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SAKO KAD KAIZE BORAH UŽ MAŽINI PRADEDA VEIKTI NAMŲ PASKOLOS BAN
MĄ KARO SKOLŲ
RIS ATGAUS SAVO
KAI, KURIE TAIKOMI PAGELBĖJIMUI
SOSTĄ
SMULKIEMS NAMŲ SAVININKAMS
Washington. — Senato

rius Borah užgiria LausanBėrimas. — Buvusio Vo
nos konferencijos nutarimą Washington. — Liepos 23 išvien su dabar gyvuojan
kietijos kaizerio ketvirtas
sumažinti karo nuostolių d. Prezidentui Hooverui pa čiais bankais.
sunūs savo agitacinėje kal
atlyginimus ir ragina šauk sirašius namų paskolos ban
Kaip paskolos duosis
boje sąryšyje su. rinkimais
ti pasaulinę ekonominę kon kų bilių, užbaigta gelbėji
pasakė' kad pastaras per
ferenciją peržiūrėjimui vi- mosi nuo krizio ir depresi Paskolos ant namų bus
versmas Prūsijoje — prajos programas. Tan pro- duodama taip.. Žmogus tu
sų karo skolų.
šalinimas socialistų vyriau
Tas, sako Borah, gal but graman ineina apie $6,000,- rintis $5,000 mortgečio ant
sybės — yra sulyginamai
vi- 000,000 suma dideliam vajui namo kuris vertas $10,000,
VALSTIJOS IR BAN RAGINA SKUBINT JURŲ menkas su tuo kokis neuž reikalinga ■ prašalinimui Kas
prieš depresiją ir bedarbę. bet neturintis iš ko mokėti
suotinos depresijos,
PROJEKTĄ
ilgo įvyks.
Pradžioje metų buvo su bankui nustatytų mokes
KAI NORI GAUTI
tik
bus
padaryta
skolų
apWashington. — Senato Princas Augustas Wilorganizuota Rekonstrukci čių, sulyg šio namų pasko
1R DARBININKŲ ŽINIOS
mažinimui
gali
išeiti
Ame

rius Bulkley iš Cleveland^ helm pareiškė kad neužil
PAGALBOS
ragina vyriausybę pagrei go sugryš ant Vokietijos rikai į naudą, sako Borah. jos korporacija su $2,000,- los banko, gali nueiti Į savo
New York. — Miesto ma
000,000 kapitalo parėmimui banką kuriam skolingas
joras Wąlker atsišaukė Į Washington. — Preziden tinti darbą įrengimo Eže-Ji sosto jo tėvas Kaizeris Wil- BRITŲ IMPERIJOS EKO bankų, gelžkeliij ir apdrau- $5,000 ir paprašyti prailgin
visus 130,000 New Yorko tui patvirtinus gelbėjimo ir rų kelio iki juros, kuriuo helmas, dabar esantis Ho- NOMINĖ KONFEREN dos kompanijų.
ti savo mortgečĮ. Jeigu jo
miesto darbininkų ir tar naujų pinigų bilius,’iš visų reikalu buvo pasirašyta su landijoj ištremime.
Naujas bedarbės, bilius, bankas matys kad skolinin
CIJA
nautojų paaukauti vieno pusių pasipylė prašymai pa tartis Kanados su Suv. Val Kaizerio sūnūs yra karš Ottawa, Ont., Canada.— patvirtintas pora savaičių kui reikia tik laikino prail
mėnesio savo algą išgelbėji galbos. Nacionaliniai ban stijomis kelios dienos atgal. tas fašistas ir Hitlerio rė Pereitą savaitę, su didžiau atgal, padidino Rekonstruk ginimo, galės kreiptis į val
mui miesto iš finansinio kai, valstijos ir miestai at Bulkley sako kad iš šito mėjas.
sikreipė į valdžią pagalbos. projekto bus nauda del 40,- Liepos 31 d. įvyksta Vo siomis iškilmėmis, čia atsi cijos korporacijos kapitalą dišką namų paskolos banką
krizio.
darė Britų Imperijos eko iki $3,800,000,000 ir dar pa ir gaus 60 nuoš. (arba $3,Kadangi nutarta padidint 000,000 Didžiųjų ežerų pa kietijos seimo rinkimai.
nominė konferencija apta skyrė $2,122,000,000 tiesio 000) pinigų. Tada jau ban
Uhrichsville, O. — Strei popierinių pinigų skaičių, kraščių gyventojų.
rimui savitarpinės preky ginei pagalbai, kuri suda kas turės daugiau pinigų ir
kuojantiems angliakasiams nacionaliai bankai padavė Didžiaisiais ežerais jurų PRAŠALINO SOCIALIS bos ir prašalinimui krizio. rys tūkstančius darbų.
galės skolinti kitiems. Ban
TŲ POLICIJĄ
užpuolus kasyklą ir atsisa aplikacijas pavelyti jiems laivai galės pasiekti Chicakui tas žmogus bus skolin
Yra
sumanymų
kurie
jei

Paskolos ant namų
kius nuo jos trauktis,' vals pasidaryti daugiau popieri gą ir kitus paežerių uostus. Berlinas. — V o k i e tijos gu įvyktų užduotų didelį
gas tik $2,000 tiesioginai ir
kancleris von Papen, kuris
tijos milicija, kuri pastaty nių pinigų.
Apskaitliuojama
'kad
navaldžiai $3,000. Su gautais
smūgį Amerikai dele i jos
pereitą savaitę atstatė Prū
NUSIGINKLAVIMO
ta ginti kasyklas ir streik Rekonstrucijos Finansinė
mų
paskolos
bankų
sistema
pinigais bankai galės dary
įvedimo aukštų tarifų.
KONFERENCIJA
sijos socialistinę vyriausy
laužius, pradėjo mėtyt iš Korporacija gavo nesuskai
sumobilizuos
$2,00$,000,000
ti didesnes apivartas, pas
Konferencijoj dalyvauja
IŠSISKIRSTĖ
bę ir apsišauki diktato
lėktuvo gazines bombas. tomus prašymus paskolų
pagelbėjimui
namų
savinin

kolas
ir biznius.
visų Anglijos imperijos ko
Nuo tų bombų nukentėjoj šelpimui bedarbių. Beveik Geneva. — Nusiginklavi rium, vėliau atstatė 12 gu lonijų atstovai: Britiškų sa kams bėgyje dviejų metų,
Iš šito namų paskolos
ne tik streikeriąi bet ir ka* pusė valstijų nori gauti pa mo konferencija, kuri čia bernatorių ir socialistų po lų, Kanados, Indijos, Aus kad jie neprarastų savo na banko komerciniai bankai
syklos sargai kurie gryžo galbą iš valdžios savo be posėdžiavo kelias savaites, liciją. Socialistų vyriausy tralijos, Naujos Zelandijos mų ir kad galima butų va paskolų negaus, gaus tik
išsiskirstė prie nieko nepri bė valdydama Prūsiją da
palydėję streiklaužius j ka darbių aprūpinimui.
ryti statyba naujų namų. tie bankai ir taupymo ir pa
'
Valdžia
gauna
pinigų
ėjus.
Rudeniui atėjus tary vė perdaug laisvės komu ir kitų.
syklas.
Šis programas dar įima skolos draugijos kurie turi
Valdžios iždas neturi jo bos yėl prasidės.
nistams, užtai Vokietijoje
$125,000,000
padauginto ka išdavę žmonėms paskolas
HOOVER SUBIEDNĖJO
kas savaitė žūdavo po kelis
Dugger, Ind. — Strei kio keblumo gauti pinigus
pitalo
Federaliams
Žemės ant namų.
Vienas laikraštis paduo
kuojanti angliakasiai užsto pagelbėjimui savo įsteig AUKSO KASIMO RE žmones komunistų sureng
bankams
ir
bendram
palen Valdžia savo bankams pi
da žinias jog keli metai at
tose
demonstracijose.
jo išeigą iš kasyklos porai tiems fondams pradėti sa
gvinimui
kreditų.
nigus gaus parduodama at
KORDAS
gal Prezidentas Hoover bu
desėtkų streiklaužių ir lai vo darbą. Liepos 25 d. bu Ontario provincijoje, Ka Šis žygis sakoma yra ėji
1931 metų surašu nusta viroje biržoje vertybės po
vo
milijonierius:
jo
turtas
kė juos ten alkanus per po vo išleista pardavimui no nadoje, per šių metų pir mas artyn prie kaizerizmo. siekė $4,000,000. Bet šiais tyta kad ant gyvenamų na pierius, už kuriuos mokės
Buvęs karo stovis po nu
rą dienų. Gubernatorius tos sumoje $650,000,000 ir mą pusmetį iškasta aukso
depresijos laikais,' kaip ki mų miestuose yra apie $20,- 4’4 nuoš. Pinigų tam tik
. pasiuntė miliciją į streiko viena diena jos tapo išpirk $23,205,000 vertės. Tai yra vertimo socialistų vyriau
tų turtas nupuolė ir suny 000,000,000 paskolų. Ben slui atsiras, nes žmonės ku
tos. Žmonės kurie nepasi
sybės
tapo
nuimtas,
nes
nevietą.
ko taip sunyko ir Hoovero. drai kožnam namui išpuola rie nenori dėti pinigus į
tiki bankams noriai perka daugiausia negu kada iš- simato tam reikalo.
kasta tokiu pat laiku.
Prezidentas Hoover dabar po $5,000. Taigi apie 3,500,- bankus, noriai skolins juos
High Point, N. C. — Čia valdžios sekuratus.
000 namų savininkų gaus valdžiai.
turi turto apie $700,000.
sustreikavo apie 10,000 au
500
PERKŪNAS
UŽMUŠĖ
pagalbą tuojau sulyg namų Nuošimtį skolintojas mo
“PASIBUČIAVO”
dėjų. Už kelių dienų apie NAUDOJASI VALDŽIOS
Laike
bankų biliaus.
Ir Amerikonai, taip kaip Lincoln, Neb.
kės savo bankui tą patį ir
3,000 darbininkų sugryžo Į
PAGALBA
Lietuviai, pašiepimui savo audros žaibas trenkė į vie ŽUVO NUO SAVO IŠ Namų paskolos bankų bus užmokės 1!4 nuoš. pasko
darbus. Kompanijos suti Įsteigus Rekonstrukcijos politiškų, priešų vartoja tą ną medį kuriame buvo su
DIRBTO PRODUKTO Įsteigta apie 12. Jie veiks los padarymo iškaščių.
ko susieiti su darbininkų Finansinę korporaciją, ja patį sakinį.
tūpę žvirbliai. Po lietaus
atstovais aptarimui naujų įvairios šalies įstaigos gau Kaip žinome, Smith no rasta apie 500 žvirblių ne Johnstown, Pa. — Pasa ‘VARGŠAS’ SU $6,900 jo rūbuose rado įsiūta pi
algų ir išsprendimui kitų siai naudojasi. Per pusę rėjo gauti Demokratų par gyvų ant žemės.
nigų $6,900 sumoje. Jisai
ka apie žmogaus žuvimą
PO LOPAIS
nesusipratimų kurie iššau metų nuo tos korporacijos tijos kandidatūrą į prezi
buvo senas Ispanų karo ve
nuo savo rankom padirbto
kė darbininkus j streiką.
įsteigimo išduota paskolų dentus, bet jo oponentu iš JAPONAI LENDA GI milžino lyg ir pritinka šiam Diena iš dienos, šiais be teranas, kaip prie jos rasti
LIAU CHINIJON
sumoje $805,150,000. Iš jų ėjo Roosevelt ir jis laimėjo
atsitikimui. Liepos 26 d. darbės laikais, nuo durų dokumentai rodė.
Philadelphia, Pa. — Trys jau $76,488,000'' atmokėta nominacijas. Smith labai Mukdenas, Mandžurija.— čia mirė Fred Deusenberg, prie durų, gyvenamų namų Kada toks žmogelis, arba
rūbų siuvyklos kuriose dir atgal.
del to užsigavo ir po kon Japonijos kareiviai užėmė automobilių išradėjas, ku ir krautuvių, eina vienas po bobutė, sudriskę, apšiapę,
bo apie 1,500 darbininkų, 3,600 banku turi pasisko vencijos buvo rašyta laik Jehol provinciją, atstum ris Liepos 2 d. važiuodamas kitam įvairus vargšai: vie purvini ateina į krautuvę
atidarė savo dirbtuves ir linę $642,789^000; 38 gelž- raščiuose kai gal Smith ne dami Chinus toliau. Šita automobiliu Ligbnier kal ni jaunesni, kiti seni; vieni arba prie namo durų, sun
pradėjo dirbti pilną laiką. kelio linijoms išduota $312,- rems Roosevelto, nors tos jų užimta sritis turtinga nuose apvirto ir susižeidė. sveiki, tik šiaip sunykę, ki ku atsisakyti duoti ką nors,
anglim ir aliejum.
882,600. Jis dabar buvo 55 metų am ti įvairiai raiši. Visi prašo bet pasirodo kad ir jie gy
pačios partijos žmogaus.
Rochester, N. Y. — Pra
Nors
Suv.
Valstijos
pir

Vitnok palengva Smith
žiaus.
penktuko ar dešimtuko už- vena ne tai dienai, rūpina
sidėjo atgyti sezoninis rū GELŽKELIAI VIENIJA atsileido ir pareiškė jog jis miau griežtai protestuoda Deusenberg gimė Vokie valgymui ko nors. Retas si ir apie rytojų — ir per
bų siuvimo darbas ir siu SI, UNIJOS PROTES pilnai stoja už Rooseveltą. vo prieš Japonų lindimą gi tijoje ir atvažiavo Ameri kuris neduoda, šiaip gi kož- daug rūpinasi, nes tokių
vyklos ima dirbti 44 valan
TUOJA
Dabar Republikonų spau lyn į Mandžuriją, šiame at kon būdamas 8 metų amž. nas beveik pagaili vargšo žmonių pragyvenimas ir at
das į savaitę. Apie 10,000 Rytinių valstijų gelžke- da rašo: “Smith pasibučia sitikime pasisakė jog nepro Jaunas būdamas užsiiminė ir atkiša tai centą, tai pen eitis labiau užtikrinta: jie
vyrų ir moterų dirba šioje lių linijoms pradėjus orga vo su Rooseveltu ir susitai testuos.
kasdien, perėję gatve, susi
jo dviračių išdirbimu ir da kis, tai daugiau.
industrijoje.
nizuotis į keturias kelių sis kė.”
lyvaudavo jų lenktynėse, Bet dalis tų “vargšų” yra renka kiek tik nori.
TAI MEILĖ....
temas, 22 gelžkelių tarnau
Los Angeles, Gal. — Vie vėliau ėmė išdirbti laivams turtingi: turtingesni už tū Vienok iš jų yra ir visai
Hazleton, Pa. — Pradėjo
NUŽUDYTA TRYS
tojų unijos paruošė Tarpnas vyras čia turi labai gra motorus ir 1908 m. inėjo į lus biznierius iš kurių jie biednų, gyvenančių tik su
dirbti dvi didelės angliakavalstijinei Komercijos Ko
MOTERYS
ta diena; yra tokių kurie iš
žią žmoną. Ji tokia graži automobilių industriją, ga prašo pašalpos.
syklos jr pašaukė atgal į
misijai protestą prieš tai.
Šioje
srityje
rasta
nužu kad visi vyrai į ją žiuri. Jos mindamas specialius lenk Tankiai užeini laikrašty tokių išmaldų užlaiko savo
darbą apie 2,500 darbinin
Ši komisija tvarko gelž dytos trys jaunos mergi
je žinutę k.ad rasta negyvas šeimas arba ligotą narį; yra
kų. Jos buvo uždarytos ke
vyrui tas nepatiko ir jis ap tynėms automobilius.
kelių reikalus ir nuo jos už- nos: viena universiteto stu imtas pavydo jai tą prikai Nuo pereito Gruodžio mė arba kaip nors gyvas pate kurie leidžia vaikus į mok
liolika savaičių.
gyrimo arba atmetimo pri dentė, kuri rasta nušauta
šiodavo. Nepakęsdama to nesio, kada mirė automobi kęs į ligoninę ar kokią kitą slus. Bet yra ir tokių ku
Birmingham, Ala. — Su klauso įvairios permainos paupyje automobilyje, ki gražuolė užsipylė sau aut lių išdirbėjas Hupp, iki šiol įstaigą “vargšas”, prie ku rie susitarę eina, vieni vie
tos dvi yra dukterys tur- veido acto ir sugadino vei jau mirė šie automobilių rio rasta desėtkai tūkstan na gatvės puse, kiti kita, iki
streikavo 600 angliakasių gelžkelių tvarkoje.
tin ūkininkų. Šių dviejų la dą ant visados.
protestuodami del paliuosaišdirbėjai: Winton, Chal čių dolarių.
susirenka 25 centus, paskui
ŽUVO
APIE
15
ASMENŲ
vonai
atrasti
pusnuogiai
vimo kasyklų viršininko.
mers, Leland, dabar Deu Šiose dienose Toledo, O., susideda į krūvą, nusiper
TRAUKINIO NELAIMĖJ upėje. Jos buvo išvažiavu Charlie Chaplin turtin senberg.
ligoninėje atsidūrė vienas ka degtinės, išlaka, ir vėl
Per savaitę iki Liepos 16 Bellafontaine, O. — Su sios su nežinomu vyru pasi giausias. Hollywood, Cal.—
tokis “vargšas”: Jis kelios eina iki susirenka reikalin
d. įvairių prekinių vagonų dužus prekiniam traukiniui važinėti.
Surinkus žinias apie stovį i PRIGĖRĖ 69 VOKIEČIAI dienos pirmiau apsistojo pi gą sumą.
filmų aktorių, pasirodo kadi Kiel, Vokietija. — Liepos giame viešbutyje ir išrodė
buvo užlioduota 504,094, — ir daugeliui vagonų sutru
87,144 daugiau negu ’Savai pėjus į šmotus, spėjama bus 6 prigėrė. Eureka, Cal. daugiausia turto turi žino-126 d. laike audros juroj ap- kaip tikras vargšas. Užėjo Turkija Tautų Sąjungoje.
tė pirm to, bet 253,895 va užmušta tarp 15 ir 20 žmo- Amerikos Legiono piknike mas komedijantas Charlie [ virto ir nuskendo Vokiškas nesveikata ir jis apalpo. Iš Geneva, Šveicarija. — Turgonais mažiau negu tą pat nių. Tuo traukiniu važia- bcsiirstant upėje, valtelei Chaplin. Jo visas tu •tai jūreivių mokymo laivas — fotelio buvo išvežtas ligon- kija tapo priimta į Tautų
savaitę 1931 metais.
vo daug bastūnų bedarbių. I apvirtus prigėrė 6 ypatos. ' siekia arti $8,000,000.
[su juo nuskendo 69 žmonės, butin. Ten ji nurengiant;Sąjungos nares.
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Korespondencijos

jus čia priklausot, ir man krapštėm į savo pusę. Net
įsakyta nieko iš Kanados prakaitas išpylė iš to stro
neįleist. Kuo jus galit pri- ke ir piktumo.
rodyt kad kada nors šioje Dabar tai patys savo kai
lionų vandens. Seni gari Neteisingas prasimany
pusėje gyvenot, — sako jis. liu ištyrėm kodėl niekas iš
niai motorai išvarydavo per mas. Čia pasklido gandai
— Kaip: ugi matai, mes Kanados negali pas mus at
Nuo karščių žuvo 12 as dieną 116,000,000 galionų. kad vietos biznierius M. K.
turim su savim savo mote eiti nors tas tiltas platus ir
menų. Pereitą savaitę nuo
Mockevičius norėjęs gauti
ris, mes ženoti su jomis, — kaštuoja tik dešimtukas juo
karščių Pittsburgo srityje Ligonbučiams stoka pini iš S.L.A. paskolą ant savo
sakom mes.
vaikščioti.
žuvo 15 žmonių. Tempe gų. Vakarinėj Pennsylva- namo sumoje $25,000. Nu
— Ant kaktos neparašy Perėję per tilta, atsir?ratūra buvo pasiekus 93 nijoj trys desėtkai valstijos girdęs tą atsiklausiau pa
ta kad ženoti, jos gal tik dom Niagara Falls mieste
laipsnius. Žmonės miršta palaikomų ligoninių bėgyje ties p. Mockevičiaus, kuris
norėjo jus įsivest, nes čia lyje, ir tada važiavom ap
vieni tiesiog nuo karščio, metų iki Birželio mėn. pa paaiškino kad ne tik nėra
daug tokių kontrabandinin silankyt pas Lietuvius. Čia
kiti prigeria besimaudyda- nešė $458,000 nedatekliaus. prašęs iš SLA. tokios pa
kų taip daro, — sako jis.
Lietuvių mažai yra, ale tu
Viso valstijos priežiūroje skolos, bet net nei sapnuo
mi.
Ot tai tau ir Kanada ir ri kelias karčiamas, vieną
vakarinėj valstijos dalyje ti nesapnavo, nes jam kolei
visas gud-taim. Ėmiau bar bažnyčią, kurios klebonas
yra 36 lioninės, kurių šešios kas jokių paskolų nereikia.
tis ant redaktoriaus kam buvo išvažiavęs į Lietuvą
va- Mirtys nuo automobilių.
apsimoka, o kitoms stoka Jeigu reiktų, p. Mockevi
GERB. SPRAGILO VAN- mane išvadino iš namų ir vasaroti. Apsilankėm pas
•Per metus laiko iki Liepos
pinigų. Jų išlaikymas per čius būdamas nejudamo tur
atvedė į bėdą. Dabar reiks pažystamus, ir tik čia ga
DRAVONĖ PO
TABOR FARM, Mich.
11 d. Pittsburgo srityje au
metus atsieina $2,033,000. to biznyje per daug metų,
gryžt su Torontiškiais į jų vom to ko negavom Kana
tomobiliais užmušta 67 as- Rytinėj valstijos dalyje,
NIAGARPULĮ
žino kur gauti paskolų čia Bačiuno farnioj treinigarsų
miestą ir niekados doj.
.mens. Tai yra žymiai ma- Philadelphijos srityje, yra
ruojasi Tuffy Griffith. Chi Apžiūrėję karalienės Vik daugiau Clevelando nema Paskui gryžtam vėl į Ka
pat be Susivienijimo.
)( žiau negu kitais metais tuo 33 valstijos palaikomos li
Šį paskalą apie p. Mocke cagos sunkaus svorio kum torijos parką, kuriame at tyt. ...
nadą nakvynės. Sakom vėl
npat laiku. Pav. 1931 metais
goninės, kurių deficitas sie vičių parvežė vienas vaiki štininkas Tuffy Griffith sibus Torontiškių išvažiavi Tada prieina musų mote bus bėdos: ten palikti ba
buvo užmušta 86.
kia $1,448,000.
nas iš Chicagos, kur jis bu pasirinko musų žinomo tau mas sekančią dieną, ir su rys ir sako: — Parodykit gažai, jeigu neleis sugryžti
.u Bendrai visoj Amerikoj,
vo atsilankęs ir gavo nuo tiečio Juozo J. Bačiuno Ta siradę nakvynei vietą Ka jam savo popieras, jis ne tai ir bus komedija. 0 ry
J, kaip parodo žinios iš 86 kitenai buvusių Daytoniečių, bor Farmą savo treiniravi- nados pusėj, sulaukę vaka gali sulaikyt Amerikos pi toj nei su Torontiečiais pa
iJ tų didesnių miestų, per 52 Taisys Smithfield tiltą.
sėbraujančių su socialistais. mosi punktu kumštynėms ro einam į savo Dėdės Ša
simatyt negalėsim....
\
savaites iki Liepos 11 d. už- Miesto taryba nubalsavo Tą patvirtino B. Varašius, su Clevelandiečiu Johnny mo žemelę į Niagara Falls liečių.
(Kitame num. pasakysiu
— Ar tai jus piliečiai?
mušta 6,967, arba po 19.2 paskolinti $300,000 perdir
miestelį pasimatyt su Lie Tai visai kitokia istorija. kaip pasimatėm su Toron
Risko.
Kumštynė
įvyks
1
kuris
dabar
gryžo
iš
Chica

bimui Smithifeld St. tilto,
|(,nuo 100,000 gyventojų.
tuviais ir pajieškot alaus Parodykit popieras ir eikit, tiškiais.)
gos ir dirba Winters ban d. Rugpjūčio Clevelande.
1931 metais iki tai dienai kurio užlaikymas ir prižiū
munšainėlio,
ba Kanadoj niekas neturi teisės jus su
Griffith
yra
gerai
žino

ke. P. Mockevičius sako
' per 52 savaites užmušta bu rėjimas miestui kasmet at
nieko
nepešėm.
jog tai yra blogos valios mas čionai, nes jis keliolilaikyt, — sako jis.
vo 7,367 arba po 20.8 nuo sieina tūkstančiai dolarių.
žmonių konspiracija paken ką kartų vasarojo Tabor Ale neužmirškit kad mes
Naujausi
Nusidžiaugėm, tuoj Čiupt
100,000 gyventojų.
kimui jo bizniui, nes jie vi Farmoje. Griffith treini- dabar ėjom iš Kanados pu už kišenių išimt popierąs,
u. Čia įskaitoma tik tie ką
sada viską darė prieš šį ge ruojasi lošdamas golfą ir sės į tą užgintą šalį, kurion ale jų nėra!
automobiliais šuva žinėta, FAIRMONT, W. VA.
visi nori ineiti, o nieko ne — Pametėm popieras! —
rą tautietį veikėją. Vietos bėgiodamas ilgus kelius.
be tų kurie patys užsimuša
Lietuviai pletkininkus ge Griffith yra jaunas' ir įsileidžia.
nusigandom mes su redak Baudžiauninke
važinėdami arba ką užmu- Čia jau ir taip didelis
rai žino ir nepatikės jiems. sveria 190 svarų; yra pui Nusiperkam po tikietą torium. Gal jau su musų 4 aktų melodrama, pritaikyta leng
skurdas
buvo,
kasyklos
te

J ša traukiniai už miesto rivam perstatymui Amerikos Lietu
dirbo po 1 ir 2 dienas j sa Tik keista ir kartu kvai kiausiame stovyje, smarkus perėjimui per tiltą ir džiau popierom kiti praėjo ir mes vių
vakaruose. Reikia 5 vyru ir 5
'! bų.
giamės
kad
taip
•
pigiai,
tik
ir
stiprus.
la
kad
žmonės
žinodami
jog
daugiau Amerikon ' nei ko moterų. 67 pusi...................... 50c.
Nelaimių sumažėjimą iš- vaitę, bet dar U. M. W. uni
Susivienijimas gyvuoja da Griffith gana smarkauja po dešimtuką. Misliu sau,
' veda iš sumažėjimo auto jos agentai pradėjo šaukti rymui biznio savo pinigais ir sako, “Duokit man Šarkį, gal Kanadiškiai norėdami jos įkelt negalėsim!
Žentai iš Amerikos .i
mobilių naudojimo, nes da darbininkus j streiką. Pa- ir turi teisės duoti nariams ir galiu užtikrint kad aš bu į musų pusę ateiti nenori Ot tau ir piknikas, ir pa 2 aktų komedija iš Amerikiečių
bar dikčiai mažiau žmonių streikavę kelias savaites paskolas ant namų, o neku- siu sekantis pasaulinis sun mokėt dešimtuko užtai juos simatymas su Torontiečiais prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina .'...50c
važinėja automobiliais, nors žmonės pradėjo gryžti Į rįe delei to sulipdo šmeižtus kaus svorio čampionas.” Jis per tiltą neleidžia, ,o musų — jeigu kokios, galim likt
Kumučių Rojus
išrodo kad automobilių vis- darbą. Kompanija daugu ir melus. Išeina, jeigu Su mat tikisi Šarkį greitai siu niekas nei nepaklausė ko sti jais ant visados....'
mą
smarkesnių
streikerių
Tas
didelis
inspektorius
Keturių veiksmų tragi-komedija
tiek yra perdaug.
sivienijimas yra Lietuviška mušti, jeigu tik gaus pro ten; einamj ir kur mes pri vėl vhro mus atgal. Popie iš prohibicijos laikų. Reikalinga
atleido
iš
darbo
visai.
1; Paveizdan, kaip žinios iš
6 vyrų ir 6 moterų. Knygute 60
organizacija tai paskolas gą. Patartina jam pirmiau klausom.
1930 metų rodo, tą metą už Unijos atstovas A. Bit gali duoti tik Žydams. Jei sia apsidirbti su Risko, ta Einam per tiltą pėkšti, rų neturim, norš tikrai ži pusi. Kaina
i,........ 50c
nojom
kad
pasiėmėm.
ner
išsyk
agitavo
kad
nai

mušta 25 žmonės iš kožnų
Atgimimas
juokaudami, visai nieko negu pasitaiko gauna pasko da kalbėti apie Šarkį.
100,000 gyventojų. Auto kinti visus tuos kas tik ei lą Lietuvis tai visos Ameri St. Joseph-Benton Har mislydami kad mus gali kas — O, tai valizose palik-Ji 4 aktų tragedija iš kovų už spantos, — sako musų moterys. ;
Lošia 7° vyrai, 2 moterys, ‘šie
mobilių nelaimės tą metą na prieš U. M. Workers, o
trukdyt, ba mes paeinam iš — Žinom gerai kad kiše- Divorsas
bor
Angliški
laikraščiai
la

kos
laikraščiai
tą
žmogų
paėmė dvi gyvastis iš kož- kaip sukišo į šaltąją apie ar įstaigą apipuola ėsti, ir bai plačiai rašo apie Grif slaunaus miesto Klyvlando
aktų komedija iš Amerikiečių
niuje turėjom, — sakom 3prietikių
70 tamšių Rusų, ir padėjo
Lietuvoj. Lengva. staty
no 100 mirčių.
ir
mes
prigulim
anoj
pusėj
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. . . . 50c
mes.
po užstatu nuo $500 iki jeigu dar ką nori apipulti fith ir Tabor Farmą, nes
tilto, o ne Kanadoj.
$5,000, kiti net užstato ne ir šmeižti tai išgalvoja kad šiai sričiai yra naujenybė Ateinam į savo pusę til — Ale mes išėmėm iš ki- Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių
Nauja vandens pumpavi- gali iš kur gauti,* dabar tas tas ir tas norėjo gauti pa tokio žymaus kumštininko
šenių ir idėjom į valizas prietikių
Lietuvoj. Lošia 4 mote
to,
paima
iš
musų
tikietus
mo stotis. Už Highland par ponas Bitner sako, “Vyrai, skolą iš Susivienijimo. Lyg apsilankymas.
Rep.
kad nepamestumet, — sa rys, 7 vyrai ........................... 50c
kuriuos anoj pusėj tilto nu ko jos.
ko prie Allegheny upės ta nelaužyki! Įstatymų”.
tas butų kriminališkas pra
Šventadarbiai
sipirkom,
ir čia nieko nesa — Eikit atgal į hotelį, Vieno akto tragedija iš kovų ui
po atidaryta ir pradėjo vei Rodos kad iš Lietuvių ne sižengimas. Jeigu Ameri
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c
kti nauja vandens pumpa- pakliuvo j šaltąją nei vie koniški bankai duoda Lietu BRIGHTON, MASS. ko. Einam toliau, ir už ke atsineškit savo popieras, —
Žemes
Rojus
<
lių žingsnhj jau busim sa sako inspektorius.
vimo stotis, $900,000 vertės. nas.
J. Kalvaitis. viui paskolą tai gerai ir nie
3 veiksmų komedija iš Amerikie
gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
Tai yra visai moderniškas
kas nei burbt. Kada tie Stasys Januškevičius su vo pusėj.
.Ką darysi, einam atgal, 4čių moterys
........................... 50c
išrengimas, turi šešis mo Už S3 metuose pralinksminsi! musų Lietuviai dagaus nors savo šeima išvažiavo Lietu Prieinam dar prie vieno kelias mailes, jieškot savo' DU BAILIU — 1 akto komedija.
vyro
su
ereliu
ant
kepurės
torus kurie per dieną gali visą kaimą — užrasykit saviš tiek proto į šį reikalą žiū von pasisvečiuoti, atlankyt
popierų.
Ateinam, paSl- Lošia 2 moterys, 3 vyrai .|... 15c
— 2 atidengimų kosavo seną motiną. Prisi- ir guzikų. Kaipo manda imam valizas ugi žiūrim josi “KRYŽIOKAS“
išpumpuoti 160,000,000 ga kiams j Lietuvą “Dirvą”. rėti vyriškai?
., mediją. Lošia 2 vyrai . 15e
svečiavęs gryš atgal. Rašo gus vyrai, pirmiausia lei užrakytos, o raktus turi
turi, grafas kaimiečio bernu komedija. Lošia 9 vyrai
Apsivedė. P-lė Petronėlė iš Lietuvos kad jiems ten džiam praeit moteris. Tas moterys..... Piktumas iki ir6 aktų
-10terv3
-................ -23(
ir 33 moterys
Valiušiutė, duktė Motiejaus patinka, norėtų ir apsigy vyras paklausia moterų kur gyvo kaulo. Imsi plėšt, ga- Į RYTU
PILIS - drama 5 aktuose,
jos gimę, jodvi atsako Klyv- Ii kas išgirst, atbėgs ir vėl „F®?!*!, vT?L;t,T°-erys
ir Petronėlės Valiušių, su-, venti. \
.... , . &
&
, i užkeikta mergele — 4 aktųu'
ėjo į šeimyninį gyvenimą su J. Kuliunas, kuris kadai lande. Jis sako: Orait, go- aiškinkis.
Vėl einam atgal, pasaka. Lošia 5 v., 2 m........ 15c
jaunikaičiu svetimtau č i u , se gyveno Akron, O., čia het. Jos praeina pro jį ir ir vėl mus sulaiko. Dabar!
REIKALAUKIT DABAR!
LABAI UŽIMANTI KNYGA SKAITYTI
kurio pavardės neteko pa atvažiavęs darbavosi; bū jau Amerikoj.
inspektorius tikrai mislino
“DIRVA”
Paskiau tas pats vyras kad mes norim slaptai per-! 6820 Superior
tirti. Linkėtina jaunave damas sveikas buvo visų
av. Cleveland, 0.
džiams laimingo gyvenimo. mylimas. Gegužės mėnesį klausia gerb. redaktoriaus silaužt per rubežių, ba at
Susirgo. Juozas Mikalau labai susirgo, liko nuvež ir manęs kur mes gimę. Bū ėję negalėjom popierų pa 1932 METŲ BONU
skas Jr. susirgo aklosios tas ligoninėn, ten išbuvo il dami geri Lietuviai patrio rodyt. Gavę raktus, imam
KUPONAI
žarnos uždegimu. Liepos gą laiką. Ligoninėje esant tai ir pasididžiuodami savo bartis ant moterų kam taip
Bonų kuponus galit pri
24 d. tapo pašauktas gydy užmiršo jo draugai jį at tautyste, taipgi norėdami padarė. Jos sako:
siųsti
kaipo užmokestį už
priduot
svarbos
tam
tiltui
tojas, kuris tuoj įsakė vež lankyti, vos pora ypatų te
— Mes dar tik rytoj va
kad
ir
Lietuviai
juo
vaikš

“
Dirvą
”
ir už knygas.
ti jį į ligoninę operacijai. atlankė ir dar gėlių atsiųs
žiuosim namo tai mislinom
čioja,
mudu
atsakom
kad
Po operacijos dabar jis tai davo. Kuliunas stebisi ir
kad reikės parodyt tik ka“DIRVA”
sosi. Jis yra sūnūs Juozo sako: prietelį tik nelaimė gimėm Lietuvoj.
da važiuosim, o dabar mes . 6820 Superior av. Cleveland, 0
ir Veronikos Mikalauskų. je pažinsi. Kas yra svei — Stop! — sako tas vy- čia nebūsim, tuoj vėl gryras, ir mus sulaikė. — To- šim į Kanadą nakvynės, tai Kalbinkit savo draugus skai
šuo išgelbėjo vaikutį nuo kas ir turtingas tam drau kių Lietuvoj gimusių čia
tyti “Dirvą” — joje telpa
popierų neturėjo reikėt.
gyvatės. Viena Daytonie gų netrūksta. Atsitikus ko daug ateina ir nori pereit.Na ir šiaip taip persi daugiausia gražių skaitymų.
kiai
nelaimei
draugai
ding
čių šeima nuvažiavo į FairBet ir jums pasakysiu kad
field lanką ir nusivežė su sta. Jisai yra dėkingas sa negalit į šią pusę pereiti. ĮunuiiiiKninmiiiifiiiiiimijuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit:
vo lankytojams, savo žmo
savim šunį. Ūkininko tri
— Kaip negalim, mes čja
nai už rūpestį, ir “Dirvai”
jų metų vaikutis su tuo šu
priklausom, iš čia atėjom,
už gražius skaitymus, ku niekas nieko nesakė ir lei
niu žaizdavo. Išėjus pasi
LIETUVIŲ AMERIKOJE
ri jį kas savaitė atlanko, do, ir štai musų pačios įlei
vaikščioti, vaikutis pamatęs
ant akmenų gėlę norėjo nu suteikdama ligoje surami stos, tai ir mus turit įleist,
nimą.
— sakom mes.
siskinti. Šuo pribėgęs įsi
New York, N. Y. Į
Bostono ne tik svetim — Bet aš sakau kad jus | 307 W. 30 Street
kandęs vaikučiui į kelnaites
taučiai bet ir Lietuviai la negalit ineiti, ir gryžkit at E S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių, :
traukė jį šalin nuo tos vie
=
Kolonijose.
bai džiaugiasi kad jų mies
tos. Vaikutis nejausdamas to pilietis Šarkis supliekė gal į Kanadą, — sako jis.
Turtas: $1,404,038.14
Mums net plaukai pasi =
blogo pamuše šuniui per
Vokietį. Visi tik apie tai stojo: nusigandom ir mes - S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: 8150; 8300; $600, ir $1,000. E
nosį ir vėl kišo ranką prie
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir S12.00.
ir kalba.
Žinantis. ir musų moterys: Kas da z
gėlės. Po krumu prie pat
E
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- 5
kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis ;
gėlės žiedo gulėjo susisu J. ŽEMANTAUSKAS bar bus: be divorso perskir E~ kimas
Su daugeliu paveikslų.
156 pusi, didumo.
ar lirai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- :
ti ant visados, ir turėsim z nelaimei
kus gyvatė, kurią šuo nu
ganizaeijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų ;
Viešas Notaras
tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir
;
Dabar tik 50c.
Kaina buvo $1.00.
jautė ir norėjo atitraukti Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir Kanadoj pasilikt.... Jos žz prakilniųjų
mergaites prie Susivienijimo.
z
vaikutį šalin. Kada šuo ma kitus tautinius laikraščius. irgi nusigando ir žiuri kas z
Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrų aukščiau paduotu j
REIKALAUKIT DIRVOJE”
čia darosi....
~ antrašu arba i vietinių kuopų valdybas.
tė jog vaikutis vistiek len
130 CONGRESS AVE.
6820 Superior Avę.
Cleveland, Ohio
— Aš negaliu tikėt kad ~HllllllillJIIIIIIII!ll!HIII!!IHi; jllIlllIlIHIlIlIllIlIlIlinilllllliniirinHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIlhr
WATERBURY, CONN.
da prie to krūmo, šoko pro

PITTSBURGH

DAYTON

vaikutį pirmyn, griebė gy GERB. SPRAGILAS
vatei už sprando ir prasi
dėjo kova. Šuo gyvatę nu
žudė, bet gyvatė ir jam dar
įgylė į galvą. Jeigu vaiku
tis butų pajudinęs tą krūmą
gyvatė butų apsiraičius ap
link jį ir sukandžiojus. Šu
nies toks nujautimas pavo
jaus žmogui yra nepapras
ta gamtos dovana tam ke
turkojui, kuris yra vienas
iš ištikimiausių žmogaus
draugų ir sargų. Šuo bu
vo paimtas šunų ligonbutin
ir pasveiks.
‘ D.” Rep.
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SEKMADIENĮ, LIEPOS 31 D.,

WHO WILL WIN?
SANDAROS “NEKALTI BERNELIAI” IŠLIE kad del depresijos “Sanda
Pradžia 10 vai. ryto
rai” bloga, kad kokie tai
JO SAVO TULŽI
During the next three months3 quite radical and their plat“liaudies nepripažinti lydeWILLO-WEST SODNE
the
whole country will be deep) forms generally call upon the
riai” sukurstė darbininkus
Kaip jau “Liaudies Tri sų pareiga yra pastebėti prieš “Sandarą”, ir tt. Čia in the throes of the usual1 government to take care of
83rd St. ir Willow Springs Rd.
būnoje” buvo minėta, “San kad tas kas atsitiko Sanda aiškiai norima primesti bė quadrennial political war—the everybody • and everything. Bedarą’’ jau leidžia ne A. L. roje yra didumoje kaltė jos da Amerikos Liet. Liaudies presidential campaign. Thes cause of economic conditions
PROGRAMAS — ŽAIDIMAI — DAINOS
T. Sandara, ir kad “Sanda dabartinių laikų vadų, gali Sąjungai. Bet reikia pa contest will center largelyr these “third parties” will prošokiai prie puikios muzikos nuo ryto iki vėlai nakties.
ra” pradėjo bylinėtis teis ma tikrai sakyt tų vadų ku klausti ar A. L. L. Sąjungos around the two large parties,, bably attract more voters than
Pastaba: Willow Springs galite pasiekti visais keliais: Ar
muose su buvusiais spaus rie organizaciją pasiėmė lyderiai gali būti kalti ir už the Republicans and the Dem- at any previous campaign.
cher Ave., 79th St., 95th St., 111th St. Važiuokit iki WillowAnother
factor
making
for
ocrats,
and
as
usual,
both
par

tuvės darbininkais už algas. jio 1926 metų Lietuvos per tai kad “Sandara” liko sko
ties are already claiming the• uncertainty as to the outcome Springs per Desplantes River tiltą, už tilto apie pusė mailės
“Liaudies Tribūnos” redak versmo. Organizacijos “ly
linga (kaip “Darbininkas” victory. There is no doubt; is the unprecedented amount pamatysit iškabą WILLO-WEST ir ten sukitės kairėn pusėn
cija turi informacijas iš deriai’’ privedė ją prie til rašo) $3,000 K. J. Paulaus that one of the major parties> of shifting in affiliations, lar važiuojantieji iš Chicagos.
abiejų pusių, tai yra iš dar to galo ir organo spaustuvė kui So. Bostone? Aišku will win, but no one can safely gely over the prohibition questSVEČIAI iš Rytinių valstijų.
bininkų ir iš pačių laikraš atsidūrė ten kur ji šiandien kad tai tik akių muilinimas predict which one will win,, ion. A typical move of this
Musų Piknikas —
Liepos 21 d. atvyko senai lauk
čio leidėjų.
yra.
since
the
platforms
of
the
two
i
sort
was
the
indorsement
of
Pakvietimas
atmetimui bėdos nuo savęs.
ti svečiai iš New Britain, Conn..
Ne musų reikalas spręsti Mes labai gerai žinome Mes esame informuoti parties are very similar and Roosevelt by Mrs. Charles H.
kuomi viskas baigsis, bet kad Sandaros centro valdy kad “Sandaros” spaustuvės offer the people no clear-cut. Sabin, Republican, head of the Amerikos Lietuvių Liaudies Vanagaičio draugas J. Olšaus
musų pareiga pastebėti kad boj, po centro perkėlimo į darbininkai nenorėjo pada choice. President Hoover hasI Women’s Organization for Pro Sąjungos 1-ma kuopa rengia kas, Lietuvos operos artistė O.
ir pp. Sintautai,
“Sandaros” “nekalti berne Chicagą, buvo tokie žmonės ryti nieko blogo “Sandarai” the advantage of having a hibition Reform, and by the pirmą savo pikniką Liepos 31 Katkauskaitė
kurie
buvo
specialiai
užkviesti
liai” neatsargiai primeta ki kurie bernavo socialistams, ir kad jie prašė nors po ke united party backing him,, executive committee of that d. — šį sekmadienį, Willo-West į “Margučio” pikniką Liepos 24
darže, 83rd Street ir Willow
tiems “neplautus rubus”, o valgė “Sandaros” palaiky lis dolarius kas mėnesį jau whereas Roosevelt has to organization.
dienai. Kelionę atliko per Wil
soothe his former competitors
Even
some drys like Pro Springs Rd.
patys būdami tokiais apsi mui narių prisiunčiamus pi keli metai atgal. Bet “San
and eliminate some of the bad gressive Republicans Senator
Visi musų “Dirvos”-“Liau- kes Barre., Pa., kur buvo apsi
dengę.
nigus, neišmokėdami spaus daros’’ poneliai jiems špy spirit still existing between Norris and Gen. Smedley Butler dies Tribūnos” skaitytojai ir stoję pas Jurgį Vaišnį., ir per
Kaip jau yra žinoma, ne- tuvės darbininkams algas. gą parodė, sako “S.” darbi various factions. This advan and some Southern political rėmėjai yra kviečiami dalyvau Pittsburghą, kur apsistojo pas
persenai “Sandaros” spaus Darbininkų algos liko neiš ninkai. Ar tai šitaip gali tage in favor of Hoover may be leaders like Senators Sheppard, ti šiame išvažiavime. Pikni vargoninką p. Medonį. Liepos
tuvės įrankius ir adminis mokėtos. Vietoj pinigų, iš ma ko atsiekti? Ar tai ši somewhat offset by the fact Glass and Smith pledged sup kas rengiamas geresniam susi 20 d. apleidę Pittsburgą pra
tracijos palaikus išsivežė davinėjo “notas”. Kada no taip turi elgtis visuomenės that Roosevelt is more “hu port to Roosevelt. But the dry pažinimui. i Dalyvaus gražus važiavo apie 500 mylių kelio į
šerifas, paimdamas j savo tų perdaug prisidarė ir dar vadai? Ar gali kas dirbti man” and more “alive” and a organizations which have not buris dainininkų, bus graži mu 15 valandų laiko. Kadangi oras
globą. Toks incidentas Lie bininkai pareikalavo algų, be algos, kuriam reikia gy better speaker and actor than a candidate of their own are zika ir tt. Dalyvaus taipgi A. buvo karštas, tą pavakarę juos
Hoover.
backing Hoover.
L. L. Sąjungos 2-ra ir 4-ta kuo pasitiko Indiana valstijos seno
tuvių spaudai garbės neda Sandaros poneliai tada pa venti ?
At
the
same
time
there
are
Since
the
Democratic
party
pos. Piknike bus pasitarimas vės Lietuvių dievaitis perkūnas
ro.
rodė jiems špygą. Rezul Apgailėtina kad sandarie
ir labai trukšmingai sveikino.
Visi gerąi žinom kad san- tatas toks: atsidūrė teisme. čių per eilę metų krauti pi about a dozen little indepen is regarded as liberal and the Amerikos politikos reikalais Visa kelionė nuo New Britai-'
dent forces of various sizes Republican as conservative the Chicagos apielinkės veikėjų.
dariečiai, ypač kitų koloni Toliau dar reikia paste nigai laikraščio palaikymui which are adding a good deal radical Republicans are tending Willo-West daržas yra labai no buvo apie 1000 mylių ir pa
jų, -neimant Chicagą, yra bėti kad Sandaros dabarti turi taip žlugti. Aišku kad of color, complexity and din to drift to the Derrfocratic fold; puikus, atvykusieji jausis kaip vyko laimingai, p. Olšausko se
geri patriotai Lietuviai, jie niai vadai išsivaikė visus tame kalti ne sandariečiai to the campaign. Not one has but the more radical Democrats Lietuvos girioje. Chicagiečiai nelis Pontiac net per Pennsyldėjo savo pinigus “Sanda veiklesnius sandariečius — ir ne spaustuvės darbinin any hope of winning but stays are drifting to still more rad Lietuviai, o ypatingai musu vanijos kalnus perlipo nepro
ros” palaikymui, ir nema tuos kurie buvo tikrais Lie kai bet nesusitupėję organi in because of a love for the ical parties. AJ1 this shifting pritarėjai, esate širdingai kvie testuodamas.
Komp. Vanagaitis buvo ne
žai prisidirbo išlaikymui tuviais ir nepūtė į socialis zacijos lyderiai, kurie pri battle. By their attacks on the about leaves little basis from čiami į musų pirmą pikniką.
paprastai
linksmas sulaukęs sa
big
parties
and
on
each
other
which
to
make
any
judgement
Liaudies
Sąjungos
komitetas
organizacijos kurią norėjo tų dūdą.. Prie tokių aplin vedė prie to kur šiandien
vo
draugo
Juozo ir su juo at
matyti tautiška Lietuviška, kybių Sandara neteko vei Sandara ir jos organas sto they are drawing a good deal as to the outcome of the cam rengiasi atsilankiusius svečius vykusių svečių.
Pas “Margu
of attention to the contest. paign.
gražiai vaišingai priimti.
daug aukavo organui tikė kliausių sandariečių Chica- vi.
tį
”
susirinko
gražus
buris žmo
All the “third parties” are
John J. Balanda.
Del informacijų telefonuokit:
dami kad jis palaiko Lietu goje ir apielinkėje. Kitose
nių
svečius
pasitikt:
pp. Vizba
Mr. Striupas —Spaulding 0745;
vystę. A. L. T. Sandara bu kolonijose Sandaros kuopos
rai,
Palakai,
Jurgis
Grybas,
Dr.
jie visur lenda kur nepri progą išlieti savo tulžį ant Ch. Rogers — Spaulding 3180;
vo įkurta apie 16 metų at sugriuvo.
Neris,
K.
Norkaitis,
du
Anta
MUSU
klauso. Na ir gauna per tautinių pažiūrų žmonių, tų K. J. Semaška — Albany 4918; nai: Stelmokas ir Venckus, J.
gal kaipo tikra Lietuvystės Likus tik “nekaltiems
maržas.
žmonių kurie neseka Sorės “Liaudies Tribūna”— Grovehill J. Lakas, “Vyties” red. A. La
gynėja. ' Už tos organiza- berneliams”, nežiūrint to
politiką ir per Velykas ne 2242.
cijos tvėrėjų gerus norus ir kad keletas biznierių laik
Važiuodami į pikniką įsidė pinskas, “Margučio” štabas ir
Tautinė
sąmonė
pas
Lie

valgo
nesūdyto
ragaišiaus.
vėliau sandariečiams ir san- raštį rėmė tūkstančiais dokit savo valgių.
Komisija. kiti.
A.
L.
T.
Sandaros
prezi

Apgailėtina
kad
SLA.
ga

tuvius
auga
diena
iš
dienos
Liepos 22 d. svečiai dalyva
darietėms, eiliniams no- larių, “Sandara” jau nega
dentu
išrinktas
J.
Smailis,
li
turėti
tokį
redaktorių
ir
nėra
abejonės
kad
sekan

vo
“Margužio” dienžodžio proriams už jų trasą, atiduo lėjo išsilaikyti.
KARŠČIAI. Chicagoj perei grame ir radio klausytojai tu
niekam
nežinomas
ir
negir

kuris
ima
algą
iš
tautiško
ti
karta
Lietuvoje
bus
pil

dame pilniausį kreditą.
tą savaitę iki Liepos 21 d. va
Tačiau tuo pat kartu mu Gerai pažystami tie biz dėtas žmogus, gal tik savo nai tautinė. Amerikos Lie Susivienijimo, o tarnauja karo buvo nepaprastai karšta, rėjo progos išgirsti gražių dai
Rep.
nieriai, prakilnūs tautinin kolonijoje. Matyt žmogus tuvių tautinė sąmonė pri sugriuvusiam socializmui. net 106 laipsniai. Tą vakarą nų.
kai, kurie nuoširdžiai rėmė turi energijos dirbti ir nė klausys nuo to kiek tėvai, Kožnas SLA. narys ir narė pradėjo lyti ir oras atvėso.
“Sandarą” norėdami kad ji ra susitepęs.
visuomenės veikėjai padės žino kad SLA. yra Lietuvių Laike perkūnijos žaibas nu KUPIŠKĖNŲ Klubas turėjo
A. A. OLIS ir
palaikytų Lietuvystę, bet Po to kai visokie “paten musų jaunimui susipažinti organizacija, o ne kokių ci- trenkė vieną žmogų Mantrose labai pasekmingą pikniką Lie
R. A. VASALLE
ir su savo geriausiais no tuoti” vadai privedė San su Lietuvių tautos istorija cilikų-išgamų. Tautininkai maudynėse, keli apdegė nuo to pos 24 d. Justice Park darže.
ADVOKATAI
100 North La Salle Street
rais turėjo panešti nuosto darą prie liepto galo, nau ir paskatins juos mylėti sa Lietuviai moka jam algą, o trenkimo. Per Lemont, Ill., Mat, Kupiškėnai yra veiklus
Room 2211
darbuojasi išsijuosę tai
lius ir pagaliaus gėdą tik jam jos vadui prisieis nešti vo tautą.
jis tarnauja kam? Geriau praėjo didelė vėtra, buvo nu vyrai,
Telefonas: RANDOLPH 0332
ir
pasekmių
turi.
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
todėl kad jie nepermatė jog visus ant jo kariamus šunis
Susivienijimas padarytų jei traukyta elektros ir telefbno
3241 South /Halsted Street
po sandariečių vardu veikė už organizacijos ir organo “Sandara”, kurią sustatė pasisamdytų kokį Žydelį vielos.
Telefonas VICTORY 0562
LANKĖSI Bačiunas. Liepos
socialistų bernai.
Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
negeroves.
Bridgeport Printing Shop, redaktoriaus vieton, gal “MARGUČIO” piknikas per 25 d. Chicagon buvo atvykęs
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir
▼
▼
’
T
šiandien “nekalti berne
šeštad. vakarais.
ir kas spausdino nesvarbu, nors biznio padarytų.
eitą sekmadienį gerai pavyko, J. J. Bačiunas iš Sodus, Mich.,
liai’’ šaukia visa burna kad Vienas senas SLA. veikė pradėjo barti “Naujienas”
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
savo biznio reikalais ir prie pro
penktad. vakarais.
visuomenė duotų dolarių, jas nesenai pasakė: “Tėvy kad jos leidžią sensacingas P r a kišo. Nauj ieniečiai žmonių buvo gana daug. Kapt. gos pasimatyti su savo geru
Darius savo lėktuvu skraidė ir
nėj” editorialai ir “Burida- žinias apie “Sandaros” iš- socialistai statė vieną dide vežiojo oru žmones.- Reikia pa draugu artistu J. Olšausku.
no Asilo” veikalas turi daug kraustymą už skolas.
lį žmogų į prezidentus, bet stebėti kad Lietuviai labai mė
panašumo. Tik “Buridano Toliau “Sandara” giriasi jis nebuvo išrinktas. Tas gsta važinėti orlaiviu. Kapt.
MELROSE PARK, ILL.
Asilas” yra veikalas ir daug kad buk “buvę užėję keli jų kandidatas 1929 metais Darius iš savo pusės parodė Čia darbai pradėjo eiti kiek
įdomesnis. Opinija gana ti žmonės ir nustebo pamatę Pittsburge buvo išrinktas daug įstabių manevrų skraidy geriau, nes trys firmos kurios
piška bet loginga.
kad biznis ‘Sandaroj’ eina “tautiškų kunigų” suvažia damas ore virš žmonių galvų. neveikė netoli tris metus, pra
po senovei.” Dar toliau sa vime “popiežium”. Tai pa Pikniko dainų programas bu dėjo dirbti.
Kapt. Darius rimtai ren ko “Sandara”, kad jų drau sirodo kad ir ‘popiežiai’ kai vo labai įdomus, jame dalyvavo Pp. Krušiniai, fotografas, iš
giasi į kelionę per Atlanti- gai dienraščiai vienaip ra kada prakiša. Turbūt per ir svečiai iš New Britain, Conn,, važiavo atostogoms į Grand
p-lė Katkauskaitė, pp. Sintau Rapids, Detroit ir Clevelandą.
ką į Kauną. Tai ilga kelio šo, o ištikro kitaip išeina. daug Susivienijime yra tų tai
ir J. Olšauskas.
nė ir rizikinga, bet Lietu Tai šventa teisybė kad garsių šliuptarnių, kad jo Buvo atsilankę piknike ir Su jais keliavo ir Alekas Zolbas. Gryžo šios savaitės pra
viams apsimoka ją parem ‘Sandaros’ niekas neiškrau- nenorėjo.
Pittsburgiečiai Pivaronai. Die džioje.
ti. Viena kad ta kelionė bu stė, nes tas vardas niekam
na buvo labai graži.
Id.
Pas pp. Rudzinskus įvyko
tų Lietuviams žymus pasi- nebuvo reikalingas.
Bet CHICAGOS miesto darbinio“surpraiz partė”, kurią surengė
garsinimas, antra tas paro mašinas, rakandus kai šluo gavo algas pereitą savaitę, bet LANKĖSI pas pp. Striupus jų geri draugai pp. Striupai,
Naudinga knyga įvairių patarimų ir nurodymų
dytų kad Lietuvių tautoje ta iššlavė. Gaila kad socia- mokytojams iki šiol pinigų vis pp. Diliai iš Michigan City, Ind. Krušiniai ir kiti. Tos “partės”
sveikatos klausimuose, apie įvairias paprastas ir
yra drąsių vyrų.
listiški draugai taip “prasi neturi. Tikima kad apie Rug Kartu buvo' atvykus ir jų uoš priežastis: pp. Rudzinskai lau
retesnes ligas. Aiškiai, suprantamai parašyta. Ją
kia svečio ar viešnios.
pjūčio ir mokytojai gaus savo vė.
mano” apie “Sandarą”.
privalo turėti kiekviena šeima ir pavieniai žmo
algas.
Šarkiui laimėjus pasauli
“MARGUTIS”
nės. Aprašoma kaip apsisaugoti ligų ir tt.
nį čampionatą Lenkai pra “Tėvynės” r e d a k torius
GATVEKARIŲ k o m p anija
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesį
dėjo rašyti kad jis esąs ki jau pralenkė savo draugus
174 puslapiai.
,
Kaina $2.00.
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvienų mė
nori gauti miesto leidimą opelęs iš Lenkų tautos. Bet socialistus berašydamas sa ruot gafvekarius su vienu žmo
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
gyvenimo nuotikiais.
Šarkis Lenkams taip pasa vo “filosofiškus” “editoria- gum, ekonomijos delei. Klau
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į
kė
kad
jie
nei
sapnuoti
dau

lus”. Mums atrodo kad p. simas dar neišspręstas, bet jei
“DIRVA”
Lietuvųą metams $3.00.
Adresas:
arba
“MARGUTIS”
giau nenori apie jį. Lenkai redaktorius kuris taip nu tas butų padaryta tai butų pa
“
MARGUTIS
”
6820 Superior Ave.
2437 W. 69 Street
yra tokie akiplėšos kaip ir rašo turėtų eiti su “skloki- leista iš darbo keli tūkstančiai
2437 West 69th Street
Chicago, III.
■ Cleveland, Ohio
Chicago, Ill.
Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
musų Lietuviški cicilikai: ninkais” tai turėtų geresnę darbininkų.
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x KAIP MUSU JAUNIMAS LIKO NE MUSŲ

je pasakyta. Musų jauni
mo ištautėjimo priežastis
yra
tiktai ta kaip čia pasa
Mes tankiai apverkiame ta steigti jaunimo organ!
kyta,
ne kokia kitokia.
kad musų jaunimas ištautė zacijos su tikslu ji Lietuję ir pasidarė mums sveti vint, o ne verst savo politiš
mas.
ku Įrankiu (kaip pav. Liet. 1931 Metų Nelaimės ir
Gaila kad tie kurie apgai
Vyčių organizacija, kurią Jų Kaštai
lauja nepažiūri keno tame
kunigai steigė savo įran Nacionalė Saugos Tary
kaltė.
kiu), šiandien musų jauni ba Chicagoje skelbia kad
Musų jaunimas butų ga
mas butų Lietuviškas ir jų 1931 metais visokiuose ne
lėjęs būti Lietuviškas jeigu
laiminguose atsitikimuose
ne.sufanatikėję musų poli vaikai augtų Lietuviais.
žuvo 97,000 žmonių ir kad
Susivienijimas
L
i
e
tuvių
tikieriai, kurie išlindę iš po
tos nelaimės kaštavo šaliai
litiški! sąšlavynų Rusijoje, Amerikoje — nors toli perbendrai $2,300,000,000.
atsidanginę čia Amerikon, vėlai — neva užsibrėžė jau
1930 metais tokių nelai
nešėme dirbti kultūringo nimą traukti i save. Bet mingų mirčių buvo 99,000.
KĄ
tam
jaunimui
duoda?
darbo, mokinimo Lietuvių,
atbėgushj iš po carizmo le Užtenka tik pažvelgti Į pas
tenos, bet tomis sąšlavomis kiausia buvusi seimą Pitts- Dar vis 38,000,000 Žmonių
užteršė musų visą gyveni burgeA Jaunimo buvo ke Gauna Geras Algas
liolika delegatų. Bet ką jie
mą ir čionai.
Nežiūrint depresijos, da
Čia visu įnirtimu dirbo ten matė jų dvasiai pritai bartiniu laiku Suv. Valsti
vieni už bažnyčias, kiti už kyto ? Pirmiausia, Karštas, jose yra 38,000,000 darbi
socializmus. Kaimo vaiki raudonas politiškas prakal ninkų — amatninkų, profe
nai ir merginos, kurie Lie bas bankete, vietoj gražaus, sionalų, tarnautojų — ku
tuvoje neturėjo progos nie draugjško kultūriško pasi rie gauna geras algas. Jei
ko išmokti, čia buvo pjudo linksminimo, pasipažinimo gu pardavėjai gerai skelb
mi politiškai, vietoje ragin vienų su kitais. Seimo se tųsi tai jie dar gali daryti
ti mokytis, auklėtis ir žiū sijose užgrūdintų politikie gerą biznį iš tų. Suv. Val
rių rietenas vietoj organi
rėti savo tautystės.
stijos dar vis reprezentuoja
Jie vedėsi, kūrė savo šei zacijos reikalų.’ Per savai aukščiausį laipsnį ineigų ir
mas, augino vaikus, bet ne tę laiko tik tas ir tas, bet pirkimo galybės negu kita
turėjo paakstinimų KAIP to kas reikalinga jaunimui kuri šalis turėjo savo gero
— nieko.
tuos vaikus auklėti.
Gaila kad musų patrakę ves laikais.
Vaikai augo, o musų atJeigu tie kurie dirba ir
'eiviai vadai, ir su jais pa politikieriai taip stumia turi pinigų pirktų reikme
musų
išeiviją
prie
savižuprasti siaurų pažiūrų žmonis po sen.ovei, jie sudaryti]
neliai, tik riejosi, skaldėsi i dystės. Net dabar nesusi reikalavimus prekių ir tuo
pranta, nors daug dar ga
dar daugiau grupių.
budu duotų darbų nedir
Niekas nei žodžiu niekad lima butų padaryti išgelbė bantiems.
neužsiminė apie musų jau jimui nuo ištautėjimo.
Lietuvos veikėjams kurie
nimą.
įdomauja
Amerikos Lietu —Kiekviena pažiūra turi
Politiški patrakėliai švai
stėsi po visas kolonijas, de vių likimu ir jaunimo ištau- šiek-tiek tiesos ir šiek-tiek
moralizavo senstančius tė tėjimu, patariame įsidėmė melo: todėl žmonės ir gin
vus, bet nei vienas nepama ti tai kas šiame straipsny čijasi.
nė kad su tėvais turės baig
tis jų visas gyvenimas.
Jaunimas išaugo mums
svetimas. Tik kur ne km
mažos kultūrinės draugijėlės-chorai pritraukdavo jau
nimą dirbti, ir ta dalis jau
nimo liko Lietuviška. Tas
parodo kaip visai negalvo
jant, be jokio plano, su ma
žomis pastangomis, jauni
mo' dalis sulietuvinta.
LAIKAS BESOTIS
Kas butų nutikę jeigu
(Nežinomo autoriaus)
musų jaunimo likimu butų
plačiai-organizuotai imta
Laikas besotis viską naikina,
rūpintis 25 metai atgal!
Sielos kariones jis pagamina.
Greitosios srovės laiko keliauja,
Dar ir dabar jaunimas
Pilis ir miestus pamažu griauja.
parodo jog nenori ištautėKaip jurų bangos krantus naikina,
/
ti; dar ir dabar jie stoja j
Taip
laiko
bėgis
viską
gaišina.
kultūrines orgnizacijas ir
Laikas yr’ rustus, nieko negaili,
džiaugiasi kad gali būti jo
Skina ir gėlę — jam ji nemeili.
se kaipo Lietuviai.
Laikas papuošia gamtą žiedeliais,
Štai tik mažas pavyzdis:
Medžius pridengia žaliais lapeliais,
Akrone (Ohio) šį pavasari
Bet apsisukęs — viską naikina,
apsilankė muzikos mokyto
Lapus ir žiedus — nuskina, mina.
jas V. Greičius (ClevelanLaikas pagimdo karus kraujuotus,
dietis), paragino jaunimą,
Žmones padaro žiaurius, šarvuotus.
ir tuoj susidarė organizaci
Bet jis ir taiką vėl sugrąžina —
ja iš apie 60 narių. Jie dir
Taip laikas viską keičia, gamina.
ba, mokinasi dainuoti, su
darė vyrų ir merginų base
KAI VAKARĄ
ball tymus, patys rašo laikKai vakarą jaunutį saulelė pabučiuoja
raštin (Angliškai, nes Lie
Ir ruku sidabriniu kvapias lankas užkloja,
tuviškai nemoka, ir prašo
Aš vieškeliu dulkėtu pro beržą, pro kryželį
redakcijos išversti), ir tt.
Einu kur mintys veda į malonų kampelį.
Tokių pavyzdžių turime
Einu per žalią mišką, per kvepiantį pušyną,
iš daugelio vietų seniau ir
Ir jis džiaugsmų žiedeliais man širdį atgaivina,
dabar. Kur tik kas pasi
Nes gėlės, paukščiai, medžiai visi dainas darnioj a,
ėmė jaunimą organizuoti
Visi
sparnais gyvybės ir džiugesiu plasnoja.
visada rado jų gana norin
Ir išeinu iš miško į naują platų lauką,
čių prisidėti ir veikti savų
Ir čia sidabro rūkas pakalnėj nardo, plauko,
jų tarpe.
O ten toliau už jo, matau aš brangią vietą,
Kur nėra tos nešvarios,
Kurioj
gyvena mano mergelė numylėta....
nudėvėtos Lietuviškos poli
tikos ten musų jaunimas vi
Ten sodžius samanotas, tarp ųiedžių pasinėręs,
sada prisidės.
Jis žvalgos po mėlynę aukštyn akis iškėlęs,
O jame busta mano brangioji mergužėlė,
Taigi, klaida'tų musų va
Manoji aukso laimė iv meilės svajonėlė....
dų kurie nemokėdami iš
mesti politikos iš musų vei
Oi. neliūdėk, mergele, mintim tave bučiuoju,
kimo atstume jaunimą nuo
Ir jų sparnais lengvyčiais į sodžių aš plasnoju.
savęs ir patys sau galą da
Ir ten aš nuplasnojęs tau dainą uždainuosiu,
Ir į laukus plačiuosius išeit tave viliosiu....
rosi.
Jonas Morkūnas.
Jeigu butų seniau pradė-

Jau prabėgo 23 metai
kaip apleidau savo tėvynės
Lietuvos gimtinį Paliepių
kaimą, Betygalos parap.
Betygalos bažnyčioj buvo
skaitomi svarbiausiais Šv.
Onos atlaidai. Kadangi ve
lionis Maironis, Kun. Ma
čiulis, kuris mirė Lietuvoje
AMERIKA IR MAKARONAI
KETURIOLIKA AŠARŲ IR KETUBirželio 28 d., tas didis Lie
‘ RIOLIKA DŽIAUGSMŲ
r
____________ _
tuvių tautos rainius-poetas
Makaronai per visą pasaulį žinomi
buvo Betygališkis tat. jis
•Senis Barkus šį vakarą ilgai meldėsi. kaipo Italų valgis, bet jau daug kitų tautų
atsilankydavo į musų para Jau antra žvakė baigė degti, o Barkus, at priprato juos irgi vartoti. Visgi Italai
piją Šv. Onos atlaidams ir siklaupęs trobos gale ant plikos ir drėg makaronų suvalgo 13 kartų daugiau negu
sakydavo pamokslus šven nos ąslos po apnikusia Išganytojaus kan
Amerikiečiai. Amerikiečiai suvalgo po
toriuje, tam tikroj sakykloj čia, vis dar tebepoteriavo. Iškeltos dan
apje 4 svarus makaronų ant galvos per me
po medžiu.
gun dvi liesos rankos ir į Išganytoją įsmei tus, o Italai suvalgo net 50 svarų. Jau iš
Maironis pamokslą pra
dėdavo nuo Šv. Onos gyve gtos dvi giliai įdubusios akys dar kaž ko senovės Italija garsi savo makaronais,
nimo ir jos nuopelnų ir ei Visagalio meldė. Konvulsingai krutėjo spagetais ir vermicelais, bet ištikrųjų taš
davo tolyn savo poetiškais lupos maldos žodžius, kol pagaliau praži valgis ne Itališkas bet prisisavintas nuo
žodžiais, paliesdamas Lie lusiuose blakstienuose, lyg perlas, sužibė Chiniečių. Chiniečiai turėjo savo rūšies
tuvos gražias girias, upes, jo stambi ašara ir juodoj asloj greit pra makaronus (noodles) ilgą laiką prieš at
sraunią Dubysą, ir musų nyko.
radimą Amerikos.
bočių praeitus pergyventus
Taip meldžiasi Barkus — iki ašarų —
Didelis yra skirtumas tarp Itališkų
laikus, jų supintas gražias vieną kartą metuose, o savo gyvenime tik makaronų, rankom darytų ir saulėje iš
liaudies dainas.
keturioliktą kartą. Pirmą kartą taip mel džiovintų, ir Amerikos produkto kurio
Išklausęs praloto Mairo dėsi kai laidojo vienužį, už Lietuvos lais rankos neliečia ir kuris mus pasiekia su
nio pamokslo įgaudavai vę žuvusį, savo sūnų Joną.
vyniotas svarintuose pakeliuose. Šiandien
tokio dvasią sustiprinančio
Tai buvo senai. Jau keturiolika me Amerika padaro geriausius makronus pa
jausmo, ‘ir pajusdavai sa tų. Bet Barkus tai gerai atsimena, lyg
saulyje. Kas 24 valandos Suv. Valstijose
vyje jog tas nevertas būti tas viskas vakar butų buvę. Ir dabar Bar
suvalgo makaronų daugiau negu pusantro
sūnumi Lietuvos kas negi
kus
tai
atsiminė
ir
užsisvajojo.
Lyg
val

milijono svarų.
na ir nemyli jos....
tis
bangose,
atsiminimų
atsiminimuose
pa

Tikroji istorija makaronų išdirbystės ,
Amerikoje išgyvenęs 23
skendo
jo
sena
ir
pavargus
siela.
Amerikoje
rišasi su istorija Kristijono F.
metus, dar nesu nei vieno
Prisiminė
kad
lygiai
prieš
keturioliMueller’io, kuris pribuvo į Suv. Valstijas
Lietuviško pamokslo girdė
jęs, kurs įkvėptų Lietuvys ką metų, vieną apsiniaukusią ir šaltą žie 1856 metais iš Vokietijos. Jis buvo kepė
tę, kaip pasakydavo velio mos dieną jisai ėjo paskui didelę procesi jas ir pradėjo vertelgauti savo- išdirbinio
ją. Daug žmonių sekė paskui tą procesi lokšenais (noodles). Iki 1885 metų ši išnis Maironis Betygaloje.
Taip pat ir musų svietiš ją. Bet Barkus jų nematė. Jis tik matė dirbystė, kuri prasidėjo namų virtuvėje,
ki vadai bei laikraštija ne keturių kareivių nešamą iš baltų lentų išaugo tiek kad būtinai reikėjo statyti fab
seka velionio Maironio pra sukaltą karstą ir jo užpakalyje su šautu rikas. 1894 metuose buvo padirbta pirma
mintais takais. Vieni per vais einančių kareivių būrį. Netyčia žvilg makaronų mašiną. Ta viena mašina pa
daug užsisvajoję -socializ terėjo Barkus kareivių link.... ir jam pa gamindavo 500 svarų makaronų per dieną.
mais, kiti kitokiais izmais, sirodė lyg jo sūnūs Jonas. Buvo beišskeAmerikos makaronai už tai geresni
ir niekina tuos Lietuvos sū čiąs rankas, norėjo pulti ir'apkabinti savo
kad čia auga tie kviečiai kurių miltai turi
nūs bei dukteris kurie seka Jonuką, bet priešakyje nešamas karstas
1 labai aukštą nuoširptį “gluteno”. Glutenu
Maironio nurodytais keliais
neleido — ten buvo jo Jonukas.... Pas vadinasi ta medega kuri beminkant tešlą
ir dainuoja jo sukurtas dai
nas, “Eina Garsas nuo Ru- kiau matė kai tą baltą karstą įdėjo gilion padaro ją tąsia. , Plaunant išminkytą teš
duobėn ir girdėjo paskutinį kareivių su lą vandeniu galima išplauti daug krakmo
bežiaus” ir tt.
diev
— tris salves. . Trinktelėjo tris kart lo ir palikti vien šitą tąsią medega, kurią
Mes Amerikoje turime
šautuvai
ir kurčias krentančių duobėn že vadina “glutenu”. Tai yra proteininė da
tokių laikrąščių kurie iškė
lę Lietuvos trispalvę vėlia mių bildesys amžinai atskyrė nuo jo bran lis kviečio.
vą eina Maironio nurodytu gų sūnų. Tada jis stovėjo prie duobės
Keletas metų atgal Suv. Valstijos im
Lietuvystės keliu, tai yra krašto ir pajuto kaip po jo kojom linksta portuodavo daug daugiau makaronų ne
“Dirva”, “Vienybė”, “Mar žemė ir jo pasenusiu bei raukšlėmis išva gu eksportuodavo, bet 1929 metais eks
gutis”, Vanagaičio, Lietu gotu veidu nuriedėjo ašara. Stambi aša portavo beveik keturis sykius tięk kiek
vių liaudies dainų karaliaus ra. Karti.
įvežė.
vadovaujamas.
Tada Barkus savo gyvenime pirmą
Makaronai yra vertingas valgis ir pa
Kaip dar jaunu būdamas kartą apsiverkė. Jis neverkė mažas bū tartina jų daugiau vartoti. Prie jų pride
įvertindavau Maironio pa damas, kai nekartą tėvelis subardavo, nei dant pieną ir lapuotas daržoves pasidaro
mokslus ir jo dainas iš jo kai gryžęs iš karo neberado gyvo nei vie
pilna dieta su visom reikmenimis kunui.
raštų kuriuos esu skaitęs,
no namiškio, išskyrus Jonuką. Tik dabar
Italai nors neaukšto ūgio be sveiki ir
taip pat pažinau ir įverti
jo,
Žemaitiška,
daug
gyvenimo
sunkumų
turi
gerus dantus, nors minta beveik tik
nu viršuje suminėtus laik
pakelianti,
širdis
neišlaikė
ir
jis,
kaip
kū

makaronais,
lapais ir šuriu. Jie mėsos
raščius ir jų patriotinį dar
dikis,
pravirko.
mažai vartoja.
K. Stanislovaitienė.
bą link musų Lietuvių ma
Bet
kartu
su
ta
nors
skaudžia
ašara,
žos bet garbingos tautos,
iš visų pusių svetimų ir sa giliai širdyje, kur niekas negali pasiekti
—Vien tik darbais įrodoma meilės ga
vų priešų skriaudžiamos, nei įžvelgti, Barkus pajuto džiaugsmą.
lią.
Ne tuščią, vien paviršutinišką džiaug
bet gyvuojančios, dėlto kad
ji turėjo ir turi, ir turės, to smą, bet gilų, didelį džiaugsmą.... Džiau
—Kas mylėjo tas žino kaip atsisveiki
kius žmones kaip Maironis. gsmą kokį jaučia žmogaus širdis paauka nimas kankina....
Prie užbaigos noriu pa vus kam nors brangiausią savo gyvenime
sakyti, lai Dievas suteikia turtą.
tam musų dainiui-poetui
• Barkus suprato paaukavęs ant Tėvy
šviesiausią vietą danguje., nės laisvės aukuro brangią auką ir todėl
kam jis tikėjo, o vieno Mai jis džiaugėsi.
ronio vietoje kad atsirastų
Džiaugėsi širdimi, sisela.
tūkstantis tokių kaip buvo
Ir dabar Barkus, tai prisiminęs, ran
jisai. O išgamos musų tau
ka
nusišluostė
akyse sužibėjusią ašarą, o
tos kad greičiau pranyktų.
Jeronimas A. Urbonas, jo širdis jau keturioliktą kartą giliai ap
Dayton, O. sidžiaugė.
O kada širdis džiaugiasi, džiaugsmas
yra didelis....
Paulius Gaubys.
Kun. Antano Vienožinskio
Graži istoriška apysaka apie du bro
Mirties Sukaktuvės
Lengvas Budas Išmokti Angliškai
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
Šymet Rugpjūčio 17 d.
go vienas kito nepažinodami, paskui
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta
sueina 40 metų nuo mirties reikalingiausi
kariaudami pasižino, bet vienas jau
žodžiai ir sakiniai greitam
populiariškiausio Lietuvių prasimokinįmui Angliškos kalbos. Viskas
buvo krikščionis ir savo žmones žudė.
Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar
liaudies poeto Kun. Antano išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
Vienožinskio.
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
Jis mirė 1892 m. Laižu bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant,
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių
voje, kur klebonavo.
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
pašto
ženkleliai nepriimami.)
Viena iš žinomiausių jo tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c.
Reikalaukit “Dirvoje”
dainų yra “Sudiev, Kviet6820
Superior
Ave.
Cleveland, Ohio
keli tu Brąngiausis”.
Reikalaukit “Dirvoje”
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ISTORIŠKA APYSAKA

’

Parašė K. S. Karpius
(Tąsa iš pereito numerio)

KETVIRTA DALIS

ALGIRDO UŽĖMIMAS KIJEVO.

I
Didžiojo Khano Tarnyboje

UKSINĖS Ordos sostinėje būdamas
ir matydamas Totorių karišką gy
venimą, Merkys pradėjo to gyve
nimo pasiilgti. Nors su Irminu vos metus
laiko teišbuvo, jam klajūno gyvenimas la
bai nusibodo; prie to, žinojo kad su pirk
liu keliaujant vėl reiks atsidurti Lietuvo
je, todėl stengėsi to išvengti. Dar labiau
jį paskatino likti Sarajuje tas kad čia ra
do didžiam khanui tarnaujant daugybę
įvairių šalių narsių vyrų: buvo čia Skan
dinavų, Vokiečių, Lenkų, Graikų, Italų, na
ir nemaža Lietuvių. Totoriai buvo labai
pakantus, neklausė kokios kas buvo tiky
bos,, tik reikalavo ištikimybės. Taigi išsi
teko čia ir Merkys, ir jam šis gyvenimas
labiau tiko negu Irmino apribotame būryje,
Nors khano pilies ribose matė baise
nybes, bet tai buvo skirta tiems kurie ne
norėjo būti ištikimais Totorių galybei: tas
reiškė Totorių narsumą, karingumą ir val
dymą tų kuriuos jie po savim turi. Juk ir
Vilniuje laikas nuo laiko matydavo įvairių
nukankinimų priešų ir savų prasižengėlių,
tik pas Totorius to visko buvo daugiau.
Nežiūrint Irmino prašymų, ypač del
to kad Merkys, arba “Keršis’’, gerai žino
jo kelius Lietuvoje ir aplinkinėse kuni
gaikštijose, jis toliau su 'karavanu neke
liavo. Lietuvą pamatyti dabar jo niekas
netraukė, nes Nerytę buvo pamiršęs, tat
gryžti ir slapstytis su pavojum pakliūti Į
Keistučio rankas nebuvo verta. Jis buvo
ir pasiliko ištikimas Lietuvos sūnūs, bet
kad savi jo nesuprato, nebuvo jam kas
daugiau daryti kaip tik svetur prisiglau
dus buvoti, o ištikimybę saviems parodyt
jis progą sulaukė, ką mes pamatysime to
liau.

po keleto metų gavo progą sueiti su savo
pažystamais ir tūlais draugais iš Vilniaus,
kuo neapsakomai džiaugėsi, nes tai buvo
didelė įvairianybė jo gyvenime. Jo drau
gai nustebo radę jį čionai ir tokioje aukš
toje vietoje, ir džiaugėsi, nors ir apgailavo
kad jis negali gryžti savo tėvynėn.
Kada Karijotas atliko visas reikalin
gas apeigas ir prisiartino prie Didžio Kha
no Čanibeko, šalę jo pamatė stovint Mas
kvos valdovo Simeono pasiuntinius, kurie
jau buvo nustatę khano nuomonę apie Al
girdą ir jo pasiuntinius laukė liūdnas li
kimas.
Mat, Simeonas, pajutęs kad Algirdas
nori sudaryti su Čanibeku taiką, dasiprotėjo kad tas ir toliau bus Maskvai į blogą,
tat skobomis, su dideliu papirkimu, išlei
do pas khaną savo pasiuntinius, kurie Al
girdą apmelavo, perstatydami jį didžiau
siu khano priešu, kurs ne kartą užpuolęs
ir plėšęs jo “ulus”, Rusų kniazių valdomas
sritis, kurios moka khanui donį; priskun
dė kad ir dabar Algirdas rengiasi pulti
Maskvą, kuri taip ištikima khanui; jeigu
Čanibekas susitaikys su Algirdu, jis vė
liau, sustiprėjęs, liks pavojingiausiu Toto
rių priešų.
Čanibekui nereikėjo išklausyti kitos
pusės, nes Simeono papirkimas jo pageida
vimą nusvėrė, ir khanas, baisiai Įtūžęs,
įsakė Vilniečius suimti ir nužudyti. Pas
Totorius kitokio apsiėjimo nebuvo, ypač
su tais kurie buvo palaikyti jų priešais ir
patekdavo į jų nagus. Tokią galingą vals
tybę kaip Lietuva, kuri engė Rusiją ir Len
kiją ir pasekmingai atsilaikė prieš Vakarų
Europos kryžeivius, matyti stiprėjančia ir
norinčia būti lygia Ordai khanui išrodė ne
galimu dalyku, todėl Vilniaus valdovo pa
siuntiniai buvo nusmerkti nužudymui, pa
rodymui Algirdui kad Čanibekas yra atvi
ras jo priešas.
Maskvos didis kniazius Simeonas, kurs
visada tik melagystėmis ir papirkinėjimais
laimėdavo, dabar pilnai laimėjo prieš Al
girdą nepajudindamas prieš jį nei piršto:
Maskvai talkininku prieš Lietuvą stoja
pats Ordos valdovas Čanibekas!
Be maža ko pačiam Merkiui neprisi
ėjo atlikti savo brolių Vilniečių nukanki
nimas, bet jis sumanė išnaudoti savo gerą
stovį prie Čanibeko jų išgelbėjimui ir kaip
tik khanas liko vienas, Merkys nuėjo prie
jo prašyti savo vientaučiams laisvės. Kha
nas labai nustebo kad kas nors drysta prieš
jį ką nors užtarti ir prašyti pakeisti jo
nuosprendį. Pas Totorius iki šiol nieko
panašaus nebuvo: jei ką pašaukė pas save
baudimui, nesirado nieko kas užstotų; ir
nebuvo kitų šalių tokių įtekmingų žmonių
kurie butų galėję užtarti jų pasiuntinius,
jeigu khanas nusmerkė juos nužudymui.
— Kaip drysti manęs prašyti dovano
ti gyvastis didžiausių mano priešu! — suriko Uzbekas Merkiui. — Ar Simeonas
neapsakė kuo Algirdas yra ir ko jis siekia?
— Tiesa, didis valdove, apsakė taip
kaip jam reikalinga; bet ar išklausei ką
turėjo pasakyt Algirdas? — prisišnekinė
jo Merkys.

Padorus ir darbštus vyras, Merkys
greit įgavo didžio khano viršininkų pasi
tikėjimą, ir nedaug truko kaip apie jį pla
čiai ir viską žinojo pats khanas Uzbekas.
Kadangi Totoriai su Lietuva gerai sugy
veno ir Uzbekas turėjo tvirtą taiką su Al
girdu, Ordos valdovas pasitikėjo Lietuviais
geriau negu kitais, ypač Rusais, todėl Mer
kys, priskirtas prie mažesniųjų khanų, su
jais atlikinėjo pasiuntinybes įvairiuose
Rusijos miestuose.
Merkiui teko tarnyba prie Uzbeko sū
naus Čanibeko. Dabar musų narsuolis
jautėsi savo vietoje kariauninkas ir savo
pareigas ėjo kaip tik ištikimas žmogus ga
li. Tiesa, jam reikėjo bausti ir persekioti
Rusus, bet jis, kaip ir visa Lietuva, buvo
panešęs įvairių negerumų iš Rusų pusės,
todėl Rusus laikė kaip savo taip ir khano
priešais.
Porą metų išbuvęs Sarajuje, per tą
laiką aplankė daug Rusijos miestų, daug
■darė užpuolimų ir daug kniazių nubaudė,
pristatydamas juos didžio khano teismui.
(Bus daugiau)
Dabar jau buvo įgavęs Uzbeko pilniausi
pasitikėjimą ir jautėsi visiškai pasitenki
nęs.
Bet štai miršta Uzbekas ir tarp Toto
rių paveldėjų ir vadų kyla varžytinės už
valdymą Auksinės Ordos. Po atkaklių
varžytinių didžio khano sostas tenka Čanibekui, kas išėjo dar j didesnę laimę Mer
kiui. Dabar musų vaikinas dar aukščiau
Su persiuntimu Į kitus miestus — 30c.
pakilo Totorių tarnyboje, ir tas kas toliau
Kaina:
vietiniams po 25c.
•
nutiks, galima sakyti, taip išėjo tik del to šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
kad Merkys apsiliko Sarajuje.
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
1349 metais Algirdas atsiuntė pas nau kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažinją valdovą Čanibeką pasiuntinius atnauji ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
nimui taikos su orda, kaip turėjo su Uz randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių,
ir viską kitą reikalingo jame rasite.
beku. Su dideliu buriu palydovų ir kele
tu Vilniaus didžiūnų atjojo į Sarajų Algir
Reikalaukit “Dirvoje”
do brolis Karijotas. Merkys pirmą kartą 6820 Superior Ave.
'
Cleveland, Ohio

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI
30c

PER TVORA
PASIDAIRIUS

BURBULAI

1932

—Kada žmonės buvo vi
si durni tai.kažinkas išmislijo pasaką buk viena mo
teris gyveno jurose su želvinu, o kai visi žmonės pa
sidarė kytri tai “Tėvynė”
(Nr. 28) išmislijo pasaką
buk viena moteris gyveno
su garniu.... Pamislykit
tik koks tai gyvenimas bu
vo
moteries su paukščiu!
Stepas Maziliauskas v sa
ko: Nuo dabar aš pradė
siu užsiimti griešijimu iš —Senovėj visas svietas
tisai, ba griešijimas šiais žinojo Žemaičius, ba jie au
laikais liko vienatinis užsi gino labai smarkius arklius
ėmimas už kurį atlygini kokių sviete kitur nebuvo.
Ale kaip dabar arkliai vi
mas nesumažinta.
sur išėjo iš mados, tai ir Že
maičių arkliai neteko ver
Negali atsikratyt
tės, o patys Žemaičiai var
Jonas Grybas gryžo iš do. Užtai dabar Žemaičiai
laidotuvių savo žmonos, ku išrado naują mokslą, kokio
ri jį valdė kaip kokį lepšę sviete ikišiol dar nebuVo:
ir daužė bliudais ir puodais “Žemaičių Prietelius” gar
kada tik jai Užeidavo noras. sina kad Telšiuose įsteigia
Eina gatve apsiašarojas. ma universitetas aiškini
Štai nuo vieno namo kur mui Žemaičių išrasto moks
darbininkai dengė stogą, lo kuris vadinasi “už akių
nupuolė jam ant galvos mo dėstymas”. Znočijasi, bus
linė dengtė ir susimušė.
mokinama kaip reikia už— O, tai jau ji pasiekė lyst už akių (lyg už pe
dangų, — tarė atsidusęs Jo čiaus) ir ten dėstyt ką nors:
nas ir pasičiupinėjęs pa durpes, šakalius, kaziras,
kaušį nutraukė namon.
ir tt.

KALENDORIUS
Rugpjūtis-August

1932
/ ,

Sekmad. 31 Ignas. Lėtutė, Vainibutas
Pirmad.
1 Petras ap. Giljė, Sūduvis, Gauda
Antrad.
2 šv. P. M. Angel. Tugaudas, Varpunė
Trečiad.
3 Stepono kūno. Manigardas, Lengvė
Ketv’tad. 4 Dominikas. Gerimantas, Butginė
Penktad. 5 P. M. Snieginė. Nemiga, Nemunas, Rimtas
šeštad.
6 Viešp. Atsimainymo. Alaušas, Anortė
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis — Lietnviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Panedėlis; Antradienis—Utarainkas; Trečiadienis—Sei-eda; Ketvirtadie
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

—Aną vakarą eidamas į
bučernę parsinešt byfštekso, žiurau, ant Gidingrodo
vienas tautietis keikia Picburką. Klausiu kuom Picburkas jam prasikalto, o jis
sako kad perdaug turi du
rnų. Girdi, per durnus sei
mas negalėjo įžiūrėt demo
kratijos, tat eidamas prin
cipais ir dėsniais, parpuolė
ant konstitucijos ir ją su
laužė; užtai žibinimo komi
siją renkant atmesta didu
mos siūlyti kandidatai, o
užgirta tik vieno Montvido
(buvusio “Antanovo”) rekomentuoti žibintuvai.
—Džiaugiatės kad Linkolnas Amerikoj panaikino
“draugų” negrų vergiją, a-

le jus nesidžiaugsite kada
Lietuvoje atsiras vergiją:
anava “Lietuvos Aidas” jau
klausinėja “kiek kaštuoja
žmogus”. Be abejonės, jis
nori nusipirkt žmogų, ir jei
nusipirktų tai ar nebūtų
vergija? Draugai ir drau
gės iš “vakarų komiteto”
palėpių, ar jus tylėsit! Protestuokit kol laiko yra! H.
—Naje, dabar yra proga
atsigert alaus, tai gerkim,
broliukai, ba kai praeis po
litikierių darbymetis ir pa
sibaigs “žmonijos geradėjų” rinkimai, vėl. kentėsim
prohibicijos “pagadą”.
1
Iš priežasties bedarbės, ir Ka
nados Lietuviams “Dirva” atįduodama metams už $2.

TyT’T
Ą TT TK T A O JAU PRASIDEDA PRENUMERAVIMAS dhi f
K I
Ali Į \| A
ISTORIŠKOS APYSAKOS, KO VISI
A *.1—/2
V/l 12 Ik/ LAUKĖTI KNYGA BUS 300 PUSLAPIU
>

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS
JAU prasidėjo prenumeravimas apysakos “KLAJŪNAS” — Daugelio
skaitytojų klausinėjimas ir pageidavimas Įsigyti “KLAJŪNĄ”
knygoje išsipildo. Ši pamokinanti istoriška apysaka jau baigiama spau
sdinti knygon — bus gatava anksti ši rudeni. Dabar laikas knygų mėlėtojams užsiprenumeruoti “KLAJŪNĄ” — turėsit savo knygynėlyje vi
sas K. S. Karpiaus-Karpavičiaus knygas-apysakas. Kurie prenumeravot
jo apysakas pirmiau, nepraleiskit ir šios.
“KLAJŪNAS” bus didelė, 300 puslapių knyga, audimo viršuose, ir ka
dangi dabar viskas pigiau, ši graži knyga duosis su audimo viršeliais tik
tai už Vieną DolarĮ ($1.00). Kaip ir seniau, knygoje bus Įtalpinta pre
numeratorių vardai, ir visų prenumeruojančių vardai bus paskelbiama
“Dirvoje” laike užsiprenumeravimo. Siųskit $1.00 laiške, arba Lietuvos
Bonų kuponus, pažymint kad tai už “KLAJŪNĄ”, taipgi pridėkit sa
vo pilną antrašą laiške ir ant voko. Gali prenumeruoti visi, ne tik “Dir
vos” skaitytojai. Siųskit “Dirvos” Administracijai.
..
.
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DIRVA

KANADOS
NAUJIENOS

jau buvo anksčiau aprašy
tas.

TORONTO^ ONT.

vą” sau mylimu apšvietos
draugu, ir stodama “Dirviečių” eilėse, siunčiu me
tinę prenumeratą ir pra
šau “Dirvą” mane lankyti.
Mielos draugės Lietuvai
tės gyvenančios Kanadoje,
pamylėkite ir jus šį tikros
apšvietos nešėją “Dirvą”,
nes tai yra geriausias ir pi
giausias laikraštis, o nesi
gailėsite, ir visada turėsit
malonumo kuomet “Dirva”
jus lankys kas šeštadienį.
V. Ratkevičaitč.

PAJIEŠKOJIMAI

:

Kiekvienam “Dirvos” skai
Kaip žmogus su žmogum
tytojui arba naujai užsira
Ukese irgi prastai, Ūki kartais visai išnetyčių pašančiam, giminių pajieškojimas sykį į metus patalpi
ninkai irgi moka pigiai: $5 sipažysti ir su laiku sueini
nama dovanai.
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
iki $10 į mėnesį, ir turi dir į didžiausią draugystę, ku
Pajieškojimai iš Lietuvos
bti nuo ankstyvo ryto iki ri lieka ilgiems laikams,
LOON LAKE, ONT.
giminių, draugų, pažystamų, yra
vėlai vakaro. Ir ūkininkai taip kartais pasitaiko ir ap
Mažas Miestelis likęs iš Di- Čia
i
yra visokių rūšių javų
priimami j “Dirvą” dovanai,—
daugiausia
reikalauja
paty

Visi
kas iš Lietuvos norite ko
KANADOS
PADANGĖJ
švietos,
arba
liuoslaikio,
'. delio Komarų dvaro
ir gyvulių, kurių gali žmo
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit
rusių,
kad
mokėtum
visus
draugas
pažinti
ir
pamylė

ant paskiro lakšto surašę pajiešRaguvėlė randasi Pane- nės pirktis. Jo dvare dar Kaip skaitytojams anks- ūkio
,
darbus, o labiausia ti — tai yra pažinti geras
degtinės bravoras, ku čiau teko girdėti, pereitą ]
kojimą su savo pilnu antrašu.
, vėžio apskrityje, 24 kilome- yra
■
karvių melžti.
laikraštis.
ris
ir
dabar
eina.
trai atstu nuo Panevėžio.
rudenį pradėta budavoti Darbininkams visur ne Taip man teko susidurti
SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS
Miestukas yra visai nedi- Susisiekimą miestukas su per visą Kanadą kelias. Bet paprastai numažinta užmo su “Dirva” ir pamylėti ją.
Pajieškojimai
(visokie) 3 k. už $1.00
' delis; prie Rusų buvo fili- kitais miestais turi gerą: pavasariui atėjus visos ke- kestis.
Farmų pardavimai — už kartą 50c
:
“
Dirva
”
tapo
mylimiausias
50c
Išnuomavimai (rendos) —
ja, priklausė prie Raguvos iš Raguvėlės išeina trys lio darbininkų stovyklos
Namų pardavimai —
75c
laikraštis. Ją beskaitant
keliai,
iš
kurių
vienas
eina
Nipigan,
Ont.,
šymet
dir

parapijos, o dabar yra saužsidarė ir darbininkai ta
nepajunti kaip laikas pra
“DIRVA”
, vistovė parapija. Bet val Į Panevėžį, antras į Troš po paleisti. Taip buvo Ba bo miške, kirto kordas. Už bėga, ir tuo liuoslaikiu vis Važiuojat Lietuvon? Rašykimus,
trečias
į
Raguvą.
Iš
sukirtimą
ir
nulupimą
korkites
į
“
Dirvos
”
Ekskursiją.
6820
Superior
avė. Cleveland, Ohio
sčiaus nėra ir dabar, pri
landžio mėnesį. Bet apie
įgauni iš “Dirvos” ko nors
tų
kelių
dar
išeina
daugiau
dos
mokėjo
$2.50
ir
iš
to
iš

Gegužės mėn. vidurį vėl
klauso prie Raguvos vals
naujo, naudinko. Ypač be 3iiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiii£
kitų kelių.
pradėjo vežti žmones prie skaitė $1 už maistą. Ten galo pamilau “Dirvą” kad 1
čiaus.
ETHYL GASOLIMO NAUDOTOJAMS |
Yra nedidelė medinė baž- Į gelžkelio stotį yra trys to darbo ir tenka girdėti daugiausia dirba Suomiai joje randi nemaža istori
, 'hyčia, kurią pastatė dvar- kilometrai; stotis vadinama kad atidarys visas stovyk ir Švedai. Jie nieko neuž nių skaitymų; prie to daug = Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio Ę
= Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikinui >- prisipildykit =
miestuko vardu, Raguvėlė. las. Tik užmokestis labai dirbdavo, nes giria blogv
■ ponis Komaras.
žinių
yra
iš
musų
mielos
sau tanką su Nauju žaliu ETHIL GASOLINE
=
mažas: $5 į mėnesį ir mais buvo, todėl sustreikavo. Jie gimtinės šalelės Lietuvos,
Miestukyje kitokių gy
Karo laiku mažai
reikalavo už kordą mokėti
tas.
ventojų nėra kaip tik dva$2.75
ir maistui numušti į nes mums čia gyvenant sve
nukentėjo
ifas. Yra tiktai viena krauMan teko matyti kaip iš
timųjų tarpe yra labai nuo Daugiau Spėkos
Gausit visose ~
,',’tuvėlė smulkių prekių, jos Karo laiku miestukas ir darbo biuro ėmė darbinin dieną iki 80c. Buvo net bodu. Beskaitant “Dirvą” Daugiau
Pennzoil =
pranešta
Fort
William
ir
■ >»savininkas Lietuvis. Yra apielinkeš mažai nukentė kus prie to kelio būdavo j iMylių
rodos
imi
ir
aplankai
Lie

Stotyse E
pašto agentūra ir pradžios jo, nes čia nebuvo mušiu, mo. Kadangi bedarbių di Port Arthur darbininkams tuvą, pasidžiaugi ja.
nevažiuoti ten dirbti. Man
mokykla.
išskiriant mažus susišaudy delė daugybė, žmonės bado pačiam teko matyti kuomet Todelei, pasiskyrus “Dir:
THE COLUMBIA REFINING COMPANY
■' Pro miestuką bėga nedi mus. Prie Vokiečių val verčiami prisigrūdo į dar
Fort William darbo biure
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.'niiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiš
? delis bet gražus upelis, Juo
džios labai buvo sunkus gy bininkų samdymo biurą, ti surašė darbininkus ir norė
Liet. Laivakorčių Agentų
sta. Jis išbėga iš Montvi venimas ūkininkams. Jie kėdami gauti darbo.
jo
vežti laivu į mišką, bet
Sąjunga Amerikoje
VIDURVAS ARINĖ
lų ežero, Troškūnų* valse., iš ūkininkų imdavo gyvu Atvažiavęs prie to dar
tuo
sykiu
susirinko
gal
300
Rengia
ir įteka -į Nevėžį netoli Pa lius, grūdus ir kitus daik bo, neišdirbęs reikalingo Suomių ir neleido važiuoti
ESKURSI J A
nevėžio miesto.
tus beveik be jokio užmo laiko nęgali gauti pinigu į streiko vietą.
Apie '■ miestuką apielinkeš kesčio. Vokiečiams aplei nusipirkti reikalingų daik Palaukus savaitę laiko,
gražios, ypatingai dvaro dus Lietuvą, ūkininkai pra tų. Jei kuris dar turi dra streikui vis nesibaigiant,
laukai. Netoli miestuko y- džiugo manydami kad da bužius ant savęs ir apsia darbo biure surašė darbi- ŠVEDU AMERIKOS
' UNIU
ra nemažas miškas; jis ki bar bus geresnis gyveni vęs, arba turi kiek pinigų, nikus, Lenkus ir kitus, at
U
tam
pusė
bėdos.
Bet
dau

tados priklausė Komarui, mas, bet tas džiaugsmas
NEWYORKO i
ėjo apie 30 kareivių, sulei
KLAIPĖDĄ
bet dabar yra valdžios. Ta buvo neilgam. Tik Vokie gumas atvažiavusių yra jau do į laivą ir išvežė į strei
apiplyšę,
jiems
reikia
dirb

me miške yra nemaža smul čiams išėjus, tuojau atėjo
ką, rodos streiką sulaužė ir TRUMPAS KILIAS į LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
kių žvėrių, kuriuos globo bolševikų kariųmenė. Tuč ti pusbačiais iki sulauks pi vėl dirba. Kadangi darbi
Iš New Yorko
M. L. “GRIPSHOLM”
ja Komaras ir jis yra užgy tuojau miestukuose ir mie nigų.
ninkai nelaiko vienybės tai
LIEPOS 30 d. 1932
nęs medžioti.
stuose pradėjo kurti komi- Buvo tokių laikų kad sunku iškovoti geresnį už
Ten ir atgal
Dvarponio Komaro buvo tetus-sovietus, į kuriuos pa žmonės nenorėjo dirbti liž mokestį.
Bečerninkietis. Trečia Klase Ten
$84.50
$141.00
labai ’• didelis dvaras, bet kliūdavo daugiausia biedni $5 į dieną, o dabar tie pa
SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
daug, žemės'- Lietuvos val žmonės,-' ■ miesčionėliai, tar tys žmoneliai žiuri kur gaus
Naudokis musų anktyvesniais ir
vėlesniais laivų išplaukimais:
džia atėiųė ir išdalijo sava nautojai. Ūkininkus jie ap padirbti ir už $5 už mėnesį.
Visas — Kelias — Juromis
KENORA,
ONT.
S.
S. Drottningholm Liepos 16
Jie
seniau
kiek
uždirbdavo
noriams. Dabar jb dvaras dėdavo visokiais mokes
Per
Kopenhageną į Klaipėdą
M. L. Gripsholm
Liepos 30
' Rugp. 15
’c
nors mažas, yra pavyzdin čiais, paskirdavo grudų ir tiek ir praleisdavo ant vi Sudegė bažnyčia. Liepos M. L. Kungsholm
—
Paranku
— Švaru — Patogu —
S. S. Drottningholm
Rugp. 25
giausias Panevėžio apskri kitokių daiktų pristatyti sokių ,prabangų.
M.
L.
Gripsholm
Rugs.
1
10 d. čia sudegė Graikų ka
Rugs. 15
tyje žemės ūkio tvarkyme. jiems; kurie, nepaklausyda Bet į Kanadą daug atva talikų bažnyčia. Iš kokios M. L. Kungsholm
Autorizuotas'
vo pas tuos atlėkdavo pati žiavo iš Europos po karo, priežasties sudegė tai nėra Platesnių informacijų kreipkitės
Geras Pigus Tabakas policija iiųtį. Jei bolševi kuriuos čia viliojo agentai žinios. Žmonės spėja kad į vietinį laivakorčių agentą arba
JUS TINKAMAI APRŪPINS
Swedish American Line
Smulkus Cigaretų tabakas svaras $1 kai butų į ilgiau pabuvę tai skelbdami jog čia galima prieš bažnyčios uždarymą
Smulkys pvpke'i tabakas
“ 50c
uždirbti $5 į dieną. Gal palikta užmiršta deganti 21 State St. New York, N.Y.
THE CLEVELAND TOBACCO CO. ūkininkai butų visai subiedpirmiau, 1928 m. ir tuo lai žvakė. Kitokios priežasties ^tlllllllllllllIlllllllllllllllIIIII!lllllllllllllll!llllll!lllIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllllll!IIIII|j||]|IIIIIIIIIIIIIIIIlll!llllllllll!
Manufacturers and Importers
Fine Tobaccos
ENdicott 1266 nėję.
5512 St. Clair Avenue
Užgirdę kad Lietuvių ka- ku, pjūties ir kūlimo laiku negalima Išrasti, nes bažny
Cleveland. O.
riumenė artinasi varydama mokėjo į dieną $5, bet da čia buvo užrakyta. Ugnia
bolševikus, žmonės labai bar užtenka 1—2 dolarių į gesiai pribuvę turėjo išlau
pradžiugo ir laukė savųjų dieną. Užgirdę tokius už žti duris, tik tada galėjo
Močiutė jau
ateinant. Miestuką Lietu darbius, kas tik galėdamas gesinti gaisrą. Viduryje
Gali Nulipt
viai užėmė beveik be jokių važiavo į Kanadą, tikėda viskas išdegė, altorius la
Tre'pais—
mūšių. Visur Lietuvių ka- mi jog čia susidės tūkstan biausia. Nuostolių padary
riumenė buvo sutikta su di čius ir gryš į savo tėvynę. ta apie $6,000. Bažnyčia
džiausiu džiaugsmu. Tik Bet atvažiavę labai apsivy buvo medinė, nuo ugnies
Viską Matęs.
dabar žmonės lengviau at lė, dauguma jau kelinti me apdrausta.
tai
nemato
šviesesnės
die
siduso, nusikratydami sve
Ar jau išrašėt “Dirvą”
timo jungo. Senesni žmo nelės, tik vargą vargsta.
saviškiams į Lietuvą? — už
Visas
patogumas
kad
vog

nės neatsistebėjo kad Lie
$3.00 metuose pralinksmins't
tuviai, taip ilgus laikus ne tinai įsikimbi į prekinį va
visą kaimą!
šę sunkų svetimą jungą, goną ir važiuoji kur kitur,
pačioje sunkiausioje valan- jei vienur nieko nerandi.
Parsiduoda visose Vaistinėse.
doje, laikui atėjus, įkurė Dabar net ir policija mažai
Naudokit WELDONA Tablets
kreipia dėmesį ir galima sa
Reikaląukit DYKAI, pilnai iliustruo savo valdžią.
tos 24 pusi, knygeles, “History of
“Dirva” rengia dar vieną Specialę Ekskursiją į
Tai taip šiandien Ragu- kyt nekliudo važinėti. Na
RidEUMATISM’, šu nurodymais ir
bedarbiai
ir
važiuoja:
pa

Lietuvą gerai žinoma Skandinavų Amerikos Li
aprašymais reumatizmo perų, i
vėlės miestelis gyvuoja.
matysi
prekinį
traukinį
tai
WELDONA CORPORATION
nija
per Klaipėdą
Bečerninkietis.
Desk 7, Atlantic City, N. J.
KAIP TAPTI
žiūrėk lyg musių aplipęs.
Prie miestelių šimtai bedar
SUV. VALSTIJŲ
■61
Kiekvieną Sekmadieni
bių gyvena krūmuose, kai
PILIEČIU
ten ir
dabar
šilta.
Didžiausiu tos linijos laivu
Naudinga knygelė pasimokiniatgal
mui apie Suv. Valstijų valdžią,
Žiūrint
į
tokį
vaizdą
ga

S
ten ir
su visomis informacijomis ir
atgal
lima sulyginti Lietuvos pa krausimais ir atsakymais Lie
SlilPSK
IŠVAŽIUOJA
dėtį didžiojo karo metu, tuviškoje ir Angliškoje kalboj.
GRYŽTA
Šia linija ypatingai patogu važiuoti tiems kurie
Iš Cleveland . . 8:20 ryto Iš Pittsburgh 4:00 vakare
kuomet buvo vietomis su
25 centai.
arba 8:30 vak.
Iš E. 55th St. . .8:29 ryto
gryžta Į Lietuvą apsigyventi ir nori parsivežti vi
deginti ūkiai ir viskas nuo
Iš Youngstown 5:35 vak.
Reikalaukit “Dirvoje”
Iš E. 93rd St. . .8:31 ryto
arba 9:59 vak.
žmonių • atimta. Bado ver
są savo reikalingą bagažą. Laivas prieina arčiau
čiami, žmonės turėjo,eiti su
sia prie Klaipėdos — Kopenhagon, iš kur paskui
Tikietai geri tiktai kočuose.
maišeliais ir prašyti pagal
PROBAK
paima keleivius tiesiog Į kitą laivą ir nuveža į Lie
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400
bos kitų žmonių, kurie dar
tuvos uostą. Ruoškitės — važiuokit dabar, iki
geriausios
nebuvo nukentėję nuo karo.
ERIE
RAILROAD
SYSTEM
dar orai gražus, juros ramios.
O kiek užsimuša taip be
skustuvams
“Dirvos” Agentūra aprūpins jus reikalingais do
važinėdami, neskaitant ki
kumentais
— pasai gaunami į 4—5 dienas. Taip
tus, tik vienų Lietuvių.
REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
gi pagelbstima išgavimas Gryžimo Permitų.
Man vis atsimena nelai
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
aini
mingas
atsitikimas
1930
m.
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
Išrūpiname pasportus gyvenantiems kituose
pavasarį, kuomet iš North 388
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
esi
miestuose. Kreipkitės informacijų.
kit mus negu ugniagesius (firemonus).
Bay išleidom du Lietuviu,
Ed. Kudirką ir Juozą Svinį
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.
prekiniu traukiniu darbo
jieškoti. Už savaitės laiko
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
užgirdom jog jie abu jau
HEnderson 6729
6606 SUPERIOR AVE.
3iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiii||ii|||i|i||,|’||,l|llllll,ll,lu,,,l,,limilll,llllll,l,ll,llllll,,lll,,IIIR
užmušti. Tas atsitikimas
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kuris eitų
delio form
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‘MUSŲ
reikalus, r:
vadavimo 1
žiu iliustra
vos Lietu'
Amerikos
gyvenimą.
■MUSŲ '
jis pasirode
dieną kiekv
‘MUSŲ
biauja žyta
kaip Prof.
Petras Bab
Herbačiausk
Dovydėnas,
lėda-Lastau:
Purickis, I
Šalčius, Dr
Tumas-Vaiž.
Aldonis, Pr<
lė okupuoto
daguoja V.
‘MUSŲ \
žingsniais Į
rasite graži:
šių straipsn
jų, visiems
metams kai n
‘MUSŲ VI
se 20 litų (
Vieną nūn
susipažinti.
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Kaunas, Dau
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Nustojo 20 Svarų
Riebumo į 4 Savaites
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Mrs. Mae Wept iš St. Louis, Mo.,
rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir
■svėriau 170 svarų iki panaudojau
vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sazaitės atgal. Dabar svečiu 150 sv.
Taipgi turiu daugiau energijos ir
neturiu alkanų jausmų.“
Riebus žmonės turėtų gerti šauk
štuką Kruschen Salts stikle karšto
vandens rytais prieš pusryčius—jos
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas
numažinti savo svorį kaip patyrė
tūkstančiai vyrų ir moterų.
Gaukit bonką Kruschen Salts iš
vaistines bile kur Amerikoje (išteks
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei
ta bonka nepertikrins jus kad tai
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.
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Pūsčios Dvasia
Aš Pasakysiu Veltui
Kaip Gydyti

Puikus apsakymas ii’ Amerikoniškų miškų gyvenimo, baltųjų ko
vų su Indijonais. 324 pusi.................................................................. 1-00

Trimitas — K. S. Karpavičiaus Eilės

Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir
skaudamas vietas su Emerald Oil, ir
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3
colių pločio ir gana ilgą kad gerai
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į
viršų iki kelio, kaip kraujas teka
gyslose. Nebus daugiau trukusių
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus' trukdančio skausmo.
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

kys mitingų iki Rugsėjo 8
d. Klubo nariai nutarė tu
rėti pertrauką delei karšto
oro. Atletiški -parengimai
bus rengiami po senovei.
Juodųjų tymas buvo perFrank Martinkus.
geras musų merginoms, bet
antrame lošyje Lietuvaitės SERGANTI SKILVIU,
VIDURIAIS AR KITOMIS VIDU
daug geriau pasirodė.
RIŲ LIGOMIS.
Lietuvių Draugiško Klu Gal naudojai daug visokių gyduo
ir gydytojų, ir niekas negelbėjo.
bo vyrų baseball tymas lai lių
Pamėgink, tas kainuos gana pigiai.
mėjo du lošiu prieš Martin Nors ir daug turėjus iškaščių, bet
tankiai pasitaiko užeiti dide
Tigers, pirmą 5-3, antrą gana
lę pagalbą ir pasveikt veik be iš
6-4. Lošimas įvyko Woos laidų.
Mes turime knygelę ir jums ją
ter Stadiume Liepos 22 d. pasiųsime. Toje knygelėje nurody
kaip reikia užlaikyti sveikatą
Abu lošiai ėjo labai arti ir ta
sveikam, ir kaip gydytis nuo sekan
Lietuviai vaikinai šį karta čių ligų: skilvio nemalimo, gumbo,
atsirūgimų, išpūtimo, skausmo po
parodė žymų pagerėjimą duobuke,
ramato, sausgėlos ir kitų.
Paaiškinkit savo ligą laiške ir įdė
lyginant su pereitos savai kit
už 2c štampą, tada gausite pil
tės lošiu. Jų rekordas da ną paaiškinimą. Knygutėje yra re
ir paaiškinimai kaip užsiląibar yra: du lošiai laimėti ceptai
kyt ir kokius valgius valgyt. Gy
duoles gausite bile aptiekoje, bet
ir vienas pralaimėtas.
kurie norėsite, aš prisiųsti. Kurie
sergate kreipkitės tuojau.
Pertrauka.
Akrono --.
Liet.l-|"'"
reru^uKa. ^runu
dr: JOHN vYzaiČarevich1
Draugiškas Klubas nelai-1 P.
p. O.
o. Box
Box 5-A
5-A Taylor, Pa.

AKRONO NAUJIENOS

daug kas patenkinti ne tik
Kaip teko žemes tvai ky- darbinįais Lietuvos arkliais,
Prekybos Sutartis su Sulaikyti du Hitlerinin mo depąrtmente sužinoti, bet ir arkliena mėsa. Lie Didelis programas parke.
šiuo metu prie melioracijos tuvos Aide” pasiskelbė tū Sekmadienį, Liepos 31 d.,
Suomija
kai Lietuvoje
darbų visoje Lietuvoje dir
nuo 4 vai. po pietų, įvyks
Kaunas. — Birželio 21 d.
Liepos 10 d., 9 vai. vaka ba 6000 darbininkų parti- las Paryžiaus arklienos pirsu didelis programas atvirame
Helsinkyj sudaryta tarp re, traukiniu iš Tilžės į Pa jomis daugiausia iki 400. Jų' Lįetuvos pirkliais, galinčiais ore 4 vai. po pietų. Lietu
Lietuvos ir Suomijos notų gėgius važiavo du hitleri pasisiūlymas yra gana di-Į benti arkli
• Prancu. vių programą užpildys Akpasikeitimo keliu nauja di ninkai pilna uniforma. Va dehs, todėl žymiai pigiau uz
ų « rono Lietuvių Draugiškas
džiausio palankumo princi žiuodami pro stotis, jie at darbą bemokama. Žemės į
Klubas, Programas susipu prekybos sutartis, kuria sidarydavo langus ir šauk tvarkymo departmentas da
derybos su dės iš Lietuviškų dainų ir
Lietuvos prekėms bus tai davo “Heil Hitler”. Atva bar moka už iškastą vieną Ekonomines
šokių, Įžangos mokesnio
komi Suomijos minimaliniai žiavus Į Užsienio stoti, juos kubinį žemės metrą (skliau Latvija vėl bus tęsiamos. nebus jokio. Šitą dalyką
muitų tarifai.
sulaikė pasienio policija. Pa steliuose kiek pernai mokė Liepos 3 d. į Rygą atva rengia Y. W. C. A. tarp1928 metais sudarytoj lai tikrinus dokumentus, pasi jo) : III eilės kanaluose 30— žiavo Lietuvių delegacija tautiškas klubas.
kinoj sutartyj Lietuvos pre rodė kad jie yra Tilžiškiai, 50 et (70—80 et.) sunkiose Lietuvių Latvių ekonominių
kės turėjo bendrus Suomijos broliai Kurt ir Oskar Mes- sąlygose, su kliūtimis iki 70 derybų tęsti. Per derybų Merginos vėl pralaimėjo.
Lietuvių delega- Liet. Draugiško Klubo mer
muitų tarifus, kurie, pagal chkat. Jie neturėjo sienai et. (iki 120 et.), platesniuose pertrauką
..
, _ , ,
naujus Suomių muitų tari pereiti leidimų ir į Lietuvą kanaluose kainos atitinka-^“ Pa,dare konkre.t.'* P?51"’ ginų baseball tymas pralai-1
fus, daugeliui prekių yra pateko nelegaliu budu. Pas mai didinamos. Padieniams
e Jas Page: aujamą mėjo dvigubą loši prieš
žymiai aukštesni, negu mi juos rasta hitlerininkų atsi darbininkams, praktikam lmP01't0 1 Latvl« k°nt”: West Akron Colored girls,
nimaliniai tarifai. Tuo budu šaukimų. Jie aiškinosi vykę fame i n i n n tiprnę i kiiltnr- ®
*■'
* * pirmą kartą 22-0, antrą t-4.
nauja sutartis daugeliu at pas savo dėdę, gyvenant} technikų mokyklą ir ūkinin
vejų palengvins eksportą Į Meižlaukiuose.
Sulaikiu? kų atstovams už darbo va
Suomiją.
juos, stotyj atsirado būrys landą 40 et. (50—60 c’;.)
kurie Atitinkamai sumažėjo ir ki
Lietuvos pasiuntinys Suo pusgirčių vyrukų,
mijoj Aukštuolis Birželio 21 pradėjo kelti tukšmą ir no tų darbų užmokestis. Melio
d. Helinskyj pasikeitė su rėjo hitlerininkus paleisti. racijos darbai dabar jau ei
Suomijos užsienių reikalų Keli net metė akmenis. Po na visu tempu.
“L.A.”
ministeriu sutarties noto licija nuo užpuolimo atsi
gynė tik ginklais. Suimtie
mis.
Šiuomi atkreipiame visų senų “Dirvos” skai
Nauja sutartis Įsigalios ji, ištardžius, perduoti karo
Anglijoj pirko anglių.
tytojų atidą Į šį naują “Dirvos” patvarkymą:
po ratifikacijų pakeitimo komendantui.
“L. A.’:
Šiomis dienomis iš Angli
Kaune ir Helinskyj. Tai ga
pradedant su šiuo paskelbimu, DUOSIME
jos sugrįžo susisiekimo mi
lės Įvykti Rugpjūčio pra
nisterijos generalinis sekre
VISIEMS SENIEMS SKAITYTOJAMS DO
Pašovė žmogų.
džioj, ries tuomet susiren
torius inž. Jankevičius, kur
ka Suomijos parlamentas.
VANU $1.00 VERTĖS KNYGŲ kurie tik
Užpaliai, Birž. 22. — Kai
Z
“L. A.” mynų kaime antrą vai. ry jis važinėjo akmens anglių
atnaujins ME 1INĘ prenumeratą prisiųsdami
geležinkeliams
užpirkimo
to nežinomas piktadarys reikalais. Užpirkta 50 tonų
$2.00. Pasirinkit knygas iš šio sąrašo ir su
Griežti? kovės su padegi mirtinai sužeidė revolverio geriausių anglių po 40 litų
prenumeratos pinigais pažymėkit kokią kny
šuviu, einantį gatve pil. Ka- už toną. Anglijoj anglys
mais.
Įž
GaučĮ,
gyv.
to
paties
kai

šiomis dienomis teisingu
perkamos pirmą kartą.
gą norit. Persiuntimui pridėkit 10c štampą.
mo ministeriš kreipėsi į vi mo.
daus reikalų minister} su Kulka pataikė kritinėn ir
Kankintojai ir Kankiniai už Mokslą
pasiulymu kad kriminale po suž'eisdama kairę plaučių
Aprašymas kaip tamsiuose amžiuose mokslingi žmonės buvo per
licija stropiai Testų gąisrų pusę išėjo per nugarą. K. Kiaušinių eksportas suma
sekiojami už mokslą ir kas juos persekiojo. 183 pusi............. $1.00
žėjo.
kilimo priežasčių tardymus. Gaučys, nuo žaizdos mirė.
“L. U.’
Yra pastebėta, kad paskuti
Šymct per 5 mėn. iš Lie
Vienuolyno Slaptybes
niu laiku kyla daug gaisrų,
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.
tuvos išvežta 11 milijonų
kurių kilimo priežastys ke DženkaitĮ Vokiečiai tardo kiaušinių, o pereitais me
Labai įdomus skaitymas.
154 pus................................................. 50c
lia" Įvairių šnekų. Krimina
tais per tą patį laiką buvo
Šešėliai — ir Maupassanto Raštai
linė policija turės pravesti Vokiečiai suimta Lietuvių išvežta 23 milijonai. Kiauši
Mėgstantiems gražiąją literatūrą, apysakas iš gyvenimo, ši knyga
kiekvieno gaisro kvotą ir pasienio polic. Įeit. Dženkai nių išvežimo sumažėjimas
bus tikras malonumas. 160 pusi.................................................... $1.00
■ jos davinius pristatyti tei tĮ tebelaiko Tilžės kalėjime. aiškinamas tuo, kad jų da
singumo ministerijai. Dides JĮ tardė jau net du kartus, bar daugiau vartoja Lietu
Kada ir Kokiu Budų Svietas Susitverė
nių gaisrų atveju žinovai pirmą kartą policijos pre vos gyventojai.
Būtinai susipažinkit su žemes atsiradimu — neužtenka tikėti kad •
“Dievas sutvėrė’’. 140 pusi.............................................................. $1.00
tyrinėtojai busią kviečiami fektūroj, antrą — pačiame
“T TT”
kalėjime.
Jieško
primesti
net iš užsienio.
“L.U.”
jam ne politinį nusikaltimą
Kada ir Kokiu Budu Svietas Gali Pasibaigt
Taipgi
nelaukit “sudnos dienos” bet paskaitę šią knygą gausit su
bet kriminalinį. Svarbiausiu Atleistiems Vokiečių moky
“MUSŲ VILNIUS”
sipažinti koks ištikro bus žemės galas. 135 pusi.......................... $1.00
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnalo liudininku Vokiečiai prieš jį tojams išmoka po 18,000
kuris eitų kas 10 dienų gražaus di išstatė
kontrabandininką
Kun. Vladislavas Dembskis
litų algą.
delio formato 24 puslapių. Yra tik
Kuję,
baustą
už kontraban
Aprašymai apie tą garsų buvusį ‘bedievį kunigą’, ir rašytoją, Dr.
vienas žurnalas, JMUS& VILNIUS’.
Prieš kiek laiko Simaičio
Šliupo buvusį draugą. Su jų pave kslais. Knyga 164 pusi. ..50c
‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniaus dos gabenimą, kurį Dženkaireikalus, rašo kuoplačiausia Vilniaus
direktorija
buvo
atleidusi
iš
tis
buvo
kelis
kart
su
kon

vadavimo reikalais, deda daug gra
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje
žių iliustracijų iš Pavergtos ir Lais trabanda sugavęs.
tarnybos 22 Klaipėdos kraš
vos Lietuvos.
Jis atsidėjęs seka
Svarbus veikalas Lietuvos istorijos tyrėjams, kaip Lenkai pradėjo
Kalėjime su juo pasima to mokytojus kaip Vokiečių
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvių
kišti katalikybę į Lietuvą ir kodėl. 2G4 pusi.................................. 1.00
gyvenimą.
tyti leido tik Lietuvių kon piliečius. Nors atleistieji tu
‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus —
Meile ir Daile
jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir 30 sului Tilžėje, Dr. Jatuliui, rėjo išsinešdinti iš Lietuvos,
dieną kiekvieno mėnesio.
Žingeidi knyga apie meiliškus dalykus, su 19 paveikslų. Naudin
kuris su suimtuoju galėjo bet, Vokiečių paskatinti, jie
‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar
ga turėti kiekvienam. 206 pusi...................................................... $1.00
to nepadarė, ir dabartinė
biauja žj/mųs publicistai, rašytojai kalbėtis tik Lietuviškai. •
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas,
“L. U.” direktorija, nors jie moky
Petras Babickas, K. Berulis, J. A.
Sidabrinis Kryželis
tojo darbo nedirba, jiems
Herbačiauskhs, Liudas Gira, Liudas
Arba Dailydč iš Nazareto — graži apysaka iš laikų Kristaus kan
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Pevis moka atlyginimą. Ka
kinimo. Kiekvienam patiks. 139 pusi.............................................. 75c
lėda-Lastauskienč, Vygandas-Dr. J.
Bolševikai žada pirkti.
dangi iš jų kiekvienas gau
Purickis, Petras Ruseckas, Matas
Šalčius, Dr. Rutenbergas, Kan. J.
Naujas Sovietų prekybos na po 800—1'000 lt. mėne
Marija Bočkareva
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, M.
Labai įdomus aprašymas iš karo laikų apie moterį kuri tarnavo kaAldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei atstovas - Lietuvai Kušneris siui, tai iš viso jiems direk
riumenėje kaip vyras. 295 pusi.......................................................... 1.00
lė okupuotos Lietuvos rašytojų. Re
su Sovietų atstovu Karskiu torija algų per mėnesį turi
daguoja V. Uždavinys.
‘MUSŲ VILNIUS’ žengia tvirtais šiomis dienomis lankėsi pas išmokėti maždaug po 18,000
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
žingsniais Į penktus metus. Jame musų užsienių reikalų mi
litų.
“L.U.” s Kas buvo garsiausi senovės pasaulio padariniai? Šioje knygoje
rasite gražiausios medegos, gražiau
sių straipsnių, gražiausių iliustraci nisterį ir tarėsi su juo dėl
jie visi septyni' aprašoma. Su paveikslais.
184 pusi.............. $1.00
jų, visiems artimų minčių.
prekybos
sutarties
sudary

įdomaująs
Lietuvos
sūriu.
metams kainuoja 7 litai. UžsieniuoKandidas
‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnalas: mo. Sovietai
žada pirkti
Paskutiniu laiku Ameri
Garsaus Francuzo filosofo Voltaire romanas apie vieną jaunikaitį
se 20 litų ($2.00).
Lietuvoj didesnius kiekius
kurs pasaulyje jieškojo gero, o rado tik blogą. 170 pusi.. .. .$1.00
Vieną numeri gausite nemokamai
koje susidomėta Lietuvos
susipažinti. Rašykite šiuo adresu: odų, bekonų ir arklių. Be to,
jie žada padidinti savo pre suriu. Pienocentras gavo už
‘MUSŲ VILNIUS’
Tautos Vainikas — Eilių Knyga
klausimų. Sūrio eksporto
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuania. kių vežimą per Lietuva.
Gražus Įvairių dainų rinkinis įvairių autorių. Susideda iš dviejų
tomų. Viso apie 300 pusi, (už abu tomu tik) .............................. 50c
“L.‘ U.” galimumai Amerikon tiria
mi.
“L. U."
rx

J k. už $1.00
iž kartą 50c
—
50c

[E

Prie Žemės Sausinimo Arklieną .gabens Į Francu-’
ziją.
Dirba 6,000 Darbi
Pasirodė kad užsienyj
ninkų
T_

J KAINOS
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DIRVA

Liepos 29, 1932

PO SENOVEI duodame $2.00 vertės knygų
DOVANŲ NAUJIEMS skaitytojams kurie
patys užsirašys metams “Dirvą” prisiųsdami
$2.00, ir tiems kurie kitiems užrašys “Dirva” prisiųsdami $2.00 už visą metą. Knygą arba knygas pasirinkit iš čia pažymėto su
rašo ir siunčiant aiškiai pažymėkit jų vardus.
Kanados Lietuviai kurie mokės $2 prenume
ratos dovanų negaus. Gaus mokant,$2.50.
Namų Daktaras
Naudinga knyga turėti savo namuose kiekvienam — aprašoma
įvairios paprastos ligos ir kaip nuo jų apsisaugoti.................... •$2.00

Rymas — Garsus Romanas
Garsaus Prancūzų rašytojo Emile Zola romanas. Gražus skaity
mas. Didelė knyga, 432 pusi.......................................................... $2 00

Gyvenimo Mokykla
Knyga pakelianti dvasią ir įkvepianti norą atsižymėti moksle ir ki
tuose darbuose. Labai naudinga, 235 pusi...................................... 2 00

Dievo Galybe
Paveiksluota knyga apie augalus, gyvius ir jų sudėjimą, apie žemės
sudėjimą. Kaip tas viskas pasidaro. 174 pusi.............. .'............... 75c

Dailės Milžinai
Aprašymas apie buvusius viduramžių garsiausius dailės vyrus, jų
gyvenimą, su daug paveikslų. 170 pusi.......................................... $1.50

Jaunieji Skrauja!
Linksmas romanas iš ponų ir prasčiokų gyvenimo Lietuvoje. Di
delė 308 pusi, knyga .......................................................................... $1.00

Orakulas — Pranašysčių ir Monų Knyga
Naujas pilnas Orakulas — didelė praktiškų burtų ir monų knyga,
su nuspėjimais likimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių,
kortų, ir delno. 414 pusi.................................................................$2.00

Sveikata — Svarbi Sveikatos Knyga
arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą — su daugeliu paveiks
lų vyrų ir moterų kūno sudėjimo ir abelnai naudingos žinios iš
sveikatos ir hygienos. 339 pusi. . .............................................$2.00

Žinynas — visokių Įdomybių Knyga
Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografijos, geografijos,
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis
patarimų apie sveikatą ir gydymo budus, vaistus; taipgi įvairus
nurodymai amatninkams, daržininkams, ūkininkams ir tt. Didelė
knyga, 392 pusi.................................................
S2.00

Geografija arba Žemes Aprašymas
Geografija arba žemės aprašyma — didelė 459 pusi, knyga, pir
miau buvo $3 (tvirtais viršais $4), dabar ...............................S2.00

Etnologija—aprašymas apie Žmonių veisles
Aprašymas apie žemės tautas — apie visas veisles, juodą, baltą,
tą, raudoną ir geltoną. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
nių išvaizdas, tikėjimą, papročius. 117 pusi. Buvo $3............ $2.00

Istorija Abelna
Aprašymas senovės tautų gyvenusių ir veikusių garsiais istorijos
laikais — apima nuo 2800 metų pirm Kristaus......................... $2.00

Kaip Rašyt Laiškus Lietuviškai ir Angliškai
Knyga iš 393 puslapių, nurodanti kaip rašyti visokiausius laiškus
Lietuviškoje ir Angliškoje -kalbose: į tėvus, vaikus, į merginas, į
vaikinus ir visokiais biznio reikalais........................................... $2.00

Graži knyga romantiškų ir patriotiškų eilių, 144 pusi.................. 25c

Lietuvių Prateviai Mažojoje Azijoje

Pažvelgus Atgal

Dr. J. Šliupo istoriškos studijos apie Lietuvių paėjimą pačioje gi
lioje senovėje. Knyga turi 283 pusi, ir parodo žemėlapiais Lieuvių gyventas vietas dar 800 m. prieš Kristų..........................$2.00

Gražus socialogiškas romanas apie busintį ideališką žmonijos gy
venimą, labai naudinga knyga. 356 pusi.................................... $1.25

M

^Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aišI" kiai pažymėkit norimų knygų vardus. 6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

(Priimame Lietuvos L aisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną ] ų vertę)
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“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

Nori Perorganizuot Ap
skričių Valdžią
Cuyahoga apskrities valdžios
kaštai kas metas didėjo ir di
dėjo. Taksai padaugėjo 400
nuošimčių bėgyje poros desėtkų metų ir apskrities skolos
padidėjo 600 nuošimčių.
Taksų mokėtojas, kuris ir
taip apkrautas taksais, turi tą
naštą nešti ači*i netikusiai ap
skrities valdžios sistemai.
Dabartinė apskrities valdžios
mašinerija netinka šių dienų
reikalavimams.
Tą dalyką ištyrinėję žmonės
sumanė padaryti pamainą ku
ri nuims nuo žmonių taksų naš
tą. Yra paruoštas priedas prie
Ohio valstijos konstitucijos ir
ir šį rudenį bus balsavimas jei
gu gana žmonių tą sumanymą
parems. Reikalinga daugybė
parašų kad gavus teisę padėti
tą sumanymą ant balsavimo
lakštų Lapkričio 8 d. Tas prie
das įvestų taip vadinamas Ap
skričių Savivaldybes, sulyg ku
rių apskričiai pagal reikalo pa
siskirtų sau tokią valdybą ko
kia jai reikia ir paskirtų savas
pareigas jai. Suvienytų daug
departmental ir panaikintų be
reikalingas pozicijas ir komisi
jas.
Piliečiams bus duodama pa
sirašyti taip vadinama County
Home Rule peticija, neatsisa
kykit pasirašyti, nes kitaip tas
dalykas nebus prileistas balsa
vimui.
J'

ORLAIVIŲ Lenktynės, Cievelaride Rugpjūčio 27 d. atsi-’
darys dangus ir pradės kristi
lėktuvai į miesto orlaivių aik
štę. Tai bus atidarymas dešim
ties dienų programo 1932 me
tų Nacionalių Lėktuvų Lenkty
nių.
Tikima kad bus padarytas re
kordas vienos dienos lėktuvų
susirinkimo į vieną vietą.
Tą dieną pribunanti lėktuvai
bus didumoje lenktynių daly
viai ir Clevelando orlaivių aik
štėje užbaigs savo kelionę.
Daugiausia lėktuvų pribus
dalyvaujančių lenktynėse, val
domų vyrų ir moterų, už Corp
Taurę. Tai bus nacionalė transkontinento lenktynė kuri prasi
dės sekmadienį, Rugp. 21 d.
Viena grupė išskris iš Los An
geles, o rytinė divizija išlėks
š Washington, D. C. Ta divi
zija susitiks su vakariniais pas
Bartlesville, Okla., Rugpjūčio
24 d. ir visas pulkas lėktuvų pa
kils į lenktynes link Clevelando.
Atskridę į Akroną nusileis nak
čiai, o Rugp. 27 d. apie 2 vai.
oo pietų iškilmingai baigs ke
lionę Clevelande. Spėjama kad
šioje kompeticijoj dalyvaus ar
ti 100 lakūnų.
Tą pat dieną iš New Yorko
šskris kiti lakūnai už kitą do
vaną. Jie sustos Middletown,
Pa., pasiims gazolino, Wheeling,
W. Va., pietums, ir pribus į
Clevelandą po pietų.
Tą pačią dieną iš Washing
ton, D. C., išskris kitas buris
imatorių lakūnų, kurie keliaus
;ėr Columbus, O.
Visi tie lakūnai nusileis aki
vaizdoje žymiausių Amerikos
aviacijos vadų, garsių pasauli
nių lakūnų, aukštų valdininkų
T industrijos vedėjų. Daly
vaus žymus kitų šalių lakūnai;
Kasdien per 10 dienų bus ki
ekis programas, visokių tipų
ėktuvų lenktynės, autogyro de
monstracijos, naktinis skrallymaS, akrobatika, parašiutų
;okimas, juokingi šposai ir vis
kas ką tik lakūnai orlaiviais
gali išdaryti.

“DIRVOS” ketvirtas šios va
saros piknikas praeitą sekma
dienį buvo labai pasekmingas,
publikos , atsilankė apie penki
šimtai ir visi turėjo gerus lai
kus. Tarp kitko buvo trauki
mas virvės bedarbių su dirban
čiaisiais, bet bedarbiai pasii’bdė
stipresni ip nutraukė dirban
čius. Piknikas užsitęsė iki vė
lumai nąkfies. .
.. Buvo svečių iš kitų miestų,
ka p tai iš Akrono, Youngstowno, ir Detroito. Detroitiškiai
P. Rankelis ir F. Mikėnas pa
sakojo kad ir ten darbai pras
PRITRUKO PINIGŲ. Tram
tai eina. P. Rankelis yra geras
vajų
kompanija turėjo sulaiky
“Dirvos” rėmėjas.
ti
visus
savo naujų bėgių tie
1 Kurie nebuvo šiame piknike
simo
darbus,
nes pritruko pini
tai apgailauja.
Jonas Jarus.
gų. Nors visaip kompanija
LANKĖSI Chicagiečiai. Pir daro ir galvoja kaip padidint
madienį “Dirvos” redakcijoje ineigas, nieko nepadaro. Da
apsilankė Chicagiečia i A. J. bar įvedė pardavinėjimą pasų
Krušinis, fotografas iš Melrose po $1.25 į savaitę, bet ir iš to
Park, ir Alekas Zolbas. Kelia negauna gana ineigų. Pasus
vo automobiliu, apsilankė Det žada neužilgo panaikinti.
Bėgių tiesimo darbus galės
roite. Apie Detroitą papasako
baigti
tik Rugsėjo mėnesį.
jo labai prastų žinių: sako, ten
Kompanija
daug pinigų pra
padėtis visai prasta, bedarbė
kišo
keli
metai
atgal kada su
žmones suvarginus. , Automo
pirko
57
dviejų
aukštų busus.
bilių išdirbystės veikia silpnai,
Jie
kaštavo
apie
$1,500,000, o
kitos žada keltis iš Detroito.
dabar
stovi
dyki.
Vienas busas
P-as Krušinis yra A. L. L.
atsiėjo
$13,000,
dabar
nori par
Sąjungos 4 kp. sekretorius.
duoti po $2,000, bet ir tai nėra
kas perka.
“ONŲ Išvažiavimas”. Sek
madienį, Liet. Moterų Klubas
surengė savo draugišką išva
F. SAUKEVIČIUS atidaro
žiavimą Onos Mihelichienės far- didelę naują krautuvę valgomų
moje. Kadangi Klube narių produktų ir mėsos, po numeriu
yra daug Onų ir kadangi šis 1457 E. 71 St., kampas Dellensekmadienis išpuolė arti prie baugh av., arti Wade Park av.
Šv. Onos, išvažiavimas pramin ■Krautuvė bus įrengta moder
ta “Oninėmis”. Tai yra antras niškai. Atidarymas įvyksta šį
metinis Onų išvažiavimas ir toj šeštadienį. Atsilankiusiems į
pat vietoj. Buvo surengta įvai atidarymą bus suteikta dykai
rių žaislų ir juokų Onoms ir įvairių dalykų. Kviečia pažys
šiaip moterims, netruko pavai tamus ir bendrai visus Lietu
šinimo ir jų vyrams. Dalyva vius atsilankyti.
vo apie 60 asmenų ir visi turė
jo gerus laikus.
Ne-Ona.
PAGALIAU įsikrausto. Lie
pos 31 d. atsibus pirmas base
PABAIGĖ ATSITEIST. Cle ball žaidimas Clevelando Indiveland Clinic, kurioj trys me jonii su Philadelphijos Atletais
tai atgal ištikus sprogimui už naujame miesto stadiume, kumušta 125 ypatos, šiose dieno rin tik po trijų metų teįsikrause užbaigė atsilyginimą nuos sto profesionlai baseball loši
tolių 69 žuvusių giminėms, ku kai. Del ilgų derybų už stadiurie buvo pareikalavę iš klini mą miestas panešė milžiniškus
kos atlyginimo bendroje sumo nuostolius.
Inėjimas į stadiumą bus at
je $1,500,000. < Atsilyginta su
likta su įvairiomis iškilmėmis.
jais bendrai už $167,000.

Iš Collinwood

I

|

SVARBUS PRANEŠIMAS DR
V. KUDIRKOS DR-JOS
NARIAMS
Dr. V. Kudirkos Draugijos
valdyba turėjo pasitarimą ap
svarstymui narių stovio; per
tikrinus tai pasirodė kad ran
dasi labai daug narių prasta
me stovyje: ko ne pusė narių
neužsimokėję pomirtinių mo
kesčių, kiti neužsimokėję mė
nesinių duoklių, ir tas užvilki
mas siekia apie $600. Dauge
lis narių atėj^ pas sekretorių
užsimoka mėnesines duokles, o
pomirtinių mokesčių prašo pa
laukti.
Gerbiamieji, sekreto
rius negali ir neturi tiesos pa
laukti, nes draugijos įstatai (p.
9-me) aiškiai pasako kad na
riai neužsimokėję draugijai bi
le kokių mokesčių per G mėne
sius gali būti išbraukti arba li
goje gali negauti pašalpos.
šiuomi raginame narius bū
tinai apsižiūrėti kurie esat už
silikę su bent kokiais mokes
čiais ir patariam pasiskubinti
užsimokėti, nes ligoje pašalpa
nebus mokama; tuomi ir drau
gija varoma į blogesnę padėtį.
Jei nariai nepadarys to valdy
ba bus priversta elgtis pagal
konstituciją.
Jonas Jarus, Pirmininkas,
A. M. Praškevičius, Sekr.
JAUNŲ Socialistų Lyga tu
rėjo Clevelande savo konvenci
ją. Dalyvavo apie 75 delega
tai. Juos pasitiko jauni komu
nistai ir surengė peštynes. Po
licija vos padarė tvarką.
Tarp tos organizacijos įvadų
nesimato nei' vienos Ameriko
niškos pavardės, visos pavardės
Europietiškos. Reiškia Ameri
kos jaunimas neįdomauja socia
listiniu, kaip ir komunistiniu,
judėjimu. Jeigu šie “jauni so
cialistai” nėra kokie nusenę
ateiviai tai bus jų sukurstyti
vaikai dirbti marksizmui.

PO PIKNIKO. Nauja para
nja Lispos 24 d. turėjo gražų
pikniką prie Broadway. Pub
likos buvo daug ir visi linksmai
praleido laiką. Buvo daug iš
laimėjimų. Programe sunkiau
sias darbas buvo tai virvės
traukimas šv. Jurgio parapijos
priešininkų su Collinwoodo parapijonais. Po sunkiai kovai
Collinwoodieciai laimėjo.
Teko girdėti kad pelno liko
apie $100.
Buvęs.
PARAPIJOS MITINGAS. P
šv. N. P. parapija, Collinwood,
laikys pirmą pusmetinį susirin
kimą sekmadienį, Liepos 31 d.
tuoj po antrųjų mišių. Parapijonys pasistengkite dalyvauti,
pagalvokite kokių naujų suma
nymų parapijos gerovei.
Kviečia Komitetas.

PASITRAUKĖ. Naujos pa
rapijos vargoninkas B. Nekra
šas pasitraukė nuo tarnystes
Liepos 18 d. Nedradgingas jo
persiskyrimas su klebonu pri
vedė prie kreipimosi net į vys
kupą. Tokie atsitikimai žemi
na musų tautos vardą.
Rep.

MIRĖ. Liepos 20 d. mirė
Onos Zinkevičienės motina, 67
m. amžiaus. Palaidota Liepos
23 d. iš naujos parapijos baž
nyčios.
I ■ ,
į
PADĖKA. Išreiškiame šir
dingą padėką Clevelando biz
nieriams kurie kuo nors prisi
dėjo. aukaudami naujos parapi
jos programui. Visiems Lietu
viams patariame remti tuos ku
rie remia mus.
Parap. Klebonas ir Komitetas.

APVOGĖ. f L:epos 17 d. Ita
lų parapija ant Kipling avė.,
surengė bazarą. KleDonas tu
rėjo suėmęs bazaro ineigų apie
$250, kuriuos' vėlokai vakare
nunešė klėbonijon ir antrame
aukšte kambaryje -palikęs sugryžo vėl ir maišėsi su publi
ka lauke.' Tuo tarpu vagiliai
įsigavo į vidų ir pinigus pačiu
MOKYTOJAI ir mokytojos
po. Spėjama kad tai darbas
pradėjo gauti užvilktas algas,
jaunų vaikėzų! kurie kartu banes Liepos mėnesį pradėjo su zare maišėsi. ~
Kaimynas.
eiti taksų mokesčiai.
Už $3 pralinksminsit visą kai
PARSIDUODA NAMAS
mą — užrašykit saviškiams
, YALE Ave., arti E. 102 St. — 6
Lietuvoje metams “Dirvą’

kambarių nalnas, pavienis, kaina
visai žema, $4,700. Ilgas lotas su
vaismedžiais. Garadžius. Namo vi
duje aržuolines grindys, viskas ge
rame stovyje, verta $6,000.
H. E. FROST
10427 St. Clair Av.
Mulberry 1410
Glenville 3146

J. J. LAZICKAS

Manhattan laivo kbmandierium paskirtas Capt., George
Fried, atsižymėjęs savo žygiais
tennis jurose.

NAUJAS AMERIKOS j durno lovomis. Pasažieriams yla maudynės, gimnastika, su
LAIVAS
eigų kambariai. Ant v.ršaus
PRADEDA PLAUKIOTI PER
ATLANTIKĄ
Pirmutinis laivas pabudavotas Amerikoje bėgyje pastarų
35 metų, šiaurinio AtlanUko
keleivių vežiojimui, vardu Man
hattan, del United States Lines,
kuris pirmą savo kelionę turės
Rugpjūčio mėn. pradžioje iš
New Yorko, apima savyje vis
ką kas tik ineina į “Ameriko
nišką gyvenimo laipsnį’.’. Di
džiausias ir greičiausias Ame
rikoje budavotas pasažierinis
laivas, jis įves naują erą Ame
rikos laivininkystėje. Naujas
laivas plaukios tarp New Yor
ko ir Hamburgo sustojimais
Queenstowne, Piymcuthe, Hav
re, o gryžtant sustos ir Southrmptone.
Manhattan pradėtas būdavoti Gruodžio 6 d., 1930 m. Ir
tik už metų laiko, Gruodžio 5,
1931, dalyvaujant daugybei žy
mių žmonių, laivas buvo palei
stas- ant vandens.
Manhattan yra kabin laivas
ir turi talpos del 1,250 pasažierių kabin klesoj, turistinėj ir
trečioj klesoj. Jo ilgis yra 705
pėdos ir svoris 24,000" tonų, to
kiu budu didžiausias kada nors
Amerikoje budavotas laivas.
Turi du toli vienas no kito ka
minus trumpo tipo ir du stie
bus. Garantuotas greitumas 20
mazgų į valandą, taigi atsistos
pirmoj eilėj tarp kabinimų lai
vų savo greitumu.
Vienas iš moderniškų page
rinimų yra tai dirbtinas oras,
kuris labai pritaikytas vasarai
ir žiemai. Vįsi kambariai yra
patogaus didumo ir su pilno di-

tarpe kaminų
žaidimas.

įrengta

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

t Ofiso
Telefonai
Namą ii
-!• MAin 1773
KEnmore 4740W..

į P. J. KERŠIS i:

Ž 1414 Standard Bank Bldg. ii
49c T
T Baigęs teisių mokslą Cumber-

land Universitete ir darbuojas ii
25c j.
v
su Teisių ofisu advokatų ••
Collister, Stevfens ir
!!
69c T
Kurzenberger
;;
Rosedale Dry Cleaning Ž Su visais teisių reikalais Lietu- i i
į viai, Slavai, Lenkai ir Rusai
6702 Superior Ave.
į kreipkitės prie musų.
ii
—No delivery—
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MES TURIM PARDUOTI |
Visus Vyriškus ir Vaikinų Vilnonius Siutus =
Padarymui vietos Naujiems Rudeniniams — Musų visi E
rubai paskirstytis į dvi, grupes už visai pigias kainas — =
Nežiūrint kiek kąštavo, dabar parsiduos po
-

S^Jki S 7
$7

Pardavimo
Kaina

e

$11

A

THE KRAMER & REICH
_,
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MRS. A. JAKLTBS

E
=

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

E 6221 Edna Avenue

N

~K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA
J I
' . 1
'■ .

6824 Superior Ave.
Taipgi Užlaikau savą mėsinyčią

| I 310 Russell Road

bTa7bražiš

NIAGARA FALLS
ONLY $375 Onė Way R^. įip |
between CLEVELAND and BUFFALO
Autos, any size, carried for only $3.75
($4.75 July 1st to Sept. 14th inclusive) ’ ' ' (

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

Cleveland and Pt, Stanley, Canada, Division

5905 White Ave.

July 1st to September 5 th inclusive on Friday,
Saturday and.Sunday only . . . $3.00 one way;
$5.00 round trip. Any car only $3.75

Popieriuotojas ir Maliavotojas
Taipgi atnaujinu senas grindis.

THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.

Nuimu nuo sienų senas popieras su
vėliausios mados įrankiais greitai ir
gerai.. Neišduokit darbo kitiems be
mano šiometinio apkainavimo. Dar
bą darom ant išmokėjimo — duokit
išpopieriuot dabar, o mokėsit vėliau.

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

»

East Ninth Street Pier • Cleveland, Ohioj

Tel. HEnderson 2136

VažiavimasįLigfevątlarNepasibaige

Skan is Amerikoniški ir Europiški
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai
pas mus užeina ir buna patenkinti.
UŽKVIEČIAM VISUS.

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

j

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

K.-------------------------------- ——-------------------------

ĮGALIOJIMAI
> reikalingi Lietuvoje pirki- Į
! mui, pardavimui, valdymui >
; žemių ir kitokio turto. į
;

K. S. Karpavičius

į

Registruotas Lietuvos
Konsulate Notaras.

■
:

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

KELIONEI DOKUMENTŲ kreipkitės Į “Dirvos” Agentūrą ^5

; Rašykit laiškais arba atsi- >
lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

Kreipkitės informacijų j:

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue

!

.

Restaurant

Tel. ENdicott 1378
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1410 East 66th St.

I
į
Kampas Superior Avenue |
(Virš Lietuvių Banko)
į

Ę

ENdicott 1763 =

Prie E. 66th Street
—ENdicott 4638—

(THOMAS)
Lietuvis Dentistas
1304 East 68th St

.

Lithuanian Funeral Home

=
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|

(A. JAKUBAUSKIENĖ)

=

6407 Superior Ave.

Dr. S. T, Tamošaitis

CO.

S
E
E
į

Rampas
.
Giddings Rd. =

7002-01 Superior
Ave.
.

JEWELER — RADIOS

JAMES

Šioj grupėj
nupiginta iki
$11

Cleveland, Ohio

’

