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22nd YEAR (22-ri Metai)

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

CIO organizacija, vado
vystėje John L. Lewis, lai
mėjo didžiausią savo per
galę 18 metų pastangose 
suorganizuoti plieno indus
trijos darbininkus. Pitts
burghe laimėta susikirti
mas su Jonės & Laughlin 
Steel Corp., ir tikisi toliau 
priversti visas kitas nepri
klausomas išdirbystės tar
tis su unijos vadais darbi
ninkų reikale.

Tuo tarpu kova tarp pa
čių vyriausių darbininkų 
vadų aštrėja: John L. Le
vais pereitą savaitę įtarė 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentą Green dar
bininkų išdaviku ir truk
dytoju. Lewis tą pasakė 
moteriškų rūbų siuvėjų u- 
niįos suvažiavime Atlantic 
City, N. J.

Lewis sako kad kuomet 
jis dėjo pastangas baigti 
General Motors darbininkų 
nesusipratimus ir streiką 
Detroite, Green reikalavo 
IViicKiga'n’' valstijos gu!5er~ 
natorių nesiskaityti su Le- 
wis ir jo CIO.

Plieno darbininkų algos 
Kovo mėnesį pasiekė auk
ščiausio visų laikų rekor
do vieno mėnesio bėgiu: tą 
mėnesį plieno - geležies in
dustrijoj dirbo 577,000 dar
bininkų, algų išmokėta vi
siems ta mėnesį $90,836,- 
000.

Detroite, Packard auto- 
tomobilių išdirbėjai pasira
šė sutartį su automobilių 
darbininkų unija. Sutar
tis pasirašyta kai darbinin
kai nubalsavo 4 prieš 1 pa
vesti unijai juos atstovau
ti. Balsavimai daryta su- 
lvg Wagnerio Darbo San- 
tikių Akto.

Tokiu budu Detroite liko 
tik Fordo išdirbystė, viena
tinė didelė kompanija dar 
nepripažinus unijos.

Connellsville, Pa. — Po 
trumpo streiko sugryžo į 
darbą 800 medžio darbi
ninkų. Jų vadai tariasi su 
kompanija apie naujas są
lygas.

Janesville, Wis., strei
kuoja 2,700 Fisher Body 
Co. darbininkų.

Saginaw, Mich., sustrei
kavo 5,500 Chevroler auto
mobilių darbininkų.

New York. — Suvirš 500 
unijistų plaukų kirpėjų 
Brooklyne sustreikavo rei
kalaudami $5 daugiau sa
vaitinio mokesnio. Dabar 
plaukakirpiai gauna $25 į 
savaitę.

Atsidarė dirbtuvė. Ve
rona, Pa. — Po aštuonių 
metų stovėjimo pradėjo vėl 
dirbti American Steel lie
jyklos, kurios metų laiku 
algomis išmoka į $700,000. 
Pradeda dirbti apie 400 
darbininkų.

ISPANIJOJE
Gen. Molą Pliekia Kai

riuosius Baskus prie 
Bilbao

Bilbao, Gegužės 19 d. — 
Sukilėlių šiaurinės armijos 
vadas Gen. Molą, kuris ka
riauja prie kairiųjų Baskų 
ginamo miesto Bilbao, pa
lengva bet nuolat varosi 
artyn miesto. Gynėjai iš
mušti iš Amoregieta, apie 
8 mylios į pietus nuo Bil
bao, vėl kiek apsistiprino 
prie miesto ribų. Sakoma 
Baskų viršininkai gatavi 
apleisti Bilbao ir pabėgti 
Anglų laivais, jeigu butų 
reikalas.

Bilbao gynėjai atsidūrė 
paskutinėje savo apsigyni
mo vietoje.

Baskai komunistai atimi
nėja iš Bilbao šeimų vaikus 
ir sako siusią juos į Rusi
ją auginti. Kitos motinos 
ryžtasi būti sušaudytos ne
gu skirtis su savo vaikais.

Valencia, Geg. 17. — Is
panijos kairiųjų valdžios 
ministerių kabinetas suiro 
šeštu kartu laike dabarti
nio karo. Komunistai no
rėjo paimti, valdžią į savo 
rankas, bet socialistai pa
sistengė sudaryti > mažesnį 
kabinetą,-taip pat suside
dantį iš kairiųjų partijų 
atstovų. \

Ispanijos respublikos vy
riausybei, kuri pabėgus iš 
Madrido apsibuvo Valenci- 
joje, ne kokie pyragai, su 
Bilbao apgultu, Madridu 
naikinamu, ir pačių kairių
jų tarpe kylančiais nesusi
pratimais.

Madridas. — iš Ameri
kos kairiųjų legiono atvy
kusio Ispanijon ginti “de
mokratiją”, užmušta 500 
vyrų, dar apie 1200 gyvi.

Gegužės 14 d. Ispanijos 
pakraštyje užėjęs ant mi
nos sprogo ir nuskendo 
Anglijos karo laivas, žuvo 
apie 10 vyrų.

ŠEŠI UŽMUŠTA. Alba
nijoje, šeši riaušininkai už
mušta susirėmime su val
džios kariuomene netoli 
Kurveleški.

Washington. — Gegužės 
18 d. atsistatydino Teisė
jas Willis Van Devanter, 
vienas iš devynių Aukš- 
čaiusiojo Teismo narių. Jis 
yra 78 metų amžiaus, toje 

’nio. vr»
Taip tai pradėjo irti tas’ 

Teismo sąstatas, kurį Pre
zidentas Roosevelt sumanė 
pakeisti ir dapildyti nau
jais ir jaunesniais.

Tikima kad vienas po ki
tam rezignuos ir kiti teisė-

New York. — Tūla He
len Tiernan, 28 m. motina, 
prisipažino policijai nužu
džius savo 8 metų dukterį 
ir taip pat norėjo nužudy
ti 5 metų sūnų, bet jis pa
liktas su perpjauta gerkle 
atsipeikėjo. Jie rasti lau
kuose. Moteris prisipaži
no norėjus vaikų atsikra
tyti, nes įsimylėjus į vyrą, 
nerado vaikams namuose 
vietos.

VESTUVĖS BIRŽ. 3 d. 
Mons, Prancūzija. — Prin
cas Windsor galutinai su
tarė apsivesti su Amerikie
te gyvanašle Wallis War- 
field, Birželio 3 d. Sako 
vestuvėse nedalyvaus nie
kas iš karališkos šeimos 
narių iš Londono.

LAIMINGAI SUGRYŽO
Du Amerikos lakūnai — 

Merrill ir Lambie — kurie 
buvo nuskridę į Londoną 
karaliaus vainikavimo iš
kilmėms, Gegužės 14 d. su
gryžo taip pat oru atgal, 
tokiu budu atlikdami pir
mą į ten ir atgal oru kelio
nę be jokių nelaimingų at
sitikimų. Atgal parskristi 
jiems truko 24 vai. 22 min.

Prez. Roosevelt ragina 
Amerikos Darbo Federaci
ją paskirti komisiją išdir- 
bimui budo kontroliavimui 
Amerikoje reikmenų kainų.

Gyvenimo reikmenų kai
nos pradėjo kilti taip kad 
Prezidentas jau pradėjo 
susirūpinti.

Japonija labiau įtempė 
savo pasiruošimą apsigy
nimo karui įsteigdama pla
navimo tarybą kontroliavi
mui ir mobilizavimui in
dustrijų karo atsitikime; 
prie to įsteigė viešos svei
katos įstatymą išauginimui 
sveikų stiprių kareivių.

‘PASKUTINĖ KALBA’. 
Londonas. — Geg. 18 An
glijos premjeras Stanley 
Baldwin, kalbėdamas j An
glijos jaunimą, pareiškė 
jog tai esanti jo paskutinė 
kalba kaip premjero į di
delę minią. Jis, užbaigęs 
karaliaus vainikavimo dar
bą, žada pasitraukti.

Jis apgailauja kad Tau
tų Sąjunga netapo tuo ko 
iš jos tikėtasi, ir kad Eu
ropa toli nuo taikos.

MIRĖ SNOWDEN. Lon
donas. — Gegužės 15 d. 
mirė Philip Snowden, 72 
metų amžiaus, buvęs Ang
lijos darbininkų vadas. Jis 
turėjo svarbias valdikas 
vietas. Kairieji jį pradėjo 
smerkti ir vadinti “išdavi
ku” dėl jo dirbimo išvien 
su valdžia.

LIETUVIAI KUKIE NUGALĖJO EUROPĄ SPORTO SRITYJE

Lietuvos šaunieji sportininkai Eu
ropos krepšinio (basketbolo) pir
menybių rungtynėse Rygoje nuga

lėję Estus. Italus, Egiptiečius ir 
Lenkus ir garbingai iškovoję Lietu
vai Europos krepšinio (basketbolo)

nugalėtojo čampiono vardą. — Iš 
kairės: Talzunas, Kraučiunas, l’u- 
zinauskas, Žukas, Baltrūnas. Tsb.

Rezignavo Vienas Aukš 
čiausiojo Teismo Narys

jai, kuriems nuo 70 metų i 
amžiaus suteikiama teisė į 
atsistatydinti.

Šiuo pat laiku Senate ei-I 
na ruošimas Prezidento bi- 
liaus Aukščiausiojo Teis-

Sulyg savo naujo plano 
Prez. Roosevelt turėtų tei
sę dadėti į dabartinį Auk- 
ščiausįjį Teismą dar šešis 
naujus teisėjus.

Prezidentas šiam savo 
planui turi daug priešų.

ŽIAURI MOTINA LENKIJOJE VĖL PO
GROMAI PRIEŠ 

ŽYDUS

Varšava. — Brzesc, Gra- 
bove, Lvove ir kituose Len
kijos miestuose pereitą sa
vaitę įvyko pogromai prieš 
Žydus. Brzesce muštynės 
kilo kai atėjus policijai j 
Žydišką krautuvę konfis
kuoti košerną mėsą, Žy
das peiliu perdūrė polici
ninką. Lenkai uždraudė 
Žydams daryti mėsos skir
tumą.

Riaušėse sužeista apie 50 
Žydų ir padaryta tūkstan
čių dolarių nuostoliai.

Varšavoje bomba sprogo 
Žydų gyvenamoje dalyje.

Šimtai Žydų areštuota.

Dubline, Airiai patriotai 
susprogdino Anglijos ka
raliaus Jurgio II stovylą, 
nepakęsdami Anglų kurie 
nori laikyti Airius paverg
tais.

PRANCŪZIJOJE darbi- 
bininkai su darbdaviais su
sitarė pusės metų laikui 
prisilaikyti taikos, nekelti 
nesusipratimų per tą laiką 
iki tęsis Paryžiuje Tarp
tautinė Paroda.

SOVIETAI nori prisipir
kti Amerikoje sau kariškų 
laivų. Negalėdami čielų 
gauti, nes tas yra prieš 
tarptautines teises, jie su
galvojo pirkti dalimis, jas 
Supakuotas parsivežti ir 
susistatyti. Ir Amerikos 
biznieriai gudrus: jie pa
tyrė kad jokis įstatymas 
nedraudžia parduoti laivo 
dalių....

LAIVO SPROGIME
ŽUVO 60 JAPONU

Hong Kong, Kinija. — 
šeši desėtkai žmonių, dau
giausia Japoniečių, užmuš
ta sprogime ant laivo sto
vinčio uoste.

REMIA ROOSEVEL
TO PROGRAMĄ

Washington. — Atstovų 
Buto komisija atmetė eko
nomijos reikalavimą ir nu
tarė patiekti Buto nubal- 
savimui viešiems darbams 
visą pusantro bilijono do
larių sumą, kaip preziden
tas reikalauja.

AUGINS PAMESTINU
KUS KŪDIKIUS 

šanghai, Kinija. — Čia 
pravesta patvarkymas lab
daringoje prieglaudoje iš
auginti kūdikius tų tėvų 
ar mergaičių kurie patys 
nenori auginti. Prie vie
nos labdaringos Įstaigos 
sienoj įtaisyta stalčius, ku
rį atsidarius tereikia Įkiš
ti atneštą nepageidaujamą 
kudikį-ir stalčių įstumti, o 
kūdikis tikrai bus užaugin
tas. Iki šiol, Šanghajuje 
kas metą būdavo suranda
ma apie 30,000 negyvu kū
diki! tose vietose kur jie 
buvo pamesti.

“Mylimųjų bažnyčia” — 
toki u pavadinimu atidarė 
bažnyčia Dr. W. A. Mc- 
Keever Oklahoma mieste, 
tiems kurie nori užvesti 
rimtus romansus. Pirmą 
dieną į tą bažnyčią atsilan
kė apie 150 panelių ir gy
vanašlių, o tik apie pustu
zinis nedrąsių vyrų.

Hamburge keli Vokiečiai 
komunistai nuteisti kalėji- 
man už tai kad buvo atsi
sukę radio ir klausė pro
gramo iš Maskvos.

Gelbėjimui su Lusitania 
nuskendusio aukso, sakoma 
išrasta pagerinti pasinėri
mo budai. . Laivas tapo 
Vokiečių submarinu nu
skandintas virš 20 metų at
gal. Jo tikra vieta suras
ta. Viskas kas reikia at
likti tai pasinerti į gilumas 
ir galėti išbūti ten gana il
gai suradimui ko jieškoma.

Bandymai sako bus da
roma šią vasarą.

KARD. MUNDELEIN 
SMERKIA HITLERĮ

Chicago. — Kardinolas 
Mundelein, Katalikų Arki
vyskupas Chicagoje, pats 
Vokietijoje gimęs, praeitą 
sekmadienį katalikų dva
siškuos suvažiavime smar
kiai kritikavo Vokietijos 
Hitleristus už jų persekio
jimą katalikų bažnyčios.

Kardinolas pareiškė nu
sistebėjimą kaip tauta iš 
60 milijonų apšviestų žmo
nių gali pakęsti ir pasives
ti valdžiai ir baimei sve
timšalio Hitlerio, kuris bu
vo Austras biedniokas.

Vokietijoje į šitą kardi
nolo pareiškimą aštriai at
siliepta: ten paskelbta at
kaklus atakas Chicagos 
kardinolui. Naziai sušuko 
net į Popiežių, ar Popie
žius nepareikalausiąs kar
dinolą atšaukti tokį užpuo
limą nazių....

Mirė badu su $100,000 
turto. Vallejo, Cal. — Čia 
mirė senmergė, Alice Mur- 
phy, 85 metų, kuri turėda
ma apie 100,000 turto ne
norėjo jo naudoti ir bada
vo iki numirė.

Danzige, visą miesto val
džią paėmė į savo rankas 
Hi tie ristai, kuomet ten vei
kus kita Vokiečių partija, 
nacionalistai, nutarė likvi
duotis.

Herbert Hoover, buvęs 
Amerikos prezidentas, iš
rinktas Jaunimo Klubų Są
jungos Amerikoje pirmi
ninku, nori sukelti 15 mili
jonų dolarių tos organiza
cijos plėtimui ir pagelbėji
mui jaunimui auklėtis.

Ar tik Hoover dar ne
svajoja vėl kandidatuoti j 
prezidentus, susiorganiza
vęs milijonus jaunų balsuo
tojų

LIETUVOS Seimo paskuti
nis šios sesijos posėdis įvyko 
Balandžio 30. Jame buvo pri
imta miškams želdinti fondo 
įstatymas. Tuo įstatymu, val
džia nuo parduoto miško skirs 
fondui 3 nuoš., kas sudarys a- 
pie 600,000 kasmet. Iš fondo 
bus teikiamos pašalpos ūkinin
kams miškui želdinti. Taip pat 
miškus želdins ir pati valdžia.

Per paskutinę sesiją seimas 
priėmė 28 įstatymus, 2 įstaty
mus atmetė ir 5 įstatymų pro
jektus grąžino išnaujo paren
gti.

KAUNO apygardos teismas 
po ilgų metų ginčo tarp Kau
no miesto savivaldybės ir Bel
gų elektros stoties, kuri teikia 
Kaunui elektros šviesą, pripa
žino kad elektros stoties kai
nos buvo perdidelės. Kaunie
čiai gali at j ieškoti permokėtą 
dalį už elektrą.

Iš Belgijos vyksta j Kauną 
tos bendrovės pirmininkas su- į 
darymui naujos sutarties: ar
ba lai Kaunas atperka tą elek
tros stotį, arba sutars numa
žintoms kainoms.

BADENE, Vokietijoj, įvyko 
tarptautinė geležinkelių kon
ferencija, kurioj Lietuvos at
stovai įteikė pretenziją prieš 
Lenkus, besinaudojančius Dan
zigo karidoriuje Lietuvos ke
leiviniais vagonais. Konferen
cija pretenzijas pripažino svar
stytinomis ir iškinko specialę 
komisiją klausimą ištirti.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

VILNIAUS Geležinio Fondo 
komitetas paskelbė Gegužės 
mėnesį Vilniaus mėnesiu, ry
šium su visuotina VGF rėmė
jų registracija tą pat mėnesį. 
Nusistatyta visoje Lietuvoje 
neaplenkti nei vienų namų, nei 
vieno žmogaus nepakalbinto 
prisidėti prie Vilniaus pasų ir 
ženklelių vajaus.

LIETUVOS Skautai šią va
sarą dalyvaus Holandijoje su
rengtame pasauliniame skautų 
jamboree-sąskridyje, kuris tę
sis nuo Liepos 31 iki Rugpjū
čio 9 d. Lietuvos skautų bu
ris išvažiuos autobusu iš Kau
no Liepos 25 d. specialiai nu
samdytais autobusais ir va
žiuos per Karaliaučių, Berli- 
ną, Hannoverį j Holandiją. 
Pasibaigus stovyklai numato
ma vykti per Belgiją į Pran
cūziją ir apžiūrėti Paryžiaus 
pasauliną parodą.

VARAN’ niesnį Lietu- 
f'vo’s nušaliu Motų gerinimą 

šymet Rką , kyje jstęigta 
i pelkių tyrimo stotis. Stoties 
tikslas — vykdyti pelkių geri
nimo propagandą, duoti ūkinin
kams reikalingų patarimų ir tt.

KAUNE, Bazilikos švento
riuje, sąryšyje su Vilniaus mė
nesiu, bus pastatyta Vilniaus 
kryžius. Vilniaus kryžių šį 
mėnesį bus statoma visoje Lie
tuvoje. į

NAUJI Lietuvos prekiniai 
laivai jau plaukioja. Lietuvos 
Baltijos Lloydo nesenai nupir
ktas laivas ir pavadintas “Ma
rijampolė” išplaukė su lentų 
kroviniu iš Klaipėdos į Angli
ją. “Marijampolė” yra tuo 
tarpu didžiausias Lietuvos pre
kinis laivas, tinkantis tolimes
nėms kelionėms juromis. Lai
vo įgula apie 20 žmonių.

Lietuva savo laivus vadins 
apskričių vardais. Jau paga
minti plaukioja Šiauliai, Kre
tinga, Utena, Marijampolė.

LIETUVOS matininkų ir 
kulturtechnikų sąjungos foto 
sekcija per Draugiją Užsienio 
Lietuviams Remti padovanojo 
septynis Lietuvos vaizdų albu
mus Pietų Amerikos Lietuvių 
mokyklas lankantiem vaikam.

VILNIAUS Geležinio Fondo 
komitetas atspausdino specia
lius Vilniaus ženklelius Ameri
kos Lietuviams: po 5, 25 ir 
50 centų, kurių keletą šimtų 
tūkstančių, kartu su propagan
dine Vilniaus Geležinio Fondo 
literatūra išsiuntė New Yor- 
kan.

LIETUVOJE bus trys grū
dams laikyti elevatoriai. Du 
pirmieji, Kaune ir Šiauliuose, 
veikia jau keliolika metų, šy
met baigiamas didelis Klaipė
dos uoste “Lietūkio” elevato
rius.

NUO GEGUŽĖS 22 d. kei
čiant geležinkelių tvarkraštį, 
ekspresas Berlinas-Ryga per 
Lietuvą važiuos 120 kilometrų 
į valandą greitumu. Iki šiol 
ekspreso vidutinis greitis bu
vo 90 kilometrų, —
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH
POLICIJANTAI PA

KLIUVO

Pittsburghe astuoni policijos Į 
vyresnieji, trys iš jų leitenan-Į 
tai, pakliuvo Į bėdą ir tapo su
spenduoti iš pareigų, kuomet 
byloje prieš 41 kaltininką įtar
tą slaptame alkoholio biznyje 
paaiškėjo ir tų policijos narių 
dalyvavimas.

Sakoma kad tie policijos na
riai veikė išvien su slaptais Į 
degtinės dirbėjais ir pardavė
jais ir varė platų biznį.

Paaiškėjo kad slaptas .degti
nės pristatymas į vietas buvo 
varomas taip kaip atliekama 
pristatymas pieno į namus.

Vieni iš suimtųjų kaltinin
kų įtarti degtinės gaminime, 
kiti jos išplatinime, kiti parda
vime, o policijos nariai apsau
gojime nuo kratų ir persergė
jime išanksto paslėpti viską 
priešingo jeigu kur žinojo bus 
daroma krata.

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

NAUJAS BUDAS GY
DYMUI BEPROČIU

SUŽEISTAS LIETUVIS 
IR KITOS ŽINUTĖS

Gegužės 14 d. pavojingai su
žeistas So. Wilkes-Barre Ang
lies kasyklose Vladas Taba- 
ras, 51 metų amžiaus. Jis iš
gyveno Amerikoje 30 metų. Iš 
Lietuvos paeina iš Dzūkijos, 
nuo Krosnos. Turi brolį ir se
serį čia. Sesuo nežino kur ran
dasi. Tabaras yra viengungis, 
SLA. 35 kuopos narys.

PADAVĖ PRAŠYMUS 
APSIVESTI

Jonas J. Antanaitis, iš Svvo- 
yersville, Pa., su Alena M. 
Repšiute, iš Ashley, Pa.

Jonas J. Stankūnas, iš King- 
ston, Pa., su Paulina Navros- 
kiute, iš Larksville, Pa.

Alf. J. Poderis, iš Inkerman, 
Pa., su Stella M. Yunkunaite, 
iš West Pittston, Pa.

PERMAINA RIMŠOS 
PARODOS LAIKO

Patyriau kad Lietuvos daili
ninko Petro Rimšos kurinių 
Paroda bus atidaryta savaite 
vėliau negu išsyk buvo numa
tytai Paroda bus savaitę lai
ko nuo Birželio 1 iki 8 dienos, 
Historical Society patalpose, 
So. Franklin St., Wilkes-Bar- 
re. J. J. Nienius.

Pittsburghe įvykusiame Pro
to Ligų gydymo įstaigų vedė
jų suvažiavime vienas jaunas 
Austras gydytojas Dr. Sakei, 
iš Viennos Universiteto, pra
nešė apie plintantį gydymą 
protiškų ligų su pagalba insu
lino. Pora metų atgal šis gy
dytojas nustebino pasaulį iš
rasdamas kad duodant proto 
ligomis sergantiems insulino 
dideles dožas nuo kurių žmo
gus netenka sąmonės, ir tą pa
kartojant laiv nuo laiko, 
daugeliu atve rotystė iš
gydoma.

šiame suvažiavmie jis patie
kė naują jo išbandytą gydymo 
būdą. Jis savo bandymais įga
vo drąsos duoti ligoniams dau
giau ir daugiau insulino, pri
varant ligonį laipsnis po laip
snio arčiausia prie mirties, ta
čiau žinant kada laikas susto
ti prieš pasieksiant gyvybes ir 
mirties rubežių.

Jis sako kad iki šiol visame 
pasaulyje išgydyta apie 1,000 
beprotystės ligonių insulinu.

Amerikos gydytojai išgydė 
apie 100 bepročių tuo budu, su 
dviem ar trimis mirtimis, ir 
apie puse ligonių išgijusių iš 
beprotystės.

STREIKAS KILO IR 
BAIGĖSI

Praeitą savaitę buvo sustrei
kavę plieno darbininkai dvie
jose išdirbystėse -— didelėje 
Jonės & Laughlin Steel Corp., 
ir Pittsburgh Steel Co., Allen- 
porte ir Monessen.

Streikas kilo dėl kompanijų 
vedėjų atsisakymo tartis su 
unijos vadais.

Pirmosios streikavo apie 30 
I tūkstančių darbininkų, antros 
apie 5400.

Unijos vadai ir kompanija 
' sutarė leisti balsavimams vi- 
| sose tos kompanijos dirbtuvė- 
i se dirbantiems darbininkams 
pasireikšti ar jie nori prigu
lėti prie unijos ar ne.

Streikai buvo trumpi, baigė- 
j si antrą dieną. Darbininkai 
sugryžo dirbti, ir dirba vėl vi
su smarkumu, nes dirbtuvės 
darbo turi daug.

Plieno darbai Pittsburgho 
srityje šiuo tarpu eina aukš
čiausiu laipsniu — apie 96 G 
normalio.

Užsibaigus nesu sipratimui 
su didele vietos nepriklausoma 
plieno kompanija, ir turint su- 

I tartis su didelėmis plieno kor-

VANDUO ATEIS Iš TOLI. 
Pittsburgho mayoras pagami
no planą atvesti miestui ge- ■ 
riamą vandenį iš tolimų šalti
nių iš kalnų, kur už 50 ar d m-' 
giau mylių. To vandens už
teksią ne tik Pittsburghui bet 
ir apielinkės miestams.

Šis .planas paduotas' valstijos 
legislaturai užtvirtinti. Jis a t-1 
sieis milijonus dolarių.

poracijomis iš pirmiau, kurios 
nesitąsydamos su unija sutiko 
pasirašyti sutartis, dabartiniu 
laiku Pittsburgho sritis pata
po viena iš pilniausia organi
zuotų plieno centrų Ameriko
je.

Išrodo kad dar bus daugiau 
nesusipratimų plieno darbuose 
kituose miestuose, kaip Cleve
lande, Youngstovvne, Buffaloj, 
Chicagoj ir kitur, kur plieno 
išdirbystės dar neužsileidžia

BALTIMORE, MD.
TRUMPAI APIE VISKĄ

Balandžio 23 d. J. Dekinis ir 
P. IVeiz'angoff minėjo vienų 1 
metų sukaktį savo puošnios 
užeigos atidarymo. Svečių bu
vo susirinkę pilnutėlė, nors ir 
gana ruiminga užeiga, kuriuos 
savininkai tinkamai priėmė ir 
pavaišino. Svečių tarpe buvo 
keletas ir įžymių vietos veikė
jų: Adv. N. Rastenis, Adv. T. 
Grajauskas, Dr. J. Bučnis, Dr. 
Mačiokas, S. Janušis ir kele
tas kitų. Buvo žadėjęs daly
vauti ir miesto mayoras, ta
čiau susidėjus tam tikroms 
aplinkybėms negalėdamas pri
būti jis vėlokai atsiuntė svei
kinimo telegramą, kurį Adv. 
Rastenis perskaitė publikai.

Reikia pažymėti kad bėgyje 
! metų nuo šios Lietuviškos už

eigos atidarymo, joje jau du 
kartu dalyvavo miesto mayo
ras Jackson.

Balandžio 30, Lietuvių De
mokratų Klubas buvo suren
gęs nuosavame name, 816 W. 
Lombard St., kortavimo vaka
rą. Prie surengimo pasidar
bavo klubiečiai vyrai,. moterys 
ir merginos, taigi ir svečių da
lyvavo gražus būrelis. Klubui 
liko nemažai pelno.

Tą patį vakarą Lietuvių sa
lėje įvyko A. C. W. of A. uni- 

i jos Lietuvių skyriaus sureng
tos gegužinės prakalbos. Pir
mininkaujant skyriaus pirmi
ninkui P. Jarui, pirmu kalbėto
ju buvo perstatytas pramonės 
atstovas V. Luiza, antras — 
skyriaus vice pirm. V. Pečiu- 
lis; ir trečias — jungtinės ta
rybos vice prez. Ig. Letkaus- 
kas. šie visi trys kalbėtojai 
trumpais bruožais apibudino 

i pirmos Gegužės kaip viso pa
saulio darbininkų šventės reik
šmę ir vieningą darbininkų ko- 

: vą už geresnes darbo sąlygas, 
už trumpesnes darbo valandas 
ir už didesni atlyginimą už' jų 
darbą.

Po to tapo pristatytas prin- 
cipalis to vakaro kalbėtojas, 
unijos generalinis organizato
rius A. Jankauskas. Jis trum- 

■ pai prisiminęs apie pirmą Ge
gužės, apie dabartinį darbinin
kų judėjimą šioje šalyje, di
desnę dalį savo kalbos pašven
tė Vokietijos, Italijos ir Ispa
nijos fašistams, tuomi nukrei
pdamas siuvėjų akis nuo įsi
viešpatavusio Amalgameitų u- 

| nijoje despotizmo, kuris ben- 
i dru frontu su darbdaviais lai

ko pavergę siuvėjus. Publi
kos šiose prakalbose buvo at- 

j silankę labai mažai, gal kokia 
30 asmenų.

Priežastis to taip neskaitlin- 
j go publikos atsilankymo yra 

gal ta kad organizatoriaus A. 
Jankausko vardas Baltimorėje 
yra labai prastas, nes jį ge
rai visi pažysta iš praeities 
jo darbų.

Gegužės 1 d. vietinė A. C. 
W. of A. unijos jungtinė ta

AUKOS SIRVYDO
BIOGRAFIJAI

ryba buvo surengus balių di-j 
džioje Fifth Regiment Armo- 
ry, kuri yra viena didžiausių 
salių Baltimorėje. Salė unijai 
atsiėjo už 7 valandas laiko net 
$600, tačiau publikos atsilan-! 
kė apie 7000, ir todėl neskai
tant milžiniškų išlaidų, kurios 

į $3000, unijai liko gra- 
pelno. Nesiuvėjas.

AKRON, OHIO

siekė 
žaus

APIE LIETUVIUS GY
VENANČIUS KUBO

JE IR C. AMERI
KOJE

Lietuvos Generalinis Konsu
las jau kelis mėnesius renka 
žinias apie Lietuvius gyvenan
čius Centralinėje Amerikoje ir 
Kuboje. « .

Iš senų bylų buvo surinkti 
adresai ir buvo mėginta su 
Lietuviais susisiekti, susižino
ti kaip jiems ten sekasi, nori
ma buvo juos surišti su Drau
gija Užsienio Lietuviams Rem
ti. Iš daugel vietų atsiliepimų 
negauta, gal tie žmonės ten 
nebegyvena, o gal įgijo sveti
mą pilietybę ir savo sena tė
vyne nebesidomauja — sunku 
yra ką nors tiksliai atsakyti.

Iš Meksikos septyni žmor.ės 
kreipėsi į Konsulatą pasų rei
kalais, bet tik vienas Lietuvių 
tautybės; nebuvo prasmės ra
šyti ką nors jiems, nes visi 
skubėjo atgal į Lietuvą, nors, 
kaip matyti iš sehų pasų, iš
gyveno Meksikoje apie 6—8 
metus.

Išeina, “Visur gerai, o na
mie geriausia”, taigi, gal jie 
sugryžę Lietuvon papasakos 
kaip jiems sekėsi svetur.

Tik Kuboje susirašinėjimas 
davė rezultatų, būtent: ten jau 
surašyta 57 Lietuvių tautybės 
šeimų arba viengungių. Jei 
priskaityti žmonas ir vaikus 
jų viso butų apie 90 asmenų, o 
tai žinoma dar ne visi.

Iš archivo matyti jog 1931 
metais Gen. Konsulo Pulk. P. 
Žadeikio pastangomis jau bu
vo Kuboje suorganizuota Lie
tuvių draugija, bet veikimas 
jos buvo neilgas. Dabar vėl, 
Konsulato patarimu, jie naujai 

' susiburs į draugiją.
Surinktos apie juos žinios 

j yra liūdnos: kai kurie neįpras- 
! tame klimate gavo džiovą, kai 
kurie jau protiniai pakrikę, ša
linasi nuo žmonių, gyvena lau
kuose. Vienam senam žmogui 
Konsulatas jau tris sykius pa- 

! siuntė po kelis dolarius, bet— 
tas yra tik lašas.

Konsulatas j ieškos kelių pa
gelbėti jiems, o jei kas iš pa- 

■ siturinčių čia Amerikoje pa
norėtų nelaimėje atsidurusiems 
savo tautiečiams, ypač vaiku
čiams, padėti, priimsime su 
dėkingumu. <

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas.

Nevv York City.

KUNIGAI PAKEISTI
Po trumpo pabuvimo buvu

sioje Lietuvių šv. Petro para
pijoje, Kun. B. Bartis, vietos 
klebono padėjėjas, vyskupo 
patvarkymu liko iškeltas Lie
tuvių šv. Jurgio parapijon Cle
velande, o jo vieton atsiųstas 
iš tos pats parapijos kitas Lie
tuvis kunigas, Andziulaitis.

Taigi Akrono Lietuviai vis- 
tiek turės Lietuvį kunigą.

Kun. Bartis nors trumpai 
gyveno Akrone, liko pamiltas 

j ne tik Lietuvių bet ir Ameri- 
I konų. Linkime jam darbuotis 
j su Clevelandiečiais, o mes Ak- 
roniečiai džiaugiamės sulaukę 
Kun. Andžiulaičio. Pasitikime 
kad jis susipažinęs su mumis 
daug pasidarbuos atšalusius 
Lietuvius katalikus sugrąžinti 
atgal prie parapijos, kuriuos 
Kun. Cybelis buvo išvaikęs.

Gatvekarių ir busų streikas 
pasibaigė darbininkų laimėji
mu. Darbininkai gavo mokes- 
ties pakėlimą ir pasirašė abi
pusę sutartį. Darbininkai at
eityje pasižadėjo nekelti strei
ko, jeigu kiltų nesusipratimas 
kokiame nors klausime, ir ro
dytųsi kad be streiko neapsi
eis, turi pirm 60 dienų duoti 
kompanijai it miestui pareiš
kimą apie tai.

Iki streiko darbininkai gavo 
mokėti 65 centus į valandą, o 
dabar gauna 73Vįc. Streikas 
tęsėsi ištisą mėnesį. Visi la
bai džiaugiasi streiko pasibai
gimu.

Pranas švelnis teisme gavo 
atsiskyrimą nuo savo žmonos, 
Brigytos Švelnienės. Kalnas.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

PIETŲ AMERIKOJ TRAGIN- 
GAI ŽŪSTA LIETUVIAI

DAYTON, ORIO

Sustreikavo Duonos 
Išvežiotojai

Pittsburghui pasirodė duo
nos stokos pavojus kuomet su
streikavo 400 duonos išvežio- 
tojų, dėl ko turėjo užsidaryti 
21 didžiųjų kepyklų.

Tos 21 kepykla patiekia be
veik pusę viso miesto sunau
dojamos duonos ir pyragaičių.

Duonos išvežioto.) ų sutartis, 
su kepyklomis pasibaigė Ge
gužės 1 d. ir senoje sutartyje 
buvo nustatyta 30 dienų lai
kas vesti naujoms deryboms, 
tačiau išvežiotojai sustreikavo 
nelaukdami mėnesio pabaigos. 
Jie pareikalavo pakelti mokes
tį nuo $20 iki $25 ir komisą 
5 iki 6 nuoš. ir tuoj sustreika
vo kai jų reikalavimai nebuvo 
patenkinti.

Gegužės 18 d. streikas bai
gėsi, darbininkai sutiko gryž- 
ti darban, o unija baigia ta
rybas.

unijoms.
Be to yra dar šešios didelės 

'cpriklausomos plieno kompa- 
■ i jos pačiame Pittsburghe ir 

io apielinkėse, kurios, nesutin
ka su unija derėtis ir todėl 
stovi pavojuje brangių strei-

GAUNA $1,188,000. Pitts- 
burghę Universiteto reikalų 
vedimui iš vaįstijos iždo pa
skirta $1,188,000 sekantiems 
porai metų.

DAUGELIS scenos artistų 
pasisamdo sau žmones jiems 
p’oti laike vaidinimų, sudary
mui Įspūdžio ir užtikrinimui 
jiems ateities, Jie ploja kad 
dar daugiau dainuotų, ir liūd
nesnėse scenose vaidinimuose 
garsiai verkia. Artistai savo 
plojikams suruošia net prak
tikas, kad žinotų kada reikia 
ploti, kada verkti ir tt.

Prie pirmiau paskelbtų pre
numeratų J. O. Sirvydo biogra
fijai leisti komitetas gavo dai
nuo sekančių:

B. F. Simons $5.00
K. J. Semaška 1.00
Per A. Lėpą iš Binghamton,

N. Y., .gauta:
T. Varkalienė 1.00
K. Klevečka 1.00
A. Lėpa 1.00
J. Stelmokas 1.00
Ed. Stelmokas 1.00
K. Kriaučiūnas,

Brooklyn, N. Y. 1.00
Jonas Simaitis 1.00
Stasys Nečinskas 1-00

Viso $14.00 .

TARIU ŠIRDINGĄ AČIŪ
šiuomi širdingai ačiū Day- 

tono ir Springfieldo Lietu
viams, kurie užsirašė per ma
ne “Dirvą” sau ir išrašė saviš
kiams į Lietuvą, laike praeito 
“Dirvos” vajaus. Už tai man 
atiteko pirma dovana, geras 
radio, o jus gaunate gerą laik
raštį “Dirvą” skaityti, ir ti
kiuosi kad visi pasiliksite ilga- 
metiniais “Dirvos” skaityto
jais ir rėmėjais.

Kartu su šiuomi laiškučiu 
siunčiu per “Dirvą” savo auką j 
$2.00 Clevelando Lietuvių Kul
tūriniam Darželiui.

J. A. Urbonas.
Aukas ir prenumeratas pra

šome siųsti ir toliau šiuo ant
rašu :
’h’rvydo Biografijos Komitetas I

336 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

J. Sagvs, Pirmininkas, 
I’r. Narvydas, Iždininkas.

DIDŽIAUSIA pasaulyje ne
laimė kurioje mažiausia žmo
nių žuvo, buvo 1906 metais. | 
San Francisco žemės drebėji- 
mas. Tas miestas buvo sunai
kintas, bet iš 400,000 jo gy
ventojų žuvo tik 500.

KAIP EINA UKIU AT- 
SISTEIGIMO PRO

GRAMAS

INDIANAPOLI&, IND. — 
| Apie 50,000 vidurinių vakarų 
valstijų ūkininkų Seimų atsi- 
steigia savo ukėse pasinaudo
damos valdžios Rehabilitation 

j paskolomis, kurias išduoda ir 
tvarko Resettlement Adminis
tracija. Tos šeimos atsistei- 
gia taip vadinamu “gyvenk 
namuose” planu, kurio tikslas 
yra palaikyti atitinkamą gy
venimo laipsnį ir padidinti uki- 

į ninku ineigas.
Ta mintis pakilo kuomet ta- 

| po padaryta palyginimai ūkio 
produktų kainų pačiose ukėse 
su pardavimo kainomis mieste, 
kas parodė kad kiekviena šei
mą susidedanti iš apie penkių 
asmenų gali sutaupyti per me
tą ant maisto pusę to kiek 
maistas atsieina pirkti, jeigu 
patys naudos savo namie au- 

! gintus produktus.
“Ūkės ir namo planas nusta

tytas kiekvienai ūkio atsteigi- 
mo paskolai, ir dauguma tų 
planų nurodo kad butų laiko
ma tikri ūkės ir namų rekor
dai. Pirmiau, prieš gavimą 
ūkio atsteigimo paskolos, dau
gybė šeimų niekados nevedė 
namų sąskaitų, taip kad netu
rėjo budo nušprendimui kaštų 
pirktų ir namie augintų mais
to produktų.

Palyginus skaitlines viduti
nių ūkės ir miesto kainų, pa
tirta kad rįnkoje perkamas 
maistas per metą laiko šeimai 
iš penkių narių mažiausia at
sieina apie $530, kuomet tik j 
$213 atsieina jei tą patį mais
tą ūkininkas parduotų pats.

Taip tai metuose nuo. maisto Į 
kaštų galima sutaupyti $317, 
jeigu šeima augins ir sunau
dos savo maistą, vietoj parduo
ti savo produktus ir vėl pirkti I 
maistą už rinkos kainas.

Patyrimas parodo jog nėra j 
galima tikėtis kad visos tos 
50,000 šeimų galėtų išsiaugin
ti visokio maisto tiek kad nie
ko nereiktų pirkti. Taigi ūkės, 
ir namų planas nurodo kad 
paskolą gaunantis ūkininkas 
išsiaugintų vidutiniai apie 601 
nuoš. savo maisto. Toliau gi, j 
tiki kad gali dasisiekti ir iki i 
75—85 nuoš. nuosavo maisto,!

VVILKES-BARRE, PA.
(Prisiuntė J. J. Nienius)

BARTAŠIUS Juozas, 62 metų, 
mirė Gegužės 10 d., Wilkes- 
Barre, Pa. Paėjo iš Dzūki
jos. Paliko žmona, vienas 
sūnūs, trys dukterys ir trys 
anūkai; Lietuvoje liko bro
lis ir sesuo. Palaidotas Lie
tuvių Laisvose • Kapinėse 
Wyoming, Pa.

TAMALENIS Jenas, 56 metų, 
mirė Gegužės 5, Exeter, Pa. 
Čia išgyveno 25 metus. Pa
liko 1 sesuo, 4 broliai, 11 
anūkų. Palaidotas parapijos 
kapinėse.

PODOLSKIS Martinas, 54 m., 
mirė Gegužės 4 d., Nantico- 
ke, Pa., buvo pavienis. Pa
laidotas Lietuvių nepriklau
somose kapinėse, Nanticoke.

GUDAITIENĖ Barbora, 58 m., 
mirė Gegužės 4, Ashley, Pa. 
Paliko 4 dukteris, 2 sūnūs, 
22 anukus. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis.

i SLAKIENĖ Juzė, 42 metų, mi
rė Gegužės 3, Swoyerville, 
Pa. Palaidota su bažnytinė
mis apeigomis.

SLAVINSKIENĖ Viktorija, 61 
metų, mirė Gegužės 2, Ply- 
mouth, Pa. Palaidota para
pijos kapinėse Muhlenburg, 
Pa.

SYLVANIENĖ Marcelė. 73 m. 
amžiaus, mirė Gegužės 2 d., 
dukters namuose, Wilkes- 
Barre, Pa. Palaidota .parapi
jos kapinėse, Bear Creek 
Township, Pa.

CERKAUSKAS Povilas, 4 me
tų vaikas, mirė West Pitts
ton, Pa. Palaidotas parapi
jos kapinėse.

BUZA Pranas, 26 metų, mirė 
Gegužės 4, Hamburg ligoni
nėj. Jis buvo CCC darbinin
kas Scotland, Pa. Palaidotas 
Kingstono parapijos kapinė
se.

KAZLAUSKAS Vincas, 54 m., 
mirė Gegužės 5, Pringle, Pa. 
Palaidotas parapijos kapinė
se.

KUZMICKIENĖ Marta, 52 m., 
mirė Gegužės 6, W. Pitts
ton, Pa., palaidota parpijos 
kapinėse.

LIUDVINAVIČIUS Aleksand
ras, 26 metų, prigėrė upėje 
Rio Claro, Brazilijoj. Įšo
ko į upę pasimaudyti ir ne
iškilo.

TRAKANAUSKAS Dominikas, 
39 metų, mirė Kovo mėn. 
Rio De Janeiro mieste, Bra
zilijoj. Mirė prie darbo, už
sidegus žibalui ir jis apde
gė. Paėjo iš Ukmergės ap. 

STALIGAITĖ Ona, mirė Kovo 
19, Buenos Aires. Argenti
noj, po nevykusiosz operaci
jos.

KAZLAUSKIENĖ (Jurkuny- 
tė) Antanina, mirė Balan
džio mėn. Dock Sude, Ar
gentinoje, nuo revolverio šū
vio. Buvo 26 m. amžiaus.

BALČIŪNAS ‘Povilas, 33 me
tų, mirė Kovo 16, Argenti
noje. Gimęs Panemunio v., 
Baublių k. Argentinoje iš
gyveno 10 metų;

MATIENĖ Morta, 64 metų, 
mirė Balandžio 15, Chicago
je. Šiaulių ap., Papilės par.

KAZLAUSKAITĖ Antanina 22 
metų, mirė Chicagoje Bal. 
16. Gimus Kevvanee, III. 
Chicagoj išgyveno 13 metų. 

MECALINAS Jonas mirė Bal. 
mėn. nuo sužeidimo automo
biliu, Wilkes-Barre, Pa.

BIELSKIENĖ, 59 metų, mirė 
Bal. 19, Utica, N. Y. Ame
rikoj išgyveno 32 metus. Li
ko vyras Andrius, sūnūs Ta
mošius, ir brolis Juozas Žit
kus.

SVIDERSKIS Jurgis, 80 metų, 
mirė Bal. 19, Brooklyn, N. 
Y. Paliko dukterį ir du sū
nūs.

RAČKIENĖ Ona, 81 metų am
žiaus, mirė Cleveland, Ohio, 
Balandžio 28 d.

DRUKTENIS Zigmas, mirė 17 
Kovo, Berisso, Argentinoje. 
42 metų amžiaus: Kražių 
parapijos.

GASIUNAS Jonas, mirė Bal. 
20, Soperton, Wis. Užmuš
tas bedirbant Ocanto Lum- 
ber C o.

RUDAUSKAS Antanas, mirė 
Bal. 24, Chicagoje. Šiaulių 
ap., Maželių k. Amerikoje 
išgyveno 43 metus.

ČERNIAUSKIENĖ Marė, mi
rė Bal. 25, Chicagoje, sulau
kus pusės amžiaus. Kėdai
nių ap., Grinkiškės p., ĮCai- 
rėr.ų k. Amerikoj išgyveno 
25 metus.

TUGAUDIS Juozas, mirė Bal. 
25, Chicagoje. Šiaulių ap., 
Užvenčio miestelio. Ameri
koje išgyveno 36 metus.

DARGIS Juozas, mirė Bal. 16 
d., Chicagoje, pusės amž. 
Telšių ap., Žarėnų p., Gaidžių 
k. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

METELIENĖ Marė (Kazlaus
kaitė), mirė Bal. 18, Chica
goj, sulaukus pusės amžiaus. 
Gimus Luzerne, Pa.

BROCIENĖ Ona, mirė Bal. 18 
d., Chicagoje, pusės amžiaus. 
Raseinių aps., Staknų par., 
Palšių k.

VAITULIONIS Vincas, 57 me
tų, mirė Bal. 15, Brooklyn, 
N. Y. Paliko žmona, penki 
vaikai ir brolis.

LUKENAS Jonas, mirė Bal. 16 
d., Pittsburgh, Pa. Buvo 
senas šio miesto gyventojas.

BATKINIENĖ Marė, mirė Ba
landžio m., Scranton, Pa.

PONIšKIS Antanas, 61 metų, 
mirė Bal. 3, Philadelphia, 
Pa. Seinų ap., Punsko par., 
Vidugirių k. Amerikoje iš
gyveno 33 metus.

GAVĖNAS Jonas, 49 metų, 
mirė Bal. 15, Old -Forge, Pa.

BENESKIS Antanas, 35 me
tų, mirė Bal. 13, Kingston, 
Pa.

MAČĖNAS Pranas, 50 metų, 
mirė Norvvood, Mass.

KUNDROTIENĖ M. (Petroliu- 
niutė), mirė Bal. 14, Brook
lyn, N. Y.

ŠILALIENĖ Marijona, 67 me
tų, mirė Bal. 20, Boston, 
Mass. Alytaus par. Ame
rikoje išgyveno 39 metus.

KVIETKAUSKIENĖ Marijona 
mirė Bal. 21, Chicagoje, su
laukus’ pusės amžiaus. Ma
rijampolės ap., Balbieriškiu 
miestelio.

PAŠEIKIS Juozas, 64 metų, 
mirė Bal. mėn., Gary, Ind. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 
Sirvalių par., Obelie kaimo.

EAROSNEVIČIUS Mykolas, 53 
m., mirė Bal. 23, Brooklyn, 
N. Y. Šiaulių ap., Pakruo
jo par.

KUCKAITIS Stasys, 50 metų, 
mirė Bal. 20, Nevv Britain, 
Conn.

SVIRKLIENĖ Juzė (Viduki- 
nienė (57 metų), mirė Bal. 
23, Nevv Britain, Conn.

PETRAUSKIENĖ Pranė (po 
tėvais šimkaitė), mirė Bal. 
18, Chicagoje, sulaukus pu
sės amžiaus. Šiaulių ap., Pa
kapės parap., Pašiaušės kai
mo. Amerikoje išgyveno 32 
metus.

MARGUTIS
Skaitykit “Marguti”, 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”
6812 So. Western Avė.

Chicago, I1L



DIRVA

Gerb.

SPRAGILAS

TETULEI PATIKO MAR
GUČIO DĖDYTĖ IR 

TETYTĖ
Aną vakarą betiesiant 

savo radio naujas antis ar 
antenas, kaip jas vadina, 
aš užsikoręs ant stogo čiu
kuro sėdžiu, ir žiuriu atei
na mano Tetulė.

— Alo, vaikeli, kibą galo 
j ieškai po stogų kraigus 
laipiodamas, — sako ji.

— Sveika, gyva, tetule! 
Žinai, kai aš dabar įsitai
siau radijušą tai turiu ir 
prižiūrėt kad gerai veiktų 
ir kad visi girdėtų ką aš 
turiu papasakot, — sakau 
aš.

— Aikšią, vaikeli, aš ne
turiu daug laiko, noriu tau 
ką parodyt, — sako ji.

— Na tai palauk, tetule, 
aš tuoj nulipsiu, — sakau 
aš.

Ir kai pradėjau lipt že
myn, kad slydau tai tik pa
sijutau kad jau sėdžiu už
pakaliniam kieme ant žo
lės. Gerai kad ant žolės, o 
ne j cementinį taką patai
kiau ....

— Na kaip tetulei patiko 
Čikagos artistų koncertas 
aną sekmadienį? — sakau 
aš.

— O, vaikeli, aš niekad 
neatsidėkavosiu tai “Dir
vai” už pasirūpinimą taip 
gražiai mus senius pralin- 
ksmint. O tam Vanagai
čiui tai Dieve duok ilgiau-

Asmeniniai Lydimos

»EU, GOTHENBUMį; ŠVEDIJĄ
Kas gali būti malonesnjo kelionėje, kaip 

įsėdus į laivą New Yorke išlipti 
iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
.Tokią kelionę turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d.
Iš New Yorko j Klaipėdą 

Laivo nemainant 
Ekskursija lydės p. Pr. Zaborskis 

Švedų Amerikos Linijos 
Klaipėdos Skyriaus Vedėjas.

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Iš Gothenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš Kal
maro, 1934 m. statytu garlaiviu Ma- 
rieholm apie 18 valandą į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYRfi 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba Š. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
KUNGSHOLM ............. Birželio 5
DROTTNINGHOLM .. . Birželio 9
DROTTNINGHOLM .... Liepos 10
GRIPSHOLM ............... Liepos 24

Chicago, III. 181 N. Mchigan Av. 
, Boston, Mass. 154 Boylston St.

Detroit, Mich. 107 Clifford St.

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center. N. Y. City

Gerb. Tetulė

šią amžių, kad jis gyventų 
ir linksmintų visus, — sa
ko ji.

— Tetulė labai išmintin
gai šneki. Yra pas mus 
tokių siaurapročių, kurie 
ir “Dirvai” užvydi, ir Va
nagaičiui kenkia, nors pa
tys pasiėmę jo dainas dai
nuoja. Tai yra musų Lie
tuvių tamsumas, — sakau 
aš.

— Tiems galvoj negerai 
jeigu jie taip prieštarauja. 
Aš, vaikeli, tai per visą tą 
programą išsižiojus išklau
siau ir prisijuokiau už vi
są metą. Tie Dėdytė ir 
Tetytė, ir Valerijonas su 
Kunigunda tai tikri kome- 
dijantai: tiek baikų prikrė
tę kad juoku negali datri- 
vot. O paskui kai pasiro
dė ta maža mergytė, tai 
visoms motinoms net seilė j 
per lupą nuvarvėjo.... —į 
sako ji.

— O kodėl joms net sei
lė nuvarvėjo, tetule? — sa
kau aš.

— Tokia graži mergytė 
ir tokia gabi, tai kožnai 
motinai norėjosi kad tai 
butų jos dukrelė.... Kaip 
artistai vieni kitems užvy
di gabumų ir balso gražu-j 
mo taip motinos užvydi jei 
kitų vaikai kuo geriau pa
sirodo. ... — sako ji.

— Gal ir tavo tiesa, te
tule, bet niekad visi nebu
vo artistais ir gabiais, ar 
suaugę žmonės ar maži kū
dikiai, ir todėl žmonės la
biau įvertina ir pagerbia 
tuos kurie yra talentingi, 
— sakau aš.

— Teisybė, vaikeli: jei-Į 
gu visi butų tokie štukoriai 
ir dainininkai kaip Vana
gaitis ir tie visi kurie su 
juo buvo, nebūtų nieko ne
paprasto. O dabar visi su
bėgo jų paklausyt ir pama
tyt. Jeigu rytoj jie vėl at
važiuotų, aš vėl eičiau pa
žiūrėt, — sako ji.

— Taip su manim ir su 
visais: niekas nenori pra
leisti progą kada Vanagai
tis atvažiuoja, taip visi jį! 
pamilę, — sakau aš.

— Vajetumano, vaikeli, j 
bučiau pamiršus ko atėjau. 
Va, te, tai nauja gazieta, I 
pažiūrėk, gal dar nematei, 

j — sako ji.
— Ha, ha, kokia tetulė 

rūpestinga. Ačiū, bet aš 
j mačiau tą naują vietos lai
kraštį. Tetulė gal išsira- 

j šei? — sakau aš.
— Kur tau, vaikeli, man 

taip siunčia, nežinau kur 
adrisą gavo, — sako ji.

— Tai stebuklas! Čia pat 
gyveni ir nori kad niekas 
nežinotų tavo antrašo. Juk 
atsimeni, pereitą žiemą sa
lės vakaruškose pasirašei 
j knygą, tai tavo antrašą 
ir turi, kaip lygiai ir dau
gelio kitų. Tame nieko pa
slaptingo, — sakau aš.

— O kaip tau, vaikeli, ta. 
gazieta išrodo? — sako ji.

— Laikraštis kaip, kiti 
katalikiški laikraščiai, ir 
atsako tam tikslui kuriam 
jis leidžiamas, — sakau aš.

— Ale tu, vaikeli, visko 
nežinai: man sakė kad jie 
su savo laikraščiu nori su- 

į bankrutyt “Dirvą”, — sa
ko ji.

— Tas hetiesa, tetule. Aš 
girdėjau, buvo tokių karš
tagalvių, kurie neišmany
dami nieko geresnio, norė
jo pasižymėti blogais dar-

JAUNUOLIŲ BALSAI SPOR
TO REIKALE

Jaunuoliai, Ar Girdite?!

Ar girdėjot kad šią vasarą 
Chicagoje Įvyks Amerikos Lie
tuvių Sporto Šventė? Ar gir
dėjote kad toje šventėje Chi
cagoje ir vėliau kitose Lietu
vių kolonijose lankysis net iš 
tolimos Tėvynės Lietuvos at
vykę Lietuvos jaunuoliai spor
tininkai ?

Jeigu jus apie tai girdėjote 
tai ką jus dabar darote? Ar 
Į tai sau ramiai žiūrite kaip Į 
kokį paprastą kasdienini apsi
reiškimą, ir manote kad tas 
viskas jus neliečia? Ar mano
te kad visa tai jums yra sve
tima?

Lietuviai jaunuoliai! Atmin
kit kad jaunais esate tik vie
ną sykį. Jūsų jaunatvė baig
sis kaip tik jūsų galvas pri
dengs sidabriniai plaukai. Tat 
kol jūsų gyvenime tai įvyks, 
pasistengkite dabar atbusti ir 
kartu su atgemančia pavasario 
gamta. Pajudinkite savo jau
ną energiją, ir griebę reikalin
gus įrankius, skubinkitės prie 
darbo, ir dirbkite kad dabar 
rengiama Amerikos Lietuvių 
Sporto šventė butų pasekmin
ga, įdomi, reikšminga ir ilgai 
neužmirština.

Senesnėsės kartos Lietuviai 
kaip moka taip rengia savo 
pramogas ir jose linksminasi. 
Dabar atėjo proga jums, jau
nuoliai, parodyti ką jus galite 
ir kaip mokate pasirodyti. Tat 
naudokitės ta proga, kuri gal 
būt pirmą ir paskutinį kartą 
jums pasitaiko. Meskite vis
ką į šalį ir pagalvokite kaip 
jus galėsit prasidėti prie Lie-

bais, jie ir plepėjo kad jie 
‘''Dirvą” išvarysią iš biz
nio. Bet tikrieji to laik
raščio leidėjai visai to tik
slo neturi, kaip lygiai ir 
“Dirva” neturi blogų norų 
jiems. “Dirva” turi savo 
tikslą, platint Lietuvystės 
idėją, jie daugiau rūpina
si tikybinių žmonių reika- 
laiš. Jeigu išvien dirbs ir 
vieni kitiems nekenks, ga
lės daug gero padaryt mu
sų kolonijos Lietuvių gėro
vei. Be tautystės nebūtų 
biznio ir tiems kurie nori 
iš Lietuvių katalikų gyve
nimą daryti, — sakau aš.

— Teisybę sakai, vaikeli. 
Ale aš žinau tokių katali
kų kurie labai priešingi 
“Dirvai”, o skaito bolševi
kų ir cicilikų gazietas. Tie 
bolševikai su savo , gazie- 
tom lenda net prie bažny
čių ir dalina tuos šlamštus 
musų katalikams, — sako 
ji.

— Taigi matai, tetule: 
vietiniams laikraščiams nė
ra ko tarp savęs peštis, yra 
didesnis darbas, kurį rei
kia išvien dirbti. Išvien 
dirbdami tautininkai ir ka
talikai išstatė puikų Lietu
vių Darželį. Kituose mies
tuose kunigai ir tautinin
kai veikėjai išvien dirbda
mi nudirbo kitokius gerus 
darbus. Iki šiol Klyvlande 
tik viena “Dirva” kovojo ir 
atlaikė visą frontą prieš 
komunistus ir socialistus. 
Nuo dabar, jeigu bus susi
pratimas, galima bus vi
siškai atsikratyt socialistų 
ir komunistų, kurie yra ti
krieji griovėjai tautos ir 
bažnyčios. Jų laikraščiai 
be paliovos dergia kuni
gus, pajuokia Dievą ir baž
nyčias, bet jie randa tarpe 
musų katalikų tokių kurie 
net pinigus už jų laikraš
čius moka, — sakau aš.

— Na tai sudiev, vaike
li. Aš neturiu daug laiko. 
Ale aš pasižadu surinkt 
visus vardus tų katalikų ir 
tautiečių kurie skaito cici- 
likiškas ir kamunistiškas 
gazietas, ir paskelbsiu juos 
abiejose Klyvlando gazie- 
tose, — sako ji. 

tęs, kuri įvyks Chicagoje Lie
pos mėnesį, ir po to kitose 
jums artimose kolonijose.

Jus patys esat kurios (nors 
sporto šakos mėgėjais, tai ne- 
abejokit savo gabumais ir kiek 
laikas jums leidžia prisidėkit 
prie organizavimo sportininką 
būrelių. Jei kurie manote kad 
patys negalėsite dalyvauti, sa
vo vieton suraskite kitus. Pa- 
kalbinkit savo draugus ir pa
žystamus, kurių dabar yra ne
mažai net svetimtaučių sporto 
organizacijose ir todėl kad jie 
menkai moka Lietuvišką kal
bą, net šalinasi nuo Lietuviš
ko veikimo. Aiškinkite jiems 
kad čia dabar jiems yra pro
ga pasirodyti Lietuviams, ku
rie gal būt su godumu jų lau
kia ir tikisi iš jų naudos.

Jaunuoliai! šią sporto iš
kilmę jus galite padaryti di
džiule jaunimo švente, kurią 
išvydę jūsų amžiaus draugai 
turės progą susitikti, susipa
žinti ir susidraugauti su Lie
tuvos jaunuoliais, kurie per
keliavę okeaną atvyks užmeg- 
sti su jumis jaunatvės drau
giškumo ryšius. Tada ir se
nesnėsės kartos Lietuviai, ma
tydami kaip jus smagiu upu, 
su energija ir pasišventimu 
siekiate gerojo tikslo ir ren
giatės prisidėti prie taip kil
naus idealo, skubinsis kaip ga
lėdami pagelbėti ir paremti jū
sų siekiamą tikslą.

Tada jumis pasitenkins ir 
jaunosios seselės. Jos seks 
jus, papuošusios Lietuviška 
šypsą savo veidus.. Džiaugsis 
jums ir iš užjūrio atkeliavę 
jūsų broliai tautoje, ir sugry- 
žę savo Tėvynėn pasakos apie 
jus savo broliams įr sesęlėms. 
Pasakos savo gražius įspūdžius 
kuriuos bus įgiję iš jūsų, iš jū
sų gražių darbą, -kuriuos jus 
parodysite Lietuvybės pakėli
mui. žinokite kad už Lietu- 
tuvybės išlaikymą daug Lie
tuvių paaukojo savo gyvybę, 
kuri yra daug tūkstančių kar
tų brangesnė už padirbęjimą 
prie surengimo Lietuvių Spor
to Šventės.

Jaunimas tai tautos ateitis. 
Tat, jaunuoliai, parodykit kad 
ta musų tautos ateitis yra 
daug žadanti.

Eleonora Bortkevičiutė
Brooklyn, N. Y.

KĄ TAI REIŠ
KIA?

Seniau Lietuviškuose laik
raščiuose mes užtikdavome ži
nių apie Lietuvius dėvinčius 
tokias pavardes kaip Gussen, 
Yakmauh, Kai, Mesavage ir 
tt. Piktinomės tokiais savo 
tautiečiais ir skaitėme jiems 
nuodėme prieš savo tautą kad 
jie gėdijasi ir užsigina savo 
tėvų ir pratėvių vardo, tyčia 
sudarkydami savo pavardes ir 
pakeisdami jas tokiomis kokių 
musų tautos istorija niekad 
nepažinojo.

Tai buvo seniau. O dabar? 
Dabar jeigu atidžiai pažiūrėsi
me į SLA. Centro Sekretoriaus 
atskaitas, laikas nuo laiko pa
duodamas “Tėvynėje”, ir žvil- 
gtersime į surašą naujai Su- 
sivienijiman įstojusių narių, 
tai kiekvienoje ' atskaitoje ra
sime po tuziną ar daugiau to
kių naujai įstojusių narių ku
rie vadinasi: Chaikowski, Pett- 
row, Jowall, King, Beauchemin, 
IP'yshko, Laukenner, Kirpows- 
ki, Young, Marino, Eglowich, 
Schutch, Matusavage, O’Con- 
nor, Sharon, Kasperavich, Sos- 
nowski, Mlaczynsky, Ruzynsky, 
Washner, Pashewįcč, Zdano- 
wich, Mizzer, Horto, Karhota, 
Player, Shears, Thomson, Wal- 
lace, Prunsky, Plein, Karzoa, 
Goodman, Sharkey, -Peters, ir 
daug kitokių Lietuviams sve
timų pavardžių, kurių SLA. se-

S V F I
ČIAUDULYS

5|4 * 5|:

Rašo DR. T. DUNDULIS.
Kai kurie žmonės yra linkę 

dažnai pagauti šaltį. Daug to
kių žmonių nuolat esti ant ru- 
bežiaus tarp sveikatos normos 
ir netvarkingumo, bet labai re
tai galutinai apserga. Tokie 
žmonės beveik kas rytas čiau
do, bet apie pietus čiaudulys 
sustoja, ir atsikartoja sekantį 
rytą arba net už poros dienų 
iš rytmečio.

Tokių ligonių gydytojai ma
to labai daug. Jų padėtis pa
sireiškia tuomi.kad nosies glei- 
velės pasidaro suputusios ir 
ir žymiai drėgnos. Čiaudulys 
gana tankus, iš nosies teka, ir 
kvėpavimas pasidaro per nosį 
sunkus. Kai kada ir akys pa
liečiamos. Jos parausta ir aša
roja. Nosis užkrenta arba 
užsikemša, dažniausia iš nak
ties. Niežas jaučiamas akyse, 
nosyje ir aukštutiniame bur
nos skraityje (gomuryje). Mi
nėti pasireiškimai įrodo kad 
nosies gleivelės esti perdaug 
jautrios.

Šis nuolatinis atkartotinas 
pasireiškimas čiaudulio dažnai 
vadinamas nuolatinėm slogom, 
ši padėtis skiriasi nuo sezoni
nių slogų, kurios paeina nuo 
vaisiadulkių (pollenų), tuomi, 
kad pirmosios pasireiškia at- 
kartotinai per visus metus be 
skirtumo sezonų. O sezoninės 
slogos pasireiškia tik tuomet 
kada vaisiadulkės paplinta ore 
savo sezonuose, žmonės turin
ti nuolatines slogas bendrai 
mano kad jie pagauna taip 
tankiai šaltį. Nuolatines slo
gas galima atskirti nuo šalčio 
tuomi kad slogos pasireiškia 
labai staiga, pranyksta staiga, 
ir vėl atsikartoja staiga su 
čiauduliu.

Kai kuriais metų protarpiais 
čiauludys esti lengvesnis, bet 
niekuomet galutinai nepranyk
sta. Kaip tik žmogus išlipa 
iš lovos rytmetį ir atsistoja 
basas ant šaltų grindų, tuojau 
jam užeina čiaudulys, kuris 
laikosi per keletą minutų arba 
valandą ir daugiau, čiaudulį 
paseka tuojau nosies tekėji
mas lengvais skysčiais. Vė
liau į keletą minutų nosis už
sikemša ir už valandėlės išlėto 
vėl pasiliuosuoja. Po pietų 
arba vakare kai kada ir vėl 
atsikartoja. Vieni iš tokių li
gonių nakčia miega gerai, bet 
kiti iš jų turi gana nesmagu- 

KATA
mo nuo netvarkingo kvėpavi
mo dėl užsikimšusios nosies.

Mes žinome kad ne visi žmo
nės turi tokias slogas. Svar
bu žinoti dėl ko. Kad pilnai 
išaiškinti nuolatinių slogų prie
žastį reiktų dau£ vietos užim
ti. Bendrai imant, kai kurių 
žmonių nosies gleivelės esti 
perdaug jautrios nuo išlauki
nio palytėjimo, dulkių arba kai 
kurių kvepalų, kurie Žali būti 
net gana paprasti, bet kenks
mingi. Gleivelės gali turėti 
panašų jautrumą ir nuo iš vi
daus palytėjimo tam tikrų pro
teinų iš valgių per kraujo cir
kuliaciją.

Svarbiausias klausimas pas 
kiekvieną tai kaip galima išgy
dyti tokias slogas? Pirmoje 
vietoje gydymas priklauso nuo 
ko slogos paeina. Reikia ne
vartoti tų daiktų arba valgių 
kurie kenkia. Panašiai, veng
ti ir tokių augmenų kurių vai
siadulkės kenkia. Kada tas ne
galima, geriausia pasišalinti j 
tokį klimatą kur kenksmingi 
augmenys neauga. Kada žmo
gaus aplinkybės neatitinka rei
kalingam patogumui, geriausia 
imti specialį gydymą, suradus 
kas kenkia. Paskutinis minė
tas būdas reikalauja gydytojo 
patarnavimo. Minėtas slogas 
reikia šalinti kaip greit jos pa
sireiškia. Įsisenėjusias slogas 
yra daug sunkiau gydyti ir 
ima daug ilgesnį laiką išgydy
ti. Išvengus paprastus netvar
kingumus, išvengsi ankstyvos 
mirties.

Skaitykit ★ Skaitykit
“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”,

“AMERIKOS LIETUVIS”

kretoriaus atskaitose turiu su
žymėjęs iki 70, iš kurių čia 
pažymėta tik keletas. Kurie 
iš skaitytojų norėtų tokių pa
vardžių pasiskaityti daugiau 
tai prašomi pasižiūrėti į tas 
minimas SLA. atskaitas, patė- 
mysit kaip dauginasi S.L.A. 
nariai turinti Lenkiškas, Ru
siškas, škotiškas, Itališkas, Ki
niškas, Japoniškas ir kitokias 
pavardes. Ką tai reiškia?

Tai reiškia vieną iš dviejų: 
arba SLA. nariais priimami 
svetimtaučiai, arba Lietuviai 
taip be jokio apmąstymo len
da į svetimus kailius. Ar vie
naip yra ar antraip, vistiek 
tai blogas reiškinys, kartu gė
da ir skriauda Lietuvių tautai.

Lietuviai tvėrė ir auklėjo 
savo didžiulę organizaciją ir 
skaitė ją busiant Lietuvybės 
tvirtove, ir kada tikslas dali
nai atsiekta, dabar matome 
ton tvirtovėn lendant mums 
svetimą gaivalą. O jei tai yra 
svetimais kailiais prisidengę 
Lietuviai, o ypač jei tai yra 
jaunoji Lietuvių karta, tai aiš
ku ką ateitis žada.

Ji žada tuojau nutildyti vi
sus tuos kurie mėgsta laikraš
čiuose džiūgauti jog Lietuvių 
jaunajai kartai stojus senųjų 
ir’ jau baigiančių savo darby
metį veikėjų vieton, “Lietuvy
bė išeivijoje niekad nežus”.

V. S. Jokubynas.

ziejus
Brooklyn, N. Y.
Bureau
Brooklyn, N. Y.

Newark, N. J.

Hartford, Conn.

n

Dėl informacijų kreipkitės į:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St., Newark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worce$ter Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

PAUL MOLIS
1730—24th St., Detroit Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III. '

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS
6820 Superior Avė., 

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS
206 All Nations Bank Building 
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Avė. Dayton, O.

VETERANAI, TAR
KIT PILIEČIAIS 

DABAR

Vyrai kurie tarnavo Ame
rikos kariuomenėje laike Euro
pinio karo, turi dar progą pa
tapti Amerikos piliečiais, pa
lengvintomis privilegijomis iki 
Gegužės 25 d. Po tos dienos 
tie veteranai kurie norės na- 
turalizuotis turės pereiti visas 
taisykles kaip ir kiekvienas at
eivis svetimšalis.

Palengvinimas tapti piliečiu 
buvusiems veteranams yra tas 
kad jie gali gauti Amerikos 
pilietybę be varginimosi imtis 
pirmąsias popieras. Jie turi 
darodyti tik dviejų metų nuo
latinį pragyvenimą Suvienyto
se Valstijose, o ne kaip nuo 
kitų visų aplikantų reikalau
jama, penkis metus legališko 
buvimo šioje šalyje ir šešių 
mėnesių išgyvenimo apskrity
je kuriame prašymas paduoda
mas.

Taigi Lietuviai buvusieji pa
sauliniame kare Amerikos ka
riuomenės tarnyboje, kurie už- 
vilkot tapimą Amerikos palie
čiais, dar turit progą paduoti 
savo aplikaciją dabar.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš
rašyki! ją jiems: $3 metams

“Margučio”
RADIO PROGRAMAS

PAKEISTAS
Programai duodami tik ketu
ris vakarus: Antradieniais, 
Trečiadieniais, . Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais lygiai 

10 vai. vakaro.

Stotis WIND, Gary, Ind.

ASMENIŠKAI LYDIMA 
DIDŽIOJI VASAROS 

ekskurs.ua
I L I E V Ą
Milžinišku ^«»,iresiniii

Laivu
BERENGARIA

BIRŽELIO 19 D.
Išplaukia iš New Yorko per Cherbourga 

Puiki proga keliauti vienų pasaulio didžiausių laivų. Gražus 
kambariai, skanus maistas v puikus Cunard patarnavimas 3- 

čiosios, klases keleiviams. Tik šešios dienos vandeniu.
Ekskursijų užgyrė Lietuvių Agentų Sąjunga

Informacijų 
Cosmopolitan 'Travel Service 
Prop. J. Ambra: ’ 
168 Grand St.
Vienybė Travel
193 Grand St.
A. S. Trečiokas
314 Walnut St.,
John Sekvs
433 Park St., i
A. Varasius
206 All Nations Bank Bldg. 
1200 Carson St., Pittsburgh, Pa.

CUNARD WHITE STAR

kreipkis pas:
Lithuanian News Publ Co. 
Naujienos
1739 Halsted St., Chicago, III. 
Ohio Lith. Publ. Co. - Dirva 
K. S. Karpius,
6820 Superior Avė,, Cleveland, O.
Paul Molis
1730—24 St., Detroit, Mich.
Petras Bartkevičius
678 N. Main St., Motelio, Mass. 
C. A. Kybą, Amerikos Lietuvis 
14 Vernon St., Worcester, Mass.

DIDELE 
EKSKURSIJA 

I. LIETUVA
Rengia ir prižiūri

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE 

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu 

EUROPA
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 16. d., 1937

' •

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene ūžti-
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

NORTH
eRM.N

LLOVD

ekskurs.ua
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VVORCESTERIO Lietu- 
_ vių Moterų Klubas iš

kėlė musų spaudoje gražų 
bet, gailA, nejvykinamą su
manymą parsikviesti Ame
rikon Lietuvos Šaulių Są
jungos Chorą koncertuoti.

Štai kas prie to reikia 
pasakyti: Šaulių Sąjungos 
Choro kaip tokio galima 
sakyti nėra. Kadangi Šau
lių Sąjunga apima visą 
Lietuvą, Šaulių chorus ra
sime daugelyje didesnių ir 
net mažų miestelių.

Sumanytojos be abejo 
turi mintyje Kauno Šaulių 
Sąjungos Chorą, kuris lai
kas nuo laiko nuvyksta pa
koncertuoti ir j Rygą.

Bet iš Kauno i Rygą di
deliam Kauno Šaulių Są
jungos chorui nuvykti yra 
lengviau negu Worcesterio 
Aušrelės chorui nukeliauti 
koncertuoti j Bostoną: ten 
Lietuvoje chorui transpor- 
tacija nerupi: vadai suda
rė su valdžia sutartį — ten 
viskas sava, viskas kas ge
ra ir naudinga valdžios 
remiama — gavo speciali 
vagoną, susėdo ir ryto me
tą jau Rygoje. Po koncer
to pirmadienio rytą vėl na
mie, Kaune.

Iš Kauno gi Amerikon 
atkviesti koncertuoti leng
viau butų Lietuvos Valsty
binės Operos Chorą negu 
Kauno Šaulių Chorą, ir štai 
kodėl.

Šauliai choristai daugu
moje yra visokių įstaigų 
tarnautojai, ir n su gy
venimu surišt i profer 
sijonalai kurie dainavi
mo gyventų. Kuris iš cho
ristų galėtų apleisti savo 
vietą trejetui mėnesių lai
ko važiuoti Amerikon? O 
prie to, kokie kaštai susi
darytų jeigu pasikeltų va
žiuoti choras iš apie 100 
dainininkų? Ar Ameriko
je sueitų į koncertus tiek 
Lietuvių" kad padengtų vi
dutiniai imant tik po $300 
kožnam choristui kelionės 
kaštus? Ar rasis daug to
kių kurie rizikuotų važiuo
ti, palikę savo vietas, su
ėmę visas savo sutaupąs?

Kokį gi įspūdį padarytų 
jeigu atvažiuotų norinčių
jų choras iš apie 20 asme
nų?

SOCIALISTAI JAU 
SUKA SAVO PINKLES

Koks tik žymesnis tau
tininkas iš rytų pasirodo 
Chicagoje, tuoj Grigaitis 
jį užleidžia savo vorais 
pagauti jį į savo pinkles.

Ateina SLA. Pildomosios 
Tarybos nominacijos, taigi 
socialistams rupi supainio
ti tautininkų ir sandarie
čių vadus, arba pagauti 
juos į savo “bendrą fron
tą”.

Tas parodo kad socialis
tai SLA. reikalais nemie
ga: jiems apeina dieną ir 
naktį ką gali jiems pada
ryti tautininkai ir sanda- 
riečiai, kurie pereitame S. 
L. A. seime vieningai sto
ję atlaikė visus socialistų - 
komunistų puolimus.

Grigaičiui ir be abejo 
kitiems socialistams apeina 
įvaryti kokį nors kylį san
dariečių ir tautininkų tar- 
pan, nes jie žino kad vie
nus jie gali prisivilioti tar
tis, bet kiti jokiu budu ne
sutiks ir nenusilenks kai
riesiems.

Taigi, tautininkai ir san- 
dariečiai vadai privalo da
bar, iki yra laiko, šaltai, 
rimtai pergalvoti kokios 
taktikos turės laikytis Su
sivienijimo reikalais, kad 
neišsišokus.

Musų vadams ir tiems 
kurie suinteresuoti S.L.A. 
vietomis, patartina neiti 
su socialistais į kompromi
sus, nes tuomi nersites pa
tys sau virvutę ant kaklo.

Vieni tautininkai ir san- 
dariečiai yra stipresni ar

bent lygus kairiesiems. Jei 
kurie aniems pataikausit, 
nustosit tautininkų para
mos. Mes turime princi
pą ir jo laikysimės.

Jeigu socialistams reikia 
jieškoti kompromisų tas 
parodo jų baimę ir silpnu
mą. Jie, prisilaižydami, ti
kisi ko nors gauti iš mu
sų pusės. O kai per musų 
pačių žioplumą jie mus su
skaldys, jie. viską pasiims 
— tas yra jų viso gyveni
mo svajonė, jie prie to sie
kia, ir jie nebus už pagalbą 
dėgingi tiems kurie duosis 
jiems apsigauti.

“Dirva” jokių musų ša
lies vadų kompromisų su 
kairiaisiais nepakęs, ir tą 
pareiškia saviems ne gra
sindama bet prašydama 
laikytis Clevelando Tauti
nės Konferencijos įvestos 
musų tarpe santaikos ir 
vieningumo. Jeigu mums 
nepasiseks daugiau laimė
ti negu turime tai visgi ži
nom kad nepralaimėsim ką 
turim.

Keno nors iš mūsiškių 
išsišokimas gali paduoti 
kairiesiems viršesnę kortą 
ir reikalas gali baigtis la
bai į nenaudą tiems kurie 
nesilaikys savo linijos.

Sovietų Rusijoje ruošia
ma 40 naujų alfabetų po 
sovietų valdžia esančioms 
įvairioms tautoms. Rusi
joje žmonės yra tamsus 
todėl kad ten nebuvo pri
einamų būdų mokyti žmo
nes tose kalbose kokias jie 
vartoja. Rusija turi 25 
milijonus žmonių kalban
čių keliais desėtkais skir
tingų kalbų.

TĖVYNĖ LAUKIA

TMD. SEIMAS
Atgaivinimui ir pradėji

mui darbo išnaujo, suma
nyta šią vasarą šaukti Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 
seimą Liepos 4 d. Chica
goje.

Ar negeriau butų seimą 
sutaikyti su Chicagoje at
sibusiančia Lietuvos Spor
to Švente, savaitė vėliau?

RADIO priimtuvus apa
ratus namuose Amerikoje 
turi apie 24,500,000 šeimų, 
sako žinių rinkėjai. Nuo 
1936 metų dasidėjo 1,631,- 
000 šeimos, nusipirkdamos 
radio priimtuvus.

KIBIRKŠTYS
Rašo KRISLAS.

ANGLUS VALDE IR NE ANGLAI

Operos chorą lengviau 
atkviesti todėl kad jie yra 
valdžios apmokami valsty
bės tarnautojai, kurie per 
vasarą nieko neveikia, bet 
algą vistidk gauna.

Bet juk jau Amerikos 
Lietuvių spaudoje rašoma 
kad 1939 metais žada at
vykti į Ameriką Lietuvos 
Opera, su Kipru Petraus
ku, V. Grigaitiene, V. Dau
niene, A. Sodeika ir kitais, 
prie to atvyks ir dalis ope
ros choro ir operos bale
tas.

Taigi, palikę nuošaliai 
mintį apie Šaulių Sąjungos 
Choro kvietimą, dėkim vi
sas pastangas kad pažadas 
atsiųsti Amerikos Lietuvos 
Operos artistus butų išpil
dytas ir kad nors kartą 
mes galėtume sulaukti to 
kuomi Lietuvoje per porą 
desėtkų metų gerėjamasi 
— savos Lietuviškos ope
ros.

K. S. Karpius.

Laisvės Varpas skamba laikinoj sostinėj, 
Širdis smarkiai plaka Lietuvio krūtinėj. 
Per Baltijos jurą laįvas skuba, plaukia, 
Lietuva tėvynė išsiilgus laukia!

Čia pavasarėlį saulė aiškiai šviečia, 
Gamta pasipuošus į svečius pakviečia. 
Vasarą Tėvynėj linksma, tikras rojus: 
Sužydėjo pievos, auga vasarojus.

Daug sūnų Tėvynę matė ir pažysta 
Daug dar neaplankė, vis nepasiryžta. 
Svetimoj šalyje kam turtus blaškyti, 
Geriau tėvų žemę šiandien aplankyti!

čia atgimsta jiegos, pajunti linksmumą, 
Vien prisiminimas teikia malonumą.
Čia rasi močiutę, artojėlį brolį,
Dovanos šesutė gintaro" karolį.

Ar neaplankysi savo mielą kraštą,
Ar nenusibodo nešt ilgesio naštą?
Ar liksmam pasaulyj tarpe svetimųjų
Neturi tu noro aplankyt savųjų?....

Vikt. Tatarėlis.

BIBLIJA 1804 m. buvo 
išversta į 72 kalbas; dabar 
ji jau galima skaityti 835 
kalbose.

JURA IR KOPOS
Vėjas draiko plaukus, jura kojas laižo, 
pušys meldžias jurai ant Birutos kalno....
Ir ramiausią širdį jausmo bangos aižo, 
o veidai prie juros saulėti pagauna....
Tik pažvelgk, mažyte, horizonto pusėn, — 
kiek čia laisvės dvasiai, kiek platybės akiai. 
Kad ir kažkur klysim, kad ir kažkur busim — 
jura kaip gintarą meilę mums išsakė.

šitos baltos kopos — tavo baltos krūtys, •— 
Neregėjus kopų ir gyvent neverta....
Musų miela jura mus varguos užgrudys, 
laimė kaip gintaras Baltijos pabertas....
Svaigios baltos kopos, jura žaidžiai taškos, — 
rastas čia ilgstelis mus širdis sau lopos.... 
“Nors dar vieną kartą”, — gundo mintį kažkas, 
“tektų išbučiuoti jurą ir tas kopas....”

—Jonas Graičiunas.

LAIKRAŠČIAI atneša mums 
žinių iš Lietuvos kad ten vie
nuolynai dygsta vienas po ki
tam kaip grybai po lietaus. 
Jei taip bus ir toliau tai Lietu
va greitai virs antra Ispanija, 
o tai blogas ženklas.

Jau ir šiandien Lietuvoje 
yra perdaug dvasiškių ir vi
sokių vienuolynų, ir Lietuvos 
žemelei jau sunku išmaitinti 
tokią armiją, kuri neišduoda 
jokio naudingo darbo, o gar
džiai valgo Lietuvos žmonelių 
prakaitu suvilgintą duonelę.

Kita bloga pusė su vienuo
lynais yra ta kad įstbjantis į 
vienuolyną vaikinas ar mergai
tė turi užrašyti tai įstaigai vi
sus savo žemiškus turtus. To
kiu budu palengva į vienuoly
nų glėbį sueina daug šalies 
turtų.

▼ ▼ ▼
KUN. KEMĖŠIS, kuris gy

vena Lietuvoje, išgirdęs kad 
jau rimtai pradeda ruoštis prie 
įvedimo civilinės metrikacijos 
Lietuvoje, susirūpinęs pradėjo 
kunigiškai protestuoti prieš 
tai, baugindamas Lietuvos val
džią buk įvedus civilinę met
rikaciją Lietuvoje dora nupul- 
sianti.

Kadangi Kun. Kemėšis yra 
ilgus metus gyvenęs Ameriko
je, kur ne tik civilinė metrika
cija yra, bet ir bažnyčia at
skirta nuo valstybės ir mokyk
la nuo bažnyčios, taigi jeigu 
turi pilietiškos drąsos tegul 
ramia sąžine, rankas sudėjęs 
ant krutinės, pasako ar Ame
rikoje žmonėse dora žemiau 
nupuolus negu katalikiškoje 
Lietuvoje?

(Civilinė metrikacija reiškia 
kad be bažnyčios, be kunigų 
pagalbos, žmogus gali apsives
ti, atlikti vaikų krikštinimą, ir 
tt., kuris taip nori.)

▼ ▼ ▼
“TĖVYNĖ”, prisimindama 

apie Lietuviškų bendrafronti- 
ninkų renkamas aukas neva 
Ispanijos lojalistams, skaudžiai 
užmynė ant korno geltonlapio 
“Keleivio” redaktoriui Michel- i 
šonui, kad tas ėmė šauktis net j 
į SLA. narius pagalbos prieš j 
“Tėvynės” redaktorių Vitaitj.

Nors Michelsonas, gerai iš- 
sipludęs ant p. Vitaičio, ir! 
bando nurodyti skaitlinėms kiek j 
kuri šalis surinko aukų Ispa- . 
nijos kairiųjų valdžiai remti, 
tačiau negali parodyti kiek 
surinko ir pasiuntė keleiviniai 
ir laisviniai bendrafrontininkai. 
O kol to skaitlinėmis neparo
dys, “Tėvynės” bus tiesa kad 
Lietuviškų bendrafrontininkų 
surinktos'' aukos nenueina to
liau jų kišenių, taip kaip ir vi
sos musų socialistų ir komu
nistų iki šiol surinktos aukos 
pasiliko jų pačių kišeniuose.

▼ ▼ ▼
“KELEIVIS” labai tankiai 

kalba apie kokias ten tautinin
kų vagystes, kurių tačiau jis 
įrodyti negali. Bet niekuomet 
nepasako savo skaitytojams 
apie elektros vagystę, kuri ke- j 
Ii metai atgal buvo to paties 
‘Keleivio” skiepe. Kodėl nepa
rašo apie tą vagystę, apie ku
rią pats gerai žino?

IZ UOMET pereitą savaitę, Gegužės 12 d., Ka
ralius Jurgis šeštasis buvo Londone apvai

nikuotas Anglų Karalium garsioje Westmins- 
ter Abbey bažnyčioje, jis buvo 37-tas Anglų 
monarkas įvezdintas į valdžią visu puošnumu 
ir ceremonijų gausumu, kurios prasidėjo su 
VVilhelmu Užkariautoju Kalėdų dieną 1066 me
tais. Pirmiau, prieš šito Normanų kariautojo 
laikus, Saksonai Anglijos karaliai buvo vaini
kuojami visai kitokiomis ceremonijomis.

Kuomet ^Vilhelmas Užkariautojas užėmė 
Anglijos sostą žmonės nesidžiaugė. Anglai bu
vo to užkariautojo pajungti. Jis buvo svetim
tautis atėjūnas. Tas narsus Normanas kariau
tojas, su savo smarkiais riteriais ir kareiviais, 
nugalėjo Saksonų kariuomenes ir nužudė jų ka
ralių Haroldą. ^Vilhelmas buvo neteisėtas kū
dikis Normandijos Kunigaikščio, Roberto II.

Londonas tose dienose buvę mažas miestu
kas, ir jo gyventojai karaliaus apsivainikavimo 
dieną buvo labiau nusiminę negu linksmi.

Ta Westminster Abbey bažnyčia, tais lai
kais dar nedidelė ir ne.tokia kaip dabar, radosi 

1 ant salukės, kiek toliau nuo Londono. Ją sta
tydinti pradėjo 1050 metais Edvardas Išpažin- 

I tojas, bet ji buvo baigta tik po jo mirties 1065 
j metais.

Su keliolika savo riterių jodamas į bažnyčią 
vainikuotis Wilhelmas Užkariautojas gatvėse ir 
pakeliais matė tik nedaug nusiminusių Sakso
nų. Pasiekęs bažnyčią pasijuto geriau, nes ten 
rado daugybę savųjų senų šeimų iš Normandi
jos. Kantenburio "arkivyskupas atsisakė vaini
kuoti savo šalies užgrobiką, kurio rankos buvo 
nuteptos Anglijos žmonių krauju. Ceremonijas 
atliko Yorko arkivyskupas.

Tuoj po vainikavimo ceremonijų, kuomet 
Normanai pradėjo šaukti “Lai gyvuoja kara
lius”, Saksonai pasipriešino, ir gatvėse prasidė
jo muštynės. Saksonai šaukė: “Mirtis tam at
ėjūnui benkartui!"

Kaip tik vainikavimo ceremonijos pasibai
gė, pats karalius išbėgo laukan, šoko ant arklio 
ir su savo vyrais pradėjo daryti tvarką. Tvar
ka-grąžinta tik po išžudymo daug žmonių.

Tas buvo maždaug tais laikais kuomet Lie
tuvių žemėse valdė ir valstybę kūrė Palemono 
sunai.

* * *
Po trijų šimtų metų vėliau, Anglijos isto

rijoje įvylco vėl keistas nuotikig. Tada, 1377 
metais — tada Lietuvoje buvo Algirdo ir Kęs
tučio laikai — karalium reikėjo vainikuoti de
šimties metų amžiaus vaikas, kuriam titulas 
buvo Ričardas II.

Tas vainikavimas buvo pažymus tuo kad 
tai buvo pirmas tokiomis didingomis viešomis 
ceremonijomis, kuriose vaikas karalius taip nu
vargo kad bažnyčioje nualpo. Tas buvo paskai
tyta blogu ženklu. Jis buvo sūnūs garsaus is
torijoje Juodojo Princo. Dvidešimts du metai 
vėliau jis buvo nuverstas nuo sosto ir turėjo 
atiduoti karališką vainiką savo pusbroliui, Hen
rikui iš Lancaster. Tai buvo laikai kuomet pra
sidėjo valdoviškų šeimų karas, pramintas “Ro
žių Karu”.

1553 metais, pirmu kartu Anglijos sostas 
buvo tekęs moteriai, kuri buvo Mary Tudor. 
Būdama gera katalikė, ji atmetė daug protes- 
toniškų apeigų buvusių vainikavimo ceremoni
jose. Popiežius atsiuntė jai specialį vainikavi
mo sostą, savo palaimintą. Tuo laiku Yorko ir 
Katerburio arkivyskupas buvo kalėjime, taigi 
vainikavimo apeigas atliko Winchesterio vys
kupas.

Karalienei Marei mirus, 1558 metais ją 
pasekė antra moteris, Karalienė Elzbieta. Ji 
būdama protestonė, vėl keitė vainikavimo, ce
remonijas.

Karalių vardais Jurgis eijė prasidėjo nuo 
Jurgio I, 1714 metais, šis Jurgis buvo Vokie
tis, ir mirė neišmokęs Angliškos kalbos. Jis 
taip sakant melžė Anglus savo ir savo gimtinio 
Hanoverio naudai.

Jis pats tankiai važinėdavo į Vokietiją iš 
Anglijos ir mažai rūpinosi šalies reikalais.

Kuomet jis mirė, Hanoveris jo apgailavo, 
bet Anglai nei vienas neišliejo jam ašaros.

Jurgis II buvo jo sūnūs, kuris taip pat bu
vo gimęs Vokietijoje, bet buvodamas Anglijo
je šiek-tiek mokėjo Anglų kalbą. Jis buvo la
bai palaido gyvenimo.

» * ♦

Jurgis III valdė tais laikais kai Amerikos 
kolonistai pradėjo jieškoti sau laisvės. Jisai 
buvo pirmas iš Hanoverio Vokiečių valdovų ei
lės gimęs Anglijoje." Jo tėvas mirė kai jis bu
vo 13 metų amžiaus, taigi jam teko karaliauti 
labar ilgai, net 60 metų. Yra padavimas kad

laike Jurgio III vainkavimo iš vainiko iškrito 
didelis deimantas. Tas buvo nusakyta blogu 
ženklu: Anglija neteks didelės brangenybės. Ir 
tikrai, prie jo, 1776 metais nuo Anglijos atsi
metė Amerikos kolonijos ir pasiskelbė nepri
klausomomis.

Taip pat, jo. valdymo laiku Europoje įvyko 
didėji Prancūzų Revoliucija ir vėliau Napoleo
no užsimojimas užkariauti Angliją ir visą Eu
ropą. Jurgis III gelbėjo Napoleoną nugalėti, ir 
nugalėjo.

Senatvėje jis pradėjo nesveikuoti, keliais 
atvejais buvo išėjęs iš proto ir vėl pasitaisęs. 
1809 metais jis apako, apkurto, ir 1811 metais 
visai išėjo iš proto. Mirė 1820 metais, taip 
nustojęs proto kad buvo laikomas surištas.

Jo sūnūs buvo Karalius Jurgis IV, kuris 
laike tėvo sirgimo valdė šalį. Bet pats tapęs 
karalium vedė ištvirkusį gyvenimą. Jis mirė 
tik 10 metų karaliavęs, 1830 metais.

Paskutinis Jurgis V, dabartinio karaliaus 
tėvas, užėmė sostą 1911 metais, mirus kara
liui Edwardui VII.

Jurgio V sostas turėjo tekti vyriausiam 
jo sunui, bet kaip žinom jis atsisakė nuo kara
liaus garbės dėl Amerikietės gyvanašlės su ku
ria dabar Prancūzijoje ruošiasi apsivesti.

Jis norėjo būti karalium ir rengėsi šį pa
vasarį vainikuotis titulu Edwardo VIII, tačiau 
kuomet Anglijos vyriausybė nesutiko prisiimti 
už karalienę jo pasirinktos gyvanašlės, jis už
leido vietą savo jaunesniam broliui, ir tas tapo 
Jurgiu VI.

TYRINĖS SAULĖS UŽTEMIMĄ 
ŽIURKĖMIS UŽVISUSIOJE 

SALOJE
Birželio 8 d. šymet įvyks saulės užtemi

mas, ii- toks ilgas kokio nebuvo per 1238 me
tus. Užtemimas tęsis 240 sekundas.

Bet užtemimas, kuomet mėnulis užlys už 
saulės, įvyks toli Pacifiko vandenyne, kur žmo
nių negyvenama. Mokslininkai turi išskaitlia- 
vę anksti iškalno kur tas viskas atsitiks, kiek 
laiko tęsis, ir išsirengė į tą vietą. Viskas ko 
jie trokšta tai kad tuo laiku dangus butų ty
ras ir nesugadintų jiems reikalingo vaizdo.

Jie išplaukė Amerikos karišku laivu, vado
vystėje National Geographic Society, Ameri
kos Karo Laivyno Obzervatorijos ir kelių kitų 
obzervatorijų. Išsivežė rinkinį voratinklių, šau
tuvus ir kitas reikmenis. Ekspedicijoje daly
vauja kariško laivyno karininkai, mokslininkai, 
Hawaii salų plaukikai, piešėjas, ir radio skelbė
jas, kuris operuos iš laivo, pranešdamas saulės 
užtemimo ypatybes.

Ta sala yra viena iš mažų Phoenix salų 
grupės, 180 mylių į šiaurę nuo ekvatoriaus. Ji 
užvisus milijonais žiurkių, ir ten negali gyven
ti jokis žmogus. Tos žiurkės ten užviso nuo to 
kaip seniau plaukiodami laivai, kuriuose visada 
būna žiurkių, arti tos salos nuskęsdavo ir žiur
kės išplaukdavo į kraštą. Jos ten veisėsi, ir 
priviso jų milijonai.

Svarbių instrumentų mokslininkai nusivežė 
11 tonų. Tai yra dideli teleskopai, sustojami 
laikrodėliai, kuriais nustatoma laikas ko nors 
nuo prasidėjimo iki pasibaigimo iki sekundos 
dalelei. Voratinkliai bus nutiesiami per teles
kopų stiklus nustatymui erdvių apmatavimo. 
Voratinkliai neužima daug vietos, nes vienas 
svaras voratinklių yra 25,000 mylių ilgio, o as
tronomams jų tereikia tik apie šešių colių.

šautuvai reikalingi kovoti su žiurkėmis, ku
rios pulsis prie žmonių ir jų atsivežtų valgomų 
dalykų. Prie to, jie turės šaldytuvą užlaiky
mui fotografuotų stiklų geroje tvarkoje, ir ne
mažai tepalų apsigynimui nuo saulės karščio.

Saulės užtemimas tęsis septynias pilnas 
minutas. Viską tą mokslininkai bandys išnau
doti užrekordavimui, fotografuodami, filmuoda
mi, piešdami spalvas, ir tt. Bus bandoma pa
tirti kokią įtaką saulės spinduliai turi į radio, 
ir tt. ir tt.

KEISTA IR ĮDOMU

::AUSTRALIJOJE randasi paukštis vadi
namas “Juokiantis Asilas”. Tai nėra asilas. Jo 
tikras vardas yra Kookaburra. Tąs paukštis 
turi smagumo pasislėpti kur nors arti žmonių 
ir išduoti juokiančius garsus. Tankiai jis žmo
nes sumaišo ir net išgąsdina.

: :PASAULYJE druska ir sūrios ašaros vi
suomet pigesni negu cukrus ir saldus džiaugs
mas .... Vikt. Tatarėlis.

i
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NAUJAS IŠRADIMAS AUTOMOBILIAMS

Šiandien išbudau 9 valandą ryto, nuo gar
sų musų dienų civilizacijos būtiniausių padargų, 
automobilių. Garsi Pennsylvania Avenue tik
rai yra garsi, ypač iš pat ryto, kada kiekvienas 
skubinasi važiuoja automobiliu, norėdamas vi
sus kitus pralenkti, o tie visi kiti taip pat sten
giasi pralenkti visus kitus — -taip kad visos 
miesto gatvės, kaip ir ši Pennsylvania Avenue, 
prie kurios esančiame viešbutyje apsigyvenau, 
pilna lyg skruzdėlių automobilių, važiuojančių, 
skubinančių, ir pučiančių savo visokiausius gar
sus išduodančius automobilių signalus. Rodos, 
kiekvienas galėtų keliom minutom anksčiau iš 
namų išvažiuoti, ir be skubumo nuvažiuoti kur 
reikia, nereikėtų to nervus erzinančio įtempimo 
nei sau nei kitiems.

Aštuntame aukšte viešbutyje žmogui butų 
malonu gyventi ir atsilsėti jeigu ne tie auto
mobilių ragų balsai. Nuo žemės negirdėti čia 
nei žmonių kalbų, nei kitokių garsų, bet auto
mobilistų nekantrybės ir skubumo pažymio bal
sai pasiekia puikiausia.

Prisiminiau Stockholmą, Švedijos sostinę, 
kur praleidau šešias dienas ir kur, kaip savo 
aprašymuose apie Švediją minėjau, uždrausta 
daryti bent kokius garsus automobiliams, au
tobusams, elektriškiems tramvajams ir net dvi
račiams. O švedų sostinė vistiek gyva, bizniai 
eina, įstaigos ir fabrikai veikia, kam kur reikia 
nuvažiuoja taip kaip ir mes.

Besirengiant ir toliau tų automobilių triu- 
bijimo beklausant užėjo mintin puikus sumany
mas, kuris galim tikėti ateityje bus įvestas, jei 
Amerikonai negalės apsieiti be skubinimo ir 
be spaudymo savo automobilių triubų.

Atsiras žmogus kuris išdinbs automobi
liams tokius signalavimo budus kuriuos girdės 
ar matys tiktai patys automobilistai. Paskui 
važiuojantis, jeigu norės lenkti priešakinį, jis 
paspaus savo automobilyje tam tikrą sagutę, ir 
priešakinio automobilio Valdytojas tam tikra
me aparate savo automobilyje išgirs mažą birz- 
gimą, arba sublyksint kokią mažą šviesukę, ir 
galės pasisukti iš kelio, duoti paskui važiuo
jančiam progą save pralenkti, o jeigu nesiduos 
pralenkti galės pats smarkiau pavažiuoti.

šitokis signalas nebus girdimas ar mato
mas nei pėkstiems gatve einantiems nei kam
bariuose viešbučiuose, nei krautuvėse, nei raš
tinėse, nei ligoninėse. Gatvės bus tylios, ra
mios, nes tuos pat signalus galės turėti ir au
tobusai ir tramvajai.

Ar toks dalykas galimas? Prie šių dienų 
tiesiog stebuklingų techniškų ištobulinimų, prie 
radio ir kitokių dalykų šis išradimas yra tik 
menkniekis. Jo neturime tik todėl kad iki šiol 
niekam dar jis į galvą neužėjo. Jeigu aš pat,s 
bučiau koks nors mechanikas, nusimanantis apie 
radio konstrukciją, pats imčiau tą signalavimo 
būdą dirbti. Dabar gi savo mintį paduodu ki
tiems. Ypač norėčiau kad čia Amerikoje ar ir 
Lietuvoje sugabųs mechanikai Lietuviai imtųsi 
padirbėti ant to, gali ištobulinti labai naudingą 
reikmenį.

šitoks “bebalsis signalas” automobiliams 
kaip tik turės progą įsigyventi Amerikoje, nes 
čia demokratiška šalis, niekaip nebus galima 
balsavimais pravesti nutarimo uždrausti auto
mobilistams triubyti, o jeigu viena valstija ar 
miestas kur praves tai tas visai Amerikai ir 
visiems kitiems miestams neduos jokios naudos. 
Kas kita Europoje,’ kur aukštoji valdžia turi, 
daug galės: ministeriai, ar net vienas ministe
ris (kaip susisiekimo ministeris) sugalvojo už
drausti susisiekimą tiekiantiems pabūklams va
žinėjant triubyti, ir dalykas virto įstatymu.

KEISTOS LENKTYNĖS
Šiandien diena graži, taigi skubinu vėl į 

savo “darbą”. Norėdamas išnaudoti oro pato
gumą pakeičiau šios dienos planus: sumaniau 
lankyti tas vietas kurios yra po atviru dangum, 
ir toliau nuo viešbučio, nes muzejus ir kitas pa
našias įstaigas galima lankyti ir lyjant. Prisi
minė lietingas oras abi dvi dienas Gothenburge, 
Švedijoje, o kas gali užtikrint kad rytoj, tre
čią ir paskutinę dieną mano buvimo Washing- 
tone, negali užeiti lietaus? šiandien dar šiltes
nis oras ir su vėju kuris net dulkes suka.

Taigi, nusprendžiau aplankyti Jurgio Wa- 
shingtono ir Linkolno paminklus ir apžiūrėti 
visus plotus, o po pietų nuvažiuoti į Arlington 
Valstybines Kapines ir Mount Vernon,. istoriš
ką Jurgio Washingtono dvarą, kur ten pat yra 
ir jis pats palaidotas,

Iš viešbučio išėjęs patraukiau tiesiog į va
karus, kur Pennsylvania Avenue daveda iki pat 
Suvienytų Valstijų Iždo namo ir Baltojo Namo 
parko, kur jau gyvena pats Prezidentas. Bet

WASHINGTONO PAMINKLAS

į vidų tų įstaigų šiandien nėjau. Nuo čia tik 
kelios minutos ėjimo į pietus yra kitas galas 
tos siauros, ilgos aikštės, kuri ateina net nuo 
Kapitoliaus — apie viena mylia atstu, šiame 
tos aikštės gale stovi Jurgio Washingtono pa- 
minklas-obeliskas, už jo į vakarus, apie treč
dalis mylis — Abraomo Linkolno paminklas- 
koplyčia.

Einant link Jurgio Washingtono pamink
lo ta 14-ta gatve, patėmijau didoką žmonių su
sirinkimą gatvėje, kur sukinėjosi ir keli poli
cininkai. Gatvė priešais Komercijos Depart- 
mento Rumus uždaryta važiuojantiems, o susi
rinkus minia žmonių ko tai žiopso. Atėjęs ar
čiau žiuriu, iškaboje laikomoje ant poros lazdų 
skelbiama RCO Teatro surengtos viešbučių ir 
restaurantų patarnautojų (vvaiters) vyrų ir pa
nelių lenktynės. Vienų viešbučių vyrai ir pane
lės lenktyniuoja prieš kitus: kuris ar kuri pra
neš nuskirtą tolumą kelio, tam tikru smarkumu 
einant, iškėlę ant lėkštės, vienoje rankoje neša
mos, pilnus stiklus vandens....

Mayfair restaurantas buvo į lenktynes at
siuntęs visas savo patarnautojas, kurioms buvo 
įsakyta tą dieną vilkėti savo tautiniais rūbais! 
Nieko sau pramoga, ir žiūrėtojams įdomybė. 
Pradėjau tame merginų būryje dairytis ar ne
pasirodys ir Lietuviškų tautiškų rūbų, bet ne
mačiau. Persitikrinimui dar užklausiau vienos 
panelės ar čia nėra kokios Lietuvaitės, kuri gal 
per klaidą, ar nežinę, galėjo kitokiais apsivilkti 
negu mes pratę Lietuviškus tautinius rubus 
matyti, tačiau atsakė kad Lietuvaitės tarp jų 
nėra nei vienos.

Lietuvaitės nebuvo, ir visas tas vaizdas pa
sidarė neįdomus, taigi už kelių minutų nuėjau 
savais keliais toliau.

WASHINGTONO PAMINKLAS
Praėjus Komercijos Departmento Rumus 

tuoj ir prasideda didelė pieva, kuri turėtų būti 
parkas, bet medžių jame kaip ir nėra, ir nėra 
jokių išpuošimų, taigi išrodo kaip pieva. Tik 
pora takų ta pieva veda į pakilą, kiek tolyn į 
vakarus nuo 14-tos gatvės, jau prieini Jurgio 
Washingtono paminklą-obeliską, kuris, kaip jau 
sakiau, yra aukščiausias paminklas visoje Ame
rikoje ir vienatinis tos rūšies. Šis paminklas 
yra atminčiai Amerikos Respublikos Tėvo, Jur
gio Washingtono. Tai keturkampis, į viršų nu- 
smailėjantis obeliskas. Artyn prie jo einant, 
didesnį jis įspūdį daro.

Šis Jurgiui Washingtonui paminklas yra vi
sai paprastos išvaizdos, dėl to kad jau senas. 
Jis yra sukrautas iš balto marmuro tašytų ak
menų. Jo pakila ant kurios statytas ir paties 
paminklo aukštumas padaro jį matomu iš visų 
miesto dalių, iš kalnelių ir slėnių, net iš didelių 
tolumų aplinkui. Sakoma kad tas paminklas 
kiekvienu dienos laiku keičiasi, dėl ypatingumo 
marmuro iš kurio jis dirbdintas. Jis gauna ki
tokią išvaizdą su kožnu šviesos pasikeitimu, ir 
kitaip atrodo giedriame ore ir apsiniaukusiame.

Priėjus artyn šio paminklo, pamatai tikrą 
jo didumą, kaip iš apačios, taip ir visą kiek jo 
yra iškilę į padanges. Jis pastatytas ant uo
los ir cemento pamatų, 36 pėdų gilumo, 126 pė
dų keturkampio. Jo aukštis yra 555 pėdų nuo 
apačios iki pat čiukuro. Iš apačios pats pamin
klas turi. 55 pėdas pločio iš kiekvieno šono, o 
nulaibšja iki 34 pėdų prie viršaus. Taigi nu- 
smailėjimas per 500 pėdų nėra didelis. Pats 
gi viršus-stogas yra 55 pėdų aukščio, nusmai- 
lėjantis į viršų, ir yra iš alunrino.

Paminklo sienos apačioje yra 15 pėdų sto-

APYSAKA “Dėdės Tomo 
Trobelė” iš visų pasakų dau
giausia paveikė statybą tiek 
kad įvairiose pasaulio dalyse, 
kaip tik knyga pirmą kartą iš
ėjo iš spaudos 1852 metais, 
knygynų savininkai pasistatė 
namus-trobeles, virš kurių už
kabino iškabas ir šiandien tie 
namai vadinama “Dėdės To
mo Trobelė”. Tas parodo kiek 
įtakos pasaka turi, ši pasa
ka yra iš Amerikos vergų ne
grų gyvenimo. Ne be reikalo 
rašytojus, inspiruojančių vei
kalų autorius, taip garbina ar
ba persekioja. Daukanto, Vai
čaičio, Kudirkos, Basanavičiaus 
ir kitų vėlesniųjų musų rašy
tojų raštai paveikė Lietuvius 
taip kad jie prisirengė savo 
tautos nepriklausomam gyve
nimui.

KAI Iš PUODO ar katilo ga
ruoja, paprastai mes manome 
jog matome garus. Tikrumo
je, garų mes nematome. Tik
rasis garas yra nepaprastai 
karštas ir nematomas. Mato
mi pilki garai yra jau atvėsę 
ir virsta atgal į- vandenį. Be
siveržiantį garą paprastai už
tinka pridėję skudurą, kuris 
nuo garo užsidega.

STALO tenisas, žinomas ki
taip Ping Pong, daugiausia iš
sivystė Amerikoje, Anglijoje, 
Vengrijoje, Japonijoje, Lietu
voje, ir ypatingai Prancūzijo
je. Jis lošiamas 25-se šalyse.

MOKSLININKAI ištyrė ir 
jau pripažinę skelbia kad ži
nomi mums nervai nieko ar 
visai maža ką nors bendro tu
ri su taip vadinamu nervų su
irimu. Taip pat kad tandžiai 
ant galvos užmautos skrybė
lės arba plaukų mazgojimas 
arba ne — mažai ar visai nieko 
neturi bendro su plaukų slin
kimu ar augimu.

NEW YORKO ir New Jer
sey gyventojai, kurie veik kas
dien važinėja Pulaski Skyway 
— iškeltu tiltu-vieškeliu per 
Nevy Jersey valstiją, besitę

siančiu nuo Jersey City per 
Newarką suvirš šešias mylias 
kelio, virš miestų, dirbtuvių, 
gelžkelių, upių, — nežino kad 
tas vieškelis yra brangiausias 
kelias pasaulyje. Jo kiekvie
na mylia kaštavo daugiau ne
gu po 3 milijonus dolarių.

KAIP TEISMUOSE ir įsta
tymais pasiremiant reikia tė- 
myti smulkmenas; ir kaip jo
mis pasinaudojama, nurodysiu 
pavyzdį. Massachusetts Auk
ščiausias Teismas prieš kelias 
dešimtis metų nenuteisė vi
saip įrodyto nusikaltimo kalti
ninką, dėl to kad apkaltinime 
buvo pasakyta jog nusikalti
mas atliktas 1855 metų Lie
pos 15 dieną. Metus žymint 
nebuvo pabrėžta ar nusikalti
mas buvo papildytas 1855 m. 
prieš Kristų ar po Kristaus.

WASHINGTONE užtvirtin
tas angliakasyklų įstatymas, 
kuriuo bus tvarkoma anglies 
industrija, anglies kainos, dar
bininkų algos, mokesčiai ir tt. 
Tas įstatymas pagerins gyve
nimą ir daugybei Lietuvių ang
liakasių.

ŠVEICARIJOS radio laik
raštyje nr. 15, pirmame pus
lapyje, talpinamas Lietuvos 
gamtos vaizdas, ir straipsnis, 
kuris nepaprastai gražiai nu
šviečia Lietuvos gamtą, meną, 
istoriją ir muziką. Straipsnis 
pažymi kad jei norima žinoti 
kaip Tautų pratėviai kalbėjo, 
esą eikim į Lietuvą. Gražiai 
aprašo Europai perduotą Lie
tuvos radio koncertą.

BARNESVILLE, Ohio, vie
nas pilietis sutaikė susiginči
jusius kiek višta turi plunks
nų. Jis vištą užmušė, nupešė 
ir suskaitė plunksnas. Jų ra
do 8,325.

MOKSLININKAI n e s e n ai 
ištyrė ir paskelbė kad dienos 
vidurvasarį rytais yra švieses
nės 8 kartus, vidurdieniais 5 
kartus, ir popiečiais 10 kartų 
negu viduržiemį.

J  - J_LJ»!!'J.Į".!ĮM ■'    

VALDESE, N. C., tūla Le- 
gerienė, našlė, su 7 vaikučiais, 
per 25 metus yra geriausias 
apielinkės kalvis ir stipriausia 
tos srities moteris.

STIPRUS, augalotas vyras, 
Don Riggs, 22 metų amžiaus, 
Pittsburgh, Kansas, mokyda
masis valstijinėje mokytojų 
kolegijoje, pragyvena siūda
mas moterims suknias.

ANGLIJOS vyriausybė nu
perka anglies kasyklas iš pri
vatinių kompanijų. Iki 1950 
metų numatoma visas kasyk
las suvalstybinti, šymet vie
nas dideles kasyklas atperka 
už 66 milijonus svarų sterlin
gų.
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Lietuvių Prietikiai
MIRUS Kun. Kurui, Scran- 

ton, Pa., Lietuvių Romos kata
likų parapiją veda Kun. Miliau
skas. Kai kurie parapijonys 
jo nenori savo parapijoje tu
rėti. Dėl to naujas klebonas 
apsaugai prašė miesto polici
jos. Policija mėnesį laiko jį' 
išsaugojus atsiuntė $700 są
skaitą už patarnavimą....

BROOKLYNO Dariaus-Girė
no Legijonieriai, Dariaus-Gi
rėno Lituanicos Klubas, Da
riaus-Girėno Fondo Komitetas 
ir Dariaus-Girėno Skridimo ko
mitetas rengia bendrai pami
nėti Dariaus ir Girėno žuvimo 
dieną, Liepos 17.

MOTINOS Dieną Brooklyne 
buvo paradai, kuriuose įvairių 
tautų skautai ir bažnytinės or
ganizacijos siuntė savo vaiku
čius dalyvauti. Apreiškimo 
Lietuviškos parapijos vaikučiai 
ėjo uniformuoti ir pirmieji, 
Na jei pirmieji, galim supras
ti kad buvo gražiausia organi
zuoti.

BROOKLYNE plačiai žino
mas A. Jankauskas, vienas 
“Naujosios Gadynės” direkto
rių, šiomis dienomis paskirtas 
į Lawrence, Mass., Amerikos 
audinyčių centrą, tos apygar
dos audėjų ir CIO unijos ge- 
neraliu organizatorium. Nau
jojoj Anglijoj dirba 50,000 au
dėjų, kurių net 15,000 yra Lie
tuvių.

PIJA. Mano geri draugai la
bai manęs išsiilgo aną savai
tę kai “Dirvoje” nematė mano 
abrozėlio. Tai dabar pasaky
siu visą sekretą: Aš buvau 
nukeliavęs pas zinkografą Na- 
unčiką, ant Sanklėro, ir daviau 
jam numušt mano naują puti- 
grafiją. Dabar jus matysit 
mane iš arčiau ir gražiau.

Gaila kad negalėjau nusivest 
pas Naunčiką visų savo drau- 
gučių nusimušt į šitą potigra- 
piją, butumet matę kiek daug 
yra mano razumo kamarotų!

MANO DRAUGAS Vytau
tas Zablackas, Bruklyno Nelai
svės darakcijos narys, išvyko 
į Ispaniją padėti kairiesiems 
kariauti.... Jis ant kaklo 
nešioja mano abrozėlį.

Dabar žinom kas pasigrobė 
Lietuvių darbininkų aukas dė
tas “gynimui” Ispanų “demo
kratijos”.

Ščėslyvo jam smerčio.
irj 

LIETUVAITĖ
Prisiaudžiau divonėlių 
Daugianyčių,
Padabinsiu nedėliomis 
Jais seklyčią.
žalioj skrynioj turiu drobių 
Balto
Juos .s mano daliai 
Užaugino;
Ir raštuotų rankšluostėlių 
Aštuonyčių —
Juk bernelis gal atjoti 
Iš netyčių.

rūmo, kad galėtų atlaikyti tokį aukštą padarą, 
o viršuje tik 18 colių storumo.

Apėjau aplink tą milžiną paminklą, bet nie
kur nėra jokio ženklo ar užrašo kas jis toks. 
Ir padaryta taip su tikslu: busi labai prastas 
patriotas jeigu nežinosi ką tas paminklas reiš
kia. Patys maži vaikučiai mokyklose jau pra
deda žinoti apie Washingtoną kaipo Amerikos 
Respublikos Tėvą, ir jo paminklą. Permažas 
butų įvertinimas tokio didžio žmogaus jeigu ant 
šio paminklo butų iškalta koks nors parašas.

Paminklo vidus yra kiauras, jame yra įren
gta platformos, kurios prasideda nuo 30 pėdų 
virš apačios ir tęsiasi iki 280 pėdų aukštyn.

Vidus to paminklo nušviestas elektra, ja
me veikia keltuvas vežantis žingeiduolius net į 
pačią viršūnę, kur išleidžia keletui minutų lai
ko. Ten viršuje, per langus, kurių yra po du 
į visas keturias puses, gali matyti dideles to
lumas. Aplink paminklą lauke eina suolai, ku
rie nusėdę žmonių, laukiančių eilės pasikelti į 
viršų to paminklo, žmonių sėdėjo tiek daug 
kad prie jų sėdus laukti eilės truktų valanda 
laiko ar daugiau iki pats gautum progą į ele
vatorių įsigrūsti, taigi nesiryžau laukt, nes no
rėjau daugiau ko apeiti ir matyti.

Tuščiame viduje tame paminkle, įvairiuo
se jo aukštuose, įrengta reprezentacijos valsti
jų ir miestų: čia reprezentuojama 40 valstijų 
ir 16 miestų ir daug įvairių organizacijų. Iš
statyta paminėjimo akmenys iš įvairių šalies ir 
kitų kraštų dalių.

šį paminklą statyti nutarė naujos valsty
bės kongresas dar Jurgiui Washingtonui gyvam 
esant, 1783 metais, ir sakoma kad pats Jurgis 
Washingtonas pasirinko tam paminklui vietą. 
Tačiau paties paminklo statymo darbas nepra
dėta dar 50 metų vėliau. Statymo darbas pra
dėta kada susidarė Paminklui Statyti Draugi
ja ir rinko pinigus iš visuomenės. Kampinis > 
akmuo paminklui buvo padėtas 1848 metais, 
bet 1855 metais, pritrukus pinigų, darbas vėl 
nutrauktas. Tik 1878 metais, kuomet Kongre
sas paskyrė pinigus paminklo baigimui, jis ta- ' 
po užbaigtas ir dedikuotas Vasario 21, 1885 m. 
Jis kaštavo $1,300,000.

Nuo šio paminklo į vakarus, nepertoliau- Į 
šia, matosi didelė balta koplyčia-paminklas Ab-' 
raomui Linkolnui. Tarp šių dviejų paminklų1 
yra įtaisytas dirbtinas ilgas siauras ežeras, ku
riame nakties laiku, kada tie abu paminklai bū
na nušviesti, matosi jų atspindžiai. Tas ežeras

ir vadinamas “Reflection Lake” (Atspindžio 
Ežeras). Taigi, šie paminklai turi savo įspū
dingumą dieną ir naktį.

Šiaip gi aplink Jurgio Washingtono pamin
klą nėra jokio menkiausio papuošalėlio jokių 
gėlynų ar krūmų, tik plika pieva ir ta pati iš
rodo visai prasta.

Seka; Abroamo Linkolno Paminklas.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurtos jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

“Dirvos” Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
kurio su maža tėvij pagalba jūsų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis.

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimai 
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.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Jei atjotum, bernužėli,
Lig Sekminių —
Tai paslėpsiu margą juostą 
žalioj skrynioj.
Ji bus klėtyj, ji bus skrynioj 
Ten žalioje,
Kol atjosi tu, bernuži, 
Nedėlioję.
O languotais divonėliais 
Daugianyčiais
Tau atjojant, išdabinsiu
Jais seklyčią.

“Tr.” ' A. D. Velička.

Iš LIETUVOS praneša kad 
ten esama perdaug zuikių.

štai gera proga Amerikoje 
gyvenantiems musų medžioji
mo mėgėjams vykti į Lietuvą 
pasimedžioti, vietoj valkiotis 
po Amerikos laukus per ke
lias dienas su šautuvu ant pe
čių, negavus pamatyti zuikio 
nei uodegėlės kvštelint iš žo
lių....

V. G. “Sandaroje” kalba;

“Bendras Frontas” dabar 
bando įvelti į aukų rinkimo 
šmugelį ir SLA. Vienas jų 
dienraštis taip išsisukinėja:

“Jei SLA. seimas pasisakė 
už demokratiją Lietuvoj tai 
aišku kad SLA. narių didžiu
ma stoja ir už Ispanijos de
mokratiją.”

Taip tai taip, bet prisiden- 
| gus “demokratiškumu” negali
ma juk pasisavinti ir eikvoti 
žmonių sudėtas aukas, ■— bai
gia V. G.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn. valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

JONAS TAREILA
826 Bank Street 
Watefbury,' Conn.
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f VIETINĖS ŽINIOS į
SUGKYŽO

Poni A. Grigienė gryžo iš i 
Philadelphijos Gegužės 17 d., 
po palaidojimo savo žento, Dr. 
E. G. Klimo. Laidotuvės įvy
ko Gegužės 15 d.

MIRIMAI DARŽAI TIKRA ŪKĖ VIDUJE DIDŽIŲJŲ EŽERŲ PARODOS

AUKOS DARŽELIUI

KLUBAS GYVUOJA
Clevelando Lietuviai turi 

tik vieną klubą, kuris dabar 
yra gražiai įrengtas ir gerai 
tvarkomas.

Visi Clevelando Lietuviai y- 
ra kviečiami kiekvieną penkta
dienio vakarą atsilankyti į 
klubo parengimus, kur galima 
linksmai laiką praleisti ir lai
mingieji gali gauti net pinigų.

• Klubietis.

Per “Dirvą” pridavė aukas 
Clevelando Lietuvių Kultūri
niam Darželiui šie:

Petras Savickas 1.00
J. A. Urbonas, Dayton 2.00

AR NORĖTUM

DIDELIS PARENGIMAS
Sekmadienį, Birželio 6 d.,

Nesiliaujančios Pagalbos para
pijos choras, su pagalba vai
kučių choro, Sodaliečių, Mote
rų Labdarybės ir Moterų Są
jungos, ruošia didžiausią pa
rengimą ką nauja parapija ka
da turėjo. Prasidės 3 vaį. po 
pietų; programas susidės iš 
kortavimo, bingo ir smagaus 
baliaus. Gros Apanaičio pil
nas orkestras.

Kaipo dovanos tą dieną bus 
leista elektriškas šaldytuvas 
(refrigerator) ir kiti dalykai.

Visa parapija ruošiasi prie 
šios linksmos pramogos ir vi
si žmonės stoja gražiausioje 
santaikoje ir sutarime į ben
drą darbą, padaryti šį paren
gimą vieną iš atmintiniausių. 
Tai yra pirmas sumanymas 
naujo parapijos choro, ir vi
sas pelnas eis parapijos nau
dai.

Klebonas Kun. Karužiškis 
tikisi kad šį parengimą parems 
pavieniai seni ir jauni ir drau
gijos kurios gauna lengvomis 
išlygomis pasinaudoti parapi
jos sale ir vieta savo baliams 
ir piknikams. Komisija.

ROMUALDAS BRAŽINSKAS
Mirė Gegužės 18 d., buvo 56 

metų amžiaus, gyveno 1351 E. 
66 Street. Laidojamas Gegu
žės 21 d., su pamaldomis šv. 
Jurgio bažnyčioje. Laidotuvė
se pasitarnauja graborius N. 
A. Wilkelis, kurio įstaigoj ve
lionis pašarvotas.

Velionis buvo “Dirvos” skai
tytojas ir senas Amerikonas, 
Amerikon atvažiavo 1898 me
tais, o Clevelande išgyveno 
20 metų. Prieš kelis metus 
buvo parvažiavęs apsilankyti 
Lietuvon. Paėjo iš Suvalkijos.

Liko duktė, Ona Gibson, iš
tekėjus, gyvena Detroite, ir 
brolis Steponas, DuBois, Pa.

*200 iki 
*250?

Apžiurėkit namuos le daly
kai jau reikia pirksi nauji, ar
ba nudažyti arba perdirbti. Nau
ji baldai, naujas pečius, nauji 
rūbai—šimtai dalykų yra ką už 
mažiau $200 arba $250 gali nu
pirkti — be kurių bandėt apsi
eiti pereitus du ar tris metus.

štai yra tik mažas surašąs di
delių dalykų ką galit pirkti: 
-.automatiškas refrigeratorius

-.imokėjimas ant naujai perka
mo namo

—geri namams baldai, viešojo 
kambario arba miegkambario 
baldai

--didesnis įmokėjimas perkant 
sau karą

LENKAI MELUOJA
Clevelando Lenkiški laikraš

čiai pakėlė baisų riksmą dėl 
incidento Kaune, kur Lietu
vių jaunimas neleido Lenkams 
eiti į bažnyčią, rašo buk tame 
“baisiame užpuolime keletas 
Lęnkų užmušta”.

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Demokratų Klubo 

reguliaris susirinkimas atsibus 
ketvirtadienio vakare, Gegu
žės 27, nuo 7:30 vai., Lietuvių 
salėje. Nariai prašomi daly
vauti. Po susirinkimo bus vai
šės. Valdyba.

DARŽELIO PIKNIKAS
Lietuvių Darželio piknikas 

šią vasarą rengiamas sekma
dienį, Birželio 20 d., žinomoje 
vietoje, Camp By-Heck, prie 
Grand Blvd.

Darželio darbai visai baigia
mi, dabar dedama vandens lai
stymo sistema. Taip tai mu
sų Darželis bus baigtas, betgi 
reikalinga pinigų baigti mokė
ti už į Darželį įdėtas reikme
nis, taigi visi vietos Lietuviai 
prašomi remti visas Darželio 
naudai daromas pramogas kad 
greičiau atsikratytume skolų.

Štai Kaip Galit Leng- 
gvai Juos Gauti

Ar žinot kad Cleveland Rail- 
way gatvekariai, bebėgiai trol- 
leys ir motoriniai kočai sutau
po tiek pinigų kas metą regu- 
liariams važinėtojams? Jais ne 
tik sutaupoma tiek daug pinigų 
bet gaunama greita, patogi 
transportaeija bent kur Didžia
jame Clevelande. Kad daugybė 
žmonių žino šį geresnį važinėji
mo būdą parodo faktas jog dau
giau negu 500,000 važinėtojų 
keliauja Cleveland Railway kas 
dieną.
Priskaitykit save prie šio skai
čiaus ir jus galėsit skaityti ek
stra dolarius liekamus jūsų ki- 
šeniuje kas savaitę.

★

Kas Pirkamienio Va- 
Oro Programai Būna 
karą nuo 9:30 Vai. 

iš Stoties WGAR

PADĖKA
LRKSA. 50-ta kuopa nuošir

džiai dėokja tiems biznieriams 
kurie suteikė dovanas ir aukas 
kortavimo vakarui Balandžio 
17 d. Taipgi ačiū kuopos ka
sininkei p. žebrienei už leidi
mą vartoti tam tikslui savo 
kambarius, ir visiems puopos 
nariams už prisidėjimą prie 
to parengimo. Komisija.

CLEVELAND
RAILWAY
COMPANY

pjIPPODROMJT

“SHALL WE DANCE”?
. šokdami, dainuodami, ro- 

mansuodami prasimušę sau ke
lią į milijonų Amerikos teatrų 
lankytojų širdis, du žymus šo
kikai, Fred Astaire ir Ginger 
Rogers vaidina šeštame pa
eiliui linksmame ir spektakliš- 
kame paveiksle, “SHALL WE 
DANCE?” (“Ar Mudu šoksi- 
va?”), kas bus pradėta rodyti 
Hippodrome Theatre šį šešta
dienį, Gegužės 22 d.

Tos dvi žvaigždės, kurios 
sudaro populiariausią filmų 
porą, šiame naujame paveiks
le parodys visai ką kitą savo 
veikimo bude negu iki šiol pu
blika juos matė, naujoje muzi- 
kalėje filmoje. Fred Astaire 
vaizduoja garsų baleto šokiką, 
o p-lė Rogers taip pat garsią 
savo rūšies artistę.

Jiedu susitinka nepaprasto
se sąlygose, žmonės pradeda 
manyti kad jiedu apsives, kas 
savu keliu priverčia juos ap
sivesti kad galėtų gauti persi
skyrimą. Ant tų apistovų ir 
paremta šis muzikalis veikalas, 
kuris atsibuna Paryžiuje ir 
New Yorke, ir ant didelio jū
rinio laivo.

Išgirsite naujų gražių dai
nų; su jais vaidina keletas ki
tų mėgiamų filmų artistų.

MANO ŽODIS APIE
MUSŲ PROFESIO

NALUS

Gerb. “Dirvos” Redakcija: 
Skaičiau nesenai jūsų laikraš
tyje vieno biznieriaus barimą- 
si kam visokių nereikalingų 
privatiškų baliukų rengėjai ei
na per musų biznierius ir pro
fesionalus siūlydami pirkti jų 
tikietus. Noriu ir aš pridėti 
savo kelis žodžius prie to.

Kad privatiškų baliukų ren
gėjai lenda į akis su tikietais 
biznieriams ir profesionalams 
ir aš nepritariu, dėlto kad to
kie baliukai tinka rengti tiktai 
su savo giminėmis. Bet kad 
tam tikrų musų organizacijų, 
net ir mažų kuopelių, tikietų 
pardavėjai priverčia musų biz
nierius, o ypač profesionalus, 
išleisti dolarį-kitą Lietuviš
kiems reikalams tai labai ge
rai. Jeigu jų niekas nepaju
dintų jie ir supelėtų niekur 
viešai nepasirodydami ir nepa
aukaudami v i s u o meniškiems 
reikalams nei cento.

Bet jie labai reikalauja kad 
Lietuviai juos remtų ir pyksta 
jeigu musų žmogus nueina pas 
svetimtautį.

Musų nekurie profesionalai 
ypač labai apsileidę kas liečia 
visuomeniško darbo, nieko ne
dirba su visuomene, neremia 
jokių visuomeniškų reikalų ar 
įstaigų, mažai ar visai nėra 
aukavę būtiniems tautiniams 
kultūriškiems reikalams. Yra 
net tokių kurie pasijuokia iš 
nekuriu visuomeniškų darbų.

Nesakysiu kad jie neturi lai
ko ar neturi pinigų, nes turi 
ganėtinai laiko praleisti vaka
rus prie kortų, ir išsigert ne
atsisako.

Jeigu nekurie biznieriai nie
ko nedirba ir net neremia vi
suomeniškų reikalų, jiems at
leistina, jie yra parpastai, kiti 
net tamsus žmoneliai, bet pro
fesionalai, mokyti žmonės, ne
gali pasiteisinti.

Musų profesionalai taip ne- 
siįdomauja musų viešais reika
lais kad vos vienas-kitas tėra 
išmetęs dolarį-antrą Lietuvių 
Darželio parėmimui; jeigu at
važiuoja koks svarbus asmuo 
iš Lietuvos, jie privalėtų nuei
ti pasiklausyti jo kalbų, susi
tikti, susipažinti su juo, daly
vauti priėmime, bet tada mu
sų profesionalų nematysi nei 
vieno (kaip kada vienas-kitas 
pasirodo.—Redakcija). Vieto
je eiti, pasiklausyti, pasimoky
ti ir sužinoti nuo iš Lietuvos 
atvykusių profesionalų, mūsiš
kiai kur susėdę sau kortomis 
stalus daužo....

Užtai mano nuomone, ir get
rai kad nors mažų draugijėlių 
komisijos jiems į akis prilen
da, prigąsdina “nerėmimu” ir 
parduoda kokius nors tikietus. 
Didžiosios organizacijos ir įs
taigos, kurios ir taip turi pla
čios visuomenės paramą, apsi
eina be jų.

Paprasti vyrai ir moterys 
turi sukti visą musų kultūri
nio veikimo ratą, o musų pro
fesionalai ramiai sau sėdi ir 
laukia kad Lietuvių visuome
nė jiems dolarius neštų.

Nėra reikalo profesionalams 
lakstyti po visokius mažus su
sirinkimus, bet jie turėtų pasi
rodyti visuomeniškuose paren
gimuose, tada galėtų tiems ma
žų grupelių bėgiotojams pasi
aiškinti kad jie remia ir pa
laiko ir dalyvauja plačiuose vi
suomeniškuose reikaluose ir 
to jiems užtenka.

Paprastas Veikėjas.

Rašo JONAS J. NIENIUS.

Kas metą ūkininkai turi bė
dų su kirmėlių puolimais ant 
daržovių, ypač kopūstų, pami- 
dorų (tomačių) ir bulvių jei 
nuo tų parazitų dantų ne visai 
augmenys žūsta tai bent pras
ta būna nauda.

Vasara ateina tam kad viso
kis gyvis veistųsi. Tas visai 
natūralu.

Brokus ir morkas vabalai re
tai užpuola. Juos galima už
auginti gana didelius, be jokio 
vargo.

Visi namai turi pamazgų. 
Pamazgos gi daugiausia yra 
riebalai visokių nuo stalo liku
čių. Vietoje jas išlieti laukan, 
visa tai reikia viedruku nu
nešti į daržą ir aplaistyti nors 
du kartu j savaitę, kada jau 
brokai ir morkos būna sudygę. 
Pamatysit skirtumą jų augi
me.

Vaistinyčiose yra parduoda
ma choriška skystis ir milte
liai. Jų nupirkus svarą ar 
kiek daugiau užteks mieste ve
damam daržui. Ūkininkams 
reikia daugiau. Prie to yra 
kitokių dalykų tinkamų kovai 
su vabalais: yra “Black leaf 
40”, Arsenate of lead, Calcium 
arsenate> tie visi yra labai sti
prus nuodai. Jie daržovėms ir 
vaisiams nieko nekenkia, bet 
visus vabalus sunaikina į ke
letą valandų.

Bulves vabalai užpuola kaip 
tik jos pradeda dygti, ir jos 
dėl to nudžiušta. Bulvėms 
nuo vabalų apginti geriausias 
vaistas yra Arsenate of lead. 
Reikia jo du svaru įmaišyti į 
50 galionų bačką vandens; yra 
visos instrukcijos prie tų nuo
dų juos perkant.

Bulves gerai aplieti tam tik
ra švirkštyne, kuri tą skysti
mą padaro lyg miglą. Tą rei
kia daryti iš viršaus ir iš apa
čios augančii)- virkščių, nes 
apačioje jus rasite lapuose la
bai daug geltonų kiaušinėlių 
tų vabalų. Juos pasiekęs skie
dinys sunaikins į keletą valan
dų.

Norint getas bulves užau
ginti reikia lieti tuo skiediniu 
per keturis mėnesius, nerečiau 
kaip kas 10 dienų.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesį 
jau reikia ir antrų nuodų dalį 
dėti, įBlue stone — mėlyno ak
menėlio, arba Lietuviams ži
nomą vitrijolį.

Salotas negalima laistyt jo
kiais nuodais, nes jos yra to- 
kis augalas kurio vabalai ne
užpuola.

Spinaką, Swiss chard, ir let- 
tuce-salotas net nevalia nuo
dais lieti, įstatymais draudžia
ma.

Kopūstai kurie kartais var
tojami valgiui tuojau, negali
ma laistyti nuodais, o jei bū
na aplaistomi tai reikia laukti 
10 dienų iki bus galima juos 
ruošti valgiui.

Agurkai ir pamidorai-toma- 
tės yra kitokie, juos galima 
numazgoti, nulupti ir nuodai 
nusivalo.

Ūkininko darbas yra gana 
komplikuotas. 30 metų atgal 
Lietuvoje žmoneliai nežinojo 
tų stebuklų. Juos užvežė ki
tų šalių produktais. Dabar 
yra žinomi Egiptiškas vabalis, 
Japoniška musė ir Meksikos 
kirminas.

Moderniška ūkė, pilnai įrengta 
su namu, tvartais, karvėm, vištom, 
arkliais, ir darbininkais bei visais 
ūkio padargais, randasi pačiame

viduje Great Lakęs Exposition. Tai 
yra vienatinė ūkė pasaulyje kuri 
gali girtis jog randasi vidurmies- 
tyje didelio metropoliško miesto.

Tai yra Firestone Farm, kurioje

lankytojai gali matyti, kiti net pir
mą kartą savo gyvenime, tipišką 
ūkišką vaizdą visame tikrumo. Čia 
matote dalį lankytojų, kas parodo 
kaip ta ūkė yra populiariška.

CLEVELANDE ŠIĄ VASARĄ LANKYSIS
Didžiųjų Ežerų Paroda Atsidaro Gegužės

Clevelandas šią vasarą bus 
užpildytas milijonais svečių iš 
visų šalies dalių bėgyje 101 
dienų ir naktų naujos Didžių
jų Ežerų Ekspozicijos kuri at
sidarys Gegužės 29 d.

Billy Rose’s Aąuacade, To- 
nyi Sarg’s Marionettės, Isaac 
Van Grove’s Winterland; Gir
tuoklis, melodramatiška praei
tų dienų pašaipa, bus didžiau
si paskiri palinksminimai.

Prie tų, bus visokių nauje
nybių Miidway plote, su Rip- 
ley’s “Believe It Or Not Oddi- 
torium” ir kitu Rose paįvairin- 
nimu, Pioneer Palace, kur bus 
daug linksmumo ir juoko.

Centralinė tema, The Mak-

ing of A Nation; The Romance 
of Industry, Agriculture and 
Science”, atvaizduos Amerikos 
kilimą. Prie to bus parodoma 
kaip ūkio produktai paverčia
mi j industrialę medegą mok
slo pagalba.

Juan B. Larrinaga, garsus 
artistas, nupiešė dvylika milži
nišku muralų sienose. Keturi 
jų vaizduoja Amerikos gam
tos grožį. Aštuoni parodo vai
zdus svarbiausio Amerikos gy
venimo: Industrija, Agrikultū
ra, Menas, Mokslas, Išradimai, 
Aviacija, Petroleumas ir Ka
syklos, ir Komunikacija.

Viduryje to visko randasi 
milžiniškas žemėlapis Didžiųjų 
Ežerų srities.

MILIJONAI SVEČIŲ
29, tęsis iki Rūgs. 6

Florida įrengia savo skyrių 
net už $500,000, taip kad da
lis Floridos su visais jos au
galais atkeliama į Erie paeže- 
rj-

Pusės milijono dolarių ver
tės Hortikulturos Darže daly
vauja septyni didieji gėlių 
augintojai Clevelando apielin- 
kėje. Nauja Sherwin-Williams 
Radioland bus nuolat užpildyta 
pažymiais radio žvaigždėmis; 
prie visko to pridėta naujos 
piknikams vietos ir žaislavie- 
tės.

Prie to bus vaizdinga dalis 
tai Pasaulio Gatvės, kur atsi
lankę žiūrėtojai jausis kaip 
aplankę daugelį pasaulio kraš
tų.

PROGA STATYTIS NAMUS
Valdžios Garantuotu Mortgečiu

tFOUR STAR CAFEt
★ ★ ★ ★ ?

| DEGTINĖ, VYNAS, ALUS?
Duodama Geras

? valgis. •;•
t MUZIKA PENKTADIENIO ? 
X IR ŠEŠTADIENIO VAK. X

JOHN MEYER
? Telef. ENdicott 9162
? 6512 Hough Avenue t

NEPASISEKĖ SMARKAUTI
Clevelande tarp Lietuvių at

sirado smarki kumutė, A. K., 
kuri pradėjo kitoms moterims 
akinius daužyt parengimuose, 
bet dėl to dalyko atsidūrė teis
me, kur tai poniai reikėjo už
simokėti $150 ir teismo kaš
tus. Teisme Buvus.

Elektriški Pataisymai
Taisau visas elektriškas skal
biamas mašinas, toasterius, 
prosus, vacuum valytoj us ir 
visus kitus padargus. Taipgi 
furnasus, aliejaus ir gazo de
gintojus. (17)

PRANAS URBŠAITIS 
1525 Lakefront av. PO. 9548

Taupymo, statybos ir pa
skolos draugijos, veikiančios 
Clevelande, praneša kad jose 
bendrai padidėjo 5 nuošimčiais 
paskolos namų statybai, ku
rias rado tinkamomis apdrau- 
dai Federal Housing Adminis
tracija bėgyje pirmo 1937 me
tų bertainio, sako E. H. Blair, 
Clevelando Distrikto Direkto
rius, Federal Housing Admin
istration ofise.

“Iki Balandžio 1, šios drau
gijos padarė 1222 paskolas ap
imančias $5,663,390 -sumą, ku
rios buvo priimtos Federal 
Housing Administracijos ap- 
draudai.” sako Mr. Blair. Iš 
tos sumos, svarbu patėmyti, 
414 paskolos siekiančios $2,- 
543,160 buvo suteiktos naujų 
namų statybai.

“Naudodamos tą apdrausto 
mortgečio planą”, sako Blair, 
“tos taupymo ir namų pasko
los draugijos perstato paskolą 
imančiam patraukiantį vaizdą, 
tuomi kad jo obligacijos susi
mažina iki vieno mėnesinio at- 
simokėjimo paskolos ir su lai
ku namas būna visai išmokė
tas”.

Kaslink namų statybos, Fe
deral Housing Administracija 
turi apdirbus ir tą klausimą 
kuris paliečia blogąją pusę ga
limą apsireikšti jeigu butų pri
statyta namų perdaug. Išven
gimui perviršinio pristatymo 
gyvenamų namų, jų statyba 
turi būti vedama sulyg progra
mų kurie nustato reikalavimus 
skirtingų kainų namų ir mies
to dalių. Kaip kiekvieno na
mo pirkėjo kišenius nėra vie
nodai didelis, taip ir gyvena
mų namų statymas turi būti 
pritaikytas tai sąlygai.

Kaip Federal Housing Ad
ministration skelbia iš savo iš
tyrimų, vienas iš didžiausių 
blogumų apsireiškusių pasta
ros depresijos namų klausime 
buvo tai perdaug pristatymas 
aukštų kainų namų, kurie pa
teko į rankas šeimų kurios ne- 
pajiegė už juos mokėti.

Namai reikia statyti tokie 
kokie atitinka tai miesto da
liai ir jos reikalavimams. Na
mai turi būti geros rūšies, iš
našus, tvirti. Kokių nors kei
stų išvaizdų namai reikia ven
gti statyti, nes jie tuoj nusto
ja savo pardavimo vertės ir 
išstato namą nustolio pavojum

Kurie Lietuviai mano staty
tis sau namą privalo pasitei
rauti apie lengvas išlygas sa

vo bankuose, taupymo ir pas
kolos draugijose, kuriose pas
kolas galima gauti su valdžios 
garantuotu mortgečiu.

Federal Housing Adminis
tracijos skyriai veikia visoje 
šalyje.

PAKELIUI Į SAVO 
TĖVYNĘ

Vienas iš pažymiausių nuo- 
tikių Europoje šią vasarą yra 
tai Pasaulinė Paroda Paryžiu
je, kuri tęsis nuo Gegužės pa
baigos iki Lapkričio mėnesio. 
Sulyg programo tai bus įdo
miausia ekspozicija kokia ka
da pasaulyje surengta.

Tos parodos tikslas yra su
tverti susipratimą ir taiką vi
sų tautų tarpe, ne tik per eko
nominę apivartą, bet ir per 
pasikeitimą minčių ir bendrų 
pastangų.

Tarptautinė Paroda užima 
110 akrų žemės plotą. Ji nu
sitęsia abiem šonais Seino upės 
nuo Place de la Concorde iki 
Pont de Grenelle, dviejų my
lių ilgumu. Taip tai pati gra
žiausia Paryžiaus centro dalis 
užimama Ekspozicijos.

Susisiekimas Ekspozicijos 
plote bus mažais elektriškais 
karais, motorlaiviais, slenkan
čiais tiltais ir keliais, taip kad 
dalyviams nebus reikalo daug 
vaikščioti.

Daugybė žmonių kurie ruo
šiasi aplankyti savo tėvynę šią 
vasarą planuoja vykti pro Pa
ryžių, norėdami pamatyti šį 
nuostabų miestą. Naudodami 
Cunard White Star laivus iki 
Havre ir Cherbourgo, tie visi 
gaus pamatyti Paryžių perva
žiuodami ir sustodami jame, ir 
laivakortė brangiau nekaštuo
ja. Taipgi galit prisidėti prie 
Cunard White Star Ltd. Tour. 
Tačiau turit padaryti savo re
zervaciją anksti.

Jeigu dar nepadarėt rezer
vacijos, pasiskubinkit prisidėti 
prie didelės ekskursijos kuri 
išplaukia iš New Yorkd Birže
lio 19 d. laivu Berengaria — 
šią ekskursiją asmeniškai va
dovaus P. Bukšnaitis, atstovas 
Cunard White Star Linijos iš 
New Yorko ofiso. Taipgi jus 
keliausit su savo draugais ir 
vientaučiais.

VIEŠPATIES KARA
LYSTĖJE LAISVE

Mesijo viešpatavime nebus 
leidžiama klerikalams bauginti 
žmones ir laikyti nuo pažini
mo tiesos. Tada žinojimas 
viešpaties garbės pripildys vi
są žemę kaip vanduo dabar ap- 
tvindęs jurų dugną, ir kiekvie
nas žmogus sužinos apie Vieš
patį ir Jo teisingus kelius nuo 
mažiausio iki didžiausio, ir tas 
žinojimas bus veltui, šventas 
Raštas parodo, Abakuko 2: 
per. 14.E. ir Jere. 31: per 34 
E. Prie tos teisingumo val
džios ant žemės negalės dau
giau vadinami daktarai prakti
kuoti ant žmonių ir paslėpti 
savo klaidas kapuose, nes tada 
Viešpats ves žmones keliu tei
sybės ir atves juos į ramybę, 
sveikatą, gydydamas visus jų 
nedateklius iki nei vienas ne
sakys: aš sergu. Tada ir ne
dorieji turės progą palikti ne
dorą kelią ir pagryžt pas Vieš
patį klausyti Jo ir elgtis tei
singai ir nemirti amžinai. Eze- 
kielio 18:per. 27. 28 Biblijoje 
tai rasite.

Tada bus tas laikas apie kū
rė Jėzus kalbėjo kada Jis sa
kė: Jeigu žmogus laikys mano 
žodį jis mirties nematys, šv. 
Jono Evang. 8: per. 51. E. ir 
kurs gyvens ir tikės į mane 
tas niekada nemirs. Evang. 
šv. Jono ll:per. 26 E.

Tame laike seni žmonės pa- 
gryš į jaunystos dieną. Dar
bai Apaštalų 3:per. 19-23 E.

Matant kaip Dievas priren
gė laiminti žmoniją per Kris
taus karaliją, kuri jau arti ir 
tą visi ženklai 'parodo.

S. B. S. skelbia pasauliui pa
baigą ir prasidėjimą Viešpa
ties karalystės. Skelbia W. F. 
Shimkus, 1150 E. 76 St., Cle
veland, O. (Skelbimas.)

V I S O K I O S * 
? apdraudos-insurance;: 
X reikalais kreipkitės į mane X 
? Gyvasties Apdraudai (Life Ins.)>- 
X patelefonuokit paaiškinimui, i i 
? Apdraudžiu namus nuo ugniesj ’ 
X tornados, taipįp namų baldus ir! į 

automobilius; prie to apdraudžiu;; 
X nuo sužeidimų ir parūpinu kito- • 
X kię apdraudę. Jeigu baigiasi juX i 
į sų apdrauda ant namo ar kitko;' 
X duokit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
46702 Superior Av. (viršuje)” 
X Telefonas HEnd. 5699 ! 1
•J »•
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ŠIAULIŲ EŽERAS ŽMONIŲ PADAVIMUOSE

Pamirštas Vardas. — Ežeras Kabojęs virš Miesto 
ir Laukęs Aukų

Musų paslaptingieji ežerai 
žmonėse sukurė daugybę gra
žių pasakų ir padavimų. Seno
vėje kai kurie ežerai net šven
tais buvo laikomi. Dar ir šian
dien daugelis tiki, jog ežeruose 
gyvenančios įvairios dvasios. 
Spaudai įsigalėjus nyksta se
nieji pasakojimai ir padavimai, 
kurie seniau atstodavo apysa
kas ir romanus. Kartais dar 
ir dabar musų šimtamečiai se
neliai nepatingi šį-tą papasako
ti mums apie vier.o kito ežero 
paslaptingą praeitį. O pasa
kojimų yra įvairiausių, 
nuošė ežeruose, sako, esą 
kendę pagonių dievaičiai, 
grimzdusios bažnyčios ir
pai. Kituose paskendę miestai, 
dvarai ir pilys. Daugelyje eže
rų gyvenančios užkeiktos 
ralaitės, laumės, maumos, 
vės ir vandenų dievai, 
įdomių pasakojimų ir apie
no kito ežero atsiradimą ar 
išnykimą. Dažniausiai toki pa
sakojimai ir padavimai yra tik 
taip sau gražios senovės pasa- 

Kai kada tuose padavi- 
yra ir istoriškos tiesos 
todėl dabarties moksii- 
tyrinėdami kurios nors 
senovę, rimtai domisi 
senelių pasakojimais.

Vie- 
pas- 
nu- 

var-

ka- 
dei- 
Yra 
vie-

kos, 
muose 
krislų, 
n ink ai 
vietos 
tokiais

Šiaulių miesto rytinėje pu
sėje tyso ilgokas ežeras Talsa. 
Jis yra didelių Tyrulių balų 
tęsinys, kurios siekia net iki 
Tytuvėnų ežerų. Seniau, sako, 
Šiaulių ežeras buvęs vadina
mas Bitinėliu. Dabar visi tik
rieji to ežero vardai pamiršti, 
ir šiandien jis vadinamas jau 
tik Šiaulių ežeru, nes yra prie 
pat Šiaulių miesto. Apie tą ež
erą seni žmonės pasakoja daug 
gražių padavimų, kurių vieną 
kitą įdomesnį čia ir. paduodu.

Seniau netoli Šiaulių miesto, 
Šilėnų kaime gyveno garsus 
dievdirbys 90 metų senelis Nor
vaiša, kuris per kiauras die
nas skaptuodamas visokius die- 
vuliukus iš minkšto medžio, 
mėgdavo pasakoti begales pa-

sakų, padavimų ir istorijų. 
Mokėjo jis kai ką papasakoti 
ir apie Šiaulių ežero senovę.

Milžinių gadynėje, sako se
nis Norvaiša, Šiaulių ežero vie
toje stovėjo puiki bažnyčia ir 
vienuolynas. Bažnyčios garsus 
varpai girdėdavosi per dvi tris 
mylias. Kartą atsitiko baisi 
nelaimė, kad to vienuolyno vie
nuoliai labai sunkiai nusikalto 
Dievui ir jau niekaip nebega
lėjo jo permaldauti, todėl jie 
visi kartu su ta bažnyčia nu
grimzdę skardžiai žemės. Toje 
vietoje, kur stovėjo vienuolių 
bažnyčia atsirado ežeras Talša. 
Kai kada gerai įsiklausius, sa
ko, galima esą girdėti vandeny
je varpais skambinant, žuvi
ninkų kaimo piemens, kai tik 
nusivaro karves paežerin, visa
da klausosi bene išgirs ežere 
grikudų varpų skambėjimą. Ka
da ramus ežero vanduo, visi 
žuvininkų kaimo piemens aiš
kiausiai mato ežere paskendu
sią bažnyčią, bet visada, sako, 
ji stovi bokšto viršūne atsirė
mus į ežero dugną. Man ma
tosi jog tai ta pati ką dabar 
stovi antrame ežero krante.

Dabar toki laikai kad žmo
nės oru lakioja kaip paukščiai. 
Seniau, sako ir ežerai lakioda
vę oru net su visomis žuvimis. 
Padavimas sako jog ir Šiaulių 
ežeras yra oru atkeliavęs.

Kada ežerai, vaikščiodavo iš 
vienos vietos kiton, kol paga
liau išsirinko sau tinkamas vie
tas ir patinkamus vardus, tuo
met atėjo ir Šiaulių ežeras į 
jam paskirtą vietą.

Kartą nežinia iš kur atlėkė, 
atūžė oru ežeras kaip debesys 
ir pakybo viršum Šiaulių mies
to. žmonės baisiausiai persi
gandę žiuri, stebisi, bijo kad 
kartais ežeras nenusileistų sta
čiai 
jog 
josi 
kam
tai ežeras žadąs nusileisti ant 
miesto, jeigu žmonės neatspės

jo tikrojo vardo. Sužinoję apie 
tai žmonės iš baimės nebežino
ję nei ką daryti. Visi jie kiau
ras dienas ir naktis meldėsi, 
ėję procesija aplink miestą, 
giedoję giesmes, verkę ir grau
džiai raudoję, kad tik tas eže
ras kur pasišalintų. Ežeras 
piktas nieko neklauso, ne tik 
nei žingsnio nepasitraukia nuo 
miesto, bet vis dar baisiau ūžia 
šniokščia ir visaip gąsdiną žmo- 

Visr.ip spėliojo žmoneliai 
vardą, kaip tik kas 
bet tikruoju vardu 

niekas negalėjo. Pa- 
kažin kur atsirado 

sena pavargėlė, kuri 
meldėsi, verkė, rau

ant miesto. Vieni sako 
iš kybančio ežero girdė- 
balsas, kiti sako kad kaž- 

sapne prisisapnavo buk
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nes. 
to ežero 
beišmanė, 
pavadinti 
galiau iš 
kažkokia 
labiausiai
dojo visaip tą ežerą maldauda
ma ir kaip netyčia, ėmė ir pa
vadino jį Bitinėliu. Tik tą žo
dį ištarus, tuoj tas ežeras gra
žiausiai, šliukšt ir nusileido sau 
už miesto. Mat, ji atspėjo tik
rąjį to ežero vardą. Nuo to 
laiko visi tą ežerą Bitinėliu ir 
vadino. Jis ir savo išvaizda pri
mena bitinėlio pavidalą.

1921 m. vasarą, Šiaulių ežere 
nuskendo koks tai Galvydis. Kai 
surastą skenduolį visi ėmė 
kaip įmanydami gaivinti ir nie
kaip neįstengė atgavint!, tuo
met girdėjau pašnibždomis kal
bant jog skenduolį nepavyks at
gaivinti jokiu budu, nes yra 
žinoma kad Šiaulių ežeras kas
met turi gauti kaipo auką nors 
po vieną žmogų. Tokia auka 
tam ežerui jau esanti pažadėta 
senovėje, kada jis atėjęs ir no
rėjęs nusileisti ant miesto, žmo
nės, nenorėdami visi pražūti, 
pažadėję ežerui kasmet duosią 
jam pačiam pasiimti po vieną 
žmogų, kurį jis panorės. Tuo
met ežeras miesto nebeskandino 
ir nusileido balose už miesto.

Dabar tyliais vakarais, kai ge
rai įsiklausai gali girdėt iš 
ežero išeinantį duslų ūkimą, lyg 
rodosi ežere šaukia prašyda
mas jam pažadėtos aukos. Kal
bama, jog einant maudytis, rei
kia nors kokią auką nunešti 
ir įmesti ežeran, nes kitaip 
ežeras besimaudantį žmogų įt
raukia gelmėn ir paskandina.

Dabar gal būt Šiaulių ežerui 
aukų ir nebeduoda, nes ir mau
dykles jame jau panaikintos. 
Šiaip ar taip, bet musų kraš
tas gražus keliautojui ne tik 
pamatyti, bet ir išgirsti ką 
kiekviena vietelė - apie save sa
ko. Pažinkime savo kraštą, 
tuomet jį ir pamilsime. 
“Sekm.” B. Buračėlis.

NAUJI VEIKSNIAI 
SUVALKIEČIŲ 

ŪKYJE

EINAMA PRIE 
MURINĖS 

STATYBOS
su- 
su- 
iš-

Visoje Lietuvoje didelis 
sidomėjimas kaip Lietuvą 
murinti. “Lietuvos žinios” 
leido tam tikslui net anketą,
kad Lietuvos visuomenė pasi
reikštų kaip lengviau šalį su- 
murinti.

Manoma steigti kaimuose 
plytinės ir su savivaldybių pa
galba statyti mūrinius namus 
kaimuose. Pageidautina kad 
prieš murinimą butų sudaryta 
Lietuviškos architektūros sti
lius.

Per 1936 metus Lietuvoje 
pristatė daug mūrinių linami- 
niy jaujų, kurioms valdžia da
vė po du tūkstančius litų pa
šalpos. šių naujoviškų jaujų 
išradimas nėra Lietuviškas, o 
paimtas iš Rusų, todėl tos jau
jos didelio džiaugsmo neteikė.

Rusija buvo miškingas kraš
tas ir todėl vietomis ten su 
mišku neikiek nesiskaitė.

Naujoviškoms jaujoms įšil
dyti ir išdžiovinti linai reika
linga penkis sykius daugiau 
kuro negu ima senosios “vaL 
duoklinės” jaujos. Nors linai 
šiose naujose jaujose išeina 
aukštesnės rūšies, bet dėl ku
ro brangumo naudos nėra.

Ūkininkų tarpe plačiai kal
bama kad šioms jaujoms rei
kia pakeitimų, nes jos apart 
kuro dar turi ir kitas ydas — 
vieno meto laiku perdegė kros
nys ir padarė nuostolių bent 
po 500 litų.

Kad statyba butų pigesnė 
netrukus Lietuva turės ir sa
vo gamybos cementą.

P. Kriukelis.

FLORIDOS PADANGĖJE TOLEDO, OHIO

F. PETRAITIS.
•i- :1:

iš pereito num.)
d. apleidau Fort

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirangę suteikti visiems pilnas musų p»- 
tiltas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi-

' , . . 'Jodei pir
mus negu ugniagesius (firemonus). 
Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra

p. p. M innoLTs
660G Superior Avė. Cleveland HEn. 67V.9
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į sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai, 
į minu šaukite 
? Vienatinė i

Suvalkų kraštas jau ir prieš 
karą buvo pažangus žemės ūkio 
srityje. Jame buvo populia- 
rės ūkininkų draugijos, su ku
rių pagalba ūkininkai ir geres
nių sėklų įsigydavo ir moder
niškų ūkio įrankių nusipirkda
vo. Prieš karą Marijampolėje 
buvo surengta tokia imponuo
janti žemės ūkio paroda jog 
net Rusų administratoriai ste
bėjosi.

Dabar, palyginti per trum
pą laiką, Suvalkiečių ūkyje nu
tiko daug ko naujo. Ištisą 
perversmą ūkyje padarė Mari
jampolės cukraus fabrikas.

Cukrinius runkelius augina 
apie 3000 ūkininkų. Kiekvie
nas jų gali pavesti cukriniams 
runkeliams 10 nuošimčių savo 
ariamos 
daugiau 
nam ha 
cukraus
mų runkelių sėklų. Rudenį au
gintojai pradeda gabenti savo 
darbo vaisius. Kilogramai sėk
lų jau būna pavirtę į 
fabrikas per suvežimo 
priima iš Suvalkiečių iki 
tonų cukrinių runkelių.

Cukrinių runkelių auginimas 
labai pelninga ūkio šaka. Ūki
ninkas gali turėti iš ha dau
giau 
nais.

žemės ploto, bet ne 
kaip 10 ha. Kiekvie- 
nemokamai gauna iš 

fabriko po 15 kilogra-

S AMAS JEVVELRY
6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės j musų krautuvę 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akinių. Viskas žemomis kainomis.

■

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.

tonus: 
laiką

80,000

kaip tūkstantį litų gry-
“L.A.”

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietę.

“ŽAGREI” 30 METŲ
MARIJAMPOLĖS žemės u- 

kio draugija “žagrė” šymet 
mini savo 30 metų darbuotės 
sukaktį. Ji buvo įsteigta 1937 
metais. Tuo metu “žagrei” te
ko dirbti ne tik kaip ekonomi
nei draugijai bet ir kaip kul
tūrinei įstaigai, “žagrė” ruoš
davo įvairius Lietuviškus vai
dinimus, paskaitas, koncertus 
ir kt., kurie turėjo Suvalkų 
krašto atgimimui didelės reik
šmės. 1911 m. “Žagrė” buvo 
surengus Marijampolėje didelę 
keturių dienų žemės ūkio ir 
vietos pramonės parodą, kurią 
aplankė pats Suvalkų guberna
torius ir kalbėdamas pasakė 
kad tokią didelę ūkinę paro
dą matąs pirmą kartą. Pasi
reiškė kad, esą, Rusų ūkinin
kų ekskursijas siuntus į užsie
nį, verčiau jos važiuotų į Su
valkijos ukius pasimokyti ūki
ninkauti.

Dabartiniu metu “Žagrės” 
draugija nuosavuose dviejų 
aukštų muro namuose išlaiko 
didelę krautuvę. Tsb.

Rašo C.
*

(Tęsinys
Kovo 27

Myers, atvažiavau į Belle Gla- 
des, čia apsistojau porai die
nų, kadangi miestelis labai ma
žas ir apgyventas apie 75 nuo
šimčiais juodukų. Mat, čia 
viskas laukų darbas, o laukuo
se dirba vien tik juodieji.

šioje visoje apielinkėje tūk
stančiai akrų apsodinta daržo
vėmis, išrodo kad jų gali už
tekti visam pasauliui. O kai 
klausau tai į Floridą atveža 
tų dalykų dar daugiau iš Ku
bos negu užaugina čia.

Kada matėsi didžiausia plo
tai gražaus juodžemio ir vis
kas gerai augant tai tikėjau 
rasti ir gražių gyventojų, bet 
visą laiką važiuojant matėsi 
tik baisios lūšnos. Taigi atva
žiavęs į miestelį paklausiau kur 
gyvena tie didelių ūkių gaspa- 
doriai? Atsakė, nagi New 
Yorke. Mat, žydai turi viską 
užėmę.

Apžiurėjau ir cukraus fab
riką Clevvistone ir kur cukraus 
lendrės auga. Ta kompanija 
irgi New Yorke.

GARSUS MIAMI
Balandžio 1 d. atsiradau ta

me garsiausiame Floridos mie
ste, Miami. Miestas didžiau
sias iš visų Floridos miestų, 
ir reikia sakyt kad ir gražiau
sias, tiktai nepatiko kad 
ventas vien tik žydais, 
dė tikra Palestina.

šiame mieste taipgi 
puolė tas kad kas antros du
rys tai “real estate” (nejuda
mo turto) pardavėjai, ir agen
tai gaudo pirkikus taip kaip 
žvejai žuvis. Bet labai daug 
r stato namų. Namų stilius 
daugiausia Ispaniškas, iš lau
ko nudažyti įvairiom skirtin
gom spalvom ir labai akį pa
traukia. Yra dar daug‘ir tuš
čių vietų, kas manote ten pir
ktis ir statytis namus, dar 
teks.

Miami nepatiko iš kito 
žvilgio ne tik man bet ir 
tiems visiems turistams, 
kuriais išsikalbėjau, tai kad 
čia per kokius tris ar keturis 
mėnesius laiko visko kainas 
labai aukštai pakėlę, kiti mie
stai to nedaro.

Miami pavandenis yra labai 
graži vieta; pavandenyje yra 
puikių viešbučių ir šiaip gyve
namų namų, ir čia yra nusta
tymas bent kokių paprastų 
namelių statyti neleisti.

Miami resortas stovi ant pat 
jurų krašto, tarp namų gat
vės pįačios ir palmomiš nuso
dintos, kas padaro ir gražų 
vaizdą.

Kovo 5 d. Automobilistų 
Klubo vedėjai patarė man pa
matyti arklių lenktynių rinką, 
sako, tai gražiausia pasauly
je. Tiesa, gali ir būti, nors 
aš niekur kitur tokio įtaisymo 
nesu matęs kaip tik Clevelan
de. šio viso įtaisymo gražu
mas tiktai stebinantis: negana 
kad budinkai gražus, bet prieš 
budinkus ištaisyta gražus ta
kai, ir tarpais nusėta žole ir

apgy- 
atro-

i akį

už-

at- 
ki- 
su

Naujausias
IS

Pietų 
Amerikos
Peter Zebic 
stipriausias 
pasaulyje 
žmogus, 
išradėjas

Išradimas a

No. 1. Vienatinis skystis kuris 
paliuosuos nuo Exzemos, Dedervi
nių, Atdarų žaizdų, Atletiškų ir 
Užtrintų kojų, taipgi nuo įvairių 
odos ligų. Pasekmės į 10 dienų. 
Kuomet odos liga kartų bus praša
linta šiuo vaistu ji daugiau neatsi
kartos. (Amžiaus skirtumo nėra.)

No. 2. Naudokit šitų paskui už
laikymui odos švariai ir sveikai.

No. 3. Plaukų Tonikas nuo Pli
kimo, Pleiskanų, Aliejuotos Odos ir 
sulaikymui plaukų slinkimo. Duo
da puikias pasekmes. Garantuoja
mas iki 45 metų amžiaus.

No. 4. Trinamas Linimentas — 
nuo Gėlimo, Skausmų ir 
mų, taipgi Reumatizmo ir

No. 5. IMPORTUOTA 
PIŠKA ARBATA

Valo sistemų ir duoda 
gera nuo Reumatizmo, Nervų, Du 
sulio. Kataro, Mainerių “ 
Gallstones, Skilvio ir Inkstų nege
rovių.

The Samson Tonic & 
Tea Company

1285 East 79th St., Cleveland. O. 
(Prie Superior avė. (7)
(Už patarimus mokesties nėra)

Išsisuki 
tt.
EURO

apetilų,

Dusulio,

nusodinta įvairiais medžiais. 
Aplinkui visą arklių bėgimo 
kelią nusodinta žydinčių krū
mų tvora, kurie tik ką baigė 
peržydėti. Viduryje tos rin
kos atrodo yra naturališkas 
ežerukas, taipgi apsodintas gė
lėmis, o tame ežerukyje ma
tosi daugybė visokių laukinių 
paukščių: žąsų, ančių, flamin
gų ir kitokių.

Visokių keistenybių pasitai
kė čia matyti. Mačiau net šu
nų Hotelį. Mat, čia suvažiuo
ja daug tokių ponų kurie turi 
šunis ir juos atsiveža. Bet j 
žmonių gyvenamus viešbučius 
šunų neleidžia, taigi parūpinta 
viešbutis ir jų šunims, kur 
jie gerai prižiūrimi ir kur sa
vininkai gali pas juos kada no
ri nueiti.

Turistai kurie savo palapi
nėse ir vežamuose nameliuose 
gyvena, tai beveik visi turi 
šunu ir kačių ir laiko juos su 
savim.

Manydamas kad jau laikas 
b"s gryžti namon, pasirengiau 
Miami anleisti Balandžio 9 d.

(Bus daugiau)

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numeri kurio neturit.

“DIRVA”
Cleveland, Ohio

ŪKIO PRODUKTAI
Pas mus galit gauti pirkti 
nebrangiai ūkio produktų— 
bulvių, sūrių, sviesto ir tt. 
Piknikams vieta musų far- 
moje. (21)

T. NEURA 
2947 Hamilton Avė.

Nors ir mažai girdėtis laik
raščiuose apie Toledo Lietuvių 
gyvenimą, betgi čia laikas nuo 
laiko būna įvairių kad ir ma
žų parengimų, kurie sutraukia 
visus prie didesnio draugišku
mo ir veikimo.

Gegužės 15 d., 8 vai. vakare, 
buvo surengta gimtadienio su
kaktuvių paminėjimas Jonui 
Slagaičiui, kame dalyvavo gi
minės ir draugai ne tik iš To
ledo bet ir iš Detroito ir Cle
velando.

Iš Clevelando buvo atsilankę 
pp. J. Salasevičiai, kurie atva
žiavo paviešėti pas savo dukte
rį ir žentą, A. ir P. Luizus, o 
iš Toledo dalyvavo pp. Pongo- 
niai ir Luizai (kitados gyvenę 
Clevelande), pp. Sutkaičiai, 
Laukaičiai, J. Sutkus ir kiti, 
kurių vardus neteko sužinoti.

Jonui Slagaičiui buvo įteik
ta labai daug gražių ir naudin
gų dovanėlių, ir visi gražiai 
praleido linksmą vakarą, kurį 
buvo surengus 
Slagaitienė su 
Bernice.

Beje, negaliu 
labiausia linksmino svečius — 
tai musų juokdaris Petras Lui- 
za, taigi mes Tolediečiai džiau
giamės tokį komiką turėdami 
su mumis. Taipgi, p. Luizai 
akompanuojant, jo žmona su 
savo motina p. Salasevičiene 
sudainavo keletą liaudies dai
nelių, kas dalyvius labai palin
ksmino.

Visi, patenkinti įspūdžiais ir 
į vaišėmis, apie 4 valandą ryto 
išsiskirstė namon.

J. Sutkus.

jo žmona, p. 
savo duktere,

nepaminėti kas

EIKIT? 
PIRKT I

krautuves 
savo skel- 
laikraštyje 
Nuėję ko 

jog

į
•i- 

’f 
%•

tik j tokias 
kurios turi 
bimus jūsų 
‘Dirvoje”,
pirkti, priminkit 
matėt jų biznio skelbi
mą “Dirvoje”, gausit 
geresnį patarnavimą.

X 
j 
t
XIA

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

Lietuviška užeiga
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kamnas E. 1741h St.
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! DELLA C. JAKUBS I
= (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =

Vežimai ligoniams pervežimui į ligonbučius.
: Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

Lithuanian Funeral Home
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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“DIRVOS EKSKURSIJA

Tiesiog į Klaipėdą
(Be mainymosi ar persėdimo į kitus laivus)

Jau prasideda Ekskursijos į Lietuvą, 
ir pirmutinė “Dirvos” Ekskursija bus 
Gegužės-May 29 d., Švedų Amerikos 
Linijos populiarišku dideliu motorlai
viu “GRIPSHOLM”. Šią kelionę tas 
laivas atliks tiesiog į Klaipėdą be jo
kio persėdimo.

Taipgi laivakortės visais kitais

Išplauks

Geguž.-May 29
Švedų Amerikos Linijos

Populiariu modernišku motorlaiviu

Kelionei dokumentus pagelbsti išrū
pinti'“Dirvos” Agentūra: Lietuvos Pa
sus ir Vizas, Amerikos Pasus, Grvži- 
mui Permitus ir tt. TĖMYKIT: ku
rie vyksta su ekskursija, gali gryžti 
atgal kada nori ir būti Lietuvoje kiek 
reikia: mėnesį ar metus, ir tt.

laivais, įvairiais laikais ir keliais.
Apie laivų išplaukimus, kainas ir viską liečiantį kelionę kreipkitės informacijų į

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avė. Cleveknd, Ohio

i
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AFVOGS. Praeitą savai
tę nakties laiku plėšikai iš
laužę A. Šimkūno vištinės 
duris jų ūkė j e prie Bed- 
fordo, susikrovę išsigabe
no apie 40 vištų.

UŽSIMUŠĖ. John Malt- 
zberger, 38 m., nuo 12104 
Superior avė., susivaidijęs 
su savo žmona, palikęs na
mus išvažiavo sau. Gegu
žės 19 d. jo lavonas rastas 
sutižęs po Detroit-Superior 
tiltu. Jis nušoko ir užsi
mušė

MIESTO ligoninės 1,300 
tarnautojų gavo pakėlimą 
mokesties.

BRANGSTA. Kiaulienos 
dalis žinoma kaip “pork- 
čop”, dar labiau pabrango. 
Ikšiol “porkčops” buvo po 
39c svaras, dabar reikės 
mokėti 42c.

SKILO. Gražus draugin
gumas buvęs tarp guberna
toriaus Davey ir Cuyahoga 
apskrities Demokratų pir
mininku Gongwer nutruko. 
Gubernatorius nesiskaito 
su Gongweru. Prie to jis 
Įsakė visiems valstijų vie
tų turėtojams nesikišti i 
ateinančius miesto mayo
ro rinkimus, kuo labai su
sirūpinęs Gongwer.

MAYORAS Burton deda 
pastangas iškovoti kad gat- 
vekaiių kompanija paliktų 
gatvekariu ””5us ir toliau. 
Kompanija .siryžus pa
sų gyveniiiią baigti Birže
lio 5 d.

NESTREIKAVO. Perei
tą sekmadienį rodėsi kils 
gasolino aptarnautojų ir 
išvežiotojų streikas. Bet 
darbininkai nesustreikavo 
kai jiems pakelta mokestis 
$8.75 mėnesiui, nors jie rei
kalavo $20 daugiau. Tiki
ma kad gąsdinąs brangs.

NORI 4 METŲ TERMI
NO. Miesto taryboje pa
siūlyta sumanymas patiek
ti piliečių nubalsavimui pa
ilginimą miesto mayoro ir 
tarybos narių termino nuo 
dabar esančio 2 metų ter
mino iki 4 metų. Atmenat, 
pernai miesto taryba pra
varė pakėlimą sau. mokes- 
ties nuo $1,800 iki $3,000 
metuose, dabar nori pasiil
gint! tarnybos terminą, tai 
ir ponaus ar žmonėms pa
tiks ar ne.

SUMAŽĖJO. Pradėjus 
registruoti iki šiol pašalpą 
ėmusius bedarbius pasiro
dė kad daugelis jau nerei
kalauja pašalpos. Bendrai 
šelpiamųjų skaičius suma
žėjo 10 nuoš.

GATVIŲ taisymui Cle
velande šią vasarą paskir
ta $750,000. Bus ištaisyta 
300 gatvių apimančių apie 
1,000 mailių.

LANKOSI SENAS 
CLEVELANDO 

VEIKĖJAS
šiose dienose Clevelande vie

ši ir net nori apsigyventi ma
žai jau kam iš vietinių žino
mas buvęs Clevelandietis, Pet
kas Savickas. Jis Clevelande 
gyveno ir veikė 35 metai at
gal, paskiau išvažiavo i Chica- 
ga ir ten įsigyveno.

Tarp 1899 ir 1902 metų Sa
vickas buvo tais laikais tik ką 
sutvertos Lietuvių šv. Jurgio 
parapijos vargonininku, ir bu
vo vienas iš veikėjų šv. Jur
gio ir šv. Kazimiero draugijų. 
Jis vargonavo prie Kun. Ma
šioto.

Dabar P. Savickas yra 73 
metų amžiaus, ir labai senas 
Amerikonas, Amerikon atvyko 
1884 metais, iš Pušaloto mies
telio, Panevėžio aps. Pirmiau
sia jis atsidūrė Texas valsti
joje, kur išgyveno 6 metus; iš 
ten buvo nuvažiavęs į Chica
gą, prabuvo porą metų, paskui 
iškeliavo į New Britain, Conn., 
ir tada po dviejų metų atvyko 
Į Clevelandą.

Clevelandą apleido 1902 me
tais ir iki šiol visą laiką išgy
veno Chicagoje.

Atvažiavęs į Clevelendą, da
bar jau nerado tūlų savo anų 
dienų draugų, kurių keletas 
jau yra mirę, bet kiti dar te
begyvena. Jis tada darbavosi 
su šiais: P. Skunskiu, Švipu, 
Neuroniu, Baltrukoniu, Danie- 
levičium, Orentu, Sacevičium, 
Martišauskais ir kitais.

P. Savickas išrodo gerai, ir 
nežiūrint savo amžiaus yra 
energingas vyras, linksmas, iš
kalbus, ir geras Lietuvis pat- 
triotas. Clevelande nori rasti 
kokį biznį, taip pat norėtų gau
ti sau atitinkamą našlę, turin
čią savo namus, apsivedimui, 
o pinigų, sako, turi savo.

MIESTO tarybai siūloma 
planas kuriuo dar labiau 
butų suvaržyta visi Cleve
lande svaiginančiais gėri
mais biznį darantieji. Lai
kas nuo laiko areštuojama 
gėryklų savininkai už ne- 
prisilaikymą jiems nusta
tytų taisyklių.

Chase Brass and Copper 
Co. dirbtuvė pakėlė savo 
1250 darbininkams po 5c 
valandai daugiau.

NUSKENDO. Gegužės 
15 d. tamsoje du broliai au
tomobiliu nulėkė į Cuya
hoga upę ties gatvės galu 
kur baigiasi St. Clair avė. 
ir prigėrė. Toje vietoje ke
lias staiga nusisuka ir tik 
taip privažiuojama tiltas.

PULK. .JAMES ROOSE
VELT, Prezidento sūnūs, 
atvyks į Clevelandą atida
ryti Didžiųjų Ežgrų Paro
dą Gegužės 29 d.

STREIKAI. Clevelande 
šios savaitės pradžioje iš 
priežasties streikų nedirbo 
keturių dirbtuvių, apie 3 
tūkstančiai darbininkų.

Streikuoja 1,100 Rayon 
audėių, 1.000 Weatherhead 
Co. darbininkų, 700 Globė 
Machine and Stamping Co. 
dirbtuvės darbininkų, 250 
United Screw and Bolt Co. 
darbininkų.

Pereitą savaitę buvo su
streikavę vienai dienai Fi- 
sher Body Co. darbininkai.

Dabar Laikas Užsisakyti sau

VASARINIUS RUBUS

Didžiausias pasirinkimas įvairių medegų 
Kainos labai populiarės.

ĮJ R A Z I S q1 A I L O R S
(Kur Lietuviai inteligentai siūdinasi sau rubus)

Vincas Brazis, Savininkas 6113 St. Clair Avė.
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LIETUVIŠKA UŽEI
GA CLEVELANDO 

PARODOJE
Kaip jau žinoma, Clevelan- 

lando Didžiųjų Ežerų Paroda 
atsidaro antrai vasarai, nuo 
šeštadienio, Gegužės 29 d,

Šią vasarą Pasaulių Gatvė
se bus tik viena grynai Lietu
viška ir vienų Lietuvių vedama 
Lietuviška Bakūžė ir Užeiga— 
ją turės biznierius Juozas Blaš- 
kevieius. Jis. turėįs tą pačią 
vietą kur turėjo pereitą vasa
rą, bet žymiai padidintą ir la
biau išgražintą.

Blaškevičiai jau išanksto už- 
kviečia vietos ir apielinkės Lie
tuvius atsilankyti į atidarymą, 
o kurie negalės pribūti atida
rymo dieną, gali atsilankyti 
bent kurią dieną ištisą vasarą, 
iki Rugsėjo 6 dienos. Paroda 
tęsis iki Labor Day.

Kviečiami ir tie kurie lankė
si pernai ir tie kurie nebuvo. 
Buvusieji atsiveskit savo drau
gus aprodyti, ir patys pama
tyti naujenybių.

Atminkit kad pats smagu
mas Pasaulio Gatvėse vėlai 
vakare. Ruoškitės aplankyt 
“svetimas šalis” tame “Pasau
lio Gatvių Mieste”, kur daly
vauja su savo visokiomis pre
kėmis ir tautinėmis įstaigomis 
keli desėtkai tautų.

Šymet Ekspozicija žymiai 
pakeista ir pagerinta, dadėta 
daug kas naujo.

Blaškevičių Lietuviškoje Už
eigoje patarnautojos bus Lie
tuvaitės ir pasipuošusios gra
žiais naujos mados tautiniais 
rūbais.

Pasaulio Gatvėse dalyvauja 
ir kitas Lietuvis, bet pusiau 
su kitataučiu ir kitoje vietoje.

Latvijos Konsulat Cle
velande Pagelbės ir 

Lietuviams
Baltijos Valstybių Sąjungai 

stiprėjant ir draugingumui di
dėjant, tos trys valstybės — 
(Latvija, Lietuva ir Estonija 
padarė savitarpio geros valios 
ir kooperavimo sutartį, kad 
visų tų šalių Konsulai pagel
bėtų reikaluose kuriuose gali
ma, kitų dviejų tautų pilie
čiams.

Clevelande savo Konsulą tu
ri tik Latvija, tai Malvern E. 
Schultz, kuris apima Ohio ir 
Michigan valstijas. Šiose val
stijose nėra nei Lietuvos nei 
Estijos konsulų.

Ponas Schultz praneša ga
vęs iš savo vyriausybės sekan
tį įsakymą:

“Visose vietose kur randasi 
konsulas vienos kurios tų tri
jų valstybių, jis privalo- pasi
rūpinti reikalais tų kitų dvie
jų valstybių, teikiant pagalbą 
jų piečiams, kuomet prisieitų 
tokis reikalas”.

'Latvijos Konsulatas Cleve
lande randasi Schofield bldg.

LANKĖSI SVEČIAS
Trečiadienį važiuodamas per 

Clevelandą apsilankė “Dirvos” 
redakcijoje Dr. Jonas čeledi- 
nas iš Philadelphijos. Jis ap
lankė keletą valstijų- ir buvo, 
nuvykęs Chicagon. Gryžta į 
savo, miestą, jis yra Ameri
koje- gimęs ■- ir augęs.

Šia proga aplankė Lietuvių 
Kulturinį Darželį.

DARŽELIO SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos svarbus susirinkimas 
bus laikomas antradienio vaka
re, Gegužės-May 25 d., nuo 8 
vai., Lietuvių salėje. Visi at
stovai prašomi dalyvauti.

Yra svarbių reikalų aptari
mui, kaip tai Darželio pikni
kas, Lietuvos Sportininkų pri
ėmimas ir kiti.

Valdyba.

Vienatinis Lietuviškas 
Naktinis Klubas Loraine

_★ BROWN DERBY _ 
NITE CLUB

1344 BROADWAY (Main St.)
LORAIN, OHIO

VYNAS, ALUS, DEGTINĖ
Duodam visokį valgį — taip
gi muzika Penktad. ir šešta, 

vakarais.
.Juozas ir Laura Danevičiai.

U N C E N S ORE D S I D E - G L.A N C E S

Invariitbly, at 
some time or oc- 
casion, you have 
heard someone 
iterate; “W e 1 1, 
what thęy got 
that we hain’t?” 
To be sure, it 
is quite a med- 
ięval phrase as 
used in a jok- 
ing comparison 
of personalities

BY K. J. M.?

or popularity, būt quite essential, 
when used lo commence this coiumn 
. . . To be more explicit —

Severai weeks ago it was your 
inconsistent writer’s good fortune 
and pleasure to be something of 
a guest of honor at a Slovenian 
Concert. Considering the publieity 
given, it vvas just an ordinary af- 
fair . . . būt my greatest de- 
sire at the time vvas, that a few 
of our sponsoring Ijithuanians could 
have been present.

I’ersonally, not being a particu- 
lar lover of chorus singing and 
concerts, I settled myself for a bor- 
ing good time. After half the pro- 
gram was finished, this “ordinary” 
entertainment actually had the en
tire four or five hundred of us in 
attendance applauding for encore 
upon encore. It was, in its entirety, 
“simply grand”.

Why do I mention this? . . .
With detailed, statistical knowledge 
that the Lithuanian group is by far 
smaller than the Slovenian group, 
is that any reason our entertainments 
should also be so far inferior?

Repeatedly, I have discerned a 
much more cooperative, clanish, 
stick-to-gether spirit displayed among 
other foreign groups than amongst 
the Lithuanians. In addition to the 
spirit, why can’t we have the variety 
— duets, ąuartets, solos, group, 
mixed groupi etc. singing in our en
tertainment?

The elosest approach to good en
tertainment offered to the public, 
was that of Antanas Vanagaitis and 
Mr. Kvedaras, three vveeks ago. Al- 
though, it ' conšisted of a limited 
number of entertainers, they alter- 
nated a bit, comedy - singing - danc- 
ing, community singing, etc. They 
provided “variety”, the key to a 
satisfied audience.

WOULD IT —
Interest you to know that four 

year old Violette Sink, that unusual 
little miss performing on the above 
mentioned program, takes stage les- 
sons at ton dollars per? That she 
has: been invited to visited Shirley 
Temple in Hollyvvood ? Lastly, that 
she enjoys the noise (applause, 
laughter, etc.) more than plaiyng 
with dolls?

EVEN THO —
Mr. Vanagaitis is an editor, pub

lisher, composer, actor, singer, ora- 
tor, producer, etc., he is a very 
reticent man. Severai people in the 
knovv infoimed me that is the rea
son he is so well liked and loved by 
the Lithuanians. Not acting super
ior, būt being gentie, kindly and 
thoughtfu! with, and towards his 
lesser endowed fellovvmen.

WHOM IS IT —
That is the Dizzy Dean of Base- 

ball, Eddie Cantor of Jest, Aristotle 
of Philosophy, Knute Rockne of 
Football, local boy becomes bank 
president, king of braggadoeia, etė. 
and etc.? No’, this isn’t a knock- 
knock or a jig-saw puz.zle. Merely 
trying to describe, humble Joe Derin, 
of Youngstown (he gavę us a break 
and came to the Vanagaitis Con- 
cert, tsk, tsk) after he gets fin
ished telling one a little about him
self.

HAVE YOU EVER —
Had a nitemare? One in vvhich 

you’re all alone in a forest vvith a 
wild animal creeping behind? No, 
well have you ever vvherein two 
vvere follovving? ‘Tis rather a erude

way to put it, būt that the feeling 
one has after conversing (or trying 
to) vvith Misses Connie Raymond 
and Reggie Greičius. What I mean 
is — Reggie mušt eat about a dozen 
pages of Webster for dessert every 
day, while Connie has her dessert, 
plūs a staggering amount of wheat- 
cakcs of experience and knowledge. 
When the eighteen, I mean two of 
‘em start using you as a napkin— 
Let me out of here!

THE DEPRESSION —
Left its scars on practically every- 

one, būt one, John Logan, of Scran
ton, Pa. certainly has his scars to 
show. Possessing a reporter’s guild 
card, in addition to innumerable 
prizes and awards for distinguished 
service in the line of Contests, Es- 
says, Puzzles, etc., Johnny is now 
working in Cleveland, .for a wage 
in the lower teens. This young Lith
uanian recently came from Scran
ton with 10 cents and a bow tie, 
plūs rugged individualiam, and an 
indomitabie Lithuanian spirit, which 
baring unforseen dificulties, every- 
one shall read about, a few years 
hence

BEGGIN’ YOUR INDULGENCE —
Orehids to “Em” Zilen for her 

splendid covering of the newsfront 
on various occasions, also for her 
unselfish “pushing” of different 
Lithuanian movements.

What we, and the cops are de- 
sirous of knoming is . . . who
svviped Tony Zdanavičius’ $40 junker, 
(car to you)? Who said the de
pression vvas over?

June 12 will be the grand and 
glorious day of the tying of the 
knot that vvill bind Helen Skukas, 
sister of the editor, 'to a Slovenian 
lad from her neighborhood.

As a parting shot . . . Re
cently, there appeared statisties of 
the milions of dollars vvomen spend 
on cosmeties. Makes one vvonder 
vvhat funny creaturert- vvomen real- 
ly are. Spending all that money 
to look nicer than their rivals or 
attract a man, then vvhen one does 
flirt a bit, they give him a nauseated 
look, būt štili go home feeling all 
thrilled and vietorious-like.

A SONG OF A SONG
Best of all music thou for me, 
Poor oimple Song! My mindful ear 
Throbs vvith a deeper thriil to hear 
Thijie than all prouder minstresly.

The svveetest notes that float along 
The vvind — vvhen voices vveave in 

one
Soft harmonies of various tone,
Touch not my heart as thine, 

Old Song!

Long years ago, vvhen vve vvere young 
Men’s fickle favour stay’d it flight 
A day, maybe, and changed to light 
On strains that now are sėklom 

sung.

Forgotten tho by others, yet
Thou has such memories for me — 
That, tho thou speakest moumfully 
I vvould not for the vvorld forget.

Yet tottering on too tiny feet,
I heard my mother hush to ręst 
My baby-brother on her breast 
With voice all full of love so 

svveet.

That, as I dream of it, I long
To rise from earth and hear again, 
If God so vvill that gentie strain; 
The notes she sang vvere thin, 

Old Song!

AMERICAN LITHUANIAN 
OLYMPICS IN CHICAGO

Hy ALBIN AŽŪRAS.

The good vvork of the American 
Lithuanian Olympic Committee is 
shortly to bear good fruit. On July 
6, a group of tvventy young athle- 
tes are scheduled to arrive at New 
York from Lithuania, repaying the 
visit made then in 1935 by a group 
of American Lithuanian athletes.

We are told by American Lith
uanians returing visits to Lithuania 
that the Lithuanian vvay of living 
and thinking, their system of edu
cation, tempered as these things 
are by a knovvledge of the hardships 
of our people in the past more in- 
timate than vve American Lithuan
ians can expect to ovvn, makes of 
the modern Lithuanian, and espe- 
cially the modern Lithuanian ath- 
lete, a man of some moderation—a 
man as interested in his mind and 
in things cultural as he is in his 
body and its play. We should hope, 
then, that this shovving to the 
American Lithuanians of the minds 
and bodies that the nevy Lithuania 
is building vvill serve as an object 
lesson to many young American - 
Lithuanians, vvho, likę Americans of 
every other national origin, are oft 
times too prone to vent all their 
enthusiasm on the cultivation of the 
body to the totai neglect of the 
mind. Būt more signifieant in this 
American Lithuanian athletic inter- 
course, is the spirit that prevades 
the exchange.

Coming to visit no one Lithuan
ian or group of Lithuanians, būt 
every Lithuanian and all Lithuan
ians, the brotherly spirit in vvhich 
these young men are coming to us 
and into vvhich they vvill attract all 
of us during the duration of their 
visit, is that unity vvhich vve should 
hope vvould be forever lasting among 
us.

We Lithuapians mušt achieve a 
social-eultural cohesion of all our 
people 1 throughout the vvorld to

grovv sufficiently strong as: a group 
that vve may make our influence 
vvorld felt and obtain our right- 
ful place in civilizations develop- 
ment, proteeting, meanvvhile, our 
inherent rights as a nation. It is 
this unity that means grovvth to 
the store of national feeling such 
as that from vvhich the Lithuanians 
borrovved in the past to make an 
independent Lithuania. It is from 
such a store of national feeling 
vvhich vve mušt continue to board 
up, that each of us vvho knovvs: its 
value can dravv to make better ind 
more meaningful his individual life.

The American Lithuanian Olym- 
pie games vvill be unquestionably a 
splendid deposit to the credit of 
every American Lithuanian in this 
store of national feeling. We A- 
merican Lithuanians mušt shovv our 
gratitude for this by giving a very 
interested support to the competi- 
tion that vve may receive more of 
it in the future.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

1117 E. 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.) 

šioje vaistinėje užtaikom vi
sokias namines ir importuota* 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, ^nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

PARSIDUODA KARČIAMA 
6704 Wade Park Avė.

Lietuvių apgyventoje vietoje, 
kaina prieinama. Kreipkitės 
tuoj, geras pirkinis. (22)

rr M

Novv silver streaks my head; vvhen 
strong

With youth, I vvhispered all my love 
To one vvho rests at home above; 
She ansvvering spake thy vvords,

Old Song!

When’er thy music sounds among
Sublimer melody, I vveep;
And in my heart of heaAs I keep 
Thy memory alvvays gree, Old

Song! V. J. B.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio.

.(IEŠKAU APSIVEDIMUI 
NAŠLĖS 

kuri turi išmokėtą namą; aš 
esu pasiturintis, noriu gražaus 
gyvenimo. Priduokit arba pri- 
siųskit savo antrašą “Dirvon” 

6820 Superior Avė.

UlllllllilIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII 

r GARDEN | 
| FLOWER SHOP |
= Gėlės visokiems reikalams = 
= VESTUVĖMS, LAIDO- =

T’UVĖMS, ir tt.
H 8404 Superior Avenue = 

Atdara vakarais.
PAULINE JUNKE 
Phone CEdar 8710 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiii

IŠSINUOMOJA KAMBARIS 
Lietuvių šeimoj, su garadžium 
arba be. Visas namų patogu
mas. Kreipkitės (20)

987 Eddy Road

C. Pakeltis Aptieka 
1.117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
^ntieka atdara 7 dienas savaite fe.
ii ii ji ■■ 111 ■ m m a a ■ ■ n a a ■ ■ a niu 

3 įgaliojimai 
I reikalingi Lietuvoje pirki- ;

mui, pardavimui, valdymui ■ 
žemių ir kitokio turto. Į 

K. S. KARPIUS Į

Registruotas Lietuvos ;
Konsulate Notaras.

; Rašykit laiškais arba atsi- : 2 lankykit ypatiškai. J

“DIRVA”
3 6820 Superior Avė.
3 Cleveland, Ohio. :

< » 

| EVA’S | 
Į Dry Cleaning
į Senas Drapanas padarom H 
j kaip naujas, išvalom ir f 
t sutaisom. f

J EVA PETRAITIS ?
t j
* 6702 Superior Avė. ;;
•į- Telef. HEnderson 5699

Vasarinių Skrybėlių Laikas
JAU ATĖJO

MES ESAM GATAVI parodyti jums visą 
rinkinį puikiausių naujų Vasarinių Skrybė
lių visokių pavidalų kokios jums tinka — už

Kainas nuo $1.45 — $1.95 — $2.45
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EAST 79TH ST. 
GARAGE

VISOKIS AUTO TAISY- 4 
MAS ir REIKMENYS ‘ 

Mes turim gerą aliejų, ir 
aptarnaujam — parvežam 

nelaimei ištikus.
(1 Tullar, Savininkas 

1238 EAST 79TH ST. 
ENndicott 2887 (27)

l

I
STONIS

RESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

PUIKIOS TIKROS $0-95 
PANAMA 

SKRYBĖLĖS

GRAŽIOS SLACKS $1 .50 
(ir daugiau) * 

Vasarinės skalbiamos kelinės

BROADCLOTH SHORTS 
apatinės kelnaitės 3 už $1.00

POLO MARŠKINIAI $ 1 .00 
įvairiose spalvose

KAKLARAIŠČIAI ( t 
Gražus šilkiniai*

2 už $1.00

PUIKIOS KOJINĖS .... 25c 
Pasirinkimas visokiausių 

spalvų ir marginių

Duodam EAGLE STAMPS Duodam
už 10c arba daugiau. IškeiČiam pilnas štampų knygeles.

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.


	1937 Geg.21 0001
	1937 Geg.21 0002
	1937 Geg.21 0003
	1937 Geg.21 0004
	1937 Geg.21 0005
	1937 Geg.21 0006
	1937 Geg.21 0007
	1937 Geg.21 0008

