kaip buvo, su pamaino
laikė savo proporciją ir to
rių.
Pav.:
$1, reiškia vie kaminų kylą durnai, ne dideli miestai su
mis vieno iždo globėjo ir
dėl tautinė pusė teisingai
nas dolaris. $150.00, reiš mūrais sudaro bendrą Lietuvos vaizdą, bet
daktaro kvotėjo (skaitykit
pasilieka laimėtoja.
kia
šimtas penkiasdešimts ūkininkų triobos, aplink jas augą medžiai,
pusi. 2-me žinias iš seimo.)
Vice-Prezidentas
ir Sek
dolarių.
Pastoviose SLA. komisibanguoją javų laikai, pievos ir miškai. Ir
retorius rimtos opozicijos
Vietoj rašyt: 231 dol. ir seniau ir dabar daugumas Lietuvos gyven
■ jose, išrinktose dirbti per
neturėjo.
25c., rašoma: $231.25.
i du metu iki sekančio sei
tojų dirba žemės ūkį ir į kitus kraštus Lie
Senasis
Iždininkas
laimė

Toliau, Amerikoje priim
mo, pasidarė žymios per
tuva
išveža žemės ūkio gaminius.
ta rašyti: Cleveland, Ohio.
mainos, bet redaktorius pa jo todėl kad dalis Gegužio Kas Daug Turi, Daug
Žemės
ūkis prieš nepriklausomybės at
Ne visiems aišku ką tas at
rėmėjų ir tūli sandariečiai
siliko tas pats senasis.
Praranda
stovauja. Visi žino ką reiš gavimą buvo atsilikęs. Rusų valdžia varžė
Kadangi kai kurios komi (ypač Chicagiškiai) balsa
Anot komunistų, geriau kia pirmas vardas, Cleve musų ūkininkams mokslintos ir netiekė
sijos lošia visai mažą rolę, vo už senąjį.
reikalingiausių žinių ukiui kelti. Lietuvoj
o kitos per du metu visai Aiškus susikirtimas išėjo sia žmogui skursti ir badą land, Chicago, Boston, bet
nebuvo nei vienos žemės ūkio mokyklos.
ką
tas
priedelis
reiškia,
kar

Iždo
Globėjus
renkant,
ir
kentėti, nes tada nieko ne
nieko neveikia, tik užima
Sūnūs
ūkininkavo kaip tėvas, kaip sūnelis,
tais
tik
viena
raidė,
O.,
ar

vietas, tai visas organizaci kadangi čia tautinė pusė pralaimėsi, tik retežius.
jos gyvumas priklausys nuo laikėsi griežtai išvien, so Šiose dienose Chicagoje ba trys, III., arba keturios, ir t.t. Žinoma, ūkis neikiek nežengė pir
myn.
Pild. Tarybos ir redakcijos. cialistų kandidatai prakišo. bankrutavo Samuel Insull, Mass.
Prie
miesto
vardo
pridė

Daktaras-Kvotėjas
Dr.
J.
vadovas $3,000,000,000 vie
Mokyklų reikšme. Koks yra ūkininkas
Iš redakcijos, kuri liko
tas pilnas arba sutrumpin toks jo vedamas ūkis. Plėsti ūkį, didinti ir
senojo nusidėvėjusio savo Stanislovaitis, naujas, inėjo šų reikmenų korporacijų.
politikavimais, netaktais ir ypatingu susimetimu, kad Jis dabar jau yra 73 me tas žodis reiškia valstijos gerinti jo gamybą tegali apsišvietęs ir išsi
tų amžiaus. Keli metai at vardą, kokioje valstijoje mokslinęs žemdirbis. Todėl didelės reikš
nepastovumais žmogaus va net visus nustebino.
dovybėje, negalima nieko 'Daktaro-kvotėjo balsavi gal buvo vienas iš galin tas miestas randasi.
mės žemės ūkio kraštui turi žemės ūkio
gero tikėtis, nors reikia ti me tautininkai padarė tą giausių finansinių tūzų, da Lietuvoje rašoma:
mokyklos, kuriose ruošiami busimi ūkinin
kėtis daug ko naujo: jisai, ką darė tūli sandariečiai iž bar liko be cento, visiškas Vilkijos miestelis,
kai sistematingam ir sąmoningam darbui.
Kauno apskrities.
mat, savo vietą išgelbėjo dininko rinkime: nesilaikė bankrotas.
Aukštoji mokykla. Lietuvoj aukščiau
tik socialistų ir kairiųjų sutarčių, nes Dr. Stanislo Dar nesenai jis turėjo sa Tai yra ilga forma, kurią
sia
mokykla
yra Žemės Ūkio Akademija. Ji
Amerikoje
panaikino
ir
vi

sandariečių remiamas, to vaitis daugeliui labai pati vo 'ypatiško turto j $100,soje
šalyje
rašo:
pirmiausia
išaugo
į
akademiją
iš buvusio pradžioje
dėl dabar pasirodys atviras ko kaipo naujos gadynės 000,000, bet dabar turėjo
socialistas ir varys “demo žmogus ir jie už jį balsavo, pasitraukti iš visko turėda niesto vardą, paskui ’ valsti Gamtos-Matematikos fakulteto, agronomi
ją, pav.: Cleveland (mies jos skyriaus. Reikalą Lietuvai turėti at
kratijos” (tikriau sakant suskaldydami balsus Dr. E. mas $10,000,000 skolų.
tas
arba city), paskui: Ohio skirą aukštąją žemės ūkio mokyklą iškėlė
Insull buvo gabus žmo
demoralizacijos) propagan G. Klimo ir Dr. Bronušo.
(valstija
arba state, trum pats gyvenimas. Joje ruošiami įvairių Že
dą SLA. narių tarpe. Su Kas valdo Susivienijimą? gus ir atvažiavęs iš Angli
pai:
O.).
jos jaunas vaikinas gavo
mės ūkio sričių specialistai, kurie vadovau
sivienijimo reikalai jam bus
S.
Valstijose
yra
48
vals

SLA.
pasilieka
tautininprogą
su
Tarnu
A.
Edisonu
ja ir vadovaus Lietuvos žemės ūkio tvarky
antroje eilėje.
kų-sandariečių rankose, nes dirbti ir su jo pagalba pa tijos, taigi jeigu matote ži- mui ir tobulėjimui.
Kodėl paliko senoji
išskyrus iždininką kiti šeši kilo į vadovą milžiniškos riose iš Amerikos prie mie
Akademija įkurta 1924 metais. 1924valdyba
Pild. Tarybos nariai ir di finansinės imperijos, kurią stų vardų įvairių keistų da1931 metų laikotarpyje joje buvo 520 as
Tautinė srovė seime" bu delė dauguma pastovių ko vadovavo ir per 50 metų iš lėčku, kartais po du (kaip menų. Pradžioj tebuvo 7 asmenys moko
augino iki $3,000,000,000 W. Va., R. L, S. Dak.) ir
vo stipresnė, turėjo dides misijų yra tautininkai.
;t., tuoj supraskit kad tai mojo personalo, kuris išaugo į 43 asmenis.
Prie
geros
vienybės
ir
su

vertės.
nį delegatų skaičių negu
Be šios aukštosios mokyklos, Lietuvoj
raudonieji socialistai ir ko sitarimo, tautininkai galės Tiek tik gerai kad Insull yra nurodymas kokioje val
yra
tinklas mokyklų esančiij žemės ūkio
stijoje
tas
miestas
yra.
munistai (šių buvo tik ke ir toliau apsigint nuo socia nenusižudė, kaip padarė ki
Yra
ir
kitų
nelabai
aiškių
ministerijos žinioje, trys aukštesnėsės ir
li) susidėjus į krūvą. Ta- listų, kurie, nėra abejonės, ti kurie šiais laikais praradalykų,
bet
jie
yra
retesni.
dešimts žemesniųjų.
čiau tautininkai buvo susi
Tik
$
(dolario
ženklas)
ir
Aukštesnėsės mokyklos ruošia vienai
skaldę ir paskirai veikiant
valstijos
priesaga
nuolatai
kuriai ūkio šakai specialistus. Būtent:
organizacijai gręsė pateki
maišosi skaitančiam Ame Aukšt. Belvederio pienininkystės mokykla
mas į kairiųjų rankas. Pa
rikos Lietuvių laikraščius. ruošia prityrusius pienininkus; Aukšt.
aiškėjo kad tūlų sandarie
čių buvo flirtuojama su
Gruzdžių gyvulininkystės mokykla—tech
socialistais, ką patyrę tau
CHINŲ SIENA
nikos felčerius, kurie dirbs gyvulių prie
tininkai negalėjo leisti to
Didžioji Chinijos siena žiūros ir apsaugos srityje; Aukšt. Fredos
kiai kombinacijai paimti
skaitoma didžiausiu darbu sodininkystės ir daržininkystės mokykla—
viršų ir tokiu negražiu bukokį kada žmogus padarė. daržininkus ir sodininkus.
du suskaldyti tautinę srovę,
Ta siena tik vienatinis pa
Į šias mokyklas priimami asmens bai
kas butų ją visai sudemodaras kokis butų galima
LIAUDIES DAINA
gę
keturias
gimnazijos klases arba žemes
ralizavę, jie sutiko ant vie
matyti paprasta akia nuo
Mergužėle
jauna,
balta
lelijėle,
no kandidato.
mėnulio, Joje yra tic4< me- nei žemės ūkio mokyklas. Mokyklos kur
Kodėl nusiminus sėdi sale manęs?
Račiūnas, tautininkų kan
degos kad butų galima pa- sas išeina per 2—3 metus.
Dėlto
nusiminus
sėdžiu
sale
tavęs,
Dėstomieji dalykai. Aiškumo dėliai ko
didatas, sutiko pavesti savo
budavoti 8 pėdų aukščio už
Noriu
atgrąžinti
meilę
aš
nuo
tavęs.
...
rėmėjų balsus p. Gegužiui,
tvarą aplink visą žemės ka šiose mokyklose mokama, paimsime kaip
Grąžint negrąžinki, aš pats atsitrauksiu,
tokiu budu liko du kandi
pavyzdį A. Fredos sodininkystės ir darži
muolį.
datai: Gegužis nuo tauti
Toli išvažiuosiu, manęs nesulauksi....
Tą sieną pabūdavoti už ninkystės mokykloje dėstomus dalykus.
ninkų ir Bagočius nuo so
Rašysiu laiškeli baltam popierėlyj,
ėmė tik 15 metų. Joje, kaip Štai: bitininkystė, paukštininkystė, sodų ir
cialistų, ir Gegužis laimėjo
padavimai sako, yra sumū daržo entomologįja, žemės ūkio chemija ir
Dėsiu antspaudėlę rūtų vainikėliurinkimus, palikdamas Susi
ryta apie milijonas žmonių, fizika, pritaikomoji matematika, žemės ri
O kas iš to laiško auksinėm raidelėm,
vienijimo vadovu sekančiai
padarymui jos stipresnes. kio kooperacija ir visuomenės mokslas, poKad nebematysiu mylimo bernelio....
porai metų.
Siena eina per kalnų čiu mologija, sėklininkystė, gėliningystė. Be
Užrašė Kidronėlis.
Šitaip išėjus, paaiškėjo
kurus ir lygius laukus ap to, mokoma bendrų dalykų, kaip: tikyba
štai kas: nors tautininkailink visą Chiniją, atidaliniLietuvių kalba ir t.t.
sandariečiai jau nuo 1926
mui
Chinijos nuo vakarų,
GAL TIK ŠIRDUŽĖS SVAIGULYS
metų Lietuvoje perversmo
iš kur Chinus puldinėjo lau Kitose aukštesnėse mokyklose be bendrų
Tu
nežinai
kad
man
širdyje
tarp savęs susivaidijo, nors
kiniai Mongolai. Sieną pra dalykų, mokama taipgi savo srities specia
Pražydo ilgesys gilus,
nuo pereito SLA. seimo jų
dėjo budavoti pirmutinis lus dalykai. Visų dalykų einama ne vien
Ir kol tu busi atmintyje
santūriai dar labiau pablo
Chinijos imperatorius Čin teorija, paralėliškai daroma praktikos dar
gėjo, nors tautininkų-sanJis nenumirs ir nepražusŠih Huang-Ti 214 metais bai. Baigus mokyklą, dar atliekama vieni
dariečių centro valdyba su
O gal tik laikinas liūdnumas,
pirm Kristaus. Jis pasiva metai praktikos.
sivaidijo tarp savęs, nors
dino save “Pirmu ir Viena
Gal tik širdužės svaigulys,
Žemesnėsės mokyklos. Į jas gali įstoti
“Tėvynės” redaktorius dėjo
tiniu” ir norėdamas kad is baigę pradžios mokslą. Beveik visose yra
Gal greit prabėgs šis nuobodumas
visas pastangas varyti de
torija prasidėtų nuo jo, su po du skyrius — berniukų ir mergaičių.
Ir vėl švies džiaugsmo spindulys?
moralizaciją ir suirutę tau
naikino
visą esančią litera Bendri dalykai reikalingi išsilavinti dėsto
Bet aš manau kad čia kas kita,
tinėje srovėje, nors socialis
tūrą
ir
išžudė daugybę tų mi abiems skyriams kartu, o skyrium dė
Kad širdžiai vaistų nėr’ daugiau,
tai dėjo didžiausias savo
laikų mokytų žmonių kad
Kad nesulauksiu džiaugsmų ryto,
stoma pritaikinti berniukams ir mergai
pastangas pravaryti pla
niekas nežinotų kas buvo
Kuriame
butų
man
linksmiau
....
tėms dalykai. Kaip štai berniukams: staty
čiausia įvairiai Amerikoje
pirm jo laikų.
Čia
širdis
širdį
pamylėjo,
pragarsėjusį kandidatą, jų
Siena daugelyje vietų sto ba, arklininkystė; mergaitėms: virimas, ke
Bet
toji
meilė
man
kančia,
pastangos nuėjo niekais ir
vi ir dabar, o daugelyje vie pimas virimas, higiena ir t. t. Šiose moky
Nes
ji
man
sielą
sužavėjo
tautininkai-sandariečiai at
tų jau sugriuvus nuo žemės klose mokosi musų busimieji ūkininkai, la
Taip netikėtai, paslapčia....
drebėjimų ir šiaip nuo lai vinasi ir gauna apie ūkį, jo sutvarkymą ir
laikė prieš juos. Geroje
Jonas
Morkūnas.
t.t. reikalingiausių žinių.
ko ilgumo.
tvarkoje tautinėje srovėje,

Mokyklų ūkiai. Aukšt. ir žemesnės ukio mokyklos turi nuosavybėj žemės plo
tus kuriuose vedami ūkiai ir mokiniai prak
tikoj taiko įgytas žinias. Daugiausia žemės
turi Gruzdžių žemesnėji ūkio mokykla, 429
hektarus; kitos mokyklos turi mažiau; ma
žiausia 27 hektarus turi Zyplių žem. moky
kla. Tik trys žemesnėsės mokyklos dar ne
turi savos žemės, jos nuomuoja ukius.
Viso išlaidų mokslui susidaro per 964,000 litų, ūkiams per 426,000, o pajamų iš
ūkių apie 269,000 litų. Pajamos už mokslą
sudaro nežymią sumą, nes žėmesniose mo
kyklose mokslas nemokamai.—Tsb.

TRUPINIAI
—Kas yra viduryje Kauno?
—Raidė U.
—Koks sutvėrimas yra nelaimingiau
sias?
—Paršiukas, nes jis turi tik vieną mo
tiną ir toji kiaulė:
—Kokie dantys atsiranda paskiausia?
—Auksiniai.
—Iš kokių indų nevalgoma ir nege
riama ?
— Iš tuščių.
—Kada žąsis stovi ant vienos kojos?
—Kai kitą pakelia.
—Kurs yra gudrus?
—Kurs turi daug proto.
—Kokio akmens iš upės neištrauksi?
—Sauso.
Surinko Myk. Zablackas.

Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi
suose namuose.
Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje’

DU BROLIAI

Graži istoriška apysaka apie du bro
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
go vienas kito nepažinodami, paskui
kariaudami pasižino, bet vienas jau
buvo krikščionis ir savo žmones žudė.
Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių
pašto ženkleliai nepriimami.)
Reikalaukit “Dirvoje

ZEMLAPIAI
Su persiuntimu j kitus miestus — 30c.
Kaina:
vietiniams po 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
Lengvas Budas Išmokti Angliškai
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta
reikalingiausi žodžiai ii- sakiniai greitam
prasimokinįmui Angliškos kalbos. Viskas
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant,
važiuojant kur, nuėjus krautuvei!, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. ..35c.
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Užuomarša.
Senas kaimietis atėjo pas
kleboną pasikalbėti apie sa
Birželis-June
vo vargus, rūpesčius. Žmo
Sekmad.
Jonas ir Povilas. Jaunius, Viltautė
gelio butą truputį apykvai Pirmad. 26 Vladislovas.
Gediminas, Norgaila
27
lio, ir kunigas, netekęs kan Antrad. 28 Leonas poj. Taugėla, Rangis, Galius
Trečiad. 29 Petro ir Povilo. Parajus, Gedrime
trybės, tarė:
— Aš manau, kad tu, se Ketv’tad. 30 Liucina. Uogelė, Tautginas
Penktad. 1 Julijus. Gendrupis, Liepa
ni, nežinai nei to, kas tave šeštad.
2 šv. P, M. Aplankymas. Lengvenis, Žilvine
sutvėrė.
>
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
— Tiesa pasakius, neži
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Panau, kunigėli.
nedėlis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Sukata.
Klebonas pašaukė mažą
vaiką ir, norėdamas Senį
sugėdinti, paklausė:
— Kas tave sutvėrė ? ,
THINGS THAT NEVER.HAPPEN
— Dievas, — atsakė vai
By GENE BYRNES
~ ____________ ■_
kas.
— Na, matai seni, ar tau
ne gėda jog tu nežinai nė to
ką šis vaikelis žino.
— Tai mat, kunigėli, vai
kui bepigu žinot iš kur jis
atsirado, nes jis dar nese
niai atėjo ant svieto.
4/
Pavasaris.
Važiavo dvi ponios. Veži
kas pakreipęs ausį klausėsi
jų kalbos.
— Pamanyk sau, Maryte,
kaip mano plaukai slenka!
Kol rytą susišukuoju, pusė
kuodelio prikrinta! Ir nuo
ko tai darosi?
Vežikas neiškentė ir įsi
kišo į kalbą:
— Ko čia stebėtis, ponia!
Pavasarį visi gyvuliai šeriasi.
A?
—Meilė praeina, grožis
nyksta, • tiktai darbas ir
vargai visada pasilieka.
—Visi dalykai galimi tam : Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje
kurs jais tiki.

pradedant iš Bagdado, per Armėniją, kur
iš Trebizondo pasiųsdavo atgal kupranu
V.
garius, o ten sėsdavo į laivą ir Juodąją ju Vaterlandas pralaim ė j o
Kelionė į Auksinę Totorių Ordą
ra traukdavo pas žymiausį Rytų Europos’ kitą karą su Lietuviais ka
Beveik du mėnesiu laiko jie praleido valdovą — Didį Auksinės Ordos Khaną, da Šmelingui nuimta čampionato karima ir uždėta
Bagdade. Palydovai gyveno jiems paskir prie Volgos, Sarajuje.
Desėtkai kupranugarių gabeno Irmi Šarkiui.
tame name Irmino dvare, kuriame nesti
Nesenai Vokiečiai pralai
go jokių tų laikų patogumų. Irminas tu no Rytų brangenybes į puslaukinę Rusiją,
mėjo
Klaipėdoj, ka’da Lie
rėjo žmoną dikčiai didesnę už save, kuri laukiniams Totoriams, ir Rusams, kurie to tuviai susekė jų suokalbį
buvo sumani šeimininkė ir reikalų vedėja pageidavo. Nors Sara jų galima buvo pa prijungt Klaipėdą prie Vo
kuomet jo namie nebūdavo. Ji augino siekti ir sausžemiu, bet per Kaukazo kal kietijos.
dvynes dukteris, kurios jau ėjo penkiolik nus buvo pavojinga ir nesmagi kelionė, to
tus metus amžiaus. Aukštos, laibos, tam dėl plaukė jura.
Kam daugiau rūpesčių.
Apleidžiant Bagdadą, Irma ir Kadina
siaodės, bet labai gražios, merginos buvo
pilnai pribrendusios ir mėgo pažiūrėti Į su Merkiu atsisveikino net perdaug malo — Ko tu, Motiejau, taip
susirūpinęs ?
vyrus kuomet niekas jų nesaugojo. Jos niai, ir su ašaromis akyse, nes jis, tylus,
— Mat, Jokūbai, turiu
Įdovamo retenybe kokią tėvo parvykimas padorus vaikinas, su visomis gražaus, vi skolos ir galvoju iš kur ga
suteikė. Tėvas, gryžęs po dviejų metų, liojančio vyro ypatybėmis, joms labai pa vus pinigų kad galėčiau ati
nei negalvojo kokis skirtumas įvyko jo tiko. Nors keista Europiečiui, bet kadan duoti skolą.
dukteryse, kuomet joms, jau pribrendu gi jų šalyje tas buvo paprasta, jodvi sau
— Et, Motiejau, tu esi di
sioms merginoms — nes pietų šalių žmo kalbėjosi kad abi sutiktų būti jo žmonomis. delis nuo gyvenimo atsili
nės daug anksčiau pribręsta — vyrai, par Nors tai buvo toli nuo tikrenybės, vienok kėlis. Dabar jau kiti laikai:
vežti iš kitų šalių, rūpėjo,-ir jos jais, sau kas uždraus jaunoms širdims savas svajo skolinusis turi daugiau rū
nes pinti....
pintis kaip skolą atsiimti
paslaptomis, gėrėjosi.
Kelionė naujais keliais, vedančiais į negu pasiskolinęs kaip sko
Tik kada gerai Įsipažino su savo tėvo
palydovais, merginos pradėjo būti su jais šiaurę, atgal į Rusiją, o gal ir į Lietuvą, la grąžinti.
atviresnės — nesidangstė veidų ir leisda musų klajūnui buvo kiek smagesnė. Jo
vo, jei pavieniu sutikdavo, ir jei namiškių akyse maišėsi dabar net šešios akys —
Apgavo
Nerytės
ir
šių
dviejų
naujai
matytų
Irmi

niekas nematydavo, pamatyti savo veidus.
— Tamsta prigavai ma
Magometonų taisyklės reikalavo ,kad ir na no dukterų. Kai mintys apie Nerytę jį ne! Sakei kad mano sužiemuose, svetimą vyriškį prieinant, moteris slogindavo, suraminimą ir palengvinimą dotinės tėvas nebegyvas, o
turi uždengti apatinę savo veido dalį nuo atnešdavo prisiminimai apie dvynas Ara- pasirodo kad jau keturi me
pusės nosies. Bet šios dvi — liana ir Ka- baites, apie kurias tankiai neprašytos min tai kaip jis sėdi kalėjime!..
dina, "kaip Merkys girdėjo jas vadinant, — tys jį apimdavo, ir labai malonios, lengvos. — O ar tai yra gyveni
dėvėjo labai retus šydus, per kuriuos aiš Jos šypsojosi jo akyse visu keliu, ir Mer mas? -•
kiai matėsi jų gražios lupos, dailus smak kys nepajuto kaip jie pasiekė Dono upę,
rai ir puikus, kaip iš marmuro drožti, kak kuria dasiirė iki susiartinimo Dono su Vol
lai. Jeigu' kas pašalinių sodne buvo, jos ga, prie kurios radosi Auksinės Totorių
dangstydavosi, bet jei Merkys vienas jas Ordos sostinė, kur prasidėjo nauji prieti
sutikdavo, jos viena į kitą žvilgterėjusios, kiai, iki šiol dar Merkio nepatirti.
numesdavo nuo veidų šydus ir duodavosi
a-/. •
—
4
jam pamatyti save pilname jų gražume.
VI
Ar tai del jo didelės meilės prie Nery
Totorių Sostinėje
tės, kurią kiekvienoje moteryje norėdavo
Apie Totorius jau žinome iš aprašymo
rasti, ar taip gamtos sumetimu, šios dvi
jų valdymo Rusų. Dabar prieisim arčiau
' Arabaitės jam buvo labai panašios į Nepažinti pačius Totorius ir jų gyvenimą Di
rytę: jos, nors tamsesnės odos, tajp gyvai
džio Khano sostinėje Sarajuje. Tada bujam priminė jo mylimąją, kurią jis glamo
yo
laikai Didžio Khano Uzbeko. Į jo mie
nėjo ir į akis žiurėjo Trakų pilyje ir Gal
stą ir sostinę pribuvo Irminas su naujomis
vės ežere irstydamasis, kad jo žiūrėjimas
j jas, mergaites kartais net sumaišydavo. prekėmis ir su savo palydovais, taigi ir
Merkys dabar atsirado Totorių tarpe.
Katajodvi, be kalbos — nes susikalbėt
Sarajus išrodė maždaug taip. Nors
negalėjo — žvelgė jam į akis ir šypsojosi,
jis jose matė Nerytę, šypsančias! į jį visu buvo didelis, užimąs platų žemės plotą, bet
savo malonumu.... Kai jodvi kalbėjosi, buvo nei miestas nei kaimas, nutiestas tuš
nors nesuprantami jų kalbos garsai primi tumose, vėjo nupūstame stepų plote. Gy
venami namai buvo sukrėsti iš molio mai
nė jam anos kalbą į jį....
Daug žmonių mačiusios, šios mergai šyto su žole, ir sustatyti be jokios sąvokos
tės labai mokėjo atskirti žmones. Merkį apie gatves. Aplinkui “miestą” buvo pri
jos atskyrė nuo kitų tėvo palydovų, nes jo statyta šiaip sau Totorių jurtos-palapinės.
Totorių bastunystės-klaidžiojimų lai
ir veidas, ir akys, ir apsiėjimas ir užsilai
kai buvo praėję. Jie buvo taip sakant ta
kymas rodė jį esant prakilniu, aukštesnio
pę pastovus gyventojai ir todėl turėjo vis
gimimo žmogum, ne kokiu prastuoliu. - Ja
ką reikalingo tokiam gyvenimui. Buvo iš
me jos matė ir karžygį, ir todėl daug apie
statyta milžiniškos arklydės sustatyti ark
jį tarp savęs kuždėdavosi. Tarp savo ir
liams žiemą. Visi arkliai turėjo khano žy
įvairių šalių rytiečių, kurie maišėsi Bag
mę. Buvo klėtys-sandėliai grūdams ir ki
dade, jos nematė nei vieno vyro kurs turė
tokiam maistui ir pašarui arkliams. Buvo
tų karžygišką išvaizdą. Jų žmonės, Ara
namai atvykstantiems kitų šalių ambasa
bai, nors tūli buvo narsus, bet tie kuriuos
doriams, Rusams kniaziams ir jų tarnams;
jos pažinojo, buvo menki, tamsiais veidais
užeigos keleiviams ir pirkliams. Iš pietų
maži vyrai ir neturėjo pasakiškų karžygių
nuolat ten lankėsi Arabai ir Turkai pirk
dvasios aplink save. Jų veidai nebuvo pa
liai.
našus į karžygius, jų eisena nebuvo eise
Khanas nemėgdavo derėtis, ir buvo
na princo — ir jiems savi vyrai taip buvo
įvedęs
tokią tvarką, kad jeigu pirklys ne
nuobodus ir neįdomus kad mergaitės paėmė
jo
siūlomo atlyginimo už kokį pirki
mačiusios net žymiausius savus vyrus išsikreipdavo iš kelio, ir dengdavo veidus nį, jis tą daiktą varu atimdavo; bet jeigu
dviem šydais kad niekas nematytų jų gra kurie pirkliai mokėjo su juo apsieiti — at
vežę viską klojo jam po kojų ir “dovano
žumo ir neįgautų smalsumo prie jų.
Tokių malonių mergaičių draugijoje jo”, khanas pasiimdavo sau ir savo žmo
S TOASTED
Merkys leido’ savo dienas, bandydamas noms reikalingų dalykų ir už juos gausiai
priversti save gėrėtis naujomis gražuolė apmokėdavo ir pirklį apdovanodavo. Ma
mis ir prašalinti sau iš minčių jam dingu žas Bagdado pirklys Irminas jau ne pirmą
sią ant visados Nerytę, tačiau jų primini kartą Sarajuje lankosi, todėl žinojo kaip
mas anos jo mylimosios jam mintis tik prie Uzbeko prieiti. Jis buvo net mielas
svečias jo rūmuose, nes be ko kito Irmi
sunkino, širdgėlas naujino....
* .*
*
nas mokėjo pripasakoti khanui gražių, ža
vingų dalykų apie Magometą ir Mekką,
Atbuvo namie Irminas savo nustatytą
Copr., 1932,
laiką, prisipirko naujų prekių, ir vėl ren ko Uzbekas klausydavosi Viską užmiršęs.

1932

KALENDORIUS

1932

Ar užsi»
trauki?

gėsi ilgon kelionėn — savo priprastu ratu,

(Bus daugiau)

The American
Tobacco Co.

!

Leisk miegantiems šunims gulėti”
Kodėl rūkytojai turi priimti šią senovišką
nuomone cigaretu versle?
KI šiam laikui jūs gali būt esate
beveik įtikinti faktu, jog kiti
cigaretai nemėgsta kalbeli apie
užsitraukin'ą.

I

Tačiau - šis klausimas - toks
‘■neliečiamas” cigaretu skelbimuose
- yra labai artymas jūsų gerovei!
Nes jūs tikrai užsitraukiate dūmą mes visi užsitraukiame - žinodami
ar nežinodami, kiekvienas rūkyto
jas įkvepia kokią nors dalį dūmų
jis ar ji ištraukia iš cigarete.
“Leisk miegantiems šunims gu
lėti” gali būti cigaretu verslo atsa-

kymas mums! Bet koks jų atsa
kymas jums? Ar užsitrauki dūmą?
Lucky Strike nevengia šio svarbaus
klausimo. Jie sutinka šį klausimą
atvirai - dėl to, kad tūli nešva
rumai glūdinti net geriausio,
lengviausio tabako laituose yra
pašalinti Lucky Strike įžymiuoju
valymo procesu. Luckies tą procesą
išrado. Tik Luckies jį ir turi!

“It’s toasted"
Jūsų Apsauga
prieš knitėjimus - prieš kosulį

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 'moderniškų minučių su pasaulio geriausiais šokių orkestrais
ir Lucky Strike žiniomis, kiekviena Antradienio, Ketvirtadienio, įr Šeštadienio vakarą, per N.B.C. Radio tinklą.

DIRVA
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LIETUVOS KURORTAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

ir Sveikatos Vietos
Žymiausios Vasarojimo
Vokiečiai giriasi Badenu,
Prancūzai su pajūrio ku
rortais, kuo gi Lietuva?
Ar-mes turime kurortų?
Ar verta i Lietuvą važiuo
ti praleisti atostogas?
Gal kam atrodo kad Lie
tuvoje nieko nėra. Klima
tas, girdi, nekoks. Kuror
tų nėra ir ką gi veiksi toj
Lietuvoj....
■Bet visai kitaip yra. Lie
tuva gali pasididžiuoti sa
vo gamta, klimatu, net ku
rortais.
Koki svarbiausi musų ku
rortai? Centriniais galima
laikyti Palanga ir Birštoną.
Palanga turi tą pirmenybę
kad ji prie juros, gi Biršto
nas pragarsėjęs savo mine
raliniais šaltiniais. Be šių
dviejų, ypač Žemaitijoj yra
daug gražių vietų prie eže
rų.
i e t u v iai palyginamai
gan mažai lanko svetimus
kurortus. Jie tenkinasi sa
vais. Kauniečiai ypač už
plūsta Birštoną, o keno ki
šenini kiek sunkesni, tie
traukia i Palangą. Palangon važiuoja ir tie kurie
mėgsta kiek “patrukšmauti”.
Kai susirenka vyriausybėš galvos, didieji Lietuvos
biznieriai, gražuolės, žino
ma ir gražuoliai, tada pra
sideda tikras smagumas.
Tuoj Įvairiausi vaišinimaisi, pokiliai, ‘Miss Palangos’
rinkimai, rinkimas gražiau
sio Palangoje atsilankiusio
vyro, tuo budu nenuskriau
džiama ir vyriškoji-stiprio-

ji lytis.
Viskas atliekama savoti
škai, be ypatingų išlaidų,
tikriau sakant, Lietuviškai.
Ypač Amerikiečiams tas tu
rėtų būti Įdomu.
O kokios gražios Palan
gos apielinkės! Čia Biru
tės kalnas, pušų svaiginan
tis kvapas. O ne vienas
prisimena didžią musų pra
eiti, Birutės kalno istorinę
vertę. Vienu žodžiu, Lietu
viui tai nepamainoma. To
jam nėra visame pasaulyje.

Birštonas
Kitas garsus musų ku
rortas tai Birštonas. Čia,
tiesa, juros nėra, jis dau
giau tenka laikyti vispusiš
ku. Birštonas stovi prie
Nemuno. Jis turi labai svar
bios reikšmės, ko nęra Pa
langoje, ko galima rasti tik
garsiuose Vokietijos ar Ita
lijos kurortuose. Tai ypa
tingas šaltinių vanduo. Bir
štono Birutės šaltinis turi
ypatingų mineralinių drus
kų, su sieros priemaiša. Čia
daugiau atvažiuoja tie ku
riems reikia gydytis nuo
chroniškų ligų. Tat ir Bir
štono lankytojai dažniausia
įvairus ligoniai, kurie čia
suvažiuoja gydytojų pata
riami.
Birštono ypač gražios
apielinkės. Gražios Biršto
no alėjos, Nemunas, šalti
niai, miškas vilioja Lietuvi
vasarotoją.
Birštonas ir Palanga lai
komi kiek brangesni kuror
tai, todėl atostogų metu čia
kainos žymiai pakyla, ypač
pabrangėja maistas ir kam
bariai.

^IHIIIHIIIIIIllllllllllllllllllllllI|lllllllll|lllli!lllllll!EIIIIIIIIIK!lllllllllllllllllllllllllll!^

I
=

MBS. A. JAKUBS . |
(A. JAKUBAUSKIENĖ)
Į
Lithuanian Funeral Home

=
=
=
=

=
=
=

=

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
kambarius leidžiame ‘ dykai.
=
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greiE
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligonių pervežimui Į ir iš ligonbučių. Kainos 'sąžininE
gos. žemiausią kaina laidotuvėms, visos lėšos $150
=
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit.
E
6221 Edna Avenue
JENdicott 1763 |
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LIEPOS 4 SPECIALS
Vyrams ir Vaikams

1
=
E
E
E
=

E
E

Broadcloth Sport Marškiniai
Baltos Išeiginės Kelnės ___
ŠIAUDINES Skrybėlės ___
Apatinės Kelnaitės _______
Atletiški Union Siutai ___
Gražios Kojinės,___ 3 poros

=
=

$1 VAIKU Marškiniai _______ 39c
SI VAIKU Skalbiamos Kelinės 48c
$1 Vaikų Whoopee Kelinės------75c
25c Vaikų Union Siutai --------- 25c
50c Vaikų Golf Kojines ----------- 15c
50c Vaikų Išeigniai Marškiniai
48c

Krautuvė atdara kas vakaras

E
=
s

=

E
=

=

THE KRAMER & REICH CO.
=

7002-04 Superior Ave.

Kampas Giddings Rd.

=
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Kiekvieną Sekmadieni

YOUNGSTOWN H
PITTSB U J?GH $2

ten ir
atgal
ten ir
atgal

IŠVAŽIUOJA
GRYŽTA
Iš Cleveland ..8:20rytolš Pittsburgh 4 :00 vakare
arba 8:30 vak.
B / Iš E. 55th St. ..8:29 ryto..
7/
iŠ Youngstown 5:35 vak.
Iš E. 93rd St. ..8:34 ryto
arba 9:59 vak.

Tikietai geri tiktai kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE

RAILROAD

SYST

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- '
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus ne'gu ugniagesius (firemonus).
Vienai iiiė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.

P P MUKIOMS
6606 SUPERIOR AvU.
$

HEnderson 6729

Liepos I, 1932

Daugybė vasarotojų vyk
sta garlaiviais Nemunu že
myn. Važiuojant Nemunu
pavandeniu, visur aplinkui
miškai. Čia Kačerginė, Ku
lautuva, Bruže ir kitos gra
žios, vasarotojų pamėgtos
vietos. Vasarą padidėjus
garlaivių konkurencijai ga
lima už 1 litą nuplaukti Ne
munu net iki Jurbarko. Į
Kačerginę veža už 25 cen
tus! Bendrai galima pa
brėžti kad pigumo atžvilgiu
musų kurortai nukonku
ruoja viso pasaulio kuror
tus.
Kiekvieno Amerik i e č i o
pareiga turėtų būti važiuo
ti tik Į Lietuvos kurortus.
Tuo jis parems tvirtėjančią
savo tėvynę, atgaivins da
linai gęstančią savo tėvy
nės meilę.
Kaip pastebėjau “Dirvo
je” paskelbta kad rengia
ma bendra didelė ekskursi
ja Į Lietuvą. Apie tai bu
tų pravartu pagalvoti kiek
vienam Amerikiečiui Lietu
viui kuris dar bent truputi
prisimena Lietuvą.
, Jau tūkstančiai Ameri
kos Lietuvių mus aplankė,
visi patenkinti, džiaugiasi
kad galėjo vėl išvysti svei
kus savo gimines, dar vis
besistatančią Lietuvą.
Lai nebūna nei vieno Ainerikos Lietuvio kuris, jei
tik aplinkybės leidžia, ne
pasisvečiuotų gražiuose ku
rortuose, vaizdingoje savo
tėvynėje Lietuvoje.

PATERSON, N. J.
Serga. R. Kalantienė su
sirgo; ligoninėj turėjo ope
raciją. Pp. Kalantai yra
uolus “Dirvos” skaitytojai
ir geri tautininkai. Linkė
tina p. Kalantienei greitai
pasveikti.
Išleistuves. Pp. Sereikų
namuose surengta išleistu
vės p. Sereikienės sesers p.
Alices Karneliutės, kuri iš
važiuoja keletui mėnesių Į
Kaliforniją. Pp. Sereikai,
“Dirvos” skaitytojai, geri
Lietuviai, buvo pakvietę Į
išleistuves keletą mokinių
iš Columbia universiteto,
ir dalyvavo daug jaunimo
iš aplinkinių miestelių. Lin
kėtina p-lei Karneliutei tu
rėti gerus laikus.
P-s V. Sereika perka biz
ni gazolino stoti, kurioj ža
dėjo keliems Lietuviams
duoti darbą. Sereika nese
nai tapo atleistas iš vargoninkavimo, nekurie manė
kad jis žus iš bado, bet ap
sivylė: kaipo gabus žmogus
ir visų remiamas jis dabar
turės du biznius. Linkėti
na jam geros kloties, o Lie
tuviams kreiptis pas savą.

Žmogžudystė. Šiose die
nose vienas Turkas, vedęs
su Amerikiete, po 12 metų
šeimyninio gyvenimo, kuris
buvo netaikus, nužudė savo
žmoną ir du vaikučiu. Jis
norėjo lavonus automobiliu
išvežti ir kur nors paslėp
ti, bet buvo suimtas.

Palanga modernėja

Vyčių beisbolininkų šokis.
Patersono Liet. Vyčių beis
bolininkų komanda surengė
šokius Birželio 18 d. Šv. Ka
zimiero salėj. Jaunimo at
silankė pusėtinai. Buvo ke
letas ir vietos biznierių, A.
Varaškevičius, V. Sereika,
ir geras veikėjas K. Spranaitis. Viršminėti du biz
nieriai iš Lietuvių jokio biz
nio nedaro, betgi jie gausiai
rema musų, parengimus.
Šiaip senesnieji ir biznie
riai bei katalikiškų draugijų veikėjai ir nariai nesiro
dė jaunimo vakare. Vaka
ro pelnas skirta pirkimui
beisbolininkų drabužių ir
palaikymui tos sporto ko
mandos. Labai keistai atro
dė toks pasireiškimas. O
antrytojaus nekurie jų vy
ko Į Pruseikinių ir Bimbinių parengimą, kas parodo
kaip musų senieji atsineša
Į savo jaunimo reikalus.
Musų beisbolininkai ge
rai stovi, jie inėjo j miesto
beisbolės lygą ir yra sky
riuje “B”.
Prie suaugusio jaunimo
yra dar ir mažamečių beis
bolininkų tymas, kuri lai
kas nuo laiko gražiai pami
ni vietos Angliška spauda.
Manoma tvert politikos
klubas. Suaugusių beisbo
lininkų tymas, pasibaigus
Wed,. June 29 and C ARMEN vasariniam sezonui, turi už
Mon., July 4
MARY GARDEN duotimi sutverti politišką
Thurs., June 30 and
TOM-TOM klubą, kuris galės pakelti
Sun. July 3
JULES BLEDSOEi
Lietuvių vardą ir pastatyti
Fri., July 1 and
VALKYRIE Lietuvius Į valdiškus 'dar
Tues., July 5
ELSA ALSEN
bus.
Sat., July 2 and
AIDA
Visų pareiga turėtų būti
Wednesday, July 6
ALIDA VANE
juos
paremti. Kuomet jau
Choras virš 1000
Baletas virš 60
Pilna Simfonijos Orkestrą.
nimas buvo pakrikęs visi
BUY SEATS NOW — 25c and S2.
rėkė kad jaunimas ištautęs,
Lyon & Healys, 1226 Huron Rd.
May Co. and Public Hlill Box Office bet kada dabar organizuo
jasi ir nori dirbti Lietuvy
bės labui, duokime jam visą
paramą.
Jaunimo Aidas.
Dabar, kaip paskutinės
žinios sako, Palanga jau
baigiama visai sumoderni
zuoti. Įrengta užsienio pa
vyzdžiu teniso aikštelės, pa
jūryje daug Įvairiausių pa
togumų, pusėtinai aptvar
kytos gatvės. O butai kaip
atpigo!! Maistas, bendrai
pragyvenimas krito iki mi
nimumo. Lietuviai — Lie
tuvon !
Kas turit jautresnę vaiz
duotę, kam Palanga atrodo
neperdaug imponuojanti, tų
“jautruolių” laukia musų
Italija — Nida. Šį kuror
tą pamėgę visi tie kurie Įie
ško ramumo, vienumos. Ne
be reikalo šią vietą lanko
pasaulinės ” Įžymybės: No
belio premijos lau r e a t a s
Vokietis rašytojas Tomas
Mann, kuris Nidoje turi sa
vo vilą; be to, čia buvo gar
si kino artistė
Brigita
Helm.
Taigi, Amerikiečiai, gryžkite arba visai Lietuvon,
arba lankykitės musų gra
žiuose kurortuose.

STflPiuni oo

Dr. S. T. Tamošaitis
(THOMAS)

Lietuvis Dentistas
1304 East 68th St.
Kampas Superior Avenue
(Virš Lietuvių Banko)
Tel. ENdicott 1378

K. STONIS

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

J Among the more than

•

*

20 great stars who will sing in the Stadium Opera in Cleveland. June 29
through July 6. are: (above) Gladys Burns, Gina Pinnera, and Mary Garden; (left to right) Paul
Althousc, Jules Bledsoe, and Fred Patton. Operas are “Carmen,” ‘‘Tom-Tom,” “Aida,” and "Valkyrie.
ingtono Paminėjimas. Tų dienų
Liepos 2—Aida;
vakare—Carmen;
Liepos 3—Tom-Tom;
Birželiu 30—Tom-Tom;
Liepos 4—Po.pietų—Dviejų šimtų
Liepos 5—Valkyrie;
Metų Sukaktuvių Jurgio WashLiepos 6—Aida.
Liepos 1—Valkyrie;

Operos Stadiume

Priešgaisr
proga ugni
rentas p. Ši
spaudai inl
gaisrus Lie'
su jais.
Nuo 1918
pradžios ga
padarę 135
nuostolių: k;
miestuose a'
mis 19.2%'
10.8%- ir dvi
Nuostolių
41% miestan
Teoretiškai
kad' tokiu ti
Lietuva per
išdegs.
Baugiausi?
žės — Birži
10—14 valar
gaisrų Rugp.
Per metus
na apie 1000
per metus iš
ha:
Per visus
1918 m. ligi
120 žmonių;
žeista.
Dabar per
niškai sudeg
1200 paukšči
centn. pašare
tnerių grudi;
Del nežim
gaisrai suda
kūno — 12/
guma — 11%
8.4%.
Kova su
taip: viso did
ENdic

J. G.
Lietuvis Po
Malia

Nuirau setų
sienų su ra
šina už pri
i Popieriavimt
met daug p
piera pigesn
norit pagrai
mą kreipkite
liksit darbą
giau negu p
1229 EAS'

Kasdienine Maudyne
Gyvenimo Paprotis
ATGAIVINANTI, sustiprinanti, priduodanti smagumo
šilta maudynė reiškia sveikatą ir patogumą kaip lygiai
ir švarumą.
Moderniškas gazinis vandens šildytojas
duoda progą turėti

LI

Maudynę visai šeimai ir tiek kartų
per dieną kiek norima ir kada tik
kas iš namiškių sumano maudytis.
Gazinis .automatiškas vandens šildytojas suteikia nuo
latinai karšto vandens kada tik kam reikia, šiuo budu
karšto vandens išteklius reikalingas visai jūsų šeimai
palaikomas automatiškai.

Automatiški vandens šildytojai yra skirtingu rūšių, už
skirtingas kainas, ir tokio didumo kokie reikalingi tam
tikros šeimos sąstatui. Mes visada gatavi jums paaiš
kinti apie juos.

THE EAST OHIO GAS CO
East 6th and Rockwell
MAin 6640

I K1
Geras ma
J-

ambrazieji

. .’Yfirand St.
AMBROSE, v. v
uI8XFerrySt' Nf
AM. LIETUVE
n Vernon S
_
Wc
P. BALTUTIS
3327 S. Halsted
P. BARTKEVIC
678 N. Main St.
“DIRVA”
6820 Superior a
K. MAKAREVIČ
62 Jackson St. A
P. MOLIS
1730—24 St.
NAUJIENOS”

Uabte
RAUKTYTe J.
123 Millbury st. I

932

Liepos 1, 1932

7 '

DIRVA

Užpirkta 13,000 Tonų
Gelžkelių bėgių

$ IŠ LIETUVOS $

AKRONO NAUJIENOS

Kaip žinoma iš anksty
(
vesnių spaudos pranešimų,
susisiekimo ministerija jau Birž. 19 d. Akrono Liet. Clevelandiečiai J. Rakau
Per 50 Metų Visa Lietu 290 ugniagesių komandų. nuo
kurio laiko vedė dery Jaunimo Draugiškas Kliu- skas, M. ir V. Žitkai suloš
Viso gaisrininkų yra 15,
va Išdegs
779 žmonės; 2,637 gaisrinin bas su Belgų firmomis dėl bas turėjo savo pirmą šei komediją “Nenorėjai Duo
Priešgaisrinės
savaitės kų rėmėjai ir 13,140 ugnia bėgių pirkimo. Jieškota ke mynišką išvažiavimą. Buvo nos, Graužk Plytas.’’
proga ugniagesybos refe gesių. Vieųam ugniegesiui lių už bėgius atsilyginti apie 50 narių. Vieta patogi Po programo tęsis šokiai
mišku. Iš susisiekimo minis prie ežero. Vieni šoko, kiti prie gero orkestro. Karščio
rentas p. šiemaška suteikė išeina l"50 gyventojų.
spaudai informacijų apie Ugniagesių inventorius į- terijos generalinio sekreto maudėsi, o treti kepė “vy nebijokite. Svetainė yra rui
gaisrus Lietuvoje ir kovą kainotas 5,031,333 lt.; gais riaus inž. J. Jankevičiaus nelius”. Paskui bosai su te- minga ir graži, dideliame
su jais.
ro gesinimo priemonės įkai teko sužinoti kad panašiam , norais ėjo žaisti bolę. Šiuo mure ir ant pat žemės, to
abipusiam, vieniems pas an kartu bosai laimėjo. Jie da dėl vėsi kaip ledaunė. Įžan
Nuo 1918 m. iki 1932 m. notos 2,374,956 lt.
tenorams
“double gos nėra ko baidytis, nes tik
pradžios gaisrai Lietuvoje
“L. U.” trus, bazės surasti nepavy vė
ko.
Tai
dabar
bėgiai
perka

header.” Paskui visi link “two bits” nuo galvos. Ti
padarę 135 milijonus litų
mi
už
piniginį
atsiskaitymą
kimasi daug svetimtaučių
smai gryžo namon.
nuostolių: kaimuose 57.2%; MARIAMPOLĖ „AUGA.
su
pirkimo
akreditavimu
iš
ir svečių iš Clevelando. Va
miestuose apskričių teisė Mariampolės miesto cen
mis 19.2%; miesteliuose tre smarkiai auga mūrinių Belgų firmų pusės. Belgų Merginų sportas. Ar mer lio! Visi Akroniečiai į kon
firmos pristato susisiekimo ginos apsileis vyrams? Ne!
Eisiu ir aš
10.8% ir dvaruose 7.8%.
namų skaičius. Daugiausiai ministerijai per trejus me Štai Birž. 28 d. A. L. J. D. certą.
Nuostolių kaimui tenka statomi 2—3 aukštų. Ypa
41% miestams apie 34%. čiai miesto augimas matosi tus (t.y. 1932 m., 1933 m. ir kliubo merginos nutarė tu
Teoretiškai apskaičiuojama vadinamam “naujam mies 1934 m.) maždaug lygiomis rėti irgi baseball. Sopranai
žais su altais. Ar tik jos ne
kad' tokiu tempu degdama te’’, kuris įsikūrė valdžios dalimis 289,000 ties, metrų,
sirengia prie kovos su vy
Lietuva per 50 metų visa išdalintuose sklypuose. Ir iš viso apie 13 tūkstančių
rais? O kas žino.
tonų,
bėgių
(arti
klm.
kelio)
išdegs.
čia išvestos, o kitos ir išgrį su atitinkamu kiekiu sąvar- Pasveikino Šarkį. Birž 23
Daugiausia gaisrų Gegu stos gatvės, kai kuriose gat
d. pirm dainų praktikos įžės — Birželio mėn. tarp vėse šaligatvius manoma žinių dalių. Visa pristatymo
nešta ir nutarta pasiųsti
kaina
yra
apie
6,000,000
li

10—14 valandų; mažiausia padaryti šymet.
telegramų pasveikinimą pa
gaisrų Rugp. ir Rugs. mėn. Miesto sodas tvarkomas tų.
saulio
sunkaus svorio čamPer metus vidutiniai išei pavyzdingai, aptvertas gra ,Ši suma bus išmokama per pionui Jack Sharkiui (Juo
na apie 1000 gaisrų; miškų žia tvora. Per upelį stato 5 metus, pradedant 1933
zui Žukauskui). Tą atliko
per metus išdega apie 1500 mas tiltas. Prie gatvės pa metais (1932 m. nieko ne A. L. J. D. kliubo pirm. Sta
ha:
darytos gražios gėlių eželės. mokama) ir baigiant 1937 sys Alekna su kitu draugu.
Per visus gaisrus nuo Prie takų pastatytos da metais. Už skolą mokama
1918 m. ligi šiolei sudegė žytos atmatoms dėžės (ku 6.3 metinio procento.
Koncertas. Liepos 9 d. še
120 žmonių; 270 žmonių su rių visai nėra Kaune, Lais T sutarti Įtraukta palan štadienį įvyks pirmas Ak
žeista.
Jaunimo
vės ai. Red.) grandinėlėmis kumo principo klauzulė, ku rono Lietuvių
R. Kraus, vice pirminiu
Dabar per metus viduti prirakintos prie medžių. ria einant ministerija turi Draugiško Kliubo koncer kasJoseph
tarybos The Union Trust Co. iš
teisę
mokėjimus
grynais
pi

niškai sudega 900 gyvulių, Sodo viduryje patogiai įtas Akrono YWCA. Audito Clevelando, Lipo paskirtas pirminiu
J. R. Nutt.
1200 paukščių, apie 65,000 rengta teniso aikštė. Šymet nigais sutarties veikimo lai rijoj, kuri randasi ant kam ku,Mr.į vietą
Kraus praleido visą savo gy
centn. pašaro ir 30,000 cen pradėta tvarkyti ir kapai. ku keisti mokėjimą natūra po High ir Bowery gatvių. venimą bankuose. Jis pradėjo sav
karjerą su privatiniue bankine ii
(mišku ar kit. musų eks Koncerto pradžia bus lygiai brokerage
tnerių grudų.
firma Crumb & Bosl'ng
Išvedami takai. Šalimais ta
Clevelande ir paskiau veikė s
Del nežinomų priežaščių kai apsodinami medeliais. porto prekėmis), susitarus 7 vai. Todėl nesiveluokite. ton
Ohio National Bank, State Nationa
gaisrai sudaro 43.9% ; per Gražiausiai sutvarkyti ir atskirai dėl sąlygų ir kainų. Durys bus atdaros nuo 6 vai. Bank ir American Exchange Nat
ional Bank, pradedamas nuo pasiun
kūno — 12%, per neatsar- papuošti karių kapai, ku Pirmoji bėgių dalis apie Chorą mokina Vincas Grei tinio
vaiko iki kasieriaus.
100,000
tiesinių
metrų
su
a1900 metais Mr. Kraus suorgani
guma — 11%, padegimas — riuos prižiūri ir puošia gim
čius iš Clevelando, o po ku zavo
National Bank, patap
tatinkamu kiekiu sąvarži- lio tvarka ir bus surengtas damasBankers
8.4%.
jos kasierium. Po trijų me
nazijos ir seminarijos auk
niu dalių turi būti pristaty šis koncertas. Kaip jau nu tų jis suvienijo tą banką su Euclid
Kova su gaisrais eina lėtinės, abiturientės.
Park National Bank, patapdama
ta Į Klaipėdą nevėliau kaip
vice prezidentu. Vėliau jis suvedi
taip: viso didž. Lietuvoj yra
“D.” trijų mėnesių bėgyje po su matoma išanksto, bus gra savo
j vieną su First National
žus koncertas. Programai’ Bank,banką
ir vėl buvo vice prezidentu.
tarties pasirašymo. “L.A.” sutuokta stipriausios Akro Kuomet Citizens Savings & Trasi
Co., Union Commerce National Bank
ENdicott 0981
PROBAK
no Lietuvių muzikalės jie- First aNtional Bank, First Trust &
Savings Co., Broadway Savings <6
gos. Sudainuos iš apie 5C Trust
t
geriausios
Co. ir Woodland Avenue Sav
dainininkų susidedantis cho- ings Bank susivienijo 1920 metais
5905
White
Ave.
Lietuvis Popieriuotojas ir
skustuvams
po vardu The Union Trust Co., su
Maliavotojas.
Popieriuotojas ir Maliavotojas ■as šešias dainas. Bus vyrų kapitalu $22 500,000 ir perviršiu iš
Mr. Kraus tapo paskir
Taipgi atnaujinu senas grindis. 'r merginų solų ir duetų $11,250,000
Nuimu sen# popierą nuo
tas vice prezidentu ir reikalų vedė
Nuimu
nuo
sienų
senas
popieras
s
1
fe'"Taipgi
bus
piano
duetas
ii
ju. Jisai patapo vice pirmininku
sienų su moderniška . ma
vėliausios mados įrankiais greitai ir
metais.
šina už prieinamą kainą.
gerai. Neišduokit darbo kitiems b' imuikos solo. Kelios jaunuo 1930
saitu
Mr. Kraus pagelbėjo subudavoti
mano
šiometinio
apkainavimo.
Dar

Union Trust Co. į vieną žymiau
Popieriavimo darbas šy
bą 'darom ant išmokėjimo — duokit ių poros šoks ant scenos The
bankinių įstaigų šioje šalyje. Jis
S®|
met daug pigesnis ir poišpopieriuot dabar, o mokėsit vėliau Lietuvių tautiškus šokius sių
turi
plačias pažintis finansiniuose ir
piera pigesne, taigi kurie
biznio rateliuose ir skaitomas vie
Tel.
HEnderson
2136
Bus
armonikos
ir
armoninorit pagražint savo na
nas įžymiausių comercinių bankiekaitės. (mouth organ) solo rių viduriniuose vakaruose.
mą kreipkitės tuojau, atAš Pasakysiu Veltui
liksit darbą už daug pi
NAMAS PARSIDUODA
giau negu pernai.
Kaip Gydyti
1248 Addison rd., 8 kambarių

J. G. Polter

■ •V;

HolIand=America Line

DIDELE EKSKURSIJA
Rengia
Lietuvių Laivakorčių Agentų
Sąjunga Amerikoje

Kojų Ligos

K. S. Karpavičius :
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir
Shepard ir Urbšaitis
skaudamas vietas su Emerakį Oil, ir
Registruotas Lietuvos
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3
1024
E. 77 St. ir 1427 E. 92 St
Konsulate Notaras.
colių pločio ir gana ilgą kad gerai
POPIERIUOJAM NAMUS
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios j
ir maliavojam viduj ir iš lauko.
viršų iki kelio, kaip kraujas teka I Rašykit laiškais arba atsi- ;
Darbas atsakantis ir kainos priei
lankykit ypatiškai.
gyslose. Nebus daugiau trukusių
namos. Reikale kreipkitės į mus
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
arba telefonuokit:
(23)
zdų. Nebus' trukdančio skausmo.
“DIRVA”
HEnderson 2113
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
6820 Superior Ave.
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys
PERSIGERIA KIAURAI
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.
Cleveland, Ohio.
--------■-- -------------------------

Populiariu ir nauju garlaiviu

Visas
Pasaulis
linkęs
Prie

STATENDAM
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

LIEPOS 16 DIENĄ
Sėdant j laivą išvakaro

KLAIPEDA

(Per Rotterdam)

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. VARAŠIUS
S. 12 & Carson st. Pittsbgh, Pa
J. VASILIAUSKAS
814 Bank St. Waterbury, Ct
“VIENYBE”
193 Grand St., B’klyn, N. Y.
VELECKIS, A.
502 South Av. Bridgeport, Conn.
J. ZOLP
4559 S. Paulina St.,
Chicago

PAJIEŠKAU Dedes Juozo Gied
raičio, kilęs iš Seinų ap., Šventažerio v. ir kaimo. Amerikon atvyko
dar prieš karą, gyvena Ghicagoje.
Paskutinį kartą sužinojau 1926 m.
kad dirba kokiame banke. Brangus
dėde, atsiliepk, arba kas apie jį žinoa prašau pranešti laišku, už ką
busiu dėkingas.
JHirgis Zelionis
Box 153
Sudbury, Ont. Canada

Rosedale Dry Cleaning
6702 Superior Ave.
—No delivery—

Reduces Crankcaw?
Dilution

The Columbia Refining Co.
CLEVELAND, OHIO

Nustojo 20 Svaru
Riebumo į 4 Savaites
i f Ofiso
Telefonai
Namų į
KEnmore 4740W.
I 5 M A in 1773

j P. J. KERŠIS
t nu Standard Bank Bldg.
teisių mokslą Cumber
+ Baigęs
land Universitete ir darbuojas

su Teisių ofisu advokatų

Collister, Stevens ir
Kurzenberger

t

Su visais teisiu reikalais Lietuviai, Slavai, Lenkai ir Rusai
kreipkitės prie musų.

Ekskursija į Lietuvą

Švedu Amerikos
LINIJA

’>.? -Uwf

>

JAMES Restaurant
1410 East 66th St.
Skanus Amerikoniški ir Europiški
valgiai. Kainos žemos. Lietuvia'
oas mus užeina ir buna patenkinti
UŽKVIEČIAM VISUS.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street
—ENdicott 463R—,

MRS. MARY LAAS
MILLINERY
1309 ADDISON RD.
—

Rengia

Corner Superior ave.

Hats from $1.88 and up.
Clean Goods.
Come to us and help the r-' ghborhood.

1S

NEWYORKO i
KLAIPEDA

TRUMPAS KELIAS i LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

M. L. “GRIPSHOLM”

LIEPOS 30 d. 1932
Ten
Ten ir atgal
Trečia Klase $84.50
$141.00
Naudokis musų anktyvesniais ir
• vėlesniais laivų išplaukimais:
S. S. Drottningholm Liepos 16
M. L. Gripsholm
Liepos 30
M. L. Kungsholm
Rugp. 15
S. S. Drottningholm .Rugp. 25
M. L. Gripsholm
Rugs. 1
M. L. Kungsholm
Rūgs. 15

Platesnių informacijų kre pkitės
į vietinį laivakorčių agentą arba

Swedish American Line
21 State St.

New York, N.Y.

-NIAGARAFALLS
ONLY

$375 One Way

Rd. Trip

between CLEVELAND and BUFFALO
Autos, any size, carried for only $3.75
($4.75 July 1st to Sept. 14th inclusive)

Why drive when you can put your car aboard
for less than the cost of oil and gas?
More restful... cheaper . .. and saves a day.
Steamers each way, every night, leaving
at 9:00 P.M., May 15th to November 1st

Cleveland and Pt, Stanley, Canada, Division
July 1st to September 5 th inclusive on Friday,
Saturday and Sunday only . . . $3.00 one way;
$5.00 round trip. Any car only $3.75
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.

East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Ohio,'

Aik your Local Tovert or
Ticket Agent for new C&B
Line Folder, including Free
Auto Mab and detailt on
our All-Expeme TriPi.

.

■■

H

VISI
LONG DISTANCE

ŠAUKIMAI žemiau
50c 'ra

LIUOSI NUO
TAKSŲ

Vietiniai Telefonu Pasikalbėjimai

NĖRA APTAKSUOTI

Nes jis dvigubai-Valytas—Nelaukit
rytojaus—Pirkit jo šiandien.
Klausykit WHK sekmadieniais
Nuo 8:30 vakare

Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika
Informacijų kreipkitės į:
J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. B’klyn, N. Y.
AMBROSE, V. W.
178 Ferry St., Newark, N. J.
“AM. LIETUVIO” Agentūra
14 Vernon St.
Worcister, Mass.
P. BALTUTIS
3327 S. Ilalsted 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. Ilalsted St. Chicago
RAUKTYTĖ J.
123 Millbury st. Worcester, Mass.

vienai šeimai, arti bažnyčių;
■ reikalingi Lietuvoje pirki- II greitam pardavimui kaina visa
Į mui, pardavimui, valdymui j| žema. Su visais įrengimais. Atžemių ir kitokio turto. ; sišaukit tuojau. Telefonas
KEnmore 4593-J.

Liet. Laivakorčių Agentų
Sąjunga Amerikoje

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

ĮGALIOJIMAI

J 229 EAST 74th ST.

Į

SPECIAL'S
For a Short Time

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo.,
rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir
svėriau 170 svarų iki panaudojau
vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaitės atgal. Dabar svečiu 150 sv.
Taipgi turiu daugiau energijos ir
neturiu alkanų jausmų.“
Riebus žmonės turėtų gerti šauk
štuką Kruschen Salts stikle karšto
vandens rytais prieš pusryčius—jos
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas
numažinti savo svorį kaip patyrė
Parsiduoda visose Vaistinėse.
tūkstančiai vyrų ir moterų.
Naudokit WELDONA Tablets
Gaukit bonką Kruschen Salts iš
Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo
tos 24 pusi, knygeles, “History of vaistinės bile kur Amerikoje (išteks
RHEUMATISM’, su nurodymais ir 4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei
ta bonka nepertikrins jus kad tai
aprašymais reumatizmo perų, į
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
WELDONA CORPORATION
Dcik 7, Atlantic City, N, j.
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

U. S. Valdžios taksai ant LONG DISTANCE
telefonų pasikalbėjimų kaštuojančių 50c ar dau
giau inėjo galėn Dirželio 21,1932. Šie taksai ne
liečia vietinių pasikalbėjimų ir paliečia tik apie
30% long distance šaukimų. Jus vis dar galit
pasikalbėt be mokėjimo taksų su kitais miestais
dienos laiku iki 50 mylių ir nakties laiku iki 150
mylių po 8:30 vakare kada naktinės kainos bu
na galėjo.
Paveizdan, po 8:30 vakare galima kalbėtis tris
miliutas tarp Cleveland ir Columbus už 45c.

Sulyg šio įstatymo telefono kompanija atsiskai
to su valdžia už taksus ir turi išrinkti iš žmonių
sumokėjimui j United States Collector of Inter
nal Revenue.

THE OHIO BELL TELEPHONE ^^MDANY
*

!

DIRVA

sns

Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkese :

Iš Collinwood

NELAIMĖ SU AUTOMOBIĮ | L1U. Gryžtant iš ūkės namon,
Į automobiliui apvirtus užsimu
šė Antanas Laukevičius, 45 m
SUGRYŽO delegatai. Cleve- amžiaus, nuo 931 Rudyard rd.
k. ido delegatai iš SLA. seimo Jis važiavo su trims kitais, ku
P.ttsburge gryžo šeštadienį ir rių vienas sunkiai susižeidė, o
sekmadienį. Iš 14-tos kuopos kiti du mažai nukentėjo.
Velionis buvo rimtas ir ma
atsilankė visi 9 delegatai, kada
lonus
žmogus. Prigulėjo prie
seime iškovota jiems vieta.
Kad socialistai neteisingai Dr. V. Kudirkos draugijos ir
norėjo juos nepr.imti pasirodė prie naujos parapijos. Palai
iš Adv. Bagočiaus raporto ant dotas Birželio 22 d. Kalvarijos
rytojaus po jų priėmimo: Ba- kapinėse, dalyvaujant daugybei
gočius pasakė kad SLA. kon palydovų.
Paliko dideliame nubudime
stitucijoj nėra tokio paragrafo
žmoną
Agotą, tris sūnūs: An
kuris liestų atsitikimus kokie
apsireiškė 14-toj kuoooj ir to tanuką, Pranuką ir Juozuką;
dėl prieš tos kuopos delegatus Pittstone, Pa., gyvena jo bro
kovoti nebuvo prasmės. Gri lis; Lietuvoje yra tėvas ir bro
gaitis tik todėl kovojo prieš lis.
Kun. A. Karužiškis išgirdęs
kad jautė pavojų savo pusei,
nes 9 delegatai nusvėrė visą liūdną žinią apie Antano mir
seimą ir privedė socialistus prie tį, žinodamas velionio skurdų
pralaimėjimo savo kandidato ir gyvenimą, pasitarnavo kiek tik
reikėjo, neklausdamas užmotūluose kituose dalykuose.
Grigaitis savo ataką užvedė kesnio, atlaikė pamaldas ir į
pasakydamas jog “iš korespon kapus palydėjo. Prie duobės
dencijų girdi kad 14-ta kuopa pasakė gražų pamokslą para
skolinga centrui”, bet Adv. Ba- gindamas visus gelbėti; skurde
gočius, sąžiningesnis žmogus, likusius našlaičius.
Laidotuvėmis aprūpino poni
žinodamas kad kuopa nėra sko
linga ir kad už tokius dalykus Jakubauskienė.
Lai buna velioniui Antanui
delegatų išmesti negalima, nors
amžina
ramybė šaltoje žemelė
turėjo keleto Clevelando žiop
A. Dubauskas.
liuku prisiųstus skundus, jis tų je.
skundų, kaipo nepamatuotų, ne
davė nei mandatų komisijai nei
SLA. 362 kp. pusmetinis su
Grigaičiui nerodė, taipgi seime sirinkimas įvyks Liepos 6 d.,
jų visai neiškėlė ir nepridavė nuo 7:30 vak., Slavų salėje ant
jiems jokios svarbos.
Holmes avė. Yra svarbių rei
Atsidėkojimui Grigaičiui už kalų aptarimui, todėl nariai atjo pasidarbavimą prieš 14-tos silankykit. Kuopos valdyba tu
—Ei, draugas Šmiki, kur tu taip skubinies?
kuopos delegatus, nekurie tos ri sumanymą sumažinti mokes
kuopos delegatai vėliau balsavo tis nariams. Kurie turit persi
—Ar nežinai: aš skubinuos j “Dirvos” Pikniką švęst Fordžiulajų!
už Grigaičio kandidatą ant re kėlimo lakštus iš kitų kuopų
—O kodėl nėjo ji ant gerb. Asilo?
daktoriaus, Vitaitį.... Drau ateikit į šį susirinkimą.
Nariams pasarga: iš seniau
gauti su priešais kurie grąsino
—Todėl kad jis perdaug mandras ir manęs neklauso: kai aš liepiu jot j priešakį,
pagrobti visą Susivienijimą, ir buvo paprasta mokėti duokles
butų pagrobę jeigu 14-tos kuo ųešant į namus pas sekretorių, jis eina atbulas, o kai paimu už uodegos vadovaut, jis bėga j priešakį!
pos 9 delegatai butų atmesti, bet tas negerai. Turit atsilan
—O iš kur tu tokį “kojabilj” gavai?
gali tik labai karšti “demokra kyti į susirinkimą ir užsimokė
tai”....
Svečias. ti, nes sekretorius siunčia pini
—Tai mano išradimas. Už 10 metų visi žmonės taip “vaikštinės”.
gus į centrą tuoj po susirinki
mo
ir
sekančiame
susirinkime
KAIP VAIKAI ŽAIDŽIA.
Antradienį, Birželio 26 d., pristato mokesčių kvitą.
Organiz. A. Dubauskas.
miesto žaislavietėje buvo suren
VISIEMS GERAI ŽINOMOJE VIETOJE
gta pradinių mokyklų vaikų
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••
• . <
,
I
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PADĖKA, širdingai dėkoju
juokų žaislai. Buvo šluotkočių
visiems
dalyvavusiems
mano
lenktynė. Sonny Testa laimė
jo pirmą dovaną už gražinusį vyro Antano Laukevičiaus lai
išsirėdymą. Už; juokingiausį dotuvėse Birželio 22 d., taipgi
laimėjo Catherine Simtic. , Už dėkoju tiems kurie parinko pi
originališkiausį laimėjo Evęlyn nigų, nes neturėjau nei cento
Reese. Už geriausį apsirėdy- maistui. Nors blogi laikai bet
mą laikraščiais laimėjo , Louise buvo geraširdžių kurie atjautė
Derison. Už geriausį išrengi- mus našlaičius. Ačiū giminėms
Į pietus nuo Euclid Avenue
už gėles, Kun. A. Karužiškiui
mą skelbimų Arthur Lewis.
J
Dvynų šluotkočių — Sammy už patarnavimą tokį kokio neti
kėjau ; taipgi ačiū laidotuvių
Carlile ir Heinz Gorze.
ĮŽANGA SUAUGUSIEMS 25c.
Piratų naktis ir Turtų j ieš direktorei p. Jakubauskienei
už
jos
gražų
pasitarnavimą.
kojimas bus ketvirtadienio va
Vaikams dykai. Atvežkit juos
Agota Laukevičienė,
kare nuo 7; penktadienio vaka
931
Rudyard
rd.
Cleveland,
O.
re bus pastatyta veikalas, var
du “Sleeping Beauty”. Vaidi
nime dalyvaus: Karaliaus rolė
PRAKALBOS
Užkviečiame visus vietinius ir aplinki
je — Louise Zaranka; Karalie ‘IŠGELBĖJIMO DIENA PRISIAR
nių miestelių Lietuvius į šį gražų pasilink
nės — Anna Bacetius, PrinceTINO!!’
sminimą. Privažiavimas geras. Iš Akro
sa — Kathaleen Mooney; Prin
Dievo
pranašas
Zepanjas
'1
:18
sa

no
reikia važiuoti per Bedford, Route 8,
cas — Irene Bruner; Senė — ko taip: Jų sidabras bei auksas juos
iki Mayfield Road, pačiame Clevelande.
Josephine Chapas; Fairies — neišgelbės dienoje Viešpaties Dievo
Helen Szypka, Betty Hergen- rūstybės; bet visa žemė turės jo rūs
Tada pasukus į dešinę važiuoti iki Green
roder, Beatrice Frye; Florence tybės ugnimi sudeginta būti; nes jis
Road. Tada sukti po kairei ir už kelių
Stoškus; Lordai—Alerena Led- urnai galų darys su visais toje že
minutų
rasit pikniko ženklą.
mėje gyvenančiais. Nesą atėjo didi
with, Genevieve Stelmak; Po diena jo keršto, ir kas gal išstovėti?
nios — Catherine Wigginton, Jono Apreiškimas 6:17.
Anna Urebice; Tarnas — An Jus girdėjote Biblijos Tyrinėtojus
jau daug metų, kuomet jie sakė kad
na Zaranka.

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

BOLŠEVIKŲ SUSIV. i Richman Nupigino
SEIMO ŽINIOS
Siutus iki $18.50
Clevelande, Lietuvių salėje,' Richman Bros. Cov rūbų iš
Birželio 27-29 del. atsibuvo ko dirbėjai, praneša apie antrą numunistų susivienijimo se’mas. p ginimą vyriškų rūbų kainų
bėgyje šešių mėnesių. Nauja
Tai atsiskyrėlių nuo SLA., ku kaina, kuri nupigina siutus nuo
rie Chicagos seime 1930 metais $23.00 iki $18.50, ineina galėn
pakėlė lermą ir pabėgo, atsi- su šia diena.
“Šis yra antras nupiginimas
mesdami nuo senos organizaci
Richman Bros, rūbų kainų šejos.
š.ų mėnesių bėgyje ir parodo
Jiems ilgai ėmė gauti teisė Richman dirbtuvių pasiryžimą
organizaciją kurti, bet pagaliau varyti darbus ir palaikyti dar
tą teisę gavo ir įsteigė “Lietu bininkus prie darbo”, sako kom
vių Darbininkų Susivienijimą”. panijos tarybos pirmininkas,
Iš SLA. po Chicagos seimo iš Nathan G. Richman. “Ta pati
stojo tik 1,810 narių, kurie ne aukšta rūšis materijų, stilių ir
visi susimetė į šį naują susivie darbo kaip buvo seniau pasilie
nijimą. Gayo paskui daugiau ka ir toliau.”
naujų narių ir pradėjo gyvuoti.
Tas nupiginimas paliečia ir
Bet ant nelaimės, vos suėjus ploščių kainas. Ekstra kelinės
porai metų nuo skilimo su tau siutams nupiginta iki $4.50.
tininkais, patys “darbininkai”
tarp savęs jau skaidosi: jau jų
susivienijime yra dvi frakcijos
DIDELIS išvažiavimas. Lie
ir smarkiai tarp savęs ėdasi: pos 3 d., sekmadienį, Dr. Vin
tai Pruseikiniai ir Bimbiniai. co Kudirkos draugija rengia
Pruseika seime dalyvauja ir su didelį pikniką Neuros darže,
keliais savo šalininkais labai Brunswick, O. ši draugija vi
nervuoja “tikruosius” “darbi suomet turi pasekmingus pik
ninkus”, kurie nepripažysta nikus, tai tikimės kad ir šis bus
Pruseikos nei jo platinamų idė skaitlingas. Vieta yra visiems
jų “darbininkiškomis”. Ir iš- žinoma ir tinkama piknikams.
tikro kaip jį pripažinti “darbi Bus gera muzika šokiams. Atninku”, nes jis gražiau už visus šilankiusieji turės gerus laikus.
atrodo ir jokiu budu nepanašus
Jonas Jarus.
į “darbininku”, bet į gerai iš
auklėtą buržujų.
Visame seime viešpatauja KAS PRAĖJO — PAMIRŠIM,
revoliucinė dvasia, bet daugiau
bet Ras ateis —
vienų prieš kitus. Buvęs to su
PAMATYSIM
sivienijimo pirmininkas ir Pru
Birželio 19 d. įvyko “Dirvos”
seika visomis pusėmis tik va
antras piknikas. Publikos bu
dinami ištižėliais ir niekšais.
Seime kur tik pakilo Prusei vo dailus buris, svečių buvo net
kos reikalas ten visi tuoj ir .š kitų miestų, kaip tai iš Chi
rėkė ant jo, kritikuodami kaip ef gos, Akrono ir kitur. Oras
buvo labai dailus, taigi visi dai
kas išmanė.
Delegatų buvo apie 100 iš liai praleido dieną. Dalyviai iš
keliolikos kuopų. , Tarp svar kurnėjo gražių dovanų prie įbiausių jų svajonių yra viena žangos tikietų.
Bet KITAS “Dirvos” pikni
tai atgavimas dalies turto iš
tautiškojo SLA. Mat, draugu- kas atsibus ateinantį pirmadie
čiams reikia pinigų algoms iš nį (panedėlį), Liepos 4 dieną,
arba Amerikos Laisvės dienoje.
mokėti.
Užtvirtinta nauja visuotinu Kaip girdėti, žada būti daug
balsavimu rinkta valdyba, ku publikos. Kadangi tą dieną bu
rion ineina Mizara ir Jackevi na įvairių Ugnių šaudymas ir
iškilmės tai ir šiame
čiūtė, kuri kitados jieškųjo sek kitokios
piknike atsilankę pamatysite
retorės vietos tautiškame Susi ką tokio naujo. ■ šokiams bus
vienijime.
Delegatai dauguma atvažia geras orkestras. Bus ir šiaip
pasilinksminimų. Ku
vo automobiliais, nekurie net ir visokių
rie
turėsit
svečių iš kitų mies
perdaug buržujiškais, ir patys
atsivežkit juos į Andersono
išrodo kaip buržujai, o ne dar tų
bininkai, ir jeigu kas norėtų su farmą. Važiuokit į pikniką
jais pasidalinti tuo ką jie turi anksti, už tą patį pinigą prisivisą dieną.
tai rėktų, sakytų: “Drauguti, linksminsit
Toliau pranešime apie kitus
aš tam priešingas....” Ko “Dirvos
” planus .visuomenei pa
munistai tik skelbia lygybę, bet linksminti.
Jonas Jarus.
jai netiki.
Iš nutarimų reikia pažymėti
MIRĖ. Birželio 20 d. mirė
kad nutarta vienytis su A. P.
L. A. Nežinia ką darys su tais Marijona Baltrukonienė, 90 m.
A. P. L. A. nariais kurie bus amžiaus, motina žinomo Cleve
kitokių minčių negu šio susi land© Lietuvių veikėjo L. P.
vienijimo tikslai. Juk A. P. L. Baltrukonio, taipgi motina Ve
A. yra visokių pažiūrų žmonių, ronikos šarkauskienės, Marės
gi šiame susivienijime nariais Sidabrienės ir Magdės Skuns,
gali būti tik komunistinio nusi kurios visos čia gyvena. Pa
laidota iškilmingai iš šv. Jur
statymo.
Kitą kartą pranešiu daugiau. gio bažnyčios Birželio 23 d.,
Garbinius. Kalvarijos kapinėse, dalyvau
jant daugeliui giminių ir pa
Landžios po namus. Kartu žystamų. Velionė buvo atva
su susivienijimo stirnų atsibu žiavus iš Lietuvos po karo. Lai
vo ir moterų komunisčių kon buna lengva ilsėtis Amerikos
Rep.
ferencija, kurių vienas nutari žemelėje.
mas skamba šitaip:
LANKĖSI redakcijoje Adv.
“Nutarta kreipt kuodaugiausia domės į katalikes darbi A. A. Slakis iš Chicagos tūlais
ninkes. Eiti per jų stubas ir biznio reikalais, kuriais pralei
traukti jas į klesų kovą, į mu do Clevelande pora dienų. At
vyko po užsidarymo Chicagoje
sų organizacijas.”
Katalikėms patartina turėti eilės bankų ir sako kad kelių
gatavai šluotas toms “drau dienų bėgyje ten užsidarė 35
gėms” priimti.
Rep. bankai.
SUSIRGO. Mikolas Kubilius,
nuo 879 Harrick rd., staiga su
sirgo; tapo nuvežtas į Glenville
ligoninę, kur jam padaryta ope
racija nuo apendikso. Kubilius
yra 70 m. amžiaus, ir kaip per
savo 70 m. sukaktuves šoko
taip ir operaciją pernešė leng
vai, antrytojaus gražiai atro
dė ir gavo valgyt sriubos, kas
yra retenybė tokiuose atsitiki
muose. Parvežtas į namus, po
gera priežiūra savo žmonos ir
dukrelių taisosi.
Draugas.

LANKĖSI “Dirvos” redakci
joje Akrono jaunuolių buris:
Ignas Hallish, Petras Hallish,
Kostantas Kubilis, Ona Smullin ir Stasys Alekna. Jie yra
Akrono Lietuvių Jaunimo Klu
bo ir choro darbuotojai, jauni
ir energingi vyrai. Klubas ren
giasi prie didelio vakaro Lie
pos 9 d., taigi jie užsisakė rei
kalingų spaudos darbų.

DARŽELIUI GAUTA $50.00.
SLA. Seimas Pittsburge iš savo
Tautiškų Centų paskyrė $50.00
Clevelando Lietuvių Kultūri
niam Darželiui, šiose dienose
Wilkesbarrej įvyksta ir katali
kiško Susivienijimo seimas, ti
kimasi gauti kelis desėtkus dolarių.

JAUNAS Vagilis. M. Čepllauskų namuose sugautas 11
metų vaikas vagilis, kuris na
miškiams sėdint lauke ant porčių, 11 vai. nakties įsigavęs per
užpakalines duris ėmė krausty
ti. Pajutęs bildesį šeimininko
sūnūs inėjęs rado vagilį po lo
DARŽELIO Sąjungos susi
va, atėmė iš jo revolvęrį ir ati rinkimas įvyks penktadienį, 8
davė vaiką policijai. Jis pasi d. Liepos, nuo 8 vai. vakare, i
rodė jau yra plačiai žinomas Lietuvių salėje. Draugijų at-'
tokiomis vagystėmis.
' stovai būtinai dalyvaukite.
I

LIEPOS

Pirmadieni

Didelis ‘Dirvos’ Piknikas

Andersono Formoj

GREEN ROAD

LANKĖSI “Dirvoje” M. L.
Vasil, “Tėvynės” linotypistas,
iš New Yorko, kuris dalyvavo
SLA. seime Pittsburge ir da
bar laiko savo atostogas. Ap
lanko savo gimines čia ir Det
roite. Jisai kitados darbavosi
“Dirvos” spaustuvėje.

ateis didis suspaudimas, tuomet kiti
žmonės sakydavo kad tai yra melas.
Ką sakysit dabar: ar priespauda ne
atėjo?___
Atsilankykit išgirsti
Nedėlioj, Liepos 3 d., 3 p. p.
ABEL SALĖJ, 7017 Superior Ave.
Kalbės F. ZAVIST iš Chicagos.
Liuesą įžanga.
Kolektos nėra.
RADIO PROGRAMAS
Lietuvių kalboje Nedėlioj, Liepos 3,
8:30 vai. ryto, iš stoties W1IK, 1390
kilo, 215 met.
Rengia ir kviečia T. S. B. S.

PARDUOT, MAINYT AR NUOMUOT VAŠIŲ FARMA
53% akrų farma, 18 akrų sodo, 15
ADOLPH YOTENS
akrų dirbamos žemės, bulvių pasū
dyta 60 bušelių, kornų G akrai, avi
ELEKTRIKOS
žų pasėta 7 bušeliai; vištų 600; yra
karvė, arklys ir reikalingos mašine Kontraktorius ir Inžinierius
rijos.
28 mailės nuo Clevelando.
1380 EAST 66 ST.
Kreipkitės ypatiškai pamatyti.
Tel. HEnd. 6716
H. PODRUS
(27)
Rt. 422,
Youngstown kelias iki
Auburn Corner, nuo ten pirmas ke
JIEŠKAU APSIVEDIMUI
liukas į pietus ir ten rasis farma. pagyvenusios merginos, tarp 37-40
Temoje:
metų amžiaus. Atsišaukit laišku su
pilnu aprašymu apie save. Kreip
Ar jau išrašėt “Dirvą”
(27)
saviškiams j Lietuvą? — už kitės:
M. K.
$3.00 metuose pralinksminsi t
4027 Broadway
Cleveland, O.
visą kaimą!

KITOS EKSKURSUOS
Kurie turi išvažiuoti anksčiau, arba gales važiuot tik vėliau vasarą, ga
li rengtis su viena iš sekančių ekskursijų puikiausiais laivais:
“Frederik VIII” — Liepos 2 d. per Kopenhagą
“Statendam” — Liepos 16 d. per Holandiją
“Gripsholm” — Liepos 30 d. per Švediją
“Majestic” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną
“Manhattan” (naujas S. Valstijose statytas laivas)
— Rugsėjo 7 d. per Hamburgą.
“Paris” — Spalių 8 d. per Havre (Francuziją).

ALBINA BEAUTY SHOP
HEnderson 9649

1330 Giddings Road

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.
Permanent Wave, Complete $3 and $4
Kreipkitės pas savą Lietuvę specialistę.

S’" KELIONEI DOKUMENTŲ kreipkitės į “Dirvos” Agentūrą ^3
Kreipkitės informacijų į:

‘DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

