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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown(i Plieno Strei
ke Užmušta 2 Darbininkai

New Yorko srityje kilo 
streikas laivų statybos dar
bininkų, apie 9,000 strei
kuoja; sutrukdyta darbai.

Chicago. — čia įvykusia
me posėdyje penkių gelžke- 
lių tarnautojų unijų skyrių 
atstovų aptarta vykdyti 
reikalavimas pakelti darbi
ninkams mokestį 20 nuoš.

Pittsburghe sustreikavo 
laikraščių vyniotojai, delei 
ko turėjo sustoti trys di
dieji dienraščiai.

5,000 laikraščių darbinin
kų liko be darbo.

Belgijos premjeras Paul 
van Zeeland šiose dienose 
apsilankė pas Prezidentą 
Rooseveltą.

Washington. —' Senatas 
paskyrė komisiją tyrinėji
mui Chicagos streiko susi
rėmimo Gegužės 30, kame 
užmušta 10 darbininkų.

Trinidade, Anglų valdo
moj saloj Vakarų Indi jose, 
aliejaus darbininkų streiko 
susirėmimuose praeitos sa
vaitės bėgiu užmušta 14 
darbininkų.

Svarsto gelžkeliečių pen
sijas. Washingtone, atsto
vų bute svarstoma 'klausi
mas pensijų 1,200,000 gelž- 
kelių tarnautojų sulyg so
cialės apsaugos įstatymo, 
pritaikyto gelžkeliams.

šilko Audėjai gali strei
kuoti. New York. — šil
ko audėjų organizatorius 
skelbia kad bus iššaukta į 
streiką 60,000 šilko audė
jų, jeigu kompanijos atsi
sakys pasirašyti sutartį su 
unija bėgyje dviejų savai
čių.

Šis streikas paliestų au- 
dinyčias Nevv Yorke, Nau
jojoj Anglijoj, Pennsylva- 
nijoj ir Nevv Jersey.

VOKIETIJOJ imasi per
tvarkyti ukes, kad iš jų bu
tų gaunama daugiau nau
dos. Daugybė ūkių žemių 
pereis į kitas rankas, ma
žos ūkės turės būti sujun
gtos, susistematizuota jo
se darbas, kad tik žemė 
neštų daugiau vaisiaus.

Nors iki šiol Vokietijos 
ūkiai rodės buvo gerai su
tvarkyti, ir jeigu jie neda
vė gana naudos tai kaltė 
ne ūkininkų bet valdžios, 
kuri nemoka šalyje šeimi
ninkauti ir įieško kaltės vi
same kame.

16 ŽUVO. Indijoje, ty
rinėjant Himalajų kalnus, 
kalnų sniegui nuslinkus už
mušta 16 Vokiečių tyrinė
tojų. Tai yra antra Vokie
čių ekspedicija, kurią suti
ko nelaimė bandant pasiek
ti aukščiausio čiukuro vir
šūnę.

šeši užmušta. Netoli El- 
lis, Kansas, automobiliams 
susimušus užmušta 6 žm.

Youngstovvn, O. — Plie
no darbininkų streikas iš
siplėtė iki kruvino susirė
mimo. Birželio 19 prie Re
public dirbtuvės įvyko su
sirėmimas 1,900 streikerių 
su 250 miesto policijos, še
rifais ir kompanijos sar
gais. Tą pačią dieną riau
šės! užmuštas vienas strei- 
keris, sekančią dieną mirė 
nuo žaizdų kitas.

Daug žmonių sužeista iš 
abiejų pusių, ir keliolika 
streikerių areštuota.

Republic ir Youngstovvn 
Sheet & Tube plieno dirb
tuvės paskelbė kad pirma
dienį, šią savaitę, atidarys 
dirbtuves ir pradės dirbti, 
nežiūrint streiko. Streike
riai ir jų simpatizatoriai 
nutarė apstoti dirbtuvių in- 
eigas ir neprileisti pradėti 
darbus.

Ohio valstijos gubernato
rius apšaukė karo stovį ir 
pasiuntė valstijos miliciją 
j streiku apimtas vietas.

Gubernatorius ir federa- 
lės valdžios taikintojai pa
reikalavo kompanijų nesi
kėsinti pradėti darbus, iš-, 
vengimui naujo kruvino su
sirėmimo.

Pagaliau tos kompanijos 
pranešė kad nebandys ati
daryti dirbtuvių, o jeigu 
dirbti tai tik su tais kurie 
yra dirbtuvių viduje.

Valstijos milicijai įsaky
ta neįleisti daugiau darbi
ninkų į dirbtuves.

# # #
Youngstowno biznieriai, 

matomai su kompanijų ži
nia, pradėjo smarkiai va-

ISPANIJOJE
Londonas. — Vokietija 

ir Italija atšaukė visus sa
vo kariškus laivus iš sar
gybos Ispanijos vandenų.

Tą padarė kai Anglija ir 
Prancūzija nesutiko pildy
ti Vokiečių sumanymą pa
rodymui pagrąsinimo Is
panų vyriausybės laivams 
kad neužkabinėtų sargybi
nių laivų.

Nors laivus atšaukia, bet 
nesikišimo komitete Italija 
ir Vokietija pasilieka.

¥ ¥ ¥
Valencia. — Socialistų 

vyriausybė pasiūlė užtikri
nimą kad jų lėktuvai nei 
karo laivai neužkabinės ki
tų šalių laivus saugojan
čius Ispanijos vandenis. Už 
tai prašo užtikrinimo kad 
nebūtų daroma tokių ap
šaudymų kaip padarė Vo
kiečiai prieš tris savaites.¥ ¥ *

Madridas. — Birželio 21 
lojalistai susprogdino dvi 
minas Madrido priemiesty
je, Universiteto mieste, ku
rį per pusę rhetų sukilėliai 
puldinėja. Su ligonine žu
vo apie 750 žmonių.¥ ¥ ¥

Bilbao. — Sukilėliai pa
galiau inėjo į miestą Bil
bao. Likę gyventojai pasi
tiko juos didžiausiu džiau
gsmu. Išsiblaškę ir išvary
ti žmonės pradėjo skubiai 

rytis už leidimą atidaryti 
dirbtuves ir duoti dirbti 
tiems darbininkams kurie 
nori dirbti.

Streikai paprastai kenkia 
bizniams, visi neša nuosto
lius.

¥ ¥ ¥
Streikas eina Warren, O. 

ir kituose keliuose miestuo
se kur yra Inland, Repub
lic, ir Youngstown Sheet 
& Tube Co. dirbtuvės.

Johnstown, Pa., streikuo
ja 15,000 darbininkų; ten 
irgi įvyko didelės riaušės, 
ir apšaukus karo stovį įsa
kyta laikyti dirbtuves už
darytas.

*
Prez. Roosevelt palaiko 

telefonu susisiekimą su pa
skirtai streiko taikymo ko
misija ir aukštaisiais uni
jos vadais bei kompanijų 
galvomis.

ŽUVO 400 KINŲ
Kinijoje, prie Sanyang, 

taikos palaikymo korpuse 
apsireiškė sukilimas, susi
rėmime žuvo apie 400 žmo
nių. Sukilėliai užėmė mie
stą.

22 LAUKIA MIRTIES
North Carolina valstijos 

kalėjime šiuo laiku randasi 
22 kriminalistai, kurie lau
kia mirties už savo žmog
žudiškus darbus.

Tėvas ir du sunai užmuš
ta. Asheville, N. C. — Su
sipykęs su savo broliu, tū
las Burton nušovė jį ir jo 
du sūnūs.
bėgti į miestą, tikėdami 
gauti maisto, nes buvo iš
badėję. Gen. Franco pa
siuntė į miestą maisto ve
žimus.

Kairieji susprogdino ap
link miestą aštuonis tiltus 
ir pabėgo. Kurie nėra prie
šingi sukilėliams tie padėjo 
ginklus ir pasidavė.

Baskai naudojo apie 75,- 
000 vyrų miestui ginti, iš 
jų apie 22,000 užmušta ir 
sužeista.

Vieną dieną, kaip tik su
kilėliai inėjo į miestą, kai
riųjų lėktuvai buvo atskri
dę ir pradėjo bombarduoti.

Sukilėliai eina užimti li
kusį Baskų miestą, San- 
tander, 45 kilometrai į va
karus, kur karingi gynėjai 
pasitraukė.

¥ ¥ ¥
Valencia. — Birželio 18 

ištiko sprogimas ant loja
listų kariško laivo, 18 jūr
eivių užmušta, daug sužei
sta. Tai buvo vienatinis 
didelis kairiųjų karo lai
vas. ¥ ¥ ¥

Kalbama kad Anglija ne
užilgo pripažins Gen. Fran
ko vyriausybę Ispanijoje.

Ispanų lojalistų vyriau
sybės delegatai Tautų Są
jungoje sako kad Suvieny
tos Valstijos bus įveltos į 
Ispanų karą, kuomet Ang
lija ir Prancūzija pasirodė 
“silpnos”- prieš Vokietijos 
ir Italijos “terorizmą”.

PĖDOS UOSTE. LAIVAS TURI PER 1,200 VY
RŲ. RATE MATYTI LAIVO VADAS IVANOV.

GRYŽDAMAS IŠ ANGLIJOS KARALIAUS VAI 
NIKAVIMO IŠKILMIŲ SOVIETŲ RUSIJOS KA
ro Laivas “marat” padarė vizitą lie- L1ETUVIAI LAIVĄ IR JO ĮGULĄ KLAIPĖDOS
TUVAI, SUSTODAMAS VIENĄ DIENĄ KLAI- UOSTE IŠKILMINGAI SUTIKO. Tsb.

SIŪLO SUDARYT A. 
TEISMĄ Iš 11 

NARIU

Washington. — Senato 
teisių komisijai pavesta ap
svarstyti pasiūlymą suda
ryti Aukščiausipjo Teismo 
sąstatą iš 11 teisėjų. Da
bar yra 9, Prezidentas Roo
sevelt buvo užsimanęs pa
didinti teisėjų skaičių iki 
penkiolikos.

Tas naujas siūlymas tu
ri patvarkymą seniems tei
sėjams pasitraukti iš par
eigų suėjus 75 ii. amžiaus.

ROOSEVELT LAIMĖ
JO VIEŠU DARBU 

KLAUSIME

Washington. Birž. 22. — 
Roosevelto šalininkai pa
ėmė viršų prieš opoziciją, 
kuri Senate norėjo sulaiky
ti perleidimą $1,500,000,000 
viešų darbų biliaus. Sena
tas tą bilių priėmė ir per
davė atstovų butui aptarti 
įvairius senato priedus.

Ši didelė suma pinigų 
bus pradėta leisti viešiems 
darbams, davimui bedar
biams darbo, nuo Liepos 1.

* * *
Washington. — Preziden

tas Roosevelt anktsti iškal- 
no pradėjo rūpintis val
džios kaštų mažinimu: vi
siems departmentams pra
nešė pradėti rengtis ma
žinti išlaidas 1939 metais.

Varšavos katalikų arki
vyskupas atsisako leisti į 
katedrą ineiti Rumanijos 
karaliui, kuris yra ne Ro
mos katalikas. Karalius 
Karolis savo vizite Lenki
joje norėjo aplankyti Pil
sudskio grabą, kuris padė
tas katedroje. Dėl tokio 
arkivyskupo pasielgimo iš
kilo suirutė Lenkijos mi- 
nisterių kabinete.

Dr. Townsend’o organi
zacija, kuri buvo sugalvo
jus ir žadėjus seniems 
pensijos po $200 mėnesiui, 
dingo. Patys tos organi
zacijos vadai dabar tarp 
savęs pešasi.

Iš žmonių surinkta de- 
sėtkai tūkstančių dolarių, 
kuriais vadai naudojasi.

Tokiu gudruolių kaip 
Dr. Townsend ir Kunigas 
Coughlin laikas nuo laiko 
atsiranda, ir žmonės kim
ba prie jų daug žadančios 
meškerės, aukaudami jiems 
savo paskutinius centus.

JOE LOUIS 
LAIMĖJO

Chicago. — Birželio 22 
d. čampionato kumštynėse 
negras Joe Louis, 23 metų, 
aštuntame raunde išmušė 
Airį buvusį čampioną Jim 
Braddock ir liko sunkaus 
svorio kumštininku čam- 
pionu. Žiūrėtojų buvo su
sirinkę apie 65,000.

Sekantis jo oponentas iš
rodo bus Vokietis Schme- 
ling.

Per 20 metų negrai ne
turėjo progos į čampiona- 
tą, ypač kai prieš 10 metų 
tuolaikiniam negrui smar
kuoliui Wills kelią pastojo 
Lietuvis Jack Sharkey.

Paskutinis negras čam- 
pionas buvo Jack Johnson, 
nuo 1910 metų iki Willard 
jį sumušė 1917 m.

Nuo 1919 metų, kada iš
kilo garsusis Dempsey, iki 
šiol čampionais buvo: pats 
Dempsey , Tunney, Shar
key, Carnera, Schmeling, 
Baer, ir galiaus Braddock, 
visa eilė baltųjų.

151 NUŽUDYTA, KI
TI GAUDOMI

Maskva. — Sovietų Ru
sijoje jau 151 asmuo nužu
dyta komunistų partiją 
valdančiųjų pastangose at
sikratyti sau negeistinų as
menų.

Minsko komunistų parti
jos laikraštis dar 1170 kitų 
asmenų apkaltino “Troc- 
kizmu” ir kitokiais užmeti
mais. Jiems ateis liūdnas 
galas.

DEVYNI UŽMUŠTA
Villahermose, Meksikoje, 

katalikams laikant pamal
das privatiniame name po
licija įsikišo norėdama pa
maldas suardyti. Kilo muš- 
tynė, kurioje žuvo 9 asme
nys, jų tarpe pats policijos 
viršininkas.

Lenkai keičiasi. Varša- 
va. — Lenkų daktarų uni
ja nutarė panaikinti drau
dimą Žydams daktarams 
joje priklausyti.

Nors streikai laikinai iš
metė iš darbo 70,000 plieno 
darbininkų, tačiau per Ge
gužės mėnesį apie 250,000 
buvusių bedarbių gavo sau 
pastovius darbus per val
džios darbininkų samdymo 
biurus, sako Darbo Depart- 
mento vedėjai.

NAUJAS PRANCŪZI
JOS MINISTERIU 

KABINETAS

Paryžius. — Birželio 22 
d. susidarė naujas Prancū
zijos ministerių kabinetas 
su radikalu-socialistu Ca- 
mille Chautemps priešaky
je. Leon Blum, taipgi so
cialistas, buvęs premjeras 
prieš kelias dienas atsista
tydino ' su savo kabinetu, 
negaudamas kairiųjų para
mos jo šalies finansų su
tvarkymo užsimojime.

Naujasis kabinetas taip
gi yra “liaudies fronto” ir 
pats Blum jame užima at- 
sakomingą ministeriją, bet 
komunistai į kabinetą ne- 
ineina.

Prancūzijos iždas visai 
sunyko ir valdžia turi rū
pintis kur gaus pinigų jo 
sustiprinimui.

NUO VADO iki šnipo. Prieš 
kelis metus pragarsėjęs išdavi
kiškais darbais ir tada Lenkų 
valdžios įstaigų remiamas, vie
nas buvęs Lietuvos socialdemo
kratų lyderiu, Juozas Paplau
skas dabar tos pačios Lenkų 
valdžios saugumo organų Vil
niuje suimtas. Drauge suimti 
ir jo buvę artimiausi bendra
darbiai: Alf. Pumputis, Ad. 
Lelis, Ark. Sakavičius, Kostas 
Markovas, Butkevičius su žmo
na, Skilutis, Skilutaitė ir Za
leskis. Visi jie kaltinami šni
pinėjimu vienos didelės sveti
mos valstybės naudai.

ŠVEDIJOS Užsienių Reikalų 
ministeris Sandler Birželio 5 
d. atvyko Klaipėdon, kur jį pa
sitiko Klaipėdos gubernatorius 
ir kiti aukšti valdininkai. Po 
pietų aukštieji svečiai specia
liu traukiniu išvyko į Kauną.

TALINE, Estijos sostinėje, 
Birželio 12, 13 ir 14 d. įvyko 
Baltijos tautų kongresas. Iš 
Kauno dalyvavo burmistras A. 
Merkys, provizorius J. Makau- 
skis, J. Vileišis, P. Brazaitis ir 
šiaip daug Lietuvių dalyvavo 
kaip ekskursantai.

Ta pačia proga Taline įvyko 
Baltijos motinoms ir vaikams 
globoti sąjungų konferencija, 
Baltijos vaistininkų kongresas 
ir Baltijos ugniagesių konfe
rencija.

LIETUVOS balionėliai, kurie 
per Aviacijos šventę Kaune 
paleisti į orą Gegužės 16 dieną, 
nulėkė net iki Leningrado. Iš 
kitų vietų taipgi gauta atviru
tės, su tais balionėliais paleis
tos, parodo kad jie pasiekė la
bai plačiai.

22nd YEAR (22-ri Metai)

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

BUDAPEŠTE, Vengrijoj, at
sibuvo tarptautinis miškinin
kystės kongresas, kuriame sa
vo atstovą turėjo ir Lietuva. 
Ten dalyvavo miškų departa
mento direktorius A. Rukuiža. 
Lietuva įstojo Į tarptautinį 
girininkystės kongresą, kuria
me dalyvauja jau 15 šalių.

LIETUVOS SKAUTAI atke
liauja Amerikon, dalyvauti Su
vienytų Valstijų Skautų suva
žiavime Birželio 30 iki Liepos 
9 d. Prie to, šią vasarą įvyks
ta skaučių merginų suvažiavi
mai Estijoje, Norvegijoje, Ško
tijoje, Čekoslovakijoje ir švei- 
carioje, ten užkviesta po pus
tuzinį Lietuvaičių skaučių.

LIETUVOS studentai teisi- 
ninkai-ekonomistai surengė di- 
elę studijų ekskursiją į Švedi
ją — tikslu geriau susipažin
ti su ekonominiu bei kulturiniu 
Švedijos gyvenimu. Ekskursi
ja Išvyko Birž^l/o 10, gryžo 
20 d. Su „u vyko ke
liniu ančių ko
operatiniam - niniam gy
venime.

LIETUVOS žemės Ūkio Rū
mai šį mėnesį dar perka Šve
dijoje apie dvylika veislinių 
bulių ir aštuoneta eržilų. Ryt
prūsiuose numatyta nupirkti 
apie 20 veislinių avinų.

LIETUVOJE taipgi keliama 
sterilizacijos klausimas. Kau
ne, per įvykusį Lietuvos mies
tų atstovų suvažiavimą steri
lizacijos klausimu pasisakė A. 
Merkys, Kauno burmistras, ir 
Valančius, Šiaulių burmistras. 
Kaip žinoma, norima sterilizuo
ti alkoholikus ir šiaip defekti- 
vius asmenis.

VIŠTYTYJE, Vilkaviškio ap. 
šaulių skyriui ruošiant vaidi
nimą, vienai vaidintojai aiški
nant kaip reikės apsieiti su re
volveriu, revolveris iššovė, kul
ka perėjo per lentinę sieną ir 
sužeidė į galvą ten buvusį pa
sienio policininką Vladą Vasi
liauską. Jis mirė Vilkaviškio 
ligoninėje. Palaidotas Gegu
žės 24 d. Pajevonyje, jo tėviš
kės bažnytkaimyje.

KIAUŠINIŲ Eksportuota 40 
milijonų. Šymet per penkis 
mėnesius iš Lietuvos kiaušinių 
išvežta 40,157,280. Pernai per 
tą patį laiką buvo išvežta 39,- 
308,760. Daugiausia kiaušiniai 
išvežami į Angliją, Vokietiją, 
Čekoslovakiją ir Šveicariją.

Tik vieną Gegužės mėnesį 
šymet kiaušinių išvežta 20,- 
737,440.

Sviesto per 5 mėnesius eks
portuota 3,321,748 kilogramų. 
Anglija paėmė 1,927,504 klg., 
Vokietija 403,263 klg. ir tt. 
Pernai per tiek pat laiko buvo 
išvežta 3,231,192 klg.

ŠYMET durpynuose bus i 
likta dideli darbai: bus ištir. > 
apie 5,000 ha durpynų, 20 vi 
tų bus parodomasis durpių k i- 
simas ūkininkams. Darbams 
durpynuose valdžia paskyrė a- 
pie 20,000 litu. Durpyno tyri
mo ir pamokinimų darbus va
dovauja Miškų Departamentas.
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University of Pittsburgh 150 m. BALTIMORE, MD. BROOKLYN, N. Y.

Iš Mažos Kolegijos Iš 
augo į Milžinišką, su 

virš Desėtko Tuks-
čių Studentų

nuo 
Uni- 
mok- 
Aka-

Nuo Birželio 1 iki 9, visą sa
vaitę laiko, tęsėsi įvairių iškil
mių programas sąryšyje su pa
minėjimu 150 sukaktues 
įsisteigimo Pittsburgho 
versiteto, kuris iš mažos 
slo įstaigos, Pittsburgho
demijos, 1787 metais, padary
tas universitetu ir išgyvavo 
150 metų, nuolat augdamas, su 
augančiu Pittsburghu ir visa 
va'karine Pennsylvania.

Dabartiniu laiku šis univer
sitetas išaugo toks didelis ir 
populiarus kad išsistatė sau 
patalpas, pramintas Mokslo Ka
tedra, 42 aukštų Gotiško bok
što pavidalo.

šis namas, aukščiausia mo
kslo įstaiga pasaulyje, pradėta 
statyti 10 metų atgal, ir iki 
šiol jau kaštavo aštuonis mili
jonus dolarių.

Dabartiniu laiku, išbaigus 
įrengimą didžiosios salės, Ben
drojo Kambario (Commons 
Room), kuris užima tris ket
virtadalius akro žemės ir yra 
keturių aukštų aukščio, Kated
ra tampa 90 nuoš. baigta sta
tyti.

Statybos darbas ėjo sunkiai 
kai užklupo depresija, ir namas 
statėsi tik po tiek kiek tuo lai
ku gauta pinigų.

Šitokio namo statymas kilo 
iš ilgų diskusijų, kuomet 1921 
metais senose patalpose moki
niai nesutilpo. Buvo manyta 
statyti mokslo įstaigos namus 
panašiai kąJįfcdMti universitetai 
turi — kele. ų ant didelio
ploto žemė* ati universi
teto kanciM^^g^jr. John Gab- 
bert Bowmah sumanė staty
dinti vieną aukštą namą, ku
ris butų ir praktiškas ir gra
žus: Pastato aukštis ir pro
porcija, sakė jis, butų amži
nas simbolis inspiracijos, pa
vidalas Pittsburgho išaugimo 
iš mažo pionierių kaimelio iki 
dabartinio. Tas pastatas butų 
išreikštas geležimi, plienu, sti
klu, medžiu 
yra ypatybė 
valstijos.

Sumanyta 
lo Katedra”,
pritiko, visi parėmė, ir 
dėjo darbas.

Universiteto draugai turtuo
liai padovanojo žemę pačiame 
gražiame miesto centre.

žemė tai Katedrai prakąsta 
1926 metais, ir statyba tęsėsi 
iki 1931 metų. Paskiau, pri
trukus pinigų, darbas nutrauk-! 
ta, tik 1934 metais gauta pa
galba iš valdžios viešų darbų 
administracijos ir užbaigta vi
sas darbas išlauko.

Ši Mokslo Katedra kyla 42 
aukštus, arba 535 pėdas ruo 
pagrindų. Pati jo viršūnė yra 
1423 pėdos ir 4 coliai virš jt.-į 
rų paviršio linijos.

Pagrindai rymo ant akmenų 
uolos 60 pėdų žemiau gatvės 
paviršiaus'.

Įstaiga turi viso 530,000 ket
virtainių pėdų ploto, arba be
veik tiek kiek užima žemės vi
sa Katedra, 14 akrų.

Katedroje turės 91 pamokų 
kambarį, 67 laboratorijas, 52 
mažesnius tyrinėjimų kamba
rius, du teatrus, 11 didelių pa
skaitoms kambarių; 15 depart- 
mentinių studijų kambarių, 
trys aukštai bus užimti Uni
versiteto Knygynu, 78 raštinė
mis, vienas aukštas fakulteto 
kambariui, trys aukštai Teisių 
Mokyklai, vienas aukštas Dai
lūs Mokyklai, ir daug studen-' 
tams pasiilsio kambarių.

Universiteto lankytojų skai-. 
čius išaugo nuo 2,300 studentų 
1921 metais, kuomet Dr. Bow- 
man pastojo kancleriu, iki ar-

ir akmeniu, kas 
paties miesto ir

pavadinti “Moks- 
tas pavadinimas 

prasi-

Gyvavimo Sukaktis

CATHEDRAL OF LEARNING, UNIVERSITY OF PITTSBURGII

ti 14,000 įsiregistruojančių da
bar į visus jo skyrius ir šakas.

Birželio 4 d., didėlėmis cere
monijomis, atlikta padėjimas 
šios Mokslo Katedros kertinio 
akmens didžiojoje salėje. Ta
me akmenyje sudėta dokumen
tai apie patį universitetą jr 
apie Tautinius Kambarius.

Aplinkui didžiąją apatinę 
salę randasi tautiniai, kamba- 
įiai, 17 išviso, kurių tarpe yra 
ir Lietuvių Kambaris, kaipo 
vienos iš didesnių tautų Pitts
burgho srityje, 
kambarių planai 
patys kambariai 
pradėti įrengti, 
vo Tautiniam Kambariui turi 
sukėlę netoli reikalingos kvo
tos, $5,000.

Daugelio tų 
jau baigti ir 
bus neužilgo 
Lietuviai sa-

Nužudė savo Meilužę 
ir Pats Nusižudė

PITTSBURGH, — Martinas 
Utz, 31 metų, taip įsimylėjo į 
našlę, Donna Frame, 38 metų, 
kad geriausią išeitį iš tokios 
savo meilės rado nužudymu jos 
ir sau galo pasidarymu. Ta 
našlė matomai nepaisė jo ir už 
tai jiedu per kelias dienas pirm 
to buvo baręsi. Utz kiek lai
ko prieš šovimą buvo pasisa
kęs savo seserei “aš negaliu 
be jos gyventi”.

Tos našlės šeimininkė sakė 
policijai girdėjus jų .pasikalbė
jimą prieš žudystę. 
lankius, ta moteris 
no “helio, valkata”, 
sigirdo šūviai.

Jam atsi- 
jį užkalbi-
Po to pa

PHILADELPHIA, PA.

L. T. BAŽNYČIOS VEIKLA
Pastarų laiku Lietuvių Tau

tinės Šv. Marijos parapijos vei
kla žymiai pagyvėjo. Parapi- 
jonai ir komitetas su klebonu 
Kun. J. J. Zittu dirba vienin- 
gaų rengdami įvairias pramo
gas, kurias žmonės gausiai lan
ko.

Birželio 13 d. buvo surengta 
Lietuviškos vakaruškos, kurio
se dalyvavusieji turėjo gerą 
laiką. Štai Birželio 27 d. vėl 
rengiama smagus vakaras, ku
riame be abejo atsilankys ne
mažai svečių.

Kada ners Liepos mėnesį ši 
parapija rengia šeimynišką iš
važiavimą į miškus.

Reikia pasigerėti kad Lietu
vių tautinei bažnyčia šioje ko
lonijoje taip gražiai sekasi,

Tautietis.

WASHIN8T0N, D.C.
LIETUVIŲ DRAUGIJOS VEI

KIMAS

Gegužės 19 d. Amerikos Lie
tuvių Draugija surengė gražų 
programą Iloly Comforter mo
kyklos salėje, tos parapijos So- 
daliečių naudai.

Vakare prieš tai,, |os draugi
jos aštuoniom narės Lietuvai-į 
tės šokikės dalyvavo Internal 
Revenue Bovvling Lygos ban
kete, Dodge viešbutyje, išpil- 
dydamos Lietuviškus šokius.

Atėjus vasarai, draugija nu
tarė rengti įvairius išvažiavi
mus. Birželio 13 d. surengta 
pirmutinis šios vasaros išva
žiavimas. Dabar ruošiamasi 
prie kito išvažiavimo.

Amerikos Lietuvių Draugi
jos dainininkų grupė, po vado
vyste R. G. Thomas, pasek
mingai mokinasi dainuoti. Iš 
narių keletas yra labai gerais 
balsais, kuriems duodama pro
ga pasirodyti dainavime.

Šokikų ir dainininkų grupė 
yra užkviesta daly vauti atvira- j 
me ore teatre rengiamame j 
bendruomenės programe Rug
pjūčio 31 d., Sylvan Teatre, j 
kuris randasi tuoj į pietus nuo 
Jurgio Washingtono paminklo. 
Lietuviai jaučiasi pagerbti tu- ■ 
rėdami progą pasirodyti šiame į 
teatre.

Draugijos mėnesiniai susirinki
mai vasaros laiku nutraukti ir 
jeigu bus laikomi tai tik reika
lui ištikus. Choro grupė lai
kys savo susirinkimus kas an
tro antradienio vakarą pamo
koms.

Jei kas norėtų daugiau su
žinoti apie Amerikos Lietuvių 
Draugiją Washingtone, gaus 
informacijų atsikreipę į sekre
torę, Miss Anna Mae Stulgis, 
1314 L Street, N. W., (Evan
gelinę Hotel), IVashington, D. 
C. Draugijos pirmininkas Dr. 
John Brazinsky, galima pasiek
ti parašant jo vardu į Medical 
Science Bldg., New Hampshire 
Avė., N. W., Washington, D.C.

Taipgi galite kreiptis į ma
ne, viršpaminėtu antrašu, ii' aš 
pasistengsiu suteikti jums rei
kalingas žinias apie šią draugi
ją. Joseph J. Waicikauskas.

“Dirvos” Agentas
JONAS ŽEMANTAUSKAS 

NOTARAS
130 Congress Avenue 

Wa.terbury, Conn.

DAINOS DRAUGIJOS IŠVA
ŽIAVIMAS.

“Vienybė” Neteko Rėmėjų.
Birželio 6 d., A. Braduno 

darže, įvyko Dainos Draugijos 
narių draugiškas išvažiavimas. į 
Išvažiavime dalyvavo tik cho-j 
ristai ir rėmėjai, viso apie 70 
asmenų. Išvažiavimas tęsėsi 
iki 9 vai. vakaro, ir visi gra
žiai linksminosi, nes oras buvo 
labai puikus.
- Sulaukus 1 valandos dienos, 
dalyviai pasivalgę ir užsigėrę 
kas šalto alučio, kas lengvų ne
svaiginančių gėrimų, vieni ėmė 
žaisti įvairius žaislus, kiti ju
rose maudėsi, o senesnieji lais
vai leido pailsio dienos laiką 
prie savo mėgiamo užsiėmimo, 
kortų. Linksmai praleidus die
ną, apie 7 vąl. vėl prasidėjo 
vaišės, vakarienė.

Po vakarienės, Dainos cho-Į 
ras, vadovaujant mokytojai p. 
Bekerskienei-Geležiutei, apvai
nikavo šį išvažiavimą ir dienos 
poilsį gražiomis dainomis.

Nuaidėjus Lietuviškos dai
nos maloniam garsui per žalią 
girelę ir žalią lankelę, visi da- J 
lyyiai gražioje nuotakoje pra
dėjo grupuotis apie savo auto- 
vežimus ir pareiškę p. A. Bra- 
dunui ačiū už nemokamai su
teiktą išvažiavimui vietą, pa- Į 
traukė namučių linkui.

• *. ■ * *
Pereitą pavasarį lankydamas 

musų koloniją “Vienybės” at
stovas p. Šaltenis ir atlikinė
damas kitus “Vienybės” reika
lus, bandė sudaryti komitetą 
kuris pasidarbuotų šią vasarą 
surengti “Vienybės” pikniką 
Baltimorėje.

Ir buvo nuostabu kad užkal
binti Vienybiečiai eiti į komi
tetą pikniko rengimui, veik vi
si vienodai, ir drąsiai atsakė, Į 
“Tegul surengia šliburis, ku
riam ‘Vienybė’ pastaru laiku 
pradėjo orgąnauti, dabar kaip! 
tik yra jo priedermė ‘Vieny
bei’ pasidarbuoti, ir atsilyginti Į 
surengiant pikniką”.

O kadangi šliburis ne tam 
tikęs, ir neveikia nieko nau
dingo visuomenei, Lietuvai ar 
Lietuvių tautos labui, o tik 
spaudoje užkabinėja tuos as
menis kurie vienokiu ar kito
kiu budu jam nepatinka, tai 
ir nesirado,.asipenų sudarymui 
“Vienybei” pikniko rengimo 
komiteto Baltimorėje.

Nors gaila kad dėl .pataika
vimo vienąm asmeniui “Vieny
bė” neteko paramos daugelio 
vietos veikėjų, bet čia pačios 
“Vienybės” neatsargumo kaltė.

Dainietis.

ARGENTINA
Buenos Aires

LAUKIAMA PREKYBOS 
SUTARTIES SU LIETUVA
Gegužės pradžioje Lietuvos 

įgaliotas ministeris Jonas Au
kštuolis įteikė Argentinos už
sienio reikalų ministerijai pre
kybos sutarties tarp Lietuvos 
ir Argentinos projektą. Ši ži
nia visos Lietuvių kolonijos 
buvo sutikta su dideliu pasi
tenkinimu. Sutartimi ypatin
gai yra suinteresuota naujai 
įsikūrus Ekonominė Argenti
nos Lietuvių Draugija, kuri 
labai norėtų išplėsti Lietuvos 
prekių importą į Argentiną, ir 
taip pat atskiri prekybininkai 
Lietuviai, kurie jau nuo kele
to metų daro mėginimus im
portuoti kai kurioms prekėms 
iš Lietuvos, bet nevaisingai.

Sutartis, kiek teko patirti, 
busianti sudaryta didžiausio 
palankumo principu. Argenti
na turi su daugeliu šalių labai 
palankias prekybos sutartis. 
Sudarius sutartį, rasis dau
giau galimumų importuoti į 
Argentiną medį ir jo gaminius, 
odos dirbinius ir daug smul
kių prekių, kaip šeriai, grybai 
ir kita. L.A.

Birželio 6 d. susivedė p-lė 
Adelė Janavičiūtė, iš Maspeth, 
su Pranu Kižiu, Brooklyniečiu.

Birželio 13 d. apsivedė Mor
ta Bališauskaitė su Petru Se- 
besiu.

Birželio 20 d. susivedė Marė 
Stakonytė su Vincu Pečkaičiu.

Prano Dulkės, Karalienės 
Angelų parapijos vargoninko, 
šeimoje gimė sūnelis, pakrikš- 
ttas Antanu.

Plačiai žinomi biznieriai Vai- 
giniai minėjo savo vedybų 20 
metų sukaktį. Svočia buvo 
Stanaitienė.

Birželio 13 d. mirė Povilas 
Mačionis. Paliko seserį Tamu- 
lienę ir brolį Jurgį. Palaido
tas Birželio 15 d. valstybinėse 
kapinėse, kaip veteranas, Far- 
mingdale, L. I.

Birželio 14 d. mirė Viktorija 
Tamsonienė-Tamašauskienė, iš 
Woodhaven. Palaidota Birže
lio 17 d. J. Valaitis.

.y » »

Atvyko Vilkaviškio 
Vyskupas Reinys

Birželio 17 d. New Yorke 
buvo iškilmingai sutiktas Vil
kaviškio vyskupijos galva, Vy- 
skupas-koadjutorius Mečislovas 
Reinys. Pasitikime prie iaivo 
dalyvavo didelis buris Brook
lyno ir apielinkės katalikų Lie
tuvių veikėjų, kunigų ir tt.

Aukštam svečiui pagerbti 
New Yorko apielinkės kunigai 
suruošė pietus, kuriuose Vysk. 
Reinys pasidalino savo pirmais 
įspūdžiais iš kelionės.

Vysk. Reinys žada prabūti 
Amerikoje apie dešimts savai
čių, kurių bėgiu aplankys dau
gelį didesnių Lietuvių koloni
jų. Jam maršrutas buvo iš
anksto suruoštas, taigi jis ir 
pradėjo važinėjimą. Aplankys 
rytines kolonijas ir pasieks 
Chicagą. Rep.

‘Žiedų Šventė’ Chagrin 
Valley

Chagrin Valley Associatior 
rengia savo metinę žiedų Šven
tę, kuri atsibuna Birželio 24 iki 
27 d., Chagrin Falls srityje.

Nuo ketvirtadienio, Birželio 
24, kada apvainikuota Miss 
Nellie Huggett “Žiedų Kara
laite”, iškilmė tęsis iki sekma
dienio vakaro. Kasdien atsi
buna koncertai, karnivalai, gė
lių parodos, kontestai ir kito
kios pramogos. Ypatingai lin
ksmas karnivalas bus šeštadie
nio vakare.

Chagrin Valley Association 
prezidentas Harry Langstaff 
ir miesto mayoras P. J. Cle- 
mens kviečia apielinkių gyven
tojus atsilankyti.

BIRŽ. 12 iki RUGS.6
Aplahkykit šį puikų pusiausalio resortų prie gra
žaus Erie Ežero pakraščio.... Praleiskit čia iš
tisų dienų, savaitę arba atostogas.... NAUJI 
PATOGUMAI.... NAUJI PAGERINIMAI.

Kuponą gavimui platesnių smulkmenų

Name

Address.

CEDAR POINT-ON-LAK ERIE, 
SANDUSKY, OHIO.

Send, vvithout obligation, to me, 
your latest literature.

▼ MAUDYTIS “Gražiausia Vieta Pasaulyje” 
’ JODINĖJIMUI įrengta nauji keliai.
▼ TENISUI iošt geriausios aikštės.
■» ŠOKIAMS puiki salė ir Coctail Terrace.
▼ PRIE TO daug visokių kitų smagiam lai

kui praleisti užsiėmimų ir sportų.
HOTEL BREAKERS IR BON AIR — VĖSUS — 
PATOGUS — VISI KAMBARIAI NEBRANGUS

Prie Ohio No. 2, U.' S. 6, tik 53 mailės į vakarus 
nuo Clevelando...privažiuojama traukiniais, bu- 
sais ir elektrišku Sandusky, Ohio, taipgi laivu 
iš Cleveland, Ohio.
Pasiuskit šį

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

MIRIMAI JAU PASIE
KĖ 600 ASMENŲ

GLUGODIENĖ Antanina, 70 
metų amžiaus, mirė Birže
lio 13, Glendale, Pa. Paliko 
sūnūs Vincas Glugoda, Cle
veland, Ohio.

KUNDROTAS Steponas, 16 m. 
amžiaus, mirė Birželio 4 d., 
Chicagoje, kur buvo gimęs.

PILIPAVIČIUS Martynas, pu
sės amžiaus, mirė Birželio 5, 
Chicagoje. Gimęs Raseinių 
ap., Karklėnų par., Ejučių k. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

GEDRIMAS Andrius, 21 me
tų, mirė Birželio 6, Ingleside, 
III., Gimęs Chicagoje.

MILIAUSKAS J., 70 metų am
žiaus, mirė Gegužės mėnesį, 
Thorp, Wis.

ČESNA Jurgis, 28 metų, nu
šautas policininko Birželio 4, 
bandant pabėgti iš teisma- 
bučio Benton, III.

DENČIENĖ Petronėlė, mirė 2 
Birželio, Shenandoah, Pa.

SALINSKAS Jonas, mirė Bir
želio 3, Shenandoah, Pa.

MACIJAUSKIENĖ Teresė, mi
rė Birželio 4, Shenandoah, 
Pa.

NORVAINIS Leonardas, 69 m. 
mirė Birželio 6, Chicagoje. 
Rietavo par., Pivorų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 38 m.

TRANAUSKIENĖ Juzė, mirė 
Geg. 23, Philadelphia, Pa. 
Gruzdžių par., Radinų vien. 
Amerikoje išgyveno 32 m.

LENČAUSKAS Edvardas, 5 
metų, užmuštas sunkvežimio 
Birželio 4, So. Boston, Mass.

VILUTIENĖ Petronėlė, 46 me
tų, mirė Geg. 8, McNaugh- 
ton, Wis. Raseinių apsk., 
Veliuonos par.

ŠATUNAS Kazys, 52 m., mirė 
Birželio 8, Chicagoje. ’ Gi

męs Vilkijoje, Kauno apskr.
Amerikoj išgyveno 37 metus.

LAZAUSKAS Pranas, 27 me
tų, mirė Birželio 7, Chicago
je. Gimęs Toluca, III.

ZIMANTIENĖ Agota, mirė 31 
Gegužės, Pittsburgh, Pa.

JUŠKAUSKAS A., mirė Gegu
žės m., Baltimore, Md.

BRAZAUSKAS Antanas, mirė 
Birželio 9, Brooklyn, N. Y.

ABIŠALA M., 90 metų amž., 
mirė Birželio mėn., Detroit, 
Mich. Detroite išgyveno 50 
metų.

LAUKAITIS, 60 metų, nukri
to laiptais ir užsimušė Bir
želio pradžioje, Hartford, 
Conn.

TARNAUSKAS Jurgis K., 53 
metų, mirė Birželio pradžio
je, Brooklyn, N. Y.

KUNEVIČIUS Vincas, mirė 4 
Birželio, Lee Park, III.

SAKODELSKIS Antanas, mirė 
Birželio 9, Wilkes-Barre, Pa. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

MARCINAVIČIUS Dom ., mirė 
Birželio 4, Wilkes-Barre. Pa.

GRICIUS Danielius, 47 metų, 
mirė Birželio 9, Chicagoje. 
Šiaulių ap., Šaukėnų mieste
lio. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

MAČIONIS Povilas, mirė Bir
želio 13 d., Brooklyn, N. Y.

TAMAŠAUSKIENĖ Viktorija, 
mirė Birželio 14 d., Brook
lyn, N. Y.

RICHMAN
BROTHERS

Tropical Suits

(coat & trousers) 
extra trousers, (3.50

Look, wear and hold their 
shape likę regular-weight 
clothes ... būt are lighter, 
cooler and more com- 
fortable. All new pat
iems, styles and sizes.

Richman Brothers
CLOTHES MAKERS SINCE 1879

Trys Clevelando Parduotuvės 
736 EUCLID AVĖ. 

PROSPECT, Kamp. ONTARIO 
5716 BROADWAY

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago, I1L

PAJIEŠKAU Deksnius, Pra
nę, Kostantą ir Juozą. Kita
dos gyveno Chicagoje, Juozas 
turėjo saliuną. Paeina iš Ro
kiškio vai., Jeciunų kaimo.

Taipgi jieškau Kazį Daunį, 
dirba Detroite. Paeina Rokiš
kio vai., Bajorų k.

A. Easenavičius
Box 92, Karlsruhe, N. Dak.



ATSKRIDO RUSAI 
LAKŪNAI Lietuvoje įspūdingai Paminėta Kariuomenės ir Visuomenės Diena

Vancouver, Wash., Bir
želio 20. — Trys Rusai la
kūnai, išskridę iš Maskvos, 
po 63 valandų kelionės per 
žemės viršūnę, keliu kuriuo 
niekad niekas dar neskri
do, pasiekė Suvienytas Val
stijas, atlikdami 5,420 my
lių kelio. Jie tikėjo pasiek
ti San Francisco, bet oro 
sąlygos neleido.

Tie trys lakūnai pirmiau! 
yra padarę savo tolumo re
kordą pačioje Rusijoje, da
bar norėjo tą rekordą su
mušti, bet nepasiekę pasi
skirtos vietos naujo rekor
do nepadarė.

Juos pasitikti atvyko čia! 
Sovietų ambasadorius Tro- 
janovsky iš Washingtono. 
Iki ambasadoriaus pribuvi
mo lakūnai atsisakė ką 
nors apie savo kelionę sa
kyti.

Lakūnus pasveikino tele
gramų ir Prez. Roosevelt.

Iškilmingos Pamaldos — Paradas Gatvėmis — 
Darbininkų Puošnus Pasirodymas — Kariuo

menės Viešas Pasirodymas

Lenkijoje, Bialystoke, po 
penkių savaičių streiko ir 
nesusitaikymo, moterys ir j 
dukterys privertė savo vy
rus ir tėvus taikytis ir bai
gti streiką, nes joms nusi
bodo badauti.

RICHMAN 
BROTHERS

TROUSERS 
$^TO$(g)S©

Odd trousers are and al- 
ways have been a Richman 
Brothers specialty.

We carry the largest and 
most complete selections, 
including slacks, flannels, 
worsted, Sanforized fab- 
rics and cholce woolens.

Really Exceptional Values.

Richman Brothers
CLOTHES MAKERS SiNCE 1879

Rašo S. N. 
¥ ¥ ¥

(Pabaiga iš pereito nr.)

Kauno miestas lūžte lūžo 
nuo publikos. Arkikatedros 
Bazilikoje pamaldose dalyvavo 
Respublikos Prezidentas Anta
nas Smetona, Ministeris Pir
mininkas Juozas Tūbelis, kra
što Ąpsaugos Ministeris Brig. 
Gen. Dirmantas ir kiti vyriau
sybės nariai, kariuomenės šta
bo viršininkas Gen. št. Pulk. 
Černius, generolai, aukšti ka
rininkai, šaulių Sąjungos va
dovybės nariai, visuomenių or
ganizacijų atstovai ir vėliavos. 
Be to, dalyvavo kariuomenės 
dalys ir organizacijos. Pamal
dos vyko ir kitose bažnyčiose, 
kuriose taip pat dalyvavo ka
riuomenės dalys, organizacijos, 
studentų korporacijos ir mo
kyklos.

Iš pamaldų minios pradėjo 
plaukti prie Vytauto Didžiojo 
Muzejaus. žmonių buvo" už
tvenktos gretimos gatvės, aik
štės, namų langai ir net stogai. 
Duonelaičio gatvėje išsirikiavo 
kariuomenės dalys, šaulių bū
riai ir kai kurios organizaci
jos, o muzejaus sodelyje — 
savanoriai kūrėjai, atsargos 
karininkai, studentų korporaci
jos, mokyklos, Kauno įmonių 
darbininkai ir kiti organizuoti 
vienetai. Organizacijų vėlia
vos apsupo Nežinomo Kareivio 
Kapą. Netrukus atvyko Kraš

to Apsaugos Ministeris Brig. 
Gen. Dirmantas, vyriausybės 
nariai, aukštieji kariuomenės 
pareigūnai, žymieji musų val
stybės darbuotojai ir kiti.

Karo invalidai iš Vytauto 
Didžiojo Muzejaus išėjo prie 
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės 
paminklo.' Jie ėjo gėlėmis nu
klotu taku. Kariuomenės ir 
Visuomenės Dienos Komiteto 
pirmininkas Ats. Pulk. Merkys 
pasakė iškilmių atidarymo kal
bą, kurioje nurodė kad šios 
dienos kariuomenės ir visuo
menės šventės pasisekimas ro
do jog tauta supranta savo 
gyvybinius reikalus. Jis pažy
mėjo kad į šią tautinę švento
vę susirinkome prie Nežinomo 
Kareivio kapo pasidžiaugti sa
vo kariuomene, su ja pabend
rauti, jai suteikti nuotaikos ir 
sustiprinti visą tautą savo 
gražiausia ir geriausia jiega.

Drauge mes turime, sako p. 
Merkys, parodyti kad kariuo
menė nėra atskira nuo likusios 
visuomenės, bet kad jos abi 
yra neatskiriamos viena nuo 
kitos.

Orkestrams grojant gedulin
gą maršą, jaudinančiomis ap
eigomis ant Nežinomo Karei
vio kapo buvo sudėtos gėlės, 
kurias šauliai estafetės keliu 
atnešė iš visų nepriklausomy
bės kovų vietų. Vainikus dar 
sudėjo kariuomenės vadovybė, 
Šaulių Sąjunga, eilė visuomeni
nių organizacijų, darbininkai,

LIETUVOS PREKYBA SU 
SUV. VALSTIJOMIS

Trys Clevelando Parduotuvės
736 EUCLID AVĖ. 
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5716 BR0ADWAY

Asmeniškai Lydima

LIETUVĄ 
l^GRIPSHOLM 

F LIEPOS-JULY j 
IK 2D!E^X '

NEWYORI4-I4LAIPEDA
per GOTHENBURGĄ,ŠVEDIJĄ 

RENGIA

ŠVEDŲ AMERIKOS
UNIJA

1937 metais per pirmą ketvirtį (iki Balandžio 1 d.) iš Lie. 
tuvos į Ameriką importuota:

(Pastaba: Daviniai duodami už tris metus sulyginimui)
Litais

i

1935 m. 1936 m. 1937 m.
MAISTO PRODUKTAI 137,800 73,900 729,500
šviežia mėsa 38,100 419,700
Rūkyta mėsa 28,300 182,400
Pienas ir grietinė 400
Sviestas 135,900 80,000
Sūriai 100 900
Vikiai 17,500
Grybai 6,400 21,000
Kiti 1,800 8,500

ŽALI IR PUSIAU GAMINTI
PRODUKTAI 100,600 723,400 768,700

Veršio oda 6,400 • 49,800
Kumeliukų oda 8,200
Kiti lauk, gyvulių kailiai 28,500 43,900
Dobilų sėklos 57,700
Celuloza 92,100 585,000 602,600
žarnos, pilvai, etc. 8,100 19,700 14,200
Skarmalai 15,400 27,500
Kiti 8,500 22,800
Trąšos 8,300
GATAVI DIRBINIAI 300
Išviso importuota 234,700 797,300 1,498,200

Per tą pat įlaiką iš Suv. Valstijų eksportuota Lietuvon:
1935 metais — UŽ 1,007,000 Litų
1936 metais — už 998,000 Litų
1937 metais — už 1,151,200 Litų

Kooperuojant
Lietuvių’ Laivokorčių Agentų Sąjun

gai Amerikoje, Ine.
IšyGotnenburgo keleiviai bus sku
biai pervežami elektriniu traukiniu j 
Kalmarą, iš Kalmaro modernišku la 
vų MARIEHOLM j Klaipėdą. IŠ 
Gothenburgo iki Klaipėdos važiavi
mo apie 24 valandos.

Laiuokorčių kainos:
Trečią klase ......... $97.50
Turistų klase $134.50

Valdžios mokesčiai atskirai

Sutaupysite pinigą pirkda
mas laivokortę ten ir atgal

Ekskursija vadovaus
Vladas P. Mučinskas

Švedų Amerikos Linijos
i Lietuvių skyriaus vedėjas

Ekskursijos brošiūrėlių ir laivokor- 
iių kreipkitės į savo vietinį laivo- 
korėių agentų, arba į Švedų Ameri
kos Linija-

Kiti ilplaukimai iŠ Neut Yorko 
DROTTNINGHOLM Liepos 10,
GRIPSHOLM ______  Liepos 24.
KUNGSHOLM____ RugpiJčio 19.
DROTTNINGHOLM Rugpiūčio ’fi

Svvedish American Line
636 Fifth Avė,. New York. N. Y.

(Visais metais skaitlinės paduodamos tik už pirmą ketvirtį)

Balansas:
1935 m. — 772,300 Litų Suv. Valstijų naudai
1936 m. — 200,000 Litų Suv. Valstijų naudai
1937 m. •— 347,000 Litų Lietuvos naudai.

Lietuvos Generalinis Konsulatas.
New York City.

LIETUVOS SPORTININKAI
KADA IR KURIOSE KOLONIJOSE JIE

LANKYSIS:

Antradienj, Liepos 6 — atkeliauja j New Yorką. 
Trečiadienį, Liepos 7 — Washingtone ir Baltimoreje 
Liepos 8 ir 9 — Pittsburghe.
Liepos 10 iki 22 — Sporto Šventė Chicagoje. 
Liepos 23 ir 24 — Detroit, Mich.
Liepos 25 ir 25 — Cleveland, Ohio. Iškilmė Lietu

vių Darželyje sekmadieni, Liepos 25.
Liepos 27 ir 28 — lanko Niagara Falls.
Liepos 29 — Scranton ir Wilkes-Barre.
Liepos 30 — gryžta į New Yorką. 
Ameriką svečiai apleis Rugpjūčio 4 d.

studentai, mokyklos. Gal dar 
niekados vienu metu tokia dau
gybė vainikų nepapuošė Neži
nomo Kareivio kapo kaip šį 
kartą: jis visas skendo žalu
mynuose.

Valstybės dramos artistas 
V. Dineika perskaitė A. Miš
kinio parašytą žuvusiųjų mal
dą. Tai buvo reto susikaupi
mo jaudinąs momentas.

“Maisto” bendroyės, “Dro
bės”, “Kauno Audinių” ir kitų 
įmonių atstovai pranešė apie 
jų įmonių skirtas aukas Gink
lų Fondui ir čia pat jas įteikė 
kariuomenei, čia visuomenė 
pamatė kad “Maistas” paauko
jo kariuomenei 238 šautuvus j 
ir 10 kulkosvaidžių, kuo apsi- , 
ginklavo savo šaulių būrį; ' 
Kauno Audinių fabrikas pas
kyrė Ginklų Fondui 6,000 litų, 
o rangovas St. Andriunaitis 
paaukojo karo aviacijai 10 1 
šautuvų. Dovanas įteikdami, 
įmonių atstovai gražiai pa
sveikino budrius tėvynės gynė- | 
jus.

Brig. Gen. Nagevičius pra
nešė kad šios dienos proga di
delis musų draugas Latvijos 
Generolas Prof. Snikers Karo 
Muzejui padovanojo gražų Sau
lės kautynių paveikslą.

Turiningą kalbą tūkstanti
nėms minioms ir visam kraš
tui pasakė 1. e. kariuomenės 
vado pareigas kariuomenės šta
bo viršininkas Gen. Št. Pulk. 
Černius. Jo kalbą palydėjo 
jo Tautos Himnas ir iš Vytau
to Didžiojo Muzejaus bokšto 
gaudžius Laisvės varpas.

DIDŽIOJI EITYNĖ, DARBI
NINKŲ PASIRODYMAS

Po jo kalbos prasidėjo di
džiosios kariuomenės ir visuo
menės organizacijų eitynės. 
Pro Nežinomo Kareivio kapą ir 
visus iškilmių dalyvius parado 
maršu pražygiavo pėstininkai, 
jurininkai, pravažiavo artileri
ja, prajojo kavalerija, pražy
giavo savanoriai kūrėjai, šau
liai, šaulės moterys, atsargos 
karininkai, studentų korpora
cijos, mokyklos, tūkstančiai įs
pūdingai pasipuošusių darbi
ninkų, Jaunalietuviai, Pavasa
rininkai ir didžiulė virtinė ki
tų įvairių organizacijų.

Priešakyje kiekvienos kolo
nos buvo nešami plakatai su 
įvairiais kariniais ir patrioti- 
nias šūkiais, k. a.: “Musų Mei
lė Jums, Kariai, Musų Darbas 
Tau, Tėvyne”, arba: “Mes Mo
kame Bombas Gaminti, Mokė
sime ir Tėvynę Ginti” ir tt.

Didžiosios eitynės išsiliejo 
keliomis Kauno gatvėmis, ku
riose stovėjo nesuskaitomos 
daugybės žmonių. Vargiai ku
ris Kauno gyventojas tą dieną 
buvo namuose. Pražygiuojan
čiai kariuomenei ir organizaci
joms minios vėl kėlė ovacijas, 
kurios šį momentą pasiekė au
kščiausio laipsnio. Eitynės už
truko apie pusantros valandos 
laiko, o gatvės kuriomis jos vy
ko liko pilnos gėlių ir žalumy
nų. žodžiais negalima išreik
šti tos nuotaikos kuri kariuo
menės ir visuomenės dieną 
viešpatavo laikinoje sostinėje.

Reikia pasidžiaugti kad mu
sų darbininkai nepaprastai gra
žiai pasirodė. Puikiai užsire
komendavo audinių fabrikas 
Drobė, įspūdingai gražiais rū
bais aprengęs visus savo dar
bininkus ir padaręs stebėtiną 
iš savo medžiagų milžinišką 
pabėklą. Drobės fabriko pa
sirodymu ir rimtu šios šventės 
vertinimu džiaugėsi visas Kau
nas. Taip pat gražiai pasiro
dė Kauno Audiniai, Audimas, 
Metalas, Inkaras ir kitos įmo
nės. Apskritai, darbininkų da
lyvavimas paliko nepaprastai 
malonių įspūdžių,

Pavakare minios vėl užplū
do karo aviacijos aerodromą. 
Visuomenė ėjo pažiūrėti viešo 
kariuomenės pasirodymo. Pir
miausia artilerijos raitoji ba- 
tarija parodė figūrinį važinė
jimą, pademonstravo artileri

jos išvažiavimą į atvirą pozi
ciją, zenitinnės batarijos išva
žiavimą į poziciją, keletą karo 
lėktuvų numerių ir kavalerijos 
pasirodymą: kirtimus, jojimus 
su kliūtimis, džigitavimus ir

grandies jojimus. Visuomenei 
buvo progos stebėti svarbes
nius kariuomenės veiksmus.

Kariuomenės ir visuomenės 
dienos proga Kaune ir visame 
krašte prasidėjo Ginklų Fondo

vajus. Visuomenė Ginklų Fon
dui duosniai aukoja, tuo parei- 
škdama savo šauniai kariuome
nei meilę ne tik ovacijomis* 
gyvu žodžiu, sveiku entuziaz
mu bet ir realiomis aukomis.

Vaizdai Lietuvos Kariuomenės su Visuomene Šventės Kaune — įvairus pa 
rado dalyviai, kariuomenė ir visuomene, studentai, darbininkai ir tt. ir tt.



DIRVAA

VALIO JONAI! 
VALIO PETRAI!

“Dirva” turi daug skai
tytojų Jonų, kurių vardo- 
dienis sueina Birželio 24, 
ir daug Petrų, kurių pat
rono diena bus Birželio 29.

Sveikiname Jonus ir Pet-

KODĖL TAIP DARO?
_______ ----- —-------------------------  

nuskriaudė?
Jis rašo kad Žydai svei

kino ir džiaugėsi atgimu
sia Lenkijos demokratija.

Atstatyta Lenkija tapo 
šešta valstybe Europoj gy
ventojų skaičium, buvo ap
dovanota karidorium kuris 
perkerta Prūsiją į dvi. Ji 
prarijo didelę dalį Ukrai
nos ir Baltosios Rusijos. 
Ji pasigriebė ir prisijungė 
dalį Lietuvos, kartu ir jos 
senovišką sostinę, Vilnių.

Iš visų 33,000,000 Lenki
jos ribose esančių gyven
tojų, pačių Lenkų yra tik 
20,000,000.. Jeigu naziška 
partija Lenkijoje nori su
daryti tyrą Lenkišką vals
tybę, sako Levine, jai ke
lias yra atviras. Viskas ko 
reikia tai grąžinti Vokie
čiams karidorių, Lietuvai 
Vilnių, Baltgudiją ir Uk
rainą Sovietų Unijai.

"VIENAS Amerikos laik- 
v raščių atstovas rašo iš 

Berlino savo pasikalbėji
mą su keletu pažymesnių 
Vokiečių nazių vadų dėl jų 
užpuldinėjimo katalikų ir 
jų dvasiškių. Štai ką jis 
sako:

“Kam jus keliat šį ergelį 
su katalikų bažnyčia?” bu
vo užklausta vieno Wil- 
helmstrasso vidujinių daly
kų žinovo pereitą savaitę.

“Dėl to kad bažnyčia tė
ra likus vienatinis maišas 
kurį mes galime daužyti”, 
jis atsakė.

“Ar jums taip labai rei-
• kia ką nors daužyti?” vėl 

jo paklausėm.
“Vokietija”, buvo atsa

kyta, “randasi aršiausioje 
padėtyje moraliai, politi
niai ir ekonominiai negu ji 
kada buvo nuo Hitlerio už
ėmimo valdyti. Žmonės yra 
alkani ir nepatenkinti. Mes 
turim duoti jiems mąstyti 
apie ką nors.”

“Kaip apie žygius į Ispa
niją ar Austriją nukreipi
mui jų minčių kaip papra-m'ui jų minčių kaip 
štai?”

■ - “Negalima. Mes 
lim nei manyti apie rizika
vimą kariauti.”

“Tai kodėl jus neduodat 
Prancūzijai ir Anglijai ga
rantijų saugumo kaip jos 
nori ir pabaigkit barškinę 
savo kardus. Paryžius ir 
Londonas jums atsilygintų 
už tai.”

“Hitleris rtenori. Jis sa
ko kai sykį j k ~sjus ji mi- 
litariškose suL«jl^e, jie ir 
paliks jį ten’xv y,”

“Na tai ką jus darysit 
toliau?”

“Dievas žino — aš neži
nau, nežino nei Hitleris. 
Bet aš tiek žinau kad mes 
turėsim rimtą vidujinį su
mišimą jeigu kas nors ne
bus padaryta trumpu lai- 

. ku.”
Taip tai kalba aukštes

nieji Vokiečiai. Tai nepa
prasta Berlinui šiose die
nose. Su kitais negalėjau 
daug ko išsikalbėti, bet ir 
jie tą patį nurodo.

Mintis užsikabinti bažny
čias paėjo iš Goebbelio. Jis 
su slaptos policijos vadu 
pradėjo iškeldinėti paskirų 
kunigų gyvenimą, primeti
nėti Katalikų dvasiški jai 
nemorališkus darbus, ir su
kėlė orgiją — kad tik turė
ti kuo nerimaujančius Vo
kietijos gyventojus “užbo- 
vyti”.

nega-

STALINO RŪPESČIAI
Jau keli desėtkai pačių 

žymiausių Sovietų Rusijos 
komunistinės valstybės kū
rėjų sušaudyta, tačiau pa
sirodo kad į kiekvieno nu
žudyto vietą Stalinui iššo
ka tūkstančiai kitų priešų.

Tas kruvinas diktatorius, 
kuris sakoma per 1905 me
tų revoliuciją ant Kauka
zo monopolius daužė (kaip 
yra “atsižymėję” nekurie 
ir musų pačių “revoliuci-

jonieriai” Lietuvoj), palen
gva atslinkęs į Maskvą, pri
slinkęs prie Lenino sosto, 
pradėjo kapoti galvas bu
vusiems idealistams komu
nistinių kovų lauke.

Nesenai nužudyti astuo
ni aukšti sovietų kariuome
nės vadai prieš nužudymą 
‘“prisipažino” prie savo 
“šuniškų, išdavikiškų dar
bų” ir “prašė mirties kaip 
niekšai”....

Šitokis būdas apkaltinti 
ir prašalinti iš gyvųjų tar
po yra būdas nekultūringo 
Azijato, žmogaus siauro, 
neišvystyto proto. Tiktai 
brutališkas, gyvulio jaus
mais vaduojantis Azijatas 
Hunas, ar Totorius, gali 
naudoti tokį pigų, beprotiš
ką būdą radimui priežas
ties savo idėjos draugų išr 
skerdimui.

Hitleris, kitokios kultū
ros žmogus, nors taip pat 
neišauklėtas ir žiaurus, no
rėdamas atsikratyti savo 
vidujinių priešų, pasiuntė 
savo žudeikas, išžudė virš 
šimtą jų, ir pasakė kitiems 
būti atsargiais kad ir jie 
to nesulauktų. Jis neskel
bė jokių fantastiškų išgal
votų pasakų ir “išpažin
čių” tų nužudomų žmonių.

Dabar Stalinas negali 
užmigti: jam ir sapnuojasi 
ir vaidinasi šnipą?, šnipai, 
ŠNIPAI aplink Kremlių, 
aplink Maskvą, visoje Ru
sijoje!

Ir gaudymas eina — ir 
žudymas tęsis, vis su “iš
pažintimis”.

rus linkėdami jiems viso
kių laimių!

Washington. — Valdžia 
ėmė tyrinėti stambiuosius 
turtuolius kurie nusuka di
deles sumas taksų nuo in- 
eigų. Nori surasti budus 
kaip jie apsilenkia nuo mo
kėjimo pilnos sumos taksų.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt Sirvydas.

NERAMUS PASAULIS

KUN. MAČIULIS- 
MAIRONIS

“Jau Slavai Sukilo”, “Kur Bėga Šešupė”, “Ra
mios, Malonios Vasaros Naktys”, “Miškas Ūžia, 
Verkia, Gaudžia”, “Už Raseinių, už Dubysos” 
ir daugybė kitų.

AMERIKOS SPAUDA 
PRIEŠ LENKIJĄ

Po pastari} Žydų pogro
mų Lenkijoje, visame pa
saulyje kilo pasipiktinimai 
ir protestai prieš Lenkiją.

Lenkijai protestus dėl 
Žydų persekiojimo pasiun
tė 132 religiškų organizaci
jų vadai iš 32 šios šalies 
valstijų.

Amerikos spauda atvirai 
pasmerkė Lenkus.

Tarp daugelio kitų Len
kus smerkiančių laikraščių 
Birželio 8 d. “New York 
Evening Journal” talpino 
straipsnį žymaus Amerikos 
publicisto, Žydų kilmės ra
šytojo, Isaac Don Levine, 
vardu “Lenkija ir Žydai”.

Tame straipsnyje rašy
tojas klausia ar Lenkijai, 
kurią pagimdė Versalio su
tartis, reikalinga elgtis pa
našiai kaip elgiasi Vokieti
jos naziai, kurių valstybę 
ta pati Versalio sutartis'

Neramus šiandien pasaulis, 
Karo šmėkla slanko, 
Ir baisusis jos šešėlis 
Kiekvieną aplanko.

Nerami šiandien Europa, 
Ypač Vokietija,
Kala ginklus, ji svajoja
Nešt kitoms vergiją.

Ir kuri tauta šiandieną 
Karui nesiruošia,
Ta su savo brangia laisve 
Pavojingai lošia.

Vokietija pralaimėjus 
Vieną didį karą
Nepabūgo, nenurimsta,
Bet vėl ginklus kala....

Tat Lietuviai, broliai, sesės,
Visi mes budėkim,
O kai reiks į kovą stokim — 
Ir yėl ją laimėkim!

Jei mus tautą Dievas kėlė
Ir laisvę grąžino,
Tai iš musų jos atimti 
Te nieks nemėgina!

Jei palaimino mus Dievas, 
Musų karo žygius — 
Tai drąsos, pasiryžimo 
Užteks mus karžygiams!

Jonas Morkūnas.

GINKLO BROLIUI
Šaunus kary! Mes — ginklo broliai 
Petys į petį visados
Kits kitą remsim, kaip lig šioliai, 
Kai stosim ginti Lietuvos.
Šiandieną tu karys garbingas, 
Rytoj — artojas ir šaulys....
Tu visuomet drąsus, ryžtingas, 
Tu visuomet širdim karys.
Mes lygiai mylim kalbą savo, 
Brangi gimtoji mums šalis — 
Budėkim, kol netrimitavo 
Žygių garbingųjų šauklys, 
šaunus kary! Mes — ginklo broliai, 
Nebijom mes kovos audrų!
Dėl laisvės mirsim, kaip lig šioliai, 
Kaip mirė daugel mus bendrų!

“Trimitas”. Balys Pupėnas.

*1938 METŲ pradžioje at
eina 50 metų sukaktuvės Dr. 
A. L. Graičiuno, Chicagiečio, 
visuomeninio ir tautinio darbo 
Amerikos Lietuviams. Musų 
laikraščiai ir Lietuva, tikimės, 
ras būdų šias sukaktuves pa
minėti.

Kaip tiesą matė, tokią ją Dr. 
Graičiunas visada nebijodamas 
skelbė. Kai kada jis klydo, 
kai kada — ne. Gražią pasta
bą jis duoda viename komunis
tų laikraštyje. Jis ten pasi
džiaugia komunistų vakariene, 
nes joje, sako, valgiai buvo pa
gaminti iš Lietuvos importuo
to maisto ir iš vietinių Lietu
vių ūkininkų supirktų produk
tų. Dr. Graičiunas sako, Ame
rikos Lietuviai privalėtų vi
sur, banketus-vakarienes ren
gdami, laikytis šito Lietuvos 
.prekybai ir žmonėms naudin
go papročio. Patarimas gra
žus, kad ir ne tam tinkamame 
laikraštyje pareikštas.

Musų prabočių gudri patarlė 
sako: “Ožką ir šiaip ir taip rė
dyk, ji vis ožka”. Arba: “Kaip 
vilką nepenėk, jis vis miškan 
žiuri”. Lietuvišku kumpiu, ar 
suriu, musų komunistą gali 
kimštinai prikimši/ jis vis į 
Maskvą žiūrės, ir mielu noru 
savo tautą Rusų globai sieks 
atiduoti. Pilvas jo Lietuviš
kas, o nuotaika kacapiška. Ge
riau yra valgyti Bostono "bra
sai” ir būti tikru Lietuviu, ne
gu valgyti Lietuvišką kumpį, 
ir savo tautą svetimiems par
davinėti.

Tačiau, Amerikos Lietuviai 
privalo Į Dr. Graičiuno pasta
bą dėmesio atkreipti.

*ANGLIŠKA kalba vis pla
tesnį pasaulį užkariauja. Ru
denį, sakoma, daugelyje Rusi
jos mokyklų Vokiškos kalbos 
pamokos bus panaikinta, ir jų 
vieton įvesta Angliška. Po 
trijų metų Angliška kalba no
rima padaryti privalomai dės
toma visose Rusijos mokyklo
se.

Latvijoje jau tas yra įves
ta, ir to paties siekiama Lietu
voje, kur Prancūzų kalba taip 
pat gerbiama.

Šitas pamėgimas Angliškos 
kalbos tai charakteringas daly
kas, nes rodo laipsnišką Vo
kiečių garbės kritimą Rytų 
Europoje. To krašto gyvento
jai, matyti, nesitiki nieko ge
ro ar naudingo iš savo kaimy
no Vokiečio, ir rūpinasi pažin
ti kalbą tolimesnių, bet kultu- 
riškesnių, Anglų.

*KULTURINĖSE ir demo
kratinėse šalyse, ypatingai An
glijoje ir Amerikoje, socializ
mo partijos, matyti, neturi jo
kios vilties išaugti ir sustiprė
ti. Aną dieną Anglijoje už
baigė savo dienas Anglijos So
cialistų sąjunga, kurios vadu 
buvo Sir Cripps. Ji teturėjus 
1,600 narių ir $120 kapitalo.

Amerikos socialistų ir ko
munistų politinis sunykimas 
taip pat rodo kad ne socializ
mo keliu Amerikos gyventojai 
savo politinį likimą riš. Todėl 
tie Lietuviai kurie kairiųjų 
propagandai pasiduoda tik ber
gždžiai brangias gyvenimo va
landas aikvoja.

Poetas kurio biustas stovės Clevelan
do Lietuvių Darželyje

LEVELANDO Lietuvių Kultūriniame Darže
lyje — tame puošniame židinyje, išstaty

tame musų tautai šiame kontinente, yra palik
ta vietos dar dviem biustam, kurie stovės, prie 
Dr. Jono Basanavičiaus, šiame Darželyje. Tai 
Dr. Kudirkos ir Kan. Mačiulio-Maironio.

šį mėnesį, Birželio 28 d., sueina penki me
tai nuo Maironio mirties ir Spalių mėn. sueis 
75 metai nuo jo gimimo, štai kokių žinių apie 
Maironį paduoda Tsb.:

Birželio 28 d. sukanka penkeri metai kai 
mirė vienas didžiausių Lietuvos poetų, Lietu
vių tautinio atgimimo dainius Jonas Mačiulis- 
Maironis. “Maironiui”, sako Valstybės Prezi
dentas Smetona, “buvo lemta stringiai pergy
venti visi musų tautos vargingo atgimimo tar
pai, jam buvo lemta jie nušviesti savo sielos 
ugnimi. Brėkštant ‘Aušrai’ pažadintas, atgimi
mo ‘Varpui’ skambinant iš anapus Nemuno, jis 
prakalbo savo galingu balsu tyrai Lietuvio są
monei. Jį išgirdo ir suprato jaunoji karta.”

Maironis-Mačiulis gimė 1862 metų Spalių 
21 d., Pasandravio dvare, Šiluvos parapijoje, Ra
seinių apsk., turtingų Lietuvių ūkininkų šeimo
je. Jo graži prie Dubysos upės gimtinė iš pat 
mažens ugdė grožinius jausmus ir savos tėvy
nės meilę.

1883 metais baigęs Kauno gimnaziją, Jo
nas Mačiulis-Maironis įstojo į Kijevo universi
tetą literatūros studijuoti. Tačiau, nusivylęs 
universiteto profesoriais, po metų iš universi
teto pasitraukė ir įstojo Kaune į žemaičių Ku
nigų Seminariją, čia besimokinant jame pasi
reiškė stiprus poetinis talentas. Baigdamas se
minariją parašė poemą “LIETUVA”, kurią de
dikavo Anykščių šilelio, autoriui Vyskupui An
tanui Baranauskui. Be to, tuo pat laiku jo raš
tų pasirodė ir “Aušroje”. Pabaigęs seminariją 
jis buvo išsiųstas studijuoti į Petrapilio Kuni
gų Akademiją, čia jis dar veikliau, energingiau 
ir plačiau pradėjo dirbti Lietuvybei ir Lietuvių 
tautiniam atgimimui. Spausdino savo eilėraš
čius “Apžvalgoje” ir kituose Lietuviškuose, Ru
sų valdžios draudžiamuose, laikraščiuose, o 1891 
metais S. Zanavyko slapyvardžiu Tilžėje išspau
sdino “Lietuvos Istoriją arba Apsakymus apie 
Lietuvos Praeigą”.

1892 m. Mačiulis-Maironis pabaigė akade
miją ir buvo paskirtas Kaune žemaičių Kunigų 
Seminarijos profesorium. 1894 m. jis buvo pa
skirtas Petrapilio Kunigų Akademijos profeso
rium, o kiek vėliau ir jos inspektorium. Už 
nuopelnus bažnyčiai buvo pakeltas kanauninku.

1909 m. buvo paskirtas žemaičų Kunigų 
Seminarijos rektorium. Vadovaudamas tai įs
taigai, labai daug gero padarė Lietuvybei. Pir
miausia jis prašalino iš seminarijos Lenkų įta
ką ir ją padarė Lietuviška mokslo ir jaunųjų 
kunigų auklėjimo įstaiga. Pamaldos, pamoks
lai ir poteriai buvo įvesta Lietuviškai, vėliau 
įvesta ir Lietuvių literatūra, kurią dėstė pats 
Maironis.

Maironis buvo įtakingas ir daug Lietuvių 
tautai ir katalikų bažnyčiai nusipelnęs veikėjas. 
Jis buvo norima padaryti žemaičių vyskupu, 
tačiau Lenkų intrigos ir šmeižtai sutrukdė jam 
užimti žemaičių vyskupo sostą.

Įsteigus Lietuvoje universitetą, Maironis 
buvo pakviestas Teologijos-Filosofijos fakulteto 
profesorium. Už nuopelnus Lietuvai buvo ap
dovanotas D. L. K. Gedimino II laipsnio ordinu.

Jis mirė 1932 metais, Kaune, ir palaidotas 
B az ii iko j e-kated ro j e.

Maironis yra parašęs nemažai mokslo ir 
dailiosios literatūros veikalų.

Visoje Maironio kūryboje, tiek jo lyrikoje, 
tiek dramose, tiek poemose daugiausia sieloja- 
masi įvairiais tautos reikalais ir reiškiamos pa
triotinės bei visuomeninės idėjos. Plačiai ir 
skardžiai visoje jo kūryboje skamba tautinės 
vienybės obalsis. Jis nuolatos visus Lietuvius 
kvietė prie bendro vieningo veikimo.

Maironis taip pat stengėsi savo kūryba 
pažadinti Lietuvių tautinės garbės jausmą, ku
rį ilga svetimųjų priespauda buvo nustelbus.

Savo kūryboje jis ne tik iškėlė garbingą 
Lietuvos praeitį, bet taip pat išgarsino ir Lie
tuvos gamtos grožį, išaukštino Lietuvių kalbos 
gražumą.

Poetas smerkė visus tuos kurie nedirbo Lie
tuvių tautinio darbo. Jis savo poezijoje suge
bėjo stipriausia išreikšti ir plačiausia išgarsin
ti atgimstančios Lietuvos tautinius idealus.

Maironio žinomiausios parašytos dainos yra

DIl. VINCAS KUDIRKA

POETAS MAIRONIS-MAČIULIS

Dr. Vinco Kudirkos 80 Metų Gimimo 
Sukaktis 1938 metais

p\R. VINCAS KUDIRKA tais pačiais Mairo- 
nio laikais atstovavo tą ką mes dabar va

dintume “laisvamanių srove”. Kudirka buvo 
penkiais metais vyresnis už Maironį, bet mirė 
33 metais anksčiau negu jis. Kudirka gimė 
1858 metų Gruodžio 31 d., ir buvo Suvalkietis. 
Jis mirė Lapkričio 19 d., 1899 metais.

Betgi gyvenęs tik 41 metą šiame pasauly
je, Kudirka paliko daug daugiau raštų negu ne
kurie musų rašytojai mirę sulaukę senatvės — 
toks gausingas jis buvo rašytojas.

Be politinio ir tautinio turinio raštų, Ku
dirka užsiėmė ir muzika, parašė gaidas keletui 
kurinių, ir kaipo poetas paliko daugybę eilių.

Jis sukurė ir musų Tautos Himną — Lie
tuva, Tėvyne Musų. Kažin ar rasfrn kurios ki
tos tautos himną sukurtą vieno žmogaus — mu
ziką ir žodžius — taigi Kudirka šiuo atveju už
ima pažymią vietą tautinių himnų kūrėjų eilė
je. Jo sukurtas musų tautai himnas padaryta 
toks tikslus ir atsakantis kad šiandien, po 20 
metų Lietuvos atgimimo, beveik 40 metų po pa
ties Kudirkos mirties —< nors šių dienų musų 
muzikai ir poetai nori atmesti Kudirkos darbą 
ir įkišti į jo himno vietą savo kurinį, tačiau 
niekas nepajiegia pagaminti nieko taip reikšmin
go ir geresnio.

Kudirka buvo ir laikraštininkas — jis lei
do ir redagavo antrą spaudos draudimo laikais 
Lietuvišką laikraštį, “Varpą”, kiek vėliau po 
“Aušros”.

Kitą metą — 1938 metais —- sueina 80 
metų nuo Dr. Vinco Kudirkos gimimo. Lietu
va be abejo tą sukaktį iškilmingai paminės.

Amerikos Lietuviai turės puikią progą Ku
dirkos gimimo sukaktį paminėti Clevelande, kur 
Lietuvių Kultūriniame Darželyje bus atidengta 
Dr. Vinco Kudirkos paminklas.

Tą paminklą pastatys Clevelande gyvuojan
ti Dr. Vinco Kudirkos vardo draugija su dide-z 
lėmis iškilmėmis. Amerikos Lietuviai, kurie 
buvo pirmutiniai išleisti Dr. Vinco Kudirkos 
raštus, privalo vieningai prie tų businčių iškil
mių prisidėt. ■
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K. S. KARPIUS
“ D ir vos” Redaktoriaus {spūdžiai U. S. Sostinėj

TRUMPOS PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ—Brooklyn, N. Y.

Washingtone
★ *

EKSTRA! Dar viena Diena prie aprašymo Amerikos sostinės — da
bar apie Lietuvos Skautus ir Svečius Sportininkus Washingtone —

Kaip jau “Dirvoje” buvo minėta, Washingtone iki Liepos 9 d. viešės LIETU
VOS SKAUTŲ atstovybė, būrelis įžymesnių Skautų vadų, kurie dalyvaus Ame
rikos Skautų Jamboree Suvienytų Valstijų sostinėje. Visų šalių — ir Lietu
vos — Skautus į Washingtoną pakvietė Prezidentas Roosevelt.

Tuo pačiu laiku Washingtone lankysis ir Lietuvos Sportininkai, Seimo at
stovai ir kiti svarbus Lietuvos svečiai. Taigi, bus labai svarbus Lietuvių su
važiavimas, kokis nepasitaikys vėl per gana daug metų.

“Dirvos” Redaktorius K. S. Karpius pasiryžo vėl nuvažiuoti į Washingtoną 
ir pridėti prie savo aprašymo ketvirtų dienų. Šis aprašymas bus svarbus tuo 
kad jis bus apie Lietuvius, jų lankymų svarbių istorinių vietų, ir platus apra
šymas apie musų Tėvynės Lietuvos Skautus, jų Lietuviškų stovyklų, ir kitas įdo
mybes, ir tas smulkus ir vaizdus aprašymas tilps TIKTAI “DIRVOJE”.

Skaitymo bus keletui numerių — nepraleiskit tų “Dirvos” numerių.

SUOMIJA, Lietuvos kaimy
nė, sumokėjo Amerikai karo 
skolos dalį, ko nemoka nei vie
na valstybė, įskaitant ir Lietu
vą, kurios skolingos. Suomiai 
kasmet moka po 163,000 dola
rių. Kiek Amerika Suomiją 
išreklamuoja už tai tikrai sko
lą verta mokėti.

SOVIETŲ RUSIJA pradėjo 
ruožtis dirižablių statybai. Jau 
dabar pastatė DP9, kuriuo pa
laikys susisiekimą su pasauliu. 
Jie buvo pasamdę svetimų val
stybių vyrus prirengti diriža
bliams planus. Dabar skelbia 
kad pačioje Rusijoje ras būdą 
pagaminti daug heliumo, kurį 
tiems oro milžinams naudos.

5 x 
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Antra diena — Balandžio 2.
(Tęsinys iš pereito num.)

Gryžtant, vėl ta pati istorija su Ameriko
nais: pasimetė dvi moterėlės, kurių negalėjom 
sulaukti į autobusą ateinant, o prie musų atbė
go pora kitų, pasilikusių iš savo autobusų, pra
šydamos kad parvežtų Washingtoną. Kurie pa
silieka, turi kad ir per naktį lauke nakvoti, nes 
vartus j dvarą uždaro, o aplinkui nėra jokių na
mų nei jokio viešbučio pernakvojimui. Tie pa
silikusieji be abejo išsiverkia kad juos parvež
tų automobiliais atvažiavę turistai.

Gryžom vėl per Alexandriją, bet dabar ta
me mieste aprodė keletą kitų namų ir įstaigų 
kurios turėjo bendro su Jurgio Washingtono lai
kų istorija. Aprodė ir vidų tos Masonų kuopos 
kambario, kur Jurgis Washingtonas lankydavo
si ir. buvo jos viršininku vienu tarpu. Užlaiko
ma Washingtono ir kitų tų laikų žymių asmenų 
naudoti ar dėvėti ženklai, dokumentai, laiškai.

Gryžtant tas autobusas mus vežė į miestą 
kitu senu tiltu, ir paprastomis gatvėmis, pa
lydovas paaiškino kad vakare, kuomet būna nu
šviesti paminklai ir susidaro kitoki vaizdai, jų 
autobusai veš į kelias kitas įdomias vietas pačia
me mieste, Iš to patyriau kad turistų vežioji
mas aprodinėti įdomių vietų sutaikytas taip kad 
už tam tikrą mokestį gali matyt tik tas vietas, 
kitur važiuojant vėl reikia mokėti kitą mokestį, 
ir vienas vietas aprodinėjantieji autobusai ne
privažiuoja prie kitų nei ištolo.

Turistų vežiojimo biznis sutvarkytas gerai 
ir vežioto j ai naudojasi iš tų Amerikonų kurie 
taip apgailėtinai negabus patys savo šalies da
lykus matyti ir žinoti. Be vadovo jie visai pa
klystų ir sugryžtų nieko nepamatę ir nepatyrę, 
nes ir taip atsargiai mokinami, persergstimi ir 
nurodomi, vistiek pasimeta patys save.

Sugryžęs į miestą apie 6 valandą vakaro, 
parėjęs į viešbutį, pradėjau rengtis vykti j Ka
talikų Universitetą, kur šį vakarą turėjom su 
broliais Motuzais surengę Lietuvos filmų rody
mą ir paskaitą apie Clevelando Lietuvių Darželį.

LIETUVOS FILMOS IR PASKAITA
Gryžęs į viešbutį, radau paliktą žinią kad 

broliai Motuzai — net trys išviso — atvyko į 
Washingtoną, taigi Lietuvos filmų rodymas, 
kaip buvo musų sutarta, įvyks šį vakarą be jo
kio pakeitimo. Motuzai atvažiavo aukodami sa
vo laiką ir kaštus, norėdami prisidėti prie pa
kėlimo Washingtono Lietuvių, — kurių čia ma
žai yra, diduma čiagimiai, turinti valdiškose įs
taigose tarnybas — Lietuviškos dvasios, paro
dyti jų tėvų žemės nors nekuriuos vaizdus, kad 
gautų nors šiokį-tokį supratimą kaip Lietuva 
išrodo.

Betgi keista buvo patirti kad ir tokis ma
žas buris Lietuvių — sakoma čia jų esama apie 
100 — nemoka tarp savęs susitaikyti: kai vie
ni šį Lietuvišką vakarą rengė, kiti dėjo pastan
gas jį suardyti.... kam ne į juos kreiptasi!

Ar vieni ar kiti butų rengę — mes gi ma
nėm kad darbuojasi visi išvien — vienų Lietu
vių tame vakare butų buvę permažai, tikėtasi 
ir Amerikonų žiūrėtojų ir klausytojų, taigi aš 
savo pranešimą apie Clevelando Lietuvių Dar
želį ir Kazys Motuzas savo aiškinimus apie fil
mas pasirengėm Angliškoje kalboje. Tada visi 
supras.

Prie Katalikų Universiteto yra Pakeleivių 
Klubas, kurio vadovu yra Dr. J. de S. Coutinho. 
To klubo vardu, to profesoriaus vadovybėje, pa
sidarbavus jaunam Washingtoniečiui L. J. Esu- 
nui, Katalikų Universiteto auditorijoje įvyko šis 
Lietuviškas vakaras. Nuvažiavę į auditoriją, 
rengėmės prie prodėjimo programo, ir ten prie 
musų atėję Lietuviai pradėjo pasakoti apie jų 
tarp esančius nesusipratimus ir tąsynes už va
dovybę. Papasakojo kad kiti vadai, sužinoję 
apie šio vakaro surengimą, pasistengė savo ša-

lininkus nuVesti į kitą vietą, nes tą pat vakarą 
YMCA galėję buvo rengiama tarptautinis va
karas, kur dalis Lietuvių ir suraginta eiti.

Publikos į programą susirinko apie 150, ir 
butų buvę dar 25 daugiau jeigu dalis Lietuvių 
nebūtų kitur nuėję, šis vakaras — kaip pa
skaita taip ir paveikslai — buvo taikyta kaip 
tik Lietuviams, tačiau svetimtaučių dalyvavo 
daugiau, ir jų tarpe paskleista daugiau informa
cijų apie Lietuvą ir Lietuvius.

Dalyvavo keletas dvasiškių, du ar trys ma
žesni diplomatai, ir Latvijos Įgaliotas Ministe
ris Washingtone, Pr. Alfreds Bilmanis.

Vakaro pragramą vedė Dr. Her.bert Wright, 
šio paties universiteto Tarptautinių Teisių pro
fesorius, kuris pasakė trumpą kalbą apie Lie
tuvą ir Lietuvius, ir .perstatė mane paskaitai.

Motuzai buvo atsivežę daug puikių Lietu
vos išdirbinių: gintaro, audimų ir medžio dro
žinių, kuriuos auditorijoje išdėjo parodai. Aš 
taipgi išdėjau daugel fotografijų vaizduojančių 
Clevelando Lietuvių Darželio įvairias fazes, ce
remonijas, paminklus, ir tt., taip kad klausyto
jai, prieš paskaitą turėdami pusvalandį laiko 
gavo progos susipažinti su tuo ką Motuzai ir 
aš norėjom parodyti ir pasakyti.

Po mano paskaitos, sekė rodymas Lietuvos 
paveikslų, ir man -buvo smagu trečią kartą tas 
pačias filmas matyti.

Dr. Joaąuim de S. Coutinho, kurio pagalba 
šis Lietuviškas Vakaras surengta, buvo paten
kintas žiūrėtojas. Jis yra Katalikų Universite
to bendras profesorius Ekonomikos, kurjo žinio
je yra Geografiška Divizija. Jisai yra vienas 
iš svečių profesorių Berlino Universitete, kur 
kas vasara lankosi. Amerikon jis atvyko 1916 
metais kaipo Portugalijos Karo Komisijonie- 
rius, ir buvo pakviestas mokyti Georgetown 
Universitete ir Katalikų Universitete. Kaip 
Geografas, jis aplankė daugelį Europos šalių, 
buvo ir Lietuvoje, taipgi lankėsi Pietų Ameri
koje. Jis yra parašęs keletą straipsnių ginda
mas Lietuvos pusę Vilniaus klausime.

Ladas J. Esunas yra gimęs Taujėnų mies
telyje, Ukmergės apsk. Atvežtas į šią šalį še
šių metų amžiaus, kuomet tėvai važiavo į Ame
riką, ir iš pat pradžių apsigyveno Washingtone. 
Jis 1936 metais baigė Benjamin Franklin Uni
versitetą su Bachelor of Commercial Science 
laipsniu. Daug darbavosi laike Vaitkaus apsi
lankymo Washingtone prieš jo skridimą, ir yra 
pirmutinis suorganizavęs Lietuvių Draugiją 
Washingtone. Yra nariu ir darbuotoju keleto 
Amerikoniškų klubų šiame mieste.

Tarp Amerikonų augęs, mieste kur Lietu
vių pirmiau veik visai nebuvo, jis Lietuviškos 
kalbos neišmoko, bet pradėjo susiinteresuoti ir 
dirbti Lietuvių reikalais kaip tik pradėjo susi
durti su Lietuvybės klausimais, Vilniaus reika
lais, ypač po to kai gavo susitikti čia su Lie
tuviu misijonierium Vienuoliu Kaziu žvirbliu, 
kuris dabar gyvena Raseiniuose.

čia jis gyvena su savo senu tėvu. Visur 
stengiasi dalyvauti ir kelia Lietuvių reikalus 
viešumon. Jo jaunesnis brolis lanko universi
tetą Texas valstijoje; jis ten taipgi žinomas Lie
tuviu, ir yra pasižymėjęs atletikoje. Jo ište
kėjus sesuo gyvena šiame pat mieste.

ĮDOMUS SVEČIAS Iš LIETUVOS
Po programo, suėjau su keletu dalyvavusių 

Lietuvių, ir gavau progos susipažinti su Pranu 
Rimkum, iš Kauno, kuris tik septyni mėnesiai 
iš Lietuvos; ir jis kaip tai sužinojo apie šį pa
rengimą, tik šiandien į Washingtoną atvykęs, ir 
atsilankė. Tai jaunas, dar neturintis 30 metų 
amžiaus vaikinas, kuris, kaip vėliau išsišnekė
jus paaiškėjo, yra Lietuvos žemės Ūkio Rūmų 
atsiųstas į Ameriką studijuoti specialius ukinin- 
kystės dalykus, padaryti tyrinėjimus, ką viską 
parveš pritaikyti Lietuvoje, palengvinimui ir 
pagerinimui Lietuvos ūkininkams.

Iš salės, tūli vykom į Ali Nations restau-

NEW YORKO Kolegijoj bu
vo keliuose kambariuose gais
rai maždaug vienu kartu. Bet 
juos greit pavyko užgesinti. 
Paaiškėjo kad tai buvo studen
tų kerštas už neišlaikymą 
timų, ar noras sunaikinti 
tai dokumentus.

kvo- 
apie

TEKO NUGIRSTI kad 
cagoje rimtai yra susirūpinta 
steigti Amerikos Lietuvių Mu- 
zejų. Sumanymas yra labai 
pagirtinas ir naudingas. Tik 
techniškai tai bus nelengvas 
darbas atlikti. Jei subrustų 
musų inteligentija butų galima 
atlikti ir didesnius darbus. Tik 
vargas kad kas veža tą ir pla
uką, o diduma Visai nieko nevei
kia.

Chi-

DĖL BRITŲ neleidimo rody
ti Anglijoje Windsoro kunigai
kščio Vestuvių filmos, Londono 
dienraštis “Daily Express” sa
ko: “Paveikslus jei norėsime 
matyti turėsim važiuoti į Pran
cūziją, ar Ameriką, o gal Ru
siją. .. . neatsižvelgiant kad 
Anglija labai daug giriasi jog

Iš VOKIETIJOS į Rusiją nu
važiavo eilė komunistų vadų, 
bet nuo jų dabar nieko negir
dėt. Siuntusieji juos į Rusiją 
komunistai pradėjo kalbėti 
kad jų draugus Stalino tero
ristai sušaudę. Sušaudė ir Lie
tuvius žymius komunistų 
dus: Putną ir Ubarevičių.

BAISIAUSIAS kalėjimas 
šaulyje pripažintas Ugnies 
mėje, Argentinoje. Ta sala 
atskirta nuo sausžemio plačiu 
vandens juosta. Aplink ją au
kšti ledų kalnai. Sargybiniai 

Xuri šunis. Devynis mėnesius 
metuose ten siaučia žiauri žie
ma. Kaliniai laikomi žemės 
urvuose, 
tris mėnesius, 
tada 
sąrą 
kada 
lysti.
būti leidžia jų šeimoms, jei jos 
gali tas sąlygas pakęsti.

SENOVĖS Egiptėnai buvo 
didžiausi pasaulyje muzikan
tai. Neretai jie turėdavo or
kestrus 600 žmonių ir dau
giau. Vėliau, sako, moterys 
viršijo vyrus muzikoje ir or
kestruose grieždavo vien mo
terys. Užtai, sako Sofoklis, 
vyrai pasidarė ištižę ir pražu
dė Egiptą.

SOVIETŲ Rusijoje šį rude
nį, Rugsėjo mėnesį, atsibus 
žemės ūkio paroda, į kurią iš 
Lietuvos vyks speciali delega
cija, kurion taip pat ineis at
stovai ir iš žemės Ūkio Minis
terijos.

P.ER TVORĄ 
PASIŽVALGIUS

yra laisva šalis, be cenzūros, 
be diktatorių ir dar be kit
ko, o vistiek Britų piliečiai val
džios laikomi kaip protiškai ne
suaugę”.

že-
susaudymo aštuonių di- 
Sovietų Imperijos karo 
Tysliava “Vienybėje” ši-

per 
nei 
va-

Kiek šilčiau tik 
Bet ledai 

neištirpsta. Kaliniai 
tik ruošiasi kuro žiemai,
nei iš urvo negalima iš- 
Bet su kaliniais drauge

dėlių 
vadų, 
taip sako:

‘‘Bet dabar Vilnies redakto
riai tyli. Vilnies ir Laisvės re
daktoriai, kurie nuolatos skali
ja, reikalaudami demokratijos 
Lietuvoje, nesiunčia protestų 
Maskvai, šitos politinės Stali
no rupūžės, kurių ne tik sme
genys bet ir žarnos persisun- 
kurios veidmainyste, nešaukia 
susirinkimų, susirinkimų ku
riuose Amerikos Lietuviai ga
lėtų pareikšti savo pasipiktini
mą dėl žmonių žudymo Sovie
tų Sąjungoje.”

Teisybė tai teisybė, ale bol
ševikus taip išrupužiuoti gerb. 
Tysliava turėjo paprašyti ma
nęs — mano 
pritinka....

stonui tas geriau 
Supa Garba.
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TULYS “Vieny- 
švieson sekantį:

ANTANAS 
bėję” iškelia

“Pagarsėjęs feljetonistas Jo
nas šliburis man rašo: ‘Jeigu 
Dovydėnas galėjo pagarsėti su 
gaidžiais tai proga yra dar ir 
man’.

“Mielas šlibury, mudu palei- 
siva į Laisvės Alėją nuskustą 
sodybų aviną ir pažiūrėsime

rantą vakarienei. Ten dalyvavo apie pora de- 
sėtkų asmenų, tarp jų Prof. J. de S. Coutinho, 
Dr. Bilmanis, Pranas Rimkus ir Washingtonie- 
čiai Lietuviai.

Vakarieniaujant, plačiau išsikalbėjau su P. 
Rimkum, ir jis man patiko. Jis yra tos jaunos 
Lietuvos gentkartės žmogus, kurie naujai mok
slus išėję pradeda užimti šalies vadovybę. Pla
čiau išsikalbėjom apie jo tikslą Amerikoje: jis 
pirmoje vietoje atsiųstas į Cornell Universitetą 
studijuoti, bet gavęs Velykinių atostogų, savo 
kaštais pasileido perbėgti kiek daugiausia ga
lima Amerikos, kad daugiau patirtų, daugiau 
galėtų mokslo žinių parsivežti į savo tėvynę. 
Iš Washingtono jis išvažiuoja sekantį vakarą, 
bet dar aplankys čia Agrikultūros Departmen
to eksperimentavimo stotis, augyklas. Vyksta 
į Chicagą ir dar už Chicagos, į Minnesotos Uni
versitetą, ten patyrinėti, nes ten yra žemdirbys
tės kraštas. Iš vakarų gryždamas žadėjo su
stoti Clevelande, nes reikalinga buvo užvažiuoti 
į Medina, Ohio, netoli Clevelando, kur jis norė
jo ištirti ir gauti budus daryti Lietuvoje tokius 
dirbtinus korius bitėms medų krauti, kokius iš
dirba viena kompanija Medina mieste.

Kaslink Amerikos, sakė jam labai patinka, 
nes čia gali daug ko išmokti, ir mokinasi. Jis 
sakė nupirko ir pasiuntė į Lietuvą savo įstaigai 
du veislinius gaidžius, nori parsivežti iš Medi
nos bitininkų veislinių bičių, ir šiaip jau nusiun
tė į Kauną daug visokių surinktų raštų, rank- 
vedžių ir kitos medegos.

Tokį žmogų sutikus Amerikoje net smagu

darosi, ir labai gerai kad pataikė tokį čia siųs
ti. Bet gal visi jaunesnieji Lietuvos žmonės 
yra platesnių pažiūrų. Senesnieji kas tik pir
miau į Ameriką pas mus atvažiuodavo, čia bū
davo viską peikia, pajuokia, ir giriasi savais 
ten labai tais laikais buvusiais menkais ištek
liais ir menku patyrimu. Aš vis sakau kad Lie
tuvai dar reikia daug ko iš kitų mokytis, ir ge
rai kad siunčia į pasaulį tokius kaip Rimkus, 
kurie moka pasimokyti.

Iš Rimkaus patyriau kaip Lietuva deda pas
tangas pakelti savo ūkį — tiesiog viską nori pa
statyti ant moksliškų pagrindų. Senovišką ūki
ninkavimą, kokį mes Lietuvoje gyvendami pa
žinojom, naikina, ir jis išnyks su nykstančiais 
seneliais, su jaunaja karta užimančia jų ukes.

Latvijos Ministeris Dr. Bilmanis pasipasa
kojo esąs plačiai apsipažinęs su Lietuva ir jos 
gyvenimu, pažysta daugelį Lietuvos valdžios 
žmonių ir veikėjų, ir gerai pažinojo Dr. Joną 
Basanavičių.

Su mumis kartu dalyvavo ir buvęs Cleve- 
landietis Juozas Wylksess, kuris dirba kariško 
laivyno uoste.

Bešnekučiuojant, atėjo 2 valanda nakties. 
Laikas buvo skirstytis. Musų graži ir įdomi 
kompanija turėjo suirti.

Einant gatvėmis Washingtone, ne tik nak
tį bet ir dieną tave prieina vargšai ir prašo pi
nigų.... Jau kelintas toks pasitaikė šią naktį.

Seka: Apsilankymas Baltajame Name ir 
Lietuvos Pasiuntinybėje.

«« Dirva” spausdinama aiškiomis, didelėmis raidėmis, lengva skaityti, 
paveiksluota, 8 puslapių didumo.

¥ ¥★ ★

PUSEI METŲ
★“Dirvų” išsirašyti galima kada kas nori: nereikia laukti metų pradžios 
ar vidurio. Tik įdėkit laiške dolarį, įrašykit savo aiškų vardų ir adresų, 
ir “Dirva” jus lankys. Vietiniams: “Dirvos” Administracija atdara va
karais iki 7 valandos. Jūsų vaikas gali atnešti $1 ir išrašyti “Dirvų”.

<« DIRVA”
.6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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kas atsitiks, Bet išanksto ži^ 
noma kas su nuskustu aviniu 
atsitiktų — jį šunes konfiskuųJ 
tų. Tai juokas. Rimtai kaW 
bant, turiu pasakyti kad Dūm 
vydėno gaidžiai ruošia varžytu 
nių puotas Lietuvoje. ‘Eina 
vargas per tėviškės kaimus iii 
sau . sukaąi gūžtą arimuose*! 
Bet: ‘Tu ant žemės, perniek iš
varžytos, tu neverk taip, jau
nyste, parimus....... mes nupin
sim gražinusį vainiką tau ijj 
vėtrų ir vėjų, jaunyste.’

“Tuose keliuose poeto Ber, 
Brazdžionio žodžiuose pasako
ta daugiau teisybės negu visa
me Dovydėno romane. Padė
jus ant literatūros svarstyklių 
tie keli žodžiai atsvertų visą 
romaną. Tikrai gaila kad toks, 
atsiprašant, romanas išvydo 
šviesą. Dar labiau gaila kad 
jis verčiamas į svetimas kal
bas — jis pastos kelią tokiam 
Brazdžionio šedevrui ženklai ir 
Stebuklai ir pasirodžiusiam ti
kram romanui.”

Tulys yra musų Amerikoje 
romanų rašytojas. Jonas Šli
buris taip pat Amerikietis fel
jetonų rašytojas.

Tas ką jiedu išsireiškė apie 
Dovydėno kūrybą yra tai vai
sius didelio skirtumo tarp Lie
tuvos ir Amerikos gyvenimų 
apistovų.

Ar Dovydėnas (savo premi
juotu romanu iš Lietuvos kai
miečių gyvenimo, vardu ‘‘Bro
liai Domeikos”) užsipelno auk
štos vietos ar žemos Lietuvių 
dailiosios literatūros svarstyk
lėse aš čia nespręsiu. Bet nuaį 
savęs noriu parodyti viso tų 
reikalo dvi puses, ir kuomet 
jas išnagrinėsim gal ir priei
sim išvados: Nėra to blogo ka3 
neišeitų j gerą.

Lietuvos rašytojui šių dienų 
gyvenimo romanams rašyti te
mos yra mažytės, nes jų gyve
nimas siaurutis, kadangi šalia 
mažytė. Lietuvoje negali pa
rašyti romano iš kokios nors 
įstaigos vedėjo prietikių su jų 
sekretor- faip tokių romanų 
pilna A.. ka, nes ten kiekvie
nas įstaigoj vedėjas manytų 
kad rašoma apie jį, ir vietoje 
romanu gėrėtis, visi norėtų iš
kelti bylą prieš rašytoją...-.:

Lietuvoje bandė daryti savų 
filmas, bet kai Kaune prade j U 
jas rodyti, visi žiūrėtojai vie
toj įsigilinti į veikalo turinį, 
ėmė kvatoti, šnekėtis ir krės
ti juokus iš vaidintojų: mat, 
visi tuos vaidintojus pažysta ir 
jiems tikra juoko pramoga ma
tyti savo draugus judamuose 
paveiksluose....

Kas kita kada Kauniečiai 
“ekrane” mato kokią Vokišką 
kr Amerikonišką filmą, kurios 
artistai yra nežinomi. Tada 
gilinasi ir pergyvena veikalą.

Lietuvos dabartiniai rašyto
jai paleidžia savo romanus Į 
pasaulį daugiausia per pažin
tis su spaustuvių vedčpLieNf 
tis su knygų leidėjais, ne būti
nai todėl kad to ar to rašyto
jo veikalas yra geresnis.

Bet, sakau, aš Dovydėno 
“Brolių Domeikų” klausime esu 
neutralus, ir todėl iškeliu antrą 
pusę, gerąją.

Nors tas jo romanas gal ir 
yra nevykęs, ir tema silpnutė, 
ir turinis menkutis, bet svarba 
yra pačiame rašymo bude, su- 
gabume, stiliuje.

Dovydėnas, dar jaunas vy
ras, be abejo neišstatys kruti
nę po gavimo dovanos už tuos 
“Brolius Domeikas”, bet pats 
du ar tris kartus tą savo vei
kalą perskaitęs išknibinės ja
me savo silpnybes, klaidas, ir 
stengsis rašyti daugiau, gerin
ti savo veikalus, ateityje iš
plės temas, ir pasidarys nau
dingas rašytojas.

Tas taipgi pritinka ir šlibu- 
riui ir Tuliui: nesikėsinkit pa
leisti Laisvės Alėjoje pliką 
aviną, nors žinot gerai kad tuo- 
mi atkreipsit laikinai žmonių 
dėmesį.

Ar Lietuvos ar Amerikos 
Lietuviams reikia rašyti įtik
tai naudingus, pastovius veikai 
lūs, kad nesulaukus tokių pa
stabų apie save, kaip jums pri
siėjo padaryti apie kitus, «Į 

1 ■- ŪLA SųEajGarbai,
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KAMBARIAI SVEČIAMS
Rengimo komitetas parūpi

na Lietuvos svečiams kamba
rius nemokamai Lietuvių na
muose. Svečius prašomi pri
imti tik į gerus namus, duoti 
lovas paskirai, neguldyti su sa
vo šeimos nariais. Taipgi pa
rūpinti svečiams pusryčius.

Kitų miestų Lietuviai kurie 
norės Clevelande nakvoti taip 
pat gaus kambarius Lietuvių 
namuose. Prašomi kreiptis j 
komitetą išanksto (rašykit lai
škus antrašu: LKD. Valdyba, 
6606 Superior Avė., Cleveland, 
Ohio.)

SENAME

MONTREALE
JL

Clevelandą lanko Pitco Ka
ravanas rodantis mažus pavi
dalus modemiško įrengimo vi
sokių biznių krautuvių langų. 
Tie modeliai galima matyti iš
statyti Illuminating Building, 
76 Public Sųuare, Birželio 30

ikiiki Liepos 2, nuo 10 ryto
9 vakare.

•šis karavanas, sudarantis 
modelių daugybės biznio lini
jų, daro 50,000 mylių kelionę, 
lankydamas 75 svarbesnius ša
lies miestus.
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KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
STONIS

RESTAURANT
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

CLEVELANDIEČIAI 
SVETUR

Jonas Brazauskas su žmona 
ir sunum, gavę atostogų, išva
žiavo automobiliu į Scranton, 
Pa., ir New Yorką. Žada ap
lankyti SLA. centrą ir kitas 
svarbesnes vietas.

Juozas Danisevičius praeitą 
savaitę buvo išvažiavęs atosto
gas praleisti Detroite, aplankė 
Kanadą, Windsor ir Toronto. 
Detroite susiėjo su L. Valeika, 
buvusiu Clevelandiečiu. Kelio
nę atliko laivais ir traukiniais. 
Kituose miestuose, sako, suei
na labai draugingų, smagių ir 
vaišingų Lietuvių, net malonu 
tarp jų patekti.

Stella Praškevičienė su duk
relėm išvažiavo į Buffalo, N. 
Y., dalyvauti savo draugės ves
tuvėse.

MIRIMAI
SIMAS JANUŠAITIS, 68 m. 

amžiaus, nuo 1348 E. 68 St., 
mirė Birželio 21 d., palaidotas 
Birželio 24 d. su pamaldomis 
iš šv. Jurgio bažnyčios.

Liko žmona, Ona, keturi su- 
nai: Simas, Petras, Vincas ir 
Jonas, keturios dukterys: Mar- 
gareta, Marė, Agota, Ona, ir 
viena podukrė, Ona Misevich.

Velionis atvažiavo į Ameri
ką 1913 metais. Clevelande 
išgyveno 24 metus.

Buvo rimtas Lietuvis, mėgo 
skaityti laikraščius ir knygas, 
prenumeravo “Dirvą”.

Laidojime pasitarnavo gra- 
borė Della Jakubauskienė.

HAMILTON CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

2301 Hamilton Avė.
Degtinė, Alus, Vynas ir 

užkandžiai. 
PENKTAD. IR ŠEŠTAD. 

GERA MUZIKA.
Užkviečiu savo senus drau
gus atsilankyti, smagiai pa
vakaroti. (27)

F. Tulauskas, Sav.

PIKNIKAS BIRž. 27
Darb. Laisvės Pašalpinė Dr- 

ja turės savo pikniką Martin- 
kos farmoje, Chagrin Falls, O. 
Nuvažiavimas: 422 keliu Kins- 
man Rd. Pravažiavę Chagrin 
Falls sukit po dešinei į kelią 
382 ir ten rasit vietą.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — 'GTINĖ--

VYNAS — KERI AL. 
UŽKANDŽIAI

7903-05 Superior Avė.
(Greta “Dirvos” buvusios 

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

iš

LIETUVIKŠA UŽEIGA
CHARLES NECTAR

ALUS, DEGTINĖ IR KT. 
GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI.

Kazys Nekrošius, Sav. 
1066 Ansel Road

Kviečiu savo draugus ir kai
mynus lankytis pas mus.

Gera salė mitingams.

Darželio Piknikas 
Buvo Pelningas

Praeitą sekmadienį, nors 
ryto oras buvo lietingas, Lietu
vių Kultūrinio Darželio Sąjun
gos piknikas pavyko pusėtinai 
gerai. Atsilankė keli šimtai 
žmonių, kurie visą pusdienį 
praleido gausiai lapuotoje nau
jai sužaliavusioje girioje. Jau
nesni ir senesni šoko prie Jo
no Apanaičio orkestro. Pikni
ko darbininkai rankoves užsi
raitoję darbavosi patarnauda
mi svečiams gėrimais ir užkan
džiais. Kitoje vietoje buvo 
leidimai visokių dovanų, kurias 
gavusieji už visai mažą pinigą 
džiaugėsi.

Svečių buvo ir iš Akrono.
Piknikas baigėsi staiga, 

temstant, prieš 8 valandą 
karo užėjo smarkus lietus.

kai 
va-

ATSILANKYK

DIDELĖS MINIOS AP
SILANKĖ CEDAR 

POINT
Formalis atidarymas Cedar 

Point-on-Lake-Erie, prie San- 
dusky, Ohio, praeitą šeštadie
nį ir sekmadienį sutraukė di
desnes minias negu buvo 1936 
metais. Buvo suvažiavę turis
tų iš visų valstijų. Garlaivis 
“Goodtime” iš Clevelando atve
žė užpildytą laivą, taipgi mi
nios suvažiavo laivais iš Det
roito ir iš Sandusky. Oficia
liai apskaičiuojama apie 50,000 
dalyvių.

Didelis 1000 kambarių Hotel 
Breakers, kuris šymet išpuoš
tas ir pagražintas, turėjo daug 
svečių.

Visos pasilinksminimo vietos 
ir didysis Coliseum turėjo mi
nias lankytojų. Septynių my
lių ilgumo paežerio pliažas bu
vo numargintas šimtų šimtais 
maudyto jų.

Praeitą Vasario mėnesį The 
G. A. Boeckling Co.. nutarė pa
daryti gausius pagerinimus ir 
tas pilnai atlikta.

Toks gausus žmonių atsilan
kymas priskiriama pagerėjimui 

ouugu avenue -? laikams. Prie to čia būna vi- 
I šokių konvencijų kas savaitę.

Pas mus visada smagiai lai
ką praleisit — čia sutiksit 
savo draugus, pažystamus

PENKTADIENIO 
VAKARAIS 
ŽUVIS

JOE’S PLACE
(Juozas Paltanavičius)

7805 Superior Avė. (26)
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Jfour star cafe| 
j ★ ★ ★ ★ *
i DEGTINĖ, VYNAS, ALUS? 
I Duodama Geras ? 

valgis. ?

MUZIKA PENKTADIENIO Ž 
IR ŠEŠTADIENIO VAK. | 
JOHN MEYER | 

Telef. ENdicott 9162 ?
6512 Hough Avenue ŽA. WIRBICKAS

UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

v’

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Akis — Degtinė — Vynas

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

Būdami Great Lakęs Ekspozicijoj
APLANKYKIT.

Lietuviška
MIESTO 300 METŲ SUKAK

TIS. — LIETUVIAMS NE
IŠTENKA ŽMONŲ

1942 metais Montrealio mie
stas (didžiausias Kanadoje) 
minės 300 metų įkūrimo su
kaktuves. Miesto valdyba jau 
paskyrė komisiją, kuri pami
nėjimą ruoš, tik dar nežino iš 
kur pinigų paims, nes Quebec 
provincijai, Amerikai panaiki
nus prohibiciją, su pinigais ga
na trumpa pasidarė. Pavyz
džiui, šymet norima išleisti 78 
milijonai dolarių provincijos 
reikalams, o mokestimis tikisi 
gauti tik 28 milijonus. Tur
būt, 50 milijonų turės pasisko
linti.

Šiame trijų šimtų metų se
numo mieste, sakoma, gyvena 
5,000 Lietuvių (tiek bent vie
tos Lietuviai suskaito). Dalo- 
si jie dviem grupėm. Vieni, 
“seni Kanadiečiai”, daugumoje 
pirmiau Anglijoje, ar Škotijo
je gyvenę, ir jau iš ten Kana- 
don atvykę. Kiti, tai po kari- 

į nes emigracijos iš Lietuvos.
Jei Suvienytos Valstijos nebū
tų savo vartų uždarę tai di
delė dauguma jų butų jau se
nai Amerikiečiais buvę. Dar 
ir dabar daugelis tuo troš
kimu nešiojasi ir Kanadoje ne
rimsta. Tačiau, smarkesni jau 
aprimsta ir stveriasi savo gy
venimą čia kurti. Vieni mo
kosi amatų ir geresnių darbų, 
kiti imasi įvairių biznių ir pra
monių. Jau gana didokas skai
čius turi nuosavus namus. Tie 
smarkuoliai išgraibstė iš Lie
tuvos privažiavusias mergeles, 
kad lėtesni, kurie nepaspėjo, 
dabar negauna žmonų, nors 
labai norėtų vesti. Tiesa, yra 
nemaža vietinių Lietuvaičių, 
bet įdomu kad jos dažnai mėg
sta labiau su vietiniais Prancū
zais susituokti negu su 
viais. Bet vyrukai kas 
tie su Prancūzaitėmis 
tuokiasi.

žinių-žinelių sename 
reale nemaža, ir tai įdomių, ne 
tik vietos Lietuviams bet ir 
Amerikiečiams, kurie turi čia 
nemaža giminių ir pažystamų. 
Todėl korespondentai privalė'- 
tų neleisti savo plunksnoms ru
dyti. Laikas nuo laiko ir aš šį 
tą parašysiu, jei “Dirvos” re
dakcija priims. Ipolitas.

narių, 
laimė- 
Great

Kuri Lietuvių Šeima 
Didžiausia?

Lenkų šeima su 17 
Italų šeima su 19 narių 
jo nemokamai inėjimą į
Lakęs Ekspoziciją, dalyvauda
mos Cleveland News Didžiau
sių Tautinių šeimų konteste.

John Mihal, Cleveland News 
didžiausių tautinių šeimų j ieš
kotojas, sako kad ne visas tau
tas į kontestą priims, nes ne
bus tiek sekmadienių. Bet jis 
įskaito ir Lietuvius į tą kon
testą, taigi reikalinga kad už
siregistruotų ir didžiausia Lie
tuvių šeima Clevelande. Lie
tuvių gal būt nėra šeimos su 
17 ar 19 vaikų, bet reikalinga 
kad butų didžiausia už kitas 
Lietuvių šeimas. Gali būti iš 
7, 9, 10, 11 ar daugiau vaikų, 
ir jeigu kitos už ją didesnės 
Lietuviškos šeimos nebus, ta 
šeima gaus apmokamą inėji
mą ir visokias vaišes Ekspozi
cijoje.

PĮIPPODROM£

Įspūdinga spektakliška dra
ma, užvardinta ‘SLAVE SHIP’ 
(Vergų Laivas), bus pradėta 
rodyti Hippodrome Theatre šį 
šeštadienį, Birželio 26. Ji yra 
viena iš geriausių kokia kada 
buvo paruošta jūrinių apysakų.

“Slave Ship” svarbiausi vai
dintojai yra Warner Baxter ir 
Wallace Beery, kurie valdo tą 
laivą, išplaukiantį paskutinei 
savo vergų prekiavimo kelionei.

Tuo laivu išplaukia, pervėlai 
apie jį patyrus, Elizabeth Al- 
lan, kuri vyksta savo “medaus 
mėnuliui”, ir ji nuolat susidu
ria su mirties pavojum. Tame 
laive tarnauja Mickey Rooney, 
kuris giriasi kad jis yra tik
ras vyras — ir gauna progą 
įrodyti savo stiprumą.

Warner Baxter šiame veika
le turi vieną iš vaizdingiausių 
rolių savo karjeroje, kaipo ju
rų bastūnas, kuris kariauja net 
prieš valstybių karo laivus.

Prie jo vaidina Wallace Bee
ry jo padėjėjo rolėje, ir šiame 
veikale jis viršija kitas pirmes
nes savo jūrininkystės roles.

Kiti tame veikale dalyvauja: 
Joseph Schildkraut, Jane Dar- 
well ir George Sanders.

Ann’s Used Fumiture 
Store

7802 Superior Avenue
Mes turim pasirinkimą pil
nai įrengtų lovų ir kitų ra
kandų, mažai naudotų, už 
žemas kainas. Kėdės ir ki
tokį reikmenys. (30)

Ateikit pasidairyti.
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Lietu- 
kita— 
mažai

Mont-

“Margučio”
RADIO PROGRAMAS

PAKEISTAS

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

10 vai. vakaro.
Stotis WIND, Gary, Ind.

Telefonas ENd. 0716

DR. V. J. KUBILUS
C H I R O P O DIS T A S
Kojų Ligų Gydytojas

Turėdami kokius kojų ne
gerumus kreipkitės į ma
ne negaišuodami. Atdara 
9-12 rytais, 1-6 po pietų.

Vakarais susitarus.
6411 St Clair Avenue 

(viršuje) (31)
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GARDEN

| FLOWER SHOP f
= Gėlės visokiems reikalams = 
= VESTUVĖMS, LAIDO- = 

TUVĖMS, ir tt.
= 8404 Superior Avenue -

Atdara vakarais.
PAULINE JUNKE 
Phone CEdar 8710 
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ItllIIIIIIIIIII1IIIIIII■■■■■»■«■■■>

WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL' DIRECTOR

Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai. 
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir pasirinkimo.

Vienok musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitaSj aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė.
rr«T

HEnd. 9292
mniiimninrmnmiimiumiiiiinn..........rrt*

Pastaba vietiniams: Smagiausia laikas praleisti Pasau
lio Gatvėse vakarais — kur sueina visų tautų žmonės, 

dainuoja, linksminasi. Atdara iki vėlai nakties.
e

Juozas Blaškevičius

PASAULIO GATVĖSE
(STREETS OF THE WORLD)

Tęsis per 101 dieną —

IKI RUGS.-SEPT. 6
LIETUVIŠKOJE UŽEIGOJE GAUSIT IŠSIGĖRIMŲ 

LIETUVIŠKŲ KUMPIŲ, SALDAINIŲ, ir tt. ’

KVIEČIA JUOZAS BLAŠKEVIČIUS.
IlilFliT T

•m TT

jų dirbtuvių atsieis $110,000, 
o paskui į jas bus sudėta pu
sės milijono dolarių vertės ma
šinų. Darbus gaus keli šim
tai darbininkų daugiau.

Goodrich dirbtuvės šiuo tar
pu pradėjo dirbti po 4 dienas 
savaitėje. Gal plieno išdirby- 
sčių streikas susilpnino čia dar
bus. Kalnas.

ir

keturis jau 
universitetų 
Sketris, Pr. 
ir A. Berna- 
mokyti jau-

Smulkios Žinios
Louis Mačerauskas, Jono 

Marės Mačerauskų sunus, Bir
želio 19 d. baigė mokslą Ann 
Arbor, Mich., Universitete, su 
pagyrimu. Jis mokinosi avia
cijos mechanikos ir inžiniery- 
stės. Tai pirmas Akrono Lie
tuvis orlaivininkystės inžinie
rius.

Akrone turime 
pirmiau baigusius 
mokslus, tai: J. 
Rokas, V. Darulis 
tavičius. Jei tie
nuoliai prisidėtų prie Lietuvių 
veikimo ir vadovamimo, galėtų 
daug gero padaryta Lietuviams 
ir Lietuvai. Laukiame.

Birželio 17 d. aukštesnęję 
(high) mokyklą baigė jaunuo
liai: Vladas Grigas, Juozo Gri
go sunus; Antanas Kazlauskas, 
Onos Kazlauskienės sunus; Ju
lius Yarašius, B. Yarašiaus su
nus; Adelė Rokas, Jurgio Roko 
duktė; Alena Glinskaitė, Lion
gino Glinskio duktė. Visi šie 
jaunuoliai baigė mokyklą su 
atsižymėjimais. Nekurie iš jų 
žada ateinantį rudenį stoti į 
universitetus. Laimingos klo
ties jų moksle.

Antanas Rudis Birželio 13 
d. minėjo savo vardines; jį pa
sveikinti susirinko skaitlingas 
buris jo draugų. Pp. Rudžiai 
vaišino svečius užkandžiais ir 
gėrimais. Vakaras praleista 
dainuojant, nes pats A. Rudis 
yra dainininkas ir dailės 
gėjas. Svečiai linksmame 
išsiskirstė namon.

Goodrich gumų dirbtuvė
skelbė jog ji pradės statyti ke
letą priedinių naujų dirbtuvių 
prie dabartinių jos išdirbysčių 
Akrone, vadinamoje Philadel- 
phia dalyje. Pastatymas nau-

mė- 
upe

pa-

W. C. LOEHR 
WATCHMAKER and 

J E W E L E R
Per 40 metų esu tame biz
nyje, garantuoju atlikti 

darbą kuogeriausia. 
Kainos nebrangios.

2063 East 4th Street 
501 Frederick Bldg. (30)

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis PKarmacy 

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

šioje vaistinėje užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
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.

C. Pakeltis Aptieka
1117 E. 79 St.
Telef. ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Cleveland, O.
ENd. 8534

■
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NAMAI GRIŪVA
ANT JŪSŲ - PUSDYKIAI!

Dabar galima gauti didžiausi

BARGENAI
Geriausias laikas Pirkti NAMUS dabar — ir geriausia 

pirkti per P. P. MULIOLIO seniausią Lietuvišką 
Real Estate ir Apdraudos Agentūrą Clevelande 

6606 SUPERIOR AVĖ. Telef. HEnd. 6729

P. P. MULIOLIS turi pardavimui visokiu gyvenamų 
namų visose miesto dalyse — vienai šeimai, dviem', 
keturioms ir daugiau šeimų — turi pardavimui ge
rų biznio vietų — didesnių ir mažesnių.
PER MULIOLĮ galit pirkti bent namą priklausanti 
CLEVELAND TRUST, GUARDIAN TRUST, LIE
TUVIŲ BANKUI, ir įvairių ..Insurance kompanijų. 
Turi daugybę privatiškų pavienių žmonių namų par
davimui prieinamomis sąlygomis.
PER JĮ GERIAUSIA pirkti (1) todėl kad jis yra 
Lietuvis, (2) kad jis turi daugel metų patyrimo ta
me biznyje, ir (3) kad jis nori turėti reikalą su sa
vo klijentu ir antrą kartą; (4) kad jam galit pasi
tikėti, nes jis šį biznį gerai pažysta. Kurie per jį 
pirko ar pardavė gavo teisingą, aiškų patarnavimą.

Jo antrašas:

6606 SUPERIOR AVENUE

L.a

DEGLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui j Egonbučius. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šalimuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 
nausĮ patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas dėl pir
mo mortgecio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Kampas St. Clair ir Ontario 
Namų KEnmore 4740-W. t f T

t t

7 Dienos Į LIETUVĄ

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į Kauną. 
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS 
HANS A DEUTSCHLAND 
HAMBURG NEW YORK 
Patogus gelžkeliais susisiekimas iš Bremen ar Hamburg.

Mes pagelbstim jums gauti svečių ir imigracijos 
vizas jūsų giminėms iš Europos.

Informacijų klauskit pas vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

14.30 EUCLID AVĖ.
CLEVELAND, O.
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LIETUVOS MIESTELIAI j
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

KO LENKAI 
NORI?

Bergždžias Riksmas dėl

LIETUVIAI PARYŽIAUS PA
RODOJE 1900 METAIS

JŪSŲ SVEIKATA
AKYS IR AKINIAI

BITĖNAI IR RAMBYNAS 
Mažosios Lietuvos Patriarko Martyno .Jankaus “Sosti

nė”. — Rambyno Kalnas, kur šyniet Birželio 19-20 
atsibuvo didelės Joninių iškilmės

Šalia musų gražaus Ramby
no kalno teka j Nemuną du 
maži upeliai, Bitė ir žiogys. 
Nors mažyčiai upeliukai, bet 
abu jau ilgus amžius čia griu
vena ir labai daug jie galėtų 
papasakoti apie senus laikus, 
apie Lietuvių darbus ir gyve
nimą.

šalia abiejų upelių yra gra
žiai išsiskirstę Bitėnų, Šilėnų 
ir Užbičių kaimai, šiandien 
apie Šilėnų ir Užbičių kaimus 
mažai kas bekalba. Girdisi vis 
tik Bitėnai. O Bitėnai garsus 
paliko dėl to kad čia dar tebe
gyvena musų žilagalvis atgimi
mo tėvas, Martynas Jankus.

Jis atmena labai daug apie 
šio krašto praeitį ir daug ko 
papasakoja. Jis papasakoja 
kaip jį Vokiečiai kankinę už 
Lietuviškų knygų spausdini
mą — už tai kad jis ne tik pats 
Lietuviu norėjo likti, bet ir ki
tus prikalbinėjo tokiais pasi
likti. Daug kartų buvo kali
namas ir teisiamas senesniais 
laikais. Bet išliko sveikas ir 
gyvas ir jo darbo vaisiais da
bar džiaugiasi visa Lietuva.

Jo žodžiais kalbant, čia Vo
kiečiai nesenai pradėjo baisiai 
begėdiškai briautis ir viską 
naikinti kas Lietuviška. Neto
li tų kaimų yra du kapinynai, 
kurie aiškiai parodo kad iki 
1900 metų visi' tuose kapuose 
palaidoti yra tik su Lietuvių 
kalbos užrašais ant antkapių. 
O po to laiko tik vienur-kitur 
pradėta rašyt ir Vokiškai. Dar 
šiandien tų užrašų skaičius ai
škiai rodo kad Lietuvių kalbo
je jų yra daug daugiau. Taigi 
aiškiai matome kad čia Vokie
čiai labai nesenai pradėjo įsi
galėti.

Tik po karo čia Vokiečių at- 
pludis padidėjo ir padidėjo Lie
tuvių persekiojimas.

Vokiečiai per mokyklas čia 
Lietuvių vaikus yra taip sukir
šinę kad geriausių Lietuvių 
vaikai šiandien eina ant Ram
byno kalno ir nupjauna Lietu
vių istorinius medelius, ar pa
daro kitokių negražių darbų. 
Kaip skauda žiūrėti kad tos 
pačios tautos ainis kovoja prieš 
savo kilmės giminę, dėl netei
singo įtikinimo, arba už sve
timus pinigus.

Šiandien Vokiečiai stengiasi 
įtikinti Klaipėdos krašto gy-

TIKRAI ATSAKANTIS 
DANTŲ DARBAS

pas

DR. W. ZUPN1K
6131 St. Clair Avenue
Ineiga iš E. 62nd St.

Kainos prieinamos.
šioje vietoje esu per daug 
metų. (30)

ventojus kad Lietuva ilgai ne
išsilaikys kaipo valstybė ir tuo 
juos palaiko po savo globa ir 
pasitikėjimu. Per tai patys 
Lietuviai balsuoja už Vokiečius 
ir gavę Vokiečiai daugumą sa
vo atstovų krašto seimelyje 
daro vėl Lietuviams daugel 
skriaudų. Taip Lietuviškoje 
žemėje ant senų Lietuvių sen
kapių auginami Lietuviams 
priešai.

Senis Jankus ir daugelis ki
tų kovoja su tokia netiesa, bet 
kova yra sunki, nes jaunai Lie
tuvos valstybei reikia kurtis, 
o pas Vokiečius yra jau viskas 
sukurta.

Dėl ekonominės padėties 
daugelis Lietuvių perbėga į 
Vokiečio viliojamas eiles ir lie
ka musų priešu. Bet didelė 
dauguma ir susipranta ir pra
deda kitaip skaitytis.

JONINĖS
Birželio 19 ir 20 d. šalia Bi

tėnų kaimo aukštame Ramby
no kalne vėl bus švenčiama 
Rambyno šventė, čia kas me
tai per Joniniij šventę susieina 
tūkstančiai Lietuvių, kurie 
gražiai kalne linksminasi, šo
ka, sportuoja, dainuoja, kalba
si, dalinasi įspūdžiais. Taip 
darė čia musų prosenuoliai, 
taip darome ir mes. Ramby- 
nas yra senovės Lietuvių šven
tovė ir to delei nei vienas Lie
tuvis neatsisako jo aplankyti. 
Suplaukia čia garlaivais, trau
kiniais, autobusais, vežimais, 
dviračiais ir įvairiomis kito
mis priemonėmis. Visi Ram
byno kalne randa vietos ir lai
svės gražiai praleisti laiką.

Rambyno švenčių pradžią 
atidaro to kalno sargas, Mažo
sios Lietuvos Patriarkas Mar
tynas Jankus. Jis yra krašte 
mylimas žmogus. Jis nei vie
nam nėra blogo padaręs. Pas' 
jį daugelis kreipiasi įvairiais 
patarimais ir jis visiems duo
da geros rodos. Jo kalbos vi
suomet sutinkamos su didžiau
siu pritarimu ir ovacijomis.

Vakaro metu Rambynas nu
švinta įvairiomis ugnimis, ra
ketomis, ir uždegtomis smalos 
bačkomis. Visi džiaugiasi, lin
ksminasi, ir klaušosi skambių 
musų dainų, eilių, vaidinimų 
ir kt.

šiais metais bus uždegtas, 
milžiniškas laužas. Čia prie 
laužo susirinkę tūkstančiai sve
čių klausysis sakomų eilų ir kt.

Laimingas tas kas gali kas 
metai aplankyti musų gražų 
Rambyną ir pasidžiaugti tais 
malonumais. Arūnas.

Nuo Redakcijos: šis apra
šymas pasiekė mus kaip tik 
po Joninių: jos atsibuvo pra
eitą šeštadienį-sekmadienį.

įvykių Kaune
KAUNAS. — Jau kuris lai

kas Lenkų spauda, pusdama 
tariamus Lenkų persekiojimus 
Lietuvoje, rėkia apie “baisius 
įvykius” Kauno šv. Trejybės 
bažnyčioje.

Apie tuos įvykius Lenkai jau 
senai “informuoja” įvairiau
siais pamarginimais, nesusipra
timus įvykusius šv. Trejybės 
bažnyčioje jie sega į pynę kaž 
kokios planingos priešlenkiškos 
akcijos, kurią jie mato nepri
klausomoje Lietuvoje paskuti
niu metu labai gyvai reiškian- 
čiąsi....

Pažinodama Lenkų sugebė
jimus pusti nebūtus ir nesa
mus dalykus Lietuvos visuo
menė į tuos Lenkų rėkavimus 
daug dėmesio nekreipė. Kau
nas nėra toks milžiniškas mie
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APDRAUDOS REIKALE j
: Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- =
■ tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
: sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
: miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS !
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estatc

: ir Apdraudos Agentūra
Į 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 
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I. 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 į musų krautuvę 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 
akiniu. Viskas žemomis kainomis.

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.
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stas kad vieno miesto pakraš
čio gyventojai tiksliai nežino
tų kas atsitiko kitame miesto 
pakraštyje. Taip ir su įvy
kiais šv. Trejybės bažnyčioje.

Kauniečiams tie įvykiai la
bai gerai žinomi ir tai ką Len
kų spauda ir radio skelbia, dar 
kartą Lietuvos visuomenei įro
do kaip Varšavos informato
riai skaitosi su teisybe.

šv. Trejybės bažnyčioje bū
davo laikoma Lenkų kalba pa
maldos, Lenkų naudai. Maty
dami vis nedidėjančią saujelę 
Lenkų pamaldininkų, žinodami 
Prel. Januševičiaus įspėjimą, 
Lietuviai tarė kad anksčiau ar 
vėliau Prel. Januševičius savc- 
pažadus pamaldas pertvarkyti 
ištesės. Taip truko keletą me
tų, iki Balandžio 25 d.

Nuo to pradėta įvesti anks
tyvas pamaldas Lenkams, o 
vėlesnes Lietuviams, nes vė
lesnėse pamaldose tesilankyda
vo 10—20 moterėlių Lenkių.

Svarbiausias trukšmas toje 
bažnyčioje iškilo Gegužės 9 d., 
kuomet po rytinių Lenkams 
pamaldų vėl į bažnyčią suėjo 
vėlesnėms pamaldoms iš viso 
Kauno ir priemiesčių jaunų vy
rų patrukšmauti. Buvo atėję 
ir tokių kurie toje bažnyčioje 
niekad nebuvo matyti. Reiš
kia, Lenkai buvo keno nors su
kurstyti ir susimokinę patruk
šmauti. Ir Lenkų chorui išsi
skirsčius, tie organizuoti Len
kai “pamaldininkai” vis giedo
jo Lenkiškai, trukdydami Prel. 
Januševičiaus praneštas mi
šias mokiniams.

Tokias patyčias matydami iš 
maldininkų keli vyrai Lietuviai 
priėjo prie trukšmininkų ir pa
prašė išeiti iš bažnyčios. Da
lis tą labai noriai padarė. Ne
panorėjusieji geruoju buvo ves
te iš bažnyčios išvesti.

Lenkai trukšmininkai, išves
ti iš bažnyčios, staiga pajuto 
norą “kovoti”. Pradėjo belsti 
lazdomis į uždarytas bažny
čios duris, pradėjo mėtyti ak
menimis. Teko jų ir bažny
čiai, ir kitiems pastatams. Įsi
dėmėtina kad Lenkai apmėtė 
akmenimis ir klierikų namus, 
nors tam jokios priežasties ne
buvo.

Vėliau nustatyta toje baž
nyčioje tvarka: rytinės pamal
dos tarp 6 ir 8 vai. bus Len- j 
kams, o vėliau 9 vai. Lietuviš
kos mokiniams.

Lenkijoje betgi trukšmauja- 
ma ir skandaluojama, platina
ma melagystės buk Kaune bu
vę “surengta Lenkų skerdy
nės bažnyčioje, keletas Lenkų 
užmušta”. ...

EVA’S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 

Telef.
Superior Avė.
HEnderson 5699

l
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KAUNAS. — Vykstant šių 
Parodą Ruošė Dr Basan su Dr 
Bagdonu, Rėmė Amerikos Lie 
metų Paryžiaus Parodai, kur 
dalyvauja Lietuva kaip valsty
bė, įdomu prisiminti kaip. Lie
tuviai 1990 metais dalyvavo 
Paryžiaus Parodoje.

Mintis dalyvauti anų laikų 
Paryžiaus Parodoje gimė, šiau
rinės Amerikos Lietuvių tarpe. 
1894 metais Layruno Ivinskio 
Draugija išleido į visus pasau
lio Lietuvius porą atsišaukimų 
tos parodos reikalu, bet tuo
met atsišaukimai platesnio pri
tarimo nerado.

1899 metais Zueriche, Švei
carijoje, gyvenę Lietuviai vėl 
išnaujo šį sumanymą iškėlė ir 
kreipėsi tam tikru atsišauki
mu į visus Lietuvius kad butų 
visais atvejais pravartu tokio
je parodoje dalyvauti. Tada 
labai svarbu buvo įrodyti pa
sauliui kad nėra kitos šalies 
kaip Lietuva kur gimtąją kal
ba draudžiami spausdinti raš
tai, kad Lietuviai dėl savo kny
gų yra Rusų valdininkų aštriai 
persekiojami, tremiami į Sibi
rą ir sodinami į kalėjimus.

Anot to atsišaukimo, Pary
žiaus parodoje Lietuvių litera
tūros skyrius butų vienas iš 
įdomiausių ir įrodytų pasauliui 
kiek Lietuvių tauta dėl to tu
ri kentėti, ir vis dėl to Lietu
vių tautinio judėjimo Rusai 
valdininkai negali uždrausti.

Paryžiaus Parodos Lietuvių 
skyriaus komitetą sudarė Ame
rikiečiai Lietuviai: Kun. Ži
linskas, P. Mikolainis, J. J. 
Paukštis, Kun. A. Milukas ir 
Dr. Jonas Šliupas. Paryžiaus 
Parodos Lietuvių skyriaus re
prezentantu buvo išrinktas Dr. 
J. Basanavičius, tuomet Bulga
rijoje gyvenęs.

Prūsų Lietuvoje .tos Paro
dos komitetą sudarė: Marty
nas Jankus, P. J. Streikys, J. 
Vanagaitis ir M. Zauniutė. O 
Londone parodos reikalais rū
pintis buvo įgaliotas Dauman
tas.

RUOŠTASI SLAPTA
Reikia prisiminti kad prieš 

37 metus Paryžiaus Parodai 
teko ruoštis slaptu, nes tada 
buvo uždrausta Lietuvių spau
da.

Vienas 1900 Metų Paryžiaus 
Parodos Lietuvių skyriaus or
ganizatorius, Prof. J. Bagdo
nas, pasakoja daug įdomių dar 
nepaskelbtų smulkmenų, kaip 
musų tautiečiai ruošėsi tam di
deliam įvykiui. Ypatingai jis 
iškelia Dr. J. Basanavičių, tuo 
metu gyvenusį Varnos mieste. 
Tada Basnavičius pavojingai 
sirgo, bet nenustojo domėjęsis 
kas dedasi Lietuvoje ir Lietu
vių kolonijose. Prof. Bagdonui 
kaip vienam svarbiausių Lietu
vių skyriaus organizatorių, rū
pėjo žinoti iš kitų veikėjų nuo
monės, o ypač Dr. J. Basana
vičiaus nuomonė.

Prof. Dr. J. Bagdonas pats, 
1899 m. žandarų persekioja
mas, pabėgo užsienin. Tais pat 
metais jis atvyko į Paryžių, 
kur Amerikos Lietuvių pini
gais remiamas, pradėjo organi
zuoti Lietuvių skyrių. Kadan
gi Bagdonas tada Prancūzijo
je gyveno svetima pavarde 
(vadinosi Daumantu, Gaitev-

PRANEŠK1T ADRE
SO PAKEITIMĄ

“Dirvos” skaitytojai persi
keldami gyventi j naują 
vietą būtinai išarksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Viskas ko reikia, pa
imkit už centą atvirutę ir 
įrašę savo vardą ir pavar
dę ir naują antrašą, siųs
kit “Dirvos” Administraci
jai, Cleveland. Ohio.
PAJIEŠKAU savo pusbrolius 

Aleksandrą ir Izidorių Vainau
skus. Tauragės aps., Upynos 
par., šurpiškio kaimo. Prašau 
atsišaukti. (27)

Uršulė Bernikaite 
534 E. 143 St. Cleveland, O.

tu ir kt.) tai Dr. Basanavičius 
su juo susirašinėdavo per ki
tus asmenis.

Pirmutiniame savo laiške J. 
Bagdonui Dr. Basanavičius ra
šė abejonę ar užsienyje gyve
nanti Lietuviai galės parodai 
parinkti gerų eksponatų. Ki
tame laiške Dr. Basanavičius 
dėl uždraustos Lietuvių spau
dos taip išsitarė: “Sunku pati
kėti kad Paryžiaus Parodoje 
išstačius Lietuvių uždraustas 
knygas galima bus priversti 
nusileisti Meškorių kad grąžin
tų jis spaudą” (suprask: Ru- 
sas-maskolius).

Pagaliau viename laiške Dr. 
Basanavičius pasisako kokius 
žemėlapius ir diagramas reikė
tų išstatyti Lietuvių skyriuje. 
Jis siūlė išstatyti 11—13-to 
amžių istorinius žemėlapius, 
Lietuvos žemėlapį Algirdo 
ir Vytauto laikais, ir pagaliau 
vieną žemėlapį prieš Lietuvos 
susijungimą su Lenkija. Be 
to, sakė Dr. Basanavičius, Lie
tuvių skyriuje turėtų kaboti 
Vytis ir scheminis žemėlapis 
vaizduojąs iš kokių valstybių 
į Lietuvą pareina spauda.

Ir taip, schematiniame že
mėlapyje buvo nubraižyta Lie
tuva ir kitos valstybės kurio
se buvo spausdinami Lietuviš
ki laikraščiai. Tas žemėlapis 
atrodė gana originaliai. Iš 
Amerikos, Šveicarijos ir Mažo
sios Lietuvos spindėjo gelsvi 
spinduliai į musų pavergtą 
Lietuvą. Prie spindulių buvo 
surašyti Lietuviški laikraščiai 
einanti užsieniuose.

Gana įdomu kad greta su
krautų Lietuviškų knygų, bu
vo pakabinti musų visuomenės 
veikėjų portretai, tų veikėjų 
kurie daugiausia kovojo su ca
ro valdžia dėl uždraustos Lie
tuvių spaudos.

Lietuvių skyrių Trocadero 
Rūmuose lankė daug žymių 
pasaulio mokslininkų, kurie tu
rėjo progos įsitikinti kad Ne
muno upyne gyvena visai skir
tinga nuo Slavų Lietuvių tau
ta.

Prancūzai, o ypač T'rocadero 
Muzejaus administracija, buvo 
labai patenkinti kad Lietuviai 
šiam muzejui paliko keliolika 
geresnių eksponatų (tautinius 
rubus, kankles, kt.). 1909 me
tų Paryžiaus Paroda Lietuvių 
tautai atnešė nemaža naudos.

Tsb.

PALAIMA ATEIS PER 
ŽYDU TAUTĄ

Mes žinom kad atitaisymo 
darbas turi pirma prasidėti 
žydų tautoje ir per juos atei
ti išganymas visam pasauliui. 
Marija paėjo iš Žydų tautos, 
Juozapas taipgi žydų tautos. 
Jėzus iš žydų, apaštalai buvo 
Žydai. Dešimts Prisakymų bu
vo duota žydams. Abraomui 
Dievas pripažino visą pasaulį. 
Tą parodo Šv. Raštas, 1 kn. 
Maižiaus, 22: per. 15, 16, 17 e.

Šv. Raštas sako kad Jeruza- 
lis bus Dievo sostinė ir iš te
nai išeis Dievo įstatymai visam 
pasauliui. Senovės pranašai 
bus Jeruzalyje, per juos bus 
įsteigta Dievo karalystė ant 
žemės.

Mes drąsiai galim tikėti kad 
karalijos darbas prasidės Jeru
zalyje. Mums tą parodo Bib
lija : Izaias 2: per. 3 e. ir 27: 
per. 13 e. Zaharias 14: per. 
17 e.

Jeruzalis bus valomas ir 
šveičiamas pirm negu bus pa
darytas pasaulio sostine, da
bartinėje tūkstantmetinėje ga
dynėje kurioje mes gyvenam. 
Kelių metų laiku jis bus ant 
tiek pagerintas kad bus gali
ma jame gražiai gyventi: te
nai bus Dievo sostinė ir iš ten 
išeis Jo įstatymai. Matote, da
bar Žydai gryžta tūkstančiais 
namon, šv. Raštas parodo kad 
Palestinos žemės susilauks di
delių palaimų Žydų tautoje. 
Čia nekalba kad Romos ar ku
ri kita tikyba susilauks palai
mų, bet tik žydai, su kuriais 
Dievas padarė derėjimą: tai 
yra išrinkta tauta. Brangus 
prieteliai, skaitykit šv. Raštą, 
Bibliją. S. B. S. D.

Skelbia W. F. S. K. 
1150 E. 76 St. Cleveland, O,

(Skelbimas)

MYOPIA — TRUMPAS RE
GĖJIMAS

Trumpo regėjimo akys yra 
naujos mados akys, pritaikin
tos prie dabartinio gyvenimo, 
kuris reikalauja skaitymo ir 
įtempimo akių darbe.

Daugiausia trumparegių ma
tosi žydų tarpe, nes jie ilgiau
sia yra naudoję raštą. Gali
mas dalykas jog jų raštas 
taipgi suteikia palinkimą prie 
artimo regėjimo. Kaip ten 
nebūtų, bet tankiai duodasi 
matyti žydas skaitant laikraš
tį prikišęs nosį yrie popieros.

Žmogus su trumpu matymu 
nemyli medžioti: jis nepamato 
zuikį, jei bent jam užmina ant 
uodegos. Net ir sportas jiems 
nelabai rupi — daug dalykų 
jie pražiūri, ką tolyregė akis 
pamato.

žmonės su trumpu regėjimu 
mėgsta skaityti — jie yra ge
riausi laikraščių rėmėjai.

Daugel mokytojų turi trum
pą regėjimą: jie mėgsta skai
tyti, jų akys taip nepavargs
ta, jei bent turėtų astigmatiz- 
mą — tuomet ir trumpos akys 
pavargsta.

Didžiausia bėda trumpare
giams yra važiavimas automo
biliu. Jie nemato aiškiai to
liau savo nosies, kas dedasi ant 
kelio jie mato per ukus. Jie 
patenka į daugybę nelaimių.

Šiandien daugelis valstijų 
reikalauja nuo autombilių val
dytojų gero matymo, kitaip 
reduoda leidimo.

Su stiklais-akiniais diduma 
trumparegių akių duodasi pa
daryti normalėmis.

Dr. Matulaitis (Lait.)

Skaitykit ★ Skaityki
“VIENYBĖ”,
“MARGUTIS”, 

“AMERIKOS LIETUVIS”

Duokit Akims Gana
Šviesos

Jeigu jūsų akys butų tobu- 
lios jus nesiraukytumet saulės 
šviesoje, sako pranešimas iš
leistas Akių Saugos Tarybos.

štai keletas keistų bet tikrų 
faktų apie tai. ‘

Jeigu jus skaitot dienos lai
ku, toliau nuo lango, ir laikas 
nuo laiko pakeliat akis pažiū
rėti į dienos šviesą, akys nu
vargsta labiau negu skaitytu- 
met prie prastos dirbtinos švie
sos.

Jeigu skaitot vakaro laiku 
prie vienos mažos lempos, kai 
visas kambaris tamsus, jusi} 
akys nuvargsta labiau negu 
kai visas kambaris butų gerai 
apšviestas. To priežastis yra 
ta, kad kaip tik jus pakeliat 
savo akis nuo skaitymo pažiū
rėti j dienos šviesą arba tam
są, akių muskulai turi įsitem
pti prisitaikymui prie šviesos 
ar tamsos.

Tiesa kad akys visada prisi
taiko prie įvairių sąlygų, bet 
milijonai ir milijonai tokių pri
sitaikymų jas nuvargina ir ga
dina.

Nežiūrint kokios geros akys 
butų, bet jus nuvarginsit jas 
naudodami darbui iš arti, kaip 
skaitymui, siuvimui, prie men
kos šviesos.

Taigi, būtinai reikalinga kati 
kaip vaikai taip ir suaugę tu
rėtų atsakančią šviesą skaity
mui, studijavimui ir darbui ku
ris reikalauja matymo iš arti.
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VISOKIOS 
APDRAŲDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkitės į mane 

Gyvasties A pd raudai (l.ife Ins.) 
patelefonuoki! paaiškinimui.

, Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 

į nuo sužeidimų ir parūpinu kito- 
j kią apdraudę. Jeigu baigiasi jū

sų apdrauda ant namo ar kitko 
duokit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 Superior Av. (viršuje) 

Telefonas Jlllnd. 5699
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Dovana Kuri Pralinksmins
Birželio Nuotaką!

Puiki, nauja Akis Saugojan
ti Lempa pralinksmins Bir
želio nuotaką jos vestuvių 
dienoje. Ir žmona, kuri bu
vo nuotaka pirmiau buvu
siais Birželiais, pradžiugs 
gavus tokią dovaną savo 
sukaktuvėms!
Akis Saugojanti Lempa be 
to bus vertingiausia dova
na dėl “shower”, puiki do
vano nuo nuotakos ir jau
nikio tėvų. Taip pat pui
ki dovano nuo vyro savo 
žmonai jos sukaktuvėse.

Duokit Akis Saugojančią 
Lempą!

DAUGIAU UŽ 
JŪSŲ PINIGUS 
Elektriška Dovana — 
ar tai butų Electriškas 
Roaster, ar Refrigera- 
torius, Pečius ar koks 
kitas padaigas, arba ir 
Akis Saugojanti Lempa 
yra labiau pageidauja
ma ir labiau įvertinama 
DABAR negu kitados 
kada. Visos Akis Sau- 
gojančios Lempos, skai
tant pagerinimus, atsi
eina pigiau; ir prie to 
sumažinta elektros jie- 
gos kaina atsieina pi
giau jų operavimas.

THE ELECTRICAL LEAGUE
18th Floor « Midland Building • CHerry 2535

G lVE E L E C TRIO
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VISOKIOS
ŽINIOS

PLIENO STREIKO tai
kymo taryba atvyko į Cle
velandą pradėti tarybas ir 
kaip galima greičiau baigti 
streiką. Valdžia paskyrė 
tris asmenis, pribuvo ir vy- 
riausis streiko vadas John 
L. Lewis.

Šios tarybos, apima ketu
rias nepriklausomas plieno 
išdirbystės: Republic, In- 
land, Youngstown Sheet & 
Tube, ir Bethlehem korpo
racijas.

Sustreikavo trys Cleve- 
Jand Worsted Mills Co. 
audinyčios — viena Cleve
lande ir dvi Ravennoj — 
viso apie 3.200 darbininkų. 
Reikalauja pripažinimo u- 
nijos, daugiau mokesties ir 
40 valandų darbo savaitės.

Taipgi streikuoja mezgi
mo dirbtuvių darbininkai.

Birželio 18 d. baigėsi 
White Sewing Machine Co. 
darbininkų streikas, darbi
ninkai laimėjo.

Fisher Body Co. dirbtu
vė po trumpo sulaikymo 
darbų, šiose dienose vėl 
pradėjo daugiau dirbti.

Clevelande pradėjo veik
ti vandalai, kurie kovoda
mi tarp savęs gadina nau
jai nudažytus namus, ap- 
liedanli kitokiais dažais, ir 
automobilius apliedami ga
dinančiais chemikalais. Po
licijos Kapitonas John Sa- 
vage (Lietuvis) atsišaukė 
j miesto gyventojus steng
tis suteikti kilniausias ži
nias apie ri {us Huziiirė- 
tus niekšus, kurie bus su
imami ir baudžiami.

SMARKUS lietus, perku- 
kunija ir audra pereitą 
sekmadienį Ohio valstijoje 
padarė daug nuostolių, už
mušta 5 asmenys. Pačiam 
Clevelandui teko tik daug 
lietaus, kitur buvo ir ledų, 
ir audra sugriovė kelis de- 
sėtkus namų.

Birželio 21 d. buvo il
giausia ir slapiausia, nes ir 
pirmadienį buvo daug lie
taus, ir po lietaus vakare 
oras atvėso.

P r i ė mė gubernatoriaus 
biudžetą. Columbus, O. — 
Birželio 22 d. valstijos at
stovų butas priėmė guber
natoriaus Davey’s $91,000,- 
000 biudžetą. Senatas ne
sutinka ant tos sumos, sa
ko ji perdidelė.

Clevelande uždrausta sa-
Hunuose ir kitokiose užei
gose lošti bingo. Kurie to 
nepaklausys gaus suspen- 
vimą savo gėrimų leidimų.

Metinis Piknikas
Rengia

Dr. V. Kudirkos P. Dr-ja
Pelnas skiriamas pastatymui Clevelando Lietuvių 

Darželyje Dr. Vinco Kudirkos Paminklo

Sekm. Birželio-June 11
Machutos Darže

Prie Green Road — i pietus nuo Euclid Avė. 
★ ★

ŠOKIAMS GROS JONO APANAIČIO ORKESTRAS.
ĮŽANGA YPATAI TIK 25c.

Visus ųžkviečia Rengimo Komisija.

Ekspozicijos Karalaitė” Įteikia Vaciui Vėliavą

Didžiųjų Ežerų Karalaitė, P-lė 
Margaret Meck, įteikė nauja 
vėliavų Kompanijai C, 11-tos 
United Statės Infanterijos, Vė
liavos Dienos ceremonijose Di
džiųjų Ežerų Parodoje Cleve
lande. Ji šiame vaizde matoma

JIEŠKOS GASO po eže
ru. Clevelando miesto val
dyba kovodama prieš auk
štą gaso kainą, negalėdama 
gaso kompaniją priversti 
kainą sumažinti, dar kom
panijai pareikalavus dau
giau negu ji dabar gauna, 
partraukė iš Detroito gaso 
žinovą inžinierių ištirti kas 
galima butų padaryti įs
teigimui miesto gaso (pa
našiai kaip miestas turi 
elektros gamyklą). Tas in
žinierius pareiškė kad yra 
galimybė rasti gaso čia pat 
prie Clevelendo, po Erie 
ežero dugnu. Jis patarė 
miestui gauti teises prie 
to gaso jeigu jis bus atras
tas, kad niekas kitas nepa
sisavintų. Tada gasas bu
tų visai pigus.

Ohio Republikonai pra
dėjo savo atsipeikėjimo va
jų. Atlaikė suvažiavimą, 
kuriame padarė keletą ta
rimų, kurie žymiai skiriasi 
nuo pirmiau buvusios jų 
platformos. Dabar jie da
rosi liberališkesnę platfor
mą ir rengiasi ateičiai.

C 1 e v e lando gatvekariu 
kompanijai panaikinus sa
vaitinius pasus, žymiai su
mažėjo jos ineigos. Dabar 
kompanija nori sumažinti 
patarnavimą leidžiant ka
rus rečiau. 

su Kapitonu Don Riley ir bu
riu kareivių kariškoje stovyk
loje Ekspozicijos plote. Ta ka
reivių kuopa kasdien atlieka 
tam tikrus manevrus Ekspozi
cijos ribose, kas tęsis iki Paro- 
ros uždarymo Rugsėjo 6 d.

KUDIRKINES PIKNI
KAS BUS DIDELIS 

IR SMAGUS

Šis yra paskutinis praneši
mas reikale Dr. Vinco Kudir
kos pikniko. Kaip žinote, Ku- 
dirkinės piknikai visuomet bū
na skaitlingi, vieni tik nariai 
su savo šeimomis pripildo so
dą. o kur dar pašaliniai!

Na o kada tik piknikas bū
na skaitlingas, visi jaučiasi 
smagiai, ir rengėjai ir dalyviai.

šio pikniko visas pelnas yra 
skiriamas pastatymui Dr. Vin
co Kudirkos paminklo Lietuvių 
Kultūriniame Darželyje.

Kad šis užsibrėžimas butų 
pasekmingas, tai visiems žino
mas vietos laikrodininkas Izi
dorius Šamas padovanojo net 
$50 vertės dovanų, kurias šia
me piknike gaus tie kurie atsi
veš savo tikietėlius, taigi ne
palikit jų namie. Jeigu kam 
butų svarbi priežastis neatvyk
ti į pikniką, tuos dovanų tikie
tėlius perduokit tam kas į pik
niką važiuoja.

Na o visi kurie turit paėmę 
pardavinėjimui tuos tikietė
lius, bukit geri negrąžinkit ne- 
išparduotos knygutės. Šiais 
laikais nėra taip sunku su de
šimtuku prisidėti kad ir kož
nam šeimos nariui. Kiti šiam 
tikslui aukoja labai daug kaip 
laiko taip ir pinigo, palengvin- 
kim jiems tą sunkia naštą vi
si prisidėdami nofs keliais cen
tais.

Piknikas bus ,sj sekmadienį, 
Birželio-June 27 d., Mačiutos 
Darže, prie Green Road, į pie
tus nuo Euclid Avenue.

šokiams gros Apanaičio or
kestras. Įžanga tik 25c., prie 
to dar bus ir dovana.

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
neišskiriant ir profesijonalus.

Rengimo Komisija.

TMD. NARIAMS
TMD. 20 kuopos susirinki

mas bus penktadienio vakare, 
Birželio 25, nuo 7:30 valandos, 
“Dirvos” redakcijoje. TMD. 
nariai ir norinti prisirašyti ma
loniai kviečiami atsilankyti.

šis susirinkimas bus labai 
svarbus, nes bus renkami de
legatai j TMD. seimą ir pada
romi įnešimai. TMD. seimas 
atsibus Liepos 4 d. Chicagoje.

Kviečia Valdyba.

BENDRAS Komisijos susi
rinkimas Lietuvių naujos pa
rapijos draugijų rudeninio se
zono programui ruošti atsibus 
Birželio 29 d., vakare, Derių 
namuose, 1362 E. 170 St.

P. štaupas.

The improvement in the world’s 
economical situation, which vvas felt 
lašt year, has also touched Lith
uania. Comparing the first ųuarter 
of this year vvith the corresponding 
period of lašt year there is a notice- 
able riae in prices of agricultural 
produets and of some of the in
dustry manufactures. Of industry 
manufactures. vvhich have risen in 
price, may be mentioned those ta
leriais connected with building, Such 
as iron and iron manufactures. and 
timber material. The rise in the 
price of these materials vvas es 
pecially felt by town people.

The rise in the level of prices 
sorely struck the mass consumer, 
therefore commencing from the 
month of February the vvages of 
vvorkmen were inereased from 5 to 
15 per cent. • Commencing from the 
month of April the salaries of 
the lower categories of government 
employees were also slightly in-

Hovvever the largest- consumers 
in Lithuania are the village people. 
From the purchasing capacity of 
these people depends to a large 
extent the volume of the turnover 
in the branches of trade and in
dustry. During this year the pur
chasing capacity of the peasants 
has greatly inereased, therefore hav- 
ing a larger demand for fertilizers, 
more concern is being paid to the 
redeeming of lagging debts, and de- 
posits in credit institutions are in- 
creasing.

PRESENT STATĖ OF LITHUAN- 
IAN AGRICULTURE

Notvvithstanding the improvement 
in the economical situation of the 
country, Lithuanian agriculture hus- 
bandry this year is greatly ham- 
pered by the unfavourable harvest 
yield of lašt year. On account of 
the shortage of feeding stuffs, the 
expansion in animal breeding has 
been checked. In some regions the 
produetion of butter has also de- 
creascd. During spring a shortage 
of barley and oat seeds was felt in 
some parts of the country, and 
there cultures had to be imported 
from abroad. The inerease in corn 
prices has made itself felt in the 
pig-breedinę business, which dur
ing the past years has narrovved 
down, notvvithstanding the fact that 
all pigs brobght to the buyingtcen- 
ters are bought and higher prices 
are being paid.

The area under seed this year 
compared with that of lašt year is 
almost unchanged, only that of oats 
is slightly less. Owing to unfav
ourable vveather conditions during 
April, from '5 to 10 per cent of rye 
and from 10 to 20 per cent of 
wheat cultures were destroyed. Com
pared vvith that of lašt year the 
wheat areą destroyed this year is 
greater.

A t the beginning of May the sur- 
plus stoeks of corn were consider- 
ably reduced, rye and wheat being 
twice less than those of lašt year, 
while those of summer corn have 
been exhausted. The reserve stoeks 
of flax are also less than lašt year.

TRADE AND INDUSTRY
Trade during this year is pro- 

ceeding normally and has a ten- 
dency to inerease. There is a not- 
ed inerease in the purchase of ag
ricultural reųuirements. The corn 
market, which had a strong ten- 
dency vvas comparatively very live- 
ly.

Some of . the-branches of industry 
are working more than usual. The 
flax factories have had a good year. 
The leather making industry’s out- 
put is greater than that of lašt 
year. The brick work3 have re
ceived orders, which vvill keep them 
busy during the whole senson. The 
saw mills have been working nor
mally. The Klaipėda saw mills, cel-

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

Kainas nuo $1.45
PUIKIOS TIKROS $0-95 

PANAMA 
SKRYBĖLĖS

GRAŽIOS SLACKS $1.50 
(ir daugiau) * 

Vasarinės skalbiamos kelinės

BROADCLOTH SHORTS 
apatinės kelnaitės 3 už $1.00 

Duodam EAGLE STAMPS Duodam 
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampu knygeles.

THE KRAMER & REO CO.
7002 Superior Avė, Kampas Giddings Rd.

lulose and ply wood factories were 
especially busy, having worked about 
15 per cent more. The corn mills 
had less work. On the whole those 
branches of industry are working 
more, which are dressing raw ma- 
terial for export or are working 
for the building industry.

Winner — De-Lovely
Miss Alyce Erkman, 2178 W. 93d 

street has just recently returned 
from a three-day prize winning 
trip to New York. Alyce, Lith
uanian, and very very beautiful, 
was seleeted as the eurrent “Blond 
of the Month” in the nationwide 
contest for beautiful blonds con- 
dueted by a New York concern.

Miss Erkman is an employee of 
the Ohio Bell Telephone Co., and 
the daughter of Mrs. Anna Marsh, 
a ‘Dirva’ subscriber.

Lithuanians in Unusual 
Lines

By P. W. URBAN

It is not surprising to find Amer- 
ican-born Lithuanians in practically 
every walk of life. Bored by the 
daily grind of common toil in fac
tories, offices and minės, many seek 
something in other fields of human 
endeavor. And generally they suc- 
ceed and get up a rung or two, 
vvhile some hit the top.

Jimmie Miller (Milius), vvho re- 
sides in Cleveland, is tops in deep 
sea diving and smoke stack paint- 
ing . . . Recently he married -
To his credit belong salvage work 
on the Morrovv Castle, repair vvork 

•on Radio City’s anterina, diving in 
Cuba, to mention a fevv. While in 
Havana he dropped in a svvanky 
cafe and found the proprietor vvas 
Lithuanian . . .

Travels by plane. For a partner 
he has a vvitty Irishmen by name 
of Mr. Monk. Their work involves 
the lovvest depths and the topmost 
heights. Miller is a no mean -aero
bai, and Monk is one of the wit- 
tiest of Irishman. At the Bacchus 
Cafe this scribe found him once 
sitting in a durk corner and eating. 
Query, why the dark corner? Monk 
replied: “I’m afraid my shadovv 
vvill ask me for a bite if I šit in 
the light” . . .

▼ sr ▼

Some of you readers who have 
attended in re’cent years the Rig- 
ling Bros.’ Circus may have pur- 
chased a tiekei from a Lithuanian 
ticket seller. It vvas the late Wil- 
liam Augustitis, who dicd at the 
General Hospital in Boston, May 
20th lašt, age 35.

He had been vvith the circus for 
the lašt eight years and vvas knovvn 
to the circus folks as Clovvn Au
gustitis. His body vvas shipped to 
Peru, III. and interred in St. Ann’s 
Cemetery. He is survived by his 
mother, Mrs. Elsie Augustitis, and 
three brothers; Paul, Charles and 
Frank.

▼ ▼ v

At the Johnny J. Jonės Exposi- 
tion in Johnstovvn, Pa., John On- 
neallas, vvho is talker for the Gay 
Nevv Yorkers shovv, may be a Lith
uanian vvith the surname Jonylas.

Also at the Crystal Exposition 
Shovvs held in Marion, Va. one 
comes upon another person, presu- 
mably a Lithuanian, bearing the 
name Stanley Siscavage. We have 
šeškevičiuses among Lithuanians. 
Many Lithuanian surnames ending 
in —evičius are generally Eng- 
lisized — avage. Siscavage is sec
retary of the Shovvs.

| Padidink Savo Ineigas |
- $1.95 - $2.45
POLO MARŠKINIAI $1 .00 

įvairiose spalvose
KAKLARAIŠČIAI

Gražus šilkiniai J 
2 už $1.00

PUIKIOS KOJINĖS .... 25c 
Pasirinkimas visokiausių 

spalvų ir marginių ‘

LIETUVIŲ BANKE už Taupymo Padėlius mokės 
Jums nemažiau kaip 3-čią nuošimtį.

Pradėk Taupymo Sąskaitą DABAR!
Lai jūsų pinigai duoda jums nepaprastų ineigų.

LIETUVIŲ BANKE padedami pinigai kiekvieno 
indėlininko yra apdrausti nuo $1.00 iki $5,000 per 
Federal Deposit Insurance Corporation.

I THE LITHUANIAN Į 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
| 6712 Superior Avė. Telef. HEnd. 2498 |
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Oh, vvould that I could poetry vvrite!
I tned and tried and gavę up in despair, 
My thoughts rose likę the aurora’s light, 
Būt spread, dvvindled, vanished to thin air.

Tried seratehing my head, then biting my nail, 
I scribbled, corrected, erased and refined, 
Inserted, enlarged, diminished, interlined — 
T’vvas no utie! Fate decreed that I fail.

Oh vvould that I could poetry vvrite,
In undying vvords of the music and light, 
To be found in nature’s unceasing display 
Of her provvess and skili beheld every day.

Oh vvould that I could, nature portray,
In her various, capricious, tempestuous moods, 
Mournful and sad, or cheerful and gay, 
Or sulky vvhen over her troubles she broods.

Oh vvould that I could būt vvrite a eonnet,
A pieture in miniature painted vvell.
Guess more is needed than vvhat's neath my bonnet, 
Such a feat to accomplish and others excel.

A ballad, a poem most simple and short,
An ode expressing exalted emotion,
An elegy dealing- vvith death in solemn sort
Ah vvell — ‘tis not for me to have such notions.

Oh 'vvould that I could poetry vvrite,
Inspiring as Wordsvvorth’s imperishable verse,
Or as in Cotter’s Saturday Night, 
The eozy, homely, peasant scenos nurse.

Wilma Gudžunas - Detroit, Mich.

Cultural Garden Picnic 
SuccessfuI

Sponsoring pienies this year is 
certainly a nerve-vvracking job. A 
job that can be successful ly com- 
pleted only after vveeks of finger- 
crossing, and praying that it vvon’t 
rain., Such vvas the opposition to 
the picnic sponsored by the officers 
and committee of the Cleveland 
Lithuanian Cultural Garden, lašt 
Sunday, June 20th.

The affair vvas fairly vvell at
tended despite rainy vveather pre- 
vious and threatening clouds on the 
scheduled day. Those optimistic 
folks vvould attended vvere greeted 
by fair vveather until evening, in 
addition to a nicely situated picnic 
grounds.

Fun and merrymaking vvas gen- 
erously indulged in, by both young 
and old. Dancing to the music of 
Johnny Apanaitis’ Orchestra pro- 
vided the air of gayėty for the en
tire crovvd. Reasonably priced re- 
freshments also added to the zest, 
of a general good time.

JACK GANSON
OUTSTANDING WRESTL1NG 

PROMOTER
Jack Ganson, Lithuanian mateh- 

maker, is at the present time look- 
ed upon as one of the outstanding 
Wrestling and Sports Promoters in 
the United Statės and Canada. He 
has the vvorld’s champion, Yvon 
Robert under contract to vvrestle 
exclusively for him, in addition to 
40 other renovvned vvrestlers.

Although vvorking practically 24 
hours a day, Jack štili finds time 
to keep abreaet vvith his Lithuanian 
countrymen and affairs edneerning 
his native land here and abroad.

So interested in Lithuanians is he 
that he extends a cordial invitation 
to all those desiring to visit Mon- 
treal, to look him up. He vvill be 
only to happy to vvelcome and ac- 
ųuaint the visitors vvith the city.

Taisom ir Naujinam 
Rakandus

SPECIALIAI 2 šmotų setą 
uždengiant naujai už $35 ir 
aukščiau. Paduškaitės ap
dengiamos naujai už $1.50 
ir aukščiau. (30)

Mordus Upholstering
Shop

6905 St. Clair Avenue 
HEnd. 6519

RICHM AN
BROTHERS

Sport Coats

Flannel
Trousers

Never before, vvere 
sport coats as attractive 
or as popular as they 
are this summer. Nevv 
materials, new pat
iems and new models 
abound, and our selec- 
tion includes them all.

Our trouser assortment 
is equally large and 
varied, and includes the 
favorite checks, stripes 
and novelty designs 
as we!l as solid colors.

Richman Brothers 
CLOTHES MAKERS SINCE 1879 

Trys Clevelando Parduotuvės 
736 EUCLID AVĖ.

PROSPECT, Kamp. ONTARIO 
-5716 BROADWAY

GERAS MĖSININKAS 
dešrų dirbėjas arba delicates- 
sen biznio žinovas reikalingas 
susidėti į gerą mėsos biznį 
partneriais, turi turėti pinigų. 
Klauskit informacijų “Dirvoj” 
ENd. 4486. (26)

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas; 
platinkit ją tarp savo draugų.
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