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LIETUVOJE

Ilgą laiką tęsėsi lietus tosi muro namus. Kada-gi
Washington. —Preziden- Sioux City, la. — Devy pridarė kraštui daug žalos. ir musų šalelės molis bus
tas Hoover laišku atsikrei nių vakarinių valstsijų gu Daug javų laukuose liko ne- geriau naudojams.
Koyoshk.
pė i savo kabineto narius bernatoriai siūlo Amerikos vežta, sudygo, supuvo. Kaip
praneša
“
Ūkininko
Patarė

pareiškdamas kad sekan ūkininkams kad, su pagal
SUGRYŽO GRABE
čiam metui federates išlai ba vyriausybės, sulaikytų jas”, žemės Ūkio Rūmų ap
1927
m. Šantungo (Chiniskaičiavimu,
kraštas
turės
dos butų sumažinta $500,- pardavimą savo produktų
joj)
karo
vadas Čang išėjo
000,000 suma žemiau šių iki galima bus gauti už tai šimtus milijonų litų nuosto
lių. Ministerių Kabinetas j karą ir prižadėjo savo pa
geresnes kaina.
metų išlaidų.
! SEIMAS PALEISTAS ATMETA VOKIEČIŲ
Šią vasarą federalė val Tiesa, gaila ūkininkų kad per Vidaus Reikalų Minis sekėjams kad jis sugryš ar
džia jau numažino visiems jie pusdykiai turi atiduoti teriją (mat V. R. M-jos ži ba laimėtojas, arba grabe.
REIKALAVIMĄ
NEPRIEINANT PRIE
valdžios tarnautojams ir savo viso meto naudą, bet nioje yra ir apskričių bei Jis buvo visiškai sumuštas
IR DARBININKŲ ŽINIOS
Paryžius.
—
Francuzija
JOKIOS TVARKOS įdavė Vokietijai oficialj at department!] «, viršininkams jeigu gubernatoriai atsižiū valsčių savivaldybės) renka ir sugryžo Į savo sostinę
grabe, sėdėdamas gražiame
Darbai vakarinėse valsti Berlinas. — Vokietija po sakymą į Vokiečių reikala- algas sumoje $80,000,000. ri į ūkininkus, turi atsižiū tikslias žinias apie padary
grabe ir rūkydamas cigarą.
tus
nuostolius.
jose gerėja. Chicago, Ill.— litiškai verda kaip koks ka lavimą leisti turėti lygias Paliesta net 650,000 ypatų. rėti ir į miestų gyventojus,
Jis
prisipažino nugalėtu.
Prie to Hoover skubina ypač darbininkus ir bedar Per tą laiką griaustiniai
Iš vidurinių valstijų indus- tilas ant karštos ugnies.
kariškas spėkas su kitomis pravesti viešų darbų pro bius. Jeigu butų užtektinai sudegino daug trobų. Paste Šiose dienose tačiau jis
trialių vietų gaunamos ži Rugsėjo 12 d. kancleris valstybėmis.
atsidūrė grabe tikrai ir ant
nios skelbia apie gerėjimą von Papen atsilankęs Vo Francuzija atsako kad jektą, kuriam pereitas Kon darbų ir uždarbių butų nie bėta, šiais kartais griausti
visados. J j sušaudė trys
niai
daugiausia
trenkė
į
pri

ko,
bet
dabar
iš
kur
kainos
gresas
paskyrė
$200,000,000
biznio ir darbų. Malūnai, kietijos seime pareiškė jog, pavelijimas Vokietijai, turė
pildytus javų klojimus, re jauni Chinai, kurių dėdę jis
gali padidėti?
didėsės krautuvės, akmenų su Prezidento Hindenburgo ti didelę kariumenę ir ly gelbėjimui bedarbių.
seniau nužudė.
čiau
į kitus trobesius.
skaldymo darbai, rūbų siu užtvirtinimu, seimas tampa, gias kitoms šalims kariš Kaip matyt, ir valdžia tu Jeigu ūkininkai sulaikys
Čang paėjo iš skurdžių,
Anais
metais
įvairus
avyklos, rakandų išdirbystės paliuosuotas ir savu laiku kas spėkas butų ne tik su rės prisitaikyt prie suma savo produktus ukėse, gali
augdamas
tapo profesiona
sulaukti to kad iš miestų gentai ir monelninkai pri
žėjusių ineigų.
ir plieno kompanijos sako jvyks nauji rinkimai.
laužymas Versalio sutar Be to Hoover kalba apie alkani darbininkai pulsis į statė perkūnsargių. Kadan liu vagim, pakilo j banditų
kad jos jaučia kilimą dar Von Papeno priešai pa ties bet ir būti] užstota ke
vadą, ir savo atkaklumu ir
bų, duoda naujus užsaky kėlė lermą ir susitarę išne lias visuotinam nusiginkla ekonomiją ir todėl kad at ukes ir jas plėš ir degins. gi tie perkūnsargiai buvo sumanumu pagaliau dasiJau dabar miestų krautuvė netinkamai įrengti tai jie
eina rinkimai.
mus ir išdirba daugiau pro šė jam nepasitikėjimą, kaip vimui.
se panašių atsitikimų bu nieko ir nesaugojo: nežiū varė iki milžiniškos Šantun
duktų.
seimuose paprastai yra da
rint kad perkūnsargiai sto go provincijos gubernato
LAKŪNŲ ŠEIMA SUDU na.
Nekurios dirbtuvės dirba roma, po ko vyriausybė tu
ŽO ISLANDIJOJE
vi prie trobesių griaustiniai riaus. Šantung turi 30,ŽUVO 67 ŽMONĖS
pilną laiką pirmą kartą po ri atsistatydinti ir buna
PRASTAS DERLIUS
vis dėlto daug trobesių su 000,000 gyventojų.
New York. — Rugsėjo 9 Pereitą savaitę išskrido
keleto mėnesių.
daromas naujas ministerių
RUSIJOJE
iš Amerikos Hutchinsonų
pleškino. Tatai ūkininkai
Iš rytinių valstijų ateina kabinetas. Bet von Papen d. sprogime medinio keltu šeima dideliu lėktuvu norė Maskva. — Šymet sovie tuojau savo perkūnsargius 17 užmušta. Judeni tvir
žinios apie gerėjimą audi seimui pranešė jog jis sei vo kuris vaikščiojo rytinė dama nulėkti iš New Yor- tų žemėse rugiapjūtė labai pasiuntė po velniais. Gerai tovėj, Rumanijoj, sprogime
je miesto pusėje, užmušta
mo darbų.
mą pirmiau paleido negu
ko i Londoną. Skrenda tė suvėlavo ir tikima kad der įrengti perkusargiai, žino amunicijos sąšlavyne, už
jie nubalsavo nepasitikėji arba prigėrė 67 žmonės vas, motina, dvi mažametės lius bus daug menkesnis ma, trobesius išgelbėjo. Te mušta 17 kareivių.
mą, todėl jų balsavimas yra kiek jau iki šiol žinoma.
ko girdėti kad Lietuvos Uni
Arti tos vietos 1904 me mergaitės ir su jais keturi negu buvo 1931 metais.
Gelžkeliečiams vėl mažins be vertės.
asmens.
Jie
skrido
per
to

versiteto Studentų Techni
algas. Chicago. — Ameri Iškilo tikra maišatienė, tais vasarą buvo ištikus ki
REIKALAUJA
TAIKYTIS
limą
šiaurės
dali,
Grenlan

kų
D-jos statytais perkūn
Naujausi
kos gelžfaeliai pasiryžo nu ir seimas kolei kas atsisa ta didelė nelaimė, kada už
Washington.
—
Penkių
diją.
Rugsėjo
11
d.
pasikė

sargiais
visuomenė
esanti
mažinti nuo savo tarnauto ko išsiskirstyt. Seimas ne sidegus ekskursiniam lai
jų algų dar 10 nuošimčių, pripažino prezidento nuo vui sudegė ir prigėrė virš lė iš Grenlandijos ir norėjo neutralių valstybių atsto patenkinta: tie perkūnsar
skristi toliau, bet atsitiko vai Washingtone pagamino giai sąžiningai apsaugoję
prie tų 10 nuoš. ką patys sprendžio paliuosuojančio 1,000 ypatų.
nelaimė,
jų lėktuvas sudu vienodo turinio notas ir pa jiems pavestuosius trobe Baudžiauninkė
gelžkeliečiai sutiko numa seimą. Tačiau kaip ten ne
4 aktų melodrama, pritaikyta leng
žo
ir
visai
sugedo. Dabar siuntė Paraguajaus ir Bo sius.
žinti pereitą žiemą.
vam perstatymui Amerikos Lietuj
SOVIETIJOJ
ŪKININKAI
būtų, turės Įvykti nauji
jie ten turės likti žiemavo- livijos vyriausybėms patar- Pastaromis dienomis siau vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 5
Iš gelžkelių tarnautojų rinkimai.
PRIEŠINASI GRUDŲ
ti jeigu kas nepaims juos damos joms taikytis ir per tė verpetas, ėjęs neplačiu moterų. 67 pusi........................... 50c.
ATĖMIMUI
pusės laukiama didelio pa Sekanti seimo rinkimai
greitai iš tenai, nes Gren traukti karą.
ruožu. Savo kelyje verpe Žentai iš Amerikos
sipriešinimo ir tikima at bus jau penkti šymet vals Maskva. — Pradėjus su landijoj jau prasidėjo žie
tas suko ir nešė, laužė, kas 2 aktų komedija iš Amerikiečių
kaklios kovos.
tybiniai rinkimai, kas Vo kulti surinktus nuo laukų ma ir paskutinis laivas šią
11 UŽMUŠTA
tik pakliuvo: daug stogų prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
Šitą žingsni ima devynios kietijai brangiai kaštuoja. rugius ir kviečius ir vasa vasarą išplaukė.
Miami, Fla. — Bahamų nukėlė, medžių išvertė, sto rai ir 3 moterys. Kaina ....50c
gelžkelių linijos vakaruose Tai kas dedasi šalyje ku rojų, sovietų grudų rinkė
salas peršlavė smarki vėt vinčius laukuose javus gana Kūmučių Rojus
ir gal but prisidės ir kitos ri buvo išauklėta po griež jai vėl ginkluoti važinėja po
VETERANAI REIKA ra, padarė daug nuostolių toli nunešė; pasitaikė kad ir Keturių veiksmų tragi-komedija
linijos prie jų.
ta kaizerio ranka ir kurios ūkininkus ir prievarta at
ir užmušė 11 žmonių. Pir gyvulius pakėlęs tolokai nu iš prohibicijos laikų. Reikalinga
LAUJA BONŲ
žmonės dabar jaučiasi lais iminėja. Kur dar nesukul Portland, Ore. — Čia su mutines žinias apie nelai nešė ir numetė. Kieno tro 6 vyrų ir 6 moterų. Knygutė 60
pusi. Kaina ........................... 50c
Kaip angliakasiai skaldo vi ir elgiasi “demokratiš ta, tie nesiskubina, parody važiavo Amerikos Pasauli mę salose atnešė lakūnai. besiai buvo uždari, tiems tik NENORĖJAI DUONOS —
mi. Gillespie, Ill. — Neuž kai”. Vokiečiai patys su mui nors tokio savo pasi nio Karo Veteranai, kelių
stogus apdraskė; gi kieno GRAUŽK PLYTAS
priešinimo.
.
ardys
savo
valstybę.
20 pusi, komedija iš
NUŽUDĖ
DU
SUNU
IR
desėtkų
tūkstančių
skaičiu

teko United Mine Workers,
buvo praviri, tų stogus vi Trumputė,
jaunųjų gyvenimo. Vaidinti rei
Visokiais
budais
mužikai
Vokietijos
politiški
vadai
PATI
NUSIŽUDĖ
je,
aptarimui
savo
reikalų.
neužteko komunistų suor
sai nuplėšė ir nunešė toliau kia 3 vyrų. Kaina ............... 15c
ganizuotos National Mine tiki sekančiais rinkimais kovoja prieš atėmimą jų Tarp kitko kalba apie rei Milwaukee, Wis. — Tu Visi tie lietus labai įplukė DVI SESERĮ
kalavimą bonų ir kritikuo ja Martha Jones, 41 metų žemę, taip kad žmonės bė- 4 aktų tragi-drama iš Amerikos
Workers, dar atsirado tre atsikratyti Hitlerio. Nusi sunkaus darbo vaisiaus.
Vaidinime dalyvauja 4
manantieji
politikoje
sako
ja
Prezidentą Hoover už jo amžiaus, turtingo inžinie doja kaip čia reikės įsėti ru gyvenimo.
čia angliakasių unija, kuri
moterys ir apie 15 vyrų. Kny
SAKO,
ŠI
ŽIEMA
BUS
kad
Hitleris
su
savo
fašis

riaus
žmona,
.nušovė
du
sa

žiaurų pasielgimą su bonų
suskaldė darbininkus į tris
gius. Mat, žemė labai sun gelė 60 pusi. Kaina ............... 50c
NEŠALTA
tais
buvo
pasiekęs
aukš

vo
jaunus
sūnūs
ir
pati
nu

armijos
veteranais
kelios
GRAŽI MAGELIONA
dalis. Dabar, vietoje kovo
ku bus padaryti puri.
čiausio
savo
laipsnio,
dabar
Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų.
Vėsi
vasara
—
šilta
žie

sišovė.
savaitės
atgal
Washingto

ti su kapitalistais už algas,
*
* *
Vaidina 3 moterys ir 10 vyrų.
jau
pradės
pulti
žemyn
ir
ma; šilta žiema — vėsi va ne. Dalyvauja delegatai iš
63 pusi, knygelė. Kaina ....50c
tų unijų nariai turi kovoti
Reikia
pastebėti,
senoviš

su
laiku
visai
išnyks.
sara.
Taip
sako
žmonės
iš
Pamišęs,
nužudė
6
ypavisų
valstijų.
tarp savęs. Atgimimas
senovės. Ir kada taip eina
tas. Zalog kaime, Jugosla ki darbo įrankiai jau nyk 4 aktų tragedija iš kovų už spau
Ši Progressive Miners of SUDAUŽĖ TRAUKINĮ, si, matyt negalės būti pro ISPANIJA NUSAVINO vijoj, vienas 18 metų vaiki sta, gi jų vietą užima įvai dų. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c
America unija susidarė po
DAUG UŽMUŠTA
gos vasarai sušiltėti kad
KARALIAUS ŽEMES
nas, pamišęs del merginos rios mašinos. Taip antai, ar Divorsas
ra'savaičių atgal iš tų dar Harbinas, Mandžurija. — žiema galėtų būti šalta.
3 aktų komedija iš Amerikiečių
klas
užleido
savo
vietą
daug
Madridas. — Ispanijos kurią mylėjo ir tikėjo kad
Lietuvoj. Lengva staty
bininkų kurie nesutiko dir Chinų banditų pulkas nu Suv. Valstijų oro biuras seimas perleido Įstatymą ją myli kiti, inėjęs į karčia- patogesniam plugui. Dar li prietikių
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50e
bti už $5 Į dieną.
šokdino nuo bėgių traukinį, skelbia kad jeigu kokiu ne nusavinantį karališkas že mą peiliu nužudė šešis as gi šiol vartojo arklą bul Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių
Ši unija vadovauja strei kame užmušta ir sužeista numatomu budu galėtų nu mes, kurias išdalins bied- menis.
vėms aparti, tačiau dabar prietikių
Lietuvoj. Lošia 4 mote
ką ir nori priversti strei virš 100 keleivių ir keli šim pulti temperatūra, ši žiema nuomenei. Daug tų žemių
ir iš čia išstūmė tam tikras rys, 7 vyrai .............................. 50e
kuoti tuos angliakasius ku tai kitų apvogta. Nelaimės išrodo bus nešalta.
buvo karaliaus padovanota Miltų gamyba sumažėjo. plūgas. Kultuvą išstūmė ku Šventadarbiai
rie nori dirbti ir gauti nors vieton pasiųsta slaugės ir Žiemos pradėjo būti ne turtingiems giminėms, ir Per 4 savaites iki Rugp. 27 liamosios mašinos. Kadangi Vieno akto tragedija iš kovų ui
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c
$5 Į dieną pragyvenimui. gydytojai.
šaltos jau nuo 1926 metų, tos bus atimta. Apskait- d. miltų S. V. buvo paga stogus vis dar tebedengia
Žemės
Rojus
r
nors pirmiau būdavo tan liuota jog tokių žemių esa minta 5,018,211 bačkų, per šiaudais tat jiems pagamin 3 veiksmų komedija iš Amerikie
New York. — Tarp kie MAINE VALSTIJOJ LAI kesniais pasikartojimais ir ma apie 52,000,000 akrų.
gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
nai tuo pat laiku buvo pa ti dar vartoja kultuvus. Mat 4čių moterys
.............................. 50c
tos anglies unijos atstovų
MĖJO DEMOKRATAI šaltos ir šiltesnės.
kitokia medžiaga stogams DU BAILIU — 1 akto komedija.
Tuo pat laiku seimas nu gaminta 6,071,370 bačkų.
ir kasyklų savininkų eina
Portland, Me. — Rugsė
tarė suteikti apribotą auto Nuo Birželio 30 d. šymet dengti yra dar labai brangi, Lošia 2 moterys, 3 vyrai ...J 15c
derybos už algas. Kompa jo 12 d. Maine valstija tu UŽMUŠTA 120 PRAN nomiją Katalonijai, kuri po miltų pagaminta 9,799,177 todėl ne yisiems įkandama. “KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko
medija. Lošia 2 vyrai ....... 15e
nijos nori numažinti algas rėjo rinkimus, kuriuose lai
CŪZŲ KAREIVIŲ
revoliucijos norėjo nuo Is bačkos; pernai tuo pat lai Taipgi troboms statytis var 3RAFAS KAIMIEČIO BERNU —
komedija. Lošia 9 vyrai
20 iki 25 nuoš. Darbinin mėjo Demokratai prieš Re- Oran, Algeria. — Trau panijos atsimesti ir apsi ku — 11,938,021 bačka.
tojami eglių medžiai, mat 6ir aktų
3 moterys .......................... 25e
kų atstovai nesutinka nei publikonus išrinkdami savo kinis vežęs 500 Francuzų šauki nepriklausoma.
vis dar tebėra brangi plytų RYTV PILIS — drama 5 aktuose,
ant 10 nuoš. numažinimo. gubernatorių, du kongres- kareivių nugriuvo nuo bė
Vokietijoj bedarbiti skai hei kitokia medžiaga, nors Lošia 9 vyrai, 5 moterys ... 35c
MERGELĖ — 4 aktų
Algų klausimas šiose de manus ir kitokiose mažes gių Į griovį ir užmušta 120 Suv. Valstijų karo de- čius bėgyje dviejų savaičių molio musų šalelėj netrūk UŽKEIKTA
pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c
rybose liečia 140,000 šiauri nėse vietose.
vyrų, apie 150 kitų suž i- n ■ i tmentas paskyrė $41,- sumažėjo ant 186,000. Da sta, gi medžiai jau baigia
REIKALAUKIT DABAR!
nės Pennsylvanijos anglia Ši valstija per 18 metų sAa. Traukinis nusirito 250 577 000 sumą upių, uostų ir bar dar priskaitoma šalyje nykti. Tuo tarpu Vokietijoj
“DIRVA”
kasių.
buvo Republikonų valdoma. pėdų žemyn.
potvinių kontroliavimui.
5,225,000 bedarbių.
ir nekažin kaip pasiturį sta- 6820 Superior av. Cleveland, O.
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senas grindis,
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Rugsėjo 16, 1932

Po to nuvažiavom į sve GERB. SPRAGILAS paskirtą laiką nenuvažiavęs
ii; Velykas dabar bu tume
čius pas Fel. Karaliūnus ir
šventę gal panedėlį ar net
J. Krasauską, kuris pas Ka
seredoj.
Ba važiuojant perraliūnus 'gyvena. Jie mus
Torontos Paroda. Būda labai maloniai priėmė. F.
Jeruzolimo kalnus tokiais
mos su motina A. Virbic- Karaliūnas karo laiku gy
keliais kokie tada buvo bu
kiene Niagara Falls, nuta veno Clevelande, taigi tu
Padidins bedarbiams pa
tų tikrai pavėlavęs. Ir jus
rėm pavažiuot ir į Toronto, rėjom daug kalbos apie vis
šalpą. Pradedant šia sa
ponuliai galit gaut “flet tatą garsų Kanados didmies ką. Jis atsiminė daug tų
vaite, Pittsburgo miesto be
jer” arba ąšis nulužt, ir tu
tį kur. tuo tarpu atsibuvo žmonių kuriuos mes pažys
darbių šeimų šelpimo komi
rėsit bėdos daugiau negu
Kanados
Rudeninė Paroda, tam ir taip daug dalykų iš
tetas padidina šeimoms pa
mes.
ir kur randasi daug jaunų Clevelandiečių gyvenimo.
šalpą. Iki šiolei mokėjo po
Na ir prasideda kelionė.
privažiavusių Lietuvių ir Tą vakarą visi nuėjom į
$3 j savaitę, dabar mokės
Užsilipu, užsisėdu gerb.
yra daug “Dirvos” skaity Toronto Parodą. Ten su
po $4.
Asilui ant kupros ir ban
“
Rusijos
žmonės
gyvena
tojų.
Apskrities gyventojams
dau jot. Ale jis nei krust.
Ežerų keliai. Susitarus Kelios savaitės pirmiau, važiavę tūkstančiai žmonių
tuo tarpu pašalpa pasilieka nežinodami apie tai kas de
iš
visų
Amerikos
kampų.
Visi
juokiasi. Spaudžiu kul
ta pati, po $3, bet vėliau dasi jų šalyje. Penkių me Suv. Valstijoms su Kanada atsilankius čia į Toronto Tai buvo 53-čia išeilės me
nais
šonus, o jis stovi ir ga
tų planas yra naudingas jų pravedimui Kanalo iš St. Lietuvių išvažiavimą Nia tinė paroda visokių išdir GERB. SPRAGILO KE
gal padidins ir jiems.
na.
Na tai ir sutartis, net
Lawrence upės į Didžiuo garoj, teko susipažint su ne
Pačiame Pittsburge yra vadams, bet ūkininkai ir
LIONĖ Į “MARGUČIO” piktumas ima. Aš misliau
binių,
sporto,
dailės,
muzi

biednoji klesa nežino kame sius ežerus, kad laivai ga kuriais Torontiečiais; tada kos, ir architektūros. Pa
šelpiama 17,000 šeimų.
ATPUSKUS
kad jis mane neš, o dabar
reikalas. Žmonės gyve lėtų vaikščioti tiesiog į Eu buvo atvažiavusių net iš roda užima labai didelius
čia
Seniau buvo mokama po
nepasijudina
iš vietos.
ropą ir bendrai į didžiąsias Montreal, Rochesterio, ir
$4.50 į savaitę, bet paskui na tik tai dienai ir nemąsto
plotus
vietos,
ir
kasdien
bu

Oi asilėli,
—
Ei,
gerb.
Spragile, iš
apie rytojų. Visur matyt juras iš ežerų uostų-mies- mes buvom iš Clevelando, na kokia nors šventė: kaip
Asile mano,
buvo numažinta iki $3.
rodo
kad
tu
jį
turėsi
nešt į
Ar nuneši mane jauną
žmonių priespauda ir griež tų, Detroitas yra nužiūrė viso apie 60 žmonių.
ranų,
kitą
vaikų,
ir
tt.
Tabor
Farmą,
o
ne
jis
ta
Į pusantros nedėlėlčs tas suvaržymas. Ten ne tas kaipo geriausias tuo at Nusipirkom tikietus, sė Antrytojaus F. Karaliū
ve, — sako gerb. Redakto
Į Tabor Farmą ?....
Atidarė naują tiltą. Pie matyt jokios sistemos nei žvilgiu miestas. Miesto vy dam į busą ir važiuojam
nas
savo
automobiliu
mus
rius.
tinėj Pittsburgo dalyje per tvarkos. Gelžkelių stotyse riausybė stengiasi gauti iš Toronto linkui. Pervažia
pavažinėjo
ir
aprodė
To
.
Jau
kelintas
metas
kaip
' — Nesijuokit, jums irgi
Turtle Creek klonį tapo iš žmonės susigrūdę šimtais federalės valdžios apie 50 vus didelį tiltą skersai Nia
ronto
miestą.
Labai
dide'
iš
Pono
Dievulio
loskos
ta

kas nors atsitiks. Pamaty
statytas puikus ir labai il laukia kur nors keliauti. Jie milijonų dolarių paskolos gara upę, anoj pusėj sulai
gas ir aukštas tiltas, kuris laukia per valandas ir die įrengimui didiesiems lai ko. Ateina muitinės virši įspūdį į mane padarė tas po įvesti Bačiuno Tabor sit kad aš vistiek busiu gol
pavadintas George West nas, nes atvykęs traukinis vams prieplaukos ir kitiems ninkai ir klausia kur va kad visi namai mūriniai, Farmoj “Margučio” Atpus- fo turnamente, — sakau aš.
inghouse Bridge. Jis guli buna užpildytas. Nežiūrim reikalingiems tam tikslui žiuojam. Sakau, į Toron nemačiau nei vieno medi kai arba golfistų turnamen- Dūmojau ir sudūmojau:
nio. Ir architektūra labai tas.
parišti jam po kaklu tarbą
dideliame Lincoln vieškely kad vagone nėra vietos, jie budinkams. Paskolą gavus, to, į svečius.
savotiška,
matyt
kad
Ang

Taipgi
iš
Peno
Dievulio
avižų, ir žiūriu mano gerb.
je. Atidarymas įvyko per grūdasi į vidų ir gana, jei šiam miestui iš to bus dide — Ar ilgai busite?
liška.
mylistos
ir
gerb.
Spragilas
“makabilis” pradeda krutė
eitą šeštadienį su didelėmis gu įsigruda. Jeigu ne tai lė pagalba.
— Tik pora dienų.
Po pietų nusivedė mus ten tuose atpuskuose apsi ti, ba užmiršo ką darąs ka
iškilmėmis. Tiltas kaštavo laukia kito traukinio. Ne- Lietuvis advokatas J. P. — Kur -gimus?
bažnytinę salę, kur buvo su lanko ir parašo “Dirvos" da ėmė avižas kramtyt, lyg
$4,000,000.
kurie stotyse pralaukia po Uvick kandidatuoja į Det — Cleveland, Ohio.
sirtnkimas Švyturio draugi skaitytojams kaip ten vis mergos čiungumą.
dvi ir tris dienas iki gauna roito miesto ir apskrities Motina pasakė jog gimus jos. Ten teko susipažinti kas einasi, ritasi, ar šokinė
Visa Superija prajojau
iždininkus. Nominacijų bal Lietuvoje, ir turėjo paro dar su keletu Torontiečių ja. Šymet va jau trečią
Pienas pabrango. Pitts- į vagoną įsisprausti.
iki
Publik Skvero, ale ten
burgiečiams nuo pereitos “Niekad savo gyvenime savimai buvo Rugsėjo 13 d. dyt pilietybės popieras.
ir pasimatyt su tais su ku metelį gerb. Spragilas išsi tiek automobilių kad nei
savaitės pabranginta pienas nemačiau tiek žmonių ke Neteko patirti ar nomina Viskas gerai, ir tada pa riais susipažinau kada bu rengė į tuos atpuskus, ir pelė neturėtų kur prabėgt,
ėmė bagažą peržiūrėt. Ma vom Niagara Falls išvažia papasakosiu kaip šymet ke
vienu centu ant kvortos. liaujant kaip Rusijoje. Kui cijas laimėjo.
ir mano “makabilis” vėl
Mirė.
Po
virš
12
metų
nau sau, dabar nėra ko žiū vime.
Iki šiol buvo po 7c kvorta. jie vyksta niekas nežino.,
lionė ėjosi.
stop.
koteliuose sirgimo mirė Mikolas Kai- rėt, juk iš “sausos” pusės Antrytojaus J. Krasaus Tie nelaimingi bedarbės
Pabranginti nutarta ka “Nekuriuose
Palicmonai ir švilpia ir
da pereitą savaitę tarp pie patarnavimas yra geras, riunas, 66 metų amžiaus. važiuojam. Žiūrėkit kada kas išlydėjo iki laivo, ku laikai ant gerb. Spragilo la mosuoja, o asilėlis neina ir
no pristatytojų ir išplatin- bet kitur baisus. Kainos Palaidotas iškilmingai su. gryšim!
ris vėl pervežė per Onta biau ir labiau atsiliepia. Iš gana. Tada aš nulipau nuo
tojų
prieita
susitarimo musų pažiūra yra aukštos. bažnytinėmis apeigomis iš Važiuojam toliau, bet tik rio ežerą ir gryžom atga “Dirvos” fondo gerb. Re
jo ir paėmęs už vadelių ve
mokėti pristatytojams dau Svetimšaliai turi pirkti iš Šv. Antano bažnyčios, pa pora tfninutų, nes ten pat tais pačiais keliais kuriais daktorius mano kelionei pi du. Vedu tai eina, ir taip
krautuvių kurios jiems pa tarnaujant Kun. Boreišiui. laukė elektriškas tramva atvažiavom.
giau už pieną.
nigų neduoda, ba sako skai persivedžiau per miestą ir
skirtos. Tose krautuvėse Liko žmona Ona su daug jus, kuris vežioja iki laivo
O. Karpavičiene. tytojai neužsimoka prenu atsidūrėm ant kelio vedan
prie Ontario ežero, o tas
vietiniams Rusams nevalia suaugusių vaikų.
meratų tai ir fondas tuš čio j Tabor Farmą.
nieko ' pirkti. Jose tik už Fordo automobilių dirb perveš per ežerą į Toronto.
čias.
Gerb. Redaktorius su Iki pietų dajojom iki Lu
McKEES ROCKS, PA. svetimų šalių pinigus gali tuvė pradėjo imti į darbą Įlipus į trąmvajų, manau
sitarė su fašistais ir išva koševičių ir Žiūriu farmos,
NEWARK,
N.
J.
senus savo dąrRininkus. Ar sau, kažin kaip Kanadoje
žiavo automobiliu, o aš, neIš A. P. L. A. judėjimo. ma ^pirktis, nes rublis netu
visus suims nežinia ir neži jausiuos, ar kaip Europoj Veikimas Vilniaus reika norėdaipas išlikti iš tų at- North Ridgeville kaime, ir
ri
vertės.
Brangumas
toks
Kaip jau daugeliui žinoma,
noma kokias dabar mokės ar paprastai kaip Ameri le. Rugs. 5 d. buvo sušauk puskų ėmiau ir sugalvojau jie pamatę gerb. Spragilą
tam tikri vadai nori iš kad bakanėlis duonos kaš
algas. Detroite jei Fordas koj. Šalę sėdi senutė, prie tas viešas susirinkimas ap būdą kaip nukeliaut ir be jojant užsivadino pas save
griauti iš pamatų Aukš tuoja 50 centų.
ant pietų, o asilėliui radom
nedirba tai išrodo kad nie jos maža mergaitė, ir kud- tarimui Vilniaus Pasų pla Redaktoriaus loskos.
čiausią Prieglaudą Lietu “Ne viskas Rusijoje juo
gana
žolės pasiganyti.
kas nedirba. Nors čia yra lotas šuniukas. Mergaitė tinimo. Atsilankė virš po Aš susitariau su gerb.
vių Amerikoje, bet kažin ar da. Yra gražių ir artistiš
Žiuriai
irgi važiuoja, jie
daug kitų automobilių iš- gražiai aprengta, ir paste
jiems pasiseks. Daugelis kų dalykų ir gamta graži. dirbysčių, bet kitos mažą bėjau ypatingai kad mer ros desėtkų asmenų. Tarp Asilu keliaut į turnamentą vešis gerb. Redaktorių ir
jų buvo Arkiv. Geniotis, p. ir vistiek pasirodyt tenai.
kuopų jiems priešinasi ir Muzika gerai ištobulinta ir
reikšmę teturi darbininkų gaitė su gražiom ilgom ka Ambrozas ir kiti. Susirinki- Seniau būdavo su fordu- kitus, taigi man vietos jų
nekurtos
operos
geros.
matyt kad jiems tas neina
som, ko Amerikos pusėj jau kimą atidarė p. Ambrozas ku nuvažiuoji, ba pinigų bū automobilyje nėra. Jie iš
“Kaslink darbo, moterys užlaikymo žvilgsniu.
į sveikatą. Jie nesijaučia
Kalnas. nematyt, visos nukirptos nusiskųsdamas kad taip ne davo, o dabar tai fordukui važiuos dar tik pėtnyčioj,
galingi kaip jie manė esą. dirba lygiai su vyrais tuos
ba automobiliu ima nuva
Moterų Klubo išvažiavi trumpai. Europoj yra pa daug teatsilankė. Po to pa nei laisnų neturiu už ką iš žiuot nuo ryto iki vakaro.
Vietinėj 2-ro kuopoj buvo pačius darbus. Dirbtuvės
susukę lizdą bolševikai, bet matyt dirba ir išdirbiniai mas. Liet. Moterų Klubas prastas dalykas matyt mer kelta klausimas kaip pla siimi, ir gazolinas brangus Ilgai negaišavus, atsisveiki
gaites su kasom. Bendrai, tinti “Vilniaus Pasus”. Po O keliaujant su gerb. Asi
jau baigia nykti jų galybė siunčiami kur tik randama su savo šeimynomis turėjo
nęs ir padėkavojęs už pie
savo metinį išvažiavimą p. visi Kąnados žmonės tame diskusijų sutikta kad tam lu tai niekas nekaštuos, ba tus, pasiėmiau savo asilėlį,
ir greitu laiku jie gal visai jiems rinkos.
“Daug budavojimo ir in- Pocių vasarnamyje, prie tramvajuje išrodė labai An darbui reikia rinkti komisi dabar dar vasara, pakelėse kuris irgi buvo priėdęs kad
bus bejiegiai.
žinieriškų
darbų atlieka iš Wall Lake. Visi gražiai pa gliški, jų kalbos akcentas ja. Ambrozas norėjo kad žolės pilna, tai pasiganyda net šonai užsirietę, ir ke
Dar kuopoje turime 215
tikras Angliškas.
ta komisija butų pavadinta mas ir nujosiu į Tabor Far liaujam toliau.
narių, o iš jų visų tik apie Amerikos parkviest! inži silinksmino. Komisijoj bu
Važiavom
apie
pusę
va

“Lietuvių Laisvės Dienos mą. O ten su pašaru irgi Iki vakaro prijojom Lo
tuzinas yra bolševikų ir tie nieriai, susikontraktavę su' vo ponios Kudirka, Pocius,
landos
ir
tuoj
pasirodė
eže

Valdyba”, bet paaiškėjo nerupestis, ba Bačiunas tu rain miestelį, ir sumislinom
_patys jau nosis nuleidę, ne sovietų vyriausybe. Jie tu Legota ir McCluske.
ras
ir
laivukas,
į
kurį
per

kad ta komisija nėr dar vi ri 160 akrų farmą, kurioj nakvoti. Atsimenu kad čia
mato sau jokių pasekmių. ri geresnes sąlygas negu Šis klubas turėjo savo
sėdom.
Laive
tai
tikrai
pa

sų
Newarkiečių atstovybė. yra didžiausios pievos po gyvena geri “Dirvos” rėmė
vietiniai
Rusai,
bet
toli
gra

susirinkimą ir užkandį 1 d.
J. Saulis.
žu nuo to kaip jie turėjo Rugsėjo Bartum kotelyje. sirodė Europiška (Europos Apart to buvo aiškinama kurtas tik golfistai vaikš jai Zieniai, ir užsukom pas
Buvo lošimai su dovanomis madą mačiau važiuodama į apie Kun. Kelmelį kaipo čioja, ba turbut Bačiunas juos prašyt nakvynės. Jie
High Point, N. C. — Čia Amerikoje.”
Lietuvą 1928 m.). Visas garbės narį, bet į tai susi neturi nei vienos karvės
sustreikavo 400 Stehli Šilko Įstoja į Universitetą. Šį dalyvaujančioms.
jriėmė gražiai ir davė vie
laivuko
įrengimas kitokis rinkusieji nekreipė domės. kad tokiose didelėse pievo
kompanijos audėjų. ' Šios mokslo metą iš musų kolo Dalyvavo ir-viešnia Ele
šą ne tik man ale ir mano
pradžioj įvyko smarkus su nijos jaunuolių tiktai vie na Babeckis iš Montreal, kaip laivų plaukiojančių Surengėjai šio susirinki se jų nei vienos nesimato “makabiliui
”.
s
ežerais Amerikos pusėje. mo buvo: čudas, Trečiokas, ganantis, tai mano Asilėliui
Kanados.
sirėmimas su policija.
nas Lietuvis įstojo į Dayto(Kitame num. papasako
Net ant vistį langų žali už Žiugžda, Ambrozas ir Sta- žolės pakaks įvalias.
Winston-Salem, N. C., po no Universitetą, tai Stasys Išvažiavo. Ponios Bukš- tiesalai iškabinta; suseigos nišauskas. Visi penki pa Ale žinodamas kad gerb. siu daugiau).
nesusitaikymo su darbinin-; Kavaliauskas Jr. Jis stu- nis ir Legota į Chicagą, o kambaryje tižtjesta tamsi siliko veikiančiame komite Asilo “spyd” tai ne fordukais užsidarė Hanes kojinių dijuos komerciją. Kadangi poni Bilaitis su vaikučiais staltiesė su ilgais kutosais. te, prie kurio dar išrinkta <o, o man kaipo bedarbiui
Liudmila.
dirbtuvė neapribotam lai- jis yra pilnas energijos ir Scranton, Pa.
Ar mes savo pusėj matom sekanti dešimts nartų: Po- aikas nei už ką, tai nuta
kui, 1,200 darbininkų liko linksmo budo jaunuolis, ta
ant stalų užtiesalus su il džiunas, Ark. Geniotis, An rėm iškeliauti visa nedėlia
be darbo.
mokslo šaka jam pilnai ati- DAKTARAS NUŽUDĖ gais kutosais?
driuškevičius, Lazdinienė, anksčiau kad paspėt į atPAČIĄ IR SLĖPĖ PER
£|llllll!llll!lllllll!IIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllIIII|!llllI!lllIllllIllllllli:iinnillllllllllllll!lllKitas dalykas kuris pa Sereika ir kt. Valdyba iš niskus, ba iš Klyvlando į
36 VALANDAS
gavo niano akį tai tas kad sirinkti palikta patiems ko Tabor Farmą toliau kaip iš
<auno į Palangą.
Boston, Mass. — Vienas Kanadoj žmonės visu keliu miteto nariams.
Kada
liko
pasitarimui
tik
valgo.
Tai
Europietiškas
Sutarta, nutarta, ir pa
|
/
LIETUVIŲ AMERIKOJE
f 57 m. gydytojas, nubiednėpaprotis,
kada
tik
pasijudi

išrinktieji
nariai,
p.
Ambro

daryta.
Rugių sėjos 12 die
jęs ir neturėdamas iš ko
=
Didžiausia Lietuvių Organizacija
zas
pasakė:
Mes
turim
val

ną
anksti
rytą saulei tekant
gyventi, nušovė miegančią na kėliau tai ir valgyt reik
dybą išrinktą. Nors kiti iš pradėjau kelionę nuo “Dir
| 307 W. 30 Street x
New York, N. Y. | savo žmoną ir prie lavono pasiimt.
išsėdėjo 36 valandas. Jisai Apie tris valandas truko to buvo nepatenkinti, bet vos” redakcijos‘durų. Išly= S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių, =
buvo raišas ir pats neuž laivui perplaukt ežero galą nenorėjo argumentuoti ir dėt atėjo gerb. Redaktorius
E
Kolonijose.
darbiavo, jo žmona per 7 ir štai ištolo lyg per mig paliko jiems darbą vesti. ir kiti, ir juokiasi iš manęs
Turtas: $1,404,038.14
Gerb. Asilas
metus jį maitino. Paskiau las pasimatė aukšti Toron Pasirodo kad seni veikėjai, kad aš su dviejų tūkstančių
nors ir nusidėvėję, jaunes- metų atgal “makabiliu” tikE S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. E nuėjęs policijom pasakė ką to budinkai.
E
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $i2.00.
rai atsidursiu kokioj nors
Nuvažiavom į vidurmies- niems nenori užsileisti.
padarė.
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- E
tį apžiūrėt kaip ten išrodo. Po to išrinkta komisija jaloj, o ne Tabor Farmoj. J. ŽEMANTAUSKAS
= kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis E
Viešas Notaras
= nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A.
Prie šiog or- E
Viskas taip pat kaip Cleve- surengimui prakalbų ir nu- Ale aš jiems sakau: Nesi
E ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų E
E prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir Si Baltimore, Md. — Rugs. lande, tik policijantai labai [tarta kviesti kalbėtojus: juokit, Kristus anoj gady Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir
kitus tautinius laikraščius.
E mergaites prie Susivienijimo.
E 13 d. tapo apšauktas gene- skirtingi. Jų kepurės daug “Vienybės” red. J. Valaitį, nėj asilu į Jeruzolimą nu
E
Informacijų kreipkitės j S. L. A. Centrą aukščiau paduotu E
130 CONGRESS AVE.
Baltimorės siuvėjų didesnės ir po smakru per- Ark. Geniotį, Dr. Vencių ir jojo, o jeigu butų automo
E antrašu arba į vietinių kuopų valdybas.
E ralis
biliu
važiavęs
tikrai
butų
į
rištos
dirželiu.
Joną
Liūtą.
Pats.
.WATERBURY, CONN.
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PITTSBURGH

tinka. Stasys dar mokina
si ir muzikos, piano, ir jau
yra gerai prasilavinęs ir
žada dar toliau muzikoje
lavintis. Linkėtina jaunam
geram Lietuviui pasekmin
gai pasiekti savo užsibriežApie Rusiją. Daytono gy tų tikslų. Jo tėvai yra se
ventojai, Andrew Aman su ni “Dirvos” skaitytojai.
.. “D.” Rep.
šeima, šią vasarą apsilankė
Rusijoje ir sugryžę šiaip
aprašo savo įspūdžius vie
tos laikraštyje:

DAYTON

DETROIT

! SUSIVIENIJIMAS!

APSILANKYMAS
TORONTOJ
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“DIRVA” PATAIKĖ
“NAUJIENOMS”
TEN KUR SKAUDA

Lietuvos spaudoj kartais gaitis, “Vyties” red. A. La
tais tenka pastebėti gana pinskas, “L. T.” red. Bro Socialistų dienraštis
keistų žinių, kartais lyg pa nius F. Simons-Simokaitis, “Naujienos” baisiai užsiga
sityčiojimų iš musų Ameri Dr. Naris veda sveikatos vo kuomet “Dirva” nurodė
kiečių judėjimo. Paprastai skyrių, Adv. A. A. Olis tei kad dėka “sufanatikėjusių
Lietuvos laikraščiai paima sių skyrių. Šiuose progra- politikierių” Lietuvių jauni
žinias iš tokių laikraščių muose daug jaunų spėkų mas eina prie ištautėjimo.
įnirtę vieni
kurie nieko gero nedirba dalyvauja: dainuoja, groja Politikieriai
skelbė
socializmą,
kiti kure
musų tautai: iš tokių kurių Lietuviškas dainas ir mu
bažnyčias,
bet
tautiniu
dar
pasaulėžiūra siaura ir ku ziką.
bu niekas nesirūpino. Taip
rie tik vaidus kelia Ameri
Amerikoj Lietuvių gyveni
kos Lietuvių tarpe. Toliau
Kaunas ir Chicaga
mas
pasidarė politiškas są
jie matomai užlaiko tokius Kalbant apie transeliavišlavynas
ir tt....
korespondentus kurie neži
mą Lietuviškų dainų ir mu “Lietuvos Aidas” pacita
nia iš kur surenga tiesiog zikos per radio, klausimas
vo šią mintį, kuri be ma
nuostabias žinias apie Ame
ar Kauno radio stotis Savo žiausios abejonės yra fak
riką.
programuose patiekia tiek
Nesenai Šaulių Sąjungos liaudies dainelių kiek Chi- tas iš Amerikos Lietuvių
savaitinis žurnalas “Trimi cagiečių Lietuviški progra gyvenimo ir tie kurie gyve
tas” padavė žinelę iš Chi- mai, o ypatingai “Margu na Amerikoj virš 15 metų
cagos kuri skamba maž čio” dienžodžio valanda? labai gerai žino kad Ameri
daug taip: “Lietuviai (su Dėka komp. Vanagaičio pa kos Lietuvių gyvenime buvo
mini vardus) transeliavo stangoms šiandien visi jau sėjama revoliucijinė sėkla
Lietuviškas dainas iš U. S. ni ir seni dainuoja Lietuvių ir savitarpinė neapikanta.
Žinoma tie kurie sėjo to
radio stoties WGES”.
liaudies dainas. Tas atsiek kius javus šiądien nebenori
Pirmoj vietoj, yra keista ta bent didumoj tik dėka
prisipažinti.
“Naujienos”
sakyti kad viršminėta sto radio programų.
sielojasi
su
pasigyrimu,
“Atis yra Suvienytų Valstijų Nežiūrint kad apie šiuos
merikos
Lietuviai
turi
tūk

(U. S.) radio stotis, nes ji radio programus yra rašo
stančius
draugijų,
palaiko
yra privatiška ir girdima ma gana daug tautinėje
tik apie Chicagą. Antra, spaudoje, Lietuvos laikraš chorus, leidžia savo vaikus1
jeigu jau Lietuvos spauda čiai to nepajiegia pastebėti į mokyklas”, ir t.t. Bet tas
mato reikalo pastebėti tokį parodymui Lietuvos visuo negi duoda kokį kreditą
prograntėlį kuris gal buvo menei kad ten už jurų dar socialistams ir bolševikams.
transeliuojamas vos vieną yra Lietuvių kuriems mu Socialistų visi tvėriniai, cho
kartą, tai kodėl ignoruoja1 sų tautinis judėjimas,, tau rai ir pati L. Socialistų Są
junga, jau senai palaidota.
tokius radio programus ku
tinė sąmonė yra brangi. Ką vaikus leidžia mokyklon,
rie yra duodami per tris ar Lietuvos laikraščiai turėti}
keturis metus, kaip tai J., prisimint kad jai yra svar tai pati Amerikos tvarka to
F. Budriko ir “Margučio”? bu turėti prielankumas pri reikalauja.
Paskiau, p. Budrikas vie augančių Amerikos Lietu Jeigu tie vaikai kurie turi
nas duoda net du progra vių jaunime. Todėl nereik progos eiti aukštas moky
klas, butų turėję nors kiek
mų kas savaitė. Dabar gi
tų neigti tautinį elementą, progos veikti tautinį darbą
“Margutis” (komp. A. Va
kaip ikišiol darė.
nagaitis) duoda net po va Reikia pakartotinai pri ir gauti tautinę sąmonę, šią
dien tokioj Chicagoj Lietu
landą kasdien ir transeliuominti tą faktą kad Lietu viai stovėtų kultūriniai ki
ja Lietuvių liaudies dainas. vos laikraščiai beveik 90%
taip. Bet dėka tų pačių
Penktadieniais buna net du
visų žinių iš Amerikos Lie “Naujienų” kurios per metų
po valandą radio progra
tuvių gyvenimo ima iš so metus turėjo sau už didžiau
mai, vienas Cicero, o kitas
cialistų arba iš kokių “bro sią užduotį ne tautinį darbą
Joliet (Ill.). Kitos Chicaliukų” laikraščių.
dirbti, bet skleisti didžiau
gos Lietuvių įstaigos, Peo
Gal
but
Lietuvos
laikraš

sią neapikantą tarpe Lietu
ples Furniture Co., City
čiai
nemato
reikalo
turėti
vių mažai ko turim. “Nau
Furniture Co., Lipskio ra
dio krautuvė paprastai duo bendro su jaunesniais Ame jienoms” buvo ir yra šven
da po vieną radio progra rikos Lietuvių tautiniais ta tik tas kas ne Lietuviška,
mą kas savaitė. Visi tie veikėjais. Bet kurią nors garbingas tas- darbas kur
programai — Lietuviškos dieną gal supras kad tas jų buvo galima niekinti Lietu
pasididžiavimas nėra jau vą ir Lietuvių tautą. Chicadainos, muzika.
“Margučio” programuo- toks kultūringas. Mat, tau gos Lietuviai šiądien jau
se dirba didelis buris vei tinis kultūrinis darbas pri mato kad dėka tokių demokėjų, k. t. komp. A. Vana- klauso ne nuo tų kurie sa ralizatorių kaip ‘Naujienos’
ve vadina “patentuotais ir kiti, Chicagoj yra labai
svieto gelbėtojais”, ne nuo daug trukumų Lietuvių kul
“ Dirva”
tų kurie sėja .neapikantą, tūriniam darbe.
religijinę ir politinę, ir rė Faktas yra kad apie 14
Chicagoje
kia
“Lietuvai nei cento!” metų atgal “Naujienų” so
Liaudies Tribūna
Amerikos Lietuvių tautinė cialistai buvo aršesni Lietu
2437 W 69 Street
“MARGUTIS”
sąmonė, tinkama pagarba vybės priešai negu šiądien
2437 W 69th Street
Lietuvai ir slepiasi papras jų auklėtiniai bolševikai. Vi
Mickevičius
toje liaudyje ir tautinėj in si Chicagiečiai žino gerai
3653 So. Halsted st.
teligentijoj.
kad tais laikais jeigu kas
Aušros Knygynas
3210 So Halsted st
Todėl nevertėtų rašinėti norėjo laikyti kokį susirin
News Stand
įžeidžiančias pasakas apie kimą del Lietuvos labo tai
Kedzie and North ave
Amerikos Lietuvius ir nei socialistai ateidavo išardyNews Stand
gti tuos kurie dirba tauti davo, lapelius draskydavo,
18th St. & S Halsted st
nį darbą.
krėslus laužydavo ir tt......
News Stand
Milwaukee & Demon
Čia jau aišku kaip diena
News Stand
kad toki darbai neauklėja
63rd St. & California av
A. A. OLIS ir
tautinę sąmonę- Dėka karš
News Stand
R. A. VASALLE
tagalvių
revoliucijonierių
31st St & S. Halsted st
ADVOKATAI
ir
sufanatikėjusių
lyderių,
News Stand
100 North La Salle Street
Archer av. & Kedzie av
kurie
.varė
suirutę
per
dau
Room 2211
News Stand
gelį
metų
tarpe
Lietuvių,
Telefonas: RANDOLPH 0332
40th St & Kedzie ave
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
šiandien Amerikoj pradėjo
3241 South Halted Street
News Stand
rodytis ištautėjimo šmėkla.
Telefonas VICTORY 0502
Archer & So Western
Valandos
nuo
7
iki
9
vakare.
Taigi bereikalo “Naujie
News Stand
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir
nos
” verkšlena to palieto
47 St. & Ashland ave
šeštad. vakarais.
K. J. Semaška
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
pieno kurį jos pačios taškė
penktad. vakarais.
3221 Beach ave
per metų metus ir užteršė
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ŠERNAS COMMEMORATION
No one could accuse the
Lithuanians of being forgetful
and unappreciative of their
own people after having seen
how an old-timer was honored
at his grave last Sunday, Sep
tember 11. About two thou
sand Lithuanians gathered at
the Lithuanian National Ceme
tery to commemorate the death
of Sernas. That assemblage
of old and young Lithuanians
understood very well Sernas’
worthwhile and self effacing
efforts in behalf of Lithuanian
welfare both in Lithuania and
in America. Our older folks
remember Sernas and many
knew him personally because
Sernas came to America to
gether with them and worked
for and with them. We young
er Lithuanians know Sernas
because our elders told us
about him. Despite his per
sonal failings our elders have
nothing but praise for Sernas.
We youngsters also can hold
nothing but praise for Sernas
after we learn how enthusias
tically and conscientiously he
gave of his talent to Lithua
nians, not for money but to
help his countrymen. How
welcome today would be such
energy that edited the best
Lithuanian newspaper in Am
erica (the ill-fated “Lietuva”)
and still found time to trans
late and write a long list of
books for the newly arrived
Lithuanians yearning for <reading matter with a hunger stim
ulated by long years of oppres
sion under the Russian yoke,
and also take part in all Lith

uanian affairs. One cannot
help wondering how much a
few men could accomplish among the faction-ridden Lith
uanians of today.
The permanent šernas com
mittee which is headed by Sta
sys Grišius, arranged a fitting
program for the commemora
tion, Dr. Graicunas, Mr. K. Gugis, Mr. K. J. Semaška, Mr. S.
Grišius, and Mr. P. Grigaitis
were the speakers and each in
his own way told of šernas’
life and works. Each one gave
a tribute that should warm
šernas’ heart with pride, wher
ever he may be. Between the
speeches Stasys Rimkus and
the Chicago Lithuanian Chorus
Pirmyn impressed the people
with fitting vocal numbers.
The imposing tombstone at
the head of šernas’ grave
which is being paid for by pop
ular subscription still has some
debt attached to it so a col
lection was held. The com
mittee members were assisted
in the collection by a group of
young people. Regardless of
the bad times the people of
fered quite willingly and gen
erously. The Peoples Furni
ture Co. very kindly provided
the amplifying apparatus which
enabled the speakers to reach
all the people in that outdoor
“auditorium”.
Let us hope that the šernas
Memorial Committee (members
S. Grišius, K. J. Semaška, Dr.
Zalatorius, Mrs. Baranauskie
nė, Mr. Švitra, and Mrs. Kat
kevičienė) will continue to find
and devise means to honor
Šernas.
J. J. B.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

DĖDĖS ŠERNO (Adomaičio)
10 metų mirties sukaktuvių
paminėjimas Rugsėjo 11 d. Lie
tuvių tautiškose kapinėse ge
rai pavyko. Mat “Margutis”
garsino per radio net tris kar
tus, be to žmonės paprastai
nuvažiuoja Į Tautiškas kapi
nes.
Programe dalyvavo ‘Pirmyn’
Choras, S. Rimkus ir kiti. Kal
bėtojų tarpe buvo ir socialistai,
Grigaitis ir Gugis. Sakau, tie
du žmonės turi drąsos kalbėti
prie Dėdės šerno kapo. Kas
atmena tuos laikus kada “Ko
va” ėjo tas gerai žino socialis
tų puldinėjimą “Lietuvos” ir
paties šerno, šiandien ■ socialistėliai lenda pas tautinius
žmones kad galėjus būti jų ly
deriais ir paskiau pamulkinus
juos, kelti neapikantą tarpe jų.
Kalbėjo vienas tautininkas,
K. J. Semaška, kuris rodos yra
nariu šerno Fondo Komiteto.
Programą vedė S. Grišius gana
tvarkingai.
Man tiesiog nesuprantama
kam prie Dėdės šerno kapo bu
vo reikalinga tas socialistų jomarkas? Kodėl taip vadinami
tautininkai leidžia lysti socia
listams kur jiems nereiktų kiš
ti nosies?
P. B-tis.
Redakcijos pastaba: Pami
nėjimą rengė šerno Fondo Ko
mitetas ir jie kvietė ką norėjo.
Tautininkai nieko bendro netu
ri ir nebuvo- reikalo turėti. Ma
tyt kad nekuriems komiteto na
riams socialistai yra arti prie
širdies tai jie juos ir pasikvie
tė. Mes garsinom tą paminėji
mą 10 metų mirties sukaktu
vių Dėdės šerno kaipo tautie
čio, Lietuvio.
LANKĖSI svečiai Redakcijo
je. “L. T.” Redakcijoje apsi
lankė: Iš New Yorko Pijus
Bukšnaitis, Cunard Line laivų
atstovas. Jis Atvyko čia biz
nio reikalais. Kalbėjo “Mar
gučio” radijuše.
Iš Clevelando Br. Nekrašas,
kuris apsistojo Melrose Park,
Ill., pas pp. Krušinius.
Rugs. 10 d. iš Clevelando at
važiavo p. O. Karpavičienė,
“Dirvos” redaktoriaus žmona.
Ji vieši pas savo brolį Joną
Virbicką. Chicagoj bus iki
penktadienio ir kartu su Chicagiečiais važiuos į Tabor Farmą, “Margučio” golfo turnamentan. Ponia Karpavičienė
tikisi laimėti “booby” praizą
jei ne daugiau.

KLAIDOS pataisymas. Per
eitame numeryje įvyko nema
loni zeceriška klaida: sumaišy
ta dviejų straipsnių antgalviai.
Vajaus reikale antgalvis uždė
ta prie Angliško straipsnio Vy
tauto Sirvydo, o Angliškas ant
galvis — ant vajaus straips
niuko. Atsiprašome!

Lietuvių kulturinį darbą,
palikdami tik nemalonius :
atsiminimus iš savo darbų!

PAJIEŠKOJIMAI
Kiekvienam “Dirvos” skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškojimas sykį į metus patalpi
nama dovanai.

KVIEČIAI BRANGSTA
Chicago. — Paskilbus ži
nioms kad šymet Europai
reikės pirkti iš Amerikos
bent 50,000,000 bušelių kvie
čių, Chicagos biržoje susti
prėjo kviečių kaina.
Apskaitliuota kad šymet
kviečių derlius bus 714,538,: 000 bušelių. Pernai buvo
894,000,000 bušelių.
Visokių grudų šį rudenį
Suv. Valstijose bus surink
ta apie 2,854,307,000 buše
lių.

RŪPINASI BEDARBIŲ
ŠELPIMU
Springfield, Ill. — Valstijos
Pajieškojimai iš Lietuvos
legislatura susirūpino kur gauti
$36,000,000 ateinančiai žiemai giminių, draugų, pažystamų, yra
priimami j “Dirvą” dovanai —
valstijos bedarbių šelpimui. Visi kas iš Lietuvos norite ko
Sakoma kad sulyg dabartinio Amerikoje pajieškoti, prisiųskit
bedarbių skaičiaus Illinois val ant paskiro lakšto surašę pajiešstijoje bus reikalinga po apie kojimą su savo pilnu antrašu,
pusantro milijono dolarių į sa
vaitę. Iš kur tuos pinigus pa
“DIRVA”
ims sunku pasakyti.
682t Superior ave. Cleveland, Ohio

“MARGUČIO” GOLFO TURNAMENTAS
“Margučio”
metinis golfo
turnamentas įvyksta 17 ir 18
d. Rugsėjo Tabor Farmoj pas
J. J. Bačiuną.
Numatoma kad šiais metais
turnamentas bus labai didelis,
kuriame žada dalyvauti ne tik
Chicagos žymus golfistai bet
ir iš kitų kolonijų, k. t. Det
roito, Daytono, Pittsburgo, Cle
velando, New Yorko ir kitur.
Kai kurie Chicagiečiai rim
tai susirūpinę kad kartais kitų
kolonijų svečiai nelaimėtų vi
sas garbes. Todėl reikia tikė
tis kad Chicagiečiai bus pilnai
prisirengę prie darbo.
JOLIET, ILL.
“Margutis” transeliuoja radio
programus musų stotyje
“Margučio” radio programas
buvo transeliuojamas ištisą va-,
landą laiko iš radio stoties
WCLS ir WKBB, 1310 k.c., ir
nuo dabar bus transeliuojama
kas šeštadienį po pietų vieną
valandą.
Pastebėtina kad Rugs. 9 d.
buvo nepaprastai įdomus pro
gramas, buvo sudainuota apie
15 Lietuvių liaudies dainų.
Programą vedė komp. A. Vana
gaitis; programe dalyvavo p-lės
Elinor Striupas, Aldona Kirs
tukas, Julia Milaknis, Bernice
Šaltenis, du Antanai (Stelmo
kas ir Venckus), “Vyties” red.
A. Lapinskas, p. Giedvilas ir k.
Joliet Lietuviai dabar turi
progos išgirsti Lietuviškus ra
dio programos. Kalbama kad
“Margutis” pradės transeliuoti
radio programus ir Rockford,
Ill., stotyje.
Girdėjęs.

SUGRYŽO iš ligoninės, šio
se dienose gryžo iš ligoninės
Northsidės pilietis Charles Ro
gers, kuris turėjo didelę nelai
mę prieš keletą savaičių, nusilauždamas ranką. Dabar jau
gryžo iš ligoninės, ranka gyja.
SEPTYNI UŽDARYTI BAN
KAI IŠMOKĖS DEPOZITORIAMS $1,000,000
Sekanti septyni užsidarę ban
kai išmokės po tam tikrą nuo
šimtį pinigų savo depozitoriams: North Western Trust
and Savings Bank, The Second
North Western and Trust Co.,
The Melrose State Bank, The
Lincoln Trust and Savings
Bank, The Fullerton State
Bank, The Columbia State Sa
vings Bank, ir The Union
Bank of Chicago.
Kai kuriuose šių bankų Lie
tuviai turi didelius depozitus
ir todėl Lietuviams patartina
atsiimti dalį pinigų kokią iš
mokės kaip greit pradės mokė
ti. Tie kurie persikėlė į kitas
vietas gyventi turėtų pranešti
savo banko receiveriui savo
naują antrašą.
INSULL’S deficitas, šiose
dienose paskelbta kad Insull
Utility Investments korporaci
ja kurią vadovavo pragarsėjęs
pasekmingas kapitalistas Sa
muel Insull, nedatekliaus turė
jo $226,510,977. Kada ta kor
poracija bankrutavo jos vardu
banke pinigų buvo tik $9,721.

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

“MARGUTIS”

!;

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

■;

“MARGUTIS”

■

<>

;
i

;
;
!

2437 West 69th Street
Chicago, III.
i;
Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
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Rugsėjo 16, 1932

dyta: kūnas nesudeginta.
Kodėl “Tėvynė” taip ap
siverkia ir bando skaityto
jus virgdihti del jo mirties?
Mirus geram SLA. dar
buotojui, prirašiusiam kelis
šimtus narių, “Tėvynė” ne
“NEMOKŠOS!” “PAIKŠIAI!” “ŽIOPLIAI!” gi Demokratus remiantis pašvenčia tiek vietos.
pamato
Hoovero
paveikslą Štai kodėl “Tėvynė” iš
*------- -----------------irgi
skandaluoja.
reiškė savo “profoundest
Taip rėkia “Naujienų” kūdikis — manyti kad tik
Redakcija
turi
savo
nuo

sorrow”: mat, Dr. Kara
“
redaktorius “Dirvos” re jis yra išpustgalvis (“mo
monę
ir
ją
laikas
nuo
laiko
lius
buvo socialistas ir jį
daktoriui, kuris kelios sa kytas”), o kiti visi neišma
skaitytojams
pareiškia,
bet
ibidojo ir garbino socialis
vaitės atgal parašė edito- nėliai.
skelbimai
yra
kitas
dalykas
Giliausia tautiečių stygas paliečia jo
tai. Taigi “Tėvynės” noras
DIDĮ DAINIŲ PRISIMENANT
rialą kad Amerikos Lietu
lyrika
ir poema “Jaunoji Lietuva”. Šioje
ir
juos
imdama
administra

buvo
parodyt
“
giliausį
sąvių jaunimo praradimo (išpoemoje
dainius duoda bundančios Lietu
cija
daro
biznį
kaip
ir
viso

jausmą
”
ne
pačiam
nabašRašo Vainis Dainoras.
tautėjimo) priežastis buvo Politiški Skelbimai
vos vaikų vaizdą. Ten yra net žinomi vei
kiais
kitais
atvejais
rūpin

ninkui
bet
Chicagos
drautai musų siaurų politikierių “Dirvoje”
damasi padidinti ineigas gučiams. Mat, politika iš PRIAUGĖSI tauta atgavus savo nepri- kėjai, apvilkti kitomis pavardėmis. Po
peštynės, kurie vieno dirb
emoj yra įpainiotas net pats poetas, kaipo
visų pusių.
U klausomybę.
Džiaugėsi ir trispalvė Rainio asmenybė. “Jaunoji Lietuva” dau
dami už socializmą, kiti už Artinantis Amerikos pre laikraščio palaikymui.
Lietuvos vėliava galėdama dėka savo di gumoje žinoma tik inteligentams. Liau
bažnyčias užmiršo kad rei zidento rinkimams, didžio
džiadvasių sūnų būti laisvai vėjo sklaido dies širdis virpina, koncertus puošia, rutlį
kia musų jaunimą auklėti sios partijos, kaip papras “Tėvyne” ir Dr. Karalius
Laikykit Vaikus
tai, stengsis ir šymet gar
ma. Bet šiais metais Birželio 28 d. visoj darželius liūliuoja ir bernelio su mergele
Lietuviais.
Mokyklose
Lietuvoj pasviro vėliavos ir jų tris spal širdį guodžia daugiausia patriotizmu ir
“Naujienoms” Į tai atsi sinti savo kandidatus viso “Tėvynė” nr. 37-me įsikiais
budais,
tarp
to
ir
laik

žliumbė
apie
Dr.
Karalių,
vas per juosė juoda gedulo juosta. Varpai menu persisunkus lyrika.
Suv.
Valstijų
jaunamečių
liepus labai neigiamai, per
raščiuose.
Be
abejo
ir
“
Dir

kuris
nusinuodijo
trejetas
Kad tėvynė reikėjo vaduoti, kada žinodarbų skyriaus vedėjas, at nuaidino liūdną žinią tėvynės laukais kad
eitame numeryje mes pla
mirė
didis
tautos
pranašas,
dainius
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čiau paaiškinome, iš ko “Nnašavęs tautai nepriklausomybę. Visų šir žodį, kada gyvenimas reikalavo atbusti,
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net
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ilgio
laikui, praneša tėvams kad dys liūdnai pradėjo kartoti kad mirė didis
jienų” redaktorius dar dau
giau užsidegė. Senukas Gri Rooseveltą ir Republikonus editorialą, kurį užbaigia: stengtųsi siųsti didesnius dainius Jonas Mačiulis-Maironis. O nepri Maironis kategoriškai- pareiškė:
“Liūdna ir skaudu kad taip vaikus į mokyklą ir neleis
gaitis antrą savo “editoria- garsinant Hooverą.
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vieno,
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ar
netikėtai ‘amžinasties už tų jiems dykiems vaikščio klausomoj Lietuvoj dabar nerasis nei vie “Šalin nusiminę dūsavimai skaudus:
lą” atsakymui “Dirvai” iš
trečio kandidato yra admi danga išskyrė Dr. Karalių ti ir jieškoti darbų, nes dar no žmogaus kad nemokėtų atmintinai bent Jie silpnina dvasią paikai.
rėžia dar “mokšiškiau”:
vieną skambią dainiaus Maironio eilutę.
Ar mums, kaip mergaitėms, raudoti
bo neras, o laiką suaikvos
Grigaitis išranda iš “ne nistracijos reikalas, o ne iš gyvųjų tarpo”.
Kada Lietuvos laukais slankiojo tiro nuraudus,
mokšas” ir “pavyduolius”, redakcijos, ir ką kuri par Yra sakoma, apie mirusį niekams ir paskui kada at nų pavergėjų carų agentai, kada tautie Nors spaudžia nelaimės-vargai?
už tai kad “Dirva” priveda tija apie savo kandidatą sa atsiliepk arba gražiai arba eis geresni laikai apgailaus čių krutinės miegojo kietam letargo mie Ne taip musų bočiai didvyriai kariavo,
ge ir kada tautinis atbudimas nevalia bu Kad gindami brangiąją Lietuvą savo
jog socialistai viską griovė ko tai yra jų pačių biznis. nieko apie jį nesakyk. Tai kad nieko nemoka.
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Jau tokių pulkų Lietuviai negalėjo su
turi vaiką kuriam jau su
Į darbą, broliai, vyrs į vyrą,
slas buvo nurodyti kad se
rinkti
kaip bočių pulkai, bet visgi maži jų
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vasties,
jeigu
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rado
tin

Šarvuoti mokslu dauggaliu.
ėjo 16 metų amžiaus, turi
niau nieko nebuvo darom:
būreliai
buvo lyg dainiaus žodžiai galingi.
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Paimsim arklą, knygą, lyrą
jį maitinti ar jis pames mo
musų jaunimui, ‘Naujienos'
Pranašystės
ir raginimai dainiaus atsiekė
kaitytoji!
nepykauti
jeigu
žinasties uždangos”, ko sie kyklą ir tikėsis gauti dar
Ir eisim Lietuvos keliu!
privedžioja kad buvo ren
savo.
Tikrai
mes esame laisvi. Jei mes
pasitaikys matyt “Dirvoje” lotis kitiems, ypač “Tėvy ką, ar tęs mokslą.
giama prakalbos ir tt.
Ir tikrai didis dainius sukėlė vyrus, neturim savo širdies-sostinės Vilniaus tai
Taip, socialistai tą darė skelbimą jiems nepatinka nei”? Jis prieš mirtį pasi Bemokslių Amerikoje ir kurie paėmę vieni ųž arklo, antri pačiupę pranašas Maironis ir to nepamiršo. Jis ir
bet kokiam tikslui: ar ką mo kandidato. Administra sakė (raštu) kad jam am- taip perdaug. Jauni vaikai mokslą-knygą, treti keldami iš miego dai Vilniaus reikalu savo pranašystę tarė, ku
budavoti? Ne, viskas bu cija turi žiūrėt biznio ir žinastyje bus geriau, taigi ar mergaitės jieškodami ir ną skambinant lyra atnešė numylėtai tė ri būtinai turės išklausyti dainiaus sielos
vienas-kitas rasdami darbą vučių žemei nepriklausomą gyvenimą.
balso.
vo daroma kad griauti tą Iriimt visokius skelbimus. reikia ir sutikti su juo.
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Neabejojama kad užjūrio broliai ne
tik atims darbą nuo kito
ką kiti stato. Ant galo su
Mokėjo Maironis suprasti ir tėvynės
griovė jie ir patys savo iš is negali gyvuoti. Su ki- šau manęs girti, nei verkti bedarbio. Geriau vaikas ar pažysta to musų didžio dainiaus eilių, bet
ais
skelbimais skaitytojai prie mano kapo. Jokių gė mergaitė leisti darbo jieš mes jį pagerbdami pažvelgsim bent trum dainų galią, todėl jis nuliūdimo valandomis
statytą tvirtovę: iš didelio
pai jo gyvenimą.
sakydavo:
<
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tas fordukas.
tais, jo siela ir nepakentė svetimo jungo.
Jis tuojau tame kūrinyje bara dabar
“Naujienos” iš to Įsikar jamato “Dirvoje” patalpin ta pastangos žmones virg- sirinkti darbą, ir paskui pa Gimė Spalių 21 d. Pasaudvario dvarelyje,
tą Roosevelto paveikslą rė dinti, bandyta girti ir aukš silieka juodi darbininkai vi Betygalos parapijoj, palei poetingus Du tines Lietuvaites kad jos jau tas galingai
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šyt Susivienijimą Į šmotus
Nuo jauno kūno krinta,
“Užtrauksme naują giesmę, broliai!
rėjo būti išversta.
tenkinimą. 1884 m{ sugryžo jis Kaunan
(taip kaip kiti socialistai
Kurią jaunimas tesupras!....”
Švelniai ant balto veido
Suimta virš šimto asme ir įstojo į kunigų seminariją. Čia alkaną
darė prieš keliolika metų)
nų, kurie kaltinami tamę jo dvasią, griežtos ir fanatizmo pilnos tai
Lyg gėdos varsos švinta.
Jis šaukė snaudžiantiems Lietuviams:
už tai kad seime jie negalėsuokalbyje.
Lipšni saulutė kyla
syklės, kaž kaip menu ir kūrybos roman
“Ilgai miegojo musų žemė;
lo visko užgriebti. Ar tai
Bet greičiausia bus tas tika pildė. Jis čia rado daug savo pažys
Apšvietus jo gražybę,
,
Didžiavos vien tėvų kapais;
demokratai? Ne,-tai grio
kad nekurie komisarai su tamų draugų ir net profesorių. Čia susi
Nekaltą, kaip leliją,
Prašvis laikai ligšiol aptemę:
vikai, siauri politikieriai,
sitarę su čekos šnipais su pažino su žymiu dabartiniu veikėju Kun.
Ir tylią kaip beribę.
Naujais didžiuosimės darbais.”
matą tik tai kas jiems rei
manė atsikratyti tam tikrų Tumu-Vaižgantu, kuris nors ir dabar ku
Skaisčioji saulė stebis
kalinga. '
jiems nepatinkamų asmenų. nigauja, bet ne taip fanatikas ir naivus.
Ar Lietuvai nauji laikai neprašvito!
Ir žemė, atsibudus,
Nuo socialistų Lietuvybė
Viskas ko reikia tai įtarti Tumo redaguojamoj “Apžvalgoj” pradėjo Ar mes nesididžiuojam naujais Lietuvos
Nors taip dažnai jį mačius,
kentėjo ir kentės. Kentė
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Skaistusis, nusiminęs,
likus; kentėjo kada jie už
Uždarė Katalikų
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amarą užleido ardyti ir
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Užgeso širdies kraujas didžio dainiaus
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Prieš
žmones
visuomet
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griauti. Turi būti žmogus
Gėdą tik turėsi.
kūrybą.
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Nors kiti mažesni kniaziai jau šian ir
išvijo Totorius iš savo pilių, Merkys, su
moterų pagalba, laikė Kijevo kniaziui ran
kas surišęs.
Kadangi Kijevo žemės ir Podolija da
bar skaitėsi nepriklausomos Auksinei Or
dai, Algirdas kariaudamas prieš šias že
mes nekariavo prieš ordą, su kuria buvo
padaręs taiką, todėl Sarajaus valdovai lei
do Algirdui laisvai engti atsimetėlius, net
siųsdami savo Totorius Lietuviams j pa
galbą.
Podolija užėmus, Kijevo žemės buvo
iš visų pusių apsuptos Lietuvių, ką pa
jutęs Teodoras atsisakė ilgiau ramiai žiū
rėti. Merkys surišęs jo rankas galėjo lai
kyti tik per tūlą laiką. Kiek Merkys vei
kė prieš jį atvirai suvedžiodamas, tiek
Teodoras galiaus ėmė veikti prieš Merki
slaptai. Kijevo Kniazius aiškiai matė, lai
kui bėgant, kad iš Saraj aus pusės jam pa
vojus praėjo. Podolijos khanai Algirdo
sumušti, dabar laikas žiūrėti kad Algirdas
ir Kijevą nepagrobtų.
Teodoras ėmėsi darbo su savo gimi
nėmis ir artimais mažesniais kniaziais ku
rie priklausė Kijevui. Bet ką Teodoras
veikė, Totoriai špiegai viską pranešė Mer
kiui. Dabar jis pamatė kad Rusai ne juo
kais rengiasi ir kad sukilę prieš Totorius
gali pakreipti dalykus savaip, išstatydami
net jį pati pavojum Dabar jau prasidėjo
lenktynės už užvaldymą Kijevo tarp Rusų
ir Lietuvių. Kas pirmesnis to ir bus.
Teodoras, žinodamas kad Merkys su
Kijevo khanu turi stiprią kariumenę ir ne
norėdamas aikvoti spėkas kovoje su jais,
nes reiks jų prieš Algirdą, prisakė savo
dukterei panaudoti visas savo galimybes
pakreipti Merki prieš Totorius, pridėdamas
kad jeigu jis to nepadarys bus suimtas ir
' miestas vistiek teks Teodoro valdžiai.
Dora ir ištikima savo mylimajam, ku
ri ji mylėjo nepaprastose aplinkybėse, Ol
ga gavus progą pranešė Merkiui koks pa
vojus jo laukia ir patarė apsisaugoti jos
tėvo, visai nepagalvodama koks pavojus
laukia jų miesto, nors nepamiršo paprašy
ti kad jis gelbėtų Kijevą nuo karo.
Merkys jautė kad saugiausia Kijevui
bus tik Algirdo valdžioje. Laukė kad Al/ girdas greičiau miestą užimtų Į savo stip
rias rankas ir ruošė aplinkybes Lietuvos
valdovui miestan ineiti. Merkys senam
Kijevo kniaziui darė visokias kliūtis iš
vertimui Totorių valdžios, ir nenorėjo lei
sti sudaryti atspirties prieš Algirdą, kas
tramdė visą Rusų susiruošimą.
Kaip tik negavo Merkio globoje esa
mų Totorių pagalbai prieš Lietuvius, Teo
doras suėmė Merkį ir Įkalino.
Dabar Kijevo likimas buvo kaip paties
Teodoro rankose.
Olga patyrus kas su Merkiu atsitiko
labai susigraužė. Dvi naktis nemigo iš rū
pesčio, bet trečią naktį prisitaikius išleido
savo mylimąjį laisvėn, visai nepamanyda
ma koks likimas sutiks ją pačią už tokį
pasielgimą, arba kas laukia Kijevo. Tas
jos žygis buvo žyme jos didelės meilės tam
kuris ją mylėjo.
Merkys laiku spėjo ištrukti iš Kijevo,
ir nusiskubino pas Algirdą. Kada Teodo
ras pajuto jog Merkys iš kalėjimo ištru
ko, kaltę sumetė ant Totorių. Tas išėjo į
laimę jo dukterei ir ji ramiai atsiduso.
Bet dabar ji nežinojo ką Merkys darys, ir
ar matys jį kada nors daugiau....
Teodoras išleido pasiuntinius į aplin
kines pilis rinkti kareivius Kijevui ginti,
bet nespėjo. Merkys su Algirdu jdu.buvo
prie Kijevo vartų. Pilies įgulai, kuri bu
vo nedidelė, Merkys patarė pasiduoti be
mūšio. Olgos pageidavimą jis išpildė: mū
šio neįvyko. Atsidarė pilies vartai ir žy
mesni gyventojai pasitiko savo naują val
dovą — Algirdą — su duona ir druska. Jie
suprato kad tas smarkus užkariautojas

VINCO SUKULTURĖJIMAS

Kai Vincukas atvažiavo
Į šį aukso kraštą,
Nepažino jis angelcko.
Druko anei rašto.

Kur tik ėjo, visur šaukės
Vincu Kalatausku;
Ar prie darbo ar pri’e stiklo
Buvo Lietuviu ataustu.

Bet pabuvo metą-kitą,
Angliškai pramoko,
Ir mus Vincas iš Rietavo
Kita koja šoko.
Jojo vardas jau ne Vincas
Ir ne Kalatauskas,
Jau jo vardas, tėvų duotas,
Gerokai suspaustas.

Ne tik spaustas, bet per
triubas
Tris sykius varytas,
Ir iš jojo Billy Cole
Tapo padarytas.
Ir tuo vardu suambruotu
Dabar jis vadinas,
Ir prieš Lietuvį didžiuojas
Jog Billy Cole vadinas.
V.

—Koks menkas žmogus
jeigu jis nepajiegia aukš
čiau savęs pakilti!

KALENDORIUS

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

18
19
20
21
22
23
24

Juozapas Kupert. Mangaila, Gėlutis
Januaras kent. Praminte, Putoveris, Vyte
Bernardas. Vainora, Tautgirdas, Gundega
Matas ap. Mantvilas, Visekintė
Simparijonas. Vyrmantas, Mantautė
Teklė. Kernius, Baumilė
.
Marija, nei. ūžt. Juodis, Rankinė

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
—Prie gelžkelio stoties
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
Jersey City Išganymo ar Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Panedėlis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
mijos mergelė rinko aukų.
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.
Priėjus prie vieno berods
biznieriaus tarė:
Iš filosofų sąšlavyno
kiek papuola. Va žmonės,
“Ar nesuteiktum ko Die
tai
daug gudriau padaro,—
— Keturi daiktai, kurie
vui?”
nes
jie dažnai
sutveria
“Ką, ar ir musų Viešpats negryžta: ištartas žodis, pa
dramblį
iš
musės.
jau subankrutijo?” nuste leista kulka, praėjęs gyve
" Y'
ntas ir praleista proga.
bęs paklausė žmogelis.
Žuvo įrodymas
—Vien didelės kovos ir
—Žmogus kuris giliai ap
kovos
ir
sunkus
laimėjimai
sigalvoja pirm negu žings
Baltruvienė atėjo teisman
nį deda, paprastai gyveni gimdo galiūnus.
ir pasiskundė kad jai nusi
— Išmintingas žodis kvai
mą praleidžia ant vienos
bodo vedybų gyvenimas ir
lio
ausyse miega.
kojos stovėdamas.
jį prašė perskyrimo, del
— Kiekvienas kūdikis iš
Baltraus nuožmumo.
—Bedarbėje tarpsta ko dalies genijus, kiekvienas
Teisėjas: Tai tu sakai kad
munistai taip kaip puvan- genijus iš dalies kūdikis.
tavo vyras paėmė kočėlą ir
čiame sąšlavyne šimtakojai
— Genijus yra tas kuris
jį panaudojo ant tavęš, bekirminai.
niekuomet nedaro antrą
jėgęs moteriškės?
kartą tos pačios klaidos.
Baltruvienė: Taigi, jis
— Ko j akis žmogui ne
taip
ir darė!
Skaičiau “Dirvoje” kad
drįsti sakyti, nuo to ir už
Teisėjas: Ar gali parodyt
Lietuvoj rūpinamasi page
akių reikia susilaikyti.
tą kočėlą?
rinimu kiaulių veislės. Tai
— Kas pinigus puotoms
Baltruvienė: Ponas tei
apie keturkojas kiaules.
jaunystei aikvoja, tas sena
sėjau, man rodos kad jau
Butų gerai kad kas pasi
tvės sulaukęs šuns būdoj
negalėsiu. Aš ji iš Baltraus
rūpintų pagerinti ir dviko
nakvoja.
atėmiau ir kaip dėjau jam
ju kiaulių veislę.
.*
—Už pasakytą tiesą, nors
i galva, taip ir sutrupėjo.
kiltų'rūstybė,
viegi mažiau
V
Ponas į žmoną:' Duokite butų blogo, negu kad ding
Sotus alkana neatjaučia
greičiau valgyt, baisiai išal tų teisybe. '
—
Žmonės
dažnai
buna
Gydytojas ligoniui: Štai
kai!.
' i
, ;
Žmona: Vaje tu mano, ro kiatilėiriis, bet kiaulės nie receptas. Penkis šaukštus
juodojo skystimo kasdien po
dos nieko sunkaus nedirbai” kados nebūna žmonėmis.
Ponas: Nedirbau? aš dvi* — Gamta sutverdama pietų.
Ligonis: Bet kur aš, pone
valanda^"žiurejau, ’ kaip ma*.-Menių yisai-.ne-paise ekono
mo bernas malkas kirto.
minės tvarkos: dėjo jam tiek gydytojau, gausiu pietus.?!

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

Jo nėra Luckies
c lengvinusiame cigarete
kokį kada nors rūkėte '

M

Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip1 kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažinti su Lietuvos padėtimi kurioje dalyje kas
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių,
ir viską kitą reikalingo jame rasite.

It’s toasted

Copr.. 1932.
‘The American
Tobacco Co.

1932

Rugsėjis-September

“Gamta savo žalumoj” —
atvaizduota didžiojo tapytojo Harvey
Dunn . . . įkvėpto barbariškų
žiaurumų baisiausiojo Azijos plėši
ko . • . “žolė nebegalėjo augti kur
jo arklys perbėgo” • • • 433-453
metais Kristui gimus.

LIETUVOS
ZĖMLAPIAI
30c

Reikalaukit “Dirvoje”

1932

ATTILA —
DIEVO RYKŠTE’

(Bus daugiau)

Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.
Kaina:
vietiniams po 25c.

Pertvorąpasidairius
—Vieškeliu pėkščiotoj a i
(kuriuos Amerikonai vadi
na “hikers”) kai kuriuose
keliuose šitokias iškabas
ant nugaros nešasi:
“Jeigu nepavėžėsite mu
sų mes balsuosim už Hoo
ve r į”.

ISTORIŠKA APYSAKA

geriau juos apgins nuo Totorių negu Teo
doras.
Tai buvo 1362 metais.
Merkys ištikimybę saviems parodyti
progą sulaukė.
Inėjęs į Kijevą, Algirdas pastūmė į šalį
kniazių Teodorą ir pavedė pilį valdyti sa
vo sunui Vladimierui. Visiems kitiems Ki
jevo gyventojams, Merkio patariamas, su
teikė pilną laisvę. Tą laisvę gavo ir Olga.
Džiaugėsi ji, svajodama kad Merkys vėl
liks Kijeve ir ji galės matysis ir mylėtis
su juo po senovei. Bet ją nabagę laukė
kiti prietikiai.
Dar tebetvarkant naujiems valdovams
užimtą miestą, atėjo žinia kad iš Sarajaus
parvyksta Konstantinas, kurs irgi atgavo
laisvę, suirutei pas Totorius didėjant.
Nualpo Olga tą išgirdus: nubalo, pa
stiro, pasviro kai nendrė, ir sukrito ant
žemės. Mintys kad ji dabar vėl turės pri
klausyti savo vyrui, kurį jai “Dievas da
vė”, kuriam prieš dangų prisiekė ištikima
būti, bet kurį buvo jau užmiršus ir iš šir
dies ištrynus, ją pakirto. Perbėgo ją min
tys kad negalės taip liuosai ir gražiai su
Merkiu būti ir mylėtis, kad turės vėl atsi
duoti į savo vyro glėbį, ir nabagė iš dide
lės širdgėlos nualpo. Tokia tai buvo išda
va jos didelės meilės prie Merkio.
Olga pasijuto kaip išbudinta iš sapno,
kuris per kelis metus buvo toks malonus ir
niekados iš jo išbristi nenorėjo. Išbudo ir
nualpo. Juk tik sapne gali tokie malonus
prietikiai įvykti kokius ji' su Merkiu per
keletą ilgų metų pragyveno.... Dabar sugryžo tikrenybė, ir ji, ištikima savo tikė
jimui, turės tą tikrenybė priimti, nors la
bai karti....
Merkys tuo laiku buvo pas Olgą. Ka
da jo mylimoji nualpo ir sugriuvo, jis pri
klaupė prie nelaimingos moteries, pakėlė
ją savo stipriom rankom ir paguldė į lo
vą. Su didele širdgėla žvelgė į jos išblyš
kusį veidą, ir tik dabar suprato kokia di
delė jam buvo tos moters meilė, kurią ji
taip gabiai mokėjo nuo jo užslėpti “broliš
kumu”. Jam sugėlė širdis del jos kanki
nimąsi už jį, bet dabar ir jis suprato tą kas
Olgą parbloškė: kad ir jis negalės daugiau
prie jos liktis ir mylėti jos daugiau, ir kaip
pamišęs griebė ją bučiuoti ir išbučiavo
jos lupas, veidus, kaklą, plaukus, rankas
— ir ji pirmą kartą jam nesipriešino, nes
nejautė nieko.
Kada Olga atsipeikėjo, ji Merkio dau
giau nematė — ir nelemta buvo jis maty
ti iki ji gyva buvo. Ir Merkys apie ją dau
giau nežinojo — ir nežinojo ar ilgai ji gy
veno ar tuoj mirė po jo prasišalinimo.
Taip tai liūdnai baigėsi jų didelė mei
lė, kuriai tik tokiai ir taip baigtis buvo li
kimo skirta.
Merkys, dasiprotėjęs kad Olga turės
vėl likti jos vyro savastimi, gal ji išeis su
savo vyru atgal į Riazanių, ir jis negalės
daugiau jos mylėti, norėdamas užmiršti
metėsi į Algirdo užneštą smarkaus karo
audrą — j nesulaikomą užkariavimą pieti
nės Rusijos. Nešėsi jis kai perkūnas nuo
vienos prie kitos sau žinomų pilių, kurias
pirmiau lankė Totorių vardu, ir jos pasidavinėjo Lietuviams be didelio mūšio ar
ba visai be pasipriešinimo.

~5
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"Jei žmogus parašytų geresnę knygą, pasakytų geresnį pamokslą, ar padarytų fobnlesnins slastus pelėms
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytu namus miško tankmėje, vistiek pasaulis iki jo durti pramins taką."
RALPH WALDO EMERSON
Ar šis pareiškimas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiris ir priima Lucky Strike?

Ruj
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DIRVA

“DIRVOS” VAJAUS EIGA

BIRŽAI

Kanada ir Chicagos Sritis Smarkiai Pradėjo

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

sidarbuoti šiame Vajuje, ir
štai kaip: užrašykit “Dir
vą” saviškiams Lietuvoje.
Jeigu jums patinka “Dir
va”, jeigu jus per metų me
tus skaitote šį laikraštį ir
gerėjatės, žinokit kad ir jie
didžiuosis gaudami “Dir
vą”, didelį laikraštį iš Ame

rikos, ir bus jums amžinai
dėkingi.
Jeigu neišgalit išrašyti
visam metui, išrašykit kas
pusmetis ($1.50 pusei metų
Į Lietuvą).
DABAR yra laikas skai
tyti “Dirvą”, kada visi kito
kį pasilinksminimai darbo

žmogui neprieinami, kada
viskam kitam pinigų nėra.
Kurie norite prisidėti į
“Dirvos” artojų eiles’ (Va
jaus veikėjus) atsikreipkite
tuojau rašydami:
“DIRVA”
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

Prasidėjus milžiniš k a m kit pas vieną savo kaimy“Dirvos” skaitytojų vajui, ti “Dirvą”, ir jūsų darbas
Miestas su garsinga praei veikslų, filatelijos, gamtos, geriausia pasižymi Chica- bus pabaigtas.
timi ir puošniais Astra- žemės ūkio. Muzejus gau ga, kuri turėdama “Liau Jeigu nėra jokio kaimy
dies Tribūną” ir norėdama no Lietuvio, ir tai galit pa
■ vo rūmais.
sus gamtos skyriuje yra
apie 90 rusių gyvių iškam supažindinti ją su savo plaBiržai yra šiaurės Lietu šų, ir net didžiulis šernas čįos srities gyventojais, pa
siryžo dirbti kad Chicaga
vos miestas netoli Kuršo tarpe jų.
žemės, tarp Apaščios ir Ag Dabar pastatė naujus turėtų tautinį laikraštį.
luonos upių. Gyventojų tu gimnazijos rumus. Tai, sa Jau eilė metų kaip Chi
cago^ tautinė visuomenė ne
ri apie 5800.
ko, kai atliksiu senieji mū
Į Biržus sueina šie vieš riniai gimnazijos rūmai, Į turi savo idėjos skelbėjo,
savo laikraščio, o tik girdi
keliai: iš Pasvalio 26 klm., juos perkels muzejų.
iš Saločių 24 klm., iš Vabal Pernai Rugsėjo mėnesį apie nusidėvėjusius” “demo
ninko 24 klm., iš Papilio 21 buvo atidarymas naujųjų kratizmus”, kurie priveda
g “DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS DARBININKO PASILINKSMINIMAS, KA- $
klm., iš Radviliškio 24 klm., gimnazijos rūmų. Dalyva žmogų prie desperacijos ir
g
DA VISOKIEMS KITIEMS PASILINKSMINIMAMS PINIGŲ MĖTYT NĖRA.
g
palieka dumble įklimpusį.
iš Šimbarko 21 klm.
vo švietimo ministeris, or
Mieste yra trys valčių ganizacijų atstovai ir šiaip Antri geriausia atsidavę
vajaus idėjai tai Kanadie
malūnai, du audimo fabri žymesnių svečių. '
Kviečiame visus senus skaitytojus dalyvauti ir gauti po vieną naują skaitytoją
čiai. O ypatingai Torontiekai, du kinai ir šiaip Įvai
čiai, o dar aiškiau sakant,
rių įstaigų.
Ežeras ir Astravas
žymiausias “Dirvos” rėmėBiržai nuo senų senovės
Prie pat Biržų miesto jas Torontoj, J. Krasaus
pergyveno daug sunkumų.
Skaitant istoriją matai kad liūliuoja senuolis ežeras, kas. Jis ne tik žodžiais
Biržai matė šilto ir šalto. pilnas plaukiojančių laive bet ir darbais patvirtina sa
Daug sykių priešai buvo lių gražiu vasaros laikų. vo darbavimąsi: jis tuoj po
užėmę Biržus ir apdraskė Jis rodos kvieste kviečia vi išplatinimo vajaus literatū
pilį. 1657 metais Bogusla sus išmatuoti jo plotą. Ro ros griebėsis darbuotis ir
• f
I
vui Radvilai atgavus Bir dos nori papasakoti savo įs prisiuntė du nauju skaity
pūdžius
nuo
tiek
senų
lai

toju. Jeigu kiti nepasidar
žus, jis atnaujino priešų ap
kų.
Nori
kartu
su
visais
buos smarkiau, J. Krasaus
draskytą pili, sutvarkė ir
pasidžiaugti
ta
laisve,
nu

kas
paims pirmą garbę.
padidino. Vartų bokšte bu
galėjimu
priešų.
Kovų
su
Tai tau ir blogi laikai Ka
vo Įtaisytas laikrodis, o ant
vartų marmuro lenta auk priešais palaikai pamažu nadoje. Jie verkia kad ten
ŠĮ rudenį, Lapkričio mėnesį, sueina 15 metų nuo to kaip K. S. Karpavičius redaguoja “Dir
so antrašu. Aukščiau tos irsta, pylimai ir nyksta se baisi bedarbė, o pirmas va
vą”. Paminėjimui tų sukaktuvių jisai parašė didžiausį savo Istoriškų Apysakų kurinį, ku
lentos buvo akmeninė Kris novę mums mininti griū jaus šūvis atėjo iš Kana
rios visos eis po vienu bendru vardu: “MERUNAS — JUODO KARŽYGIO SŪNŪS”. Ta
vanti
pilis.
Tūkstančiai
dos.
tupo I statula. Langų stik
didelė-ilga serija apysakų pradės eiti per “DIRVĄ” šią žiemą ir tęsis per porą metų. Tai
lai pačių rezidencijos rūmų priešų irklų varpė ežero Kitų kolonijų veikėjai at
bangas,
kiti
žmonės
gėrėjo

siliepė vienokiu ir kitokiu
buvo aptaisyti švinu. Rū
gi, kad kuodidžiausias skaičius Lietuvių gautų progą tas apysakas skaityti, šiuomi skelbia
mų laiptai buvo akmeniniai. si kyšančiomis salomis, šau budu.i Vieni prašo prisiųsti
ma DIDELIS “DIRVOS” SKAITYTOJŲ VAJUS, kuriame visi esate kviečiami dalyvauti.
Priemenės grindys buvo dė ežere gyvenančius pauk informacijų, kiti prenume
poliruotų akmenų ir žvil ščius, tempė tinklus žuvims. ratos kortelių, o kiti, patys
Kiek čia palikta jausmų, negalėdami dirbti, rašo jog T^AUGELIS tautų turi sagančio gipso.
Eikime su Karpavičium į
šventų pasižadėjimų pasitars su savo kolonijos
kiek
Ežero saloj buvo gražus
gilią-žilą Lietuvių senovę — į
vo karžygystčs laikų issodas kunigaikščių šeimos pripasakota gražioj gam veikėjais ii1 rekomenduos
tuos laikus kuriuos jis taip
torines-legendares apysakas—
pasilinksminimui. Tuo lai toj, jaunuolių savo numylė žymesnius žmones vajaus
tosioms
....
vaizdžiai
nupiešia savo apysa
Anglai turi “King Arthur”,
generolais.
ku Biržų pilyje buvo 85 pa
"
Gili,
sena
praeitis,
kaip
Nepraėjo du numeriai Prancūzai turi “Roland”, ir tt.
kose “Baltijos Aras”, “Juros
trankos. Šiandien, lanky
ežero
vanduo,
sunkiai
gilus
nuo
vajaus
paskelbimo,
o
damasis Biržų pilyje, be
Merga”, “Juodas Karžygis”
K. S. Karpavičius, Lietuvių Is
randi nykstančių rūmų irs mums težinoma. Čia visi jau gyvumas pasidarė toks torinių Apysakų tvėrėjas, pa
ir kitose. Šioje apysakų se
tančius griuvėsius, vingiuo mintimis gyvena senove didelis kad rodos “Dirva”
rijoje “MERUNAS”, Karpatus pilimus; pilies kieme garbingų kunigaikščių ir iki Vajaus pabaigai paaugs siėmė sutverti Lietuviams to
baudžiavos
laikų.
pavičius palies garsius Nor
dvigubai.
kį kurinį, kuris bus originalis,
randi paprastą vaisių sod
Kitoj
ežero
pusėj
senų
la

manų jurų karžygių laikus ir
ne pamėgdžiojimas tų ar kitų
ną.
PASTABA VISIEMS:
puočių
parke
kyšo
seno
As

Biržų senovės laikus pri
Lietuvių prietikius su jais —
tautų apysakų — tai bus daly
mena ne tik pilis ir bažny travo dvaro bokštas. Niū Vajuje gali dalyvauti vi kas kokio dar jokis kitas Lie
prietikius kurie dėjosi aplink
čia bet ir kai kurie gatvių rios, apleistos sienos, užkal si — ir kviečiame dalyvau
garsią Apuolės Pilį netoli Bal
ir vietų vardai. Čia randa ti langai, nutrupėję kada ti visus mažiausių, didesnių tuvių rašytojas nepasikesino
buvę
gražus
laiptai,
žolėmis
ir didelių miestų “Dirvos” parašyti.
tijos juros pakraščio.
me Radvilos gatvę, kuri ei
apaugę,
daro
liūdną
įspūdį.
skaitytojus.
Jeigu
jums
ne

na Į Radvilų pilį; randame
Garsus ir karžygiški buvo Lie
Kitose K. S. Karpavičiaus apy
Širvėnos gatvę, kuri prime Aplink dar žymu tvarkin galima darbuotis plačiau,
gai
susodintų
medelių
lie

tuvių
senovės
laikai,
ir
jie
subuną,
prikalbinkit
jį
užsirašysakose
(kaip ir kitų autorių isto
na senąjį Biržų ežero var
kanos,
užžėlę
parko
takai,
jeigu
nėra
(kaip
pav.
ma

davojo
pamatą
ant
kurio
pakilo
riniuose veikaluose) dalykas su
dą, randame Karajimu gat
kasi apie vieną kokį karžygį ir jo
vę, kuri veda Į Karamiškių rodanti tai kas yra jau pra žuose miesteliuose) pas jus Lietuva i tokią kokia ji buvo 1 3eitis.
Didelis
namas,
daug
daug
Lietuvių,
tai
tik
nueime,
1
4-me
ir
1
5-me
šimtmečiuo

prietikius,
bet “MERUNAS” bus
kaimą. Buvo čia kadaise
kambarių,
viduje
kolonomis
se.
Tie
amžiai
jau
plačiai
apra

Karaimų ir Totorių sody
skirtingas nuo visų tuomi kad ja
bos. Šiandien jų belikę tik dabinti salionai. Kitados JAMES Restaurant šyti, taigi ne apie juos bus ši apy
me irieis visa eilė karžygių — vy
6603 Wade Park Avenue
buvo neapsakomas puošnu
vardai.
saka,
bet
apie
gilesnę
senovę,
lerų ir moterų — ir apims ilgą eilę
mas, gyvenusių čia žmonių Skan is Amerikoniški ir Europišk’
v ilgiai. Kainos žemos. Lietuvis’ gendariuose laikuose — laikuose
metų
— beveik dvi gentkartes —
Biržų muzejus
išdidumas. Iš vienos pusės pas mus užeina ir buna patenkinti.
garsingos
APUOLĖS,
kurios
liekurio
laiko bėgiu dėsis įvairių di
UŽKVIEČIAM
VISUS.
Tik treji metai kaip čia inėjimą saugo laiptuose iš
kanas-griuvėsius
šiais
laikais
už

delių karžygiškų malonių ir šiur
Įkurta muzejus, bet medi statyti dideli geležiniai liū
tiko ir atkasę netoli Skuodo, Že
pių
prietikių, tyros ir klastingos
tai,
dabar
jau
rudies
ėdami.
niuose namuose, nuo gais
O ROSEDALE
maitijoje.
meilės,
ir visko, visko ko tik skai
ro muzejui gręsia didžiau Visi kampeliai čia liudija
Dry
Cleaning
Co.|
kokie buvo čia gražus lai
tytojas nori apysakose rasti.
sias pavojus.
HEnd. 7906
J
“MERUNAS” rašoma lengva,
kai,
tik
dabar
klajūnės
var

4
C.
F.
PETRAITIS,
Prop.
*
Inėjus muzejun, tave su
kasdienine, visiems suprantama ir
PRIE TO, “Dirvoje” po seno
K. S. KARPIUS-KARPAVICIUS
tinka malonus muzejaus nos įsisteigę savo karaliją •į 6702 Superior Avė.,' | aiškia kalba, kad galėtų suprasti
aplinkiniuose
medžiuose,
vei
bus talpinama Lietuvos Mies
Jisai
redaguoja
“
Dirvą
”
15
metų.
konservatorius; pasisukus i
ir gėrėtis kiekvienas: ir mažai ga
kur
jų
lizdai
ir
nuobodus
tų ir Miestelių aprašymai — jums
Karpavičius parašė ir išleido apie 35
kairę, atsiduri numizmati
J. J. LAZICKAS
lintis skaityt paprastas Lietuvis įvairaus
turinio knygas, moksliškas,
žinomų vietų aprašymai, ir įvai
kos ir filantelijos skyriuje, krankimas girdisi apleista
JEWELER — RADIOS
darbininkas ir inteligentas.
dramas, apysakas, poeziją. Tarp žy
rus kitokie raštai: Liaudies Dai
tais dalykais sienos nuka me rūme. Gaila kad leidžia 6407 Superior Ave.
miausių jo istorinių apysakų ir drama
tokiems
turtams
nieku
ATMINKITE: J'Merunas” bus mė yra šios:
nos, įvairus juokai, daugybė ži
binėtos. Antrame kamba
Prie E. 66th Street
1. Juodas Kaižygis
—ENdicott 4638—
patiektas “Dirvos” skaitytojams:
ryj rinkiniai Įvairesni. Mu virsti. Argi nebūtų galima
nių iš viso pasaulio, iš Lietuvos,
3. Kryžeivis
Aras
zejus turi šitokius skyrius: kam sunaudoti tokį senovės
apysaka pradės eiti “Dirvoje” šią 2. 4.Baltijos
ir moksliški raštai.
Juros Merga
5. Klajūnas
palikimą?
Nejaugi
supra

istorijos, ginklų, numizma
žiemą anksčiausia galimu laiku, 6. Vargšų Karalienė
7. Du Broliai
TODEL tai visi privalote taptikos, žmonių’ gaminių, pa to kas gražu turtingi gra
8. Vytautas Didysis
ir tęsis per apie porą metų. Tai
fai? Ne, kiekvieno širdis
ti “Dirvos” skaitytojais;
Istoriškos Dramos
bus skaitytojams DOVANA ko
mėgsta grožį, siela jaučia
9.
Galiūnas
10.
Algis
ir
Giedrutė
kios negalit gauti kituose musų 11. Atgimimas 12. Baudžiauninkė
TODĖL tai seni skaitytojai pri
ir trokšta to paties ką bu
laikraščiuose.
13. Birutė ir Kuprelis
vo pasiekę laisvieji ponai,
valote stengtis atnaujinti savo
taigi kodėl nepaimti kam
prenumeratas, atnaujin
“DIRVA” yra didelis
nors ir nepalaikyti tai vi
ti arba užrašyti saviš8 puslapių Tautinių pasuomenės labui?
žvalgų laikraštis.
Bronius Lialys.
Joje ir kitur gyvenam
Prenumerata metams
tiems, ir kalbinti savo
Amerikoje _ _ _ $2.00
kaimynus
skaityti “DirKanadoje _ _ _ $2.50
♦♦
1
vą .
Didžiausia ir Gražiausia
Lietuvon ir kitur $3.00

Milžiniškas “DIRVOS” Naujų
Skaitytojų VAJUS!

MERUNAS
Juodo Karžygio Sūnūs

K. STONIS

LIETUVIŠKA

VALGYKLA

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets
Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo
6824 Superior Ave.
tos 24 pusi, knygeles, “History of
RHEUMATISM’, su nurodymais ir
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią aprašymais reumatizmo perų, j

1310 Russell Road

WELDONA CORPORATION
Desk 7, Atlantic City, N. J.

AMERIKA - KANADA y LIETUVA - SUKRUSKITE!
Stokite visi į “Dirvos” Artojų eiles — reikia daugybės darbininkų — uždirbkit kelis dolarius.
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: apysakų seIAS”, Karpagarsius Norygių laikus ir
ius su jais —
dėjosi aplink
Pilį netoli Balaščio.

paviciaus apyų autorių isto) dalykas su- ,
:į karžygį ir jo
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IS LIETUVOS
Susitarta su Švedų Dektukų Bendrove del
Paskolos

ninkai šymet nedaug be
konų “Maistui” pristato.
Kaip tenka patirti, dabar
parduodami bekonai be nuo
Kaip žinome, Švedų deg stolių. Turintieji bekonų tu
tukų b-vė už degtukų mo rėtų pasiskubinti juos da
nopolį Lietuvoje turėjo su bar parduoti.
“L.A.”
mokėti Lietuviai $6,000,000.
Iki šių metų pradžios tos pa
skolos buvo Įmokėta $4,000- Tvarkomas Radio Klausy
000. Paskutinę paskolos ra
mas.
tą, $2,000,000 jie turėjo įmo
Kaunas. — Radio klausy
kėti š. m. Balandžio 1 d., ta
mo sąlygos Lietuvoje ligi
čiau dėl Kreugerio nusižu
šiol nebuvo
sutvarkyto::
dymo ir kitų priežasčių ne
taip, kad radio klausytojai
galėjo savo pasižadėjimo iš
be kliūčių butų galėję radio
tesėti. Ikšiol su Švedų deg
klausyti. Labiausia dėl šitų
tukų bendrove buvo veda
kliūčių vargo radio klausy
mos derybos. Šiomis dieno
tojai. Jiems kliudę Įvairios
mis Į Kauną atvyko Švedų
elektra varomos mašinos
degtukų b-vės direktorius
motorai ir kitokie elektriš
Stellan Carlberg ir vedė de
ki prietaisai. Šitie Įrankiai,
rybas su musų vyriausybe.
būdami neapsaugoti, kurda
Kaipo tų derybų vaisiai,
vo tam tikrus elektrišku:
jau pasirašytas susitarimas
virpesius, kurie laidas pa
tarp musų vyriausybės ir
siekia/radio priimtuvą ir
Švedų degt, b-vės atstovo.
jame sukelią baisiai įkirų
Šiame susitarime pirmiau
zirzėjimą, kartais visai ne
sia konstatuojama kad iki
pakenčiamą cypimą. Dabai
šiol jau įmokėta paskolos
ruošiamas atatinkamas Įsta
4,129,032.26. Nuo likusios
tymas, kuris draus veikti
paskolos dalies, $1,870,967,neapsaugotais elektrikiniais
74, mokėjimo bendrovė at
motorais ir bendrai numato
leidžiama tokiomis sąlygo
daugiau lengvatų radio mė
mis: Už paskolą sumažina
gėjams. Dėl šio sumanymo
mi procentai nuo 6 iki 4.75.
Lietuvos dantistų sąjunga ĮVisas turimas obligacijas su
teikė protestą, nurodiųėdavisais kuponais b-vė atiduo ma, kad tokiam Įstatymui įda musų vyriausybei ir už
vykdyt susidarysią kliūčių,
tai gauna tai pačiai sumai nes truksią specialistų, ku
naujas 4.75 procentines ob
rie sugebėtų jų aparatus iligacijas.
zoliuoti. Dantistų protestas
suprantamas, nes jų apara
Pakilo Bekonų Kainos tai labiausiai kliudydavo
Paskutiniu laiku bekonų radio mėgėjams. Tokiam
pristatymas j Anglijos rin dalykui, kaip elektriškojo
ką sumažėjo. Padėtis atsi motoro izoliavimas, specia
liepė Į bekonų kainas Angli listu Lietuvoje net per daug.
joj, kurios dabartiniu metu — Tsb.

yra pakilusios. Mat, Danai
ir Rolandai dabartiniu metu
. į Angliją mažiau bekonų
pristato. Jei Danai ir Ro
landai Rugpiučio mėn. ne
pradės vėl daugiau bekonų
pristatinėti,
tai galimas
daiktas, kad geresnės beko
nų kainos galės ilgiau pabū
ti.
Be to “Maistas” paskuti
niu metu parduoda gyvų
bekonų Saaro krašte. Čia už
bekonus net geresnes kai
nas, kaip Anglijoj. Kainos
aukštesnės 10—20 procentų.
Visa bėda, kad musų uki-

Netoli Naumiesčio (Šakių
apskr.) sudegė Prijalgausko
ūkis. Nelaimė Įvyko dėl ukininko kaltės, kuris būda
mas girtas, pasiėmė medžio
klini šautuvą ir ėjo ančių
medžioti, bet pamatęs ant
kluono žvirblius į juos šovė.
Šūvis pataikė Į šiaudus ir
greitai kluonas užsidegė.
Nuo kluono liepsna persi
metė Į gyv. trobas ir jas su
degino. Nuostoliai siekia apie 15,000 litų.

I LIETUVĄ

Mažeikių Banke Išaikvota
40,000 litų.

PERSITIKRINKIT
Trumpa, Greita Kelionė

ŠVEDŲ
/ /a, AMERIKGS
UNUA
U
NEVTORKO i
KLASPEDA

ntUMPAS KEIIAS>LiETUVAptrŠVEDIJA

voje po senoLietuvos Miesašymai — jums
išymai, ir įvai: Liaudies Dai
ri, daugybė ži
lo, iš Lietuvos,
i.

Dideliais, Naujais ir
Moderniškais Musų
Motorlaiviais

Šūvis sudegino trobas.

geriausios

KITE!
elis dolarius.

i^
m

■sa
BLADES

New York. N. Y.
FVSSt,

—Iš Akrono Jonas Zabie
la nuvažiavo Į Mahanoy Ci
ty, Pa., ir ten susipažinęs
apsivedė su našle, p. Juodeškiene. Akrono vyrai pa
tinka mainerkoms.
—Iš Chicagos buvo atsi
lankius K. Bakutienė,, ku
ri viešėjo pas K. Bartkus
ir kitus.
Akronietis.

i

ž
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JAUNYSTES SPĖKOS

$3^5 One Way

between CLEVELAND and BUFFALO

Dr. Magnus Hirschfield, žinomas pasaulinis autoritetas Ly
tiškų dalyki) ir Direktorius Seksualio Mokslo Instituto Beri ne,
Vokietijoj, sutvėrė

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

Why drive when you can put your car aboard
for less than the cost of oil and gas?
More restful... cheaper . .. and saves a day.

TITUS-^EARLS
pagelbėjimui milijonams vyrų ir moterų kurie nustojo arba nu
stoja savo fiziško gyvumo. Bėgyje savo 35 metu praktikos ir
tyrinėjimo jisai surado kad silpnėjančios vyro gilės taipgi yra
priegasčia kitų negerovių: Kraujo spaudimo, sukietėjimo arteri
jų, fiziško nuovargio po darbo arba mankštymosi, svaigulio, nu
slūgimo, neurastheonijos, irxtt.
Visas šias negeroves galima prašalint su Titus-Pcarls. Dau
gybę tokių išgydė Dr. Hirschf'eld savo Berlino Institute.
L. S. .Valdininkas. 60 metu, vedęs) nusiskundė f zišku nuo
vargiu, drebėjimu, svaiguliu. Greit pavargdavo. Protiškai buvo
atbukęs ir lėtai judėdavo. Fiziškos spėkos buvo netvarkoj per
5 metus. Kraujo spaudimas perdidelis. Jam duota 2 TitusPearls į dieną. 2 savaites vėliau medikalis raportas apie jį bu
vo:—Bendra sveikata geresnė, gyvesnis; svaigulis mažesnis ir
sugryžo spėkos. Gydymas tęsta per dvi savaites ir vėl-au L. S.
vėl pranešė, šiuo syk kad jo nuovargis pradingo: jis jautėsi vi
sai šviežias ir judrus. Krauto spaudimas sumažėjo, ir būdamas
60 metų amžiaus jis atgavo fizišką spėką ir vyriškumą kokį tu
rėjo geriausiame savo amžyje.
'
Pradėk atgaut savo jaunystę dabar! šiandien! Per 2 sa
vaites patėmys’it naują, vyrišką spėką savyje. Pasiuskit $5.00
(cash registruotą arba money orderį) 2 savaičių gydymui. Rei
kalaukit knygelės. Priimam ir C. O. D. užsakymus

Steamers each way, every night, leaving
at 9:00 P.M., May 15ch 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.y'
Ask your Local Tourist or
Ticket Agent for nnj C&B
Line Folder, including Free
Auto Mat) and details on
our All-Expense Trips.

{žvengimui klaipų išpildykit sekantį kuponų:

Teutonia Import & Export Service Co., Dpt. 11459
211 Fourth Avenue, New York City. N. Y.

Išvengimui klaidų, išpildykit sakantį kuponų:
Pcarls, už kuriuos siunčiu $

Mano vardas-

KELIAUKIT LIETUVON

City_

Adresas.

Keliaukit žinomos garsios CUNARD LINE laivais į Lie
tuvą — gro ti, patogus, dideli. Geras, mandagus patarr
navimas. Kelionė per Cherbourgh j Kauną arba per
Southampton į Klaipėdą.

State

1 ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS

I

= Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio
= Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikim ■- prisipildykit
=
sau tanką su Nauju Žaliu ETIIir. GASOLINE

=
r
jį

Daugiau Spėkos
Daugiau
Mylių

Sekanti ekspresiniai laivai išplaukia:
BERENGARIA ........ .. RUGSĖJO SEPT. 29
MAURETANIA ........ ........ SPALIŲ-OCT. 5
AQUITANIA ............ ........ SPALIŲ OGT. 13
Informacijų kreipkitės į:

CUNARD LINE

Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

arba į

DIRVOS
=

THE COLUMBIA REFINING COMPANY

Cleveland, Ohio
’

1022 Chester Avenue

=
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AGENTŪRA

6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

! LIETUVĄ
per BREMENĄ
greičiausiais jurų laivais

BREMEN

EUROPA

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

NORTH

GERMAN

ELEKTRIŠKAS REFRIGERATORIUS GALI
SUTAUPYT JUMS $3 J SAVAITĘ!
Atsilankykit į Electrical League Exhibit ir prižiūrė
tojai jums mielai išaiškins kaip jus galit sutaupyti su
Elektrišku Refrigeratorium po $3 Į savaitę! ši skait
linė paremta ant biudžeto vidutiniško didumo šeimos.
Jeigu jūsų šeima yra didesnė, jeigu jūsų biudžetas yra
aukštesnis, jūsų sutaupymai gali būti sulyginamai didėsni tokiu išskaičiavimu.

Aš Pasakysiu Veltui
Kaip Gydyti

Swedish American Line
21 State St.

—“Dirvos” skaity t o j a s
Pranas Martinkus nusipir
ko farmą ir joje apsigyve
no. Linkėtina gerų pasek
mių.
—Per Labor Day šventes
Akroniečiai A. Santąckienė, O. Kazlauskienė ir A.
Bartkus buvo išvažiavę pa
sisvečiuoti Į Chicagą. Gryžo namon pasitenkinę.

MAINAIS FARMA ANT
t Ofiso
Telefonai
Namų '
NAMO MIESTE
ĄMAin 1773
KEnmore 4740W60 akrų žemės, su gyvuliais,
mašinom; yra miško, 37 mailės t P. J. KERŠIS :
nuo Clevelando, Westside. At 1414 Standard Bank Bldg.!
siliepkit šiuo antrašu
Baigęs teisių mokslą Cumber- ;
FARMERIS
land Universitete ir darbuojas .
su Teisių ofisu advokatų ;
1340 Russell Rd., arba E. 69
Collister, Stevens ir
st. prie Superior avė.
|
Kurzenberger
Cleveland, O.
t Su visais teisių reikalais Lietu- .:
Kalbinkit savo draugus skai į viai, Slavai, Lenkai ir Rusai • •
tyti “Dirvą” — joje telpa “Į. kreipkitės prie musų.
daugiausia gražių skaitymu.

4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei
ta bonka nepertikrins jus kad tai
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grųžinti.

PROBAK
‘BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’
Išplaukimai iš New Yorko:
22
S.S. DROTTNINGHOLM
M.L. GRIPSHOLM
Spalių 4
M.L. KUNGSHOLM
13
25
S.S. DROTTNINGHOLM
Informacijos ir iliustruotas cirkulioris su žemlapiu Lietuvių kalboj
gaunamas pas musų agentus ar
ba musų raštinėj:

Iš Lietuvos prasiskolinu
sių ūkininkų koks 30 nuoš.
Į skolas įbrido tik iš blogos
valios. Prasiskolinę ūkinin
kai daugiausia turi 20—30
ha žemės.
j
Skolų neturi arba labai
mažai turi 6—12 ha. savininkai.
Stambieji ūkininkai subrido į skolas už perdaug
perdidelį vaikymąsi moderniškumo. Ūkininkas turė
damas 30 ha. žemės samdo
si piemenį, mergą ir berną
ir jiems paveda visą ūkišką
darbą. Pats ūkininkas dvi
dienas Į savaitę praleidžia
turguose, kuriuose iš “unaro” nemažai prageria; šei
mininkė nieko nedirba ir
nori .prilygti prie valdinin
kų žmonų, kelia puotas, Į
kurias kviečiama tik valdi?
ninkai, kurie kaimiečiui
perdaug kainuoja,
Savo
vaikų ūkininkai prie darbo
nespaudžia, o laiko :studentukais”.
Tai tik toki ūkiai yra pra
siskolinę ir yra leidžiami
ant varžytinių. Tokiems ukininkams nėra vilties iš
bristi iš skolų, ir jie savy
je augina keistą-bergždžią
viltį kad ateis laikai kuo
met Lietuvos litas kris.
Ne vienas toks ūkinin
kas pasitikęs klausia: “Kas
girdėt gizietose? Ar ne
bankrutuoja litas?”
Atsakius kad ne, kad Lie
tuvoje viskas gerai ir kad
kitos šalys taisosi, jis at
sako: “E, tai tamsta ma
žai skaitai gazietų ir nieko
nežinai. Vo aure Jokūbe
sūnūs studentas skaitė gazietoj kad nebereikia litų
taupyti, nes jie prapuls.”
Tai sapnas prasiskolinu
sių ūkininkų.
Bet jei litas kris tai to
ki ūkininkai gali pirmiau
kristi, nes patarlė sako:
Kol riebusis sukus tai kudasis padvės. '
P. Kriukelis.

AKRONO NAUJIENOS

Mažeikiuose susekta stam
bi afera smulkaus kredito
draugijoj, kur padarius re Nustojo 20 Svarų
viziją rasta 40,000 litų pa
Riebumo į 4 Savaites
sisavintų pinigų. Tą pačią
Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo.,
dieną buvo suimtas banko rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir
170 svarų ik' panaudoj’au
direktorius ir pakviesti val svėriau
vienų dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
dybos nariai: p. Mandeikis, vaitės atgal. Dabar svečiu 150 sv.
turiu daugiau energijos ir
Mažeikių apskrities valdy Taipgi
neturiu alkanų jausmų.“
bos sekretorius ir p. Jazdau- Riebus žmones turėtų gerti šauk
štukų Kruschen Salts stikle karšto
skas, kurie irgi buvo sulai vandens rytais prieš pusryčius—jos
.yra
SAUGUS, nekenksmingas būdas
kyti, dėl pravedimo kvotos, numažinti
savo svorį kaip patyrė
bet paskui už užstatą išlei tūkstančiai vyrų ir moterų.
Gaukit bonka Kruschen Salts iš
sti iš kalėjimo.
..“D.” vaistines
bile kur Amerikoje (išteks

i privalote tap
ytojais;

i skaitytojai priatnaujinti savo
matas, atnaujinužrašyti saviš.ietuvoje, Kanakitur gyvenam
r kalbinti savo
is skaityti “Dir-

7
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Kojų Ligos
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
i gyslose. Nebus daugiau trukusių
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai' zdų. Nebus1 trukdančio skausmo.
I Tik pašokit nurodymus ir tikrai paI gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys
i jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

Kožnas Elektriškas Refrigeratorius Užgirtas per The
Electrical League ir pasitikėtinas pinigų sutaupymos

IŠSTATYMĄ

PAMATYKIT
Apex

. -

Bohn

. .

Copeland

. .

LYGOS
Frigidaire

UŽGIRTŲ
. .

VISOKIŲ

General Electric

. .

ELEKTRIŠKŲ
Kelvinator

. .

REFRIGERATORIŲ

Majestic

. .

Westinghouse

The Electrical League Exhibit
BUILDERS EXCHANGE BUILDING- 1 8TH FLOOR
PROSPECT NEAR O N T A R I O - C H E R R Y 2535
Open daily 9 to 5 • Admission Free • Nothing for Sale

Rugsėjo 16, 1932

DIRVA
UIIIIIIIIIII|||||||l|||||||II|||!I]|illIllllllllllinili;ill|l|l||H||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ng|||;ii;jj|ni<|IHhTll!l!lll!!lllllllinilllllir į

KAS GIRDEI MELANDE-APIELIRKESE
Ė

=!

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

jilIli'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllMIUIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllliniiiDiiiMllllIlIllllllliliiiilllltlilIillIlIilIlll

“Dirvos” Vajaus
Koncertas
“Dirva” vis ką nors daugiau
savo skaitytojams duoda negu
kiti laikraščiai. Taigi, pradė
dama “Dirvos” skaitytojų va
jų, “Dirva” rengia Spalių 2 d.
(sekmadienį) milžinišką Va
jaus Koncertą, o priedui to pa
tiekia ir Lietuvišką Radio pro
gramą, kuris tęsis kas sekma
dienį nuo 9 vai. ryto. (Apie ra
dio žiūrėkit kitą aprašymą.)
Šis “Dirvos” Vajaus konrertas bus pirmutinis šio sezono
didelis koncertas. Tai bus kar
tu ir paminėjimas 550 metų
mirties sukaktuvių Didžio Lie
tuvos Kunigaikščio Keistuvio.
Muzikaliame programe daly
vaus Clevelande ir apielinkėse
ir net plačioje Amerikoje žino
mi artistai ir artistės: Stasė
Greiiienė, Adelaide Miliauskiutė, Elena Grigiutė, Ant. Zdanis, Akroniečiai Hank and Pete
(Broliai Hollishiai), taipgi du
žymus akordionistai Jonas Drasut;s ir Al Mikėnas.
Bus geri kalbėtojai. Po grogramo bus šokiai.
įžanga į šį koncertą ir balių
pritaikyta bedarbės laikams —
tik po 25c ypatai. Atsibus Lie
tuvių salėje, nuo 5:30 vakare.
WHITE MOTOR Co., didelė
vietinė trokų išdirbyste, susi
vienijo su Studebaker Corp.,
taip kad dabar tų dviejų kom
panijų bendras kapitalas pasi
daro $160,000,000. Clevelando
White Motor Co. palaikys savo
seną vardą.

Iš LIET. NAMŲ SAVININKŲ]
SUSIRINKIMO
|
Lietuvių Namų Savininkųsusirinkimas . įvyko Rugsėjo 9
d. ir galutinai susiorganizavo
sąjunga. Ta sąjunga tai pui
kus ir labai reikalingas daly
kas, tik gaila kad kaip viską
taip ir šį reikalą ne visi Lietu
viai supranta. Buvo ir supran
tančių, ,bet atėjo tik pasitrukšmauti. Pav. buvo tokių išsi
reiškimų kad jeigu žmonės ra
šysis į šią sąjungą tai bus iškaščių.... Na ir kaip galima
išvengti iškaščių ką nors nau
dingo dirbant? juk visur rei
kia pinigų. Bet protingai dir
bant apsieisim su mažai iškaš
čių, o atliksim patys sau nau
dingą darbą.
Sunkus laikai tai sunkus, bet
vieną-kitą dolarį metams vis
galima sukrapštyti už tą nau
di} kokią gausi šioje organiza
cijoje priklausydamas. Atei
tyje iš to nauda bus didelė, sutaupysim desėtkais dolarių.
Taigi, gerbiamieji, kurie tik
išgalit ir norit naudotis Namų
Savininkų Sąjungos pagalba ir
patarimais prisidėkit visi.
Susirinkimas buvo didelis —
salė priėjo pilna, ir visi ati
džiai klausėti pranešimų valdy
bos ir dviejų Amerikonų kurie
yra veikėjai savo tokios rūšies
organizasijos. Jie paaiškino
kaip kovojama už taksų suma
žinimą ir prieš kitokius mokes
čius kuriuos miesto ponai nori
narni] savininkams uždėti, ir
aiškino ką toliau Lietuviai tu
ri daryti.
Už šio susirinkimo padary
mą tokiu pasekmingu priklauso
garbė komisijai, kuri darbavo
si nuo pirmesnio viešo susirin
kimo ir daug atliko. Prisirašė
Eiti pusantro šimto narių į šią
sąjungą.
Taigi, Clevelandieciai, namų
savininkai, dirbkime, prganizuokimes, o naudos tikrai pa
sieksime. Pradžia visada sun\i, bet daug jau nudirbo kitų
tautų tokios organizacijos kil
nos susitvėrė keli metai pirMike Drasutis.
miau.

LIETUVIŲ RADIO PRO
GRAMAS
Gerb'nmi Clevelando ir apie
linkės Lietuviai. Spalių 2 d.
sekmadienio rytą, 9 vai. isgir
sim ką tokio nepaprasto — tai
bus Lietuviškas radio program as iš Stoties W J A Y. Tai
bus dar pirmutinį kartą Clevelandė Lietuviškas programas
oro bangomis, Daug kredito
už šitą priklauso nekuriems
vietos biznieriams ir “Dirvos”
redaktoriui Karpavičiui, kadan
gi tai buvo jo sumanymas, ką
širdingai nekurie biznieriai pa
rėmė prisidėdami pinigiškai.
Jau senai Lietuviai pageida
vo radio programų, bet niekas
neturėjo užtektinai energijos
tik pradėti, nes tai didelis darbas reikalaujantis daug kaštu
ir energijos.
Radio programai bus didelis
Lietuviams pasirodymas tarp
svetimtaučių. Visas programas
bus grynai Lietuviškas, sušidės
iš muzikos ir dainų, su mažais
pranešimais apie Lietuviu biz
nierius ir kitus ekstra daly
kus.
Jonas Jarus.
LANKĖSI svečias. Rugsėjo
4 d. lankėsi Clevelande pas sa
vo pusbrolį Vincą Miliauską ir
pas Antaną Miliauską, 603 E.
97 St., Vincas Kraužlis iš Homestead, Pa. Jis ten yra staliūs ir grabų išdirbėjas.

PAAŠKINIMAS “C. L 21NIOMS”

Community Fund Vadas
Industrialčj Divizijoj

Rugp. 20 d. “C. Liet, žinio
se” tilpo mano asmenį kliudan
tis užmetimas po antgalviu
“Tragi-komedija”, kas kartu
užgauna ir svečius Detroit'.e
čius, kurie svečiavosi pas mus
Clevelande. Todėl priverstas
esu paaiškinti tų svečių atvy
kimo priežastį ir kodėl susto
jome ties “C. L. Ž.” įstaiga, o
ne kitur.
Dalykas buvo tame. Atvyk
stant St. Stapulioniui iš Dėt
roito čia į laidotuves savo giminietės, ta proga pasinaudo
darni atvažiavo Kun. I. Boreišis, vargoninkas J. Blažis ir M
J. Šimonis, ir kiekvienas jit
turėjo savo reikalų atlikti.
Penktadienio rytą Kun. Boreišis paprašė manęs nuvežt jį
į vieną knygyną kur buvo re
komenduota kad galima gauti
senai išleistų viduramžių kny
gų parašytų dar sentikių baž
nyčios kalba.
P-s Šimonis važiuoja užraši
nėdamas naujai leidžiamą Lie
tuvišką Enciklopediją ir prašė
nuvežti ją į daugiau Lietuviais
apgyventą koloniją, taigi iš
knygyno gryžtant prašė paimti
ii iš Dr. Kemešio ofiso Lietu
vių Banko name. Kadangi ties
banko namu buvo daugiau au
tomobilių, mums nebuvo vietos,
todėl sustojom kitur, ir pasi
taikė ties “C. L. Ž.” durimis.
Sulaukus kitų savo draugų,
muzikas J. Blažis pareiškė nois pasipirkti keletą muzikos
kurinių, ir klausė kur jų gali
ma gauti. Kadangi čia pat ra
dosi “Dirvos” krautuvė, kur
išlaiko gaidas, visi ir nuėjom
“Dirvą” j ieškoti reikalingų
hrkinių. “C. L. ž.” pišoriui
>asirodė kad kas tai “bažny
čiai vietos įieško”.
Visai beprasmiai “ž.” para
šyta buk “tie šaunus katalikų
visuomenės veikėjai jieškojo
Lietuvių kunigų.... ir nu
sprendę pažiūrėti ‘Dirvoje’.”
f ei mes butume jieškoję kuni
gų tai butume ėję ten kur jie
ižsilaiko, o ne "Dirvoje”. Mes
“Dirvą” ėjom ne kunigų jieš
coti, bet pasirinkti sau tinka
mų muzikos kurinių ir šiaip li
teratūros, ko visko ir radome
Iš čia nuvykome pas Kun
Caružiškį į Collinwoodą, kuris
naloniai priėmė ir pavaišino
Pas parodo kad mes žinom kui
■andasi bažnyčios ir kunigai.
Tuo ir užsibaigė ta “baisi”
‘tragi-komedija”. Jei kas mao tame juoko lai juokiasi.
į
K. štaupas

ATŠAUKIMAS IR PASIAIŠ
KINIMAS
“Vilnyje” Rugs. 12 d. 1929
m., tilpo niekuo nepamatuotas
užmetimas Pranui Samuoliui,
vardu “Katalikiškai Patarna
vo”, kuriame koks ten J. Rąs
tas prikiša kad P. Samuolis pc
IŠVAŽIAVO Lietuvon. Rug
mirčiai mano vyro J. Makaus
sėjo 15 d. laivu “Kungsholm”
ko, pasiėmęs man priklausan
iškeliavo Lietuvon Elena Gasčius pomirtinės pinigus ir pa
se (ištekėjus už svetimtaučio).
dėdamas į savo banką norėjęs
Jos kelionei reikmenis ir laivamane nuskriausti, kas sudarė
kortę parūpino “Dirvos” agenman ir P. Samuoliui daug neturą. Pasisvečiavus žada gryžnalonumų, kurie tęsėsi iki šiol
ti j Clevelandą.
Bet kaip tada taip ir dabar P.
Samuolis buvo ir yra man ge•as ir ištikimas giminė, užtarė
LANKĖSI redakcijoje TPijus
”,’
jas ir globėjas, todėl šiuomi
Bukšnaitis iš New Yorko, ku
loriu nors taip vėlai atsiprašy
ris yra Cunard Linijos atsto
vas ir važinėja biznio reikalais.
PENNZOILS Clevelando ty ti Pr. Samuelį ir pranešu kad
Ta proga apsilankė pas savo las Class “A” rengia dideles lesusipratimai kokie kilo tarp
gimines pp. Lukoševičius ir mseball rungtynes šį sekma- nanęs ir Pr. Samuolio buvo sužurius N. Olmsteade.
lienį su Conneaut Pennzoils teiti‘be mano žinios ir be ma
U.ass “A” čampionais iš Ash- to noro, korespondentų kuriu
1932 METU BONŲ
t.ibula
County. Lošimas atsi norėjo mano vardu padaryti P
IŠVAŽIUOJA į
Margučio”
Samuoliui
nebūtus
užnjetimus
Golfo Turnamenta Tabor Far- bus Pennzoil parke, ineiga ne kas jį įžeidė, o man irgi daug
KUPONAI
moj “Dirvos” redaktorius Kar- mokamai visiems. Parke yra pakenkė. Kadangi P. Samuo
Bonų kuponus galit pri
pavičius su P. J. žuriais. Ap- vietos del 4000 žmonių.
Pirmas lošis prasidės 1 vai. lis, mano vyro giminė, po vyre dusti kaipo užmokęstj u;
leidžia penktadienio rytą, žada
po pietų, antras nuo 3:15 po mirties norėjo pagelbėt man li
gryžti pirmadienį.
kusiai našlei, tokiame sumiši ‘Dirvą” ir už knygas.
Ona Karpavičienė išvažiavo Į pietų, tarp Clevelando Penn- me kokie atsitinka mirus namų
«ois
ir
Lorain
Pennzoils.
Lo

Chicagą pereitą penktadienį,
“DIRVA”
rain tymas yra čampionas tri galvai, kiti kurie iš pašalies da
ten paviešės pas savo brolį,
lykus matė ir buvo drauging' 5820 Superior av. Cleveland, o
juose
apskričiuose.
šį penktadieni su Chicagiečiais
Patrick Cooney, Managers ni mano vyru, pradėjo kalbėt
pribus į “Margučio” turnamen“DIRVA” yra pigiausias dar
Pennzoil
Football Tymo, sun buk Pr. Samuolis nori mant
tą.
apgauti,
nuskriausti,
ir
tie
pa
bo
žmogaus pasilinksminimas,
kaus svorio, nori sustatyti sa
šaliniai su blogu noru parašė į kad kitokiems pasilinksmini
vo
lošikus
su
bent
kitu
kokiu
CHARLES J. BILLS, Lietu
rūšies tymu. Prašo atsi “Vilnį” korespondenciją, pada mams pinigų mėtyt nėra.
vis karo veteranų Clevelando tos
šaukti
į jį kreipiantis į The rydami P. Samuoliui tokį už
skyriaus delegatas veteranų Columbia
Refining Company, metimą, bet aš prife to rašinio
konvencijoje Kalifornijoj, šio 2890 E. 83 St., Cleveland, O., niekuo neprisidėjau ir nieko
se dienose apsilankė ir Meksi
apie tai nežinojau. Už tai P.
koje, ir dabar gryžta į Cleve Diamond 0700.
Samuolis užsirūstino ant ma
5905 White Ave.
landą.
nęs kam aš aniems leidau taip Popieriuotojas ir Maliavotojas
J. MOZURAITIS uždėjo pir rašyti, bet jie kaip tada taip Taipgi atnaujinu senas grindis.
DAUG netenka namų. Cle mos rūšies vyriškų ir moteriš ir po šiai dienai to neatšaukia Nuimu nuo sienų senas popieras si
velande apie 8000 namti savi kų rūbų taisymo įstaigą, dar- ir jų laikraštis netalpina, taig' vėliausios mados įrankiais greitai ii
ninkų neteks savo namų už ne- bą atlieka atsakančiai, nes nuo aš norėdama viską atitaisyti gerai. Neišduokit darbo kitiems b:
šiometinio apkainavimo. Dar
užmokėjimą taksų.
j mažens tą darbą dirba. Turi nors taip vėlai, šiuomi atsipra mano
>ą darom ant išmokėjimo — duoki!
Keliems šimtams namų už- gero pasisekimo tarp svetim- šau P. Samuolį ir prašau atlei špopieriuot dabar, o mokėsit vėliau
daryta vanduo,^ nes savininkai taučių.
Patartina ir Lietu- sti man už tokį padarytą ne
Tel. HEnderson 2136
neturi iš ko užsimokėti už van- viams prie jo kreiptis. 1283 malonumą. Marė Makauskienė
dens naudojimą.
E. 74 St., kampas Superior.
8405 Sowinski av. Cleveland.

B. A. BRAZIS

Miliiriišlas 'Dims" Vajaus

KONCERTAS
Ir D. L K. Keistučio 550 metų mirties
Sukaktuvių Paminėjimas

Sekm. Spaliu - October 2
LIETUVIŲ SALĖJE
6835 Superior Avenue

Programo pradžia nuo 5:30 v.

Dr. S, T. Tamošaitis
(THOMAS)
Lietuvis Dentistas
1304 East 68th St.
Kampas Superior Avenue
(Virš Lietuvių Banko)

Tel. ENdicott 1378

Muzikos

Mokykla

19650 Pasnaw Ave.
Piano, smuikos, balso ir
teorijos lekcijų kainos pa
gal depresijos laikų.
Moki narna klesiškos
muzikos ir jazzo.
30 metų patyrimo mokini
me.

PARSIDUODA ARBA IŠSI
NUOMOJA NAMAS
PRIEMIESTYJE
7A naujas Colonial namas tik
baigiamas įrengti, turi gazą,
elektrą, gatvė išgrystla. Priei
namai. Mainais nepriimam. Pasiteiraukit tuojau
1140 East 79 St.
WARNER SEELY

Rengia P. šv. N. P. Parapija
Sek. Rugsėjo-Sept. 18 d.
PARAPIJOS DARŽE

18022 Neff Rd.

Pradžia 2 vai.

šokiai 3 vai. Luizos orkestras.
Suaugusiems 25c., vaikams ba
mokesnio.
Gerbiami Clevelando ir apielinkės Lietuviai ir rėmėjai nau
jos parapijos, kviečiame visus
atsilankyti, paremsit parapiją
ir praleisit linksmai laiką. Pro
gramas susidės iš žaislų ir vi
sokių pamarginimų. IBus kortavimai pinaklio ir sikstiko, at
sižymėjusiems geros dovanos.
Kviečia Rengėjai.

Sekmadieni, Spalių-Oct. 2 dieną1
prasidės Clevelando Lietuvių

Warner Seely, sekretorius ir di
rektorius Warner and Swasey Com
pany, tapo paskirtas pirmininku In
dustrials Divizijos šio rudens Com
munity Fund vajaus, kuris tęsis
nuo 14 iki 21 d. Lfapkričio. Tai bus
Seely’^ antras metas tos divizijos
vadovybėje.
Jis jau pradeda rinkti sau darbi
ninkus ir grupių 'pirmininkus, dau
gelis kurių bus tie patys kurie dir
bo su juo pernai.

RADIO PROGRAMAI
iš Stoties W J A Y
Prasidės 9 valandą ryto
Prie šio programo įvykdymo prisidėjo sekanti žymesni
Clevelando Lietuvių Biznieriai:

“DIRVA”
LAIVAKORTĖS ir tt. — 6820 Superior Ave.

Suvedimas Elektros
Namuose

ANT RENDOS 7 kambaria'
(side by side) naujai ištaisyti.
Visi patogumai, maudynė, skie
pas, vieniems jardas. Labai pa
togus didelei šeimai. 11118 Suoerior avė. Lietuviai savinin
kai. šaukit Hend. 6253.

JONAS BRAZAUSKAS
GROSERNĖ — 1248 East 79th Street

P. P. MULIOLIS
REAL ESTATE & INSURANCE — 6606 Superior Ave.

ST. CLAIR BAKERY - Chas. O’Bell, sav.
DUONKEPYKLA — 1404 East 66 St.

DR. S. T. THOMAS-TAMOŠA1T1S
DENTISTAS — 1304 East 68th Street

JUOZAS ŠEŠTOKAS
GROSERNĖ — 1364 E. 68th St.

JUOZAS BLAŠKEVIČ1US
GROSERNĖ IR BUBERNĖ — 1168 E. 77 St.

PROKUPU KRAUTUVĖ
GROSERNĖ IR BUČERNĖ — 1023 Ansel Road

BEN RAKAUSKAS
RADIO ir GRAFOFONAI — 1340 Russell Road
LIETUVIAI, REMKITE ŠIUOS BIZNIERIUS! JIE PA
SIAUKAUJA JŪSŲ LABUI ŠIAIS SUNKIAIS LAIKAIS

JONAS BRAZAUSKAS
Užlaiko puikią Grosernę patogioje Lietuviams
vietoje, kur gausite viską šviežią ir už žymiai
pigesnes kainas. Kreipkitės pas mus. Dides
nius užsakymus pristatome Į namus.
Krautuvės vardas: EDWARDS FOOD STORES.

5 kambariai su visais rakandaisradio, washing machine, ir 11. Nuo
.na tik $20 į mėn. Re k-liv a p r
gausi
be vaikų. Platesnių ž'-.
6702 Superior A /e.

1248 East 79th St.

— Netoli Superior

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
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).

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

Vienatinė Vietinė Pastovi LietuviŲ Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.

: Kožnam Reikalinga :

P P. MULIOLIS
1606 SUPERIOR AVE.

HEnderson 6729

esu specialistas pertaisymui mote
riškų ir vyriškų rūbų, ypač puikia: .'IlllllllllllllllllllllllSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI
oerdirbu moterų ir merginų suknia:
iš senų į naujas, taipgi' ir ploščius
oadarau naujausios mados. Atneš
kit savo rudeninius ir žieminius ru
(A. JAKUBAUSKIENĖ)
bus perdirbti į naują madą: kaili
nius ir kitokius. Kainos žemiausios
Lithuanian Funeral Home
Kreipkitės į mus, busit užganėdinti.

MRS. A. JAKUBS

ALEX MOZURAITIS
Cleaning and Pressing
1283 E. 74th St. kampas Superior
Tel. HEnderson 0571

VAŽIUOSIT LIETUVON ?kreipkitės Į “Dirvos” Agentūra
informacijų ir laivakorčių.

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. ‘ Kainos sąžiningos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit.
ENdicott 1763
6221 Edna Avenue
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MESKIT JAU SENAS!
PRADĖKIT DĖVĖTI NAUJAS
VYRAMS IR VAIKINAMS
1932 RUDENIUI ,

Visokių naujausių ir vėliausių stilių už tris
naujas žemas kainas
$2.95 - $2.45 - $3.45

Kiekvieną Sekmadieni

YOUNGSTOWN *1
PITTSBURGH *2 “S
SHiWWl Cleveland
GRYŽTA
IŠVAŽIUOJA
Pittsburgh 4:00 vakare
. . 8:20 ryto
iš

<

XjDMCt/

iš

Iš

arba 8:30 vak.
E. 55th St. . .8:29 ryto Iš Youngstown 5:35 vak.
arba 9:59 vak.
E. 93rd St. . .8:34 ryto

Kepurės 50c ir $1 Marškiniai 50c auk. Kaklaraik. 25c auk.

THE KRAMER & REICH CO.
7002-04 Superior Ave.

Kampas Giddings Rd.

I

RESTAURANTAS — 6824 Superior Ave.

ANT RENDOS

Lietuvis Rūbų Persiuvėjas ir
Taisytojas

I
——■

CHAS. STONIS RESTAURANT

Kuomet manoma apie moderniš
ką elektrizavimą viešojo kambario
natūralu pirmiausia manyti apie ži
burius, nes kambaris kur priimam:
svečiai ir kur patys namiškiai susi
eina reikalauja pakankamai šviesos
kuri turi būti tinkamai sutvarkyt:
ir atsakančiai išdalinta.
Žinovai namų elektrizavimo sak<
kad gera yra turėti vieną centrai!
nį žiburį lubose viduryje kambario
Taipgi reikalinga Įtaisyti pasieniai,
kelis tinkamus žiburius.
Renkantis vienokius ir kitokiu:
elektros šviesos padargus reikalin
ga žiūrėti kad jie butų modernišk
ir gražus.
Prie to seka -atitinkama kontrolė
kad butų galima patogiai prieiti ži
burius uždegti.
Geriausia turėt
prie ineigų.
Kada tas aprūpinta, taipgi dai
reikia turėti patogiose vietose įtai
sytas priedines sagtis prijungimu'
kilnojamų lempų. Kadangi laika:
nuo laiko šeimininkė dasiperka danriau lempų, reikalinga turėti prie
kinių sagčių daugiau ir įvairiose
sienų dalyse.
Prie to viso reikia turėti įrengtą
vieną sagtį grindyse prijungimu
radio.
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SKRYBĖLĖS

PIKNIKAS

GREIČIŲ

Tikietai geri tiktai kočuose,
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE

RAILROAD
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