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LAIŠKAS IŠ KAUNO

Rašo A. ARGUS.
Chicago. — Liepos 1 d.
Demokratų partijos kon New York. — Amerikos
vencija nominavo kandida Bravorų Savininkų Draugi LANKYTINOS VIETOS Be to, Šiauliuose yra daug
LIETUVOJE
stambių pramonės įmonių,
tu Į Suv. Valstijų preziden jos pirmininkas Pulk. Rup
kaip odų fabrikas C. Fran
to vietą Frankliną Delano pert pareiškė: “Mes paten
Pažaislis
Roosevelt, dabartinį New kinti Demokratų konvenci Kaunas. — Keliuose pir- kelio, Birutės saldainių fa
Yorko valstijos gubernato- jos pasielgimu. Jų prohi mesniuose laiškuose pami brikas, “Batas”, batų fabri
torių.
bicijos klausime nusistaty nėjau bene svarbesnes tiek kas, Rūtos saldainių fabri
Vice prezidento vieton mas geras dėlto kachjis rei istorijos, tiek meno atžvil kas, “Gubernija” alaus bra
nominuotas John N. Gar kalauja ne tik atšaukimo giu Kaune vietas. Pirmes- voras, Nurokų Br. odų fa
DAUGIAUSIA .UŽSI
“SAUSIEJI” JIEŠKO
ner, Kongreso atstovas iš bet ir greito pakeitimo pro niuose savo aprašymuose brikas, ir k.
KANDIDATŲ
MUŠĖ AUTOMO
Texas valstijos.
hibicijos. Ir kaip greit tik dar nepaminėjau gausiai Panevėžyj užsukit į muBILIAIS
IR DARBININKŲ ŽINIOS
Indianapolis, Ind. — Sau Antras stipriausias kan bus leista alus pardavinėti, lankomą tiek užsienio, tiek zejų, ten ypač gausus nu
(pinigų)
ir
Trijų dienų švenčių bėgy sųjų organizacijų atstovai didatas, Alfred E. Smith, mes visi esam gatavi pra vietos svečių garsią Pažai mizmatikos
Mollenauer, Pa. — Perei je Suv. Valstijose nuo Lie suvažiavo čionai aptarti sa kuris tikėjosi būti nominuo
liaudies
dirbinių
rinkiniai
;
slio bažnyčią ir vienuolyną.
tos savaitės pabaigoje įvy pos 2 iki 4 pabaigai neteko vo vajų laike prezidento tas, ląbai apsivylė, nes jis dėti darbą.
įvairios
iškasenos.
Be
to
ko smarkus susirėmimas gyvasčių virš 200 žmonių. rinkimų. Jie kalbina sena tikėjosi laimėti nominaci “Dabar mano paties bra Vienuolyną ir bažnyčią iš graži nauja katedra.
United Mine Workers ang Tokią tai auką paima torių Borah apsiimti kan jas, kaipo buvęs kandidatas vore dirba 200 darbininkų; statė 17-tame amžiuje Lie Alytuje aplankykite ka
pirmiau dirbdavo iki 1,000. tuvos didikas Kristų pas
liakasių su komunistų su Amerikos Nepriklausomy didatuoti. Borah atsisuko 1928 m., ir negavo..
Tačiau pradėjus alų gamin Pocius. Bažnyčia populia rininko Antano Juzapaviorganizuotos National Mi bės paminėjimas.
nuo Republikonų partijos Smith pralaimėjo todėl ti reikėtų 1,600 darbininkų. raus baroko stiliaus. Fun čiaus kapą, katalikų kapi
ners Union angliakasiais.
nėse. Tiltas kur žuvo pir
Tiesa, ne visi sutiko mir už tai kad jie savo platfor kad McAdoo iš CaliforniBuvo sušaukta susirinki tį šaudant visokias sprogs moj įdėjo prohibicijos klau jos permetė savo valstijos Kad jiems duoti gana dar datorius bažnyčią buvo la mutinis Lietuvos karinin
mas apkalbėjimui kompani tamas medegas, kaip seniau simo pavedimą valstijoms 44 balsus už Rooseveltą ir bo mums reiks išleisti bent bai puikiai išpuošęs. 1831 kas Juozapavičius; žuvimo
$5,000,000 padidinimui bra m. Rusai uždarė musų vie
jos siūlomo 10 nuošimčių kad būdavo, nes dabar be apsibalsuoti.
jį pasekė Texas valstija su voro ir Įvairiems prietai nuolyną ir įsteigė savąjį, o vietoje yra lenta su parašu.
algų numažinimo. Pirmie veik visur šaudymai tą die Ne visi sausieji nori ir 46 balsais. Tada ir kitos
Kėdainiuose pirmuti n i o
bažnyčią pavertė cerkve;
ji pritarė sutikti ant suma ną uždrausta. Nuo papras Boraho: kiti sako kad rei valstijos metėsi į Roosevel- sams.”
žuvusio
už Lietuvos nepri
žinimo algų, o komunistine tų šaudymų žuvo tiktai as kia prezidentystę duoti to to pusę ir jis tapo nominuo Ruppert buvo užklaustas visas brangenybes išgrobė, klausomybę Povilo Lukšio
pusė pasipriešino. Iš to ir tuoni — mažiausia negu ki kiam kuris atsižymėjo sau tas 945 balsais, o Smith ga kiek Amerikoje yra bravo stilių sudarkė.
rų, jis atsakė kad dabar Po karo atvykusios iš A- kapas, katalikų kapinėse.
kilo muštynė. 13 darbinin tais kuriais metais.
vo tik 190 balsų.
sųjų eilėse.
veikia 164 bravorai. Kita merikos Šv. .Kazimiero se Jo žuvimo vietoje, Taučiukų sužeista.
Paremdamas Rooseveltą, dos buvo apie 1,350 bravo serys čia įsteigė vienuoly nų kaimo lauke (7 klm. nuo
Butte, Montanoj, užmuš
Varde 3,000 angliakasių ta šeši jauni vaikinai spro
Kėdainių) pastatytas pa
McAdoo taip sakant “atsi
dirbančių Horning, Castle gus dinamitui; Cincinnati, CURTIS APKALTINTAS lygino” Sraith’ui už 1924 rų. Alų legalizavus, atsi ną. Bažnyčioje yra dar minklas. Kėdainiij Refor
Shannon ir Mollenauer, nu O., užsimušė lakūnas kuris Fleming, N. J. — Teis metus, kada Smith užkirto rastų daug naujų bravorų. daug brangių ir gražių lie matų bažnyčios rūsyje ran
balsuota priimti 10 nuoš. vežė sprogstamus dalykus mas rado kaltu Johną Cur kelią McAdoo nominavimui Nepadidinant galima tik kanų; rūsyje galima pama dasi Didžio Lietuvos etmo
rinti kad bravorų įrengimui tyti bažnyčios rėmėjų kar
tis suvedžiojime Pulk. Ch.
algų numažinimą.
ir
tada
kandidatu
liko
ma

ir lėktuvas nukrito.
ir budavojimui butų sunau stus savotiškai įdomius, iš no Jonušo Radvilos kars
Linbergho laike jo kūdikio
Kentucky valstijoje susi pagrobimo, buk Curtis tu žai žinomas žmogus, delei dota apie $200,000,000.. Su- siuvinėtus auksu jų drabu tas.
Ohio valstijoje, nors per šaudyme slaptų degtindarių
Užklydus į Dotnuvą, pir
rėjęs susinešimus su pagro ko Demokratai pralaimėjo. lyg darbininkų vadų ap žius.
Birželio mėnesi bendrai be distrikte nušauta 10 žmo btais ir buk galįs atgauti Kuomet Roosevelt tapo
miausia
reikia aplankyti
skaičiavimo, apie milijonas Pažaislis yra netoli nuo
darbių skaičius 1 nuošim nių.
nominuotas,
apie
20,000
mi

Žemės
Ūkio
akademija —
kūdikį.
darbininkų tiesioginai ir to- Kauno.
čiu sumažėjo lyginant su
nia dalyvavus auditorijoje kis skaičius netiesioginai
pavyzdingą žemės ūkį.
Automobilių aukos
Gegužės mėnesiu, iš 278 išKitos Kauno įdomybės
pareiškė savo nepasitenki
Suvalkijoje
Didžiausią
skaičių gyvas PER ATLANTIKĄ Į 11 nimą, nes norėjo matyt no gautų darbus alui prasidė Be to, vertėtų aplankyti
dirbysčių pranešimai sako
jus.
Iš Amerikiečių tarpo yra
VALANDŲ
kad jose darbininkų skai čių paėmė automobilių ne
minuotą Smith.
“
Mes
bravorų
savininkai didesnes Kauno bibliotekas, daug Suvalkiečių, anot V.
laimės,
ir
pusė
jų
atsitiko
Berlinas. — Du Ameriko Roosevelt laike nomina
čius padauginta žymiai, o
esam gatavi darbą pradėti. kurių yra trys: centralinė Kudirkos, Kapsų; tat Su
iš 135 įstaigų pranešta kad važinėjant toli užmiesčiuo nai lakūnai kurie išskrido cijų konvencijoj nedalyva
valstybinė (Vilniaus gat.),
iš New Yorko Liepos 5 d. vo ir tik paskui nuskrido Į Kaip greit Kongresas lega Universiteto, Dr. V. Kudir valkiečių pareiga aplankyti
jose sulaikyta atleidinėji se.
Naumiestyje (Šakių apsk.)
Prigėrimai besimaudant savo kelionėje aplink pa Chicagą orlaiviu, priėmi lizuos alų,i prasidės darbai kos skaitykla.
mas darbininkų.
budavojimo
ir
mašinų
dir

Dr. V. Kudirkos kapą, Sin
Metalo produktų darbuo užima antrą visų tų nelai saulį, pasiekė Berliną į 31 mui jam paskirtos garbės.
Toliau, vertas susidomė
bimo,
taipgi
visokių
reik

tautuose Prano Vaičaičio
se, kuri yra viena iš. dides mių vietą, nes vasaros lai valandą ir 39 minutas. Jie Smith išvažiavo iš Chicajimo centralinis valstybės
menų
gaminimo.
kapą. Šiems mylimiems dai
nių šios valstijos industri ku daugybė maudosi upėse pralėkė be sustojimo 3,000 gos visai nepasimatęs su
archiyas (7 fortas), mies
niams,'
musų tautos žadin
ir
ežeruose,
ir
kaip
papras

mylias. Per Atlantiką per Rooseveltu, taip buvo nusi
jų, Birželio mėnesį dirbo 2 i
SULAIKO BEDARBIU BI- to valdybos ir metropolijos tojams, ypač Suvalkiečiai
tai
prigeria.
skrido į 11 valandų 36 mi minęs ir nepasitenkinęs.
nuoš. daugiau, kuomet ki
kurijos archivai.
LIŲ
per amžius pasiliks dėkingi.
nutas, sumušdami visus re
tais metais tą pat mėnesi
Washington.
— Senatas Kaune dar pažymėtini di Vienu žodžiu, Lietuvoje
Smith
ir
Roosevelt
MUŠTYNĖS
VOKIETI

kordus. Nuo Harbor Gra
sumažėdavo 3 . nuošimčiais.
ir Atstovų Butas susitaikė dieji tiltai: Žaliasis tiltas lankytinų vietų-vietelių yra
taikysis
JOJE
ce, Amerikos pusėj, iki Berper Nemuną, statytas 19-to
Bėrimas. — Politiškose lino jiems truko 18 valan Po konvencijos išrodė jog remti ir perleisti bedarbių amžiaus viduryje, 1915 me tūkstančiai, jų niekad neiš
Meksikoje, tęsianstis ge
Smith atšals nuo visko ir bilių, kuris skiria $2,100,skaičiuosi.
tais atsitraukiančių Bušų
ležinkelių darbininkų strei riaušėse Liepos 1 d. pačia dų ir 43 minutos.
Kiekviename miestelyje,
me Berline užmušta trys Vokiečiai juos iškilmin atsisakys remti Rooseveltą, 000,000 įvairiems viešiems dalinai išsprogdintas ir
kui, daugelyje miestų pra
darbams vesti.
sulaikydamas
ir
savo
rėmė

kiekviename
kaime seneliai
ypatos
ir
apie
40
sužeista.
gai priėmė.
1916 m. Vokiečių vėl atsta
deda apsireikšti stoka mai
Ruhro
distrike, keletoje Šis yra pirmutinis žygis jus. Bet praėjus keletui Prezidentas Hoover pasi tytas. Paskui Vytauto Di pasakoja, jaunimas lanko
sto. Prie to, kadangi daug
dienų po konvencijos pra kvietė partijų vadus pas
įvairias šventvietes, pilia
darbininkų del streiko ne vietų komunistų su fašis pasiekimo Berlino iš Ame dėjo eiti gandai kad Smith save ir pasitarė kad tasai džiojo tiltas per Nemuną, kalnius, užsilikusias istori
tais
susirėmimuose
sužeis

rikos be sustojimo.
dirba, nekuriems dalykams
žada padaryt santaiką su bilius butų sulaikytas, nes su pakeliama garlaiviams niai brangias vietas.
žymiai sumažėjus jų kainos ta 30 ir du užmušta.
Rooseveltu ir Smith bus re Hoover vistiek jį atmestų praeiti vidurine dalimi; til O Lietuvoje kiek tų pilia
Viso užmušta 32 ir 42 su
žymiai pakilo.
KUBA SUVARŽO CUK miamas New Yorko valsti jeigu ir butų Kongreso pri tas baigtas statyti ir atida kalnių, kiek seneliai apie
Pietinio Pacifiko gelžke- žeista paskirose Vokietijos
RAUS IŠVEŽIMĄ
imtas. Sutarta išdirbti to rytas 1930 metais. Trečias juos pasakoja, kiek senos
jos gubernatorium.
lio linijos ant 1,200 mylių, dalyse tos vienos dienos bė Havana, Kuba. — Prezi
kį bilių kuris butų priimti išeilės Petro Vileišio tiltas moterėlės prikalba apie
kelio nei vieno traukinio gyje.
per Nerį, baigtas statyti
dentas Machado pasirašė
nas ir Hooverui.
ANGLIJA BAUDŽIA
burtus, kiek kalba apie vie
ratas nejuda.
1929 m., ir paskutinis Pa
patvarkymą kad butų su
AIRIUS
14
PRIGĖRĖ
tas pro kurias negalima ei
Streikas kilo darbinin
nemunės tiltas per Nemu
laikyta išvežimas 700,000 Londonas, —r De Valerai
DAR VIS PADARO
Osaka,
Japonija.
—
Lie

ti, girdi vaidinasi. Ten,
kams užprotestavus prieš
ną, pastatytas 1928 m.
svarų cukraus, kas sustip likus Airijos prezidentu, jis
PELNŲ
pos
2
d.
išgriuvus
upės
už

sako, už kalnelio nakties
algų numažinimą.
tvankai 14 žmonių prigė rino cukraus kainas Suv. pradėjo savo griežtą prieš- Nors daugybės korpora Neprošalį butų aplankyti metu kažkas dejuoja, iš to
rė, 40 sužeista. Išgriauta Valstijose ir pačioj Kuboj. Anglišką darbą po senovei. cijų pelnai sumažėjo, kitų musų radio stotį Vytauto piliakalnio durnai rūksta,
Geležies ir plieno gamy 50 namų ir 4800 namų ap
Airiai atsisakė prisiekti iš visai išnyko, vienok Liepos kalne, pastatytą 1926 met. štai tame ežere naktį var
ba taip sumažėjo per Birže semta. Upė patvino po di Suv. Valstijų iždo defici- tikimybę Anglijos karaliui, mėnesį Amerikos korpora toje vietoje kur buvo Rusų
pas skambąs — vienu žo
lio mėnesį kad dirbo tik 12 delio lietaus.
citas jau pasiekė $2,885,- dabar atsisako mokėti sa cijų nariai gaus dividentų tvirtovės radio stotis. Be džiu, visa Lietuva yra įdo
to prie pat Kauno dar yra
nuoš. normalio. Neapdirb
000,000 sumą, didžiausią ko vo donį, kas Anglus Įpykino sumoje $300,000,000.
mybių numarginta.
tos geležies Birželio mėn.
tunelis, statytas 19-me am
Anglijoje Liepos 2 d. mi kią kada buvo pasiekęs tai ir jie nutarė pabausti Airi Šalip dividendų šėrininPrietaringų žmonių pas
pagaminta po 20,935 tonus rė Manuelis, buvęs Portu kos laiku. Kada metai lai ją. Anglijos parliamentas kams, korporacijos dar iš žiuje, 1200 metrų ilgio.
mus
netrūksta, tat ir kal
į dieną, taip kad nuo 1896 galijos karalius, kuris 1910 ko atgal deficitas buvo pa nubalsavo uždėti muitą ant mokės $500,000,000 nuošim
Šiauliuose
bos plaukia iš kartos į kar
metų Gruodžio mėnesio dar
metais tapo nuverstas nuo siekęs $900,000,000 buvo su visų įvežamų dalykų iš Ai čių bondsų - paskolų davė Užklydę į Šiaulius, ger tą. Dar ir dabar ne vienas
niekad .tiek mažai nebuvo
biami skaitytojai, nepamir jaunuolis, nusapnavęs ar
sosto. Jis buvo dar tik 42 kelta didelis sujudimas. Da rijos tiek kiek tie dalykai jams jų biznių reikale.
pagaminta.
bar
gi
padidėjo
trigubai
li

kainuoja.
Tokiu
budu
kai

Surinkta
žinios,
kurios
metų amžiaus.
škite aplankyti Aušros mu nugirdęs kokią nors pas
tai vyriausybė nesirūpina na pasidarys dviguba ir ne- parodo kad vienas iš devy šėjų. Ten rasite gausių laptį, nemiega per naktis,
11 prigėrė. Londonas. — 5 užmušta. Indijoje peš kaip gelbėtis. Valdžios tar siras jiems pirkėjų. Niekas nių žmonių turinčių kokių
rinkinių liaudies dirbinių ir
Netoli Anglijos Liepos 1 d. tynėse Mohametonų su In- nautojams jokių žymių al tada neimportuos Airijos nors korporacijų Šerus gau 1 iškasenų. Šv. Petro ir Po galvoja, kol pagaliau nuta
ręs, pasiryžęs kasa piliakal
susimušęs su kitu laiku nu dusais užmušta penki as gų mažinimo nedaro, tak produktų į Angliją, na ir na dividendus. Ištirta sto
vilo bažnyčia, viena aukš nį, įieško auksinių pinigų
skendo vėjinis keturių stie mens. Birželio mėnesį to sų gi negreit surinks gana Airiai turės nukentėti. . vis apie 6,000 korporacijų, čiausių Lietuvoje, statyta
katilo, prieš amžius kaž ko
bų laivas “Melbourne”, su kiuose susirėmimuose už padengimui nors pusės to Airijai tokiu budu per iš kurių 650 moka dividen, 1626 m., taip pat meniškas kio šykštuolio karaliaus ar
juo prigėrė 11 vyrų.
mušta 215 ir 2,600 sužeista. trukumo.
metus kaštuos $11,000,000. I dus.
Į Šiaulių miesto papuošalas. valdovo paslėpt©.
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Liepos 8, 1932

AK TA AMERIKA.

I tuviais ištisai, visada, be LIET. ATSTATYMO
mėtymųsi, be klaidžiojimų
B-VĖS NARIAMS
ir sekiojimų paskui klaidin
maitis, Vitaitienė ir Pau Union Trust bankas lik gus vadus. Pradėkim labiau Kiek patiriama, Lietuvos Kad Lietuvos žmonės se kitur, tai jos vyras liekasi
skaityti savo tautiškus lai Atstatymo Bendrovės šėrilauskas.
viduota. Vienas iš didžiau kraščius: “Dirvą”, “Vieny ninkai kuriuos tik spaus niau sau įsivaizdavo Ame su vaiku namie, o savo
Birželio 19 d. buvo San sių buvusių bankų Daytone,
SANDAROS SEIMO
dintas žodis pasiekia, noriai riką kokia tai stebuklinga žmonai “palinksmint” su
bę
”
,
“
Amerikos
Lietuvį
”
ir
randa savo vietoj draugą,
daros šeiminis piknikas p. Union Trust, kuris užsida
NUOTIKIAI
“Margutį”, kurs yra Lietu imasi susinešti su tos ben ir keistenybių pilna šalimi ir tt.
Amšiejaus
farmoj,
McKees
rė pereitą Spalių mėn., dar viškų dainų ir muzikos žur drovės likvidavimo komisi tai nebuvo stebėtina. Tada
Birželio 17 d. L. M. D. sa
“Amerikietės” vaikas
Rocks. Dalyvavo gražus buvo mėginta perorgani
ja
lėje, 10:30 vai., atsidarė A.
v ir siunčia jai savo antra- viskas dar rėmėsi ant pasa daugiausia gyvena gatvėje.
buris vietinių, ir atsilankė zuoti, bet iš to nieko neiš nalas. Tada mes busime sus.
L. T. Sandaros seimas. Apie
stipresniais ir kulturinges- Kaip žinote, į Likvidavi kų. Bet kad ir dabar dar “Amerikietė” savo vaiką iš
patį seimą čia nieko nemi daug delegatų ne tik san ėjo. Bankas galutinai lik niais Lietuviais.
mo Komisiją išrinkti šie as ten yra žmonių taip pasa veža vežimukyj į gatvę, po
nėsiu, nes tą bus galima pa dariečių bet ir atvažiavu viduota. Depozitoriams iš
Airiogališkis.
menys: J. J. Bačiunas, J. kiškai Ameriką įsivaizdi kaldrute įdeda bonkelę su
sių j S LA. seimą.
mokės 50 nuošimtį Liepos
tirti iš protokolo. Parašy
Ambraziejus, Dr. Vencius. nančių tai jau keista.
pienu ir pati gryžta Į.savo
Vakarop, atsibuvo kumš 15 d., sumoje $8,000,000, o
siu tik apie parengimus.
Reikalinga 'komisijai su Anais metais K. Gineitis gyvenimo kambarius ruoš
tynės tarp Evalto (Sparky) vėliau bus mokama kiti li
Pirmai sesijai pasibaigus,
ir A. Jokūbaičio. Abu jie kusieji pinigai, kai tik bus YOUNGSTOWN, O. teikti šėrininkų dabartiniai parašė knygą “Amerika ir tis, “dangoraižyje”, ketu
delegatai, kurių buvo 19, ir
antrašai, kad žinotų kur Amerikos Lietuviai”, kurio rioliktame ar dvidešimtame
svečiai, kurių buvo 8, buvo Lietuviai ir pasižymėję vy surinkta išduotos paskolos.
Bedarbė čia siaučia po siųsti proxy.
je pripasakojo tiesiog nesą aukšte. Jei vaikas vežimu
rai, todėl nei vienas neno Likvidavimą veda Winters
Antrašus siuskite:
pakviesti Į Pittsburgiečių
senovei.
Bedarbės
pasek

monių, viską išgirdamas, Į kyj pradeda verkt tai kas
rėjo užsileisti kitam. Mu bankas, kuris paėmė tris
surengtus pietus. P. Pivamėje pereitą rudenį užsida J. J. BAČIUNAS,
padanges
iškeldamas. Nuo nors iš praeivių jam įdeda
šėsi keturis raundus ir iš skyrius Euv. Union Trust
Tabor Farm,
ronas iškepė didelį pyragą,
rė trys didžiausi šio miesto
tos
knygos
prabėgo jau il (turbut į burną) spenelį,
ėjo lygiomis.
Sodus, Mich.
banko. Vienas banko sky bankai viena diena. Tas
ir iš savo keptuvės davė
gas
laikas.
Per tą laiką iš
Prieš kumštynes buvo ir rius randasi Lietuvių ap
Vakarinių valstijų šėri- Lietuvos atlankė Ameriką arba tai padaro kaimynė,
pietums veltui duoną, jisai
labai nuslėgė miesto ūpą.
ir vaikas vėl nusiramina.
prakalbos, kalbėjo “Sanda gyventoje srityje, kur se
Dabar dalykai pradeda ninkams, greitesniam susi daug įtekmingų žmonių, Kaip matote, tie žmonės,
taipgi davė veltui visą duo
ros” redaktorius M. Vaidy- niau dirbo Lietuvis B. Vataisytis, dangus giedrėja, rašymui, patartina kreiptis kurie sugryžę Lietuvos lai vaduodamiesi
ną ir banketui tą vakarą.
pasakomis,
la ir J. Tareila.
rašius. Jis buvo išvažiavęs du iš tų bankų atsidarė, o į p. J. J. Bačiuną, kuris pa
F. Pikšris dovanojo vyną ir
siryžęs pasidarbuoti ir pa kraščiuose aprašė savo pa nupasakoja labai daug di
Vėliau buvo laimėjimai: j Chicagą bankui užsida
šiose dienose žada atsidary gelbėti išdalinti likusį ben tyrimus labai aiškiai. Ypa delių keistenybių, kurių
biskj stipresnio gėrimo. F.
pirmą dovaną, gintaro ka rius, bet bankas jį parsi
ti ir trečias uždarytų ban drovės turtą šūrininkams. tingai labai aiškiai viską įmes čia gyvendami ne tik
Radžiukinas dovanojo alų.
rolius, laimėjo p-lė Plūkia kvietė atgal.
Moterų kuopa darbavosi
kų.
Lietuvoj gyvenantieji šė- aprašo Prof. M. Biržiška nematome bet ir pasakose
te, veikli Lietuvaitė. An
prie valgių. Delegatai vi trą dovaną gavo sandarie- Jack Sharkio laimėjimu Bankams atsidarius pasi- rininkai irgi prašomi atsi “Musų Vilniuje”. O vienok negirdėjome. Tokių keis
si buvo gražiai priimti ir
tas nieko negelbsti, ir dar tenybių turbut niekas nėra
Lietuviai džiaugiasi, o Vo liuosavo milijonai dolarių šaukti.
tis P. Gilius.
kurie buvo sulaikyti. Dau
pamylėti.
ten yra žmonių kurie Ame matęs čia net “Sunday pa
kiečiai
dūksta.
Vietos
Dai

Aplamai imant, iš pikni
Tą patį vakarą toje pat ko liko pelno apie $150.
riką net spaudoje piešia pa per” laikraščių karikatūro
ly News reporteris buvo nu gybė žmonių kurie turėjo
tuose bankuose pinigų, ga
salėje buvo sandariečių iš
PATERSON,
N.
J.
sakiškomis spalvomis.
vykęs
į
Šarkio-Schmelingo
se.
Sandarietis.
vę
po
šiek
tiek
išsitraukti,
kilmingas banketas, kuria
Štai
žurnalaą
“
Bangos
”
kumštynes New Yorke ir
Mes žinom kad vystiklų
Darbai. Didžiulės išdirme su delegatais ir svečiais Nori uždaryt 5 mokyk jas bešališkai aprašęs ati tuojau atsipeikėjo.
savo
nr.
11
aprašo
“
Kaip
čia
niekas nevartoja ir vai
dalyvavo apie 140 ypatų. las. Miesto mokyklų tary davė Šarkiui pilną kreditą Lietuvių gyvenimas eina bystės įvedė penkių dienų Amerikietės auklėja savo kus jais niekas nevysto. Jei
Didžiojoj salėje buvo iš bos narys Dr. Graham siū čampionato laimėjime. Bu lėtai. Vieni dirba, kiti jau darbą, ką paseka ir mažes- vaikus”. Kas tos “Ameri vystiklai čia buvo vartoti
nėsės, tikslu palengvinti be
pildyta koncerto progra lo visiškai uždaryti penkias vo rodoma ir kumštynių senai nedirba.
kietės” negalima suprast, Puritonų laikais tai Puri
mas. Dainavo pp. Plukiu- miesto mokyklas, kurias paveikslai Colonial teatre, Liepos 2 d. su “Dirvos” darbę, Keletas šilko dirb- bet jos skiriamos nuo atei tonai buvo ateiviai, ir jų
tė, Paulekiutė, Zeleniaus- lankė pereitą sezoną 226 kurie gan aiškiai liudija ekskursija išvažiavo į Lie tuvių pradėjo po truputi vių, todėl leidžiame sau jas atnešti iš Europos papro
kaitė, A. Sadauskas, S. Žu mokiniai. Mokinius perkė kad musų vientautis ge tuvą apsigyventi Jonas ir dirbti, po ilgo laiko nedir- aiškint supratimu kad jos čiai jau senai, senai išnyko.
kauskaitė iš Detroito, ir lus j kitas kaimyniškas mo riau orientavosi negu tas Ona Trinkai. Yra daugiau bimo. Bet dirba naujomis yra vietinėmis, čia gimusio Vystiklus vartoti čia dargi
smuikininkas K. Savickas, kyklas susitaupytų $22,120 Vokietis Schmeling. Tiesa, Lietuvių norinčių važiuoti išlygomis: mokės algų nuo mis ir augusiomis moteri draudžia ir sveikatos auto
25c iki 55c į valandą, ir tik
vietinis; šiems pianu akom per metus.
mis, nors tai reiktų suprast ritetai, kad juos kas ir no
Schmelingo puolimai buvo į Lietuvą apsigyventi.
geriausi darbo žinovai gaus
panavo M. Virbickaitė. Z.
agresiviškesni, bet Šarkis Lietuvių parapija su kle- po 55c. Darbai eina trupu tik Amerikoje gyvenančio rėtų vartoti. Galiausia gi,
Vitaitienei akompanavo J. Reikalauja gelbėt bedar vikriai atmušė frico ata- bonu Kun. Šteigmanu laimis.
“Amerikietės” apie vystik
kosi vidutiniškai. Gerai gy- tį geryn, bet labai nežymiai Visas'tos “Bangų” pasa lus nieko nežino. Tai vie
Byra. Kaip p-lė Žukaus bius. Harrisburg, Pa. — kus,
ir tai ne visose dirbtuvėse.
vuoja SLA. kuopa.
kaitė taip ir p. Vitaitienė Gubernatorius Pinchot pri
kos smulkmenas paliekant na “Bangų” prasimanyta
Atvykusioms
iš
kitur
nega

Mirė.
Liepos
1
d.
Šv.
Elz

Gryžusios
iš
SLA.
seimo
abi pirmą kartą čia pasiro davė valstijos legisla turai
nuošaliai, tenka paminėt pasaka.
lima gauti darbo, nes vie
dė ir publikai patiko.
apskaičiavimą kad Penn- bietos ligoninėje mirė nuo delegatės papasakojo įvai
tik svarbiausias keisteny Antra irgi tokia prasi
tinių bedarbių yra begalo
Po koncerto, antrame sa sylvanijoj nuolatinių be džiovos Antanas Kudirka, rių dalykų apie seimą. Iš
bes, iš kurių stebėsis ir pa manyta pasaka yra tai kad
lės aukšte buvo vakarienė, darbių yra apie 1,115,000 ir 54 m. amžiaus. Paliko vie rinkta nauja valdyba, nors daug.
čios “Amerikietės”. Girdi, “Amerikietė” savo vaiką
Rūpinasi pilietybe. Lie Amerikietės vaikus gimdo
kurios vyriausia šeimininkė kad jų šelpimui arba aprū ną vedusią dukterį, kuri ji yra ta pati sena, visi pa
tuviai
pastaru laiku pra tik ligonbučiuose. Jų pa palikus gatvėje su vežimu
gyvena
Rochester,
N.
Y.
tenkinti. Delegatės sako
buvo A. Zambliauskienė.
pinimui darbu reikalinga
ku praeivių malonei, pati
Prie stalo buvo kalbos; tuojau sukelti $60,000,000. Velionis jau buvo našlys, kad kitaip negalima buvo dėjo smarkiai imtis piliety gimdyti vaikai ištrinami ruošiasi savo gyvenimo
bės popieras, kas labai pa aliejum ir guldomi Į milži
toastmasteris P. Pivaronas Gubernatorius sako kad da žmona mirė keli metai at padaryti. Musų delegates Į
girtina. Dirbtuvėse čia bū nišką, pustrečio metro, lop kambariuose ‘dangoraižyje’
pasakė apie sandariečių nu bar tuojau reikia $40,000,- gal. Jis buvo auka alkoho seimą nuvežė ir parvežė
tinai reikalaujama "būti pi šį. Tų vaikų į tą lopšį tiek keturioliktame ar dvidešim
veiktus darbus, paskiau pa 000, nes bedarbei galo nesi lizmo. Jaunesnis būdamas Clevelandiečiai delegatai.
tame aukšte. Šita pasaka
\
Koresp. liečiais ar bent turėti, pir priguldoma kad “Ameri yra pasaka tuomi kad tik
kvietė kalbėti kitus. Kiek mato, o žmonių negalima mėgdavo peštynes ir ne vie
mas pilietybės popieras, ir kietės” vaiko tėvas atėjęs
nas yra be reikalo nuo jo
ilgiau kalbėjo A. B. Stri laikyti be duonos.’
kurie tą turi tiems visapu parsinešt savo vaiką, labai renybėje toki ‘dangoraižiai’
nukentėję. Jisai neprisidė
siai yra lengviau. Kurie tankiai parsineša visai kas- didmiesčiuose yra tik pa
jo prie jokių kultūringų nei
NEWARK,
N.
J.
dar neturi pirmų popierų žinkeno vaiką, reiškia ne čiuose vidurmiesčiuose, kur
labdaringų darbų. Dėka J.
žmonės su šeimynomis ne
Noreikai, kuris iš savęs ap Joninių vakaras. Birželio privalėtų pasistengti jas iš savą, o tankiai parsineša gyvena. Tuose “dangorai
mokėjo už jį apdraudą, bu 23 d., Hillside, N. J., buvo siimti.
net mūrinuką (negruką),
Mokslo baigimo pokilis. todėl paskui buna daug ke žiuose” šeimynoms gyvent
vo pinigų padengimui lai Šv. Jono parapijos joninių
valdžia neleidžia, išvengi
dotuvių lėšoms. Palaido išvažiavimas. Apie 6 vai. P. J. Točionies, “Dirvos” blumo, nes reikia eit atgal mui įvairių gyvybei pavo
tas su katalikiškomis apei vakaro žmonės vieni auto skaitytojo, dukters Julės Į ligonbutį ir prašyt kito jų. “Dangoraižiuose” yra
gomis Kalvarijos kapinėse. busais, kiti automobiliais, mokyklos baigimo proga kio vaiko, kad tik nors vie tik šiaip ąau biznio įstai
Lai buna jam ramu amži visi linksmi traukė į parką. buvo surengta pokilis. Da ton mūrinuko gaut baltodį, gos. Teisybė, pasitaiko ko
nai ilsėtis.
“D.” Rep. Privažiavo žmonių neapsa lyvavo giminės ir pažysta kad ir visai sau svetimą. teliai su keliais desėtkais
mi ir p-lę Julę apdovanojo
Tautybė instinktas. Mu komai daug. Buvo daug gražiomis davanomis. Ge Dabar, girdi, kad išvengt aukštų, bet prie tokio vieš
sų kolonijoje yra nemaža jaunimo, kurio nematyt ki rų tėvų gerai išauklėtai ga tokių keblumų, jau pradė bučio niekas gatvėje nepa
tokių Lietuvių kurie neigia tuose Lietuvių parengimuo biai Lietuvaitei linkėtina ta naujagimiams vaikams liks vaiką su vežimuku, nes
duoti “pasus”, tai daroma jis tuoj “nuvažiuotų” poli
savo tautybę ir sykiu viską se.
pasekmingai teiti mokslus kojų antspaudos.
cijos nuovadom
kas Lietuviška. Žinoma, jų Šokiams grojo Rūtos or toliau.
Bet tai dar ne viskas. Gaila kad Lietuvos pub
už tai perdaug kaltinti nę- kestras, visi linksmai šoko
Svečias. Api ilankė čia
galima, nes jie yra išgamiš- ir žaidė. Laike deginimo naujai įšvęstas Kun. Vac “Amerikietės” savo vaikų licistai pašvenčia nekaltą
kų vadų ir jų spaudos su smalos bačkos, aplink ugnį lovas A. Sadauskas iš Pitts auklėjimu mažai rūpinasi, popierą tokiems nevyku
klaidinti. Bet teko patirti buvo susirinkusių aitvarų, burgh, Pa., kur baigė mok nes visa auklėjimo našta sioms, su gyvenimo tikre
kaip tas musų suklaidintas pikelių, nykštukų ir raga slą ir ten pasilieka kuni guli ant tėvo pečių. Tėvas nybe nieko nesurištiems ab
elementas jautėsi tą vaka nėlių. Po to buvo prakal gauti. Čia lankėsi pas sa vaiką nešioja, tėvas jį į surdams. Amerikos žmo
rą kada buvo kumštynė bos, kurias sakė: Janulis, vo gimines Točionius, pra vystyklus vysto, tėvas ve- nės yra tokie pat kaip ir
musų vientaučio Žukausko- K. Juška, Jonas Liūtas ir leisdamas keletą dienų. Ne žimukyj vaiką gatve vežio Europos ir visame kame
Šarkio su Vokiečiu Schme- Arkiv. Geniotis. Pasilink sant vietiniam Šv. Kazimie ja. Jei vaiko motina nori gyvena ir apsieina kaip Eu
Spaktyva.
lingu.' Nors šiaip sau tas sminimas tęsėsi iki vėlumos ro parapijos klebonui na išeit “į kiną”, teatrą, ar kur ropiečiai.
musų elementas yra prie nakties, sveikinant Jonus. mie, -svečias keletą dienų
šingas Lietuvybei,, bet tą Kiek tik buvo Jonų visi atbuvo jo vietoje, atlaiky
vakarą
ir tie musų žmone- buvo labai patenkinti. Jo damas mišias.
XT IRŠUJE atvaizduojami du vėliausios mados maudymosi kostiumai,
liai buvo sujaudinti, troš nas Bauba, Hillsidietis, bu Praleidęs keletą dienų
v kurie bus dar daugiau apkarpyti šiais metais, negu kada pirmiau. Tas
LIETUVIŲ AMERIKOJE
duoda suprasti, kad bus daug daugiau saulės nudegusių šią vasarą.
ko ir linkėjo kad laimėtų vo aukščiausia pakeltas, nes čionai, Kun. Sadauskas iš
Madų ekspertai sako, kad 1932 metais maudymosi kostiumai padaryti
jis turėjo su savim daug vyko aplankyti kitas savo
Lietuvis, Šarkis.
ne tik grožiui, bet ir patogumui. Vienas New Yorko madistas sako:
“Moderniškoji moteris nori plaukioti kada ji eina į pajūrį, o juk ji negali
draugų, kurie jį visą vaka gimines toliau, po ko gryš
Musų
jaunimas,
kuris
vi

307 W. 30 Street
New York, N. Y. «
daug plaukioti, jei ji apsunkinta jardų jardais medžiagos. Išdavoje. 1932
sas yra Amerikoniškos dva rą sveikino.
metų maudymosi kostiumai yra plaukiojimo kostiufnai, kaip iliustruoja
į Pittsburghą.
*
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių «
nugaros dirželiai. Vienos spalvos kostiumai bus šiais motais labai populiasios, bet džiaugėsi Šarkio Tą patį vakarą girdėjau Linkėtina naujam kuni
Kolonijose. 1
riški, kaip ir kiekvienais metais, tačiau nauji kostiumai daugelyje atvejų
kad
Birutietės
turės
savo
laimėjimu kaipo Lietuvio.
bus ryškių spalvų kombinacijos.”
gui geros kloties ir nenuil
Ir, žinoma, besinaudojant saules spinduliais, plaukiojimo protarpiais,
Ką tas reiškia? Tas pa išvažiavimą Liepos 10 d., į stamai darbuotis Lietuvių !
Turtas: $1,404,038.14
=
vyrai ir moterys pasiims Lucky Strike cigare! ą ir užsitrauks spragintų
Nutley,
N.
J.
Tarp
kitokių
rodo
kad
pati
prigimtis
ver

labui. Jis buvo gabus mo
dūmų, kurie taip palankūs jų gerklėms, kaip 1932 metų maudymosi
s. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. “
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
J
kostiumai yra malonūs akims Pašalinti iš tabako lapų tūlus nešvarumus
čia mus būti ir jaustis tais įvairianybių bus ir prakal kinis ir geras Lietuvis pat
Lucky Strike cigaretų gamintojai panaudoja tą įžymų spraginimo procesą
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- "
bos, kalbės J. Liūtas ir Ar riotas. Progai pasitaikius
kuo
mes
ištikro
esame
—
kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis ■
jimant ir ultra violetinius spindulius. Nenuostabu, kad 20.000 gydytojų,
kiv. Geniotis.
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- ■
po to, kaip Lucky Strike buvo jiems duota išbandyti, pamatuodami savo
Lietuviais.
žada
apsilankyti
ir
Lietuganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų J
nuomones savo pačių patyrimu rūkyme, pareiškė, jog Luckics mažiau
Hillsidiečių Jonas,
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius i— berniukus ir ■
Bi j unėlis..
- ĮvojeMes ir nenoromis, nors ir
erzina gerklę negu kiti cigaretai.
mergaites prie Susivienijimo.
•
;
Lygiai kaip yra didelis skirtumas tarp 1932 metų maudymosi
suklaidinti, laikui ir reika Iš priežasties bedarbės, ir Ka Kalbinkit savo draugus skai- 1 J
Informacijų kreipkitės i S. L. A. Centrų aukščiau paduotu ]
kostiumų ir tų kvalduotų ir pasipūtusių, kuriais dėvėjo vos keletą metų
' ■
lui atėjus, sugryžtame prie nados Lietuviams “Dirva" ati tyti “Dirvą” — joje telpa 1E antrašu arba į vietinių kuopų valdybas.
atgal, taip yra ir didelis skirtumas tarp Lucky Strike, tikrai moderniško
cigaretę k cigaretų padarytų senovišku būdu.
daugiausia gražių skaitymų. I K TurniimnmiiirYYiTTnrvniiiniYYinrrtrmvi
savęs. Todėl bukime Lieduodama metams už $2.
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BRIGHTON PARKAS
rie rūpinasi tik savo asmens
Mirė Lietuvaitė. Liepos 2 d. reikalais po priedanga nieko
mirė jauna Lietuvaitė, Stepa- Lietuviams nežadančio inter
nija
Želnius (Račinskaitė), nuo nacionalizmo. SLA. seimas bu
Vol. 4
LIEPOS-JULY 8, 1932
No. 24
2520 W. 46 St. Mirė sulaukus vo tokioj pozicijoj kaip kadai
18 metų amžiaus, pačioje jau se Lietuva Lenkų užpulta. Skir
KARAS TARP “VY
THE POSTAGE STAMP
MUSŲ ORGANIZACIJOS REIKŠMĖ
nystėje. Paliko nuliudime mo tumas tik tame kad Lietuvi}
TIES” IR “DRAUGO” How many people ever pause based on distance and number tiną, tėvą, brolį ir sesutę. Sa užpuolė Lenkai, o Susivienijimą
koma kad jaunuolė mirus šir
ir jų simpatizatoAmerikos Lietuvių Liau ateitį nedavė jiems trokš “Drauge” Birželio 13 d. to consider on' the greit signi of sheets, was greater than the dies liga, prie kurios prisidėjo socialistai
riai
kurie
dirba tikėdamiesi
tilpo ilgokas straipsnis pa ficance of the t:ny postage profit gained, and he urged the
dies Sąjunga pradeda jau tamų pasekmių.
dar
plaučių
uždegimas
Rep.
gauti
riebius
“morgičius” už
antrus metus savo nauju Musų' organizacija turi švęstas “Vyties” “kritikai” stamp on the letters they open adoption of a flat rate for all
savo pasitarnavimą tiems gai
gyvenimu gyventi. Pirmi aiškius tikslus ir praktiš su gana keistais išmetinėji from day to day. Only' a few letters' under a certain weight,
valams.
,r
MARGUČIO PIKNIKAS
jos metai buvo sunkiausi. kus siekius Amerikos Lie mais, aplinkiniais keliais realize that the postage stamp no matter how far they were Sekmadienį, Liepos 24 d., Mes pilnai sutinkam kad Su- ■
go. To do away with the
Naujai organizacijai, nau tuvių gyvenime. Patriotiš aiškiai taikomais “Vyties” is a modern contrivance and to
sivienijime yra reikalinga per-11
C.
O. D. method of collecting “Margutis” rengia pikniką Bi
that
it
played
a
leading
role
in
jomis idėjomis einant j mu ki musų siekiniai nėra ap redaktoriui p. A. Lapins the development of the modern fees he originated the idea of rutės darže. Piknikas bus labai maina ir kad ne viskas tas kas
atlikta SLA. 37-me seime tu
sų liaudį, dažnai tenka su riboti. Lietuvybės palaiky kui. Straipsnio autorius world.
pasting a label on every letter įdomus tuomi kad iš rytiniu
nori
privesti
buk
“
Drau

rėtų būti gerbtina ir naudinga r
valstijų
atvyksta
senas
Vana

sitikti su kliūtimis, ne del mas išeivijoje turėtų būti
Those who complain about to show that the cost of deli
gas
”
esąs
Lietuvybės
pla

organizacijai.
Bet ginantis .-)
gaičio
draugas
J.
Olšauskas,
o
to kad liaudis priešinga ar švenčiausis tikslas kiekvie
having to pay three cents for very had been prepaid. When
nuo
priešo
reikėjo
tikėtis kliu-.,
tintojas,
ir
tt.
Tačiau
žiū

su
juo
atvyksta
Lietuvos
ope
nesupranta, bet dėlto kad no gero ir rimto Lietuvio
a postage stamp are lucky not his data were complete he
čių ir nesmagumų.
ros
artistė
p-lė
O.
Katkauskairint
į
“
Draugą
”
matai
kad
esama nemaža apžėlusių gyvenančio ne tik Ameri
to have lived in the old days flashed his system on Parlia
jis yra tik broliukų orga when it costed as much as ten ment and the public. On be tė ir pp. Petrauskai.
senų politikierių kurie del koje bet ir visur.
Vanagaitis rengiasi prie di
SUBANKRUTAVO viena iš
savo interesų neigia viską Vienas asmuo daug nu nas ir Lietuvybė jam apei cents to send a letter in this ing pressed by quite a num delių iškilmių, dainų, ypatingai senųjų firmų, žinoma Loftis ■
na tik kiek biznio aplinky country and forty-five cents in ber of the thinkers of the
kas ne su jais.
veikti negali, bet susispie- bės juos verčia.
su savo senu draugu Olšausku, Bros. & Co., jewelry biznieriai.
England. And there was little time, Parliament adopted the
Tačiau tiems raguotiems tus geroje organizacijoje,
kurį Chicagiečiai labai mėgs Depresija juos prie to privarė. ■
politikieriams nepasisekė, suglaudus petis į petį gali Tūlas “Senas Vytis” da guarantee that a letter would system. So, in 1840, “stamped ta.
B. Firma gyvavo per 70 mttų. Sa
jų prieštaravimas prieš pa ma sunkiausi visuomeninį ro iš “Vyties” ištraukas kur reach its destination, and great labels” were inaugurated and
koma kad ta firma įbrido į sko
nurodoma kad klerikalų šu uncertainty as to how long the within two years—panic years
žangą ir šviesesnę liaudies darbą atlikti.
las
iki $400,000.
ŠLAPIOS
ŠVENTĖS
at that—th'e business of the
lai, ypatingai kai kurie ku letter would be on its way.
Chicagoje
per
šventes
Liepos
A. L. T. Sąjungos prieš nigai tiesiog neigia Vyčius, The postage stamp of postal British post office nearly treb
MARQUETTE PARK
štai kur gaunama
akyje atsistojo jaunos gent- net tveria naujas organiza delivery was devised in 1840 by led. Hill was not forgotten— 3—4 buvo daug lietaus: lijo
Visiems
gerai žinomas Lie
nuo
sekmadienio
ryto
iki
vėlai
“Dirva” Chicagoje:
kartės išsilavinę ir patyrę cijas kad tik Vyčius naiki Rowland Hill and James Chal he was knighted and received
tuvis
vaistininkas
p. J. Gregg
nakties.
Daugelio
prisirengi

visuomenės veikėjai. Jų nus. Kada “Vytis” iškelia mers. And all the world laugh a gift of $25,000 by popular mas važiuoti į miškus-piknikus (Grigaliūnas) persikėlė
Liaudies Tribūna
į labai
subscription.
ed when these two men an
2437 W 69 Street
praeities visuomeninė dar
niekais
nuėjo.
Pirmadienį,
4
gražią
naują
savo
vaistinę,
ant
tokius
nepageidaujamus
žy

“MARGUTIS”
buotė yra aiški. Tai ve ko gius, “Senas Vytis” be kit nounced to the world that by The United States adopted d. Liepos, oras prasiblaivė.
kampo 69th St. ir S. Western
2437 W G9th Street
the adhesive stamp in 1874 in
their
system
a
two
sheet
letter
dėl Liaudies Sąjunga auga ko sako: “Čia išrodo kad
Mickevičius
could be taken from London to preference to the earlier meth , Sekmadienio lietus buvo di Ave. Visa vaistinė pertvarky
ir šakojasi.
3653 So. Halsted st.
minties reiškėjas atakuoja Edinburgh for two cents and od of impressing the stamp di delis, padarė daug žalos namų ta, turi gražiai išpuoštus kam
Liberališkesni Lietuviai, katalikiškos visuomenės va still leave a fair profit to the rectly into the envelope. "These savininkams, užliejo skiepus. barius. Vaistinė žinoma var
Aušros Knygynas
3210 So Halsted st
kurie nėra kuo fanatišku dus ir varu, nori priversti government. The fee for that first stamps were for five and
du Gregg’s Pharmacy. Linkė
News Stand
tina gero pasisekimo naujoje
užkrėsti, privalėtų stoti į kad kunigai ir kiti inteli distance at that time was for ten cents only and bore the
LAIŠKAS REDAKCIJAI
Kedzie and North ave
vietoje.
Kaimynas.
mirų organizaciją.
gentai rūpintųsi tik Vyčių ty-five cents, and left no pro heads of Franklin and Wash
News Stand
Gal
kas
paklaus:
o
ką
žinomas
senas
Chicagietis
ington.
Four
years
later
the
fit to the government. In that
18th St. & S Halsted st
reikalais” ir tt.
veiksime? Veikti yra la Vadinasi, jeigu Vyčiai day the sending of letters was letter rate was lowered to three veikėjas, Dr. A. L. Graičunas,
DR. A. JUOZAITIS
News Stand
bai daug kas. Kas rimto kviečia visus katalikiškus looked upon as an expensive cents and, in 1883, to two cents. rašo laišką iš Liepos 1 dienos
Milwaukee & Demon
(Dentistas)
The inauguration of the “Liaudies Tribūnos” redakcijai
luxury and so Europe took as
nuveikta per ilgą musų gy
News Stand
inteligentus kad jiems pa
Tarp daugelio Lietuvių
G3rd St. & California av
venimą Amerikoje? Dabar dėtų Lietuvybės darbą tai a joke the possibility of the postage stamp with the conse sekančiai:
News Stand
quent
lowering
of
postal
rates
daktarų
Bridgeporto koliopeasant
being
able
to
indulge
tą pamatėme, ir laikas im tuomi jie nusideda tiems
Gerbiami Amer. Liet. Liau
31st St & S. Halsted st
marked
the
beginning
of
pop

in
such
aristocratic
pastime.
nijoj
randasi
Dr. A. Juozai
tis dirbti. Jeigu paliksime kurie yra Italų arba Airių
dies Sąjungiečiai:
News Stand
ular communication, placing
But
Hill
was
convinced
of
tis
po
antrašu
3261 So. Hal
SLA., vieną-kitą salę neku
Tai jau ir po Seimo SLA. ir
Archer av. & Kedzie av
tarnai.
Mums
jau yra ži the soundness of his system within the reach of the poorest ALTS. Nei vieni, nei kiti ne sted St. Dr. Juozaitis yra
rtose kolonijose, kuomi ga
News Stand
and set to work to prove to a peasant the means of commu
geras Lietuvių patriotas.
40th St & Kedzie ave
lime 'pasigirti daugiau? Ir noma kad ne taip jau senai ridiculing Europe that he was nicating with distant friends laimėjo !
buvo
dedama
pastangos,
yženklina,
ir
vėl
išnaujo
tą
Visi Kapsai yra dideli pat
News Stand
Chicaga, kuo ypatingu ga
patingai iš “Draugo” pu right. He proceeded to collect and relatives. It put the peoples pačią malienę. Pažanga, kul riotai, tai ir Dr. Juozaitis
Archer & So Western
li pasigirti?
proof that the actual cost to of the world into closer touch.
News Stand
Taigi, mes sakome, išei sės, žinoma, pagal Airių the povernment for carrying It encouraged the art of writ tūriniai darbai lai sau palau būdamas-iš garbingos Lietu
47 St. & Ashland ave
programą, kad atimti iš
kia. Argi apsimokėjo • tiek vių apielinkės Mariampolės
vijoje musų dirvonai dar
K. J. Semaška
Vyčių spaustuvę ir išvežti each letter averaged only a ing as no other agency has energijos, laiko gaišinti? Tik (Suvalkijoj) yra tvirtos va
3221 Beach 'ave
tebėra apžėlę, darbų yra
small fraction of a cent. He done. But, greatest of all, it
kur tai į New Yorką. Bet showed that the expense of was a great factor in the šaltai pasigalvokite.
lios Lietuvis. Ne tik Dr. Juo
daugybė, tik musų jiegos
Ir kaš, p. Bačiunas su p. Ge
Vyčiams
griežtai
užprotes

zaitis bet ir jo šeima, p. Juo
hiring men to figure out postal spreading of civilization.
nėra tinkamai suglaustos.
gužiu pasibučiavo!
tavus
“
Draugas
”
ir
visoki
rates
in
the
existing
system,
J. J. B.
zaitienė su dukrele Irina
Mes perilgai žiopsojom į vi
That’s all!

Laikrodžiai ir Akiniai

sokių siaurų politikierių Lietuvybės neigėjai neišGERA ŽINOTI
skerečiojimus, kurie lyg vė dryso kovoti su Vyčiais.
Toliau
galima
pastebėti
jo malūnai “dirbo”.
Rašo K. J. S.
Broli ir sesuo, pagalvok, kad “Draugas” yra Lietu
giliau kas musų laukia čia vybės neigėjas daugeliu at Medicinos daktarai visa
Dėdės Šamo žemelėj. Kas žvilgių kaip ir kiti kraštu- me pasaulyje rimtai galvo
mums reikia dirbti jeigu tinieji klerikalai. Pavyz ja kaip suradus gyduoles
Kari Nurkat (Nurkaitis) norim ką turėti. Svetimie džiui, Chicagoje yra “Ger džiovai gydyti. Tam įstei
man Evangelical Hospital”, gta ir tyrinėjimo institu
2437 W. 69 St.
Chicago, Ill. ji mums nieko neduos.
Kol esame sveiki ir jau “Norwegian American Hos tai, bet iki šiol dar nieko
Chicagiečiai — skaitykit ni padirbėkime dar bandy-, pital”. Čia aiškiai pasako nesurasta. Priežastis yra
kime kurti sau ateitį, dirb ma kad viena ligoninė yra labai paprasta: džiovos ba
ir Platinkit
dami po Liaudies Sąjungos Vokiečių, kita Norvegų įs kterijos taip kaip ir vėžio
“Dirvą”-“L. Tribūną”
teigta. Dabar pažiūrėkime bakterijos yra taip mažos
vėliava.
į Chicagos Lietuvių katali kad jomis eksperimentuoti
kų ligonbutį: “Holy Cross nėra galima. Bet gal kada
Hospital”. Ar gali nors nors kas suras ir tą būdą.
vienas žmogus kuris nežino
Neprakaituoja. Gal kam
kas įsteigė tą ligonbutį pa
bus
keista išgirsti kad šusakyti kad čia yra Lietuvių
nes
ir
katės neprakaituoja,
įstaiga? Niekas! Aišku
bet
tai
teisybė. Anatomiš
kad čia darbas Lietuvių ku
kai
kalbant,
pas šiuos gy
rie neturėjo tautinės sąvo
vūnus
ir
jų
gentes
prakaito
kos, ir tokiam darbui “Drgo” redaktorius p. Šimutis liaukos visiškai neveiklios
arba degeneruotos. Kiek
pilnai pritarė.
vienas
žino kad katės-katiTodėl reikia tikėtis kad
nai
veseliojasi
tiktai nakti
Lietuvių jaunimas supras
mis,
o
dieną
pavėsiuose
il
tą “Draugo” bereikalingą
sisi.
Šunes
ir
jų
gentės
kai
Naudinga knyga įvairių patarimų ir nurodymų
puolimą savo organo ir bū
dami Lietuviais nesiduos sušyla, alsuoja išsižioję,
sveikatos klausimuose, apie įvairias paprastas ir
kokiems atsitolėliams ardy kas reiškia atsivėsinimą.
retesnes ligas. Aiškiai, suprantamai parašyta. Ją
ti Lietuvių jaunimo orga Oro spaudimas. Atmos
privalo turėti kiekviena šeima ir pavieniai žmo
nizaciją. Tikyba yra pri- feros spaudimas arba svo
nės. Aprašoma kaip apsisaugoti ligų ir tt.
vatiškas žmogaus dalykas, ris ant vieno ketvirtainiško
o tautinis klausimas yra vi colio yra 14.7 svarų, t. y.
171 puslapiai.
Kaina $2.00.
sų Lietuvių reikalas, nežiū arti 15 svarų. Atmosferos
rint jų pasaulėžiūros, tiky spaudimas ne visur yra ly
bos. Lietuviams yra svar gus. Kuo aukščiau nuo že
“DIRVA”
arba
“MARGUTIS”
bu kad Lietuvių jaunimas mės paviršio tuo spaudimas
6820 Superior Ave.
2437 W. 69 Street
butų Lietuviai ir pavyzdin yra mažesnis. Saikavimui
Cleveland, Ohio
Chicago, Ill.
atmosferos spaudimo yra
gi piliečiai.
Užtikrinti Elgin laikrodė
liai 17 akmenų už pusę
kainos. Pradedant nuo
$5.00 ir aukščiau. Persiunčiu ir j kitus miestus.
Taipgi taisome laikrodžius žemomis
kainomis. Akiniai pritaikomi kuotikriausia.

NAMU DAKTARAS

prietaisas vadinamas baro Sveikinu. Neužvydėtina po
metras. Taipgi barometro zicija Amer. Liet. Liaudies Są
jungos.
pagalba atspėjama oro per
D-ras A. L. Graičunas.
maina, k. t. lietus, audra,
Redakcijos Pastaba:
ir tt.
Vulkanai. Šiandien yra
žinoma kad aktivių vulka
nų yra tarp 300 ir 400. Vie
ni iš jų aktiviškesni, kiti
tik retkarčiais sujunda.
Kaip sena yra musų že
mė taip seni yra ir vulka
nai, tik jų skaitlius kiek su
mažėjęs. Gilumoje žemės
dar eina “revoliucija”, o
kai įžeista tai pridaro daug
blėdies žemės paviršiui: iš
siveržia vulkanai-ugniakalniai ir prasisdeda žemės
drebėjimai.

Gal but kad yra tiesos kas
liečia energijos aikvojimą S. L.
A. reikaluose. Tačiau ką mes
nedarysim energijos visur rei
kia, ir reikėjo pašvęsti daug
energijos kad nepavedus Susi
vienijimo tiems kurie nieko ge
ro Susivienijimui nežada, su
kuriais Daktaras išvien seime
ėjai ir už juos balsavai.
Kas liečia prezidento kandi
datūros, tai čia nėra jokis “pa
sibučiavimas” ir tamista, Dak
tare, pats nematęs, turėtum
nors tiek turėti supratimo kad
nereikia tikėti socialistų rėks
niams apie “pasibučiavimą”,
užtenka kad tam tiki jų sumuilinti pasekėjai. Ponas Bačiunas
ištraukė savo kandidatūrą to
dėl kad tautininkai to pageida
vo ir to reikalavo paties SLA..
likimas prie dabartinių aplin
kybių.
Toliau, kas liečia Am. Liet.
Liaudies Sąjungą, tai ji išlaiko
savo poziciją be jokių ceremo
nijų ir nereikalauja niekam
vergauti, ypatingai tiems ku

(kuri yra šokėja), mėgsta
lankytis į Lietuvių parengi
mus. Nežiūrint koks oras
nebūtų, jeigu yra koks ge
resnis Lietuvių parengimas
tai Dr. Juozaičių šeima vis
buna parengime.
Dr. Juozaitis yra jau pa
tyręs dentistas praktikuoja
rodos per tryliką metų. Jis
yra lankęs Lietuvoj gimna
ziją ir Chicago College of
Dental Surgery. P-nų Juo
zaičių dukrelė Irina gabi
šokėja ir tankiai palinksmi
na publiką Lietuvių paren
gimuose. Smagu pažymėti
tokius profesionalus kurie
neužmiršta ir tautos reika
lus.
Ulonas.

A. A. OLIS ir
Greitis. Greitumas balso
R.
A. VASALLE
prie zero laipsnio Centigra
ADVOKATAI
de yra apie 1100 pėdų per
100 North La Salle Street
sekundą. Krintančios žvaiRoom 2211
Telefonas: RANDOLPH 0332
gždės-meteorai skrieja nuo
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
10 iki 30 mylių greitumu Į
3241 South Halsted Street
Telefonas VICTORY 0562
sekundą. Jos .paprastai paValandos
nuo 7 iki 9 vakare.
tėmijamos apie 75 mylių
OLIS ■— Antrad., Ketvirtad. ir
šeštad. vakarais.
aukštumoje. Bet jos pasie
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
kusios tirštesnį sluogsnį at
penktad. vakarais.
mosferos subyra 50 mylių
'*#****************************#****#######*^*########^#####^*^^
aukštumoje.
“MARGUTIS”
Prof. Newtono nuomone, “
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesį
puolančių “žvaigždžių” vi J; su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mė
nesį rasite Pustapedišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
sokio didumo skaitlius sie
gyvenimo nuotikiais.
kia kasdien tarp 10 ir 20
;
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. I
milijonų. Jos tai yra erd i Lietuvąą
metams $3.00.
Adresas:
vių dulkės ir puola į visas
“MARGUTIS”
žemės dalis: sausžemį, kal
2437 West 69th Street
Chicago, Ill.
j
Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
nus ir juras.

|mą turi apie ‘demokratiją’,
ir dar menkesni “demokra
tijos” pavyzdi pasirinko sau
tas socialistų laikraštis as
menyje pono Vitaičio....

mesta taip greit gaus dar Kaip ten Buvo su
bų tūkstančiai darbininkų Klaipėdos Rinkimais?
—■
*--------------------------alaus ir kitų gėrimų indus Iš Lietuvos Pasiuntiny
Republikonai nominavo Į laisvos nuo to netikusio įs trijoje. Nors svaiginanti bės Amerikai visos redak
Suv. Valstijų prezidentus tatymo.
gėrimai ir jų produkcija cijos gavo platų aprašymą
tinius: prezidentu Hooverą, Taigi, Republikonai ir skaitosi prie nereikalingų E. Borcherto, Klaipėdos
Demokratai šį rudenį dės industrijų, vienok kad be Krašto Seimelio nario, ku
vice prezidentu Curtis,
j vice prezidentus Curtis. pastangas laimėti rinkimus to žmonija neapsieina, tai ris nuodugniai nušviečia vi
SUKAKTUVĖS
Kad Lenkai niekad nieko teisingu ke- t
Demokratai nominavo vi ne tik savo kandidatų nuo lai iš jos naudojasi visi, o sas aplinkybes kokiomis ėjo
liu,
be prigavysčių ir klastų* nelaimėjo ir 1
sai naujus — Rooseveltą ir pelnais, ne tik partijos plat ne būreliai slaptai susituo pastari Klaipėdos seimelio
neatsiekė parodo sekantis padavimas iš ;
forma, bet ir savo atsineši- kusių išnaudotojų, kurie ir rinkimai ir ką Vokiečiai da
Garner.
mu
į
prohibiciją.
Lėnkų gilios senovės.
Žinoma, neatsiliko ir so
rė laike tų rinkimų, rinki
įstatymus laužo.
*
* *
Lenkų, kaip ir kitų tautų, ankstyvos
cialistai, jie nominavo Ame
mus laimėti savo naudai.
istorijos
užrašytos nėra, bet ji atėjo į mu
rikai valdyti Normaną Tho Kada buvo gerai, kada
Kadangi aprašymas labai
“
Keleivio
”
“
Demokratija
”
buvo
gana
darbų,
visi
tikė

mas. Neužsileido ir komu
sų laikus žmonių lupomis iš gentkartės į
ilgas ir imtų kelias savai
nistai — jie apšaukė savo jo kad tik Republikonai ge Po SLA. seimo, “Kelei tes jį perleisti, o jau kiti
gentkartę. Lenkija kaip ir kitos šalys bu
nudėvėtą Fosterj kandida rovę padarė. Dabar Ame vis” patalpino šitokį nepa laikraščiai jį perspausdino,
vo apsuptos karingų kaimynų, todėl reikė- |
tu i prezidentus, o negrą rika pergyvena baisiausią prastą pareiškimą pirmame mes paminėsime tik vieną
jo vyrams būti sumaniems kariauninkams į
negerovę savo istorijoje, o puslapyje: “S.L. A. Seimas žymų reiškinį iš jo.
Ford Į vice prezidentus.
ir reikėjo vadų, už kuriuos tarp jų ėjo ne- I
Bet ir tai ne viskas: kai]? lyg tyčia valdo Republiko Pasibaigė Demokr a t i j o s Tūlos musų “demokratiš
sutikimai, klastos ir peštynės amžinai.
paskutinės žinios sako, ke nai. Tas Republikonams iš Laimėjimu”.
kos nuotaikos” mėgsta da
Ankstyvais laikais, prieš 10-tą šimt- j I
lia galvas “SAUSIEJI”, nes traukia pasigyrimo pagrin Toliau rašo: “Pasveiki ryti Lietuvos vyriausybei
mėtį,
tarp Lenkų inėjo mada skusti galvas 11
visos partijos juos atmetė. dą iš po kojų, ant kurios jie nimas Smetonai nenusiųs- tuščius primetimus, ir darė
nes tuose laikuose karai buvo veda- į
plikai,
ta. Bet valdyba pasiliko se tokius primetimus dabar,
Sausieji kalbina nuo jų par visada stovėjo.
mi sustojus vyras prieš vyrą, o kuris vy- |
Šiose dienose Kongrese na. ‘Tėvynės’ redaktorius kada po pastarų Klaipėdos
tijos kandidatuoti žinomą
ras turėjo ilgus plaukus, priešui buvo lenjau buvo patiekta prohibi irgi tas pats.”
atkaklų kovotoją Borah.
seimelio rinkimų Vokiečiai
gva, arti priėjus, įsikibus į plaukus, nukir- I
Sausieji dar galutinai ne cijos sušvelninimo bilius — Keistas “Keleivis” ir kei vis daugiau savo atstovų
sti savo priešininkui galvą. Kaip tik vai- [susiorganizavo, bet jie or alaus ir vyno įvedimo bi stos jo išvados.
išrinko negu Lietuviai. Tai
Visa
Pildomoji
Taryba
lius,
bet
Prezidentas
Hoo
KEISTUTIS
kas suaugdavo į vyrą ir ateidavo jam lai- I
ganizuojasi, ir rudeniui at
esą buvę todėl kad Lietu
ėjus išstatys prieš ‘šlapius' ver pareiškė kad jis jį at išrinkta iš tautininkų, iš vos vyriausybė “sumynus”
Šymet feukanka 550 metų nuo mirties kas eiti į karus, jam būdavo nukerpama (
kandidatus viską ką jie tu mes jeigu Senatas ir Atsto skyrus vieną išdininką Gu “demokratijos principus”. Didžio Lietuvos Kunigaikščio Keistučio. ar nuskutama galva taip kad pirštais j I
ri. Galima tikėtis kad jie vų Butas priimtų, nesą tas gi. Tai kur čia “demokra O štai kaip buvo: Klai
plaukus įkibti nebūtų galima.
yra priešinga šalies konsti tija” laimėjo, jeigu socialis pėdos kraštas buvo'Vokiš Keistutis buvo brolis Algirdo, Gedimino
riksmo pridarys gana.
Vienas iš ankstyviausių Lenkų karo Į
tai tiktai save “demokrati kas per 600 metų. Norėt į sunai, ir jiedu valdė Lietuvą abu nuo 1345
Tačiau kaip jau dabar ga tucijai.
vadų buvo Przemyslav, pragarsėjęs savo į
Tas parodo kad Kongre jos šalininkais” vadina?
lima spėti, šiais rinkimais
.10 metų jį sulietuvint butų metų iki Algirdo mirties, 1377 metų. Al sumanumais apsigynime nuo priešų. Kar- Į
kaip ir visais kitais per il so atstovai, kurių pusė vėl Jei “demokratijos” “lai keista ir labai nedemokra- girdas mirdamas išprašė Keistučio, kuris
gus laikus, bus kova tiktai bus kandidatais šį rudeni, mėjimu” vadina nepraleidi- tinga: tai butų revoliucija. jau irgi buvo senas, kad pavestų Lietuvą tą, kada Lenkų žemę užpuolė daugybė Pa- I
tarp Republikonų ir Demo nori pasirodyt prijaučianti n?ą pasiųsti pasveikinimo Betgi Lietuvių susiprati valdyti Jogailai, Algirdo sunui, ant ko Kei nonų, Przemyslav išgalvojo šitokį būdą: t
su mažu buriu savo kareivių jis nukapojo į.
kratų partijų. Socialistai, tam ko visuomenė reikalau Lietuvos vyriausybei ir pa mas Klaipėdos krašte auga. stutis sutiko.
likimą Vitaičio “Tėvynės”
komunistai, ir jeigu dar ja.
Jogaila, užėmęs Vilniaus sostą, savo miške eilę medžių vyrų aukštumo, nutašy- |
Nuo 1925 metų iki 1932
sausieji, bus tiktai mažu Darbininkams tačiau ne redaktorium, tai kaslink pa metų Lietuvių sąrašai Klai motinos Rusės ir giminių prikalbėtas, dė damas viršus galvos pavidalų, ir prie ša- g
tės birbynės prieš taš dvi tiek svarbu patys kandida sveikinimo, iš to Susivieni pėdos krašto rinkimuose jo pastangas nustelbti Keistučio įtaką kų priraišiojo lazdas, kas ištolo išrodė į I
tai ar partija, kaip tas kas jimui nei šilta nei šalta, o balsų gavo beveik keturis Lietuvos krašte. Bet Keistutis tol kentė didelį pulką vyrų su iškeltais ginklais. Už- į
dideles trubas-partijas.
nutiks
su Amerika, su dar jeigu “Keleivis” viso labo kartus daugiau. Štai balsa
Visa šalis, kiek jau numa
Jogailos išdidumą kol sužinojo apie Jogai puolikai ištolo palaikė medžius kareivių į
skaito Vitaičio palikimą di vimų pasekmės:
toma, nori atsikratyti pro- bais.
pulku ir sulaikė puolimą. Tuo laiku Len
Viena ką žinome, kaip deliu “demokratijos” “lai 1925 metais balsu 3213 los išdavikiškas sutartis su kryžeiviais, kai gavo pabėgti. Kada Panonai palenda
hibicijos. Jos atsikratymui
aiškiai nukreiptas prieš Keistutį ir jo val
prijaučia ir Republikonai ii greit prohibiciją bus at mėjimu” tai menką suprati1927 ”
\ 7311 domą Lietuviškiausią krašto dalį: Trakus, prisiartino jie pamatė kaip buvo apgauti,
Demokratai.
1930 ”
8817 Gardiną ir Žemaičius. Keistutis tada nu ir paskiau netikėjo, bet tokiu budu tapo i
*
* *
1932 ”
11863
vertė Jogailą ir 13Š2 metais apsišauki di pinkles įvesti.
1930 m. už neutrales gru
Republikonai savo kon
Devintame šimtmetyje kai numirė vie- į
pes balsų paduota 2452, o džiu Lietuvos kunigaikščiu. Tarp jo ir nas valdovas ir nepaliko ainių, atsirado .
vencijoje Chicagoj e pasirei
šymet tik 897. Reiškia, tie Jogailos kilo karas. Abiejų kunigaikščių daugybė Lenkų norinčių užimti jo sostą. '
škė prieš prohibiciją gra
kurie dar tik užpernai ne kariumenės išėjo viena prieš kitą, nors ne
žiai įvyniotais Į vilną žo
Pagaliau tapo išspręsta išrišti tą klausim? į
norėjo būti Lietuviais, bet norėdamas kruvino susikirtimo. Jausdadžiais: “Mes sutinkame pa
nenorėjo rodytis ir atvirais mas tą, Jogaila pakvietė Keistutį su sū arklių lenktynėmis, kuris laimės lenktynes 1
vesti valstijoms persibalVokiečiais, šymet persime num Vytautu į savo stovyklą neva taikos tas liks valdovu.
• suoti prohibicijos klausi
Vienas iš valdžios jieškotojų ėmėsi i
tė į Lietuvių pusę.
deryboms, bet vieton derybų įsakė juos
mą.”
Taigi tie musų “demo suimti ir išvežti į Vilnių. Keistutis liko laimėti sau valdžią prigavingu budu. Va- ;
Tas sausuosius nugąsdi
kratizmo
nuotaikos” kurie uždarytas kalėjime, Krėvės pilyje, ir ten kare prieš lenktynes jis lenktynių kelyje I
SAULĖS TAKAS
no, nes jie žino kad kaip
Irysta tūkstančiams skai netrukus buvo pasmaugtas. Taip liūdnai į žemę prismaigė geležinių vinių, tarpe ku
greit bus pavesta šalies gy
I
tytojų skleisti žemus, nie baigė Keistutis gyvenimą 1382 metais.
rių paliko tiktai siaurą vietą vienam ark- '
ventojams prohibicijos pa
Švinta,
blaivos
klaikus toliai,
liui
praeiti, kuriuo, jis pats reAgėsi pra
kuo
nepamatuotus
užmeti

likimą ar atmetimą balsuo
Savųjų apgautas, niekšiškai liko nu
Sieloj
dega
ugnių
ugnys;
mus
prieš
Lietuvoj
vyriau

joti
nesužeidžiant
arklio, o kiti visi kurie
ti, prohibicijai bus galas.
žudytas valdovas kuris pats per visą sa
Virpa
stygos,
plaukia
tonai
sybę,
turėtų
atidžiai
pastu

Bet toks Republikonų pa
jos užlėks ant vinių ir arkliai apšlubę ne
dijuoti šį E. Borcherto ap vo gyvenimą rodė vien atvirumą ir rite laimės lenktynių. Tą jo klastą susekė vie
Per kalnynus ir bedugnes.
sielgimas buvo su tikslu pa
rašymą,, kurį yra gavę, tik riškumą. Keistutis net ruošdamasis į ka nas jaunas vaikinas, vardu Leszek, kuris
Skausmo dienas daina lydi,
tikti ir sausiems: jeigu jus
gal del stokos vietos nega rą visada pirma duodavo žinią kad jo lau irgi ėjo varžytinių už sostą. Kuomet at
Liūdnas rankas Saulėn tiesiu;
busit stiprus, jeigu kuri val
ktų. Nors buvo pagonis, bet turėjo labai
lės patalpinti.
stija (ar ir visos) nubal
Mano vieškeliu užklydo
gailestingą
širdį, žmoniškai elgdavosi net ėjo lenktynių laikas, tas jaunas vaikinas
suos už palikimą prohibici
Buitis žydinti ir šviesi.
su savo priešais ir visados laikydavosi sa jojo paskui tą klastuolį ir tokiu budu pra- ’
jos po senovei, mes tada
Siela kaip kalnų erelis
Išeivybė iš Lietuvos
vo duoto žodžio. Už tai ir priešai jį labai lėkė nesužeisdamas savo arklio, kuomet
liekam su jumis....
Kelia sparnus ir plasnoja. ...
S. V. imigracijos biuras gerbdavo, ir du kartu paėmę nelaisvėn, jo kiti visi jojikai pasiliko, nes jų arkliai su- Į
Gudriau nereikia. Bet ir
Baltos gairės rodo kelią
,
šlubo. Kuomet laimėtojui jau buvo duo- •
skelbia kad per Balandį mė nenužudė.
tas nepatenkino sausųjų ir
Į saulėtąjį rytojų.
nesį
šiais
metais
iš
Lietu

jie, būdami didžiausi rėmė
Keistutis ne tik buvo drąsiausias sa dama vainikast tas vaikinas priėjęs išdavė [
vos
į
Suv.
Valstijas
atvažia

II.
jai Republikonų, pasipikti
vo krašto gynėjas, jis buvo ir karščiau laimėtojo klastą. Perpykę Lenkai jį nu- Į
vo
16
žmonių,
o
išvažiavo
į
nę tuomi griebėsi organi
Slenka miglos kaip šešėliai,
sias savo tėvynės, jos senoviškų papročių kankino, o valdovo vainiką atidavė tam
Lietuvą
9. Nuo Liepos 1,
zuotis ir žada išstatyt savo
Ryto aušros saulę vysto.
mylėtojas. Keistutis buvo vienintelis iš jaunam vaikinui.
1931
metų,
iki
Balandžio
m.
kandidatus ne tik preziden
Šilkasparniai debesėliai
šių metų į Lietuvą išvažiuo visų Lietuvos valdovij kuris buvo sukūręs
DU RR m I AI
to rinkimams bet ir į Kon
Už aukštų kalnų nuklysta.
gryną Lietuvišką šeimą. Žmonos sau neta
326,
o
atvažiuota
180.
gresą. Jie yis dar netiki
Užu lango saulė rymo,
Iš Lietuvių Laivakorčių jieškojo tarp kitų kraštų kunigaikštyčių,
kad prohibicijos dienos pa
Spinduliai man dalį buria.
Agentų Asosiacijos padavi bet paėmė Lietuvos bajoraitę, garsią Bi
sibaigė.
Juodos audros vėl nurimo,
mų, šymet per Balandžio rutę, buvusią Palangos vaidilutę.
Demokratai išėjo atvirai
Širdis
laimių
šalį
kuria.
mėnesį išvažiavo į Lietuvą
ir vyriškai: jie savo kon
virš
50, todėl nežinia kokiu
Mano
džiaugsmas
vėl
sparnuotas,
vencijoje, kuri irgi įvyko
budu
Amerikos valdžia su
Skaisčiai žydi baltos gėlės.
Chicagoje, atvirai pasakė
žymėjo
tik 9.
Naktys saule vainikuotos
NAKTIS IR SAPNAI
jog “Mes pritariame atšau
Su
kuriomis
rytas
kėlės....
kimui aštuoniolikto prie
Užmigo pasaulis po dienos vargų,
do”, kuris tai priedas yra
RED. ATSAKYMAS
III
Nebėr skaisčios saulės, paukštelių giesmių
Graži istoriška apysaka apie du bro
prohibiciją.
Klein. Juškevičiui, Uk Sidabro mėnulis plaukia iš miškų,
Skaidrios rasos taką klosto,
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
“Pavedimas valstijoms”
go vienas kito nepažinodami, paskui
mergėje. — Tamistos pra Skleidžiasi miglelė ant pievų žalių.
Ryto aušros dangų vystogali trukti kelis metus iki
kariaudami pasižino, bet vienas jau
šymą, reikale Vokiškos kal Aukso žvaigždelės mirga erdvėje,
Pamylėjęs džiaugsmo sostą
jos prisirengs balsuoti pro
buvo krikščionis ir savo žmones žudė.
bos lekcijų patenkinti ne Jaunos mergužėlės ilsis patale
Įstabiais balsais pragystu.
hibicijos klausime. “Prita
Knygelė
yra 40 psl., parašė K. S. Kar
galime.
Ir lengvais.sparneliais žavingų sapnų
Vėl man rytas atsivėrė,
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
rimas atšaukimui” reiškia
Skrajoj’ lahkėlėn lankyt bernelių.
Vėl juokaut, dainuot galiu;
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
jog Kongresas pats gali im
Saulužės
žvilgsniu akys’ pažiūrėt,
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių
Skaisti saulė liepsnoms žėri,
tis atšaukti tą įstatymą, ir
—Saugokis pirmo blogo
pašto
ženkleliai nepriimami.)
Laukas pilnas spindulių....
tos valstijos kurios neturi
žingsnio, nes juomi prasi Kvapu rūtelių jausmus sužavėt....
Kidronėlis.
savos prohibicijos, palieka
Myk. Zablackas.
Reikalaukit “Dirvoje”
deda nupuolimas.
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Lietuvoj baigia jau išnykt
žodis “Lietuva”, jos vietą
Liepos-July
vis labiau užima visokios Sekmad. 3 Anatolijus. Bijotė, Lingis, Vaidilis
“Lithuanios”: Lithuania ir Pirmad. 4 Teodoras. Miglovaras, Surteikė, Aldis
5 Antanas. Lakštutė, Butginas
Lithuania, Neo-Lithuania, Antrad.
Trečiad.
Izajus pran. Butrimas, Ritonė
6
Filiae-Lithuania ir vėl LithKetv’tad. 7 Kirilijus ir Metodijus. Skinutė, Sungailis
uaniana. Užtai Lenkai ir Penktad. 8 Elžbieta. Tauragis, Danga, Danidė
sako kad Lietuva tai tik šeštad.
9 Veronika. Vida, Sirtautas, Alytis, žaiga
Kauno išmislas.
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
rūmuose ir kieme radosi daug ginkluotų
(Tąsa iš pereito numerio)
— Najorke buvo “alaus Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pal---------------Totorių sargybinių, nes jie tikėjo į apsau
nedėlis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.
Papilės girtuoklių daina. paroda”. Toje parodoje da-.
Prisiartinant prie miesto Irmino ve gą dieną ir naktį.
lyvavo net 2000 Lietuvių:
Labai dideliame-erdvame rūmų kie Leiskit į alinę
žimais — nes jis vėl susipirko .vežimus
vaikščiojo gatvėmis šaukda
ir arklius — toli dar už ganyklų buvo pa- me, kurs buvo aptvertas molio siena "ir Leiskit pas draugus
mi “duokit mums alaus!”
THINGS THAT NEVER HAPPEN
Ve kur Lietuviai skaitlin
. siųsta Į miestą gandas kad pribuna ir pra .buvo lyg kokia pilis, radosi kiti namai, ku Ten pradžiugs krūtinė,
By GENE BYRNES
Atgaivins
jausmus.
gai
dalyvauja!
O
kad
į
kuo

riuose
buvo
khano
valdininkų
bustynės
ir
šymas įsileisti Į miestą. Su prašymu Ir
Grįčioj man nelinksma, pos pikniką tai negali susi
minas siuntė ir dovanas khano vyriausiai įvairus sandėliai. Buvo ir didelė MagomeKaliny
širdis.
rinkt porą šimtų. Znočijasi
žmonai. Svečių priėmimą atliko tam tik tonų mečetė su aukštu minaretu-bokštu.
Bėgsiu
į
alinę
—
nėra alaus, nėra nė Lie
ras perdėtinis, kuris išjojo su buriu Toto Viskas radosi kas tik buvo reikalinga di
Akys
ten
prašvis.
tuvių.
rių juos pasitikti. Pribuvus į miestą, Ir džio valdovo gyvenimui, kurs valdė visą
Duokit kleboninę,
— Aną dieną nuėjau ant
minas pirmiausia skubino pas khaną, vėl didelę Rusiją į vakarus ir rytus nuo savęs.
Duokit
šen
greičiau.
Oreganstryto
į svečius. Vie
Sarajuje Irminas apsibuvo keletui sa
nešdamas jam dovanas. Prie khano pri
Man jausmai nerimsta,
nas burdingierius klauso, o
eiti, senu Totorių papročiu, reikėjo eiti vaičių, ir todėl Merkys gavo daugiau pa Kodėl, Nežinau!
kitas ant lovos sėdėdamas
žinti
tą
barbarų
miestą
ir
jų
gyvenimą.
tarp dviejų ugnių, kurios degė šalimais inPilkit dar ir trečią,
skatio gazietoj “Bagočiaus
Pilies sienų ribose, plačiuose kiemuo
eigos Į valdovo rumus. Einantiems nieko
Pilstykit toliau,
pareiškimą”, kur pasakyta:
blogo nenutikdavo, bet Totoriai tikėjo kad se matė pirmą kartą tuos baisius-šiurpuO, kiek užmokėti
tik
mokslas gali klaidą iš
ugnis prašalina visą piktą kokis galėtų lingus vaizdus ką kiti jo draugai jau bu Tai aš nežinau.
vengt.” Pabaigus anam skai
rastis naujai atvykusiuose. Su savim Ir vo papratę matyti, kurie nuolat su įminu Žmona laukia grįčioj
tyti, klausęsis paklausė:
minas ėmė porą palydovų, kurie buvo Ara keliavo: matė ant smailių kuolų pąsmeig- Su buriu vaikų.
“Keno mokslas?” O anas
bas Sinsin, mokantis Totorių kalbą, ir mu tus-pasodintus lavonus, kitur ant aukštų Šalin! Man nereikia
jam atsakė: “Žinoma ne ke
sų jaunikaitis Merkys. Perėjus ugnį, juos lazdų iškeltas vyriškas arba moteriškas Lai ein po velnių.
no kito, tik Bagočiaus.” O
sargai apžiurėjo ar neturi prie savęs gin galvas; matė kitur į žemę galva žemyn iki
aš pridėjau: “Agitacija, brPirmiau neg aušrelė,
r-r-r-r-r-”.........
klų — kas buvo griežtai uždrausta turėti pusiau įkastus, kitus iki kaklo sukastus;
Skaisti užtekės,
einant prie khano. Kada gavo žinią jog matė išlupinėtom akim ir išpjaustytais lie Jau šauni dainelė
—Lietuvoj dabar priviso
khanas sutinka jį priimti, Bagdado pirk žuviais, mediniais pjūklais nupjautas gal Per miestą skambės.
visokių “ūkių”. Vištų ūkis,
vas. Matė kitur pusgyvius pririštus prie Už geležinių grotų
lys vienas nuėjo pas Uzbeką.
žąsų ųkis, pieno ūkis, “be
Salėje kur buvo palikti Merkys ir jo kuolų, kuriems buvo išlupta akys, išpjau Nemalonu ne.
kono” ūkis, runkelių ūkis,
draugas Sinsin, prie durų ant pastovo bu ta liežuviai, iš pečių išlupta odos diržai— Savo grįčią brangią.
arklių ūkis, ir daugybė ki
tokių ūkių. Antgalo atsi
vo sidabrinė dauba pilna kumelių pieno, arba visai oda nunerta. Matė be kojų ir Regiu lyg sapne.
Vaikučiai
„nudriskę
be
rankų
gyvus
bemirštančius,
baisiai
šau

rado
ir “tautos ūkis”. Hešalę jos pridėta mėsos ir vaisių, ir kas tik
Laukia
jie
namie
he.-he!
ten būdavo įleistas galėjo valgyt kiek tik kiančius ir apsakančius visiems khano bai
Tupiu aš už grotų
sybę ir savo nepaklusnumo klaidas.
norėjo.
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje
Nesulauks mane.
—Ne taip baisi nelaimė
Daugiausia tai buvo Rusai, kurie kuo
Toliau, paviljono gale, ant neaukšto
:
Atnaujinkit
savo Prenumeratas kai Pasibaigia :
—“D.” kaip mąstymas apie ją.
pakilimo, buvo khano sostas, kur jis sėdė noks prasižengė baisiam Ordos Valdovui,
davo laike priėmimo svečių ir pasiuntinių: arba buvo nekaltai kitų Rusų įskųsti. Tai
čia pat, kiek žemiau, sale jo sėdėjo iš kai buvo dalis tų kurie buvo pašaukiami į Sarės vyriausia jo žmona. Pasieniais aplink rajų, ant skundų kitų kniazių arba baskapaviljoną ant suolų sėdėjo kiti Totoriai di kų. Kitur matė kalėjimą užgrūstą žmo
dikai, po dešinei, jų moterys sėdėjo po kai nių, nupjaustytom ausim, nosim, lupom,
rei; visi išdidžiai ramus, apsivilkę ilgais į gyvais laikomų, kad galėtų kitiems pasa
apačią plačiais kvolduotais žiponais, balto kyti kaip baisu yra prieš khaną prasikal
milo kepurėm ant galvų Viduryje pavil sti. Tuos kai kuriuos išleisdavo gyvus už
jono degė ugnis iš šakų ir sauso karvių atsipirkimą. Kiti buvo paversti khano ver
gais ir tarnayo jam — kniaziai ir jų žmo
mėšlo.
'
Sosto salė buvo išpuošta ir sienos iš nos ir vaikai — kaip kokie niekingiausi
kabinėtos auksu austais, kilimais ir visur tvariniai.
Čionai, į Sarajų, iš tolimiausių Rusi
žėrėjo sidabro ir aukso padargai.
Iš kiekvieno svečio-atėjunų tikėta do jos vakarų, gavę įsakymą, turėjo skubėti
vanų ir be jų niekas nedrysdavo pas kha Rusai kniaziai priimti likimą kokį jiems
ną artintis. Svečiams buvo uždrausta pa khanas paskirs, ar tai už prasikaltimą ar
liesti slenkstis arba kas nors viduje nepri nekaltai kitų kniazių įskųsti. Turėjo at
klausančio svetimam. Pirm pratariant Į vykti čia išspręsti savus nesusipratimus,
khaną žodį, pribuvėlis turėjo priklaupti. ir šiame baisiame tribunole kniaziams rei
Kaltieji atvesti pas jį tiesiog turėdavo pul kėjo kovoti prieš intrigas ir papirkinėji
mus savo priešų; atsilankiusiųjų galvos
ti jam po kojų veidu į žemę.
Irminas nuėjęs ir perdavęs per sargy  nuolatos būdavo pavojuje nukirtimo. No
binį dovanas khanui ir jo žmonai, gavęs rint ką laimėti pas khaną reikėjo daug pi
pavelijimą prisiartinti prie Uzbeko, artyn nigų, nes reikėjo papirkinėti jo patarėjus
priėjęs priklaupė ir kniupščias lingavo, ir labiausia’jo žmonas. Taigi laimėdavo
atiduodamas savo priprastą ir gabiai at visada tie kniaziai kurie turėdavo ką at
liekamą pagarbą, pagaliau pasakydamas gabenti nuožmiam ordos valdovui.
Khano dvare Rusai kniaziai susidur
kokių puikių ir nematytų dalykų jis atvežė
ir jei khanas teiksis juos pamatyti, jis mie davo su didžiausiu pavojum ne iš tų bar
lai jam viską “padovanoja”. Tuoj viduje barų pusės, bet iš pačių Rusų, savo užvyprasidėjo gyvumas, nes ir moterys ir vy duolių, khrie ateidavo khanui gerintis ir
rai norėjo prekes matyti ir pirktis. Bet kitus kaltinti neištikimybe ir prigaudinėne pirmiau iki khanas pasirinks sau ko jimu khano. Ne vienas kniazius padėdavo
jam reikia. Khanas sutiko eiti apžiūrėti čia galvą, melagingai kito įskųstas. Visi
prekes, ir davė Įsakymą suvežti viską į kniaziai turėjo mokėti Ordai donį, o kuris
rūmų kiemą, kur vienoje didelėje salėje atsisakydavo arba nuvogdavo, būdavo žu
buvo iškrauta visos Irmino gerybės iš Bag domas arba padaromas vergu.
7 iš 10-ties užsitraukia žinodami
(Bus -daugiau)
dado.
Kada khanas pribuvo su savo jauna
kiti 3 užsitraukia nežinodami!
gražia žmona prie iškrautų prekių, aplink
nuošaliai stovėję Irmino vyrai puolė prieš
ji ištraukia iš cigareto.
R užsitrauki dūmą? Lucky Strike
Didelė knyga, su šimtais pa
sutinka šį labai svarbų klausinių
jį ant kelių, o pats Irminas vėl linkčiojo ir
O kadangi tamsta tikrai užsitrauki
veikslų, išguldanti visokiau
atvirai . . . nes jie išsprendė šį labai
kiekvieną gražiausi ir brangiausi daikteli
- būk tikras - būk visiškai tikras sius sapnus. Tinka turėti vi
svarbų dalyką. Jų įžymusis valymo
siulė-“dovanojo” arba Uzbekui arba jo
jog jūsų cigareto dūmai gryni - švarūs
suose namuose.
Kaina 75c.
procesas pašalina tūlus nešvarumus,
kad tūli nešvarumai buvo pašalinti!
žmonai, sakydamas kad tokių dalykų dar
kurie glūdi net rinktiniausio, leng
Reikalaukit “Dirvoje”
nebuvo .ir gal niekad nebus ir niekas kitas
viausio tabako lapuose. Luckies tą
procesą išrado. Tik Luckies jį turi!
neturės.
Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsi
Khanas rinkosi sau prekes, o Irmino
Jūsų Apsauga
trauki! Kiekvienas rūkytojas įkvepia
.vyrams suteikė laisvę eiti į vaišių salę, kur
prieš knitėjimus - prieš kosulį
kokią nors dalį dūmų, kuriuos jis ar
buvo įvairiausių valgių ir gėrimų: kelių
C
rusių vyno, šalip kumelių pieno: buvo ry
O. K. AMERIKA
žių ir kitokį vynai, kurių tik tulus Merkys
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moderniškų minučių su pasaulio geriausiais
Su
persiuntimu
į
kitus
miestus
—
30c.
tokių
orkestrais ir Lucky Strike perstatymais, kiekvieną Antradienio, Ketvirtadienio, įr Šeštadienio
tegalėjo gerti, nes kiti buvo šlykštus ir ne
Kaina:
vietiniams po 25c.
vakarą, per N.B.C. Radio tinklą,
paprasti Lietuvio skoniui. Nors palydovai
£* __ _
Reikalaukit
“
Dirvoje
”
turėjo laisvę, bet visur kur tik pasisuko,

PASIDAIRIUS

AR UŽSITRAUKI?

Ko čia bijoti?

SAP.MNYKAS

A

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI
30c

“It’s toasted"

dirva
tus. Čia išėjo aikštėn Gri
gučio per dvi vienas varyta
muilinimo politika.
Svarbesni Nuotikiai
gatai daug reiškia. Bago Po to tęsėsi daugiau ra
Lietuves Miestų ir Miestelių Aprašymai
Vietoje ištiso protokolo, čius vis tylėjo, užjausdamas portų, ir pasibaigė trečia
kurį SLA. nariai matys or Grigučio mulkinimo politi seimo diena.
kai, nors ir centro advoka
Miestas kuris lenktyniuoja Didysis karas visą gyve gane “Tėvynėje”, paduosi tas Lopatto prirodė jog 14Tautininkai susitaria
Žemaičių sostinę Telšius nimą sukrėtė ir iš pamatų me tik trumpas pastabas ir tos kuopos delegatų nepri
Tą
vakarą įvyko susirin
peržvalgą seimo, supažindi
Plungė tai antroji Že pertvarkė. Daug ką jis su nimui visuomenės kaip da imti negalima.
kimas Gegužinių ir BačiuŠitaip esant, rodos Gegu ninių susitarimui kurį kan
maitijos sostinė, kuri eina naikino ir daug ką užmir lykai ėjo.
lenktynių su tikrąją Žemai štą, sumindžiotą, iškėlė. Su Vitaičio politika. Seime žiui nereikėjo nei leisti bal didatą statyti prieš socia
čių sostine Telšiais. Žmonės atgimusiu Lietuvos vardu “Tėvynės” redaktorius Vi- suoti, tik pasakyt kad tie listų kandidatą. Sutarta
kalba kad manoma Telšių atgimta - aiškėja ir jos pra taitis pasirodė parsidavėlis delegatai priimami, bet lei dar vienam terminui palik
ir Kretingos apskričius pa eitis. Kas yra įdomesnio, socialistams: jis atsuko pe sta balsavimui, ir diduma ti Gegužį, kuris viešai pa
naikinti ir padaryti vieną nęgu senovė? Su kiekviena čius Gegužiui, kuris jį gel balsų pripažino juos teisė reiškė jog daugiau nekan
Plungės apskritį. O kad jau paiškėjusio jos smulkmena, bėjo, ir apsikabinęs su Gri tais ir priėmė.
didatuos.
baigiamas statyti Telšiai— įgauni vis platesni naujų gaičiu, Bagočium ir kitais, Šis balsavimas parodė ku Iki šio susirinkimo, tarp
Krętinga geležinkelis, tos laikų supratimą. Štai, viena atvirai išėjo su tais kurie ri pusė turi didumą delega vienų ir kitų buvo derama
kalbos kartojamos dar daž Lietuvių senovės garseny gavo daugiau balsų. Jisai tų, taigi socialistai nosis si, ir buvo kalbos eiti tartis
nių^ Plungė ir pirma buvo bė: “Šviesiausias Kunigaik žinojo iškalno ir seime ga nuleido.
su socialistais jeigu tarp
Grigutis dar prieštaravo savęs nesusitaikys. Bet to
didesnis prekybos centras štis Gediminas-Beržanskis- lutinai persitikrino kad jo
mjgū Telšiai, o dabar bu Klausutis Garbės Pomian”, tautinė pusė nerems už jo priėmimui Adv. A. A. Olio, nereikėjo, nes kaip Bačiusiant patogiam susisiekimui turi apie 60 meti) amžiaus, stoką vyriškumo ir rimtu nors užtylėjo tokiu pat bū niniams taip Gegužiniams,
du atvykusį delegatą “Ke geriems tautininkams, tar
geležinkeliu, Plungė greitai gyvena Prusalių kaime, val mo.
do
11
ha.
žemės
ūkį,
nešioja
leivio
” red. Michelsoną. Ir
išaugs Į didelį ir judrų mieKairieji ir dešinieji san- čia socialistai pralaimėjo. tis su tautos išgamomis ir
Žemaitiškas
medines
klum

Lietuvos bei Lietuvybės
stlįfPo įvykusio gaisro mie
dariečiai. Nuo šio seimo
stais jau baigia atsistatyti. pes, milinį švarką, joja lie pasirodė aiškus atsiskyri
priešais butų didžiausias
SLA. Narių skaičius
Gaila kad statyba tinkamai sa, juoda kumelaite.
mas sandariečių-tautir.inkų Iš SLA. Sekretorės ra nusikaltimas.
Iš BačTuninių pusės prie
pifžurima buvo tik centre—
nuo social-sandariečių. Jei
Laumės Raganos.
porto pasirodė kad po per to nedasileido laikraštinin
Vytauto prospekte, o kitose
gu
“Sandara” mokės pra
gatvėse pastatyta nardai Apie Dragostaiskius, Kar vesti savo aiškią vagą tai ji eito seimo buvo 22,676 na kai “Dirvos” ir “Vienybės”
neprisilaikant jokio styliaus. pius, Masalskius ir kitus ir organizacija dar galės ir riai; išstojo 6,302 nariai, bendrovių vedėjai, ir tada
viso liko 16,372 nariai.
žmones pasakoja įvairiausių
sutiko kiti. Ką butų darę
= Senovės Gondinga
legendų. Sako kad vasara sustiprėti.
4-toj sesijoj, Birželio 21 Gegužiniai ir ką butų gavę
Plungė yra įdomi savo se jie važinėdavę rogėmis, o Vitaitis, Vinikas ir kele d., galutinai Prez. Gegužis
iš socialistų, tardamiesi su
nove ir savotiškais įsisenė kelią, kad butų, slidus, api tas kitų kuriais “Sandara” paskirstė seimo komisijas.
jais, sunku spėti.
didžiavosi,
atsuko
jai
pe

jusiais papročiais. Septyni pildavę cukrumi. Plungės
Išvengimui nenusipratimų, Šitą tautininkų susitari
kilometrai nuo Plungės, kur dvaro rūmuose visada gro čius. Su jais nuėjo keletas ir turbut nežinant su kuria mą socialistų spauda vai
dabar yra Gondingos kai davusi muzika, o didžiulio kitų kurie “Sandaroj” raši srove — Bačiuniniais ar so kiškai vadina Gegužio pasi
mas, senovėj ten buvęs Go parko slėniuose, audringo nėjo buk socialistai “arti cialistais bus susitarta Ge bučiavimu su Bačiunu, bet
dingos miestas. Prie Godin mis rudens naktimis, šok mesni” sandariečiams negu guži remti, i komisijas sky tame matyt jų didelis susi
gos miesto buvo didelis dva davę raganos ir laumės. Va tautininkams. Jeigu “San rė iš visų po vieną: Geguži graužimas kad nei tie nei
ras; jis, kartu su Rietavo i)' sarą, šventadieniais apie 12 dara” apsirubežiuos nuo jų nį, BačiuninĮ, Bagočinj.
tie nereikalavo jų meškiško
Plungės dvarais penkiolik valandą, tos laumės praus tai jai išeis į sveikatą.
pasitarnavimo, ir juos nu
tame šimtmetyje, priklausė davosi
Babrungo upėje.
Pasveikinimas
Šarkiui
galėjo.
Minvydui
Dragostaiskiui. Gražiose, medžiais apaugu Varžytinės už delegatus
Birž.
22
d.,
antrytojaus
(Bus daugiau).
Septyniolikto šimtmečio pa sios upės pakrantėse, sau Antroj sesijoj, laike pri po Šarkio kumštynių ir lai
baigoje perėjo Karpių nuo lės kaitroje jos šildydavosi ėmimo delegatų, Grigaitis mėjimo pasaulinio čampio- JAMES Restaurant
savybėn. O vėliau visi tie ir su krintančiais ant žemės išeina prieš 14-tos kuopos nato, iš seimo pasiųsta pa
1410 East 66th St.
Skanus Amerikoniški ir Europiški
dvarai teko Lenkų vysku medžių šešėliais glebesčiuo- (Cleveland, O.), delegatus, sveikinimas. Rytinėj sesi valgiai.
Kainos žemos. .Lietuviai
pui Masalskiui. Iš Masal davosi-žaisdavo.
Vasaros sako girdėjęs jog ta kuopa joj tęsėsi raportai ir dau pas mus užeina ir buna patenkinti.
UŽKVIEČIAM VISUS.
skio Rusų valdžiai perėmus, metu, jos būdavo nuogos, neužsimokėjus centrui mo giau nieko nenuveikta.
kesčių.
Adv.
Bagočius,
ku

Kotryna Didžioji 'Plungėj baltos ir plastiškos tarsi
Po pietų, 6-toj sesijoj, bu MRS. MARY LAAS
dvarą padovanojo grafui saulutės oro bangavimas. riam buvo prisiųsta skun vo raportas “Tėvynės” re
MILLINERY
1309 ADDISON RD. >
Zubovui, iš kurio nupirko Jei joms paupyje žaidžiant dai prieš 14-tos kuopos de daktoriaus Vitaičio, vien
Corner Superior ave.
Iriniejus Oginskis. Su jo sū kas sutrukdydavo tai jos legatus, tų skundų niekam pusiškas pasigyrimas ir su Hats from 81.88 and up.
numis baigėsi tuose dva įsisupdavę švelnutėlėse lyg nerodė, žinodamas kad tos nemaža melų kur kalbėjo
Clean Goods.
help the rxighborruose žydėjus prabangos rūkas permatomose virsda kuopos delegatų negalima jog jis “duodavo nariams Come to us andhood.
į
seimą
nepriimti
tais
kalti

------------------------- 1-------------------------gadynė.
vo ruku, pakildavo ir pra
išsireikšti SLA. reikalais”.
nykdavo medžių viršūnėse. nimais kokie buvo paduoti. Toliau sekė kiti raportai,
Jei prie jų prieidavę vaikai, Tačiau Grigutis, norėdamas Finansų komisijos raportas
tai jos virsdavusios žiaurio papolitikuot ir patirt kiek patiekta spausdintas, todėl
5905 White Ave.
mis raganomis įr vaiką su- yra jo sumulkintų delegatų, ant jo negaišuota.
Popieriuotojas ir Maliavotojas gaudavusios ir išpraiisusios varėsi už tų delegatų atme
Taipgi atnaujinu senas grindis.
timą. Bagočius, žinoma, ty Pažymėtinas Bagočiaus
gręždavo
taip,
kaip'
gręžia
raportas. Jisai, skundų ir
Nuimti nuo sienų senas popieras su
vėliausios mados Įrankiais greitai ii skalbinius, kol pagaliau vai lėjo, nes tie delegatai buvo
apeliacijų komisijos' narys,
gerai. Neišduokit darbo kitiems b<
jam priešingo abazo.’
mano šiometinio apkainavimo. Dar kas likdavo negyvas.
Balsuojant už 14-tos kp. nors aktiviško darbo atliko
bų darom ant išmokėjimo — duokit
Pašaliniams žmonėms į
išpopieriuot dabar, o mokėsit vėliau
delegatus, seimo pirminin tiek kad užtektų surašyti
parką
įeiti
ponai
drausdavo,
ant vieno lapo, prieš savo
Tel. HEnderson 2136
kad netrukdytų laumėms kas dalyką sumaišė ir dele raporto išdavimą sunešė į
gatų priėmimas atidėta ki
priešakį salės ir sukrovė
Telefonai
Namu Į tinkamai išsiprausti ir pri
♦ Ofiso
TMAin 1773
KEnniore 4740W. siruošti rudens pokyliams. tai dienai.
ant stalo baisiausias krūvas
t P. J. KERŠIS : Kunigaikštienė Oginskienė, Tiems delegatams kurie suskirstytų popiergaliu. Tą
buvo priimti, duota ženkle
11414 Standard Bank Bldg.1 buvusi Rusijos caro favori
jis darė padarymui Įspū
t Baigęs teisių mokslą Cumber- ’ tė, vaikščiodavusi veidą pri liai. Komisijų skyrimas pa džio į delegatus kad daug
land Universitete ir darbuojas . dengusi šydu ir jei kuris iš likta trečiai sesijai (Birže
dirba SLA. reikalais, o an
su Teisių ofisu advokatų
vyriškių tarnų pamatyda- lio 21), kada bus išspręsta tra, kiek visokiais niekais ir
Collister, Stevens ir
Kurzenberger
vęs jos veidą be šydo, tą į- 14-tos kuopos delegatų sto tuščiais rašinėjimais nariai
vis.
Su
visais
teisiu
reikalais
LietuŽ
sakydavę užplakti.
jį trukdo.
viai, Slavai, Lenkai ir Rusai
Delegatų priėmimo komi
kreipkitės prie musų.
Savo raportą išduodamas
*
(Pabaiga bus)
sija tuo tarpu svarstė 14Bagočius norėjo sulošti sa
tos kuopos reikalą ir pripa
vo rolę kaipo svarbaus as
Kiekvieną Sekmadienį
žino kad tie delegatai yra
mens, todėl nors- ilgą rapor
teisėti. Bet po nakčiai vie
ten ir
tą
turėjo surašęs, dar daug
atgal
nas iš komisijos, socialistėužėmė
laiko paaiškinimams
ten ir
lis, “permainė” savo nuo
atgal
monę: mat, vakare jį už prie to ką skaitė. Jis pa
IŠVAŽIU0JA
lietė ir apibudino visai jam
GRYŽTA
puolė Grigutis ir įsakė lai
Iš Cleveland . . 8:20 rytolš Pittsburgh 4:00 vakare
kytis už nepriėmimą tų.de nepriklausančius dalykus ir
arba 8:30 vak.
Iš. Ę. 5.5th St. . .8:29 rytoj.
nudavė kad viską žino apie
Youngstown 5:35 vak.
legatų, ką jis antrytojaus
ČIONAI
Iš E. 93rd St. . .8:34 ryto
arba 9:59 vak.
SLA. ir kad jis vienas viską
ir darė.
VISAI
Trečioje sesijoje Grigutis galėtų sutvarkyt, vadovaut
Tikietai geri tiktai koduose.
ir
. valdyt.
VEŠU
vėl varė savo darbą prieš
Informaciją klauskite telefonu CHerry 8400
14-tos kuopos delegatus, ži Bagočius palietė ir 14-tos
ERIE
RAILROAD
SYSTEM
nodamas - kad devyni dele- kuopos delegatų klausimą,
pasakydamas kad SLA. įs
tatuose nėra tokio punkto
kuris draustų tokiame sto
REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
L
vyje kuopai rinkti delega-

SLA. SEIMO NUOVEIKIAI

PLUNGE

Liepos 8, 1932

I KANADOS I
I NAUJIENOS 1
LONDON, ONT.
Iš Lietuvių Gyveninio
Lietuvių čia mažai yra
apsigyvenusių. Vedusių yra dvi šeimos ir keletas pa
vienių. Pirmutinis Lietu
vis čia apsigyveno apie še
ši metai atgal, p. M. Tuinyla su žmona, kurie ir šian
dien čia gyvena ir jaučiasi
laimingi, nes turi nuolati
nį darbą ir neblogai uždir
ba; jie turi gražų nuosavą
namą ir yra geri, nuošir
dus Lietuviai, kiekviena iii
Lietuviui parodo savo gerą
širdį. Skaito pažangius lai
kraščius ir knygas.
Randasi ir keletas pavie-.
nių Lietuvių, bet veik visi
nedirba, nes čia dirbtuvių
nedaug ir tos visai nevei
kia. Jei kuris gauna pas
ūkininką darbo tai visai už
mažą atlyginimą, 10 ar 15
dolarių į mėnesį.
Lietuviškų organizacijų
nėra ir nėra kapt sukivirčyt draugų, taigi visi sugy
vena santaikoje. Jeigu iš
kyla kokios diskusijos tai
užsibaigia gerumu.
Šis miestas nedidelis ’bet
gražus; gatvės apsodintos
medžiais. Gyventojų skai-

tomą apie 74,000, iš kurių
sulyg surašo pereitą žiemą
8,000 buvo bedarbių, o pa
vasarį padaugėjo.
Žiemą bedarbius aprūpi
no miestas: davė drabužius
ir maistą, bet pavasarį vis
ką sulaikė; pavieniai dabar
negauna nei dirbti, nei mai
sto ; vedusiems duoda dvi
ar tris dienas į du mėnesiu
padirbėti.
Darbų čia nėra ir nepa
tariu niekam važiuoti čia
darbo jieškoti. Ūkininkai
paėmę darbininką palaiko
porą savaičių ir paskui at
leidžia, nes neturi iš ko už
mokėti.
Kaip jau buvo rašyta, 14
d. Birželio traukinis sun
kiai sužeidė Lietuvį Naujo
kaitį iš Montreal, kuris po
kelių valandų mirė ligoni
nėje. Laidotuvėms nebuvo
kam rūpintis, nes visi Lie
tuviai nedirba ir mažai yra,
tai palaidojo miestas. Nors
velionis turėjo Montreale
du sunu ir jiem buvo duota
žinia, bet del bedarbės jie
negalėjo atvykti nei į tėvo
laidotuves.
Pažaislis.

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

Rosedale Dry Cleaning
6702 Superior Ave.
—No delivery—

ENdicott 0981

J. G. Polter

j

Lietuvis Popieriuotojas ir
Maliavotojas.
Nuimu seną popierą nuo
sienų su modemiška ma
šina už prieinamą kainą.
Popieriavimo darbas šymet daug pigesnis ir popiera pigesnė, taigi kurie
norit pagražint savo na
mą kreipkitės tuojau, at
liksi! darbą . už daug pi
giau negu pernai.

; reikalingi Lietuvoje pirki! mui, pardavimui, valdymui
žemių ir kitokio turto.

ĮGALIOJIMAI

K. S. Karpavičius
!

Registruotas Lietuvos
Konsulate Notaras.
į Rašykit laiškais arba atsilankykit ypatiškai.

1229 EAST 74th ST.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

PITTS B U RGH $2

Dr. S. T. Tamošaitis

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

(THOMAS)
Lietuvis Dantistas
1304 East 68th St.

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE.

HEnderson 6729

r

Kampas Superior Avenue
(Virš Lietuvių Banko)

K. STONIS

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

TAIPGI, vėsu yra ir Didžiajam CIevelande
—tiems žmonėms kurie naudojasi patogu
mu su Elektrišku Fanu. Kuomet oras
karštas ir tvankus, neapsikrėskit dar di
desniu nemalonumu norėdami kad būtu
mėt “kur nors Šiaurėje”. Įsitaisykit sau
Elektrišką Faną.
i

THE ELECTRICAL LEAGUE
BUILDERS EXCHANGE BUILDING
PROSPECT ARTI ONTARIO
:
:

18 AUKŠTAS
CHERRY 2535

Liepos 8, 1932

DIRVA
I

IŠ LIETUVOS

$

Gal Mažiau Šiandien
ir reikia?
Per pirmus tris šių metų
mėnesius Lietuvon Įvežta
3,013 tonų sūdytų silkių už
1,121,900 litų; pernai per tą
patį laika — 3,435 tonu už
2,069,000 litų.
Šilkinių audinių šiais me
tais per tą pat laiką įvežta
0.9 tono už 126,000 lt.; per
nai—3 tonai už 498,500 litų.
Automobilių šiais metais
— 42 tonai už 227,700 litų;
pernai 87 tonai už 550,900

AKRONO NAUJIENOS

Orlaivių Lenktynės ir
Paroda

Liet. Laivakorčių Agentų
Sąjunga Amerikoje

Rengia
*
Ruošiama milžiniška vieta kurioje
bus įrengta 400,000 sėdynių sutalpi
nimui žiūrėtojų laike Nacionalinių
Orlaivių Lenktynių kurios atsibus
Municipal Airporte, sako
KONCERTO PROGRA Cleveland
L. W. Greve, prezidentas korpora| cijos ruošiančios 1932 metų lenktyMAS
I nes.
prasidės Rugpjūčio 27
Šio šeštadienio vakare. ir Lenktynės
UNIJA
tęsis iki Rugsėjo 5, Labor Day.
U
Liepos 9 d., 7 vai., atsibus Tikietų pardavimas j tas lenkty
NEWYORKO j
nes
ir
parodą
prasideda
šiose
diei
pirmas Akrono Lietuvių nose. Iškalno perkant kainos bus j
KLAIPEDA
_ čPes;
Draugiško Klubo koncer nupigintos.
---------------------------------------------TRUMPAS KELIAS į LIETUVA per ŠVEDIJĄ-

Ekskursija j Lietuvą

Tautininkų Sąjungos kų ideologinės mintys esan
Baigė universitetą. Vin
čios
pareikštos
tos
sąjungos
cas
Sketris, Ennnos SketAtstovų Suvažiavimas
ŠVEDU AMERIKOS
vadų kalbose, raštuose ir
rienės
sūnūs,
čia
gimęs
irKaune
darbuose.
augęs jaunuolis, pasekmin
Birželio 11 ir 12 d. Kau
gai
išlaikė kvotimus Carne
Spaudos būklė. Tautinin
ne įvyko eilinis metinis tau
gie
Universitete, Pittsburkų spaudos būtis diskusijų
tininkų sąjungos atstovų
ge.
Jis baigė inžinierystę. tas. Programas bus įvairus
nesukėlė. Painformuota pla
PARSIDUODA NAMAS
suvažiavimas. Kadangi šios
M. L. ‘GRIPSHOLM”
Vincas
iš jaunų dienų ge ir užimantis.
YALE Ave., arti E. 102 st. — 6|
čiau tik apie provincijos
organizacijos narių daugu spaudą. Kaip žinoma, tau
rai mokinosi, visur buvo Koncertas įvyksta gra kambarių narnąs, pavienis, kaina vi
LIEPOS 30 d. 1932
sai žema, $4,900. Ilgas lotas, su
mas sudaro vyriausybę, be tininkai be dienraščio, turi
geru mokiniu. Pasirinkęs žioje Y. W. C. A. salėje, vaismedžiais. Garadžius. Namo vi
Ten
Ten ir atgal
aržuolinčs grindys, viskas ge
to Tautininkų Sąjunga da didesniuosiuose provincijos
inžinierystės šaką, į:-tojo į kampas High ir Bowery st. duje
Trečia Klase $81.50
$111.00
rame stovyje, verta $6 000.
bar yra viena stipriausia ir, miestuose savaitraščius. Šie
H. E. FROŠT
10427 St. Clair avė,
į Carnegie Universitetą, kurį
Eddy 1118J
Glenville 3156
Naudokis musų anktyvesniais ir
valdžią remianti, t. y. pozi met Šiauliuose yra įsteigę Kaip aiškėja iš ekonomi- baigė Birželio 14 d. kaipo Programas:
vėlesniais laivų išplaukimais:
cijos organizacija, del to su spaustuvę minėtiems laik nių sunkumų žymiai yra su- orlaivių-lėktuvų inžinierius, 1. “Nenorėjai Duonos, Graužk JIEŠKAU APSIVEDIMUI mergi
S. S. Drottningholm Liepos 16
Plytas
“
(komedija),
suvaidins
nos
arba
našlės
farmerkos
arba
kuri
i
važiavimu ir jo nutarimais raščiams spausdinti.
mažėjęs net ir tokių gami- Tai pirmas Akrono Lietu- Clevelandiečiai: Rakauskas ir turi kiek pinigų, prie pirkimo far- ' M L. Gripsholm
Liepos 30
Rugp. 15
mos; amžiaus gali būti nuo 40 iki , M. L. Kungsholni
Lietuvos visuomenė labai
nių kurie nuolatos yra rei-' vis baigęs aukštą mokslą, broliai žitkai.
S. S. Drottningho'm
Rupp. 25
50; esu 47 m. našlys, neturiu vaikų.
Miuisterių
pranešimai.
domėjosi.
Rags. 1
kalingi, kaip pavyzdžiui vai- Garbė tėvams kad supran- 2. (a) Gyvuok Lietuva (“dar Turiu 2 namus, nerūkau ir negeriu. M. L. Gripsholm
Rugs. 15
M. L. Kungsholni
antrašu
(30)
Suvažiavime svarstyta la Pažymėtini suvažiavime da gomi dalykai. Sunkumai žy ta mokslo vertęir duoda Spangled Banner), (b) Nina Rašykit JOE
Garsas; (eį Pąsye k nn'a“. — 208 W. Main EZDENOWICH
bai daug įvairių klausimų, ryti ministerių pranešimai: miai yra atsiliepę ir į musų vaikui prasisiekti į pirmą Akrono
St.
Westville, Ill. ;
Platesnių informacijų kreipkitės
-------------------------------------------Liet. Draugiško Klubo
į vietinį laivakorčių agentą arba
iš kurių platesnės visuome minist. pirm. p. Tūbelio — žemės ūkio kultūrinimą. Pe sias eiles.
choras.Už S3 metuose nralinksminsit
Swedish American Line,
nės dėmesio verti bus šie. apie pasaulinę ir Lietuvos reitais metais laike pirmų
Mokslo baigimo iškilmė 3. Minuet in G, s.t.u ko solo visą kaimą — užrašyki! saviš
21 State St.
New York, N.Y.
ekonominę
būklę,
užsienio
Kaip žinia pereitam suva
trijų mėnesių buvo įvežta se buvo atsilankius Pitts- — P. Kazlauskas.
kiams j Lietuva “Dirva”
žiavime buvo kilęs smarkus reik, minist. p. Zauniaus— superfosfato ir kitų dirbti burgan Vinco motina, p-lė 4. Šią Naktelę (duetas)—K. ^iliiiitniiiiiiiiin'itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiimiiutiinįuuniiniiiiųiiu
S. Marlinkus.
klausimas del sąjungos ry pasaulinės politikos santy nų trąšų 19,629 tonai už 2,- A. Daruliutė ir teta L Rad Praspeliauskas,
ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
Į
5.
Kur
Bakūže
(solo) —p-lė f
šio su vyriausybe. Šitam su kiai, kiek jie liečia Lietuvą. 565,100 litų, o šiais metais vilienė. Sugryžus iš Pitts- Scderiutė.
važiavime šis klausimas ne Centro valdyba išrinkta jau tik 2,938 tonai už 467, burgo, p. Sketrienė su K. 6. (a) Vilija, Biruta, Mu lu = Jt.gu acr.t Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio =
iškilo, nes sąjungos centro iš 10 asmenų, arba 3 asm. 900 litų; įvežamas kiekis Jurevičium lankėsi Cleve- Du Broliukai (duetai)—broliai = Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit =
=
sau tanką su Nauju žaliu ETHYL GASOLINE
=
valdybos pirmininkas p. Tū daugiau kaip buvo percitoj sumažėjo daugiau 8 kartus. landė, atlankė savo pažys- Hollish.
7. žalia .Girele (duetas) —
valdyboj.
Išrinkti
šie:
belis yra ir ministerijos pir
Žemės ūkio mašinų perei tarnus S. Rodavičių, B. Ra- A. ir B. Alekniutės, K. Prikai
mininkas, be to, keli centro Tūbelis, ministeris pirmi tais metais per tą laiką i- kauską ir J. Noruševičii.s. tė, N. Bernatavičiųtė.
valdybos nariai taipogi mi ninkas, centro valdybos pir vežta 344 tonų už 640,090 Jaunam Vincui Sketriui 8.Musical Moments (piano
mininkas. Jučas, ūkininkas, litų, o šiais metais jau tik linkėtina gražiausios atei duetas) — J. Kazlauskaitė, K.
nisterial.
Pakaitė.
Seimo klausimu pasisaky “Pienocentro” valdybos na 129 tonai už 170,100 “D.” ties.
9. (a) Oi Greičiau, (b) Pa
rys,
Grinkiškio
skyriaus
ta teigiamai ir pareikšta
Pereitą savaitę audra sū vasario žiedai (solo) I. Hollish.
pageidavimas paruošti rin pirmininkas. Vileišis, susi
lietum Akrono apielinkėje 10. Šok s solo — Akrono =
THE COLUMBIA REFINING COMPANY
=
Ttiiiiiiiiiiiiniit iiiiiiiii||i i,||iii|i|||i||i,||ii»iiii| iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
kimų įstatymą, tik kitokiais siekimo ministeris, centro Gausingos Amerikiečiui padarė daug nuostolių, su Lietuvaitė.
pagrindais, kokiais buvo pa valdybos vice-pirmininkas.
traukė daug vielų Edison 11. Ar Aš, Broleli, Nesakiau
Ekskursijos
(duetas) Ad. ir An. Milickiųremtas tokis pat įstatymas Navakas, piliečių apsaugos
elektros kompanijos.
tės,
B. Gaironiutė, M. Mart ndirektorius, Klaipėda. Birželio 9 d. Į
renkant buvusius seimus. departmento
Keliautojus. kaitė.
Tačiau šį reikalą nesiūlyta Kauno skyriaus narys. Ša Klaipėdą atplaukė Ameri
12. Glow-Worm (smuiką so
perdaug skubinti, esą prieš kenis, švietimo ministeris, kos lietuvių ekonominio cen Dalyvaus programa. Ak lo) — K. Praspeliauskas, pia
tai dar turi būti paruošti: centro valdybos narys. Ma tro organizuota ekskursija rono Lietuvių Draugiška- no J. Yurgeliutė.
(a) Armonika (solo),
susirinkimų, draugijų, spau tulevičius, teisininkas, Kau iš 95 žmonių ir birželio 11 d. Klubas gavo speciali pa (b)13.šokis
— J. Yanatov.
dos ir kiti skubesni įstaty no skyriaus narys. Lapenas, — Amerikos lietuvių laik kvietimą laišku nuo Y. W. 14. (a) Oi Lietuva Motinėlę,
“Maisto” b-vės vyr. direk raščių ekskursija - per 200 C. A. vedėjos Miss Schapke (b) Saulė jau Teka (duetas) —
mai. ’
Tautininkų sąjungos ra torius, centro valdybos na žmonių. Uoste svečiai buvo dalyvauti tarptautin i a m < J. ir A. Yurgeliutės.
15. Liszto Rapsodija (piano
šytos programos reikalu pa rys. Germanas, Panevėžio iškilmingai sutikti ir pavai parkų programe Liepos 31
solo) — R. Greičiūtė.
apskrities
inžinierius,
Pane

šinti.
Birželio
12
d.
pusė
eksreikštas pageidavimas tu
1. su dainomis ir tautiškais
16: Keturios poros šoka:
rėti ją vienoj vietoj sura vėžio skyriaus narys. Žukas, kursininkų atvyko į Kauną. šokiais. Klubas užkviėtimą Noriu Miego, Klumpakojis, Su
šytą. Ji esanti ruošiama, bet švietimo ministerijos II de Kartu su Amerikos lietu priėmė ir ruošiasi gražiai ktinis, Polka.
kada bus baigta, negalima part. direktorius, centro viais atvyko ir Kolumbijos pasirodyti.
17. Dainos Akrono Lietuviu
Lietuvis.
Draugiško Klubo Choro.
tikrai pasakyti. Esą ideolo valdybos narys. Dugnus, universiteto profes. Cole18. šokiai-balius.
ginė bei politinė programa Klaipėdos kr. direktorijos mas su žmona su Lietuva Važiuojat Lietuvon? Rašy
Choro
dirigentas — Vincas
negali būti išreikšta ir ar valdininkas (krašto inspek susipažint. Ir Kaune svečiai kites į “Dirvos” Ekskursiją Greičius.
<
gumentuota keliais saki torius), Klaipėdos skyriaus labai širdingai buvo sutikti.
Akompanistė — Regina Grei
čiūtė.
niais. Ji turi būti paremta pirmininkas. Janavičius, A- Žymi jų dalis daugiau Ame
I. Hollish, gerai žinomas te
Aš
Pasakysiu
Veltui
in the City of Cleveland
lytaus
apskr.
gydyt,
c.v-bos
rikon
jau
nenori
grįžti.
gyvenimo patyrimu ir teo
noras ir juokdaris, bus vakaro
n.,
Alytaus
apskr.
k-to
pir

Nors ir Lietuvoj šiemet kiek
Kaip Gydyti
riniais išvedžiojimais ir tu
pr ’gramo vedėjas.
LIEJQS 1, 1932
Šok ams muzika bus Johnny,
rinti apimt visas valstybės mininkas. Bielskus, ūkinin sunkėliau gyvenasi, bet tu
TURTAS
Toe, ir Jerry, Akrono radio
ir visuomenės gyvenimo sri kas, Mariampolės skyriaus rint susitaupius kiek pinigų,
Pinigai Rankose ir Kituose Bankuose $16,598,060.44
grojikų.
U. S. Government Bondsai __________ 10,553,50.00
tis. Be to, ji turi būti pritai narys. Indrišiunas, vyr. no šiemet yra lengviausios są
ATSILANKYKIT VISI.
Miesto, Valstijos- ir kiti Bondsai _____ 45.378,302.03
kyta išimtinai Lietuvos taras, centro valdybos na lygos įsikurti. — Tsb.
Pirmo Morgečio Paskolos ant Namų __ 36,790,561.60
Paskolos ant Užstatų ______________ 4,867,089.88
krašto sąlygoms. Tautinin rys. — Tsb.
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ii
Nesakyk viso, ką žinai,
Real Estate, Banko Budinkas _______ 1,125,000.00
skaudamas vietas su Emerald Oil, ii
Kitokis Nejudamas Turtas ________
681.529.0 L
Raitųjų sporto rungtynės. apriškit kojas. Naudokit bandažą t Bet visada žinok, ką sa
Suėję Nuošimčiai ir Kiti Pelnai _____ 1,378,400 9)
colių pločio ir gana ilgą kad gerai
vyniokit nuo apačios ) kai.
Kaunas. — Birželio 11 ir apsivyniotų,
Viso________ $117,497,099.96
viršų iki kelio, kajp kraujas teka
12 d. Kaune įvyko įdomios I gyslose. Nebus daugiau trukusių
Nebus skaudamų atvirų žai
ATSAKOMYBĖ
gusarų ir II ulanų pulkų gyslų.
PROBAK
zdų. Nebus’ trukdančio skausmo
Perviršio Fondas __________________$ 8,000,000.00
Tik
pasekit
nurodymus
ir
tikrai
pa

raitųjų sporto rungtynės,
Nepadalinti Pelnai ________________
674,570.93
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys
Rezervas Taksams ______________
278,513.:66
klasiškas šokimas per kliū jūsų pinigų jeigu nepagelbės.
Taupymų Depozitai _______________ 108,537,431 88
Kitokios Atsakomybes ____________
6,583.39
tis, kirtimai, dūriniai ir ki
tokie miklumai. Dalyvavo Nustojo 20 Svaru
Viso________ $117,497,099.96
Rengia
Riebumo i 4 Savaites
karininkai ir puskarininkai.
Lietuvių Laivakorčių Agentų
Incorporated 1849
Raitųjų sportas sutraukė Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo..
Sąjunga Amerikoje
‘Aš esu 28 metų amžiaus ii
didžiausias Kauniečių mi rašo:
svėriau 170 svarų iki panaudojau
Populiariu ir nauju garlaiviu
nias. Laimėjusiems įteikta vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
in the City of Cleveland
atgal. Dabar svečiu 150 šv
įvairios dovanos, kurias iš vaitės
Taipgi turiu daugiau energijos ir
PUBLIC SQUARE
dalijo pats Respublikos Pre neturiu alkanų jausmų.“
Riebus žmonės turėtų gerti šauk
Put your savings in a savings bank
zidentas A. Smetona.
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO
štuką Kruschen Salts stikle karšt'

tatement of Condition ,

Kojų Ligos

Holland=America Line

DIDELE EKSKURSIJA

Į LIETUVA

tor‘fauUigs

STATENDAM

LIEPOS 16 DIENĄ
Sėdant į laivą išvakaro

Į

KLAIPĖDĄ

(Per Rotterdam)

Geras maistas ir patarnavimas, naminė nuotaika
Informacijų kreipkitės j:
J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St. B’klyn, N. Y.
AMBROSE, V. W.
178 Ferry St.. Newark, N. J;
“AM. LIETUVIO” Agentūra
14 Vernon St.
Worm ster, Mass.
P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St.
Chicago.
P. BARTKEVIČIUS
678 N. Main St. Montello, Mass.
“DIRVA"
6820 Superior av. Cleveland,O.
K. MAKAREVICIUS
62 Jackson St. Ansonia, Conn.
P. MOLIS
1730—24 St. Detroit, Mich.
“NAUJIENOS”
1139 S. Halsted St. Chicago
RAUKTYTfi J.
123 Millbury st. Worcester, Mass.

J. SEKYS
226 Park St., Hartford, Ct
K. SIDABRAS
312 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. Plttsbgh, Pa
J. VASILIAUSKAS '
814 Bank St. Waterbury, Ct
“VIENYBĖ”
193 Grand St., B’klyn, N. Y.
VELECKIS, A.
502 South Av. Bridgeport, Conn.
J. ZOLP
4559 S. Paulina St.,
Chicago

Krizinės vestuvės.

Tauragė. Birželio 7 d., Ši
linės kaime įvyko labai re
tos vestuvės, kurios pasižy
mi išimtinu realumu ir krizio metui prideramu taupu
mu. Vienas šio kaimo vaiki
nas vedė iš Gaurės merginą,
kurios brolis tą pat dieną
vedė minėto vaikino seserį.
Vestuvės buvo surošta ben
dros. Dėl tokio praktiškumo
žmonės sako, kad “vienu
šuviu nušauta du zuikiai.”
— Tsb.
J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras
Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir
kitus tautinius laikraščius.
130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

vandens rytais prieš pusryčius—jo
yra SAUGUS, nekenksmingas būda;
numažinti savo svori kaip patyri
tūkstančiai vyrų ir moterų.
Gaukit bonk'ą Kruschen Salts i:
vaistines bile kur Amerikoje (ištek"
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. J.
ta bonka nepertikrins jus kad ta
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

Db
J

:

M AGARA FALLS
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-
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only

...

$311 One Way r16t°p

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 oech way, every night, leaving
at 9:00 P.M., May 15th to November 1st

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

Parsiduoda visose Vaistinėse.
■Naudokit WELDONA Tablets
Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo
tos 24 pusi, knygeles, “History of
RHEUMATISM', su nurodymais ir
I aprašymais reumatizmo peru, į
WELDONA CORPORATION
Desk 7, Allanlio City, N. J.

East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Ohio,'

Ask your Local Tourist or
Ticket Agent for new C&B
Line Folder, including Free
Auto Map and details on
our All-Expetut Trips,

8

Liepos 8, 1932

DIRVA

j Kas Girdei Cieve!ande-Apče!5nkese ;
“DIRVA”. 6820 Snnerior Avp.—ENdirntt
MOKĖS PO 3'/z7<. Lietuvių
Taupymo ir Paskolos Draugijos
bankas praneša kad nuo Liepos
1 d. nuošimtį už padėtus pini
gus mokės 31'2. Taipgi prane
ša kad banko vedimo išlaidos
sumažintos, algos numažintos
visiems viršininkams, direkto
riams ir darbininkams.
Finansinės įstaigos visoje ša
lyje sumažino nuošimčius ir di
videndus ne vieną kartą bet ke
liais atvejais. Prisitaikydama
prie šių laikų, ir ši įstaiga nu
mažino nuošimtį.
ATEINA KOVA bedarbių su
dirbančiaisiais. Liepos 24 d.
“Dirva” rengia smagų pikniką
visiems — dirbantiems ir ne
dirbantiems dykai. Nebus jo
kios įžangos. Tame piknike bus
viena naujenybė — traukimas
virvės tarp bedarbių iš vieno
galo ir dirbančiųjų iš kito ga
lo.
Piknikas Liepos 4 d. buvo nedidokas, nes iki pusiaudienio
išrodė į lietų, bet po pietų vė
lai visai išsipagadijo, todėl ku
rie atvažiavo turėjo' gerus lai
kus.

4dRR__ Atrlm-.i vni.-n

CLEVELANDO gyve ntojų
mirtinumas per pirmus tris šių
metų mėnesius buvo mažesnis Į
negu pernai tuo pat laiku. Iš j
viso šymet per tris pirmus mė-,
nesiūs mirė 2,727, arba po 12
mio 1,000 gyventojų.
Bet sumažėjo ir gimimų
skaičius: pernai gimė po 18.4
ant 1,000 gyventojų, šymet po
17.1. Užpernai po 19.7.
Savižudysčių šymet per tris
pirmus mėnesius buvo 44, per
nai tuo pat laiku buvo 46.

LAIŠKAI Po 3c. Rašant lai
šką Amerikoje reikia lipdyti 3c
štampą. Lietuvon pasilieka po
senovei 5c. Ir į Kanadą 3c.
Pest cards pasilieka po 1c.
UGNIAGESIŲ aparatai jau
negeri, sako miesto saugos di
rektorius Merrick. Clevelando
kovos su gaisrais budai pasili
kę 20 metų užpakalyje, sako
jis, ir siūlo miesto valdybai
rūpintis įtaisymu naujausių in
strumentų. Sako reikalinga iš
statyti dar dešimts gaisrinin
kų stočių, reikia aštuonių mo
derniškų kopėčių trokų, septy
nių vėliausių vandens pumpavimo inžinų ir kitų dalykų.
Du gaisragesių laivai kurie
veikia ant upės, yra jau labai
seni ir rekomenduota juos visai
išimti. Siūlo įtaisyti penkis
moderniškus gaisrininkų lai
vus.

SURADO “dingusius” auto
mobilius. šiose dienose Lorain
apskrityje netoli Columbia Sta
tion, gilioj duobėj, kur buvo
išskaidyta akmenys, pilnoj van
dens, užtikta paskandinti pen
ki automobiliai. Visi buvo po
50 pėdų gilumo. Dabar jieškoma tų automobilių savinin
kų, nes matyt jie tyčia savo
automobilius “prigirdė” ir pa
skelbė policijai kad jie buvę
pavogti. Kiti automobiliai ten
mirko jau kelis metus. Sako
ma kad tai sužinus darbas pa
čių savininkų, kurie paskandi
nę automobilius išgavo už juos
apdraudos pimgus.

Budavojimui

DEL STOKOS lėšų, šią vasa
rą ir gatvių taisymo darbai
negalės būti varomi kaip per
nai. Dabartiniu laiku miesto
valdyba turi apie $200,000 gat
vių taisymo fonde.
Apskrities valdyba kelių tai
symui ir budavojimui naujų ga Pradėta
vo iš valstijos $3,527,000 ir ža bas greta
paleisti į
da tuoj pradėti darbus.

LORAIN-Central naujai budavojamas tiltas bus atidaly
tas Rugsėjo 1 dieną. Tai bus
puikus milžiniškas tiltas, kurio
pastatymui paskirta $8,000,000
pora metų atgal. Tiltas bus
60 pėdų pločio tik automobi
SUKAKTUVĖS. Birželio 20 liams kelio, prie to bus šaligat
d. suėjo 20 metų nuo to kaip viai, po 21 pėdą pločio.
Vincas Greičius darbuojasi Clevelande dailės srityje. Liepos
OHIO valstijoje namų savi
4 d. suėjo 28 metai nuo jo at ninkai už 1931 metus skolingi
vykimo į Ameriką. Ta proga taksų bendroj sumoj net $92,būrelis veikėjų kurie įkainuo 132,183. Daugybė žmonių neja p. Greičiaus darbą žada, |gali išsimokėti taksų, kitų tak
trumpoje ateityje, surengti jo
sai taip ir liko praradus namus,
■20 metų darbavimosi paminė
kas ir sudarė tokią milžinišką
jimui vakarą. Apie tai bus ra
užvilktų taksų sumą.
šoma vėliau daugiau. Draugi
1930 metų pabaigoje neiškojos arba pavieniai asmens no
kktuotų taksų buvo tiktai $13,rinti kuomi nors prisidėti prie
152,926.
surengimo minėto vakaro ma
lonėsite raštu arba ypatiškai
kreiptis į “Dirvą”.
PER mėnesį laiko ClevelanClevelandietis. do policija su pagalba radio su
gauna iki 150 prasižengėlių.
MAJORAS MILLER susivai Gegužės mėnesį tokiu budu su
dijo Chicagoj Demokratų par gaudyta 184. Kaip tik gauna
tijos konvencijoj su Kongreso jolicija žinią apie kokį atsiti
nariu Martin L. Sweeney, už kimą tuoj paskelbia automobitai kad Sweeney atvirai išėję ‘iuose važiuojantiems policijanuž Rooseveltą, o Ohio delega ‘.ams ir jie visu greitumu šau
ta į nurodytą sritį.
tai laikėsi už White.

Sweeney žada kandidatuoti
į Clevelando majorus 1933 m.

Duos Paskolas Namų

J. R. KRAUS

arimtai nustatytas dar
su valdžios pastangomis
darbi) banko kreditus su
tikslu atgaivinti biznį ir darbus, ką
paskelbia J. R. Kraus, The Union
Trust Co. tarybos pirmininkas, pra
nešdamas jog šis bankas yra pasi
rengęs duoti budavojimo paskolas
namų budavojimui tieks kurie yra
šio banko kostumeriai.
Bendri pagerėjimai kreditų kokie
apsireiškė nuo pradžios metų, ir at
sižvelgiant į tai kad dabar yra ge
riausias ir patogiausias laikas pri
einamai budavotis gyvenamus na
mus, todėl šis bankas ir ėmėsi to
žygio. Palengvinimas kreditų ir at
gaivinimas budavojimų tankiai pra
eityje išvedė šalį iš depresijų.
“Gyvenamų namu budavojimas ėjo
mažyn bėgyje penkių metų, ir pas
taru laiku beveik visai sustojo”, sa
ko Mr. Kraus. “Nuo depresijos pra
sidėjimo žymiai pradėjo mažėti kaš
tai. šiandien namą galima pabudavoti už du trečdaliu to kiek kaštavo
1929 metais, ir pigiau negu kada
buvo bėgyje pastarų šešiolikos me
tų. Daug yra žmonių kurie turi pi
nigų musų bankuose ir norėtų sta
tytis namus sau gyventi. Jie nėra
jokie spekuliantai. Taigi mes nori
me padrąsinti .juos statytis mažus
namus ir bus duodama paskolos iki
$5,000. Kožnas dolaris skolintas bu
davojimui pereis per rankas tris ar
keturis kartus, ir padarys ką nors
gero. Dalis tų pinigų, eis apmokėji
mui darbininkams. Kada darbinin
kai gaus užmokėt, jie galės apsimokėt krautuvėms ir visur. Tos iš sa
vo puses galės pirkti prekes ir reik
menis iš. dirbtuvių. Pinigai kurie
eis už medegas taipgi sukels naują
gyvumą toje srityje.”
Lietuviai kurie, mano apsigyventi
čia ant visados, arba jų vaikai ku
rie skaitosi šios šalies gyventojai ir
jie niekur kitur negyvens, gali nau
dotis šiuo banko pasiulymu.

Iš Collinwood
KLAIDA. “Dirvos” Nr. 27
aprašyme apie laidotuves An
tano Laukevičiaus buvo pasa
kyta kad klebonas pasakė pamoklsą prie duobės, bet tai bu
vo tik bažnyčioje, nes kunigas
kapinėse nedalyvavo.
ATSARGIAI su kopėčiomis.
Silvestras Žilinskas, nuo 905 E,
141 st., maliavodaimas narna
Birželio 24 d. paslydo su kopė
čiomis, nukrito ir susižeidė ran
ką. Jis yra narys SLA. 362 kp.
Linkėtina greito pasveikimo.
Kp. koresp. A. D.

PADĖKA. Išreiškiam širdin x’llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliip j
gą padėką visiems dalyvavu I
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS!
Eį
siems laidotuvėse musų myli “
Niekados dar Tokio Mes Neturėjom!
mo sūnelio Kazimiero Birželio
39 d. Ačiū giminėms ir drau
Didžiausias Kainų Nupiginimas!
gams už gėles, Kun. A. KaruDidžiausias Rinkinis Vyrams ir Vaikams • i
žiškiui už gražų patarnavimą, |
SIUTŲ — SKRYBĖLIŲ ir REIKMENŲ
graborei p. Jakubauskienei ir
|
turi būti išparduota iš musų krautuvės.
grabnešiams.
Dabar
jums proga pirkti ir sutaupyti pinigų.
Kaz. ir Kat. šlažai,
464 E. 148 St.
THE KRAMER & REICH CO.
= 7002-04 Superior Ave.
Kampas Giddings Rd. =

PIKNIKAS

COLLINWOODE
Rengia P. šv. N. P. Parapija
Sekm. LIEPOS 10, 1932
PARAPIJOS SODNE
Tai yra artimiausia ir gražiau
sia vieta. Įžanga tik 25c. Vai
kams iki 12 metų veltui. Pra
džia 2 vai. po pietų. Gros L.
Tautiško Beno Orkestras.
Gerbiami Clevelando ir apielinkės Lietuviai ir rėmėjai atsilankykit, praleisit laiką link
smai ir paremsit parapiją. Lie
tus čia jokių kliūčių nedarys.
Vieta visiems gerai žinoma.
Nepamirškit dienos. Visus
užkviečia Rengėjai.

MIRĖ po operacijai. Kazio
ir Katrės Šležų sūnūs Kazys,
16 m. amžiaus,' turėjo galvos
operaciją, po ko mirė Birželio
26 d. Velionis iš pat mažų
dienų turėjo prisirišimą prie
Lietuvių, prigulėjo prie L. R.K.
S. A., tarnavo prie mišių nau
joj parapijoj. Paliko didelia
me nuliudime tėvus, du brolius
J. J. LAZICKAS
ir tris sesutes. Gaila netekus
JEWELER — RADIOS
veiklaus jaunuolio. Ilsėkis am
6407 Superior Ave.
žinai šaltoje žemelėj.
Prie E. 66th Street
Laidotuvės buvo iš naujos
—ENdicott 4638—
parapijos bažnyčios Birželio 30
Shepard ir Urbšaitis
d. Laidotuvės buvo didelės,
1024
E. 77 St. ir 1427 E. 92 St.
dalyvavo 46 automobiliai lydė
POPIERIUOJAM NAMUS
tojų. Bažnyčia buvo prisikim
ir maliavojam viduj ir iš lauko.
šus žmonių. Nors velionis bur Darbas atsakantis ir kainos priei
namos.
Reikale kreipkitės į mus
vo dar jaunas bet turėjo daug arba telefonuokit:
(23)
DARŽELIO Sąjungos susi draugų ir .pažystamų.
A. D.
HEnderson 2113
rinkimas įvyks penktadienį, 8
NORI įvesti šešių valandų d. Liepos, nuo 8 vai. vakare,
larbą. Prie statymo naujos iš Lietuvių salėje. Draugijų at
matų stoties prie E. 140 gat- stovai būtinai dalyvaukite.
;ės, kurios visas projektas kaš
LIET. MOTERŲ KLUBAS
tuos $14,000,000, siūloma įves
nutarė rengti Onų išvažiavimą
ti šešių valandų dienos darbą
sekmadienį, Liepos 24 d., savo
kad tokiu budu davus daugesnarėms ir jų šeimoms ir drau
liui žmonių darbo.
gams. Išvažiavimas bus ten
Clevelandas turi nustatęs di
pat kur buvo pernai, pp. Mihedelį vandentraukių budavojimo
lich farmoj, netoli Painesville.
programą kuris tęsis 20 metų
Moterų Klube randasi apie deir kaštuos $57,000,000.
sėtkas narių Onų.
Ona.
Dabar norima pradėti budavoti $20,000,000 vertės Not
DEDAMA pastangos gauti į
tingham vandentraukio stotį,
Clevelandą
kumštynes vietinio
kadangi pernai pabranginus
vandens kainą atsirado gana Johnny Risko su Vokiečiu Max
Schmelingu, kuris nesenai pra
pinigų darbo pradėjimui.
rado savo čampionatą Šarkiui.

— 111111111 iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -

SJIIIllllllilIliiililllllIlliiliiiiillilllliiillllliliiliiilliigiliililiiliillillllllllllllllllllllilliil^

|

MRS. A. JAKUBS

Į

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

E 6221 Edna Avenue

ENdicott 1763
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ALBINA BEAUTY SHOP
1330 Giddings Road

HEnderson 9649

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.

VažiavimasiLietuvądarNepasibalgfi

LANKĖSI svečiai. Pas Joną
G. Polterį lankėsi iš Donora,
Pa., Jonas Urbaitis su žmona ir
sūnum. Praleido keletą dienų
Clevelando ir išvažiavo atgal.
Poni Urbaitienė yra Polterio
teta.
Polterį pereitą savaitę pati
ko didelė nelaimė: dirbdamas
prie maliavojimo namo iš lau
ko nupuolė nuo viršutinio porčiaus ant rankų ir nusilaužė
rokai sulaužyta, ir labai sužei
dė nosį. Nuvežtas į ligonbutį
išbuvo kelias dienas. Dabar
buna namie ir taisosi. Linkė
tina greitai pasveikti.
PER Birželio mėnesį Clevelande automobilių nelaimėse už
mušta tik aštuonios ypatos —
žemiausia negu buvo kada bė
gyje 12 metų. Pernai Birželio
mėnesį užmušta 18.
šymet per šešis mėnesius
su automobiliais žuvo 94, per
nai per pirmą pusmetį — 107.

PARDUOT, MAINYT AR NUOMUOT VAŠIŲ FARMA
53% akrų farma, 18 akrų sodo, 15
akrų dirbamos žemės, bulvių pasū
dyta G0 bušelių, kernų 6 akrai, avi
žų pasėta 7 bušeliai; vištų G00; yra
karvė, arklys ir reikalingos mašine
rijos. 28 mailės nuo Clevelando.
Kreipkitės ypatiškai pamatyti.
H. PODRUS
(27)
Rt. 422,
Youngstown kelias iki
Auburn Corner, nuo ten pirmas ke
liukas į pietus ir ten rasis farma.
Temoje:

KITOS EKSKURSUOS
Kurie turi išvažiuoti anksčiau, arba galės važiuot tik vėliau vasarą, ga
li rengtis su viena iš sekančių ekskursijų puikiausiais laivais:
“Statendam” — Liepos 16 d. per Holandiją
“Gripsholm” — Liepos 30 d. per Švediją

Ar jau išrašėt “Dirvą”
saviškiams į Lietuvą? — už
$3.00 metuose pralinksminsi
visą kaimą!

“Majestic” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną
“Manhattan” (naujas S. Valstijose statytas laivas)
— Rugsėjo 7 d. per Hamburgą.
“Paris” — Spalių 8 d. per Havre (Francuziją).

ADOLPH YOTENS
ELEKTRIKOS
Kontraktorius ir Inžinierius
1380 EAST 66 ST.
Tel. HEnd. 6716
JIEŠKAU APSIVEDIMUI
pagyvenusios merginos, tarp 37-40
metų amžiaus. Atsišaukit laišku su
pilnu aprašymu apie save. Kreip
kitės:
(27)
M. K.
4027 Broadway
Cleveland, O

TU' KELIONEI DOKUMENTŲ kreipkitės Į “Dirvos” Agentūrą
Kreipkitės informacijų j:

~
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“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

