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BRITŲ KONFEREN PERSKRIDO ATLANTIKĄ IR EUROPOS
CIJA PASIBAIGĖ
Ottawa, Ont., Canada. —
Britų imperijos ekonominė
konferencija pasibaigė 20
d. Rugpjūčio, kanuolėms
šaudant ir trimitams gau
džiant. Ji tęsėsi mėnesi lai
ko. Padaryta keletas reik
šmingu sutarčių tarp Ka
nados, Anglijos, Australijos, Pietų Afrikos ir kitų
Britiškų kolonijų.
Per metus laiko iki Lie
pos 31 dienai iš Kanados
buvo eksportuota kviečių
182,803,382 bušeliai, arba
45,733,000 buš. mažiau ne
gu metai pirmiau.

•---- - --------

SKIRIA $5,000,000 DI VIENO MĖNESIO CIGARETŲ GAMYBA
DINIMAMS IR GERI
Suv. Valstijose per Lie
NIMAMS FABRIKŲ pos mėnesį buvo pagaminta

Anglas lakūnas Mollison
Rugp. 20 d. atskrido savo
mažu lėktuvu iš Airijos Į
Ameriką, pirmutinis pasek
mingai perlėkdamas Atlantiką iš rytų į vakarus. Jis
pralėkė 300 mylių kelio ir
nusileido New Brunswicke,
Kanadoj. Nors galėjo lėkti iki New Yorko, nes turė
jo gana gazolino, bet buvo
perdaug nuvargęs.
Jo lėktuvas yra mažiau
sias iš visų kokis kada per
lėkė Atlantiką.

9,534,022,433 cigaretai. Per
Pranešimai skelbia kad tą pat mėnesį pernai buvo
U. S. Steel Corporation ža pagaminta 10,699,528,523.
PRADEDA BAUSTI UŽ
da neužilgo pašaukti į dar Per Liepos mėnesį sunau
POLITIŠKAS
ŽUDYNES
bus apie 18,000 darbininkų. dota tabako 24,296,142 sva CURTIS UŽ PALIKIMĄ
* 5ti *
Beuthen, Vokietija. —Už
rai (pernai 27,253,731 sv.).
PROHIBICIJOS
nužudymą
komunisto, pen
New York, Rugp. 23 d.— Didelių cigarų per Liepos Topeka, Kansas. — Suv.
ki
Hitleriniai
fašistai tapo
United States Steel Corpo men. pagaminta 18,409,600 Valstijų Vice Prezidentas
nusmerkti
mirti.
Tai buvo
ration skelbia kad ji pa (pernai 24,657,613).
Curtis, kuris su Hooveru pirmutinė mirties bausmė
skyrė $5,000,000 didinimui Cigaretų gamyba sulygi vėl kandidatuoja ton vie
ir gerinimui savo dirbtuvių namai didelė. Paskaitykit ton, savo kalboj “sausoje” nuo įvedimo jos, su tikslu
ir įtaisymui naujų įrankių. kiek išeina jų per metus ir Kansas valstijoje pasakė sulaikyti šalyje politiškas
Korporacijos vedėjas sako tada suskirstė į pakelius iš- kad jis priešingas panaiki kovas ir žudynes.
Hitleristai prieš tai labai
kad neužilgo turės prasidėt skaitliuokit kiek pinigų už nimui prohibicijos.
pasišiaušė
ir reikalauja kad
reikalavimas, pirkimas vi cigaretus per metą išlei Hoover pasisakė prita
tie
penki
fašistai
butų pasokių gaminių, todėl reikia džiama.
riąs prohibicijos keitinimui, liuosuoti.
jau dabar pradėti ruoštis
pasigerinimui “šlapiems”, o
gamymai.
S. V. INEIGOS SUMA Curtis pasigerina “sausų
HITLER NORI APV4lRAmerikos išdirbėjai ben
ŽĖJO
jų” grupei, ir pradės me
ŽYT RUSIJĄ
drai tiki kad turės prasidė,- Washington. — Šio fis- džioti balsus abiejose pu
ti reikaįąvimas įvairių da kalio mete vidaus ineigos sėse.
Vokietijos fašistų vadas
lykų užpildymui nykstan buvo $1,557,729,042, arba
Hitler pareiškė kad visos
čių. Ypač plieno išdirbėjai $870,4991,711 mažiau. <negu
TROCKIS PRANAŠAUJA kapitalistinės valstybės tu
New Yorke, 55 rūbų siu žino kad tas bus reikalin 1931 metais.
rėtų susidėti į bendrą ir
KARĄ
vyklos pasirašė su siuvėjų ga. Taip buvo po karo, ka Šymet ineigos turėjo su
įvesti ekonominę diktatūrą,
unija sutartį 44 valandų da laike pasaulinio karo su mažėti del to kad sumažė Berlinas. — Buvęs sovie suvaržant Rusiją, Chiniją
darbo į savaitę, nemažinti sidarė didelis susidėvėji jo uždarbiai biznių, fabri tų karo komisaras Leonas ir Indiją nuo naminės ga
algas daugiau kaip dabar mas, nykimas, po ko užėjo kų ir paprastų darbininkų. Trockis rašo viename Bėr mybos, nes kitaip Anglija,
imo laikraštyje kad neiš- Amerika ir Vokietija bei
mokama, ir kad nebūtų iš periodas atnaujinimo. Da
vengtinai turės kilti karas
duodama darbas Į privati bar irgi tas pats pasikar
STREIKUOJA PRIEŠ tarp Rusijos ir Vokietijos kitos industrinės šalys tu
nes siuvyklas.
toja. Per kelis metus ne
rėsią bankrutyti. Tik iš tų
TELEFONĄ
kaip greit Vokietija patek
buvo reikalinga, bet dabar
šalių anos nekultūringos
Cadiz, O. — Po penkių vėl išsidėvėjo ir su laiku tu Kansas valstijoje pradė tų į Hitlerio rankas.
šalys galėtų viską pirkti ir
jo streikuoti telefonų lai Trockis pataria sovie
metų stovėjimo, perėjus i rės būti atnaujinta.
pagerinti
jų darbininkams
kitų savininkų rankas, pra Pirkimo prasidėjimą ne kytojai prieš kainą už tele tams mobilizuoti keleto kle- gyvenimą, sako Hitler.
deda veikti Scip puodinin reikia suprasti kad darbi foną, kuri dabar išrodo per- sų rezervus kaip greit gaus
kystės išdirbystė. Paimta Į ninkai ims viską pirkti, ku brangi. Žmonės neatsisako žinią kad fašistai paėmė NORI APSAUGOT NUO
darbą 120 darbininkų.
rie neturi pinigų. Pirki išimti telefonų iš savo na Vokietiją į savo rankas.
ĖJIMO JO PĖDOMIS
mas prasidės tarp fabrikan mų, bet nenori mokėti dau
Pat Crowe, buvęs garsus
giau
kaip
po
$1
į
mėnesį
už
KUNIGŲ PRIEŠAS NO
Jieško aukso. Denver, tų, gelžkelių ir kitokių di
banditas,
traukinių plėšikas
RI VALDYT MEKSIKĄ
Colo. — Apie 10,000 žmo delių išdirbysčių ir įmonių. jo naudojimą.
ir
vaikų
vogikas, rengiasi
Vera Cruz, Meksika. —
nių darbuojasi Colorado Jos sau reikalingus pinigus
upėje ir pakraščiuose jieš- tuoj sukels ir paduos užsa IŠKOVOJO BRANGESNĮ Pulk. Adalberto Tejeda, di vykti į Prezidento Hoovero
kodami aukso. Nekurie su kymus joms reikalingų iš MOKESTĮ UŽ PIENĄ delis dvasiškuos priešas ir šaukiamą Biznio konferen
Iowa valstijoj sustreika radikalas, tapo pastatytas ciją, kur duos pasiūlymus
randa, bet nedaugiau kaip dirbinių.
vo
ūkininkai prieš žemumą kandidatu į Meksikos prezi kaip kovoti už sulaikymą
50c vertės i dieną. ‘
kainų
jų produktų ir atsi dentus, nors rinkimai bus didėjimo prasižengimų šiais
Nepatyrusiems aukso su
BIRŽA
VEIKIA
blogais laikais. Jis sako kad
sako
siųsti
juos į miestus. dar už poros metų.
radime žmonėms, bedar
vargo
prispaustas jaunimas
biams ten nuėjus yra dide New Yorko akcijų biržo Pieno ūkininkai streiką Tejeda yra Vera Cruz
li nepatogumai ir sunku je gyvumas tęsiasi. Dau laimėjo: jie dabar gaus po gubernatorium. Jį remia daugiausia linksta prie nu
mas.
gelio korporacijų akcijos $1.80 už 100 svarų pieno. darbininkų ir ūkininkų par sižengimų ir iš jaunimo iš
sivysto plėšikai, žmogžu
Streikas del kitų ūkio tijos.
Daug aukso jieškotojų vėl pabrango.
džiai ir kitokie niekšingi ir
produktų
tęsiamas.
trusiasi kalnuose paupiais Rugp. 23 d. pardavimas
kenksmingi visuomenei gai
Kiek
ūkininkai
daugiau
IŠMAINĖ KVIEČIUS
ir Kalifornijoj, kur nekurie ėjo toks didelis kad išpirk
valai.
UŽ KAVĄ
sukrapšto to brangaus me ta 4,570,000 akcijų. Tai y- iškovos tiek brangiau mies
talo už 80c iki $1 per die ra vienas iš1 didžiausių ak to gyventojai turės mokėt. Chicago. — Grudų kainų
GERA PREKYBA
stabilizavimo korporacijos
ną.
cijų pardavimų.
JAPONIJA
DARBUOJA

valdyba
praneša
kad
nese

Per
Liepos mėnesį Suv.
Iš daugelio miestų atei
Amerikos darbininkų or na žinios kad pradėjo kilti
SI MANDŽURIJOJ
nai buvo apsikeista 25,000,- Valstijos eksportavo į ki
ganizacijos pradeda bendrą įvairių reikmenų kainos ir Mukden. — Sekančio mė 000 bušeliai kviečių ant tas šalis už $28,000,000 dau
vajų už įvedimą visoje ša krautuvninkai pradėjo pir nesio bėgyje Japonija pasi 132,000,000 svarų Brazilijos giau negu importavo.
lyje penkių dienų darbo su ktis jų kuodaugiau kad ne ryžus “išvalyti” iš Mandžu- kavos. Jeigu pritruks šio Ta suma reiškia $25,000,tikslu duoti daugesniam būtų užklupti dar aukštes rijos visus Chimy kareivius. je šalyje kavos, valdžia pa 000 daugiau negu buvo per
skaičiui darbininkų darbo. nių kąinų.
Japonija reikalauja kad ki sipelnys parduodama turi Birželio mėnesį ir $22,000,Taipgi pradėta reikalau Taipgi skelbiama kad pa tos valstybės nesikištų į mą kavą.
000 daugiau negu Liepos m.
ti kad visi S. V. valdžios įs didėjo reikalavimas darbi Mandžurijos reikalus.
1931 metais.
taigų tarnautojai dirbtų po ninkų tam tikruose darbuo
PENNSYLVANIA GELŽ- Viso prekių per Liepos
penkias dienas į savaitę, o se, nors tas sunku patėmy- San Francisco, Cal. — KELIS ŽIURI ATEITIN mėn. išvežta už $107,000,kad butų paimta į darbus ti ir daugybė bedarbių vis Galutinai tapo užtvirtinta New York. — Pennsylva 000.
daugiau žmonių.
budavojimas milžiniško til nia gelžkelio linija ruošiasi Importuota už $75,000,dar vaikščioja be darbo.
Sutrumpinus darbo savai
to per San Francisco užla skolinti iš valdiškos rekon 000.
tę ir. darbo valandas bus PRADĖJO DIRBTI. Alton, ją iš San Francisco į Oak strukcijos finansų korpo Per Liepos mėnesį aukso
galima tuoj aprūpinti dar III. — čia pradėjo dirbt West land miestą. Tas projektas racijos apie $20,000.000 ge eksportuota už $23,747,000,
bu dalį bedarbių, kurių da- ern Cartrige dirbtuvė. Sako kaštuos $75,000,000 ir bus rinimui savo kelių ir įren kuomet Birželio mėnesį bu
har nriskaitoma i 10,000,- ma paėmė apie 1000 darbininkų darbo del 6,000 darbininkų gimui elektriškų lokomotį- vo eksportuota už $226,000.
darban.
Rep. per pusketvirtų metų.
vų.
117,000.
$120,000,000 KELIŲ BU' DAVOJIMUI
Washington. — Yra pa
skirta $120,000,000 budavojimui federalių vieškelių.
Šiuose darbuose sakoma
turės būti naudojama kuodaugiausia darbininkų, ne
mašinerijos; darbininkams
duos dirbti 30 valandų Į sa
vaitę, ir turės būti moka
ma algos kokias kontraktoriai gavę darbą, su val
džia nustatys.
Valstijos gali reikalauti
iš to fondo pinigų kelių tie
simui, dadėdamos po tokią
sumą pačios kiek iš val
džios norės gauti.
Apie 250,000 darbininkų
gaus darbus prie tų vieške
lių budavojimo.
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AMERIKONO ĮSPU DIS
RUSIJOJ, LENKIJOJ
William McDermott, Cle- šiškumas, kurį tačiau pri
velando dienraščio Plain ėmiau džiaugsmingai.
Dealer bendradarbis, šią Man buvo įdomus tas ap
vasarą apsilankė Rusijoje, sukrus, gražiai šypsąsi lipkur jam perkalbėtoju buvo šnapirštis konduktorius. Jis
Lietuvis iš Bostono, drau buvo šlykštaus tipo, apskrigas Vodapolas. Apie Rusi taburnis, su mažom, paniują aprašo įvairiai, visur pa- rusiom, kiaulės akim, patėmydamas prastumą, sto darytom prigavikui. Jisai
ką švaros vietose ir žmonė buvo, kaip bolševikai saky
se ; stoką reikmenų ir visko tų, auka sistemos. Bet tu
kito. Vienu žodžiu, rašo riu sakyt kad ištrukus iš
taip kaip patyrė, kaip per komunistų sistemos reikėjo
gyveno. McDermott važi džiaugtis nors tokia siste
nėjo po Rusiją nuo Lenin ma. Buvo malonu nors už
grado, Maskvos iki Odesos. pinigus nusipirkti patogu
Iš Rusijos pervažiavo į mą.
Lenkiją. Patekus iš sovie Bet tokios rūšies grobitų karalystės į kapitalistiš šiavimo, kyšininkystės, ne
ka šalį, pajuto didelį skir rasi Rusijoje. Rusijoje ta
tumą ir atsigaivinimą. Ra ve greit apvogs, iškrapštys
do švarius gelžkelių vago kišenius (jam pavogė laik
nus, vandens atsigėrimui ir rodėlį Kharkove), bet Ru
tarnautojai švariose unifor sijoje valdžios patarnauto
mose. Visur stotyse yra jams nereikia delnus “tep
užkąsti ir išsigerti ir ciga ti”. Rusai padarys viską
rų įvalias, ko Rusijoje var svetimam ir neims kyšio.
Rusijoje tiktai hotelių
gu kur galėjo rasti.
tarnaitės
labai džiaugiasi
Lenkų kiaulystės
jeigu
padovanoji
joms vy
Tik pabuvęs dešimts minutų Lenkijoj jautėsi daug riškas šilkines kojines: dė
smagiau, toks didelis skir vint ilgą andaroką, mergi
tumas tarp Ruriins ir I/m- na jaučiasi puikiai pasirė
kijos tvarkos, traukinyje, džius jeigu gauna dovanu
sako, nors ir Lenkijoj susi ir vyriškas šilkines kojines.
grūdę, bet ne taip kaip Ru Rusija pilna smulkių va
sijoje. Jis važiavo antros gilių (taip buvo ir seniau),
klesos vagono kameroj su rašo McDermott. Jie va
kitais penkiais vyrais, nors gia viską nuo paklodės iki
ten vietos buvo del trijų. šmotelio popieros. Tik jei
Atėjus nakčiai, sako, mes sugaunami, pasakojo j airi
turėjom sėdėti susitraukę Vodapolas, už apvogimą ki
vagone iki pasieksim Var- tos šalies žmogaus griež
šavą. Toliau štai kaip rašo: čiau baudžiami.
Rusijos gelžkelių stotyse
Aš sumaniau palikt savo
žmonių
visada kaip amaro:
draugus ir bandyt gaut at
išrodo
kad
visa Rusija kur
sigult miegamą. Susiradęs
konduktorių paklausiau ar nors nori važiuot ir važiuo
nėra kur vagone atsigulti. ja.
Jis pasakė man kad miega Visoj Rusijoj, sako Mc
masis vagonas'brangiai at Dermott, įgąsdinta kad ka
sieina, bet jeigu aš duosiu pitalistinės šalys nori Rusi
jam Amerikonišką dolarį ją praryti. Visa šalis bijo
jis parūpinsiąs man vietą karo ir ruošiama jo laukti
miegojimui. Aš daviau jam ir rengtis. Traukiniu va
žiuojant, prieš prisiartini
dolarį.
Konduktorius nuvedė ma mą tilto uždarinėjama va
ne į pirmos klesos tuščią gonų langai. Tas daroma
kamarą, nuėmė nuo durų turint mintyje kad per til
ženklą nurodantį klesą ir tą važiuojant kas iš “baltų
parodė minkštai išmuštas jų” ar šiaip priešų nemestų
sėdynes, kur išsitiesus ga per langą bombą tiltą suli puikiai miegoti. Bet ne sprogdyti....
spėjus nusirengti jis parda
vė tą pačią kamarą dar ki Vokietija nuo savo val
tiems trims. .Taigi ketur džios išlaikymo lėšų biudmes buvom toj kameroj, i žeto numušė $26,080,000 —
bet gavom nors išsitiesti. | dabar biudžetas liko sumoTai buvo jau tikras grėbi- 1 je $1,851,600,000.

SAULĖS UŽTEMIMAS BUS MATOMAS
RUGPJŪČIO 31

Daugelyj dalių Suv. Val žemės ir saulės ineina mė
stijose Rugpjūčio 31 d. ma nulis ir mėnulio šešėlis už
tysis saulės užtemimas. Da tiesia tam tikrą plotą že
linis užtemimas bus mato mės per kelias sekundas iki
mas daugesnyje vietų, bet ( mėnulis išeina iš lygios li
pilnas užtemimas bus ma nijos tarp žemės ir saulės.
tomas Maine valstijoje.
Apsaugojimui akių, sau
Kaip čia paduodamas pie lės užtemimą reikia tėmyšinis parodo, saulės užtemi ti pro aprukintus arba fo
mas atsitinka kada į tarpą tografų tamsius stiklus.

DIRVA

KORESPONDENCIJOS

VIEŠAS PAREIŠKI
MAS

džiovindama daržų produk
tus.
Miesto bėdos. Miesto vy-_
riausybė atsišaukia į pilie
čius kad Lapkričio mėnesio
rinkimuose balsuotų už apdėjimą mokesčiais gyvento
jų su tikslu sudėti bedarbių
šelpimo fondą. Aiškina kad
iš federalės valdžios vargu
bus galima gauti kokia nors
pagalba bedarbiams šelpti.
Sako, mes patys turim tuomi rūpintis, nes šią žiemą
bus didelė armija bedarbių
kuriuos reiks užlaikyti.
“D.” Rep.

Rugpjūčio 26, 1932

liau, — sako jis.
— Gali rašyt apie tai, ale
išeis piktumai: jeigu para
LIETUVIŲ SKRIDIMO
šysi apie bonų armiją, tai
PER ATLANTIKĄ
j
buvę veteranai gali jums
i--.............
i
FONDO GLOBĖJŲ
langus išdaužyt, ba jie no
TORONTO, ONT.
ri bonų, o aš žinau kad jei
Mes, žemiau pasirašę, tu
gu
bonus mokės tai mums
Apsivertė su fordu. 14 d.
rėdami mintyje:
bedarbiams
dar didesnė bu%
Rugp. A. Guobis į savo forKad Kapt. Stepas Darius
našta,
ba
viskas
bus pa
duką įsisodino A. Trečioką
ir Stasys Girėnas įsigijo
branginta,
taksai
padidin
ir vieną Ukrainą, be to dar
lėktuvą “Bellanca”, kuriuo
ta. Geriausia visai' tylėt ir
pasiėmė dvi Ukrainietes pa
dviejų metų laikotarpyje jie
nesipykint
su veteranais,—
neles kad butų smagiau, ir
mano atlikti skridimą per
sakau
aš.
prieš išvažiavimą gerokai
Atlantiką iš New Yorko į
— Na tai iš nekalčiausių
“pasistiprinę”, pasileido va
Kauną;
dalykų
yra prohibicija, ga
žiuoti. Sako važiavę iki 60
Kadangi tokis skridimas
li rašyt prieš ją ir visi tau
mailių į valandą, kas del
butų ne tik patriotiškas žy
pritars,
— sako jis.
forduko perdaug ir tas na
gis ir padėtų susidaryti
—
Aš
priešingas rašyt už
bagas visaip kraipėsi. Dadraugingesniems ekonomiš
APIE
ŠIŲ
ŲIENŲ
panaikinimą
prohibicijos,—
važiavus visai netoli vietos
kiems ir kultūriškiems sanMARNASTIS
sakau
aš.
kur buvo Lietuvių piknikas,
tikiams tarp Lietuvos ir
jų
fordukas susidūrė su ki Aną vakarą einu pasi — Kaip tai, gerb. Spragi
Suvienytų Amerikos Vals
tu
automobiliu ir musų įsi vaikščiodamas į Lietuvišką le, ar jau tu prie “sausųjų”
tijų, bet ir žymus paskati Bedarbė. Čia tęsiasi am
nimas aviacijos progresui; žina bedarbė. Fordo išdir- smaginę keliauninkai nusi salę, ba ten šaukė mitingą prisirašei ar ką? — sako
Kadangi šiam skridimui bystė sako užsidarė keliom rito į griovį. Pirmą kartą Lietuvių kurie turi namus. jis.
įvykdyt reikia dar tarp ke savaitėm ir pradės dirbti apsiversdamas fordukas iš Misliu sau, bus svarbus su — Aš turiu tam didelę
turių ir penkių tūkstančių tik po Labor Day. Bet ar metė Trečioką su abiem pa sirinkimas, o man, kaipo priežastį. Šiais laikais rei
dolarių būtiniems prietai tikrai dirbs tai nežinia. Ki nelėm, o pats Antanas dar neturinčiam natnų, bus kas kalaut panaikinimo prohi
bicijos ir sugrąžinimo alaus
sams įsigyti;
tos dirbtuvės irgi tuščios du kartu apsivertė vienas pasijuokt ir parašyt “Dir ir degtinės butų didžiausias
Kadangi tas skridimas stovi. Tokios bedarbės kaip tol kol fordukas pats apsi vai” kokie rūpesčiai dabar
atneštų naudos ne tik at Detroite sunku Imtų rasti stojo. Pamatę nelaimę pik graužia namų savininkus. prasižengimas, — sakau aš.
skiriems asmenims bet ir kitame kokiame didmiesty niko žmonės subėgo pažiū Turėdamas laiko pirpi — Tu, gerb. Spragile,
Amerikos ir Lietuvos Lie je. Miestas visai užmiręs. rėti. Abi merginos ir Uk susirinkimo, užsuku į “Dir kaip kada gerai sugalvoji.
tuvių visuomenei, todėl šis Iš pusantro milijono gyven rainietis vyras sužeisti len vos” redakciją pas gerb. re Pasakyk kodėl tu priešin
skridimas turėtų būti visų tojų gal pora desėtkų tūk gviau, jie pasveiks, bet A. daktorių pasimatyt ir pasi- gas prohibicijos panaikini
Guobis baisiai sužeistas ir klausinėt apie naujas pa mui dabar, — sako jis.
Lietuvių paremtas.
stančių žmonių tedirba.
Atsižvelgdami į visa tai Jau ketvirtas rietas kaip liko be sąmonės. Visi su saulines politikas. Ineigu, — Reikėjo prohibiciją
mes, žemiau pasirašiusieji, čia tęsiasi bedarbė, darbi žeistieji nugabenti ligonbu o jis žiuri į mane akis iš panaikint tais laikais kada
žmonės turėjo pinigų. Už
Garsi Pittsburgho Mokslo Katedra (Cathedral of 'Learning)
sutinkame priiminėti šiam ninkų upas labai nupuolęs. tin. Trečiokas tik taip ap tempęs ir sako:
baigiama statyti. Joje bus Tautų Kambariai, ir Lietuviai
reikalui aukas, o taip pat Žmonės subiednėję, labai sidaužė, pagulėjęs kiek lai — Na, kame dalykas, ką dabar mes galėsim alų
turės savo Kultūros Kambarį, kuriame bus išstatyta įvairus
prižiūrėti tų aukų sunaudo daug gyventojų prarado sa ko atsipeikėjo ir jaučiasi gerb. Spragile, kad nieko ir degtinę pirkt, po du ir
Lietuviški dalykai. Kambario įrengimui reikalinga $5,000.
jimą minimam skridimui. vo namus, žemių sklypus ir sveikas.
neparašai.' Juk žinai kac tris metus nedirbdami? Ar
dyti. Prasiskėlė galvą ir Jei kartais del nenumatytų kitokį turtą, negalėdami iš Tai mat kas atsitinka de tavo raštus žmonės labiau ilgai galės, bravorai dirbt
išsilaužė koją. Policijantas priežasčių, nepaeinančių iš simokėti. Tūkstančiai tapo užsitraukimo “ant drąsos”. sia mėgsta skaityt, — sa kad ir atsidarys? — sakau,
aš.
Pavojinga ir pačiam tokia ko jis.
Pasibaigė streikas. Pa tą matęs, sulaikęs prava j lakūnų ir iš žemiau pasira- išvaryti iš savų pastogių—
— Iš tos pusės tavo tei
me
stovyje
važiuoti
ir
iš

sibaigė streikas prie naujo žiuojantį automobilį nuve i šiušiųjų pusės, šis skridi visas jų gyvenimo turtas statoma į pavojų kitų gy — Mislini smagu rašyt sybė, gerb. Spragile. Bet
pašto budinko, kur 200 dar žė jį ligonbutin ir padėjo po mas nebūtų įvykdytas, tuo žuvo, liko be pastogės ir be vastis. Lietuvaitėms patar kada žmogus nedirbi ir ne tu turbut geriau žinai negu
atveju visos aukos sudėtos darbo. Bankuose taipgi žužinai kada kur gausi kokį
bininkų negalėjo dirbti mė areštu.
tina
apsižiūrėti
važiuojant
šiam
reikalui,
bus
sunaudo

darbą. Bepiga jums redak aš kad žmonės niekam pini
vo pinigai, nes daug bankų
nesį laiko del sustreikavisu vyrais, kad jie butų blai toriams dabar, ba kai pras gų neturi: nei laikraščiams,
Pittsburgo srityje šešta tos kuriam nors labdarybės užsidarė.
mo keltuvų inžinierių.
dienį ir sekmadienį auto ar kitokiam tikslui, kur! Šimtai šeimų išmestų iš vi. Tik tada turėsit “good ti laikai tai žmonės nenori nei knygoms, nei kitokiems
dalykams, bet gėrimui tu
time”, o šiaip pasitaiko at
Neteks trijų mėnesių al mobilių nelaimėse užmušta numatys žemiau pasirašiu namų, gyvena palapinėse sidurti ligoninėje arba po leist pinigų kitokiems pasi ri ir geria iki paskutines,—
sieji.
linksminimams, ba jie bran
Clark parke.
gų. Nuo Liepos 1 d. pra septynios ypatos.
licijoje.
Konsulas
Kalvaitis,
giai
atsieina, ir skaito laik sako jis.
Daug važiuoja Lietuvon.
dėjus vykinti ekonomini
— Geria tai geria, ale tai
Toronte
yra
nemaža
spor

Kun. H. J. Vaičunas, Lietuvis laivakorčių agen
raščius, — sakau aš.
programą, miesto tarnau Pennsylvanijos valstijos
namie
pasidaro ir vieni ki
Adv. K. Gugis,
tas Molis sako kad Rugsė tų Lietuviij kurie automobi — Tai ir tu, gerb. Spra tiems fundijasi, — sakau
tojams ir viršininkams nu seimas pereitą savaitę pri
L. šimutis,
jo mėnesį daug Lietuvių iš liais važinėdami gatvėse gile, taip protauji kaip ir aš.
mažinta algos 25 nuošim ėmė bilių uždedantį 1 nuoš.
J.
Krotkus.
važiuos Lietuvon, nes užsi vilioja merginas važiuoti kiti: visi mano kad laikraš — O ar namie darymas
čiais. Paskiausia algų ma taksus ant parduodapių da
čiams blogais laikais turi
darius Fordo 'darbams ku su jais pasivažinėti.
žinimas palietė ir policiją lykų, sukėlimui pinigų be Chicago, Ill.
Žada
apsivesti.
Rugp.
14
Liepos 28 d., 1932.
darbių
šelpimui.
Pavesta
but
gerai. Bet kaip kenčia nekaštuoja nieko? Ar visi
rie tik gali sprunka Lietu
bei ugniagesius. Skaitant
namie ’ darosi: daugiausia
von. Visi Lietuviai važiuo d. Lietuvių bažnyčioje už visi bizniai taip kenčia ir slampinėja po slaptas kar25 nuoš. arba ketvirtą dali gubernatoriui tas bilius pa
tų į savo gimtinį kraštą jei sakyta kad T. Motejunas ir laikraščių biznis. Žmonės čiamėles ir geria, mokėda
numažinimo nuo buvusių sirašyti ir tada jau ineis į
tik galėtų ir turėtų iš ko. p-lė M. Yurčiutė greitu lai kiti ir tų dviejų dolarių : mi daug brangiau, o kokį
algų, visiems išpuola nete galę.
Daugelis negali išvažiuoti, ku sueis į šeimyninį gyve metus neužsimoka, neturi gėralą gauna? Kada gers
kimas net trijų mėnesių al Taksai busią renkami per
nes sukišę pinigus į namus nimą. P. Motejunas yra iš iš ko. O kiti kad ir turi ty tikrą bravorų darytą, jis
gų į Thetus. Miestas gelbs šešis mėnesius.
Mirė jauna Lietuvaitė. ir jų negali parduoti, o kiti Lietuvos apie penki metai čia prenumeratų nemoka. bus geresnis ir pigesnis, na
tisi ir krizio.
laiko, visą laiką gyvenda Kiti skaitytojai taip vargs
Chester, Pa. — Pradėjo Rugp. 20 d. mirė Domicėlė liko be pinigų.
mas Toronte buvo Lietuviš ta kad ir norėdami negali ir valdžia uždirbs daugiau
Pittsburge pereitą savai smarkiau dirbti vilnonės Mašenauskaitė (Monas), 16 Taksai sumažėjo. Mies kame veikime, apie du me užsimokėtų prašo palaukti, taksų iš tokio biznio kurį
tę įvyko Penn. valstijos audinyčios, paimdamos dau m. amžiaus, našlės M. Ma- to valdyba šį pusmetį tak tu vargoninkavo Lietuvių na ir laikraščiui taip pat žmonės savu noru daro. Jei
šenauskienės vyriausi duk sų surinko $7,000,000 ma
Amerikos Legijonierių su giau darbininkų.
parapijoje ir bendrai laikė sunku gyvuoti kaip ir dar reikia uždėti taksus už ką
žiau
negu
tikėtasi.
Miesto
tė.
Gaila
kad
tokia
jauna
važiavimas, kuris buvo ga
si darbininkų klesėje. Jo bininkams arba kitokiems nors prievarta tada visi rė
na margas, smagus ir truk- Pittsburge darbuojasi ko turėjo apleisti šį pasaulį. valdytojai susirūpinę kuo pasirinkta gyvenimo drau biznieriams. Jeigu visi su kia, nes tai yra ištikro ap
šmingas, atsibuvo dideli pa munistų agitatoriai norėda Lankėsi svečias. Juozas maitins bedarbius žiemai gė yra čia gimus Lietuvai prastų kad laikraštis yra sunkinimas, — sako jis.
radai, ir vaizdas priminė mi suorganizuoti plieno ir Dambrauskas iš Grand Ra atėjus. Miesto darbininkai tė, patriotiškų gerų tėvų dabartiniais laikais pigiau — Gal ir tavo teisybė,
irgi dirba už apmažintas
geležies darbininkus į ko
karo dienas.
gerb. redaktoriau, ale aš
munistinę uniją. Patartina pids, Mich., atsilankė šia algas ir trumpas valandas. duktė, rimtai išauklėta ir sias liuoslaikio draugas tai turėsiu pareilakaut iš “Dir
me mieste ir aplankė savo
neišdidi, ji nesusidėjo su stengtųsi daugiau prisiriš
Nužudė pačią. Italas L. Lietuviams šalintis nuo jų. brolį kuris gyvena Canton, Miestas šelpia bedarbius svetimtautišku jaunimu bei ti prie laikraščio, — sako vos” atlyginimo už savo
jau per tris metus, ir dau
Fiordano, 25 m. amžiaus,
raštus, nors “ant alaus”,
O. J. Dambrauskas seniau gybei ta loskava auona at bolševikais. Dalyvaudama jis.
Orient,
Ill.
—
Nušautas
pasimetęs su savo žmona,
kaip
Lietuvoj sako, tada ir
Day
tone
gyveno.
Grand
Ra

su
musų
jaunimu
ir
veik

— O aš misliau kad da
19 m. amžiaus, sugryžęs pas prie savo namų Joe Colbert, pids jis turi barzdaskutyk- sibodo valgyt. Atsirado su dama jų tarpe, ir vaikiną bar laikraščiams tai geri aš galėsiu remt prohibicijos
manymas organizuoti be
ją pereitą savaitę ir radęs U. M. W. unijos lokalo pir lą. Svečias sako kad Daypanaikinimą, — sakau aš.
darbius ir sudarius komi pamylėjo savo tautos, gerą jyragai, ba visi nori žinot
mininkas.
namie su dviejų mėnesių
tone nesanti tokia bloga
Lietuvį, katalikiškos dva kada bus naujos vainos, ko -y Na tai gerai, tik žiū
kūdikiu rankose, nudurė ją “DIRVA” yra pigiausias dar darbininkų padėtis kaip jų tetą patiems rinkt nuo ūkių sios.
kie kur darbai gerinasi, ir rėk rašinėk daugiau, nes
daržoves ir vaisius kaipo
peiliu ir*paskui išbėgęs nu bo žmogaus pasilinksminimas, mieste.
vasarą, kai žmonės tingi
auką bedarbiams, ir kito Šiai jaunai porelei, ža kada prohibicija bus panai
šoko nuo sienos žemyn ant kad kitokiems pasilinksmini Namie pinigams nesaugu.
skaityt
tai pažiūrėję kad
dančiai
supinti
šeimyninį
kinta, — sakau aš.
kias aukas rimtu ir be mie
bulvaro norėdamas nusižu mams pinigų mėtyt nėra.
;avo
fotografijos
“Dirvoje”
gyvenimą,
linkėtina
geriau

A. Bilenskis (sulenkėjęs sto pagalbos save maitintis.
— Tiesa, nori žinot, bet
X. X. ypač vasarą tai tingi skai nėra, sako kad laikraštis
■iJiiitiiiiiiiiiJiiJiiiiiiiiii iimiiii iimiiiiii iiiiiiiiiiiiituiiimii i m iiiiiin iiiiiiiiiiiiiiimiiLĮ Lietuvis), gavęs iš Union Sakoma jau susirašė į 1500 sių pasekmių.
Trust Banko savo pusę'' pi ypatų pritariančių šiam su
tyt ir tingi prenumeratas “visai tuščias”.
I
I nigų, $450, pasidėjo namie
atnaujint. Vieni kasinėja- — Gerai, jeigu mokėsit
manymui.
mano “alaus fondą” tai
LIETUVIŲ AMERIKOJE
J į skrynią ir užrakinęs dviem Šiose dienose tūlas Hog- NORI GAUT ŠAMPANO si kiemuose, kiti tvoras tai įrašinėsiu,
— sakau aš.
spynom laikė, manydamas den, nustojęs darbo, nuėjęs
TRUSTĄ
sosi, kiti eina maudytis, kiĘ
Didžiausia Lietuvių Organizacija
kad tik taip pinigams sau šoko upėn ir nusiskandino. Amerikos butlegeriai nu fi kitokiais vasariniais da
| 307 W. 30 Street
New York, N. Y. | giausia laikyti. Bet vieną Mirė. Rugp. 12 d. mirė jausdami kad prohibicija lykais užsiima ir nuo skai
NAUDOJASI PIETŲ
rytą parėjęs iš darbo (jis jauna Lietuvė moteris Gru neužilgo bus panaikinta, su tymo atsilieka, — sako jis.
E S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių, E dirba naktimis) labai nu
AMERIKOS KARU
sirūpino gavimu Amerikai — Tai matai, jeigu žmo
šienė. Palaidota laisvai.
E
Kolonijose.
stebo radęs abi spynas nu
Francuzų
šampano,
ir
kon
nės'tingi
vasarą
skaityt
tai
Kalnas.
Iš Anglijos važiuoja bū
plėštas ir visus pinigus iš
jako trusto, kad tik jie vie aš galiu tingėt ir rašyt, ba riai karo veteraną j Pietų
Turtas: $1,404,038.14
1932 METŲ BONŲ ni galėtų aprūpinti Ameri ištikro nėra apie ką rašyt, Ameriką, kur tarp Bolivi
= S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: 8150; $300; $600. ir $1,000. E neštus.
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
E
ką tais garsiais pasaulyje — sakau aš.
Didelė sausra. Čia jau
jos ir Paraguajaus tęsiasi
KUPONAI
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- =
gėrimais.
—
Kaip
tai
nėra
apie
ką:
taras. Netekę darbų na
E kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi', jei rupi paties padėtis Ę kelinta savaitė kaip karšta
Bonų kuponus galit pri
E nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A.
Prie šios or- E saulė kaitina ir lel stokos
Francuzija gi jau laukia nugi apie bonų armiją, apie mie, Anglai šimtais stoja į
E ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų E
siųsti kaipo užmokestį u> kada Amerika ims pirkti
komunistus, apie sovietų ro tų šalių kariumenes ir vyk
E prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir E lietaus visą augaliją džiovi
“
E mergaites prie Susivienijimo.
x na. Negana kad bedarbė Dirvą” ir už knygas.
jos gėrimus. Turi gatavai. jų, apie Lietuvą, apie Ame sta tais pačiais laivais vie
Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrą aukščiau paduotu E
170,000,000 bonkų šampano rikos prezidento rinkimus, ni padėti vienai šaliai, kiti
“DIRVA”
E antrašu arba į vietinių kuopų valdybas.
E žmones vargina, dar ir pa
ir
neturi kur jo dėti.
apie prohibiciją, ir taip to eitai.
6820 Superior av. Cleveland, O
Siiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiifi ti gamta prie to prisideda
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pie tai, ale
eigų parairmiją, tai
gali jums
ba jie noau kad įei
tai mums
lidesnė bus.
s bus pa
ti padidinsai tylėt ir
iteranais,—

tekalčiausių
libicija, gair visi tau
jis.
;as rašyt už
ahibicijos,—-

erb. Spragie “sausųjų”
į ? — sako
tam didelę
laikais rei
kimo prohižinimo alaus
į didžiausias
— sakau aš.
b. Spragile,
ai sugalvoji.
tu priešin
as panaikinisako jis.
prohibiciją
laikais kada
pinigų. Už
galėsim alų
<t, po du ir
irbdami? Ar
avorai dirbt
/s? — sakau
sės tavo tei- i
oragile. Bet
tu žinai negu
niekam pinilaikrašči'ams,
aei kitokiems
gėrimui tupaskutinos,—

geria, ale tai
o ir vieni ki
ši,
sakau

mie darymas
sko ? Ar visi
: daugiausia
i slaptas kareria, mokėdangiau, o kokį
? Kada gers
ų darytą, jis
ir pigesnis, na
dirbs daugiai!
io biznio kuri
noru daro. Jei
taksus už ką
a tada visi refra ištikro ap— sako jis.
tavo teisybė,
noriau, ale aš
lakant iš “Dirlimo už savo
i “ant alaus”,
j sako, tada ir
mt prohibicijos
— sakau aš.
gerai, tik žiudaugiau, nes
žmonės tingi
pažiūrėję kad
ifijos “Dirvoje”
kad laikraštis
is”.
jeigu mokėsit
lūs fondą” tai
- sakau aš.
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os važiuoja bueterani| Į Pietų
ur tarp Boliviiguajaus tęsiasi
tekę darbų našimtais stoja j
'iumenes ir vyk
iais laivais vieienai šaliai, kiti
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žemiaus kritikos. Ypatingai
“Tėvynės” Chicago economist, “we ain’t sion, the United States is the
jei žmogus naudoja čigoniš Pasiskaičius
seen nuthin’ yet” in the way of world’s leading export nation
ką etiką, kaip kad “Sanda Nr. 33 SLA. iždininko repor- depression. Hobbs ranks the and is second only to Great
ra” daro. “Sandaros” redak tą kur sakoma: “Balansas present depression as fifth in Britain in the matter of im
torius iki šiol nesugebėjo bėgamoj sąskaitoj Univer degree of severity and calls it ports.
atremti nei vieno “Liaudies sal State Bank (Priskaitant mild in comparison to the crisis Despite the slump, there are
Tribūnos” argumento ir to Kazemekas & Sons) $3,186.- of 1893-1894. In 1894 Chicago five persons employed to every
dėl iš pykčio pradėjo kolio- 35”, reikia stebėtis kodėl čia has to be patrolled by regular one idle.
du bankai maišoma? Uni army troops to prevent disor We are the world’s greatest
tis.
Mes neisim koliotis su versal State Bank Chicagoj der, and more banks closed creditor nation. Europe alone
“Sandara”, nes musų skai yra viena įstaiga, o Kaze than in 1931. Here are some owes us some $17,000,00Q,000.
tytojai tikisi iš musų ko mekas & Sons visai kita. reasons why the present de Our private loans abroad anors geresnio, gražesnio SLA. 37-tam Seime, kada pression is not as severe as it mount to $15,000,000,000.
American mutual savings
musų tautiniam, kultūri Universal State Bank užsi might be:
bank
deposits are more than
darė,
kur
p.
Gugis
rodos
yra
Our national wealth is esti
niam darbui. Jei “Sandara”
they
were
at the peak of the
dideliu
šėrininku,
direkto

mated at nearly $400,000,000,turi sau už garbę tarnau
boom.
rium
ir
advokatu,
kuomet
000, which is equivalent to
ti socialistams lai sau tar
One Texas county produces
$3,250 for every man, woman
buvo
.užklaustas
kiek
Uni

nauja. Plačioji visuomenė
more
petroleum than any for
and child in the country.
su laiku pamatys tą visą kas versal State Bank uždarė
eign country.
The United
have, more gold
States yields more than 62 per
slepiasi už “Sandaros”. Ne SLA. pinigų? Jis atsakė: thanWeanystillother
country—$4,cent of the iworld’s total.
vienas veidmenys turėjo il “Nieko nebuvo.”
000,000,000
worth
of it.
goko pasisekimo, bet su lai Dabar kaip iš gabaus žmo The American people have We produce more than half
ku visuomenė jį pamatė. gaus, “finansų žinovo”, mes an income in excess of $1,000,- of the world’s electrical goods.
Tiesa, mes galėtume iškelti norėtume žinoti kiek Uni 000,000 a week—more than The United States has ad
vanced from fifth to second
tai aikštėn, bet ką mums versal State Banke liko any other land.
place in shipbuilding.
SLA.
pinigų
kuomet
bankas
rūpintis jeigu patys sandaA recent issue of $650,000,And the list could be carried
riečiai iki dabar nesirūpino. uždarė savo biznį?
000
in
Treasury
notes
was
on
indefinitely!
Jeigu keli likę sandarie- P-nas Gugis negali sakyti oversubscribed within eight Considering all these tremen
čiai mano kad “Sandarai” kad jis nežino ypatingai bū hours and notes for $325,000,- dous assets it would seem that
yra garbinga koliotis pra damas to banko direktorium 000 were oversubscribed twelve there is no depression (on pa
times.
vardžiuoti kitus tautinių pa ir advokatu.
per), and that in actuality
žiūrų žmones, tai jų reika Jeigu p. Gugis “negali su The foreign “bears” who things are not as bad as they
las. Mes su tokiais “etikos” žinoti” tai mes sužinosim ir tried to beat the good old Am seem. Yeah: All we have to
nariams.
erican dollar are now in full do now is to fine) work for the
žinovais” nemanome pole pranešim▼ SLA.
v
retreat and our currency re ■11,000,000 of unemployed!
mizuoti !
J. J. B.
Pastebėtina kad “Naujie mains at par.
nos” labai daug rašo apie
O
VERTA ŽINOTI
O
TAUTINĖS SPAUDOS VAJAUS CHICAGOJ Universal State Banką ir
“darbuojasi” kad išrinkus
REIKALE
šviesos greitumas. Se viena spalva turi savo ypa
kokius tai komitetus, ir tt.
nuose
laikuose mokslinin tybes. Šviesos spalvos yra:
Mums nesuprantama kodcl
Chicaga Amerikos Lietu tas, vietomis apgauliojimai p. Gugis, kuris yra šėrinin kai manė kad šviesos spin raudona, oranžinė, geltona,
vių centras, kur yra didelis liaudies padaryti toki skau ku, “finansų žinovu” ir vir
žalia, mėlyna ir violetinė.
būrys visuomenės veikėjų, dus kad juos ir po šiai die šininku Universal State dulių bėgimo greitumas nė Jų vilnių bangavimo ilgis
profesionalų ir virš tūkstan nai nėra galimybės užmirš Banko, dabar neparodo tų ra galima išskaitliuoti. Da ne vienodas. Tamsiai rau
nų astronomas Roemeris dona šviesa turi ilgiausias
čio Lietuvių biznierių. Gal ti.
savo “gabumų”. Kodėl p.
but kad nei pačiam Kaune Chicagiečiai rodos jau tu Gugis nesirūpino tos įstai 1676 metais, pasinaudoda vilnis, o ultra-violetinė švie
nėra daugiau Lietuvių pro rėjo ganėtinai patyrimo iš gos reikalais? Juk jis turė mas planetos Jupiterio ir sa trumpiausias.
fesionalų, veikėjų, biznierių gyvenimo, kad rūpinantis jo žinoti kaip visa tvarka jos mėnulio užtemimu, ap- Šiandien fizikos mokslo
kiek yra Chicagoj.
savais reikalais, savo priau buvo Universal State Banke. skaitliavo jog šviesa skren laboratorijose šviesa gerai
Chicagos Lietuviai nors gančios kartos likimu, mes O žinodamas jis galėtų pa da 186,000 mylių per se išanalizuojama. Šviesos be
skaitlingai, nuoširdus, veik galime ką gražaus atsiekti, tarnauti depozitoriams be kundą. Kiti astronomai da karščio nepadarysi. Tiktai
lus bet tautiniam, kultūri bendrai veikdami. Kad tin jokių specialių komiterų.
rė kitokius bandymus ir ki reikia pastebėti (kad keis
niam darbe labai pasiskir kami subendrinti savo jie- “Liaudies Tribūna” jau tus metodus vartojo, bet tai nesuprastumet): pavyz
stę. Ant nelaimės noromis gas, kad galėjus Chicagoj kartą pareiškė kad tie visi šviesos greitį jie atrado be džiu mėnulis, nors šviečia
nenoromis reikia pasaky pasilyginti su kitų tautų i komitetai kuriuos depozito- veik tą patį kokį nustatė bet šilumos neduoda, o tas
ti kad Chicagos Lietuviai kultūros darbais, mums reT- ] riai renka neturi jokios Roemeris.
yra dėlto kad mėnulis pats
išnaudojami visokiais bu kalinga turėti toki bendrą reikšmės. Jeigu kas negerai Visi žinom kad šviesa y- šviesos neišduoda, o tik at
dais. Čionai randasi visokių kūną kur musų asmens įsiti tai tenai valdžios įstaigos ra įvairių spalvų ir kiek muša saulės šviesą.
“svieto gelbėtojų”. Tie visi kinimai, pasaulėžiūra, tiky suras bet ne tie komitetai.
“svieto gelbėtojai’ daugiau ba butų asmeninis reikalas. O apie atidarymą Universal
THINGS THAT NEVER HAPPEN
gelbsti save negu ką kitą. Kad tą padaryti, mus rei Banko nei svajoti neapsimo
By GENE BYRNES
kalinga
organteacija,
reika

Jie daro sau puiku pragy
ka.
linga
tautinė
spauda.
Spau

venimą iš masių, o paprastą
▼
▼
w
liaudį tik prižadais maitina. da yra tas įrankis musų gy Europa karo atlyginimus
Taip per metų metus, ypa venimo kuriuomi mes gali panaikino ir skolas nutarė
tingai nuo to laiko kad “Lie me bendrai pasidalinti savo sutvarkyti kuomažiausiose
tuva” sustojo ėjus, Chica mintimis ir geriausia min- sumose. Tai labai gerai.
goj tautinės spaudos buvo čia pasinaudoti.
Bet Dėdė Samas kitaip
labai mažai. Dėka tos prie Neužilgo Chicagoje prasi mano kas liečia jo reikalus.
žasties, čia tautinis kultūri dės “Dirvos-Liaudies Tribū Jeigu Dėdė Samas panai
nis darbas buvo taip suvel- nos” vajus. Tas vajus yra kintų Europai karo skolas,
daromas ne del pelno, ne
del to kad Chicagoj yra sto jo piliečiai turėtų tuos mi
JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlHIIIIĮ:
ka laikraščių, bet todėl kad lijonus Dėdės Šamo iždan
CHICAGOS
Chicagoj yra stoka tautinės sumokėti patys. . Kur gi čia
Profesionalai ir
spaudos, kuri mus vienytų teisybė ?
Biznieriai
kaipo Lietuvius. Praplatinę Europos valstybės karia
tautinę spaudą mes galėsi vo, ambicijos ir imperializ
SKELBK1TES
mas buvo jų aukščiausi tik
“Dirvoje” ir
| me atsiekti to ko atsiekė slai, o kai visos suklupo fi
= ‘Liaudies Tribūnoje’ = kitos kultūringos tautos gy nansiniai, dabar vienos ki
Fjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii,^ venančios Chicagoje.
toms negali atsimokėti sko
lų. Reikia abejoti kad mu
Dabar Laikas Užsiprenumeruoti
sų Dėdė Samas bus toks ge
“DIRVĄ”-“LIAUDIES TRIBŪNĄ”
raširdis Europai. Jeigu pa
Kaina metams tik Du Dolariais. Už tuos du dolariu gausite du
ėmei
— atiduok!
laikraščiu, kurie suteiks jums daug žinių ne tik apie Amerikos
Chicagoje socialistai nuo
seniai jau deda visas gali
mas pastangas kad jokia
tautinė spauda negalėtų čia
gyvuoti. Pirmiausia jiems
pavyko paskandyti “Lietu
vą”; vėliau buvo atsiradę
keli kiti tautiški laikraščiai
Chicagoje, ir jie negalėjo iš
silaikyti. Dar vėliau pradėjo
eiti “Liaudies Tribūna”, ku
ri dabar eina bendrai su
“Dirva”. Socialistai šoko vi
saip pašiepti, šmeižti tuos
asmenis kurie buvo prie
“Liaudies Tribūnos” vairo.
Pašokinėję, pamatę kad jų
strategija nieko neduos, jie
pradėjo ignoruoti visaip
kaip tik galėjo. Bet patyrę
kad ir tas nieko negelbsti jie
matomai surado savo drau
gą “Sandaros” redaktorių,
kuris dabar atlieka už juos
“garbingą” puolimo darbą.
Pastaru “Sandara” pra
dėjo pulti visus tautiškus
laikraščius,
o labiausiai
“Liaudies Tribūną” ir “Dir
vą”. Negalėdami nieko iš
kasti “Sandaros” poneliai
pradėjo pravardžiuotis šlyk
ščiausiais žodžiais. Kada
laikraštis nueina ant tiek že
mai, su juo polemizuoti yra

Lietuvių gyvenimą, bet ir apie Lietuvos miestus, kaimus, jūsų
gimtinį kampelį, bei žinias iš viso pasaulio.
Chicago, III.

Chicagiečiai — skaitykit
ir Platinkit
“Dirvą”-“L. Tribūną”

NUSINUODIJO DR.
A. J. KARALIUS

Dr. A. J. Karalius, 42 m.
amžiaus, nusižudė Rugpjū
čio 23 d. išgerdamas nuodų
THINGS ARE NOT AS BAD AS THEY
savo ofise, 3147 So. Halsted
SEEM?
St. Nuvežtas j Auburn
Park
ligonbutį ten ir mirė.
Despite world-wide depres
According to Franklin Hobbs,

RUGP.-AUGUST26l1932

“SANDAROS” PUOLIMAS TAUTINĖS
SPAUDOS

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

| Chicagos Lietuvių i
1
žinios
I

UNIVERSAL STATE BANKO
UŽSIDARYMO AUKA?
Dr. Karalius būdamas Pittsburge laike SLA. seimo, gavus
Chicigiečiams žinią kad užsida
rė Universal State Bankas, nekuriems pasakojosi kad “ger
siu iki pragersiu paskutinį cen
tą.... dar turiu šimtą dolarių.... tai viskas kas liko... .
Aš taip jaučiuosi kad nusižudyt.... parėjęs į hotelį šoksiu
per langą ir po visko.... Din
go tame banke mano $14,000
ir likau plikas kaip stoviu....”
Tai paties Dr. Karaliaus žo
džiai pasakyti nekuriems dele
gatams girdint Pittsburgh kada
pasiekė žinia apie Universal
State Banko užsidarymą. Ar
jo mirtis dabar turi ką bendro
su banko užsidarymu nežinia.

“MARGUČIO” dar vienas di
delis piknikas jau visai netoli
ir tenka girdėti iš visų koloni
jų kad daugybė rengiasi tame
piknike dalyvauti.
Piknikas įvyks sekmadienį,
Rugsėjo 4 d., Birutės Darže.
Sakoma kad bus rinkimai plo
niausios moterėlės kuri sveria
mažiau 100 svaru.
' ,

NAUJAS “Margutis” tik ką
išėjo iš spaudos su gana įdo
mia daina, “Mudu Du Broliu
kai” išversta į Anglų kalbą. Tai
naujenybė kad Lietuviška dai
na išverčiama Angliškai.
“Margutis” dabar turi savo
skaitytojų vajų, vajus eina ga
na pasekmingai, naujų skaity
tojų armija auga kasdien ne
tik iš Chicagos bet ir iš visos
Amerikos.
,
NAUJA mada.
Chicagoje
profesionalai pradėjo auginti
usus. Pav. Adv. A. A. Olis jau
pusėtinai paaugino savo usus.
Dabar jau atrodo kaip tikras
vyras. Dr. Nares augina, bet
jo kažin Kodėl netarpsta. Lai
krodininkas Kari Norkaitis au
gintų, bet bijo šilto oro. Komp.
Vanagaitis buvo užauginęs, bet
dabar jau dingo ir nežihia ką
jis mano su ūsais daryti.
Vanagaitis dabar rengiasi
prie rudeninio pikniko tai la
bai užimtas. Gal po pikniko
galės pašvęsti daugiau laiko
ūsų auginimui.

Vis ‘Rūpinasi’ Universal
State Banku
Chicagos komunistų ir socia
listų dienraščiai prirašo ilgiau
sias špaltas apie Universal Sta
te Banko “perorganizavimą”,
visokių komitetų tvėrimą ir tt.
žiūrint į tai iš šalies atrodo
kad kai kurie musų vyrai netu
ri mažiausio supratimo apie
tai ką kitiems pasakoja. Iš to
jomarko niekas neišeis.
Gal butų geriausia pažiūrėti
kaip Universal State Bankas
buvo tvarkomas, kad prieita
tokio liūdno galo, ir jeigu ten
kas yra negerai tai Banko direktoriai-viršininkai turėtų at
sakyti. Tai viskas ką galimai
to banko reikale daryti.
Depozitoriams patartina nesirašyti ant jokių “komitetų”
siūlomų peticijų tikrai nežinant
ant ko pasirašoma. Bandymas
atimti banką iš1 receiverių ran
kų irgi vargu bus pasekmingas.
Juos paskyrė valstija, ne pats
bankas.
žodžiu sakant, visas tas po
litikavimas apie Universal Sta
te Banką yra ne kas kita kaip
bandymas raminti depozitorius
buk jie daug gausią jeigu klau
sysią tų komitetų.
Kaip pirmiau sakyta, jeigu
kas yra ar buvo negerai pada
ryta tai depozitoriai neturėtų
imti tos atsakomybės art sa
vęs. Tegul direktoriai atsako
už save.
Depozitorius.

GARNYS. Marquette Parke
Rups. 21 d. rytą pas pp. Pau
lius, namuose 2437 W. 69 St.,
atsilankė garnys ir paliko gra
žią dukrelę. Sakoma kad bus
dainininkė. Viešnią ir mamą
prižiūri Dr. Nares.
APIPLĖŠĖ, žinomą Marq
uette Park vaistinę Rugp. 22
d. buvo apipuolę plėšikai. Jų
kaimynas aptiekorius Dargis
šovė į plėšikus, ir manoma kad
jų vienas pašautas.
■

...

—

VIEŠNIA. Chicagoje lankė
si p. Bachunienė, antradienį iš
važiavo namon į Sodus, Mich.
Kartu nuvažiavo ir ‘Margutis”
komp. Vanagaitis su savo šta
bu.

BENDRADARBIAMS. Chi
cagos ir apielinkės korespon
dentai gali rašinėti ' žineles ir
paduoti pranešimus ""Liaudies
Tribūnai” apie visokį veikimą
ir atsitikimus. Bet prašoma
viską siųsti ne “Dirvos” antra
šu į Clevelandą, bet tiesiog “L.
Tribūnos” redakcijai:
“PIRMYN” Choro naktinis 2437 W. 69 St.
Chicago, Ill.
piknikas Rugp. 20 d. Dambrau
sko darže gerai pavyko.
MARQUETTE PARKO Lie

STREIKAS DIDĖJA.
Illi
nois valstijos angliakasių strei
kas vis didėja ir nežinia prie
ko prieis. Skelbiama kad dabar
streikuoja virš 25,000 darbinin
kų prieš taip vadinamą $5.00
mokestį į dieną. Angliakasiai
nori senos mokesties, $6.25 į
dieną.
Streikuojantieji angliakasiai
smarkiai kovoja prieš tuos sa
vo draugus kurie sutiko dirbti
už $5 į dieną, šiose dienose
tikima didelių susirėmimų, nes
3,000 angliakasių nori padary
ti užpuolimą ant dirbančiųjų ir
priversti juos prisidėti strei
kuoti.

tuvių parapijos piknikas įvyks
šį sekmadienį, Rugp. 28 d., Bi
rutės Darže. Prie pikniko uo
liai rengiasi parapijos veikėjai
ir veikėjos.

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE
ADVOKATAI
100 North La Salle Street
Room 2211
Telefonas: RANDOLPH 0332
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
3241 South Halsted Street
Telefonas VICTORY 05G2
Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir
šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
penktad. vakarais.

“MARGUTIS”

I

j

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

“MARGUTIS”
’
J

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

;
!
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DIRVA

KEISTENYBĖS
LIETUVOJE

PROH1BICIJA IR SIAURAPROTYSTE

Kas tiki i savo laisvę tas
turi pripažinti laisvę ir ki;
tam. Asmens laisvė yra
sąmoningas, protingas pa
sinaudojimas tuo ką žmo
gus mato reikalingu jo gy
venimui arba pasismagini
mui.
Protingas naudojimas rū
kymo arba svaiginančių gė
rimų yra pasismaginimas.
Kas gali drysti uždrausti
kitam tais pasismaginimais
naudotis?
Atsirado tokie kurie po
priedanga blogo kokį svai
ginanti gėrimai neša norė
jo užimti žmonėms burnas.
Bet jie nepažiūrėjo kad blo
gas1 paeina ne tik nuo svai
ginančių gėrimų: daugybe
papildo blogus’ darbus vi
sai blaivu protu. Kaip už
šiuos taip ir už blogus dar
bus paeinančius nuo svai
ginančių gėrimų yra baus
mės. Taigi tie atkenčia už
savo blogumus.
Tik siauraprotis gali ti
kėti kad uždraudimas var
toti svaiginančius gėrimus
išnaikins iš žmonijos visą
blogą.
Suvirš 10 metų bandymų
parodė kad nei svaiginan
čių gėrimų Amerikoje ne
buvo galima panaikinti, nei
jų naudojimą sulaikyti. Su
tverta tik kitas blogas: lau
žymas įstatymo ir visokie
kiti prasižengimai su tuo.
Taigi tik tie gali vadintis
ir būti “sausais” kurie tiki
prohibicijos “gerumams’’.
Bet jie yra sausapročiai.

“Dirvos” Bendradarbis

Tarptautinis Haagos
Teismas ir jo Reikšmė
Tik vienos Lietuvos lai
mėjimas dviejų bylų Tarp
tautiniame Teisme Haagoje
prieš Tautų Sąjungą ir Di
džiąsias Valstybes parodo
kad tas Teismas yra labai
reikšmingas pasaulinei tai
kai palaikyti ir galima ap
sieiti be karų. Juk seniau
už tokius ir dar mažesnius
dalykus kildavo karai.
Kad abiem atvejais lai
mėjo Lietuva, parodo kaip
Haagos Teismas yra beša
liškas — tiesiog Teisybė su
užrištom akim, kuri nema
to nieko kito kaip tik tai
ką jos protas diktuoja. Tei
Juozas Gaigalas-Dainoras
smas susideda iš rimtų vy “Dirvos” bendradarbis ir poe
rų, kurių nepakreipia jokia tas iš Lietuvos. Jis šį pavasa
įtekmė ir kurie nedaro jo rį baigė Zarasų Valdžios Aukš
kių prielankumų, favoriz- tąją Komercijos Mokyklą.
Linkime jam geriausių pa
mo stipresniems.
sekmių
darbuotis savo pašau
Dar toliau, pasirodo kad
kimo
srityje
ir taipgi parašinė
irie dabartinės tvarkos Eu
ti “Dirvai” straipsnių ir eilių.
ropoje — nors ta tvarka nė
ra tobula ir rimtai nusta
tyta, — mažos valstybės ga- Pataria Amerikai
i gyvuoti šalia didžiųjų ir Mokytis iš Europos
lidesnė valstybė negali už
mesti ant jos savo leteną ar Gryžęs iš Europos Good
sutrinti, kaip padarydavo year gurno kompanijos pre
zidentas Litchfield pareiš
seniau.
Lai gyvuoja Haagos Pa kė kad Amerikos gelžkeliai
saulinis Tribunolas! Lail turėtų pasimokyti iš Euro
pos gelžkelių jeigu nori at
gyvuoja visuotina taika!
laikyti kompeticiją prieš
busus ir trokus.
Ypatingi laikrodžiai.
Sako Europa įveda grei
Yra laikrodis, užsukamas tus Diesel-spėkos trauki
/ieną sykį į metus, Olanduo- nius tankiais protarpiais
;e gi iš senovės užsilikęs vietoj sunkių, ilgų, lėtų ga
aikrodis, užsukamas sykį rinių lokomotivų, ir tokiu
jer 25 metus. Dabar techni
kos mokslo pagalba išrastas budu gali pigiau vežiot pre
aidas užsukti laikrodį Šim kes ir žmones negu busai ii
Visi nori but
ams metų. Tai Anglų moks- trokai.
Prezidentais
'ininko Railo radio laikra- Nauji Europos traukiniai
Prie pereitame numeryje Ižiai, kurie galėsią vienu'eina ant guminių ratų, be
tilpusio aprašymo kas gali išsukimu eiti 2500 metų. 1 jokio dundėjimo ir'krėtimo.
ma daryti su alkana minia
šį kartą pridėsime štai ką
Kaip buvo rašyta, St
Louis, Mo.,x mieste įvykt
“bedarbių konvencija’’ no
minavimui “bedarbių parti
jos” kandidato į preziden
tus.
Pittsburgho katalikų kų
nigas, Cox, pats apsišaukęs
“bedarbių globėjas”, nesu
sitaikė su kitu “bedarbių
globėju” Harvey, iš Arkan
sas, ir “konvencija” skilo.
Tau vienai širdį aukoju,
“Vadai” su savo suklaidin
Pinu meilės vainikus,
tais pasekėjais (buvo suėję
Del tavęs aš aimanuoju
į 800) atlaikė savo “konven
Jau nuo seno, per laikus....
cijas” ir abu tapo nominuo
Tau vienai dainas dainuoju
ti į prezidentus....
Per dieneles ir naktis,
Vietoj susivienyti ir stoti
Sapne meiliai išbučiuoju
kovon prieš Demokratus ir
Tau luputes ir akis.
Republikonus bedarbių ge
Visa tau aš atiduodu,
rovei, tiedu “vadai” parodė
Vien del meilės mus šventos;
kad jiems rupi tik savęs pa
Nes vienam gyvent nubodo,
sikėlimas.
Laukiant tavęs kaip aušros.
Dykaduonis kunigas Cox
Tai padėk, padėk, brangioji,
ir su mažai nuovokos apie
Žengt gyvenimo taku,
Pagailėki, mylimoji,
šių dienų reikalus 81 metų
Nes vienam keliaut klaiku....
senukas Harvey randa sau
Jonas Morkūnas.
pasekėjus ir vargina juos.
Jeigu visokie vadai, vie
toj klaidingai vadovauti ir
JI UŽ MEILĘ SKAISTESNĖ
išnaudoti tamsius žmoneJos rubai balti, tartum kašmiro vilnos,
lius, stengtųsi duoti jiems
Skruostai jos primena marmurą baltą.
apšvietą, tada žmonės patys
Svajonės ir mintys — gyvenimo pilnos.
atrastų sau kelius.
Šypsulys jos — krištalai ledo iškalta.
Nelaukia ji mylįno dovanų aukso
Gen. Nagevičius apie
Ir kaspinų šilko, kaip kitos kad daro.
Apuolę Londone
Net ir didžiausi gyvenimo išgdmą
Iš
glėbio ji savo niekuomet nevaro.
Apuolės pilies griuvėsių
tyrinėjimo vedėjas Gen. V.
Jos grožis už meilę daug kartų skaistesnis,
Nagevičius Liepos 5 d. tu
Vien motinos meilė jos tepuošia krutinę.
rėjo paskaitą apie Apuolę
Turėdami ją tik mes galim suprasti
Londono tarptautinėje ar
Tas vardas taip skambantis yra — TĖVYNĖ.
Zarasai.
V. Dainoros.
cheologijos konferencijoje.

Kartas nuo karto Lietu
vos spauda užmeta Ameri
kai ką keisto. Tuščia jo su
pačia Amerika. Bet Lietu
vos inteligentija ir spauda
vis suranda kaip ką drėb
telti Amerikos Lietuviams
ir jų laikraščiams, prikišdami kad tai “Amerikoniš
ka”.
/
Savą viską vadina “gry
nai Lietuviška”, “tyra Lie
tuviška” ir tt.
Kad nekurtuos dalykus
ar terminus nukalė ir per
daug “Lietuviškus“ negin
čysime, ką parodo vienas
čia paduotas terminas:
“Dėstymas už akių”.
Tai yra kaip Amerikoje
vadinama, “korespondenti
nė mokykla”, kuri paštu
siuntinėja pamokas-lekcijas
kitur gyvenantiems studen
tams.
“Dėstymas už akių”....
keistesnio ir “gryniau Lietuviškesnio” termino nie
kas nenukaltų.
Toliau, taip paprastas, po
kožno nosia matomas ir ži
nomas darbas, laukų, že
mės ar pelkių sausinimas
spaudos išimtinai vadina
mas “melioracija”. Kam
toks svetimas žodis varto
ti kada yra gražus savas
žodis? Jei to nepakanka,
galima pritaikyt kitas Lie
tuviškas žodis. Kam toks
užsispyrimas versti Lietu
vius skaityti tokį nesugromuliojamą žodį apie tokį
paprastą darbą kaip žemės
sausinimas?
•
Toliau. Lietuvoje plačiai
vartoja žodžius “startas”,
“finišas” kuomet yra savi
aiškus žodžiai ir supranta
mi visiems.
Kam pamėgdžioti Angliš
kus terminus, ir kokią di
desnę svarbą priduoda da
lykui jeigu pasakoma sve
timais žodžiais?

“MĖLYNŲJŲ TEISIŲ” PRAKTI
KAVIMAS AMERIKOJE
Rašo V. S. Jokubynas.

Tūlose valstijose paliuosuojama nuo
sekmadienio šventimo tuos išpažintojus
kurie “Viešpaties dieną’’ švenčia ne sek
madieniais bet kitą kurią dieną. Bet jie
jie kaltinami ir baudžiami jei jie sugauna
mi dirbant kokį darbą sekmadieniais, jei
teisme negali prirodyt savo nekaltumo.
Žydai, Septintos Dienos Adventistai ir
Septintos Dienos Baptistai, vieton sekma
dienio, švenčia šeštadieniais, ir tuomi tū
lose valstijose jie paliuosuojami nuo sek
madienio šventimo. Bet Tennessee vals
tijoje tik pernai metais buvo areštuota,
teista ir bausta 120 Septintos Dienos Ad
ventistų už tai kad jie atšventę savo Vieš
paties dieną šeštadienį, sekmadienį šį ir tą
dirbinėjo. Visi jie sumokėjo baudų ben
drai $2,500; 80 žmonių pasiųsta į kalėji
mus atbuvimui ten 1,722 dienų. Iš pas
tarų dvylika žmonių aprakinta retežiais
ir uždaryta kartu su pirmos rūšies krimi
nalistais; iš šitų vienas buvo nusidėjęs tuo
kad sekmaienį taisė sietines duris savo na
mo priešakinėje angoje. Kitas buvo pasi
kasęs darže kelias bulves, ir viena našlė,
kuri savo kaimynui vežė atiduot vaikų ve
žimuką, kurį buvo pasiskolinus trys die
nos prieš tai, parsivežimui malkų.
Kitose valstijose “mėlynosios tiesos”
praktikuojama tik nežymiomis dalimis, ir
tai ne vienaip. Pennsylvanijoj vietomis
draudžiama sekmadieniais važinėti žaislavažiais jeigu jais nevažiuojama į bažnyčią.
Connecticut! valstijoje leidžiama sekma
dieniais rengt koncertus jei koncerte grie
žiama klasiška muzika; Pietinėj Carolinoj
sekmadieniais draudžiama lošti golfas ir
pardavinėti šaldyta šmetona (ice cream);
Massachusetts valstijoj kepėjams sekma
dieniais leidžiama kept duoną ir ją par
duoti savo įstaigose, bet draudžiama kam
nors duoną nunešt, ar nuvežt. Maine val
stijoje draudžiama keliauti kur toli jei nė
ra reikalo; New Hampshire valstijoje už
drausta visokį žaislai.
“Mėlynos tiesos” yra mėlyniausios
miestelyje Ocean Grove, New Jersey val
stijoje, nes ten sekmadieniais uždrausta
naudot važius; jokiam važiui neleistina
pasirodyt gatvėje, nei įvažiuot ar išva
žiuot iš miestelio. Be to miestelyje nega
lima gauti nieko pirkti. Vaikams leistina
pajūryje žaisti su smiltimis, bet neleisti
na turėt rankose kokį žaislą, ar su jais bė
giot. Maudytis kaip dideliems taip ir ma
žiems uždrausta. Jei kas negali apsieiti
be maudymosi, tas gali maudytis kiek no
ri, bet jam neleistina išeit į krantą. Laik
raščius pardavinėt uždrausta.

Tas įstatymas gyvuoja dar daugelyje
valstijų
Ne taip labai senai Baltimorės mieste,
Maryland valstijoj, buvo areštuojami žmo
nės už tai kad sekmadieniais nešėsi par
duotuvėje nusipirkę duonos bandelę, pie
no boųką ar kitokių kokių maisto reikme
nų. Baltimorėje, kaip ir visoje Maryland
valstijoje, sekmadieniais uždrausta buvo
rengt pasilinksminimus, žaislus ir kito
kias pramogas, nes tą draudė 200 metų
senas valstijos įstatymas, vadinamas “mė
lynųjų tiesų” įstatymu, draudžiantis “lau
žyt Viešpaties dieną” (Lord’s day).
Bet Baltimorės miestas šitą įstatymą
pakęst ilgiau negalėjo, ir savo rubežiuose
jį panaikino. Dabar Baltimorėje niekas
jau neareštuoja žmones už pardavimą ir
pirkimą sekmadieniais kasdieniniam gy
venimui reikmenų. Bet už miesto ribų
visoje valstijoje “mėlynųjų tiesų” įstaty
mas dar veikia toliau, ir sekmadienis turi
būti švenčiamas kaip valstijos įstatymas
to reikalauja, nes už šito įstatymo palai
kymą darbuojasi taip vadinama “Viešpa
ties Dienos” organizacija. Dar ir pačioje
Baltimorėje sekmadieniais neleistina apie
namus nukarpyt žolę, pataisyt sugedusias
duris ar langus. Teatrai, susirinkimai ir
pasilinksminimo parengimai gali prasidėt
tik antrą vidurdienio valandą, ne anksčiau.
Šituos “mėlynųjų tiesų” patvarkymus
i Suv. Valstijas atnešė Anglijos'Puritonai,
kurie kurdami čia taip vadinamas Naujos
Anglijos kolonijas tas savo tiesas įgyven
dino ir padarė jas valstijų įstatymais. Ma
ryland valstijos įstatymuose jos įrašyta
1723 m. šitaip: “Visoks darbas draudžia
mas Viešpaties dienoje, kuri paprastai ži
GYVATĖS IR KAIP NUG noma kaipo sekmadienis, išimant būtinus,
JŲ APSISAUGOTI
ir labdaringus darbus.” Pasiremiant to
kiu
įstatymu, teisdariai, reikalui atsiradus,
Esant laukuose kur gali
ma tikėtis gyvačių, geriau pritaikė draudimui net ir valgio produktų
sia pamačius gyvatę palik nusipirkimą, nes toks “darbas”, jų supra
ti ją ramybėje, nes, kaip timu, galima atlikt šeštadieniais ir pirma
ištirta, net didžiausios ir dieniais. Draudimui priskaityta ne tik
pavojingiausios gyvatės ne toki darbai kurie butų dirbami buto kam
užpuola žmogaus jeigu jų bariuose. Net važinėjimas važiais, ar va
neerzini. Gyvatė tik tada žių laikymas lauke, ir tai pritaikyta įsta
šauna į žmogų arba gyvulį tymo draudimui, jei tai daroma be val
jeigu jai pasirodo kad tai džios įstaigų leidimo. Kada Baltimorės
yra jos priešas.
miestas savo gyventojams leido nubalsuot
Gyvatei įkandus, grei
nuėmimą nuo miesto tų “mėlynųjų tiesų”
čiausia reikia gelbėti įkan
dimo vietą. Pirmiausia, rei ir nubalsavimas padaryta, tai sekantį sek
kia tandžiai užveržti įkąs madienį po balsavimų, pasidarbavus “Vie
(Kitame num. bus kaip žmonės gyveno po
tą vietą iš širdies pusės, špaties Dienos Susivienijimui”, įvairių sek
tais
žiauriais “mėlynais įstatymais” Ame
kad nuodai neišsinešiotų po tų bažnyčiose kunigai surengė speciales
rikoje seniau.)
kūną. Tam tikslui reika pamaldas su pamokslais, kuriuose pamok
linga labai ramiai užsilai slininkai graudino maldininkus ir ragino
kyti, ir vengti gerti degti nesinaudot miesto paliuosavimu sekmadie
nę, kas padidina kraujo cir nio iš valstijos įstatymo. Tą dieną į baž
kuliaciją ir priduoda kunui nyčias susirinko 1,300 maldininkų. Užtai
silpnumą, o tas yra pavojin to pat sekmadienio vakare atsidarę teatrai
giausia atsitikime gyvatės neėmė įžangos, ir į teatrus žmonių prisi
įkandimo. Toliau, reikia iš rinko 140,000, kurie smagiai klausė teat
čiulpti nuodus iš žaizdos, ruose sakomų prakalbų, reiškiančių didelį
panaudojant burną jei rei
pasiganėdinimą paliuosavimu Baltimorės
kia,, nes gyvatės nuodai nė
miesto iš 200 metų senumo, Puritonų įgy
ra kenksmingi burnoje.
vendinto
įstatymo.
Paskui kuogreičiau rei
kia gauti gydytojas.
Už Maryland rubežių
Graži istoriška apysaka apie du bro
Be Maryland, yra dar daug valstijų
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
Lietuva Prisidėjo
kurios savo įstatymuose turi įrašiusios da go vienas kito nepažinodami, paskui
kariaudami pasižino, bet vienas jau
Lietuvos vyriausybė nu lis anų “mėlynųjų tiesų” sekmadienio šven buvo krikščionis ir savo žmones žudė.
tarė prisidėti prie Anglų- timui, panašiai ir atmainingai, kaip ir Ma Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar
Francuzų pasitikėjimo pak ryland valstijoje. Tik daugelis valstijų
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
tuos įstatymus ne visai daboja, ir tai del
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
to.
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių
Prie to pakto prisidėjo ir dviejų priežasčių: viena tai kad žmonės
Estija.
nelinkę pildyt visus tame reikale patvar pašto ženkleliai nepriimami.)
kymus, o antra, kad tais įstatymais daž
Reikalaukit “Dirvoje”
Iš priežasties bedarbės, ir Ka nai naudojasi įvairios rūšies politikieriai
nados Lietuviams “Dirva” ati
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
savo tikslams.
duodama metams už $2.
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(Tąsa iš pereito numerio)
Merkys ir Olga buvo tik vienudu —
nieko kito aplinkui'nesimatė. Jų akys de
gė, liepsnojo, vienas Į kitą žvelgiant; šir
dys drebėjo, kalba buvo reta, žodžiai tyliai
teištariami. Artinosi meilės pražydėjimo
laikas. Kokios tai jiegos pakeliamas, Mer
kys priėjo ir apkabino prieš save sėdėju
sios Olgos kaklą, pavertė jos galvą ir tvir
tai pabučiavo j lupas. Olga tik pavėluotai
uždengė rankom sau veidą, lyg gindamasi
nuo jo, bet jau Įvyko kas turėjo įvykti.
Laikas atliko savo. Kitokiame atsitikime,
moteriška kuri nenori kad ją vyras bu-’
čiuotų, kovoja, nesileidžia, ir jširdus pabė
ga jeigu vogtinai buna pabučiuojama. Ol
ga nesijudino iš vietos, ir kuomet Merkys
vėl prieš ją sėdėjo, jų akys vienas kitą per
vėrę, taip giliai nejudamai žvelgė kad ro
dos abu kūnai sustingę buvo. Tik po ge
ros valandėlės j juos sugryžo gyvybė, ir
dabar ta save tikybiškai varžanti 'moteris,
sų ašaromis akyse, paklausė Merkio labai
švelniu' balsu, bijodama kad jis nepama
nytų jog baramas:
— Kodėl tu mane bučiavai, Merky?...
— Negalėjau ilgiau kęsti.... Aš my
liu tave.... Atleisi....
— Nėra ko atsiprašyti.... Tai mano
pačios kaltė.... — prabilo ji, kurios kru
tinę skriodė meilė prie šio, o mintys var
gino ištikimybe vyrui. Jai per veidus nu
riedėjo ašai'os matant kaip jis ją labai mymą meilš, bet nematant jokios išeities iš
savo padėties.
Merkys paėmė ją už ranką, ir tik ka
da jas pabučiavo, ji labai lėtai ištraukė
rankas iš jo, kas viekas prisidėjo prie di
desnio jos sujaudinimo ir širdies skausmų,
bet jokių būdų to paliauti neturėjo noroi
Nuo šio laiko jiedu vienas kitą pil
niausia suprato ir mylėjosi atsidavusiai,
bet vis taip atsargiai ir prakilniai, ir Olga
nors norėjo, bet varžėsi nuo jo bučiavimų,
nes jos moterystės ryšio prie kito jos są
žinė užmiršti neleido.
Tankiai ji, pati viena būdama, konvulsingai verkdama, laikydama glėbyje savo
dukrelę, taip spausdavo prie savęs ir visą
bučiuodavo kad mergaitė net imdavo nu
sigąsti ir verkti nežinodama kas darosi —
taip Olga išliejo savo meilę Merkiui, ku
rios jam atvirai parodyt negalėjo.

IV

ir kartu kentė tas kuriam ji buvo likimo
skirta sutikti, ir pamylėti, bet negalėti tos
meilės pilnumoje atsiekti. Matydamos ją
verkiančią bobos pašaliais tėmydamos da
rė teisingus spėjimus, kas Gigai širdį tik
labiau skaudino. Negali ji išlydėti jo kaip
savo, negali jo pabučiuoti, nei leistis jam
pabučiuoti, kaip abiem norėtųsi....
Verkė ji naktimis, viena sau, ir mel
dėsi kad jis sveikas gryžtų.
Kaip greit suvaikščiojo gandai tarp
Kijevo ir Sarajaus ir Čanibekas išsiuntė
stiprią kariumenę prieš Podolijos. khaną,
karas baigėsi, čanibeko giminietis atsi
prašė vyriausiojo khano ir padarė taiką.
Pas Totorius nebuvo papročio savus baus
ti taip kaip jie baudė Rusus arba kitus ku
riuos užkariauti ėjo. Bet gal ir blogai
padarė Čanibekas gražiuoju susitaikyda
mas su Podolijos khanu, nes jis vėliau sa
vo užsimojimą išpildė.
Gryžo Merkys skobomis į Kijevą, neš
damas Gigai gražias brangias dovanas ir
pilną pasiilgimo širdį, ir kada ji pamatė jį
parėjusį, pati pražibo kai saulė, žėrėdama
visu kunti, veidu ir akim linksmybe kokią
tik mylintis žmogus gali parodyt savo my
limojo sulaukus.
Jo dovanų dėvėjimu ir naudojimu Ol
ga išreiškė Merkiui savo didelę meilę, ku
rios tankiai negalėjo išreikšti kitaip tai del
namiškių maišymosi, tai del savo tikėjimo
varžymų, kuris jai priminė jog ji vis pri
klauso savo vyrui.

*

*

*
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Dabar kada Lietuva lai
mėjo antrą bylą Haagoje,
patartina jai iškelti bylą
prieš Lenkų užgrobimą Vil
niaus ir sulaužymą Suval
kuose ■ pasirašytos taikos.
Lietuva tikrai laimės ir
trečią bylą. Nors Lenkai
nevartotų moderniškų išdirbinio me
Vilniaus neatiduos, bet jie
todų. Taip aukštos rūšies ir ekono ir grynesnio cigareto, Luckibs kai
prieš visą pasaulį bus ap Lekcija iš sodininkystės miški yra tie budai kad Suvienyto nuoja ne daugiau kaip paprastas už(Advertisement)
šaukti kaltais — ir bus Lie Mokytojas: Kuomet ge se Valstijose lygiai turtuoliai ir var sirukymas.
gšai gali rūkyti geriausi cigaretų.
tuvai didžiausia propagan riausias laikas obuoliams Be to, rūkytojai patys padeda lai
: PAJIEŠKOJIMAI :
da.
kyti Luckies kainą taip žemai, nes
skinti ?
Kiekvienam “Dirvos" skai
tik keletas Lucky Strike ciga
Jonukas: Tuomet kai so-j jeigu
tytojui arba naujai užsira
retų butų pagaminta vietoje bilijo
šančiam, giminių pajieškojidininkas išeina į bažnyčią, nų, kas yra rūkytojų pageidaujama,
Du Keliautojai.
mas sykį į metus patalpi
nama dovanai.
o šuo buna pririštas, ponas jų kaina butų keletą kartų didesnė
Linas: Arti šiaurės po mokytojau.
negu dabar.
Pajieškojimai iš Lietuvos
Jei Lucky Strike gamintojai ne
liaus taip buvo šalta, kad
giminių, draugų, pažystamų, yra
galėtų vartoti aukšto kiekio gamy
priimami į “Dirvą” dovanai —
ugnies liepsna į ledą sušalo,
bos, jie neištesėtų turėti žinovus iri
Sportininkai.
Visi kas iš Lietuvos norite ko
renkėjo kirviais kapoti.
akylus pirklius visose didžiose pa
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit
—
Kokiu
žiemos
sportu
už

saulio
tabako
rinkose
kad
patiekus
II-sis: Tai niekis. Mano
ant paskiro lakšto surašę pajiešLucky Strike cigaretams puikiausi
kelionėje taip karšta buvo, siima jūsų įstaigoje?
kojimą su savo pilnu antrašu.
tabaką.
Visose
Lucky
Strike
gami

kad vištas reikėjo ledu le — Pas mus vienas tas nimo dirbtuvėse, pavyzdžiui, taba
sinti, nes kitaip butų ėmu pats sportas žiemą ir va ko yra sukraunama trims metams, SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS
didelė daugybė tabako lapuose Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00
sios virtus kiaušinius dėti. sarą: vejojame interesantus ši
Farmų pardavimai — už kartą 50c
yra verta daugiau $1000,000,000.
iš kambario į kambarį.
Išnuomavimai (rendos) —
50c

Išlaikė žodį
— Prieš naujus metus tu
skolinaisi iš manęs šimtą
dolarių, sakei kad tik trum
pam laikui. Jau septyni
mėnesiai....
— Teisybė. Aš juos iš
leidau visai trumpu laiku.

Sukilimą numalšinus, Merkys pats ke
liavo į Sarajų pas Čanibeką su žiniomis.
Tai buvo jau ketvirtas metas nuo jo susi
gyvenimo su Olga Kijeve. Apsilankęs Or
dos sostinėje vaikinas patyrė tai kas labai
suskaudino jam širdį: jis rado Olgos vyrą
Konstantiną gyvą, vergaujant Čanibeko
rūmuose, su nupjaustytom ausim ir iš
pjautu liežuviu.
Merkys iš pirmiau Konstantino nepa
žinojo; kitu atveju šis kniazius nebūtų jam
padaręs skirtumo nuo daugelio kitų taip
ir kitaip nubaustų Rusų. Tačiau kadangi
jis buvo Olgos vyras, šis patyrimas musų
vaikiną labai sujaudino. Gailėjo jis nelai
mingojo ir kartu graužėsi tuo kaip jausis
jo žmona patyrus apie savo vyrą.
Merkys buvo sumanęs viską ką žino
užtylėti ir nuo Olgos ir nuo Konstantino,
nes suprato kokią žaizdą jam atvers pra
nešdamas jog žino kas jis ir jog pažysta
jo žmoną, kuri vis dar tiki kad jis yra gy
vas ir laukiamas sugryžtant. Bet kaip jis
mylėjo Olgą taip neiškentė neparodęs sąjausmo nelaimėje esančiam jos vyrui, ir
pritaikęs progą suėjo su juo pasikalbėti.
Apleistam ir pasmerktam žmogui užkal
binimas aukšto khano valdininko, Kons
tantiną pravirkdė, bet ne pirmiau negu jis
ištyrė su kuo turi reikalą, nes bijojo pa
kliūti ant špiegų, ypač saugojos! Rusų, ti
kėdamas kad kas nors dar jieško ir jo gy
vasties. Kadangi jo naujas pažystamas
nebuvo Totorius, ir tuoj patyrė kad ne Ru
sas, Konstantinas pasidarė Merkiui atvi
ras. Vargais negalais jis susikalbėjo ir
susirodė ženklais, ir Merkys vos surado
žodžius kaip užsiminti jam apie jo žmoną,
nes ir nenorėjo jos vardą minėti kaipo bū
damas jos mylimasis, ir nenorėjo užduoti
jam širdgėlos.
(Bus daugiau)

Olgos Vyras
Po Čanibeko užstojimo didžiuoju khanu, Auksinėje Ordoje nesutikimai didėjo.
Paskirų sričių mažieji khanai kilo prieš
Sarajaus vyriaus j valdovą, norėdami atsi
plėšti sau dalis Rusijos ir nepriklausomai
valdytis. Pirmiausias prieš Čanibeką pa
kilo Podolijos khanas, kuris vedė derybas
su Algirdu ir gelbėdamas jam prieš Len
kus, tikėjosi jo pagalbos prieš Čanibeką.
Kijevas buvo arčiausias prie Podoli
jos Čanibeko karo punktas, taigi Merkys
su dideliu pulku Totorių ir Kijevo Rusų
rengėsi pas Podolijos khaną reikalauti nusimalšinti ir pasiuntė gandą į Sarają kad
Čanibekas siųstų daugiau kariumenės.
Šis žygis turėjo sulaikyt nuo griuvi
mo Auksinę Ordą, nes jeigu Podolijos khanas atsimeta nuo Čanibeko, didelė dalis
pietinės Rusijos lieka nepriklausoma ir
jam priešinga. Tas butų padrąsinimu ir
kitiems khanams atsimesti nuo Sarajaus.
Tas reiškė karą, ir kada Olga patyrė
kad jos mylimasis išeina, pasipylė ašaro
se, nors gal kitiems išrodė kad ji verkia
savo tėvo, kaip verkė ir jos motina, nes
ir Teodoras kartu su Merkiu turėjo vykti.
Merkys buvo pirmas vyriškis kuri ta
jauna moteriška gavo pamylėti meile ko
Su persiuntimu j kitus miestus — 30c.
kią gamta pati žmogui duoda. Nors jos
Kaina:
vietiniams po 25c.
tikėjimas varžė ją ir jos apsiėjimus, bet ji
Merki mylėjo taip kaip nieką kitą dar ne
Reikalaukit “Dirvoje”
buvo mylėjus. Už tai ji daugiau ir kentė, 6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

Apie Polščą
Ratilas: Kad tu, Stepai,
toks mandras tai pasakyk
Rugpjūtis-August
kas Lenkijoje gerai gyve
Sekmad. 28 Augustinas. Liūtas, Kantminė
na?
Pirmad. 29 Jono kr. nukirt. Lamėika, Gardenis, Nadine
Stepas: Ministerial, dva Antrad. 30 Rožė Limietė. Bytautas, Vesta, Auguna
rininkai ir žmogaus para Trečiad. 31 Raimundas. Uolkertis, Roželė, Vilnie
Ketv’tad. 1 Egidijus, 12 kent. Gunda. Dievainis
zitai.
Penktad. 2 Steponas kar. Brutenis, Tugaudė
Ratilas: Na o kas dau šeštad.
3 Bronislava. Mirga, Jaugalis
giausia dirba Lenkijoje?
PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi jųoduStepas: Banditai, kresų
kčmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis^—Papolicija ir valdininkai ky nedėlis;
Antradienis—Utaminkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
šius imdami.
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.
Ratilas: Na o ką Lenkai
išveža ir ką įveža?
Visuomene Gauna Dau Neatsižvelgiant to, kiekvienas iš
Stepas: Išveža Francu- giau už Savo Pinigus dirbinio proceso žingsnis yra labai
tobulas. Gavus išradėjų priitai iš
zijon gyvuliniuose vagonuo
rado puikiausias mašinas Lucky ci
se bedarbius, o iš. ten par Rūkytojai gali nusipirkti Lucky garetų gaminimui.
siveža Francuzų tuštiems Strike cigaretų tik už mažų dalį to Ir pagaliau, rūkytojams’ paro
kiek reikėtų mokėti jei išdirbėjai džius dėkingumą už Lucky j Strike
fabrikams prižiūrėti.
pastangas teikimui jiems lengvesnio

Teatre.
Šaukia iš užpakalinės ei
lės:
— Ponia, tamsta taip sėdi,
kad aš nieko nematau.
— Tai priguli nuo to, ką
tamsta nori pas mane pama
tyti ?

Bet davimas rūkytojams rinktiniausio tabako yra tik Luckies pra
džia. Nuo senai yra žinoma kad
kiekviename neapdirbto tabako lape
nuturaliai randasi tūli nešvarumai
kurie erzina gerklę. Tie nešvaru
mai prašalinami iš tabako spraginimo procesu su pagalba-ultra-violetinių spindulių. Šis ypatingas' valy
mo procesas buvo išrastas išimtinai
del Lucky Strikes, ir jokis kitas cigaretas pasaulyje to neturi.

Namų pardavimai —

6820 Superior avė.

Cleveland, Ohio

Už $3 metuose pralinksminsit
visą kaimą — užrašykit saviš
kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams
Lietuvoje metams “Dirvą”.

—Ir žalias tabakas
neturi vietos cigaretuose
puikiu tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip ES perkame puikiausią, pati
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno
puikiausią tabaką visame pasau
miesto, miestelio ir sodybos gyven
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl tojas sako, kad Luckies yra tokie
žmonės visur skaito Lucky Strike
lengvi cigarctai.
lengviausiu cigaretų. Dalykas tame,
kad mes niekuomet neužmirštame
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj
Tas pakelis lengvą Luckies
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

Jo nėra Luckies
, . . lengvinusiame cigarete
kokį kada nors rūkėte

M

LIETUVOS
ŽEMU AUT A T
30c

"It’s toasted"

Copr.. 1932.
The American
Tobacco Co.

75c

“DIRVA”

"Jei žmogus parašytų geresnę knygą, pasakytų geresnį pamokslą, ar padarytų fobūlesnius slastus pelėms
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus miško tankmėje, listick pasaulis iki jo durų pramins taką-*
RALPH WALDO EMERSON. Ar šis pareiškimas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiria ir priima
Lucky Strike?

6
KAIP MILIJONAIS LITU SAUSINAMA .

CUNARD DIDLAIVIO

PAJIEŠKOJIMAI

PELKĖS LIETUVOJE

STATYMAS

Duotas, Pranas, kilęs iš Gar
gždų vai., Kretingos apsk., gy
venąs Chicagoje.
Kasilauskas Jonas
(sūnūs
Jono ir Marcijonos Donulytės)
iš Šilalės v., Tauragės ap.
Kasiulis Pranas (sūnūs Pet
ro). Iš Raudonės vai., Rasei
nių ap. Gyveno Detroit, Mich.
Ruzgys Jonas, dabar gyve
nąs Westville, Ill.
Stasiūnas Kostas, iš Tvere
čių vai., Švenčionių ap. Kita
dos gyveno San Francisco, Cal.
Žilevičius Juozas, gimęs Chi
cago]. Tarnavo Amerikos kariumenėje. 1914 m. gyveno
Chicagoje.

TĘSIAMA
Jau kelinti metai kaip sirinkus galima butų suda
Lietuvoje pradėti melioraci ryti didžiausi tomai. Ge Iš Londono praneša kad
jos darbai ir tam reikalui riausi esą vietos darbinin Clyde mieste atnaujinta bubiudžete skiriami milijonai kai, nes su jais atsitinka davojimas Cunard linijos
litų. Daug kur vietoje buvu mažiau įvairių žulikysčių ir didžiausio pasaulyje laivo,
sių liūnų žaliuoja pievos, geriau dirba. Kartu su iš to kas buvo sulaikyta praeitą
laukai--apsėti javais, matyti liau atvykstančiais darbi rudenį. Tas keleivinis laivas
pastatytos trobos, apsodin ninkais prisiplaka įvairus busiąs net 78,000 tonų di
tos žaliuojančiais medžiais, vagys, kriminalistai ir se dumo — vadinasi didžiau
vaiskrūmiais.
kami policijos asmenys. Dėl sias pasaulyje. Iki šiol ne
Patys melioracijos darbų to dabar iš pastojusių dirbti buvo ir nėra laivo didesnio
vedėjai pasakoja įdomių da prie melioracijos darbų yra už 60,000 tonų.
lykų iš specialių darbų, ka paimami pasai, atiduodami Laivo .statymo sulaiky Jieškomieji arba apie juos
simo griovių, užtvankų, nu policijai ir grąžinami atsi mas sukėlė Anglijoje nema ką žinantieji malonėsit atsilie
leidimą vandens, kur nepa traukiant, paleidžiant, bai ža trukšmo. Tas sustabdy pti į
vykus, ar padarius menką gus (jarbus. Dėl įvestos nau mas darbo ikšiol atsiėjo į
Lietuvos Konsulatas,
klaidą ištvinęs vanduo nu- jos tvarkos, daugelis asme $2,610,000 išmokėtų bedar
201 North Wells Street
griauja trobas, aplieja lau nų kad ir su padirbtais pa biams pinigai ir apsaugoji
Chicago, Illinois.
kus, o kitam neprityrusiam sais yra sugaunami, išaiški mui nebaigto laivo nuo rū
vedėjui išnešė tvenkinį ir nami.
dijimo ir nugrimzdimo.
sugriovė malūną. Tačiau to Komunistai taip pat at Laivo savininkai ir sta
Naujausi
kių dalykų buna retai.
vykę ima dirbti ir pradeda tytojai laiko visa didžioje
Kasant griovius liūnuose darbininkus agituoti, kelti paslaptyje kas liečia to lai
randama gyvulių, žmonių streikus. Jų pasisekimas vo įrengimus ir darbų eigą.
griaučių, apie kuriuos vie nėra didelis Tačiau šiaip Vienok Londono laikraščiai
Baudžiauninke
tos gyventojai
pasakoja darbininkai politikuoja ir rašo kad inžinieriai daro 4 aktų melodrama, pritaikyta leng
prieš kelis dešimtis metų į-' pradeda kartais slaptai mi dideles pamainas visuose vam- perstatymui Amerikos Lietu
įtaisymuose ir papuošime. vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 5
vykusias nelaimes ar žmog tinguoti.
žudystes. Ypač daug griau Gavę užmokesti ' darbin- Sakoma kad laivo statybos moterų. 07 pusi.......................... 50c.
čių randama tose vietose kai girtauja, lošia kortomis sulaikymas buvo padaryta Žentai iš Amerikos
kur ėjo didysis karas. Šie ir neklauso
perspėjimų, tik todėl kad visi braižiniai 2 aktų komedija iš Amerikiečių
Lietuvoje. Lošia 4 vy
nelaimingieji įklimpo ir sa draudimų. Sekančią dieną ir planai ką buvo užgirti prietikių
rai ir 3 moterys. Kaina ....50c
ve palaidojo drauge su visu po išmokėjimo algų trečda prieš pradėsiant laivą sta
apsišarvavimu ir ginklais. lis darbininkų nedirba. Bu tyti, pasirodė nepatenki Kūmučių Rojus
veiksmų tragi-komedija
'Sausinant liunus kartais na ir tokių atsitikimų kad nanti moderniškus reikala Keturių
iš prohibicijos laikų. Reikalinga
buna ir juokingų atsitikimų, girti darbininkai pagrob vimus. Mat naujųjų laivų 0 vyrų ir G moterų. Knygutė 60
kaip antai: atvykus kultur- davę merginas ir jas išnie įrengimuose varoma didelė pusi. Kaina ..................... ;. 50c
lenktynė, todėl kiekvienas NENORĖJAI DUONOS —
technikui ir paskelbus dar kindavo.
PLYTAS
bus, vietos darbininkai dir Dabar šis reikalas jau su naujai statomas laivas no GRAUŽK
Trumputė, 20 pusi, komedija iš
bti nėjo. Pasirodo kad bijo tvarkytas. Sumažintos kai rima padaryti kuo nors ge jaunųjų gyvenimo. Vaidinti rei
kia 3 vyrų. Kaina ............. 15c
jo liūno vaiduoklių, kurie nos ir darbininkai gaudami resniu už dabar esančius.
DVI
SESERĮ
Pebė,
gali sudrumsti ramybę. O mažiau uždirbt mažiau gir
4 aktų tragi-drama iš Amerikos
*
*
■
*
kiek dar daugiau pasakoji tauja. Ypačiai tie kurie turi
gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4
ir apie 15 vyrų. Kny
mų, legendų yra kurias su- šeimas. Vietos ūkininkams, Naujas Italų laivas. Ita moterys
gelė 60 pusi. Kaina .............. 50c
kur eina melioracijos dar lijoj pabudavdta naujas pa- GRAŽI MAGELIONA
JAMES Restaurant bai, yra daug plusių, nes sažierinis laivas 54,000 to- Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų.
3 moterys ir 10 vyrų.
uždirba išlaikydami darbi nu svorio, 800 pėdų ilgio ii Vaidina
6603 Wade Park Avenue.
03 pusi, knygele. Kaina ....50c
Skat) is Amerikoniški ir Europiški ninkus, nors
tais metais 120 pėdų pločio, su naujau
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai
samdiniai
ir
padieniai
pa siais išradimais apsaugoji Atgimimas
pas mus užeina ir buna patenkinti.
4 aktų tragedija iš kovų už spau
brangsta.
“D? mui nuo supimo laike aud dą. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c
UŽKVIEčIAM VISUS.
rų. Laivas bus labai grei Divorsas
aktų komedija iš Amerikiečių
tas. Laivo vardas “Rex”; 3prietikių
Lietuvoj. Lengva staty
jis plaukios tarp Italijos ii ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50c
New Yorko. Jis yra dides Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių
nis už naujus du Vokiečių prietikių
Lietuvoj. Lošia 4 mote
laivus, “Europa” ir “Bre rys, 7 vyrai ............................. 50c
men”. ’
Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų už
*
*
*
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c
“Manhattan”, naujas di Žemės Rojus
s
džiausias Amerikoje pabu- 3 veiksmų komedija iš Amerikie
gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
davotas pasažierinis laivas 4čių moterys
............................. 50c
Keliaukit žinomos garsios CUNARD 'LINE laivais į Lie
pirmoj
savo
kelionėj
Rugp.
JU
BAILIU
—
1 akto komedija.
tuvą — greiti, patogus, dideli. Geras, mandagus patar
Lošia 2 moterys, 3 vyrai .... 15c
10 d., iš New Yorko nuplau ‘KRYŽIOKAS
navimas. Kelionė per Cherbourgh į Kauną arba per
“ — 2 atidengimų ko
Southampton j Klaipėdą.
kė į Cobh, Airiją (skersai medija. Lošia 2 vyrai .......... 15c
KAIMIEČIO BERNU —
Atlantiką) tik į 5 dienas ii 1RAFAS
Sekanti ekspresiniai laivai išplaukia:
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai
15
valandų.
Jis
plaukioja
ir 3 moterys ...................
25c
BERENGARIA ;........... RUGSĖJO-SEPT. 29
PILIS -r- drama 5 aktuose,
MAURETANIA ................... SPALIŲ-OCT. 5
tarp New Yorko ir Ham .IYTŲ
Lošia 9 vyrai, 5 moterys ... 35c
AQUITANIA ........................ SPALIŲ-OCT. 13
burgo.
UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų

TEATRAI

pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c

Informacijų kreipkitės Į:

REIKALAUKIT DABAR!

CUNARD LINE
Cleveland, Ohio

1022 Chester Avenue

arba i

DIRVOS

AGENTŪRA

6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

YOUNGSTOWN *1
PITTSBURGH
SiiiPgR
ERIE
__ _

LIETUVĄ

Į
PERSIT1KRINKIT
Trumpa, Greita Kelionė

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

ŠVEDŲAMERIKOS

6407 Superior Ave.

J'cOįM
.fegįffiL

unija
ls

.AiSS? F

NEWYORKO i

•' Sjgt f

Kiekvieną Sekmadienį
ten ir

atgal

ten ir

atgal

BVAau0JA

GRYŽTA
Iš Cleveland ..8:20 ryto Iš Pittsburgh 4:00 vakare
arba 8:30 vak.
Iš E. 55th St. ..8:29 ryto
Iš Youngstown 5:35 vak.
Iš E. 93rd St. . >8:34 ryto
arba 9:59 vak.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS
Prie E. 66th Street
—ENdicott 4638—

KLAIPĖDĄ

Į LIETUVĄ

TRUMPAS KELIAS į LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

per BREMENĄ
greičiausiais jurų laivais

Dideliais, Naujais ir
Modemiškais Musų
Motorlaiviais

ERIE
I

RAILROAD

Puikus gelžkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVER į
LIETUVĄ.
Informacijų kreipkitės:
1119 Euclid Ave. Cleveland

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOUIS
6606 SUPERIOR AVE.

NORTH GERMAN

SYSTEM

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS

HEnderson 6729

‘BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS
I--?-:—*«:*•M
Išplaukimai iš New Yorko:
X Ofiso
Telefonai
Namu ”
M.L. GRIPSHOLM
Rugsėjo 1 f MAin 1773
KEnmore 4740W|
M.L. KUNGSHOLM
“
15
S.S. DROTTNINGHOLM
“
22
P. J. KERŠIS
M.L. GRIPSHOLM
Spalių 4
11414
Standard Bank Bid g, 2
M.L. KUNGSHOLM
“
13
S.S. DROTTNINGHOLM
“ 25
Baigęs teisių mokslą Cumberland Universitete ir darbuojas į.
Informacijos ir iliustruotas cirkuSusuvisais
Teisių
teisiuofisu
reikalais
advokatų
Lietu
lioris su žemlapiu Lietuvių kalboj
je
viai,
Slavai, Lenkai
Collister,
Stevensir irRusai
gaunamas pas musų agentus ar
J kreipkitėsKurzenberger
prie musų.
ba musų raštinėj:

į

Swedish American Line
21 State St

A. BRAZIS
AKRONO NAUJIENOS ! B.5905
White Ave.
!

Prastai su darbais. Vie
tos gumų išdirbystės, ku
rios sudaro žymiausią šio
miesto industriją, veik vi
sai sustojo dirbti. Firesto
ne dirbtuvė sustojo neapri
botam laikui, beveik visus
darbininkus paleido.
Silpnai dirba Goodrich ir
Goodyear dirbtuvės.
Darbininkų nusiminimas
neapsakomas. Iš Lietuvių
mažai kas dirba, vaikščioja
be darbo, o kuris dar dir
ba jaučiasi kaip kapitalis
tas tarp vargšų.
Vietos laikraščiai bubnija kad Rugsėjo mėnesį dar
bai pradės eiti. Bet jie jau
senai taip rašo. Ar kas ge
resnio pasirodys matysim.
—V. Slesoraičio žmona
šiomis dienomis išvažiavo į
Detroitą į svečius.
—Sako buk Vinco Belec
ko buvus žmona apsivedė.
Ji gyvena prie Biru tos gat
vės. Čia buvo dvi našlės
moterys Beleckienės ir abi

NAUJAS SAVININKAS

gavo vyrus. Kitoms naš
lėms ima pavydas. Kas
smarkesnis tas pirmesnis.
Keliautojas.

Popieriuotojas ir Maliavotojas
Taipgi atnaujinu senas grindis.

Karšta bet V
Vasari

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

Tek HEnderson 2136

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

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

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

East Ninth Street Pier ♦ Cleveland, Ohio./

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

v
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■JiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiniiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimĮ:
|
ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
I
E

Buvusioj Pebvalio krautuvėj 6502 Ę
Superior Ave. dabar randasi nau E
jas savininkas ir užkviečia visus tos
Įstaigos rėmėjus remti jį kaip se
niau. čia užlaikoma po senovei
saldainių, groserio, ice cream, pieno,
mals ir hops, ir mokyklai reikmenų.

Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio =
Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimo ■— prisipildykit Ę
sau tanką su Nauju žaliu ETHTL GASOLINE
E

,

E. Warren Confectionery
6502 Superior Ave.
=
THE COLUMBIA REFINING COMPANY
=
VAŽIUOSIT LIETUVON?— riiiiiimniiiiiiiiiiiiiųiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiinniiimiiiiiiiiiiiiHiiiiig
kreipkitės j “Dirvos” Agentūrą k'iniiHiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie
informacijų ir laivakorčių.

Į Dr. S. T. Tamošaitis
J
I

MRS. A. JAKUBS

|

(A. JAKUBAUSKIENĖ)

|

E
E

Lietuvis Dentistas
1304 East 68th St.

Ę

I Kampas Superior Avenue
Į
(Virš Lietuvių Banko)

8

|

f

(THOMAS)

Tek ENdicott 1378

E

'

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

J E 6221 Edna Avenue

Ę

,

Ę
E

Ę
ENdicott 1763 =

^niiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii!iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinė=
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, šymet vasara
yra labai karšt:
Birželio mėn. pi
buvo labai lietini
ji sausa ii»karšt:
buvo ir Liepos
sė. Oro šiluma
35 laipsnių C.
F.). Sausam ir k
esant, šienapjuti
gera. Šienas ir
giausia iš lauki
kuopuikiausiai.
varas ir kitiems
pasėliams karšė!
kenkė. Rugiai
prinoko, o vasai
to. Šymet regis
kuriose Lietuve
prasidėjo Liepos
18. Ji laikoma k
va, mažiausia d
tėra pasiankstr
paprastai buiia.
nepalankių ragi
sąlygų, jų detlii
geresnis už
Kviečiai taip j
Vasarojus, nors
sausros nukenti
jus Liepos 18 d.
tui, visur taiso:
vės.
Akivaizdoje
derliaus rinkoj
ti javai. Rugia
tuoja apie 9 lit.
bulvės (šimetin
Uogų ir sodų v
yra labai gera
mėlynės, žemiu
tės buvo daug p
bet kuriais pr:
didžiojo karo n
yra soduose ob
šnių. Obuoliams
kenkė amarai,'
-niekas. Jos t
pigios. -Vyšnių
galioną) kaštu
gus ir obuoliai
Šymet daug
ginama tomam
Tomatai dėl kl
vėluojasi ir Lii
je vos pradedi
“MUSŲ V

EKSTRA!

Nėra Lietuvoje k
kuris eitų kas 10 <

EKSTRA!

delio formato 24 p:
vienas žurnalas, ‘ik

;musų vilniui

DIDELIS
PIKNIKAS
Šiuomi užkviečiame visus atsilankyti į milžinišką ir
smagų Pikniką, kurį rengia

Liet. Demokratų Klubas

reikalus, rašo kuopi

vadavimo reikalais,
ii? iliustracijų iš P

■

vos Lietuvos. Jis
Amerikos ir kitų
gyvenimą.
'MUSŲ VILNIUS
jis pasirodo kiekvie
dieną kiekvieno mė

‘MUSŲ VILNIŲ
biauja žymus publ
kaip Prof. M. Birži
Petras Babickas, b
Herbačiauskas, Lio
Dovydėnas, K. Inai
lėda-Lastauskienė,
Purickis, Petras
Šalčius, Dr. Rutei
Tumas-Vaižgantas,
Aldonis, Prof. J. ž
lė okupuotos Lietu
datuoja V. Uždavi

‘MUSU VILNIŲ
žingsniais į penki
rasite gražiausios
šių straipsnių, gr;
jų, visiems artimi
metams kainuoja 1

BREMEN
EUROPA

Tikietai geri tiktai kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

bf.® .1 >

Rugpjūčio 26, 1932

DIRVA

Sekmadienį

t

Rugs.-September 4
ANDERSON FARMOJ
GREEN ROAD

‘MUSŲ VILNIŲ
se 20 litų (J2.00).

Vieną numbrį g
susipažinti. Rašyl
‘MUSŲ V
Kaunas, Daukanto

Aš Pasakyi
Kaip (

Į pietus nuo Euclid Avenue

DYKAI pasilinksminimas, dovanos už įžangos tikietus
ir šokiai prie pirmos klesos Orkestro per visą naktį
iki gaidelių....
UŽ ĮŽANGOS KAINĄ GAUSIT DYKAI TIKIETUS
DEL BARO.

Kviečia Liet. Demokratų Klubo Komitetas.

New York, N. Y.
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiuiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiir;

Tiktai ištepkit i
skaudamas vietas
apriškit kojas. N
colių pločio ir ge
apsivyniotų,' vynic
viršų iki kelio,
gyslose.
Nebus
gyslų. Nebus sks
zdų.
Nebus' tn
Tik pasekit nurod
gelbės. Jūsų va
jūsų pinigų jeigu

Rugpjūčio 26, 1932

>

DIRVA

IS LIETUVOS

ATIDARĖ ANYKŠČIŲ
TILTĄ

Pinigų kiekis apivartoje

Kaunas. — Birželio mėn.
pinigų kiekis apyvartoje
nors ir mažesnis buvo, kaip
pernai, bet, beveik, tokis,
kaip užpereitais metais tuo
pačiu laiku, būtent: 1930 m.
— 109,210,000, 1931 m.
124,170,000, ir 1932 m.
109,063,000. — Tsb.

JIEŠKAU apsivedimui pero, pasi
turinčio vaikino. Aš esu vidutiniai
pasiturinti, mylėčiau su geru vyru
gražiai gyventi. Susipažinkim per
laiškus. Pajuokiančių laiškų neat
sakysiu. Rimti laiškai gaus mano
atsiliepimą.
S. Mergina
11351 Nagel St. Hamtramck, Mich.

ANT RENDOS
Pigiai parsiduoda gerai jren-j 5 kambariai su visais rakandais;
gta siuvykla su 12 siuvamų radio, washing machine, ir tt. Nuomėn. Reikalinga pora
mašinų, 1 prosijama, 4 prosai, ma tik $20 įPlatesnių
žinių gausite
be vaikų.
6 figūros. Reikia parduot grei
G702 Superior Ave.
tu laiku, nes toj vietoj steigs
kitą krautuvę.
(36)
O, žiūrėk!
Kreipkitės 1248 E. 79 St.

PARSIDUODA SIUVYKLA

Anykščių miestelis Lie
pos 31 d. iškilmingai atida
naują puikų tiltą per upę
džiausi tomatų, kaip ir kitų Įį rė
Karšta bet Vaisinga
Šventąją. Tiltas turi 98 me
ūkio produktų vartotojai
V ašara
dabar yra miestai, nes Į už trus ilgio (apie 300 pėdų)
Močiutė jau
PAJIEŠKAU savo vyrą Kazimie
( šymet vasara Lietuvoje sieni šių dalykų mažai ve ir kaštavo 420,000 litų.
rą Jušką, iš Gineitų k., Vilkijos par.
Gali
Nulipt
yra labai karšta ir' sausa. žama (pustrečio svaro kaš
Seniau gyveno Clevelande, dabar
Birželio mėn. pirmoji puse tuoja 2 lit. 50 et.) jų kaina Nuskendo Amerikietis.
gyvena kur New Jersey. Esu dide
Trepais—
lėje bėdoje, nedirbu, o sūnūs Kazi
Didžiausia ir Gražiausia
buvo labai lietinga, o antro dar kris, ypač rudeni, kad i
mieras, kuris dabar yra 20 metų LIETUVIŠKA
VALGYKLA
Pliki rugius pjauna
ji sausa ii*kal’šta. Tokia pat tomatais rinkos užverčia Kamajai, Rokiškio aps.—
amžiaus, yra sunkiai sužeistas, guli
Liepos
23
d.
du
besisvečiuo

buvo ir Liepos pirmoji pu mos. Tomatai vartojami
Panevėžys. — Šymet ru ligoninėje. Jeigu esi geras tėvas,
6824 Superior Ave.
sė. Oro šiluma laikėsi apie daugiausia natūralus, nes ją Amerikos Lietuviai, be giapjūtė Lietuvoje labai atsišaukę gelbėk nors apmokėt dak
tarams ir už ligonbutį. Kas žinote
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
35 laipsnių C. (95 laipsnių konservavimas ir kitokis jų medžiodami prie Aukštakal karšta. Vidurdieni dėl karš apie
jį prašau pranešti.
nio
ežero,
vienas
jų,
JasiuF.). Sausam ir karštam orui apdirbimas dar visai mažai
čių labai sunku dirbti, dėl
MARIJONA JUŠKIENĖ
1310 Russell Road
Cleveland, O.
esant, šienapjūtė buvo labai išplėsta, daugiausia tai yra nas pašovė antį, kuri Įkrito to daugumas rugius kirto 6820 Superior Ave.
gera. Šienas ir dobilai dau dėl patyrimo ir reikalingų į ežerą. Ilgai nelaukdamas vakarais ir rytais. Daug kur
PAJIEŠKAU Petrą ir Anastazi-( J. ŽEMANTAUSKAS
giausia iš lauko surinkta, techniškų, priemonių štoko;.. nusivilkęs nuplaukė anties vyrai dirba laukuose nusi ją Liškus. seniau gyvenę W. Phila
Viešas Notaras
Pa. Paeina iš Liepojaus
Parsiduoda visose Vaistinėse.
kuopuikiausiai. Tačiau ja , Pastebėti verta, kad toma- pasiimti, bet beplaukdamas vilkę marškinius ir be ke delphia,
Malonėkit atsiliepti, turiu svarbų! Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir
Naudokit WELDONA Tablets
paskendo.
Jo
draugas
plauk

vams ir kitiems ūkiškiems1’ tai auginti Lietuvoje pra
purių. Jų oda saulės yra tiek reikalą.
Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo
kitus tautinius laikraščius.
Taipgi jieškau Juozą ir Marą Bi- Į
tos 24 pusi, knygelės, “History of
pasėliams karščiai labai pa dėta tik prieš kokią aštuo ti nemokėjo ir kol pagalbos nudeginta,
kad
iš
tolo
blizga
-- -<=>
. levičius, seniau gyveno Cleveland:.'
RHEUMATISM’, su nurodymais ir
iš toliau prisišaukė, jau bu tamsia,
130 CONGRESS AVE.
varine spalva, kaip Prašau tuoj atsiliept i.
(35) i
kenkė. Rugiai prieš laiką netą metų.
aprašymais reumatizmo perų, į
r
m k
Albina Garjoniutč-Melin enč
I
WATERBURY, CONN
WELDONA CORPORATION
prinoko, o vasarojus pagel Agurkų yra labai daug. vo per vėlu. Velionis buvo InCllJOnų.
ISO.
'6820 Superior Ave.
Cleveland, O.
Desk 7, Atlantic City, N. J.
jaunas
ir
turtingas
žmogus,
1
1
----------------;
------—
----------------------------------------------------------3
----------------------------------to. Šymet rugiapjūtė, kai Nors jų sezonas dar vos
1.rtv;„<, on,-nka- „očsU ’■’■'/■’■■■VJ.V.W.V.V.V.V.VrW.W.'J.'.W.WAVJ.'.W.
kuriose Lietuvos vietose, prasidėjo, bet jau pilnos rin- po kokios savaites rucsesi 5
ra
g
-1 Iri
4-n v* 1kos jų. Kainos rekordiškai
_ 1 .1? _ • Amerikon gryžti. —Tsb. i į
prasidėjo Liepos 14 d.,
kitur
18. Ji laikoma labai anksty pigios — krizinės. Gerų ava, mažiausia dviem savai gurkų kapai moka apie pusę
Auga Baisogala.
į>
tėm pasiankstinusia, kaip litro.—Tsb.
Baisiogala, Kėdainių aps.'į
paprastai buba. Nežiūrint
—Dalijant Komaro dvarą, į
nepalankių rugiams bręsti
DvimpoH, buvo paliktas 30 i J
Lietuvos
draudimo
įmonės.
sąlygų, jų derlius visur yra
hektarų plotas, esąs tarp <
FO SENOVEI duodame $2.00 vertės knygų
geresnis
už vidutinišką. Kaunas. — Lietuvoje, da geležinkelio stoties ir mies- į Šiuomi atkreipiame visų senų “Dirvos” skai
Kviečiai taip jau gražus. bar veikia 5 draudimo Įstai telio, miesteliui padidinti. į tytojų atidą Į ši naują “Dirvos” patvarkymą:
DOVANŲ NAUJIEMS skaitytojams kurie
Vasarojus, nors ir labai nuo gos, kurios praeitais metais Šis plotas suskirsčius į 60 į
patys užsirašys metams “Dirvą” prisiųsdami
sausros nukentėjo, bet pali turėjo per tris milijonus litų sklypų, išdalytas gyvento- % pradedant su šiuo paskelbimu, DUOSIME
$2.00, ir tiems kurie kitiems užrašys “Dir
jus Liepos 18 d. gausiam lie savo kapitalo. Visos jos ne jams namams pasistatyti. I- į VISIEMS SENIEMS SKAITYTOJAMS DO
tui, visur taisosi, ypač bul žiūrint tai kad pernai buvo ki Liepos m. jau 19 gyven- į VANŲ $1.00 VERTĖS KNYGŲ kurie tik
vą” prisiųsdami $2.00 už visą metą. Kny
vės.
sunkios draudimo sąlygos, tojai buvo sklypuose įsiku- •;
gą arba knygas pasirinkit iš čia pažymėto su
Akivaizdoje busimo gero buvo apdraudusios turto už rę. Statosi jie, nors ir ne- į atnaujins METINĘ prenumeratą prisiųsdami
derliaus rinkoj pradėjo pig ,885 milijonus litų, gaisro didelius, bet gražius, tikrai ;■ $2.00. Pasirinkit knygas iš šio sąrašo ir su
rašo ir siunčiant aiškiai pažymėkit jų vardus.
ti javai. Rugiai dabar kaš nuostolių sumokėjo pusšešto ųiiestiškus, namelius. —Tsb. į
Kanados Lietuviai kurie mokės $2 prenume
prenumeratos pinigais pažymėkit kokią kny
tuoja apie 9 lit. centneris, o milijono litų ir dar joms Ii
ratos dovanų negaus. Gaus mokant $2.50.
gą norit. Persiuntimui pridėkit 10c štampą.
bulvės (šimetinės) apie 4 lt. ko gryno pelno 384,392 lt
Brangus darbininkai.
Uogų ir sodų vaisių derlius Vidutiniškai iš 100 litų ap
yra labai geras. Braškės, drausto turto sudega už 50 Kamajai, Rokiškio aps.—
Namų Daktaras
Kankintojai ir Kankiniai už Mokslą
mėlynės, žemuogės ir. avie et. — Tsb.
Daugeliui šios apylinkės uNandinga knyga turėti savo namuose kickvfenam — aprašoma
Aprašymas kaip tamsiuose amžiuose mokslingi žmonės buvo per
įvairios paprastos ligos ir kaip nuo jų apsisaugoti................... $2.00
tės buvo daug pigesnės, kaip
kininkų, sulaukus vasaros
sekiojami už mokslu ir kas juos persekiojo. 183 pusi............ $1.00
bet kuriais praėjusiais, po Policininkas pas degtinda darbymetės, teko samdytis
Rymas — Garsus Romanas
didžiojo karo metais. Daug
darbininkų lauko darbams.
Vienuolyno Slaptybės
darius.
Garsaus Francuzų rašytojo Emile Zola romanas. Gražus skaity
yra soduose obuolių ir vy
Tačiau šymet jie buvo labai
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.
mas. Didelė knyga, 432 pusl._ ......................................... z. ...$2 00
Labai įdomus skaitymas. 154 pus.............................................. 50c
šnių. Obuoliams kai kur pa Balbieriškis, Mariampalė - brangus, nes reikėjo mokėt
kenkė amarai, bet vyšnioms aps. — Liepos 25 d. vyr. po po centnerį ir arti to i dieną.
Gyvenimo Mokykla
Šešėliai — ir Maupassanto Raštai
Knyga pakelianti dvasią ir įkvepianti norą atsižymėti moksle ir ki
—niekas. Jos taip pat labai lio. Padelskis, eidams keliu Tai labai brangi mokestis,
Mėgstantiems gražiąją literatūrą, apysakas iš gyvenimo, ši knyga
tuose darbuose. Labai naudinga, 235 pusi.................................... 2.00
pigios. Vyšnių litras (apie ties Klebiškiu kaimu paste kokis tik iš didelis bėdos
bus tikras malonumas. 160 pusi................................................. $1.00
bėjo
iš
pakrūmės
rūkstant
galioną) kaštuoja 40 et. Pi
tenka mokėti. — Tsb.
Dievo Galybe
įtartinus durnus. Ilgai ne
gus ir obuoliai.
Kada ir Kokiu Budu Svietas Susitvėrė
Paveiksluota knyga apie augalus, gyvius ir jų sudėjimą, apie žemės
Nustojo
20
Svarų
Būtinai
susipažinkit
su
žemės
atsiradimu
—
neužtenka
tikėti
kad
Šymet daug Lietuvoj au svyruodamas, jis leidosi juos
sudėjimą. Kaip tas viskas pasidaro. 174 pusi.............................. 75c
“Dievas sutvėrė'’. 140 pusi.......................................................... $1.00
Riebumo Į 4 Savaites
ginama tomamų ir agurkų. ištirti. Arčiau priėjęs pa
Dailės Milžinai
Tomatai dėl klimato sąlygų, matė keletą vyrų slaptai Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo.,
Kada ir Kokiu Budu Svietas Gali Pasibaigt
rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir
Aprašymas apie buvusius viduramžių garsiausiu dailės vyrus, jų
vėluojasi ir Liepos pabaigo dektinę bevarančių. Džiaug svėriau
Taipgi nelaukit “sudnos dienos’’ bet paskaitę šią knygą gausit su
170 svarų iki panaudojau
gyvenimą, su daug paveikslų. 170 pusi....................................... $1.50
sipažinti koks ištikro bus žemės galas. 135 pusi........................ $1.00
je vos pradeda nokti. Di- damasis reta proga nusikal vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaitės
atgal.
Dabar
svečiu
*150
sv.
tėlius nusikaltimo vietoje Taipgi turiu daugiau energijos ir
Jaunieji Skrauja!
alkanų jausmų.“
Kun. Vladislavas Dembskis
Linksmas romanas iš ponų ir prasčiokų gyvenimo Lietuvoje. Di' “Musų Vilnius” sučiupti, jau ruošėsi jiems neturiu
Riebus žmones turėtų gerti šauk
Aprašymai apie tą garsų buvusį ‘bedievį kunigą’, ir rašytoją, Dr.
savo autpritetingą štuką Kruschen Salts stikle karšto
i dėlė 308 pusi, knyga .....................
$1.00
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnalo tarti
Šliupo buvusį draugą. Su jų paveikslais. Knyga 164 pusi. ..50c
.—
kuris eitų kas 10 dienų gražaus di- balsą, kaip tuo metu ne vandens rytais prieš pusryčius—jos
delio formato 24 puslapių. Yra tik
yra SAUGUS, nekenksmingas budus
Orakulas — Pranašysčių ir Monų Knyga
parbloškė ji numažinti savo svorį kaip patyrė
vienas žurnalas, ‘MUS& VILNIUS’. pažystamieji
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje
Naujas pilnas Orakulas — didelė praktiškų burtų ir monų knyga,
‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniaus žemyn ir, surišę rankas ii tūkstančiai vyrų ir moterų.
Svarbus
veikalas
Lietuvos
istorijos
tyrėjams,
kaip
Lenkai
pradėjo
Gaukit bonką Kruschen Salts iš
reikalus, rašo kuoplačiausia Vilniaus
su nuspėjimais likimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių,
kišti katalikybę į Lietuvą ir kodėl. 264 pusi................................1.00
vadavimo reikalais, deda daug gra kojas, apvertė kniifpščią. Po vaistinės bile kur Amerikoje (išteks
kortų,
ir delno. 414 pusi............................................................ $2.00
žių iliustracijų iš Pavergtos ir Lais to ramiausiai jie baigė deg 4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei
ta bonka nepertikrins jus kad tai
vos Lietuvos. Jis atsidėjęs seka
Meilė ir Dailė
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvių tinę varyti. Paskiau, susi yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
Sveikata — Svarbi Sveikatos Knyga
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.
Žingeidi knyga apie meiliškus dalykus, su 19 paveikslų. Naudin
gyvenimą.
arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatų — su daugeliu paveiks
rinkę
Įrankius
ir
pasiėmę
ga turėti kiekvienam. 206 pusi.............................
$1.00
‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus , —
lų vyrų ir moterų kūno sudėjimo ir abelnai naudingos žinios iš
jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir 30 degtinę pasišalino. Negreit
sveikatos ir hygienos. 339 pusi.........................
$2.00
dieną kiekvieno mėnesio.
miško eigulis rado polici
Visas
Sidabrinis Kryželis
‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar
Arba Dailydė iš Nazareto — graži apysaka iš laikų Kristaus kan
biauja žymus publicistai, rašytojai ninką gulintį ir beaimanuoŽinynas — visokių Įdomybių Knyga
asaulis
kinimo. Kiekvienam patiks. 169 pusi........................................... 75c
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas, janti nuo uodų ir musių kan
Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografijos, geografijos,
Petras Babickas, K. Berulis, J. A
linkęs
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis
Herbačiauskas, Liudas Gira, Liudas džiojimo. Piktadarių dar
patarimų apie sveikatą ir gydymo budus, vaistus; taipgi įvairus
Marija
Bočkareva
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Pe
Prie
nurodymai amatninkams, daržininkams, ūkininkams ir tt. Didelė
lėda-Lastauskienė, Vygandas-Dr. J nepavyko surasti. — Tsb.
Labai įdomus aprašymas iš karo laikų apie moterį kuri tarnavo ka-

K. STONIS

Tr

■

Purickis, Petras Ruseckas, Matas
Šalčius, Dr. Rutenbcrgas, Kan. J
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, M.
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei
lė okupuotos Lietuvos rašytojų. Re
daguoja V. Uždavinys.
‘MUSU VILNIUS’ žengia tvirtais
žingsniais į penktus metus. Jame
rasite gražiausios medegos, gražiau
sių straipsnių, gražiausių iliustraci
jų, visiems artimų minčių.
metams kainuoja 7 litai. Užsieniuo‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnalas:
se 20 litų ($2.00).
Vieną numerį gausite nemokamai
susipažinti. Rašykite šiuo adresu:
‘MUSŲ VILNIUS’
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuania.

Aš Pasakysiu Veltui
Kaip Gydyti

riumenėje kaip vyras.

Apvirto maldininkų auto
mobilis.
Seda, Mažeikių aps.—Ne
seniai didelis sunkvežimis
pilnas maldininkų, važiavo
iš Grūstės bažnytkaimio at
laidų i Sedą, bet pakeliui nu
krito nuo tilto ir apvirto.
Važiavę 25 žmonės išliko
gyvi ir sveiki, tik po geroką
guzą kožnas gavo.—Tsb.

6^
MAPtS

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Kas buvo garsiausi senovės pasaulio padariniai? Šioje knygoj?
jie visi septyni aprašoma. Su paveikslais.
184 pusi............. $1.00

<

Kandidas

Garsaus Francuzo filosofo Voltaire romanas apie vieną jaun'kaitį
kurs pasaulyje jieškojo gero, o rado tik blogą. 170 pusi....... $1.00

knyga, 392 pusi.............................................................................. $2.00

Geografija arba Žemes Aprašymas
Geografija arba žemės aprašyriia — didelė 459 pusi, knyga, pir
miau buvo $3 (tvirtais viršais $4), dabar ............................ $2.00

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

Tautos Vainikas — Eilių Knyga
Gražus įvairių dainų rinkinis įvairių autorių. Susideda iš dviejų
tomų. Viso apie 300 pusi, (už abu tomu tik) ............................ 50c

PROBAK

JVIažeja žuvys upėse.
Pikeliai, Mažeikių aps.—
Šioj apielinkėj Varduvos ir
fe? ;
Ventos upėj'labai sumažėjo tegę
žuvys. Gyventojai spėja kad
jos dėl to sumažėjusios jog 58$
per daug dabar žuvautoji!
atsiradę. —Tsb.

Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir
skaudamas vietas su Emerald Oil, ir
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3
colių pločio ir gana ilgą kad gerai
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į
viršų iki kelio, kaip kraujas teka
gyslose. Nebus daugiau trukusių
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
NEILGAI reiks laukti iki pa-|
zdų. Nebus' trukdančio skausmo.
Tik pašokit nurodymus ir tikrai pa tirsit ką “Dirva” rengia ir ką
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys
naujo duos savo skaitytojams.
jūsų pinigų jc'.gu nepagelbės.

295 pusi...................................................... 1.00

geriausios
skustuvam;

Pūsčios Dvasia
Puikus apsakymas ir Amerikoniškų miškų gyvenimo, baltųjų ko
vų su Indijonais. 324 pusi..............................................................1-00

Trimitas — K. S. Karpavičiaus Eiles

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

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

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

Lietuvių Pratėviai Mažojoje Azijoje

Pažvelgus Atgal

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

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

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

(Priimame Lietuvos L

M

Cleveland, Ohio

aisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną jų vertę)

Rugpjūčio 26, 1932

DIRVA
i

Iš Collinwood I

MANO APSILANKYMAS
CHICAGOJ IR KITUR
I Rugp. 13 d. vakare su šeima
I apleidom Clevelandą ir sekma
COLLINWOODO
parapijos
dienio rytą p.ribuvom į Chicai
komiteto
susirinkimas
įvyks
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
j gą pas savo matušę ir Motieji]
penktadienio vakare, Rugp. 26
I Vitkus. Ten radom svečių ku d., nuo 7:30 vai., bažnytinėje
rie su namiškiais musų lauke.
LIET. ATSTATYMO ' POVILAS Vasiliauskas ir se-; KAS DEDASI SLA. U-TOJ
Papietavę ir pasišnekučiavę, salėje. Visi bukit laiku.
Kviečia A. Dubauskas.
nas “Dirvos” skaitytojas Juo
KUOPOJ
apie 4 vai. po pietų sumanėm
B-VES ŠĖRININ
zas Masijauskas Rugp. 23 d.
Kada bolševikai atsiveda sa nutraukti į “Naujienų” pikni
NAUJOS parapijos pirmas
KAMS
išvažiavo automobiliu ilgai ke vo agitatorius komunistus ir ką. Ten suėjau daug Chica________
rudeninis
kortavimas ir šokiai
Kurie Lietuvos Atstatymo B-; lionei atostogoms. Truks ko l jie kuopoje kalba apie nuverti gos profesionalų ir šiaip viso prasidės antradienio vakare,
vės šėrininkai gavot iš specia-! kią savaitę laiko. Važiuoja į mą Amerikos valdžios tai jau kių biznierių, ir draugų kurių Rugp. 30 d., nuo 7 vai. ir taip
lės Komisijos pranešimą ir pa Grand Rapids, iš ten į Detroi kas nors negerai su kuopa. Per jau nebuvau matęs per keletą j tęsis kožną antradienio vakaraginimą pasirašyti ir pasiųsti tą, paskui per Kanadą į Niaga eitame susirinkime tas įvyko, metų.
I rą. Dalyvaujantiems bus duora Falls, toliau į Rochester, o
Pirmadienio rytą, Rugp. 15, i dama daug skirtingesnės dova
savo proxy tai komisijai, arba
bet
pamačius
ko
tas
komunistų
nutraukiau į “'Liaudies Tribū nos negu iki šiolei buvo. Kož
kurie negavot jokios žinios, o iš ten gal patrauks į Pennsylagitatorius nori jo kalba buvo
nos” ir “Margučio” redakcijas.
esat L. A. B-vės šėrininkai, at- vaniją jeigu laiko užteks.
ATIDARĖ naują dirbtuvę. sulaikyta. Tada komunistėliai Pirmiausia pasitikau “Margu ną paskutinį mėnesio antradie
silankykit Į “Dirvos” Adminis
Rugp. 22 d. iškilrųingai atida ėmė rėkti; Tegul eina lauk tie čio” leidėją komp. Vanagaitį. nį geriausia tą mėnesį pasižytraciją išpildymui savo proxy.
l mojusiam bus duodama ekstra
Mums besikalbant, pribuvo ir i dovana, šokiams gros Luizos
Kaip laiške nurodyta, proxy tu ryta naujai įrengta $2,000,000 kurie nenori klausyt!
vertės
Addreshograph - Multi
Ne, brangus SLA. nariai, to “Liaudies Tribūnos” redakto
ri būti paliudyta notaro, ką čia
graph dirbtuvė, kuri užima 8 tai neturi būti. Jeigu jau iš rius B. F. Simokaitis. Jį pir I orkestras. Įžanga 29c. ypatai.
jums ir atliks Notaras K. S.
akrus žemės prie Babbitt Road. SLA. kuopos susirinkimo bus mą kartą susitikau, bet galiu Kviečiami visi atsilankyti, tik
Karpavičius.
įsitėmykit dieną.
Atsilankykit ir tie kurie su Joje dirbs apie 1,500 darbinin varomi SLA. nariai, o komunis sakyti kad yra tikrai malonaus
A. Dubauskas.
naikinot arba pametėt savo Še kų.
tai kermošių kels, tai jau per- budo ir inteligentiškas žmogus.
Kadangi mano važiavimas į
rų certifikatus, bile tik tikrai
ATSARGIAI su vištomis.
CHARLES J. BILLS, Lietu toli einama. Kuopos valdyba Chicagą buvo ne vien pasisve
žinot kad buvot L. A. B-vės šėVienas pilietis M. nunešė į višateityje
privalo
į
susirinkimus
vis Foreign Wars Veteranų se
čiavimui bet sykiu ir pasidar tinyčią vištoms grudų ir prisi
rininkais.
kretorius Cuyahoga apskrityje, jokių agitatorių neįsileisti. Yra buoti del “Dirvos”-“Liaudies
Kaip žinote, specialė komisi
lenkęs darė vištinės duriukes.
išvažiavo į Sacramento, Calif., vieta kur jie gali sakyt savo Tribūnos” ateinančio vajaus ir
ja surinkus reikalingą šėrininKaip tik jas pravėrė, vienas
i fisos Amerikos Foreign Wars prakalbas, ir tie kurie nori jų paplatinimo tautinės spaudos
kų įgaliojimų skaičių galės im
vištukas tik cvakt jam į akį ir
prakalbas girdėti žino kur juos Chicagoje, kur yra Lietuvių labai sužeidė. Kuo tas žmogus
ti likvidavimo darbo ir galės veteranų konvenciją.
rasti.
centras, taigi tuo reikalu turė buvo prasikaltęs tam vištukui
išdalinti šėrininkams likusią
DIDELIS
piknikas.
SekmaKitas dalykas. Komunistai jom nemaža pasikalbėjimų.
sumą, nes šiandien Bendrovės
neteko sužinoti.
Rep.
lienį šv. Jurgio parapija turė- kelia ermyderį del kilusios kuo
Tą patį vakarą gerb. Vana
turtas dar siekia $167,000.
MOTERŲ Lapdarybės Drau
Praneškit apie šitą kitiems o didelį pikniką Haag’s grove. poje finansinės netvarkos. Jie gaitis suteikė man progą tarti
Vmonių
atsilankė
virš
tūkstan

gija
rengia kortavimą ir šokius
šėrininkams.
suagituoja narius iki to kad na “Margučio” radio' dienžodžio
čio.
šį
sekmadienį,
Rugpjūčio 28 d.,
programe
keletą
žodžių,
kurią
Ateidami atsineškit savo Še
rys gatavas išsimesti iš SLA.,
Tą
pat
dieną
Neuros
darže
naujos
parapijos
salėje, 18022
progą
panaudodamas
nušvierų certifikatus, kuriuose yra
nors jo pilnai užmokėta, nors
buvo
piknikas
tos
pat
parapi

Neff
rd.
Moterys
dės pastan
čiau
klausytojams
reikalingu

įrašyta jūsų certifikato nume
iš jo centras nereikalauja ir ne
jos
parapijonų
priešingų
Kun.
gų
visus
svečius
užganėdinti
mą
platinti
tautinę^
spaudą.
ris.
turi teisės reikalauti daugiau
Vilkutaičiui.
Po programo, .p. Simokaitis dovanomis ir visokiu patarna
mokesčių. Niekas negali pasa
suprašė daug veikėjų iš visų! vimu. Salė bus atdara 2:30 v.
IŠVAŽIUOJA LIETUVON
VALSTIJOS Viešų Reikme kyti kad narys yra išbrauktas
miesto dalių į “L. Tribūnos” po pietų, pradžia nuo 5 vai.
Per “Dirvos” agentūrą va
nų komisijonieriui paduota rei dėlto kad kas tai nenusiuntė
Kviečia Komitetas.
redakciją, kur atlaikėm plačius
žiuoja Lietuvon Juozas Kliorikalavimas kad greitu laiku bu pinigus į centrą už tuos narius.
pasikalbėjimus.
Buvo paga
kaitis. Jis išplaukiai Rugp. 25
tų pareikalauta East Ohio Gas
Kurie nariai klausysit bolše- minta užkandžio ir šalto papso : Kožnam Reikalinga :
d. laivu “Drottningholm”.
kompanijos nupiginti gązo kai
vikėlių kurstymo ir atsimesit, ir nepajutom kaip atėjo trečia
Rugp. 27 d. išplaukia laivu
Atidariau RŪBŲ SIUVYKLĄ —
ną 10 centų nuo 1000 kubiškų
nieko nelaimėsit, bet pralaimė- valanda ryto ir reikėjo skirs esu specialistas pertaisymui mote
“Pulaski” (per Danzigą į oku
pėdų dabar mokamos kainos, iš
riškų ir vyriškų rūbų, ypač puikiai
tytis.
puotą Lietuvos dalį į Ipolitas
perdirbu moterų ir merginų suknias
priežasties ekonominio krizio. sit daug. Jie ardo kuopą no
Antradienio
rytą
su
p.
SimoStasiulionis.
iš senų i naujas, taipgi ir ploščius,
Rugsėjo 7 d. nustatyta die rėdami gauti daugiau narių į
kaičiu nuvažiavom į Lietuvos padarau naujausios mados. Atneš
Yra dar daugiau Clevelandiena abiejų pusių argumentų iš savo susivienijimą. Tie kursr
kit savo rudeninius i? žieminius ru
čių pasirengusių išvažiuoti, ku
tytojai pripažysta kad buvęs fi Konsulatą, turėjau progą susi blis perdirbti j naujų madų: kaili
klausymui.
pažinti sp Konsulu p. Kalvai nius ir kitokius. Kainos žemiausios.
rių vardai bus paskelbti vėliau.
nansų sekretorius atsako už
Kreipkitės j mus, busit užganėdinti.
Kurie rengiatės važiuot į Lie
PEREITĄ sekmadienį Cleve- centro ir už kuopos nuostolius, čiu, su kurijiio ilgokai pasikal
ALEX MOZURAITIS
bėjom. Jis užsiminė apie ne
tuvą dabar ar kiek vėliau, at lando stadiume buvo miližniškad dvi bonding kompanijos at kurtuos Clevelando veikėjus, ir 1283 E. 74th St. kampas Superior
silankykit “Dirvos” Agenturon ka sporto diena, kurioje daly
Tel. HEnderson 0571
informacijų apie kelionę ir do vavo apie 60,000 žiūrėtojų, čia lygins skriaudą, o vis kelia ler- įdavė pundą Angliškos litera
mus kas susirinkimas pasako tūros apie Lietuvą.
JIEŠKAU pusseserę Rožę Ruzgy
kumentus.
buvo sustoję ir dalyvavo žaistę, po vyru šulcienę, paeina iš Rudami nebūtus dalykus, buk tie
Tą vakarą buvo surengta di bikų
ki, Švėkšnos par. Buvo Grūš
nėse nekurie Europiečiai spor
ONA KARPAVIČIENĖ su tininkai kurie gryžo iš Los An pinigai pražusią, buk busią už delė party pas pp. Charles Rau laukio pradinės mokyklos mokytoja.
donius, 4540 Rockwell avė. Bu Ten ji ir ištekėjo. Prašau atsiliepti.
savo motina Antanina Virbic- geles Pasaulinės Olympiados. dėti didesni mokesčiai, ir tt.
B. Taulauskaltč-Ambrasienė
vo
daug pasikalbėjimų. Gerb. 240 Jerome av. Merchantville, N. J.
Ar del tų kelių mekliorių tu
kiene ir pussesere O. šupiene
trečiadienio vakare išvažiavo
DAR DAUGIAU apkaltini- rit išsižadėti savo sumokėtų į Raudoniai gražiai gyvena, turi
ANT RENDOS KAMBARIAI
laivu į Niagara Falls palydė- nų. Vedant toliau tyrinėjimą SLA. pinigų, atsisakyti nuo pa nuosavą namą. Ponas Raudo 4 kambarių namas su 2 kamb.
ekstra,
priešakinis porčius, didelis
damos p. šupienę linkui Bos rranykimo apskrities ižde su- šalpos ir pomirtinės (atsitiki nis kitados buvo fotografas tai skiepas, maudynė.
Nuoma pigi. Atturi ir daug gražių paveikslų sišaukit tuojau
tono. Gryš šios savaitės pa virš pusės milijono dolarių me) ?
7617 LOCKYEAR AVĖ.
padaręs. Poni Raudonienė nors
baigoje.
taksų mokesnių, išnešta nauji
Nesusipratimai kilo už tai dar nesenai kaip iš Lietuvos,,
__________ S
ipkaltinimai didumai tų pačių
kad kuopos valdyba norėjo pa bet viską tvarko Amerikoniš
SUGRYŽO. Pereitą šešta seniau apkaltintų ir nekuriems
vesti pinigų išjieškojimą pa kai, kaip ir tos kurios čia gy
dienį gryžo iš Harveys’ Lake, naujiems kaltininkams už ki
čiam
centrui, dėlto kad centras vena ilgus metus. Ačiū pp.
Pa., Jonas žuris, kur vasarojo tas dalis tos dingusios sumos.
užleido
ir prie to prieita. Bet Raudoniams už gražias vaišes.
Dabar įtarti: Finkle, Alex ir
pas savo dukterį. Su p. žurių
Trečiadienį aplankėm daug
bolševikėliai
rėkia kad valdyba
parvažiavo į Clevelandą ir jo Charles Bernstein, Beckerman,
savo
pažystamų, apvažiavom
dukters sūnūs, Edvardas Pet Felsman ir Maurice Maschke, nori ką nors “išteisint” ir todėl
nekurtas
miesto dalis, o vakare
raitis, kuris žada apsigyventi Republikonų partijos pirmi dalyką trukdo ir narius buntavėl
gerb.
Vanagaitis davė pro
Clevelande.
ninkas šiame apskrityje.
voja. Kuopos valdyba ir komi
gą
kalbėt
į
radio klausytojus jo
sija sutinka kad- pinigai turi
radio
programe,
už ką širdin
GRYŽO iš Bostono. Iš Liet.
LIGONINĖS Clevelande ta būti išjieškoti, tik nesusitaiko
gai
jam
ačiū.
Po
programo vi
Vyčių seimo Bostone gryžo vie riasi nustatyti ligoniams atly del išjieškojimo būdų, na ir tie
si
parvažiavom
pas
mano ma
tos delegatai: J. Luiza, A. Sa- ginimų kainas kad- ligoniai ar pasigriebė rėkti ir platina me
lasevičiutė, A. Rakauskaitė ir ba jų namiškiai galėtų iškalno lagingas žinias buk kas tai no tušę, užkandom, pasikalbėjom,
ir ketvirtadienio rytą apleidom
J. Sadauskas. Juos vežė savo žinoti kiek jiems kaštuos žmo
rima “išteisinti”.
Narys. Chicagą. Tariu širdingą ačiū
automobiliu p. Salasevičiai. Ke gaus liginimas arba laikymas
savo matušei ir Motiejui Vit
lionė nusisekė gražiai. Kitame ligoninėje. Iki šiol priklausė
kui už gražų musų priėmimą.
numeryje bus plačiau iš kelio nuo žmogaus stovio, ir buvo
SPECIALI
Jonas Jarus.
nės.
prirašoma ilgiausios skaitlinės

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ;

The Cleveland Railway Vėl l TAKSŲ apskrities iždas šį
i pusmetį surinko $27,118,442—
Dus Papigintus Pasus
į 74 nuošimčius numatytos $36,Mokiniams
| 500,000 sumos.

Miesto Taryba perleido rezoliucij į pageidaujančių kad The Cleve | Tas parodo kad didelė dalis
land Raiilway Co. suteiktų tą pat i namų savininkų negalėjo mo
■ oecialę privilegijų mokyklų vai
kinis šį rudenį kaip davė pereitą kėti, o kiti nemokėjo protestuo
pabaiga mokyklos meto. Privilegi dami del atsibuvusių didelių va
ja yra sekanti:
<
Išdavimas savaitinių pasų moki gysčių iš taksų fondo pastarų
niams vidurinių ir aukštesnių mo kelių metų bėgyje.
kyklų už 50 centų su teist jiems va
žinėti neapribotai per sesptynias dienas.
Vaikai pradinėse mokyklose (12
metų ir jaunesni) galės važinėti už
ĮGALIOJIMAI
1 centų tarp 7:30 ryto ir 4:30 po
pietų mokyklos dienose.
reikalingi Lietuvoje pirki
Nors pereitų metą vaikai apsiėjo
mui, pardavimui, valdymui
labai negražiai su ta privilegija, bet
žemių ir kitokio turto.
kompanija suteikia tų palengvini
mą tolesniam laikui, ir nežiūrint to
kad . tas sudaro apsunkinimą šiaip
K. S. Karpavičius
žmonių važinėjimui kompanija žino
kad tas palengvins tėvams ir moki- i
Registruotas Lietuvos
niams kuriems sunku yra mokyk
Konsulate Notaras,
las lankyti. Kompartija prašo moki
nių, tėvų ir mokyklų vedėjų koope
Rašykit laiškais arba atsi
ruoti su ja šiame reikale.
lankykit ypatiškai.

Parsiduoda Automobilis
DODGE 6 karas mano mirusio švogerio. Parsiduos pigiai, už $200.
Kreipkitės pas:.J. Jarus
8813 Empire Ave.

“DIRVA”
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

JONAS BRAZAUSKAS
------- Atidaro Naują Krautuvę ------Gerb. Clevelando Lietuviai: Kaip žinote, šiandien viskas
irogresuoja tai ir aš nenoriu atsilikti, štai atidarau naujausios
nados krautuvę, kurioje užlaikysiu geriausius valgomus daiktus
už prieinamas kainas. Krautuvė bus po priežiūra didžiausios
valgomų dalykų firmos, EDWARDS CO.
NEPAMIRŠKIT ATIDARYMO DIENOS ŠEŠTAD. RUGP. 27

Krautuvės vardas: EDWARDS FOOD STORES.

1948 East 79th Street — Netoli Superior

PRANEŠIMAS

\

AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ
MOKINIŲ TĖVAMS
Kadangi nėra galimybės išplatinti asmenybės
liudymo kortelės pirm atidarymo mokyklų, taigi šiuo
mi pranešame jog pirmą savaitę mokiniams pasai
tramvajais važinėti bus parduodami be reikalavimo
jų asmens liudymų. Bus reikalinga mokiniams no
rintiems naudotis pasu pirmą mokyklų atidarymo
savaitę, pribūti savaitė iškalno į musų kasos ofisą
ir nusipirkti, kurs randasi pirmame aukšte Midland
Building.
.

Taigi, mokiniai kurių mokyklos atsidaro Rug
sėjo 6, gali nusipirkti pasus kasos ofise bėgyje sa
vaitės pradedant pirmadieniu, Rugpjūčio 29 d. Mo
kiniai kurių mokyklos atsidaro Rugsėjo 12 d.' gali
pirktis sau pasus savaitės bėgiu pradedant pirma
dieniu, Rugsėjo 5.' Po to, pasai bus parduodami pa
čiuose tramvajuose ir motorbusuose parodant kon
duktoriui asmens liudymą pasirašytą mokinio ir už
tvirtintą mokytojų.
THE CLEVELAND RAILWAY CO.

Važiavimas į Lietuviai Nepasibaigė

LIETUVIAMS SVETIMI
GERESNI
šiuomi padėkoju vietos Lie
tuviams už jūsų neprielankumą
ir šaltą atsineširrtą link manęs
mano pastangose padaryti pra
gyvenimą. Turėdamas šeimą
ir nerasdamas darbo sumaniau
nors kiek uždarbiauti vežioda
mas ir pardavinėdamas gatvė
se daržoves ir vaisius, bet per
pusantro mėnesio nieko nega
lėjau padaryti, ypač šaltą pri
ėmimą ir net pajuoką sutikau
iš savo vientaučių Lietuvių.
Tiesa, yra gerų žmonių, bet
yra tokių kurie stačiai pasako
kad jie prekiauja su žydais ir
su Lietuviu visai nenori susi
dėti.
Kast. Šimkus.

visokių priedų kad patekęs į li
goninę žmogus vargu gali išsimokėt.

For

a

Short

Time

DRY CLEANING

Joe Raulinaitis
6903 Superior Avenue

Men’s Suits cleaned ........ 65c
AVALŲ TAISYMO VIETA
79c Puiki, gerai įrengta avalų taisymo
Men’s Overcoats cleaned
TĖVAMS daugiau esant na Ladies dresses or coats . 79c
dirbtuvė su visomis vėliausiomis
mie, sako mažamečių teismo
mašinomis. Darbas garantuojamas.
vedėjai, vaikai papildo mažiau Rosedale Dry Cleaning Patarnavimas greitas. Kainos že
mos. Kviečiame Lietuvius atnešti
prasižengimų. Pirmiau, kada
6702 Superior Ave.
mums visą avalų darbą.
(33)
—No delivery—
laikai buvo geri, tėvai arba dirbo arba turėdami pinigų nesė L'iiliiiiiiiiiiliIliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiir
dėjo namie, tokiu budu nepri
Jau tuoj
žiūrėjo ir savo vaikų.
1930 metais per pirmą pus
Prasideda
metį buvo 1397 nepilnamečių
PIRMLAIKINIS IŠPARDAVIMAS VAIKŲ REIKMENŲ
bylų teisme; 1931 m. pirmą
pusmetį buvo 1253; šymet per
VAIKŲ 2 KELINĖM SIUTAI VAIKŲ Trumpos Kelnaitės . . 69c
pirmą pusmetį buvo 1199.
Mieros 7 iki 16 metų
VAIKŲ Marškiniai ............. 39c
Prasižengimai, tarp mergai
VAIKŲ Kojinės .................... 15c
$2.89 ir $4.89
VAIKŲ Union Suits ........... 25c
čių tačiau rodo kitokias skait
VAIKŲ GEROS KEPURĖS.. 48c VAIKŲ Sweateriai ............. 79c
lines: 1930 m. pirmą pusmetį
Dar turim keletą likusi ir turim išparduoti
300 mergaičių buvo paimta į
VYRIŠKŲ SIUTŲ, daugiausia mažų mierų
teismą; 1931 — 335; 1932 —
MOKYKLŲ aptaisymo dar 312.
THE KRAMER & REICH CO.
Mergaičių prasižengimai dau
bams šią vasarą paskirta $350,Kampas Giddings Rd.
000, bet prie darbų laikoma vi giausia apima pabėgimus iš na = 7002-04 Superior Ave.
mų ir vagystes krautuvėse..
sai mažai, tik 12 darbininkų.
šiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

MOKYKLOS

KITOS EKSKURSIJOS
KURIE NORI IŠVAŽIUOTI I LIETUVĄ DABAR, ARBA IR KIEK
vėliau, visada gali gauti gerus laivus ir gerą pa
tarnavimą ATSIKREIPIANT I MUS. DOKUMENTAI IŠGAU
NAMI Į KELETĄ DIENŲ. Prisidėkit prie vienos iš šių Ekskursijų —
Išplaukia

Laivas

Manhattan
Kungsholm
Frederik VIII
Leviathan
Berengaria
Paris

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

Per

Hamburg
Klaipėdą
Klaipėdą
Bremen
Southampton
Francuziją

KELIONEI DOKUMENTŲ kreipkitės į “Dirvos” Agentūrą

Kreipkitės informacijų į:

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

