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Europa Susitaikė
del Karo atlyginimų
DARBAI
IR DAĘBININKŲ ŽINIOS

Greensburg, Pa. — Nu
kritus iš viršaus akmens
luboms, Edna kasykloj už
mušta trys darbininkai ir
keli sužeista.

Susitaikė. Illinois angliakasyklų savininkai susi
taikė su darbininkais algų
klausime. Nuo dabar su
tikta dirbti už $5 Į dieną,
kuri bus pamatinė mokes
tis. Iki šiol buvo $6.10.
Athens, O. — Šios srities
angliakasių streikas eina
su apsišaudymais ir pešty
nėmis. Liepos 12 d. susi
šaudymą vienas darbinin
kas buvo nušautas. Vieno
je vietoje bandyta išdinamituoti tiltas, Jjjiuc__tiltas
padegta..
Bellaire, O., prie Millfield kasyklos tapo nušau
tas streikeris kuris stengė
si atkalbinėti einančius dir
bti streiklaužius.
Angliakasių vadai kalti
na už riaušes gubernatorių
kam jis laiko streiko srity
je valstijos miliciją. Dar
bininkų vadai sako kad mi
licija neužsilaiko taip kaip
jai nustatyta streiko vieto
je užsilaikyt. Gubernato
rius tvirtina kad milicija
išpildo viską kas jai nusta
tyta. Streikas tęsiasi jau
penki mėnesiai.
St. Louis, Mo. — Liepos
11 d. komunistų surengtoje
bedarbių d e m onstracijoje
prie miesto rotužės Įvyko
susirėmimas su policija, 4
vyrai pašauti, keli desėtkai
apdaužyta. Komunistai, po
trijų valandų agitativiškų
prakalbų, kurias jiems nie
kas netrukdė, sumanė pa
daryti užpuolimą ant mies
to rotužės, kur juos sutiko
policija.
Meksikos vakarinio pajū
rio gelžkeliečių streikas tę
siasi. Tarp streikerių di
džiausias skurdas. Sakoma
kad jie valgo šunis ir asi
lus. Žmonės desperacijoje.

AMERIKOS IŠDIRBYSTĖS KANADOJE

Toronto, Ont. — Esant
lengvoms sąlygoms Įsteigti
savo dirbtuves Kanadoje,
daugelis Suv. Valstijų fab
rikantų vis dar steigia sa
vo išdirbystes. Tos išdirbystės yra skyriai Ameri
kos išdirbysčių, kur gami
nama reikmenys Kanadai
ir Anglijai, ir taip išven
giama muitų.
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NEAIŠKUMAI “LIETUVOS IR AMERIKOS
AUDIMO BENDROVĖJE”

Washington. — Atstovų Bendrove Likviduojasi; Turtas bus Išdalintas.
Buto priimtą bilių kuris
r e i k a lauja $2,122,000,000
Kaunas. — Birželio 15 d. kad valdyba uoliau rūpin
sumos gelbėjimui bedarbių, įvyko visuotinas metinis tųsi turtą parduoti ir sko
Prezidentas Hoover atme- “Lietuvos ir Amerikos Au las išjieškoti.
tg
dimo Akcinės Bendrovės”
Girdėti kad grupė nepaPo to Senatas perleido akcininkų susirinkimas. Ši tenkintų akcininkų darys
kitą bilių, kuriuomi nuta bendrovė yra įsteigta Ame žygių šio susirinkimo nurė išleisti visą bilijoną do- rikiečių pinigais ir jos tur tarimams panaikinti, Įgalarių popierinių pinigų dau tas siekia per du milijonu liūtinio Įgaliavimą išaiškin
giau, kas sumažins dolario litų. Dabar ta bendrovė ti ir nuošimčių klausimui
vertę.
nieko neveikia. Pereitais sutvarkyt prašys Įsikišti
HoovSr
atmesdamas
be

metais
akcininkai nutarė Kredito Inspekciją.—Tsb.
SUMAŽINT KARO
Suv. Valstijų iždo sekre AIRIAI VIS KIVIRČIJA darbių bilių pasakė kad to
bendrovės
turtą parduoti,
torius paduoda kiek Euro
SKOLAS
kios milžiniškos sumos pa atsiteisti skolas, o ką dary
SI SU ANGLAIS
MIRĖ BOETCHERIS
pos valstybės skolingos šiai
Dublinas. — Airių kivir- skyrimas yra pavojingas ti su likusiu kapitalu, turė
Lausanna, Šveicarija. — šaliai:
čiai su Anglija priėjo prie visai šaliai, nes tas apsun jo nutarti sekančiame vi
Klaipėdoje Birželio 20 d.
Aliantai susitarė su Vokie
to kad Airių Laisva Vals kintų visą valstybę ir pri suotiname akcininkų susi buvo palaidotas Otto BoetArmėnija
$19,019,107
tija kaslink karo skolų at
23,752,217 tybė rengiasi prašalinti iš vestų prie didesnių negero rinkime. Tačiau turtas ne cheris, buvęs Klaipėdos di
lyginimo. Iki šiol buvo ti Austrija
400,680,000 savo ribų Anglijos kara- vių vietoj gelbėti iš jų.
Belgija
parduotas, o nuostoliai pa rektorijos pirmininkas, ku
kėtasi kad Vokietija turi
Liepos 12 d. Senate tapo didėjo jau net per 400,000 ris varė slaptas derybas su
liaus atstovą.
Čekoslovak.
.
167,071,023
užmokėti aliantams visus
perleista kitas bilius reika litų.
16,466,012
Berlinu už prijungimą prie
didžiojo karo kaštus sumo Estonija
laujantis $2,100,000,000 su
20
PRIGĖRĖ
Suomija
8,604,000
viso Klaipėdos
Vokietijos
Valdyba aiškino kad tie
je $60,000,000,000. Vokieti
mos bedarbių šelpimui.
Charleston,
W.
Va.
—
Po
3,863,650,000
Francuzija
krašto.
jos atstovai vykdami Į šią
Tikima kad Hoover šį bi nuostoliai yra Įrašyti Į šių
4,398,000,000 smarkių lietų užtvinus upe
Anglija
Boetcher mirė Vokietikonferenciją pareiškė iškallių pasirašys, bet gal AtAt metų balansą tik todėl kad
liams
spėjama
kad
paupe

31,516,000
Graikija
joje,
kur buvo išvažiavęs
jie
pirmiau
nebuvo
j
pra

no kad atmes visus karo
stovų butas atmes.
liais
prigėrė
apie
20
žmo

1,908,560
.
Vengrija
gydytis.
ėjusių
metų
balansą
įtrau

nuostolių atlyginimo reika
2,004,900,000 nių mažuose angliakasių
Italija
kti. Išjieškojus bendrovės
lavimus. Dabar prieita prie
MIRĖ GILLETTE
6,888,664 kaimeliuose, kurie nespėjo
Latvija
skolas iš skolininkų, nuos UŽSIMUŠĖ TH. BATA
šiokio-tokio susitarimo ir
6,197,682 iš namų pabėgt. Išgrauta
Lietuva
Los Angeles, Gal. — Čia toliai pasidengsią. Taip ai
Vokietija paliekama tik su
apie 150 nameliij kuriuose mirė King C. Gillette, ku škino valdybos nariai p. Ša
Praga. — Čekoslovakijos
63,860,560
Rumanija
paprastu pažadu atmokėti
garsus
avalų išdirbę jas To
angliakasiai
gyveno,
ir
ta

206,057,000
Lenkija
ris sudėjo turtus išrasda tas ir p. Troinavičius. Re
$750,000,000. Bet gal ne
mas'
Bata
užsimušė nukris
me
sumišime
nekurie
turė

317,953,006
Rusija
komisijos
vardu
mas skustuvą tiek pigų kad vizijos
reikės mokėti nei to.
damas
su
savo
lėktuvu. Jis
61,625,000 jo prigerti.
Jugoslavija
galima numest kada atšim pranešimą darė F. Virakas. buvo 56 metų amžiaus.
Jeigu Vokietijos našta
Viso
!
$11,598,501,461
Jis nurodė kad minėtos su
pa.
palengvės tai greičiau užsi
(P .ta Įsteigė savo avalų
LAKŪNAI
ATRASTI
Jis pirmiausia išgalvojo mos susidarė iš mokamų išdirbimo skyrių ir Kaune.)
baigs visi nevykę negeru Amerika dar turi didelę
RUSIJOJE
plonas skustuvo ašmenis, o nuošimčių už įvairias pa
mai kilę del pashulinio ka sąskaitą Vokietijai už oku
Maskva.
— Amerikonai tik po penkių metų išrado skolas dar net nuo 1924 m.
ro: taipgi galima bus pra pacinės armijos laikymą,
Berlinas. — Vokietijos
šalinti vieną iš svarbiausių bet tos sumos čia neįtrau lakūnai Mattern ir Griffin, tinkamą ašmenims laikyti po 18, 15 ir 12 nuošimčių.
komunistų
riaušėse Liepos
kurie norėjo apskristi ap prietaisą. Jo skustuvai ta Taipgi priskaityta p. Troipasaulinės depresijos ir su kia.
10 d. užmušta 3 ypatos.
iručių priežasčių.
Aliantų susitaikymas su link žemę į 6 dienas, užbai po paleisti pasauliui 1903 m. navičiaus bendrovei įvai
Prieš pasirašymą sutar Vokietija išstato pavojun gė savo kelionę nelaimin Pirmą metą tačiau pardavė riais laikais įmokėti pini
Lenkijoj, Jadow kaime,
ties su Vokietija, dar Ang šitas Amerikos skolas, ku gai Minsko gubernijoje ne tik 51 skustuvą. Visuome gai. Tos visos sumos į ba
kaimiečių
kovoj su policija
toli
Borisovo.
Jie
nusilei

lija ir Francuzija pasirašė rių kartais gali neatgauti.
nei pažinti jo išradimo nau lansą įrašytos valdybos už
už
taksų
nemokėjimą, už
do
nesusižeisdami
ir
apsi

karo skolų nemokėjimo pra
dingumas ėmė neilgai, ir protokoluotais nutarimais.
mušta
trys
žmonės.
buvo Borisove, iš kur per paskui sekė pardavimai po Todėl rezivijos komisija del
ilginimą.
NORI GRĄŽINTI AUKSA 37 valandas negalėjo nie
Europos šalys viena ki
15,000,000 prietaisų ir po jų teisingumo abejonhj ne
PINIGŲ PAGRINDU
kur žinios duoti. Jų liki 1,000,000,000 ašmenų per sukėlus. O del sumų, ku
tai dabar nemokės jokių
. Basei, Šveicarijas. — In mu buvo susirūpinta, Jie
rioms buvo pateisinamieji
karo mokesčių iki nebus su
metus.
Naujausi
ternacionalinio banko di taip dingo išskridę iš Bėr
sitarta su Suv. Valstijomis.
Jis buvo 77 m. amžiaus. dokumentai netvarkoje, su
rektoriai priėmė rezoliuci imo į Maskvą. Paskiausia
statyta protokolas ir jos
Nėra abejonės kad susi
ją atsišaukiančią Į valsty buvo matyti virš Vištyčio
daugumoj jau sutvarkytos.
taikymas ant karo nuosto
BRUZDĖJIMAS TARP
bes grąžinti auksą kaipo ežero Lietuvoje.
Apie likusias, nebaigtas Baudžiauninke
lių iš Vokietijos priklausys
“BONŲ ARMIJOS”
pinigų pagrindą, nes tai
Jie savo kelionės pratvarkyti, susirinkimo pra 4 aktų melodrama, pritaikyta lengir ką Amerika padarys su
yra geriausias ir tinka džioj be sustojimo nuskri Washington. — Čia susi šė pareikšti nuomonę.
vam perstatymui Amerikos Lietu
savo duotomis paskolomis
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 5
miausias piniginis mecha do iš Amerikos Į Berliną ir ėjus “bonų armija” jau ke
Europai, kurios siekia apie
Akcininkuose kilo prote moterų. 67 pušį........................... 50c.
nizmas, tinkantis laisvam išrodė kad taip seksis ir to linta savaitė kaip vargsta
$11,500,000,000.
stai: pirma del p. Troinapasaulinės prekybos veiki liau. Bet turėjo nusileisti ir nieko nesulaukia. NekuŽentai iš Amerikos
Jau laike Lausannos kon
vičiaus įgaliojimo. Jis at 2 aktų komedija iš Amerikiečių
rie
vyrai
jau
gryžta,
o
ki

mui.
ir dabar gryžta Amerikon.
ferencijos posėdžio, kada
ti nori laikytis ir laukti iki stovauja Amerikiečius, tu prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
Europos valstybės tarp sa
Kongresas nubalsuos bo ri apie 2,500 balsų ir, žino rai ir 3 moterys. Kaina ....50c
NUSKENDO SUBMARIvęs susitarė, Anglijos pre
SUOMIJA BLAIVĖJA
nus. Jiems labiausia apei ma, kaip nori taip viską ir Kūmučių Rojus
mjeras MacDonald pasakė
NAS SU 63 VYRAIS
Po prohibicijos panaiki
nubalsuoja. Bet jo įgalio Keturių veiksmų tragi-komedija
na maisto klausimas.
tokią kalbą kuri buvo tai nimo Suomijos žmonės nau Cherbourg, Francuzija.—
jimas, nors formališkai ir iš prohibicijos laikų. Reikalinga
kyta ištyrimui ką Amerika dojosi naujai atgauta “lais Liepos 7 d. už kelių mylių
tvarkoje, yra išduotas jau 6 vyrų ir 6 moterų. Knygutė 60
pusi. Kaina ........................... 50c
DUONA BUS PIGI
sakys reikale Europos pa ve’’. Bet dabar, praėjus nuo Francuzijos pakraščio,
prieš šešerius metus. Del
Atgimimas
Paskiausiomis žiniomis iš to akcininkai ir sakė kad
geidavimo sumažinti jai trims mėnesiams nuo pro nuskendo didelis naujas ka
4 aktų tragedija iš kovų už spau
karo skolas.
hibicijos panaikinimo, Hel- riškas Francuzijos subma- Europos ir Amerikos pasi jau tų žmonių kurie įgalio dų. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c
Gal Amerika ir sutiktų sinkuose gėrimas apmažė rinas, su kuriuo nuėjo į gi rodo kad šį sezoną kviečių jimą yra davę nei kaulų nė Divorsas
apmažinti Europos valsty jo veik trečdaliu, ir polici lumas 63 jūreiviai. Tik ke derlius bus didelis ir susi ra, arba gal tos valdybos 3 aktų komedija iš Amerikiečių
prietikių Lietuvoj. Lengva staty
bių karo skolas, kad jos pa jos nuovadose sumažėjo 26 li vyrai kurie buvo ant pa- darys didelis perteklius.
sudėtis senai pasikeitus, to ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50c
sistengtų apmažinti savo nuošimčiais reikalai su pa- viršio išliko gyvi. Jie sako
Delei to Chicagoj jau at dėl įgaliojimą reikalavo at Palangos Ponaitis
ginklavimąsi. Dar tik ne sigėrusiais.
kad submarinas nuskendo pigo kviečių kaina.
naujinti, arba duot įrody 3 aktų komedija iš Amerikiečių
Lietuvoj. Lošia 4 mote
senai Amerika siūlė GeneVokietija praneša kad ji mus kad tie žmonės kurie prietikių
po sprogimo.
rys, 7 vyrai ............................... 50c
vos nusiginklavimo konfe SENIS ROCKEFELLER
turės kviečių derlių di įgaliojimą davė, tebėra ir Šventadarbiai
rencijai mažinti laivynus ir SAKO, GERESNI LAI
džiausi kokį, kada turėjo. dabar Amerikoje “Ameri Vieno akto tragedija iš kovų už
NUSIŽUDĖ OPEROS
kitokį apsiginklavimą, bet
Suv. Valstijose šį rudeni kos Lietuvių Audimo Kor spaudų. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c
BALETŲ ŠOKIKAS
KAI VĖL ATEIS
Žemes Rojus
«
jos suranda priekabių kad
Senis John D. Rockefel Niagara Falls, N. Y. — kviečių tikima 737,000,000 poracijos” valdyboje.
3 veiksmų komedija iš Amerikie
tas negalima.
ler, kuris šiose dienose su Liepos 6 d. Niagaros Van- bušelių.
Ginčas kilo ir del susirin čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
....................... 50c
25 valstybių atstovai Ge- laukė 93 metų amžiaus ir denpuolin nušoko ir buvo
Paskutinės žinios skelbia kimui pirmininkaujančio p. 4 moterys
DU
BAILIU
—
1
komedija.
nevoje sutiko iš principo daug ko Įvairaus per tą sa nuneštas nuo briaunos ir kad šios vasaros kukuruzų Šato, nes jis yra bendrovės Lošia 2 moterys, 3 akto
vyrai .... 15e
ant Amerikos pasiūlymo su vo amželj matė, sako kad dingo Nikolai Semenov, žy derlius bus 2,995,850,000 bu narys.
Buvo nurodinėta "KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko
mažini ginklus trečdaliu, po sunkių krizio laikų ge mus baletmeisteris ir šokių šelių, net 438,850,000 buše kad del to jis negalįs susi medija. Lošia 2 vyrai .......... 15c
GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —
tačiau didesnės valstybės Į rovė visada sugryždavo.
mokytojas. Jis paskiausia lių daugiau negu pernai.
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai
rinkimui pirmininkauti.
ir 3 moterys ........................... 25e
tai nekreipia domės.
“Šiose dienose daugybė gyveno Clevelande.
Pagaliau balansai buvo RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose,
Šitaip esant, jeigu Ame žmonių labai nusiminę”, sa
Pora dienų prieš mirtį
patvirtinti, valdyba išrink Lošia 9 vyrai, 5 moterys . . . 35c
50 UŽMUŠTA
UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų
rika
nusileis,
tuos Įyxxxx
pinigus
A
XXXc*
> >,
fe UXLJ
tY
ko J1O.
jis. “1UCU1U
Mano 93 111CLU
metų £,
gyjis prasitarė vienam savo
Nanking, Chinija. — Iš- ta ta pati, revizijos komisi- pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c
Europos šalys paskirs dar|venime, depresijos atėjo i draugui: “p
—aš
-- bu-j kilus sprogimui amunicijos' jon parinktas p. IvanausRusijoje
REIKALAUKIT DABAR!
didesniam ginklavimuisi ir .picicjo.
praėjo, Gerove visada su .vau didelis, žmogus, o či , sandėlyje užmušta 50 žmo-(kas vietoj Kaškausko. Bai“DIRVA”
vėl gali susipešti.
gryždavo, ir dabar sugryš.” esu tik tarnas”.
Įnių.
' giant, akcininkai reikalavo 6820 Superior
av. Cleveland, O.

Washington. — Liepos 11
d. Senate jau ketvirtą kar
tą šios sesijos bėgyje buvo
balsuojama įnešimas palen
gvinti prohibiciją ir leisti
’ . ... G
m v.
.
pardavinėti alų. Tačiau ir
vėl nubalsuota atmesti. Už
bilių balsavo 25, prieš 50.
Taigi tik kada susirinks
kitas Kongresas, tas reika
LIEKA GAUTI AME EUROPOS ŠALIŲ SKO las galės būti išnaujo bal
LOS AMERIKAI
suojamas.
RIKOS SUTIKIMAS

TEATRAI

xxuikjxxv xu

Liepos 15, 1932

DIRVA

LIETUVIAI SKRIS IŠ
AMERIKOS LIETU
VON BE SUSTO
JIMO
tuos $8,000,000, taigi nema

j

3) asmenys, aukoję 25 do
GERB. SPRAGILAS laimėjo, demokratizmas su
mindžiotas, aš gavau 3100
larius ar daugiau, tajnpa
balsų, Gegužis su Bačiunu
garbės rėmėjais; jų pavar
4100 balsų, taigi aš atsto
dės bus įrašytos į rėmėjų
knygą
ir
be
to
dar
ant
mi

vauju didumą, o ne jie, ir
žas bus priedas šiam mies Lietuvių tauta laukia iš
nėto lėktuvo; jie įgyja teisę
aš protestuoju prieš neišKAIP “VYKDOMA” PRO- tui ir bus daug darbo prie savo sūnų ir drąsesnių žy paskraidyti tuo lėktuvu.
Rašo Atamonas.
rinkimą manęs!”
jo pastatymo.
HIBICIJA
gių. Būtinai reikia ir jos Be to, Chicagoje sudaro
Tai butų buvę taip kai’)
sunums prisidėti prie ben mas vyriausias komitetas “Naujienos” vis skalatiPittsburgo
federaliame
su
14-tos kuopos delegatais:
prohibicijos ofise prilaiko LIETUVIAMS NEPA drojo darbo tirti mažai ži remti pirmajam Lietuvių ja kad SLA. 37-tas seimas
vieną
dieną visi mandatu
SISEKĖ
“sulaužė” SLA. konstituci
nomas šiaurinio Atlantiko skridimui per Atlantiką.
mi 52 “sausieji” agentai,
revizoriai
pripažino kad tie
ją neišrinkdamas Grigaičio
kurie dar vis dirba svar Musų Lietuviai smarkus vandenyno oro sroves. Mes,
Tad,
brangus
tautiečiai,
delegatai teisėti, ale papa
biausia “sulaikymui Įstaty ir gabus kur nereikia. Sa gyvendami tokiais laikais, teikitės tinkamai įvertinti socialistinio “šleifo”. Tai
Grigutis savo vieną gizelį
mo laužymo jo šaknyje”. vitarpinėse kovose jie vi kada stengiamasi oras pa musų pasiryžimą ir malo yra tuščios zaunos.
tą
naktį išbarė ir pamokino
Keturių menesių bėgyje jie sus aprėkia, bet kur reikia naudot žmonijos reikalams, nėkite vieningai įvairiais SLA. Konstitucija apie
kitą
rytą nuėjus į seimą sa
šymet padarė 484 užpuoli- pasirodyti kultūriniam dar laikome savo pareiga tautos budais prisidėti prie to dar Pildomosios Tarybos rinki
kyt
kad
jis “priešingas”, "ką
mus-kratas, kuriuose atė be tai pasilieka užpakalyje vardu tą darbą garbingai bo, kuris musų tautos vardą mus tik tiek tesako:.
tas
avinėlis
ir padarė. Ale
mė apie 30,000 galionų už visų kitų. Gaila kad tie atlikti.
S.L.A.
KERMOŠIAUS
iškels ir plačiai išgarsins po
Bagočius nebuvo toks avi
“SKYRIUS IV
politikieriai ir rėksniai įsi- Dar niekas nėra tiesiai,
draustų gėrimų.
ATGARSIAI
platų
pasaulį.
Sukruskite
nas
ir papos Grigučio bar
Du trečdaliai užpuolimų lenda priešakiu ir pasiima nenusileisdamas, nuskridęs visose Amerikos Lietuvių Susivienijimo Vyriausybė
zdos
judėjimas jį nenugąs
Picburkas tai mat ne Či
padaryta, kaip rekordai ro darbo apie kurį nenusima iš Amerikos į Lietuvą. Tad kolonijose, suorganizuokite 1. Susivienijimo vyriau kaga. Čikagoj laike seimo dino.
♦'
♦
♦
do, ant pardavėjų, o ne ant no ir kitiems neužleidžia. mes, žemiau pasirašę, esame vietinius rėmėjų komitetus sybė susideda iš:
stokjardai kvepėjo, o PicLiepos
4
d.
Schenley
par

pasiryžę
tai
atlikti.
Jau
išdirbėjų svaiginančių gėri
ir surenkite Lietuvių Avia
burke reikėjo uostyt du Mainosi čėsai, ir žmonės
mų. Užtikta nuo uncijos ke buvo surengta Amerikos daug darbo tuo tikslu yra cijos Dieną. Visais reikalais Prezidento,
rnus,
ale ir tų mažai buvo, su jais, pasakė koks ten se
iki 5,000 galionų alkoholio Nepriklausomybės paminė atlikta. Lėktuvas (aeropla malonėkite kreiptis aukš Vice-Prezidento;
ba Picburko fabrikantai ži noviškas, dumčius. Tai da
jimas, buvo pakviesta visos nas) tam reikalui jau yra
arba degtinės.
čiau nurodytu adresu. Iš sa Sekretoriaus;
nodami kad Picburke 1932 bar aš pasakysiu jums kad
Dviejuose trečdal i u o s e tautos, tarp jų ir Lietuviai. nupirktas. Kai kurios įmo vo pusės, mes iš anksto nuo Iždininko;
metais bus didelis kermo nuo seimo Vitaitis jau pa
visų kratų pažymėta rasta Kitų tautų žmonės suėjo į nės (firmos) pasižadėjo su širdžiai dėkojame Jums už Dviejų Iždo Globėjų;
šius, paleido daugybę dar sidarė tikras raudonas ciciiškilmes puikiai pasirėdę teikti gazolino, induktorinį
tik kvortomis ir puskvorparamą ir pagalbą. Jus pa Daktaro Kvotėjo.
bininkų kad galėtų kermo likas ir prisiekė papos Gri
tėmis,' ne bačkomis kaip savo tautiškais kostiumais kompasą krypčiai laikyti ir tarnausite ne tik mums, Kiekvienas viršininkas y- šiuje dalyvauti.
gučio barzdai pildyt jo vi
galima užtikti pas išdirbė ir gražiai pasirodė su dai radio priimtuvą. Belieka tik kiek musų tautai, kuriai ra seimo renkamas dviem Čikagoj bolševikai gavo sus įsakymus, ir dar labiau
jus. Tik keturi užpuolimai nomis ir šokiais, o musų padirbdinti naujus sparnus, teks garbė už laimingą mu metam dvimetiniam Seime. nors rankų atsikandžiot ir prisiekė dabotis tokių žiop
Lietuviai mums tik gėdą pritaikytus tolimam skridi sų nuskridimą į Lietuvą ir
padaryta ant didžiųjų iš
padarė. Programo vedėjas mui, įrengti gazolinui 6 tan gryžimą atgal. Į talką ir Kiekvienas jų užima urėdą išėjo iš Susivienijimo pasi lysčių kaip mandatų komi
dirbėjų, kas parodo kad
iki jo įpėdinis lieka išrink tenkinę, o Picburge bolše sijos revizoriaus pasielgi
pirmiausia iššaukė Lietu kus, kuriuose tilptų apie 800 garbingą darbą, tautiečiai!
valdžios agentai dirba ne
tas. Visi taip išrinkti ir vikų tėvukams neteko nei mas ir Bagočiaus karšta
Lakūnas kap. St. Darius pripažinti tinkamais suda pamatyt paliemono seimo kalba, kad antrytojaus ne
prieš didžiuosius svaiginan vius, bet musų vedėjo nėra. galionų, ir apdailinti visą
Lakūnas Stasys Girėnas ro Pildomąją Susivienijimo salėje. Todėl jie išvažiavo reiktų pasakyt, “aš pada
čių gėrimų gamintojus, bet Ilgiau palaukė ir vėl šau lėktuvo pavidalą. Be to dar
kia,
bet
jo
kaip
nėra'taip
reikia
įsigyti
ir
astronomi

kovoja su mažais platintoTarybą.
namo labai nepasitenkinę. riau klaidą, aš šiandien ki
nėra. Taip tai Lietuviai ir nės navigacijos prietaisai.
jais-pardavėjais.
2. Kandidatai į kiekvie Maikiotėvas sugryžęs rašo taip mistinu”....
Iš viso reikia įvairių įren
Allegheny apskrityje iš- atliko atstumti į šalį.
ną aukščiau minėtų vietų savo gazietoj kad “demo Nuo dabar, ištiesų, ištieViską Matęs. gimų $4000 sumai. Mes, su
dirbimas svaiginančių gėri
turi būti nominuojami vi kratija laimėjo”, o papa sų sakau jums, Gegužis ne
sidėję visus savo pinigus,
mų yra viena iš didžiųjų
suotinu balsavimu visų Su Grigutis sugryžęs į savo gaus “Tėvynėje” vietos sa
industrijų ir per metą pa Rengiasi dirbti. E. Pitts nupirkome $16,000 vertės
sivienijimo narių, pirm Su pastogę rašo kad ‘demokra vęs apgynimui nuo papos ir
burgh
ir
Braddock
dirbtu

Nelaimė
iš
imtynių.
Lie

lėktuvą.
Taigi,
tam
istoriš

sivienijimo seimo. Nariai
gadina Į $30,000,000 vertės
Maikiotėvo užpuolimų.
vės pradės dirbti ir paims kam Lietuvių žygiui mes pos 4 d. Ignas Mikalauskas gavusieji daugiausia balsy tija pralaimėjo’. Pralaimė
* *
*
tų gėrimų.
jo todėl kad papos “demo
daug
darbininkų
į
darbą.
persirist
stambų
išsivadino
esame
paaukoję
visą
savo
Prohibicijos agentų dar
ant urėdo ir turintieji rei kratija” neįstatė nei vieno Dabar cicilikų laikraščiai
bas parodo kad jie teįvyk Westirighouse Electric & turtą ir aukojame visas sa Rusą. Tasai griebęs Lietu kalingas kvalifikacijas, lie savo šulo ar stulpo į SLA. rašo apie Gegužio ir Bačiudo vos vieną nuošimtį pro Manufacturing Co. gavo už vo jėgas. Atlikome patys vį kaip trenkė į žemę, net ka kandidatais Seimo rin sieną.
no pasibučiavimą. Tai jų
$1,750,000 užsakymų.
tik tai ką galėjome. Būtinai perlauždamas jam kojos kimuose, ir vienas iš jų, Ale aš misliu kad Maikio graudus verksmai kad nei
hibicijos įstatymo.
Galima suprasti ant kiek Edgar Thomson plieno reikalingų lėktuvui įrengi kaulą. Mikalauskas buvo gavęs daugiausia Susivie tėvas pasakė tikresnę tei Gegužis nei Bačiunas nesu
jie “nusausina” Pittsburgo dirbtuvė Braddocke gavo mų įsigyti patys jau neįsten nuvežtas į ligoninę, kur su nijimo seimo delegatų bal sybę, ba jis gyvena7 po vie tiko 'pasibučiuot su papa.
sritį iš sekančio . palygini užsakymą padaryti 7,000 giame. Tat tikimės kad tai tvirtinta kaulas, ir ten pa sų, skaitosi išrinktu urė nu stogu su Bagočiura, ku Tai (taų, Griguti, nenusimo: Jeigu iš puodo su 100 tonų plieninių bėgių Penn atlikti mums padės patrio buvęs keletą dienų gryžo dam”
skust barzdą į seimą va
ris pralaimėjo.
tiškai nusiteikę musų tau namon, kur ir gydosi.
skylių bėgtų vanduo (arba sylvania gelžkelio linijai.
Kurie buvo seime matė ir žiuojant. ...
tiečiai Amerikos Lietuviai.
Nepatartina ne savo rū Akivaizdoje tokio Kons girdėjo kaip po Gegužio •iš
degtinė), o pirštu imtum ii’
titucijos teksto, tik socialisuždengtus vieną skylutę Socialistai eina komunis Tuo tikslu aplankysime vi šies sportu užsiimti, nes ne tiški rėksniai gali šūkauti rinkimo papa Grigutis už
tų pėdomis. Pennsylvani- sas didesnes Amerikos Lie mokėdamas imtis, o turėda
bėgimo sulaikymui!
NEWARK, N. J.
kėlė Bagočių ant scenos ii'
mas vien spėką, kuris juo kad “Konstitucija buvo su Bagočius pasakė:
jos socialistai surengė de tuvių kolionijas.
laužyta”.
Stato naują pašto budin- monstraciją į valstijos sos Todėl nuoširdžiai prašo kų nepažysta visada savo
▼ ▼
— Broliai Lietuvninkai, Atostogos. Rūtos moky
me
visų
Amerikos
Lietuvių
oponentą sužeis. Lai tuo
ką. Liepos 8 d. padėta' tinę Harrisburg, su reika
aš labai džiaugiuosi kad klos jaunimas Liepos 6 d.
“
Tėvynė
”
išmetinėja
kad
išvažiavo į Cedar jurų mau
kertinis akmuo naujai sta lavimu “duonos, darbų ir kolionijos organizacijų va užsiima imtikai.
rinkimą; taip išėjo, ba ki
ne
visi
SLA.
delegatai
apsi

dynes ir ten bus per porą
dus pasitarus sudaryti mu
“D.” Rep.
tomo federalio budinko, ku apsaugos”.
stojo Webster Hall viešbu taip negalėjo išeiti. Kuri savaičių. Ten šalip žais
sų
skridimui
per
Atlantiką
riame įtilps paštas ir kiti
tyje, kad dalis delegatų ap pusė turėjo daugiau savo mių ir maudymosi, turi ir
Iš priežasties bedarbės, ir Ka remti komitetą ir surengti
federalės valdžios ofisai.
sistojo Fort Pitt viešbutyje. balsuotojų ta laimėjo, ir aš mokyklą.
Budinkas bus ant Septin nados Lietuviams “Dirva” ati kiekvienoje apylinkėje LIE
Bet juk “Tėvynės” redak sveikinu Gegužį kaipo nau Mokinimo programą va
duodama metams už $2.
TUVIŲ AVIACIJOS DIE BOSTONAS APDO
tos avė. ir Grand St. Kaš
torius p. Vitaitis Chicagoje jai išrinkta SLA. Preziden dovauja pats Akiv. GenioNĄ.
VANOJO ŠARKĮ
buvo
apsistojęs Drexel Pro tą. Rinkimai laimėta de tis. Atsibuna ir fizinio la
.Minėto tikslo siekiant, rei
mokratiškiausiu ir švariu
kės aplankyti visas Lietu Boston. — Miesto majo telyje, o ne oficialiame S. budu, ba kitaip ir negalėjo vinimosi pamokos.
vių gyvenamas vietas. Tad ras Curley padovanojo auk L. A. seimo viešbutyje, bet būti. Kada ' susidėjo dvi Vaikučius prižiūri ponios
reikės sudaryti musų kelio sinį kariško laivyno laikro po Chicagos seimo “Tėvy mažumos jos sudarė didu Julijona K/.činskienė, Mari
jona Razantienė ir Uršulė
nės maršrutą ir iš anksto dį pasauliniam čampionui nė” nieko nesakė.
mą ir Gegužio pusė paėmė Mainonienė.
persimainė?
nuskirti Lietuvą Aviacijos Jack Sharkiui - Žukauskui Ar laikai
LABAI UŽIMANTI KNYGA SKAITYTI
▼
viršų. Rinkimai buvo at Iš Harrisono Boston ke
Dieną kiekvienoje koloni už tai kad jis atėmė iš Vo
likta
švariu budu ir aš pa pyklos Rutiečiams prista
“Naujienų” nr. 155-156,
joje. Norintieji gauti pla kiečio titulą ir parnešė į
siduodu
didumos valiai!
tesnių žinių ir susižinoti su Bostoną. Šarkis prieš pra- tūlas “Nemunas” grūmoja Nors šitaip Baogčius pa toma veltui Lietuviška duo
mumis tais reikalais pra gąrsėjimą tarnavo S. V. ka kad ateinantis SLA. seimas, sakė, ir papa Grigutis su na, už ką Rutiečiai jų ne
šomi kreiptis šiuo adresu: riškame laivyne. Bostonas Detroite, bus socialistų sei savo vaikučiais jam paplo pamirš.
Mr. Stephen Darius, 3239 gi yra vienas iš kariškų mas, ir giriasi kad jie išgy jo, ale antrytojaus po to iki Čia į Rutiečių stovyklą
dysiu visas SLA. “žaizdas”.
kasdien atvažiuoja daug
So. Halsted Str., Chicago, uostų.
Jack Sharkis sako kad Bet tikrumoje jie, gavę no šiai dienai papa dar neat Lietuvių svečių ir su jauni
Ill.
leidžia sau už tą plojimą ir
Organizuojamos
musu sekantis kumštininkas ku sį šiame seime, rengiasi už Bagočiaus užkėlimą taip mu kartu smagiai pralei
džia laiką.
skridimo rėmėjų grupės ris norės kovoti už čampio- užduoti Susivienijimui mir pasakyt.
tiną
smūgį:
iš
progresivišHelen Kačinskas.
no
titulą
turės
pasirodyti
kiekvienoje kolionijoje. Bu
Papa Grigutis norėjo kad
kos
tautinės
Lietuvių
orga

tinkamu
laimėdamas
turnasimieji tų rėmėjų kiekvie
Ar jau išrašėt “Dirvą”
Bagočius antrytojaus savo
nos kolionijos komitetai di mentuose. Šiaip dabar nė nizacijos jie nori padaryti tą kalbą atšauktų ir pasa saviškiams j Lietuvą? — už
dins rėmėjų skaičių ir įra ra nei vienas tinkamas su marksistinį socialistų įran kytų kad “demokratija pra- $3.00 metuose pralinksminsi
visa kaimą!
kį.
šys jų pavardes bei vardus juo lygintis.
2
T
xxxxx
xxxxxxxxxxxxx«nr
xxxgxxxxxxxxxxxxxx
xxxTXXxxxxrxx’
Čia
reikia
tautininkams
į tam tikrą rėmėjų knygą. Kaip Šarkis sako, dabar
atsiminti
kad
“
Vienybėje
Knyga bus lėktuvu nuvež tiniai žinomi kumštininkai
ta į Lietuvą ir padėta Vy savo gerumu išeilės stovi galybė”, budėti iki ateinan
LIETUVIŲ AMERIKOJE
tauto Didžiojo muziejuje; šitaip: Schmeling, Johnny čio seimo, ir socialistų grū t
amžių bėgyje ji įgys didelės Risko, Max Baer, Ernie mojimai nukris ant jų pa E
Didžiausia Lietuvių Organizacija
;
Schaaf, Camera, Walker, čių kaklų, kaip ir pastara
istoriškos vertės.
Pirmojo Lietuvių lakūnų Griffith, Hamas ir Uzcu- me seime.
E 307 W. 30 Street
New York, N. Y. ;
skridimo iš New-Yorko į dun.
g S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių ;
Kauną per Atlantiką rėmė Šarkis kviečiamas į Hol PARTIJOS JIEŠKO PI *
Kolonijose.
i
lywood padarymui eilės ju
jų teisės:
NIGŲ RINKIMAMS
Turtas: $1,404,038.14
Į
1) aukoję 1 dolarį tampa damų paveikslų. Bet jis
Demokratų ir Republikonori
pervažiuoti
Ameriką
rėmėjais ir gauna rėmėjo
A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir'$1,000.
nų partijų vadai šio rudens ; S. L. Ligoje
pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $i2.00.
bilietą su lėktuvo ir lakūnų pasirodymo tikslu, kaip da rinkimų kampanijai varyti ’<
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina, tavo šeimos lirė Jack Dempsey.
kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis
atvaizdu; .
.Su daugeliu paveikslų.
156 pusi, didumo.
jieško pinigų. Nori sukel •« kimas
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or2) aukoję 5 dolarius ar Sharkis nori turėti dau ti fondus nors po penkis 2* ganizaeijos
priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų
Kaina buvo $1.00.
Dabar tik 50c.
T prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir sa;vo mažamečius — berniukus ir
daugiau tampa rėmėjais ir gelyje miestų keturių raun-' milijonus dolarių.
3 mergaites prie Susivienijimo.
be to dar turi teisę paskrai dų kumštynes su tų mies 1928 metų rinkimams abi <
Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrą aukščiau paduotu
.. REIKALAUKIT "DIRVOJE”
dyti tuo lėktuvu, kuriuo mes tų žymesniais kumštinin partijos praleido $16,500,- i antrašu arba į vietinių kuopų valdybas.
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
000.
kais.
rxxzxxxxxxzxxxxxxxxxxxx
skrisime į Lietuvą.
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mas šu
lu 3100
Bačiunu
5 atsto: jie, ir
iš neišip kai’)
egatais:
nandatu
kad tie
le pana
ą gizeli
įmokino
?imą sa
gas”, "ką
rė. Ale
)ks avičio barlenugąs-

žmonės
s ten seTai da
inas kad
jau pa
nas cicipos Grirt jo viir labiau
■du žiop
lų komipasielgi. karšta
jaus ne
iš padaidien ki
šų, ištieružis neietos sapapos ir
imu.
.ikraščiai
ir B ačiū- Tai jų
kad nei
įas nešu
lį papa.
, nenusiimą va-

4. J.
>s mokypos 6 d.
irų mauper porą
lip žais, turi ir
amą vaT. Genioizinio la
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KAS LAIMĖS SEKANČIUS RINKIMUS?

kaipo priminimą kad 1914
metais buvo automobilis,
atiduodant kredo tiems ku
rie jį budavojo tais laikais.
Tokį kreditą mes galime
atiduoti ir socialistų talki
ninkui savaitraščiui Chicacagoje, kuris jau merdi lyg
vienas ant medžio likęs la
pas. Iš numirėlių pripaži
nimas visvien niekam ne
reikalingas !

PASTABOS

▼

Aušros Knygynas
3210 So Halsted st
News Stand
Kedzie and North ave
News Stand
18th St. & S Halsted st
News Stand
Milwaukee & Demon
News Stand
G3rd St. & California av
News Stand
31st St & S. Halsted st
News Stand
Archer av. & Kedzie av
News Stand
40th St & Kedzie ave
News Stand
Archer & So Western
News Stand
47 St. & Ashland ave
K. J. Semaška
3221 Beach ave

ypatingai kuri susideda iš
“nekaltų bernelių”.
Keturioliktų metų fordą
visi gerbia, nors išgverusį,
mat, visi žino kad savo lai
ku jis buvo moderniškas ir
todėl kai kurie mano kad
reiktų vieną tokių fordų
padėti Pasaulinėj Parodoj

Dirvą”
i? — už
nksmins't
IXXXXXXM’

NAMŲ DAKTARAS
Naudinga knyga įvairių patarimų ir nurodymų

sveikatos klausimuose, apie įvairias paprastas ir
retesnes ligas.

Aiškiai, suprantamai parašyta. Ją

privalo turėti kiekviena šeima ir pavieniai žmo
H
«
$1,000.

■

mos Iipadėtis
:ios oris ta tų
rkus ir

J
.
;
:
«

o.

paduotu

nės. Aprašoma kaip apsisaugoti ligų ir tt.
174 puslapiai.

Kaina $2.00.

:

“DIRVA”
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

’T

gyrė savo “laimėjimu” S.
L. A. seime, o dabai’ rėkia
kaip už liežuvio pakarti.
Dabar sako kad seime bu
vo “steam rolleris’’, tik garla kad patys užmiršo SLA.
6-to Apskričio eigą, kur jų
“steam rolleris” buvo sun
kesnis negu buvo SLA. sei
me Pittsburge.
Vargšai cicilikai ir jų
klapčiukai: bekasdami ki
tiems duobę patys įpuolė
iki ausų ir rėkia kai “beibės” kad pasaulis skilsiąs
pusiau. Tai tikri juokda
riai !
▼

-

▼
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MIRĖ. Liepos 6 d. rastas
savo namuose su peršauta gal
va M. Mieldažis. Buvo nuvež
tas ligoninėn, bet ten pasimirė
Liepos 7 d. ryte.
Užvesta tyrinėjimai jo šovi
nio priežasties, bet policija kol
kas nieko galutino nenustaty
ta. Kai kurie sako kad velio
nis buvęs labai susirūpinęs fi
nansiniais dalykais. Gal but
toliau paaiškės.
M. Mieldažis buvo vienas iš
senųjų Chicagos Lietuvių gy
ventojų ir buvo žinomas kaipo
nuoširdus žmogus. Jis buvo
savininkas svetainės kuri yra
žinoma jo vardu per daugelį
metų. Jis buvo aktivus Ame
rikos politikoje.
Apgailėtina netekus tokio
žmogaus kaip buvo M. Mielda
žis.
Rep.

arba

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

▼

▼

Chicagoje bedarbės klau
simas ne gerėja bet ant vie
tos stovi. Prie ko manoma
prieiti? Šis bedarbės krizis yra produktas didelės
spekuliacijos, kuri truko
lyg koks burbulas. Nieko
nuostabaus, nesvarbu kas
butų buvę valdžioje tas, o
spekuliacijos, didelio kredi
to burbulas turėjo trukti ir
truko, kai sloniaus pilvas,
tik gaila kad “sausas”, tai
donkė aplinkui šokinėja ir
tyčiojasi.
Kalbinkit savo draugus skai
tyti “Dirvą” — joje telpa
daugiausia gražių skaitymų.

kiek kuopų dalyvavo ir
kiek tikrų delegatų jų sei
me buvo. Teko tikrai pa
tirti, prie to, kad išrinktas
Sandaros vice prezidentu S.
Grišius nėra A. L. T. San
daros nariu, nes du metai
kaip nemokėjo duoklių. S.
Grišius man pareiškė jog
tos vietos visai nenorys ir
nepaisąs. Kaip atrodo tai
Sandarai trūksta veikėjų,
o tuo tarpu tautinės jiegos
auga Liaudies Sąjungoje.
Save muša. Pažiurėjus į
musų “Naujienas”, matai
jose SLA. seimo įspūdžius
tokius kad net juokas ima.
Visi jų aprašymai vienodi,
ir visur marguoja “konsti
tucija”. Bet ar Naujieniečiai pasižiūri į savo buvu
sias bendroves, kurias gar
bingai palaidojo, nepraneš
dami tų bendrovių šėrininkams apie bankrutus. Mat,
savo griekus ir darbus pa
miršta labai greitai.
Reikia pasakyti kad S. L.
A. seimas tik išgelbėjo mu
sų Susivienijimą nuo “pažanigųjų” bankrutų ir dik
tatorių. Kitaip sakant, jei
kalbėti apie demokratiją tai
praeitame seime demokra
tija — diduma — apsaugo

ditorijoj įvyko SLA. 36 kuopos
susirinkimas Liepos 6 d. Su
sirinkime buvo nedaug narių.
Be kitų reikalų, buvo išduota
raportai iš SLA. seimo. Ra
portai buvo tokie monotoniški
kad nariai nenorėdami klausy
ti išsivaikščiojo. Visų rapor
tai buvo politiški spyčiai, o ypatingai p. Grigaitis, “Naujie
nų” redaktorius, net pajuodęs
iš pykčio rėkė kad draugai so
cialistai pralaimėjo, kad 25-ių
metų tradicijos sulaužytos, kad
buvęs “steam rolleris” ir tt.
Dr. Graičiunas tiek susiner
vavo kad beduodamas savo ra
portą nepasijuto kaip rezigna
vo iš kuopos daktaro-kvotėjo
vietos, žodžiu sakant, visi aki
plėšos kalbėjo apie “demokra
tiją”, kuriems demokratija pri
tinka taip kaip šuniui balnas.
SLA. iždininkas Gugis net neišdryso pasirodyt susirinkime,
turbut nekaip jaučiasi po sei
mui.
Narys.

SKOLOS Chicagos miestui
brangiai atsieina. Miestas tu
rės išmokėti palūkanų apie $9,000,000 už paskolintus miesto
reikalams pinigus. Paskolos su
mų neturi iš ko atmokėti.
JONAS K. MILIUS, žinomas
filmų fotografas, Liepos 1 d.
iškeliavo į vakarines valstijas.
Plačiau bus pranešta vėliau apie p. Miliaus kelionę. Jisai
apsilankęs vakarinėse valstijo
se
užprenumeruos
“Dirvą”“Liaudies Tribūną” ir “Margu
tį”.
>•<
Reikale prenumeratos ir ki
tų dalykų sąryšyje su laikraš
čiais kreipkitės į jį.
“Liaudies Tribūnos” Adm.

“MARGUČIO” piknikas Lie
pos 24 d. Birutės Darže, Justice
Parke, be abejonės bus labai '
PALEISTAS. Kapitonas P. įdomus, nes svečių bus iš toli- ‘
Jurgėla šiose dienose tapo pa- mų miestų ir net iš rytinių vai- R
•
liuosuotas iš “Draugo” redak stijų.
cijos. Priežastis paleidimo —
----------- ;-----(1
SANDAROS piknikas įvyks f>
depresija, kuri atsiliepus ant
“Draugo”. Prie tokių aplin sekmadienį, Liepos 17 d., Jus
kybių, mažinant darbininkų tice Park Darže, Justice Park,
skaičių, “Draugui” prisiėjo bu-1 Uh Sandara žada duoti daug
dovanų, laimėjimų savo rėmė
ti nedraugišku.
jams ir atsilankiusiems sve
“SANDARA” jau ne Sanda čiams. Piknikas prasidės prieš
ros leidžiama. Tenka pastebė pietus ir tęsis iki vėlumai. R.
ti kad “Sandaros” leidėjas da
bar yra Michael Narvid, sulyg
“Sandaros” pranešimo. Taip
dalykai virto todėl kad senieji
“Sandaros” bosai pradėjo byli
nėtis su buvusiais darbininkais,
kurie skundžia laikraštį už ne
atmokėtas jiems algas jau keli
metai. Matomai senieji “San
daros” bosai “pardavė” spaus
tuvę p. Narvidui, kas atrodo
buvo padaryta su tam tikru
išrokavimu. Kadangi tas rei
kalas dabar yra teisme tai sun
ku pasakyti kaip viskas baig
sis ir ar tas pardavimas išgel
bės “Sandaros” spaustuvę. Ex.

VYČIŲ Dienos Piknikas pa
vyko.
Liepos 4 d. Kenosha,
more
and
varied
commodities.
of
all
property.
Then
the
co

Chicagos sucicilikėjęs lai “raportą” p. Grigaitis pa
Wis., įvyko Vyčių Diena. Nors
No
one
region
could
supply
all
operative
system
will
reach
its
kraštukas pradėjo postri- sakė kad jis su savo parti
oras buvo gana lietingas bet
of his wants so exchange of culmination. What then?
gauti apie “nepripažintus ja ką tik “neskilo seime”, goods between distant peoples
J. J. B. piknikas buvo vidutinis. Jau
vadus”. Mums rodos kad tik prisibijojo kad šiltas
nimo būriai suvažiavo iš visų
tų ponelių niekas neprašė oras gali pakenkti.
Rašo Čikagos Aras.
jo organizaciją nuo nede apielinkių: Rockfordo, Chica
Dabar kyla klausimas ka
“pripažinimo”.
gos, Waukegano, Cicero, ir tt.
mokratiškų demagogų.
Rusų caras buvo pripa da p. Grigaitis melavo: ar N e p a sako. “Sandaros”
“Vyties” redaktorius p. La
pinskas sako kad prie tokio oro
žintas ii’ pateptas, bet kas prieš seimą ar po seimui? korespondentai aprašydami
▼
▼
▼
tai piknikas reikia skaityti pil
iš to?
Sandaros seimą, nepasakė SKANDALINGAS S.L.A. 36 nai pavykusiu.
R.
Archeologiją visi gerbia, Chicagos socialistai pasi
kp. susirinkimas. Lietuvių au

ačinskas.

“tuvių,

DEVELOPMENT OF THE STATE

Just as in living organisms was greatly developed. With
Republikonų ir Demokra l Kaip ten nebūtų, svarbu
tų konvencijoms, kurios į- yra Lietuviams susitarti ir
there is a continual tendency this commercial stage came
vyko Chicago j e, pasibaigus remti vieną ar kitą kandi
for organized society to develope money, cities, and^varied means
of transportation. Extensive
dabar paliko klausimas kas datą bendrai, kaip tai Į pre
from simple into complex.
commerce also brought with
laimės rinkimus, kas bus zidentus ir kitas vietas.
At some early date all races it still more problems which
sekantis Su v. Valstijų pre Dar svarbiau yra remti to
lived in a rude and uncivilized the state had to regulate.
zidentas. Lietuviai Chica- kius kurie gali laimėti rin
manner, perhaps no better than -Manufacturing was greatly
goj didumoj yra Republi- kimus..
wild beasts. During the hunt stimulated by the growth of
konai, bet kaip dabar atro Demokratų konven c i j a
ing stage men lived from hand large cities, commercial routes,
do, Republikonai gali pra daugiau negu dviem treč
to mouth and had no need for and the growing wants of men.
laimėti sekančiuose rinki daliais delegatų balsų nu
political organization. The During this stage hand tools
muose.
Pirmoje vietoje, tarė kad prohibicija butų
domestication of animals caused were replaced by machines.
a marked rise in organization. The cities were greatly enlar
Republikonai pasirodė ne atšaukta. Tas jų nutari
MUSU
Living off the blocks was much ged and overcrowded. Capital
aiškus svarbiausiame šių mas yra labai svarbus vi
easier than hunting and allow was concentrated in the large
dienų klausime, tai yra pro- suomenės akyse, nors tik
ed some leisure and opportuni cities. The workingmen gained
hibicijos klausime. Antra, renybėj jis turi mažai reik
ty
for meditation. The care of more rights. And the state
jie nominavo Hooverj, ku šmės.
Komedija be muzikos. the flocks required co-operative had to solve still more numer
ris vienaip ar kitaip neturi Aišku kaip diena kad jei Taip vadinami “sausieji”
effort, so a family came to re
didelės simpatijos plačiose gu Republikonų partija ne kaip Republikonų taip ir main closely united under the ous and varied problems.
During the early stages of
masėse; trečia, Republiko sugebės padaryti permainų Demokratų konvenc i j o s e leadership and absolute author development states were re
nų administracija uždėjo prohibicijos klausime, tai darė pareiškimus kad pro ity of the eldest member.
garded as policemen— a con
tokius taksus kurie slegia jie negaus Lietuvių balsų hibicijos klausimas nėra The care of flocks restricted venient means of protecting
ne tik privačius žmones bet ir pralaimės, rinkimuose ne politikas dalykas. Bet da the wanderings of men so life and property from attack.
ir didelius biznio žmones. tik prezidento bet ir abel- bar “sausieji” jau turi sa much that some of them learn But in the later stages the pro
Butų galima ir daugiau su nai. Demokratai sugebėjo vo partiją ir net savo kan ed to plant seed, and to reap blems facing society became so
minėti tų negeistinumų ku pastatyti Įnemenką žmogų didatą į Suv. Valstijų pre the resultant crop. As agri numerous and complex that
riuos Hoover’o administra į prezidentus — Franklin zidentus, buvusį kongres- culture became more wide the state had to take over the
cija padarė. Prie to dabar D. Rooseveltą. Nors jis maną iš Georgia valstijos, spread families banded to regulation of more and more
tinė depresija nemažai jam pats yra “sausas”, bet De William D. Upshaw, kuris gether into tribes and estab of the problems. Regulation
lished villages organized in by the state was essential in
kenkia, už kurią jis kaipo mokratai “šlapi”.
tapo nominuotas “sausųjų” confederations for social and many of the problems, since,
prezidentas yra kaltina Lietuviai veikėjai priva konvencijoj Indianapolyje.
commercial intercourse and for
contrary and un
mas, nors šie kaltinimai ir lo pagalvoti ir' padaryti Ištikrųjų komedija be mu self defence. Ownership of otherwise,
coordinated
solutions would
nepamatuoti. Iš Demokra bendrą susitarimą prieš at zikos !
land became desireable and have been supplied by the large
tų tokiais atvejais irgi ne einančius rinkimus kurie
even necessary. And for the number of interested private
būtų galima tikėtis ko ge įvyks Lapkričio mėnesį.
first time in the history of man organizations.
“Liaudies Tribūna” dės Musų Lietuviški socialis- the essential elements of the The general tendency today
resnio.
visas galimas pastangas, tėliai turi daug panašumo j modern state—law and author is to yield to the state more
ypatingai Illinois Valstijoj, veidmainių “sausųjų” tak ity, definiteness and perman and more jurisdiction over the
štai kur gaunama
kad ateinanti rinkimai iš tiką; pav. S.L.A. politikoj ence of organization, and a activities of men. And con
“Dirva” Chicagoje:
socialistų dienraštis Chica conscienciousness of political sidering present trends, it is
eitų į naudą Lietuviams.
Liaudies Tribūna
goje rašinėjo kad jie ne unity, came into existence.
not unlikely that the state will
2437 W 69 Street
“socialistiškai” nori pasi As man learned to increase continue to extend the scope of
“MARGUTIS”
grobti SLA., ir tt. Dabar the yield of his land and his its duty to include the control
2437 W 69th Street
ATSIRADO “PRIPA
Mickevičius
SLA. 36-tos kuopos susirin flocks he became more pros of all human activity in a sys
ŽINTIEJI” “VADAI”
3653 So. Halsted st.
kime išduodant delegatų perous and learned to. desire tem of government ownership

stovyklą
a daug
su jaunii pralei-
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LAKŪNAS KAP. DARIUS,
kuris rengiasi skristi iš! New
Yorko į Kauną 1933 metais,
dabar jau gauna pakvietimų iš
įvairių Lietuvių kolonijų kad
jis ten apsilankytų, nes nori
ma jį paremti finansiniai kiek
galima.
Tokius pakvietimus
nesenai gavo iš Pittsburgo ir
Philadelphijos.
Kap. Darius dabar gyvena
Chicagoj ir jo lėktuvas yra lai
komas Municipal Air Lines sto
tyje. Lietuviai kurie turi sku
bių reikalų kur toliau nuvykti
gali gauti jo patarnavimą. Ka
pitonas Darius yra žinomas
kaipo gabus lakūnas.
B.

MAISTO kainos Chicagoje
pakilo. Nežiūrint to kad Chicagoje yra minios bedarbių,
maitos kainos, ypač mėsos, žymiai pakilo.

I
!

DU akli ubagai Chicagoj su
sipešė už vienakę moterį, kurią
vienas aklasis buvo vedęs, bet
ją kitas jaunesnis paviliojo. Jie
tikėjo kad aklasis savo žmonos
negalės rasti. Bet jis surado,
ir užtikęs ją su paviliotoji! jį
nužudė.
A. L. LIAUDIES SĄJUNGOS
ŽINIOS
Amerikos Lietuvių Liaudies
Sąjugos 1-mos kuopos susirin
kimas jau netoli, todėl būtinai
įsitėmykite visi ir atsilankyki
te. Šiame susirinkime bus ke
letas labai svarbių klausimų
kaip organizacijos taip ir Ame
rikos politikos reikalais.
PRANEŠIMAS
Tie kurie norėtų gauti pavie
niais numeriais “Dirvą”-‘1Liaudies Tribūną” gali gauti tik
pranešdami mums savo antra
šą. Kožną penktadienio vaka
rą visose Lietuvių kolonijose
bus laikraštis pristatytas.
Rašykit arba telefonuokit:
“Liaudies Tribūna”, 2437 W.
69 St., Telef. Grovehill 2242.
REIKALINGA PATYRUS
STENOGRAFĖ
Reikalinga Lietuvaitė gera
stenografė, kuri nors kiek mo
ka Lietuvių kalbą ir gerai pa
žysta Anglų kalbą. Turi mo
kėti rašyti bizniškus laiškus bei
korespondenciją. Visą darbą
gali dirbti liuoslaikiu. Kreip
kitės į “Liaudies Tribūną”,
2437 W. 69 Street, Chicago.

CHICAGOS miestas turės
pardavimui už 1930 metų tak
REIKALINGA AGENTŲ
sus apie 130,000 įvairių nuosa Užrašinėj imui ir pardavinėjivybių. Tik kažin ar pavyks tas
“Dirvos”-“Liaudies Tribūnos”
nuosavybes parduoti.
Chicagoje ir apielinkėje. Ku
rie netingi dirbti gali užsidirb
Chicagiečiai — skaitykit ti iki $5 į dieną. Kreipkitės į
ir Platinkit
“Liaudies Tribūną”, 2437 W.
“Dirvą”-“L. Tribūną”
69 St., Grovehill 2242.
PRIGĖRĖ. LIEPOS 7 d. be
simaudydama Sand Dunes pa
vandenyje prigėrė p. Monkevi“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du, kartu į menesį
čienė. Velionė paliko nuliūdi ;
me savo vyą ir 15 metų dukre ; su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mė- j!
rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
p
lę. Buvo palyginamai jauna ; nesį
gyvenimo nuotikiais.
;'
moteris, ši šeima gyvena West !
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į
!!
saidėje.
i Lietuvąą metams $3.00.
Adresas:
”
“MARGUTIS”
A
i!
Einant į ežerą maudytis rei
kia būti atsargesniais, ypač ;
2437 West 69th Street
Chicago, Ill.
Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
merginoms ir moterims. Rep.

i
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Liepos 15, 1932 <

Gintaro Rinkinis
Amerikos muitinės valdi
ninkai uždėjo areštą ginta
ro rinkiniui kurs buvo ro
domas Agassiz muzejuje,
Harvard Universitete. Val
dininkai sako kad to rinki
KO SOCIALISTAMS, RODOS, REIKĖTŲ? “Atžala” Laikraščio
nio savininkas, A. Sussman
Formoje
*(iš Worcester, Mass.) nėra
“Atžala”, leidžiamas se užmokėjęs $275,000 muito
Pereitame SLA. seime į lais srovių žmones kovoti noviškoje Lietuvių sostinė
už tą gintarą.
Pildomąją Tarybą išrinkta už savo srovinius reikalus. je Shenandoah, Pa., pradė
Universiteto profesoriai
beveik visi senieji, su maža
jo eiti šešių puslapių laik tvirtina kad šis rinkinis yra
pamaina dviejų narių. So Kas bus su Prohibicija?
Dar daug reikia mums prisiauginti
SODININKYSTĖ LIETUVOJE
raščio formoje, nors mažo didžiausias Amerikoje. Ja
cialistai kovojo už savo Guvaismedžių savo vartojimui ir eksportui,
formato. Tuo tarpu eina me yra daug pavyzdžių to
Sukėlimui
pinigų
kongre

gį labiau negu už Bagočių,
Mėgsta sodus. Lietuvoje retas ūkinin tat musų sodininkystei ateitis graži.
tik kartą į mėnesį, kaip se kio gintaro kur viduje su
ir Gugis lįko išrinktas iždi sas uždėjo šaliai naujus
kas
neturi
prie namų sodelio — neatskiria
stingo
visokių
senos
gady

niau
eidavo
knygelės
for

Pastangos sodininkystei kelti. Šiuo
taksus už visokius dalykus,
ninku.
mo
kiekvieno
ūkio palydovo. Jame augi klausimu susirūpino žemės ūkio rūmai. Du
nės gyvūnėlių ir vabzdžių.
moje.
net
pabrangino
pašto
ženk

Gugį gavus, ko rodos rei
“Atžala” yra tautinės pa Kadangi Baltijos juros nama daugiausia obelys, nes tai tinkamiau kartu buvo sušaukta sodininkystės žinovų
kėtų? Bet Grigaitis ler- lelius.
vaismedis musų krašto sąlygoms.
konferencijos sodų auginimo ir jų našumo
kraipos laikraštis. Gerai pakraščiai yra veik vienin sias Atrodo
Bet
šiose
dienose
buvo
iš

kad Lietuva turi būti aprūpin pakėlimo klausimus aptarti ir nustatyti
muoja kaip vaikas be gė
telis gintaro šaltinis, spėja ta vaisiais ir dar galėtų juos išvežti kitur.
kelta prohibicijos sušvelni butų kad išeitų tankiau.
dos.
ma kad diduma to rinkinio O taip nėra. Tiesa, rudenį, keletą mėnesių tinkamas vaismedžių atmainas Lietuvai.
nimo
klausimas,
pavidale
“Keleivis” rimtesnis, po
Šiuose suvažiavimuose nustatyta senų
kilus iš ten.
Lietuvoje vaisių buna tiek kad nėra kur sodų ydos, kurios trukdė sodininkysės pa
seimo Michelsonas parašė legalizavimo alaus, kas per Mirė Žymus Rašytojas
dėti. Obuoliais ir kiaules šeria, ir šiaip jie žangą musų krašte. Paminėtinos iš jų se
kad “demokratija laimėjo” metus duotų valdžiai apie Maironis
$375,000,000
taksų
už
alų,
pusta, ar parduodami beveik dykai. O kančios. Užvedant sodus, ūkininkai ma
Iš Kauno atėjo žinių kad Knyga apie Gintarą
ir tiek. Bet nerimsta Gri
o
tas
Senate
liko
atmesta.
Birželio 28 d. trumpai sir Anglijos spaudoje garsi- žiūrėk, žiemą jau krautuvėse Lietuviai žai domėjosi kokios rūšys geriausia tinka
gaitis su savo “Naujieno
iš užsienio atvežtus obuolius. Sa musų sąlygoms, kokios anksčiausia prade
Kaip
išrodo,
nei
Demok

gęs mirė Lietuvos poetas- narna knyga “The Book of perkasi
mis”. Grigaitis verkia kad
vų beveik nėra.
ratai
nei
Republikonai
ku

da duoti vaisių, ir tt. Nesistengta augin
rašytojas Kun. Jonas Ma Amber”, kurią parašė Dr.
“demokratija pralaimėjo”.
Taip yra del nevisai tinkamo sodinin ti geriausios rūšys, ilgiausia užsilaikan
rie
sėdi
Washingtone
nepa

čiulis, kuris visiems buvo G. C. Williamson. Kritikai kystės sutvarkymo musų krašte. Dabar
Grigaitis norėjo kad visa
čios ir nebij'ančios pervežimo.
nurodė kad šioje tik ką iš jau stengiamasi eiti prie to kad Lietuvai
senoji Pild. Taryba butų rodo noro prohibicija keis žinomas kaipo Maironis.
Antra, mažai kreipta dėmesio į vietos
nubausta už Devenio pas ti. Kada ateis rudens rin Maironis gimė Spalių 21 ėjusioje knygoje autorius nereikėtų žiemą įsivežti obuolių ir dar sa parinkimą sodui. Kiekvienai vaisių atmai
kolos žuvimą, išskyrus Gu kimai tik tada jie žadės vis d., 1863 m., taigi sulaukė surašęs “viską kas tik yra vų butų pelningai išvežta į kitas šalis.
nai reikalinga parinkti ir tam tikra dirva.
gį. Bet to norint, pasiro ką padaryti, ir prohibicija gražios senatvės, 69 metų. apie gintarą žinoma.” Ši
Aišku, prisodinus obelių ■ smėlyje negalima
Tinkamos
sodininkystei
sąlygos.
Tai
Palaidotas Birželio 30 d. knyga, sako, užims vietą yra įvykdomas dalykas, nes Lietuva tin iš jų tikėtis gero derliaus.
do ant kiek Grigaitis, nors panaikinti, ir tt.
Balsuotojai privalo atsi su didelėmis iškilmėmis ir visli iki šiam laikui tuo
senas ir mokytas žmogus,
Musų sodininkams truko nusimanymo
kama šalis sodininkystei. Jos dirvą dau
minti
tai ir žiūrėti nebal dalyvaujant didelėms mi klausimu esančių veikalų. gumoj sudaro srtiiltingas molis su kalkių apie sodą, nes buvo įsivyravus nuomonė
yra vienpusiškas: jis užsle
Kadangi gintaras geog priemaiša. Kaip tik tokioj žemėj geriau kad sodui auginti nereikia jokių žinių.
pia kaltę Gugio toje pasko suoti už tuos senus Kongre nioms žmonių.
so narius kurie dabar prie
rafiškai surištas su Lietu sia auga obelis ir kriaušė. Slyvos, vyšnios
loje, bet kaltina kitus.
Sodininkystės mokykla. Minėtus tru
vių tauta, ši knyga Lietu ir trešnės mėgsta daugiau kalkėtą dirvą. kumus pašalinti padės veikianti aukštes
Prieš visokias teises at šinasi alaus grąžinimui. Jie Taksų Labai Daug
Tokių dirvų yra daug Biržų-Pasvario ap nėj! sodininkystės mokykla Fredoje. Ji
viams turėtų būti įdomi.
sako kartu ir tas kuris ži ir paskui priešinsis, nors Nesumoka
prieš
rinkimus
viską
žadės
skrityje ir palei Nemuno krantus. Tat ruošia apie sodą ir jo auginimą nusima
no apie kokią klastą arba
Suvienytų Valstijų iždas
kitaip.
Lietuvoj dirvos sąlygos obelims, kriau nančių žmonių.
už pirmą šių metų pusmetį Ekonominio Centro
klaidą ir užtyli.
šėms,
vyšnioms ir slyvoms auginti yra ge
Per suvažiavimus nustatyta įvairių
taksų gavo $803,161,000
Gugis jau prieš Chicagos
Suvažiavimas
ros.
—
Būti
perdaug
nepaten

vaisių
atmainų tinkančių musų klimatui ir
mažiau
negu
turėjo
gauti.
seimą žinojo kad prarasta
kintu savimi — silpnumas; Per dieną nuostolių buvo Šiose dienose redakcija
duodančių
geriausią derlių.
Geras vaismedžiams klimatas. Šie vi
Devenio paskola, bet užty būti perdaug patenkintu —
gavo
plačiai
aprašytą
pro

po
$2,220,000,
lyginant
su
si vaismedžiai mėgsta daug drėgmės ir, ži
Vaismedžių medelynai. Šioms atmai
lėjo, seimui neraportavo, ir kvailumas.
tokolą
Amerikos Lietuviui noma, reikalauja atatinkamo šiltumo kli noms auginti įsteigta kai kuriose miškų
kitų
metų
surinkimu.
dar išmokėjo už Devenio
—Visos žmogaus jiegos Valdžios iždas turi neda- Ekonominio Centro penkto mato. Tuo atžvilgiu taipgi galima juos urėdijose medelynai. Iš tų medelynų ap
namą taksų $1,700.
įgyjamos kova su savim.
teklio $2,885,000,000.
posėdžio, kuris įvyko Ge auginti: drėgmės Lietuvoje pakankamai ir linkiniai kaimai, vienkiemiai galės gauti
Prie Gugio, už tai reikia
gužės 27 d. New Yorke, klimatas nėra labai šaltas. Žinoma, šių tinkamų, išbandytų vaismedžių.
lygiai kaltint ir Grigaitį
Prie sodininkystės mokyklos irgi yra
Lietuvos Generalinio Kon vaismedžių musų krašte galima auginti
kuris irgi yra lygiai mora
tik
"tam
tikros
atmainos.
Štai
imsim
anto

didelis
medelynas, be to yra nemažai prisulato įstaigoje.
liai kaltas, nes jis ne tik
nimus
obuolius,
ši
atmaina
puikiausia
vatiškų
medelynų, būtent prie Kėdainių,
Dienotvarkė priimta se
kaltina kitus, bet ir slepi;
tarpsta
Lietuvoje
—
užauga
gražus
obuo

Kauno,
Kybartų,
Šiaulių, Rokiškio miestų
kanti :
Gugio kaltę jau su virš du
liai
ir
duoda
gerą
derlių.
Tuo
tarpu
toliau
ir
Klaipėdos
krašte.
1. Galimybės ir budai vaL
metai, tuomi klaidindama;
į pietus šie obuoliai ne taip gerai tarpsta.
budu sodininkystė Lietuvoje vis
zbininkų
suvažiavimams at- Arba pepinkos ir strumilinė, Lietuviškos augaTokiu
SLA. narius ir visuomenę.
ir žengia pirmyn. Susitvarkius so
skiruose štatuose.
kilmės, nedideli obuoliukai taip pat tin dininkystei, bus galimas ir vaisių ekspor
2. Ek. Centro sekcijų ar- kamiausios atmainos musų kraštui. Be tas į kitus kraštus, kaip Angliją, Vokieti
timiausieji uždaviniai.
minėtų yra ir daug kitų atmainų, augan ją. Ikišiol jis buvo menkas ir neduodavo
Po Rymo-Katalikų
3. Paruošiamieji žygiai čių gerai Lietuvoje.
pelno tiek kiek galėtų duoti.
Susivienijimo Seimo
antrai
Ekonominei
Konfe

Užsienyje reikalaujama vienos kurios
MANO MEILĖ
Kriaušės. Apie kriaušes to paties pa vaisiu
Wilkes Barre, Pa., Bir
rencijai 1933 metais.
atmainos. Tas būdavo sunku įvyk
sakyti negalime. Jų vos kelios atmainos
Gerbiu, myliu gražią gamtą,
želio paskutinėse dienose
4. Vaizbos Butų reikimo tinka musų klimate augti ir tos yra tik dyti, 'nes ūkininkai augindavo, dauguma,
Josios valią paslaptingą —
atsibuvo Liet. Rymo-Kata
apžvalga ir V. B. Sąjungos sezoninės, t. y. jų negalima ilgesnį laiką įvairių atmainų po truputį. O ir pačių at
Nes nesako ką ji rengia —
mainų mažai žino. Tas kaip tik trukdo
likų Susivienijimų Ameri
organizaciniai reikalais.
išlaikyti.
Jos didybę brangią, šventą.
dideliam kiekiui vienos rūšies vaisių su
ko j e seimas. Jų organiza
5.V. B. Sąjungos dele
Myliu žemę — žemužėlę,
Kiti
vaismedžiai.
Vyšnios,
slyvos
ir
daryti.
cijai vadovauti išrinkta val
gato i Lietuvą, informacijų
Kuri dengia ir maitina,
tt., gerai tinka auginti, bet jie nesudaro
Be to nors ir geri vaisiai, bet netinka
dyba sekanti:
tikslams, parinkimas.
Ir jūružę — siūbuonėlę,
didelės reikšmės musų sodų ūkyje. Mat, mas rinkimas, rūšiavimas ir įpakavimas jų
6. Kiti sumanymai bei
Dvasios Vadas — Kun. J
Kuri sausmę sudrėkina.
pirmoje eilėje stovi obuoliai, nes jų parei vertę mažina.
reikalai.
Čia priimta išlei kalavimas ir vartojimas didžiausias. Jie
Kasakaitis,
Gėriuos žvaigždžių laisvų jura,
Kitur, kaip pav. Anglijoj, jau įsteigta
dimas Ek. Centro trečio ir išlaikyti galima ilgiau kaip kiti vaisiai. tam tikros vaisių rūšiavimo, pakavimo sto
Kur padangėj mirga, spindi,
Prezidentas — Antanas
leidinio.
Ir svajonėse paskendę
Sutkus,
Kodėl ikišiol Lietuvoje nevisai tinka tys. Į tas stotis ūkininkai suvežą vaisius
Tartum
Į
mūs
liūdnai
žiuri
....
Turizmo reikalu, apkal mai išnaudota tokios geros sąlygos sodams ir jais jau nesirūpina.
Vice Prezidentas— SaveMyliu saulę — saulužėlę,
bėjus tą klausimą priimta auginti paaiškės iš šios sodininkystės plė
Aišku, kiekvienam ūkininkui atskirai
ras Marozas,
Kuri
šviečia ir gaivina;
tojimosi apžvalgos.
rūšiuoti ar tinkamai įpakuoti neįmanomas
sekanti rezoliucija:
Sekretorius — J. B. ga
Ir mergelę — lelijėlę,
dalykas. Be to pardavimas vienos koky
Ek. Centras pageidauja
liūnas,
Kuri liūdną suramina....
Truputis Istorijos
bės vaisių dideliais kiekiais taipgi yra len
kad tarpe Ek. Centro Tu
Iždininkas — J. Moliušis,
rizmo Sekcijos iš vienos pu
Iždo Globėjai — V. T,
Prieš karą Lietuvoj buvo daug didė gvesnis.
Tokių įstaigų reikėtų ir Lietuvoj. Tai
DAINA JUOZUI ŽUKAUSKUI
sės ir Lietuvių Laivakorčių lių sodų, iki 20—30 hektarų ploto vienas
Kvietkauskas, V. Miliaus
vis
ateities
klausimai, kuriuos bežengian
(Jack Sharkiui)
Agentų Sąjungos Ameriko sodas. Tai buvo dvarininkų sodai. Jie
kas,
ti
pirmyn
musų
sodininkystė turi išspręsti.
je iš antros pusė ateityje duodavo didelį derlių. Šie Lietuvos vai
Dr. Kvotėjas — Dr. A. J.
Šarkis Smėlingą pagavo,
Reikia
daug
darbo, sugebėjimo ir iftibutų glaudžiau sandarbi- siai buvo išvežami į Rusiją, Lenkiją ir Pet ciativos patiems sodininkams norintiems
Valibus,
Visą smarkiai sukumščiavo,
ninkaujama turizmo srity rapilio rinkoj užėmė žymią vietą.
Redaktorius — M. Zujus.
O per žandą kai užsuko
Lietuva turėjo ir žymių pomologų, k. iškelti tinkamon aukštumon Lietuvos so
je, dedant pagrindan Lie
Max’ui karūna nusmuko.
Tsb.
Katalikų Susivienijimas
t.,: Strumila, Hrebnickis, Girdvainis, Jan- dą ir jo vaisius.
tuvių
Tai
tau,
tai
gerai
visuomenės
reikalus,
yra panaikinęs rinkimus
Ko Į Lietuvį kibai. (abi po du kartu)
betgi turint galvoje ir a- čevskis ir kiti. Jie nors rašė Lenkiškai,
valdybos narių balsavimu,
visgi paliko savo žinių ir patyrimų iš
Šarkio ranką .geležinę
gentų profesinius intere- bet
renka stačiai seime.
Lietuvos
sodininkystės. Jomis galima pa
Visas svietas pripažino,
sus.
Visa valdyba susidės tik
sinaudoti
dabar sodininkystę tvarkant ir
Ir dabar jau nuo to laiko
iš Pennsylvanijos žmonių,
plečiant.
Čampionu jj jau laiko.
Milijonai Misijoms
Minėti dideli dvarininkų sodai per ka
išskyrus vieną Prezidentą,
Tai tau, etc.
rą
daug
nukentėjo, del karo veiksmų, nekuris paeina iš Waukegan,
Iš
Amerikos
1931
metais
Į Berlyną gryžo Fricas
prižiurėjimo
ir tt. Kitus pakirto žemės
išsiųsta $39,000,000 palaiky
Ill. Kodėl tai nesirado ir
Be karūnos namon plikas,
reforma,
panaikinus
dideles nuosavybes.
Prezidento Pennsylvanijo
mui užrubežiuose įvairių
O Žukauskas tapo ponu —
Išlikusioms
ar
naujai
besikuriantiems
Kumštininkų Čampionu!
je, tada butų visai vienpu
tikybiškų sektų misijų, labsodams
didelį
smūgį
sudavė
metų
Tai tau, etc.
larybės įstaigų ir mokyklų. žiemos dideli šalčiai. Tada 1928-29
siškai, be jokios atstovybės
ypač
šiaurės
Nors Vokiečiai pyksta, keikia
Neskaitant laukinių ša rytų Lietuvoje iššalo daug vaismedžių.
kitoms valstijoms.
Graži istoriška apysaka apie du bro
Kad Lietuvio neįveikia,
lių kaip Afrika ir salos, di
Iš kelių “Garse” paskelb
liu,
kurie kūdikystėje perskirti užau
Dėdė
Samas
barzdą
glosto
Sodų dabartis. Esamomis žiniomis,
delės sumos eina misijų pa
tų šio seimo rezoliucijų ma
go
vienas
kito nepažinodami, paskui
Šarkį turėdams ant sosto.
laikymui Chinijoje, kur no šiais metais visoj Lietuvoj yra daugiau
tosi kad katalikų seimas
kariaudami
pasižino, bet vienas jau
Tai tau, etc.
rima Chinus “atversti prie kaip 4,000,000 vaismedžių, iš kurių 1,698.daugiau naudingo padarė
buvo
krikščionis
ir savo žmones žudė.
Tat garbė tau, mus didvyri,
000 yra obelių, 423,880 kriaušių, 456,460
Dievo
”
.
Chinija
buvo
civi

organizacijai ir išnešė ke
Knygelė
yra
40
psk,
parašė K. S. Kar
Už taip didį kovoj žygį.
slyvų, ir 1,451,660 vyšnių.
pavičius.
Apysaka
žingeidi ir jaus
lizuota
daug
pirmiau
negu
lias rezoliucijas visuomeni
Lietuva tau laurus pina,
Vienam šimtui hektarų ploto tenka 93
minga.
Su
prisiuntimu
18c. (Siųs
Europa,
ir
Chinijoje
moks
nio pobūdžio, ko SLA. sei
vaismedžiai. Palyginus tai, pav. su Vo
Vainiku galvą dabina.
kit
2c
pašto
ženkleliais,
bet
kitų šalių
las
klestėjo
tais
laikais
ka

me nebuvo galima padary
Vivat ir valio
kietija, turinčia tokiame pat plote po 700
pašto
ženkleliai
nepriimami.)
da Europa buvo pasinėrus vaismedžių, tai yra labai maža. O juk Vo
ti, nes j Pittsburgą suva
Te tau skamba Lietuvoj!
barbarizme ir tamsybėje.
Reikalaukit “Dirvoje”
?
Vincas Greičius.
kietija ir tai dar įsiveža sau vaisių.
žiavo su nugaląstas gink-
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PER TVORA

PASIDAIRIUS

(Tąsa iš pereito numerio)

Jokis kniazius negalėjo užimti savo
Įpėdinystės be khano jvezdinimo, ką gauti
turėjo vykti į Sarajų, ir tik ten gaudavo
' tam tikrą laišką-jarliką, už ką turėdavo
atvežti dideles dovanas-papirkimą.
Keliai iš Rusijos miestų j Sarajų ste. puošė buvo numėtyti kaulais mirusių iš
troškulio, nuovargio arba nukankinimo.
Vieni sutikdavo mirti Stepuose dar tik ke
liaudami Į Ordą, nes tolima kelionė ar tai
vasaros karščiuose, ar žiemos pūgose, juos
paveikdavo; kiti gi žūdavo gryždami.
Jei tais laikais kai Totoriai užplūdo
Rusiją, Lietuva nebūtų turėjus sumanių
valdovų, ir Lietuviški kunigaikščiai butų
likę khanų vergais, ir jų lavonai butų bu
vę išsmaigyti ant kuolų, kaip buvo Rusų;
bet Lietuviams to panešti neteko ir jokis
Lietuvis kunigaikštis nežuvo pas Totorius
kaipo jų vergas.

tarp savęs nuolat kariaujant ir varžantis
už žemes, iš vakarų pusės, buvo labiau ir
labiau pamušama Lietuvos valdovų. Lie
tuviams tada buvo puikiausia proga plės
tis, dar ačiū ir vadų-valdovų sumanumui,
nes jeigu Lietuvos valdovai tais laikais bu
tų buvę negabias jie butų Lietuvą praradę
nuožmiems Europos kryžeiviams, kurie
Totorių žiaurumu ir jiems lygiomis spėko
mis per porą šimtų metų Lietuvius puolė
iš vakarų. Lietuvos rubežiams plėsti gerą
progą davė ir pačių Rusų, o vėliau ir To
torių, savitarpiniai vaidai. Totoriams vė
liau tarp saVęs susipešus, Algirdas lengvai
galėjo paimti iš jų pietinę Rusiją iki Juo
dųjų jurų. Bet, kita vertus, tie Totorių
naminiai vaidai davė progą ir Rusijai —
Maskvos kniaziams jau gerai Įsitvirtinus
ir sumaniai vadovaujant — pakelti galvą,
kas su laiku neišėjo Lietuvai į gerą.

♦

*

*

Pasikalbėjimas su
Prof. Einšteinu
“Duokit man patarimą,
profesoriau, kaip laimingai
gyventi,” — paklausiau aš.
“Pasakysiu jums mate
matikos formoje. A—X-YZ. A reiškia laimę, X reiš
kia darbą, o Y reiškia pa
silsi ar pasilinksminimą.”
“O ką reiškia Ė?”
“Z tai susilaikymas nuo
plepėjimo.”
Kas Laimingesnis.

Praėjusių Dienų Rauda
Kur ta karčemelė
Kur aš jaunas gėriau,
Kur ta mano šinkarkėlė
Kurią aš mylėjau?
Kurią aš mylėjau,
Pliaukšdamas kalbėjau, z
Pasigavęs, pasivijęs
Spaudžiau, glamonėjau?
Jau ta karčemėlė
Senai uždaryta,
O ta šinkarkėlė
Šaltoj užrakyta....
Šaltoj užrakyta,
Saugiai Sulaikyta
Kad nevirtų naminėlės,
Biznio nedarytų....
Eičiau per miestelį,
Kiekvieną gatvelę,
Eičiau, eičiau susirasti
Degtinės stiklelį....
Su Pagarba.
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Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

17
18
19
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21
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Aleksiejus. Auksutis, Ryme, Utene, Nelda
Kamilas. Tautvilis, Astutė
Vincentas Paul. Šventaragis, Sluksnė
Česlovas. Anis, Tautgine
Praksėda. Rimvydas, Pasargė
Marija Magdalena. Aksė, Skiragis
Apolinarijus, Tartvilas, Ilgė, Kinte

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Panedėlis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

PIENO NAUDIN
GUMAS

— Sakykite, kas laimin Pienas parūpina visą rei
gesnis, ar tas kuris turi šim kalingą medžiagą augimui
tą tūkstančių, ar tas kuris ir priduoda energijos dar
turi septynias dukteris?
bui. Tai būtinai reikalinga
— Antrasai.
maisto dalis toms motinoms
— Kodėl?
kurios savo pienu maitina
— Turįs šimtą tūkstan vaikus. Apskritai vaikas
čių nori dar daugiau turėti, turi išgerti pieno daugiau
o turįs septynias dukteris negu puskvortę per dieną,
daugiau nebenori turėti. 'o labai maži vaikai ir dau

Gryžtant prie Totorių, štai ką istori
ja apie juos sako Džingis Khano dienose:
VII
Jų veidai platus, plokšti ir keturkampi, su
Kas Buvo tie Totoriai
išsikišusiais žandikauliais; jų akys neturi
“Dievas danguje, Kha Khanas, Dievo viršutinių antakių; jų barzdos bei ūsai
galybė, ant žemės. Žmonijos imperato auga labai reti; bendra jų išvaizda šlykšti
rius”. — Taip vadinosi save vienas žmo ir stumianti žmogų nuo savęs. Metus jie
gus, kurs 700 metų atgal užkariavo beveik skaičiuoja pagal žolės augimą. Kada ku
visą žemę, ir užleido žmoniją baime kuri rio paklausi apie jo amžių, atsako: tiek ir
tęsėjo per šimtus metų. Jis buvo vardu tiek žolių, reiškia tiek ir tiek žolių jau au
BURBULAI
Temuchinas, paskiau žinomas kaipo Džin- go per tiek ir tiek vasarų. Paklausti apie
gis Khanas. Nors Europiečiams yra žino mėnesių skaičių jie nusišypso ir sako ne — Per tris savaites pra
kaitavau jieškodams gazie'
mi garsus kariauninkai pradedant Alek žiną.
tose žinių apie seimą, ir dau
sandru Makedoniečiu ir baigiant Napoleo
Tėvui mirus, sūnūs gyvena su jo jau giau nieko neradau kaip tik
nu, bet Džingis Khanas buvo užkariauto niausia žmona, nes vyrai turi daug žmonų tai kas likosi į valdybą iš
jas daug didesniu mastu negu bent vienas ir užsiima daugpatyste. Vedybos pas juos rinkta, kiek kas balsų gavo,
iš tų tankiai minimų “didžiųjų”.
nežinomos, pas vieną moterį eina daug vy ir dacol. Turbūt tai buvo
Kur Džingis- Khanas su savo orda už rų, ir vaikai nežino kas yra jų tėvai. Jie todėl kad tiek daug “repor
ėjo, per tūkstančius mylių jo kelyje buvo dėvi kailius gyvulių kurių mėsą suvalgo. terių” seime buvo.
išnaikinta miestai, upių keliai perkreipta Stipresni ir narsesni vyrai gauna valgyt — Aną dieną eidamas
kitaip, ir tyrynai užpildyjti žmonėmis bė daugiau negu paprastieji. Seniams ir silp Star stryčiu, žiuriu, ant
gančiais nuo jo ir žūstančiais; o kai jis niems duoda tik kas atlieka, nes Totoriai kampo stovėdamas vienas
praeidavo, žvėrys ir varnai likdavo viena pripažysta tik stiprumą ir smarkumą. Jie tautietis labai džiaugiasi.
tiniai tų vietų gyventojai.
gema ir auga balne, ir iki dar kūdikiai juos Paklausiau jo ko jis taip
Temuchinas, bastūnų vadas, pakilęs iš motinos nešiojasi ant pečių odiniuose mai džiaugiasi, ir gavau atsaky
Centralinės Azijos Gobi tyrų, vedė karą šuose. Jie yra bastūnai ir niekada vietoje mą: “Bagočius buvo labai
prieš civilizuotą žmoniją ir buvo laimėto nebūna, bet eina paskui savo bandas jieš- “džentelmeniškas”, nes, gir
ju. Jis viešpatavo nuo 1154 iki 1227 me kančias naujų ganyklų. Iš pat mažens vai di, kai norėta mus delega
tų, sujungdamas į vieną valstybę didelius kai mokosi jodinėti ir iš saidokų šaudyti; tus išvyti, tai jis tylėjo, o
Azijos ir Europos plotus. Paskiau, užka taip jie įgauna drąsą ir palinkimą plėšti. kaip delegatai buvo priimti,
riautų žęmių valdovų suvažiavime jis ap- Kariauti išmoksta beveik prisigimimu, nes tai jis paaiškino kad zokosišaukė save imperatorium, pareikšdamas jie medžioja ištisą metą. Jie visi raiti ka nuose nėra parodyta apie
tokių delegatų išvijimą. Aš
kad, kaip danguje yra tik viena saulė taip riauninkai, pėkščiųjų neturi, ir gali sukel paklausiau ar Bagočius bu
ant žemės, tegali būti vienas imperatorius. ti kariumenės kelis šimtus tūkstančių.
tų tylėjęs jei tie delegatai
Vadovaudamas savo nesuskaitomas dau
Kuomet jie nori-užimti miestą, jie pir butų buvę išvyti, tai tautie
gybes laukinių kariauninkų, jis pamuše miau užpuola apielinkes, paima visus gy tis atsakė kad jis apie tai
Mandžuriją, Tanguto karalystę šiaurinę ventojus nelaisviais ir varo juos pirma sa nieko nežino...............
Chiniją, Turkestaną, Didžią Bokhara ir vęs į užpuolimą pilies. Tam tikslui įsaky
— Jeigu Lietuvos lakūnai
vakarinės Azijos plotus iki Krimo. Dai ta kad kožnas kareivis stengtųsi paimti iš Najorko Į Kauną lėks tuš
jam gyvam esant, -jo užkariautojai peršla- bent desėtką nelaisvių. Sugaudžius ne- čiom, tai gal ir nulėks be
vė ir Rusijos dali, ką toliau pamatysime. laisvius, jie verčia juos rinkti akmenis, ša sustojimo, ale jei jie nešis
Kuomet Temuchinas mirė, jo keturiems kas, medžius ir žoles. Totoriai raiti tuos “tautiškus centus” tai aš
sunams liko pasidalinti didžiausia imperi nelaisvius varo pirma savęs per dienas pir misliju jiem bus persunkti,
ja kokia kada egzistavo.
myn ir žudo tuos kurie nedalaiko. Pasie ir tie skarbai jų “lėktuvą.”
Laike Mongolų ordos užkariavimų Bo- kus pilį, nelaisviai turi užversti griovius spaus žemyn, ir jie turės
kharos, vienas jo vadų, Subotai Bagadur, aplink pilį arba iškasti kur reikia. Apgu kur nors sustoti pasilsėti.
savo kelyje pamuše daugybes Turkiškų lime pilies Totoriai neatsižvelgia į neteki —Čikagos Vanagas labai
žmonių, prasilenkė pro Kaspijos jurą, Įsi mą tūkstančių žmonių, ir puola iki perga nuskriaudė “draugus” ir pa
veržė į Gruziją ir Kaukazą ir pasiekęs li. Kada užima miestą, išžudo visus be at darė jiem pusę milijono dopietinius Rusijos stepus susidūrė su Po- sižvelgimo į amžį: senus, jaunus, gražius, liarių nuostolio. Mat Vana
lovcais, kurie pirmiau buvo Rusiją antpuo- šlykščius, turtingus ir biednus, tuos ką gas savo “dienraštyje” iš
lę. Totorių užplūdimas nebuvo pirmas lau priešinasi ir ką pasiduoda. Jokis asmuo, seimo žinias “padavė” iš va
kinių užgulimas Rusijos, nes per šimtme nežiūrint kaip pažymus, neištrūksta iš jų karo, o jo popieriniai drau
čius pirm to iš nežinomos Azijos, lyg iš ko\ neatšaukiamos mirties bausmės. Grobis gai, tik antrą dieną tas pa
kio užkeikto urvo, pylėsi vieni po kitų Hu padalinamas tarp visų lygiai. Totoriai ne čias žinias garsino, kada vi
nai, Avarai, Ungrai-Vengrai, Hazarai, Pe- turi jokių nešynių ir maisto nesigamina ir si tas žinias jau buvo už
čenegai ir Polovcai.
nesineša: su jais kartu eina jų galvijai, miršę. Užtai niekas popie
Bet Mongolų-Totorių orda, kuri atėjo avys, arkliai ir kiti, ir jie valgo tik mėsą, rinių gazietų nepirko, ir
taip šitom gazietom pasida
po anų visų, buvo galingiausia ir patva daugiau nieko; druskos jie visai nenaudo
rė milijoniniai nuostoliai.
riausia ir ji valdė Rusų žemes per 230 me ja. Jų arkliai nežino apie avižas, bet išsi
—Darbininkų ne tik Lie
tų — nuo 1237 iki 1462 — palikdama neiš kasa iš žemės šaknis ir jomis minta, kada
tuvoj
trūksta, bet ir Ameri
dildomas savo buvimo žymes.
žolės nelieka.
(Bus daugiau)
koj, kaip seime Gegužis pa
Rytų Europą aprašanti istorikai sąnorėjo leisti kalbėti vienam
ko kad Totoriai, spausdami Rusiją iš rytų,
darbininkui tai tokio dar
Didelė knyga, su šimtais pa
davė progą iškilti Lietuvos valstybei to
bininko nebuvo. Ot, kad taip
veikslų, išguldanti visokiau
kiai- galingai kokia ji buvo Algirdo ir vė
butų pareikalauta bedarbio
sius sapnus. Tinka turėti vi
liau Vytauto laikais: nuo Baltijos iki Juo
tai jų butų atsiradę tiek ir
suose namuose.
Kaina 75c.
dųjų jurų. Rusija, Totorių prislėgta iš ry
tiek, ba dabar visi bedar
tinės pusės, patiems Rusams valdovams
biai.
Reikalaukit “Dirvoje”

SAT’NINYKAS

KALENDORIUS

1932

guma didesnių reikalauja
visos kvortos per dieną.
Kvorta pieno duoda tiek
maisto kiek gaunama iš
svaro jautienos arba ketu
rių kiaušinių. Musų orga
nizmas reikalauja daug kal
kių forforo ir geležies, o
viena kvorta pieno turi kal
kių fosforo ir geležies, o
kiaušiniai arba 20 sv. jau
tienos; be to turi fosforo ir
geležies.

Juodo Karžygio Sūnūs

ĖL “Dirva” turi pranešti savo skaitytojams link
smą naujieną — nors dar nepasibaigė “KLA
JŪNAS”, šiuomi pranešame kad K. S. KarpiusKarpavičius rašo naują puikią apysaką vardu “JUODO
KARŽYGIO SŪNŪS”. Visi dar atmenat tą Karpavi
čiaus puikią apysaką — “JUODAS KARŽYGIS” — ku
ri penki metai atgal sukėlė nepaprasto sujudimo ir pa
traukimo skaitytojuose. Ta knyga (420 puslapių didu
mo) išsibaigė kaip bematai vos tik iš spaudos išėjus.

V

Dabar bus tęsinys tos apysakos — taip pat bus ilga ir
žavėjanti, skaitymo užteks bent porai metų. Kaip greit
pasibaigs ėjęs laikraštyje “KLAJŪNAS”, jums bus pa
tiekta “JUODO KARŽYGIO SŪNŪS”.

PRIE TO, po senovei “Dirvoje” bus talpinama apra
šymai Lietuvos Miestų, Miestelių, Piliakalnių ir kitų žy
mių vietų, daugybė kurių yra jums gerai pažystama ir
žinoma. Taigi, “Dirva” buvo ir pasiliks mylimiausias
jūsų laikraštis Amerikoje.
TODĖL tai jus privalot platinti “DIRVĄ” visomis galėmis, nes tai yra laikraštis kuris jums nieko nežada, bet
duoda tai kas jums maloniausia ir mėgiamiausia.

TODĖL tai privalot kalbinti savo draugus ir kaimynus
.Amerikoje skaityti “Dirvą”;
TODĖL tai privalot išrašyti “Dirvą” savo giminėms ir
draugams Lietuvoje ir kitose pasaulio dalyse esantiems.

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

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

PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPONUS.

6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

DIRVA

Liepos 15, 1932

Liepos Ii

valdyba buvo renkama iš Išrinkta Vitaitis. Tūli Cle- nois valstiją, yra daug so
seime perstatytų kandida velandiečiai, kuriuos socia cialistų, kurie tikisi kita
tų, o dabar jau kalba ki listai balsavo iš seimo iš me seime užvaldyti Susi
Svarbesni Nuotikiai
ar prieš.
mesti, susibroliavo su rau vienijimą.
taip.
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
Rytinės valstijos beveik
Birželio 23 d. tai jau ket Už buvo 109 balsų, prieš Buvo perstatoma kandi donukais ir su jais išvien
95.
Reiškia,
socialistai
pra

datai.
Kada
perstatyta
J.
visos
tautiškos, o vakarinės
balsavo
už
Vitaitį.
virta seimo diena, bet dar
laimėjo.
Delęi to jie kelia J. Bačiunas, jis pranešė jog
Pabaigta rinkti finansų cicilikiškos, todėl turėdami
PLUNGĖ
giesiems daugiau negrįžda vis tik raportai. Aišku vi didžiausią lermą ir kalba
ištraukia kandidatūrą, bet komisija, prieš kurios narį, seimą Detroite cicilikąi ti
siems
kad
tikrus
SLA.
rei

(Pabaiga iš» pereito num.) vo. Dieną, šeimininkė verk kalus nebus kada svarstyti apie Gegužio “steam rol cicilikąi laike jo kalbos ėmė Adv. Olį, cicilikąi vėl turė kisi parodyt tautininkams
davo del ištikusios nelaimės, į
ler}”. Bet tai buvo demo
Piliakalnis ir vaiduokliai o naktį sapnuodavo baisų] ir kad konstitucija, kuri ne kratiškiausias balsavimas, xaip gyvuliai rėkt, bliauti jo priekabių, bet jos negel savo “šylą”. Rytinių vals«
ir nedavė pabaigti kalbėt. bėjo.
tijų delegatų galės atva
Godingos kaime yra labai vaiduoklį, niekšiškai iki au priimta per kelis seimus, ko jie nori?
Ėjo
balsavimas,
apie
ku

Šioj sesijoj išrinkta ir žiuoti mažai, o cicilikąi su
senas piliakalnis. Apie ji se sų įsižiojusį, lyg smaugiamą liks ir dabar nepriimta.
Bagočius tada pareiškė rio pasekmes buvo praneš
garmės visi....
Gugis dar aiškino apie
apšvietos komisija.
nesnieji žmonės pasakoja į- šnypščianti ir kvatojantį.
kad reikia padėt kryžių ant ta pirmiau, todėl čia nepa Zosė Vitaitienė, kuri už
Chicagos
morgičius,
ir
po
domių padavimų. Sako kad Pasakojimai apie vaiduo
Devenio klausimo ir dau kartosime.
Įdėkit Laiškan 3c
ten esąs slaptas požeminis klio nepaprastus
šposus to ėjo Devenio paskolos ra giau nesivarginti, nes iš jo Kada po halsų suskaity- sumušimą Jurgeliutės .per
Pašto Ženklelį
eitą metą Liepos 24 d., bu
urvas, kuriuo Godingos gy Plungės apylinkėse buvo portas. Vienas komisijos vistiek nieko negaus.
ventojai karo metu susisiek kartojami kiekvienuose na narių smulkmeniškai išpa Po šito raporto padary mo pasirodė kad Gegužis vo Pild. Tarybos nutarimu Daugelis kreipiasi į “Dir
davę. Pasakoja apie paslėp muose. Pagaliau iš Plungės sakojo kaip tas dalykas at ta pertrauka. Po pertrau gavo 105 balsus, o Bago iš SLA. išmesta, šiame sei vą” su įvairiais pašaliniais
tus tome kalne turtus ir a- miestelio keliems drąsuo likta ir kaip padaryta klai kos, Grigaitis vėl apsigal čius 99, Bagočius tuoj už me rinko delegatų parašus užklausimais ir reikalais,
pie vaiduoklius. Plungės a- liams pažadėjus vykti vai da, kas toliau daroma rei vojo, ir nors Bagočius pa šoko ant estrados ir pasakė prašant kad seimas ją pri bet tik kaip kurie prideda
pylinkių gyventojai, su pa duoklio saugoti ir sučiupti, kale Devenio sugavimo, ir tarė Devenio reikalą palai gražią kalbą, pripažinda imtų atgal į organizaciją. pašto ženklelį atsakymui.
mas jog Gegužis teisingai
tt. Pasakyta daug gero ir
slėptų lobių ir vaiduoklių vaiduoklis dingo.
dot, vėl pradėjo reikalaut laimėjo, nes jo pusėje didu Surinko tik 30 parašų, ir Kiti visi tą pamiršta arba
daug
ko
nereikalingo,
kas
kada jos apeliacija pakel nežino. Ypač dabar, pa
fantazija taip artimai yra Kepurinių kaime pas vie
išnaujo kalbėti. Bet Gegu ma. Pareiškė kad laimėjo
užėmė
laiką
ir
sukėlė
dele

ta, pasirodė kad paduota branginant laiškų siuntinė
susigyvenę kad dažnai jie ną ūkininką taip pat vaidi
žis toliau neleido tuo klau demokratijos principas.
gatuose
bruzdėjimą.
ne tuo budu kokiu reikia, ir jimą iki 3c, visi prašomi tą
patys virsta vaiduokliais. nosi. Kažkas baltas, pana
simu diskusuoti.
Visi
Bagočiui
už
tokį
pa

Devenio
klausimas
užėmė
Daug yra tokių kurie sakosi šu į numirėlį, slankiodavo
Prieš pabaigą sesijos Ge sidavimą gražiai paplojo. palikta jos reikalas Pild. įsitėmyti ir įdėti laiške 3c
visą
šią
sesiją
ir
dar
nepa

pašto ženklelį atsakymui.
naktį matę degančių pinigų apie langus, drąskydavo
gužis pasakė kad rytoj bus Toliau, renkant kitus, lai Tarybos rankose.
baigta.
Buvo
kaltinimai
ir
Popietinėje
sesijoj
priim

“Dirvos” Admin.
ugnis ir svajoja senovėje kambario lubas, daužydavo
valdybos ir komisijų rinki mėjo A. Mikalauskas, P.
gynimai
Jurgeliutės,
Lota
rezoliucija
kad
valdyba
paslėptus lobius iškasti. To duris, prašydavo užpirkti
mas.
Jurgeliutė, K. Gugis, J. .Ja-1 ir komisijos priduotų sei JAMES Restaurant
kie'svajotojai turi pasidirbę mišias ir pačiam vaiduok pattos, Gugio, Gegužio ir Birštonas ima kalbėti
1410 East 66th St.
nuškevičius, S. Mockus, Dr. mui savo raportus spaus
ilgas geležines jietis žemei liui pinigų duoti. Bet šio kitų.
naujos konstitucijos reika J. Stanislovaitis.
Skaa is Amerikoniški ir Europiški
dintus knygelėse, išdilini- valgiai. Kainos žemos. Lietuviai
badyti, jieškant gelžinės, vaiduoklio misija baigės liū Vitaitis šioje sesijoje at lu ir tuo sesija baigiasi.
užeina ir buna patenkinti.
Pralaimėjo tik abi pusės mui delegatams, kad nerei pas musUŽKVIEČIAM
virai
kokusavo
ir
veikė
su
VISUS.
pilnos pinigų dėžės, žemėje dniau. Mat tiesa Dostojev
Penkta seimo diena
socialistais. Dalis socialis Prasidėjus sesijai ir va — ir tautininkai ir socialis kėtų gaišuoti seime ketu
Įkastos.
skis sako: kai galvažudys
tai — po svarbų kandidatą:
ET SPECIALI
Vienas senukas seniūnas žmogui galutinai prideda tų pateisino Jurgeliutę, kas karykštį protokolą perskai socialistai neįstatė Bago- rias dienas tik raportų
klausant.
Vitaitį
erzipo.
For a Short Time
sakosi matęs kauką. Jis esąs peilį prie gerklės, tada kar
čius, socialistai reikalauja čiaus, o tautininkai — Ta
Po
pietų
vėl
pakelta
De

Padalinta
tautiški
centai
DRY CLEANING
juodas, panašus Į molini tais ir baimė išnyksta. Tru
išnaujo daryti vardošaukį reilos.
Men’s Suits or O’coats
49c
venio
raporto
klausimas.
ir
apkalbėta
kiti
"
reikalai,
pailgą puodą. Naktį, lakstąs ko galinga ūkininko kantry
Devenio klausime, patyri Kaslink Tareilos neišrinSuits
or
O
’
coats
Sponged
kaip paukštis, tik be spar bė, vaiduoklis buvo pagau Paduota sumanymas baig mui kurie balsavo už užbai kimo iždininku buvo kaltė bet mažos svarbos.
and Pressed
25c
nų, ir lekiant iš..užpakalio tas ir pristatytas policijom ti tą reikalą ir imtis toles gimą to reikalo ir kurie tūlų Gegužinių ir sandarie- Kitas seimas nutarta lai Ladies’ Spring Coats or
69c
skraidančios
kibirbštys Velnias su Kartuvėmis. nio seimo darbo. Socialis balsavo prieš, su tikslu ap čių: jie tik apsidžiaugė kad kyti Detroite, kadangi toje Dresses
tai
reikalavo
apkaltinti
se

apielinkėje,
skaitant
IlliRosedale Dry Cleaning
“cirrr”.... čirkšdamos.
Plungės vyrai svajoja apie nąją valdybą už tą paskolą. kaltint valdybą. Daugeliui Bačiuniniai sutiko remti
6702 Superior Ave.
Žvirzdalių kaime vieno paslėptus lobius, o ponios
išrodė kad Grigaitis vėl iš Gegužį, bet toliau jau už
—No delivery—
Adv.
Borden
iš
Chicagos
ūkininko namuose atsirado pasakoja padavimus ir le
barė kelis savo bernus už miršo savo prižadą laiky i!
ENdicott 0981
pradėjo aiškint kad bolševivaiduoklis.
gendas. Bet, deja, paskuti keliai tik ir laukia .kad val balsavimą “už” ir jie šian tis išvien....
I
ĮGALIOJIMAI
Vakarą, visiems namiš niu laiku visa tai ėmė nykt.
dien galės protestuoti kac
Tas pats ir redaktoriaus
dyba
butų
apkaltinta,
nes
jų
balsas
netaip
užrašyta.
kiams suėjus Į kambarį, jis Mat, vyrų perdaug jau ilgai
Popieriuotojas ir
> reikalingi Lietuvoje pirkiklausime. Gėda vyrams už ■ ! LietuvisMaliavotojas.
! mui, pardavimui, valdymui
belsdavosi į duris, viduryje tikėtis turtus atrasti, o po tik tada jie galės kibti prie Prasidėjo trukšmas ir Ge tokią stoką vyriškumo. To
SLA. ir reikalauti dalies pi gužis persergėjo kad dele
žemių ir kitokio turto.
j Nuimu seną popierą nuo
kambario šokdindavo stalą nioms gal perdaug primity
nigų kaipo “pasogą” atsi gatai nedarytų nemalonu kiais žmonėmis kitą kartą I; sienų su moderniška mair niekieno nematomas šlyk viškai atrodo pasakas pasa
! K. S. Karpavičius
i šina už prieinamą kainą,
motus po Chicagos seimo. mų, nes bus išvesti iš salės. nebus galima pasitikėti.
ščiai dainuodavo. Žmonės koti. Dabar moderniški ro
Toliau
rinkta
komisijos,
!
Registruotas Lietuvos
Jie turi jau viską gatava, Peršaukus išnaujo delega
j Popieriavimo darbas šyniekur nerasdavo ramumo. manai, moderniškas gyve
Konsulate Notaras.
:
met
daug
pigesnis
ir
pokurios jau buvo paskelbta.
tik reikia kad senoji valdy
Kviesdavosi kaimynus, bet nimas ir pasakojimus gimdo ba butų seimo apkaltinta, tus kurie vakar buvo “už” Tuo baigėsi penkat seimo ■ piera pigesnė, taigi kurie ! Rašykit laiškais arba atsi;• norit pagražint savo nair kurie “prieš”, nei vienas
šie, ėmus vaidintis, stverda moderniškus, su nuotykiais,
lankykit ypatiškai.
ir socialistai tuoj iškels by neprotestavo. Taigi socia diena.
; mą kreipkitės tuojau, atvosi kiti kitiem:! į skvernus, su poezija, su amūro spyg lą prieš SLA. Socialistai
liksit darbą už daug pi
“DIRVA”
listų manebras nuėjo nie Paskutinė seimo diena
o išėję į pagelbą nelaimin- liais širdyje, tik be fantazi
li giau negu pernai.
norėjo valdybą apkaltinti kais.
6820
Superior Ave.
Birželio 25 d. išryto dar
jos. Laumių, raganų, kaukų, tam kad galėtų išrinkti sa
Cleveland, Ohio.
1229 EAST 74th ST.
1932 METŲ BONŲ ir vaiduoklių fantazijoje vus žmones į SLA. ir tokiu Eita svarstyti šiokie to ėjo redaktoriaus rinkimai.
gludi tik dvasinis senovės budu pagrobti SLA. į savo kie įnešimai, bet laiko ne
KUPONAI
buvo juos išspręsti.
žmonių gyvenimas, o dabar
Bonų kuponus galit pri materializmo laikai. Tiesa, rankas.
Senelių prieglaudos stei
siųsti kaipo užmokestį už paslėptus lobius iškasti ki Nors kaltinta Jurgeliutė gimas palikta Pild. Tarybai
už neva persergėjimus De
“Dirvą” ir už knygas.
tas dalykas. Tos svajonės venio laike jo gaudymo, išnaujo persvarstyti ir pa
tiekti kitam seimui kokį
J. ŽEMANTAUSKAS artimesnės šių dienų mate Bagočius iškėlė štai ką: jis nors projektą.
rializmui. Tik kaip išdrįsti apsakė kad Devenį visada
Viešas Notaras
juos
kasti kas ant tų pinigų ir visur informavo ir per Įnešimas numažint cen
Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir
dažniau sėdi velnias, kuris sergėjo paties Devenio gi tro darbininkų algas palik
kitus tautinius laikraščius.
moka iš rugių šiaudo pada minės ir draugai, ir vienas ta išspręst Pild. Tarybai.
130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.
ryti kartuves ir jose žmogų Lietuvis advokatas kuris Nutarta sumažint 15 nuoš.
pakarti.
“L. U.’ sėdi Waterburio teisme ir nuo algų Pild. Tarybos na
riams kurie gauna pervirš
i Ofiso
Telefonai
Namų į
žino jeigu tik koks žygis $1,000. Numažinta ir re
5 M Ain 1773
KEnmore 4740W?
į P. J. KERŠIS Į KLAIDOS PATAISYMAS prieš Devenį imama.
daktoriui alga 15 nuoš.
Ginčai eina valanda ir ki Centro perkėlimas į Pa.
1411 Standard Bank Bldg. S
Aprašyme apie Rudami ta. Adv. Gfišius bando tą
Baigęs teisių mokslą Cumber- T ną, kuris tilpo “Dirvos” nr.
valstiją palikta ant toliau.
land Universitete ir darbuojas i
patį paaiškinti ką aiškino Popietinėj sesijoj tą die
s
su Teisių ofisu advokatų
-f 26-me,
įsibriovus klaida,:
J
Collister, Stevens ir
1 turėjo but pasakyta 30 šei Borden, bet cicilikąi rėkia ną buvo patiekta Viniko az
ir neduoda kalbėti.
J
Kurzenberger
T
peliacija, kurioje jis prašo
“
Dirva
”
rengia
dar
vieną
Specialę
Ekskursiją
į
mynų,
o
buvo
padėta
300.
Pasiūlyta priimti Water seimo atšaukti Pild. Tary
J Su visais teisių reikalais Lietu- X
❖ viai, Slavai, Lenkai ir Kusai f Šiuomi ta klaida atitaiso
Lietuvą gerai žinoma Skandinavų Amerikos Li
burio
komisijos raportas su bos nutarimą nepriimti jo
į kreipkitės prie musų.
į
ma.
nija
per Klaipėdą
priedu prie jo, kad toliau vardo ant baloto. Nedaug
Devenio klausimas skaity svarsčius Viniko apeliacija
Kiekvieną Sekmadieni
tus! užbaigtas. Socialistai rasta ne vietoje ir atmesta.
ten ir
tam priešingi. Tareila skai Eita prie Pild. Tarybos
atgal
Didžiausiu tos linijos laivu
to raporto priedą, Grigaitis rinkimų. Grigaitis tuoj at
ten ir
siūlo prie to savo priedą, sistoja ir agituoja kad sei
atgal
kuriame įdėta valdybos ap mas užtvirtintų Bagočių,
GRYŽTA
IŠVAŽIUOJA
kaltinimas. Balsuojant, Ta- daugiausia balsų gavusį vi
Iš Cleveland . ,8:20rytolš Pittsburgh 4:00 vakare
Šia linija ypatingai patogu važiuoti tiems kurie
arba
8:30
vak.
reilos priedas atmetamas suotiname balsavime, nes,
ERIE Iš E. 55th St. ..8:29 rytoj. Youngstown 5:35 vak.
gryžta į Lietuvą apsigyventi ir nori parsivežti vi
88 prieš 76 balsus. Bet ne sako, jeigu seimas rinks iš
Iš E. 93rd St. ..8:34 ryto
arba 9:59 vak.
są savo reikalingą bagažą. Laivas prieina arčiau
visi delegatai balsavo.
seime perstatytų kandida
sia prie Klaipėdos — Kopenhagon, iš kur paskui
Tautininkai reikal a u j a tų tai bus priešinga SLA.
Tikietai geri tiktai kočuose.
paima keleivius tiesiog Į kitą laivą ir nuveža į Lie
Informacijų klauskite telefonu ŪHerry 8400
balsuoti vardošaukiu, kad įsigyvenusiai tvarkai. Adv.
tuvos uostą. Ruoškitės — važiuokit dabar, iki
visi delegatai pasisakytų už Borden pasako kad Grigai
ERIE
RAILROAD
SYSTEM
dar orai gražus, juros ramios.
priėmimą Tareilos priedo, tis nei barzdos nepakėlė
“Dirvos” Agentūra aprūpins jus reikalingais do
(atsiprašo: nei balso) Baltimorės ir Chicagos sei
kumentais — pasai gaunami į 4—5 dienas. Taip
REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
muose nepakėlė, nors ten
gi pagelbstima išgavimas Gryžimo Permitų.
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
U
(THOMAS)
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
Išrūpiname pasportus gyvenantiems kituose

SLA. SEIMO NUOVEIKIAI

PLUNGE

) J. G. Polter

1

RUGP.-AUG. 13

YOUNGSTOWN »1
PITTSBURGH $2
R0R.

FREDERIK VIII’

8 Dr. S. T. Tamošaitis

Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.

!’ P. MUBIOEIS
*-

6606 SUPERIOR AVE.

------ —

HEnderson 6729

j
I

Lietuvis Dentistas
1304 East 68th St.

f Kampas Superior Avenue
I (Virš Lietuvių Banko)

D

Tek’ ENdicott 1378

K. STONIS

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

miestuose.

Kreipkitės informacijų.

DIRVOS
6820 Superior Ave.

AGENTŪRA
Cleveland, Ohio
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IŠ LIETUVOS

Tilžės Lietuvių Atsilan
kymas Kaune

KANADOS
NAUJIENOS

Kaunas. — Birželio 12 d.
garlaiviu Kaunan atplaukė
Lietuvos Prezidentas Dėl ko k'artais žmonės žu didelė Tilžės krašto Lietuvių ekskursija iš 212 žmo
TORONTO, ONT.
dosi.
Opiaisiais Klausimais
nių. Butų ir daugiau atvy
Rumšiškės, Kauno aps.—
Išvažiavimas j Niagara
Kaunas.—Birželio 12 d. Birželio 12 d. pasikorė savo kę, bet Vokiečiai tenykš Falls. Sekmadienį, Liepos
Lietuvos tautininkų sąjun kluone pasiturįs gyventojas čiams Lietuviams visaip 17 d., Toronto Lietuvių jau
gos atstovų visuotinam me A. Pilionis, turįs apie 60 m. kliudė vykti į nepriklauso nimo kuopa Švyturys ren
tiniam susivažiavime Res amžiaus. Nusižudęs proto mą Lietuvą. Su ekskursi- gia linksmą išvažiavimą į
publikos Prezidentas A. ligos priepuolyje, kurį gavęs ninkais kartu atvyko įžy Niagara Falls. Išvažiavimo
mesnieji Prūsų Lietuvių vi , tikslas pamatyti tą garsų
Smetona pasakė Lietuvos besisielodamas dėl perniai
gyvenimo bučiai labai reik padvėsusio arklio ir karvės suomenės veikėjai: Dr. Vy pasaulinį krioklį, praleisi
šmingą kalbą. Išpradžių ir dar dėl to kad jo sūnūs dūnas, Jagomastas, Vilmai- (smagiai dieną, ir ta proga
tai ir kiti. Kauniečiai Tilžiš pasimatyti su vientaučiais
Prezidentas apibudino pa apsivedė su neturtinga mer
kius labai svetingai prie iš Suv. Valstijų pusės, kusaulinį ūkio krizį ir jo nei gaite, su kurią jis draudė
plaukoj sutiko ir nulydėjo į ' rie atvyksta iš artimesnių
giamus padarinius kapi jam vestis. — Tsb.
miesto rotušę, kur jiems bu j kolonijų. Tikimės kad ir
talistinei ir socialistinei san i
vo ruoštas priėmimas. Die i dabar jų atvažiuos.
tvarkai. Kai valstybės vi
Pirks keliams taisyti ma ną svečiai žiurėjo Petro Vi Kanadiečiai apsibus Vic
duje negaluoja, — sakė p.
toria Parke, kur juos gali
šiną.
leišio aikštėj ’ buvusių raite ma
bus susitikt, maloniai
Prezidentas, — tai negaluo
lių konkurą, o vakare daly pasikalbėti, pasidalinti min
ja ir santykiai vienų su ki Zarasai.— Lietuvoje aps
vavo susiartinimo koncerte.
tais. Irsta santarvė, kyla kričių savivaldybės yra pir Šiam koncerte dainavo Til timis, Įspūdžiais, ir tt.
Jeigu Liepos 17 d. ištik
neperlipamos muitų sienos kę tris mašinas keliams tai
žiškių
choras Dr. Vydūno tų lietus tai išvažiavimas
ir visa tai baigiasi ekonomi syti. Kitos savivaldybės pa diriguojamas. Choras gau
bus nukeltas į Liepos 24 d.
sižiūrėję koks patogumas
niu karu visų su visais.
singas
ir
gerai
susidaina

J. Krasauskas.
Palietęs Tautų Sąjungos yra tokiomis mašinomis ke
vęs;
jis
veikia
jau
37
metus.
vaidmenį p. Prezidentas pa lius taisyti, pradeda pirkti Tą pačią dieną Tilžiškiai iš
LONDON, ONT.
žymėjo kad ji, kaip tarptau tokias mašinas. Ir Zarasų plaukė namo, kupini įspū
tinė autoriteto įstaiga, tai apsk. savivaldybė nutarė to
džių, pakilusia nuotaika ir Nelaiminga Lietuvaitė.
kos saugotoja, neįstengė kią pirkti. Minėtam tikslui kupini tautiškos dvasios.— Čia yra Lietuvaitė, Morta
užkirsti kelio karui Toli ji skiria 30,000 litų. Mašina
Račius, kuri jau apie aštuomuose Rytuose. Prezidento yra didelė ir ilga. Ją valdo Tsb.
ni mėnesiai kaip serga vė
nuomone, krizis yra ne eko vienas žmogus. Ji tobuliai
žio liga ir guli ligoninėje.
nominis, bet visuotinas, vi užlygina duobes ir suvolLietuvių-Latvių Vieny Pirmiau ji buvo miesto li
same žemės rutulyje, visose kuoja kietai kelią. — Tsb.
goninėje ir buvo neblogai
tautų gyvenimo srityse. Del
bės Kongresas
prižurima. Taipgi reikia iš
to priemonės kriziui šalinti Konservatyviškiausias ūki Ryga.— Birželio 12 ir 13 tarti širdingą ačiū pp. M.
turi būti visuotinės, bet ne
d. Rygoje įvyko metinis Lie ir O. Tuinylams, kurie la
ninkas.
dalinės. Krizio priežastis
tuvių-Latvių vienybės kon bai tankiai ją atlanko ir
yra ne ekonomika, bet psi Kamajai, Rokiškio aps.— gresas. Dalyvavo gausingas viskuo aprūpina kaip savo
chologija — pats žmogus Banaičių kaimo ūkininkas būrys iš Lietuvos nuvyku artimą giminaitę. Taipgi
kaltas, bet ne materija. Pir Petrulis yra konservatyviš sių ir Lietuvių Latvių at ją atlanko buvę draugai ir
ma atsirado parlamentariz kiausias Lietuvos ’ ūkinin stovų. Tokie kongresai kas draugės. Ji dabr guli Šv.
mo krizis, o jį sekė ekono kas, nes visus žemės ukiui met įvyksta, paeiliui Kau Juozapo ligoninėje. 1 Gimi
minis. Taigi, krizis kaltinin reikalingus įrankius vartoja ne ir Rygoje. Kongrese nių čia neturi, bet Suv. Val
medinius, t. y. tokius ko svarstomi Latvių ir Lietu stijose turi tėvus ir seseris,
kę yra politika.
Palietęs parlamentinę si kius jo senelis ir tėvas var vių tautų artinimosi klau-. tačiau jie negali tankiai at
stemą. p. Prezidentas pažy tojo. Šitų įrankių jis nekei simai.
lankyt, nes toli.
mėjo kad ji turi daug spra čia todėl kad prie jų esąs Šiame kongrese buvo at Ligonė yra gera katalikė
gų. nes šios sistemos pa pripratęs ir kad jų užteksią silankę ir svečių iš Estijos ir tankiai nori išpažinties,
grindas neatatinka tautinės visam jo amžiui ir dar vai ir Suomijos, kurie pareiškė todėl jai buvo pašaukiama
struktūros. Kaip pavyzdį, kams liksią, kuriems taip pageidavimą, kad Pabaltijo kunigas į ligoninę; jis nors
nurodė Italiją, kurią par jau įkvėpsiąs tokį pat kon- tautų artėjimo darbas butų išklausydavo išpažin ties,
lamentarinė santvarka iki servatyviškumą kokį jis iš varomas plačiau, įtraukiant neduodavo komunijos, bet
suirutės buvo privedąs. Del tėvų yra paveldėjęs. Be to, ir šias dvi tautas. Kongre kalbindavo eiti į Šv. Juoza
to kad partijos rūpinasi vi šis ūkininkas turi gerą vi sas priėmė keletą rezoliuci po ligoninę, kur, sakė, kas
suomenės dalimis, bet ne jos sokių dalykų atsargą, pav. jų, kuriose pageidauja kad dien galės gauti komuniją
visumą. Kiekviena partija turįs prieškarinių Rusiškų butų įvesta bendri Lietuviai, Ligone patikėjo ir prašė
siekia ką paimti iš valstybės degtukų tiek kad jo visam Latvijai ir Estai pinigai, perkelti ją į katalikišką li
atstovaujamam luomui ar amžiui pakaksią.— Tsb.
sudaryta muitų sąjunga, su goninę. Bet šioje ligoninė
ba klasei ir nieko nesiima
vienodinti geležinkelių x mo je nėra taip gerai kaip ku
duoti valstybei. Tuo tarpu Mėgsta aukštai laipioti. kesčiai ir tt.
nigas ir vienuolės nupasa
kiekviena visuomenės dalis
kojo.
turi siekti visuotinės gero Kaišiadorys. Trakų aps.
Šv. Juozapo ligoninės se
Nyksta kregždės.
vės, turėti prieš akis visu Netoli miestelio pavasarį
serys
vienuolės žinojo kad
mą, bet ne dalį, ne save. karo žinyba pastatė labai Lydavėnai, Raseinių aps.
Morta
turi banke virš $900,
Krašto atstovybė turi eiti iš aukštą tringuliacijos reika — Šioj apylinkėj pastebėta
todėl manydamos kad ligo-,
organizuotos, bet ne iš pa lams bokštą. Bokštas kas nykstant kregždės. Mažai
nė
mirdama paliks pinigus
laidos visuomenės. Organi dien žmonių lankomas, ypač kurios peri, o daugumas ne
jų
įstaigai,
kalbino ją per
zuotą visuomenę sudaro gy šventadieniais. Vieni į jį galuoja kaž kokia nežino
eiti
tenai.
Bet
ligonė jau
ventojai, verslo pagrindu kopia, kiti žiuri ir gėrisi ma liga, kuria kiek pasikan
sdama
kad
nepagis
pinigus
susi teikę draugijomis, ku kopiančiais. Iš bokšto labai kinę ir nyksta. Pastebėtina
pervedė
savo
seserei.
Tą
rios renka bendrą atstovy tolima apylinkė matosi, net kad po pernykščių šalčių,
patyrę
ligoninės
šventi
vir

bę, derinančią visą tą susi ir Kauno radio stulpai. — kurie kregždes užklupo pa
šininkai visai ją apleido ir
vienijimų tinklą, aprėpiantį Tsb.
keliui į šiltus kraštus, jų ir ji jaučiasi ne ligoninėje bet
įvairius medeginius ir dva
taip mažai buvo, bet liga kokiame kančių skyriuje:
sinius reikalus. Taip fašis
“MUSŲ VILNIUS” dar labiau jas praretins.— pav.,
neduoda vaistų suma
tai pateisina savo valdymo Nėra Lietuvoje kito tokio žurnalo Tsb.
kuris eitų kas 10 dienų gražaus di
žinimui
skausmų, neduoda
sistemą. Daugelis kraštų, delio formato 24 puslapių. Yra tik
tinkamos
pagalvės nei stik
kur pasviro parlamentariz vienas žurnalas, ‘MUS& VILNIUS’
‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniau? 500 pamišėlių Kalvarijoj. linės
vandeniui
atsigerti.
mas, yra susidomėję fašiz reikalus, rašo kuoplačiausia Vilniau?
Tik ačiū geriems lankyto
vadavimo reikalais, deda daug gra
mu.
Kalvarija, MaHampolės jams pp. Tuinylams ji ap
žių iliustracijų iš Pavergtos ir Lais
Kas tinka kitam kraštui vos Lietuvos. Jis atsidėjęs seka aps. Rusai čia yra pastatę
rūpinama kuo reikia; prie
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvių
tai netiks Lietuvai. Lietu gyvenimų.
milžinišką kalėjimą, į kurį žiūroje ligoninės seserų jau
viai gali susidaryti savotiš ‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus — grūdo susipratusius lietu
butų senai numirus.
pasirodo kiekvieną 10, 20 ir 30
ką valdžios sistemą, tautiš jis
vius. Neseniai šio kalėjimo
dieną kiekvieno mėnesio.
Pažaislis.
ką, tokią kokia eina iš jų ‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar rūmai perdirbti ir pritaiky
gyvenimo sąlygų. Gali būti biauja žymus publicistai, rašytojai ti psichiatrinės ligoninės
Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas,
Itališki dėsniai, bet Lietu kaip
Petras Babickas, K. Berulis, J. A reikalams. Pastaruoju metu
viškas pavidalas. Iš Italijos Herbačiauskas, Liudas Gira, Liudas ligoninėj yra apie 500 ligo
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų _Pcdaug ko galima pasimokyti, lėda-Lastauskienė, Vygandas-Dr. J nių - vyrų ir moterų, įvai
Purickis, Petras Ruseckas, Matas
—sakė p. Prezidentas, — Šalčius,
Dr. Rutenbergas, Kan. J. raus amžiaus ir socialinės
bet ją sekti negalima.—Tsb. Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, M. padėties. Gražiomis dieno
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei
lė okupuotos Lietuvos rašytojų. Re mis ligonys leidžiami j kie
daguoja V. Uždavinys.
Daugu
‘MUSŲ VILNIUS’ žengia tvirtais mą pasivaikščioti.
Nauji pienininkai.
žingsniais į penktus metus. Jame mas vaikščioja
vienuose
‘gražiausios medegos, gražiau
Seredžius, Kauno ap. — rasite
sių straipsnių, gražiausių iliustraci marškiniuose, o kai kurie ir
Birželio 14 d. Belvederio jų, visiems artimų minčių.
tuos nusivelka, kol paste
metams kainuoja 7 litai. UžsieniuoAukštesnėji mokykla išlei ‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnalas: bėję tarnautojai nepriverčia
do 28 naujus pienininkus. se 20 litų ($2.00).
vėl apsivilkti. — Tsb.
Vieną numerį gausite nemokamai
Praktikos darbams jie bus susipažinti.
Rašykite šiuo adresu: Už $3 metuose pralinksminsi!
išskirstyti į įvairias Lietu
visa kaimą — užrašyki! saviš
‘MUSŲ VILNIUS’
vos pienines. — Tsb.
kiams į Lietuvą “Dinų”.
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuania.

AKRONO NAUJIENOS
Koncerto įspūdžiai. Ak- jaunimo choras ir apreiškė
ronas yra istoriškas Lietu publikai jog jau galas šios
vių miestas ne del to kad gražios minčių ekstazinės
čia randasi Birutos gatvė, kelionės, uždainuojant, po
bet kas joje atsitiko. Tan kitų dainų savo tautos him
kiai apie' tai Akrono Ke ną, “Lietuva, Tėvyne Mu
liautojas “Dirvoje” aprašo. sų”.
Dabar pabrėšime apie ma Per visą programo eigą,
lonesnius Akrono įvykius. kuris tęsėsi apie pustrečios
Štai kelios savaitės atgal valandos, matėsi klausyto
V. Greičiui iš Cievelando jų veiduose šypsena ir ko
užminus, apie suorganizavi kis tai dvasinis užsiganėdimą Akrono jaunimo, tapo nimas ir ramumas širdyje.
sutvertas Akrono Lietuvių Ir kurgi ne. Po tokio ilgo
Draugiškas Klubas, kurio letargiško miego čia vėl su
vaisiai pasirodė Liepos 9 skamba musų bočių galin
d., kuomet atsibuvo jo pir ga daina iš jaunų Akroniemas koncertas gražioje Y.l čių krūtinių! Ir taip ši
W- C. A. auditorijoje, čia graži panorama, keitėsi ir
Lietuviai atėję išgirdo gra tęsėsi per visą vakarą, kol
žių Lietuviški! dainų, ma antgalo, surėžę po keletą
loniose aplinkybėse, parsi- klumpakojų ir suktinių vėl
nešdami namon puikiausius išsiskirstėme į savo bakū
vakaro įspūdžius. Nors kar žėles tęsti toliau savo var
Akronietis.
tą, kad ir tuščiais kišeninis, gelį.
jautėmės kai}) milijonieriai,
nes sėdėjome puikioje salė Ačiū Akrono Liet. Drau
je ir klausėmės gražaus sa giškam Klubui už tokį su
vo vaikų pildomo progra- tartiną pasidarbavimą su
rengime pirmo koncerto
mo.
Pirmiausia perstatyta K. Liepos 9 d. Liepos 28 d.
S. Karpavičiaus komedija, vėl pasimatysime praktiko
“Nenorėjai Duonos, Graužk je prisirengiant prie viešo
Plytas’’, kurią vaidino trys dainavimo parkuose Liepos
Clevclandiečiai jaunuoliai. 31 d.
Ačiū broliams Hollišiams,
Po to, estradoje pasirodė
nelyginant naujai pražydu visai klubo valdybai, muzi
sių rožių bukietas, Akrono kantams ir visiems kurie
Lietuvių Draugiško Klubo kuomi nors prisidėjo prie
choras su savo vadu V. surengimo šio pasekmingo
Greičium priešakyje ir už vakaro. Ypatingai ačiū vi
traukė “Gyvuok, Lietuva” sata chorui, kuris taip pa
ir kitas Lietuvių dainas. Ar vyzdingai užsilaikė laike
V- Greičius.
ne puiku! Iš to jaunimo ku praktikų.
ris taip mažai turėjo laike
lavintis savo tėvelių kalba:
Apsivedė.
Liepos 2 d.
šiandien taip šauniai dai čia apsivedė P. švelnis su
nuoja Lietuviškai. Ir taip žinoma vietos veikėja B. A.
numeris po numerio pynė Beleckiene. Šliubą ėmė ci
si, mirgėjo lyg Lietuvaičių vilinį. Kadangi abu jau
gėlių darželis per visą va
karą programas susidedan navedžiai yra pavyzdingi
tis tai iš solo, tai iš duetų, Lietuviai tai norisi nors
tai iš šokių, tai iš smuikos. trumpai suminėti apie jų
tai iš armonikos, kol į gala veikimą. P. Švelnis nėra
.ėl užėjo tas pats didžiulis taip senas Akrono gyvenojas, bet žinomas kaipo
imtas ir pasiturintis vai
Shepard ir Urbšaitis
Daugiausia veikia
1021 E. 77 St. ir 1127 E. 92 St kinas.
POPIERIUOJAM NAMUS
SLA. 198 kuopoj, kurios jis
ir maliavojam viduj ir iš lauko.
Dalyvauja
Darbas atsakantis ir kainos priei yra iždininku.
namos. Reikale kreipkitės į mus
iktiviai
įvairiose
komisijo
arba telefonuokit:
(23)
HEnderson. 2113
se ir savo pareigas atlieka
prideramai.
J. J. LAZICKAS
B. A. Beleckienė yra pla
JEWELER — RADIOS
čiai žinoma kaipo veikėja,
6407 Superior Ave. dalyvauja politikoje, daug
yra nuveikus kultūrinio
Prie E. 66th Street
—ENdicott 4638—
darbo meno srityje, nekal

PROBAK

bant jau apie veikimą Su
sivienijimui. Būdama SLA.
198 kp. sekretore daug pa
sidarbavo sutvėrime jau
nuolių kuopos; dirbo SLA.
auksiniame konkurse, gabi
organizatorė, ir pastarame
SLA. seime dalyvavo kaipo
delegatė. Reikia tikėti kad
jaunavedžiai pasiliks Lietu
viškame veikime ir toliau.
Nuo savęs linkiu jaunave
džiams laimingiausio gyve
nimo.
Nuolatinis “Dirvos” Skait.
Audra. Pereitą savaitę
audra su lietum aplankė šio
miesto pietinę dalį, Good
year Heights, apdraskė na
mus, nutraukė elektros vie
las, aplaužė medžius ir su
žeidė keletą žmonių. Pas
kui nuslinkus į Makadore,
audra dar daugiau nuosto
lių padarė.
Perkeltas. Buvęs Akro
no Lietuvių parapijos kle
bonas Kun. D. Alinskas,
kurį vyskupas buvo perkė
lęs Clevelandas į katalikų
akademiją kapeljonu, šiose
dienose tapo iškeltas į Can
ton. O., į Šv. Marijos ligo
ninę. Jei Kun. Alinskas tu1
retų nors kibirkštėlę Lie
tuvystės, galėtų daug pa
gelbėt Cantono Lietuviams,
nes ten jų yra keli desėtkai
šeimų ir neturi jokių inte
lektualių vadų.
Keliautojas.
Liet. Laivakorčių Agentų
Sąjunga Amerikoje
Rengia

Ekskursija į Lietuvą
ŠVEDU AMERIKOS
UNIJA
r

u
NEWYORKO i
KLAIPEDA

tbumpas kelias i LtETWA per Švediją

M. L. “GRIPSHOLM”

LIEPOS 30 d. 1932
Ten
Ten ir atgal
Trečia Klase $84.50
$141.00
Naudokis musų anktyvesniais ir
vėlesniais laivų išplaukimais:
S. S. Drottningholm Liepos 16
M. L. Gripsholni
Liepos 30
M. L. Kuugsholm
Rugp. 15
S. S. Drottningholm
Rugp. 25
M. L. Gripsholin
Rugs. 1
M. L. Kungsholm
Rugs. 15
Platesnių informacijų kreipkitės
į vietinį laivakorčių agentą arba

Swedish American Line
21 State St.

New York, N.Y.
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ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS

= Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio
= Įsibčgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit
=
sau tanką su Nauju Žaliu ETHYL GASOLINE

=

THE COLUMBIA REFINING COMPANY

=
E

=
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9b ’NIAGARA FALLS
One Way

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

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

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

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA-Tablets
Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo
tos 24 pusi, knygeles, “History of
RHEUMATISM’, su nurodymais ir
aprašymais reumatizmo perų, į
WELDONA CORTORATION

Desk 7, Atlantic City, N. J.

East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Ohio./'

Ask your Local Tourist or
Ticket Agent for nnu C&B
Line Folder, including Free
Auto Alaf) and details on
our All-Expense Trips.

Rgjg
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Liepos 15, 1932

DIRVA

j Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
DIRVA”, 6820 Superior Ave—ENdicott 4486—Atdara vakarais
IŠVAŽIUOJA Lietuvon. šį< ORLAIVIŲ LENKTYNĖ IR
ketvirtadienį apleidžia Cleve-! PARODA. Jau prasidėjo parlandą ir išvažiuoja Lietuvon davimas iškalno tikietų 1932
šie;
metų Nacionalėms Oro LenkAntanas Gurskas,
I tynėms, kurios prasidės Cleve
PIKNIKAS. Liepos 10 d.
Juozas česnavičius su sunum land Airporte Rugp. 27 iki Rug Collinwoodo Lietuvių parapija
Bronė Cornellienė.
sėjo 5 d. Tikietai parsiduoda turėjo pikniką parapijos darže,
Išplauks Liepos 15 d. laivu Hotel Cleveland.
žmonių buvo neperdaugiausia.
“Samaria” per Londoną į Klai •
Bus prirengta sėdynių del Malonų įspūdį darė moterėlės,
pėdą.
40,000 ypatų, taip kad per 10 kurios susėdusios po skarotais
Linkėtina jiems geros kelio- dienų lenktynių tilps 400,000 medžiais linksminosi, vaišino
nes.
žiūrėtojų.
viena kitą.
Šią vasarą dar bus ir dau
Tikietai nupiginta apie 25 ■Kiek teko girdėti, parapija
giau ekskursijų į Lietuvą. Ku nuoš. Generalė įžanga bus $1 rengs kitą pikniką Liepos 24
rie negalėjot anksčiau išvažiuo ir veltui vieta pasistatymui au d. savam darže. Bus duodama
ti, rengkitės dabar. Laivakor tomobilių.
visokių dovanų, žinoma tik at
čių kainos prieinamos — nuo
Tikietų vieta yra 223 Supe sižymėjusiems.
$84.50 ir aukčšiau, žiūrint per rior avė.', Hotel Cleveland builPo medžiu Sėdėjęs.
kur važiuojama.
dinge.
"Dirvos” Agentūra aprūpins
VIEŠAS PRANEŠIMAS
jus visais kelionės dokumentais
1,399 DIVORSAI. Tarp 4 d.
Clevelando
ir Collinwoodo
ir norintiems pagelbės išgauti Sausio ir 30 d. Birželio šymet Lietuvių įvairioms organizaci
gryžimo permitus.
Clevelande gavo persiskyrimus joms kurios tik rengia paren
nemokėkit muzikan
1,399 poros. Buvo paduota pra gimus:
DIDELIS “DIRVOS”
šymų nuo 1,734 porų, bet kitų tams daugiau kaip 60c į valan
IŠVAŽIAVIMAS
dą ypatai. Viskas nupigo, bet
nebaigta arba sutaikyta.
šią vasarą buvo jau visokių
979 divorsų aplikacijose ne kiti muzikantai dar vis reika
piknikų ir piknikėlių, bet to buvo jokio priešinimosi tai iš lauja po $1 į valandą.
kio. dar nebuvo koks atsibus vyro, tai iš žmonos pusės. Ka
Visų Draugas.
Liepos 24 d., gerai žinomoj An da neturi pinigų tai ir pešty
“Dirvos" nr. 28 klaidos patai
dersono farmoj. Kadangi da nių del persiskyrimų nėra.
syme
padaryta klaida, nes ku
bar yra sunkus laikai ir dau
nigas
kapinėse nedalyvavo. Tie
gelis musų tautiečių negali nie
VEDYBOS Ohio valstijoj per
žodžiai
nereikalingi.
Rep.
kur išvažiuoti del trukumo pi 1931 metus sumažėjo net 18,000
nigų, todėl “Dirva” surengė šį porų. 1930 metais apsivedimų
SLA. 362 kp. susirinkime 6
pikniką visai be jokios įžangos buvo 60,312, o 1931 metais jau
d.
Liepos nutarta panaikinti
visiems: vyrams, moterims ir 12,319.
Vedybų apretėjimas
duokles kurias nariai moka
vaikams, nežiūrint ar kas dir priskiriama depresijai.
ba ar ne. Bus gera muzika paCuyahoga apskrityje vedybos kuopos reikalams. Kurių yra
sišckimui, o vyrams galijotams sumažėjo nuo 12,295 1930 me užvilktos duoklės tie turės už
simokėti iki Liepos mėnesio, o
bus proga pasirodyti su savo tais iki 7649 porų 1931 m.
nuo Liepos mėn. nemokės kuo
stiprumu, nes bus traukimas
virvės tarp dirbančių ir bedar
56 nauji daktarai. Clevelan- pos reikalams.
Kp. org. A. Dubauskas.
bių. žodžiu sakant, bus tik do srityje gavo leidimus prak
ras bedarbės (piknikas.
tikuoti 56 nauji daktarai.
Mes pamenam kad “Dirva”
Geras Pigus Tabakas
nemažai prisidėjo prie surinki
100 užmušta. Clevelando gat Smulkus Cigaretų tabakas svaras $1
“ :»0c
mo Kalėdų Kaselių kurios buvo vėse automobilių nelaimėse iki Smulkys pypkei tabakas
THE CLEVELAND TOBACCO CO.
išdalintos bedarbiams. Tai nė šios savaitės pradžios jau už
Manufacturers and Importers
Fine Tobaccos
ENdicott 1266
ra abejonės kad ir šis „piknikas mušta 100 ypatų.
5512 St. Clair Avenue
bus patenkinimui tų kurie ne
Cleveland, O.
turi iš ko įžangos užsimokėti.
TAKSŲ sumokėjimo pasku
Kurie turit draugų bedarbių tinė diena bus Liepos 20 d. KuANT RENDOS
neturinčių kuo į piknikus nuva rie nori išvengti mokėjimo pa5
kambariai
su visais rakandais:
žiuoti, atvežkit juos savo auto baudos privalo užsimokėti iki radio, washing machine,
ir tt. Renmobiliais. Jiems niekas nekaš- Liepos 20 d.
da tik $20 į mėn. Reikalinga pora
be vaikų. Platesniu žinių kreipkitės
tucs, visą dieną bus pasilinks
Apskrities iždas taksų gau
C. F. PETRAITIS
minimas, šokiai, ir dar galės na sulyginamai mažai, nes di
G702 Superior Ave.
išlaimėti naudingų daiktų. delė daugybė žmonių neturj iš
KAMBARIS
Jonas Jarus. ko mokėti.
Išsiduoda kambaris vienam ar po
Prie to viso dar pasirodė kad rai vyrų visai prieinama kaina. Lie
šeimynoje. Kreipkitės
Iš SLA. 14 KUOPOS susirin iš taksų iždo kokie tai gabus tuviu 1236
EAST 81 STREET
kimo. Liepos 6 d. įvyko šios meklioriai per pora pastarų
Anelė, Mikalina
kuopos susirinkimas. Išdavus metų išgrobė virš $400,000. Pi ir PAJIEŠKOMOS
Marijona Kriščiuniutės. Prašo jų
komisijoms raportus, prieita nigų ir kaltininkų nesuranda. atsišaukti Jonas Janšaitis su savo
motina iš Lietuvos.
prie raportų seimo delegatų.
Pasirodė kad ne visi delegatai
PARSIDUODA NAMAS
VIETINIAMS
YALE Ave., arti E. 102 st. — 6
sugryžo pilnai seimu patenkin
kambarių namas, pavienis, kaina vi
“Dirvos" krautuvė atdara
ti. Tas galima buvo suprasti
sai žema, $4,900. Ilgas lotas, su
vakarais iki 8 vai. Turė
vaismedžiais. Garadžius. Namo vi
iš jų paaiškinimų. Buvo devy
dami kokius reikalus stenduje aržuolinės grindys, viskas ge
ni delegatai, bet plačius rapor
gkites ateiti iki tai valan
rame stovyje, verta $6,000.
H. E. FROST
10427 St. Clair avė.
dai.
tus davė du, ir abu skirtingus,
Eddy 1118J
Glenville 3156
Nekurie kėlė balsą kad raportus atmesti, bet tas neturėjo
reikšmės.
Paskui eita vėl prie seno da
lyko — kuopos finansų betvar
kės. čia vėl pasidarė tikra
kiaušinienė, ir tas tęsiasi jau
kelintas mėnuo o galo vis ne
simato. Del to lermo daugelis
narių nenori nei į susirinkimus
už pusmetį baigiantis Birželio 30, 1932 metų:
lankytis. Nariai pradėjo vieni
kitus ypatiškai užpuldinėti, o
TURTAS
tokie pasielgimai yra kenks
$ 10,854.76
Pinigų ant rankų
mingi organizacijai.
562,891.03
Paskolos
ant
mortgečių
Laikas butų tuos visus nesu
8,534.92
Paskolos
ant
akcijų
(stock)
sipratimus numesti šalin ir vi
37,350.00
Ofiso
budinkas
są betvarkę baigti. Nereikia ei
145.091.01
ti į susirinkimą prisirinkus tuš Kiti namai
300.00
U.
S.
Bondsai
čių argumentų, kaip nekurie
-'
97.05
Skolininkai
kalti
už
taksas
musų draugučiai daro; nereikia rėkti tiek kol net gerklės
$765,118.77
Viso
užkimšta, tas nedaro nieko geATSAKOMYBĖ
ro, tiktai suirutę susirinkime,
Anksčiau ar vėliau turės tas Running stock
$ 31,869.71
62,900.00
viskas būti sutaisyta.
Išmokėtas stock
34,200.00
Jonas Jarus. Pastovus stock
547,554.99
Depozitai ir nuošimčiai
34,232.82
N. Y. C. gelžkelio ofisų tar Rezervo fondas
19,204.84
nautojų apie 4,500 galės būti Nepadalinti pelnai
4,564.57
paleisti iš vietų už tai kad jie Tuotarpinis pelnas
28,500.00
nesutinka priimti 5 dienų dar Kolateralės paskolos
48.80
bo patvarkymą. Tarnautojai Escrow sąskaitos
2,043.04
yra organizuoti ir reikalauja Rezervas del taksų
kad butų garantuota 6 dienų
$765,118.77
Viso
uždarbis.

Iš Collinwood

Bedarbes
PIKNIKAS
Sekmadienį

Liepos-July 24
ANDERSON FARMOJE
Į pietus nuo Euclid Avenue

EKSTRA NAUJENYBE!
Šį smagų pikniką-išvažiavimą ‘Dirva rengia vi> siems Clevelando ir apielinkės Lietu
viams be jokios įžangos — nežiūrint ar
dirbi ar bedarbis. Nei vyrams nei mo
terims nei vaikams nereiks mokėti jokios įžangos
— šokiai per ištisą dieną prie geros muzikos vel
tui. Atsivežkit savo kaimynus kurie nedirba ir
negali niekur išvažiuoti. Atsivežkit jaunimą ir
mažus vaikus. Linksminkitės visi krūvoje!
Šiame piknike prie kitų dalykų bus virvės trau
kimas Bedarbių su Dirbančiaisiais. Laimėjusi pu
sė gaus dovanas. Taipgi bus daug dovanų dalyvujantiems, kurias gaus turintieji laimingus nu
merius. Pasinaudokite šia proga visi!-

PAJIEŠKAU savo^ brolėnų, An-' JIEŠKAU APSIVEDIMUI mergitano ir Petro Durasevičių. Seniau nos arba našlės farmerkos arba kuri
gyveno Clevelande, ir dabar rodos turi kiek pinigų, prie pirkimo farten gyvena. Prašau jų pačių atsi mos; amžiaus gali būti nuo 40 iki
šaukti arba žinančių apie juos pra 50; esu 47 m. našlys, neturiu vaikų.
nešti žemiau paduotu antrašu:
Turiu 2 namus, nerūkau ir negeriu.
Rašykit antrašu
(30)
K. Pempė
157 Gore Vale Avė. Toronto, Ont.
JOE EZDENOWICH
Canada.
208 W. Main St.
Westville, Ill.
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DABAR-DABAR!

Išpardavimas kokio Mes Niekad Neturėjom! |
Pirkdami dabar sutaupysit daug pinigo! |
59c
Vyrų išeiginiai marškiniai
.. 19c
Vyrų Rayon Apatiniai
.. 6c
Vyrų Vatines kojinės
Overalls ......... 69c
Vyrų
$11.00
Vyrų Vilnoniai Siutai
. . 88c
šiaudinės Skrybėlės .

Vaikų
Vaikų
Vaikų
Vaikų
Vyrų
Vyrų

Skalbiamos Kelnaitės 39c J
Biiuskos .............. . 33c:
Golf Kojinės ....... . !2c S
Maudymosi Siutai . 39c :
Maudymosi Siutai
. 98c :
Darbinės Kelnės
. 79c ;

THE KRAMER & REICH CO.

S| SVARBU PRANEŠIMA

7002-04 Superior Ave.
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ir Paskolos Knygutes.

MRS. A. JAKITBS
(A. JAKUBAUSKIENĖ)

Del aiškesnių žinių kreipkitės
šiuo antrašu:

BEN A. BRAZIS
Phone, HEnderson 2136

:

J

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

= 6221 Edna Avenue

(

ENdicott 1763
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ALBINA BEAUTY SHOP
HEnderson 9649
1330 Giddings Road
Atidarymo Proga — Moterims ir Merginoms
Specialiai Žemomis Kainomis
Shampoo and Finger Wave ..............................
50c,
Shampoo and Marcel ................................................. 50c
Finger Wave.............3..5c
Marcel.................. 35c
Oil Shampoo and Set $1.00
Henna rince and set 75c
Plain Facial $1.
Pimples and blackheads removed.
Permanent Wave, Complete $3 and $4
Kreipkitės pas savą Lietuvę specialistę.

Važiavimas įLiBtuvą darNepasibaige

Finansinė Atskaita
Lietuvip Taupymo ir Paskolos
Draugijos (Banko)

KITOS EKSKURSUOS
KURIE NORI IŠVAŽIUOTI I LIETUVĄ DABAR, ARBA IR KIEK
VĖLIAU, VISADA GALI GAUTI GERUS LAIVUS IR GERĄ PA
TARNAVIMĄ ATSIKREIPIANT Į MUS. DOKUMENTAI IŠGAU
NAMI Į KELETĄ DIENŲ. Prisidėkit prie vienos iš šių Ekskursijų

“Statendam” — Liepos 16 d. per Holandiją
“Gripsholm” — Liepos 30 d. per Švediją
“Majestic” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną

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

& KELIONEI DOKUMENTŲ kreipkitės į

Kreipkitės informacijų j:

i

Lithuanian Funeral Home

Parduodame popierą; popieruojame kambarius ir kvarbuojame
namus iš vidaus ir iš oro.
Su Lietuvių Bankos Taupymo
Knygutėmis pirksite lygioms
$1.00 už $1.00.
Todėl, kam reikalinga popierių
arba popieriuot kambarius, arba
kvarbuot namus—pasiskubinkite.

590 5 While Avė.

Kampas Giddings Rd.
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Dirvos” Agentūrą

“1-/1AX
DIRVOS
AGENTŪRA
V VU ”
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

