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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ŠYMET LIETUVOJE PASODINAMA MILIJONAS
MEDELIU

PLIENO didėdės korpo
racijos nenuleidžia rankų, 
nors darbai ir sumažėję. 
Pastaromis dienomis skel
biama jų plėtimosi progra
mas, kuris apima net 80 
milijonų dolarių išlaidų.

Daug tų plėtimosi darbų 
bus pravesta ir jau pradė
ta “senoje plieno imperijo
je”, Pittsburgho - Clevelan- 
do srityje.

LEWIS VĖL UŽ ROO- 
SEVELTĄ. Washington.— 
1936 metais John L. Lewis 
stipriai rėmė Prez. Roose- 
velto išrinkimą. Pernai ta
čiau jis su Roose veltu ke
liais atvejais buvo smar
kiai susikirtęs ir išrodė 
jau visai atsimes nuo pre
zidento.

Bet štai pereitą savaitę 
Lewis vėl turėjo užkandį 
su Prezidentu Baltajame 
Name, ir išrodo jiedu vėl 
vienas už kitą stos.

BEDARBIŲ SKAIČIŲ 
kas savaitę Kas fiois spė
ja, vis savaip paduodamas. 
Štai šiomis dienomis nacio- 
nalė industrialė taryba pa
skelbia kad jos apskaičia
vimu bedarbių Su v. Vals
tijose esama 10,166,000.

VVESTINGHOUSE Elec- 
tric and Mfg. Co. numažino 
mokestį 13,000 savo rašti
nių tarnautojų ir skyrių 
vedėjų, neliečiant dirbtuvių 
darbininkų.

Ši kompanija pasiryžus 
praleisti 12 milijonų dola
rių naujiems pastatams, ir 
senų taisymui bei bendram 
savo išdirbysčių pagerini
mui. Tai kompanijai dir
ba apie 50,000 darbininkų. 
Dirbtuvės randasi įvairio
se šalies dalyse.

18 prigėrė. Čile pakraš
tyje nuskendo prekinis lai
vas, prigėrė 18 jo • darbi
ninkų, du išsigelbėjo.

Trys užmušti. Midland, 
Mich. — Dow Chemikalų 
dirbtuvėje ištikus sprogi
mui užmušta trys darbi
ninkai.

Plieno gamyba visoje ša
lyje bendrai imant nupuolė 
2 punktais lyginant su per
eitos savaitės darbais.

Stiklo gamyba taip pat 
žymiai sumažėjus. Pernai 
Balandžio mėnesį buvo pa
daryta 21,955,770 ketvirtai
nių pėdų stiklo; šymet tą 
pat mėnesį pagaminta tik 
3,819,735 ketv. pėdų.

Šymet per pirmus ketu
ris mėnesius stiklo pada
ryta 15,404,864 ketv. pėdų, 
pernai gi per tuos pat ke
turis mėnesius — 67,474,- 
999 ketv. pėdų.

Gelbsti kailių siuvėjams. 
New York. — John L. Le- 
wis paskyrė $50,000 CIO. 
pinigų rėmimui 15,000 su
streikavusių kailių siuvėjų 
New Yorko srityje.

bo Valandų Bilius IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

Washington, Geg. 24. — 
Atstovų Bute, didele dau
guma balsų — 314 prieš 97 
— perleista advinistracijos 
ilgai tąsytas, taisytas ir 
perdirbtas algų-darbo va
landų bilius.

Šiaurinių valstijų Demo
kratai ir Republikonai at
stovai tą bilių parėmė. Už 
bilių balsavo 256 Demokra
tai, 46 Republikonai, sep
tyni Progresiviai ir penki 
Farmerių-Darbo atstovai.

Priešinosi 56 Demokratai 
ir 41 Republikonas.

Šio biliaus perleidimas 
reiškia didelį laimėjimą pa
čiam Prez. Rooseveltui, nes 
tai yra jo sumanymas.

Bilius praėjo lygiai me
tai laiko nuo to kai Prez. 
Roosevelt ragino Kongre
są pravesti algų ir darbo 
valandų tvarkymo įstaty
mą, nes “atėjo laikas mums 
imtis tolimesnių žygių plė
timui sopiai io progreso”.

Šis bilius, tapęs įstaty
mu, bus visai šaliai nusta
tymas kiek ilgiausia darbi
ninkai, vyrai, moterys gali 
dirbti vienos savaitės laiku 
ir kiek mažiausia gali jiems 
už darbą mokėti.

Numatoma kad šis balius 
palies 2,500,000 darbininkų 
kurie dirba perilgas valan

ĮTEMPIM AS DĖL ČE
KIJOS ATSLŪGO

Londonas. — Drąsus Bri- 
tų-Prancuzų-Čekų pasista
tymas prieš Hitlerį Gegu
žės 22 d., sulaikė galimą 
nauja išsiveržimą Europo
je, kuomet Čekoslovakijoje 
ėjo rinkimai. Nazių suagi
tuoti Čekoslovakijos Vokie
čiai buvo pasiruošę pa
daryti ką nors panašaus j 
prisidėjimą prie Vokietijos 
gal net pasitikint Vokieti
jos kariuomenės pagalba.

Tačiau Čekoslovakija iš- 
anksto stipriai apginklavo 
savo rubežius iš Vokietijos 
pusės ir buvo pasirengus 
visokį Vokiečių pasikėsini
mą atmušti.

Šitą visą matant, naziai 
pagaliau pradėjo skelbti 
jog jie “neturį jokio tikslo 
ginklu į Čekoslovakiją ver
žtis” išsprendimui Čekoslo
vakijos mažumų klausimo.

Po šių rinkimų ir įsikar
ščiavimų Europos padėtis 
išrodo dar labiau aprimo. 
Nežinia kur kitur dabar 
Hitleris pulsis.

Prancūzija gavo Britani
jos ir Rusijos užtikrinimą 
kad jeigu ji butų įtraukta 
į karą su Vokiečiais užtar- 
dinėjant Čekoslovakiją, tos 
dvi didelės valstybės rems 
Prancūziją militariškai.

Prancūzija jaučia kad iš
tikus karui dėl Čekoslova
kijos, Vokietija tuojau ne
gautų pagalbos nei Italijos 
nei Lenkijos, kurios nori 
laikytis neutraliai.

das ir 850,000 darbininkų 
kurių algos yra žemiau mi
nimumo.

Bilius dar turės pereiti 
senate. Senatorius Bark- 
ley, Demokratas, siūlo su
daryti Senato-Atstovų Bu
to komisiją sutaikymui su 
Senato siūlomais priedais 
ir pataisomis ir bilių pra
vesti iki Liepos mėnesio.

* ¥ *

SKUBINA VIEŠŲ DAR
BŲ BILIŲ

Senate dar tebestovi ne
nubalsuotas $3,247,000,000 
viešų darbų bilius. Neku- 
rie tikrina kad jis bus per
leistas šiomis dienomis ir 
pavestas Prezidentui pasi
rašyti.

¥ * *

TIKRINA ROOSEVELTO 
PUSEI LAIMĖJIMĄ

Nevv York. — Artėjant 
rudeniui, kuomet bus ren
kama dalis Kongreso at
stovu daroma visoki spėji
mai kaslink Prez. Roose
velto įtekmės į šalies gy
ventojus. Jeigu Kongresan 
patektų daugiau Preziden
to politikai priešingų atsto
vų tas reikšmų Roosevelto 
įtakos kritimą.

Kiti tikrina kad šį rude
nį laimėjimas bus Roose
velto pusėje.

Dabar čekų premjeras 
Hodža ir Čekoslovakijos 
nazių vadas Henlein taria
si tarp savęs.

Henlein pasakė, “Iki ru
dens turi būti išspręsta Vo
kiečių klausimas Čekoslo- 
kijoje, arba turės kilti ka
ras”.

Čekoslovakija imasi visų 
griežtų priemonių naziams 
neužsileisti.

SUDEGĖ 20 VAIKŲ. Iš 
Sibiro praneša kad Kras
nojarske piktadariams pa
degus mokyklą susigrūdi
me sudegė 20 vaikų.

TAMULIS “PARDUO
TAS”

Amerikos beisbolo jauk
tai tankiai maino lošikais, 
pirkdami juos vieni iš, ki
tų. Pragarsėjęs sviedikas 
Vytautas (Vito) Tamulis 
pastaromis dienomis tapo 
parduotas Brooklyno Dod- 
gers jauktui.

JAMAIKA saloje, Vaka
rų Indijose, praplito strei
kai ir riaušės. Darbinin
kai reikalauja didesnių al
gų visose darbo srityse.

Iš Bermudos pasiųsta du 
karo laivai padėti ten riau
šes malšinti.

Miško gaisras. Vakari
nėj Quebec provincijoj, Ka
nadoj, siaučia smarkus gi
rios gaisras, kurį gesinti 
sutraukta 4,000 žmonių.

Lietuvoje įvesta 
kas pavasarį 
medžių sodinimas.
Šį pavasarį 
pasodinta per 
milijonų medelių.

(Skaitykit p. 7.) 
(Paveikslas iš

Ūkininko Patarė/, 
specialiai Dirvai.)

MEKSIKAI GRĘSIA 
NAMINIS KARAS

Meksikoj, San Louis Po- 
tosi provincijoje, generolas 
Cedillo pradėjo sukilimą 
prieš prez. Cardenas val
džią. Jis suorganizavo ar
miją iš kaimiečių.

Prez. Cardenas pasiuntė 
prieš jį kariuomenę tikslu 
juos nuginkluoti, jei gra
žumu pasiduos, dovanoti 
bausmę, o jei ne, gali įvyk
ti ir susirėmimas.

Sukilėlių vadas sako turi 
apie 20,000 kareivių.

Gen. Cedillo šeima pasi
šalino iš Meksikos ir atvy
ko į Suv. Valstijas.

JAPONAI ŽYGIUOJA 
PIRMYN KINIJOJE

šanghai, Geg. 25. — Ja
ponų motorizuoti legijonai 
pradėjo veržtis pirmyn į 
vakarus kruvinais Hanan 
provincijos karo laukais. 
Jie traukia linkui Hankow, 
laikinos Kinijos sostinės.

Po keturių dienų kruvi
nų mušiu, kurie buvo dar 
smarkesni negu prie Su- 
chow, Japonai paėmė viršų.

Kinų kariuomenės trau
kiasi pagal Lung Hai gele
žinkelio.

Kinai šiame mūšyje ne
teko poros tūkstančių vy
rų.

* ¥ ¥

Po smarkaus sumušimo 
prie Suchow, Kinų eilės 
pradėjo susitvarkyti ir pa
darę puolimus Japonų at
siėmė tris miestus.

NUŽUDĖ 28. Japonijoj, 
vienas pamišėlis nužudė 28 
asmenis, du sužeidė, ir pas
kui pabėgęs į kalnus nusi
šovė, kuomet policija ir ug
niagesiai jį ėmė gaudyti.

KAIRIEJI APMUŠĖ
SUKILĖLIUS

Alicante, Ispanija, Geg. 
25. — Sukilėlių lėktuvai 
užpuolę šį miestą padarė 
didelių nuostolių, užmušta 
apie 250 žmonių, virš tūks
tantis sužeista.

¥ ¥ ¥

Hendaye, Geg. 24 d. — 
Arti 100,000 kairiųjų vy
riausybininkų, sutraukti į 
Katalonijos frontą, keliose 
vietose apmušė sukilėlių 
kariuomenes, bet su dide
liais nuostoliais sau: apie 
3,500 kairiųjų užmušta ir 
arti 5,000 sužeista.

Sukilėlių karo vadai pra
neša apie atkaklius mušius 
55 mylių fronte Kataloni- 
joje, netoli Prancūzijos ru- 
bežiaus.

Kairieji smarkiai puolė 
Tremp ežerą, iš kurio gau
namas vanduo elektros ga
minimui, kuria varoma iš- 
dirbystės taip reikalingos 
kairiųjų karo industrijų 
palaikymui veikmėje.

Šias vietas Gen. Franco 
kariuomenė užėmė Kovo m.

NORI SULAIKYT KINŲ- 
JAPONŲ KARĄ 

šanghai. — Did. Brita
nija ir Prancūzija bando 
kalbinti Suv. Valstijas dė
tis išvien tikslu sulaikyti 
Kinų-Japonų karą.

Valstybės sutiktų palikti 
Japoniją šiaurinėje Kinijo
je, bet nori priversti išsi
traukti iš Yangtze upės 
slėnio.

KULKA ŠIRDYJE 23 ME
TAI

Lille, Prancūzija. — Vie
nas buvęs kareivis, 54 me
tų vyras, patyrė kad jis sa
vo širdyje nešioja kulką 
jau 23 metai. Buvo sužeis
tas mūšyje 1915 metais.

PRANCUZAI-BRITAI
LAIKOSI IŠVIEN

Paryžius. — Prancūzija 
ir Did. Britanija persergė
jo Italijos premjerą Mus- 
solini kad jodvi stovės pe- 
tis į petį nežiūrint pastan
gų jas perskirti.

Italija norėjo priversti 
Prancūziją pasirašyti su
tartį kuri Prancūzijai ne
patinka. Panašiu budu bu
vo bandoma stumdyti ir 
Britanija darant sutartį su 
Italija, kurią pagaliau pa
sirašė Balandžio 16 d.

Italija tarp kitko reika
lauja kad Prancūzija nu
trauktų savo militarišką 
sutartį su Rusija ir dėl to 
stato visokias kliūtis susi
tarimui.

GEGUŽĖS 19-21 Rygoje įvy
ko Pabaltės Užsienių Reikalų 
Ministerių konferencija. Lie
tuvai joje atstovavo Užs. Rei
kalų Ministras Lozoraitis ir 
kiti.

Lietuva, Latvija ir Estija 
tarėsi tam tikrais bendrais rei
kalais.

•

ATNAUJINUS su Lenkija 
santikius, pradėjo veikti tele
grafas tarp Kauno, Vilniaus, 
Varšavos. Taip pat tiesioginis 
susisiekimas su Vilnium ir 
Kaunu atsteigta. Tarp Kauno 
ir Vilniaus veiks trys poros 
traukinių.

Lietuvos piliečiams į Lenki
ją vykti vizos mokestis nusta
tyta 25 litai.

•

JIE.šKO KUN. OLŠAUSKO 
TURTŲ. Varšuvoje gyvenanti 
nužudyto Kun. K. Olšausko 
giminės jieško. teisių j Kretin
gos apskrityje paliktą to kuni
go turtą.

•

UŽSIMUŠĖ. Kazys Stelmo
kas, darbininkas, kilęs iš Tra
kų aps., Žaslių vai., šoko iš 
greitai einančio traukinio tarp 
Gaižiūnų ir Jonavos stočių ir 
užsimušė.

ATIMA GINKLUS. Pernai 
Lietuvoje iš brakonierių (netu
rinčių teisę ginklus laikyti ir 
užsiimančių slapta medžioke ir 
tt.) išviso buvo atimta 912 
medžioklinių šautuvų. Kai ku
rie tie šautuvai pasižymi savo 
originaliu darbu, todėl jie ati
duoti į muzejų, o kiti laužomi 
ir parduodami už geležį.

•

BALTIJOS SAVAITĖ. Ry
goje Birželio 16, 17 ir 18 įvyks 
ketvirtas Estų, Latvių ir Lie
tuvių bendradarbiavimo kong
resas. Kongresas bus Latvių 
dainos šventės metu.

•

LIEPOJOS VYSKUPU pa
skirtas Lietuvis Kun. Urbšys. 
Kun. Antanas Urbšys yra gi
męs 1879 m. Rokiškyje. Lig- 
šiol Latvijoje buvo katalikų 
arkivyskupas, Rygoje, ir vys
kupas, Latgalijoje. Dabar įs
teigta vyskupija Liepojoje.

•

VILNIUJE PASIRODĖ “AI
DAS”. Po visos eilės prašymų 
pas Vilniaus Storastą leisti Lie
tuvišką laikraštį vietoje pernai 
uždaryto “Vilniaus Rytojaus”, 
pagaliau buvo gautas leidimas 
leisti du kartu per savaitę Lie
tuvišką laikraštį, Aidą.

•

LIETUVA vis nesusikalba su 
Sovietų Rusija pasikeitimu po
litiškais kaliniais. Rusijos ka
lėjimuose yra uždaryta daug 
Lietuvių kurie iš ten negalėjo 
išvažiuoti. Dabar norėtų gry- 
žti. Bet Sovietai nesutinka 
juos išleisti. Lietuva siūlo iš
keisti juos į Lietuvos kalėji
muose laikomus komunistus. 
Buvo pradėta derybos, tačiau 
Sovietai dabar visai tas dery
bas nutraukė.

Manoma kad Sovietų valdžia 
įtaria Lietuvoj esamus komu
nistus Trockistais ir jų nenori 
įsileisti.

NELAIMĖS. Balandžio 16, 
Mosėdžio miestelio gyventojai 
Antanauskas ir Venckevičius 
įgėrę, nakčia gryžo iš Skuodo 
į Mosėdį, ir įvirto į griovį — 
Venckevičius mirtinai užspau
stas.

Balandžio 26 Mosėdžio apie- 
linkėse praėjo smarki perkūni
ja. žaibas uždegė Lukošaičių 
k. ūkininkės Skurvydienės dar
žinę ir užmušė ten buvusį ber
ną.

Tą pačią dieną Žalgiriu kai
man pas ūkininką Skripkauską 
atvyko du jauni vyrukai, kurie 
žadėjo parodyti įvairių “foku
sų”. Vakare, žmonėms suėjus, 
tie vyrukai buvo jau girti ir 
jokių “fokusų” neparodė. Su
pykę žmonės juos skaudžiai su
mušė. Vienas vežamas ligoni
nėn mirė.

Mažeikių ap., Buknaičių per
einamojo punkto viršininkas 
Pranas Sėmenis, važiuodamas 
dviračiu tarnybos reikalais, nu
griuvo ir nusilaužė koją. Dėl 
pavėlavimo suteikti medicinos 
pagalbą įvyko kraujo užkrėti
mas ir jis po kelių dienų mirė.



2 DIRVA

PENNSYLVANIJOJE I baltimore,md ■

PITTSBURGH
Piknikas Sportininkų i 

Lietuvą Siuntimo 
Naudai

Praeitą sekmadienį, Gegužės 
22 d. buvo surengta piknikas 
sukėlimui pinigų siuntimui į 
Lietuvą Pittsburgho atstovų, 
sportininkų dalyvauti Pirmoje 
Tautinėje Olimpijadoje. Pikni
kas atsibuvo Lietuvių Ūkyje. Į

Sportininkų į Lietuvą siunti
mu ir jų tinkamu parinkimu 
rūpinasi Adv. E. Schultz, ku
ris yra Pittsburgho Universi
tete futbolininkų treineris.

SOHO LIETUVIŲ DIENA. 
Liepos 3 dieną rengiama Soho 
Lietuvių Diena, prie po prisi
dėję penkios didžiausios Lietu
vių organizacijos. Piknikas1 
bus Franklin Grove. Kitos 
draugijos prašomos tą dieną 
pikniko nerengti.

J. Virbickas.

Pirma Parapijos 
Gegužine

Tautiška šv. Jurgio parapi
ja rengia pirmą gegužinę-pikni- 
ką, kuris atsibus sekmadienį, 
Gegužės 29 d., žinomoj gražioj 
vietoj, County Airport Picnic 
Grove. Prašome visų Lietu
vių ir Lietuvaičių atsilankyti, 
nes bus geras programas: dai
nos, muzika ir kitoki pasilinks
minimai. Kadangi po pikniko 
bus dar viena šventa diena — 
Decoration Day, tai pasilinks-1 
minę piknike, turėsit laiko ki
tą dieną puikiai atilsėti.

Kurie neturit automobilių į 
pikniką važiuoti, pribukit prie 
bažnyčios, iš kur trokas veš 
kas valanda, po pietų.

Užkviečia Komitetas.

VAŽIUOJA LIETU
VON

Nominacijose Pennsyl- 
vanijoj Republikonai 

Gavo Viršų

Gubernatoriaus
Levvis;

ir kiti 
valsti-

Praeitą savaitę Pennsylvani- 
joje buvo nominacijos guber
natoriaus ir kitų aukštų valdi
ninkų. Laimėjo šie;

Gubernatoriaus vietai: Re- 
publikonas Arthur H. James; 
Demokratas Charles Alvin Jo
nės.

Leitenanto
vietai: Rep. Samuel S. 
Dem. Leo C. Mundv.

Taip pat nominuota 
valstijos valdininkai ir 
jos atstovai į Kongresą.

Galutini balsavimai bus Lap
kričio mėpesį.

Keliose apskrityse kandida
tavo Lietuviai į valstijos legis- 
laturą. Bet apie jų laimėjimą 
negirdėti.

Pittsburgho Lietuvių kandi
datas Joseph A. Norris (Na- 
rauskas) nelaimėjo. Gavo tik 
apie 5,000 balsų, kiti tame dis- 
trikte kandidatai gavo po virš 
10,000 balsų.

Republikonų kandidatų gavi- į 
mąs daugiau balsų negu gavo 
Demokratai visus nustebino.

Taip pat šiose nominacijose 
nepajiegė parodyti savo jiegą 
John L. Levvis su savo CIO. 
kandidatais.

Apie pora metų atgal, Pre
zidento Rooscvelto rinkimų lai
ku Demokratai laimėjo valsti
joje 660,000 balsų diduma. Da
bartinėse nominacijose Demo
kratų kandidatai sekė paskui 
Republikonus.

Visi susirūpino kame daly
kas.

CHICAGO, III. — Daugelis 
Chicagiečių šią vasarą aplan
kys Lietuvą. Tame skaičiuje 
bus ir Dariaus-Girėno Legiono 
ekskursija, kurią vadovauja 
Juozas Mickeliunas. ši ekskur
sija turi tikslą aplankyti Da
riaus ir Girėno paminklą jų žu
vimo vietoje prie Soldino, Vo- 

aini- 
; pa- 
. ant

“DAINOS” VAIDINIMAS IR 
DAINOS

Gegužės 15 d., Baltimorės 
Lietuvių Dainos Draugija su
rengė vakarą su vaidinimu ir 
koncertu. Buvo pastatyta sce
noje juokingas farsas ir sudai
nuota kelios skambios dainos.

Farsą “Paskolink Man Savo 
žmoną” vaidino šie: Elena Le- 
vanavičienė, Marijona Geležiu- 
tė, Jurgis Markelionis, Algir
das Klišis, Kazys Kučauskas. 
Veikalas buvo smagus ir juo
kingas. Vaidylos, visi čiagi- 
miai, pasižymėjo tyra kalba ir 
geru vaidinimu.

Vėliau sekė dainos. Choras 
vedamas p. Lelijos Bakerckie- 
nės, akompanuojant Filomenai 
VVeisengoffaitei, sudainavo ke
lias dainas, “čigonų Serena
doj” solo dalį dainavo gerai 
žinomas tenoras Kl. Andrekus. 
Kaip veikalą taip ir dainas pu
blika mėgo, net skundėsi kad 
permažai

Farsą 
žmoną” 
koncerte 
ki Man,
ir “čigonų Serenada” (Paulau
sko) pernai atvežė iš Lietuvos 
šio choro narė ir rėmėja, Ma
rijona Jurkšaitė.

Publikos susirinko skalsiai. 
Vakaras buvo linksmas, bus il
gai atmintinas. SJY.

pridainuota.
“Paskolink Man Savo 
ir dvi dainas šiame 
vartotas, “Oi Pasaky- 
Saulužėle” (Šimkaus)

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

\VATERBURY, Conn.— Bir
želio 9 d., čia bus įteikimas 

D. L. K. Gedimino ordino mu
zikui Aleksandrui J. Aleksiui. 
Vakarienė rengiama Elton ho- 
telyje. Muzikas Prof. Aleksis 
yra patiekęs dikeiai savo mu
zikos kurinių Amerikos 
vių visuomenei.
• DETROIT, Mich. — 
dienomis Detroite savo 
terijos ofisą atidarė
Lifetuvių veikėjas Dr. A. J. An- 
drevvs-Andriliunas, kuris dirb
damas sunkokai paprastus dar
bus galutinį mokslą pasiekė 
1937 metais.

Lietu-

šiomis 
dentis- 
žymus

DAYTON.OHIO

TIKYBOS REIKŠMĖ. Vie
nam šios apielinkės ūkininkui, 
26 metai atgal, buvo pavogta 
keliolika kalakutų. Bet šiomis 
dienomis jis gavo čekį $15 su
mai nuo pagarsėjusio negro, 
pamokslininko Divine iš Nevv 
Yorko. Tas kunigas rašo ūki- j 
ninkui kad du žmonės, kurie 
dabar tapo jo tikybos išpažin
tojais, jam prisipažino kad jie 
buvo pavogę jo kalakutus. Tai-1 
gi jie šiuomi atsilygina už pa
darytą skriaudą ir prašo do
vanoti jiems už tai.

Ūkininkas liko pilniausia pa
tenkintas.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Siųskit Dirvai Žinias 
apie Mirusius Ameri

kos Lietuvius

kieti joje. Jie ten padės v; 
ką, o Lietuvoje parvažiavę 
dės Legiono vardu vainiką 
Nežinomo Kareivio kapo.

Juozas Mickeliunas yra 
lęs iš Dargužiu k., Stačiūnų v., 
Šiaulių aps. Amerikon atvyko 
1910 m. Dalyvavo Suv. Vals
tijų kariuomenėje, 1919 metais 
gryžo iš kariuomenės ir kaip 
daugelis gerų tėvynainių vėl 
stojo dirbti Lietuvos ir Lietu
vių reikalais.

1920 metais pradėjus veikti 
Amerikos Lietuviams eks-ka- 
reiviams, Juozas buvo vienas 
iš tų kuris dirbo, ir Susivieni
jimas Lietuvių Eks-Kareivių 
Amerikoje daug kuo prisidėjo 
visapusiu Lietuvos rėmimu.

Pradėjus rengti Darių ir Gi
rėną skristi į Lietuvą, Juozas 
prisidėjo visu kuo galėjo. Vė
liau, tiem didvyriam žuvus, jis 
ėmė rūpintis kad jiems butų 
pastatyta paminklas, kas ir 
įkūnyta.

Juozas Mickeliunas buvo pir
mutinis Dariaus-Girėno Legio
no komandantas.

1921 m. jis vedė p-lę Eleną 
Banakaitę, įžymią veikėją, ki
lusią iš Lukšių, Suvalkijoj. Jie 
auginasi du sūnūs, Gilbertą ir 
Robertą, abu gražiai kalba 
tuviškai.

Chicagiečiai jo darbus 
čiai žino. Jis yra katalikų 
kėjas ir geras Lietuvis.

Linkėtina Juozui linksmai 
praleisti laiką kelionėje ir tė
vynėje Lietuvoje ir gryžus, vėl 
tokia pat energija dirbti musų 
visuomenės darbus.

In'. B. E. Simons-Simokaitis.

• CICERO, EI. — Balandžio 24 
d. Cicero šv. Antanu parapijos 
nariai pagerbė 20 metų klebo
navimo proga savo dvasios va
dą Kun. Jeronimą Vaičiūną.
• HOLYOKE, Mass. — šiomis 

dienomis čia savo ofisą ati
darė ausų, akių, nosies ir ger
klės specialistas Dr. Edvardas 
Abračinskas. šis daktaras yra 
vedęs Lietuvaitę iš Bridgevva- 
ter, Mass., kuri taip pat yra 
baigus aukštą mokslą Bostono 
Universitete.

ki-

Lie-

pla-
vei-

—7---------"“Važiuoju 
I 

Lietu vą”

"Ir aš Važiuoju! Važiuokim vienai 
iš Cunard White Star Linijos J 

Ekskursijų.“ Z"*

Dirvą galima išsirašyti už 
viena dokui — pusei metu.

Cunard White Star Linijos laivai 
perplaukia . Atlantą kiekvieną

Q U E E N
-------- pasaulio naujausias laivas---------

ir kiti panašiai žymus Cunard White Star laivai 
AQUITANIA - BR1TANNIC - GEORGIC

SI ’ E ( I A L Ė S EKSKURSIJOS

MARY

Amcrik. Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sąjungos Ekskursija 
Atpili ania—Birželio—Junę 15 

Liepos-July 13

SPEOIALĖ EKSKURSIJA 1 KLAIPĖDĄ 
L \NŲASTRIA—Gegužės (May)

Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti
Atsiųskite laiškų, prašydami “Prepaid Booklet.’’ 

Aiškesnių informacijų ir rezervacijų reikalais
“DIRVA” — (>820 Superior Avė.. Cleveland, Ohio

CUNARD WH1TE STAR

21
iš Lietuvos ? 
Gausite veltui! 
kreipkitės i

Visokios Žinutes
STREIKAS. Gegužės 20 

Goodrich gumų dirbtuvėje su
streikavo darbininkai dėl kom
panijos neteisirgo elgimosi su 
darbininkais: iš darbo atleido 
senai dirbusius darbininkus, o 
jų vietoje palieka jaunus nau
jai paimtuosius.

Streikas apima 8500 darbi
ninkų ir 1500 raštinių tarnau
tojų, kurie savu keliu neskel
bė streiko, bet 
streikuojantieji 
Taip tai 10.000 
sidurė gatvėje.

Darbininkai priguli prie CIO. 
Streiką tiki laimėti. Dabar ei
na derybos, tarpininkaujant 
federalės valdžios atstovams.

d.

juos privertė 
liautis dirbus, 
darbininkų at-

Tie suk- 
palaikvti 

kurie pa- 
netinkami

• CHICAGO, III. — Clearing 
Machine Co. inžinierius An

tanas Valašimas vėl išvažiavo 
į Angliją kaip savo kompanijos 
atstovas ten sužiūrėti didžių
jų mašinų automobilių išdirby- 
stėse. Chicagiečiai jam suren
gė draugiškas išleistuves.
• MAUKEGAN, III. — Per

daug pasigodėjus pasidaryti
sau pinigų, M. Norkienė neži
nomų sukčių buvo apgauta ir 
neteko savo $1,000. 
čiai buvo įdavę jai 
neva $28,000 pinigų, 
sirodė yra niekam
popiergaliai. Ji buvo padavus 
savo pinigui “užtikrinimui ap
saugos“ tiems $28,000....
• NEW YORK. — Birželio 3

d. švedų Amerikos Linijos 
laivu Kurgsholm į Lietuvą vy
ksta Amerikoje pagarsėjęs 
krepšinio lošime sportininkas 
Pranas J. Lubinas, iš Kalifor
nijos, kuris jau 1936 metais 
viešėjo Lietuvoje po Pasauli
nės Olimpijados ir paruošė tin
kamai Lietuvos krepšinio ko
mandą.
• NEVV YORK. — Gegužės 19

d. išplaukė į Lietuvą Ameri
kos Lietuvių jaunimo Vyčių 
ekskursija. Su ja Vyčių orga- 

pirmininkas A.
Mažeika ir organo Vyties 
daktorius K. J. Savickas.

Mer-
skai- J nizacijos 
gim- 
susi-

J.
re-

PAS O. Kazlauskienę lankė
si p. Deriai iš Clevelando su 
savo dukterim ir žentu.

Gegužės 17 d., Stella Tamo- 
Šauskaitė, duktė Stasio ir 
celės Tamošauskų, Dirvos 
tą tojų, apvaikščiojo savo 
tidienį. Ją pasveikinti
rinko dikčiai jos draugių ir 
Iraugų.

J. Salasevičių, einant gatve, 
buvo užjuolę piktadariai api
plėšimo tikslu. Bet jis, stip- 
•u.3 vyras, re tik kad plėšikų 
Atsigynė, bet vieną ir gerai su
miš", kad jis gal daugiau ne
drįs žmonių užpuldinėti. Sa- 

< iasevičiui šioje kovoje suplėšė 
m; rškinius ir šiaip apdaužė.

Pas biznierių P. Kazlauską 
lankėsi svečiai iš Canton, O., 
S. Sireičikai, ir jų duktė su 
vyru iš Cuvahoga Falls, O.

Kazlauskai yra Dirvos skai
tytojai.
ir gėrimo 
patogioje 
bizni. Jų 
Tripplett 
stoties, 
ties.

Pas B.
’izr.icrius V.
Pennsylvanijos. 
viešėjęs g'.yčo

Pas Feliksą
’o atsilankę J. J. 
buvęs Akronictis, 
dukterim.

S. Norkienė ir O. Andruške- 
"’ie: ; gavo liūdną žinią kad 

;ų my’ima pusseserė Elzbieta 
Navickiene mirė Hartford. Ct. 
Ii buvo apie 50 m. 
liko vyras ir sūnūs, 
paėjo iš Ylakių par., 
k.. Mažeikių aps.

IŠTRAUKA Iš LAIŠKO Iš 
LAIŠKO Iš LIETUVOS

Rašo iš Lietuvos pusbrolis 
•J. A. Urbonui Davtone:

“Dėl Lenkų ultimatumo tai 
Lietuva pergyveno didžiausį į-. 
tempimą. Visa Lietuvių tau
ta buvo pasirengus Lenkams 
nenusileisti ir stoti nors į ne
lygią kovą. Labai karakterin- 
ga kad visi: didi, maži, net ir 
mokyklos vaikai buvo pasiryžę 
kovoti; jie sakė: ir mes eisim 
Lenkų mušti.... Musų vy
riausybė ultimatumą priėmė, j 
žinoma, daug siauresniam maš-1 
tąbe negu Lenkai norėjo.

“Dabar įvairus išgamos ir 
opozicijonieriai, norėdami iš
provokuoti, nesigaili paskleis- j 
ti įvairiausių prasimanytų gan
dų, kad apšmeižus vyriausybę 
ir sukėlus visuomenėje lyg ne- ‘ 
sutarimą bendrame tėvynės va
davimo darbe. Bet dėka musų 
vyriausybės šaltakraujiškumo 
ir mokėjimo orientuotis viskas 
buvo išlyginta. Keletas ne-, 
nuoramų pasodinta į šaltąją.

“Dabar viskas galima saky
ti yra atslūgę. Valstybinis gy
venimas eina pilnu tempu. Pas
kutinėmis dienomis su Lenkais I 
eina pasitarimai dėl tolimesnių 1 
diplomatinių santikių ir darbų. |

“Prasidėjo dabar Lenkų de
legacijų lankymas musų laiki
nos sostinės Kauno. Jie labai 

i stebisi musų teatru ir bendrai 
visa pažanga ir kultūra. Sako 
jie Varšavoje sėdėdami visai 
kitaip įsivaizdavę Lietuvą.

“Ko Lenkai per tolimesnes 
derybas nuo Lietuvos reika
laus parodys ateitis. Nuo pas
kutinių įvykių Lietuvių tauta 
susicementavo, ir toliau jokie 
Lenkų grasinimai musų nepa
baugins. Mes didžiosios Lietu
vos Lietuviai esame dėkingi 
jums, broliai Amerikiečiai, kad 
pavojaus valandoje esate mo
raliniai ir materijaliniai su mu
mis. O 
drąsina 
budėti 
landoje 
sunkiai

Tėmykit 
žinias apie 
išeivius nemokamai. Viskas ko 
reikia tai parašyt pilną padavi
mą apie mirusį Lietuvį ir pri
siųsti Dirvos redakcijai.

Rašant reikia paduoti pilnus 
vardus ir Lietuviškas pavardes 
vyrų.

Vedusiai moteriai mirus, rei
kalinga paduoti jos pavardė po 
vyru ir po tėvais.

Vaikų mirimą paduodant rei
kia pažymėti ir jų tėvų var
dus.

Paskui viskas seka vienodai 
visiems:

Amžius .....................
Mirimo diena ir mėn...........
Adresas ...............................
Iš kur iš Lietuvos i.............

kaimas ............. •...............
parapija ...........................
apskr .................................

Kiek metų Amerikoj ..........
Kokie liko artimi giminės.
Reikalinga gauti kuopilnes- 

nių žinių, nes nepilna, nepatie- 
•eika-, 
ver-1

visi: Dirva priima 
mirusius Lietuvius

GOTAUTIENĖ Ona (Ambra- 
zevičiutė), mirė Balandžio 
mėn., Waterbury, Conn. .

PAVILIONIENĖ Elzbieta, pu
sės amžiaus, mirė Balandžio 
28, Chicagoje. — Rokiškio 
ap., Kvietkų par., Gykonių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 
24 metus.

JANCAUŠKAITĖ Marytė, 11 
mėnesių, mirė Balandžio 28, 
Maizville, Pa.

PR1CEVIČIUS Jonas, mirė 2 
Gegužės, VVaterbury, Conn.. 
sulaukęs gana seno amžiaus. 
Waterburyje išgyveno 50 m.

GRIŠIENĖ Anelė, 42 metu, mi
rė Baalndžio 24, Worcester, 
Mass.

BERNOTAS Karolis, rastas su
pjaustytas prie geležinkelio 

bėgių, Kovo 27, Santa Fe, Ar
gentinoje. Paėjo nuo Ute
nos.

BIJANSKIENĖ Ona, mirė Ge
gužės 5 d., Chicagoje. — Bi
rutės Choro vedėjo motina.

BAUMYLA Jurgis, 25 
mirė Bal. 22, Lowell, 
kur buvo

VILEIŠIUS 
mirė Bal. 
kur buvo

ŠIUKŠTIENĖ F., palaidota 30 
Balandžio, Lowell, Mass.

ŠVENCIONIENĖ R. (Kmilnic- 
kaitė), palaidota Bal. 30 d., 
Loveli, Mass.

! SENUTA Juozas, mirė Bal. 27, 
Washington Terrace, Pa.

KUNIGONIENĖ Magdė, mirė 
Bal. 28, Wilkes-Barre, Pa.

SIMNIŠKIS J., mirė Gegužės 
2, Brooklyn, N. Y.

JAKUBONIS Jonas, 55 metų, 
mirė Gcg. 4, Chicagoje. — 
Tauragės apsk., Batakių m. 
Amerikoje išgyveno 35 m.

metų,
Mass.,

tas dar labiau mus pa- 
ir įpareigoja pasiryžti 
tėvynės pavojaus va- 
ir neatiduoti niekam 

iškovotos laisvės.’’
DETRCIIMICH.

tėvelių ir gi- 
iškilmėse ir 
visą kraštą. 

Dzūkiją, Sęi-

Jie turi gasolino stotį 
ir užkandžių užeigą 

vietoje. Daro gerą 
įstaiga randasi 1563 
Blvd., arti Zepelino

Laimingos jiems klo-

Beleckienę lankėsi 
Janulevičius 

Trumpai 
atgal.
Jankauską

iŠ
pa-

bu-
Versiackas, 

su žmona ir

amžiaus;
Velionė 

Jadžiotų i
Kalnas. I

IŠVYKSTA LIETUVON
Gegužės 28 d. Juozas Tumas 

su žmona sėda į laivą Nevv 
Yorke ir keliauja su Lietuvių 
ekskursija į savo tėvynę pasi
viešėti tarp savo 
minių, dalyvauti 
pamatyti plačiau 
Tumai keliauja į
nu apskr., šventažerio vai.

Gegužės 14 d., pp. Bražins
kų namuose jų draugai suren
gė jiems atsisveikinimo ir iš
leistuvių pramogėlę, palinkėda
mi smagios kelionės. Dalyva
vo virš 20 asmenų, daugiausia 
Dzūkiškų šeimynėlių.

Tumas yra Dirvos skaityto
jas, ir išvykdamas į tėvynę ne
siskiria su Dirva: persirašė ją 
i savo gimtinį kraštą, kur ją 
gaus ir galės skaityti, o kai 
gryš, vėl kartu su Dirva su- 
gryš į Detroitą.

Tumams linkėtina laimingos 
kelionės ir geriausių įspūdžių 
tėvynėje Lietuvoje, iš kurios 
nėra dar nei dešimts metų kaip 
atkeliavę, bet jau pasiilgo.

Visų Draugužis.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apsvietą.

(Urbono buvo atsiklausta ar 
ištįkro Lietuvos valdžia perse
kioja ten dvasiški ją ir katali
kybę, kaip čia katalikiški laik
raščiai rašo bei nekurie kuni
gai šaukia, štai kaip atsaky
ta):

“Delei buk tai musų vyriau
sybės persekiojimo dvasiškijos 
tai grynas melas. Lietuvos 
valdžia kunigams moka algas, 
skirią tam tikras sumas pinigų 
bažnyčių statymui, duoda miš
ko medegos, ir paskutiniu lai
ku įsileido Kun. Mironą į mi
nisterių kabinetą. Tai kur čia 
persekiojimas? Viskas tiktai 
šmeižtai.” I). Rcp.

kiant visų viršpažymėtų r< 
lavimų, žinia buno menkos 
tės skaitytojui.

Siųskite šiuo adresu:
DIRVA 

6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

KULIKAUSKAS Juozas, 
mirė Clevelande Gegužės 

t IIECKER Rožė (Padegimaitė), 
26 metų, mirė Clevelande 15 
Gegužės. Duktė Adomo ir 
Rožės Padegimų.

KUBILIENĖ Barbora, 56 m., 
mirė Gegužės 14, Youngs- 
tovvn, O. Amerikoj pragy
veno 34 metus. Paiikd vy
ras, šešios dukterys ir du 
sunai. Mirties , priežastis— 
kraujo užnuodijimas nuo įsi- 
pjovimo piršto.

ylLIŲS Izidorius, pusamžis, 
mirė Bal. 27, Chicagoje. — 
Iš Raseinių m. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

ZIGM ANTAITIS Jonas, mirė 
Bal. 28, Chicagoje. — Pane
vėžio aps., Krekenavos par., 
Dambuvkos kaimo.

MILKER1S Juozas, pusamžis, 
mirė Chicagoje, Balandžio 
30. — Tauragės ap., Sarti
ninkų par. Amerikoj išgy
veno 35 metus.

NOREIKA Ignas, 
mirė Gegužės 1, 
— Šiaulių apsk. 
išgyveno 35 metus.

BALTUŠKA Jonas, pusamžis, 
mirė Gegužės 4, Chicagoje. 
— Panevėžio ap., Truskavos 
par. Amerikoje išgyveno 30 
metų. , . .

LILEIKIENĖ Rozalija (Rama
nauskaitė), mirė Gegužės 3, 
Chicagoje. — Tauragės 
Vainuto p., Grigališkės 
mo.

GALDIKAS Antanas, 28 
tų, mirė Gegužės 3, Chica
goje, kur buvo ir gimęs.

PAULAUSKIENĖ Marijona, 
45 metų, mirė Balandžio 24, 
Nevv Britain, Conn.

63 m.
17.

pusamžis, 
Chicagoje. 
Amerikoje

ap.
kai

me-

AMBRIDGE, PA.
AMBRIDGE, Pa. — šio ne

didelio miestelio Lietuviai dar
bininkai, užjausdami Lietuvos 
pastangoms išlaikyti savo lai
svę ir nepriklausomybę, suau- 
kavo $18 Lietuvos Ginklų Fon
dui. (Kitame numeryje bus 
plačiau apie tai).

• KUOMET laike pasaulinio 
karo buvo nuskandintas Angli
škas laivas Lusįtania, su juo 
žuvo 1198 asmenys. Dėl toj 
nuskandinimo svarbiausia S. I 
Valstijos įstojo j karą.

ir gimęs. 
Jonas, 16 
22, Lowell, 
ir gimęs.

metų,
Mass.,

DU JAUNIKIAI SAVI-
NASI NAŠLĖS

VAIKUS
CHICAGO. — čie viena Ita

lė našlė, kuri turi 12 kitų vai
kų, sulaukė dvynukų.

Tuos vaikus pradėjo savintis 
du Italai vyrai, kurie vienas ir 
kitas prie tos našlės mergino- 
si. Ir vienas ir kitas sakosi 
e:.ąs jos kūdikių tėvas, norė- 
d. mi kad teismas tam ar tam 
pripažintų priklausomybę prie . 
veikų, kad galėtų gauti progą 
tą našlę vesti.

Tai dar pirmas atsitikimas 
kad vyrai prisipažysta tėvais 
svetimos moteries vaikų, ir net 
du vienu kartu. .. .

Abu tie vyrai yra bedarbiai, 
bet jaučia galėtų išgyventi su 
ta moterim ir jos 14 vaikų, 
gaudami iš miesto pašalpą. .. .

T t X

Būrimo kortas, naujo išlei- 
(limo su išspausdintais Lie-$ 

$ tuviu kalba būrimais ant

KAS Nori
J.

|Ž ~ :____

X kožnos kortos, taipgi infor- 
į maciias apie astrologiją iš- 
’j- siunčiam gavę delarj. (20)

Adresuok:
JOHN ZRADA 

1638 W. 18 St. Chicago, UI.5:

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

UJURIŲ DVARAS su veikiančia spirito varykla pilnu ircn- 
gimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemės apie 100 ha. 
dutinio amžiaus miško apie 48 ha ir durpės apie 3 ha. 
dvaro lauką teka mažas upelis.

ŠACUNŲ-J ACK AIčIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais, 
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 1% ha parko, per dvaro lauką teka upelė Sulcva.

BAIiDONIšKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos 
apie 60 ha. Dvaro laukai rubežiuoja su apskrities 
laukais.

Veikiantis minorinis valcų MALŪNAS, su pilnu 
mu. žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 IIP, 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam 
simokėjimą. Dėl smulkesnių

J. VENCIUS
Kaunas
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Vi- 
Per

žemės 
miesto

įrengi-

turtui galima padaryti nedidelį la
žinių kreipkitės į (21)
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Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS ŽA
DA apšaukti “Sėdė

jimo STREIKĄ”
Tik pamislykit koks pik

tumas žmogų paima kai 
atsisėdęs durnoji sudumoji, 
rašai parašai, neši atneši į 
redakciją, duodi paduodi Į 
rankas pačiam ponui Re
daktoriui, o paskui lauki ir 
nesulauki laikraštyje tavo 
raštų telpanti

Aną Dirvos numerį pa
ėmęs į rankas, vartau, žiu
riu, mano rašto ir mano 
fotigrafijos niekur nesu
randu! O buvau parašęs 
labai gražiai apie mano at
sisveikinimą su gerb. Šon
kauliu ją į Lietuvą išlei
džiant.

Jus gal mislinat kad aš 
sutingau arba nusiminęs 
metavoju savo gerb. Šon
kaulį į Lietuvą išleidęs, ir 
mano galva nedirba. Visai 
ne. Čia kaltė pono Redak
toriaus, ba jis mano raštus 
arba trumpina arba kaip 
kada visai neįdeda.

Paėmė piktumas. Kepu
rę movęs ant galvos, sku
binu pas poną Redaktorių 
reikalaut kad pasiaiškintų 
kodėl mano rašto neįdėjo. 
Nueinu į redakciją ir sa
kau:

— Ar žinai, tamsta, po
nas Redaktoriau, kad ken
ki savo bizniui ir žemini 
mano garbę? — sakau aš.

— Ką bendro turi mano 
biznis su tavo garbe? — 
sako jis.

— Labai daug. Kai ne
talpini Dirvoje mano raštų 
tas kenkia tavo bizniui, ba 
visi skaitytojai nori mano 
raštų. O kai mano raštas 
netelpa mano garbė nu
kenčia, — sakau aš.

— Kada yra svarbesnių 
raštų, nieko nepadarysi, aš 
turiu dėt juos ir tavo rasi
nį nesunaudoti, — sako jis.

— Aš tikrai žinau kad 
už mano raštą Dirvoje nė
ra nieko svarbesnio, — sa
kau aš.

— Klysti, gerb. Spragi
le. Šitaip gali sakyt ir ma
nyt tik siauraprotis egois
tas, kuris tik save geriau
siu pasaulyje laiko. Tu gal 
būt tik savo rašinį perskai
tai kai telpa, o kitų raštų 
visai neskaitai, — sako jis.

— Kam aš kitų skaity
siu: aš perskaitau savo ką 
parašiau, o kiti kurie pa
rašo tegul persiskaito sa
vo. Man nesvarbu ką kiti 
rašo, — sakau aš.

— Taigi, gerb. Spragile, 
tu save išsiduodi. Pasisa
kai kad esi labai siauro su
pratimo • žmogus, kuris tik 
savo garbe rūpinasi, — sa
ko jis.

— Tamsta, ponas Redak
toriau, manęs neįžeidinėk. 
Aš žinau kas man gera ir 
laikausi savo nusistatymo. 
Aš reikalauju Dirvoje vie
tos savo raštams, o jeigu 
negausiu tai apšauksiu sė
dėjimo streiką, — sakau aš.

— Ha, ha, ha! Sėdėjimo 
streiką? Na tai kur tu sė
dėsi ir ką juo iškovosi? — 
sako jis.

— Sėdėsiu čia pat redak
cijoj ir neisiu tol kol neuž
tikrinsi kad kas numeris 
Dirvoje tilps mano raštai

ir mano fotigrafija, — sa
kau aš.

— Gaila, bet “sėdėjimo 
streiku” nieko nelaimėsi: 
čia ne dirbtuvė, kur dirba 
šimtai ar tūkstančiai dar
bininkų. Tu vienas prieš 
mane vieną, o aš pasišauk
siu šlaviką ir mes abu tave 
išmesim kai bus laikas iš
eiti ir duris užrakinti, — 
sako jis.

— Atsimink, ponas Re
daktoriau, kad su manim 
eis tūkstančiai! — sakau 
aš.

— Kokie tūkstančiai? Iš 
kur jie čia atsiras ir kas 
jie tokie? — sako jis.

— Pamatysi! Užsės ta
vo ne tik redakciją, ale ir 
administraciją, ir spaustu
vę, ir skiepą, ir stogą, ir 
net visą Superiją! — sakau 
aš.

— Vistiek mane juokas 
ima girdint tave taip kal
bant. Kas tokie taip tave 
parems šiame tavo susap
nuotame “sėdėjimo strei
ke”? — sako jis.

— Išlakstys tau juokai 
kai pamatysi minias mano 
sušauktų protestuotojų! — 
sakau aš.

— Nevargink manęs, sa
kyk kokios tos tavo minios 
čia gali susirinkti? — sa
ko jis.

— Kokios? Ūki tūks
tančiai Dirvos skaitytojų! 
Jie visi nori kad Dirvoje 
tilptų mano raštai ir mano 
abrozėlis! Suvažiuos visi 
vietiniai, visi Akroniečiai, 
Daytoniečiai, Youngstow- 
niečiai, Detroitiečiai, Pitts- 
burgiečiai, Scrantoniečiai, 
Chicagiečiai, Newarkiečiai, 
New Yorkiečiai, Bostonie
čiai, Waterburiečiai, Wor- 
cesteriečiai, Kaliforniečiai, 
Torontiečiai, M o n t realie- 
įiai, ir iš visų farmų, valsti
jų ir valstybių! Juk visur 
pilna Dirvos skaitytojų, ar 
ne? — sakau aš.

— Taip, tavo teisybė. Iš
tikro tu savo pusėje turi 
dideles minias rėmėjų. Tu 
galėtum su jais laimėti jei
gu jie visi tave paremtų, — 
sakau aš.

— Žinoma kad parems. 
Pats, ponas Redaktoriau, 
man kartą prirodei kad jie 
visi pirmiausia tik mano 
raštus skaito. Taigi, aš tu
riu didelę minią su savim. 
Turi pasakyt man aiškiai 
ir tikrai: ar daugiau neat- 
metinėsi mano raštų? Jei
gu negausiu patenkinančio 
atsakymo, tuoj šauksiu vi-1 
sus skaitytojus į “sėdėjimo 
streiką”! — sakau aš.

— Labai gerai, sutinku, 
— sako ponas Redaktorius, 
nusigandęs.

— Ale kaip tu Dirvos 
skaitytojus po visą Ameri
ką pasieksi ir sukviesi į ta
vo “sėdėjimo streiką” kad 
ponas Administratorius tu
ri visų jų adresus užraki
nęs? — įsikišo gerb. šlavi
kas.

Aš apie tai nepagalvojau.
Ale aš vistiek mislinu kad 

aš poną Redaktorių gana 
įbauginau ir jis daugiau ne
atmes mano raštų!

RYGOJE terpetino fabrike 
Olšinis surado kad iš tam tik
ro aliejaus galima išdirbti vai
stai džiovai gydyti. Išradimą 
tirti pavedė Dr. Darziniui, Uni
versiteto bakteriologui, kuris 
patyrinėjęs ir dar patobulinęs 
išradimą, išvyko į Paryžių ir 
Pasteuro Instituto atitinka
miems toje srityje autorite
tams padeda gyduolę vystyti 
iki galimai aukščiausio laips
nio.

• GUIANOJE, moterys taip 
nemėgsta nieko rankose neš
tis, kad net ir laišką nešdamos 
užsideda ant galvos ir užspau
džia jį plyta kad nenukristų.

• KANSAS valstijoje išpli
to sliekų auginimo industrija, 
žuvautojams nereikia rūpintis 
jieškoti sliekų, perka juos ga
tavai surinktus.

DIRVA

Dalyvaukit Olimpijadoje RAD'°geguzes^S BUS
LIETUVOS ĮGALIOTO PASIUNTINIO P. ŽADE1KIO KVIETIMAS IR -----------

RAGINIMAS AMERIKOS LIETUVIAMS IR JAUNIMUI Programas bus jau šj Šeštadienį, nuo 2:30 vai.
---------- po pietų New Yorko laiku; nuo 1:30 po pietų

Išvažiuoti Turi apie Lie- 
pos 1 Dieną

Lietuvių Pirmoji Tautinė 
Olimpijada tikrai įvyksta Lie
tuvoje šią vasarą nuo Liepos 
(July) 17 iki galč mėnesio. 
Lietuvos sportininkai-atletai ir 
jaunimas išsijuosęs ten rengia
si kaip savo geriausiai paro
dyti, taip ir broliškus svečius 
iš artimų ir tolimų pasaulio 
kraštų pasitikti. Olimpijados 
laukia visa Lietuva, ypač kad 
tai bus pirmoje olimpijada Lie
tuvos padangėje. Olimpijadų 
idėja yra sena; jau Graikai 
keletą šimtmečių prieš Kristaus 
laikus rengė sporto lenktynes, 
kuriose dalyvaudavo atletai iš 
visų Graikiškų kolonijų. To
kios olimpijados buvo tais lai
kais ir dabar yra pagrystos 
tautinės vienybės idėja. Seno
vės Romėnai, pasaulio valdyto
jai, irgi aukštai įvertindavo 
sporto reikšmę ir sporto olim- 
pijadas, — jie sakydavo: in 
corpore sano, mens sana — 
sveikame kūne sveikas protas!

Amerikos Lietuvių jaunimas 
šioje Dėdės Šamo šalyje yra 
aukštai iškėlęs sporto vėliavą 
ir keliais atvejais yra apsivaini
kavęs garbės vainikais. Visus 
juos Lietuva kviečia apsilanky
ti Pirmosios Tautinės Olimpi
jados proga: Lietuvos konsu
lai iš New Yorko ir Čikagos 
jiems išsiuntinėjo pakvietimus 
ir Lietuvos sportininkai tikisi 
turėti savo tarpe tokius gar
bingus svečius, kurių čia nei- 
įvardysiu, bet kurių vardai 
Amerikos sporte užrašyti auk
so raidėmis.

Amerikos Lietuvių susidomė
jimas Lietuvos Olimpijada pra
deda išsisiūbuoti, ypatingai ačiū 
energingoms pastangoms čika- 
giečių: konsulo p. Daužvardžio, 
teisėjo žurio ir daugelio kitų 
jaunimo rėmėjų ir sporto mė
gėjų, kaip iš Čikagos, taip ir 
iš kitų miestų. Pono J. T. žu
rio, Čikagos miesto teisėjo, va
dovaujama nesenai pradėjo veik
ti Amerikos Lietuvių Atletikos 
Sąjunga: American Lithuanian 
Athletic Association: 105 W. 
Madison Street, Room 1905, 
Chicago, Illinois. šios organi
zacijos tikslas yra išaiškinti 
Amerikos Lietuvių visuomenei 
kad kiekviename mieste sudary
tų Atletikos Draugijas, kurios 
pasirūpintų pasiųsti į Lietuvos 
Olimpijadą savo geriausius at
letus. šiam tikslui, kiek mums 
yra žinoma, talkininkauja p. 
J. B. Bordeno vadovaujamas 
Sporto Komitetas Čikagoje, p. 
G. C. Venslovo vadovaujamas 
Clevelando Lietuvių Sporto Klu
bas ; Simonas Paukštis, Penn- 
sylvanijos Universiteto futbo
lo instruktorius iš Philadel- 
phijos; taipgi Pittsburgho, Wil- 
kes Barre, Scrantono rodos dar 
Detroito, Baltimorės ir Brook
lyno visuomenės komitetai. Tik 
iš Naujosios Anglijos jokių ži
nių nesigirdi. Kai kur komi
tetas rūpinasi savo geriausiems 
atletams surinkti reikalingą fi
nansinę paramą kelionei (tik 
kelionei ten ir atgal, nes buvi
mas pačioje Lietuvoje Olimpi
jados metu jiems nieko nekai
nuos), kai kur gi patys spor
tininkai žada vykti savo lėšo
mis. Tarpe Čikagos biznierių 
yra atsiradę tokių mecenatų 
kurie pasižadėjo aprūpinti ke
letą atletų-delegatų. Iš Lietu- 
Liet Spaudos Klubo susir 
vos Vyčių organizacijos irgi kai 
kas tikisi Olimpijadoje daly
vauti.

Vis tai yra labai džiaugsmin
gi faktai. Yra pagrindo tikėti 
kad Amerikos Lietuvių sporto 
reprezentantų skaitlius Pirmo
je Tautinėje Olimpijadoje pa
sieks bent 25. Olimpijados da
lyvių išlydėjimas turės įvykti 
jau Birželio (June) mėnesio ga-

le. Tatgi laiko visai mažai be
liko. Padarykite paskutines 
pastangas kad gražus darbas 
butų gražiai užbaigtas.

P. ŽADEIKIS.
Lietuvos Pasiuntinys 

Washington, D.C.
1938. Gegužės 20 d.

CHICAGOS KOMITE- 
TETO DARBUOTĖ

ALA SĄJUNGOS DARBUOTĖS 
ATBALSIAI

Amerikos Lietuvių Atletikos 
Sąjungai paraginus Lietuvių 
kolonijas siųsti jaunuolius at
letus į Lietuvą dalyvauti Olim- 
pijadoj iškilmingam paminėji
mui 20 metų Lietuvos neprik
lausomybės, visos kolonijos su
judo. Be atskirų kolonijų Chi
cagoje, žinios pareina iš Pitts
burgho, Clevelando, Rockfordo, 
Harvey, net iš Naujos Anglijos 
ir Wyomingo Klonio, kad ir ten 
visur skubinai rengiama po vie
ną ar du atletu siųsti į Lietuvą. 
Tarpe daugelio kandidatų ke
liauti į Lietuvą yra net ir gar
susis futbolininkas Joe Beinor, 
pernai išrinktas sporto žinių 
laikraščio redaktorium; diktas 
vyras, virš 6 pėdų augštas, 
sveriantis suvirš 200 svarų.

KIEK ATLETŲ CHICAGA 
PASIŲS?

Chicagos miesto Lietuvių ko
lonijos jau gali pasiųsti būrį at
letų, kokiam kelionę apmokėti 
turi lėšų. Tačiau pageidauja
ma kad susidarytų galimybių 
pasiųsti didesnį būrį, todėl ALA. 
Sąjunga stengiasi sukelti dau
giau lėšų. Tam tikslui rengia
ma naktinę Gegužinę, kuri 
įvyks 10 Birželio vakare. Bus 
duotas platus programas su 
sporto žaislais ir kitokiais mar
gumynais.

ALA SĄJUNGOS DARBUI 
PARAMA

Kddangi Amerikos Lietuvių 
Atletikos Sąjunga pasiėmė

DZUKV SENOVĖS 
DIENOS LAZDI
JUOSE IR SEI

RIJUOSE
šią vasarą Lazdijuose ir 

rijuose ruošiama Dzūkų Seno
vės Dienos.

Dienų programas' sudarytas 
labai platus, įvairus ir įdomus. 
Svarbiausis senovės dienų pro
gramo punktas bus parodos. 
Jose bus atvaizduota senovės 
Lietuvių darbai, ūkio įrankiai, 
liaudies meno dirbiniai, įvai
rus audiniai, ir kita.

Iškilmių metu bus 
Dzūkų šokiai, dainos, 
ir kiti papročiai.

Senovės dienoms 
jaunimas, ūkininkai,
kai ir kiti gyventojai.

Lazdijų ir Seirijų miesteliai 
tvarkosi, puošiasi, tikėdamiesi 
susilaukti daug svečių. Tsb.

Sei-

parodyta 
vestuvės

ruošiasi 
darbinin-

veikti tautiškos idėjos darbą, 
tat yra žmonių kurie tą darbą 
įvertina ir supranta jo tikslą. 
Tokių žmonių būrelis atėjo 
ALA. Sąjungos talkon, parem
ti tą darbą ne vien savo prita
rimu ir pagyrimu, bet ir pini
gu. Bankininkas Justinas 
Mockevičius; pramoninkai Juo
zas F. Budrikas, Jonas Juodei- 
kis, Stasys Balzėkas ir Cook ap
skričio sekretorius M. J. Flynn 
(svetimtautis), visi jie pasiry
žo prisidėtis su žymia auka; 
kiekvienas jų pasiėmė apmo
kėti vienam Lietuvon keliau
jančiam Lietuviui atletui ke
lionę į abi pusi: į Lietuvą ir 
atgal.

Tai pavyzdis kitiems Lietu
viams pramoninkams ir Lietu
vių draugams svetimtaučiams.

šitas prakilnių Chicagiečių 
duosnumas turėtų paskatint ir 
kitus musų pramoninkus, nevien 
Chicagoje, bet ir kitur.

ALAS. Korespondentas.

IŠ LIETUVIU SPAUDOS KLUBO 
SUSIRINKIMO

NEW YORK. — Lietuvių 
Spaudos Klubas laikė savo mė
nesinį susirinkimą Gegužės 13, 
SLA. name.

Kilo vėl klausimas dėl musų 
Lietuvių kraštutinių srovių 
Amerikoje spaudos nešvarios 
taktikos, kurie skleidžia me
lagingas žinias apie Lietuvą ir 
neigia Lietuvos valdžią, tuomi 
žeminant Lietuvos autoritetą 
tarpe svetimų tautų, ypač mu
sų kaimynų priešų, ir kenkiant 
Lietuvos interesams.

Buvo raportas klausime Lie
tuvių filosofo Vydūno, kuris 
Vokiečių įkalintas be jokios 
priežasties, ir. apie kurį mažai 
kas rūpinasi. V. F. Jankaus
kas perskaitė savo paruoštą 
rezoliuciją, kuri yra pritaiky
ta Angliškai spaudai. Rezo
liucija tapo priimta. Iš Jan
kausko paaiškėjo kad šiuo rei
kalu sunku ineiti į Amerikoniš
ką spaudą, nes Vydūnas nėra 
žinomas pasaulinėje spaudoje. 
Patariama kad Lietuvių spau
da daugiau keltų šį klausimą, 
ir kad Lietuvių kolonijose or
ganizacijos padarytų savo pa
reiškimus, nes greita pagalba 
reikalinga.

A. B. Strimaitis pakėlė klau
simą link Kun. Dr. Bartuškos 
išleistos knygos “Kryžiaus Ke
liais į Lietuvos Nepriklauso
mybę’’, buk jis nelabai 
gai nušviečia Amerikos 
vių tų laikų darbuotės 
ją, ypač surinktų aukų
vos baduoliams, Lapkričio 1 d. 
1916 metais, kurios buvo per
duotos Raudonajam Kryžiui.

Tačiau neturint šios knygos 
po ranka, reikalas tapo atidėtas 
sekančiam susirinkimui.

Klubo narys, Kun. A. Milu
kas, užkvietė visus šio klubo 
narius pas save į svečius, tur 
būt jo vardodieniui apvaikščio
ti, sekmadienį, Birželio 12 d.

Kvietimas priimtas.

teisin- 
Lietu- 
istori- 
Lietu-

Clevelando ir Chicagos laiku. — Kalbą 
programe sakys Konsulas P. Daužvardis

Chicagos Pirmyn Choras, ku
ris Birželio 11 d. išplaukia į 
Lietuvą per Nevv Yorką, duo
da radio koncertą visai Ame
rikai per NBC stotį Chicagoje 
šį šeštadienį po pietų, Gegužės 
28 d., per 15 miliutų.

4. ‘Turi Katinas Katukę’,
5. ‘Lietuviais Esame Mes 

Gimę’.
šiame programe trumpą kal

bą sakys Chicagos Konsulas 
P. Daužvardis.

PROGRAMAS: Choro va
das Kazys F. Steponavičius 
praneša kad bus išpildyta se
kantis programas:

PROGRAMO LAIKAS: nuo 
2:30 vai. po pietų rytinių val
stijų vasaros pagreitintu lai
ku.

1. ‘Tykiai Nemunėlis Teka’, 
‘šviesi Naktis Mėnesiena’, 
‘Oi Motule Ma’,

2.
o •J.

1:30 vai. po pietų Clevelan
do ir kitų miestų laiku kur nė
ra pagreitintas laikas, ir tuo 
pat laiku Chicij*>je.

Patariama: Decoration Die
noje (Kapų puošimo dienoje), 
Gegužės 30, aplankyti mušti 
veikėjų kapus, nuvežti gėlių 
ant kapų Vilmonto, buvusio L. 
Tautinės Tarybos pirmininko, ! 
kuris daug darbavosi Lietuvos j 
nepriklausomybei, o dabar vi-, 
sų užmirštas. Taipgi aplanky- i 
ti kapus J. J. Paukščio ir K. 
Brazio, Vienybės leidėjų.

Tapo priimtas naujas narys j 
į klubą, Adv. 
iš Brooklyno.

Susirinkime 
Chicagietis J. 
ris pranešė jog Chicagos Lie
tuvių Vaizbos Butas rengia iš
leisti Lietuvių biznierių sura
šą, apimant ir kitų Amerikos 
kolonijų Lietuvius biznierius, 
prekybininkus. Pradžiai sako 
turi sukelta apie tūkstantį do
larių, bet 'dar nesuranda kas 
apsiimtų tą leidinį tvarkyti ir 
redaguoti.

Susirinkimo koresp.
V. Ambrazevičius.

R. J. Urevičius,

lankėsi svečias
P. Varkala, ku-

KAS NORĖTŲ susirašyti su 
manim kokiais reikalais Lietu
voje, kaip tai pirkimais ar par
davimais ūkių, dvarų ir tt. ra
šykit nauju antrašu. Aš persi
kėliau į Pittsburghą.

Bronius G. Jakenta 
2123 Tustin St. Pittsburgh, Pa.

PAJIEŠKAU Antaną Diške- 
vičių, iš Balbieriškio. Turiu 
svarbų reikalą. Su juo kartu 
atvažiavom iš Anglijos 1906 

Prašau atsišaukti. (21) 
M i kolas Radauskas 

5713 Linwood avenue 
Cleveland, Ohio.

m.

PARSIDUODA ŪKĖ (far- 
ma), 24 akrai, graži vieta, prie 
valstijinio vieškelio, 3 mailės 
nuo miesto; gera žemė. Kaina 
$1,200. Reikia įmokėti $500. 
Nevedusį priimsiu iš pusės į 
šios ūkės biznį. Daugiau ži
nių klauskit laišku.

J. Dermeitis, 
R 3 Box 208 Caro, Mich.

motorlaiviu 
1 d. iš Nevv 
per Gothen- 
o iš ten lai-

EKSKURSIJA I LIE
TUVĄ LIEPOS 1

šiomis dienomis, Gegužės 28, 
išplaukia geras buris Lietuvių 
į Lietuvą, švedų Amerikos Li
nijos modernišku motorlaiviu 
Gripsholm. ši ekskursija eis 
tiesiog į Klaipėdą, be persėdi
mo į kitą laivą. Numatoma 
pasieks Klaipėdą Birželio 9 ry
te.

ANTRA švedų Amerikos Li
nija Lietuvių ekskursija iš
plauks tuo pačiu 
Gripsholm Liepos 
Yorko į Klaipėdą, 
burgą-Stockholmą,
vu Marieholm į Klaipėdą.

švedų Amerikos Linija pa
laiko nuolatinį susisiekimą tarp 
New Yorko ir Klaipėdos, per 
Gothenburgą, Švediją. Kelio
nė prasideda ir baigiasi švedų 
Amerikos Linijos laivais. Va
žiuokit per Lietuvos uostą 
Klaipėdą.

šią antrą ekskursiją Liepos 
1 dieną vadovaus V. Mučins- 
kas, švedų Amerikos Linijos 
Lietuvių skyriaus vedėjas. Ek
skursijos užgirtos Liet. Laiva
korčių Agentų Sąjungos Ame
rikoje.
' Rezervuokit sau vietas eks
kursijai Liepos 1 d. per savo 
artimiausį Lietuvį laivakorčių 
agentą.

Turizmo Propagandistas.

Kviečiame i Talką!
Visus Lietuvius skaityti, ra
šyti ir garsintis LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE. Eina Phi- 
ladelphijoje du kartu per 
mėnesį. Kaina metams .$1.

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 North 6th Street 

Philadelphia, Pa.

Svarbus Pranešimas
Philadelphijos Lietuvių Ka

talikų Bažnyčios Konstitucija 
baigta spausdinti, labai įdomi, 
32 pusi, knygutė, aiškinanti 
šios Bažnyčios siekius ir už
duotis, po kokia jurisdikcija 
ji veikia ir tt. Norintieji susi
pažinti su musų nepriklausoma 
Bažnyčia ir jos veiklą įsigykit 

Konstituciją. Kaina tiktai 
su prisiuntimu.

Kun. J. J. Zittas
Reed St. Philadelphia, Pa.
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LEHMAN 
& LEIGH
Dirbtinu Kūno Daliu 

SPECIALISTAI 
Taisymai 

Visokių išdirbimų.
212 Blackstone Bldg. 
1426 W. 3rd Street 

Cleveland Ohio.
Seniausia Firma Clevelande 

Įsteigta 1906
Telef. MAin 0745
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RENGIA EKSKURSIJĄ

! LIETUVĄ
S. M. LIEPOS—JULY 1 DIENĄ 

Išplauks iš Nevv Yorko

MOTORLAIVIU “GRIPSHOLM” 
i KLAIPĖDA 
Per Gothenburgą—Stockholmą

Iš Stockholmo laivu s. s. “Marieholm” 
Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje
VLADAS MUČINSKAS,
švedų Amerikos Linijos lietuvių skyriaus vedėjas 
Vadovaus ekskursiją iš New Yorko j pat Klaipėdą!
Nuolatinis susisiekimas tarp Nevv Yorko ir Klai
pėdos, per Gothenburgą, Švediją. • Kelionė prasi
deda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.

Kreipkitės J autorizuotą laivakorčių agentą arba

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė., Rockefeller Center, New York, N. Y.

J LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausit eekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS 
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEVV YORK 
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių 
ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas Vietinį agentą arba 
1430 Euclid Avė. Cleveland, Ohio

HAMRRRG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD
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MEKSIKĄ LAUKIA 
ISPANIJOS LIKI

MAS

Gaminama Filmą "Birutes Daina
“Birutės Dainos’’ Filmoje bus Pavaizduoti Budingi Naujosios Lietuvos 

Etapai

DABAR KALBĖKIME APIE PALIAUBAS!

Kaip spėjama tai Meksi
ka gali pavirsti naujojo 
pasaulio Ispanija, su pi
lietiniu karu, svetimų įsi
kišimu ir viskuo.

Prie dabartinio preziden
to, Cardenas, Meksika yra 
gana komunistiška, ir nuo
lat ten pravedama įstaty
mai kurie pakenkia Meksi
kos santikiams su kitomis 
valstybėmis.

Meksika prieš kelias sa
vaites suvalstybino alie
jaus industriją, atimdama 
ją iš svetimų šalių kapita
lų globos. Dėl to Britani
ja nutraukė su Meksika 
diplomatinius ryšius.

Seniau Meksika yra tu
rėjus kivirčių su kitomis 
valstybėmis. 1861 metais 
ji sulaikė mokėjimą nuo
šimčių už valstybines sko
las užsienyje. Britanija ir 
Prancūzija tuoj nutraukė 
diplomatinius santikius.

Susitarusios su Ispanija, 
jos pasiryžo užimti Meksi
kos teritoriją ir kolektuo- 
ti nuošimčius.

Britanija išsodino 700 
savo kareivių. Ispanija ir 
Prancūzija pasiuntė taipgi 
nemažas ekspedicijas.

Bet kuomet Prancūzija 
pasiryžo pasodinti ant sos
to Maksimilianą Meksikos 
imperatorium, kitos dvi 
valstybės išsitraukė.

Šiądien niekas Washing- 
tone netiki kad Britanija

atveš savo kariuomenę pri
versti Meksiką mokėti už 
aliejų ir atimtą iš Anglų 
nuosavybę. Tokio dalyko 
nebuvo bandyta daugiau po 
to kai anuomet Suv. Vals
tijų sekretorius Seward pa
reikalavo Prancūzijos iš
traukti savo kareivius iš 
Meksikos, arba ne, ir Mak- 
similianas buvo pastatytas 
prie sienos ir sušaudytas.

Bet dabar yra kitokių 
būdų įsikišti į kitos šalies 
reikalus, kaip parodo Ispa
nijos tragedija. Europa ga
li sulaikyti visokią pagalbą 
teikus. Iš kitos pusės, yra 
Monroe Doktrina, kuri ne
leidžia už jūrinėms valsty
bėms kištis į» Amerikos val
stybių reikalus. Ta doktri
na išaiškinama šitaip: Jei
gu Suv. Valstijos nenori 
kad Britanija arba kitos 
valstybės siųstų savo ka
riškus laivus į Meksiką, ar 
daryti ką kito tam pana
šaus, jos turi pačios dary
ti ką nors apsaugojimui ki
tų šalių teisėtų interesų 
šioje pasaulio dalyje.

Kokių žygių imsis Suv. 
Valstijos tuo tarpu nėra 
žinoma.

Meksikos nutraukimą ry
šių su Britanija palaiko po
litinės Meksikos organiza
cijos ir darbininkai.

JAPONAI pasidirbdino 
lėktuvą kuriuo sumušė re
kordą ilgiausio skraidymo 
be prisipylimo daugiau ku
ro. Tas lėktuvas praskrai- 
dė 7,245 mylias, išbuvo ore 
68 valandas ir 26 minutas.

IŠTRĖMĖ 599 SUKI
LĖLIUS

Brazilijos vyriausybė iš
trėmė į salą, 70 mylių nuo 
krašto, 599 sukilėlius pasi
kėsinusius išversti prezi
dento Getulio Vargas val
džią prieš porą savaičių.

TROŠKIMAS
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D R AĖ JUSI rudenį, prieš SLA. Pildomosios Tarybos 
* nominacijas, Naujienų redaktorius siūlė paliaubas: 
nors kartą, porai metų laiko, liautis tą atkaklią savitar
pinę kovą SLA. narių tarpe, kurią veda ne kas kitas 
kaip musų srovių-srovelių vadai ir vadukai. Nuo to ne
apsakomai kenčia Susivienijimas ir visi Lietuviški rei
kalai Amerikoje.

Nominacijų ir rinkimų laiku nėra galima tikėtis 
“paliaubų” organizacijoje kurioje valdyti nori keleto 
srovių žmonės. Paliaubų nedaro nei/politiškos partijos 
rinkimų metu.

Bet rimtesni žmonės, rinkimams praėjus, laimėju
sieji pasiduoda rankas pralaimėjusiems, padaro paliau
bas, ir dirba bendram tikslui.

Taigi, dabar laikas mums kalbėti apie paliaubas — 
kiek tas liečia Susivienijimą Lietuvių Amerikoje.

Seimas turėtų būti, kaip organas Tėvynė aiškiai nu
rodė, ne kokis kovos laukas, kur delegatai susitiks vie
ni kitiems “kailį pliekti”, bet organizacijos reikalams 
aptarti, geresnių kelių surasti organizacijos auginimui, 
stiprinimui, ateities kelių jieškojimui, ir tt.

Ar tam rengiamasi? Išrodo kad ne. Tie kurie ne 
laiku siūlė paliaubas, dabar rengiasi “į kovą” seime.

Seime gali išeiti vėl tik ta pati šešių dienų rietvnė, 
komunistų-socialistų, tautininkų-sandariečių užsikirti
mai už savo srovinius reikalus, o Susivienijimo reikalai 
turės tenkintis tik trupiniais nuo politikierų stalo.

¥ ¥ ¥
Nr. 19-me, Tėvynėje redakcijos straipsnyje "“Didis 

SLA. Veikėjų Pasišventimas” skaitome:
“Vienas komunistų laikraščio redaktorius, paana

lizavęs SLA. Sekretoriaus bertaininę apyskaitą, pareiš
kia lyg apgailetavimą, kad musų Susivienijimo narių 
perdaug miršta ir permaža naujų prisirašo.... esą rei
škia organizacija silpnėja vietoje tvirtėti ir didėti.

“Jei musų Susivienijimas savo veikimui turėtų to
kias pačias sąlygas kaip musų kaimynai — LRKSA. ir 
LDS., tai gal ir butų pamato išvadoms kad musų orga
nizacija nepataisomai nariais mažėja. Musų kaimynus 
remianti spauda jų reikalais rašo tik kūrybine krypti
mi, visuose jų darbuose jiems talkininkauja. O nepri
tariančioji jiems spauda visiškai jų neliečia. Vadinasi, 
musų kaimynai turi visišką spaudos kooperaciją savo 
darbams.

“Tuo tarpu musų Susivienijimas tokių sąlygų netu
ri. Visa Amerikos Lietuvių spauda apie musų Susivie
nijimą rašo tik iš blogosios pusės, kiršindama SLA. na
rius ir veikėjus. Nestinga net labai diskredituojančių 
musų organizacijos padėtį išvadų visų srovių spaudoje. 
O kūrybiniams SLA. darbams beveik jokios kooperaci
jos negaunama iš musų spaudos....”

Šias paskutines eilutes, kaip svarbias ir daug pa
sakančias, pabraukiame.

¥ ¥ ¥
Išrodo lyg Susivienijimas Lietuvių Amerikoje rū

pėtų ir socialistams ir komunistams ir jų vadams. Ta
čiau jie šioje organizacijoje priklauso dėl to kad gali 
skverbtis prie tos organizacijos turto ir vadovybės.

Komunistai 1930 metais buvo pabėgę nuo SLA., ta
čiau socialistai, kuriems vieniems pasirodė pavojinga su 
tautininkais-sandariečiais kovoti, prisiviliojo komunis
tus atgal, sudarė “bendrą frontą”, ir varo savo “užka
riavimo” darbą. Mat, Susivienijimas perdaug turto tu
ri kad palikti jį ramybėje.

Katalikų Susivienijimas ir bolševikų nuosavas Dar
bininkų Susivienijimas nėra užkabinėjami tautinės spau
dos: ji juos visiškai palieka ramybėje.

Socialistai ir komunistai negali palikti tautiško Su
sivienijimo ramybėje todėl kad čia yra ir turto ir šiltų 
vietelių, kurios jiems malonios. Jie palengva tikrinosi 
ir persitikrino kad Susivienijimas yra “jų organizacija”, 
ir lyg knisiai lenda į ją labiau ir labiau. Jų spauda ta
čiau daro viską aršiausio ir kenksmingiausio šiai orga
nizacijai. Išrodo kad jų užsimojimas yra arba visai ją 
pasigrobti, arba sugriauti, kad niekam neliktų, — kaip 
komunistų visame daroma.

Visuomenė, tikėdama tais blogų norų rėksniais, ku
rie dėl savo pilvo ir tautos himną jau gieda, ir kaip kur 
garsiai bliauja “Pulkim ant kelių....”, kur mato gali 
prilvsti prie katalikų, — juos paremia.

Taigi, jeigu socialistams taip rupi Susivienijimo iš
laikymas kaip jie prie jo skverbiasi, laikas pagalvoti: 
ar nori paliaubų Susivienijime ir jieškoti būdų jo augi- 
nmui ir stiprinimui, arba reikės jieškoti kokių nors rim- j 
tų išvadų.

Taip kaip dabar yra, amžinai tęstis negalės.

IETUVIšKOS filmos “Birutės Daina” pa- 
I—1 ruošiamieji darbai jau veik baigti ir laukia 
savo eigos, ši filmą, tikimasi, Kauno ekraną 
galės išvysti apie šių metų Lapkričio pabaigą.

"Birutės Dainos” filmoje bus pavaizduoti 
patys būdingiausi Naujosios Lietuvos etapai.

Tačiau dabartinė laisvoji Lietuva bus sie
jama ir su praeitimi. Knygnečių gadynė taip 
pat bus pavaizduota. Tai pats ryškusis Lietu
vių laisvės pasiilgimo momentas ir jų pastangos 
savo pavergtoje tėvynėje paskleisti spausdintą 
žodį, per kurį buvo pažadinta visų gyventojų 
tautinė sąmonė, kuri gaivališkai pasireiškė ne
priklausomybės kovų metu.

“Birutės Dainos” filmos toks turinys: Lie
tuvis sodietis, tautai esant svetimųjų pavergtai, 
neboja žandarų persekiojimų ir visu ryžtumu 
platina Lietuviškas knygas, šiam drąsiam knyg
nešiui padeda ir jo sūnūs Jurgis. Atsiskleidžia 
ano sunkaus meto ryškus vaizdai, pavergto Lie
tuvio pasiaukojimo persunkti. Knygnešio sū
nūs, baigęs piemenėlio amžių, visa širdimi pri
siriša prie Lietuviškos knygos. Jis nesąmonin
gai įvertina spausdinto žodžio reikšmę ir veržia
si į mokslus. Gimnazija, veržimasis dar toliau.

štai knygnešio sūnų Jurgį jau mes mato
me Rusijoje studijuojantį technologijos moks- 

Laikai keičiasi, masėse vis dažniau pasi
girsta laisvės šukių. Pagaliau Pasaulinis karas. 
Turgis baigia klausyti technologijos mokslus, tik 
nespėja įsigyti diplomo. Rusija gyvena sunkias 
dienas. Pradeda Rusijoje organizuotis Lietuvių 
karių batalijonai. Į juos stoja ir Jurgis.

Paskiau mes jį matome Lietuvoje. Pasau- 
inio karo nualintoje, savanorio uniformoje. Pro 
įkiš praslenka pirmieji nepriklausomybės kovų 
mūšiai. Su Lenkais, su Bermontininkais, su 
bolševikais, štai pats ryškusis Širvintų-Gied- 
raičių kautynių vaizdas. Laukai patrankų išar
ti. išraustos didžiulės duobės. Musų kariai, lai
mėję kautynes, ryžtingais veidais žygiuoja. Ma
tyti nukautų. Ir Jurgis sunkiai sužeistas. Jis 
bėga, sutelkęs jėgų likučius jieškoti atsigerti. 
Tačiau jėgos išsenka ir jis apalpsta. Be sąmo
nės gulintį jį randa ūkininkaitė Birutė. Jurgis 
parvežamas į Birutės tėviškę, čia gydomas. Ji 
sėdi prie ligonio ir niūniuoja Birutės Dainą, 
kurią sukurė A. Miškinis, muzika St. Gailevi- 
čiaus.

lūs.

Plazda tūkstančiai žvaigždelių, 
Plaukia mėnuo dangumi, 
Ir sapnuojančios prie kelio 
Dangstos pirkios naktimi.
O v vienoj mažo j pirkelėj « 
Dar negęsta žiburys.
Ten klūpėdamas ant kelių 
Meldžias busimas karys.
—Dieve, — guodžiasi vaikutis, — 
Didį prašymą turiu:
Nors aš mažas ir silpnutis, 
Padaryk mane kariu.
Tu žinai kiek daug vaikučių 
Laukia sostinės laisvos, 
Kiek broliukų ir sesučių 
Trokšta būt prie Lietuvos. — 
Ir dar Dievui daug kalbėjo 
Musų busimas karys, 
O palangėj ūžė vėjas, 
Ir mirksėjo žiburys.
Dar spinksėjo daug žvagždelių, 
Plaukė mėnuo dangumi.
Tik sapnuojančios prie kelio 
Dangstės pirkios naktimi.

“M.V.” Kazys Sabulis.

KAPŲ GEGUTEI
Kukuoj gegutė žaliuose medžiuos 
Gegužio pumpuruos.
Mirė motutė, sielvartas širdžiai — 
Jau ilsisi kapuos....

Ilgai atminsiu ką ji kalbėjo,
Ką pasakė kadais....
Josios troškimas — numirt norėjo .
Su žibučių žiedais.... 

Atsiekė tikslą: akis užmerkė; 
Kapas žieduos’, išties.... 
Kleve virš kapo gegutė verkė;... 
Man spaudė už širdies....

Gegute, sese, verkiam abu mes, 
Našlaičiai be dalios.
Širdyj vulkanai pas mus nors priges,. 
Bet.... vargas vis sekios....

Neverk, gegute! Sparnais neskėtrauk, 
Palik tyloj kapus.
Nublokš ir mane tos pačios vėtros 
Lyg rudenio lapus....

St. “Ramoviškis” D-tis.

Pasveikęs Jurgis vėl stoja į Naujosios Lie
tuvos atstatytoj ų eiles. Pirmiausia išvyksta į 
užsienį apginti inžinieriaus diplomo, čia (fil
moje bus pavaizduotas ir didmiestis) susipažįsta 
su viena Lenke dvarininkaite. Tarp jųdviejų 
užsimezga draugiški ryšiai. Jurgis pradeda už
miršti Birutę, kurią buvo pamilęs. Tačiau greit 
Įsitikina kad jam nepakeliui su atgyvenusio luo
mo atstove. Jų nuomonės skiriasi. Jis — Nau
josios Lietuvos sūnūs — žiuri į ateitį, o ji gy
vena manieromis, praeitimi. Įsigijęs inžinieriaus 
vardą Jurgis grįžta į besikuriančią Lietuvą. Da
bar jis įsitikinęs, kad žmogus be savo tautos ir 
be savo kultūros nieko sukurti negali. Kaip 
daigas pasodintas kitoje netinkamoje žemėje ne
gali tarpti, taip ir žmogus, išrautas iš savo tau
tos ir priklijuotas prie svetimos kultūros nusto
ja kūrybinių jėgų, lieka bevertis.

Toks yra “Birutės Dainos” turinys. Tačiau 
į jo rėmus bus įdėta veik visa Lietuva. Veika
las prasideda Suvalkijoje, Jurgio tėviškėje, ir 
baigiasi Aukštaitijoje. Skambės liaudies dainos 
Suduvų ir Aukštaičių, 
visų metų, išskyrus žiemą,
Ankstybas pavasaris, kada pradeda tirpti snie
gas, ir pavasario, kada žaliuoja medžiai ir su
žydi sodai, jau yra nufilmuota. Jie filmuoti 
Kauno apielinkėse.

Rugiapjūtė bus filmuojama Biržų apskrity
je, Dauguviečiuose. Taip pat Dauguviečiuose 

I bus filmuojama vasara, kada laukuose bręsta 
j vasarojų marios. Ruduo, ypač vėlyvas ruduo, 
bus filmuojamas Astravo dvare, šalia Biržų, kur 
yra apleista buvusio Tiškevičiaus dvaro pilis.

Filmoje Lietuvos gamta bus ryškiai pavaiz
duota. Taip pat ryškiai bus pavaizduotas Lie
tuvos augimas. Filmos pradžia: kaimo sodyba 
prie vieškelio. Paprasta provincijos stotelė. To- 

i liau — gražios modernios stotys, naujos sody- 
1 bos, našus laukų plotai gerai išdirbtoje žemėje, 
| auganti miestai.

Nepriklausomybės kovų epizodai bus fil- 
Į muojami tose vietose kur vyko kautynės. Pa- 
1 čių kautynių vaizdai nebus pateikti, tik po' kau

Be to, bus pavaizduota 
Lietuvos gamta.

ŠVEDŲ darbininkai raudo
na vėliavas Gegužės 1 dienų 
padėjo į archyvą. Gegužės 1 
dienos seniau' Švedijoje buvo 
švenčiama didžiulėmis demon
stracijomis, nešant raudonas 
vėliavas, didelius plakatus su 
revoliuciniais atsišaukimais.

Dabar švedų darbininkai sa
vo raudonas vėliavas padėjo į 
archivą niekeno neverčiami, 
bet būdami tikrai kultūringi, 
mylėdami savo kraštą, raudo
nų vėliavų ir tuščių revoliuci
nių šukavimų jie patys atsisa
kė. Jie pamatė kad tikras, lai-

mingas gyvenimas visiems val
stybės gyventojams gali būti 
sukurtas ne svetimų, griauna
mų idėjų besivaikant, o spie

giantis po tautinėmis vėliavo
mis ir veikiant tautinės vie
nybės ūbaisiais.

Taigi, dar viena šalis atmetė 
tas idėjas kurios gyvenime ne
įvykdomos, nereikalingos.

• MOZARTAS, garsus Vo
kietis kompozitorius, mirė su
gyvenęs tik 36 metus amžiaus, 
bet paliko net 600 savo sukur
tų kompozicijų.

tynių bus nufilmuotos žygio dainas dainuojan
čios musų kariuomenės kolonos.

Filmą suka Viennos filmų bendrovė “Ek- 
rans”. šiai bendrovei filmą atsieis apie 175,000 
litų. “L.A.” - Simas Miglinas.

DR. J. J. BIELSKIS APDOVANO
TAS ORDINU

Dr. .Julius J. Bielskis
Dr. Julius J. Bielskis šiomis dienomis lan

kėsi Chicagoje ir ta proga Lietuvos Konsulas P. 
Daužvardis jam Įteikė D. L. K. Gedimino ordi
ną trečio laipsnio.

Dr. J. J. Bielskis jau nuo 1915 metų yra 
žinomas Amerikos Lietuvijai, visuomenės dar
buotojas. Jis buvo pirmutinis Lietuvos konsu
las Nevv Yorke, buvo ir generalinis konsulas, 
bet nuo 1926 metų, kuomet Lietuvą pradėjo val
dyti “mažumos”, pasitraukė iš tarnybos.

Dabar Dr. Bielskis gyvena Los Angeles, 
Kalifornijoj. Ten jis atstovauja Prudential Life 
Insurance Kompanijai kaip inspektorius, kurią 
tarnybą eina nuo pat pasitraukimo iš Lietuvos 
diplomatinių pareigų.

Dr. J. J. Bielskis paeina iš Raseinių apsk., 
Tytuvėnų vai., Padeksnio palivarko.

Dr. Bielskis Amerikon atvyko 1908 metais. 
Lietuvoje baigęs pradinę mokyklą, čia toliau tę
sė mokslą, studijuodamas gimnazijoje, paskui 
ekonomiją Northampton Komercinėj Kolegijoj. 
Vėliau pasirinko Naprapatiją, kurią baigė Blu- 
mer Naturopathic College Hartford, Conn., 1915 
metais. Pora metų studijavo teises iki 1919 
"’i'ų George Washington Universitete, Washin- 
gton, D. C. 1921 metai!? ėmė tęsti mokslą to
liau, Fordham Universitete. Pagaliau baigė tei
sių mokslą Lincoln Universitete Kalifornijoje.

Laike pasaulinio karo uoliai dirbo Lietuvių 
tarpe Amerikoje musų tautos darbus. 1916 me
tais buvo Amerikos Lietuvių pasiųstas į Lietu
vą, ir taip pat Pavergtų Tautų Konferencijoje 
Luzerne, Šveicarijoje.

Gryžęs iš Lietuvos, jis aplankė Lietuvių 
kolonijas Amerikoje ir organizavo Lietuvai pa
galbą ir karo nukėntėjusiems pašalpą.

1917 metais, po Amerikos Lietuvių konfe
rencijos, jis įsteigė Lietuvių Informacijos Biu
rą Washingtone, kur veikė iki 1919 metų. Po 
to dirbo kitais reikalais kurie tik galėjo pagel
bėti Lietuvai. Suorganizavo Anglų- Lietuvių 
Brigadą Anglijoje. Yra buvęs Lietuvos Vyčių 
organizacijos prezidentu, ir vyriausiu organiza
torium Lietuvos Sargų.

1929 metais Lietuvos vyriausybė jį pasky
rė Militariu Attacl\e ir vėliau specialiu Finansų 
Sekretorium Amerikoje.

1923 metais jis suorganizavo pirmutinį 
Lietuvos Konsulatą Amerikoje ir buvo pirmuti
nis Lietuvos Konsularis Agentas. Nuo 1924 iki 
1926 metų buvo Lietuvos Konsulu Nevv Yorke. 
RrjhjgLietuL1916126imdamase.ji

Be to, Dr. J. J. Bielskis yra daug rašęs 
Amerikos Lietuvių spaudoje įvairiais reikalais, 
ir dabar dar neužmiršta Lietuvių spaudos, nors 
savo užsiėmime yra nuo Lietuvių atsiskyręs.

Los Angeles mieste dalyvauja su Lietuviais 
ir vadovauja patriotinius parengimus. M.
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EDISON INSTITUTAS MUZEJUS 
IR GREENFIELD VILLAGE

SUSISIEKIMO PRIEMONĖS — NUO 
ARKLIŲ IKI LĖKTUVŲ

Iš padargų, reikmenų ir mašinų skyriaus 
pereini į susisiekimo priemonių skyrių, čia iš
statyta surankioti, kiti naujai statyti, pavyz
džiai visokių vežimų žmonių naudotų susisieki
mui bastantis po Amerikos kontinentą, čia ma
tai įvairius .lengvus vežimus naudotus savo na
mų apielinkėje važinėjimui, ir pasažierinius ku
riais vežiota žmonės iš miesto į miestą per ke
lias valstijas, kuomet geležinkelių nebuvo.

čia išstatyta ir įvairus pradiniai netobuli 
ugniagesių aparatai, iki pačių geriausių.

Surinkta ir keliolikos gentkarčių naudoti 
vaikams vežimėliai, po ko seka automobiliai nuo 
pačių pirmutinių, keistų, juokingų, iki vėlesnių
jų, ir čia matyt daug tokių automobilių kurie 
dabar jau neišdirbami. Matyti pirmutinieji for- 
dukai ir kitokie.

žiūrint į automobilius kurių išdirbėjai jau 
bankrutiję, kurie jau desėtkas ar daugiau me
tų nustota gaminti, žmogus gauni mintį kaip 
prieš tris ir du desėtku metų Amerikoje dau
gelis drąsių žmonių bandė eiti į automobilių ga
mybos biznį ir iš to pralobti, kuomet pamatė 
nekuriuos pasekmingai kylančius ir turtėjan- 
čius.

Labai juokingai išrodė 1910 metų Buick, 
kurį pirmą geriausia atsimenu tais metais, nes 
vos tik atvaiavęs į Ameriką, 1909 metų gale, gy
vendamas Lowell, Mass., matydavau juos išstaty
tus parduotuvėje. Tada jie išrodė tokie puikus, 
ir einant pro šalį visada sustodavau pažiūrėti į 
langus ir norėdavosi vieną jų turėti.... Tais 
laikais tie kurie automobiliais važinėjo turėdavo 
dėvėt iir tam tikrus rubus, nes kelių nebuvo 
gerų, visi dulkėti, na o automobiliai būdavo at
viri. Dabar mes pamatę ką nors važiuojant 1910 
metų Buick’u ir tų metų “mados” rūbais, išrū
dytų kaip baidyklės.... Taigi, keičiasi žmo
nių pažiūros į daiktus.

Pačiame paskiausiame skyriuje, stovi keli 
geležinkelių lokomotivai, “plieno arkliai”, o gre
ta jų — orlaiviai arba lėktuvai, šie taip pat 
surinkta nuo pačių pradinių, silpnų, kurie galė
jo išbūti ore vos valandą-kitą, iki pačių moder
niškų. Stovi čia keli istorięki lėktuvai: vienas 
Admirolo Byrd, kuriuo jis skraidė po šiaurės 
ašigalį, antras lėktuvas jo naudotas tyrinėjime 
pietinio ašigalio, šiuo jisai skraidė ir pasiekė 
pietų ašigalį Lapkričio 28-29, 1929 metais. Pa
statytas čia ir trečias istoriškas lėktuvas — Vo
kiškas “Bremen”, kuriuo Vokiečiai ir vienas 
Airis lakūnas perskrido iš Europos į Ameriką 
keli metai atgal. Tada, dar taip nesenai, kelio
nė iš Europos į Ameriką buvo skaitoma labai 
pavojinga orlaiviais, ir keli kiti lakūnai ban
džiusieji tą padaryti žuvo. Pastarų kelių metų 
bėgiu tą kelionę yra atlikę kiti lakūnai geres
niais lėktuvais, mažesniu vargu, nors irgi ne 
lengvai.

Lietuviai visai netiksliai kartais net spau
doje lėktuvus vadina “plieno paukščiais”. Lėk
tuvuose plieno galima sakyt kaip nėra, ant kiek 
tas liečia “paukščio” pavidalą. Lėktuvai daryti 
iš alumino ir kitų metalų ir ne metalų medegų, 
kurios reikalinga būti lengvos. Tik motorai plie
niniai.

Visą šitą muzejų perėjus — matant kas ja
me surinkta ir išdėta atvaizdavimui Amerikos 
žmonių* kilimo ir sąlygų gerėjimo, matai kokis 
didelis skirtumas. Niekas dar nieko nėra pada
rę tobulo išsyk, kad pasiliktų taip ant visados. 
Viskas palengva tobulėjo, vystėsi, gerinosi, ir 
gražėjo. Bet gal kitaip ir negali būti. Tas ką 
mes šiądien turim tobulą — automobilius, radio 
aparatus, gražius padargus namuose, visokius 
padarus, rubus, gal už poros desėtkų metų muze
jų lankytojams išrodys taip pat keista kaip man 
šiądien išrodo pirma musų gyvenusių žmonių 
naudoti padargai.

žiūrint į susisiekimo priemones — pasku- 
tinėsės, kaip geležinkeliai, automobiliai ir lėk
tuvai — verčia manyti kaip žmogus pasidaro 
sau reikalą sulyg susisiekimo galimybių.

Duokim sau, seniau, kuomet dar tik ark
liais važinėjo, žmogui niekur nebuvo tokio grei
to reikalo būti kur nors už tūkstančių mylių ta 
pačia diena. Jeigu reikėjo iš New Yorko į Chi- 
cagą nuvažiuoti, važiuodavo arkliais, išsirengda
mi keletu savaičių anksčiau. Reikalas palaukė. 
Atsirado traukiniai, ir atsirado greitesni reika
lai: per 20 valandų žmogus turėjo pasiekti iš 
New Yorko Chicagą, ir priešingai....

Dabar, kuomet ištobulinta lėktuvai, jau tu
ri tokių reikalų kuriuos skubina atlikti ir skren
da oru iš New Yorko į San Francisco — apie 
4,000 mylių, per 12 valandų....

Be tų jau aptašytų išstatytų dalykų, paša
liais šios milžiniškos salės išstatoma ir yra jau 
išstatyta-atnešta mažų senoviškų dirbtuvėlių, 
kaip kalvė, ratų dirbtuvė, kuriose randasi visi 
įrankiai anų dienų darbe naudoti.

Viskas tas čia stovės per amžius — gyvais 
liudytojais to kaip Amerikos žmonės per 400 
metų gyveno ir kuo naudojosi. Visa ši salė už
pildyta, daugiau vietos čia ir nėra sutalpinimui 
kitų padargų ir reikmenų kurie bus naudojami 
nuo dabar ateityje. Bet gal Henry Ford ir ne
turi noro rūpintis tuo kas bus po jo. Jis apsi
rūpina tuo kad Amerikai buvo reikalinga ir nau
dinga iki dabar, iki jo laikų — iki tol kol jis 
apie tai mąsto ir mato. Kas bus po jo — tuos 
dalykus lai renjca, stato naujus muzejus ir pa
talpas kiti, kurie po jo gyvens.... 
pjer4žo—tųęruosNeDčnie—čy

EDISONO LAIŠKAI IR ATVAIZDAI
Išėjus iš to padargų muzejaus, sugryžau į 

kitą sparną tos istoriškos ineigos, apie kurią jau 
anksčiau minėjau. Eidamas atgal į centralinį 
karidorių, pasidairiau pro langus į lauką. Dan
gus buvo visai apsiniaukęs, girdisi perkūnija, 
tuoj pradės lyti. Mat, diena buvo karšta, ir 
kaip paprastai, po pietų, tokiomis dienomis tu
ri užeiti lietaus. Pradėjo lyti. Atvės oras. Pa
kilo vėjas, žaibuoja ir griaudžia.

šiame centralinės dalies sparne užėjau įdo
mybių iš Thomas A. Edisono gyvenimo.

Buvo dar laiko iki Dr. Simas mane atvyks 
pasiimti, taigi pastudijavau ir šiuos.

Fordas ir Edisonas — du išradėjai skirtin
gose industrijose. Iš šio muzejaus ir instituto 
įrengimo ir užvadinimo Edisono vardu prieini 
išvados kad Fordas mylėjo ir net garbino Edi
soną. Jis pats jaučiasi tik taip sau žmogum, o 
Edisoną laiko dideliu genijum, kuo jis ištikro ir 
buvo. Abu jiedu pradėjo iš prastų, biednų vy
rukų, iš jaunystės neturėdami jokios paspirties 
ii* turtų. Edisono pasitarnavimas žmonijai sa
vo išradimais elektros ir kitose srityse skaito
ma būtina reikmenis, kuri pakėlė žmonių civili
zaciją labai aukštai. Tik įsivaizduokit ką šią
dien su elektra atliekama! Tuo gi tarpu kai 
Fordo išdirbiniai yra tik priedas prie visko.

Taigi, gal būt Fordo mintis ir buvo pagerb
ti Edisoną, šitaip jį įamžinant, vietoje pavadin
ti tą institutą savo paties vardu.

FONOGRAFO ATSIRADIMAS
Spintoje po stiklais užtikau laiškus ir šiaip 

raštus kuriuos Edisonas naudojo savo laiku, 50 
ir daugiau metų atgal. Ten randasi išdėta ir 
Edisono fotografijų, jauno ir seno.

Edisono laiškai Fordui ir kitiems, čia su
talpinti, tyrinėtojams daug ką atskleidžia. Pa- 
veizdan apie atsiradimą fonografo arba grafo- 
fono. Savo laiške iš New Yorko, Balandžio 23, 
1885 metais, Edisonas tūlam Henry G. Martin 
rašo: “Pasakos apie pripuolamą išradimą fono
grafo yra neteisingos. Jis tapo išrastas kaipo pa
sekmė bandymų sąryšyje su telefonu”.

Taip Edisonas rašo apie savo išradimą fo
nografo, kurio pasėka dabar jau yra kalbamos 
filmos.

Kitame savo laiške, rašytame iš Ogden Mi
ne, N. J., Balandžio 7, 1891, tūlam savo drau
gui, Marks, Edisonas aiškina kad negerai yra 
branginti kainą už sunaudojamą elektrą, n^s tas 
paskatina kompeticiją — atsiranda kiti kurie 
ima tą patį dalyką gaminti ir tiekti žmonėms 
pigiau, ir tada pirmutinis išdirbėjas nukenčia, 
sau blogo pasidaro. “Aš tikiu į užsitikrinimą 
pastovumo savo investmentams palaikymu kai
nų taip žemai kad negalėtu būti jokio paaksti- 
nimo kitiems eiti į tą patį biznį ir sugriauti jį. 
Rodos lyg veiktų tam tikra taisyklė komer
cijoje kaip yra ir gamtoje. Jeigu kas pasikėsi
na gauti daugiau pelnų negu bendras lygsvoris 
daleidžia, jis tuoj būna kompcticijomis nubau
stas.”

šiame reikale klausimas buvo tik apie pa
branginimą nuo %c iki lc, kas, tačiau, didelia
me biznyje labai daug reiškia.

Kovo 17 d. 1877 metais Thomas A. Edison 
parašė savo rekomendacijos laišką vienam savo 
pagclbininkui pereinančiam dirbti kitur. Tame 
laiške jis pasirašo: “Thomas A. Edison, Elec- 
trician”. Tada jis buvo dar tik amatninkas elek
tros srityje, kuri tuomet vystėsi, ir jis dar bu
vo bepradedąs kaip ką išdirbti, ištobulinti, pri
taikyti naudojimui.

Valio! Audra ir lietus praėjo. Galėsiu ei
ti apsidairyti po kitą dalį šio instituto — Green
field Village. Tai yra taip praminta šio paties 
instituto dalis, esanti už kelių šimtų žingsnių į 
kairę nuo Edisono Instituto, atvirame ore. Dar 
laiko turiu gana iki Dr. Simas sugryš vežtis ma
ne atgal į miestą.

Edisono laiškai visi rašyti jo paties ranka. 
Raštas labai gražus ir aiškus, rašytas nesulie- 
jant raidžių: kiekviena raidė parašyta taip lyg

*LONDONO “TINĘS” ben
dradarbis Augur pastebi didelį 
Rusijos įtakos susmukimą Eu
ropoje. Sako: “Rusų kariuo
menės pajėgumas pulti, dėl ne
išaiškintos priežasties, regis, 
žymiai susilpęs. To pasėkoje, 
Rusų valdžios garbė visuome
nės mintyse Europoje krito, 
ypatingai po negalėjimo suteik
ti stiprios paramos Kinijai, ar 
apginti Lietuvą. Galiausia, Ru-1 
sija pralaimėjo ir Ispanijoje ir 
neteko pirmykščio autoriteto 
Genevoje (Tautų Sąjungoje).

“Tokiu budu, Augur sako, 
Prancūzija bus priversta giliai 
perkratyti vertę savo apsigy-
nimo sutarties su Rusija, ši
tokia politinė būklė prielanki 
Hitlerio užmačioms. Reiškia, 
komunistų politika ir vėl pa
remia fašizmą. Mussolini, tur
būt, neklydo aną dieną pareikš
damas kad Stalinas virto No. 
1 fašistu.

^LIETUVIAI išsimėtę po 
visą pasaulį. Jų rasime visuose 
užkabariuose. “Saleziečių ži
nios”, pavyzdžiui, praneša kad j 
trys Lietuviai misijonieriai dar
buojasi Pietų Amerikos Ecua- 
dor respublikoje: Stasy Matu
tis, Petras Maskolaitis ir Al
fonsas Girskis.

ĮŽYMUS ANGLAS veikė- 
jas-rašytojas šitaip apibudina i 
Trockį savo knygoje “Great 
Contemporaries”: “Jis sukėlė 
varguolius prieš turtinguosius, 
be skatiko prieš varguolius, pik
tadarius prieš be skatiko.. Visi 
ėmė vienas kitą krimsti, kaip 
jis ir pranašavo. Tačiau, vi
suomenės piktašašiai, matyti, 
reikalavo naujo skutimo. Gi
liai įbridęs, jis atkaklia energi
ja siekė dar giliau. Bet, var
gšas, jau buvo pasiekęs patį 
dugną. Nieko žemesnio už ko
munistinę piktadarių luomą iš
rasti nebegalėjo. Bergždžiai 
jis pasuko žvilgsnį į laukinius1 
žvėris. Beždžionės jo iškalbu
mo įvertinti juk negalėjo. O 
vilkų, kurių skaičius jo valdy-i 
mo metu tiek žymiai pagausė
jo, jis sumobilizuoti negalėjo. 
Ir piktadariai, kurius jis išaug- 
štino, susibūrė ir jį išmetė 
lauk.”

★ “TĖVAI JONISTAI” išlei
do knygą “Po žaliuojančiu Ąžuo-‘ 
lu”, kurioje atpasakojama ark. 
S. A. Geniočio “regėjimai, įs
pūdžiai ir patyrimai Lietuvoje” 
1937 metais. Knygą redagavo 
kun. J. V. Liūtas. Istorijai nau
dingos medžiagos, gaila, knygu
tėje nėra.

^“DIRVOS” REDAKCIJA 
prisiuntė jos iš Kūno Kultūros 
Rūmų gautą knygutę “Pirmoji 
Lietuvos Tautinė Olimpjada”, 
kurioje išdėstoma programas 
sporto šventės, Liepos 17-30, 
šiais metais, sąryšyje su 20 Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
timu. Knygutė Lietuvių ir An
glų kalba, tik, gaila, knygelės

Jauna ūkininkų audžia drobes — paprastas vaizdas Lietuvoje.
(Iš Uk. Patarėjo specialiai Dirvai.)

Angliška kalba labai prasta. Pa
vyzdžiui, Prezidento Smetonos 
žodžiai išverčiami su “split in- 
finitive”, pusi. 39 sakoma “all 
matches is of great import”; 
pusi. 46 sakoma “the start to 
this field of sports,” kuomet 
norėta pasakyti “the beginpings

in this field”. Tokių netikusių 
klaidų Anglų kalba vertimas 
kimštinas. šito neturėtų bū
ti, nes tai pažeidžia Lietuvių 
tautinę savygarbą. Tauta, ku
rios trečdalis gyvena Ameri
koje, nejau neturi gerų Anglų 
kalbos žinovų?

KAIP GUDRIAI ISPANŲ LOJALISTŲ AGEN
TAI VEIKIA AMERIKOJE

Kaip Suv. Valstijų sostinėje 
gabiai veikia Ispanijos ir So
vietų agentai prikalbinėdami 
mažai protaujančius Amerikos 
žmones užtarti Ispanijos “de
mokratiją” parodo sekantis 
Washingtono korespo n d e n t o 
Paul Mallon apibudinimas:

Ispanijos lojalistai kairieji 
gali pralaimėti Ispanijoje, bet 
tiktai ne Washingtone. Jų ap- 
maskuotas darbas vis tebėra 
geriausia užsieniečių spaudi
mo propaganda, geriausia ko
kia buvo nuo pasaulinio karo. 
Ji taip gerai sutvarkyti kad 
Valstybės Departamentas pra
deda biskelį susirūpinti.

Buvo tik juokas kuomet jie 
surinko daug kongresistų pa
rašų ant oficialio sveikinimo 
loyalistų parliamentui keli mė
nesiai atgal. Pajuoka teko 
kongresmanams kurie nežino
jo kad vyriausias tarptautinis 
“demokratinių” lojalistų rėmė
jas buvo didžiausias skelbėjas 
asmens laisvės, draugas Stali
nas iš Lenino (ne Jeffersono) 
demokratinės mokyklos, kurio 
simbolis yra kūjis.

Departmentas pirmiau nesi
jautė blogai iš pasekmingos lo
jalistų platinamos gatavos pro
pagandos Amerikos spaudoje, 
pučiant , mintį buk demokratija 
Ispanijoje atsidūrus pavojuje 
ir kad dabar yra laikas geriems 
demokratijos šalininkams stoti 
į pagalbą Europos kairiesiems 
prieš fašistus.

Bet kuomet delegacija žy
mių dvasiškių, darbo vadų ir 
profesionalų biznio vyrų ir mo
terų apsilankė Valstybės De
partamente ir reikalavo kad 
Amerika panaikintų draudimą 
gabenimo ginklų į Ispaniją, ta
da jau Valstybės Sekretorius 
ir jo diplomatinis korpusas 
pradėjo krapštytis akis.

Kada ta delegacija išėjo iš 
Valstybės Sekretoriaus rašti
nės, laikraštininkai juos pasi
gavę klausinėjo ko jie ten lan
kėsi. Delegatai nei vienas ne
norėjo patys ką nors sakyti, 
kiekvienas nurodė į poną Tokį 
ir Tokį, kuris už juos kalbėjo. 
To pono vardas tarta taip grei
tomis kad laikraštininkai ne
galėjo jo sugauti.

Bet kada laikraštininkai jį 
susekė jis turėjo visą infor
maciją ant galo liežuvio. Jis 
aiškino kad demokratija Ispa
nijoje baigia paskutinį lašą sa
vo kraujo, nurodinėjo kaip ne
teisinga kad neleidžia gaben
tis ginklus tiems kurie nori žu
dyti fašistus, ir tt. ir tt.

“O kas tamsta toks esi?” už
klausė vienas laikraštininkas 
jo, kuomet jis pabaigė.

“O, nemaišykit mane tame”, 
atsakė ponas Toks ir Toks. 
“Užmirškit apie mane”.

Bet laikraštininkai pradėjo 
sekti ii* patyrė kad tas Ameri
kos piliečių vadas yra akredi
tuotas Ispanijos kairiųjų val
džios agentas. Jis tokiu buvo 
kuomet pereitą rudenį buvo 
atsilankęs Valstybės Departa
mente ir siūlė Amerikai atly
ginimo $30,000,000 už Ameri
kos piliečių nuostolius Ispani
joje laike šio karo, jeigu Ame
rika sutiks duoti daugiau kre
ditų pirkti lojalistams daugiau 
karo medegos iš Amerikos....

Pastaba Skatytojams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

APIE VIENĄ “SMARKŲ”
“PIŠORIŲ”

mažiems vaikams mokytojai rašo abėcėlę. Lai
škuose matosi Edisono atsargumas, tvarkingu
mas, teknikos atsižvelgimas. Visai ne taip kaip 
kitų garsių žmonių, kurių laiškus retai kas gali 
ir išskaityti. Tokią gražią, atsargią rašliavą 

j Edisonas išlaikė iki pat savo mirties.
Paskaičiau porą svarbių laiškų Edisono ra

šytų pačiam Fordui: Balandžio 26, 1914 metų 
laiške Edisonas aiškina cigareto kenksmingumą 
žmogui ir primena kad savo dirbtuvėse jis ne
laiko darbininkų kurie ruko cigaretus. Dabar 
Edisonas jau buvo praskilbęs visame pasaulyje, 
bet net tokių smulkmenų nepraleido, į kokias ki
ti nekreipia nei dėmesio.

Antrame laiške, rašytame Vasario 15, 1927, 
Edisonas rašo patikrinimą Fordui kad grafofo- 

Į nas buvo jo paties išradimas ir kad jis pats pir- 
i mutinis į ritulėlį įkalbėjo plačiai Amerikos pra
dinėse mokyklose žinomas eiles: “Mary had a 
little lamb”. Matomai kad iki 1927 metų net 
Fordas tikėjo kad grafofoną buvo išradęs kas 
kitas, ne Edisonas.
SEKA: GREENFIELD VILLAGE. — APSI

LANKYMAS PAS MOLIUS, KUN. BO-. 
REIŠI, DR. JONIKAITĮ.

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

Gromata Gerb . Asilui: 
Mano mielas aukštai ger

biamas drauge Asilėli:
Tu esi tikras mandroČius, 
Geras kritikas, galvočius, 
Tu ant svieto daug žinai, 
Viską regi ir matai.
Kodėl tu nepasakai 
Ir niekad neparašai 
Apie tą ką žinai:

Tu labai gerai matei, 
Kai per tvorą daireis, 
Kas piknikuose nutiko, 
Kai viens mandras žmogus 
Kuris mokina visus, 
Labai gudriai mokėjo 
Ant ko rankas uždėjo, 
Sau slaptai pasiimt, 
Nuo komitetų paslėpt, 
Ir namon parsivežt, 
Ir suvalgyt, ir išgert, 
Kur tik jis buvo vadu, 
Gaspadorium piknikų ?

Tai toliau netylėk, 
Visiems tiesą pranešk, 
Tegul žino kas jis toks, 
Kurs nubėgo pas cicilikus, 
Išspirtas pas tautininkus. 
Apie kitus jis daug rašo, 
Apie save visai tyli, 
Gal jis mano nieks nežino 
Kaip jis kumpius ir degtinę 
Graibė ir namon gabeno. 

Jonas Plonas.
ATSAKYMAS: Kas ką su- 

griešina, jų pačių griekai juos 
nuskandina. Nereikia jų nei 
pastūmėti. O kaslink jo “ra
šymų”, tai kaip vienas galvo
čius pasakė:

Kai šuvo loja, nemesk į jį 
akmeniu bet eik pro šalį. Kai 
nusibos loti, nustos.

Supa Garba.

ČIKAGOS Pirmyn Choras 
yra cicilikiškas, Naujienų kon
troliuojamas, ale ėmė Dirvos 
redaktoriui sugalvoti pastatyti 
tą chorą padainuoti per radio 
prieš išvažiuosiant į Lietuvą.

Naujieniečiai turbut perdaug 
užimti galvojimu kur rasti nau
jus šaltinius iš visuomenės pi
nigų gauti, kurių nereiktų sių
sti nei Ginklų Fondui, nei Is
panijai, nei Kinijai.

ATEINA PRIE “DVASIOS 
ŠVENTOS”?

Skaitau ir savo akelėm neti
kiu : draugas Andriulis savo ga- 
zietėlėj rašo:

“Lietuvos klausimu mes pri
ėmėm tą supratimą, kad dabar 
svarbiausia gynimas Lietuvos 
nepriklausomybės. Bet tūli kal
bėdami ar rašydami Lietuvos 
klausimu, daugiau kalba prieš 
Lietuvos vyriausybę, kaip prieš 
Lenkijos militaristus.

“Tas daroma iš įpročio, nes 
taip lengviau; bet tai negerai. 
Juk klausantis darosi įspūdis, 
kad gynimas Lietuvos nepri
klausomybės mums kaip ir an
traeilis dalykas.”

Ar jam razumas susimaišė, 
ar gryžta prie “Dvasios šven
tos”?

Nei tas, nei tas.
Mas, draugas Andriulis ir ki

ti jo kamarotai rėkavo, rėka
vo prieš Lietuvos valdžią, iš to 
neužsidirba nei dirsėtai duonai. 

Dabar ims “ginti” vyriausy
bę.... gal daugiau dolarių vi- 

i suomenėje ras. .. .
i--------------------- ■

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.
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MIRIMAI 1 1
JOHN W. YOUNG

62 metų amžiaus, nuo 1027 E. 
76 St., mirė Gegužės 18 d. Pa
laidotas Gegužės 20, Highland 
Park kapinėse. Liko žmona, 
Vera, vaikai: Ella, Jonas, Ona, 
Frances. Kilęs iš Lietuvos.

Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorius N. A. Wil- 
keiis.

PO OPERACIJAI
Rožė Padegimienė, Adomo 

Padegimo žmona, turėjo pavo
jingą operaciją, kurią atliko 
Dr. A. J. Kazlauckas. Opera
cija gerai pavyko, ji eina ge
ryn. Linkėtina greito pasvei
kimo.

SODALIECIŲ BALIUS 
PAVYKO

Sekmadienį įvykęs Sodaliečių 
parengimas naujos parapijos 
salėje gerai pavyko. Visi tu
rėjo smagų laiką.

• UŽDRAUDĖ SLAPSTY
TIS. Iki šiol Clevelando gat
vėse motorcikliniai policininkai 
būdavo kiukso kur už kampų 
užlindę ir laukia kada koks au
tomobilistas pravažiuos raudo
ną lempą ar kokį kitą trafiko 
nusikaltimą papildys, . tik ta
da pasileisdavo juos vytis.

Dabar jau toks slaptas ty
kojimas naikinamas. Polici
ninkai turės būti matomi vie
šai, ir važiuojantis juos maty
damas nesikėsins papildyti nu
sikaltimą, ką automobilistai 
visada linkę papildyti jeigu tik 
progą turi.

t^su NAUDINGOMIS DOVANOMIS**
■jį

•CLEVELANDO PARKŲ 
prižiūrėjimo ir gražinimo dar
buose šiuo tarpu dirba 14,000 
viešų darbų bedarbių.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
Pradžia nuo 1 :OO valandos po pietų

Alus ir Vynas Bargan 
atsakomingiems žmonėms. At- 
vežam į namus. Taipgi par
duodam geležines reikmenis, 
maliavas ir aliejus. 5 ir 10c 
krautuvė. Duodam Eagle žen
klelius. (28)

ALBERT N. MARKS 
4520 Superior Avė.

ENd. 4823

II

II

Pirma dovana

PUIKI elektr. LEMPA kz
PYTHIAS 

C A F E 
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

šokiai ir gera muzika 
Penktad. ir šektad. vakarais.

J. Verbyla. ir A. čiutelė 
savininkai.

Penkios Metines DIRVOS Prenumeratos
ir penkios dovanos pinigais po $1

T. z*;,

Pirma dovana — Floor Lempa
Vertės $22.50

Naujos Par. Sode 1 8022 Neff Road East — prie Lake Shore Blvd.

ĮŽANGA 25c. VAIKAMS IKI 15 METŲ - DYKAI. 
JONO APANAIČIO ORKESTRAS

K. STONIS
RESTAURANT 

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

Skanus Skilandžiai Pietums 
Visoki Lietuviški valgiai.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

7903-05 Superior Avė. 
Atdara iki 2:30 naktį.

žFOUR STAR CAFE 
►f ★ ★ ★ ★
f DEGTINĖ, VYNAS, ALUS

Duodama Geras
r valgis.

MUZIKA PENKTADIENIO
IR ŠEŠTADIENIO VAK.
JOHN MEYER į
Telef. ENdicott 9162 ►

6512 Hough Avenue į 6824 Superior Avė.

A. WIRBICKAŠ
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGĄ
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

LIETUVIŲ SALĖ 
LABAI APLEISTA

Ineiga į Lietuvių salę — vi
sa priemenė, ir net pati viršu
tinė salė, išrodo labai prastai, 
jau sarmata į ją atsivesti šva
resnį svetimtautį, nes tas pa
rodytų kaip mes Lietuviai ap
sileidę.

Klubas, užpakalinė dalis, ir 
taisoma ir gražinama, nors ten 
viešai niekas nemato ir nesi
lanko. Ten net perdaug pini
gų išleista įrengimams, bet 
didžiosios salės ineiga verkte 
verkia papuošimo, bet dar nie
kas nieko nedaro.

Patartina direktoriams vasa
ros laiku pagražinti salę, nes 
rudeniui artėjant prasidės vi
sokį politiški mitingai, į salę 
atsilankys ir toki aukšti valdi
ninkai kaip gubernatorius, ne
gražu butų juos į tokią užleis
tą vietą įsivesti. Rep.

• PRAŠO PINIGŲ VALSTI
JOS PARKAMS. Ohio vals
tijos legislaturos komisija pa
davė prašymą kad valstija pa
skirtų $800,000 sumą įsteigi
mui valstijoje parkų sistemos.

Kada valstijos žmonės netu
ri ko valgyti ir valstija neturi 
iš kur gauti pinigų jų šelpi
mui, kiti svajoja apie įsteigi
mą puikių parkų ir medžioklės 
vietų.

• SKAITYS MEDŽIUS. Cle- 
velandas yra žinomas kaip ‘mi
škų miestas’. Bet niekas neži
no kiek mieste yra medžių.

Gal jums ir mums nesvarbu 
kiek tų medžių yra, tačiau fe- 
deralė WPA viešų darbų val
dyba paskyrė $179,000 sumą, 
iš kurios bus užmokėta 420 
darbininkams už suskaitymą 
medžių. Jie turės laiko šešis 
mėnesius medžius suskaityti.

■

■

■

■

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

B

■
I

a

■
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Į APDRAUDOS REIKALE | 
= Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 E
~ JllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllllllllilIlIlIlIlilillIUUlJllllilIlIlIUIIilUIIUIIIIIIUŪ;
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DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir 
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš- 

• triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų, 
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, 
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų 
ligų, nerviškumo, nemigės ir 
visokių kitokių ligų.

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

PASODINTA MILIJO
NAS MEDELIU 

LIETUVOJE

SVARBI ŽINIA SENIEMS 
LIETUVIAMS

Rekordų Divizijos įstaigoj Bal- 
timore, Md. Iš to skaičiaus 
2,2(9,000 yra iš Ohio.

Visucmenės-Kariuome- 
nės Bičiulystes Diena

KAUNAS, Gegužės 15, — 
Visa Lietuva minėjo kariuome
nės ir visuomenės susiartini
mo dieną. Iškilmėse dalyvavo 
Valstybės Prezidentas, Vyriau
sybės nariai, Tautos atstovai, 
Kariuomenės vadovybė, 
nizacijos, moksleivija, 
ninkai ir kariuomenė.

Ta proga 267 valsčių ūkinin
kų atstovų ir organizacijų įtei
kta kariuomenei 729 šautuvų 
ir 18 kulkosvaidžių.

Kariuomenės Vadas, Brig. 
Gen. Raštikis dėkodamas pa
reiškė :

Smulkios Žinelės
KAUNAS, Gegužės 14. — 

Galutinai pasirašyta Lietuvos- 
I Lenkijos vandens keliais susi- 
, siekimas ir 
Į konvencija 
I metams.

miškui
galiojanti

plukdyti 
dviem

Gegužės 12.
orga- 

darbi-

VILNIUS,
Visų Vilniaus Lietuvių užda
rytų organizacijų atstovai krei
pėsi telegrafu j Lenkijos mi- 
nisteri pirmininką prašydami 
pagreitinti išsprendimą skun
dų, išdėstytų anksčiau pasiųs
tame memoriale.

ne- 
ne-

su

"Ginklų Fondui jau auga 
trečias milijonas. Išmintinga, 
reali politika, stiprus ir sveiki 
ekonominiai pagrindai, galus 
tautinis susipratimas ir aukšta 
kultūra stiprina Nepriklauso
mybę. Darysime viską Lietu
vai laisvai, kultūringai, stipriai 
būti!”

Kaip pridera tokiai dienai, 
pagerbta žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės. Valstybės Prezidentui 
ir kariuomenei sukelta ovaci
jos.

—------------
UŽGRIUVO DVI MOTERIS. 

Pabindės vai., Sobiškių k., oku
puotoje Lietuvoje, dvi moterys 
nuėjo bulvių iš duobės pasi
semti. Joms besitrusiant duo- J 
bėję, griuvo žemė ir abi mote- ■ 
ris prislėgė. Iki žemes atkasė 
abi moterys jau buvo negyvos.

KAUNAS, Gegužės 19. — 
Lietuvoje jau mėnuo laiko kaip 
laikosi didelė sausra, kuri ūki
ninkams labai žalinga. Kelio
se vietose išdegė keliasdešimts 
hektarų miško.

KAUNAS, Gegužės 17. — 
Persistatė Valstybės Preziden
tui naujas Britanijos Pasiun
tinys, Ministeris Orde, įteikda
mas paskyrimo raštus.

KAUNAS. — Vidaus Reika
lų Ministeris Leonas pareiškė 
kad nedarbo klausimas Lietu- i 
voje nesudaro rūpesčio. Dar
bo Rūmai sėkmingai kelia dar
bininkų kulturinį ir profesinį 
lygi- G.K.

LIETUVOS "MIŠKŲ ŪKIS 
pernai valstybės iždui davė a- 
pie 35 milijonus litų pelno.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

PALANGA BUS AT
STATYTA GRAŽI, 

MURINĘ

Lietuvoje įvesta kas pavasa
rį sodinti medelius miestuose, 
miesteliuose ir net ukėse.

Kas met pasodinama šimtai 
tūkstančių medelių, kurie pri
sideda prie Lietuvos gražini
mo. Išnaikinti sodai atgaivi
nami, plikos be medžių sodybos 
apvedamos medeliais.

Medžių sodinimą įvedė jau
nimo organizacijos ir mokyk
los. Anksčiau tas darbas 
buvo plačiai organizuotas, 
apėmė visą kraštą.

Pernai pirmą kartą buvo
organizuotas visam krašte me
delių sodinimas. Į tą darbą 
buvo įtraukta daug organizaci
jų; miškų žinyba parūpino so
dinimo medelių. Todėl darbas 
vyko sklandžiai.

Šymet vėl plačiai suorgani
zuota medelių sodinimas ir ti
kimasi kad šymet bus dar dau
giau ir tiksliau šio Lietuvos pa
gražinimo darbo nudirbta.

Medžiams sodinti ir globoti 
vyriausias komitetas savo atsi
šaukime į visuomenę dėl mede
lių sodinimo ragino "musų pli
kas sodybas, tuščias aikštes, 
kalnelius ir pakeles apsodinti 
medeliais”.

Numatyta kad šymet priso
dinta milijonas medelių, kurie 
sužaliuos pakelėse, miestų aikš
tėse, ūkininkų sodybose.

Visoje Lietuvoje, šį pavasarį j 
veikė apie 500 medelių sodini-Į 
mo komitetų. Jų paruoštais 
planais apsodinta 700 kilometrų 
gatvių, apie 150 aikščių, 
1,000 
7,000 
:iių.

kilometru pakelių,
sodybų ir apie 100

apie 
apie 

kapi-

SENATVĖS PENSIJAI GAU
TI PILIETYBĖ NEREI

KALAUJAMA
Visiems žinoma jau įvestas 

Sočiai Security (Sodelės Ap
saugos) Aktas. Tas aktas ne
skirsto piliečių ir svetimšalių 
nuo gavimo senatvės arba be
darbės apsaugos pašalpų, pra
neša Clevelando srities direk
torius R. G. Parker, atstovau
jantis Sočiai Security Board.

Tačiau, sakd jis, senatvės 
apdrauda yra skirtinga nuo se
natvės pašalpų. Senatvės ap
drauda yra pačių žmonių su
sidedamas planas, kurį tvarko 
Federalė Valdžia be atsižiūrė
jimo į pilietybę. Senatvės pa
šalpos, iš kitos pusės, yra pa
rama biedniems bendru susita
rimu Federalės valdžios su val
stijomis, bet kiekviena valsti
ja turi teisę pasidaryti savo
tišką tvarką tuo reikalu. Ohio 
valstijoje, kaip ir daugumoje 
kitų valstijų, reikalauja būti 
piliečiu jeigu nori gauti senat
vės pašalpą.

Ir bedarbės atlyginimo rei
kale nedaroma skirtumo tarp 
piliečių ir nepiliečių. Piliety
bė nereikalaujama prie gavimo 
bedarbės apdraudos.

Ohio valstijoje bedarbės ap
drauda bus pradėta mokėti se- j 
kantį Sausio mėnesį.

Klausiamas kam sąskaitų nu
meriai yra reikalingi, Parker 
paaiškino kad tie numeriai rei
kalingi laikymui rekordų. Tik 
ant algų arba gaunamų mokes
čių rekordų senatvės apdrau
da pradės veikti nuo 1942 metų 
ir tolyn, ir tant tikrais tarpais 
bus išmokama vienkartiniai

atlyginimai. šie vienkartiniai 
atlyginimai bus skaičiuojami 
remiantis 31/, nuoš. uždirbtų 
algų tarp Sausio 1, 1937 ir su
ėjimo 65 metų amžiaus, arba 
atsitikime mirties, na o atsiti
kime darbininko mirties išmo
kama vienkartinė suma.

Tokias vienkartines sumas 
jau išmokėjo dėl 115,000 asme
nų iki Kovo pabaigai, tarp jų 
8,800 buvo Ohio gyventojai.

G. R. Parker pamini kad iš
duota virš 38,000,000 sąskaitų 
numerių; jie užrašyti Tarybos

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, 

patalpinti šia kaina:
50c 
tris

gar
ma

Priduokit
vos”

už vieną kartą 
kartus už $1.00

gatavai parašę “Dir- 
Administracijai.

KUR VISI EINA - 
AKRONE

Pas Garyonį, pas Garyoną 
Rasit Dzūką ir žemaiti, 
Kalakutą ir Aukštaiti; 
Rasit ten jus kataliką, 
Tautininką, bolševiką.
Nes Garyonas jiems patinka.

Ten visi dabar užeina, 
Savo mintis apsimaino;
Ten kur už teisingą kainą 
Gauni alaus ir vyno.
Kad smagiau būt ant krutinės,
Kad nebūtum nusiminęs — 

Eikit, broliai, pas Garyoną, 
Šią dainelę pasiskaitę, 
Ar sušalę ar iškaitę. 
Gavę alaus arba vyno 
Ten dalykų daug sužino, 
Ir visi atsigaivina.

Netoli: tik ant Wooster stryto, 
Jo vietelė ištaisyta ir visiems 

atidaryta.
Pas Garyoną mes suėję, 
Busim labiau sustiprėję, 
Vienas kitą pamylėję.

Lai gyvuoja mus Garyonas, 
šaukia Dzūkas ir Žemaitis, 
Kalakutas ir Aukštaitis. 
Eisim pėksti ir važiuoti, 
Biedni žmonės ir bagoti, 
Pas Garyoną paulioti!

560 Wooster Avė. Akron,

HARRY HARVEY 
Moving—Storage 

LOCAL ir LONG DISTANCE 
MOVING

Parduodame pas mus likusius 
Rakandus Storage Fumiture 

visai žema kaina.
BLvd. 1233

18621 Detroit Avė.
Ląkevvood

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

Namų Maliavotojas 
darbą atlieka iš vidaus ir iš 
lauko apie visą namą. Dar
bas greitas ir kainos žemos. 

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

MARGUTIS
Skaitykit "Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
meri pamatymui. Antrašas:

••MARGUTIS”

Daugelis Taupiu šeimų Pa
keičia kitokius Refrigera

torius i Ekonomišku

. xxx M ixxxxxXX ..x.<x...1. *1J '

3 ĮGALIOJIMAI 
: reikalingi Lietuvoje pirki- 
; mui, pardavimui, valdymui 
Į žemių ir kitokio turto.

3 K. S. KARPIUS
■ I

Registruotas Lietuvos
2 Konsulate Notaras.

>

■

I Rašykit laiškais arba atsi
lankykit asmeniškai.

i

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio

KAUNAS. — Po Gaisro, ku
ris sunaikino Palangos senąją 
biznišką dalį ir senąjį Palan
gos kaimą, valdžia leis Palan
gai atsistatyti tiktai mūrinei.

Vasarnamių rajonas nenu
kentėjo, liko čielybėje.

Mies tas skubiai valomas ir 
parimsta naujas”’planas gatvių 
sutvarkymui ir namų statymui.

Gaisras siautė per penkias 
valandas, surydamas viską ką 
pasiekė degamo.

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
ėmėsi gelbėjimu nukentėjusių. 
Visuomenė aukauja jiems reik
menis ir pinigus.

Valdžia duos papigintus kre
ditus miestui statytis.

Lietuvos žemės Bankas 
lo gyventojams paskolas — pa
siūlė planus susitarti su paski
rais namų savininkais ir pa
statyti jiems vienodo tipo vie
no ir dviejų aukštų namus, ko
kius kas pageidaus. Savinin
kai už namus palengva išsimo
kėtu.

LIETUVA STATOSI 
GALINGĄ RADIO 

STOTĮ

ELECTROLU X

k rė

šiu-

radio
bet 

net pra-

vyriausy- 
didžiausiu 
tokios ra-

Vasarinių Skrybėlių
LAIKAS JAU ATĖJO!

ĮSIGYKIT SAU DABAR
• Iki pasirinkimas yra pilnas — rasit visokiausių 

stilių kokios tik jums pritinka ir patinka.

Earsiduodp. po $1 .00 — $ J .45 — $1 .95

NAUJI SPORT
MARŠKINIAI
PUIKIOS VYRAMS
KOJINĖS

I .00 PUIKUS ŠILKINIAI
* KAKLARAIŠČIAI 3 

9^c BROACLOTH
KAKLARAIŠČIAI 3 už.

3 Apatinės Kelnaitės 3 už

J.00

Į.00

DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkin?
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas .štampu knygeles

THE KRAMER S OH CD

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd

|Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

| IR BA LS A M UOTO J AS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

ši

The Wilkelis Fumiture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė.
.^UAVlIJvELls’^

t

S

ENdieott 2313
JURGIS A R BUI K AS

> Vedėjas

I

KAUNAS. — Lietuvos vy
riausybė padarė labai didelės 
svarbos nutarimą. Ir Lietuva 
turės modernią galingą radio 
stotį, kuri mus šioje srityje ne 
tik sulygins su kitomis pavyz
dingai sutvarkiusiomis 
susisiekimą valstybėmis, 
daugeliu atvejų jas 
lenks.

Visa Lietuva šitą 
bes žygi sutinka su 
džiaugsmu. Ji senai
rio stoties laukė, nes dabarti
nė stotis ne tik negali musų 
tinkamai atstovauti Europoje, 
bet neaptarnauja ir Lietuvos.

Tolimesniuose Lietuvos pa
kraščiuose dabartinė stotis be
veik negirdima ir nustelbiama 
galingųjų užsienio radio stočių, 
kurios dažnai išeina iš musų 
interesų ribų.

Naujoji radio stotis musų 
valstybės gyvenime turės mil
žiniškos reikšmės. Jos bangos 
skaidriai pasieks tolimiausias 
krašto vietas. Ji palengvins 
musų kultūrinę akciją, ji pada
rys glaudesnius informacinius 
ryšius tarp laikinosios sostines 
ir viso krašto.

Iki šiol Lietuva radio bango
mis nebuvo girdima užsienyje. į 
Naujoji radio stotis įgalins ir 
šioje srityje daug ko pasiekti.

Lietuva prdpagandos srityje 
užsienyje, palyginti su kitomis 
valstybėmis, yra labai atsili
kus. Tuo tarpu mes esame 
tiek daug pasiekę savo kultū
ros srityje jog užsieniui jau 
daug kuo galima užimponuoti.

Naujoji galinga radio stotis 
bus išstatyta Nevėžio krante 
netoli Babtų.

ATGAUK SAVO 

SVEIKATA 
Jeigu kenčiate nuo

SOCIALE LIGA
Aukštai ištobulintas gydymas 
išdirbtas ir naudojamas su ge
riausiomis pasekmėmis gydy
me uretišku užsikrėtimų.

Skyrius Vaikam ir Moterim 

Van Buren Utoloty Cliriic 
SUPERIOR BU1LDING 

314 Superior Avė. N. E.
(Skersai Public Library) 

įsteigtas Publikos Protekcijai 
Pasitarimas: Iki 8 vak. kasdien 

(Išskyrus sekmadienius) 
Šios Klinikos svarbiausias tiks
las apsaugoti klientus nuo ne
atsakančių praktikuotojų šioje 
mokslo šakoje.
Privatiškam Susitarimui šaukit 

CHerry 1666 z

IšVYDŪNAS PALEISTAS.
Tilžės praneša kad Vokiečių 
kalėjime laikytas nuo Kovo 11 
d. rašytojas Vydūnas Gegužės 
9 d. tapo paleistas iki teismo. 
Jis turėjo pasižadėti kad iki 
savo bylos niekur iš Tilžės ne
išvažiuos.
65

Vydūnas yra virš 
metų amžiaus.

J. A. Urbonas
"Dirvos” Agentas Daytonc 

534 Michigan Av. Dayton, O

A

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuotojas 

ir
Visoks

Maliavotojas 
aptaisymas apie 
namus.

visai prieinamos -Kainos
9111 St. Clair Avenue

Telef. MUlberry 0744

I

Gudrus pirkėjai pasirenka savo sekanti mechanišką 
šaldytuvą Refrigeratorių žinodami kaip svarbu yra 
žiūrėti kad jis turėtų sekančias tris svarbias ir būti
nas ypatybes —

6812 So. VVestern Avė.
Chicago. III

★

★
★

TYLUS VEIKIMAS
MAŽI OPERAVIMO KAŠTAI
LIUOSAS NUO TAISYMŲ

štai kodėl šimtai vietinių taupių šeimininkių nuolat
nomiško Servel Electrolux. Jos žino kad juomi turės visus reikalingus 
patogumus kokius teikia paprastas refrigeratorius, PLŪS tas tris ekstra 
ypatybes kurios galimos gauti tiktai Electrolux turėtojams.

palinksta prie cko-

Ir jos su pasitenkinimu patirs kad šis moderniškas nuostabus namams pa
daras kaštuoja operuoti daug pigiau negu koks kitas mechaniškas refrige
ratorius, jis amžinai bus tykus, ir jis neturi jokių judančių mechaniškų 
dalių kurios galėtų sugesti ir sukliūti ir nustoti veikusios.

E. 79th ST. GARAGE
General Auto Repairing

Lietuviai, atsilankykit pas 
mus — pataisymams ir 

aliejaus pakeitimui.
Parvežam sumuštus karus.

1238 East 79th Street 
Telef. ENdieott 2887 

O. Tullar, sav. ' (29)

BALDU TAISYMAS 
IR NAUJ1N1MAS

SPECIALIAI 2 šmotų setą ap
dengtam naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitės apdengiamos naujai 
už $1.50 ir aukščiau. (7)

MORDUS UP1IOLSTERING 
and FURNISH1NG SHOP

Telef. HEnd. 0519 
6905 St. Clair Avenue

E V A ’ Sf
f Dry Cleaning
t Senas Drapanas padarom 
f kaip naujas, išvalom ir 
? sutaisom.

v
• •

: EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

! CLEVELAND, OllfO 
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Prisidėkit prie tūkstančių pasitenkinusių Electrolux savininkų kuomet tu
rėsit pirkti sau sekantį mechanišką refrigeratorių. Taupykit su ramumu 
turėdami Scrvel Electrolux. .Juos galima matyti pas jūsų kaimynus par
davėjus ir taip pat Gas Company ofisuose.

COMPANY

l!=

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITTS, Savininkas

4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh. 3227

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nami
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatom tiesiog i namus, j jūsų maisto parduotuves ir visur.

visada klauskit NEW DEAL DUONOS



8 'DIRVA

*

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 44.86—Atdara vakarais

’■ 1 " '« " " ’rl J J.................... 1 . ................ —' _______g

Youth’s Forum
PHONĖt ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ. CLfcVELAND, OHIO

Chicagos Pirmyn Chorą Girdėsim per INTAM
PROGRAMAS ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽES 28

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

Clevelande ir kituose miestuose bus girdima iš šios galingos stoties 1:30 
vai. po pietų. — Pasirūpinkit susirasti šią stoti ant radio išanksto.

Kaip jau žinote, Dirvos re
daktoriaus pasidarbavimu buvo 
gauta per didžiausį Amerikos 
radio tinklą, National Broad
casting Company, Lietuviškas 
radio programas, kurį išpildys 
Chicagos Lietuviu Pirmyn Cho
ras šį šeštadienį, Gegužės 28 d. 
Programas prasidės Clevelando 
laiku 1:30 vai. po pietų, tęsis 
per 15 minutu.

Gavus užtikrinimą kad pro
gramas įvyks, Dirvos redakto
rius pasiskubino paprašyti vie
tinės NBC radio stoties WTAM 
kad ji tą programą perduotų 
iš Clevelando, kad galėtų gir
dėti visi Ohio ir aplinkinių val
stijų ir miestų Lietuviai.

WTAM stoties vadovybė pra
neša kad Pirmyn Choro dainos 
bus perduotos iš tos stoties.

Taigi, visi kurie gausit Dir
vą prieš tą programą ir turėsit 
progą, nustatykit savo radio

ant Clevelando stoties WTAM 
ir visą programą girdėsit.

Programo turinys telpa ant 
3-čio puslapio.

Pirmyn Choro direktorius 
K. Steponavičius iš Chicagos 
telegramų pranešė kad tas pro
gramas, NBC sutikimu, bus 
duodamas ir trumpomis bango
mis visam pasauliui, taigi gir
dės ir Lietuva — Lietuvoje 
išanksto patirs apie tą chorą, 
kuris Birželio 11 dieną išplau
kia į Lietuvą dalyvauti nepri
klausomybės sukaktuvių minė
jimo iškilmėse. Važiuoja gru
pė iš 50 dainininkų, vyrų ir 
panelių.

WTAM yra viena iš kelių 
galingiausių Amerikos radio 
stočių, taigi per ją galės girdė
ti ir tolimų miestų Lietuviai, 
kurių vietinės stotys šio pro
gramo neperduos.

WTAM yra 1070 kc, apie tą 
numerį šią stotį gausit.

ATSIVEŽKIT KUPO
NUS Į PIKNIKĄ

Dirvos metinis piknikas su ix -• ...jr
do

vanomis bus jau kitą sekma
dienį, Birželio 5. (žiūrėkit di
delį skelbimą ant 6-to pusi.)

ATMINKIT: piknikas įvyks 
lis ar snigs, nes salėje yra vie
tos visiems.

DOVANOS. Paskirta kelios 
dovanos, kurias visi norėsit 
gauti. Pirma dovana — didelė 
elektriška lempa. Prie to pen
kios metinės Dirvos prenume
ratos ir penkios dovanos pini
gais po dolarį. Viso 11 dova
nų.

LAIKYKIT savo įžangos tk 
kietus iki galo. Jie bus nume- 
riuoti ir sulyg tų numerių bus 
iššaukti dovanų gavėjai.

Taipgi davimui didesnės pro
gos prie dovanų, Dirvoje telpa 
kuponai. Atsineškit juos ir

svečiais iš įvairių miestų 
smagia muzika, vaišėmis ir

Namų Statymui Turi 
15 Milijonų Dolarių

Clevelando bankai ir kitos 
skolinimo įstaigos turi 15 mi
lijonų dolarių gatavų statymui 
naujų pavienių gyvenamų 
mų, skelbia federalė namų 
tybos administracija.

PRIE CLEVELANDO 
NUKRITO LĖKTU

VAS, ŽUVO 10
Antradienio vakare, Gegužės 

24, apie 10 vai., atliko savo pa
prastą kelionę pasažierinis lėk
tuvas iš New Yorko 
landą. Bet artėjant 
sileidimo vietos, kas 
nomo ištiko: žmonės 
ti toje vietoje kur 
skrido, dar buvo nesugulę, tai
gi išgirdo kad su motorais ne
visai tvarkoje. Tuoj pamatė 
lėktuvą liepsnose krintantį že
myn. Lėktuvas nukrito į grio
vį Septynių Kalnų kaimelyje, 
netoli Broadview ir Rockside 
road. Nukritęs visas užside
gė. Jame užsimušė 10 asme
nų, kartu ir pilotas.

Pilotas Brandon buvo senas 
patyręs lakūnas, tačiau trage
dija ištiko ir tiek.

Nelaimė įvyko po penkių mi- 
nutų kai lėktuvas artėdamas 
Clevelando per savo radio pra
nešė vietos stočiai kad “viskas 
tvarkoje“.

Joe Prokop Scores
Joe Prokop, Cathedral Latin’s ath- 

letic A polio, learned how Joe Scott 
sometimes feels as he turned in a 
brillian one-man show, only to see 
his team nosed out.

The tall blond foolball hero won 
the low hurdles and diseus and took 
second in the shot put and 100-yard 
dash to score 20 points. Imagine 
one man gaining 20 of the 35 points 
in such a representation. This boy 
is truly a local sensation. If any 
Lithuanian active in sports was head- 
ed to gų places it is Joe Prokop.

na- 
sta-

ATMETĖ LIOTERIJAS
Ohio valstijos legislaturoje 

buvo pasiulėta įvesti lioterijas 
ir jomis sukelti pinigų šelpi
mui biednų ir negalinčių dirb
ti šeimų. Tas sumanymas at
mestas. Iki šiol lioterijos ir 
tam panašus dalykai Ameriko
je draudžiami kaip nelegališki.

į Cleve- 
savo nu- 
tai neži- 
gyvenan- 
lėktuvas

Lithuanian Program on 
WTAM Saturday

On Saturday, May 28th at 2:30 
p.m. the Lithuanian Pirmyn Chorus 
will broadcast their farewell in the 
form of Lithuanian songs. The 
broadcast will be heard over NBC 
red netvvork at 2:30 p.m. EASTERN 
DAYLIGHT SAVING TIME. The 
Lithuanian Consul, Dauzvardis will 
also add his message of success 
and Bon Voyage at this time. The 
chorus undcr direction of C. Step- 
hėn (Steponavičius) and consisting 
of fifty members sails for Lithua- 
nia via New York on the SS Bri- 
tannic June llth.

This program will be heard at 
1:30 p.m. Cleveland and Chicago 
time.

Clevelanders tune in on WTAM.

IN NEW YORK
Clevcland’s aspiring young tonor, 

John Urban is finally on the. steps 
of success, New York City. He’s 
on the stepS, now he mušt walk up 
them. Upon leaving Cleveland, John 
says, “1’11 make the Lithuanian in 
Cleveland proud of me, if humanly 
possible.” Everyone associated with 
him hopes he makes good this pbe- 
diction, too.

*
MARRIED

Miss Lillian Gudas was united to 
M r. Michael Thompson in the holy 
statė of matrimony, on Saturday, 
May 21st. Service were held at 
Immaculate Conception church with 
a reception follovving at the bride’s 
home, for relatives and close friends.

* * *
OLYMPICS FOR HI-SCHOOL 

STUDENTS
Gamės much on the order of olym- 

pics for high school pupils will take 
place in Kaunas, June 11-14. Com- 
petititions at this Olympiad will in- 
clude physical culture, Lithuanian 
langugage, reading and reciting, the 
French langugae, dravving and sing
ing. The executive Committee has 
been organized in Kaunas and now 
all preparatory work is going o. 
All high school pupils will be able 
to take part in this Olympiad.

JUST FOR
DIVERSION

COLLINWOOD 
NOOZE

kuponai.
pirkdami savo įžangos tikictą 
paduokit kuponus priėmėjui. 
(Kurie nebus pirkę tikietų iš 
tų kuponai nebus priimami, jie 
negeri inėjimui į pikniką.)

Pikniko vieta — Naujos Pa
rapijos sodas — 18022 Neff 
rd., rytiniame miesto šone, prie 
Lake Shore Blvd. Įžanga 
augusiems 25c., vaikams 
15 metų dykai.

su-
iki

UKRAINIEČIU PRO
TESTO MITINGAS
Praeitą sekmadienį Clevelan

do Ukrainiečių kolonija suren
gė protesto mitingą prieš sa
vo teritorijų pavergėjus, ypač 
Lenkus. Dalyvavo apie 1,000 
Ukrainiečių. Lenkija buvo pa
smerkta už laužymą savo pri
žadų išlaikyti Ukrainų tautiš
kumą. Vietoje to, Lenkai da
bar Ukrainiečius persekioja 
spaudžia, sakė kalbėtojai.

Tyrinėjimai prie Nieko 
Neprivedė

Pereitą savaitę Ohio valsti
jos komisija buvo atvykus į 
Clevelandą tyrinėti šelpimo pa
dėties, kuri yra labai sunki.

Tyrinėtojai nieko ypatingo 
neišrado kaip tik tą kas čia 
yra: kad yra daug pašalpas 
imančių, kad pinigų nėra, ir tt. 
Pakritikavo miesto tvarką ir 
šelpimo sužiūrėjimą.

Prie to pareikalavo kad bu
tų pertikrinta pašalpas iman
čių jų stovis, ar kartais nėra 
tokių kuriems pašalpa ir ne
reikalinga bet jie naudojasi.

Federalė valdžia atsiuntė į 
Clevelandą daugiau maisto pro
duktų išdalinimui reikalingiems 
paašlpos.

DYKAI MOKYKLOS 
SUAUGUSIEMS

Federalės valdžios vedamose 
dykai vakarinėse mokyklose 
suaugusiems žymiai padaugėjo 
pilietybės klesas lankančių stu
dentų skaičius. Iki Gegužės 
19 d., jų buvo:

3,556 studentų, kurie moki
nami 65 paskiruose centruose 
apskrityje; 251 
su vidutiniai po 
dien.

Iki šiol 1,044 
mą pirmoms popieroms, 1,019 
antroms popieroms, ir 483 pa
ruošiami gavimui savo piliety
bės.

Visokiais paklausmiais kreip
kitės į 1275 Ontario st., Fede- 
ral Adult Schools. Telefonas 
Prospect 0150, Line 128.

klesos veikia
50 klesų kas-

padavė prašy-

Just a Reminder
Likę the baseball announcer 

who repeats the score every min
ute or so, we too wish to re- 
mind you who have or have 
not bėčh informed
DIRVA’S PICNIC — “The Pic
nic” — takes place on Sunday, 
June 5th. The place is the han- 
dy and near-by New Parish Pic
nic Grounds on Neff Road.

Don’t worry about being en- 
tertained, because everybody and 
everything will be right there 
to assure and insure you the 
time of your life. Just come 
out and see for yourself.

(J1TY rpHEATER

Atnaujina rodymą Valentino’s

ir

VAŽINĖJOSI RYTUOSE
Juozas Nevadas su žmona 

gryžo po ilgos kelionės auto
mobiliu rytuose. Aplankė Ne- 
vado tėvus, Nevadus, Toronto, 
ir žmonos tėvus Rochester, 
N. Y. Juozas Nevadas gimęs 
Baltimorėje, paskiau gyveno 
Rochester, dabar Clevelande.

Aukos Ginklų Fondui
Lietuvos Ginklų Fondui pri

davė aukų per Dirvos redakci
ją šie:

S. Telksnis
B. Velička
Kl. Urbšaitis
J. Balchunas
Pinigai, viso $3.00, 

čiami į Lietuvos Generalinį 
Konsulatą New Yorke.

1.00
1.00 
.50 
.50 

pasiun-

Darželio Piknikas
Vienas iš didžiausių šios va

saros piknikų bus tai Clevelan
do Lietuvių Darželio Sąjungos 
rengiama Ohio Lietuvių Diena 
sekmadienį, Birželio 19, naujo
je gražioje vietoje, kur kiek
vienas Lietuvis norės atsilan
kyti ir dalyvauti.

Vieta randasi prie Landon 
road, važiuojant Kinsman rd.

Toliau apie tai bus plačiau 
pažymėta.

Tiek tik svarbu visiems ži
noti kad Darželis platina 
tėlius kuriais bus piknike 
ta didelė dovana, puikus 
jas Grunow šaldytuvas, 
bilietėliai parsiduoda po 
jų turi visi Darželio rėmėjai.

bilie- 
duo- 
nau- 

Tie 
10c.,

By THE LADY BUG
Despite the threatening weather 

Sunday, the crowd certainly did 
show up in grand style. Guess it 
pays to advertise.

Yippee! būt those cowpunchers 
from the wild west sure cut it up. 
I noticed the ten gallons, būt where 
were their “stetsons”?

Wonder if everyone else drew the 
šame conclusion as I, about Al 
Wallis* siveater.

Here’s another thing I’vę won- 
dered and tvondered about — Why 
doesn’t that serious-minded Clem 
V. give the Collinwood girls a lit- 
tle break, once in a vvhile?

I think the Lithuanian display 
back in the comer gavę many peo
ple a thrill. It sure was a bit of 
all right.

Mother dear come over here, and 
see who’s hanging around your lit- 
tle Skeezix. Can’t seem to figure 
out what he’s got to make all the 
girls flutter around him. Perhaps 
‘cause he’s a basketball hero has 
something. to do with it.

Surprise! Surprise! Bill Wasil 
actually came to our dance. He 
hasn’t been around for ages. Noticed 
he was having the time of his life, 
too.

What a disillusion VVillie Rice 
turned out to be for a certain 
young damsel.

It certainly was funny to see 
John Kučinskas playing bingo by 
himself. llow much did you win, 
Johnny?

We hope to continue Johnny’s bin
go game next week. Keep your eyes 
open and you shall see.

BY EM
In vain I have searched and sear- 

ched — in my mind and through 
various books — for a pleasing, 
interesting, and short topic to write 
about just for the bovelty of the 
thing. My hopes for this article 
were just about gone būt one even
ing they vvere revived as I sat lis- 
tening to the radio which was 
featuring its latest million dollar 
find, Charles McCarthy. I decided 
then and there that I wanted to know 
something about this wooden, bra- 
zen, blockhead of Bergen’s other 
than the fact that he was made of 
a fuel product.

I chanced to come across a mag
azine in the library one day and 
in the magazine I found a short 
article containing the material that 
I was desirous of knovving about— 
Bergen’s VVooden Money-Maker.

Here is what I know of little 
Charlie— .

Shameless Charlie McCarthy was 
discovered i n New York at a swanky 
party only a year ago, Within that 
time, Charlie and his master, Edger 
Bergen, have made millions of dol- 
lars. In addition, have received a 
$12,000 a week film contract from 
a film corporation.

We all know that Mr. Bergen is 
a ventriloquist. Is this a new art 
of entertaining? Records prove that 
it is as old as jokers. Chinese priests 
were experts at it būt not as a 
means of entertaining, būt rather 
used it for religious and sacrcd pur- 
poses.

Few members of the younger 
generation have knowledge of the 
art of throwing the voice. Cor- 
responding schools are digging up 
old stock containing material about 
this tai k from nowhere so that 
they can offer courses of its prac- 
tice. Old practioneers of ventrilo- 
quism who were just about com- 
pletely forgotten, are now enter
taining the world and receiving sal- 
aries of professionals.

Edger Bergen realized his gifted 
ability of ventriloąuism while a 
student at Northvvestern University.

Varacious Charlie’s head and body 
tvėrė designed by his master who 
got the idea from a comic strip in 
a Chicago paper. Today, manu- 
facturers are putting out millions 
of Charlie McCarthy dolls, daily, 
tvith tidy profits as results.

Who can predict Charlie’s future?

He may attain immortality for ^*s 
sheer impudenco. Yes, little Char- 
lie, is a bad egg, a little vulgariam 
a brassy, bluslering, cheeky, block
head and again, a hollowed head 
bundle of intelligence which every 
fan of his will verify.

baseball
Chalk up the fourth consecutive 

victory for Brazis Bros. Yessir, 
the boys vvent out and defeated the 
East End Polish Business Men lašt 
Sunday by the score of 3 to 0.

This was one of the most excit- 
ing games our boys ever played. 
After striking out 22 of our men 
Balser lošt a beautiful game when 
Krall hit a home-run with men on 
bases, giving us the victory.

Radley, Brazis Bros. pitcher pit- 
ched a beautiful game of bąli. He 
held the opposition to 5 hits, in 
addition to striking out 13 men.

Balser certanly suffered a heart- 
breaking defeat, holding the Brazis 
boys to 3 hits, all made by Krall. 
It was this league leading hit-mak- 
er belted one of his many home 
runs at a very opportune time.

Instead of Miss Bertie Skodis mar- 
rying a Mr. Al Bush, she is being 
wedded to Mr. Joseph Budas.

BRAZIS A II O A
Zeledonis, cf. 3 0 5 0
Vitonis, 2 3 0 0 0
Visnauskas, 1 4 0 2 0
Krall, lf 4 3 2 0
Thomas, 3 4 0 0 0
Kirchner, rf. 4 0 4 0
Brazis, s 4 0 10
Lutkus, c. 3 0 13 1
Radley, p. 3 0 0 0

Totais 32 3 27 1

POLISU B. A. A II O A
Pavlik, cf. 4 0 0 0
Glovvaci, s. 4 10 1
Mihalko, 3 3 0 0 0
Migd’ski, 1 4 0 6 0
Kozl’ski, rf. 4 0 0 0
Dbrz’ski, 2. 4 10 3
Karalo’k, lf. 10 0 0
Oku’ski, lf. 2 10 0
Waller, c. 2 0 19 0
Popovic, c. 2 12 0
Balser, p. 3 10 2

Totais 33 5 27 6
Brazis Bros. 003 000 000—3

CORRECTION
Our attention has been called to

an error made in lašt week’s issue,
of Dirva. We assure all parties
concerned it was unintentional, and
we hereby rectify šame.

Linksma Gegužinė Sekmadienį, Gegužčs-May 29
Gražiame Naujos Parapijos Sode prie Neff Road

SEKMADIENI, GEGUŽĖS - MAYr

VAŽINĖJASI
Feliksas Baranauskas 

žiavo automobiliu keletui die
nų į kaimyniškas valstijas — 
Detroitą, Kanadą. Gryš apie 
Birželio 1 dieną.

išva-

DIRVOS Metinis PIKNIKAS

DOVANU KUPONAS
Dirvos piknike Birželio 5 d. Naujos Parapi
jos sode atsilankiusieji gaus įvairių dovanų. 
Taupykit šiuos kuponus ir atsivežkit į pik
niką. Kurie pirks įžangos tikietą tų kupo
nai bus priimti ir bus panaudoti laike dova
nų išdalinimo. (Kuponai nebus priimami 
iš tų kurie neturės pirkę tikieto už 25c.)

^>llfllinillllllll!llllllll!lll||||!ll|||||||||||||||||||||||tl|||||||||||Įf
KUPONAS • I

Daugiau 
surinksit 
šių kuponų, 
daugiau 
progų 
turėsit 
dovanų 
gavimui.

Sekm. Birželio-June 5, 1938 =
Naujos Parapijos Sode

18022 Neff Road prie Lake Shore Blvd. East E 

e Negeras nėjimui į piknikui. E
Geras gavimui pikniko dovanų. E 

'Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllilllr

PADĖKA
Šiuomi tariame nuoširdžiai 

ačiū visiems už surengimą sur- 
praiz vakarėlio, mano išleistu
vėms į Lietuvą, Gegužės 14 d. 
Ačiū visiems už dovaną ir pa
sidarbavimą. šis vakarėlis ir 
dovana jūsų visų, vienminčiai 
ir vienmintės, draugai ir drau
gės, ir linkėjimai pasiliks mu- 
hų širdyse ant visados.

Petras ir Teofilė 
Pauliukevičiai.

SLA. 14 KP. NARIAMS
Svarbus SLA. 14-os kuopos 

priešseiminis susirinkimas bus 
laikomas trečiadienį, Birželio 1, 
nuo 7:30 vai. vakare. Nariai 
prašomi pribūti. Vald.

Vyrai ir Merginos
Demonstruoti ir pardavinėti 
virtuvėms ir krautuvėms nau
dingą vandens šildytoją, nau
jas išradimas. $1.00 pelno nuo 
kiekvieno. Galima kasdien par
duoti

Rudolf Valentino, kuris prieš 
desėtką metų pagarsėjęs ne
kalbamose filmose mirė, pada
ręs vieną paskutinę safo filmą, 
ręs vieną paskutinę savo filmą, 
“šeiko Šunus”, dabar vėl gali
mas matyti toje jo vardą iš- 
garsinusioj filmoj. Ta filmą ro
dyta Amerikoje ir visame pa
saulyje plačiai, o dabar vėl su
manyta panaujinti jos rody
mas. Taigi tie kurie norėtų 
tą filmą matyti gali atsilanky
ti City ‘Theatre. Rodymas pra
sidės šeštadienį.

Ta filmą bus rodoma visai 
taip kaip anuomet, 1926 me
tais, be kalbos. Su juo vaidi
na Vilma Banky, taip pat gar
si anų dienų artistė, ir prie jų 
kiti.

Rudolph Valentino pragarsė
jo eilėje kitų filmų savo dieno
se, bet Rugpjūčio 23 d., 1926 
metais, vos 31 metų amžiaus, 
jis netikėtai mirė.

Jis paėjo iš Italijos, buvo 
vedęs pora kartų ir persisky- 
ręs.

Cambridge Springs, Pa.
Twin brothers, Julius and Thomas 

Russell terminted many hard months 
of study on May 26th.

When these two boys, sons of 
Mr. and Mrs. Mike Russell receive 
their diplomas it will really be the 
reward of rewards. In addition to 
doing most of the farm work, due 
to their fatheris illness, these two 
gentlemen graduate with honors.

Imagine getting up about 4:30 
or 5:00 a.m. in the morning, plant- 
ing, harvesting, milking the cows 
and delivering the milk, in addition 
to vvinning honors after carrying 
a full program in school.

The Russell Tvvins — as they are 
best known to their friends, plan 
to contiue their education, būt have 
not reached any definite decision on 
how or where. Here’s vvishing two 
deserving boys plenty success.

They are the brothers of Miss 
Bernice Russell, well known Lithua- 
singer of Cleveland.

29 d., visi trauksime i gražų NAU
JOS PARAPIJOS SODĄ, 18022 
Neff Road, kuris ypatingai dabar, 
pavasario laiku, gražiausia pasipuo
šęs. Ten žaliuoja ir žydi skirtingi 
medžiai ir medeliai, ten žydi-mar- 
guliuoja kvepiančios gėlės, ten oras 
maloniausias kokį žmogus gali ras
ti pavasario laiku. Gegužinės pra
moga bus įvairi.

Kortų lošėjams bus duodamos do
vanos prie kiekvieno stalo. Bus ir 
kitokių lenktyniavimų: mergaitėms, 
bernaičiams ir moterims, visi ga
biausi gaus skirtingas dovanas.

LAIMINGIAUSIA ypata laimės 
įžanginę dovanų — “ELECTRIC 
ROASTER”, kurį kiekviena šeimi
ninkė norėtų turėti. Tas Roaster 
galima matyti I. ŠAMO BRANG- 
MENŲ krautuvėje, 6704 Superior 
Avė.

VISUS kviečiame nepraleisti šios 
progos, atsiveskite svečius kurie 
turėsite, supažindinkit su musų 
gražia vieta.

ŠOKIAMS gros geras orkestras. 
Bus skanių užgandžių ir gėrimų.

Taipgi labai geistini musų jau
nuoliai vėliausia iš Lietuvos atvy
kę. Parodykite mums naujausius 
Lietuviškus žaidimus kuriuos jus 
gražiai žaidžiate ir daug jų moka
te. Tuo budu arčiau sugretinsime 
čia augusį jaunimą su ateiviais ir 
pripratinsime juos prie Lietuviškų 
žaidimų ir pramogų.

Prasidės nuo 2:30 po pietų. įžan
ga tik 15c. Rengia ir kviečia visus 
M. S. 36-ta kuopa ir Nauja Parapija.

6824

po 10, jeigu darbštus. 
Klauskite informacijų 

K. Stonis
Superior Av. Cleveland

Parsiduoda Aline
Vitus Cafe — Lietuvių ap

gyventoje vietoje,-alaus ir vy
no laisnai. Kreipkitės (23) 
8104 St. Clair Av. Cleveland

P. J. KEP SIS
X 809 Society for Savings Bldg.
T Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-VV

t Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki-
7 tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
X įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
T Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
* mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. _ Kreipi 

kitės -į mane telefonu arba asmeniškai.

z

v

• •4-

Jaunavedžiu Žiniai
šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokė j imu.

I. SAMAS J E WE IiRV j
i 6704 Superior Avenue t
T »$•

.........................■ĮJA1AUA* ** “Į* *.********** ***!*? * * * *

Superior Beauty Shoppe
MARCELLING and FINGER WAVING 

PERMANENT WAVING
GALVOS ODOS PRIEŽIŪRA

PLAUKŲ DAŽYMAS ir VISKAS KAS LIEČIASI 
GROŽIO KULTŪROS.

Susitarimui telefonuokit HEnderson 4825
MATILDA SMITU, Savininkė Marcella Matulis

7011 guperior Avenue
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