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VOKIEČIAI FAŠISTAI RUSIJA JIEŠKO KITOSE ŠALYSE SAU
VIS NEGAUNA
PASKOLOS
VALDŽIOS

VOL. XVII (17-ti METAI)

REMKIM VILNIAUS
Vilniaus Reikalas vėl Prabilo — Dirbkime, Pla

Berlinas. — Fašistų'va New York. — Eina gan
tinkime “Vilniaus Pasus” ir Ženklelius
das Hitler su tūkstančiais dai kad sovietų Rusijos vy
savo pasekėjų‘atėjo į Bėr riausybė nori gaut tarptau Nepriklausomoj Lietuvoj te ką skambina Laisvės Var
imą ir norėjo priversti Vo tinę paskolą milijonų dola- įstengtas “Vilniaus Geleži pas Kauno Karo Muziejaus
kietijos prezidentą Hinden- rių sumoje, kurie pinigai nis Fondas.” Fondas augs ir bokšte: Už Aušros Vartus,
burgą duoti jam kanclerio butų naudojami pirkimui stiprės iki musų Vilnius vėl Gedimino Pili, už Vytauto
(premjero) vietą. Bet Hin sau reikmenų iš Suv. Vals bus musų. Fondo pakrindi- Karstą'
*
* *
denburg atsisakė tą pada tijų, kad tokiu budu- gavus nis kapitalas bus panaudo
TIKIMA LIKVIDUOTI BENDROVĖ IR IŠDA ryti ir persergėjo fašistus Amerikos pripažinimą.
tas tik ypatingai svarbiam P. S.—Paskaitęs šį atsi
Nežinia
tik
ar
kas
norės
nuo
kėlimo
riaušių.
reikalui atėjus, ir tai tik su šaukimą, duok kitam jį per
LINTI TURTAS, KURIO YRA APIE $167,000
Visą šalį surūpino ką to- duoti bolševikams paskolą, Lietuvos Respublikos Pre skaityti. Įsigyk sau Vilniaus
IR DARBININKŲ ŽINIOS
Įliau fašistai darys ir kas nes jie užėmę Rusiją valdy zidento sutikimu. Kaip Vil pasą ir ragink savo pažįsta
Illinois valstijos anglia SPECIALĖS KOMISIJOS nes be reikalingo kvorumo, įgali atsitikti.
ti panaikino skolas ir atsi niaus atvadavimas rupi vi mus tol, kolei jie tą patį ne
kaip jau sakyta, nėra galės Hitler pasiryžęs laimėti sakė kam nors atmokėti.
ATSIŠAUKIMAS
kasiai, kurie streikavo nuo
padarys. Draugijų valdybos
toliau veikti. Atminkit kad kanclero vietą ir užvaldyti Pereitą metą Suv. Valsti sai Lietuvai, tai taip Vil
Kovo mėn., Rugp. U d. nu
niaus
Geležinį
Fondą
remia privalo duoti kitiems pavyz
tarė pabaigti streiką ir ke Šiuo mes, žemiau pasira kvorumą sudaryti reikia šalį savarankiai.
jos pardavė Rusijai reikme visi Lietuviai, neišskiriant dį. Reikalaukite Vilniaus pa
li desė^kai tūkstančių dar šę, kaip speciališkai skirta 20,000 balsų, kartu imant Vėlesni pranešimai sako nų už virš $115,000,000, šy- svetur apsigyvenusių. Taigi, sų ir ženklų iš Vilniui Va
bininkų nutarė gryžti dirb komisija, viešai kreipiamės šėrininkus ir pavadus.
kad vyriausybė vėl pradėjo rnet dar tik už $11,000,000. Vilniaus reikalai čia vėl duoti Sąjungos vietinių sky
ti. Nustatyta mokestis po i visus Lietuvos Atstatymo
Ką komisija nori
tartis su Hitler’iu už suda Yra sumanymas siųsti į kreipiasi į Jus, Amerikos rių, — o kur jų nėra, — rei
Bendrovės
šėrininkus
ir
$5 j dieną.
Rusiją neoficialę Amerikos Lietuviai!
padaryti
rymą koalicinės valdžios.
kia juos steigti. Laikraščių
Bet Rugp. 13 d. Bellevil kviečiame visus Į šį musų Norint Bendrovės reika Komunistai tuo tarpu, misiją patyrinėt dalykų pa
■ Vilnius, amžinoji Lietuvos redakcijose taipgi neatsisa
le kasyklų darbininkai pa atsišaukimą atkreipti dėme lus iš to merdėjimo taško naudodamiesi vyriausybės dėties.
sostinė, negali dingti: mes kys Vilniaus Pasų jieškansipriešino naujam mokes sį, nes atsišaukiame į jus išbudinti, vėliausiam susi betvarke, rengiasi iššaukti
tiems patarnauti.
UŽMUŠTA 24 JAPONAI be Vilniaus nenurimsim,'
niu! ir vėl apšaukta gene- labai svarbiu reikalu. O rei rinkime vienas šėrininkų, šalyje generalį streiką.
Lenkai okupuoja Vilnių tik
kalas štai koks :
ralis streikas. '
Mukdenas, Mandžurija.—
būtent, J. J. Bačiunas, pa
laikinai.
Nuo Lietuvių susi NEVELTUI DARBAI
Tuoj kasyklas apstojo pi Per vėliausius šešis metus siūlė išrinkti speciališką ko NUŠOVĖ KOMUNISTĄ Netoli Antungo sprogus
pratimo
ir nuo Lietuvių
NEINA
granatai užmušta 24 Japo
ketai ir visi kurie, dar ėjo nebuvo galima, ir dabar nė misiją, kuri stengtųsi suda
Tautos
vienybės
priklauso
dirbti buvo atkalbinėjami ra galės sutvarkyti Bendro ryti kvorumą, įvykdyt lega- Flint, Mich. — Komunis nai policijantai einą sargy
Šį Birželio mėnesį Suv.
vės reikalų, nes susirinki lišką šėrininkų susirinkimą. tams surengus ant gatvės bą užimtoj Mandžurijos da Lenkų okupacijos sutrumpi Valstijos importavo iš ki
ir raginami streikuoti.
nimas. Vilniaus Geležinis
muose negalima sudaryt Tokia komisija turėtų per kampo prakalbas, policijan lyje.
Fondas yra tam rimta prie tur įvairių dalykų už šešis
tas
Wopinski
norėjo
juos
Ohio valstijos angliaka konstitucijos reikalaujamo
(Pabaiga ant 8-to pusi.)
monė. Lietuvos žmonės per milijonus dolarių daugiau
nuvyti. Kalbėtojas Pilevasių streikas ir peštynės tę kvorumo, 1 kuriam reikia
SOKOLŲ ŠVENTĖ
kasi “Vilniaus Pasus” ir au negu eksportavo.
nov sako šovęs; į policij anPRAGOJĘ
siasi. Nelsonville srityje visų šėrininkų 51% balsų.
Vietoj naudoti savo ga
Be reikalingo kvorumo ne APDOVANOJO REVO tą ir jį sužeidė. Policijan- Praga, Čekoslovakija. — kuoja savo centus Fondan minius, naudojama iš kitur
'susprogdinta keli namai.
tas kalbėtoją i|ušovė.
LIUCIJOS MALŠIN
Pennsylvania gelžkelio li galima atlaikyt legališko
Šymet įvyko devintas Čeko su tikslu Vilnių išvaduoti. atvežti.
susirinkimo, negalima iš
TOJUS
slovakijos gimnastų organi Kad Vilnius Lenkams pri Tačiau per visą pusmetį
Madridas, Ispanija. —Vi 20 MIRĖ NUO KARŠČIO zacijos iš viso pasaulio su klauso tik laikinai, nevien bendrai paėmus, eksportas
nija Liepos mėn. pašaukė i rinkt legališkų direktorių
Lietuviai taip tiki, bet ir ga
ęlarbą apie 2,000 savo dar ir negąlima užgirt bent ko si Ispanai kurie pereitą sa Berlinas. — Vokietijoje važiavimas arba “Slet”.
buvo $84,249,000 suma di
bininkų. Šiose dienose pa kių sutarčių pirkt ar par vaitę kuomi nors prisidėjo pereitą savaitę siautė dide Ant kiek milžiniška yra lingas Lenkų ir musų kai desnis negu importas.
šaukta dar apie 1,000 dirb duot nuosavybę, neigi pa- prie malšiniko kilusios ka li karščiai. Mirė apie 20 tą sporto šventė galima su mynas, Rusai. Štai Lenkai Per šešis mėnesis ekspor
tvarkyt įvestinimų ir kito raliaus šalininkų revoliuci žmonių nepernešdami šilu prasti iš to kad suvažiavo šiomis dienomis pasirašė su tuota už $841,803,000. Vie
ti prie naujų projektų.
kio turto.
mos.
iš visur — net iš Amerikos Rusais “nepuolimo sutartį’’, nok tai yra $474,164,000 su
Mahanoy City, Pa. — Po Kvorumą sudaryti reikia jos prieš dabartinę vyriau
sybę, Rugp. 13 d. tapo pre
— apie 28,000 vyrų ir 24,000 Lenkai tikėjosi kad Rusai ma mažiau negu pernai tuo
ilgo neveikimo pradėjo vei
apie 20,000 balsų. Vėliau
100 PRIGĖRĖ DEL
moterų gimnastų. Jų iškil bus jau pamiršę Vilniaus pat laiku. Taigi aišku kad
kti tūlos kietos anglies ka siam Bendrovės susirinki zidento Zamoros viešai ap
GYVATĖS
mės pamatyt suvažiavo mi bylą. Bet Rusų Sovietų val ir iš Amerikos pirkimas su
syklos pašaukdamos šimtus me,' šėrininkų ir pavadų dovanoti pinigais. Atlygi
džia viešai per radio paskel
nimą gavo visokie: darbi Bombay, Indija. — Kel lijonai žmonių.
darbininkų j darbą.
bė
kad Vilniaus klausime mažėjo, per tai darbai ne
(proxy) kartu, dalyvavo tik ninkai, tarnai ir valdinin tuvui plaukiant per užtvi
gali eiti kaip reikia.
Syracuse, N. Y. — Šilko 2,700 balsų. Taigi, kvorumui kai.
nusią upę su 120 žmonių, DAR REIKALAUJA MA- Rusai neišsižada savo žo Per Birželio mėnesį eks
išdirbysčių savininkas, G. sudaryti truko dar 17,000
į keltuvą įšoko gyvatė kuri ŽINT VALDŽIOS LĖŠAS džio duoto 1920 m. Lietuvai, portuota aukso $207,722.Knecht, kuris turi dvi šil balsų, ir todėl nebuvo gali
AUDROJ ŽUVO 40
buvo ant plaukiančio me Washington. — Suv. Val Po šio Lenkų diplomatinio 000 vertės. Per visą pus
ko audinyčias, sako kad pa ma pravest žygių Bendrovės Houston, Texas. — Rug džio. Žmonės nusigandę su stijų Vaizbos Butas pata nepasisiekimo, jie bandė metį eksportuoja $621,663,sireiškė atgijimas šilko in reikalus sutvarkyti . Susi pjūčio 13 d. šią sritį per- bėgo į vieną keltuvo pusę, ria federalei valdžiai dai Vilniaus klausimą “likviduo 000 vertės.
dustrijos. Šiuo tarpu esą rinkimas darinko vieną di šlavė smarki vėtra, kurio tas apvirto, ir 100 žmonių numušti $800,000,000 nuo ti” iš kito galo: Lenkų įkvė
pti laikraštininkai buvo pa
sunku su gavimu šilko me- rektorių. Dabar direktoriais je žuvo 40 žmonių, keli de- prigėrė.
valdžios išlaidų.
skelbę Amerikos spaudoje ŪKININKAI PASKELBĖ
degos. Nekurios šilko au- yra: Adv. F. J. Bagočius, A. sėtkai sunkiai sužeista ir
STREIKĄ
dinyčios įdirbo po 24 valan B. Strimaitis, A. Mikalau apie 500 lengviau.
HOOVER OFICIALIAI NUŠOVĖ POLICIJANTĄ kad Lietuva atidarė Len
das Į parą.
skas, P. Bukšnaitis, A. Tre
PRIĖMĖ PREZIDENTO KURS NUŠOVĖ JUŠKĄ kams vartus per Lietuvą va Des Moines, Iowa. — Šio
KANDIDATŪRĄ
Washington. — Patamsėj žiuoti. Bet ta “naujiena” je srityje ūkininkai paskel
Padidina algas! Musca čiokas, X. Strumskis, B. J. DANZIGO IR LENKIJOS
SUTARTIS
Washington. — Rugp. U iš pasalų tapo nušautas po- pasirodė beesanti grynas iš- bė streiką, kuris yra pirmu
tine, la. — Algų padidini Schegaus, J. N. Varnės ir
mislas. Lietuva į visas tas
mas šiais laikais yra negir S. Kišonas. Bet visi šie di Danzigas. — Rugp. 13 d. gi. Prezidentas Hoover ofi licijantas Shinault, kurs lai Lenkiškas gudrybes atsakė tinis tos rūšies. Nėra kam
dėtas dalykas. Bet vietinė rektoriai rinkti susirinki dalyvaujant Tautų Sąjun cialiai priėmė Republikonų ke bonų armijos vijimo iš Vilniaus Geležinio Fondo ir ką piketuoti ir nebus su
laikyta agrikulturinės ope
Iowa Pearl Button Co. pra muose neturėjusiose reika gos atstovui tapo pasirašy partijos nominaciją į pre Washingtono nušovė Lietu steigimu!
lingo
kvorumo
ir be seimo ta taika tarp Danzigo mies zidentus kitam terminui ir vį eks-kareivį Vincą Jušką.
racijos, bet streikas apšau
nešė kad savo keturių dirb
įgaliojimo, todėl jie neturi to ir Lenkijos. Iki šiol ėjo nuo savęs pasakė ilgą, at Shinault su kitu polici- Amerikos Lietuvių orga- kta ir tiek.
tuvių darbininkams pakelia
jokios galės B-vės reika smarki propaganda Lenkų sargiai priruoštą prakalbą. jantu buvo įsakyti važiuoti nizacij os,
susi vieni j imai,
Karvės po senovei duoda
algas -5 nuošimčiais ir įve
lų pertvarkyti ar bent kokiu prieš Danzigo Vokiečius ir Toje prakalboje jis palietė į vienus namus kur buvo draugijos, kliubai, ir skait pieną; vištos deda kiauši
da penkių dienų darbą sa
legališkų žygiu pravesti jų prieš Lenkus. Lenkai ir prohibiciją, ir jos klausi pranešta esant muštynės. lingi biznieriai, — paremki nius, ir laukuose komai au
vaitėje. Ten dirba apie 300
Bendrovės turtą, jį įvestinti boikotuodavo Danizgo ga me jis pasirodė “šlapesnis” Jiems davažiavus reikalin me tą Lietuvos puikų suma ga savu keliu. Tačiau strei
1 vyrų ir moterų. Visi dirba
ar nuosavybių reikalus pa minius, o savo dumpuodavo negu jo partijos padaryta gos vietos, iš tamsaus na nymą! Atminimui to istori ko tikslas yra ne sulaiky
pilną laiką. “Jeigu visos
tvarkyti. Tokiu budu Ben Danzige.
platforma konvencijoj Chi mo paleista į jį šūvis ir jis nio fakto, kad 1920 metais, mas produkcijos, bet far
išdirbystės priimtų musų
drovės turtas ir visi reika
cagoj.
mirė vežamas į ligoninę. kaip Gedimino, Keistučio ir mėnių sumanymas "neišduo
planą, tas padidintų žmonių
lai ir toliau merdėti, ir mer GALI UŽEITI KAVOS
Apie
prohibiciją
jis
taip
Spėjama kad šovikas bu Vytauto laikais, Lietuviai ti savo produktus į rinką
pirkimo galimybes”, pasa
dės iki galui, jei šėrininkai
BADAS
išsireiškė:
“
Aš
tikiu
kad
pavo
negras ir kad tai buvo vėl pilnai valdė Vilnių nuo už dabartines žemas kaikė tos kompanijos preziden
ir toliau snaus savo apsilei Iš priežasties revoliucinio taisymui dabartinio blogo surengta atkerštas už karo Rugp. 26 d. iki Spalių 9 d.,— nas. Ūkininkai susitarė per
tas.
dime, nesirūpindami savo judėjimo Brazilijos kavos reikalinga yra permaina ir veterano nušovimą.
dabar mes, Amerikiečiai, mėnesį laiko nieko nepar
Busią apie 13,000,000 be gyvuoju reikalu, jei jie ne augintojai negali išvežti ka kiekvienai valstijai ir jos
per tą laikotarpį sukruskim duoti.
darbių. Atlantic City, N. pasistengs ateiti direkto vą. Del to Suv. Valstijose valdžiai tegul bus palikta Teisia bonų riaušininkus. ir nelaukdami specialių pa Žinoma, bloga tiems ūki
J. — Amerikos Darbo Fe riams į pagalbą, padėti su gali pritrukti kavos — ga pareiga apsirūpinti, Tik ta Washingtone teisiami trys raginimų, eikime Lietuvai į ninkams kurie verčiasi iš
deracijos prezidentas Wil šaukti šėrininkų susirinki li užstoti kavos badas. Sa permaina neprivalo sugrą- bonų armijos veteranai su Vilniaus atvadavimo talką: pieno, nes ką veiksi su pie
liam Green pranašauja kad mą, kuriame susidarytų rei koma kad dabar esą kavos žinti karčiamas.”
imti už riaušes prie valsty pareikalaukim ir įsigykim nu jeigu neparduosi.
ateinančią žiemą bus apie kalingas balsų kvorumas, tik trims savaitėms.
Jo kalbos klausė 4,000 žy binio namo Liepos 28 d., ka sau kiekvienas .po Vilniaus
13,000,000 bedarbių ir atsi
Amerika importuoja ka miausių partijos veikėjų su me įvyko muštynės ir tapo pasą ir kad tie musų pasai 30,000 CHINŲ PRIGĖRĖ
šaukia į šelpimo organiza NIKARAGUOS MAIŠTE vos po 12,000,000 maišų į sirinkę Washingtone, ir ta nušauti pora veteranu.
butų iškalbingesni, — kli Tokio, Japonija. — Apcijas rūpintis kėlimu fon
75 UŽMUŠTA
metus, o dabar turi likusios kalba buvo girdima per ra
juodami į juos Vilniaus gra skaitliuojama kad Sungari
dų. Jis taipgi ragina vals Susirėmime tarp sukilė kavos tik 700,000 maišu.
dio visoje Amerikoje.
Manchester, Anglija.
žius ženklelius. Surinkti upės potviniuose kurie už
tijas ir nuėstus ruoštis pa lių ir valstybinės milicijos Galima tikėtis greito ka Su šia kalba Hoover ati- 'Apie 200,000 audinyčių dar- už Vilniaus Pasus ir Vii- klupo didelę dalį Mandžuskirti pinigų bedarbių šel pereitą savaitę nušauta 75 vos, pabrangimo jeigu Bra- darė vajų už savo kandida- bininkų rengiasi prie strei- niaus ženklus centai eina'rijos bus prigėrę arti 30,pimui.
asmens.
| žili jo j neaprims.
Iturą.
!ko.
| Vilniaus Fondan. Klausyki-1000 Chiniečių.
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Korespondencijos

DAYTON

DETROIT

Rugpjūčio 19, 1932

DONALD DAY APIE
LIETUVA

suprasti kad Vokietija ir
Rusija nėra toki žiopliai
politikoje: jie supranta kad
jei ir norėtų to tai ne taip
lengvai tas galima padary
ti, nes tas galėtų ištikrųjų
priversti Lietuvą šokti Len
kijos glėbin, ko, kaip minė
ta, jie visiškai, del savo in
teresų, nenori.
Pats įdomiausias sąryšy
je su šia korespondencija
dalykas yra tas kad nors ji
turi antgalvį iš Kauno, jos
argumentų korespondentas
Kaune tikrai gauti negalė
jo (kas Kauną pažysta tas
su tuo sutiks). Už tai pa
našius argumentus ir išva
dai (kaip šioje korespon
dencijoj taip ir kitose) tan
kiai teko pastebėti kur ki
tur.
Tai charakteringas
Lenkų presos ir propagan
dinių brošiūrų “chop suey”.
Ir, kaip matėme, tai yra jau
senas ir pusėtinai prarūgęs
politinis jovalas. Gaila, bet
geresnio vardo jam negali
ma duoti.
Dzūkas.'

gu 1931 metais tuo pat lai Susilaukėm Lietuvio gy
ku. Šymet užmušta 74 as dytojo. Iš Detroito persi Prastas kermošius. Čia (Pabaiga iš pereito num.) virto Lietuvai taip svarbiu
vietos raudonukai Rugp. 7
kaip Danzigo
Bankai mokės daugiau. menys, gi pernai per 7 mė kėlė čia su šeima žinomas d. surengė pikniką velnių Tikrumoje-gi štai kas: klausimu
Pittsburgo srityje yra apie nesius suvažinėta 100 asme senas veikėjas Dr. F. Ma kupčiui Mockui, kuris save Lietuvos skautai niekados klausimas Lenkijai”.
tulaitis ir apsigyveno 112 vadina “kunigu”. Piknikei Vilniuje nesilankė — nei per Taigi, malonus skaityto
30 užsidariusių bankų, ku nų.
Troy st. Tai yra pirmas ir publikos atsilankė mažai ir■ demarkacijos liniją, nei kaip jau, ar negalėtum iš viršriuose liko depozitorių pi
nigai.
Sako perdaug pasinaudo vienintelis Lietuvis gydy buvo menkas jomarkas.
kitaip. Keturi metai tam at minėto užsitraukti taikos
tojas,
pas
kurį
patartina
Pastarų keliolikos dienų jo. Penn. valstsijos guber
Raudonukai kviesliai pik- gal (1928 m.) į Nepriklau pypkės durnų? Mat, inte
pakilimas biržose Įvairių natorius Pinchot skelbia Lietuviams kreiptis sveika nike nei savo vado neturė somą Lietuvą buvo atsilan resų bendrumas.... Len
akcijų prisidėjo prie padi jog iš tikrų šaltinių patyręs tos reikalais. Dr. Matulai jo, pasikvietė siančių Bal- kę Lietuviai skautai iš Vil kijai Danzigas, Lietuviams
dinimo sumų tų uždarytų kad James S. Benn, buvęs tis pasitarnaus Lietuviams čiuną, gerą žmogų, su už- nijos. Jie buvo iškilmingai Klaipėda.... Ir dar vieno
pinigų savininkams.
viešos tarnybos komisijo- visokiuose gydymo reika nnuodintu protu, nieko ne ir širdingai Lietuvos skautų nepamirškit, kad Lietuvos
Užsidariusieji bankai tu nierius, per 10 metų savo luose ir suteiks savoj su žinantį apie Mockaus pra priimti, paviešėjo Palangoje kaimynai (Vokietija ir Ru
rėjo Įvairių akcijų kurių tarnybos pasidėjo į bankus prantamoje kalboje patari eitus darbus. Mockus nie. ir grįžo atgal Vilnijon. Len sija) deda visų pastangų
vertė buvo nupuolus. Da- $650,000 sumą, kuomet jis mus, ko svetimtautis gydy kados nebuvo darbininkų ki! “viešningumas” pasireiš kad neprileidus Lietuvos ir
bargi, akcijoms pakilus, pa algomis per tą laiką gavo tojas Lietuviams duoti ne draugu bet išnaudotoju, jis kė tuomi, kad jie nenorėjo Lenkijos prie susiartinimo.
gali.
augo ir bankų turtas, kas ne daugiau $100,000.
niekados jokio darbo nedir. grįžtančių Vilnijos Lietuvių Šis tvirtinimas kad nei
duoda bankams galimybę Gubernatorius reikalauja Kadangi Lietuviai papra bo, bet mito iš' darbininku skautų priimti ir reikėjo net Vokietijai nei Rusijai Lie
išmokėti didesnius nuošim kad valstijos senatas pa tę nuo savo tautos žmogaus Lietuvių aukų. Vietos Lie tarptautinių žygių, kad juos tuvos susitarimas su Len
čius uždarytų pinigų savi skirtų komisiją ištirt iš kul daugiau reikalauti negu tuviai kratosi jo. Minėtas; priversti įsileist atgal grįž kija yra neparankus, ati
tinka tikrenybei. ' Ginčas
ninkams.
tas komisijonierius tiek pi nuo svetimtaučio taigi iš Balčiūnas lakstė, dirbo del tančius skautus.
kabo pasakau kad musų to dykaduonio, manydamas, Taigi skautų kelionės fak- del Vilniaus žymiai silpnina
Daugelis bankų tik del to nigų gavo.
vientautis gydytojas nėra kad dirba darbininkų gero. tas buvo, bet matome, ką iš bendrą Vokietijos ir Rusi
turėjo užsidaryti kad jų tu
jokis stebukladaris, tiktai vei. Tas žmogelis taipgiį to fakto korespondentas yra jos priešą — Lenkiją. Ne
rimos akcijos nupuolė že
pilnai medicinos mokslą iš šneka prieš “Dirvą” buk ji pridirbęs.
sutikimas tarp Lietuvos ir
miau minimalės vertės.
LONDONAS, Anglija ėjęs ir žinąs savo reikalą. neremia darbininkiškų rei
Lenkijos yra vanduo jų po
3.
Skaitykim
toliau:
Sielitiniame
malūne, ir tas Lie
Dr. F. Matulaitis nėra
Išmaršavo į “bedarbių Naujas klebonas. Šv. Ka jaunas tik ką mokslą bai kalų. Gaila kad taip siau' na po skautų kelionės ėsą tuvoje labai gerai atsakopartijos’’ konvenciją. Kun. zimiero Lietuvių parapijoje gęs, bet su plačiu patyrimu rai jis mato ir pasikinkė; buvus vėl uždaryta “iki šios mingų politikos vedėjų su
James R. Cox, katalikų Šv. ėmė darbuotis naujas kle senas gydytojas, todėl ne dirbti darbininkų išnaudo vasaros”, kuomet esą visai prantama.
SHELTON, CONN.
Patriko parapijos klebonas, bonas, Kun. Mažonis,. buvęs sidrovėkit kreiptis prie jo. tojui, kuris niekad gero ne “netikėtai” abidvi šalys pa- Kas neatitinka tikrenybei
Darbai čia beveik visai
išmaršavo su bedarbių ar “Šaltinio” redaktorius, ne Linkėtina naujam Lietu padarė, o kaip jis mokėjo1 sijuto priimdinėję pas save viršminėtoje Donaldo Day
sustojo,
mažai kruta. Yra
pasirinkti
iš
darbininkų
au

; ne tik skautus bet taipgi korespondencijoje tai jo da
mija Į St. Louis, Mo., kur senai čia atvykęs iš Lietu viui profesionalui geriau
ir
tokių
dar kurie dirba po
kų ir gražiai dykas gyventi1 politiškus lyderius, kurie
šiose dienose įvyksta kon vos.
romas įspūdis buk dabar 12 valandų į dieną, bet la
sios kloties musu kolonijo visi gerai žino.
vencija dar vienos naujos Senojo klebono, Kun. K. je.
“D.” Rep. Tame raudonųjų kermo esą “pasinaudojo Lietuviš Kaune pasireiškia energin bai mažai. • Miestas užtrau
kai - Lenkiškomis paliaubo
partijos —Bedarbių-Liuosy- Matulaičio įpirštas jo vieti
šiuje vienas save susipra mis atlankyti savo gimines gi žygiai iš Vokiečių ir Ru kė paskolą $50,000 bedar
bės, kur bus išrinkta kan ninkas, Kun. Dr. Matulai
sų pusės, kad neprileidus bių šelpimui. Bet kas tuos
tusiu raudonuku vadinan ir draugus.”
Delei Priekaištų
didatai ant prezidento ir tis, kuris čia išbuvo rodos
prie
neva jau pasireiškusio
vice prezidento ateinančio 7 mėnesius, Liepos 18 d. ga “Dirvos” nr. 31 patėmi- tis sukėlė ermyderį imda Pamanytum — išrado pa- Lietuvos palinkimo su Len pinigus atmokės — gal tie
patys darbininkai..
rudens rinkimams. Kuni lutinai apleido Londoną ir jau korespondenciją iš Day mas publikoje mušti savo’ raką! Šią' vasarą atsilan- kija susitarti. Štai kaip p.
Jau daug žmonelių pra
gas Cox tiki kad jeigu visi sako išvyko į Romą tūlam ton, O., kurioje “D.” Rep. suaugusią dukterį. Už ją■ kė Lietuvoj (ir ne per de- Day savo korespondenciją
rado
savo nuosavybę kurie
bedarbiai susidės po jo vė laikui, o iš ten vyksiąs Lie rašo buk tai Varašiai šmei užsistojo pašalinis vyras ir markliniją) vienas buvę? baigia:
negalėjo taksų užsimokėti.
žia M. K. Mockevičių, Day- karingam tėvui gerai šonus1 Rusijos durnos atstovas, da
liava jie gali išrinkti Ame tuvon.
Tų žmonelių visas turtas ir
apdaužė.
Ištikro,
protau

“
Kaune
kaip
Vokiečių
bar gyvenantis Lenkijoje
riką valdyti jį ir kitus ku Kun. Dr. K. Matulaitis, tono tautininką veikėją.
prapuolė.
A. S.
jančiam
žmogui
gėda
daly

taip
sovietų
atstovai
ener

(Lednickis) — paprastas
kaip tik čia atvyko, susi Prie to noriu tarti savo
rie jo idėjai pritaria.
vauti
tokių
huliganų
paren

dvarponis (kokių šimtai iš gingai priešinasi visoms pa
Tuo tarpu iš St. Louis ži rinkimuose kalbant kokiais žodį. Kalbos apie p. Moc
gimuose.
kevičiaus
norą
gauti
pasko

Lietuvos išdūmė Lenkijon) stangoms sutaikyti Lietu
nios skelbia kad miesto val parapijos reikalais dažnai
P
r
i
s
igirdė.
Pranešama
Naujausi
lą
iš
SLA"
iždo
paėjo
ne
iš
• — ne tik ne joks “politinis vą ir Lenkiją. Vokietija
dyba nori uždrausti bedar išsitardavo kad, girdi, jei
jog
Kanadoj
prisigirdė
vie

siūlo
Lietuvai
specialų
kon

lyderis”, bet jokios rimtes
biams ten susirinkti, nes ką dabar nebaigsim tai ki Varašių, bet iš SLA. seimo
sudarys miestui perdidelę tą metą, iš ko išrodė kad jis Pittsburge, ką pasakojo iš nas iš Graham brolių, auto nės politinės rolės Lenkijo tingentą jos žemės ūkio
žada čia apsibūti ilgam lai seimo gryžę delegatai. Sa mobilių išdirbėjų Graham- je nelošęs ir dabar nelo produktams. Rusija taip
naštą.
kui, bet vos išbuvęs keletą kė kad p. Mockevičius bu Page firmos. Jis buvo 45 šiantis. Ir štai didis išradi gi didina savo trafiką per Baudžiauninke
aktų melodrama, pritaikyta leng
mas : permaina Lietuvos- Klaipėdą ir naudojasi Lie 4vam
mėnesių ir iškeliavo. Sako vęs priešingas SLA. iždinin m. amžiaus.
perstatymui Amerikos Lietu
Mažinasi algą. Pittsbur
Apsistojus
Chatham
hotuvos
geležinkelius
siunti

ko
Gugio
raporto
priėmi

Lenkijos santikių!
ma kad šią permainą įvyk
vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 5
go majoras Kline sutiko dė jo paties Marijonų kuni mui, užtai jam nekurie ir telyje su kitais broliais, šis Korespondentas nežino, mui savo produktų Vokie vių
moterų. 67 pusi........................... 50c.
numažinti savo algą vieno
gų organizacija. Ar dabar primetę buk jis prieštarau išbėgęs iš hotelio nubėgo ir ar nenori žinoti, kad kas tijon. Abi šalys grąsina Žentai iš Amerikos
mėnesio sumoje, kaipo dalį
metai laikas nuo laiko Lie- Lietuvai ekonominiu boiko 2 aktų komedija iš Amerikiečių
tinis naujas klebonas yra jąs del to kad negavęs iš įšoko į upę.
ekonominio programo. Jis
Mirė.
Rugp.
3
d.
mirė
‘ tuva įsileisdavo vieną-kitą tu, jei ji prieitų prie susita prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
Marijonų sektos nepatyrė Gugio paskolos. Ar tas bu
įveda visiems miesto dar
Aleksandras
Audickas,
ve

rai ir 3 moterys. Kaina ....50c
vo ar ne nežinau. Gugis
Lenkijos gyventoją arba tu rimo su Lenkija.”
me.
bininkams tokį pat patvar
dęs,
apie
45
m.
amžiaus.
Iš
rintį svarbesnių reikalų, ar Keletas pastabų del pačių Kūmučių Rojus
Kun.'Dr. Matulaičiui iš irgi seime esąs pasakęs kai
kymą: vietoj mažinti mė
Lietuvos
paėjo
Panevėžio
ba ypatingai profesorių ar faktų. Kaip aukščiau mi Keturių veiksmų tragi-komedija
vykus, išskyrus keleto, jo Mockevičius keršinąs už tai
nesines algas, visi gaus tas
apsk.
Rugp.
6
d.
jo
kūnas
prohibicijos laikų. Reikalinga
laikraštininkų, kad įsitikin nėta, kiekvienam turi būti 6iš vyrų
niekas čia neapgailauja. Jis kad negavęs paskolos.
ir 6 moterų. Knygute 60
pačias algas, bet tik už 11
buvo
krematorijoj
sudegin

tų savo akim kokias nesą aišku kad ir Rusijos ir Vo pusi. Kaina ........................... 50c
buvo priešingas viskam kas Jeigu kokis ten vaikinas
mėnesių per metą.
ne kunigų ir prieštaravo ne parvažiavęs į Daytoną iš tas. Prieš mirsiant gyve mones Lenkų spauda apie kietijos interesuose yra pa NENORĖJAI DUONOS —
Miestas dabar turi defi
kunigiškiems laikraščiams, Chicagos tą papasakojo ko no pas’ K. Slapinską. Ve Lietuvą nuolatos kartoja. laikyt neužgydomu Vilniaus GRAUŽK PLYTAS
cito $1,200,000. Šitaip su
Trumputė, 20 pusi, komedija iš
kuriuos draudė skaityti. Iš respondentui tai tas tuoj ir lionio rodos jokio turto ne Bet tokie įsileidimai atski sopulį. Bet faktas yra tas jaunųjų
gyvenimo,
Vaidinti reisitaupys miestui $1,469,000,
dabartinio klebono to kolei rašo į “Dirvą” primesda liko, o skolų sako turėjęs rų asmenų nieko bendro ne kad kuomet- 1927-1928 me kia 3 vyrų. Kaina .............. 15c
todėl dar liks $269,000 per
daug. Kadangi jis turėjo turi nei su demarkacijos li tais kilo didelis intempimas DVI SESERĮ
mas kaltę Varašiams.
kas nesigirdi.
viršio.
apdraudą
dirbtuvėje apie nijos atidarymu, nei (juo santikių tarp Lietuvos ii’ 4 aktų tragi-drama iš Amerikos
žinanti.
Kalbama kad musų bažgyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4
porą
tūkstančių
dolarių, o
nyčia .patekus Marijonų or
moterys ir apie 15 vyrų, Kny(Nuo Red.: Seime Gugio pašalpgavis rodos esąs Dr. labiau) su jokiomis' derybo Lenkijos, pasekmėje kurio gėlė
60 pusi. Kaina .... . ,50c
mis.
Pittsburgo tramvajų tar ganizacijos globon, dėlto ir raportui jeigu kurie prieši
Lietuva buvo priversta pra
Palevičius,
tai
vargu
kas
ir
Reikia būti nepaprastai dėti politines-ekonomines ir GRAŽI MAGELIONA
nautojai tariasi su tramva kunigas ne Marijonas čia nosi tai del politiškų sume
gaus
nors
centą
už
velionio
Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų.
naiviu
kad manyti apie de susisiekimo derybas, ir Vo Vaidina
negali
užimti
klebono
vie

jų kompanija įvedimui pen
3 moterys ir 10 vyrų.
timų ; ir buvo ne vienas skolas. Bolševikai velionio
markacijos
linijos
atidary kietija ir Sovietų Rusija da 63 pusi, knygelė. Kaina . .. .50c
kių dienų darbo į savaitę tos.
Mockevičius tam priešin
kad pasidarytų darbo del Gal but kad Kun. A. Si- gas, jeigu ir buvo priešin vardą į savo organą pasku- mą dabar kuomet Lenkijos rė formalaus spaudimo į Atgimimas
didesnio skaičiaus darbinin darevičia nebuvo Marijonas gų. Toliau, delegatams yra pėjo įdėti, bet apdraudos pastangomis byla del atida Lietuvą nusileisti per Tau 4 aktų tragedija iš kovų už spau
dą. Lošia 7 vyrai, 2~ moterys. 50c
kų. Šiuo budu gaus darbo tai ir nebuvo paskirtas čia privilegija išsireikšti už ar pinigus tai mokėjo paimti. rymo sienos su Lenkija pri tų Sąjungą reiškiamiems
Divorsas
Detroito
bolševikai
labai
ėjo net Haagos teismo ir pageidavimams — ypač su
200 darbininkų nuolatiniam klebonu nuolatinai, nors ir ba prieš ką tiktai jie no
3 aktų komedija iš Amerikiečių
darbui ir padidins uždarbį buvo visiems patinkantis. ri. S. L. A. iždininkui da nusišmugeliavę, jie daug tenai Lenkija ir ją palai sisiekimo srityje. Lietuva prietikių Lietuvoj. Lengva staty
staty-
rėkia,
o
nieko
neveikia,
tik
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50c
kius
Tautų
Sąjunga
bylą
Jis
pats
dažnai
užsiminda

400 dirbančių ekstra.
visgi nei šiam spaudimui
bar drėbčioti kad jam prie
Ponaitis
vo kad jis čia negalės užsi šinosi tik tie kuriems jis jei pasitaiko ką išnaudot prakišo.
nei “draugiškiems patari Palangos
3 aktų komedija iš Amerikiečių
tai
jie
pirmutiniai.
4.
Bet
įdomiausias
yra
Automobilių nelaimės šių likti, sakė dar turys baigti nedavė paskolų yra vaikiš
mams” nepasidavė ir išėjo prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
rys, 7 vyrai .............................. 50c
Akronietis R. Grigaliū korespondencijos galas, kur tame kivirče laimėtoja.
metų pirmais 7 mėnesiais mokslą ir tt.
kas darbas ir rimtiems S. nas, irgi save raudonuoju
Šventadarbiai
Donald Day mėgina išdės- Kalba del Vokietijos siū
Kalnavertis. L. A. nariams nereiktų į tai
buvo 26 nuoš. mažesnės neakto tragedija iš kovų už
vadinantis, taip nusigyveno tyt neva priežastis kodėl lomų “specialių kontingen Vieno
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c
£<iiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiu kreipti domės. Bet mes ne-*
kad daugiau jam čia vietos Lietuva pakeitė savo nusi
Rojus
<■
tikime kad ir Gugis butų nebuvo, taigi sako iškeliavo statymą linkui Lenkijos. :tų”, mandagiai tariant yra Žemes
3 veiksmų komedija iš Amerikie
seni
ir
atšalę
barščiai,
kaip
tuo užsiėmęs. Tai yra tik į Bostoną.
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
Skaitome toliau:
lyginai ir tvirtinimas apie 4 moterys .............................. 50c
I
LIETUVIU AMERIKOJE
f pašalinių nerimtų žmonių Rugp. 10 d. Lietuvių ko
BAILIU — 1 akto komedija.
iijieškojimas priekabių prie lonijoje arti Wesstnlinster “Lietu vos nusistatymo padidėjimą Rusijos tranzi DULošia
2 ipoterys, 3 vyrai .... 15c
to
Lietuvos
geležinkeliais.
Didžiausia Lietuvių Organizacija
“KRYŽIOKAS" — 2 atidengimų ko
i kitų visai be reikalo. Keis gatvės Žydas ledo išvežio linkui Lenkijos pasikeiti
medija. Lošia 2. vyrai ...... 15e
tas tas keno nors išgalvoji to jas užmušė negrą. Sako mas prasidėjo su Klaipėdos Sovietų Rusijos tranzitas GRAFAS
307 W. 30 Street
New York, N. Y.
KAIMIEČIO BERNU —
per
Lietuvą
eina
jau
'kelin

6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai
mas kad yra didžiausias nu jie susiginčijo del mokesčio konfliktu. Kaunas atrado 1
ti metai ir jis liečia daugiau ir 3 moterys .......................... 25c
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių
sikaltimas prieš Lietuvių už* ledą.
Kalnas. kad busią negalima asimi- Rusijos mišką, kuris gabe RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose,
Kolonijose.
Lošia 9 vyrai, 5 moterys ... 35c
miluoti Vokiečių gyvento
visuomenę bandyti gauti iš
namas
į
Klaipėdos
lentpjū

UŽKEIKTA
MERGELĖ — 4 aktų
jus Klaipėdos krašte. Dar
Turtas: $1,404,038.14
SLA. paskolą, kuomet SLA.
pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c
ves.
Bet
tas
yra
pasekmė
PRIDĖKIT
3c
daugiau, Vokietijos protes
pinigai ir laikomi skolini
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000.
REIKALAUKIT DABAR!
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $i2.00.
ŠTAMPĄ
tai, buvo nurodoma, buvo privatinio susitarimo tarp
mui
ant
nuošimčių.
Jeigu
“DIRVA”
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos li
paremti kaip Tautų Sąjun Sovietų ir Klaipėdos lent 6820 Superior av. Cleveland, O.
prasižengimas Lietuviui no
kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis
Kreipiantis j “Dirvos” Renelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
rėti gauti paskolą tai tie de- dakciją ir Administracijii su gos, taip Haagos Teismo (o pjūvių savininkų.
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir
sėtkai Lietuvių kurie dabar įvairiais paklausimais arba byla, tėmykit, dar tik dabar ’ Apie ‘ekonominį boikotą’ “DIRVA” yra pigiausias dar
mergaites prie Susivienijimo.
turi paskolas iš SLA. iždo pašaliniais reikalais visada teišspręsta Haagos Teisme per visus šiuos ilgus metus bo žmogaus pasilinksminimas,
Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrą aukščiau paduotu
turėtų būti apšaukti niek- Įdėkit laiške 3c ženklelį at Lietuvos naudai—Dzūkas), (nuo 1920 m.) neteko girdė- kad kitokiems ' pasilinksmini
antrašu arba į vietinių kuopų valdybas.
Klaipėdos klausimas staiga ti. Ir, pagalios, nesunku mams pinigų mėtyt nėra.
sakymui.
niiliiiilliiiliiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililllliiliiii|iiniiili!liii!!iiiiiillii|iiillllllllliiini šais....)
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DIDELIS LIETUVOS LAIMĖJIMAS KLAIPĖ Republikonai, bet jie nela
bai nori remti Hoover’o, ir
DOS KLAUSIME
tuom patim kartu nieko ge
Nežiūrint kad Lietuva
yra viena iš mažųjų vals
tybių ir vos pragyvenus 14
metų savo nepriklausomy
bės, bet ji jau moka ginti
savo teises tarptautiniuose
klausimuose!
Kaip šiose dienose paaiš
kėjo, Lietuva vėl laimėjo
labai svarbią bylą Pasauli
niame Aukščiausiame Tri
bunole, apie ką plačiai pra
neša ir Amerikos spauda.
Kaip jau skaitytojams ži
noma, buvęs Klaipėdos kra
što Seimelio pirmininkas.,
Otto Boettcher, Vokietijai
dirbdamas prieš Lietuvą,
buvo pradėjęs bičiuliautis
su Berlino valdžia su tiks
lu prijungti Klaipėdos kraš
tą atgal prie Vokietijos, bet
Lietuva jį ‘ tame sugavo ir
prašalino iš vietos. Kartu
buvo paleistas ir Klaipėdos
seimelis. Del to incidento
Vokiečiai pakėlė didžiausi
lermą prieš Lietuvą. Vė
liau tas klausimas atsidūrė
Haagos Pasauliniame Tri
bunole, kur byla traukėsi
net per tris mėnesius.
Bet štai Rugpjūčio 11 d.
iš Haagos išleista pasauliui
pranešimas kad keturios
didžiosios valstybės: Ang
lija, Francuzija, Japonija
ir Italija, kurios užvedė tą
bylą prieš Lietuvą, pralai
mėjo bylą.
,
Tribunolo teisėjai dešimts
prieš penkis pripažino kad
Lietuva turėjo pilną teisę
prašalinti Otto Boettcher’j
iš vietos už jo darbus. Nors
Teismas neužgyrė paties
seimelio paleidimą, bet tas
didelės svarbos nesudaro,
kuomet kitas seimelis jau
yra išrinktas.

Lietuvos Vyriausybė moka
ginti Lietuvos reikalus
Faktas yra kad nei vie
na valdžia nebuvo Lietuvo
je kuri butų patenkinus vi
sus. Taigi ir dabartinė val
džia negali patenkinti visų,
ir gal ne viskas šventa ką
ši vyriausybė daro, kaip
ne viskas buvo šventa pir
miau. Tačiau verta paste

ro neįžiūri pas Rooseveltą.
Taip kad aiškaus nusistaty
mo pas Lietuvius link pre
zidento rinkimų kol kas dar
nėra.
Chicagos ir apielinkės
Lietuviai be abejonės rems
Republikonus kai kuriuos į
senatorius, kongressmanus,
į paties miesto valdininkus
ir kandidatus į įvairias val
stijos vietas. Galimas dai
ktas kad rems kelis ir De
mokratus, bet labai mažai,
bent kiek dabar tas numa
toma.
Vienas aiškus faktas yra
žinoma tai kad Lietuviai
nerems nei vieno kandida
to kuris butų “sausas”.
Dabar butų laikas Lietu
« oi—
------------viams pradėti tartis ir kiek
galima bendrai veikti atei
MUSU DALYVAVI nantį rudenį Amerikos po
MAS AMERIKOS
litikoje.

Time is the best healer of
ills, righter of wrongs, and
settler of quarrels. And the
quarrel between Germany and
Lithuania over Klaipėda, which
has already lasted for about
half a year, seems to have been
finally settled—peacefully.
The early stages of the ar
gument were quite fiery and
both sides were ready to be
come violent. But both coun
tries were members of the
League of Nations and, adher
ing to the articles of the
League’s Covenant, submitted
their quarrel to the League.
The League did not hurry (de
liberately?) to render a de
cision so Germany and Lithua
nia had time to cool off and
prepared to fight out the is
sue coolly, legally and verbally
rather than heatedly and phys
ically.
From the League the Klai
pėda bill was transferred to
POLITIKOJ VIS
the World Court at Hague,
DAR NEAIŠKUS
Holland. Germany was not a
signatory to the Klaipeda Con
Chicago j e jau per keletą
M U S V
vention so the bill went before
savaičių eina įvairus pasi
the World Court aš Lithuania
tarimai ateinančio rudens
versus France, England, Italy
rinkimų klausime. Nuomo
and Japan, all signers of the
nių skirtumas yra įvairus: Lietuviai pirmutiniai ko Convention.
vieni mano kad Demokra vos lauke: pav. Vincas J. After long deliberation the
tai laimės, o kiti sako kad Juška iš Chicagos, kuris Court finally announced its de
Republikonai vėl išeis lai numaršavo į Washingtoną cision last week. There were

PASTABOS

mėtojais.
Tiesą pasakius abi par
tijos yra “broke” ir patys
partijų lyderiai nežino kur
jie stovi ir ko jie jieško.
Republikonų lyderiai šiais
rinkimais turi Chicagoj sa
vo centrą ir Hoover’o vy
riausias kampanijos štabas
randasi šiame mieste. De
mokratų kampanijos cent
ras irgi beveik Chicagoje.
Dabar abi partijos jieško
rėmėjų ir abi tikisi laimėti.
Po “bonų armijos” inci
dento Washingtone, Prezi
dento Hoover’o rėmėjų ti
pas čia žymiai nupuolė ne
tik pas eilinius politikierius
bet ir aukštesnėse sferose,
kur apsireiškė šiek tiek abejonių. Kiti mano kad tarp
Hoover’o ir Roosevelto nė
ra jokio skirtumo, jie abu
esą demokratai tikrenybėje
ir abudu “sausi”.
Lietuviai didumoje yra

NAMŲ DAKTARAS
Naudinga knyga įvairių patarimų ir nurodymų
sveikatos klausimuose, apie įvairias paprastas ir

Aiškiai, suprantamai parašyta. Ją

privalo turėti kiekviena šeima ir pavieniai žmo
nės. Aprašoma kaip apsisaugoti ligų ir tt.
Kaina $2.00.

174 puslapiai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

THE HAGUE UPHOLDS LITHUANIA IN
KLAIPĖDA QUESTION

bėti kad dabartinė Lietu
vos vyriausybė iki šiolei su
gebėjo gana pasekmingai
apginti savo šalies reikalus
pasaulinėj arenoj.
Pats Klaipėdos inciden
tas aiškiai parodo kad vy
riausybė turėjo pamato pa
šalinti tuos asmenis nuo
vadovavimo Klaipėdos kra
što reikalų kurie dirbo Vo
kietijos naudai. Vyriausy
bė nesivadavo jokiomis sva
jonėmis ir nedarė žygio be
pagrindo, bet sugavo Vo
kiečius ant karštųjų.
Šį Klaipėdos byla yra jau
ne pirmutinė byla laimėta
Lietuvos naudai prieš di
džiąsias valstybes.

su taip vadinama “bonų ar
mija”* ir buvo pirma auka
už Amerikos karo vetera
nų teises.
Apgailėtina kad Ameri
kos Lietuviai eks-kareiviai
neturi pastovios organiza
cijos kuri .tokiuose atsitiki
muose turėtų gerą progą
pasirodyti kaipo Lietuviai.
Dabar yra laikas Ameri
kos Lietuviams eks-kąreiviams atgaivinti Susivieni
jimas Amerikos Lietuvių
Eks-Kareivių. Ta organi
zacija daug pasidarbavo del
Lietuvos labo ir kodėl ji da
bar negalėtų gyvuoti?
▼

arba

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

▼

▼

Laidojant Vincą J. Juš
ką, Lenkai pasiskubino jam
pasitarnauti kaipo ‘savam’,
bet nabagai labai apsivylė
kuomet Anglų spauda pa
skelbė kad Juška yra Lietu
vis ir Lietuvoj kilęs. Jis
buvo liuosnoris Amerikos
kariumenėje, garbingai pa
leistas iš tarnybos.
▼

retesnes ligas.
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Chicagos “Sandaros” ne
kalti berneliai labai supyko
kuomet pasiskaitę “Liau
dies Tribūną” ir rado joje
pasakytą jiems šventą tei
sybę. Bereikalo jus, vyru
čiai, aikvojat savo energi
ją: jeigu nesugebėjot būti
Lietuviais, o tik palindę po
Lietuviška skraiste bernavot socialistams, dabar už
tai atkenčiate.
Pakol “Sandara” buvo
tautiška, kol jai rūpėjo Lie
tuvių reikalai tol ji gerai
gyvavo. Šiandien jau eili
niai Sandaros nariai mato
kad jų “lyderiai” ne tuo ke
liu važiuoja kur sandariečiai pageidavo.

VERTA ŽINOTI
Rašo K. J.. S.

Alsavimas. Alsavimas tai
gyvybės palaikymas. Apskaitliuota kad mes norma
liai alsuojam apie 18 kartų
per minutą. Įtraukdami orą
į plaučius mes kraujui priduodam oksigeną, kuris yra
ore, o tas tai svarbiausis
elementas visokiai gyvybei.
Vandeniniai gyvūnai, netu
rėdami plaučių, alsuoja
žiaunimis, t. y. tiesioginiai
oksigenas susijungia su
krauju.
Kaip žmogus taip ir kiti
sausžemio gyvūnai be oro
apsieiti negali. Todėl al
suodami mes palaikom gy
vybę.. Reikia priminti kad
įtraukdami į plaučius tyrą
orą mes jį išalsuojam nuo
dingu oru, kuris vadinasi
karbon dioksidas. Todėl
ypatingai miegamuose kam
bariuose reikia turėti lan
gus pravirus kad ir žiemą,
kad tyras oras iš lauko cir
kuliuotų viduje.

six disputed points and the
Court decided in favor of Lith
uania on five of them. A ma
jority of the judges decided
that the governor of Klaipėda
Territory has the power to dis
miss the President of the Di
rectorate since he is the one
who also appoints the Presi
dent, the removal of the Presi
dent does not in itself force
the members of the Director
ate to . resign; the removal of
Boettcher was justified; the
formation of a new Directorate
under Simaitis was a fitting
and proper procedure; but the
judges thought that the dis
missal of the members of the
Diet was unjustified and il
legal.
The Court did not give out
a corriplete report as yet so we
must wait until that report is
made public before we can see
on what grounds the Court
rendered its decision.
The winning of this bill will
place Lithuania and her policies
and intentions in a fail’ light
in the eyes of the nations of
the world for this is the second
time that the Hague has held
Lithuania to be in the right
and unjustly accused. The
first bill was with Poland over
transport on the Niemen.
J. J. B.

šimčių tuose musų žino
miausiuose maisto dalykuo
se, nevirtuose ir nekeptuo
se, bet žaliuose.
Žmogaus kūne esama apie 71 nuoš. vandens. Tai
gi vandenėlio niekur ne
trūksta, išskyrus tropiškas
vietas ant musų žemės skri
tulio, nes ten perkarsta, ir
užtai ten augmenų nėra.
—Lengviau susekti žvai
gždės kelią negu žmogaus.

—Tikras žmogaus tobu
lumas gludi ne tame ką jis
turi, bet tame kas jis yra.
MELROSE PARK, ILL.

Rugp. 8 d. reporteriui teko
atsilankyti Melrose Parke pas
pp. Krušinius, t. y. žinomą ten
fotografą. Ten rado svečių net
iš Detroito, p. Peslį, fotografą,
kuris turi studiją 4836 Vernor
Highway.
Pasikalbėjus su p. Pesliu pa
aiškėjo kad Detroite, darbai ne
pergeriausia eina, bet tikimasi
kad neužilgo ims dirbti geriau.
Melrose Parke darbai pradė
▼
V
jo eiti pusėtinai gerai, bedar
Vanduo maiste. Nėra to bių skaičius žymiai sumažėjęs.
kio augmenio kuriame ne
Rep.

rastum vandens. Kiekybė
vandens laipsniuoja įvai
riai, pagal augmenį. Da
bar pažiūrėkim į šiuos mu
sų maisto augmenis:
Žirniuose ir pupose yra
14 nuoš. vandens; ryžiuose
— 15 nuoš.; duonoje — 40
nuoš.; bulvėse 75 nuoš.; vy
nuogėse 80 nuoš.; obuoliuo
se 83 nuoš.. morkose ir ko
pūstuose 98, nuoš.; svogū
nuose 91 nuoš.; salotose 96
nuoš.; svieste 10 nuoš.; la
šiniuose 22 nuoš.; sūryje 34
nuoš.; kiaušinyje 72 nuoš.;
liesoje
mėsoje 73 nuoš.; pie
Chicagiečiai — skaitykit
ne 86 nuoš.
ir Platinkit
Tiek tai yra vandens nuo
“Dirvą”-“L. Tribūną”

CHICAGOS biržoje kyla ak
cijų ir bonų kainos, ir kaip iš
rodo dar aukščiau kils. Kurie
turėjo paslėpę pinigus dabar
pradėjo pirktis visokius bondsus ir tt.
Chicagoje užsidarius dauge
liui bankų atsirado taip vadina
mos “Currency Echange” (pi
nigų keitimo vietos), kur kei
čia pinigus ir čekius už tam
tikrą atlyginimą. Atrodo kad
privatiškas biznis vis randa bu
dus, nors didieji bizniai to ne
labai pageidauja.
APSIVEDĖ. P-lė Bigeliutė
ištekėjo už Dauderio, komunis
tų dainininko.

| ChicagosLietuvių Į
žinios
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Dabar Laikas Užsiprenumeruoti
“DIRVĄ”-“LIAUDIES TRIBŪNĄ’*’
Kaina metams tik Du Dolariais. Už tuos du dolariu gausite du
laikraščiu, kurie suteiks jums 'daug žinių ne tik apie Amerikos
Lietuvių gyvenimą, bet ir apie Lietuvos miestus, kaimus, jūsų
gimtinį kampelį, bei žinias iš viso pasaulio.

“LIAUDIES TRIBŪNA”
Telefonas Grovehill 2242
2437 W. 69th St.

Chicago, Ui.

KRATA “Vilnies” redakcijoj.
Rugp. 11 d. policija padarė už
puolimą ant komunistų dienraš
čio “Vilnies” redakcijos. Kiek
žinoma, tas padaryta delei ko
munistų neliaujamos agitacijos
prieš valdžią. Redaktorius V.
Andriulis, J. P. Milleris, P-lė
M. Savokiutė ir P. Krakaitis
buvo areštuoti. Sulyg “Vilnies”
pranešimo jie visi paleisti po
užstatu. Dabar, žinoma, pra
sidės teismas, taigi raudonieji
ims rinkti aukas “nukentėjusiems”. Taip musų broliai Lie
tuviai dirba sovietų labui, o iš
Lietuvių renka dolarius. Ka
žin ar’ ilgai dar 'Lietuviai rems
savo mulkintojus....
Rugp. 15 d. prasidėjo “Vil
nies” byla. Areštuotiems vil
niečiams užstatas padidinta
nuo $2000 iki $3000. Kuo byla
DAUG piknikų. Pereitą sek baigsis nežinia.
madienį Chicagoj įvyko apie 14
Lietuviškų piknikų. Didumoje
KARAS. Chicagoj prasidė
jie buvo pasekmingi, išskiriant jo karas tarp organizuotų dar
socialistiškų “Naujienų” pikni bininkų ir gengsterių. Jau ke
ką, kuris buvo skystas.
letas yra užmuštų iri sužeisti].
Reikia stebėtis kad savo lai Kuomet Capone buvo išgaben
ku “Naujienos” turėdavo tūks tas, tūlą laiką Chicagoj buvo
tančius žmonių savo piknikuo ramu. Dabar vėl pradėjo sa
se, o dabar beliko tik mizerni vitarpinis karas ir žudynė.
atsiminimai tų skaitlinių. So
cialistų dienraštis nesutraukš
publikos nei dešimtos dalies ką
RAGERS taisosi. Teko pa
sutraukia “Margutis” į savo tirti kad K. Ragers, kurs nese
piknikus. Atrodo kad Chicagoj nai nusilaužė ranką, pasekmin
“socializmas” nyksta.... Rep. gai taisosi. Linkėtina jam pa
sveikti greičiausiu laiku.
KLAIDOS atitaisymas. Per
eitame num. buvo pasakyta
PEŠASI už Juškos turtą. Gi
kad J. F. Budriko piknike bu minės V. Juškos, kuris nušau
vo apie 2000 žmonių. Tikreny tas Washingtone laike bonų ar
bėje gi buvo apie 5000.
Red. mijos riaušių; nepasidalina jo
_________
i
turtu. Buvus Vinco žmona, ku
LINKSMAS piknikas “Dėdės ri dabar yra ištekėjus už kito
Grybo” SLA. 260 kp. Rugp. 14 (jie buvo persiskyrę) patraukė
d. buvo surengtas SLA. 260 kp. teisman Vinco brolį Kazį, kuris
nepaprastai linksmas piknikas. pas save laikė Vinco gyvasties
Dalyviai šoko, dainavo iki 2 v. apdraudos popierius.
Vincui
nakties tyrame ore. Reikia ati priklauso $2,000. Jo buvus
duoti kreditas pp. Vizbarams, žmona sako pinigai priklauso
Palakams, Striupams, Grybams jai už auginimą jų 11 metų du
ir Valašimams už gražius pie kters.
tus. Stalas buvo apie bloko il
gio, prie kurio visi skaniai val
TRAGEDIJA del vardo. Vie
gė ir dainavo Lietuviškas dai nas Italas Chicagoje visada bu
nas. Sulyg “Dėdės Grybo” įsa vo savo tėvo vadinamas Dino
kymo buvo sugiedota ir Lietu Di Vita. Jis ir tikėjo kad jo
vos Himnas. Mat, visai netoli vardas buvo Dino. Bet jam kas
buvo Lenkų piknikas tai norė tai pasakė kad jis buvo krikš
ta jiems duot žinoti kad čia tytas “Bieno”, ne “Dino”. Už
Lietuviai piknikuoja. Buvo di tai sūnūs, persitikrinęs miesto
delis buris dainininkų ir daini rekorduose ir radęs kad jis pa
ninkių, kurių pavardžių nepasi krikštytas “Bieno”, parėjęs na
sekė surinkti.
Buvęs. mon užpuolė tėvą, perdūrė pei
liu petį ir kede sumušė galvą.
CHICAGOS elevatorių tram
vajų kompanija atsidūrė recei- z NUMATOMA DARBŲ PA
verio rankose. Teismo paskir
GERĖJIMAS
ta trys vyrai kurie ims po po
Beveik visos firmos Chicago
rą tūkstančių į mėnesį už dar je deda visas galimas pastan
bą priruošiant kompanijos sto gas sudarymui kokių nors kre
vio sąskaitas.
ditų tarp firmų kad galėjus
pradėti dirbti. Daugelis firihų
PARŪPINO darbų. Chica kad ir gauna užsakymus bet
goje apie 8000 bedarbių gavo negali jų išpildyti. Priežastis
laikino darbo rauti visas žoles tame kad neturi pakankamai
mieste, nes nuo žolių į rudenį pinigų, o kredito niekas neduo
pradeda atsirasti taip vadina da. Bet dabar, kada industri
ma “hay fever” (čiaudėjimo ir jų vedėjai pradėjo daryti su
nosių užgulimo liga). Miestas tartis padarymui kreditų tarp
paleido į darbą bedarbius tas firmų, galima laukti Chicagoje
žoles sunaikinti.
ko geresnio.

SVEČIAI iš Clevelando. Rug
pjūčio 14, sekmadienį po pietų,
atvyko Chicagon “Dirvos” va
jaus vedėjas Jonas Jarus su
šeima su reikalais ir pasisve
čiuoti. Ant rytojaus p. Jarus
kalbėjo “Margučio” dienžodžio
radio programe, nušviesdamas
reikalingumą platinti tautinę
spaudą.
“Dirva”—“Liaudies Tribūna”
neužilgo pradėš savo vajų po
visą Ameriką, o ypatingai Chi
cagoje, kur yra didžiausia sto
ka tautinės spaudos.
Po radio programo įvyko su
sirinkimas “(Liaudies Tribūnos”
redakcijoje. Susirinkime daly
vavo iš visų kolonijų Chicagos
veikėjai ir veikėjos.
Svečiai mano gryžti Clevelandan penktadienio rytą.

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į menesį
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mė
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
gyvenimo nuotikiais.
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. I
Lietuvąą metams $3.00.
Adresas:
\

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street
Chicago, Ill.
Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.

DIRVA

Kugpiučio 19, 1932

Bet turbut niekas nieka
dos to padaryti nebandys,
nes išgavimui $5,000 vertės
aukso reikalinga $50,000
vertės prisirengimų ir keių savaičių darbo.

KAS PADAROMA SU ALKANA MINIA

--------

*------- -------------------

žadėtojų, eina, vargsta ir
nukenčia.
Retas kuris kitam gero
nori, nors ir žada. Už tų
žadėjimų visada rasite pa
slėptą kokią nors savo ypatišką naudą.
Komunistų prižadai yra
aiškiausi: nuverskit kapita
listišką valdžią kad mes ga
lėtume jums ant sprandų
užsisėsti.

LIETUVA VĖL LAIMI

Kada žmonės pavalgę ir visi šalies bedarbiai, o tik
HAAGOS TARPTAU
turi pinigų, kaip buvo per maža dalis iš suvirs 100 mi
TINIAM TEISME
kelis metus laike karo ir po lijonų Su v. Valstijų gyven
karo, iš jų naudojosi viso tojų. Taigi jie neturėtų jau
traukia alaus bakalą menininkai, apie jį
ŠARKIO SMŪGIU AIDAI
kie gudragalviai biznieriai: stis labiau privilegijuoti už
Washington, D. C., Rug
svajoja
moterys ir mergelės. Net sodžiaus
paprasti darbo žmoneliai kitus bedarbius. Jie turi
pjūčio 11 d. — Lietuva vėl
LIETUVOJE
žmonės ir tie negali be jo apsieiti.
buvo prisipirkę didžiausius pažadėtus bonus, o bedar
aimėjo bylą Tarptautiniam
Turbut nėra kito žmogaus taip popu
automobilius, namus, buvo biai nieko pažadėto neturi.
Teisme Haagoj. Šiuo sykiu
LIETUVOS SPAUDOS NUOMONĖ
pasiėmę didžiausias sumas Tie bonai bus išmokėti iš ki
keturios didžiosios valsty
liaraus visoje Lietuvoje kaip Šarkis-ŽuAPIE ŠARKIO LAIMĖJIMĄ
gyvasties apdraudų, prisi šenių tų kurie dabar ką
bės — Anglija, Francuzija,
kauskas. Ir turbut nėra kitas taip lau
x
>
Musų Šarkio-Žukausko bokso rungty kiamas svečias parvykstant į Lietuvą kaip
pirko visokiausių beverčių nors turi ir moka valdžiai
Italija ir Japonija, kurios
akcijų ir tt. ir tt. Tada iš taksus, o ką gaus kiti be Ko Socialistai Tikisi
išsirašė su Lietuva Klaipė nės su Smėlingu yra atsitikimas kuris pri jis. Šarkis padarė siurprizą Lietuvai, Lie
mažai protaujančių, gerų, darbiai ?
dos sutartį 1924 m., — buvo vertė Ameriką ir ‘Europą užmiršti nors tuva padarytų siurprizą ir jam — jis ras
Amerikos
socialistų
par

iškėlusios Lietuvai bylą, esą kuriam laikui krizį, tarptautines konfe tų čia priėmimą tokį kokio nei nemano.
nekaltų žmonelių naudojo Bedarbiai veteranai galė
tija
tikisi
šiais
prezidento
ji, atleisdama Klaipėdos rencijas ir kitus galus. Tų dviejų vyrų Jis Lietuvoje butų labai ir labai brangus
si visokiausi meklioriai ku jo kovoti ir daugiau pada
rie turėjo paruošę viską ko ryti namie būdami, daryda rinkimais gauti apie 5,000,- Krašto Direktorijas pirmi kumščių smūgių aidas žaibu apskrido ap
svečias.
Tšb.
tik žmogui “reikia”. Žmo mi spaudimą ant savo Kon- 000 balsų. Jų kandidatas ninką Boettcher ir jo vieton link visą žemę, kuris ir dabar dar tebesi
nėms to nereikėjo, bet jie gresmanų, arba išrinkdami yra Norman Thomas.
paskirdama naujos direkto kartoja, nors nuo rungtynių praslinko jau
apipuolę prikalbėjo, priagi- tokius kurie pritaria bonų Jeigu, sako jie, ir negau rijos pirmininku p. Simaįtį,
pora mėnesių laiko. Šarkio kumščių smū
tavo, prirodė “naudas” iš to mokėjimui nelaukiant 1945 tų tiek balsų tai vistiek už yra sulaužius
Klaipėdos
NEIŠTIKIMA MOTERIS
juos
balsuos
tiek
žmonių
gių aidas ne visiems padarė vienodo įspū
visko, ir žmonės tuštino metų.
konvenciją.
Viena moteris, gulėdama mirties pa
sau kišenius taip greitai Keista butų kad šalyje kad bus reikšmingas pro Tarptautinis Teismas, il džio. Amerikiečiai, mėgdami smarkumą,
testas
prieš
kapitalistus
ir
tale,
liepė pašaukti savo vyrą ir pasisakė
žinoma,
ko
ne
truko
iš
džiaugsmo.
Tuo
kaip užpildė.
valdomoje demokratiškais padės stiprų pagrindą so gai svarstęs šią bylą perei tarpu Vokiečiai dar ir dabai’ tebevaikšto norinti atidengti jam paslaptį, kuri ne
Tik tam tikra dalis kie principais, kas ko užsima
tą mėnesį Haagoj, tik-ką
tesnių, neperkalbamų žmo nęs eitų į Kongresą ir pri cialistų partijos laimėjimui paskelbė savo sprendimą, iš nosis nukorę, nors savo Maksą ir glosto duodanti jaii ramiai atsiskirti su šiuo pa
kurio matosi kad Lietuva kiek Įmanydami. Jų nepasitenkinimas su sauliu.
nių dėjosi pinigus sau, tau verstų jų reikalavimus iš 1936 metais.
Socialistai
matyt
nenu

— Gerai, brangioji, pasakyk man tą
pė, žiurėjo aprūpinti savo pildyti.
laimėjo visais svarbiausiais prantamas — Šarkis, nugalėdamas Smė
.ateitį tuo ką pats turi savo Keista išrėdytų jeigu bra stoja vilčių....
punktais. Teismas nepripa lingą, brūkštelėjo tuo pačiu ir visai Vokie paslaptį.
kišeniuje, o ne tuo už ką ki vorų savininkai suorgani
žino Lietuvai racijos tik čių spaudai, kuri prieš jų rungtynes išsi
— Na tai klausyk: iš musų septynių
tam užmokės. Jie šiandien zuotų savo darbininkus ir Auksas Jurose
vienam punkte dėl seimelio juosus gyrė Smėlingo dešinę ir galvą gul vaikų tiktai vienas yra tavo....
yra laimingi; nors nedirba vestų juos į Washingtona
' — Kaip tai: tik vienas? kuris, sakyk,
Amerikos Nacionalė Ty paleidimo.
dė Įtikinėdami kad jis Šarkį suvarys į ra
po metą ir daugiau, jie ne- >riversti grąžinti alų. Už rinėjimų Taryba skelbia pa Oficialus Lietuvos Tele
susimildama....
gąbėdavoja.
— To aš tau nesakysiu, mano mielas!
tenka- išrinkti Kongresma- siremdama savo pastarais grafinės Agentūros Eltos
Tačiau ypatingo Įspūdžio padarė Šar
pranešimas, pažymėtas iš
tylūnėjimais
kad
jurose
yra
nis
pritariančius
panaiki

Gali
spėti....
kis mums. Prieš rungtynes musų žmo
Bedarbių suvedžiojimas
Kauno
Rugpiučio
11
dieną,
$28,000,000,000,000,000
ver

nimui prohibicijos.
Tarus tuos žodžius, moteris tuoj nu
nės laikėsi ramiai ir nedarė jokių neišmin
X
Dabar atsirado kiti inektės aukso, arba po 14 mili taip trumpai suglaudžia Tei tingų spėliojimų. Musų žmonės jei ir mirė, o vyras veltui stengėsi visą savo am*
*
♦
lioriai, kurie sumanė pasi
jonų dolarių kožnam ant smo sprendimą:
žį atspėti tą, ir nežinodamas kuris vaikas
naudoti iš bedarbių.
Gaila žmonių likusių be žemės gyvenančiam vyrui, “Haagos Teismas, dešim svarstė Šarkio laimėjimo galimybes tai be
yra
jo, turėjo lygiai rūpintis visais.
jokių
trukšmų
reiškė
savo
nuomones.
Kiek
Jie supranta kad alkaną Ikonos ir atsidūrusių skur moteriai ir vaikui.
čia balsų prieš penkis, nu teko tada nugirsti, visi tikėjo Šarkiui, ir,
kur nepavadinsi žadėdamas de. Taipgi gaila jų ir už Juros priklauso visiems, sprendė kad Klaipėdos Gu
jam duonos ten jis eis. Ne :ai kad, tikėdami visokiems taigi kas nori gali eiti ir pa- bernatorius turi teisę atlei kaip matome, Šarkis neapvylė. Rungty
skaitant jau gerai žinomų orižadams, prisidėję prie siimti savo dalį.
AR ŽINOT KAD—
sti Direktorijos pirmininką nių dieną, Birželio 21, -atmosfera pakito,
darbininkų išnaudotojų ko
truputį
sutirštėjo.
Pasklido
gandas
kad
jeigu tasai pirmininkas nu
—Užaugusio žmogaus širdis- turi 13
munistų, kurie ir gerais lai
sižengia Klaipėdos konfe rungtynių eigą perduos visos Vokietijos cm. ilgio ir 9 cm. pločio.
kais mokėjo Įkalbėt nepro
rencijai (sutarčiai)i arba radio stotys ir galų gale paskelbs rezulta-1
—Kupranugaris gali panešti iki šešiiį
taujantiems žmonėms jog
jeigu jis kėsinasi prieš Lie tus. Kas turėjo progos prisiglausti kur centnerių naštą.
“kapitalistinėj sistemoj” ytuvos suverenumą. (Už tą nors netoli radio aparato tas ir glaudėsi,
—Visame pasaulyje yra apie du mili
ra bloga ir reikia ją versti
Boettcheris ir buvo atleis ir tą naktį daug žmonių Įtemptai laukė
(duodant užtektinai aukų
tas. — P-bė.) Pirmininko prie radio aparatų apie rungtynes pirmu jonu aklų žmonių.
vadams puikiai/ gyventi),
—Kasmet visame pasaulyje gimsta
atsišaukimas pats savaimi tinių žinių. Na, pagaliau ir sulaukė. Ra
dabartiniu laiku yra ir kiti
40 milijonų kūdikių.
apie
neverčia kitus diręktorijos dio aiškiai pranešė kad laimėjo ne Smėlin
kurie sugalvoja kas “rei
—Pietų Amerikoje, čili valstybėj, yta
narius atsistatydinti. Boet- gas, o musų šarkis-žukauskas.
kia” bedarbiams ir vedžio
varlių
kurios švilpia.
teherio atšaukimas teisėtas.
Išgirdus rezultatus, ne vieno nervai
ja juos paskui save.
—Norėdami suskaityt vieną milijardą
Simaičio Diretorijos sudaatsileido ir ne vienas lengviau atsiduso,
Štai Pittsburge pereitą
bymas buvo teisėtas. Seime
(bilijoną),' ir skaitydami vidutiniškai po
LAISVĖS RYTAS
žiemą pradėjo bedarbiams
lio paleidimas Kovo 22 d., o tie kurie neturėjo galimybės pasinaudo šimtą per minutą, turėtume skaityt 20 me
(Minint Vasario 16tą)
žadėti visokių “gerybių”
statuto ir aplinkybių švieso ti radio patarnavimu, ramiai nemiegojo ir tų.
katalikų kunigas Cox. Pas
Prašvito rytas senai jau lauktas,
akis iš nustebimo išskėtę tik laukė ryto.
je, nebuvo teisėtas.”
—Žmogaus širdis, vidutiniškai imant,
Rausva saulutė skelbė liuosybę, •
kui jį sekė į Washingtona
Rytą visose gatvėse blykčiojo prieš saulę
per
miliutą suplaka 70 kartų, per dieną
Šis' Lietuvos laimėjimas ekstra telegramai, išleisti “Bangų” žurna
Tauta sujudo amžius vergavus:
minios bedarbių. Dabar jis
100,800 kartų, o per metus — 36 milijonus.
“Laikas sutraukyt pančių stiprybę!”
yra antras iš eilės. Pirmą
šaukia “bedarbių partijos”
lo, kuriuose buvo smulkiai aprašyta rung
Aidai
trimitų
žadino
šalį,
bylą
Haagoj
Lietuva
laimė

—Maskvoj yra didžiausias pasaulyje
konvenciją St. Louis mies
tynių eiga ir pasekmės. Iš visų gatvių,
Priminė
laikus
žilos
senovės:
jo
prieš
Lenkiją,
kuri
su
varpas, turys 5 metrus aukščio ir 19 met
te, ir ten eina paskui jį be
Žalgirio mūšį — Vytauto žygius,
Tautų Sąjungos pagelba bu iš visų kampų šypsojosi praeiviams Į akis rų aplink.
darbiai. Ką jis gero duos?
Kuomet Lietuviai del laisvės kovės.
vo mėginusi priversti Lie simpatiškas Šarkio atvaizdas. Susidomė
Nieko, tik sau gaus nomina
—Vienai bitei prinešt 2 svaru medaus,
Kada Lietuva vardu baisiausiu
tuvą atidaryti susisiekimą jimas minuta po minutes augo — net ir reikia išlėkti į darbą 100 tūkstančių kartų.
ciją ant S. V. prezidento,
Kryžeiviams, Rusams, ir Lenkams buvo,
su Lenkija. Šioj antroj by didžiausis flegmatikai, kurie Į kiekvieną
Savęs pasigarsinimui, nors
—Pro didžiausius žiūronus žiūrint,
Ir kai nuo rankos vieno Lietuvio
loj, nors formaliai Lietuvos telegramą moja ranka, neatsilaikė prieš danguje suskaitoma apie pusantro milijar
niekados nebus išrinktas.
■ Ne vienas priešas, bet šimtai griuvo.
skundikais Haagoje buvo Šarkio šypseną.
Jeigu sueis keli šimtai ar
Supratę rytą, auštančią dieną,
do žmaigždžių, akimis gi tik apie 6000.
didžiosios valstybės, pasiraNetrukus ir visas Kaunas žinojo kad
tūkstančiai bedarbių į St.
Kas metė arklą, griebėsi kardo,
—Paraką išrado Bertholdas Schwartz.
štisios su Lietuva Klaipėdos pasaulinio bokso čampiono titulą gavo mu
Louis miestą, apsunkins to
Jauni berneliai stojo kaip vienas
Myk. Zablackas.
konvenciją, bet faktinai šios sų Šarkis-žukauskas. Tą pačią dieną pa
miesto bedarbiams, nes rei
Ginti Tėvynės Lietuvos vardo.
bylos užpakalyje buvo Vo tiekė platų pranešimą ir telegramų agen
Sudundo šūviai, suskambo plienas,
kės miestui maitinti naujai
kietija, kuri pati negalėjo tūra “Elta”. Laikraščiai nepasitenkino
Krauju paplūdo Lietuvos žemė.
suėjusius.
Narsus berneliai žinojo vieną —
Užvesti bylos del Klaipėdos šiuo vienu pranešimu: šalia jo spausdino
Kiekvienas miestas turė
“
Pasiryžimas
pergalę
lemia!
’’
konvencijos tariamo sulau
tų rūpintis savais bedar
ilgus straipsnius, vaizduodami Šarkio gy
Nušvito
rytas
laisve
pražydęs,
žymo, nes ji nėra tos kon
biais, nes ten kur žmogus
venimo
kelią, patį Šarkį, negailėdami ko
Pergalės' daina linksmai aidavo.
vencijos pasirašius. Teis
per metų metus gyveno, jis
Štai vėl Lietuvis, amžius vergavęs,
mui buvo pastatyti išviso mentarų ir džiaugdamiesi musų tautiečiu
mokėjo taksus ir kitokius
Krauju, gyvybe laisvę atgavo!....
šeši klausimai, svarbiausis tokiu dideliu laimėjimu. Visi be išimties
mokesčius, todėl jam pri
Paulius Gaubys.
kurių buvo: Ar Klaipėdos Lietuviški laikraščiai patiekė skaitytojams
klauso pagalba bėdoje.
gubernatorius turi teisės bokso čampiono atvaizdus ir netrukus jau
“Bonų armija’’
TU ŽYDĖJAI ROŽE
atstatyti jo paties paskirtą visa Lietuva kartojo tik vieną vardą —
(G....)
Krašto Direktorijos pirmi Šarkis-žukauskas.
Tik tiek kiek Kun. Cox
ninką. Teismas iš visų klau
laimės St. Louis mieste de
Su vėtrom tą vakarą žaidė snaigės.
Paskutiniu laiku teko matyti vienos
Graži istoriška apysaka apie du bro
Snaigės, lyg sužydusių sodų vyšnių žiedai.
simų tiktai paskutiniame knygų leidyklos išleistą Šarkio-Žukausko
bedarbių, laimėjo ir karo
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
Tu kerėtoja žalio gyvenimo mano
punkte del seimelio paleidi portretą. Žmonės perka ir džiaugiasi.
veteranai suagituoti eiti j
go vienas kito nepažinodami, paskui
Su jom šypsodama balzgana gatve ėjai.
mo, nepripažino teisės Lie Girdi, mesime iš namų lauk abejotinos kariaudami pasižino, bet vienas jau
Washingtona reikalauti iš
tuvai. Bus įdomu iš teismo vertės miškelių paveikslus, o jų vieton ka buvo krikščionis ir savo žmones žudė.
mokėti bonus. Kas suagi
Pavasario vėjai tau krutinę kilnojo.
pilno
sprendimo pamatyti, binsime pasaulinį bokso čampioną — sa Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar
tavo veteranus ten eiti ir
Tavo juodos akys liūliavo mano, jausmus.
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
kokiais
juridiniais motiTik dabar aš galiu tavo lupas suprasti,
panešti visus sunkumus tu
vo
tautietį.
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
Kurios
atnešė
man
paraudusius
rožių
žiedus.
vais Teismas rėmėsi pripa
rėtų jaustis prasižengęs
Nuotaika
kuri
susidarė
tuoj
po
rung

kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių
žindamas Boettcherio praprieš juos. Jie nieko nelai
Ne rausvus žiedus tavo lupos man nešė,
pašto
ženkleliai nepriimami.)
tynių
vis
dar
neatslugsta.
Šarkio
vardą
šalinimą ir Simaičio pasky
mėjo, bet daug nukentėjo.
Bet aštrų, kaip spyglį, pabučiavimą tavo,
rimą teisėtu, bet rasdamas galima išgirsti visur — gatvėje, pliaže,
Prieš veteranus kalbėti
Kuris taip dvelkė pačiu žydėjimu rožės,
Reikalaukit “Dirvoje”
seimelio paleidimą visgi ne parke, kavinėje. JĮ kartoja visi baigę Į. Kurio kvapas giliai mano širdį užgavo.
yra lyg “nusidėjimas”, ta
Cleveland, Ohio
vairias derybas pirkliai, ir už jo sveikatą 6820 Superior Ave.
teisėtu.
Zarasai.
V. Dainoras.
čiau karo veteranai nėra
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—Žydai tai kaip smala:
Rugpjutis-August
jie visur ir visada musų
Sekmad. 21 Joana. Sunigaila, Bukantas
žmonėms užlenda už akių, Pirmad.
22 Ipolitas. Karijotas, linine
ir tai ne tik ką perkant ar Antrad. 23 Pilypas. Baumilas, Ringelč
parduodant, ale ir vyskupą Trečiad. 24 Baltramiejus ap. Jaunutis, Aušrinė
pasitinkant: Anava skai Ketv’tad. 25 Liudvikas kar. Liudytė, Gilius
26 Aleksandas. šilką. Gailutis
čiau kad Telšių vyskupui Penktad.
šeštad.
27 Kazimiero kimo pers. Visgirdis, Didirė
važinėjant per parapijas su
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
vizitą, visur Žydai vyskupą
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
Olgos širdies ant kiek tas lietė jos meilę
(Tąsa iš pereito numerio)
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Papasitiko
pirmiausia,
prie
nedėlis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
prie jo. Juk taip išdilo ir Merkio meilė
savo bromų. Uj, ir mes no
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.
Pertvorąpasidairiiis
prie
Nerytės
—
laikas
atliko
savo
didelį,
III
rim blagaslavenstvos....
daina
naudingą darbą, kada kitokios išeities ne
—Rokefeleris pranašauja kad ten oras karštas, tai
Dvi širdys
buvo. Skirtumas buvo tik tame kad Mer Matot mane, aš nesnaudžiu, •—Ta C-hinija buvo tokia gerovės gryžimą? Nu tai duonos kepimui mažiau ku
Nebuvo dar po saule tokio atsitikimo kys ir Nerytė mylėjosi būdami laisvi, o ši Ir šios tvoros neapleidžiu, nevožna klampynė kad net jau nėra abejonės kad ga- ro reikia. Ale ir jam pa
Ba čia gera yr’ vieta,
jos vardo visi nekentė, ir iš
kad j krūvą suleistos dvi širdys — vyriška jauna moteriška buvo prijungta jos vyrui Toli matos po svietą.
zalinas pabrangs; kiekvie čiam karšta, kaip reikia at
C-hiniečių juokėsi. Ale da
amžinu,
nenutraukiamu
ryšiu,
kuri
Olga
nas išmintingas dalykus sistoti prieš i'audonmarškiir moteriška — -neužsilįepsnotų ugnia ku
bar ji pasidarė taip visiems
Ausis
laikau
atdarytas
ri nešildytų jų krutinės ir neverstų abi visados prisiminė ir nedryso sutraukyti, Kad girtėtų ką kalb’ svietas miela kad tik apie ją ir kal sprendžia pagal savo išro- nius “demokratus” kokia
me nors apskričiame pavi
kavimą.
esybes geisti viena kitos. Taigi negalim kaipo giliai tikinti ir suprantanti savo par Šiam depresijos laike
ba ir gazietose rašo. Nedale.
tikėti kad Merkys ir O(ga išliko vienas ki eigas moteris, iki neturės tikrų žinių apie Kaip salėse taip lauke.
dyvai kad Lietuviški “bra- —Šymet Liepos mėn. bu
vo
tiek
laimingas
ir
rimtas
to nepamilę, tik, gaila, ta, jų meilė buvo savo vyro tikrą likimą. Jos širdį valdė Va Rugpjūčio 1 dieną
diagos” ją pamilo ir savo kad Susivienijimo centre
labai kebliose aplinkybėse ir labai skaus gamtos jiega, prieš kurią ji atsilaikyt ne Buvo girdėt ši naujiena
brostvose apie ją tiek daug
niekas nei paklydo nei ne Dabar kada Lietuva lai
galėjo ir leidosi, tiek kiek galima, Merkį Net iš miesto Jutika —
minga.
rašo.
palytėjo svetimus šonkau mėjo Haagos “sūdą”, drau
Atėjo kita' vasara. Nors abiejų kal mylėti, bet jos tikėjimas vistiek ją valdė Komunų politika.
—Švedai Lietuvoj išgrai lius. Tie ką kur susišaudė gas Stasys turėtų parašyt
bos, tankiai nukrypdavo link nelaimingi ir ji niekados tikėjimo patvarkymų sulau- Komunistai iš pat ryto
bę visus degtukus, dabar ar perdaug vandenio kur savo laikraštyje kad kaltas
Konstantino, Olga labiau ir labiau jautė 'žyt nedryso, todėl jų meilė buvo tyra, ne Ir ant Sekond ir Jay stryto jau sėlina patvoriais ir uo gėrė mums nesvarbu.
Vokiečių “fašizmas” už ne
kad be Merkio jai baisiai nuobodu ir ras sutepta, tiesiog šventa, be jokių kraštuti Šaukė žmones mitinguot,
stinėja kur džiūsta sūriai —Kad jus tokie razumni, siskaitymą su “demokratiz
davo priežastį jį pas save pakviesti arba numų kokie galėtų tarp mylimųjų ištikti Už jų partiją balsuot.
ir auga agurkai. Pasitai pasakykit kas labiau kan mo principais”.
pati pas jį nueiti, kad tik- jį savo akyse kituose atvejuose, ir užtai labai skaus Jie Huverį savaip teisė
kys kada tamsi, lietinga da: šuo ar uodas? Kas tei Kada Lietuviai “pralai
Ir partijas visas maišė,
matyti, jo švelnų žodelį išgirsti. Kada jis minga.
naktis, ir po tokiai nakčiai singiau išvirožys-gaus “de mėjo” Klaipėdos rinkimus
Kada Merkys iš kur gryždavo, jis vi Nerad’ geros nei vienos.
vėl išgirsime Lietuvoj deja mokrato” dipliomą.
jis kaltino Lietuvos “fašis
pas ją pribūdavo, ji beveik visada turėjo
Ir
pabaiga
šios
dainos.
tus” už nuskriaudimą “de
sada
parnešdavo
Olgai
dovanėlių,
kurias
ji
vimus
kad
pasidarė
“
nuos

—
Pivaronas
užtai
savo
gatavai paskintą gėlę, ir paduodavo su
Su
Pagarba.
tolių
”
.
kepyklą įsitaisė Picburke mokratijos nuotaikos”.
neaiškiu pasakymu jog tai jam skirta, — labai maloniai priimdavo. Jų susitikimai
taip atsargiai ir aplinkiniais keliais, kad būdavo su liepsnojančiom akim, gyvais,
jis nepagautų jos pamylėjimo jo moteriš maloniais žodžiais, net drebančiom širdim,
ka meile, — kas vertė jį drąsiau ir atvi ir kuomet sveikindavosi, arba vienas ki
tjtt
prasideda prenumeravimas
riau ją sau į širdį ir mintis įsileisti, nors tam ką paduodavo, jų pirštai taip lipšniaiISTORIŠKOS APYSAKOS, KO VISI
irgi slėpti nuo jos. Kada kelias dienas jautriai susiliesdavo kad rodos bučiuote
LAUKĖTI
KNYGA BUS 300 PUSLAPIŲ
nebūdavo Kijeve, kuomet gryždavo, taip bučiavosi, nuo ko Olga parausdavo, bet
prie jos skubėdavo kad mieste net žemė niekados nevengdavo, ir tik tada atitrauk
dundėjo nuo jo žirgo kojų, ir pirmiausias davo rankas iš Merkio rankų kada tokį
pasimatymas būdavo su ja, nors iš pavir- dasilytėjimą atlikdavo. Merkio dovanėlės
šio būdavo kokie tai reikalai pas jos tėvą. jai buvo kaip pats Merkys, tokios brangios
Tankiai Olga su savo motina apkalbė ir mylėtinos, ir ji jomis gėrėdavosi sau
davo tą jauną “Dievo atsiųstą užtarėją”, viena, slėpdama nuo motinos kad nesuži
kurio vietoje galėjo būti prie jų pastaty notų jog tai nuo Merkio, nes jautėsi jog
tas koks žiaurus Totorius. Olgai pasidarė neprideramai daro nuo kito vyro dovanas
brangus Merkio vardas, ir ji labai troško imdama. Olgai kelyje stovėjo jos vyras
girdėti ri|amiškius ką apie jį prasitariant, (arba daugiau jos tikėjimas), o Merkys
arba jeigu jo nebuvo Kijeve, su pasiilgimu vis dar varžėsi savo pagarba jai, bet jiedu
geidė išgirsti iš ko nors į miestą pribuvu nejučiomis išaugino savyje meilę, sau vie
sio užsimenant apie jį, o pati ji labiau ir niem žinomą, nuo visų slepiamą ir tvirtai
labiau stengėsi apie jį užtylėti, jausdama valdomą.
si kalta mylėjime jo.
Bet meilės, taip kaip gėlės naujai pri
Merkys kartą labai nustebo, ir jo šir augusio žiedo, negalima sulaikyti nuo pra
dis buvo naujai sužadinta kuomet Olga siveržimo: kaip gėlės žiedas saulėje kai
prasitarė: “Ak, kaip aš norėčiau kad da tinamas prasiskečia ir parodo kas jo vi
bar bučiau netekėjus....”
duje slepiasi, taip vyro ir moteriškos mei
Tie žodžiai turėjo dvejopą reikšmę; lė turi atsiskleisti, kada ateina tas laikas.
viena: jei butų netekėjus, butų laisva ji
(Bus daugiau)
mylėti, nes jis jau aiškiai matė kaip ji jį
pamilus, ir pats nepaprastai mylėjo, tik
prisimindamas jos stovį ir mokėdamas pa
gerbti tokią padorią ir rimtą moterišką
valdėsi nuo ko daugiau kaip tik pasimaty
mo ir jąusmihgų pasikalbėjimų, o tie pa
/
simatymai ir kalbąs galėjo būti amžini....
Šio periodo ženklas yra: .
Antra, tie jos žodžiai statė tarp jų sieną,
MERGA (VIRGO)
nes dėlto kad ji ištekėjus, ji negali duoti
Nuo
Rugpjūčio 22 iki Rugsėjo 23.
jam jokių vilčių būti jo ir mylėtis kaip
Ypatos gimusios šiame tarpe yra Virgo arba
jaunos širdys norėtų mylėtis.’...
Mergos ženklo ypatos. Virgo yra šeštas zodia
Tankiai Kijeve radosi naujai pribuvu ko ženklas. Virgo ženklas reiškia išminti, ir
sių iš Sarajaus žmonių, ir Merkys, kaip ir šio ženklo ypatos yra daugiau intelektualines
emocinės. Jų.viena ypatybė yra ta kad jos
Olga, troško išgirsti žinių apie Konstan negu
perdaug kritiškai žiuri j save ir j kitus.
tiną ir kad jis yra gyvas. Nei vienam nei Vyrai yra išmintingi, myli draugystę, švaru
antram jų padorumas neleido nei valan mą ir tvarką; yra linksmi ir nedrąsus. Turi sau
gotis nuo nereikalingų aikvojimų ir girtuoklys
dėlei įgauti piktos minties kad tegul jis tės,. nes nuo jų tuoj mirs.
buna žuvęs, idant jie galėtų laisvai vienas Moterys yra atsargios ir teisingos, šalinasi
prasidėjo prenumeravimas apysakos “KLAJŪNAS” — Daugelio
kito būti. Nors juos akstino vyro ir mo nuo negerų draugysčių. Buna gerosj žmonos ir
skaitytojų klausinėjimas ir pageidavimas Įsigyti “KLAJŪNĄ”
motinos. Sulauks daug vaikų. Piktumas yra
teriškės meilė geisti vienas kito, bet anks blogas joms pačioms.
knygoje išsipildo. Ši pamokinanti istoriška apysaka jau baigiama spau
tyvose jų pažinties dienose ištarti žodžiai
sdinti knygon — bus gatava anksti ŠĮ rudenį. Dabar laikas knygų mėapie “brolio ir sesers meilę” veikė ant jų,
lėtojams užsiprenumeruoti “KLAJŪNĄ” — turėsit savo knygynėlyje vi
ir jiedu patys sau tikrino kad ir paskui
sas K. S. Karpiaus-Karpavičiaus knygas-apysakas. Kurie prenumeravot
jie galės mylėtis ir būti krūvoje, nors
Konstantinas ir pareitų.
jo apysakas pirmiau, nepraleiskit ir šios.
*
*
*
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LIETUVOS
ŽEME APIAI
30c

Laikas bėgo savo paprastu greitumu
ir nepaleisdamas vykdė tai kas turi stotis.
Dabar rečiau jie užsimindinėjo apie nelai
mingą kniazių, tikėdami kad jis jau var šie Lietuvos žemlaniai yra labai aiškus, nu
visus miestus, miestelius ir bažnyt
gu bus gyvas. Olga patėmijo kad Merkį rodanti
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
apima kokia tai apmauda ir. sielgrauža rėdami šj žemlapi galėsit puikiai apsipažinkada ji sumini savo vyrą, ir ji nenorėjo ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių,
kad jis ano vardą perdaug girdėtų.
ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Reikia pripažinti didžią gamtos tai
Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.
syklę, kad trumpas nesimatymas širdis pa
Kaina:
vietiniams po 25c.
dilgina ir ilgesius didina, bet ilgas nesima
tymas viską maršdina, dildo. Ir taip tei
/ Reikalaukit “Dirvoje”
singiausia. Konstantinas dilo ir nyko iš 6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

“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.

"DIRVA”
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio
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Zarasų kraštas yra labai
5. Gyventojai
Naudingi Elektriški
kalnuotas. Per Zarasų sri Gyventojai anksčiau bu
Padargai
tį eina žymiausia Aukštai vo aplenkėję. Dabar jau
Namuose niekas kitas taip nerei
čių kalnų šaka. Apielinkėj daugumoj susipratę Lietu
kalauja elektriškų įrengimų kaip
skalbykla.
aukščiausias kalnokšnis — viai. Miestelyje yra dau
Lietuvos, Miestų ir Miestelių Aprašymai
Pratkunų kąlnas, kuris tu giausia žydų, paskiau Lie Kova už atpiginimą ga-Įsau pelnus už gazą ir gali Būdama skiepe, kur svečiai nie
-- ------- ------ ' ■
kad nepakliūva ir šeimininke retai
ri 241 metrą aukščio. Apie- tuvių, Lenkų, Rusų, Balt- zo. Akrono miestas jau an- atpiginti.
J
‘ J‘ Jeigu
T '
gazas bus nueina, skalbykla tankiausia yra už
“LIETUVOS ŠVEICARI sai buvo vadinami Azara- linkės nederlingos, smėliuo gudžių; mažiausia yra Vo tras metas kaip kovoja su pigesnis žmonės daugiau jį leista labiau negu kitos namų dalys.
sais tai A raidė atmesta ir tos.
JOS” ŠIRDIS
kiečių, Totorių (viso apie East Ohio Gas Co. už atpi vartos negu dabar vartoja, Vienok skalbimas yra sunkiausias
namų darbas. Taigi yra darbą tau
1928 metais Ministerių Ka
15 žmonių). Prekybą turi ginimą gazo' kainos. Kaip ir kompanijai bus naudos. panti atsakanti elektriški įrengimai
binetas Zarasus vėl pava 3. Zarasų laukuose kovos Žydai savo rankose. Lietu-' matyt, ginčas turės būti pa
1. Pavadinimo kilme
kuriuos galima panaudoti.
dino senuoju vardu.
Elektriški padargai kokius elek
1932
METŲ
BONŲ
vestas
išspręsti
rinkimuose
vių
tėra
trys
koperativai.
Kraštas daug, daug ken
— Lietuvos vietų vardai
triška industrija patiekia skalbyk
KUPONAI
tėjęs nuo kovų trenksmų. Trobesių mieste gražių vi Lapkričio 8 d. Miesto val
2. Miesto atsiradimas
lai yra: (1) elektriškas skalbtuvas,
— nelaimingiausis viso pa
sai
nėra,
išskyrus
viršmidyba
nori
panaikinti
dabar

Bonų kuponus galit pri (2) elektriškas džiovytojas, (3) elek
saulio “sutvėrimas”, — sa Zarasų miestas ptovi ant Kadangi ši sritis kalnuota,
nėtą komercijos mokyklą. tinę sutartį SLi gazo kom siųsti kaipo užmokestį už triškas prosytojas ir (4) elektriškas
ko Prof. Kasys .Buga. Aš aukšto kalno-salos, kuri iš taigi ji tinka mūšiams.
rankinis prosas.
panija ir išreikalauti nau
pripažystu kad nelaimin trijų pusių apsupta ežerais. 1812 metais ji patyrė Na
Kožnas moderniškas namas turi
“Dirvą” ir už knygas.
6. Gamta graži
turėti elektrišką prosytoją, nes jis
giausis visos Lietuvos “su Zarasai randasi Lietuvos poleono pėdas, kuris kelia Zarasai yra gražiausias ji) pigesnių kainų už gazą.
sutaupo darbą ir yra taip reikalin
“DIRVA”
Tikimasi kad Akronas
tvėrimas” yra Zarasai, nes šiaurės rytų dalyje. Mies vo į Maskvą. Napoleonas
gas kaip elektriškas skalbtuvas.
Lietuvos
miestelis
savo
a6820
Superior
av.
Cleveland,
O
susidės
išvien
su
Clevelankiekvienas pienburnis, kiek tas Įkurtas prie didelio Za nors ir karo žmogus, bet
Yra daug tinkamų prosytojų pa
pielinkių atžvilgiu. Delei
sirinkimui ir tinkamų kiekvienos šei
vienas tironas juos savaip raso ežero. Ežere yra kele taip buvo sužavėtas Zara savo kalnuotų ir skardžių du kovai prieš gazo kompa T Ofiso
Telefonai
Namu X mininkės reikalavimams.
kaitalioja. Iš Zarasų buvo tas gražių salų, iš kurių sų apielinkėmis jog būtinai gausumo, delei sveiko oro niją išgavimui žemesnių ?MAin 1773
KEnmore 4740W-Tuos padargus galima pirkti len
pasidarę “Novo - Aleksand- vienoje yra 40 ha ūkis. Vie buvo sustojęs pietauti ir at ir kaitrių smiltynų, pava kainų už gazą. Dabartinės .į P. J. KERŠIS :: gvais išsimokėjimais.
rovskas”, “Ežerėliai”, “Je- na salelė, vadinama Liepi minimui paliko akmeninį dintas “Lietuvos Šveicari kainos įvestos karo laiku ir Ž 1414 Standard «Bank Bid g. 2 Turėjimui elektriškų padargų rei
kad ir namuose butų suvedžio
zerosai” ir p. Bet kodėl jie nė, turi daug garsių pada paminklą, kuriame yra iš ja”. Vasaros metu į Zara yra žymiai peraukštos. Da f Baigęs teisių mokslą Cumber- f kia
ta reikalingos elektriškos vielos su
bar
gazo
gaminimas
daug
kalta peilis, šakutės ii’ lėk
<. land Universitete ir darbuojas ..
tikrumoj privalo būti vadi vimų.
sus suvažiuoja daug vasa pigiau atsieina. Kompani T su Teisių ofisu advokatų ;' jungimui kožno padargo su elektra
štė.
kada jis reikia naudoti.
nami “Zarasai”?
Zarasai Įsikūrė apie 500
Collister, Stevens ir
rotojų, rašytojų ir daili ja brangiais laikais išrinko X
Zarasai nėra Lietuviškas metų atgal. 1838 m. iš Vy- Rytinėj Zarasų priemies ninkų. Net musų poezijos
I
Kurzenberger
VAŽIUOSIT LIETUVON?—
X Su visais teisių reikalais Lietuir nėra svetimas žodis. Za džių buvo atkeltas pavietas čio dalyje, už upės, ant gra tėvas Maironis juos gražiai
kreipkitės
į “Dirvos” Agentūrą
v yiai, Slavai, Lenkai ir Rusai
rasai yra , kitkart Zarasų (apskritis) ir Zarasai tada žaus Balto ežero kranto, y- apdainuoja. Zarasų gam
J kreipkitės prie musų.
informacijų ir laivakorčių.
apielinkėj gyvenusios Šilelių pradėjo sparčiai augti. Be ra Švedų kapai, kuriuos ta augina keletą ir jaunų For a Short Time
tautelės liekana. Anot Min Be to miestas randasi ant žmonės bijo kasinėti, buk rašytojų, kaip P. Cvirką ir
DRY CLEANING
daugo 1261 metų aktų, ši didelio plento. 1897 metais tuojau mirsią. Tose vieto kitus. •
65c
v*
Men’s Suits cleaned ....
tautelė su Žemgaliais ir Zarasų mieste buvo 6370 se smarkiai kovoję Lietu Viliojančiai žavingos Za7 Men’s Overcoats cleaned 79c
Kuršiais pasivadino Lat gyventojų. 1913 m. jame viai su Švedais (Žuvėdais). rasų pliažo vietos Balta ir Ladies dresses or coats .. 79c
viais. Sielių tautelė virto buvo net 7128 gyventojai. Tose kapų vietose kadai bu Ossyda ežerų pakrantės —
Lietuviais ir apgyveno Za O 1927 m. gyventojus sura- vę, kaip padavimai sako, fiordų-fiordai raižo Baitą. Rosedale Dry Cleaning
6702 Superior Ave.
rasų, Antazavės, Dusetų ir šinėjant buvo tik 4000 gy dideli dvarai.
—No delivery—
Išsirikiavusios
prieš
gūbri

Salaku apielinkes.
ventojų. Taigi beveik per 1874 m. per Turkų-Rusų uotas kalnų viršūnes' pušys
karą buvo atsibaladoję net
Tas kraštas “Zarasais” pusę sumažėjo.
sveikina smiltėtas ežero pa
vadinosi iki 1836 metų. Tą Perkėlus Į Zarasus aps Turkų kareiviai. Taigi Za krantes. Tolyn į rytus nuo
5905 White Ave.
metą Caras’Mikalojus I va kritį, miestas liko prekybos rasai matė ir Alaho garbin tų ežerų driekiasi plati
Štai patarimas vieno darbdavio tiems
Popieriuotojas ir Maliavotojas
žiavo pro Zarasus ir pama centru. Prieš didįjį karą tojus.
smiltėta lyguma. O ją ap Taipgi atnaujinu senas grindis.
kurie dirba visai mažai. Žmogus ku
tęs gražią šio krašto gam čia buvo degtukų fabrikas, 1914-18 m. didysis karas gobusios pušų armijos, lau Nuimu nuo sienų senas popieras su
ris turi telefoną gauna daugiau dar
mados įrankiais greitai ir
tą pavadino Zarasus savo alaus bravorai ir kt. dirb Zarasų krašte paliko neuž kia palaiminimo iš šiauri vėliausios
gerai-. Neišduokit darbo kitiems be
mirštamą
paminklą.
Jis
iš

bo—nes jį galima greit pasiekti. Ką
šiometinio apkainavimo. Dar
naujai gimusio sūnaus gar tuvės. Dabartiniu laiku Za
nės kalvos. Kalva ant sa mano
bą darom ant išmokėjimo — duokit
vagojo
visas
Zarasų
apiebei, “Novo-Aleksandrovsk”. rasai apmirę. Jie yra pa
gauni padirbti ekstra užmoka dau
vo viršūnės turi didžiojo išpopieriuot dabar, o mokėsit vėliau.
Prof. Jaunius (apie 1912 čiame Lietuvos kampelyje, linkių poetingiausias aukš karo vainiką, nupintą iš
Tel. HEnderson 2136
kartų už jūsų telefono kaštus.
m.) siūlė Zarasus pakrikš už 8 klm. yra Demarkacijos ty kalnes išsišakojusiais ap laužytų apkasų. -Apkasai
tyti “Ežeriunais”. Po Di linija, už 3 klm. Latvijos kasais. Nuo Zarasų net iki šiandieną nebevaitoja: nei
s
džiojo karo Lietuvos vy siena. Per miestą neina Daugpilio (Latvijoj) lau granatų, nei karabinų, nei
riausybė Novo - Aleksand- jokis gelžkelis. Susisieki kus nueiliavo karo kryžiu sužeistųjų, nei iš negyvėlių
(THOMAS)
rovską pavadino Ežerėliais. mas palaikomas autobu kais papuoštomis kapinė ištryškusiu krauju.
mis.
Kadangi senoviškai Zara sais.
Lietuvis Dentistas
Juosia išdraikytom gal
Zarasų laukuose įvyko
vom
kalvos
beribę
lygumą
£Įiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiii!iiiiiiiiii!imiii!iimii!iii!ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iii!iiiiiim;
1304 East 68th St. n
didžiausios tarp Rusų ir
O kalvų galvas puošia bri Kampas Superior Avenue
Vokiečių kautynės. Karas
(Virš Lietuvių Banko)
gados su horizontu suei
(A. JAKUBAUSKIENĖ)
Į didžiai užgavo Zarasų kru nančių miškų viršūnių,
Tel. ENdicott 1378
tinę. Užgavo taip kad ir margų lūšnelių stogų, suri
=
Lithuanian Funeral Home
= šiandien
dar tik jie bepra kiuotų gubų rugių ir va
E
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
?fllllllllllllllllllllllllllllllll|lltllllllllllllll!lllllllllllIllilllllllllll!IIIIIIIIIIIlllllllllllllll!lllllllllllllllllllllli!ltlllllllllllllllllHIIIIII!
dedą
atsigauti.
kambarius leidžiame dykai.
=
gomis išraižytų arimų.
O kiek Zarasai kentėjo
Lietuviai kreipdamiesi reikalte prie manęs apturėsit
=
Zaraso ežeras artinantisteisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greiĘ nuo 1861-63 metų sukilimo
AR BUTUMET BENT KURIAME
giedrios
dienos vakarui ap
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo= (Lenkmečio). Daug šiame
miršta. Apmiršta taip lyg
=
nių pfer^ežimui į ir iš ligonbueių. Kainos sąžininE
krašte pasidarbavo Zarasų jo paviršių butų užburus
HOTELYJE BE
gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit.
= skambių miškų ir laukų iš kokia undinė. Saulėlydžio
Ę 6221 Edna Avenue
ENdicott 1763 E auginta Emilija Plioterąi- metu Zarasas paneria auk
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigtuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiin? tė, kuri raita po miestelius štyn kojom medžių vaini
šaukė tautie kais išraizgiotą miestą. Ka
-£iiiii<)ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiii>iiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP' jodinėdama
čius
sukilti.
Ji Joannos d’ da du balti bažnyčios bokš
|
ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS |
Are (Orleano Mergelės) tai paneria šventus savo
E Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio E dvasia apsišarvavus joja į
= Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikime ■- prLsipildykit E Dusetus ir šaukia maištą, viršūnių kryžiukus į gel
mę, varpai ir laivų irklai
=
sau tanką su Nauju žaliu ETH1L GASOLINE
surenka būrius vyrų ir jo verkia simfonijas apie mei
ja Zarasų link. Antras tų lę, grožį ir amžinybę....
metų sukilimo vadas buvo
Kada diena merkiasi ir
Jelskis.
danguje pradeda šypsotis
O kiek ašarų Zarasų lūš mėnulis, Zarasų Šveicariją
nelėse pralieta del baudžia užlieja serenados.
vos.
Taip tik pavirš galima
, =
THE COLUMBIA REFINING COMPANY
Ę
apibudinti taip visur pagar
4. Zarasų kultūrinė būkle
5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiii» ....................... .
sėjusią gamtą. Ji toki tik
Zarasui
yra
neturtin

rumoje ir yra apie Zara
Kiekvieną Sekmadienį
giausias kraštas. Smilty sus. Be Zarasų, yra gra
ten ir
Jūsų NAMAS
nai praryja visą žmonelių žių vietų ir mažesniuose
atgal •
prakaitą. Senovėje salėje miesteliuose, bet juose gy
ten ir
gali turėt tą patį
atgal ,
buvo vienuolių įsteigta mo venimas visai apmiręs.
PATOGUMĄ
SWf&W
IŠVAŽIUOJA
kykla. Saloje vienuoliai bu Laikui bėgant Zarasai
GRYŽTA
vo tvirtai įsigyvenę. Tas pakils. Miesto valdyba ža
KOKIO GALITE
Iš Cleveland ..8:20 ryto iš Pittsburgh 4:00 vakare
arba 8:30 vak.
Iš E. 55th St. ..8:29 ryto Iš Youngstown
vienuolynas
buvo
Zarasų
da
įrengti
vasarotojams
vi

TIKĖTI HOTELY
5:35 vak.
arba 9:59 vak.
Iš E. 93rd St. . .8:34 ryto
krašto kultūros židinys.
las.
1850 m. Vysk. M. Valan Zarasų apielinkėj žmo
Gaso Automatiškas Vandens
Tikietai geri tiktai kočuose.
Gazinis Automatiškas Vandens,
čius įsakė kunigams įsteig nių būdas lėtas, nuoširdus.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400
šildytojas Suteikia Hotelio Pa
ti parapijose pradines mo Jie svečius visada mielai su
togumą Jūsų Namams už Kelis
kyklas.
Apie
1863
m.
buvo
tinka.
Kaip
sako
prava

ERIE
RAILROAD
SYSTEM
Centus j Dieną . . . Bėgantis
įsteigta jau Apskrities mo žiuoją, ar pagyvenę bent
Karštąs
Vanduo Visada, Visais
M
M■
M
kykla ir 1880 m. pavadinta kiek ten poetai, jog Zara
Laikais Dienos ir Nakties . . .
“Gorodskoje /Učilišče”.
suose yra daugiausia gra
su Automatiška Ekonomija ir
REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Po didžiojo kai-o buvo žių moterų, skaistveidžių
Patogumu.
,
Mes esam pasirengę suteikti visiems'pilnas musų paįsteigta progimnazija, ku Lietuvaičių.
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
ri 1929 m. paversta į AųkšVainis Dainoras.
i Apdrtiudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau' kit mus negu ugniagesius (firemonus).
tesnęją Valdžios Komerci
jos Mokyklą. 1931 metais
J. J. LAZICKAS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
East 6th and Rockwell
ir Apdraudos Agentūra.
rudenį baigti statyti gražus
JEWELER — RADIOS
MAin 6640
3-jų aukštų Komercijos Mo 6407 Superior Ave.
kyklos rūmai, kurie yra Za
Prie E. 66th Street
6606 SUPERIOR AVE.
HEnderson 6729
rasų papuošalas.
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ISLAND”
^piii'dit
įi Lietuvos kurortus
įjga ir Birštonas šią
ją apytuščiai. Važiu
juos vasaroti tik labai
hirj miestelėnai, o ti
n® centas yra laba
lis pinigas, vasaroja'
nėso vasarvietėse, ku
labai daug Lietuvoj
savuosius kaimuose.
Kauniečiai kurie
dėl pinigiškų ar kito
metimų ir paskutini
limybę panaudoti,
traukia Į “Panemunė
Nors ši vieta mauti
vasaroti iš senu seno
ra, bet ja naudotis ]
labiausia šymet. Gan
žvilgiu tai yra reta i
prastai graži vieta,
nos pusės aukščiausi
džiais apaugęs kaina
vingiuoja kartu su K
kokią 3 kilometrus;
Nemuno pusės jaunas šilelis h' pla
to smėlio krantas,
mas pliažu, žmonių
tas kurių tirštai kib
duo ir šilelis. Nuo ]
tės iki saulėlaidžio ei
ba Įvairiausių balsi
nys, pukši Nemuno
ir kaip skruzdės tr
vairiaspalviai žmon
į “pliažą”, kiti iš ji
Amerikiečiai, bes
ją Lietuvoje ii' apl
Kauniečių vasarvit
sako kad-tai esant
“Coney Island”, tik
tį kartų švaresnė i:
ginti gražesnė.
Senasai kelias pt
nemung pasidarė ti
dėl to daugumas K
autobusais važiuoja
no galo geležinkelio
ir ten valtimis kel
Nemuną. Vos spėji
čius kilnoti keliasde:
čių, Koks didelis yr
dėjimas galima supi
"MUSŲ VILK
Nėra Lietuvoje kito to
kuris eitų kas 10 dienų

delio formato 24 puslapi

vienas žurnalas, ‘MUS&
HUSŲ VILNIUS’ gi
reikalus, rašo kuoplačiau

vadavimo reikalais, deda

žiu iliustracijų iš Paverg
vos Lietuvos. Jis ats
Amerikos ir kitų kraš
gyvenimą.
‘MUSŲ VILNIUS’ pu
jis pasirodo kiekvieną Ii

dieną kiekvieno mėnesio.
'MUSŲ VILNIUJE’
liauja žymus publicistą

kaip Prof. M. Biržiška,1
Petras Babickas, K. Bei

Herbačiauskas, Liudas G
Dovydėnas, K. Inėiura, L

lėta-Lastaskienė, Vygai

Purickis, Petras Rusėti

Šalčius, Br, Rutenberga
Tumas-Vaižgantas, J. Zis

Aldonis, Prot 1. žemaiti

lė okupuotos Lietuvos r.
daguoja V. Uždavinys.
‘MUSŲ VILNIUS’ it

žingsniais į penktus n>
rasite gražiausios medei
sitį straipsnių, gražiaus
jų, visiems artimų mii
metams kainuoja j litai

‘MUSŲ VILNIUS' pi|
se 20 lity ($2.00).

Vieną numerį gausit
susipažinti.

Rašykite

'MUSŲ VILNĮ

Kaunas, Daukanto g.

Aš Pasakysiu
Kaip Gydj

MUi
Tiktai ištepki! ištinusi:
skaudamas vietas su Em>
apriškit kojas. Naudokit

coliy pločio it gana ilgi

apsivyniotų, vyniokit nu
viršų iki kelio, kaip į

gyslose.
gyslų.
zdų.

Nebus dangų

Nebus skaudamų
Nebus'

trukdanti

Tik pasekit nurodymus
gelbės.

Jusy vaistiniu]

jusy pinigų jeigu nepa;

DIRVA

Rugpjūčio 19, 1932

io 19, 1932

Elektriški
gai
litas taip nereiįre'ngimų kaip

:ur svečiai niešeimininkė retai
ikiausia yra ūž
tos namų dalys,
yra sunkiausias
yra darbų tau- ,
triški įrengimai
udoti.
ii kokius elekitiekia skalbykikas skalbtuvas,
/tojas, (3) elek(4) elektriškas
as namas turi
■sytoją, nes jis
a taip reikalinskalbtuvas.
! prosytojų pakiekvienos sei
sms.
ima pirkti len-

ų padargų reibutų suvedžioškos vielos surgo su elektra
oti.

■ETUVON?—.
3s” Agentūrą
ivakorčių.

ems
kularKą
aug
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ANT RENDOS
JIEŠKAU apsivedimui p.ero, pasi
PARSIDUODA SIUVYKLA
mas mums nieko daugiau turinčio
vaikino. Aš esu vidutiniai
Pigiai
parsiduoda
gerai
įren

5
kambariai
su visais rakandais;
sakyti paprašė eiti sau.
pasiturinti, mylėčiau su geru vyru
radio, washing machine, ir tt. Nuo
gta
siuvykla
su
12
siuvamų
Tai mat kokią užuojautą gražiai gyventi. Susipažinkim per
ma tik $20 į mėn. Reikalinga pora
darbininkams duoda ir ko laiškus. Pajuokiančių laiškų neat mašinų, 1 prosijaima, 4 prosai, be vaikų. Platesnių žinių gausite
Rimti laiškai gaus mano 6 figūros. Reikia parduot grei
6702 Superior Ave.
kios pagalbos gali tikėtis. sakysiu.
atsiliepimą.
tu laiku, nes toj vietoj steigs
kad apie 6 vai. po pietų pa
O ar ne musų kruvinos ir
KAUNO “CONEY
S. Mergina
(3G)
klaustas valtininkas kiek jis
pūslėtos rankos išvedžiojo 11351 Nagel St. Hamtramck, Mich. kitą krautuvę.
O, žiūrėk!
SUDBURY, ONT.
ISLAND”
Kreipkitės 1248 E. 79 St.
šiądien
žmonių
yra
perkėlęs
gelžkelius
per
tokias
dyku

Močiutė jau
-------- /
I PAJIEŠKAU savo vyrą Kazimie
Krizis palietė ir didžiau atsakė kad per 700. Tai labai KAIP MIESTO VALDŽIA mas, ar ne musų rankos iš rą Jušką, iš Gineitų k., Vilkijos par.
Gali Nulipt
sius Lietuvos kurortus. Pa reikšminga palyginti tiek RŪPINASI ALKANAIS vedžiojo ilgiausius tunelius Seniau gyveno Clevelande, dabar
Trepais—
gyvena kur New Jersey. Esu dide
langa ir Birštonas šią vasa vasarotojų gausumo požiū Kol kasyklose darbai ge ir išriausė milžiniškas ka lėje
bėdoje, nedirbu, o sūnūs Kazi
Didžiausia
ir
Gražiausia
rą apytuščiai. Važiuoja į rių, tiek ir del valtininko rai ėjo ir visi dirbo tai ir syklas, iš ko susikrovė mi- mieras, kuris dabar yra 20 metų
juos vasaroti tik labai pasi uždarbio, kurio valtis teke- darbininkai ir biznieriai'lijonus, o dabar vargšą be- amžiaus, yra sunkiai sužeistas, guli LIETUVIŠKA VALGYKLA
turį miestelėnai, o tie ku lia tik 10 žmonių. Už per gerai stovėjo, bet darbams'darbį stumia į bedugnę — ligoninėje. Jeigu esi geras tėvas,
6824 Superior Ave.
atsišauk, gelbėk nors apmokėt dak
riems centas yra labai dide kėlimą reikia • valtininkui sustojus viskas pasikeitė, i tu mirk badu jeigu nori, o tarams ir už ligonbutį. Kas žinote
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
lis pinigas, vasaroja mažes mokėti 15 centų. Tokiu budu Daugelis krautuvių ir kitų. kai jiems reiks darbininkų apie jį prašau pranešti.
MARIJONA JUŠKIENĖ
1310 Russell Road
nėse vasarvietėse, kurių yra pramogaudamas valtininkas biznio įstaigų užsidarė irjjie vėl įsiveš jaunų ir pi
6820 Superior Ave.
Cleveland, O.
per
vieną
dieną
per
100
litų
labai daug Lietuvoj ir pas
darbininkai liko sunkioj pa- į nų energijos, naujiems mi
uždirbo.—Tsb.
savuosius kaimuose.
dėtyj. Labiausia nukenčia lijonams krauti.
Jurgis. PAJIEŠKAU Petrą ir Anastazi J. ŽEMANTAUSKAS
ją Liškus, seniau gyveno W. Phila
Kauniečiai kurie negali
vedę žmonės, nes kol dar
Viešas Notaras
delphia, Pa. Paeina iš Licpojaus.
Parsiduoda visose Vaistinėse.
dėl pinigiškų ar kitokių su SUIMTA LENKŲ ŠNIPAI bai ėjo gerai tai žmonių su- JAMES Restaurant Malonėkit atsiliepti, turiu svarbų į Užrašo “Dirvą”, “Vienybę“ ir
Naudokit WELDONA Tablets
reikalą.
Reikalaukit
DYKAI, pilnai iliustruo
metimų ir paskutiniąją ga
6603 Wade Park Avenue
kitus tautinius laikraščius.
lyg miestelio didumo buvo
Taipgi jieškau Juozą ir Mac? Da-!
tos 24 pusi, knygelės, “History of
limybę panaudoti, po piet Lietuvoje šiomis dieno gana daug ir kambariai bu Skali įs Amerikoniški ir Eurnpiški j levičius, seniau gyveno Cleveland'’.'
RHEUMATISM’, su nurodymais ir
valgiai.
Kainos žemos. Lietuviai prašau tuoj atsiliepti.
(35)1
130 CONGRESS AVE.
aprašymais reumatizmo perų, į
traukia į “Panemunės šilą”. mis kriminalinė policija su vo sunku gauti. Kiekviena pas
mus užeina ir buna patenkinti. |
Albina Garjoniutė-Melin cm"
I
WATERBURY, CONN.
WELDONA CORPORATION
Desk 7, Atlantic City, N. J.
UŽKVIEČIAM VISUS. 6820 Superior Ave.
Cleveland, O.
' Nors ši vieta maudytis ir sekė platų Lenkų špiegavi- šeima stengėsi kiek galint
vasaroti iš senų senovės ge mo tinklą ir suėmė keturis nusipirkti žemės sklypelį ir
ra, bet ja naudotis pradėta žmones. To šnipinėjimo is pasistatyti namelį; už vis
labiausia šymet. Gamtos at torija tokia: Liepos 16 d. ką mokėjo trigybą kainą
žvilgiu tai yra reta ir nepa kriminalinė policija Trakų (nes viskas buvo kompani
prastai graži vieta. Iš vie bare sulaikė Lietuvos pilie jos rankose); bet gyvenimo
nos pusės aukščiausiais me ti Ant. Reingoldą, kilusi iš verčiami tupėjo tą daryti.
džiais apaugęs kalnas, kuris okupuotos Lietuvos. Jisai Darbams sustojus ir darbi
vingiuoja kartu su Nemunu, 1930 m. Garliavos pašte ėjc ninkams likus be cento, už
kokią 3 kilometrus; iš kitos laiškininko pareigas, bet už ėjo gana vargingos dienos.
Šiuomi atkreipiame visų senų “Dirvos” skai • PO SENOVEI duodame $2.00 vertės knygų
Nemuno pusės — tankus pasisavinimą 1,000 litų sve Žmonės turėjo atsižadėti
DOVANŲ NAUJIEMS skaitytojams kurie
jaunas šilelis ir platus bal timų pinigų buvo iš tarny visko ir šeimos: vyrai užsi
tytojų atidą į šį naują “Dirvos” patvarkymą:
to smėlio krantas, vadina bos atleistas ir atiduotas į šokę ant prekinio vagono
patys užsirašys metams “Dirvą” prisiųsdami
pradedant su šiuo paskelbimu, DUOSIME
mas pliažu, žmonių nugul teismą. Vengdamas baus išvažinėjo patys nežinoda
$2.00, ir tiems kurie kitiems užrašys “Dir
VISIEMS SENIEMS SKAITYTOJAMS DO
tas kurių tirštai kibžda van mės jis paspruko į Lenkus mi kur ir ko. Likus mote
duo ir šilelis. Nuo priešpie ir ten pristojo į šnipus. Jį ris aimanuoja kad visokį
vą” prisiųsdami $2.00 už visą metą. Kny
VANŲ $1.00 VERTĖS KNYGŲ kurie tik
Lenkai
pasiuntė
į
Lietuvą
tis iki saulėlaidžio čia skam
mokesčiai reikia mokėti, o
gą arba knygas pasirinkit iš čia pažymėto su
atnaujins METINĘ prenumeratą prisiųsdami
ba įvairiausių balsų miši sužinoti ar Lietuviai nega neturi pinigų. Sulaikyta ir
rašo ir siunčiant aiškiai pažymekit jų vardus.
/$2.00. Pasirinkit knygas iš šio sąrašo ir su
nys, pukši Nemuno vanduo bena kariumenės į Klaipė elektros šviesa, nes neuž
dą.
ir kaip skruzdės traukia įmokėta. Matydamas tokioj
Kanados Lietuviai kurie mokės $2 prenume
prenumeratos pinigais pažymekit kokią kny
vairiaspalviai žmonės vieni Kiti trys suimti yra šie: padėtyj vieną moterį pa
ratos dovanų negaus. Gaus mokant $2.50.
gą norit. Persiuntimui pridėkit 10c štampą.
Pasienio policijos rajono klausiau kodėl neina į mie
į “pliažą”, kiti iš jo.
Amerikiečiai, besisvečiuo viršininkas Gudelis-Gudele- stą prašyti pagalbos. At
ją Lietuvoje ir aplankę šią vičius, Noreika ir Šimktis- sakė kad jos vyras kelis
Namų Daktaras
Kankintojai ir Kankiniai už Mokslą
Naudinga
knyga
turėti
savo namuose kiekvienam — aprašoma
Kauniečių vasarvietą, tuoj Mačernis.
kartus buvo nuėjęs prašyti
Aprašymas kaip tamsiuose amžiuose mokslingi žmonės buvo per
įvairios paprastos ligos ir kaip nuo jų apsisaugoti................... $2.00
sako kad • tai esanti Kaune
miesto pagalbos, bet ten ne
sekiojami už mokslą ir kas juos persekiojo. 183 pusi............ $1.00
“Coney Island”, tik tūkstan SUSEKTAS VEKSELIŲ nori nei kalbėti: sako, turi
Rymas — Garsus Romanas
tį kartų švaresnė ir nepaly
Vienuolyno Slaptybes
savo namą ir gali išgyventi
“FABRIKAS”
Garsaus Prancūzų rašytojo Emile Zola romanas. Gražus skaity
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.
ginti gražesnė.
iš jo. Miestas, ■ sako, turi
mas. Didelė knyga, 432 pusi...................................................... $2 00
Labai įdomus skaitymas. 154 pus..............................................50c
Kauno
kriminalinė
poli

Senasai kelias per A. Pa
gana
benamių kuriuos turi
Gyvenimo Mokykla
nemunę pasidarė tolimas ir cija sulaikė buvusi prisiek aprūpinti, i Moteriškė sakėŠešėliai — ir Maupassanto Raštai
Knyga pakelianti dvasią ir įkvepianti norą atsižymėti moksle ir ki
dėl to daugumas Kauniečių advokatą Kazį Marčiulionį norėtų eiti dabar reikalau
Mėgstantiems gražiąją literatūrą, apysakas iš gyvenimo, ši knyga
tuose darbuose. Labai naudinga, 235 pusi.................................... 2.00
autobusais važiuoja iki a- kuris turėjo įsirengęs tokį ti miesto pagalbos, kai vy
bus tikras malonumas. 160 pusi................................................. $1.00
tobulą
vekselių
“
fabrikėlį
’
no galo geležinkelio tunelio
ras išvažiavęs, bet negali
Dievo Galybė
Kada ir Kokiu Budu Svietas Susitverė
ir ten valtimis keliasi per kad net nustebino specialis susikalbėti.
Paveiksluota knyga apie augalus, gyvius ir jų sudėjimą, apie žemės
tus.
Pas
Marčiulionį
buvo
Būtinai susipažinkit su žemės atsiradimu — neužtenka tikėti kad
sudėjimą. Kaip tas viskas pasidaro. 174 pusi.............................. 75c
Nemuną. Vos spėja norin
Turėdamas daug laiko
“Dievas sutvėrė”. 140 pusi.......................................................... $1.00
rasta
daug
suklastuotų
vek

čius kilnoti keliasdešimt val
nutariau eiti su ja ir pasi
Dailės Milžinai
čių. Koks didelis yra čia ju selių, kuriuos jis jau ren teirauti ar negalėtų miesto
Kada ir Kokiu Budu Svietas Gali Pasibaigt
Aprašymas apie buvusius viduramžių garsiausius dailės vyrus, jų
gėsi
paleisti
į
apivartą.
dėjimas galima suprast iš to
Taipgi nelaukit “sudnos dienos” bet paskaitę šią knygą gausit su
gyvenimą, su daug paveikslų. 170 pusi....................................... $1.50
Šis Marčiulionis keletas ponai suteikti jai pagalbos.
sipažinti koks ištikro bus žemės galas. L35 pusi........................ $1.00
Pirmiausia
nuėjom į poli
metų atgal lankėsi Ameri
Jaunieji Skrauja!
“MUSŲ VILNIUS”
koje rinkdamas aukas Kau cijos stotį sužinoti kur rei
Kun. Vladislavas Dembskis
Linksmas romanas iš ponų ir prasčiokų gyvenimo Lietuvoje. Di
kia
tuo
dalyku
kreiptis.
UžAprašymai apie tą garsų buvusį ‘bedievį kunigą’, ir rašytoją, Dr.
universiteto mokinių
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnalo no
delė 308 pusi, knyga .....................................................................$1.00
Šliupo buvusį draugą. Su jų paveikslais. Knyga 164 pusi. . .50c
kuris eitų kas 10 dienų gražaus di bendrabučiui. Jis baigė ad girdę musų reikalą paklau
delio formato 24 puslapių. Yra tik
sė kaip ilgai vyras nedirba;
Orakulas — Pranašysčių ir Monų Knyga
vienas žurnalas, ‘MUS& VILNIUS’. vokatūros mokslą, bet pa
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje
‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniaus sirinko klaidingą kelią, su atsakiau kad 10 mėnesių.
Naujas pilnas Orakulas — didelė praktiškų burtų ir monų knyga,
Svarbus veikalas Lietuvos istorijos tyrėjams, kaip Lenkai pradėjo
reikalus, rašo kuoplačiausia Vilniaus
su nuspėjimais likimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių,
Pakraipė galvą ir liepė eiti
kišti katalikybę į Lietuvą ir kodėl. 264 pusi................................1.00
vadavimo reikalais, deda daug gra sigadindamas sau gyveni
kortų,
ir delno. 414 pusi............................................................ $2.00
į miesto valdybą. Einam į
---------------------------------------------------------------------------------------------------- i______
žių iliustracijų iš Pavergtos ir Lais mą ant visados.
vos Lietuvos. Jis atsidėjęs seka
nurodytą vietą, bet ten ne
Meilė ir Dailė
v
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvių
Sveikata — Svarbi Sveikatos Knyga
radom to pono su kuriuo
gyvenimą.
žingeidi knyga apie meiliškus dalykus, su 19 paveikslų. Naudin
arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą — su daugeliu paveiks
‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus —
ga
turėti
kiekvienam.
206
pusi
..................................................
$1.00
NELAIMINGA MEILĖ mums reikėjo kalbėtis; jis
lų vyrų ir moterų kūno sudėjimo ir abelnai naudingos žinios iš
jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir 30
sveikatos ir hygienos. 339 pusi................................................. S2.00
tik
2
vai.
pribuvo,
sušilęs
dieną kiekvieno mėnesio.
■
Šeduva. — Paežerių km.
Sidabrinis Kryželis
‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar gyventojas Vac. Senulis įsi- (nes pavėlavo); gerai išsi
Arba Dailydė iš Nazareto — graži apysaka iš laikų Kristaus kan
biauja žymus publicistai, rašytojai
Žinynas — visokių įdomybių Knyga
sotus. Pamatęs
kaip Prof. .M. Biržiška, V. Bičiūnas, simylėjo j pas juos buvusią traukęs,
kinimo. Kiekvienam patiks. 169 pusi........................................... 75c
Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografijos, geografijos,
Petras Babickas, K. Berulis, J. A
mus klausia kokiu reikalu
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis
Herbačiauskas, Liudas Gira, Liudas tarnaitę, A. Švogeraitę, bet
patarimų apie sveikatą ir gydymo budus, vaistus; taipgi įvairus
Papasakojau vis
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Pe brolis jam uždraudė ją ves atėjom.
Marija Bočkareva
lėda-Lastauskienė, Vygandas-Dr. J
nurodymai amatninkams, daržininkams, ūkininkams ir tt. Didelė
Labai
įdomus
aprašymas
iš
karo
laikų-apie
moterį
kuri
tarnavo
kaPurickis, Petras Ruseckas, Matas ti. Taigi jie nutarė nusižu ką iš pradžios iki galo ir
knyga, 392 pusi.............................................................................. $2.00
riumenėje
kaip
vyras.
295
pusi.
..'
..............................................
100
Šalčius, Dr. Rutenbergas, Kan. J dyti. Gerai įsigėrę Šeduvo sakau gelbėk kiek galėda
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, M
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei je, išėję atsisėdo ant gelž- mas jai, nes kitos išeities
Geografija arba Žemes Aprašymas
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
lė okupuotos Lietuvos rašytojų. Re kelio bėgių su tikslu nusi nėra. Tuoj pasodino mote
Geografija arba žemės aprašyma — didelė 459 pusi, knyga, pir
Kas
buvo
garsiausi
senovės
pasaulio
padariniai?
Šioje
knygoje
daguoja V. Uždavinys.
miau buvo $3 (tvirtais viršais $4), dabar ............................ $2.00
jie visi septyni aprašoma. Su paveikslais.
184 pusi.............$1.00
‘MUSŲ VILNIUS’ žengia tvirtais žudyti. Atbėgęs traukinis rį į kėdę ir vėl pradėjo tą
žingsniais į penktus metus. Jame merginą visai suvažinėjo ir patį klausinėti, o išklausęs
rasite gražiausios medegos, gražiau
Etnologija—aprašymas apie Žmonių veisles
Kandidas
sių straipsnių, gražiausių iliustraci ji mirė. Vaikinas sužeistas, pasakė: nesirūpink, polici
Aprašymas apie žemės tautas — apie visas veisles, juodą, baltą,
Garsaus Francuzo filosofo Voltaire romanas apie vieną jaunikaitį
jų, visiems artimų minčių.
ja vyrą suras ir grąžins į
tą, raudoną ir geltoną. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
kurs pasaulyje jieškojo gero, o rado tik blogą. 170 pusi....... $1.00
metams kainuoja 7 litai. Užsieniuo- bet sako pasveiks.
namus. Aš jam pasakiau
nių išvaizdas, tikėjimą, papročius. 117 pusi. Buvo $3.. ..,. .$2.00
‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnalas:
se 20 litų ($2.00).
kad ji pati žino kur vyras
Tautos Vainikas — Eilių Knyga
Vieną numerį gausite nemokamai Apsunkino lentų išvežimą į
Istorija Abelna
randasi ir kad jis darbo
Gražus įvairių dainų rinkinis įvairių autorių. Susideda iš dviejų
susipažinti. Rašykite šiuo adresu:
Aprašymas
senovės
tautų
gyvenusių ir veikusių garsiais istorijos
Vokietiją.
tomų. Viso apie 300 pusi, (už abu tomu tik) ............................ 50c
jieško. Tada klausia ar tu
laikais — apima nuo 2800 metų pirm Kristaus....................... $2.00
‘MUSŲ VILNIUS’
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuania
Nuo Liepos 1 d. Vokiečiai ri kokią nuosavybę, kiek
Pūsčios Dvasia
Kaip Rašyt Laiškus Lietuviškai ir Angliškai
pakėlė dar 300 proc. muitus vaikų, ir pasakė, jei turi
Puikus apsakymas ir Amerikoniškų miškų gyvenimo, baltųjų ko
Aš Pasakysiu Veltui
Knyga iš 393 puslapių, nurodanti kaip rašyti visokiausius aiškus
įvežamom į Vokietiją iš už nuosavybę ir be vaikų tai
vų su Indijonais. 324 pusi............. . .............................................. 1.00
Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose: į tėvus; vaikus, į merginas, į
sienio lentoms ir kitiems tos gali eiti dirbti ir pati sau
Kaip Gydyti
vaikinus ir visokiais biznio reikalais........................................ $2.00
Trimitas — K. S. Karpavičiaus Eiles
užsidirbsi pragyvenimą.
rūšies gaminiams.
Graži knyga romantiškų ir patriotiškų eilių, 144 pusi................. 25c
Tas . muitų pekėlimas Tada prašiau jo kad nu
Lietuvių Pratėviai Mažojoje Azijoje
skaudžiai atsilieps į Kazlų rodytų kur galima darbas
Dr.
J.
Šliupo istoriškos studijos apie Lietuvių paėjimą pačioje gi
Pažvelgus Atgal
lioje senovėje. Knyga turi 283 pusi, ir parodo žemėlapiais LieGražus socialogiškas romanas apie busintį ideališką žmonijos gy
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir Rudos, Juros, Kybartų ir-kai gauti; jis pamikčiojęs sako
uvių gyventas vietas dar 800 m. prieš Kristų........................ $2.00
skaudamas vietas su Emerald Oil, ir kurias
venimą, labai naudinga knyga. 356 pusi.................................. $1.25
Klaipėdos krašto nežinąs. Tada sakau jam
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3
colių pločio ir gana ilgą kad gerai lentpjūves, nes jos savo ga kam taip kalba jeigu neži
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į
JLP
no. Ir ištiesti čia moterims įUžsisakant “Dirvą’ siųskit pinigus ir aišviršų iki kelio, kaip kraujas teka minius eksportuodavo be
kiai pažymekit norimų knygų vardus. 6820 Superior Avenue
gyslose. Nebus daugiau trukusių veik išimtinai tik į Vokieti- nėra jokio darbo ir nebuvo
Cleveland, Ohio
gyslų. Nebus skaudamų atvirų ' žai
zdų. Nebus1 trukdančio skausmo. ją. Dabar joms eksportas pirmiau.
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa pasidarė beveik visiškai ne-j Toliau jis pradėjo savo li(Priimame Lietuvos L aisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną jų vertę)
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys
L.U-..............................
|taniją kalbėti ir neduodabegalimas.
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

IŠ LIETUVOS
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NAUJIENOS I

K. STONIS
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Rugpjūčio 19, 1932

DIRVA

IŠVAŽIUOJA LIETUVON.
LIET. ATSTATYMO | BENDROVĖS TURTAS šiems šėrininkams: PriduoRugp. 19 d. laivu “Majestic”
kit mums savo tikrus (vė
$167,000
, išvažiuoja Lietuvon šiedu CleB-VĖS ŠĖRININ
liausius)
adresus; raginkit
1 vJandiečiai:
Lietuvos Atstatymo Ben-į savo draugus ir pažįstamus,
Juozas Abraitis,
KAMS
| Leonas Grinkevičius.
drove įkurta prieš 15 metų, j šėrininkus, kad ir jie pada
‘DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
i Jie laivakortes ir dokumen-į
(Tąsa nuo 1-_t.o pusi.)
Originališko kapitalo sukel rytų tą patį. Jei kurie šėri
j tus išsirūpino “Dirvos” Agen-:
ta $392.080. Tas kapitalas ninkai butų jau mirę, kas
i taroje.
laikraščius
viešai
atsišaukti
i
cnuokart pagal geriausią žinote jų paveldėjus, pri
SVARBUS PRANEŠIMAS LIETUVOS AT SUSITVĖRĖ LIET. NA- Dar rengiasi važiuoti keletas'
’
Į vietos Lietuvių šio mėnesio pa- j Lietuvos Atstatymo Ben-I1 nuožiūrą,
atsižvelgiant
11UUZ.1UX <J, CILO1Z.
VCl^lCllLU įį tų
Llį
suokite mums tų pavelhniornip
L-i t a mėnesi.
mATiARi
. . .
■
t i i
i
STATYMO B-VĖS ŠĖRININKAMS
baigoje ir kitą
MŲ SAVININKŲ

Kas Girdėt Clęvelande-Apielinkese

SĄJUNGA

/ PASAKYKIT APIE šį DALYKĄ IR KITIEMS

Kaip matysite iš atsišau-l
Dirvos” administracija
kimo telpančio šiame nume atdara visą dieną ir vaka
ryje 1-me puslapyje, Lietu rais iki 7 vai.
vos Atstatymo Bendrovės Atneškit čia savo proxies
specialė komisija pradėjo ir visas jas surinkę pasių
savo darbą sutvarkyti arba sime jūsų įgaliotiems asme
išdalinti Bendrovės turtą nims, kas daug mažiau kaš
jos šėrininkams. Turto dar tuos.
esama apie $167,000. Taigi
šėrininkai dar galės gauti Patariu nesikreipti prie
arti pusės savo įdėtų pini svetimtaučių notarų, nes jie
gų. Todėl verta pasirūpin bereikalingai jums bran
giai paskaitys už tai.
ti. Nesnauskite.
Šiose dienose komisija iš Įsitėmykit: svarbu yra
siuntinėjo šėrininkams pa įgaliojime įrašyti šėro (ak
sirašyti ir grąžinti proxies cijos) numerius, todėl neat
(Įgaliojimus). Kaip maty eiki! be šėrų kad nebūtų
ti, visi įgaliojimai turi turė bereikalingas gaišavimas.
ti šėrų numerius ir Notaro Nepraleiskit šito reikalo
patvirtinimą.
bo atidos, nes kaip išrodo,
Visiems vietiniams pata jeigu pasiseks Bendrovės
riu kreiptis Į “iDrvos” ad turtas likviduoti, gausite
ministraciją ypatiškai, atsi- po šimtelį-kitą dolarių.
nešant savo gautą proxy ir Jeigu numesit savo gautą
savo Šerus. Čia bus išpil pi oxy, kaip padarydavo!
dyta jūsų įgaliojimas ir už seniau, sulaikysit visą dar
tvirtintas, kadangi aš esu ką ir esamas turtas visai
Notaras ir šėrininkams ga sudils ir nieko neliks.
lėsiu pasitarnauti.
K. S. Karpavičius.
DEMOKRATŲ KLUBO
— .atsilankykit visi ir turėsit
REIKALAI
g. rus laikus.
Lietuvių Demokratų Klubo, Kitų draugijų prašome tą
mitingas įvyko Liepos 28 d. dioną nerengti piknikų, kadanPrisirašė keli nauji nariai. Ka- gi šis klubas turi lauai daug nadangi buvo pusmetinis susirin rių ir visi važiuos į šį pikniką,
kimas, atsilankė gana daug na todėl jums bus nuostolių.
rių. Vienatinis netikslumas bu
Klubietis.
vo tai kad susirinkime nesima
VIEŠNIA. Pas Karpavičius
tė pirmininko ir sekretoriaus.
vieši p-lė Ona Raulinaitė iš New
Keista kad jiedu nematė svar | Yorko, atvykus praleisti Clevebos dalyvauti net tokiame su lande atostogas. Ji yra duktė
sirinkime. Bet tai ne pirmas plačiai Naujoj Anglijoj žinomo
kartas jų neatsilankymo Klubo Jopo Raulinaičio (jau mirusio)
iš So. Bostono.
susirinkimuose. Jau paprasta
kas mitingas laukti iki 9 ar ir
ONA MIHELICHIENĖ išva
ilgiau laukiant iki pirmininkas žiuoja į Columbus, O., kur šį
pasirodys, ir prireikia pradėti penktadienį ir šeštadienį atsi
bus Demokratų Partijos Vals
susirinkimas be jo. Susirinki tijos konvencija nustatymui
mą reikia vesti vice pirminin šio rudens rinkimų programų.
kui, na o nėra protokolo iš pir- Ii yra vfenintelė moteris dele
gate iš Clevelando ir atstovaus
mesnio susirinkimo, ir taip da 23-čią Ward.
lykai maišosi.
Sąryšyje su konvencija pra
Jeigu žmonės užima valdy sidės ir Demokratų partijos
boje vietas tai turi savo parei vajus. Atsilankys ir Franklin
D. Roosevelt, kandidatas į pre
gas išpildyti, bet ne. Tik tada zidentus.
jie atsilanko į susirinkimą ka
da buna rinkimai ir jie gali iš
GRYŽO iš Scrantono. Mar
to pasinaudoti, šitie ir kito tinas Meškinis nuo Thames av.,
buvo su žmona išvažiavę į lai
kie dalykai nedaro Klubui jo dotuves savo brolio Andriaus
kio gero. Jeigu gavęs kokią Meškinio, kuris buvo užmuštas
aukštesnę vietą paskui su na angliakasykloje laike darbo 1
riais nesiskaitai tai jau kenks d. Rugp. Palaidotas Rugp. 4
d. Scrantono Lietuvių kapinė
minga organizacijai.
se, iš šv. Juozapo parapijos.
Sekretoriui gi, neatsilankius Laidotuvėse dalyvavo daug ly
ar negalint pribūti, reikėtų su dytojų.
Velionis buvo nevedęs, atvy
prasti nors tiek kad priduoti ko iš Lietuvos 1909 m., turėjo
susirinkimui užrašų knygą, o 40 m. amžiaus, paėjo iš Mar
cinkonių par., Trakų ap. Bunei to nepadaroma.
Daug yra nusiskundimų iš vo “Dirvos” skaitytojas.
narių kurie Klubo valdybos bu
SVEČIAI iš Detroito. Rugp.
vo pasiųsti jieškoti darbo. Jie 11 ir 12 dd. Clevelande lankės)
įžymus Detroito veikėjai: Kun.
sako kad jie buna siuntinėjami L Boreišis, geras patriotas Lie
nuo vieno prie kito be paliovos, tuvis, kuris per daug metų dar
lyg kokie durniai, kuomet jo buojasi Detroitiečių tarpe ir
kių darbų visai nėra. Tai ko yra klebonu šv. Antano para
pijoje. Taipgi buvo J. A. Bladėl taip suvedžioti žmones, jei zis, šv. Antano parapijos var
darbų nėra, kodėl nepasakyti goninkas, gabus jaunimo lavinkad nėra ir tuo užbaigti? Kam tojas. M. Šimonis, nenuilstan
tis tautybės žadintojas katali
nuduoti prieš žmones kad rū kiško jaunimo tarpe. Jis kita
pinamasi radimu jiems darbo dos gyveno Clevelande ir veikė
Liet. Vyčių organizacijoje, ir
kuomet tas visai nedaroma?
dabar nenuilstamai darbuojasi.
DIDELIS PIKNIKAS
St. Stapulionis, žymus Detroi
Liet. Demokratų Klubas ren tiečių tarpe biznierius ir dar
buotojas katalikų tarpe.
gia didelį pikniką Andersono
Svečiai neilgai teviešėję Cle
farmoj sekmadienį, Rugsėjo 4 velande, atlikę svarbius reika
Tokio pikniko dar niekas nesu lus, atsilankę “Dirvos” redak
pas Kun. Karužiškį ir
rengė. Bus puikus orkestras cijoje,
kitur, iškeliavo atgal.
šokiams, ir įžanga bus kaip sa
K. štaupas.
koma veltui. Kuomet atvažiuo
PAS ŠARKAUSKUS lankosi
sit į pikniką, reikės nusipirkti
svečiai
iš Chicagos: Barbora
25c vertės užkandžiams ti kie
Shaulitis, Leonas Ashmont su
tų ir viskas. Taigi neužmirškit šeima, ir Lilian Yushkaitis.

Rugp. 12 d. Lietuvių salėje
buvo sušaukta Lietuvių namu
savininkų susirinkimas,
Kadangi atsišaukime buvo paminėta taksų sumažinimas ir kita pagalba namų savininkams,
atsilankė daugybė žmonių. Su
sirinkimą atidarė sumanytojas
Adv. V. J. Pugher. Keli pla
čiau dalykus žinanti pasakė ge
ras kalbas, ir dalyvavusieji susiinteresavę dalyku nutarė su
tverti tinkamą organizaciją.
Susirinkimo vedėju buvo iš
rinktas K. Valeika. Tapo išrin
kta į komitetą 15 asmenų, ku
riems pavesta organizacijos su
kūrimas. Sekanti inėjo į ko
mitetą: Adv. V. J. Pugher, -J.
V. Mitchell, J. Brazauskas, S.
K. Mazan, K. S. Karpavičius,
K. Valaika, V. Botirius, R. Andriušunas, M. švarpa,' A. Ado
maitis, B. Bindokas, J. Šimkus,
J. Kruger, J. Pečkaitis, F. Aksenavičius.
Iš jų tarpo išrinkta valdyba:
Pirmininkas — K. Valaika; pagelbininkas — S. K. Mazan,
sekretorius — V. J. Pugher,
finansų sekr. — J. Šimkus, iž
dininkas M. švarpa.

Komisijos Darbai
Rugp. 16 d. Lietuvių salėje
viršminėta komisija iš 15 as
menų atlaikė savo posėdį ir at
liko sekančius dalykus:
1. Nustatyta organizacijos
vardas: Clev. Lietuvių Namų
Savininkų Sąjunga (Cleveland
Lithuanian Home Owners Association) ;
2. Nustatyta kad nariais gaIi būti visi Lietuviai namų savininkai; mokestis į metus nustatyta tik po $1 nuo turimų
namų šeimynų (gyventojų: $1
nuo pavienio namo, $2 nuo dvie
jų šeimynų namo, ir tt.)
3. Nutarta pagaminti aplika
cijų ii- narystės korteles.
4.Išrinkta komisijos: Įsta
tams pagaminti: S. K. Mazan.
V. J. Pugher, K. S. Karpavi
čius. Veikimo komisija: J. V.
Mitchell, J. Šimkus, Andriušunienė. Legate komisija: V. J.
Pugher, J. V. Mitchell.
5. Nutarta šaukti masinis
Lietuvių namų savininkų mi
tingas Lietuvių salėje. Apie
jį bus plačiai pranešta.
6. Iždininkas ir finansų sek
retorius nutarta pastatyti po
$500 ar $1000 užstatais.
Svarbu namų savininkams
šios organizacijos svarba yra
didelė visiems namų savinin
kams. Per ją bus kovojama už
sumažinimą taksų už namus,
lotus, vandenį, elektrą, gazą ir
prieš miesto valdininkų aikvojimą žmonių sumokamų pinigų,
kuriems nuolat didinama tak
sai. Bus pagelbstima hamų sa
vininkams jų bėdose su namais
ir su nuomininkais. Bus tei
kiama legaliai patarnavimai už
pigią kainą. Bus stengiamasi
neprileisti nubalsavimams viso
kių gyventojus apsunkinančių
mokesčių, ir tt. ir tt.
Kitos tautos turi tokias or-,
ganizacijas, o kurios neturi tai
skubiai organizuoja.
Lietuviams ši organizacija la
bai reikalinga ir padarys daug
naudos. Bet reikia saugotis į
šį biznį neįsileisti nudėvėtos ir
viską ardančios Lietuviškos po
litikos. Visokių srovių Lietu
viai turi namus ir visiems vie
nodai rupi savų reikalų gyni
mas.
' Rep.

KURIE LIET. Atstatymo fi
ves šėrininkai padavėt savo ad
resus “Dirvos” administracijon
ateikit atsiimt savo laiškus su
įgaliojimais (proxies).

chtovės šėrininkus, gyvenan I laikų aplinkybes, buvo įves- dėjų vardus su pavardėmis
KUMŠTYNĖS.
Clevelandie- čius Amerikoje ir Lietuvoje, į tinamas į įvairias pramones, ir adresais. Padarykite tai
čiams labai patiko Šarkio lai kad visi šėrininkai šitai ko- Lietuvoj ir Amerikoj. Nors laiko negaišuodami. Pasi
mėjimas
i
. .. . čampionato,
, , -- ir labai
, jmisijai
parduotu savo tikrus buvo veikiama didžiausiu skubinkite mums suteikt
inejo i mada kumsciuotis tarp
,
, , v ..... .
savęs, čia kumščiuojasi visi l
esus, kad paskui Sitais atsargumu, tačiau netikėti pagalbą, nes čia reikalas
be skirtumo luomo. Tik pa-Į adresais butų galima šėri- pavojui palietė ir mus, kar svarbus ir būtinas, liečiąs
veizėkite: Daktaras išmušo kai- į pinkams išsiuntinėt pakvie- tu su tūkstančiais kitų įstai kiekvieną šėrininką. Pagellį aptiekonui, kunigas ištaisė :f. •
skūrą vargoninkui, elektros in-!timaS 11 lSa)10Jimus ai DU gų. Dabar Lietuvos Atsta bėkit mums sudaryti legažinierius išmušė akį bučeriui;!pavalius, tokiais keliais SU- tymo Bendrovė turi šiuos lišką Bendrovės šėrininkų
gyyanašlė kitai tokiai pat drau- įdarant
reikalingą balsų investmentus: Lietuvoje — susirinkimą su reikalingu
gei nurovė kudlas. O kiek dar. sLajtliu busiančiam susirin- “Nemuno” ir “Ringuvos”
kvorumu, kad butų galima
tokiu faitu kuriu nei nesu-1, .
.t
.
....
...
seki/
‘
[kimiu, kuriam būtinai reikia akcijas, ir Lietuvos Kredito sutvarkyt Lietuvos Atsta
Bet šv. Jurgio parapijonai konstitucijos
laujamo Benko akcijų; visų šitų ak tymo Bendrovės reikalus,
matydami kad yra skriauda, kvorumo.
cijų vertė dabar yra apie ar ją likviduot, išdalinant
nes nei vienas iš jų negavo nei
$47,000.
Amerikoj: Ameri šėrininkams likusį jos turtą.
Susirinkimas
pasiūlymą
garbės žodžio už pasižymėjimą,
sumanė už tai atsilyginti: jie- priėmė; į komisiją paskyrė can Home Builders Corp.
Lietuvos Atstatymo Ben
rengia didelį pikniką Neuros šiuos šėrininkus: Juozas J. Šerai verti apie $20,000;
darže, Brunswick, O.. Jiegų iš
Sodus, Mich.; Lietuvos Laisvės Paskolos drovės Šėrininkų Komisija
mėginimui kviečiami visi: peš Bačiunas,
Kvorumui sudaryti:
tukai, bėgikai, kumštininkai, Juozas Ambraziejus ir Dr. bonai $5,000, ir nuosavas
drutuoliai, bolininkai, valgyto Bladas K. Vencius, Brook namas New Yorke prie 8th
J. J. Bachunas,
jai, ir Visi kiti kurių čia nepa lyn, N. Y.
Avenue, vertas $95,000. ATabor Farm,
žymiu. Visi gaus geras dova
belnas
turtas
vertas
apie
Sodus, Mich.
nas už pasižymėjimą.
Piknikas įvyksta ši sekma Ką turi daryti šėrininkai $167,000.00.
Joseph Ambraziejus,
dienį, Rugp. 21 d.
Dabar ši komisija šiuo at Kaip matome, Bendrovės
Parapijonas.
168 Grand St.,
sišaukia į visus Lietuvos turtas yra dar nemaža su
Brooklyn, N. Y.
Atstatymo Bendrovės šėri ma, bet kol negalima Ben
Dr. B. K. Vencius,
ninkus, ir visus prašo pri- drovės reikalų pertvarkyti,
498 Grand St.,
duot savo tikrus adresus, že tas visas musų turtas dyla.
Ir
sudils,
jei
šėrininkai,
kaip
Brooklyn, N. Y.
miau pasirašusiems komi
SĄJUNGIEČIŲ išvažiavimas.
jau
sakyta,
juo
nepasirū

Pereitą sekmadienį įvyko link sijos nariams, kad galėtume
NEILGAI reiks laukti iki pa
smas Moterų Sąjungos 36 kuo- visiems išsiuntinėti tam tik pins.
nos šeimyniškas išvažiavimas rus pakvietimus, įgaliojimus
Norėdami to neprileist, tirsi! ką “Dirva” rengia ir ką
Willoughby paežeryje/ Visos
šiuo paantriname savo vi- naujo duos savo skaitytojams.
sąjungietės su savo šeimyno (Power of Attorney) ir vi
sus
paaiškinimus.
Mums
rei

mis suvažiavo pas kuopos pir
mininkę A. Navickienę Lietu kia teisingų visų šėrininkų
vių Kaimelyje, kuris randasi
labai gražiame žaliame gojely adresų, nes senieji adresai,
je. Ten visos dalyvės valgė, koki yra Bendrovės knygo
dainavo, linksminosi. Kiti ėjo se, žymioj dalyj yra jau pa
į ežerą maudytis.
only
Rd. Trip
senę, ir todėl jai pasisiųsti
Girdėti sąjungietės žada ne
between
CLEVELAND
and
BUFFALO
užilgo rengti kitą tokį išvažia įgaliojimai šėrininkų nepa
vimą.
Sąjungietė. sieks. Kaip greitai atsišauks
Autos, any size, carried for only $3.75
($4.75 July 1st to Sept. 14th inclusive)
kvorumui reikalingas šėri
Why
drive
when you can put your car aboard
ninkų skaičius, taip greit
for less than the cost of oŪ and gas?
bus sušauktas legališkas su
More restful.. . cheaper . . . and saves a day.
su DOVANOMIS .
Steamers each way, every night, leaving
sirinkimas, kuris išspręs
atsižymėjusiems.
at 9:00 P. M., May 15th to November 1st
Bendrovės
reikalus,
kiek
suRengia Šv. Jurgio parapijonai
Cleveland
and Pt. Stanley, Canada, Division
priešingieji Kun. V. G. Vilku- sidėjusios aplinkybės leis,
July 1st to September 5 th inclusive on Friday,
šėrininkų naudai. Bus per
taičiui
Saturday and Sunday only . • . $3.00 ono way;
$5.00 round trip. Any car only $3.75
tvarkyti visi B-vės investSekmad. Rugp.-August 21
NEUROS DARŽE
riientų, nuosavybių ir turto
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT CO.
East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Ohio/
Piknikas bus smagus, su dau- reikalai, o jei nebus kitos
geliu įvairių žaislų ir su graAsk your Local Tourist or
Ticket Agent for new C&B
žiomis dovanomis atsižymėju išeities, tai Bendrovę likvi
Line Folder, including Free
duos
ir
likusį
turtą
proporAuto
Map and details on
siems. įžanga tik 25c. ypatai.
our All-Expense Trips.
Trokas išeis 10 vai. ryto nuo cidnališkai šėrininkams iš
Liet, salės. Už round trip nu dalins.
vežimą 25c.

Iš Collinwood

Jo ^NIAGARA FALLS
One Way

PIKNIKAS

Kviečia komisija.

L AUNER’S
—Specials visai Savaitei—
VALGYKIT Žydišką DUONĄ
Didelė Žydiška duona 12c.

maža (5c

Groseriai, Rūkytos Mėsos ir tt.
Viskas labai žemomis kainomis
NUPIGINIMAI

Važiaviuas j Lietuvgdar Nepasibaigė

NAUJAS SAVININKAS
Buvusioj Pelwalio krautuvėj G502
Superior Ave. dabar randasi nau
jas savininkas ir užkviečia visus tos
Įstaigos rėmėjus remti ji kaip se
niau. Čia užlaikoma po senovei
saldainių, groserio, ice cream, pieno,
mals ir hops, ir mokyklai reikmenų.

E. Warren Confectionery
6502 Superior Ave.

Joe Raulinaitis
6903 Superior Avenue
AVALŲ TAISYMO VIETA

Puiki, gerai įrengta avalų taisymo
dirbtuvė su visomis vėliausiomis
mašinomis. Darbas garantuojamas.
Patarnavimas greitas. Kainos že
mos.
Kviečiame Lietuvius atnešti
mums visą avalų darbą.
(33)

JAU PASKUTINE DIENA
Šeštadienį — Didžiausio Išpardavimo Šioje
Apielinkėje
VISKAS BUS IŠPARDUOTA
Paskutiniai likučiai — Puikus Vyrams ir Vaikinams

SIUTAI

$5

KITOS EKSKURSUOS
KURIE NORI IŠVAŽIUOTI Į 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 is šių Ekskursijų —
Laivas

Išplaukia

Manhattan
Paris
Kungsholm
Fretlerik VIII
Leviathan
Berengaria

Rugsėjo 7 d.
Spalių 8
Rugsėjo 15
Rugsėjo 17
Rugsėjo 20
Rugsėjo 29

Per

Hamburg
Francuziją
Klaipėdą
Klaipėdą
Bremen
Southampton

KELIONEI DOKUMENTŲ kreipkitės j “Dirvos” Agentūrą

Kreipkitės dabar — pasirinkit sau tinkamus

THE KRAMER & REICH CO.
7002-01 Superior Ave.

Ohic
In the
Canada
Litiniai
Ai

6820 S

No. 3

Dd
1R Dd

$120,0(
Wash
skirta ■
jimui f
ŠIUOS'
turės b
daugiai
masinei
duos di
vaitę, i
ma alg
toriai f
džia nu
Valst
iš to fo
simui, i
sumą j
džios n
Apie
gaus da:
lių budi
New
vykios
unija s
darbo į
algas d
mokami
duodam
nes siui

Cadiz,
metų st
kitų sav
deda ve:
kystės is
darbą lž

KASDIEN

1641 East 49 Street
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Kreipkit& i„« i:

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue

....................................... llilBUHM—■IHlITT------- f

Cleveland, Ohio

:'~~r->——------ '---------- ------ :

Jieško
Colo. nių dai
upėje ir
kodami:
randa, t
. 50c verb
Nepat
radime
biams t(
Ii nepai
mas.
Daug
trusiasi
ir Kalife
sukrapšt
talo už i
na.

Amerik
ganizacijc
vajų už j
lyje penk
tikslu d
skaičiui <
Taipgi
ti kad vis
taigų tar
penkias (
kad butų
daugiau
Sutrum
t? ir. dai
galima ti
bu dalį bi
bar oris!
000.

