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AR LIETUVIAI GALES NU
SKRISTI LIETUVON?
Kongre

Massillon, O. — Ohio val ; Washington. —
stijos komunistai čia laikė sas pirm išsiskirstant per
savo konvenciją, bet ji bai leido $2,122,000,000 bedar Amerikoje ir Lietuvoje rastas, nors buvo skaitomas
gėsi nelaimingai kuomet j bės bilių, kuris liko Prezi paplito žinios kad du Lietu žuvusiu. Panašiai atrasta
200 delegatų, pavaišinti ko dentui Hoover’ui pasirašy viai lakūnai' — Darius ir ir tūli kiti lakūnai.
munisčių gamintu maistu, ti.
Girėnas — rengiasi kitą va Pavojinga lakūnui kristi
apsinuodijo. Po pavalgy To biliaus svarbiausi pa sarą skristi iš New Yorko žemyn ir į ežerą, ne tik į
mo, už kelių minutų kon- skirstymai yra sekanti:
per Atlantiką į Kauną.
jurą. Virš juros esti skir
Ar Lietuviams galima tas tumas ore. Staigi permai
*---------------------------------- vencijos salė virto sumiši 1. Sutvėrimas netikėto
mo scena, kada 200 žmonių fondo iš $300,000,000, glo bandyti ir ar galima tikėtis na oro kelių, miglos ir aud
JURŲ LAIVAI PRIEIS KREUGERIS PALIKO pradėjo raitytis vidurių boje Reconstruction Corp., kad jie nuskristų?
ros yra pavojingiausi lakū
MILŽINIŠKAS SKOLAS
PRIE VISŲ EŽERŲ
skausmais. Pribuvo 20 gy davimui tiesioginių pasko Kodėl ne, labai galima. no priešai. Virš žemės la
Švedų degtukų karaliaus dytojai ir 35 slaugės juoš lų valstijoms ir miestams Pirmiausia, Atlantikas— kūnai gauna apie orą pra
IR DARBININKŲ ŽINIOS
MIESTŲ
Kreugero, kuris nusižudė apžiūrėti. Jie buvo sugul sulyg jų reikalo.
tas vandenynas kuris kely nešimus, o išskridus virš
anksti šį pavasarį, finansi dyti ant žolės, paklodėse, iki 2. Viešų budinkų staty je guli, nėra platus toje vie Atlantiko kokį orą sutinki
Plieno gamyba Suv. Val
stijose nupuolė iki žemiau Washington. — Birželio nės pinklės dar vis teberez- galima buvo nuvežti į ligo mui skiriama $322,000,000. toje kur visi lakūnai skren tokį turi imti. Kurie lakū
sio laipsnio kokiame nebu 18 d. tapo pasirašyta senai giamos. Šiose dienose iš nines.
3. Reconstrukcijos Corp, da — tarpe Harbor Grace nai žuvo, galėjo žūti arba
vo per 30 metų. Birželio laukta Suv. Valstijų ir Ka kelta aikštėn kad Kreuger Komunistų paprotis yra turi teisę skolinti prie pir ir Airijos. Tiktai trys sa-. nuo oro arba nuo staigaus
mėnesį veikė bendrai imant nados sutartis atidarymui paliko savo ypatišku skolų boikotuoti bizniškas vietas mesnių sumų dar $1,500,- vaitės atgal du Amerikie puolimo į jurą lėktuvui su
jurų laivams kelio St. Law net. $225,000,000.
12 nuošimčių normalio.
ir restaurantus, taigi kon 000,000 viešoms ir pusiau čiai lakūnai perskrido At gedus. Nei vienas nesuLiepos' mėnesį šiek tiek rence upe ir Didžiaisiais Dedama visos pastangos vencijos delegatus pašerti viešoms įstaigoms ir priva lantiką toj vietoj į 11 valan gryžo pasakyti kaip dėjosi
atsigriebė, nes pasiekė iki Ežerais į Šiaurinės' Ameri išgelbėt nuo suirimo Švedų pasiėmė jų pačių bobelės, tinėms korporacijoms jų dų ir 36 minu tas. Gal jų ir nebuvo kam persergėt ki
Degtukų Kompaniją, kuri ir pašėrė....
16 nuoš. Tačiau nėra vil kos kontinento vidurį.
padėties sustiprinimui.
lėktuvas buvo vienas iš tų lakūnų nuo tokios pat
ties žymesniam pagerėjimui Sutartis, kuria dar turi atsidūrė krizyje del KruPrie
to,
nutarta
sutverti
greičiausių, ir jiems vėjai nelaimės. Kurie perskrido
užtvirtint Kanados ir Suv. gero nušeimininkavimo.
per visą vasarą.
eilę
namų
paskolų
bankų.
SUDEGĖ
CONEY
ISLAND
gelbėjo.
Bet jau 1919 me tie nepatyrė to ką patyrė
Valstijų kongresai, nustato
Kaip
greitai
prezidentas
i
REZQRTAS
tais
tą
vietą
perskrido du žuvusieji.
kad šios abi valstybės skirs
pasirašys
šį
bilių
taip
greit
Pirmieji
Atlantiką,
j pačią
New
York.
—
Liepos
14
Anglai
į
14
valandų,
su
tų
New Yorko valstijos iš- iš pusės $543,000,000 sumą BRANGSTA KIAULĖS IR
iš
tų
fondų
prasidės
ėmi

laikų prastu lėktuvu. Tas siauriausią vietą, perskrido
d. kilo gaisras garsiame reGALVIJAI
dirbystėse per Birželio mė išbūdavojimui 27 pėdų gi
nesį bedarbė pasididino 24 lumo vandens kelių į visus Surinktos valdžios žinios zorte Coney Island, kur bu mas paskolų, nes daugelis parodo kad lakūnai, jeigu Anglai 1919 metais, paskui
nuošimčiais ir neteko dar Kanados ir Suv. Valstijų parodo kad šymet Suv. Val vo susirinkę apie 100,000 valstijų ir įstaigų reikalau neišsuka iš kelio ir jeigu tik prasidėjo pasikėsinimai
lėktuvas nesugenda, nesu skristi iš miesto į mieštą.
bų apie 225,000 žmonių.
punktus prie Didžiųjų Eže stijose ukėse auginama žy žmonių pasilinksminti, kiti ja pagalbos.
siduria su didele rizika per Du Francuzai lakūnai skri
Pastarose dienose vienok rų. Tokis gilumas leis be miai mažiau kiaulių — sa ten buvo apsigyvenę ilges
do iš Parjžiuisfe į New Yorniam
laikui,
ugnis
išnai

pradėjo apsireikšti pagerė veik 90 nuošimčių jūrinių koma kad šymet jų turima
VIDURŽIEMIO PAMI Athėatiką Skrendant.
ką. Jie žuvo. Už keliui sa
Tiedu
Amerikiečiai
Lie

kino
keturis
kvartalus;
be
jimas: šelpimo įstaigos pa laivų priplaukti į miestus 3,758,000 mažiau negu per
ŠIMAS PIETŲ AME
vaičių
po jų žuvimo, Ąinepos
5
d.
nuskrido
iš
Harbor.
pastogės liko apie 3,000 gy
čiame New Yorke skelbia esančius Paežeriais.
nai buvo.
RIKOJE
rikiėtis
niekam nežinomas,
Grace į Berliną per 18 va
kad hiažiau bedarbių krei Prie to, Amerikos pusėje Tas pabrangins kiaulių ir ventojų. Nuostolių pada
Beveik
visoje
Pietų
Ame

lakūnas Lindbergh išskrido
landų ir 43 minutas.
ryta į $2,000,000.
piasi 'į' jas pagalbos.
bus įrengta 1,100,000 arklių kiaulienos kainas.
Iš daugelio miestų visoje spėkos elektros stotis.
Taip pat pastarose dieno Gaisrui kilus, kadangi rikoje dabartiniu laiku ei Berlinas arčiau nuo At- iš New Yorko į Paryžių.
šalyje ateina žinios apie at Šitas klausimas buvo tą se pabrango galvijiena — viskas buvo iš medžio ir iš na sumišimai. Ten dabar lantiko negu Kaunas, bet Jam pasisekė. Tas nutiko
musų lakūnams nereiktų vasarą 1727 metais. Po jo
sidarymą dirbtuvių kurios somas jau per 11 metų ir tas, sako, yra viltis ūkinin džiuvę, ugnis plito smar yra viduržiemis.
Už
mažą
nieką
Argenti

Berlino siekti, nes Berlinas bandė daugelis kitų, kurie
kiai.
Tūkstančiai
žmonių,
nedirbo ilgą laiką. Kad ne prie nieko nebuvo prieita. kams susistiprinti.
na
nutraukė
diplomatinius
nuo Airijos guli į pietry vieni žuvo, kiti perskrido.
užsidarytų tos kurios dirba Visą projektą išrengti, Žinovai sako kad kiaulės kurie buvo rezorto pasto
ryšius
su
Uragvajum.
čius, o Kaunas tiesiog į ry Darius ir Girėnas yra at
tai butų didelis pažengimas kaip tik sutartis bus abiejų ir galvijai gali išvesti šią gėse, klykdami bėgo iš vi
Brazilijoj prasidėjo revo tus.
sakanti lakūnai. Lėktuvą
sų
pusių;
kiti
tūkstančiai
nuo bedarbės.
šalį
iš
depresijos.
šalių užtvirtinta, truks de
liucija Sao Paulo valstijoje.
jie
turi pusėtinai gerą, tik
Kada
lakūnas
pasiekia
bėgo
iš
persirengimo
kam

šimts metų.
i• •
Brazilija,
nežiūrint
revo

jam
reikalinga tam tikrų
Airiją,
jo
visi
pavojai
pasi

barių,
palikdami
savo
rū

Sullivan, Ind. — Anglia Paežerių miestai kurie BONŲ ARMIJA NIEKO
liucijos,
pasisiūlė
tarpinin

prirengimų.
Viskas kitas
baigia.
Jeigu
lėktuvas
tvar

bus
ir
pinigus.
Manoma
NELAIMĖJUS
kasių streikui tęsiantis ir tik turi kokias industrijas
kauti
Argentinai
ir
Urug

priklausys
nuo
jų laimės.
koje,
galima
skristi
tolyn
į
kad išbėgiojo visi, bet po
SKIRSTOSI
badui pažiurėjus darbinin turės progos žymiai padi
vajui
jų
sutaikymui.
Atlantiko
pers
kridimas
rytus virš Anglijos, Šiaurės
Washington. —Liepos 16 pelenus j ieškoma lavonų li
kams į akis, tikima aštres dėti.
Čilėj
taipgi
pasikartoja
juros, virš Danijos, ir nuo jau nėra naujenybė, bet nudieną “bonų armija”, susi kučių.
nių susirėmimų vakarinėje
visokiausios revoliucijos ir Kopenhageno už trumpo lėkimas iš New Yorko į
Likusiems
be
pastogės
dedanti
iš
15,000
vyrų,
ku

Indianos dalyje, kur kasyk HOOVER NUMAŽINO
laiko jau matyt Lietuvos Kauną butų garbė Lietu
ri išbuvo čia keletą savai suteikta palapinės ir love pa-revoliucijos.
los ątsisako taikytis su sa
$15,000 NUO SAVO
Tarp
Bolivijos
ir
Para

pakraštis.
Jeigu ne, gali viams lakūnams ir nauje
lės.
čių laukdama iki Kongresas
vo streikuojančiais darbi
ALGOS
gvajaus
tęsiasi
nepabaigia

nybė viso pasaulio spaudai.
kur
nors
nusileisti.
nutars atmokėti visus bo
ninkais, o samdo streiklau
mas
karas
už
Chaco.
Jeigu
musų
lakūnams
su
Washington. — Prezi nus, patyrus kad Kongre PRASIDEDA RINKIMŲ
žius dirbti.
Peruvijoj eina naminiai jų lėktuvu prisieitų užtruk ANGLIJOS VAIDAI SU
VAJUS
dentas
Hoover Liepos 15 d. sas laikys paskutinį posėdį
Streikas tęsiasi nuo Ba
sumišimai,
ką pergyvena ir ti virš Atlantiko iki 16 va
AIRIJA
landžio 1 d., kada baigėsi numušė nuo savo algos 20 ip išsiskirstys vasaros ato 'Berlinas. — Hitlerio fa Ekuadoras.
landų,
ir
tai
nėra
perdaug,
šistai
pradėjo
smarkų
vajų
nuošimčių,
sumoje
$15,000.
stogoms,
surengė
demon

Tarp
Anglijos
ir Airijos
sutartis unijos su kasyklų
Veik
visa
Pietų
Ameri

nes
pasiėmus
gasoline
del
laimėjimui
Vokietijos
sei

ir
dabar
jo
alga
bus
$60,000
straciją prieš Kongresą ir
prasidėjo ekonominis ka
operatoriais ir šie atsisakė
ka kai skruzdės laksto-dir- 5000 mailių, lengvai gali pa ras, kurį sulaikyt kolei kas
mo
rinkimų,
kurie
bus
Lie

metuose.
Taip
pat
įsakė
atmaršavo
prie
pat
durų,
atnaujinti sutartis, norėda
numažint 15 nuoš., po $2250, šūkaudami ir keldami savo pos 31 d. Hitleris pradėjo ba kovos darbą, nieko dau siekti Kauną į 38 valandas, negalima. Airijos preziden
mi numažinti mokestis.
skaitant iš New Yorko.
Isavo vajų Tilžėje, garsiai giau.
nuo algų Vice Prezidento reikalavimus.
tas De Valera lankėsi Lon
Skaitant visam keliui 38 done ir tarėsi su premjeru
ir kabineto narių. Jie iki Eks-kareivių vadai reika rėkdamas kąd “nauji Vo
Sprogo laivas. Alexan šiol gaudavo po $15,000, da lavo kad Kongresas vėl su kietijos valstybės stulpai 21 UŽMUŠTA TEATRE valandas yra sulyginamai MacDonaldu, bet abu pasi
dria Bay, N. Y. — Liepos bar gaus po $12,750.
sirinktų kaip greičiausia kuriuos jis pastatys busią Talcahuano, Čili. — Lie labai daug išbūti ore. Ta rodė užsispyrę ir prie nie
19 d. pirm laiko sprogo di Prezidento alga pakelta galės ir perleistų bonų bi garbė, laisvė ir duona”.
pos 14 d. kilo mažutis gais čiau daugiau negu pusę ke ko nepriėjo.
namitas įrengtas ežere iš iki $75,000 1908 metais lai lių, nes jeigu tas nebus pa Berline vienas Hitlerinin ras kuris nebūtų niekam lio lakūnai buna virš saus- Airijai atsisakius mokėti
sprogdinimui akmens dug ke Taftd prezidentavimo. daryta bedarbiai buvę kar kas savo kalboj pasakė kad blogo padaręs. Bet kaip žemių, arba pakraščiais.
Anglijai žemės mokestį, ši
no. Laivui nespėjus pasi
Tiesa, gali jiems nepasi pastaroji uždėjo dideliausį
eiviai susidurs su sunkia jų kovos frontas yra prieš tik kas tai suriko “dega!”
traukti nuo tos vietos, lai
DAUG PRIGeRė
katalikų bažnyčią kaip ir visi šoko bėgti laukan, ir sekti, nes tai yra rizikingas muitą ant Airijos produk
žiema.
vas susprogdintas ir septy Nice, Francuzija. — Po Buvo pašaukta policija prieš Marksistus. Ir tie ir iš 800 dalyvavusių teatre žygis. Bet daug lakūnų už tų. Tas sukels Airijoje di
ni darbininkai užmušti, ke smarkaus lietaus užtvinus eks-kareivius vaikyti šalin, tie, sako jis, veda prie bol 20 vaikų užmušta.
simuša beskraidydami virš delę bedarbę.
liolika kitų sužeista.
upei Paillon, surasta septy įvyko susistumdymų ir su- ševizmo.
žemės, kurie niekad nėra Anglija nesutinka visiš
ni lavonai prigėrusių žmo sidaužymų. Vyriausias jų Centristų (katalikų) par KARŠČIAI IR MIRTYS buvę virš juros. Lakūnui kai paliuosuoti Airiją nuo
Barberton, O. — Valdžia nių. Spėjama kad galėjo vadas tapo areštuotas iki tija reikalauja prezidento Pereitą savaitę siaučiant mirtis neskirta tik skren savęs, nors suteikė Laisvos
davė užsakymą Babcock & prigerti daug bedarbių ku neprižadėjo su savo pagel- Hindenburgo sulaikyti fa karščiams Suv. Valstijose dant per vandenis. Skirtu Valstijos teises.
Wilcox Co., padaryti Hoo rie gulėjo po tiltais.
bininkais palaikyti vyrus šistų įžeidinėjimus katali- buvo apie 30 mirčių iš tos mas tik tas, jeigu lėktuvas
ver tvenkiniui Nevada val
tvarkoje.
kiškos tikybos.
priežasties.
sugenda esant virš žemės,
IŠVERTĖ PRŪSIJOS
stijoje $10,900,000 vertės APMAŽINO VALDŽIOS
Laike karščių apie pusė daugelyje atvejų lakūnai
VYRIAUSYBĘ
rynų. Vietoj daryti jas čia,
IŠLAIDAS
MASKVOJ PRITRUKO
Perkūnas laikosi seno pa miršta nepernešdami šilu nusileidžia pasitaisyti jeigu Berlinas. — Liepos 20 d.
kompanija statys dirbtuvę Washington. — Prieš iš
VODKOS
pročio. Altoona, Pa. — 10 mos, kiti besigelbėdami nuo tik staiga nepuola. Jurose Vokietijos kancleris Franz
tenai ir gamins rynas vie siskirstymą, Kongresas pa Maskva. — Šį miestą už d. Liepos čia siautė smarki šilumos prigeria.
jau nusileidimas kitokis, bet von Papen varu išvertė 14
skelbė kad šymet nuo val klupo svarbesnė “pagada” perkūnija su lietum. Lake Aberdeen, Miss., dvasiš ir tai, jeigu staiga nekrin metų valdžiusią Braun’o
toje.
r?-——: ■_ - "
džios įvairių išlaidų numa negu laikas nuo laiko už mont parke po dideliu me kiai pranešė iš sakyklų jog ta, išlieka gyvi. Štai nese vyriausybę. Braun apkal
Prigėrė. Meksikoje, už- žinta virš bilijonas dolarių. klumpa laukus. Maskvoje džių subėgo daug žmonių pavelys parapijonims suei- nai Lenkas lakūnas, pakly tintas davime laisvės ko
tvinus upei Saltillo, po di Pirmiau federalinės val šiose dienose pritruko vod- nasislėpti nuo lietaus. Žai ; ti į bažnyčią dėvint maudy dęs juroje, nusileido toli iš munistams kelįi riaušes.
delio lietaus, prigėrė 9 ypa- džios metinės išlaidos buvo kos. Sakoma kad tas išti bas trenkė į medį, užmušė mosi kostiumus, kad tik kelio pietuose, bet matomai Prūsijos ribose ineina
Berlinas ir ,visas Branden
tos. Nuplauta namai ir nu $5,026,046,000. Dabar nu ko delei transportacijos ke tris žmones ir daugeli pri nesėdėtų namie ir neapleis- galėjo pasileisti, o ne kris burgas. Otto Braun yra so
nešta žmonės. .
mažinta iki $3,886,192,000. blumų ir tik laikinai.
trenkė.
I tų maldų.
ti, ir -fio savaitės laiko at cialistas.
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Liepos 22, 1932

— Jeigu lauksim ryto
—Nugi ar neteisybė: ar
jaus, gal laivakortės nebus vanduo nekyla į viršų? —
geros gryžimui, o aš netu sakau aš.
riu pinigų, pėkščiam perto — Tiesa, bet tai todėl kad
Chicago, Ill. — Liepos 13 1) Fondo kasininkas, prišią vasarą dar nebuvo.
ji, — sakau aš.
krintantį vandenį iš apačios
Per kelias dienas siautęs d. Lietuvos konsulato raš ima jam prisiųstas aukas
—
Nesirūpink,
viskas
bus
papučia smarkus vėjas ir
tinėje įvyko įvairių Lietu šiam reikalui.
KAIP SUNKU POLITI karštis laikinai tapo, pra vių visuomenės grupių, or
gerai.
Čia
išlipom
tik
padalį neša į viršų. Šiaip gi
2) Tas aukas kasininkas
šalintas.
KIERIUS NUBAUSTI
sidairyt
po
Kanadą,
pasil

visas
-vanduo puola žemyn.
ganizacijų bei spaudos at sudeda fondo globėjų nu
sėt
vieną
dieną,
pavakaye
Privažiuosim
prie briau
Miesto majoras Kline ir Mažina algas. Allegheny stovų susirinkimas, kuria matytoj vietoj (banke).
trauksim
į
Niagarą,
—
sa

nos,
pamatysi,
— sako jis,
buvęs reikmenų supirkėjas apskrities viršininkams ta me dalyvavo 18 asmenų. 3) Fondo globėjai šiam
ko
jis.
Na,
netrukus
privažia
Succop, dabar atstatytas iš po apkapotos algos net Susirinkimą atidarė Konsu reikalui surinktus pinigus
—
O
kažin
alaus
ar
čia
vom, ir buvo gerb. redakto
tos vietos,'tapo atrasti kal $2,114,853 žemiau 1931 me las Kalvaitis, kuris pasiūlė gali išmokėti Lietuvių skri
turi? Juk čia Kanada, — riaus teisybė: vanduo puo
tais 29 punktais už naudo tų algų ir $694,913 žemiau išrinkti susirinkimo pirmi dimo per Atlantiką organi
sakau aš.
lė, krito, ritosi, slinko, smu
jimąsi miesto pinigais reik šių metų nustatyto biudže ninką ir sekretorių; pirmi zavimo komiteto nutarimu
Tuojau
nueinam
Į
pasto

ko, čiuožė ir dar kaip ki
menis superkant už piges to. Tas padaryta po sena ninku išrinkta p. Kalvaitis, ir tik -įsitikinę kad skridi
gę,
gerb.
redaktorius
už*taip ėjo žemyn ir žemyn,
nes kainas ir iš tų vietų toriaus Coyne ištyrinėjimo o sekretorium Kapt. P. Jur mas bus tikrai Įvykdytas.
f
undi
ja,
geriam.
Apsilaipavirsdamas
į putas, o tik
kuriose daugiau duodavo kodėl Allegheny apskrities gėla.
4) Jei del nenumatytų
žom.
Ale
į
galvą
tas
alus
GERB.
SPRAGILO
KE

jo dalį vėjas iš apačios mu
kyšių, bet teismas nesisku valdžia tiek brangiai atsi Kapt. Darius priminė sa priežasčių skridimas neįvy
tai
nei
stukt.
Mislinam
sau
LIONĖ
Į
NIAGARšė į viršų.
vo
pasiryžimą
su
lakiinu
S.
bina išnešti nuosprendžio eina. Paaiškėjo kad aps
ktų tai pinigai grąžinami
kodėl
taip
yra.
NeišniisliPUOLĮ
Vanduo puola taip didekokią bausmę jiedu turi pa krities lėšomis mito visokie Girėpu skristi į Lietuvą. aukotojams, proporcin g a i
nam,
ir
tada
klausiam
kitų.
liu-ilgu
plotu ir taip žemaikelti už tai.
“parazitai, tranai ir pensio- Jiedu yra pakankamai pri atskaičius padarytas būti Aną dieną žiuriu parašy
Mums
paaiškina
kad
jeigu
giliai
kad
jo puolimas su
Jų teismas buvo bešališ nieriai”. Iš apskrities ėmė tyrę lakūnai ir išstudijavę nas išlaidas.
ta “Dirvoj” kad Toronto
nori
tikro
alaus
turi
važiuot
į
daro šimto miškų ošimo
kas, kitame apskrityje, bet į algas armija politiškų dai astronominę n a v i g a ciją. 5) Fondo globėjai veda Lietuviai rengia išvažiavi
nuo apkaltinimų neišsisuko, j bininkų kurie dirbo ne vi Tas žygis reikalauja ne tik šiam reikalui aukų knygą mą Į Niagarpuolį ir užkvie- net Į Kiubeką, ba čionai, garsą.
nes įrodymai buvo labai suomenės darbą, bet savo drąsos bet ir kitų paramos. ir dalina aukotojams skri čia ir Dėdės Šamo žemės sako, “drai”, čia gavot tik Vienoj vietoj yra išlenk
Drąsos jiems netrūksta, tuo dimo rėmėjų bilietus.
aiškus.
Lietuvius atvažiuot pasi “nyr-bur”. Va tai tau , ir tas kaip padkava Kanados
viršininkų politikas varė.
“šlapia” Kanada!
vandenpuolis; tarpe yra
labiau kad yra prityrę la Fondo globėjais išrinkti: matyt su Kanadiškiais.
Sakoma dąr reiks laukti
Iki
nuvažiuosi
į
Kiubek
sala, o už jos prasideda pla
60 dienų iki tie politikieriai
kūnai. Papasakojo apie ki Konsulas Kalvaitis, Adv. K. Misliu sau, eisiu pas gerb.
arba
į
Montreal!
tai
pereis
tus Amerikos vandenpuolis,
išgirs kokią bausmę jiems LONDONAS, Anglija tų lakūnų skridimą per van Gugis, Kun. Vaičiūnas, L. “Dirvos” redaktorių ir pa
denynus. Priminė kad Len Šimutis ir J. Krotkus.
teismas skiria.
sisiūlysiu kad leistų mane ir noras alaus. Sakom sau, bet jo briauna tiesi ir van
Bet teismai su paprastais Smuklėms blogi laikai. kų lakūnas Hausner vos du Į skridimo organizavimo ten važiuot, ba kaip toks palauksim iki Amerikoj pa duo slenka žemyn kaip nuo
stalo.
žmoneliais greitai apsidir Čia labai pastebima tai vie metu skraidė, viršum At- komitetą išrinkti:
slaunus Kanadiškių išvažia sidarys “šlapia”.
Gerb.
Redaktorius,
kaipo
Privažiuojam ir Viktori
ba. Štai Westmoreland ap nur tai kitur užsidarymas lantiko nukrypo apie 40%
Kons. Kalvaitis, p. Kal- vimas surengta tai reika
labai
nusidirbęs
žmogus,
jos
parką. Redaktorius pa
skrities kalėjime tapo už įvairių skystimėlių parduo nuo savo lėkimo krypties. vaitienė, p. Kirienė, Adv. linga kad svietas apie jį ži
tuoj
j
ieško
kur
maudytis
ir
sako
kad čia bus Torontie
daryti ,du bedarbiai — vie tuvių. Karčiamų čia liko Tai jau perdaug: leistina Vasalis (Va Salle), Kapt. notų ir užtai aš turiu ten
ilsėtis,
o
man
kas
tas
!
Aš
čių išvažiavimas. Sutarėm
nas baltas, antras negras— kur kas mažiau negu buvo nukrypti apie 5';. Paaiš P. Jurgėla (Jurgelevičius), apsilankyt ir aprąšyt.
jau
antras
metas'
kaip
ilrytoj čia apsilankyt, ir pas
už neužmokėjimą mokyklos keli metai atgal.
kino kad mano naudotis ke B. F. Simons-Simokaitis, p- Nueinu pas gerb. redak
siuosi,
ir
norėdamas
tierankui nuvažiavom per tiltą į
taksų po $5.25. Jie tuoj už Ne tik alus bet ir,šiaip turiais navigacijos budais. lė Gaižaitė, stud. Geležiny- torių ir sakau:
,du.
Klausiu
kur
tie
dideli
savo
pusę, į Niagara Pails
daryti kalėjiman ir turės svaiginanti gėrimai yra kur Lėktuvas turi būti gerai tė, A. Nausėdienė, p. Zy- — Aš labai norėčiau va
miškai,
apie
kuriuos
“
Dir

miestuką.
Ale ar žinot ko:'
sėdėti iki gaus iš kur nors kas brangesni. Karčiamų techniškai parengtas toli montas ir p. Vaidyla.
žiuot pasimatyt su Toron
vos
”
korespondentai
taip
ugi
pasigert,
ba “šlapioj”
pinigų.
užsidarymo tiesioginė prie mam skridimui. Gazolino
P. Jurgėia, tiškiais, o aš misliu kad ir
daug
rašo
;
sakau
gal
gau

Kanadoj negaunam, dau
Juos, areštavo taksų ko žastis yra sumažėjimas lan mano imtis 5000 mailių ke
Susirinkimo sekr jie labai norėtų mane ma
siu
medžių
kirst
iki
rytogiau turėjom pasitikėjimo
lektorius, kuris į metus al kytojų del kainų brangu liui skristi. Iš New Yorke
tyt, tai užmokėk man ke
ja
’
ųs,
tai
than
bus
pasilsis.
“sausai” Dėdės, Šamo žeme
gų gauna iki $18,000. Pa mo. Taikantis prie kainų, į Kauną tikisi nuskristi per
lionę, aš nuvažiuosiu Į NiąAle
sako,
niiškai
toli
iš
čia.
lei
• • • ii ,
;i i■,
sirodo kaip sotus alkano kad butų pigiau, kai kurie 38 valandas. Reikalinga
garpuolį ir aprašysiu viską
ir
jų
nematysi.
1
nenumano.
>
gėrimai, alus ir kiti, nutolo tik Amerikos Lietuvių vi
“Dirvai”, tai jums bus dau
— Tai čia nėi'a kas veikt,
nuo savo buvusio gero sko suomenės finansinė para
giau biznio.
važiuojam
nors tą Niagar
— Ačiū tau, gerb. Spra
ma pirktam lėktuvui galu
RED. ATSAKYMAS
Pranašauja geresnius lai nio.
puoli
pamatyt,
sako labai
, APLINK APSIDAIRIUS gile, už tokį sumanymą. Bet
Darbai
rūbų
siuvyklose
tinai
pritaikyti
tolimam
kus. National Steel Corp,
gražu kai naktį apšviečia
Dr. S. Biežiųį, Chięago.Apsivedė. Rožė Gičaus- aš jau anksčiau žinojau
tarybos pirmininkas sako šiuo tarpu šiek-tiek page skridimui.
visokiais
žiburiais,
—
sakau
“
Dirvos
” nr. 20 tilpę “Pa-,
Po to prasidėjo ilgos dis kienė, našlė, suėjo Į šeimy- apie tą Torontiečių išvažia
kad bėgyje 60 dienų pradės rėjo.
aš.
'
tariniai
”
, po kuriais matėsi
rodytis gerėjimas laikų ir Tai bent atmintis miru kusijos del skridimo gali■ ninį gyvenimą su Lietuviu vimą tai ir aš manau va Musų šonkauliai irgi no Dr. S. Biežio parašas, buvo
žiuot, — sako jis.
pradės atgyt bizniai ir dar siai žmonai. Nesenai čia mumo. Į daugelį įvairiųi B. Seimsz, eks-kareiviu.
ri matyt tą vietą kur van perspausdinti iš vieno 192!)
Linkėtina jaunavedžiams Aha! misliu sau! Kaip Į
bai. Sako, reikia kad žmo mirė Lietuvio N. J. žmona, klausimų atsakinėjo Kapt.
duo
puola, todėl gerb. re m. Lietuvoje leisto nuplė
Najorką arba Į Picburką
nės tik biskelj patėmytų jog 63 m. amžiaus. Jos vyras Darius. Po šių diskusijųi laimingo gyvenimo.
daktorius nusamdo auto šiamo 'kalendoriaus.. Tie
darbai gerėja, jie gaus dau savo kambaryje įsitaisė jos buvo priimta tokia rezoliu Mirė. Liepos 15 d. persi tai mane siunčia, o į Kana mobilį ir mes pleškam per “Patarimai” buvo atspaus
skyrė su šiuo pasauliu Juo- dą tai važiuoja pats! Mat
giau ūpo ir patys pradės atminčiai pagarbos ženklą, cija:
Kanados kampą linkui to dinti ant kitos pusės 'dienos
Kadangi
Lietuviai
lakū

■ zas Juškevičius, 70 m. am- žino kad Kanada “šlapia”!
pastūmėti prekybą ir viską degindamas dvi žvakes die
garsaus
Niagarpuolio.
numerio. Iš kur kalendo
reikalingo laikų pagerini ną ir naktį. Toks atsitiki nai Kapt. Steponas Darius; žiaus. Senelis per ilgus me- Ale paskui klausau sako:
Dairomės
aplinkui
ir
ma

riaus leidėjai juos paėmė
— Kaip tu, gerb. Spragi
mui.
mas farp Lietuvių yra ne ir lakūnas Stasys Girėnas; tus sirgo inkstų .liga. Ve
tom:
laukai
nusėti
kvie
mums
nežinoma. Panaudo
yra pasiryžę 1933 metų va lionis paėjo iš Kuršėnų, pa le bedarbis tai važiuojam
paprastas.
čiais,
kurie
jau
sunokę
ir
jome
tą
straipsnelį kolum-.
Smarki perkūnija. Per Šis pavasaris buvo lietin sarą skristi lėktuvu iš New liko žmoną, vieną sūnų ir kartu, galėsi pamatyt Ka tokie gražus kad tik žiūrėk nos užpildymui, ir nemato
nadą ir pasimatysim su
eitą penktadienį Pittsburgo gas, taigi turgų dienomis Yorko į Kauną per Atlanti- tris dukteris, visos veduir gerėkis. Sakom sau, tai me kad butų reikalas delei
Torontiečiais.
ko
vandenyną
ir
jau
yrą
!
sios.
Dvi
gyvena
Daytone,
sritį užklupo baisi žaibų ir įvairių daržovių nestokuošymet
duonelė ir vėl bus to laikraštyje komentuoti.
Man net seilė per barzdą
perkūnijų audra, kokios čia ja.
t
Kalnavertis. savo lėšomis įsigiję tam ti B. Radauskienė ir L. Sta
pigi.
Jau
vietomis kviečiai Jeigu tie “Patarimai” ne
kslui $16,000 vertės lėktu nevičienė, o viena Clevelan- nubėgo kaip gerb. redoktonukirsti,
kitur
pradės kirs tamistos rašyti, kaip sako
vą;
de. Palaidotas Memorial rius taip pasakė. Nudžiu
ti
sekmadienį
praleidę.
Ne te, tai gal Lietuvos spausKadangi tas jų žygis tu kapinėse. Laidotuvių par gau, ale paskui vėl klausiu:
tuvninkai sumaišė parašus,
— Abu važiuosim, tai iš spės jų niekas sugadyt.
rės istoriškos vertės, pla eigas atliko graborius A. J.
Na
ir
bešnekant
prisiar

o
gal galėjo parinkti iš ku
kur aš gausiu kelionei pi
čiai visame pasaulyje pa Keydiszius.
tinam
prie
Niagarpuolio.
rios
• nors tamistos knygos
garsins Amerikos Lietuvių
Reikia pastebėti ir kartu nigų? Jeigu mane redak
Ištolo
žiuriu
ir
matau
ir
ar
straipsnio,
seniau kada
vardą ir suteiks didelės papeikti nekuriuos velio- cija siųstų tai ir užmokėtų
LABAI UŽIMANTI KNYGA SKAITYTI
sakau
gerb.
redaktoriui:
rašytų.
garbės pačiai Lietuvių tau nies šeimos narius, kurie kelionę, — sakau aš.
— Ar tai čia tas garsus
tai, iškeldamas ją į aukštos jaučiasi komunistais, Ant — Nesirūpink, žinai kad
Niagarpuolis?
1932 METU BONŲ
civilizacijos tautų tarpą, ir velionies karsto buvo už “Dirva” gauna dykai lai
—
Taip,
tai
čia.
Ar
ne
KUPONAI
Kadangi minėti lakūnai, tiestas raudonas skarmalas vakortes važinėt ne tik į
stebuklinga vieta? — sako
pirkdami lėktuvą, sudėjo — bolševikiška vėliava. Ne Lietuvą bet ir į Buffalo.
Bonų kuponus galit pri
visus savo pinigus ir netu tik Lietuviai bet ir svetim Taigi duos ir tau laivakor jis.
siųsti
kaipo užmokestį už
— Tikrai stebuklinga: ar
ri lėšų tam žygiui galutinai taučiai iš to piktinosi. Nors tę ir važiuojam!— sako jis.
“
Dirvą
”
ir už knygas.
tai čia darosi debesys? Ma
įvykdyti, nes tas lėktuvas tie raudonukai sakosi pasi- — Ale kaip bus su mano
reikia pritaikyt specialiam liūosavę nuo religiškų prie šonkauliu: ba kur tik aš tot, vanduo nuo čia kyla į
viršų, o ne žemyn puola, J. ŽEMANTAUSKAS
skridimui per Atlantiką, o tarų, bet pasirinko dar ar tai ir ji, — sakau aš.
kaip jus man pasakojat, —
Viešas Notaras
tam tikslui reikės apie 4000 šesnės rūšies prietarus — — Gausim ir jai laivakor
sakau
aš.
“Dirvą”, “Vjenybę” ir
Užrašo
dolarių.
kraujo reikalaujančių fa tę ir važiuojam visi!
kitus tautinius laikraščius,
—
Gerb.
Spragile,
turė

Tat susirinkimas, pritar natikų. Tas raudonas skar Išvakaro sėdam i laivą:
tum daugiau išmanyt negu
130 CONGRESS AVE.
damas tam patriotiškam malas reiškia diktatoriaus gerb. redaktorius su savo
WATERBURY, CONN.
tiek,
—
sako
jis.
šonkauliu ir aš su savo, at
Lietuvių žygiui ir įvertin Stalino brostvą.
damas lakūnų pasiryžimą Sveiksta. Iš po tonsilų siranda ir daugiau žmonių,
bei pasiaukojimą tam tiks operacijos gerai sveiksta ir važiuojam pamatyt Ka
lui, nutarė:
Vytautas Vilimaitis Jr. Jis nadą ir Torontiečius.
1) įvairiais budais remti čia yra žinomas kaipo ge Važiuojam laivu, kaip i
LIETUVIŲ AMERIKOJE
tą kilnų sumanymą;
riausias vietos Lietuvių Lietuvą ir šnekamės kokius
2) tuo tikslu sudaryti: a. smuikos griežikas. Tikima gerus laikus turėjom plauk
I
! Lietuvių skridimo per At si iš Vytauto susilaukti dami plačiom mariom keli
307 W. 30 Street
New York, N. Y. S
lantiką organizavimo komi dar daugiau palinksminimo metai atgal.
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvi^' K
tetą tam skridimui organi kai pasveiks ir padidės jo Kitą rytą išlipam iš lai
'
Kolonijose.
B
zuoti, propaguoti ir kito energija po atsiskyrimo su vo Buffaloj, pervažiuojam
Turtas: $1,404,038.14
g
į Kanados pusę, ir dairau
kiais budais remt, ir b. Lie tonsilais.
s. L. A. turį keturis apsaugos skyrius: $150; $300; SGOO, ir $1,000. n
tuvių skridimui per Atlan Parapijos bazaras dar tę si kur tie Torontiečiai. Re
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
į!
<
tiką remti fondą skridimo sis Liepos 21, 22 ir 28 dd. daktorius sako:
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- H
rėmėjų aukoms rinkti ir parapijos darže. Patartina — Čia dar no Niagara, i kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis y
Su daugeliu paveikslą.
156 pusi, didumo.
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- M
joms sunaudoti minėtam Lietuviams lankytis, gau čia Torontiečių nebus, o 3•4 ganizacijos
priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų
Kaina buvo $1.00.
Dabar tik 50c.
prie
to
dar
tik
šeštadienis,
prakilniųjų
tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir
sit
progos pasilinksmint ir
^skridimui įvykdyti.
i
3 mergaites ' prie Susivienijimo.
kaipo vienos te-Į o jie atvažiuos sekmadienį, H
Susirinkimas taip pat nu- pasikalbėti
]
Informacijų kreipkitės j S. L. A. Centrų aukščiau paduo "1^
REIKALAUKIT “DIRVOJE”
vynės
Lietuvos sunai ir Taigi" tik rytoj su jais susi-į
antrašu arba į vietinių kuopų valdybas.
statė
bendrus
dėsnius
šio
’
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
D.” Rep.j eisim.
1
lfondo globėjų veikimui:
<
dukterys.
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apačios mua taip dide■ taip žemaipuolimas sū
niškų ošimo

j yra išlenka.va Kanados
tarpe yra
n-asideda plavandenpuolis,
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300, ir 51,000.
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A LOSS FOR THE LITHUANIAN CULTURE

SEKMADIENI, LIEPOS 31 D
Pradžia 10 vai. ryto

The whole of the Lithuanian Garbę”. The poem reflected
WILLO-WEST SODNE
cultural world was saddened on his youthful nature so he re
Susivienijimo seimas jau'
83rd St. ir Willow Springs Rd.
Negailestinga mirtis at learning that the poet Mairo worked it in a more mature
praėjo, smarkioji agitacija
BEREIKALINGAS
nis
—
Jonas
Mačiulis
—
died
style in 1907 and called it “Jau
ėmė iš Lietuvių rašytojąatslūgo, kuri buvo sujudi
PROGRAMAS — ŽAIDIMAI — DAINOS
GARBĖS PRIME
June 28. Lithuanian art lost noji Lietuva”.
poetą
Maironį-Mačiulį,
ku

nus visus Amerikos Lietu
šokiai prie puikios muzikos nuo ryto iki vėlai nakties.
TIMAS
ris buvo vienas iš kelių one of its very brightest lights After some further study in
vius. Socialistai, kurie buvo
with the passing of Maironis,
pasimoję pasigrobti SLA. į “Lietuvos Aidas” Liepos šimtų Lietuvių kunigų, ku for he was regarded and es Switzerland Maironis was in Pastaba: Willow Springs galite pasiekti visais keliais: Ar
Ave., 79th St., 95th St., 111th St. Važiuokit iki Willow
savo mirtinus nagus, fakti- 1 d. laidoje įdėjo “Eitos” rie buna tik kunigais. Mai teemed as the greatest poet as vited to accept a professor’s cher
Springs
per Desplantes River tiltą, už tilto apie pusė mailės
nai pralaimėjo. Liko jų vie pranešimą apie sumanymą ronis buvo ne tik kunigas yet produced by Lithuania. chair at the priests’ Academy pamatysit iškabą WILLO-WEST ir ten sukitės kairėn pusėn
nas žmogus, kuris turi ma Kapitono Dariaus ir lakū bet ir tautos gaivintojas. And the Lithuanian nation lost in St. Petersburg. He accepted važiuojantieji iš Chicagos.
žos svarbos kaipo vienas no Girėno skristi per At- Kas įvertina tautinį Lie one of its staunchest patriots, and held the chair for fifteen
asmuo. Pild. Taryba dabar lantiką į Lietuvą, bet apra tuvybės darbą tas gerbia for Maironis’ love and sacrifice years. Then, in 1909, he was “MARGUTIS” jau pilnai pa WESTERN Electric kompa
susideda didumoje iš tauti šymo pabaigoje atiduoda rašytoją Maironį, nežiūrint for Lithuania will probably appointed rector of the semin sirengęs šauniam piknikui šį nijos darbininkai gavo tris sa
kad jis atstovauja tam tik
ary for priests in Kaunas. sekmadienį, Liepos 24 d. Pik vaites atostogų — dvi apmokė
ninkų ir sandariečių.
nepriklausantį kreditą vie
never be equalled.1
rą
luomą,
dvasiškiją.
Jo
When
the University of Lithua nikas įvyks visiems žinomame tas ir vieną del taupos. Tai
Kuomet socialistai grie nam laikraščiui, ‘Draugui’,
Maironis was born on Sepdainos,
eilės
ir
visi
literatiš

nia
was
established he accepted Birutės Darže. Iš rytinių vall- vis geriau kaip nieko. West
bėsi kraštutinybių, kad žūt sekančiai:
tember 21, 1862, near Rasei
ki
kuriniai
parodo
jo
tau

the
chair
of professor of theo stijų atvažiuoja svečių daini- ern Electric Co. darbininkai ir
būt pasigrobti SLA. savo “Numatomam skridimui
niai, in central Lithuania. He
tos
meilę
ir
gilią
tautinę
są

logical
philosophy
in addition stijų atvažiuoja svečių daini taip nedirba pilną laiką: Ben
politikos kromeliui, prie to per Atlantiko vandenyną
attended the Gymnasium at
monę.
to his work at the seminary. ninkų — Olšauskas ir Katkaus- drai dabar Chicagoj mažai kas
kių aplinkybių tautininkams lėktuvas jau įgytas. Skri
Kaunas and from there went
▼
▼
v
And he died while fulfilling his kaitė —kurie dalyvaus progra- dirba pilnai.
prisiėjo ne ambicijas vary- dimą organizuoja ir finan
to the university at Kiev. Af
nėti bet Susivienijimą gel suoja Amerikos katalikų Amerikos Lietuviai vei ter attending there for a year duties at both institutions, hav me. Tikima didelės daugybės
žmonių. Jei oras bus palan
bėti. Ir štai begelbėdami Su laikraštis ‘Draugas’.-”
MIRĖ eks-kareivis B. Sen
kėjai ir organizacijos turė he entered the seminary for ing Jived a life of seventy years
kus,
“Margutis” tikisi turėti kus. Tarp tūkstančių eks-kafilled
with
study,
adventure
sivienijimą turėjo gelbėti Chicagos Lietuviams ši tų rimtai pagalvoti ir tin priests in Kaunas and gradua
nusenusius Pild. Tarybos ta žinia labai nauja ir visai kamai pagerbt praloto Mai- ted with honors. Then he and worthwhile work. His body didžiausį iš visų savo piknikų. reivių kurie keliavo į Washingnarius prasikaltusius, De- negirdėta. Mums yra žino ronio-Mačiulio atmintį, kai went to the priests’ Academy was buried in Kaunas Cathe
toną reikalauti prižadėtų bonų,
venio-Užunario
paskolos ma kad Kapt. Darius rūpi po žmogaus kurs plėtė tė in St. Petersburg where he at dral.
ĮSIKŪRĖ KOMITETAS rem yra nemažai ir 'Lietuvių. Ke
reikale. Atleidimas senajai nasi gauti paramą iš pla vynės meilę savo raštuose. tained the academic degree Five volumes of his works ti Lietuvių Skridimui per At lionėje j(e panešė daug vargo,
Pild. Tarybai už jos blogus čios visuomenės. Tuo rei Jo raštai yra tas tautos pe necessary for qualification as were published. And countless lant iką į Kauną. Liepos 13 d. o ten gyvendami lauke paken
darbus yra ne kas kitas kalu Chicagoj buvo sušau nas be kurio nei viena tau instructor in the seminary at lyrics and articles and a few Lietuvos Konsulato raštinėje tė ir bado. Tenai, suvargęs ir
kaip tautininkų pasiaukavi- kta veikėjų ir laikraščių ta negali gyvuoti.
plays appeared in various pe įvyko įvairių grupių veikėjų nepernešdamas sunkumų mirė
Kaunas.
mas SLA. labui.
bei spaudos atstovų susirinki vienas Chicagietis, B. Senkus.
atstovų susirinkimas, kur Jo atmintis galimą butų While teaching at the semin riodical^ and newspapers.
Dabar gali but klausimas buvo sudarytas komitetas. lengvai pagerbti, kas svar ary he applied himself to an Will Lithuania ever produce mas. Dalyvavo Konsulas A. Velionis buvo 36 metų amž.,
ar tas pasiaukąvimas tau Į tą komitetą ineina įvairių bu mums patiems ir musų intense study and practice of another who will love and un Kalvaitis, “Draugo” red. L. Ši ir turėjo skirtis su šiuo pasau
tininkų tik ne perdidelis? pažiūrų žmonės, o ne “Dr- ateinančiai kartai. Tą ga literature. In 1894 he finished derstand and praise her in mutis, “Naujienų” atstovas p. liu. Jo kūnas parvežtas į ChiNors tiesa, ta dėmė puola go” leidėjai išimtinai.
Žymantas, “Liaudies Tribūnos” cagą ir buvo pašarvotas 4422
lime lengvai padaryti be iš his first real work — aKlbng verse as Maironis did?
a'ht tų kurie privertė tą da To komiteto tikslas su laidų, be didelių pastangų, poem called “Tarp Skausmų į
John J. Balanda. reda. Bronius F. Simons (Simo- So. Francisco Ave. Palaidotas
ryti, pateisinti tuos kurie kelti reikalingą sumą pini tik reikia biskį gerų norų.
kaitis), “Sandaros” red. Vai- Liepos 16 d. Tautiškose kapinė
buvo kalti. O pateisinimas gų kad galėjus tinkamai
Amerikoje pasitaiko Lietu PASAULINĖS PARO dyla, Adv. Vaselle (Vasiliaus se. Velionis buvo iš Žemaiti
▼
v
įvyko tik todėl kad aplinky išrengti lėktuvą skridimui
kas), Kapt. P. Jurgėla, Liet. jos. Lietuvoje paliko motina,
DOS REIKALE
vaičių kurios net laimi gra
bės to reikalavo, kad išgel per Atlantiką, tai yra iš Brooklyno vienas klubas žuolių kontestus.
Prekybos Rūmų vice-pirm. Ko- brolis ir sesuo. Taipgi paliko
nesenai išsirinko pirminin
bėjus Susivienijimą nuo to New Yorko į Kauną.
Dabar kiekvienas Lietu Apie trys metai atgal maika, p. Kirienė, J. Krotkus, giminių Chicagoj ir Kenoshoj.
nelemto elemento kurie nie Jeigu tą visą darbą at ką kuris buk buvęs “raudo vis ' inteligentas, kaip čia Chicagoj susitvėrė Pasau L. Gaižaitė, p-lė Gėležinytė, p. Tai ko susilaukė eks-kareiko gero nežadėjo Susivieni lieka vienas “Draugas” tai nas”. Bet kad tie kurie taip ir Lietuvoje, gali susi linės Parodos Lietuvių Ko Lydis, J. Rusinas, ir abu lakū viai iš didelių prižadų: vargo,
jimui.
Ex-Kareivis.
kam reikėjo kitus kviesti į “neraudoni” miegojo tai rasti sau gražią ir mokytą mitetas. To komiteto tiks nai: Kapt. Darius ir St. Girė bado, mirties!
“raudoni” pasiėmė reikalus
Butų pageidaujama kad komitetą kėlimui fondo?
nas.
las
buvo
organizuoti
Lietu

žmonelę. Tas yra labai
ateityje tautinė sąmonė aug Kitas dalykas, mums ne į savo rankas. Tačiau tos svarbu tautiniu atžvilgiu. vius visais galimais budais (Plačiau apie šį reikalą žiū SAND DUNES, Ind. — Lie
tų ir nereiktų toliau tauti suprantama iš kur “Drau paujos rankos kaip kam ne
pos 10 d. čia buvo suvažiavę
kad Amerikos Lietuviai su rėkit pranešimą 2-me pusi.)
ninkams aukautis del užsi gas” galėtų finansuoti tokį patiko. Tada reikėjo su
labai daug žmonių į maudynes.
Lietuvos pagalba galėtų da
spyrėlių kuriems asmens brangų dalyką kuomet jis rasti būdas atsikratyti to Chicagoje šį Birželio mė lyvauti Pasaulinėje Paro
Apie septynis turėjo’ ištraukti
ambicijos apeina daugiau? pats randasi tokiose aplin negeistino “raudonojo”, ir nesį susituokė, kiek žino doje 1933 metais. Kuomet NUŠOVĖ jauną Lietuvį. Lie iš vandens ir tik šaip taip at
negu Susivienijimo labas. kybėse kad paleido iš dar tas neilgai ėmė. Štai tam ma, apie 70 porų jaunų Lie tas komitetas buvo sudary pos 13 d., G:30 vai. ryto, prie gaivino. Vienas 19 metų amž.
34-to Place ir Auburn Avenue
bo kelis savo įstaigos dar nepageidaujamam piliečiui tuvių. Seniau Lietuviai ves tas “Liaudies Tribūna” iš rado nušautą ■Longiną Kras- vaikinas prigėrė. Patartina ne
padavė “kantičkas” ir liepė davo daugiausia Švedų, Ai reiškė didelę abejonę kad
rodyti savo gabumų vandenyse,
bininkus.
A. A. OLIS ir
nauską, 19 m. amž., nuo 3332
rių,
Lenkų
ir
kitų
tautų
sakyti,
“
Taip
man,
Dieve,
Mums atrodo kad “Drau
iš to komiteto galės išeiti So. Morgan st. Paliko motina nes toks sportas tankiai kai
R. A. VASALLE
merginas.
Dabar
labai
re

padėk
”
.
Proletaras
nega

ADVOKATAI
gas” tokių paramų neturi
kas nors gero. Taip ir nu ir du broliai. Kas nušovė jį nuoja gyvybę, o ją tik po vie
tai
tenka
pastebėti
kad
čia
lėjo
tų
žodžių
ištarti,
klu100 North La Salle Street
galimybės duoti ir neduotų
tiko: tas komitetas nieko iki šiol yra visokių pasakų, bet ną turit.
Room 2211
gimęs
ir
augęs
Lietuvis
biečiai
supyko,
ir
tarpe
jei ir galėtų. Taigi tas pra
iki šiol nenudirbo ir dabar nieko aiškaus nežinoma. Po
Telefonas: RANDOLPH 0332
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
KARŠČIAI. Chicagjpj perei
nešimas “Lietuvos Aide” dviejų fanatikų pasidarė vestų svetimtautę merginą. nieko neveikia.
3241 South Halsted Street
mažos vertės susidūrimas. Jauni Lietuviai, patriotų Visgi reiktų žinoti kada licija paėmė vieną jauną Lietu tą savaitę siautė, dideli karš
kokio
nors
asmens
negud

Telefonas VICTORY 0562 .
Kitaip sakant, vieną fana tėvų vaikinai ir mergaitės, tas komitetas, kuris rodos vį turbut kaipo liudininką. Nė čiai, nuo kurių mirė 6 žmonės.
Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
rus prasišokimas.
ra abejonės kad ši žiauri tra
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir
tiką sudarė bendras susi paprastai draugauja su sa
Temperatūra buvo pasiekus į
šeštad. vakarais.
Rep.
Kalbinkit savo draugus skai rinkimas, o kitą naujai iš vais. Tai geras apsireiški ir Lietuvos vyriausybės yra gedija išsiaiškins.
97 laipsnius. Maudynėse pilna
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
įgaliotas, pradės ką veikti?
tyti “Dirvą” — joje telpa
penktad. vakarais.
mas
!
rinktas
pirmininkas.
žmonių gaivinančius! nuo šiludaugiausia gražių skaitymų.
Ar tada kada Pasaulinė
mos.
UŽMUŠTAS.
Town
of
Lake
Paroda prasidės? Verta
štai kur gaunama
Kolonijoj
Lietuvis
Nikodemas
pastebėti kad kuomet buvo
Chicagoje mokytojų susi
“Dirva” Chicagoje:
tveriama tas komitetas, ne Kamarauskas tapo autombilio LIEPOS 13 d. Chicagoj buvo
rinkimas, kuris įvyko Lie
Liaudies
Tribūna
buvo norėta į jį įsileisti jau užmuštas. Jis buvo 48 m. amž. istoriškai šilta. Tik 1880 me
pos 12 d., nutarė reikalauti
2437 W 69 Street
nųjų veikėjų, o iš senių, da Liepos 10 d. eidamas skersai tais tą pačią dieną buvo taip
kad piliečiai kurie turi nuo
“MARGUTIS”
savybes Užmokėtų taksus
bar pasirodo, niekas neiš Western bulvarą papuolė po šilta, temperatūra buvo pasie
2437 W 69th Street
automobiliu. Po sužeidimo bu kus arti 100 laipsnių šilumos.
tuojau. Nutarimas gerai
eina.
Mickevičius
vo
nuvežtas ligoninėn, bet už Kitaip sakant, 52 metai atgal
3653
So.
Halsted
st.
Apgailėtina kad tokis di
skamba, pasiteisinimas irgi
Aušros
Knygynas
kelių
valandų mirė nuo sunkių čia buvo toks pat karštas oras
delės svarbos Lietuviams
geras: mokytojams reikia
3210 So Halsted st
pinigų, nes jiems (ir joms)
pasigarsinti įvykis turės žaizdų. Buvo kilęs iš Vilniaus kaip šymet.
News Stand
algos nemokėta. Tik gaila
būti praleistas tik dėka tam krašto. Palaidotas šv. Kazi
Kedzie and North ave
Chicagos butlegeriai pradėjo
kad mokytojai nenurodė iš
kad darbą pasiėmė vesti miero kapinėse Liepos 14 d.
News Stand
duoti
“raidus” dienos laiku. Iš
18th St. & S Halsted st
kur tie namų savininkai
garbės jieškotojai, o ne dir
veža
žmogų
iš namų, nusiveža j
PARK
RIDGE
miestelyje
viNews Stand
galės gauti pinigų taksams
bti norintieji!
Milwaukee
&
Demon
laukus,
našauja
ir išverčia kur
siems miestelio tarnautojams
kuomet jie neturi darbo ir
Naudinga knyga įvairių patarimų ir nurodymų
News
Stand
nukapojo
algos,
Sakoma kad į krumus. Pirmiau tuos “gar
rendų negauna.
MAŽINA algas. Chicagoje
C3rd St. & California av
sveikatos klausimuose, apie įvairias paprastas ir
ir kiti miesteliai darys tą patį, bingus” darbus jie atlikdavo tik
▼
▼
▼
prasidėjo kapojimas darbinin
News Stand
retesnes ligas. Aiškiai, suprantamai parašyta. Ją
kaip tai Melrose Park ir kiti. nakties laiku.
31st St & S. Halsted st
Seniau Lietuviai inteli
kams algų. Kaip kurios firmos
privalo turėti kiekviena šeima ir pavieniai žmo
News Stand
gentai vesdavo svetimtau
numažino algas ant tiek kad
Archer av. & Kedzie av
“MARGUTIS”
nės. Aprašoma kaip apsisaugoti ligų ir tt.
tes merginas tik del to kad
jos yra lygios 1906 metų al
News Stand
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu j mėnesi
goms. Visai nenuostabu da
Lietuvaičių pamokytų ras
174 puslapiai.
Kaina 82.00.
40th St & Kedzie ave
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. .Kiekvieną mė
bar
kad mechanikas gauna apie
ti būdavo labai sunku. Da
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
News Stand
gyvenimo nuotikiais.
Archer & So Western
818 ar $20 į savaitę.
bar jau Lietuvoje yra gra
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į
News Stand
Gal but, kai nukapos algas,
žių ir mokytų mergaičių, o
Lietuvąą metams $3.00.
Adresas:
“DIRVA”
arba
“MARGUTIS”
47 St. & Ashland ave
darbai pradės eiti kiek geriau.
Amerikoje gimusių ir augu
“
MARGUTIS
”
K.
J.
Semaška
' 6820
2437 W. 69 Street
To galima laukti tik ateinantį
sių Lietuvaičių, gražiai iš
2437 West 69th Street
3221
Beach
ave
Cleveland,
Chicago, Ill.
Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanaga
rudenį.
auklėtų, irgi nestokuoja.
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Dienos Klausimais
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Liepos 22, 1932

f KUR TA VOKIEČIU
“KULTŪRA”?

Vokietijoje pereitą sek
madienį partijų politiškose
peštynėse užmušta 18 žmo
nių. Viso per vieną mėne
TIK NYKŠTUKAS
“Žmoniškumo Stoka”
sį užmušta apie 100 žmo
“Tėvynės” r e d a ktorius nių.
Per 18 mėnesių pirm Lie
savo reikalams, savo susi- nurašo ilgoką editorialą nr.
pos,
užmušta 68 žmonės.
29-me, kuriame pr i vedžioja
stiprinimui.
Nors
išleista griežtas už
Kaip dabar dalykai sto “stoką žmoniškumo” viso
vi, Lietuvos skolos Ameri mis pusėmis. Suranda sto draudimas nešiotis ginklus
tiek jis mažiau suvalgys paprasto maisto
kai auga vietoje mažėti, nes ką žmoniškumo ir Ameri bet partijų karštagalviai ir
vakarienei.
Cukrus yra grynas krakmo
nuo pereitų metų sulaikius kos Lietuvių visuomeninia to nepaiso.
las
ir
naudingas
kunui tiktai vienu at
Jeigu tas dedasi Chinijomokėjimą, nuošimčiai didė me gyvenime ir musų spau
Dr.
S.
Tamošaitis.
žvilgiu.
Žmogaus
kūno organizmas rei
je arba Pietų Amerikoje tai
ja. Ar Lietuva, kuri ėmė doje ir klausia:
kalauja no tik krakmolų bet ir baltinių
tiktai karo medega’) ne pi “Už ką, rodos, lietuviam^ nieko stebėtino, nes Chinai DABAIGOJE devyniolikto šimtmečio Dr. (protein), riebumų ir mineralinių druskų
nigais, gali tikėtis sumaži reikėtų iki tokio laipsnio galima skaityti puslauki 1 Millerio chemiškai parazitiška teorija tinkamoj proporcijoj. Jeigu pav. vaikas
niais, o Pietų Amerikos Is
nimo skolos, nes iš Lietu varžytis, kad net papras
tapo pasauliui paskelbta kaipo moksliškai suvalgo dešimts šinotukų šokolado per die
vos .Amerika nieko nepasi čiausio žmoniškumo atsito panai visada linkę prie peš įrodanti dantų puvimo priežastis. Mil- ną, jis gauna tūkstantį valgio vienučių
tynių, ir jie yra toli atsili leris, remdamasis Pasteuro fermentacijos (colories) gryno krokmolo, ir jeigu jam
pelnė? Taip, ir Lietuva tu linus?”. ...
kę nuo kųlturingųjų žmo atradimu, įrodė kad burnoj tam tikri or reikia viso į dieną 2500 valgio vienučių,
rės gauti nuolaidą, jeigu Keista kad ponas redak
ganizmai veikdami ant maisto produktų tada vaikas gauna baltimų, riebumų ir
Amerika sutiks sumažinti torius, papildęs tokius dar nių.
Tačiau kada Vokiečiai, gamina laktiškas rukštis, kurios minkšti krakmolo 2500 maisto vienučių, bet mine
kitoms šalinis karo skolas. bus kokius papildė S.L.A.
kurie skaito save aukštai na ir naikina pirmąjį dantų klodą — ene- ralinių druskų esti tik 1500 vienutėse.
Amerika turi būti dėkin centre lygiai metai laiko kultūringais, kaip laukiniai malįją. Pasekmės to, dantys pradeda pu
Dabartinis prirengimas maisto ir var
ga Lietuvai kad paėmė Eu atgal, dar klausia kitų kad laksto gatvėse vieni kitus ti. Greit atsirado daug visokių šepetėlių, tojimas saldumynų naikina baltos rasės
ropon suvežtą karo mede jam paaiškytų “už ką” var užpuldinėdami, šaudydami, miltelių, antiseptikų, ir tt., dantims ir bur žmonių dantis ir sveikatą. Iš kitos pusės,
žmonių, kurių maistas yra natūralūs, cuk
gą, už kurią atgavo nors žomasi. ...
naikindami, klausimas kur nai mazgoti kad išvalyti maistą ir išnai raus nevartoja, dantys nepuva ir pakriki
dalį pinigų, nes jeigu ne tai Ir kam dar klausia kas ta Vokiečių “kultūra”?
kinti arba nors sulaikyti veikimą burnoje
tą viską butų reikėję vers iš laikraštininkų pasirodė Jokioj kitoj Europos val įvairių bakterijų. Tos teorijos laikomasi mas dantų (pyorrhea) jiems nėra žino
x
ti į juras arba Francuzijoje su mažiausia žmoniškumo. stybėj tokių nuolatinių bar ir dabar, bet daug ko nauja tyrinėtojai mas.
Mes
žinome
kad Lietuviai atvažiuoda
atranda sulaikymui dantis nuo puvimo ir
sudeginti. Vežti atgal nie Lai pažiūri j veidrodį.
bariškų žudynių nėra kaip pakrikimo.
mi į šią šalį, ypač nuo ūkės, daugumoje
kaip neapsimokėjo. Taigi Katinas priteršęs aruodą tik Vokietijoj.
Beveik pusė šimtmečio jau prabėgo turi gerus dantis, bet pagyvenus čia kelis
Lietuva turi teisę gauti nu į tą pusę nei nepažiūri. Bet Tai nėra bedarbių riau
metus dantys pradeda puti. Mat, Lietu
mažinimą skolos, ir be abe žmogus neiškenčia nepa šės, bet politiškų partijų sa kaip vartojama tokie apsisaugojimai nuo voj cukrus, balta duona ir iš dėžių mais
dantų ligų, o pasekmės yra dar blogesnės:
jo tas bus padaryta kaip žiūrėjęs į savo “darbus”.
tas labai mažai kam žinomas. Ten mais
vitarpinė kova už nieką.
dantų puvimas didėja vietoje mažėti.
tik Amerika prieis prie nu Sąžinės kankinamas, da Ar reikia stebėtis kad
Mokslas įrodo kad musų dantų geru tas natūralūs, rupus ir kietas, pav.: juo
tarimo nuolaidas daryti.
bar rašo apie tokius daly Vokiečiai išdaužė langus mas arba blogumas priklauso nuo maisto da ruginė duona, kuri ne tik ką suteikia
Nors gaila butų matyti kus kurie visai ne jo srity Lietuvos konsulato Tilžėje, kokybės ir jo sudėtinių dalelių. Pastudi- mineralų musų kunui, bet ir dantis nu
Ameriką panešant nuosto je. Verčiau tylėtų apie tai, kad daro kitokius žemus juokim čia keletą klausimų ir gausim su šveičia. Kad Amerikos Lietuviai valgytų
pratimą kodėl chemiškai-parazitiška teo juodą, rupią, tyrų rugių duoną ir savo
lius, kada dabar jos iždas niekas negalėtų jam pri darbus prieš Lietuvius?
vaikus pratintų ją valgyti, turėtų geres
apgailėtinai tuščias, vienok kišti jo žemų darbų.
Vokiečių akyse žemai lai rija nepajiegia išaiškinti delko necivilizuo nius dantis, butų stipresni ir sveikesni
ar bus nauda spirtis išgau Ponas redaktorius net sa koma Lietuva tuo atžvilgiu ti žmonės, kaip Eskimosai arba Afrikos žmonės.
ti iš skolininkių visą sumą, vo vietą gelbėjo neprisilai “kulturingus” Vokiečius to negrai, pakol jie minta savo natūraliu
Kaip sulaikyti dantis nuo puvimo
maistu ir gyvemi savistoviai be įtakos bal
kada jos pačios namie nie kydamas žmoniškumo pei li pralenkus.
mokslas
dar kol kas to klausimo neišrišo,
tųjų žmonių civilizacijos, turi sveikus dan
ko neturi? Taigi, šiaip ar vyriškumo. Visi SLA. na
tis ir jokios ligos jų nekankina. Bet pra bet yra viltis kad bus surasta budėti kaip
taip bet bus prieita prie su riai tą žino, ir tą matė sei
dėjus maitintis civilizuotų žmonių maistu, apsaugoti dantis nuo gedimo. Visai nese
Saulės
Užtemimas
sitaikymų, ir tik tada gali mo delegatai. O dabar, li
jų dantys pradeda puti ir krikti; kodėl nai du John Hopkins Universiteto profe
ma bus tikėtis ekonominio kęs .joje, imasi kitus moky Šymet Rugpjūčio 31. d. daugiau ir greičiau pūva vaikų dantys ne soriai atrado kad imant fosforo ir kalkių
krizio pabaigos.
Su v. Valstijose bus mato- gu suaugusių; kodėl ypata gyvenanti tose tam tikroj proporcijoj į kraują patenka
ti “žmoniškumo”....
mineralinių druskų kiekis ir
mą pilnas saulės užtemimas pačiose aplinkybėse Kaip ir kita, ir valgan balansuotas
taip
pakeičia
seiles kad jos nusilpnina dan
2:20 vai. po pietų.. Užte ti tokį patį maistą, gali turėti sveikus, o tų puvimo bakterijas B. Acidophilus, ir
mimas bus matomas tiktai antra supuvusius dantis; kodėl nėštume dantys sustoja puvę.
Maine valstijoj, Douglas moterims greičiau pūva dantys negu pa
Hill srityje, kur jau dabar prastai?
Buvo jau senai nužiūrėta kad dantij
rengiasi važiuoti daugybė puvimo
paslaptis gludi maiste. Atradus
LIETUVOS EŽERAI
astronomų ir kitų moksli vitaminus buvo bandoma įrodyt kad trūk
Lietuvoje yra per 1100 įvairaus didu-,
ninkų iš visų šalių.
stant jų maiste dantys minkštėja ir todėl mo ežerų. Dauguma jų yra moreninės
Tie astronomai yra ypa pradeda puti, bet tyrinėtojai tą užginčijo
kilmės (ledų laikotarpio). Didesni negu
tingi žmonės: metais ir mė ir privedė kad “minkšti” dantys nedaugiau 1000 hektarų ploto yra šie ežerai:
nesiais iškalno nusako ka pūva kaip ir normalus “kieti”. Toliau,
Alošu
didumas hektarais 1858
da užtemimas turės įvykti, yra žinoma kad iltiniai ir' antri tikrieji
Avilių
1368
DAINA
net iki minutai, ir nuspėja krūminiai dantys esti beveik, tuo pačiu lai
Čarnių
1720
vietą taip gerai kad nerei ku sukalcifikuoti žanduose, vienok turi la
Vienam kaimelyj augo mergelė,
Daugų
1002
bai
skirtingą
palinkimą
prie
puvimo.
Krū

kia abejoti ar toj vietoj bus
Aukšta, laibutė kaip balandėlė.
Disnų
2160
miniai
dešimts
kartų
daugiau
buna
ata

matoma saulės užtemimas.
Ji prie vaikinų nesikabina:
Dryvetų
3492
Saulės užtemimas buna kuojami negu iltiniai dantys. Statistika
Nėr ko skubėti dar man tekėti.
Drisvetų
4356
i
’
odo
kad
viršutiniai
dantys
pūva
daugiau
delčioje, kada mėnulio ne kaip apatiniai, nors jie kartu susiformuo
Sits but vyrukas, labai mažiukas,
Dusios
2264
būna matyt, nes tuo laiku ja. Yra žinoma kad saulės spinduliai su
Šits mokslą ėjo, tai nubiednėjo;
Lazdijų
1318
mėnulis praeina pro apačią krauna vitaminą D į taukus po oda ir ap
Metelių
1207
Šits cicilikas, ans žvairas, plikas,
saulės ir taip gražiai užden saugoja gyvūną nuo riketo ir dantis nuo
Naručės
3400
Šits butų lėtas, veidas rauplėtas.
Tlatelių
1224
gia
saulę
nuo
žemės
kad
puvimo, bet ai' žmonėms gyvenantiems ten
Tai taip mergelei keli meteliai,
Rikovo
1174
tik
saulės
spinduliai
iš
mė

kur amžinai saulė šviečia galėtų trukti to
Čia nieks patinka jai iš aplinkui.
Smudų
2700
nulio šalių blyksi, o toj vie vitamino? Vienok žmonių gyvenančių
Jau meilė jųjų prie jaunesniųjų,
Sporovskio
1347
saulėtose
šalyse
dantys
pūva
labiau
negu
toj - kur pilnas užtemimas
O tą merginą sena vadina. ...
Štrusto
2160
Europoj,
sako
Afrikiečių
dantų
tyrinėto

buna, pasidaro tamsu ir ny
v
Žyla plaukeliai, runka veideliai,
Svyrių
1980
ku. Nežinanti kame daly jas Dr. Lenox. Jis sako kad vitaminai nė
Ašaros byra, negauna vyro.
Ugarių
1620
kas, žmonės nusigąsta. Di ra tiek svarbus kiek įvairus mineralai;
Senis barzdotas, žilas kuprotas
Žuvinto
1039
delės baimės sudaro saulės natūralūs ir sveikas maistas; produktai
Štai atkrapino pas tą merginą.
metabolizmo palaiko dantis nuo pu
užtemimas tarp laukinių, sveiko
Čia sutartuvės, paskui vestuvės,
vimo. Suprantama, ir vitaminai labai
kurie kiti iš baimės net žu reikalingi žmogaus organizmui.
Tai tau, mergina, rinktis vaikiną....
dosi arba proto netenka.
Senis paėmęs į savo valią
Dar ir Lietuvių yra tokių
Ką jis išmano tą su ja daro:
Ko truksta musų maiste?
kurie gąsdinančiai kalba
Kumščia į sprandą, pypke į žandą- —
Musų maiste truksta kalkių ir fosfosaulės užtemimui ištikus.
Tai tau, mergina, rinktis vaikina....
m
Tas trukumas yra aiškinama šitaip:
ro.
—“D.
Keli desėtkai metų atgal
Su
persiuntimu
į
kitus
miestus
— 3l
Lietuvoje saulės užtemimas Dauguma grudų buna apdirbta pirm ne
Kaina:
vietiniams po 25c.
gu jie parduodami suvartotojams. Grudų
skaityta bloga pranašyste lukštai
Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus,
PERGREIT
esti nuimami ir numetami bema- Šie
rodanti visus miestus, miestelius įir L
žmonijai.
lant, todėl kartu su lukštais nusimeta ir kaimius; kelius, upes ir ežerus; tail .. tu
Pergreit, mergele, meilę sumynei,
Pergreit jos puikius žiedus nuskynė!;
apie 30 nuošimtis kalkių ir apiex 60 nuoš. rėdami šj žemlapj galėsit puikiai! ap fin- j
SOVIETAI MAŽIAU
fosforo. Taip pat numetant žieves bulvių, ti su Lietuvos padėtimi: kurioje 'd®y.
Pergreit išplėšei tu meilei kapą',
PERKA
morkų, agurkų, obuolių ir tt. nusimeta ir randasi, kur susieina rubežiai kito salių, |
Ir greit nustūmei svajus į kapą.
ir viską kitą reikalingo jame rasite.^.;
Per pirmą šių metų pus gi .apie 50 nuoš. mineralų. Aukščiau mi
Tavo krūtinė — tai sniegas baltas,
Tavo širdelė — tai ledas šaltas!
meti Sovietij Rusija nupir nėtas daržoves ir vaisius, nuvalius purvus
Reikalaukit “Dirvoje”
Tavo akelės — žiemos žvaigždelės,
ko Suv4 Valstijose įvairių ir nuplovus švariai vandeniu, reikia valgyt
Tavo šypsena — šaltos naktelės!
su žievėmis. Airijos kaimiečiai beveik iš
prekių tik už $5,549,000.
O vis tik kraujas krūtinėj verda,
1931 m. per tą patį pus imtinai maitinasi bulvėmis, kurias jie ver
Tai kodėl joje ten ledas nardo?
meti nupirko už $40,592,000. da ir valgo su žievėm, ir jie turi nepapras
Turbut. krūtinėj meilės nei lašo,
Didelė knyga, su šimtais pa
1930 m. — už $42,098,000. tai gerus dantis.
Antras labai svarbus produktas ku
Kad širdies-ledo laukan neprašo....
veikslų,
išguldanti visokiau
Mažiausia nupirkta in- ris sunaikina mineralus musų maiste yra
Jei širdis tavo mylėt negali,
sius
sapnus.
Tinka turėti vi
dustrialinių reikmenų, ma cukrus. Cukrus pavagia kalkes, fosforą
/ Ją visi lygiai berneliai žavi,
suose
namuose,
Kaina 75c.
šinerijų ir tt., tik už $2,565,- ir kitus “mineralus ■ reikalingus budavojiTai tu ir žiema — man vis tas pats,
000. Pernai jų buvo pirk mui musų kaulų ir dantų, kiek augantis
Reikalaukit “Dirvoje’
Kas gi jumyse meilę,jsui’as?!
ta už $26,428,000.
Cleveland, QL2
’ Skėmiai. '
Jonas Morkūnas,
yaikas .suvalgo šokolado prięš vaka r i e n e 6820 Superior Avd.
*------------------------------------------------------------------------------------------------

šešiasdešimts keturi bili
jonai dolarių ($64,000,000,000) gal nėra tokia baisiai
didelė skaitlinė ištarti kiek
didelė yra pati ta suma.
Versalio taiką darant, po
pasaulinio karo, aliantai tą
sumą nustatė ir manė kad
Vokietija mokės ir tylės.
Su tiek pinigų aliantų
valstybės tikėjosi pralobti.
Tegul Vokiečiai per kelias
gentkartes vergaus, bet tos
šalys kurios iš Vokiečių kolektuos bilijonus dolarių iš
kils aukštai visame. Ar ne
taip Vokietija pralobo po
1871 metų karo, uždedamą
Francuzijai milžinišką kon
tribuciją, ir turėdama .pini
gų smarkiai pakilo visame!
Tačiau dabar kiti laikai.
Ir taigi, šitokiose aplinky
bėse, karo atlyginimai iš
milžino turėjo susitraukti ]
nykštuką.
Kiek iš Vokiečių jau gau
ta tiek, bet pastarų kelių
savaičių derybose Lausannoje paaiškėjo kad Vokie
tija nežada nieko mokėti,
jei bus verčiama. Taigi nu
sileista iki žemiau vieno bi
lijono, kad tik nors kiek
gavus. Vokiečiai pareiškė
kad neverta mokėti nei tos
sumos, kuri nustatyta apie
$750,000,000.
♦

*

♦

Karo nuostolių atlygini
mas ir karo skolos yra skiiv
tingi dalykai.
Karo skolos yra tai pasi
skolinti pinigai vienos vals
tybės iš kitos. Karo nuos
toliai primesti Vokietijai
kuri atrasta kaltininke su
kėlimo pasaulinio karo.
Karo skolas pasidarė to:
Europos šalys kurios karia
vo prieš Vokietiją, svar
biausios jų Francuzija, An
glija; Belgija, Italija ir kt
Jos skolino iš Amerikos pi
nigus ir ėmė kreditan kare
reikmenis. Laimėję karą
norėjo išlupti iš Vokietijos
milžiniškas kontribucijas—
karo nuostolių atlyginimo
pavidale—ir jomis atsimo
kėti Amerikai skolas ir dar
sau gana turėti. Tačiau
Vokiečiai atsisako karo at
lyginimus mokėti. Iš kui
aliantai, ir labiausia nore♦darni, mokės Amerikai?
Atsiduria keblioje padė
tyje ir karą “laimėjusieji”
ir pralaimėjusieji: visi lie
ka biedni, su tuščiais kišeniais. Amerika skolino arba davė medegą tiesiog im
dama iš savo kišeniaus. Ar
Amerika gali išsižadėti savo paskolintų pinigų, dėlto
kad Vokietija atsisako mo
kėti karo nuostolius? Čia
galima, atsakyti dvejopai:
viena, ne, nes tai butų tik
riausias nuostolis. Ameri
ka netektų savo gerų pini
gų apie dešimts bilijonų do
larių. Antras atsakymas:
Amerika karo laiku žymiai
pasipinigavo, pralobo iš karo, todėl gali dabar sumažinti skolas.
* * *

Bet ir Amerikai skolos
yra dvejopos: viena skola
tai ėmimas karo reikalams,
paties karo bėgiu, o antra
skola tai tokių šalių kai])
Lietuva, Armėnija ir kitos,
'kurios skolinosi po karo,

MAISTAS IR DANTYS
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PER TVORA

Kaimyno Malkos.

— Ar daug tamsta malkų
per žiemą sukūreni?
— O, to tai jau klausk
pas mano kaimynus.

Patarėjas.

(Tąsa iš pereito numerio)
Kaslink jų tikybos, jie garbina saulę
laike jos tekėjimo. Jie neskaito nieko
draustinu: valgo visokią mėsą, net šunų ir
kiaulių. Visokį vargą, šaltį ir karštį- per
neša be jokio jautimo.
Europos žmonės iškart mažai turėjo
supratimo apie tuos nežinomus atėjimus ir
dvasiškija skalbė kad tai yra “Antikristo”
armija ateinanti išnaikinti pasaulį. Rusų
dvasiškija šaukė kad Totoriai yra tai “Die
vo rykštė” užleista ant žmonių už jų nuo
dėmes. “Tik Dievas vienas žino kas jie
yra”, skelbė Rusai, ir laukė pasaulio pa
baigos.
Kada perėję Kaukazo kalnus Totoriai
atsirado Stepuose užgyventuose pirmiau
atėjusių bastūnų Polovcų, šie kreipėsi į
krikščionis Rusus kunigaikščius šaukdami
pagalbos. Nčrs Totoriai buvo tie patys
žmonės, tos pat kilmės kaip ir Polovcai,
bet ir šiems nauji atėjūnai pasirodė bai
sus ir jie norėjo, su Europiečių pagalba,
pastoti Totoriams kelią griautis giliau į
Europą.
“Jie užėmė musų žemes”, sakė Polov
cų pasiuntiniai Rusų kniaziams, “rytoj jie
užims ir jūsų — gelbėkit mums juos at. mušti.”
Galičo kniazius prikalbino visus pieti
nės Rusijos kniazius imti ginklą prieš To
torius: Volynijos, Kijevo, Kursko, Černigo
vo, Smolensko, Novgorodo, ir kiti mažesni
kniaziai rengėsi į kovą. Sudarymui stip
resnės sandaros su Rusais, Polovcų valdo
vas net priėmė Rusų tikybą.
Rusų kariumenei atėjus prie žemuti
nio 'Dniepro, pas juos atvyko Totorių pa
siuntiniai ir pareiškė: “Mes atėjom Dievo
įsakymu prieš prakeiktus musų vergus ir
tarnus Polovcus. Palaikykit taiką su mu
mis, mes neturim jokio pykesčio prieš jus.”
Rusai, tų laikų papročiu, nieko negal
vodami, Totorių pasiuntinius nužudė. Pas
kui išžygiavo gilyn į stepus ir susitiko su
ta Mongolų orda kovos lauke prie upelio
Kalkos. Neturėdami geros tvarkos, Ru
sai ir Polovcai tapo sumušti. Tas nutiko
1224 metais.
Šis atsitikimas kai žaibas trenkė į vi
są Rusiją, l^t Totoriai toliau nėjo — at
sisuko, sūgryžo atgal ir nieko apie juos to
liau nebuvo girdima per trylika metų, ku
riuo laiku Rusai kniaziai vėl gryžo į senus
savo vaidus ir vieni kitų negelbėjo, net
džiaugėsi šiauriniai kada kas mušė pieti
nius.
Totoriai tuo laiku baigė savo užkaria
vimą Chinijos. Bet 1237 metais, Džingis
Khanui mirus, jo sūnūs Okkodai, likęs val
dovu, pasiuntė savo broliavaikį Baty vėl į
•vakarus. Dabar Totoriai pirmiausia puolė
šiaurinę Rusiją: Baty nuteriojo Volgos
Bulgariją ir traukė ant Rusų. Pirma sa
vęs paleido pasiuntinius pas Riazaniaus
kniazius, bet tie trys kniaziai ir kniaziai
Maskvos, Kolomnos ir Muromo išėjo pasi
tikti Totorius. Totoriai reikalavo mokėti
nuo visko dešimtą dalį, ir bus taika. Bet
Rusai atsakė: “Kada mes busim lavonais
galėsit paimt viską”. Totoriai užplūdo, ir
visi Riazaniaus miestai tapo išnaikinti.
Totoriai traukė toliau ir užgulė Suzdalo
dįcįkunigaikštystę, išdegino Suzdalą, Rost( rą ir,daug kitų miestų. Didis kniazius
J /gis II rastas mūšio lauke be galvos.
•a.?- toliau, jie nuteriojo Tveri ir užėmė
Toi’žoką, iš kur rengėsi užpulti Novgoro
dą, bet užtvinę upės ir pelkės jų kelionę
sulaikė. Baty tada gryžo. Per kitu du me
tu Totoriai užsiėmė naikinimu pietinės Ru
sijos, nudegino Černigovą ir kitus miestus,
ir vadhs Mangu atėjo prie Kijevo. Mangu
pirma pasiūlė Kijevo didžiam kniaziui tai
ką, bet Kijevo valdovas, neatsižvelgdamas
t į tai kas ištiko kitas Rusijos dalis, dryso
nužudyt khano pasiuntinius. Mangu tada
pakvietė Baty, kuris atėjo su savo didelė
mis .gaujomis ir Kiieva natiko toks nat li

kimas kaip kitus miestus — net kapinių
Totoriai nepaliko neapiplėšę.
Po Kijevo, tas pats gręsė ir Vakarų
Europai kas ištiko Rusiją. Europos val
dovai persigando ir ruošėsi gintis. Toto
riai jau buvo įsiveržę į Vengriją, pasiekė
Sileziją, ir tik žinia apie didžio khano Okkodajaus mirtį sulaukė Baty nuo tolėsnio
žygio į vakarus ir jis gryžo atgal. Tose
dalyse Europos kur Totoriai buvo laikinai
inėję, jų pėdsakų neliko, bet Rusijoje, kuri
buvo po Totorių jungu per apie 230 metų,
žymės liko neišdildytinos ant visados.
1260 metais Auksinė Orda atskilo nuo
Mongolų imperijos ir gyveno savistoviai
rytų Europoje, imdama visą savo gyvybę
iš Rusų; jos khanai buvo nepriklausomi
nuo Azijos khanų; Rusijos Totoriai priėmė
Magometonų tikybą, kuomet Azijos Toto
riai buvo Buddistai.
Baty liko valdovu ir išstatė miestą Sa
rai prie Volgos, sostinę Auksinės Ordos,
kurios ribos nusitęsė nuo Uralu kalnų ir
Kaspijos juros iki Dniepro upės.
Lietuvos valdovai, pradedant su Gedi
minu: Algirdas, Keistutis ir jų sunai Jo
gaila ir Vytautas, turėjo daug prietikių
su Auksinės Ordos khanais per suvirš 100
metų, tarpais kariaudami, tarpais dary
dami taiką ir dalindamiesi Rusų žemėmis.
Kaip pirmiau Rusai, Vytautas irg turėjo
vieną didelį bet nepasekmingą susikirti
mą su Totoriais pietinėje Rusijoje, prie
Vorsklos upės, 1399 metais, kas atsiliepė
į visą jo ir Lietuvos likimą, nes visiškai
Totorių nusilpnintas, sumuštas ir beveik
viską pralaimėjęs, turėjo kreiptis į Jogai
lą ir Lenkus pagalbos, nuo kurių paskui,
nors daug kartų bandė, atsiliuosuot nepajiegė, ir Lietuva liko Lenkų pagniaužta.

Pastaba: Kitame numeryje prasidės
ketvirta ir paskutinė šios apysakos dalis.
Toliau dalykas dėsis laikais Algirdo užė
mimo Kijevo. Merkys, nors turėdamas but
ištikimu Totoriams, aplinkybėms susime
tus vėl pasirodo ištikimas Lietuviams ir
pagelbsti Algirdui užimti garsų seną Ru
sų miestą Kijevą. Per Algirdą Merkys
gauna Keistučio atleidimą, ir sugryžta sa
vo gimtinėn šalelėn. Bet iki to jis dar
daug ko pergyvens, taigi šekit “Dirvą” ir
matysit kuo apys’aka baigsis.

ASTROLOGIJA
Šio periodo ženklas yra:

LIŪTAS

BURBULAI
— Aš misliju kad Susi
vienijimą tuojau užponavos
tik vieni advokatai ir dak
tarai, ba jau ponybėje kito
kių mažai liko. Už poros
metų daktarų ir advokatų
atsiras daugiau, tai jie už
ims ir tas vietas kuriose šią
dien dar užsilikę lindoj a
“politiški analfabetai.” •
— Bagočius turbūt per
daug rūkė cigarus, kaip ko
čėlus kad būdamas išrinktu
prezidentu, likosi ne išrink
tas. Jei jis butų rūkęs “lukistriki” cigaretus, tai jis bu
tų da sykį buvęs išrinktu.
— Kad jau buvo žadėta
duot “orderį” su užrašu
“daktaras” tam kas atspės
kas pasiliks prezidentu, tai
dabar tą “orderį” duokit
man, ba aš nuosyk sakiau
kad prazidentu liksis Gegu
žis. A! Tai dabar aš busiu
irgi “daktaras”, ir vadinsiuosi “Dr. Rorum Burbulorum”. i
— Na, tai jau nors kartą
cicilikų mučelninkas Pleč
kaitis paleistas iš Prūsų ka
lėjimo, arba kozo. Dabar jis,
sako, apsigyvens Berlyne,
žinoma jis gyvens tol, kol į
Lietuvą parselys.
— Aš misliju kad Picburko kepalas, jei butų žiųojęs
kad jis neliks činaunyku iš
rinktas, tai nebūtų prisidė
jęs prie rašymo rezoliuci
jos, užgyrimui Vitaičio tė
vynės “taktikos”. Matote,
tas paukštelis peranksti pra
dėjo lakstyt, užtai šalna jam
sparnelius pakando.
— Šalin su diktatūra! Te
gul gyvuoja Picburko cici
likų diktatūra, kuri tautiečiam-sandariečiam ir Pivarunui net ir kvėpuoti drau
džia, ba taip reikalauja
draugo Stalino konstituci
ja.
— Bagočius seime dusyk
pasirodė dideliu “džentelmonu”: vieną sykį kaip ty
lėjo prieš.išvejant Klyvlando delegatus', o antrą sykį
tai, kaip norėjo įkvėpti dau
giau mokslo Jonui Valaičiui.
— Pijušas I, Maikis II ir
Stasius III labai bijosi žo
džių “taip man Dieve pa
dėk’’, užtai jiems Dievas ii’
nepadėjo. Negelbėjo nei tam
tikros “tradicijos” pagal
kurias jie “aiškino” konstituciją.

Šioje parankaus didumo knygelėje surinkta
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant,
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.

Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Suoerior Ave

Cleveland

Ohio

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

KALENDORIUS
24
25
26
27
28
29
30

1932

Kunigunda. Seigis, Ira
Jokūbas. Mantgirdas, Aušra
šv. Ona. Meilė, Gluosnis.
Natalija, žintautas, Meletčlė
Inocentas. Agaras, Antė
Morta. Mantvydas, Patirga
Ruifnas. Bijūnas, Ulelė

Pas žymų bankininką atė
jo jo giminaitis prašydamas
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
suteikti jam vietą., Banki
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Paninkas, turėdamas begalės nedelis;
Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pčtnyčia; šeštadienis—Subata.
reikalų, norėjo kuogreičiau
atsikratyti neprašyti svečio,
Gudrus Senbernis
bet tas nei kiek nesiskubino. duoti naudingų patarimų.
—
Gerai,
Pradėk
tamsta
Teisėjas:
Ar esi vedęs?
Galop bankininkas tarė:
tuojau
eiti
savo
pareigas!
Kaltinimasai
: O kam tai
— Ką aš 'padarysiu su
tamsta? Aš galiu tamstai Patark man sveikas: kaip reikia‘žinoti? Matyti, ponas
teisėjas turi netekėjusią
duoti paprasto raštininko atsikratyti tavęs?
'dukterį.... Bet aš turiu
vietą ir tai provincijoj. Ar
pareikšti kad esu nusistatęs
sutinki tamsta?
Kam
reikalingos
ausys.
visai nevesti.
— O ne! Aš noriu likti
Kaune ir dirbti jūsų įstai Mokytojas: — Vaikučiai,
goje. Gal tamsta sutiktum kam Dievas jums ausis da —Žmonės labai mėgia pi
mane priimti savo patarėju. vė?
nigus, nes tarp jų yra pa
Aš esu prityręs žmogus, Mokiniai:—Kad mokyto- našumas: ir vieni ir kiti
reikalui esant, galiu tamstai1 jas turėtų ką draskyti.
keičiasi.

Nuo Liepos 21 iki Rugpjūčio 22
\
Liūtas yra penktas zodiako ženklas. Vyrai
gimę po šiuomi ženklu yra teisingi, maldingi,
meilus ir prietelingi; myli juokus ir moteris;
myli pasididžiuoti, godus garbės, ir ją vieni
gauna kiti ne. Yra duosnųš, plačių pažiūrų ir
Suprato.
gatavi pasiaukauti už tą ypatą kurią myli. Yra
Ponas, rengdamasis kelio
didelio sudėjimo, augaloti, tvirti, retai prilaiko
kerštą ir niekad nekreipia domės Į mažmožius. nėn, sako tarnaitei:
— Eik į stotį ir pažiūrėk
Apsivedę turės daug vaikų, tarp kurių užbaigs
amžių gražiai, jei dorai išaugins.
kuomet išeina paskutinis
Moterys yra dailios, priešginos, meilios ir traukinys į Šiaulius.
pagarbingos, bet kerštingos. Ugnis ir vanduo
Po kelių valandų grįžta
joms pavoginji. Su seserimis niekados nesu
tarnaitė.
sitaikys.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai

1932

— Susimildama, kur taip
ilgai buvai? Aš galiu pasi
vėluoti !
— Laukiau, nes paskuti
nis traukinys tik ką dabar
išėjo.
A/

To Betruko.
— Girdėjai, Lenkijoj mo
ters kariumenėj pradėjo
tarnaut? Sako, ir pas mus
manoma tas dalykas įvesti.'
— Na, po šimts pypkių..
To tik ir betruko kad mano.

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.

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 prenumerataš*Qbvanos nesiduoda jokios)

PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPONUS.
U

6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

OHIO THEATRE
prastas, užburtas. Jis ima ALAUS PRAMONĖ nieko kito neturi kaip karPatenkinimui šimtų žmonių pa
skambėti prieš didelius įvy
tų apininį vandenį. Iš to geidavimų veikalo su muzika, Rob
ĮGALIOJIMAI
LIETUVOJE
ert
McLaughlin
ir
S.
W.
Manheim
kius, prieš žmonių mirtį.
kio alaus užsienis tik juo perstato žavėjančią mažutę Mitzi reikalingi Lietuvoje pirki
Mums visiems yra lemta am
mui, pardavimui, valdymui
komedijoje ‘Paris’. Jock
Lietuva ūkio šalis ir a- kiasi ir pravardžiuoja “če- puikioje
Horwitz
ir
jo
jazz
maniacs,
dabar
žemių ir kitokio tinto.
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
žinai užmerkti akis, bet ge
laus pramonė turėtų gerą merycniku”. Kas jį pirks? grojanti šokiams Monaco’j, grieš
ra tam kurs išgirs šio var
dainų kurias dainuos Mitzi taip
K. S. Karpavičius
dirvą plėstis. Bet to nėra. Turtingieji Lietuviai geria prie
kaip tik ji viena gali padainuoti.
pelio
balsą,
nes
galės
pasi

užsienio
alų,
o
šiaip
žmoneVeikalas ‘Paris’ yra lengvas ir
(Mą|osios Lietuvos padavi jus paliksiu savo įpėdiniais.
Alaus pramonė dabar ma
Registruotas Lietuvos
labai įvairus bei juokingas. Daly
ruošti savo paskutinei va
liai
tenkinasi
savo)
namų
Konsulate Notaras.
mas).
žėja. Buvo pasiekus meti
Tėvo kalba sunams labai landai.
kas dedasi Paryžiuje. Einasi apie
darbo
alučiu.
tai
kaip
viename
kabarete
Mitzi
įsi

laiškais arba atsi- Į
Senai, labai senai, Ne patiko, nes jie jau seniai no Paskiausiai prašneko nės gamybos iki 12 milijo Alaus sindikatas sauva- myli į jaunų vyrukų iš Massachu Rašykit
lankykit ypatiškai.
setts, USA., ir jų meilė išsivysto Į
nų
litrų, dabar nukrito iki
rėjo
platii
pasaulį
pamatyt
’
.
muno lygumose gyveno mil
Rambynas, kurs sėdėjo ne 6 milijonų ir rodo palinki- liauja ir tuo budu pasiry karštų, bet įsimaišo jo tėvai ir pri
daro visokių nemalonumų.
“DIRVA”
žinų giminė, kuri valtie ten Jie atsisveikino su tėvu ir ant suolo, bet ant didžiulio
žęs pralobti. Bet apsiriks. Veikalas prasidės sekmadienį, 24
mo dar kristi daugiau.
išjojo
iš
pilies.
Prieš
išsi

6820
Superior Ave.
Liepos, ir tęsis per visą savaitę Ohio
gyvenančius paprastus žmo
akmens.
Pas mus ant žmogaus su Nuo turtingo iki vargšo Teatre.
skirdami
į
įvairias
puses,
Cleveland, Ohio.
nes — ūkininkus ir žvejus.
— O aš, tėve, neturiu nei vartojama alaus pusantro jau pradėjo jų alaus neger
------------ --a
ANT RENDOS
Kur dabar yra Ragainės jie susitarė susitikti prie pi kalavijo nei užburto Varpe litro, kai kiti kraštai suvar ti, o gaminasi namie ska
5 kambariai su visais rakandais:
lies
vartų
lygiai
po
trejų
miestas, tada stovėjo didelė
lio. Aš parsigabenau štai šį toja iki 50 litrų.
radio, washing machine, ir tt. Rennaus ir pigaus alučio.
SPECIALS
da tik $20 į mėn. Reikalinga pora UY
pilis, kurią buvo pasistatę metų. Tilžaitis pasuko į va paprastą akmenį. Tolimojoj
be vaikų. Platesnių žinių kreipkitės
Alaus gamyba geistina,
karus,
Vilmantas
—
Į
pietus
P. Kriukelis.
For a Short Time
6702 Superior Ave.
milžinai valdovai. Aukštai
šiaurėj, kur žiemą-vasarą nes viena, ji priskaitoma
o Rambynas nujojo į šiaurę.
DRY CLEANING
Į dangų kilo pilies bokštai,
šaltis viešpatauja, atskėliau prie maisto, antra prie dar įiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiimiiiiim1
Men’s Suits or O’coats
49c
Lygiai
po
trejų
metų
prie
dieną naktį karių saugoja
ši akmenį nuo aukštos uo bų padidinimo, o svarbiau
Suits
or
O
’
coats
Sponged
ETHYL
GASOLINO
NAUDOTOJAMS
mi. Iš sunkių akmenų buvo tėvo pilies vartų susitiko vi los. Man, nebuvo sunku jį sia tai pelninga šaka ūki
and Pressed
25c
si trys broliai ir garsiai su
Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio
Ladies’ Spring Coats or
sukrauti pilies murai, ant
namo parnešti, nes iš šio ak ninkams, nes savo rinkoje Ež Įsibėgimo
ir Tykaus Motoro Veikiau,'
prisipildykit
trimitavo. Išgirdęs trimito
Dresses
69c
kuriųnužkopti nepajėgė joki
mens aš noriu padaryti die gali parduoti miežius. Be Ę
= Rosedale
sau tanką su Nauju žaliu ETHYL GASOLINE
garsus, senis Mėmelė didžiai vams aukurą.
Dry Cleaning
priešininkai. Pilį valdė se
to, geras alus imamas ir į
apsidžiaugė, kad sūnus svei
6702 Superior Ave.
Baigus jiems kalbėti, pa užsienį, turėtume daugiau
nas valdovas Mėmelė.
—No delivery—
ki ir gyvi grįžo. Jis įsakė
Gausingi buvo jo karių
kilo senis Mėmelė. Džiaug ką ir eksportuoti. Dabar Daugiau Spėkos
Gausit
visose
pakelti linksmą puotą, į ku
smo ašaromis žibėjo jo a- musų alaus užsienis neper Daugiau
pulkaTir narsus kovose, Kai
JAMES Restaurant
Pennzoil
rią pakvietė daug svečių:
Mylių
1410 East 65th St
karo, nebūdavo, Mėmelė sių- Kiekvienas norėjo žinoti ką kys, kai jis tarė:
Stotyse
ka, o del ko tai pamatysit
Skan is Amerikoniški ir Europiskj
— Jus puikiai pasirinkot, priežastis žemiau.
gday'(įr,savo karius padėti
LUBRlCAT'Tį,
valgiai. Kainos žemos. Lietuvai
jie kelionėj matė, kur jie mano brangus sūnus! Aš da
pas mus užeina ir buna patenkint
darbų dirbti ūkininkams ir
1)
Sindikatai
suteršė
alų
buvo ir-ką veikė.
UŽKVIEČIAM VISUS.
THE COLUMBIA REFINING COMPANY
=
žvejams. Bet žmonės jų bi Pirmas pakilo Tilžaitis. bar galėsiu'ramiai numirti. ir užkirto jam kelią į gyve hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilHIIIIIIIIIIIIIIIIlliii^
jodavo, nes dažnai, vietoj Jo kalba buvo trumpa. Jis Kas gali būti geresnio gy nimą; .2) perbrangus; 3)
padėtų dar skriaudų pada metė ant stalo, atsegęs nuo venime, kai savo židinį tu neskanus, negana stiprus;
Liet. Laivakorčių Agentų
Sąjunga Amerikoje
VIDURVASARINĖ
rydavę. Tačiau pasiskųsti šono kalaviją, kad stalas rėti, be baimės žiūrėti į atei 4) neįvairus.
Rengia
ti ir garbinti dievus! Buki Prieš karą alaus butelis
valdovĮii žmonės nedrįsdavo. sulinko, ir tarė:
ESKURSI J A
Ypaįc žmonėms Įkyrėdavo — Štai, tėve, aš parne sveikas tu, Tilžaiti, narsus kaštavo nuo 4 iki 40 kapei
Ekskursija j Lietuvį
trys valdovo sūnus: Tilžai- šiau tau didžiausią brange kary, buki sveikas tu, Vil kų už butelį. Penkios ka
mante,
ateities
pranešė,
bu

tis, Vilmantas ir Rambynas. nybę, kurią esu radęs per
peikos buvo mokama už
Kai tik juos pamatydavo savo kelionę. Ši kalaviją aš ki sveikas tu, Rambyne, jie- butelį gardaus stalo alaus.
ŠVEDUAMERIKOS
žmonės išjojant iš pilies, išmušiau tolimoj šalyj iš škas dievų palaimos! Bukit Dabar musų bravorai ga
2.1 INIJA
L®
U
tuoj slėpdavosi, metę dar milžino rankų ir jį nukoviau sveiki, mano narsieji sūnus! mina dviejų rūšių alų: gel
NEW YORKO i
bus, nfcs jie naikindavo ark jo paties kalaviju. Taip at Ir netrukus po to visi trys toną 3 laipsnių ir juodą 5
KLAIPEDA
_ čPejlius ii? tinklus, mindžiodavo sitiks kiekvienam priešinin sūnus paliko Ragainę ir pa laipsnių. Pirmasai kaštuo
TRUMPAS KELIASI 11ETUVĄ per ŠVEDIJA
pasėlius ir tyčiodavosi iš kui, kurs išdrįs mane pulti. sistatė kiekvienas po pilį. ja 1 litas, o antratai 1 lt. Iš New Yorko
M. L. “GRIPSHOLM”
pagautų žmogelių. Senis Aš pasistatysiu Nemuno Tilžaitis pasistatė pilį Ne 50c bonka. Geltonąjį alų
Mėmelė matė negražius sū krante pilį, kuri savo garbe muno krante, žemiau Ra ne visi gali gerti, nes jis
LIEPOS 30 d. 1932
gainės, ir ji gavo Tilžės var
nų dai'bus, pyko, bet nieko pralenks Ragainę.
Ten
Ten ir atgal
Trečia Klase $81.50
$141.00
KAMBARIAI NUOMAI
dą. Ten dabar stovi Tilžės
nesakė. Kartą, kai jis pats
SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
Po Tilžaičio prabilo Vil
1448
E.
65
St.,
arti
Wade
Park
miestas.
Vilmantas
taip
pat
išėjo iš pilie? pasivaikščioti mantas :
Naudokis musų anktyvesniais ir
—8 kambariai- ir maudynė. Tin
vėlesniais laivų išplaukimais:
panemunėmis, žmonės irgi — Aš neparsinešiau jokio uasistatė pilį netoli nuo tėvo avė.
Visas — Kelias — Juromis
ka laikymui įnamių. Raktas šoni
S.
S. Drottningholm Liepos Ii
ėmė slėptis, jį pamatę. Mė kalavijo ir nenukovįau nei ir į jos pamatus Įmurino už niame name, No. 1450. Informaci
Per Kopenhageną į Klaipėdą
Liepos 31
M. L. Gripsholm
melė pasyijo būrį žmonių vieno milžino. Aš ramiai ke burtą varpelį. Prieš didelė jų klauskit Telefonu Diamond 0524.
Rugp. Ii
M. L. Kungsholm
— Paranku — Švaru — Patogu —
Rugp. 2S
S. S. Drottningholm
ir iš jų sužinojo kaip negra liavau per pasaulį. Dieną nelaimę ar šeimynos nario JIEŠKAU APSIVEDIMUI mergi
>
Rugs.
M. L. Gripsholm
Rugs. 15
M. L. Kungsholm
žiai jo sunūs’ elgiasi. Smar .namo palydovu buvo saulė, mirtį varpelis imdavo grau nos arba našlės farmerkos arba kuri
kiek pinigų, prie pirkimo farkiai supyko Mėmelė, grįžo o naktį — mėnulis. Aš klau džiai skambėti. Taip Vil turi
Autorizuotas'
mos; amžiaus gali būti nuo 40 iki
Platesnių informacijų kreipkitės
mantas
žinojo
ateitį.
O
pilin, pasišaukė sūnūs ir ta sydavau čiulbėjimo paukš
50; esu 47 m. našlys, neturiu vaikų.
į vietinį laivakorčių agentą arba
JUS
TINKAMAI
APRŪPINS
Turiu
2
namus,
nerūkau
iinegeriu.
Rambynas pasirinko vietą Rašykit antrašu
rė jiems:
Swedish American Line
(30)
čių, kurie man visokių nuo
21 State St.
New York, N.Y. Į
— Kad jus neskriaustu- stabių dalykų pasakojo. Li tarp Ragainės ir Tilžės, ki
JOE EZDENOWICII
208 W. Main St.
Westville, Ill.
tam
Nemuno
krante.
Čia
mėt bejėgių žmonių, aš liep pių ir upelių čiurlenime aš
įHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiijiiiiiiiimiiiimiiimliin^^
siu jums išeiti iš mano že girdėjau padavimų iš seniai buvo ankštas kalnas, kurio PA.IIEŠKAU savo brolėnų, An
ir Petro Durasevičių. Seniau
mių. Jus esat mano sūnūs, praėjusių laikų garbei. Kar viršūnei jis padėjo parneštą tano
gyveno Clevelande, ir dabar rodos
iš
tolimosios
siaurės
akme

ten gyvena. Prašau jų pačių atsi
- bet, kaip matau, naudingam tą naktį, esant miške, be
šaukti arba žinančių apie juos pra
< darbui netinkat. Tačiau aš klajodamas užėjau aikštelę, nį, kaipo aukurą dievui nešti žemiau paduotu antrašu:
K. Pempė
norėčiau manyti, kad jus kurioj ratu šoko moterys ir Perkūnui. Aukurą jis apso
Avė. Toronto, Ont.
lt dar nesat visiškai sugedę. vyrai. Tai buvo gražiosios dino aržuoliniu mišku. Tai 157 Gore ValeCanada.
c
^)fTodėl keliaukit į pasaulį ir laumės su savo palydovais. šventai vietai apsaugoti
nuo
piktadarių,
Rambynas
x ^pameskit man tai ką jus Pamatę mane, jie visi,išsi
busite radę brangiausio. Jei sklaidė į visas puses, steng ištarė baisų užkeikimą:
jus grįšite pasitaisę tai aš damiesi kuogreičiau pasi — Maloniai priimki, ga
lingas Perkūne, šią mano Baudžiauninke
slėpti. Man pavyko pagauti
s-s-:—
auką! Kol šis šventas auku 4 aktų melodrama, pritaikyta leng
J Ofiso
Telefonai
Namu į
❖ MAin 1773
KEnmore 4740WJ- vieną nykštuką palydovą, ras stovės savo vietoj, tol
vam perstatymui Amerikos Lietu
| P. J. KERŠIS f kurs laikė rankose mažytį nepajudės ir šis kalnas. Bet vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 5
moterų. 67 pusi.......................... 50c.
Ž 1414 Standard Bank Bldg. I varpelį, visą laiką skambė jei piktadario ranka palies
jusį. Kai aš paėmiau varpe
jį, tai tegu ir kalnas įgriū Žentai iš Amerikos
* Baigęs teisių mokslą Cumber- Y
2 aktų komedija iš Amerikiečių
land Universitete ir darbuojas a lį, jis staiga nutilo. Aš no na į Nemuno, gelmes!
!
•įsu Teisių ofisu advokatų f rėjau grąžinti
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
nykštukui,
Tą akimirksnį pakilo tam rai ir 3 moterys. Kaina ...,50c
X
Collister, Stevens ir
Ž
T
Kurzenberger
I bet jis jau buvo dingęs. Taip sus debesys, suužė vėjai ir
“Dirva” rengia dar vieną Specialę Ekskursiją į
Su visais teisių reikalais Lietu- X ir liko varpelis man. Iš griausmų aidai sudrioksėjo Kūmučių Rojus
Keturių
veiksmų
tragi-komedija
Lietuvą
gerai žinoma Skandinavų Amerikos Li
-I- viai, Slavai, Lenkai ir Rusai -į paukščių kalbų iš patyriau
aukštybėse. Tai Perkūnas iš prohibicijos laikų. Reikalinga
J kreipkitės prie musų.
J
nija per Klaipėdą
kad šis varpelis yra nepaį—I—4—L—
parodė kad Rambyno auka 6 vyrų ir 6 moterų. Knygutė 60
pusi. Kaina .....................
50c
jam yra maloni. Ir po auku
Kiekvieną Sekmadieni
ru Perkūnas įtrenkė auksi Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
ten ir
nes akėčias, auksinį arklą, dą. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c
Didžiausiu tos linijos laivu
atgal
sidabrinį lopšelį. Tai buvo Divorsas
ten ir
atgal
ženklas kad Perkūnas lai 3 aktų komedija iš Amerikiečių
prietikių Lietuvoj, Lengva staty
SHIPgR
IŠVAŽIUOJA
mins Rambyno žemes ir ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50c
GRYŽTA
Šia linija ypatingai patogu važiuoti tiems kurie
Iš Cleveland ..8:20 ryto Iš Pittsburgh 4:00 vakare
žmones.
Palangos Ponaitis
arba 8:30 vak.
Iš E. 55th St. ..8:29 ryto
3 aktų komedija iš Amerikiečių
O
Rambyno
užkeikimas
gryžta
Į Lietuvą apsigyventi ir nori parsivežti vi
Iš Youngstown 5:35 vak.
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
— .
Iš E. 93rd St. ..8:34 ryto
arba 9:59 vak.
vėliau
įvyko
....
są
savo
reikalingą bagažą. Laivas prieina arčiau
rys,
7
vyrai
............................
50c
z
“M.R.” A. Vabalkšnis Šventadarbiai
sia prie Klaipėdos — Kopenhagon, iš kur paskui
Tikietai geri tiktai koęuose.
Vieno akto tragedija iš kovų už
paima keleivius tiesiog Į kitą laivą ir nuveža Į Lie
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400
Geras Pigus Tabakas Žemės Rojus
tuvos
uostą. Ruoškitės — važiuokit dabar, iki
t
Smulkus Cigaretę tabakas svaras $1
ERIE
RAILROAD
SYSTEM
3 veiksmų komedija iš Amerikie
dar orai gražus, juros ramios.
Smulkys pypkei tabakas
“ 50c

RAGAINĖS PILIS

penhzoil

Rugpj. 13

S.S. FREDERIK VIII

1

Laivkorčių Agentas

RUGP.-AUG. 13

YOUNGSTOWN H
PITTSBURGH $2

23

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

Vienatinė Vietiiiė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MKLIOLIS
6G06 SUPERIOR AVE.

HEnderson 6729

FREDERIK VIII

čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
THE CLEVELAND TOBACCO CO.
4 moterys ............................ 50c
Manufacturers and Importers
Fine Tobaccos
ENdicott 1266 DU BAILIU — 1 akto komedija.
Lošia 2 moterys, 3 vyrai .... 15c
5512 St. Clair Avenue
“KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko
Cleveland, O.
medija. Lošia 2 vyrai ...... 15c :
GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —
Į
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai
ir 3 moterys ..................... 25c :
|
RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose,
Didžiausia ir Gražiausia
Lošia 9 vyrai, 5 moterys . .. 35c
LIETUVIŠKA VALGYKLA UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų
pasaka. Lošia 5 v., 2 -m...... 15c
6824 Superior Ave.
REIKALAUKIT DABAR! *

K. STONIS

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

5

“Dirvos” Agentūra aprūpins jus reikalingais do
kumentais — pasai gaunami į 4—5 dienas. Taip
gi pagelbstima išgavimas Gryžimo Permitų.
i
į
■
■
:
i
:

Išrūpiname pasportus gyvenantiems kituose
miestuose. Kreipkitės informacijų.

DIRVOS
6820 Superior Ave.

AGENTŪRA
Cleveland, Ohio

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O. :jiiiiiniiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllfllllllllillllllinillllllillllllllllllllXlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIlllllllKIIIIII
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5

=

Liepos 22, 1932

7

DIRVA

ir šokiai, taipgi komedija
Laukiama Didelio Javų
“Nenorėjai Duonos, Graužk
Derliaus
Plytas”. Prie to buvo so
Šiais metais, palyginti,
lo dainų, duetų, ir kvarte
numatomas geras javų der
tų. Po programo, vakaras
I______________________________ ___ _____________ !
lius, o žiemkenčių jie dėl
Jaunimo išvažiavimas. Dar apie koncertą. Lie baigėsi su šokiais. Muziką
Šymet Laukiama Geres
KAUNO MIESTO
ko nors nepages, laukiama
Liepos 17 d., Akrono Lietu pos 9 d. surengtame Lietu-Į patiekė Johnny, Joe, ir Jer
TORONTO, ONT.
SKOLOS
nio Vaisių Derliaus
net maksimalaus po karo
vių Draugiškas Klubas tu vių Draugiško Klubo kon ry. Vakaru visi buvo pa
Šiais metais vaismedžiai Kauno miesto skolos da derliaus. Vasarojus kai ku Mirė “Dirvos” skaityto rėjo išvažiavimą pas Rex certe Y. W. C. A. salėje at tenkinti.
peržydėjo gana gerai, todėl bar siekia 12,700,000 litų, o riose vietose buvo nuken jas A. Murauskas. Liepos ežerą. Susirinko apie vi silankė apie 200 žmonių, ir
Frank Martinkus.
sodų vaisių derliaus, kaip su amortizacija (iki 1948 tėjęs nuo sausrų, bet dabar 8 d., 5 vai. po pietų, atsi durdienį ir išbuvo visą die-Į visas parengimas galima sa
teko iš žemės ūkio rūmų metų) — 14,708,000 litų.
vėl atsigauna. Vasarojaus skyrė su šiuo pasauliu A. ną gražiame ore, žaisdami I kyt visapusiai pavyko.
Šymet
iš
tų
skolų
miestas
specialistų sužinoti, laukia
derlius numatomas aukš Murauskas, 59 m. amžiaus. bolę ir užkandžiaudami.
Koncertą rengė ir vado
turi
sumokėti
3,321,000
lt.
ma geresnio negu pernai.
čiau vidutinio ar geras, ką Paėjo iš Lietuvos Salaper- Lietuvių Draugiškas Klu vavo V. Greičius iš Cleve(THOMAS)
Tačiau šymet atsiradę labai Skolų grąžinimo atžvil patvirtina ir centralinio sta augių k., Liubavo parap. Iš bas pralošė baseball loši lando, o I. Hollish, vietinis, B
daug sodo kenkėjų, kurių giu šie metai Kauno mies tistikos biuro duomenys; tik Lietuvos išvyko Į Angliją prieš Akron Olympics 11-0. buvo viso programų vedėju. § Lietuvis Dentistas 1
seniau tiek nebuvę. Kadan to savivaldybei yra sun jis dar nėra suvedęs šių me-l dar prieš karą, taip pat lai Tai buvo pirmas lošis Drau Choras sudainavo pen į 1304 East 68th St.
j
gi kova su jais dar nėra pil kiausi. Ateityje po daug tų pasėlių plotų statistikos, j mės jieškoti kaip ir visi giško Klubo vaikinų tymo. kias dainas. Nors daugelis p Kampas Superior Avenue į
nai pravesta, tai, jei arti mažiau tereiks tų skolų Apskritai, šymet derlius | Lietuvos darbo klasės žmo- Nors jie nugalėti pirmame choro narių nemokėjo nei I (Virš Lietuvių Banko)
j
“L.A.” numatomas neblogesnis už neliai. Anglijoje; pagyvenę susiėjime, bet ateityje jie kalbėt Lietuviškai pirmiau,
miausiu laiku bus sausas o- grąžinti.
fi Tel. ENdicott 1378 ]
ras, sodų vaisiai, gali daug1
1980 metų, kada prieš karą atkeliavo Į Kanadą. Čia iš turi vilčių.
bet prisidėję prie choro, po
gyveno
21
metus,
visą
lai

nukentėti. Kovai su kenkė
Šio klubo pirma šio
ir po karo pas mus buvo
kelių savaičių praktikos,
jais kiekviename apskrityje Lakštingalinga vietove. maksimalis javų derlius. ką dirbo sunkius darbus zono baseball praktika lai dainavo kaip veteranai.
Ar jau išraščt “Dirvų”
yra mažų švirkštų, kurie Svėdasai, Rokiškio aps.— Pernai rugių derlius buvo dirbtuvėse, ypač geležies, ir kyta Liepos 6 d. Wooster To vakaro įvairumą su saviškiams j Lietuvi}? — už
pralinksminsi
duodami ūkininkams nau Šventosios paupys, ties Bu blogas, kitų javų turėjome stengėsi sukurti geresni Stadiume. Willie Darulis, darė Lietuviški kostiumai] $3.00 metuose
visų kaimų!
dotis nemokamai, šymet tėnų kaimu, apaugęs nedi šiaudini derlių. Šymet be to gyvenimą savo šeimynėlei. atletikos direktorius, vadoŠiaulių, Panevėžio ir Kėdai deliais krūmokšniais, ku yra ir ankstyvesni metai. Pastarais laikais pradėjo vavo šį tymą. Atsilankė 20
nių apskričiams nupirkti riuose vakare prasideda ne
‘L. A." nesveikuoti ir Birželio 25 kandidatų į pirnlą prakti
d. turėjo atsigulti Šv. Juo ką ir darbavosi su noru.
dideli, vežiojami, po 100 lit suskaitomos
lakštingalų
zapo
ligoninėn. Gydytojai Kaip tik tymas gerai su
rų talpos, švirkštai. Pamažu daugybės koncertas. Nors
Per
pirmą
pusmetį
ekspor

pripažino kad liga nepagy sitvarkys ir prasilavins, iš
tokiais švirkštais žem. ūkio ir kitose Lietuvos krašte
ONLY $3^5 One Way Rd. Trip
tuota 275,000 kiaulių.
doma, tik gali būti vilties siųs užkvietimus į kitus ty
rūmai mano aprūpinti ir ki vietose daug yra lakštinga
between CLEVELAND and BUFFALO
tus apskritis. Tais esamais lų, bet ši laikoma lakštinga- Kiaulių per “Maistą’’, nes padarant operaciją, taigi ir mus Akrono ir Clevelando
Autos, any size, earned for only $3.75
šiuo metu niekas kitas be padaryta operacija Liepos distriktuose.
švirkštais, žinoma, tik iš lingiausia. — Tsb.
($4.75 July 1st to Sept. 14th inclusive)
f
veik nebeeksportuoja, eks 4 d., o Liepos 8 d. jis užbai
dalies tegalima padėti ko
Why drive when you can put your car aboard
Merginos
pralošė.
Lietu

gė
savo
gyvenimą
šioje
aša

for
less
than
the
cost
of
oil
and
gas?
portuota šių metų Sausio
voti su sodų kenkėjais.
vių Draugiško Klubo mer
More restful... cheaper . . . and saves a day.
men. 52,951/ Vasario metu rų pakalnėje.
Kiek iš spaudos esu gali
Labai statosi Šiauliai.
Steamers each way, every night, leaving
ginų
tymas
pralaimėjo
du
at 9:00 P.M.,May 15th to November 1st
59,198, Kovo m. 51,613, Ba Velionis visą savo gyve
ma spręsti, Vokietijoje ir
kartu prieš Yepko Grocers,
kai kuriose kitose valstybė Šiauliai.— Dėl pinigų sto landžio mėn. 48,087. Per nimą buvo geras katalikas
Cleveland and Pt. Stanley, Canada, 'Division
July 1st to September 5th inclusive on Friday,
se sodų vaisių derlius bu kos šymet statyba Lietuvoje šiuos pirmus šių metų ke ir geras Lietuvis patriotas, Akrono Ukrainiečių mergi
Saturday and Sunday only ... $3.00 one way;
siąs blogesnis negu pernai. yra, labai sumažėjusi, tik turis mėnesius dalis kiaulių ir šeimą išauklėjo Lietuviš nų tymą. Pirmą loši pra
$5.00 round trip. Any car only $3.75
laimėjo
11-4,
antrą
3-1.
Todėl laukiama sodų vaisių Šiauliuose ji yra didelė, net •buvo eksportuota Į Sovietų koje dvasioje. Jau keletas
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.
Tai buvo pirmas Lietu
eksporto padidėjimo. Ši ru ir už pernykščius metus di 'Rusiją, kiek skerdienos i metų kaip buvo “Dirvos”
East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Ohio./
deni Lietuvos vaisių eks desnė. Statybos pradžioje kitus kraštus, bet žymi di skaitytojas, labai mėgdavo vaičių pasirodymas, bet ka
Ask your Local Tourist or .
Ticket Arent for new C&B
Line Folder, including Free
portas' bus pirmą kartą yra išduota 52 leidimai sta džiuma Į Angliją. Gegužės skaityti ir gėrėdavosi apy da išėjo antram lošiui jos
Aulo Mab and details on
jau
parodė
žymų
pagerėji

tyti'
namams,
iš
kurių
bus
our AlI-Expense 7 rips.
kontroliuojamas.
“L.A.”
mėn. eksportuota 35,978 sakomis ir žiniomis, ir kar mą. Ateityje jos žada nu
36 murinįai,
daugiausia
kiaulės vien Į Angliją. Per
dviejų aukštų namai. Senos šių metų pirmą pusmeti bus tais ‘ net sunkiausiose sąly galėti kitus.
Nustojo 20 Svarų '
gose dėdavo paskutines pa
lūšnos iš miesto vidurio
Riebumo į 4 Savaites griaunamos ir jų vietose eksportuota apie 275,000 stangas atnaujinti savo my
kiaulių. Sausio mėnesi tu limo laikraščio prenumera
Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo.. dygsta gražus mūriniai na
rašo: ‘Aš esu ' 28 metų amžiaus ir
rėta dėl kiaulių ekporto di tą. Ir dabar pora savaičių
svėriau 170 svarų iki panaudojau mai. Be to, čia statoma di
vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa delė skerdykla bekoninėms džiausio nuostolio, ypač per prieš mirtį atnaujino, vi
vaites atgal. Dabar svečiu 150 sy.
pirmas dvi savaites. Vėliau sai netikėdamas kad reikės
Taipgi turiu daugiau energijos ir kiaulėms eksportui paruoš
išmokamos ūkininkams už skirtis su šiuo pasauliu.
neturiu alkanų jųųsmų.“
Riebus žnionėš turėtų gerti šauk ti Skerdyklos sienos jau kiaules kainos buvo pama
Prigulėjo čia Šv. Jono ir
štuką .Kruschen Salts stikle karšto baigtos. Iki rudens ji visiš
vandens rytais prieš pusryčius—jos
žintos.
Sūnų
- Dukterų pašalpinėše
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas kai užbaigta. — Tsb.
draugijose; bet negalėda
numažinti savo svorį kaip patyrė
tūkstančiai vyrų ir moterų.
mas
išsimokėti, tapo iš SuKiek
suvartojama
visam
Gaukit bonką Kruschen Salts iš
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks
nų-Dukterų draugystės iš
Baudžia
apsileidėlius.
pasaulyj
alaus.
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei
brauktas nors prašė pa
ta bonka nepertikrins jus kad tai
Kamajai, Rokiškio aps.— Pasirodo kad visam pa laukti ir žadėjo atsilyginti.
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.
Pavasarį, anksti, visi ūki saulyj per vienus metus su Laidotuvėmis rūpinosi Šv.
ninkai buvo paraginti pasi vartojama 300,000,000 hek- Jono draugija. Velionis pa
“MUSU VILNIUS”
taisyti kelius, bet ne visi tai tojitrų alaus. Norint šitą aNėra Lietuvoje kito tokio žurnalo bojo ir kelių nepataisė, Tam lų išvežioti reikėtų 30,000 laidotas iš Lietuvių bažny-'
kuris eitų kas 10 dienų gražaus di
čios, Kun. P. Garmus sutei
delio formato 24 puslapių. T ra tik tikra kelių komisija patik traukinių. Tokiu budu kiekkė gražų patarnavimą.
vienas žurnalas, ‘MUS& VILNIUS’. rinus kelius rado kad 160
'vieną dieną suvartojamam
‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniaus
Bažnyčioje ir kapinėse
nėra alui išvežioti reikalinga 83 dalyvavo nemažas skaičius
reikalus, rašo kuoplačiausia Vilniaus ūkininkų savo kelio
vadavimo reikalais, deda daug gra pataisę. Už tai valsčiaus sa traukinių,
kur kiekvienas giminių, draugų ir pažysta
žių iliustracijų iš Pavergtos ir Lais
vos Lietuvos. Jis atsidėjęs seka vivaldybė juos nubaudė pi traukinys turėtų po 100 va
mų, suteikdami paskutinį'
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvių
nigine bauda bendrai, 950 gonų.
gyvenimą.
patarnavimą ir kartu atsi
‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus — litų. — Tsb.
O kožnas alaus puslitris sveikinimą.
jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir 30
turi savyje tik tiek maistin Liko nubudę velionies
dieną kiekvieno menesio.
‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar
gumo ir naudos organizmui, žmona, keturi sunai ir duk
biauja žymus publicistai, rašytojai
kiek jo turi paimtas ant pei tė, kuri jau yra vedus ir tu
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas.
Petras Babickas, K. Berulis, J. A
lio -smailagalio miltų kuok ri savo šeimą; visi gyvena
Herbačiauskas, Liudas Gira, Liudas
štelis.
“L. A.” Toronto mieste.
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Peleda-Lastauskienė, Vygandas-Dr. J.
Automatiškame gaziniam vandens šildytojoje vi
Ilsėkis ramiai, geras tau
Purickis, Petras Ruseckas, Matas
Šalčius, Dr. Rutenbergas, Kan. J
Prašo nusausinti ežerą. tieti, Kanados šaltoje žeme
sada jums bus
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, MAldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei
lėje.
Juozas,
I
g
1
i
auka,
Mariampolės
le okupuotos Lietuvos rašytojų. Re
daguoja V. Uždavinys.
ap. — Nesenai Įvykęs ŽivaKARŠTAS VANDUO VISAIS
‘MUSU VILNIUS’ žengia tvirtais
yoclės kaimo ūkininkų susi
J. J. LAZICKAS
žingsniais į penktus metus. Jame
LAIKAIS ... IR TIEK KIEK
rasite gražiausios medegos, gražiau
rinkimas nutarė prašyti
JEWELER — RADIOS
sių straipsnių, gražiausių iliustraci
valdžios kad ši nusausintų
jų, visiems artimu minčių.
TIKTAI JUMS JO PRIREIKIA
6407 Superior Ave.
metams kainuoja 7 litai. UžsieniuoPavasakės ežerą, kuris la
Prie
E.
66th
Street
‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnalas:
bai tvenkia laukus. Yra vil
—ENdicott 4633—
se 20 litų ($2.00).
Kada tankas yra' pilnas, automatiškas šildytojas
Vieną numerį gausite nemokamai
Parsiduoda visose Vaistinėse.
ties, kad šis ūkininkų pra
Naudokit WELDONA Tablets
susipažinti. Rašykite šiuo adresu.
pats save užsuka ir nešildo. Kucme'c pradedat
patenkintas Iš priežasties bedarbes, ir Ka
Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo šymas busiąs
‘MUSŲ VILNIUS’
nados Lietuviams “Dirva“ ati
tos 24 pusi, knygeles, “History of dar šymet. — Tsb.
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuania. RHEUMATISM’, su nurodymais ir
vandenį naudoti, automtaiškas vandens šildyto
duodama metams už $2.
aprašymais reumatizmo perų, į
WELDONA CORPORATION
jas vėl pripildo tanką karštu vandeniu ir vėl už
Desk 7, Atlantic City, N. J.
PROBAK
sisuka pats ir neveikia.
Aš Pasakysiu Veltui
Mes turim jų įdomių ir naudingų išstatę parody
Kaip Gydyti
mui, taipgi rasit kitų tipų moderniškų vandens šilKAIP TAPTI
dytojų apžiurįjimui, o mes mielai išaiškinsime
SUV. VALSTIJŲ
apie juos ir kokiu budu jus galit įsigyti jums pa
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir
PILIEČIU
skaudamas vietas su Emerald Oil, ir
togų šildytoją sau prieinamomis išlygomis.
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3

IŠ LIETUVOS

KANADOS I AKRONO NAUJIENOS '
NAUJIENOS I

e Dr. S. T. Tamošaitis j

Viskas ko Reikia Gavimui Šilto

Vandens, tik pasukt Kranas

colių pločio ir gana ilgą kad gerai
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į'
viršų iki kelio, kaip kraujas teka ■
gyslose. Nebus daugiau trukusių j
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus' trukdančio skausmo. |
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa- j
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys'
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.
i

Naudinga knygelė pasimokinimui apie Suv. Valstijų valdžią,
su visomis informacijomis ir
krausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

■‘*1

THE EAST OHIO GAS (

25 centai.

Reikalaukit “Dirvoje”

,—

Liepos 22, 1932

D I R V A

’<as Girdėt Clevelande-Apielinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Bedarbes

APSISAUGOKIT
7
ŽYDBERNIŲ!

Si

smagų pikniką-išvažiavimą “Dirva” rengia vi
siems Cleveland© 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!

LAIŠKAS Iš KAUNO
Didelis Bedarbės Pikni
Teresė S. Kundrotaitė, kuri
kas šį Sekmadienį
Birželio 15 d. išvažiavo Lietu
von su “Dirvos” Ekskursija,
Skaitykit
šiame numeryje
Lietuviai iš senai . papratę laivu “Berengaria”, štai kaip telpantį skelbimą
apie “Dir
kreiptis Į žydus arba šiaip sve ! rašo apie savo kelionę:
vos” pikniką — jame viskas
“Kelionė juromis buvo tokia
Sekmadienį
timtaučius įvairiais reikalais, maloni kad net gailėjaus jog pasakyta. Rengkitės ir važiuo
kit,
turėsit
gerus
laikus,
nes
nuo ko nukenčia jų pačių bro taip greit baigėsi, nes orą tu
niekas nekaštuos. Atsivežkit
liai Lietuviai, nors suteikia ge rėjom labai šiltą per visas die visokio amžiaus vaikus, taipgi
nas.
Ant
laivė
žaidėm
viso

resnį patarnavimą negu sveti
visi suaugusieji — dirbantieji
kius žaislus. Susipažinau su ir nediibantieji — atsilankykit.
Šiame piknike prie kitų dalykų bus virvės trau
mi. Neužtenka to kad nekurie buriu puikių jaunų žmonių ir
Jokios įžangos nebus — inėjipatys kreipiasi pas žydus, bet turėjom gerus laikus; po pie mas veltui.
kimas Bedarbių su Dirbančiaisiais. Laimėjusi pu
dar ir kitus ragina eiti tenai, tų lošdavom kortomis, vakarais
sė gaus dovanas. Taipgi bus daug dovanų dalyšokdavom arba eidavom žiūrė
ir prisispyrę atkalbinėja nuo ti movies. Visai laive nesir ’ PADĖKA.
Tariu širdingą
vujantiems, kurias gaus turintieji laimingus nu
Lietuvių. Tai yra žydberniai, gau — o tik pirmą kartą važia padėkos žodi visiems savo drau
gams
kurie
aplankė
mane
laike
merius. Pasinaudokite šia proga visi!
i pietus nuo Euclid Avenue
tikri Lietuvių išgamos, ir su vau. žmonės ir visi patarnau mano ligos. Nors liga buvo
jais Lietuviai neturėtų susidė tojai laive tokie prielankus vi trumpa, bet vienok yra linksma
siems, taip kad buvo tikras ma
BBT®8
ti, turėtų vyti juos laukan iš lonumas keliauti ‘Berengaria’. matyti savo draugų užuojautą.
.Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr
savo namų, nes tai yra griovi Visas patarnavimas laive buvo Taipgi tariu labai ačiū Moterų
PIKNIKAS
PIKNIKAS
Rateliui
už
gėles,
kurios
buvo
kai Lietuvių gyvenimo, ardyto toks geras kad aš tuo pat lai prisiųstos per p. BaltrukonieE
vu gryšiu atgal, nes netikiu
nę.
Dorothy Jarus.
Ė
KAIP NETAUPĖT NIEKADOS PIRMIAU!
jai pasitikėjimo savais žmonė ant kito laivo tą pat gauti.
Rengia šv. P. N. P. Parapija
mis. Tokie parazitai yra pa
“Mano pirmi įspūdžiai apie
Vyru ir Vaikinų
Vyriški Vilnoniai t Vyriški Broadcloth
SLA. 362 kuopoj randasi ke
LIEPOS-JULY 24 D.
MAUDYMOSI
ŠIAUDINĖS
IŠEIGINIAI
IŠVAŽIAVO Chicagon. Lie letas narių persikėlusių iš 14
vojingesni už aršiausius sveti Lietuvą tokie: Mus Lietuvoje
KOSTIUMAI
Z
SKRYBĖLĖS
MARŠKINIAI
sutiko su tokiu išdidumu ir iš pos 19 d., vos pasitaisius po kuopos su paliudijimais buk
GREEN VALLEY PARK
mus priešus.
operacijos,
p.
D.
Jurienė
išva

88c
S8c
59c
'
kilmingumu, lyg atiduodami
jų užsimokėta pilnai į 14-tą
Lietuvis namų pardavėjas, mums garbę kad .aplankome žiavo i Chicagą, iš kur gavo ži kuopą. Šiose dienose teko pa Maple Heights—prie Broadway ■ Šilkiniai kaklar. 23c—Gražios kojinės 14c—Apatinės kelnaitės 19c
' i ■
‘ '
Piknikas prasidės 10 ryte
maisto, rūbų ir kitų reikmenų juos čionai, ir žmonės tokie nią kad jos brolis, Klemensas tirti kad atsiranda kliūčių ne■
Didžiausias
Nupiginimaš
Višų
Vasarinių
Reikmenų!
Vidžius, tapo automobilio užĮžanga tik 25c.
pardavėjas, amatninkas ir me mandagus ir širdingi ir taip vi muštas, Velionis buvo 43 in. kuriems tokiems nariams, buk
somis pusėmis tau pasitarnauja.
jie yra skolingi centrui, nors
THE KRAMER & REICH CO.
Atsilankiusieji už dalyvavi
chanikas kenčia nuo tų šašų, Lietuvą tikėjausi rasti moder- amžiaus.
knygutėje parodo kad pilnai mą programe laimės įvairių do
7002-04 Superior Aye.
Kampas Giddings Rd.
kurie niekina visas savo įstai niškesnę. ypatingai Kauną, ant
užsimokėta. Persikeliančiam iš vanų, kurias suaukavo biznie niiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiigiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii liiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii
gas, o giria tik žydiškas. Jiems kiek tas liečiasi gatvių, namų, ir
LIET. DEMOKRATŲ Klubas 14-tos kuopos nariui į pent ku riai.
tt. Man išrodė labai keista gir
£UHIIIIIIIIIIIIlllil!lllllllllllllllllllllllllllllllll|llllllll|ll|||||||||||||||||||||||tllill||||||||g
turės
susirinkimą Liepos 28 d. rią kuopą patartina iškalno ap
neturėtų rastis pas Lietuvius dint visus kalbant Lietuviškai
Kelrodis: Važiuokit Lee rd.
sižiūrėti delei to.
Lietuvių
salėje,
nuo
8
vai.
va

vietos, lai eina gyvent pas žy gatvėse, krautuvėse ir tt., ir gir
362 Kp. Narys. iki Broadway, paskui Broadway
dėt visai mažus vaikučius kal- kare. Visi nariai malonėkite
važiuokit iki Green Valley Par
dus.
atsilankyti, taipgi atsiveskit
(A. JAKUBAUSKIENĖ)
jant gražiai Lietuviškai.
ko. Kurie neturi automobilių,
naujų
narių.
Pereitame
susi

MUZIKANTŲ reikale. Pate- tuos paims Rukštelio trokas 12
“Man čia labai patinka baž
Keliaujant Lietuvon
Lithuanian
Funeral Home
rinkime nutarta rengti pikni
“Dirvos” redakcijon atėję pa nyčios, nes jos yra puikesnės kas apie Labor Day. Taigi vi mijau “Dirvoje” vienos ypa vai. nuo Lietuvių salės. Nu
Visiems
Lietuviams
dorintiems
naudoti musų
tos pastabą kaslink muzikantų, veš ir parveš už 25c.
negu Amerikoje, gerai pabudasiskundžia ir tie kurie .rengia- votos,
,
kambarius leidžiame dykai.
su dideliais pilioriais ir si nariai ateikit, aptarkit pa kad nebūtų jiems mokama dau
tys.
Klubo Rep. J. Verbela. giau kaip 60c į valandą vienam,
si Lietuvon važiuoti, kad juos daug aukštesnės.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
imant juos kokiam nors paren
“
Nemunas
mano
nuomone
teišihgą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
apipuola tie žydberniai ir vi
z
IŠVAŽIUOJA Lietuvon • Ka gimui.
daug priduoda gražumo Kau
tas ir geręsnis partarnavimas už kitų. J Vežimai ligo
s
saip atkalbinėja nuo pirkimo nui
'
Nuostabu kad nors Lietuviai
ir gal butų tuštuma jeigu zys ir Karajino Paj.iliuko.niai —
nių pervežimui į ir iš ligonbučiu.’ Kainos sąžįnin-j,
:
laivakortės “Dirvos” agentu- go
, nebūtų upės.
išplauks Liepos 23 d. Scandi gyvena Cievelande 46 metai,
gos. ‘žemiausia kaiha laiddtubems,'visos lėšos $150
SIUS'
3
“Lietuvą man labai patinka, navian American Linijos laivu dar nei kartą nebuvo girdėta
ir aukštyn be apribojimo. Reikale, telefonuokįt. ,, . 3
roję.. Jie, patys nevažiavę ir
šios į 6221 Edna Avėnue
kad draugijos arba organizaci
__ _____
nebuvę niekur, primeluoja žmo nes ji išrodo tokia rami ir ypa “United States” per Kopenhą- jos. butų kalbėję apie nustaty tus per “Dirvą”
ENdicott
1763 ?
tinga. Nėra čia skubių valan geną j Klaipėdą. Jie vyksta vi
i
n
i
i
111
n
11111111111
ii
n
y
u
mi
ųii
iiihiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiĮiiiihiiiinniiiiHiiiiiiiiiĮiiiiiiiL
ypatos:
gui kad buk “Dirvos” laivai (dų, nėra darbų nuo štukių, vis sai apsigyventi. Linkime lai mą muzikantams kainų laike
balių ir .kitų parengimų. Ko Dėm. Tamulionis .... Lt.. 100
prasti, prastus kambarius duo kas eina švelniai. Viskas eina- mingos kelionės.
kiai draugijai kokie muzikan Barbora Raškauskienė
“
Dirvos
”
Agentūra.
gerai
ir
aš
jaučiuosi
si
labai
danti, ir tt. ir tt., o pas žydus
500
tai patikdavo tokius jos ir pa
puikiai.”
ęsą gausi geriausius kambarius
Katrė
šlapkauskienė
.
..
100
siimdavo savo parengimams.
Tokie tai įspūdžiai jaunos
ALEKAS BANYS, buvęs se
ir laivakortės daug pigesnės.
Mės per ilgus metus užsi- Domicėlė Daniunienė . . .. 50
Lietuvaitės apie Lietuvą, kuri
HEnderson 9649
1330 Giddings Road
Tai didžiausia melagystė ir■ yra Amerikoje gimus ir pirmą niau Clevelandietis veikėjas, ėmėm muzika ir visada ban Juozas Gaigalas ........ .. . . 50
dabar gyvenantis Pittsburghe, dėm susitaikyti su visais muzi Dominikas Tamulionis
kartą,
visai
viena,
išvažiavo
į
100
Atidarymo Proga — Moterims ir Merginoms
išmislas. Nei žydų, nei Lenkų,’ savo tėvų gimtinį kraštą apsi lankėsi Clevelandc, apsilankė kantais ir rengėjais ir niekad
.
150
Zosė
Liutkienė
................
nei “Dirvos” agentūra neturi lankyti.
redakcijoj ir užsirašė “Dirvą”, nebuvo nesusipratimų.
Specialiai Žemomis Kainomis
savo laivų,, bet “Dirva” parduo
Patartina nesikišti į kitų da Antanas Jagminas .....
Kiekvienas Amerikos jaunuo- norėdamas nuolat žinoti apie
Shampoo and Finger Wave..........
50c.
da laivakorte^ VISAIS laivais,, lis gauna tokius puikius įspu- gyvenimą ir veikimą Clevelan- lykus tiems kuriems jie nepri
Kreipkitės vėl:
Shampoo and Marcel ............................,.
50c
diečių.
klauso ir nesirūpint kokias kai
t
džius
apie
Lietuvą,
tik
prieš
ją
VISOMIS linijomis, o ne kokia
Finger
Wave
............
3..
5c
Marcel
35c
nas kas moka muzikantams.
labai urzgia tie kurie jos dabar
“Dirvos” Agentūra
Oil Shampoo and Set $1.00
Henna rince and set 75c
viena. Kas kokį laivą arba li nematė ir kuriems nepatinka
.Muzikantų
Draugas.
MOTERŲ KLUBO “Onų Iš
6820 Superior Ave. Cleveland.
Plain Facial $1.
Pimples and blackheads removed.
dabartinė valdžia, kurie nuva važiavimas įvyks šį sekmadie
niją norį. tokį pasirenka.
’ Permanent Wave, Complete $3 and $4
žiuoja
ten
su
nustatyta
prie

Toliau, nei žydams, nei Len
nį, Liepos 24 d., Onos MiheliVažiuojat Lietuvon? RašyMIESTO taksų mokėjimas
Kreipkitės pas savą Lietuvę specialistę.
chienės farmoje, prie Paines prailginta iki Rugpjūčio 10 d. kites į “Dirvos” Ekskursiją.
kams NEVALIA parduodi lai šinga nuomone.
ville. šis išvažiavimas rengia
vakortės nei dolariu pigiau ar
mas klubo narėms, jų šeimoms
ŠILUMAI siaučiant, Cleve- ir draugams. Užkandžius atsi
brangiau, ir “Dirvos” Agentū
roje kainos tos pačios kaip ki landė ir Ohio valstijoje pasta- vežkit patys. Moterims bus
rose dienose keliolika žmonių duodama puikios dovanos už
tur.
prigėrė.
?
įdomiausią, keisčiausią arba se
Bet žydas arba Lenkas gali
niausią skrybėlę, taigi susiras
Lietuvį APGAUTI štai kaip:
CUYAHOGA apskrities ižde ki! ir dėvėkit atvažiuodamos j
Komitetas.
Lenkas parduoda laivakortę į trukumas pasirodo pasiekė per farmą.
pusę milijono dolariu, ir gal su
Danzigą, kuri kaštuoja $3 ma siras daugiau. Valstijos egzaPRADĖTA kelti reikalavi
žiau negu į Klaipėdą. Bet iš minuotojai randa $570,000 tru mai kad butų numažinta kaiDanzigo į Lietuvą parvažiuoti kumą, arba $100,000 daugiau i nęs už telefonus, gazą ir elekreikia pačiam užsimokėti ir už negu buvo tyrinėjimą pradėjus, tra.
mokėti brangiai už bagažus.
žydas parduoda laivakortę į
Bremeną arba Hamburgą, kur
laivakortė apie $7 pigesnė, bet
į Lietuvą parvažiuoti iš tenai
kaštuos apie $25, įskaitant ba
gažus, nes Vokiečiai labai lupa
ramaiT.
už bagažus traukiniais.
žydai ir Lenkai labai gerai
pažysta Lietuvius, ir labai gra
žiai moka apgauti.
KURIE NORI IŠVAŽIUOTI I LIETUVĄ DABAR, ARBA IR KIEK
Lietuvis kuris ant visados iš
vėliau visada gali gauti gerus laivus ir gerą pa
važiuoja su šeimyna į Lietuvą,
tarnavimą ATSIKREIPIANT I MUS. DOKUMENTAI IŠGAU
kad ir apgautas žydo arba
NAMI Į KELETĄ DIENU. Prisidėkit prie vienos iš šių Ekskursijų —
Lenko agento, nesugryš pas jį
pasibarti, ir sarmatysis pasi
skųsti Amerikoj likusiems kad
“Statendam” — Liepos 16 d. per Holandiją
jį apgavo, nes jie gal but draudė
“Gripsholm” — Liepos 30 d. per Švediją
nuo ėjimo pas svetimus.
Lietuvis agentas to nedarys,
“Majestic” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną
nes žino kad Lietuvis pasakys
“Manhattan” (naujas S. Valstijose statytas laivas)
ar parašys savo draugui kaip
— Rugsėjo 7 d. per Hamburgą.
su juo pasielgta. Taigi pas sa“Paris” — Spalių 8 d. per Havre (Francuziją).
vą gausit teisingą patarnavimą
ir pilniausias informacijas, o
Del aiškesnių žinių kreipkitės
KELIONEI DOKUMENTŲ kreipkitės į “Dirvos” Agentūrą
nuėję pas žydą arba Lenką
šiuo antrašu:
agentą gausit “pigią” kelionę,
kuri jums atsieis $50 daugiau.
Taigi, broliai ir seserys Lie
Kreipkitės informacijų į:
IxllX V
tuviai, apsisaugokit žydbernių
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
visokiuose reikaluose, o kreip
kitės j Lietuviškas įstaigas.

Liepos-July 24
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ir Paskolos Knygutes

;G

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.

BEN A. BRAZIS

q-‘ < t •

O
'.i

5905 White Avė.

Phone, HEnderson 2136

KITOS EKSKURSUOS
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“DIRVOS” AGENTŪRA

DAI
IR DARBI

New Yorl
joras Walk
visus 130,0(
miesto dari
nautojų p;
mėnesio sav
mui mieste
krizio.
Uhrichsvi
kuojantiems
užpuolus ka
kius nuo joi
tijos milicij;
ta ginti kas
laužius,- pr;
lėktuvo gai
Nuo tų b
ne tik streil
syklos sau
palydėję sti
syklas.
Dugger,
kuojanti aių
jo išeigą iš
desėtkų stn
kė juos ten
rą dienų.
, pasiuntė m
vietą.

High Poii
sustreikavo
dejų. Už h
3,000 darbir.
darbus. Kc
ko susieiti
atstovais aj
algų ir išsį
nesusipratim
kė darbinink

Philadelphi
rūbų siuvykl
bo apie 1,51
atidarė savo
pradėjo dirb

Rochester,
sidėjo atgyti
bu siuvimo
vykios ima i
das i savait
vyrų ir mot
industrijoje.
Hazleton,
dirbti dvi di
syklos Jr pa
darbą apie 1
kų. Jos buvo
lioliką savaič

Birminghar
streikavo 60<
protestuodam
vimo kasyklų
Per savaitę
d. įvairių pr
buvo užliodu
87,144 daugi;
tė pirm to, 1
gonais mažia
savaitę 1931

