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Kovo 8-9 d. rytines vai 
stijas užklupo smarki au
dra su sniegu, kurjs užver
tė kėlius ir gatves.

Nuo to paėjusių priežas
čių žuvo apie 25 žmonės.

Ta sniego pūga.ištiko ly
giai per 53-čias metines su
kaktuves, kitos tokios pū
gos įvykusios 1888 m.

įvejamų Reikmenų 
įjausių Skrybėlių 
TOMIS KAINOMIS!

rtas nuo 1918 metucvyks ą at 
kolonijini

Bet jeigu, tais planais ne
laimės, tada jau turės sek
ti pralaimėjimas.

AFRIKOJE, 
tinai užkariavo 
malilandą. 
kad . jurose

Amerikoniškų laikraščių 
korespondentas? Virgil Pin- 
kley rašo kad Hitleris tiki
si laimėti karą į šešis mė
nesius nuo dabar. Jis esąs 
pasiruošęs dideliems puoli
mams Anglijos, kuriuos ir 
pradėsiąs greituoju.

Jis turi mintyje veržtis 
per Ispaniją link Britų di
džiosios tvirtovės Gibralta
ro, saugojančio ineigą į Vi
duržemio jurą.

Jis mano pulti Anglus 
per Turkiją ir Artimus Ry-

, Naujiems Pavasariniams 
iu atsiunčiamos —

VAIKAMS

RUSIJA TIK ŽIURI
IR DREBA

SIŪLO GRAIKAMS
TAIKYTIS

Britai ir Norvegai už
puolę netikėtai Lotofen sa
las netoli Norvegijos, kur 
Vokiečiai laiko savo sargy
bas, nuskandino 11 laivų 
ir paėmė 225 nelaisvių.

PRANCŪZAI neteko su- 
virš 100 savo prekinių lai- 
vif po pasidavimo Vokieti 
jai. Dauguma tų laivų pa 
grobti Anglų.

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose ---------
Kanadoje ir Meksikoje ---------

CLEVELAND, OHIO

22-50
and 27.50

sulaikė laikraštį. Pitts- 
cgh, Pa. — Sustreikavus 
tustuvės d a r bininkams, 
’ėjo būti sulaikyta leidi
es Morning Post-Gasette 
jnraščio.

Mirė McNamara.
McNamara, unijos 
nuteistas kalėti iki 
galvos už 1910 metais su- 
dinamitavimą Los Angeles 
Times laikraščio budinko, 
Kovo 8 d. mirė San Quen
tin kalėjime.

HITLERIS LAIMĖ 
SIĄS Į 6 MĖNE

SIUS

GRAIKAI vis pasekmin
gai veikia prieš Italus Al
banijos kalnuose. ' Susirė
mimuose jie suima šimtus 
Italų kareivių nelaisvėn.

Kovo 10 d. mūšiuose pa
imta apie 2,800 nelaisvių.

Italų spaudą ramina sa
vo žmones tikrindama kad 
i pavasari Italai pradėsią 
smarkius puolimus Graikų 
toje pačioje Albanijoje.

Per Vasario mėnesi Ita
lai turėjo nuostolių 12,873 
užmuštais, 2,286 sužeistais 
ir 5,590 dingusiais.

Graikai skelbia kad Ita
lija panešė nuostolių apie 
120,000 vyrų kare prieš 
Graikus.

Washington, Kovo 12. — Prezidentas Roosevelt va
kar pasirašė Anglijai gelbėjimo bilių, ir tuojau patiekė 
Kongresui prašymą skirti $7,000,000,000 vykdymui Bri
tams gelbėjimo programo. Tai yra didžiausias taikos 
meto vienkartinis pinigų reikalavimas kada nors buvęs 
Amerikos istorijoje. Visoje šalyje pradės smarkiau ei
ti darbai ir spartus vykdymas Amerikos gynimo progra
mo greta su teikimu pagalbos 'Anglijai visokiomis karo 
reikmenimis.

KAUNO audiniii fabrikams 
Įsakyta gaminti tik 6 
šių audimų. Pirmiau 
buvę gaminama iki 
įvairiausių audinių.

MASKOLIŲ užimtoje Lietu
voje tikrieji šeimininkai yra 
ne okupantams parsidavę Pa
leckiui, Gedvilai ir dar saujelė 
Lietuviškų komisarų, bet iš 
Maskolijos atgrusti Rusai. Prie 
kiekvieno Lietuviško komisaro 
yra priskirti maskoliai, kurims 
suteikta tiktai komisarų pava
duotojų titulai. Visos “laisvo
sios” Lietuvos valdžia yra tų 
Rusų tvarką vykdančių sveti
mu rankose.

/eikina\bazę. Šie vyra: 
Lietuviu>^fe»l^

ssties
į savaičių apmokamų ato 
;ogų.

Belgradas, Jugoslacija.— 
Sovietų Rusija nežino ko 
griebtis ir ką daryti Vokie
čiams Įsiveržus į Balkanus 
ir net grasinant užpuoli
mu Turkijos ir Graikijos.

Sovietai jau pasiuntė sa
vo sustiprintas ' kariuome
nes į Turkijos pasienį per 
Kaukazą.

Sovietai turi laikyti di
deles kariuomenes Lietuvo
je, Lenkijoje, prie Rumuni
jos sienos, ir dabar Kauka-

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

a šiuo žiemos laikotarpiu

KŪPANT PINIGUS

Washington, D. C. — Kovo 8 d. po didelių trukšma- 
vimų ir trukdymų,. Senate priimtas Roosevelio skolini- 
mo-nuomavimo bilius. kuris suteikia galimybes Ameri
kos valdžiai teikti visą pagalbą Britanijai ginklais ir 
maistu ir kt. reikmenimis, kas tik reikalinga kare prieš 
Ąšies dikta.torius. Bilius praėjo 60 halsais prieš 31.

Šis istoriškas tarimas sukėlė tiek žingeidumo kaip 
1917 metais kuomet buvo paskelbta Vokiečiams karas.

Nekurie užsispyrėliai senatoriai skelbia buk Ame
rika įsikiš arija bus Įtraukta į karą bėgyje 6 mėnesių.

Sulyg to biliaus, Amerikos karo ginklų sandeliai ir 
karo laivu dirbtuvės ir viskas kitkas bus naudojama pa
gelbėjimui Anglijai nugalėti Vokiečius ir Italus.

Daihuodafmi pašiepimui 'Vokiečių Australijos kareiviai at 
abenti į Sip'Rapore sustiprinimui Britų apsigynimų.

“Berlin or Bust” was the chant of these crack Australian troops as 
they arrived-in Singapore to strengthen the British defenses. They were 
equipped with great numbers of fighting planes and bombers.

Prez. A. Smetona 
Atvyko

NEW YORK, Kovo 10. — 
Lietuvos Prezidentas A. Sme
tona atvyko šiądien iš Brazili
jos, iš Rio Janeiro. Jį pasiti
ko gausi minia Lietuvių, kurie 
susirinko prie laivo iš plačios 
New Yorko apielinkės.

Su Prez. Smetona atvyko jo 
žmona, ponios Jadvygos Tube- 
lienės sesuo, kuri jau pirmiau 
atvažiavus Amerikon.

Atvažiavo ir Smetonos sūnūs 
Julius su savo žmona.

Pereitą savaitę Romoje 
mirė buvęs Ispanijos kara
lius Alfonsas, 55 m. amž.

New York. — United Mine Workers of A. vadai pa
reikalavo pakelti angliakasiams po $1 dienai mokesties 

daugiau tas apima 450,000 kasyklų darbininkų._______

linger Rogers, who won the an
al AcAdemy of Motion Picture 
ts and Sciences award for her 
rformance in “Kitty Foyle,” and 
mes Stewart, who was voted 
10’s outstanding actor for his work
“The Philadelphia Story.”

vaupjiuuSiOs kasos, o j.ju 
tą Įsteigiama maskoliškos, Ku
rios rinks Lietuvių pinigus ir 
i Rusiją siųs. Bet vargu mas
koliai ką laimės, įvedę Lietu
voje badmirio gyvenimą iš mo
kamų atlyginimų, turint galvo
je pragyvenimo brangumą.

The first U. S. army transport since 1918 has just landed IŲ 
at the Boston army base. Some of the 1,200 are shown abovie 
from the troopship General Hunter Liggett en route to Cairf 
and Fort Devens. These men have just completed five wei 
maneuvers in the Caribbean.

Europos nuo karo nu
kentėjusių žmonių šelpi
mui Amerikoje jau surink
ta virš 23 milijonai dolarių

PAVERGTOS Lietuvos žmo
nės pirmą kartą viešai apie 
“tovaričš” Gladkovą patyrė 
per bolševikų revoliucijos su
kaktį Lapkričio mėn. Kaune, 
kada Į sukaktuvių minėjimo 
prezidiumą buvo paskirtas ir 
“tovarišč” Gladkov, kuris bu
vo perstatytas kaip vidaus rei
kalų komisaro pavaduotojas. 
Iki tol buvo žinoma kad vidaus 
reikalų komisaras yra A. Gu- 
zevičius, dar jaunas vaikinas. 
Tik staiga patirta kad “drau
go” pavaduotoju atsiųstas iš 
Maskvos Gladkov. Tas “tova
ričš” yra tikrasis “laisvos” 
Lietuvos valdovas, šnipų orga
nizacijos vadas, kuris sauva
liauja su Lietuvos gyventojais 
kaip jam patinka.

Iš ‘Bulgarijos skelbia kad 
Vokiečiai sutraukę 150,000 
savo kariuomenės 
jos pasienin 
iai baigti kj
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Per Sausio mėnesį viso
je šalyje trafiko nelaimė
se užmušta 7260 asmenų, 
Tai yra 9 nuoš. daugiau ne
gu buvo užmušta tą mėnesį 
1940 metais.

-------- ------------------- -----------------------------------------

PREZ. SMETONOS PASITIKIMAS
(Telegramas nuo Dirvos redaktoriaus Karpiaus)
New York, Kovo 13. — Į Lietuvos Respublikos Pre

zidento Antano Smetonos pasitikimo banketą, kaip pa
tyriau, užsisakė šimtai New Yorko apielinkės ir iš toli
mų kolonijų Lietuvių. Banketas Įvyksta šį vakarą. Ki
tame Dirvos numeryje tilps platus aprašymas.

ika, Dubix and Bard meshed jn 
ur points apiece and Šakenis 
aped in a single decker.
The lads need more encourage- 
ent so let’s see more of you loyal 
ithuanian rooters at .the game on 
jxt Wednesday at 8:30 P. M. at 
ie Bathhouse and see -jA the Cham- 
ionship can rest in the hands of 
ie Lithuanians once more.

aiva, kuris

TAS GLADKOV, šnipų vir
šininkas, dienos metu beveik 
niekur nesirodo. Išviso, jisni 
kaip tikras patamsių valdovas, 
labai retai kur viešai pasireiš
kia. Bet užtai to budelio galę 
nelaimingos aukos pajunta nak
ties glūdumoje, kuomet užpul
dinėjami namie esanti nekal
ti Lietuvos žmonės, suimami ir 
išvežami.

Vokiečių užimta, ir* ta 
Prancūzijos dalis kuri liko 
neužimta, Britų karo lai
vais užblokuota kad Pran
cūzai neisigabentų kokių 
reikmenų reikalingų Vo
kiečiams. Prancūzu Vichy 
vyriausybė pagrasino An
glijai panaudosianti savo 
turimus karo laivus kovai 
prieš Anglų laivus, bloka
dos sulaužymui.

Anglija pareiškė, paban
dykit! .Britai jaučia kad 
Prancūzus prie to kursto 
naziai, norėdami išvesti į 
karą prieš Angliją.

smat'.s

PUOŠTI

r Dirbs 7 dienas.
•delphia. — Midvale 
Birbtuvių darbininkai 
^balsavo dirbti 7 dienas sa
vaitėje, 56 valandas, pa- 
jskubinimui šalies gynimo 
programo. Dirbdami virš 
.40 valandų gaus mokėti po 
pusantro tiek už tas priedi- 
Pįes valandas.

ĮRV; (THE FlEfE
ILITHANIAN WEEI-
fehed evv Friday in Cleve

do Litbanian Publish
EuperiorAve. CleV

su kožnu pirkiniu. DYKAI 
savo Stamp Books.

£udege 12 ugniagesių, 
’ockton, Mass. — Sniegu 
įverstam teatro stogui 
riuvus ir laike to kilus 
lisrui, Kovo 9 d. ugnį ge
nant sudegė 12 ugniege- 
a, 16 kitu sužeista.

Britų i-ad’o praneša kad 
Italijoje esą jau apie 300,- 
C00 nazių \kareivių, kurie 
paima i sav> kontrolę visą 
Italiją ir jos žvarbesnes po
zicijas. s

Sudaryti N 
Darbo Tarybj 

rėz. Roosevelt 
ą sudarymui d; 

yįos tokios kuri 
ik taikymo padar 
lipinkų nesusipratj 
kompanijomis, bet] 
pręstų darbo prį 
irodukciją ir kita® 
tęs ineinančias i. 
iratimus darbdaviii 
ininkais. PrezidJ • • 
eiškė kad jis nenc J ° 
raudinio darbin i| 
treikuoti. į

100,000 kt. 
i lytos terito-

OKUPANTAI Rusaį sugrio
vė vieną Lietuvos kultūros įs- 
staigą. Būtent, komisarų ta
rybos nutarimu panaikinta Li
tuanistikos institutas, kuriame 
koncentravosi visas mokslinis 
darbas Lietuvių tautos^ praei
čiai, tautos kultūrai ir kalbai 
tirti. Ten dabar bus platina- 
ma “Marksizmo”mokslas.

KAUNO Tiesoje 
mo fabriko Liteks 
Vlado Strimitkos 
Tai kąž koks jaunas vaikinas, 
kuris pasižymėjęs tuo kad “nuo 
Sausio 15 dienos pradėjo dirbti 
ant dviejų staklių iškarto”. 
Galimas daiktas kad vaikinas, 
gindamasis nuo bado, tikrai 
pradėjo už du žmones dirbti, 
nes ^auna kiek daugiau užmo
kėti. Bet kas iš to vaikino be
liks už, metų-kitų, kai jis ilges
nį laiką padirbės šiuose kator
giniuose darbuose ? /

1 į MH M
Atdara Vakarais

Streikuoja. New Yorke 
streikavo apie 3,500 bu- 
šoferių kurie vežė žmo- 

priemiesčių Į New 
Šimtai tūkstančių 

liko be transporta- 
Jie reikalauja mo- 
padidinimo ir dvie-

Graiki- 
iulo Graiki

| 75,000 StreikF13 
tšiuo tarpu Suv. 
le tęsiasi eilė streik 
pančių 25 industrija 
©s turi šalies gynimi 
dams užsakymų vi 
į milijonų dolarių. I 
joja jose bendrai apie] 

ukstančiai darbininkų., 
'Streiko paskelbimai i 

►o iškabinėti ir Ford ’ 
b?i dirbt?',.vėy i Už tai buk atiduosią Grai 

kijai visas priešr-karines že 
mes kurios jai Ųriklauso.-

Eina spėjimą 
kijos karalius į 
linti ir 
ką remianti gru&iė, kuri su 
sitaikytų. b

Kiti pranešimai 
Graikija pasiryžu 
ti toliau neklausydama na
zių klastingų prižlidų.

Graikija pasiuntė 90,000 
savo kariuomenė, 
gari jos sienos ] 
čius, kurių esą 
ta apie 150,000:

Britų vyriaujsybė nesuti
ko leisti Hooveįr’o Europos 
karo nukentėjusių šelpimo 
komitetui įvežti maistą Į 
Vokiečių užimtas šalis, nes 
tuo maistu pasinaudosią 
patys Vokiečiai.

Britų karo įaivas Indijos 
okeane nuska \dino Italijos 
vžpuolikišką
iš prekinio laAm gerai ap
ginkluotas, plaukiojo iškė
lęs Britų vėliavą, o kai pri
siartindavo p|ie Britiškų 
prekinių laivų! tuoj iškėlęs 
Itališką vėliavį, pradėdavo 
šaudymus ir betikėtai už
pultą laivą nitkandindavo.

vų.
Britai paėmė 

mylių Italų vai 
rijos.

Italai kareivi!
]’e taip pat nenori kariauti, 
sako jie išstatę baltas vė
liavas keliuose 
juos veja, kaipcj) ženklą kad 
nenori kariauti

Washington, Kovo 10. — Senatas šiądien nubalsa
vo skirti dar $1,533,567,102 prie tų sumų kurios jau pir
miau paskirtos, stiprinimui Amerikos salų ir kitų ap
sigynimo punktų abiejuose okeanuose. Tam tikslui bus 
įrengiama karo" lėktuvams ir laivams daugiau stočių, 

jpage.ua sietuvos atsLarymui,] ą,.o1-nw,o.
bus statoma daugiu greitų laivų ir geriausių lėktuvų.

Amerikos vald .a šiuo tarpu jau galės leisti Britą 
nijai gabentis gatavai turimų karo reikmenų uz apie 
$500,000,000.

Britai galu- 
Italų So- 

irtu skelbia 
si įgavo arba 

nuskandino Itai ų ir jų pa- 
gelbininkų 12 į jrekinių lai-

I ba apie 100,000 darbininkų 
! prie 151 milijonų dolarių 

valdiškų užsakymų.
J Milwaukee, Wis\ Allis- 

įChalmers Co. darbininkai 
streikuoja jau 45 dienos ir 
neprieinama prie sutarties 
nežiūrint valdžios taikinto
jų pastangų.

Reikalauja daugiau mo- 
testies. Pittsburgh, Pa.— 
1IO. vadas Murray prane- 
iė kad jis ruošia U. S. plie- 
io korporacijai pareiški- 
ną, sulyg kurio plieno dar- 
jininkų unija baigia savo 
iutartį su kompanija ir iš
gelia reikalavimą pakelti 
įarbininkams 10 nuoš. mo
desties daugiau. Kompani
ja sako siūlanti pakėlimo 
jo pustrečio cento.

Pipmas IV. S. armijos 
vežęs kareivius į Bostonu 
ko penkių ^avaiėiŲr sląnf sekame cos I „

ANGLAI skelbia kad 
ziai ir Italai savo pasigy
rimuose savo žmonėms pa
garsinę kad nuskandino 34 
Britų karo laivus, o tokių 
laivų kokius sako nuskan
dinę, karo pradžioje Brita
nija turėjo tik 15.

Britai turėjo 58 subma- 
rinus, o Italai ir Vokiečiai 
jų nuskandinę 71.

Britai gi turi paėmę 54 
priešų laivus, 281,000 tonų 
talpos, kuriuos naudoja.

Prie to 69 Vokiečių lai
vai ir 110 Italijos laivų yra 
uždaryti neutraliuose uos
tuose ir stovi beverčiais.

CLOTHES
r Avė.

15602 Waterloo Road
7:30 P. M. ---------
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PITTSBURGH Nutraukė Santikius
(Pabaiga

me-

scan

Ona Pucetaitė,

seno

susiumažiau

nu-

NEWARK, N. J

kad

GARSINKITES
NEW YORK/N

dau

didi

Pabalintas Konsulas
PRISIRASYKIT PRIE S.L.A

LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

rorr 
sur

ir R 
sitar 
bės i 
Lieti 
tautu

kaselių per me-
4 milijonų dola-

jer 
>un- 
the

Lietu 
muni

• DARBININKAS vidutiniai 
nustoja ketvirtą nuošimtį dar
bo laiko nuo sirgimo arba su
žeidimų darbe.

mirė 
Beach, 
kaimo, 

Ame- 
metus.

ŠALIES GYNIMO REI 
KALAMS SUMOS 

DIDINAMOS

Minėjimas 
cialiai iškabi 
tuvos "Nepr 
laravimą 19' 
čių, paveiki 
artisto Petį 
ir buvo išt 
Pasaulinėje 
paviljone, 
vės pamink 
visas Amer 
nijas. Tau 
čių pasigėri 
ramikos ir :

Vaišių ir 
Draugijos 
ninkas Dr. 
davo visą e 
kintų pasai 
kalbų ir j 
Jos ten pai 
monstratru 
įkalbėjo da 
ninkas p. 
dalyviai, i] 
bėję atsil 
Tautos hin 
kos dainelė

Stovėdan 
Lietuvos h 
skelbimo 1

didžiausios ir turtingiausios
Nordda-

Amerikoje Ponas 
yra pasiryžęs pa
likusias savo jėgas

LIETUVOS NEPRIKLAUSO 
MYBĖS PAMINĖJIMAS 
LOS ANGELES, CAL.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa.

IŠ SqRANTONO 
PADANGĖS

• VAISIŲ industrijai padir 
bama kasių i 
tus už apie 
rių dirbtuvės kaina,

Užstojus 
ir užėjus senatvei iš 
pasitraukė. Gyveno

PAJIEŠKOJIMAS. Pajieškau 
savo vyro seserį, Kazę Žukaus
kaitę, po vyru Gailienę. Paei
na iš Stulgių par., Barzdų k., 
Tauragės ap.

Barbora Žukauskienė 
4060 McLaughlin Road

Bridgeville, Pa.

PAS LOS ANGELES 
LIETUVIUS

VILAS S*sys,
15 Vasari 24,

P.aseinii' ap.,
Amer^oje išgyveno 28

PENNSYLVANIA 
PRIŽ URI ANGLIES 

KASYKLAS
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i. Čia rei- 
Tubelienė 

poniška, 
Lietuvė

oJ mctųa. 
Chicagoje^ 
Kaltinėnų

DžPnENĖ Agnieška 
a siaus, 
C ago j e 
to Amerikoje

nspekcija 
jžiura saugumo guli 
ia ant 50 vyrų, kurie 
i pavaryti kiekvieną 
ašy klos jeigu yra rei- 
jie yra atskirti nuo 
Jie skiriami kas ke- 

ai, ir mokama jiems

.mi- 
Brooklyn, NY. 
Aleksandras, 45 
Vas. 12, Brtok-

Lietuvos prezidentui priimti 
komiteto pirmininkas Dr. B. 
K. Vencius kreipėsi į Lietuvos 
pasiuntinį Pietų Amerikoje Dr. 
K. Graužinį, teiraudamasis kai 
kurių smulkmenų apie prezi
dento Smetonos atvykimą į A- 
merikos žemyną ir tolimesnius 
jo planus Jungtinėse Valsty
bėse.

Pranešdamas apie prezidento 
Smetonos atvykimo laiką į New 
Yorką ir kitas smulkmenas, pa
siuntinys Graužinis, tarp kita 
ko, rašo:

io Dieve, kiek ta- 
širdyje meilės del 
<iek tavyje ener-

Upas kaip ga-

Paj IEsK A u " savo- u raugą? 
Joną Mockevičių, gyveno Ak
ron, O. Ukmergės par., žarolių 
kaimo. Prašau jį patį atsišau
kti arba žinančių pranešti.

Karolis Križenauskas 
Bo. 143, E. Vandergrift, Pa.

Britų ministras Bulgarijai, 
George W. Rendel, kuris for
maliai nutraukė diplomatiškus 
,ryšius su .Bulgarija, kai Bul
garai įsileido Vokiečius į savo

mirė Vasario 25,
— Raseinių aps.,

Gaučiškių km.
30 m.

mi-
Blissville

mano keliu 
kiek gyslotų

proga painformuosiu 
apie gražų ir nuošir- 
Prezidento sutikimą ir 

Rio de

DtŠKEVlčlUb bimas, 49 m., 
mirė Vasario 14, New Bri
tain, Conn.

KAČINSKAS Petras, 69 metų, 
mirė Vasario 17. So. Bos
ton, Mass. — Žaslių parap. 
Amerikoje išgyveno 42 m.

BACEVIČIUS Apolinaras, 68 
m., -mirė Vasario 19, South 
Boston, Mass. — Plungės 
p. Amerikoj išgyveno 34 m.

ŽEMGULIS Pranas, mirė Va
sario 21, Chicagoje. — Ra
seinių ap., Andriejavo par., 
Kačių k. Amerikoje išgy
veno 50 metų.

BARTKUS Stasys, pusamžis, 
mirė Vasario 22, Chicagoje.
— Tauragės ap., Šilalės par., 
Leviškių k. Amerikoje iš
gyveno 32 metus.

KAMINSKAS Antanas, pusam
žis, mirė Vasario 20, Chica
goje. — Raseinių ap., Lydu
vėnų par,, Skiručio k. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

KAVALIAUSKAS Kazys, 33 
m., mirė Vasario 23, Chica
goje. Gimęs Spring Valley, 
Illinois.

ARNATAUSKAS M., mirė Va
sario men., Youngstown, O.

GUDELIENĖ Ona, mirė Vasa
rio 23, Maspeth, N. Y.

seno 
įminė Vasario. 23, 

— Kauno mies- 
išgyveno 35

Pirmą kartą aš įėjau į jūsų 
namą kaip paklydus duktė-ne- 
drąsiai. Niekeno nepažinta at
sisėdau į kampą kaip pavargėlis 
išmaldos melsti. .. . Leiskit man 
prisiglausti prie šio mano šal
tos sienos ir pasiklausyti jus 
kalbų — tėvynei taip tvirtų 
pamatų.... Tik jus galit pa
sotint mano alkaną dvasią.... 
Jus žodžiai mano sielos mais
tas. .. . Dainuokit, kalbėkit Lie
tuviškai daugiau. Aš klausau 
savo alkana širdim.... Jei ir 
nukrypsta -mano akys nuo jus

After reading a strongly worded 
British note to Bulgarian Premier 
Bogdan Filoff, George W. Rendel 
(shown above), British minister to 
Bulgaria at Sofia, formally broke off 
diplomatic relations with the Bal
kan kingdom.

Lietuvių Naujienos — mėne
sinis žurnalas, kaina tik $1. 
už du metus. (20)

apims 
do Ka 
čias 1 
stijoje

«SUV. VALSTIJŲ kasyklos 
pal ekia 85 nuoš. gyvsidabrio 
kur s šioje šalyje suvąrtoja- 
mas. Likusią dalį importuoja.

šalies gynimo reikalams 
matyta 28 bilijonų dolarių 
ma, taikyta dviejų metų dar
bams, jau pasirodo permaža.

Paties Prez. Roosevelto ta 
suma, numatyta vos du Tnėne- 
siai atgal, kuri išrodė tokia 
baisi, dabar išrodo bus tik vie- 
dras' vandens juroje.

Kalbama jah kad tas darbų 
ir ginklavimosi programas pa
sieks 32 bilijonų dolarių sumą, 
o prie to dar turės prisidėti 
naujos sumos gelbėjimo Brita
nijos, kai nųomavimo-skolini- 
mo bilius bus priimtas,

Sakoma kad Britanijai rei
kalinga bus apie 5 bilijonų su
mos, taigi, jau numatoma kad 
visi šio karo prieš diktatorius 
kaštai pasieks 36 bilijonų su-

atsakė trumpa kalbele.
Vasario 17 d. Ponas Prezi

dentas, Lietuvos Pasiuntinio ly
dimas, padarė vizitą Brazilijos 
Užsienių Reikalų Ministrui P. 
Osvaldo Aranha, ir Vas. 20 d. 
Brazilijos Prezidentui Getulio 
Vargas.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę Rio* de Janeiro Lietuviai 
šymet nepaprastu iškilmingu
mu paminėjo drauge su savo 
Valstybės Prezidentu. Iš ryto 
Kun. Janilionio rupesniu buvo 
suruoštos iškilmingos pamaldos 
už Lietuvą NosSa Senhora Mae- 
dos Homens bažnyčioje, kur 
TE DEUM atgiedoję ir palai
minimą suteikė J. E. Monsin
joras Luiz Gonzaga do Carmo. 
Tai yra nepaprastas gražbylys 
ir jo žavėtinas pamokslas ilgai 
pasiliks Lietuvių širdyse. Sa
vo pamoksle Monsinjoras įspū
dingomis spalvomis apibudino 
Tė* ynės'meilę, Lietuvių liūdesį 
bei skausmą dėl laikinai pa
veiktos savo Valstybės ir jųjų 
džiaugsmą minėti savo Ne
priklausomybės šventę drauge 
su savo Valstybės Prezidentu, 
km is simbolizuoja Tėvynę, ku
rio moralinio autoriteto jokios 
barbariškos jėgos negali pag- 
lenižti ir apie kurį susispietus 
linkėjo Lietuviams kuogreičiau- 
siai atstatyti savo valstybės 
laisvę.

Popiet keli šimtai Rio Lietu
vių susirinkę gražioje salėje, 
turėjo laimės išgirsti savo Pre
zidento žodžio ir su juo paben
drauti. Sužinojo kokiomis tra
giškomis aplinkybėmis Ponas 
Prezidentas buvo priverstas 
apleisti Lietuvą, kai jau nebu-1 
vo jokios galimybės ir mažiau
sios vilties ginklu apginti musų 
Tėvynės laisvės, kad bent tokiu 
budu protestuoti prieš bolševi
kų apgaulingą smurtą.

Visus Lietuvius ragino Ponas 
Prezidentas vieningai^usiburus, 
nenustoti vilties ir ryžtingai ko
voti už Lietuvos atvadavimą. 
Kelių valandų bendravimo, pa
kako, kad Rio Lietuviai taip

Gervazas, 
mirė Vasario

pamylėtų savo Prezidentą, jog 
nesutiko jo išleisti iš salės neiš- 
nėsę ant rankų iki automobilio 
ir toji garbė teko Rio Lietuvių 
kolonijos veteranams, tuo tar
pu kai jaunesnieji entuziastin
gai plojo.

“Šiaurės
Prezidentas 
švęsti visas 
protestui reikšti prieš bolševi
kų smurtą ir kovai vesti drauge 
su Tamstomis už Lietuvos lais
vę. Tąją kovą ves savo talen
tingąja plunksna . pasaulinėje 
spaudoje.
_ “Tenka dar pažymėti, kad vi
są kelionės laiką musų Prezi
dentą lydėjo ypatinga svetini 
šalių, ypač mažųjų pavergtų 
tautų atstovų pagarba.”

VETERANAS.
mirė Motiejus 

Buvo papras- 
oze, 

Gimė Vasario m. 
, Daukšių k 
Suvalkijoje.

PAJIEŠKAU Joną Gatavec- 
ką, gyvena Scranton, Pa. Pa
eina prienų par.. Šaltiniškių k. 
Prašau jį patį arba apie jį ži
nančius atsišaukti. (11) 

Ona Micutaitė-Bernotienė 
8027 Kosciuszko Avė.

Cleveland, Ohio.

“Šiaja 
Tamstas 
dų Pono 
priėmimą Brazilijoje 
Janeiro’n Ponas Prezidentas su 
šeima atvyko Vasario 14 d. 
Laive “Serpa Pinto” sutiko ir 
Brazilijos Vyriausybės vardu 
Aukštąjį Svečią pasveikino Am
basadorių Introduktoriaus pa
reigas einąs p. A. B. L. Casel- 
lo Branco, kuris valdžios auto
mobiliu nuvežė Poną Preziden
tą į Capacabana Palace vieš
butį. Specialiai atskridęs iš 
Buenos Aires, kaipo Lietuvos 
Pasiuntinys šiuose kraštuose, 
aš turėjau garbės pirmas iš 
Lietuvių pasveikint laive mu
sų mylimą Prezidentą pasiekus 
svetingą Amerikos žemyną.

“Prie laivo buvo susirinkę 
vietos spaudos atstovų būrelis 
ir visi Rio Lietuviai,, ir griau
smingais aplodismentais suti
ko pasirodžiusį Poną Preziden
tą, o Ponią Prezidentienę api
pylė rožėmis, orchidėjomis ir 
kitokiomis gėlėmis. Susirinku- 

^Lietuvių vardu prie laivo 
J—kinimo žodį tarė kun. Ua-

IŠ SLA. CENTRO. Kovo 5. 
— SLA. valdyba posėdžiauja. 
Pagal pareikalavimą . Grigaičio, 
Kl. Jurgelionis, Tėvynės redak
torius prašalintas jš redakci
jos. Mažiukna vėl pasidarė 
“košer”, išteisintas. Grigai- 
čio-Bimbos frontas veikia.

Tėvynė žada būti sumažinta. 
Rytoj Jurgelionis apleidžia Tė
vynę. Dabar Tėvynės durys 
buš uždarytos narių kritikoms 
per savo organą. Susivieniji
mas po Grigaičio padu.

Egzaminieriaį dar vis varto 
SLA. centro knygas. Seimo 
nutarimai jiems pernieką.

Reporteris.

ennsvlvaniios Uždą

Penns? vanijoje angliakasyk- 
lose sai ,urnas priklauso nuo 
dviejų ck lykų: įstatymų ir jų 
vykdymo, todėl šioje valstijo
je kasy.Jų darbininkams sau
gumas idutiniai imant yra 
dvigubu geresnis.

Valstijos kasyklų 
arba p 
svaC i a 
turi te 
vyrą iš 
kalas, 
pelit ik v 
turi m 
po $48J ) metuose iki jie gali 
atlikti s .vo darbą. Per pasta
rus 35 netus tik du tokie in
spektoriai tebuvo paleisti iš 
vietų, ir tai ne politiškais su
metimai ..

Kasyl lų inspektoriais negali 
būti jol is kasyklų'kompanijos 
agentas ar suinteresuotas ope- 

-■ratorius. ir negali užsiimti jo
kiu pa:-aliniu darbu. Priima
mas tik tokis kuris turi 10 me
tų patyrimą kasyklų darbuose.

25 inspektoriai dirba kietos 
sahglies kasyklose ir 25 minkš- 

’t$Į5 anglies srityje.
lia Koks jų darbas didelis pa- 
rodo šis pavyzdis: Ptennsylva- 
nijos angliakasyklose yra su- 
virš 100,000 kelių ir takų ku
riais darbininkai veikia.

MIRĖ SENAS 
Kovo 2 d. 

Ambrozevičius. 
tai žinomas Michael) Ambr 
Vinco brolis 
1868 m., Daukšių k., Kalvari
jos p., Suvalkijoje. Amerikon 
atvažiavo 1889 metais, virš 50 
metų pragyveno Newarke.

Jaunas atvažiavęs, smarkiai 
darbavosi Lietuvybei, susiraši
nėdavo su Dr. Vincu Kudirka 
ir sekė jo raštus. Darbavosi 
steigime Lietuviškų draugijų, 
teatrališkų kuopų, SLA. kuo
pų, TMD. kuopų ir kitų, plati
no musų laikraščius 
bedarbei 
weikimo 
ant valstijos pensijos,

Palaidotas buvo 4 d. Lin
den kapinėse. Amžiną atilsį.

Vietinis.

Julius, 52 melų,
22, So. Boston,

Ame-

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ir 
populiarus Lietuvių laikraštis 
Amerikoje, eina 55-ti metai. 
Leidžia Lietuvių Spaudos Ben
drovė. Kaina metams $2.50.

Pamatymui dykai.

x VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

vėlai 
tų i

Neskirstau aš kalbėtojus nei 
jų kalbas.. Nors ir ne vieno
dais žodžiais, bet visi tą patį 
sakė — Mylėk savo tėviškę, 
Lietuvą.

Aš kiek sukniubus tylioj mal
doj tą pat šnabždu — meilė 
stiprina, gaivina žmogų. . . .mei
lė vilčiai tiltas. Jei mumyse 
nebūtų meilės del Lietuvos tai 
mes pranyktame ten tamsioj 
gatvėj nešveiįitę Lietuvos šven
čių,- Į

Man ineiniant į salę, kuri 
buvo beveik pripildyta publika 
kalbėjo laistai, kaip žmogus 
kasdieninę maldą, tvirtas vy
ras. Patyręs/- Ir kas jis? Vė
liau sužinojau kad tai Prof. K. 
Pakštas. Jisi buvo pakviestas 
vesti programą čia, minėjime 
Lietu-vos nepriklausomybės su
kakties. šis garbingas žmogus 
dėsto pamokas čia Los Ange
les, Kalifornijos Universitete. 
Kaip turėsjti progą aplankysiu 
jo klasę- ir parašysiu daugiau 
apie jį ir jo darbą.

Paskiau buvo perstatymas Dr. 
J. J. Bielskis. Ramus kaip kad 
daktaras, ramiai išreiškė savo 
mintis. Dr. J. J. Bielskis, y ra 
Lietuvos Garbės KoTiSTliū. Su 
juo susipažinti mtfn buvo pa
taręs “Uirvos” redaktorius, K. 
S. Karpius. Ačįfu, susipažinau. 
Dr. Bielskis yiji čia Lietuvių 
sargas, šiam zdidęliam mieste 
pakrikusius Lietuvius sušaukti 
i buri reikėjo) daug darbo ir 
jėgos. Per jį ir aš patekau j 
šią šventę.

Aš tikėjausi pamatyti Prof. 
M. W. Graham kaip senelį, bet 
padariau klaidą. Prieš mus at
sistojo aukštas, laibas dar jau
nas vyras. Manau visi Lietu
viai pažysta j. raštų. Jis yra 
daug Lietuviai ir Lietuviams 
pasidarbavęs. Jis dėsto pamo
kas tame pačiame Universitete

su Prof. K. Pakštu.
Nors ponia Lužienė iš Lietu

vos išvesta kaip buvo tik metų 
senumo bet, gražiai Lietuviškai 
kalba. Ji yra čia Lietuvių mo
terų veikėja ir literatė. Neku- 
rį laiką leidus Prancūzijoje, to
dėl gražiai kįilba ir Prancūziš
kai. Girdėjau ją kalbant su 
Prof. M. W. Graham.

Paskutinis . kalbėtojas buvo

GIE/AHTS Vladas, 78 metų, 
nu^ Vasario 24, Chicagoje.
— "'anevėžio ap., Krekena
vos Grasčių k. Ameri
koje išgyveno 35 metus.

BOJEhvSKIS Kazys, 61 m„ 
mirė Vasario 21, Chicagoje.
— Aj/taus ap., Simno par.

KUKLĄ. Kazys, 49 m., užmuš
tas a tomobilio Vasario m., 
Manike, Mich.

JUKNIS; Tessie, 26 m., mirė
Vas. 2ę„ Chicagoje, kur buvo 
ir gimus.

SKIRTINAS Mateušas, mirė
Gruodžio 22, Youngstown, 
Ohio. '•

ZIMANTI^ AVIČIUS Bonifacas, 
pusamžius, 
Chicago.) ie.
Liolių j'iar
Ameriko. į e išgyveno

MORKŪNIENĖ Domicėlėid' 
rė Var.sario
N. Y.

STRUM (GYS
amžiaus, 
Balt imore

PETR“rUšKEVIčIUS Jonas, se- 
J uno amžiaus, mirė Vasario m. 

Bridgeport, Conn.
RUS, NAKAS Andrius, 38 m. 

m.^ įrė Vasario 21, Shickshin

eigos vajų,_ k Pennsylvanijos uždaryti ban- 
kai, kurie nusigyveno ir sulai
kė žmonių pinigus, bėgyje 1940 
metų išmokėjo tų pinigų savi
ninkams $7,342,164. Tai yra 
dikčiai daugiau negu išmokė
jo 1939 arba 1938 metais.

uinigų gavo 312,000 depozi- 
torių ir kreditorių.

Kalbėjo J. Tubeliene
Vasario 9 d. čia įvyko pra

kalbos p. Jadvygos Tubelienės, 
kurias surengė Scrantono pat
riotiškų draugijų federacija. 
Nors oras pasitaikė labai bjau
rus ir keliai užsnigo, kad iš to
liau nebuvo galima atvažiuoti, 
net vietiniams sunku buvo iš
bristi, bet prisirinko keli šim
tai žmonių.

Programą atidarė p. S. Šim
kienė su Amerikos Himnu, už
daryta su Lietuvos Himnu.

Kalbėjo pirmiausia žymi A- 
merikonė, poni H. Scragg. Po 
jos — Kun. M. Valatka, kuris 
jausmingoje kalboje išreiškė 
Lietuvių troškimą atgauti Lie
tuvai nepriklausomybę.

Po to kalbėjo p. Jadvyga 
Tubelienė, kari ilgoje kalboje 
daug papasakojo apie musų tė
vynę Liėtuvą kenčiančią pus
laukinių Rusų jungą. Publika 
atidžiai klausėsi ir labai gra
žiai užsilaikė.

Tarpe kalbų padainavo ketu
rias Lietuviškas dainas F. Ga
linienė, publikai jos dainos pa
tiko. P-lė Mordosaitė paskam
bino pianu, Reikia pažymėti 
kad p-lė Mordosaitė yra_ gal 
viena geriausių pianisčių šia
me mieste.

Aukų su|’in)cta $30.90.
Poni Tubelienė svečiavosi vi

są savaitę ScTantone ir paliko 
mums labai įįerą įspūdį.

Scrantoho /Lietuvės moterys 
negalėjo pasidalinti ja 
kia pasakytu kad p. ' 
nėra jokia /išdidi ar 
ji paprasta/, nuoširdi 
patriotė. /

Neturėtu likti nei 
sios Lietuvių kolonijos kur j 
Tubelieniy nebūtų pakviesta si 
savo LR-tuvišką misija.

paryta. V* A’ Kersevičius.

veidų tai ne$ į duris į gatvę 
vedančias, ti k ant 
sudėtų kryži um 
rankų.

Dieve, mai 
vo, Lietuvi;. 
Lietuvos! įl 
gijos, jiegoit 
lingos jurof> vilnis. Nei žodžiai 
nei kardas nepakirstų tavo vii-

Cley 
Corp. į 
eina 
dirbin . 
vynui' 
dolari 
2160 
nai b 
subm; 
Mani! 
ro la: •

Nuo Spalių 1 d., 1940 m., iki Gegužės 31 d., 1941 m., 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė vieną didžiau
siu savo vajų, kuris bus žinomas kaipo S.L.A. TREČIAS 
VAJUS, laike, kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pri
sirašyti prie SLA, lengviausiomis sąlygomis ir gauti dova
nas: prisirašantieji nemokės įstojimo ir nemokės daktarui 
už sveikatos išegzaminavimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų 
nariu tūkstantis gaus gražią dovaną — SLA. JUBILEJINĮ 
ALBUMĄ, vertės $5.00. >

Susivienijimas turi moderniškus apdraudos skyrius ir 
galima apsidrausti nuo $100 iki $5,000. Taipgi galima pri
sirašyti ir į ligoje pašalpą, kurios mokama po $6, $9, ir $12 
savaitėje. Jaunamečiuš galima apdraust nuo $100 iki $1000.

SLA. kuopos randasi visose didesnėse Amerikos Lie
tuvių kolonijose ir visur darbuęjasi tų kuopų organizato
riai. Kai pas jus užeis SLA. kuopos organizatorius—pa
sikalbėkit su juo apie apdraudą ir prisirašykjt prie Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje
Lietuvių apdraudos ir labdarybės organizacijos 
mi informacijųarašykite: ,

L SEKRETORIUS
Street New York, N. Y,

Moka

MPRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI :\MEtlKOS LIETUVIAI

į7^.I4 Xvi1LAt- -• ' 
žiuoti automobiliais naktį, nes 
žvėrys susirenka ant kelių ir 
negalima jų nubaidyti.

MUREIKA Juozas, 67 
rė Vas. 13,

ZUZEVIČIUS 
metų, mirė 
lyn, N. Y.

MIKALIONIS 
mirė Vas.
Mass. — Merkinės p 
rikoje išgyveno 32 metus.

MATKEVIČIUS Simas, mirė 
Vasario mėh., Lowell, Mass.

KRUŠINSKAS Jonas, mirė 13 
Vasario, Wanamie, Pa.

TAMAŠAUSKIENĖ Katrė, mi
rė Vasario 11, Duryea, Pa.

RAJAVIČIUS Pranas 
tų, mirė Vasario 
mouth, Pa.

JAKUBAUSKAS Jurgis, 80 m. 
mirė Vasario 12, Edwards
ville, Pa. Amerikoje išgyve
no 60 metų.

DAIGUS Pranas, mirė Vasario 
13, Plains, Pa.

BURKAUSKIENĖ Marė, mirė 
Vasario 5, Ansonia, Conn.

iZUBINIENĖ Elzbieta, 85 m., 
po tėvais Gasparaitė, mirė 
Vasario 27, Clevelande. — 
Paėjo iš Žagarės, Ameriko
je išgyveno 34 metus.

VAIŠVILIENĖ Ona (Woysh- 
.ville), 69 metų, mirė Kovo 
5, Clevelande. Amerikoje iš
gyveno virš 30 metų.

ŠAPENAS Kazys, 58 m
Kovo 1, Westhamton 
L. I. N. Y. — žižmių 
Saločių p., Biržų ap.

, rikoje išgyveno 31 
Liko šeima ir broliai.

KEMPARTAS Jurgis 55 metų, 
mirė Sausio 31, Seltzer, Pa.

BALČIUS Juozas, 56 m., mirė 
Sausio 15, Youngstown, O.

Kun. R. Maciejauskas. Taip, 
Lietuviai čia turi parapiją, ku
ri nesenai buvo sukurta ir ačiū 
veikėjui klebonui auga ir sti
prinasi. Pasirodo kad kuni
gas yra ne tik dvasios vadas 
bet ir tautiečių tėvas. Savo 
žodžiais ir malda jis riša šio 
kito pasaulio Lietuvius (Kali
forniją vadinu kitu pasaulių 
nes čia klimatas ir augalai ski- 
rasi daug nuo kitų kraštų kli
mato ir augalų). Čia visiems 
malonu sueiti po bažnyčios vie
nu stogu ii’ giedoti giesmes/ 
kalbėti maldas ta pačia kalba. 
Aš matau kaip čia reikėjo ku
nigo kad palaikyti Lietuviuose 
tikėjimą ir tautybę.

Muzikalę programą išpildė 
parapijos choras, taip pat ant 
piano .paskambino ponia Ky
bartienė. Šios moteries tik pa
vardę žinau ir kad ji savo skam
binimu visus žavėjo. Gaila 
neturėjau progos ją arčiau 
žinti. /

Giacomo Profili, the Italian vice 
consul in Detroit, Mich., whose office 
was ordered closed by the govern
ment. Profili heads the Italian con
sulate in Michigan.

M ? 1
•< «

ti
g K1 1

Italijos vice konsulas Det
roite, kuris gavo S. V. valdžios 
įsakymą uždaryti savo konsū-
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ WASHINGTONE Lietuvio Paskirtis
' Vaišes Lietuvos Pasiuntinybėje. — Pasireiškimas 

Kovoti ir Dirbti už Lietuvos Ateitį

(Pabaiga iš pereito nr.) pasyvų atsispyrimą vieto- 
ginkluoto pasipriešinimo,

' kusi
j je 5IUIUUVUI H.Q11U1UU,

Į kaip pirmiau atsilaikė ir atgi- 
! mė,

Bukime Atkaklesni. — Del ko Lietuviai Priešino
si Krikščionybei. — Lietuvių Budo Savybės

Rašo J. Aistis — (Specialiai Dirvai, iš Prancūzijos)
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GLIE

Mockevičių, gyveno Ak- 
. Ukmergės par.,, žarolių

Prašau jį patį atsisau- 
ba žinančių pranešti, 
arolis Križenauškas 
3, E. Vandergrift, Pa.

IEŠKOJIMAS. Pajieškau 
yro seserį, Kazę Žukaus- 
po vyru Gailienę. Paei- 
Stulgių par., Barzdų k., 
jės ap. 
arbora Žukauskienė 
30 McLaughlin Road 

Bridgeville, Pa.

t
c

IEŠKAU Joną Gatava- j 
rvena Scranton, Pa. Pa- 
rienų par., šaltiniskhį t 
i jį pati arba apie jį S- 
s atsišaukti. (11) 
t Micutaitė-Bernotienė 
Kosciuszko Avė. i

Cleveland, Ohio.

GARS1NKITES
vių Naujienos — mene- 
žurnalas, kaina tik H 
i metus. (20)

atuvių Naujienos’
332 N. 61 h Street 
Philadelphia, Pa.

Į

»RIE S.L.A
SĄLYGOMIS
egužės 31 d., 1941 
>askelbė viena didžiau- 
;aipo S. L.A. TREČIU 
•ikos Lietuvis gali pri- 
lygomis ir gauti dow 
> ir nemokės daktarui 
mutinis prisirašiusiųflįjl 
— SLA. JUBILEJlBffl

apdraudos skyrius ir 
)0. Taipgi galima pM 
karna po $6, $9, ir $12; 
ist nuo $100 iki $1000.. 
lesnėse Amerikos Lifr 
tų kuopų organizatM 

os organizatorius—pas 
isirašykit prie Susivlėj 
usios ir turtingiausio! 
rganizacijos. Norėdar

J. TUBELIENĖS PRAKALBŲ MARŠRU 
TAS EINA Į VAKARUS 

Prakalbos seka: Pittsburgh, Cleveland

metų ‘ kryžiuočius vadino van
dalais, sunaikinusiais kultūrą 
kuri buvus nepalyginamai au
kštesnė už jų nešamą. Kapų 
iškasenos rodo kad žmonių tai
kiai ir . kultūringai gyventa. 
Pagal tuos kasinėjimų davi
nius, pasirodo ir šių dienų mu
sų statyboje bei kiemų išpla
navime jaučiama žymi Senpru- 
sių statybos bei sodybų įtaka. 
Kam teko matyti Nida tas ga
li susidaryti pilną Lietuvių sta
tybos meno vaizdą. Ir nuo
stabu kad tame krašte kur Lie
tuvybė labiausia nukentėjus, 
kultūros paminklai gražiausi 
išliko.

Trečias
Kadangi 
mokytis 
me tik
universitetuose, be to, musų 
kalba ir Vokiečių kalba nutolo- 
jus paraleliškai, tai šiądien 
sunku pasakyti kas musų, kas 
jų, bet tai dar nereiškia 1 kad 
Vokiečiai butų iš musų žodžių 
nepasiskolinę, nes Lietuviškų 
žodžių randam keletą net Pran
cūzų kalboje, kaip sakysim, jų 
žodis ‘“elan”, kilęs iš musų 
žodžio “elnis”,- nors šiądien mes 
tą gyvūną briedžiu vadiname.

Aišku, šis žodis turėjo per
keliauti Vokietiją. Jus klausi
te, o kaip gi žodžiai keliauja? 
žodis yra labai 
tas su
vyzdį davus ? 
tokius
boksas.... Ateina naujas dai
ktas, o kadangi, kaip daikto 
nepažystame tai nežinome kaip 
jį pavadinti, del to/ir pasisavi
name jo svetimą vardą. Kaip 
šiądien yra populiarus sportai, 
taip viduramžiuose buvo popu
liari medžioklė, ir greičiausia 
kad
nešus taip toli to gyvulio Lie
tuvišką pavadinimą.

Chicago

MARŠRUTAS PRASIDEDA 
NUO PITTSiBURGHO 

KOVO 25 d,

Vakarinės kolonijos pasiren
gusios priimti ir išklausyti p. 
Jadvygos Tubelienės prakal
bų.

Per kelias savaites savo bu
vimo Amerikoje (atvyko Gruo
džio pradžioje) ji jau atlankė 
arba lanko žymesnes rytines 
kolonijas, ir po to jau trauks 
į vakarus — Pittsburghan ir 
jo apielinkėse.

Šiomis dienomis ji dar kal
bėjo New Yorko ir Pennsylva- 
n'ijos valstijos kolonijose.

Kovo 15 dieną p. Tubelienė 
kalbės Hartford, Conn.

Kovo 16 — Worcester, Mass.
Kadangi į vakarus keliau

jant pirmiausia viešnią, teks 
priimti Pittsburghiečiams ir iš 
savo kolonijos palydėti į Cle- 
velandą, reikėjo kad tarp tų 
dviejų kolonijų neatsitiktų su
simaišymo. Ir neatsitinka.

Pittsburgho veikėjai atsilie
pė pirmiausia, taip kad tuomi 
pasidarė galimybės suderinti 
maršrutą Pittsburgho ir apie- 
linkių su Cleveland© ir apie in- 
kių maršrutu.

Viešnia kalbėtoja.nuo Cleve
land© vyks į Detroitą, Grąnd 
Rapids, ir Chicagą.

Jau dabar maršrutui tvarkiai 
einant, Detroitui, Chicagai • ir 
jų apielinkėms bus gana laiko 
prisirengti.

Prakalbos bus bandoma su
rengti ir mažesnėse kolonijose 
— Youngstowne, Akrone, Day- 
tone, tomis dienomis kai poni 
Tubelienė atvyks Clevelandan. 
Todėl šių

Iš Cleveland© bus 
Akronas ir Daytonas. ’

Didesnėms kolonijoms vieš
nios prakalboms duodama laiko 
po apie savaitę, taip kad die-' 
nas galėsit puikiausia pasitai
kyti.

aprūpintas

(— atsilaikys ir dabar ir 
I vėl bus laisva, e) Lietuvių tau-

- - *. !'|ta yra suvereninė ir nemirtin-
cialiai iškabintu, didžiuliu, JJe^|ga. ka: jos jaįSVę kidnepino Ru- 
tuvos Nepriklausomybės dęk- sai-bolševikai, musų visų lais- 
laravimą 1918 m. atvaizduojan- Vgje gyvenančių Lietuvių yra 
čių, paveikslu. šis, Lietuvos šventa pareiga padėti savo bro- 
artisto Petro Kalpoko, darbas ]jams nusikratyti bolševikišką 
ir buvo jštajtytas New Yorko baudžiavą ir atstatyti sulig Die- 

j vo ir žmonių įstatymus jiems 
prigulinčią laisvę, savaranku
mą ir krašto nepriklausomybę, 
f) Kad musų laisvėje gyvenan
čių Lietuvių pagelba butų reali 
ir tikslinga, pamirškime asme
niškas ambicijas, padėkime į 
šalį siaurus partiviškumus; su
sirinkime organizuotai ir padė
kime ant stalo visus musų se
nus ir naujus planus; perkra- 
tykime musų pirmesnius nu
tarimus ir nusistatymus, pa
tikrinkime praktiškumą dabar
tinių metodų ir padarykime to
kias reformas ir išvadas, ku
rias musų passtangoms užtik
rintų pasisekimą ir musų pa- 
gelbos efektingumą, g) Ameri
kos Lietuvių sutartinė talka, 
žinoma Lietuviai Gelbėti Tary
bos vardu, kuri faktinai 
tik tarpsrovinių paliaubų 
raiška, — yra juk aiškiai 
kalinga persitvarkymo, kai 
rimą rimtai ir galingai teikti 
taip reikalingą pagelba. L.G.T. 
atlikusi istorinės svarbos žygį 
Washingtone, vargu įveiks ki
tus uždavinius atlikti, kurie 
reikalingi ilgesnio laiko ir daug- 
pusiško planavimo, nebent ji 
atsisakytų nuo savo “liberum 
veto” prado ir pasirinktų dar- 
bingesnį būdą, h) Materiale 
pagelba Lietuvos atstatymui, 
pradėta tarpsrovinėje paliaubų 
atmosferoje ir paakstinta “16 
Vasario” progomis, turėtų 
plaukti neperstojančiai kaip 
upelis. Tam tikslui organizuo
ta visuomenė kiekviename did
miestyje tegu malonės neatidė
liojant ir paskubomis suplanuo
ti ir paskelbti pas save masi
nius broliškos talkos mitingus, 
ir į juos pakviesti žymiausius 
veikėjus ir artistus iš visos 
Lietuviškos Amerikos. Juk be
liko vos 3 mėnesiai iki Vasa
ros. i) Lietuvai Gelbėti Tary
ba gi turėtų imtis dar antrą 
istorinį darbą atlikti: atatin
kamu laiku pasiruošti ir su
šaukti visuotiną Amerikos Lie
tuvių Broliškos Talkos Seimą.

Minėjimas paįvairintas spe MARŠRUTO TVARKA
prie-svetimos 

tolydžio lenkė

Pasaulinėje Parodoje Lietuvos ' 
paviljone, šiam Lietuvos lais
vės paminklui lemta apkeliauti 
visas Amerikos Lietuvių kolo
nijas. Taip pat išstatyta sve
čių pasigėrėjimui Lietuvos ke
ramikos ir gintaro rinkiniai.

Vaišių metų buvęs Lietuvių 
Draugijos Washington© pirmi
ninkas Dr. Bražinskas užrekor- 
davo visą eilę momentų: pritai
kintų pasakytų Pasiuntinybėje 
kalbų ir įdainuotų plokštelių. 
Jos ten pat buvo tuojaus pade- 
monstratruotos. Į plokšteles 
įkalbėjo dar: Draugijos Pirmi
ninkas p. šupenis, ir keli kiti 
dalyviai. Įamžinta Pasiuntiny
bėje atsilankiusių sugiedotas 
Tautos himnas ir kitos tautiš
kos dainelės.

Stovėdamas prie to milžiniško 
Lietuvos Nepriklausomybės Pa
skelbimo 1918 metais Vilniuje 
paveiD,.r?jL kuriame domino j an- 
či"z<%> yra b)r- J°nas 

Is tarpe kitų 19-kos 
©tos atstovų, pasira- 

o %;<kįtut>,'.a“soraybSs t Akt!!’ 
'% /susima^.10*3?

/ m į-bėjo į susirinkusius 
/torių didžiuma buvo 

j V .•]/'. Lietuvių jaunimas.
skatino viltį, ragino 

z amo var.nįų darbų kentantiems 
^Jjkrikšj; jr sesėms vaduoti. Lie-
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ir laisvės
Ameri-

tuvos atstovo mintims pritar
dami čia pat kalbėjo ir kiti. 
Štai jų pareišktos mintys: a) 
Lietuvos nepriklausomybės už
gimimas 1918 metais įvyko del 
Lietuvių tautinio susipratimo, 
del demokratybės pradų prasi
veržimo ir del patogių karo 
įvykių; Lietuvių tautos tauti
nis susipratimas yra dabar ke
leriopai sustiprėjęs, todėl yra 
tai laidai ištvermės 
kuri turės sugryžti.
kos Lietuvių kįlantis sąjūdis ir 
tai ten Lietuvoje tai čia Ameri
koje prasiveržęs Lietuviškojo 
jaunimo entuziazmas yra užtik
rinimas kad pastangos bds 
vaisingos džiaugsmui, b) Da
bartinis karas yra reakcija 
prieš patį demokratizmą ir jo 
laimėjimus; prieš mažųjų tau
tų laisvę ir nepriklausomybę, 
prieš laisvos iniciatyvos žmogų. 
Del to tai ir Lietuvai lemta kęs
ti su žmonija ir su kitomis ken- 
tančiomis tautomis ir drauge 
sh jomis laimėti, c) Komuniz
mas, ypač Rusiško bolševizmo 
typas, fašizmas ir nacizmas da
bar veikia kaip tikri sąjun
gininkai; jų metodai gan greit 
vienodi: dažnai prisidengę vilio
jančiais pažadais, jie betgi pa
sirinko klastos ir fizinės jėgos 
dievaitį ir jie eina brutalaus 
imperializipo keliais; juos jun
gia neapykanta demokratizmui, 
kuris jiems pavojingas, nes yra 
galingesnis, natūralesnis; ko
munistinis ar nacinis totalitari
zmas, pavergdamas suverenines 
tautas, aiškiai siekia ne vien 
kontinentalinio, bet ir pasauli
nio viešpatavimo, bet ar tas 
jiems pasiekiamas? Itališkas 
fašizmas jau priėjo galo, o Ru
siškas bolševizmas vos tik lai- 

‘ kosi pataikaudamas ir raityda- 
mosi prieš nacizmą; nacizmas, 
prarijęs fašizmą ir bolševizmą, 
negi gali išlikti sveikas; d) 
Lietuva yra auka naciškai-ko- 
munistinio totalitarinio suokal
bio, žemiausios Rūšies. Nasis 
ir Ruskis-bolševikas slapta su
sitarę, pavedė Pabaltijo valsty
bės aziatiškam bolševizmui; bet 
Lietuvių tauta apsiginklavusi 
tautiniu susipratimu ir pasirin-
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Mes, Lietuviai, galop, turė
tume išeiti iš to kuklumo kiau
to,' ' kuriąme nuo neatmenamų 
laikų tūnome, neturėdami drą
sos pasakyti žmonijai savo tei
sių bei reikalavimų.

Baudžiavos, 
spaudos mus
prie žemės, o laisvės laikotar
pis buvo labai jau trumpas, tai 
mes tinkamai atsitiesti ir ne
suskubome. Tačiau nereikia 
pamiršti niekad, jog musų tei
sės yra senos, neužginčijamos 
ir, kaip išsaugoję seniausią 
kultūringojo pasaulio kalbą, tu
rime jaustis kad musų apgy
ventą žemės plotą pilnai užtar
naujame.

Mes ne vien kalbą išsaugo
jome, bet ir tautiškos kultūros 
žymes, kurios neturėdami ra
šytinių paminklų, aišku, šiądien 
nepajiegtume atstatyti pilnoje 
jos galioje bei grožybėje, ta
čiau šiądien nėra paslaptis kad 
kai kuriais atžvilgiais mes, 
prieš išeidami gyvenimo are- 
non, kulturiškaj aukščiau sto
vėjome ne vien už musų rytų, 
bet ir vakarų kaimynus.

Prūsų (musų brolių) atkak
lus užsispyrimas prieš krikš
čionybę, Jotvingių pasirinki
mas mirties negu svetimos įta
kos, galop ir pačių Lietuvių il
gas priešinimasis krikštui — 
nereikėtų aiškinti kokiu
ypatingu tautos budu, kaip yra 
įprasta. Mat, tautos būdas yra 
daug sudėtingesnis nei pavie
nio žmogaus charakteris. 
' Priežasčių reikėtų j ieškoti 

giliau . Karo priežastys yra 
tiktai dvejopos: medegiška ir 
morališka, tai yra, turtas ir 
idėja. Jei mes sakome jog šių 
dienų karas yra kova del idėjų, 
del principų, tai reikia manyti 
kad ir senovės karų priežasttys 
buvo tos pačios.

Jei Lietuviai ir kitos Aisčių

tai

“Prusų žemės

ano me- 
žygiams. 
prideda- 
Duisbur- 
Metraš-

kalba. 
kalbos 
galejo-

dalykas — 
mes Lietuvių 
(mirus Būgai) 
Berlyno bei Leipzigo

1313 Viešpaties metų 
šventes didysis mis-

ir Jo Motinos garbei ir 
bei praplėtimui krikščio- 
ribų, įtempęs visas savo 
pastangas, Kristmemelio

vie- 
lai- 
Ne- 
pa-

Prieš skirstantis p. Šupenis 
pareiškė Draugijos narių var
du padėką maloniems šeimin- 
kams už patirtą vaišingumą ir 
kad Draugija prisidės su savo 
auka Lietuvos atstatymui.

- Nepriklausomybės šventės 
diena ištolo 16-toj gatvėj me
tėsi į akis didingai prie Pasiun
tinybės plevėsuojanti Lietuvos 
trispalvė vėliava. Tai metėsi 
į akis ir žurnalistams. Pasta
bi “Times-Herald” koresponden
to akis sekančią dieną reiškė 
pasigerėjimo Lietuvos vėliavos 
spalvomis ir pastebėjo, kad tos 
pačios vėliavos spalvos buvo pa
rinktos ir suderintos Pasiunti
nybės gėlių dekoracijose. Ben
drai, visa Washington© spauda 
tinkamai paminėjo šių metų Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimo dieną.

Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimas Washingtone tuomi 
nesibaigė. Vasario mėn. 22 d. 
šeštadienį, Amerikos Baltijos 
Draugija ruošė bendrą Lietu
vos ir Estijos nepriklausomy
bių minėjimsu__

Baigiant šias neužmirštamas 
jaukumo ir nuoširdumo šven
tes Lietuvos Pasiuntinybėje 
Washington© aprašyma su šird
gėla prisiminame saviškius Lie
tuvoje ir tremtinius-pabėgelius.

Keletas pabėgėlių, čion atvyku
sių, p. žadeikiui rašę šitaip:

“Išaugę laisvos Lietuvos pa
dangėje, suaugę su jos žeme ir 
žmonėmis, mes kartu išsiaugi- 
nom ir užsigrūdinom savyje 
laisvo Lietuvio dvasią, šian
dien išvyti iš brangaus savo 
krašto, nustoję visko kas arti
ma ir brangu, mes likome tik 
savimi, tik Lietuviais. Tą vie
nintelį likusį mums turtą ne
duosime niekam. Tai ką mums 
seneliai ir tėvai yra įkvėpę ir 
įsakę, kas buvo jiems švenčiau
sia seneliai ir tėvai yra įkvėpę 
ir įsakę, kas buvo jiems šven
čiausia ir brangiausia — laisva 
Tėvynė Lietuva — tas yra mu
sų vienintelis noras ir viltis.

“Minėdami pavergtos Lietu
vos šventę, mes reiškiame išti
kimybę musų Atstovybei ir lin
kime geriausio pasisekimo ir iš
tvermės juos sunkiame darbe.

“Valio pavergta, nuskriausta, 
bet musų širdims brangi Lie
tuvai !”

Prisimintina taipgi gauta iš 
Europos radiotelegrama, adre
suota Lietuvos Pasiuntinybei, 
bet taikoma visiems Amerikos 
Lietuviams:

“šešioliktos Vasario proga 
sveikinimai užjūrio broliams Šu
kiu : TIKĖKIME, KOVOKIME!”

pasirašo: SEPTYNI.
Dėl to parašo — septyni — 

šiam reporteriui teko teirautis, 
ką jis reiškia. “Septyni” vei
kiausia reiškia septynis žymius 
asmenis.. Tai balsas Lietuvių 
iš anapus juros.

Taigi kovokima ir negailėki
me savo centų ir laiko ir ener
gijos Lietuvos nepriklausomy
bei atvaduoti; tikėkime kad 
gal but jau sekančią 16 Va
sario dieną švęsime pačioje Lie
tuvoje.

Spec. Korespondentas.

giminės taip ilgai ir atkakliai 
kratėsi krikščionybės tai reikia 
spėti kad jie turėjo vertybių 
kurios, jei ne turiniu tai bent 
išlaukine forma, turėjo seno
vės Lietuviui atrodyti aukštes
nės už naujai nešamas. Lie
tuvis, mat, nebuvo užsispyru
siai abejingas visiems 
to kultūros hešėjų 
Pavyzdžiui gali būti 
ma ištrauka iš Petro 
giškio 
čio”: z 

“Per 
Velykų
tras, brolis Karolis, Viešpaties 
Dievo 
šlovei 
nybės 
įgulų
(ant Nemuno kranto, per šešias 
mylias aukščiau nuo Ragainės) 
tvirtovės statymui. Toje 
toje buvo tiek priplaukusių 
vų jog tapo pertiestas per 
muną tiltas, kuriuo visai
togiai eidamas pėsčias galėjai 
pasiekti netikėlių krantą. Lie
tuviai šiam dalykui parodė 
daugiau nusistebėjimo negu vi
siems kitier s krikščionių dar
bams, kuriuos buvo stebėję per 
visą savo gyvenimą”.

Jei kryžiuočių nešamos idė
jos butų sukrėtusios panašiu 
budu ano meto Lietuvį tai, ai
šku, krikštijimas butų buvęs 
daug spartesnis ir ne taip kru
vinas.

Aiškus dalykas, jus norėsite 
žinoti kokio pobūdžio yra bu
vus ta senovės Lietuvių gimi- 

mių kultūra ir kuriuo budu, 
kurinę keliu meK. susekame tos 
kultūros žymes? Šiuo atsiti
kimu kultūros liekanų šalti
niai tėra trejopi: tradicijos 
(tautosaka ir būvio formos, t 
y. papročiai), iškasenos ir kal
ba?

Pakanka atsiminti netolimos 
praeities gražias minsų tautos 
tradicijas: svetių^iimą, pakan
tą, solidarumą, paslaugumą, o 
gerai žinome kad šiomis aukš
tomis žmoniškumo savybėmis 
nepasižymėjo nei rytų, nei va
karų kaimynai.

Musų dvasinėmis budo ver
tybėmis stebėjosi musų prie
šai, o tai nereikėtų aiškinti 
krauju ar kuo kitu, nes tai yra 
per ilgus amžius nusistovėjusių 
žmonių bendravimo normų įta
ka, tai senoviškos religijos, tai 
papročių įstatymų normos, jei 
taip galima butų išsireikšti, 
įsisunkė į tautos kraują. Ir 
taip galiai įsisunkė jog nežiū
rint visokių įtakų tauta savo 
būdą išsaugojo.

Karaliaučiaus univers i t e t o 
archeologai, susižavėję Sen- 
prusių kultūra, prieš keletą

daiktu.

IŠSKRIDO BRITANI.ION

John G. Winant, U. S. ambassador 
to Great Britain, going aboard the 
Atlantic Clipper at La Guardia field, 
New York, en route to Great Brit
ain, via Lisbon, i

’ Suv. Valstijų ambasadorius 
Britanijai, orlaiviu išskrenda iš 
New Yorko į Britaniją, per Lis- 
boną. '

PITTSBURGH, Pa., su apie- 
linkėmis — Kovo 25 iki Balan
džio 2.

CįLEVELANDUI su apielin- 
kėmis — Balandžio 3 iki 9.

DETROITUI — Balandžio 9 
iki 16 d. (Velykų laikotarpis.)

Grand Rapids — Bal. 18, 19,
20 dd. • • ' ,

CHICAGO — Balandžio 20. 
ir toliau. , i

Dienos dar nėra galutina 
bet tai maždaug numatyO 
laikas, kad kolonijos galS 
pasirengti ir komitetai žinO 
ko imtis. • £■'

Kolonijų komitetai prašB 
kreiptis p. Tubelienės prak» 
bų reikalu į: Tautinės Taryti 
Sekretorių, -

' K. S. KARPIUS, ® 
6820 Superior AvcKi 

Cleveland, OIM
tampriai suriš- 
Kokį jums pa- 
Na, paimkime 
kaip futbolas,žodžius AR JAUČIATft£/„;(režimo.

NUVARGĘ nors Vnors Va

elnio medžioklė bus ir nu-

• KASMET šioje šalyje 500,- 
000 tonų vielų perdirbama į 
vinis.

veikė ji
kolonijų tautiniai

gaišinant laiko pranešti
jus gatavi prakalbas rengti.

Iš Pittsburgho pirmiausia
tiktų sustoti Youngstowne.

kad

Skauda
Kada tik 

išpunta viduriai, 
trumas, 
FEEN-A-MINT 
nio 
mas,

E31v,-i,- "'-iaU raU(i 
k užsiklos “liaudimi’ 

visi Lietuvi!

nio liuosuojar
mas, š/elniaifALIZMO” Liei vidun- s. Iir
jausi . tikn, bet algos palikti 
Mjonai VnŠabrikli direktoriai 
A-MINT. Jublių, sargams pi 
Nusipirkit f" '

k

Žmonijos Istorija
610 pusi, didumo, $2.00 vertes populiare knyga —

Dirvos skaitytojams atiduodama tik už JjJ J
(Pridėkit 15c pašto ženklais persiuntimo kaštų)

VIENA ŠI ISTORIJA DUODAMA DOVANAI 
NAUJAM PRENUMERATORIUI

arba tokiam senam Dirvos skaitytojui kuris užrašys 
Dirvą savo draugui ar giminei dovanų už $2.00.

Bent kokis Amerikoje gyvenantis Lietuvis gaus šią didelę, tvir
tais drobės viršeliais Istorijos knygą DYKAI, kuris naujai už
sirašys sau Dirvą visam metui prisiųsdamas $2.00 (tokis kuris 
dar iki šiol Dirvos neprenumeruoja). Senas Dirvos skaityto
jas gaus tą knygą Dovanų užrašydamas kam nors Dirvą už $2.

Kadangi tų knygų nedaug jau tėra likusių prašome ir 
raginame visus pasinaudoti šia proga tuojau.

Kurie manot kad mes dabar gyvenam baisiausių pasaulinių ka
rų gadynę, paskaitykit Žmonijos Istoriją — joje lengvai apra
šoma kalba pamatysit kaip žmonija gyveno ir kariavo visais- 
laikais — nuo pačių prieš-istorinių laikų, ir per visus amžius 
iki musų dienų — kokios buvo didžiosios ir galingos tautos — 
kokie garsus, žiaurus ir smarkus buvo karų vadai, karaliai. 
Aprašoma apie tokius ‘karus kurie tęsėsi po šimtą metų, po 30 
metų, ir tam panašiai.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



dins mokesčius. Del to keli 
šimtai narių iš SLA. išsimes,

Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor <820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

T IETUVOS Respublikos Prezidentas Antanas Smeto- 
na pagaliau atvyksta į Šiaurinę Ameriką. Tautinin

kų priešininkai jo nepageidavo, suprantama, savo politiš
kais sumetimais. Nekurie norėjo, ir po senovei nori, 
kaltinti Antaną Smetoną — ir už ką? — Nagi vien tik 
už tai kad jis buvo Lietuvos Prezidentas!

Tai ženklas musų nekuriu net visuomenės vadų ne- 
išaugimo: juk Lietuva buvo valstybė, savistovė, suvere
ne, ir kaip kiekviena, turėjo turėti prezidentą.

Antanas Smetona buvo ne figūra, bet darbštus, gas- 
padoriškas prezidentas — Lietuva prie jo labai, labai 
žymiai pažingėjo pirmyn.

Apie jo įvairius nuopelnus Dirvos skaitytojai žino 
iš įvairių pirmesnių aprašymų.

Dabar — musų Respublikos — musų Valstybės gal
va — žmogus be tėvynės — atvyko pas mus, į tą pačią 
Laisvą Šalį, kur prieš desėtkus metų bėgom mes — jau- 

vyFni būdami — bėgom nuo Ruso, to musų pavergėjo, spau- 
kalaiėjd, bėgom del to kad nenorėjom jam tarnauti, jam ša
peli! io prakaito vaisius atiduoti.
turi Antanas Smetona tada mokslus ėjo, ruošėsi gyveni- 
po $4ui ateityje, darėsi draugus, ryžosi Lietuvoje pasilikti, 
atlikt; Jis pasiliko.- Likimas buvo laimingas — Lietuviams 
rus ąjkiems kaip jis pavyko atkovoti Lietuvai Nepriklauso- 
spektiybė. .Jam likimas net lėmė būti pirmutiniu musų Res- 
vietitablikos Prezidentu. Ir paskutiniu — bent šiuo laiko- 
metiiarpiu. i

K4 Šiądien ir jis buvo priverstas bėgti iš savo Tėvynės 
būti - bėgti; nuo tų pačių maskolių despotų, tik kita spalva 
agen usidažiŲsių, — nuo tų pačių puslaukinių Rusų, kurie 

. ratoiėl Lietuvą užplūdo po virš dviejų desėtkų metų laisvo 
kiu I^mimio.
mas tik rb^į-ona dabar — kaip mes anuomet — buvo lai- 
tų pat> runą ’<ad galėjo išbėgti su savo žmona, su savo vai- 
x 2o n spekte ^ur gyVena apie trečdalis (ūsos musų tautos 

.aafeghes kasyklą atvyko dirbti — taip kaip dirbome mes, kaip 
anglies sritK^is laikais, kad tik Lietuva butų laisva.

TL-V0dar^5.omet čia dirbom jauni būdami, bet Prezi- 
YPdo sis payyzdis' s Smetona jau senas — vienok jis nenu- 
nu?S.T^nuleidžia rankų, nepasiduoda likimui!
virs L °’y00 *ellV įkvėpimas mums visiems — seniems 
nais darbininkai vei\_ paties Smetonos amžiaus išeiviams ir

, , broliams — dirbti už Lietuvos Laisvės
^eniyylvąniioft

s\ 
tiu

kbės atstatymą!
^akykime: Tg Baltijos pakraščio dalis
Į^LA^iirongiatCT^r ;ūrmug. buvo — vra ir

'^Ją pėi* šimtiriėčius bandė užpulti, terioti Vikingai — 
C14ahtis atkando, jų kirviai atsikirto — jų žymių Lie
piu žemėse visai neliko!
s?Per šimtmečius. Lietuvą kėsinosi užkariauti ir pa- 

Argti galingiausi Europos kariautojai kryžiuočiai — 
A kardai atšipo, jų ugnys užgeso, jų ordinai išnyko — 
^Lietuviai vis Balįijos pakraštyje tebėra!

Po jų, sušliuręs, pusiau laukinis priešas Rusai už
niko musų žemę — bet ir dabar Lietuviai išliks — tas 
Gintaro Kraštas vėl nušvis Lietuviška saule, Lietuvių 
dainos ten skambės; kultūra klestės!

Ją pėt šimtmečius bandė užpulti, terioti Vikingai — 
dantis atkando, jų kirviai atsikirto — jų žymių Lie-

KAS KĄ RAŠO

buvo išleista 
Pirmiau Mirs: 
nekurie bandė 
trukšmą prieš

S. L. A. Bėdos
i

Kai pereitų SLA. valdybos 
rinkimų metu 
brošiūrėlė, “Kas 
SLA. ar Tu?” 
sukelti didžiausį
tai. Nors ta brošiūrėlė netu
rėjo prasmės pranašauti Susi
vienijimui galo, tačiau opozi- 
ja panaudojo ją paneigimui 
tautinių kandidatų.

Dabar, laikui bėgant, SLA. 
turto stovį paėmė pertikrinti 
valstijų apdraudos departmen- 
tų revizoriai, pats SLA. orga
no redaktorius praneša kad S. 
L. A. “prilipo liepto galą”.

SLA. nariai privalo atidžiai 
skaityti organą Tėvynę ir ma
tyti visas išvadas ir raportus, 
čia ne tikslas kalbėti apie tai.

Mums tik svarbu pastebėti 
kad SLA. reikalus taip nuve
dė nuo koto “finansų žinovai”, 
kuriuos musų socialistai, san- 
dariečius apmaudami, į SLA. 
įgrūdo.

Tų “finansų žinovų” gynė
jas ir organas Naujienos, kaip 
paprastai, pasirodo dalykus vis 
“gėriai! žino” negu kas kitas.

Naujienos įrodo kad padėtis 
nėra jau taip bloga.

Ir mes sakome: išeitis yra: 
paveizdah, “finansų 
paims, uždės SLA.
naujus asesmentus arba padi-

žinovai” 
nariams

I D ŪSŲ imperija žlugo ne vieną kartą — o šiomis diė- 
1 nomis jos likimas pasidarė vėl labiau neaiškus, jos 
Ipadėtis kebli, ateitis bauginanti.

Pačių Maskvos kruvinų carų išaugintas priešas p'a- 
įidarė jam pavojingas, bet iš to pavojaus jie niekaip ne
gali išsisukti.
, Tas priešas, kuris turi visą Europą užėmęs ir pasi
ryžęs Rusiją paimti, viskas ką Maskvai davė tai tik nė 
savo Lenkų žemės dalį ir mažas Pabaltijo šalis. Ko ne
davė — pati nepajiegė pasiimti — tai Suomiją, nors bu
vo plačiai išsižiojus kąsti.

Dabar, kada tas priešas užima Slavų kaimynus, tie 
" Maskvos budeliai nedrysta pagrąsinti tam grobuoniui, 

bet “bara” savo giminietę tautą.... bara už ką?
j , Nežino už ką, bet tik nori ką nors sakyti.... Juk 

' gėda prieš pasaulį....
\ Tuo pačiu laiku ir namie pas tą musų užgrdbiką 

negerovės — štai po mėnesių nešinės, vėl atsiskleidė už-
j ?, .danga ir pamatom kad kruvini Maskvos carai vienas ki- 
f ) £ą persekioja. Tas ką nors reiškia. Tuoj prasidės vėl

haujos žudynės, likvidavimai. Tas išgriaus pamatus 
|nt kurių visa jų galybė paremta.
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PATARIMAS. Amerikos Lietuviams: Vienaip ar ki
taip, už njeto ar dar greičiau, Europos karas pa- 

ibaigs. Susidarys sąlygos kad galėsim tiesioginai teik- 
i pagalbą savo broliams Lietuvoje ir išsiblaškiusiems 
žsieniuose.

šiuomi patariame visiems taupyti, gerai užlaikyti 
avo senus, sudėvėtus rublis, batus, marškinius, kojinės 
r kitus dėvėjamus daiktus. Juos prireiks siųsti apren- 
ti Maskvos barbarų apnuogintiems Lietuvos žmonėms.

Visus savo dėvėti tinkamus senus rubus, vaikų, vy- 
-rm, moterų, rinldt, išvalykit, išskalbkit ir sūdėkit į šau- 
\gias dėžes, kad kandys nesunaikintų. Kaip tik bus tam 
Tikas, jūsų giminės pradės kreiptis į jus, šauktis prisiu
si jiems rūbų, ir tada galėsit greitai išsiųsti.
\ Visoks ant pečių užsidėti tinkamas skanpalas turės 
dėlės reikšmės, po to kai Sovietai baigs Lietuvoje vyk
sti savo “lygybę”.
/ Jau dabar pranešimai iš Lietūvo's sako kad “gefa- 

4rdžiai” komunistai atima iš turinčiųjų jų rūbų pėrvfr- 
Muir “atiduoda” neturintiems. Aitvaras žino ar jie ati- 

ida, bet atimt atima, o surihkę gal būt gaberia į ,Ru- 
į, plikiems Rusams aprengti.

® Lietuva po šio apnuoginimo, koki komunistai 
už pinigus negreit galės gauti rūbų .pirkti.

vykdo;

•• ■

ir sumažės atsakomybė, o tur
tas pasiliks tas pats, kurio at
sakomybė arba nuošimtis iš
neš valstijų nustatytą lygį.

Tokiems “finansų žinovams” 
ir jų patarėjams kokie iki šiol 
SLA. vadovauja, geriau kad Su
sivienijimas narių skaičium ei
tų žemyn, tada pajiegia išlai
kyti atsakomybės procentus 
kaip valstijų departmental rei
kalauja.

Gaila kad SLA. nariai, pa
klausę klaidinančių agitatorių, 
pasidarė patys sau tokį nema
lonumą, neprileisdami savo 
organizaciją vadovauti žmo
nėms kurie organizacijos augi
nimu butų padidinę atsakomy
bės lygį.

Vyčio Jubilejinis Numeris
Vyčio, Lietuvių katalikiško 

jaunimo organizacijos L. Vyčių, 
nr. 2 šių metų išleista paminė
ti 25 metus nuo Vyčių organo 
įsteigimo.

Vytis, mėnesinis žurnalas, 
per ilgą savo ėjimo laiką buvo 
redaguojamas šių: Dr. Al. M. 
Račkaus, L. šimučio, M. 
jaus, Ig. Sakalo ir kitų, 
bartinis redaktorius yra 
F. Skirius. Vytis išeina 
cagoje.

Jubilejinis Vyčio numeris 
leistas žymiai padidintas.

Zu-
Da- 

Ant. 
Chi-

iš-

me-

SKAITYMAI
RIMAI IR NERIMAI PAŽINKITE MUSU SENESNIUS 

RAŠYTOJUS

IA
! kl• <
Į išL
s (iš

•JAPONIJA apdovanos 
daliais ir pašalpomis po $10.50 
mėnesiui visam gyvenimui kož- 
nai mptinai kuri pagimdys 25 
vaikus.X

• PIENAS, kuriame randasi 
trys mineraliniai elementai — 
geležis, varis ir manganesas, 
gali palaikyti žmogaus gyvas
tį per gana ilgą laiką.

ŠILAINĖ
Vėliakos peizažą ūkana apvilko, 
O norėjau, troškau visą jį apimt — 
Buvo atsimerkęs žydro lino šilkas, 
Buvo praregėjęs ilgesio akim.
Atmenu aš kartą, 6 senai tai buvo,
Kai vyresnis brolis ėjo iš namų,
Kai mama šilainę škaplieriuosna siuvo,
Kai ramino, guodė žodžiu neramiu:
Argi daug šilainės škaplieriun paimsi? 
Argi ten, už marių, bus tau jos gana? 
Bet prie širdžiai jausi ir gal bus tau 

linksma, —•
Tu su ja atminsi brolį ir mane....
Taip ir aš norėjau pasiimt šilainės
Arba lino žiedą iš peizažo to.
Kažin kur mus dienos šunkeliais nueina;
Ūkanų prarytos neatsikartos.
O jas taip norėjaū škaplieriun įsiūti 
Ir nešiot lig karsto prie gyvos širdies. 
Užpustys darželyj sniegas žalią rūtą, 
O plentu vežimas naktį nūčlardės....

. z - J ’. • ’ J '

Betgi tu paliksi, tu, į/ilkū slidine, 
Škaplieriun motulės ančiai įsiūta! 
Su tavim atminsiu židgeliUs ir dainą, 
Brolį ir sesutę, laistančiu rūtas!

Jonas Kiiosai-Aiėksahdrišiciš.

Mintis mintį kaip rudenio vejas la^fts šluoja — 
Šiąnakt kaip ir vakar tik viena nahfiie... .
Naktis tyli kaip numestas žaislas—/tealsuoja.... 
Kodėl nejauti vyro mėiles, širdie?

Nežinau kam vakarykščios svajos parslubuoja 
Kaip lavai per taip juodas jūros bangas.... 
Akla — meilė kaip patriote tėneprakaituoja, 
Mano širdis kaip jo vaikai.... nesupras....

Siela kaip nutilę tolyj muzikos akordai —
Jis uždraudė man mylėt jį ir kitus...
Nejaučiu, negirdžiu kaip kad palaidotas užvakar, 
Š’Ūprask — jis į save pavėrtė visus....

Ona PuPetaitė. i

O IMAS ir Nerimas buvo Aukštaičių sodžiaus 
galiniu ir gyveno lygiai priešais vienas an

trą. Abudu buvo dar nesenu, bet jau peršoku
siu tokią pusę amžio, kokios antros pusės jau 
nebesitikėjo beišgyvensią. Taip pat abudu jau 
galėjo švęsti sidabrines sukaktuves, kaip yra 
vedusiu. Abudu buvo sveiku, darbščiu ir1 ne- 
girtuokliu, nors, Lietuviai būdami, perdaug ne
bėgo, kaip Latviai, ir nuo puskvortės švento
mis dienomis neatsisakydavo, kaip tie prisiekę 
blaivininkai.

Paskutinėj! žemės perliustracija abiejų ra
do po 19 dešimtinių antrosios rūšies, tinkamos 
dirbti, ir po 5 dešimtines su 173% sieksnio — 
netinkamos, pelkių, kurias tačiau kaimynai nu
sausino, išlygino ir arba arė ar ganykla laikė. 
Iš pat pradžių vienodose sąlygose atsiradusiu, 
vienodai dirbti ištesėdamu, juodu ir turtų turė
jo taip vienodai, kaip grudų nubrauktuose pū
ruose. Abudu turėjo po trejetą gerų arklių, ne 
šimtais kainojamų, bet ir po šimtą nepaimamų. 
Laikė po dešimtį galvijų, melžė po penketą, še
šetą karvių, o kai kuriais metais ir po aštuone
tą ; pienu vis dėlto nesivėrtė; užtat patys gražiai 
maitinosi. Kirpo lygiai po tiek pat plonavilnių 
ezelinių, skerdė po tiek pat meitėlių, žąsiatau- 
kiams lesino tiek pat žąsų.

Ir vienas Dievas težino, ar Jo šventa Ap
vaizda jiedviem taip lemte lėmė, ar juodu pačiu 
sau, kad jų būtis taip lygiai krovėsi, net keista.

Jei Rimui gimė kūdikis, tai, žiūrėk, ir Ne
rimai betaisą krikštynas. Jei Nerimui mirė kū
dikis, tai visas sodžius žinojo, į Rimą neilgai tru
kus reiksią į pakasynas eiti. Ir taip buvo, kol, 
išmarinus lygiai po penketą, pasiliko vėl abiem 
po penketą: po tris sūnūs ir po dvi dukterį.

Lyg susitarę, ir gyvuliai juos sekė: po tiek 
pat avelių dvynais vedė, po tiek pat po vieną. 
O kai vieną sykį Rimui avelė parvedė net tris, 
tai po dviejų savaičių Nerimas nė skaityti nėjo 
į avių gardą: jautė, jog ir jo viena avelė turi 
tris.

Jų sodžius Rimą su Nerimu laikė geriau
siais žmonėmis ir geriausiais ūkininkais. Juo
du tat žinojo, džiaugės ir nekaltai didžiavosi. 
Kaimynams gi buvo palankus, susigynus juos 
teisė, prireikus šelpė ir globė, nelaimėje vadavo 
ir gerų patarimų vienodai neskupėjo, negailėjo. 
Tad ir niekas nebuvo pasakęs, katras betgi vi
sų geriausias, patsai gerasis.

Nebūtų galėję pasakyti nė kunigai. Kle
bonas nuo nebeatmenamų laikų abudu laikė baž
nyčios maršalkomis ir suėmimū kontroliuotojais. 
Šiaipjau kunigai, jei kalėdodami pas vieną pie
tavo, tai į antrą turėjo, nors iš kito sodžiaus, 
gryžti pavakarieniauti.

Abudu nusimanė vienas antro nepralenksią. 
Tad visomis savo galiomis besistengė nors gi 
nenusileisti nė mažinusiame dalyke. Pasidarė 
ypatingos lenktynės: ne kaip Čia vienam antras 
aplenkus, bet kaip čia vienas antram nepasida- 
vus.

Tai buvo vienatinė Rimo ir Nerimo gyveni
mo rakštis, kuri per tiek, štai, laiko bent per 
tris dešimtis metų, sėtrijo ir maudė; pagaliau 
sukėlė negerų minčių ir jausmų.

Rimas su Nerimu negynė savo žmonoms ir 
vaikams prieteliautis. Jie tad, sūkį apsukę, po 
dešimtį kartų per dieną bėgiojo į kits kitą; gir
dėjo, malė ir žinojo kiekvieną kits kito mintį, 
žodį, darbą ir net ketinimą. Patys tačiau vie
nas antro niekados nelankė, niekados nesitarė, 
nesišnekėjo ir net pagarbintu, nors buvo tikri 
bažnyčios žmonės, vienas antro nesisveikino. Ne
bent kunigai į katrą atvažiuodavo, ar sodžius 
seimą į katrą sušaukdavo. Bet ir tada, prirei
kus ką vienas antram pasakyti, sakydavo per 
kurį trečią asmenį.

Abudu kieto budo, ančiuose nešiojo taip pat 
kietus, tvirtus antagonizmus, priešingumus. Bu
vo tai ir jiems, ir sodžiui, ir kunigams aišku. 
Bet kad iš to ničnieko bloga nesidarė, tai niekas 
nieko nesakė ir nedryso net užsiminti, nes tai 
butų buvęs lindimas į svetimą sąžinę, į vidaus 
šventyklą.

Per savo šeimynas abudu šeimininku gražiai 
žinojo viens antro ketinimus ir skubėjo laiku 
susilyginti.

Jei Rimas sumanydavo savo diendaržį per
kelti į klėčių vietą, o klėtis į diendaržio, tai kitą 
dieną jau matydavo Nerimą raitą ant savo dien
daržio želmens beplosiantį stogą. Jei Nerimas 
imdavo tašytis Stodainius, paketinęs gulsčią sa-

Dirva laikas nuo laiko duoda šiuose Skaity
muose trumpų apysakų ir šiaip raštų musų se
nesnių rašytojų, kurių vieni jau mirę, kiti dar 
gyvena. Kadangi jų raštai išplitę buvo vieno
je Lietuvoje, Amerikos Lietuviai išeiviai taip ir 
negavo pažinti nei tų rašytojų, nei jų raštų, nei 
pagaliau jų rašymo stiliaus.

Jų raštai paprastai apima kasdienini Lie
tuvių gyvenimą Lietuvoje. Parenkame trum
pesnius, įdomesnius.

'Patiekdami jų rašinius parenkame trum
pesnius, lengviau suprantamus.

Kaip atmenate, tilpo jau istorinės apysa
kos ir padavimai Pr. Mašioto, Jono Biliūno, šia
me numeryje telpa Kuh. Tumo-Vaižganto.
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matydamu namie tik per gatvę, lau- 
šalimais, amžinai pritrynė vienas an-

vienodinimasis nuolat, pagaliau, taip

vo tvorą nuo gatvės pakeisti statinėtai, žiūrėk, 
ir Rimas bus į santvarą beeinąs savo tvoros 
ardyti.

Seniau dar, kaip tik vienas savo dūminę 
trobą pertaisė į kamininę, tuoj ir antras tat 
padarė. Kaip tik vienas pusę trobos lentomis 
atskyrė vaikams ir šėrikėms, tuoj ir antras. 
Ilgainiui kaip tik vienas padidino savo langus, 
tuoj ir antras.

Pagaliau susistatė taip«vienodai, kad spi- 
trakiams elgetoms pasidarė tikra LbVo 
Papoteriaus pas Nerimą, gaus d.5o \s 
ar uždaro kruopelę — pamaldžiai * 
kęs, dūlins į Rimą; dirstelės prie?est-

— Tfu, ar galva apsisuko?.. 
tik buvau. .. .

Ir gryžta atgal Į Nerimą. 
pyksta, baras, prikaišoja: '-95

— Nagi tu! Ai- atžagareiviu 4 *A? 
Juk jau gavai sykįf... x T v

Jei barė^UzTą' pat 'Rimiene, saKe4: 111 ,sK
— Avele, avine! Ar kaituliu ėmei suktis?
Ir buvo elgetoms daug gėdos .troboje ir ne

mažiau keiksmo išėjus.
Neapsileido viens antram ir prieteliai. 

Rimienė nupirks savo dukterims po 
skarelę, tai Nerimaitės ligi pat 
tės bėgios, kol iškaulys ir sau 
Nerimaitės ims mesti Vyrams 
medvilnės ruožais, tai Rimaitės
siklausti, kaip tankiais bus takais.

Moters, vaikai to nejautė, bet seniai, per 
kelias dešimtis metų kas diena, kad valanda vie
nas antrą 
ke ir visai 
tram akis.

Tasai
neapsakomai nusibodo ir pakyrėjo, jog vienam 
mirus, antras, tikrai butų savo širdyje džiau
gęsis. Tiesa, per pakasynas velioniės intenci
jai butų gerai prisisrėbęs karštų kopūstų su 
jautiena ir kiauliena; tiesa, butų nėjęs gulti, 
kol išpoteriaus visą ilgąja “Dieną rūsčią, dieną 
aną”; butų pėsčias nulydėjęs ’visą mylią, butų 
net iššniurkštęs, leidžiant į duobę, į nosį subė
gusias penkias ašaras; butų net, gryždamasf na
mo, pačiai Lietuviškai pafilosofavęs: “Taigi ma
tai gi va — ėmė ir numirė. O dar butų pagy
venęs, kad nenumiręs”.... Vis dėlto, sakau, 
širdyje, nors neprisipažindamas, butų pasidžiau
gęs, jog pas kaimyną nors kiek dabar bus nebe 
taip, kaip buvo, nors kiek nebepanašu į jo. .. .

Vaižgantas.

• DANTŲ gedimas yra šių laikų liga kurią 
vos maža dalis Amerikos žmonių gali išvengti. 
Dantų gedimas paliečia net 97 nuošimčius žmo
nių pirm negu sueina jiems 20 metų amžiaus. 
Net sveiki, jauni vyrai šaukiami į kariuomenės 
tarnybą iš trylikos vienas turi taip sugedusius 
dantis khd jų nepriima kariuomenėn. Nežiū
rint visų dentisterijos mokslo tyrinėjimo ir pa
stangų susekti ir užkirsti dantų gedimą, iki šiol 
nepavyko nieko atsiekti. Dantų gedimas šiądien 
pakilęs iki aukščiausio laipsnio negu kada buvo.

Gausus Angliskai-Lietuviškas

Kišeninis žodynas'
NAUDINGAS JAUNIEMS ATEIVIAMS

Šį žodyną, su apie 18,000 žodžių, galit turė- 
'ti prie savęs kišeniuje ir reikale pasinaudo
ti. Kaina maža, tik $1.00 su prisiuntimu.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Ctor'ų Marienburgo pilies sienų prieglob- 
styje radosi du Lietuviai — vienas jau

nas vaikinas krikščionis, antras jo tėvų 
šalies valdovas.

Juodu skyrė tas kas tais laikais skir
davo krikščionybe prisidengusius Teuto
nus, varde tikėjimo plėšiančius, grobian
čius ir užsispyrusius pavergti savo pago
nis kaimynus, nuo Lietuvių kovojančių už 
savo žemę, už savo gyvastis. Alpis buvo 
karštas savo naujojo tikėjimo skelbėjas; 
Kęstutis — seno Lietuvių tikėjimo palai
kytojas.

Kęstutis, kitą vakarą sulaukęs Alpio 
atėjusio nakvynei, persitikrinęs kad už 
durų jų niekas neklauso, prašė jo daugiau 
papasakoti apie krikščionišką tikėjimą.

Jaunas kryžiuočių vergas, išpasako
jęs ką žino apie patį tikėjimą, pradėjo aiš
kinti kaip pagonys Lietuviai-nori išnaikin
ti visus Kristaus mokslo nešėjus, kokie jie 
žiaurus, it girių žvėrys, kaip jie miškuose 
gyvena ir žmonių krauju minta, krikščio- 
ris užpuldinėdami ir žudydami, kurie ne
ša jiems krikštą ‘ir tikėjimą į vieną Die
vą!

Kęstutis šių vaikino žodžių klausė gi
liai susimąstęs ir lėtai galvą kraipydamas.

— Taip, sunau, tave mokina tavo nau
jo tikėjimo skiepytojai.... — prašneko 
kunigaikštis, kuris savo jauną draugą va
dino vaiku. — Kryžiuočiai nori ir mane 
■ankyikgtyti. Jau ne.kartą siūlė krikštą, 
net per patį popiežių.'

— Butų smagu kad visi pagonys ap
sikrikštytų ir taptų ištikimi tarnai tikro
jo Dievo, — žėrinčioj akim kalbėjo Al- 
pis. — Pasibaigtų karai, ordinui nereiktų 
kariauti gynimui savo žemių ir krikščio
nių nuo pagonų....

— Sunau, tu išmokintas tikėti ir kal
bėti taip kaip ordinui reikalinga. Bet mes 
Lietuviai žinom kitaip. Išklausyk manęs, 
žinančio ir patyrusio. Aš papasakosiu 
tau apie tą kryžiuočių įsiveržimą giliai į 
mano žemes plėšti, žudyti, ne krikštyti, 
tada kai tavo tėvas žuvo, kada tu pate
kai į jų nagus. Kaip narsiai Lietuviai nuo 
jų gynėsi! Tavo tėvas kelis užpuolikus 
nužudė, daug sužeidė, savo namus ginda
mas, iki pats galvą paguldė! Narsiai jie 
kovėsi, iki pagaliau užpuolikai buvo pri
versti bėgti. Bet tavo tėvas jau neatsikė
lė — nei tave išlaisvihti, nei pilies išgel
bėti nuo ugnies, kuri, užpuolikų įkurta, 
naikino ją.... Tave jie nusinešė su sa
vim, ir dabar, kaip matau, padarė pilnu 
savo paklusniu vergu. Kam jie plėšė, kam 
degino tavo pastogę? Ar krikštyti ką no
rėdami? Ne, tik piešdami, grobį sau im
dami, užpultuosius badui ir šalčiui palik
dami. Del to mes nenorim jų tikėjimo ir 
krikšto! Ar tu dar atsimeni Gaižuvą?

— Taip, kunigaikšti, atsimenu. Ta
da aš buvau jau dešimties metų berniokas.

— Tu, sunau, dabar esi jau dvidešim
ties metų vyras! Pats kariautojas butum, 
savo tėvynės gynėjas, toks stiprus, už ma
ne aukštesnis; tu man primeni savo tėvą, 
— kalbėjo Kęstutis, gėrėdamasis Alpiu.

— Mano tėvą? Tikėjimas draudžia 
man apie jį ir prisiminti, jis buvo pago
nis. ...

— Pagonis, bet geras žmogus, mylė
jęs savo dievus, taigi tikintis; buvo narsus 
kariautojas, savo gimtojo krašto gynėjas. 
Prie savo tėvo, tu būdamas dabartinio am
žiaus, jau butum kariautojas, ant risto 
žirgo jodinėtum, greta savo tėvo, greta 
manęs, su gausingais narsių savo brolių 
pulkais, ir pasiryžusiai gintum savo tėvy
nę nuo tų kurie tavo tėviškę išdegino ir 
išmokino tave džiaugtis del to.... Čia gi 
esi svetimųjų vergas....

— Argi tikrai kryžiuočiai mano tė
viškę užpuolė? Man sakė kad ordino bro
liai eidami Lietuvius krikštyti buvo pago
nų užpulti, bet apsigynė, mane iš jų pa
ėmė išmokinti tikrojo tikėjimo....

— Netiesą sau sako: Plėšimas, grobi

mas, savo žemių didinimas atimant jas iš 
musų yra tai jų kariavimo tikslas. Tikė
jimas jiems yra svetimai reikalas, — at
sargiai skiepino Alpiui savo mintis Kęs
tutis.

— Ar tai jie vėl rengiasi Lietuvą už
pulti, nes girdėti rengiasi naujam žygiui? 
— susirūpino Alpis.

— Užpuolimas Lietuvos, apgrobimas 
ir musų žmonių žudymas yra jų kasdieni
nis užsiėmimas: per metus keletą kartų 
jie užpuola, vis naujose vietose, ir palieka 
tik degėsius ir mirtį! — tikrino' kunigaik
štis pradedančiam susiprasti jaunam Lie
tuviui.

— Papasakok, kunigaikšti, man dau
giau apie mano tėviškės užpuolimą ir su
naikinimą, — prašė Alpis.

— Tai atsitiko jau desėtkas metų at
gal. Didmistras Von Kriprodė, tada ta
pęs pakeltas į aukščiausį Ordino vadą, su
kvietęs daugybes riterių iš vakarų Euro
pos, surengė užpuolimą Žemaičių žemių: 
įsiveržė į Raseinių, Airiogalos ir Gaižuvos 
apielinkes, žiemos metu, ir jas smarkiai 
teriojo. Nei vieno pagonio jie nebankė 
apkrikštyti, bet visu įšėlimu šoko plėšti, 
mušti, žudyti ramius gyventojus. Grobė 
galvijus, arklius, mantą, jaunas moteris 
gėdino, senus žudė, ir traukdamiesi viską 
padeginėjo, paversdami pelenais. Bet mu
sų dievai atėjo mums į pagalbą ir užpuo- 
lėlius smarkiai nubaudė: staiga oras atši
lo, prasidėjo atlydis, lietus ėmė smarkiai 
ir ilgai lyti; užtvino upės, atsidarė pelkės, 
o Lietuviai susituokę pradėjo užpuolikus 
mušti ir vyti, taip kad besitraukdami jie 
turėjo palikti viską ką buvo pagrobę ir 
paleisti suimtus nelaisvėn žmones; jų ark-_ 
liai klimpo ir prigėrė pelkynuose ir balo
se, arba krito del stokos pašaro. Daug jų 
vyrų nusikamavo ir mirė — ir Von Knip- 
rodės žygis į mano žemes buvo jam labai 
pragaištingas. Tų plėšikų tik būrelis pa
spruko kitais keliais, ir gal tik tave vieną 
jiems pavyko pasigrobti, parsinešti čionai, 
kur mudu likimas suvedė, gal but dides
niems ir garbingesniems darbams rpusų 
šaliai ateityje!....

Kęstutis tęsė toliau; atidžiai klausan
čiam vaikinui, apsidairydamas ar kas iš 
ordino šnipų neklauso jų už grotinių durų:

— Mudu su didžiuoju kunigaikščiu, 
mano broliu Algirdu, patyrę apie šį kry
žiuočių įsiveržimą, greitomis surinkę di
delius pulkus Lietuvių leidomės paskui bė
gančius užpuolikus, įsibriovėm toli į ordi
no žemes Prusnose ir skaudžiai jiems at- 
sikeršinom. Suprask kad šiuos musų at- 
keršto žygius jie tau įtikino' esant Lietu
vių pasikėsinimais krikščionis išžudyti, o 
savo užpuolimus musų krašto vadina pa
stangomis mus krikštyti. Jei inėję į musų 
žemes gauna apmušti, tą vadina Lietuvių 
pasalingais užpuolimais tų “krikščionybės 
platintojų”, ir šaukiasi į kitas krikščioniš
kas šalis duoti jiems daugiau pinigų “nuo 
pagonų gintis”.

— Tai Lietuviai narsus kariautojai, 
ne pasalingi krikščionių naikintojai! — 
stebėjosi Alpis.

— Narsesnių už Lietuvius reikia pa- 
jieŠkoti! Jie visi myli savo žemę, savo se
nus dievus, ir nori apsiginti nuo svetimų 
užpuolėlių. Bet ordino tikslas yra mus 
pasivergti, musų darbą ir naudą sau rink
ti! — įkaitęs kalbėjo Kęstutis, nors su
spaustu balsu.

— Kur yra Lietuvių sostinė, kunigai
kšti? — paklausė Alpis.

— Didžioji sostinė yra Vilnius, kur 
valdo mano brolis, Didis Kunigaikštis Al
girdas. Mano ir Žemaičių krašto sostinė 
yra Trakai. Vilniaus ir Trakų pilis išsta
tė musų narsus tėvas, Gediminas, kurį 
taip pat nužudė ordino broliai, užpuolę 
Lietuvą plėšti!

— Tai ordinas nėra krikštytojais, bet 
užpuolikais ir žudytojais? — susirūpino 
Alpis, ir baimingai apsidairė.

— Tą mes patyrėm ant savo kailių, su
nau. Bet nesiimk sau to į galvą, nes tau 
lemta su kryžiuočiais gyventi ir jiems tar
nauti, — ramiau nukalbėjo Kęstutis. — 
Aš tik noriu tau priminti kad pas mus, 
Vilniuje, turi laisvę gyventi krikščionys
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l ■■ ■

|Įla

valstijas.
mėnesį tarnybon bus 

dar 105,000 vyrų dau-

S u v. Valstijų Karo 
rius Stimson praneša 
mėnesio bėgiu Suv. 
kariuomenės skaičius 
milijoną vyrų. Kas
šaukiama desėtkais tūkstančių 
naujokų, kurie išdalinami po 
Įvairias

Kovo 
paimta 
giau.

Šalies gynimo ii’ kariuome
nės aprengimo, maitinimo, iš
laikymo reikalams Suv. Valsti
jos šiuo laiku jau leidžia po 
virš 20 milijonų dolarių kas
dieną.

Dirvą galima išsirašyti už 
' vieną dolarį — pusei metų.

ir savo tikėjimą ramiai platinti — niekas 
jų nepersekioja, jiems nekliudo. Ir mano 
jauno sunąus mokytojas yra ordino bro
lis krikščionis, kuris sau ramiai Trakuo
se gyvena. Todėl mes nesam krikščionių 
žudytojai, kaip tau įkalbėta!

Kęstutis jautė savo pareigą atlikęs. 
Alpis pradėjo atbusti savo Lietuviškoje 
dvasioje ir perprasti kryžiuočių jam įskie
pytas klaidingas mintis.

Kalba nutruko. Abu jiedu ilgai sėdė
jo tėlydami.

— Ar negalėtum patirti kada didmis- 
tris sugryš, — vėl užvedė kalbą Kęstutis, 
— kad ateitų pas mane tartis apie paliuo- 
savimą. Juk laikas duoti žinią į 
ir Vilnių, jie mane išpirks, tik lai ordinas 
pateikia savo sąlygas.

— Aš patyriau, kunigaikšti, 
Trakų ir Vilniaus jau kelis kartus pasiun
tiniai buvo atvykę, — pridėjo Alpis.

— Buvo atvykę? Ar tikrai žinai? — 
nustebęs ir susirūpinęs klausė Kęstutis.

— Tą žinau tikrai. Gal derybas ve
da....

— Ar taip? Tai, sunau, stengkis dau
giau patirti ir man pranešk. Išėjęs laveikinaK]

Trakus

kad iš

>S

* V 'į
Artėjo Sekminės — ta linksma vasa

ros šventė. Alpis joms rengėsi, kaip ir 
visas Marienburgas, kaip visas krikščio
niškas pasaulis.

Kelioms dienoms praslinkus, nekan
trumo imamas Kęstutis vėl klausė Alpio 
ką girdėjo apie tarybas jo paliuosavimui.

PRADĖKIT ŠIĄ APYSAKĄ SKAITYT NUO DIRVOS Nr 9
Lietuvos istorija sako kad Kęstutis ir Alpis iš Marienburgo pilies pabėgo 
ir laimingai parėjo į Trakus. Bet su tuo šis įvykis baigiasi.
Koks buvo Alpio gyvenimas toliau? — Jo žygiai, pergyvenimai, prietikiai, 
atsižymėjimai, meilė — ir tt.? — Visa tai matysit vaizdžiai, žavėjančiai 
aprašyta šioje apysakoje. Skaitykit ją. Kurių prenumerata baigiasi, at- 
naujinkit savo Dirvą tuojau, kad nesulaikytume ir nenutruktų skaitymas.
Nauji, kurie nuo šio numerio įgysit Dirvą, prašykit prisiųsti jums Nr. 9, 
kuriame apysaka pradėjo eiti. Skaitymo bus daugiau metams laiko!

giri

i

Alpis, mažas vaikas, sūnūs Gaižuvos kunigo, laike kryžiuočių 
užpuolimo pagrobiamas, išvedamas Į Marienburgą, ten išauklė
jamas krikščioniškame tikėjime, šiame užpuolime nužudomas 
jo tėvas.— Po 10 metų, į Marienburgą kryžiuočių nelaisvėn 
patenka ięStutis. _ k
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Ir Viršininkai Turi Parodyt Inejimo Ženklus Per TVOR4 
PASIŽVALGIUS

Amerikos Karo ir Laivyno departmentuose, niio mažiausio 
iki didžiausio valdininko, ineinant reikia pasirodyti savo ženk
lus. Vazde matome patį Laivyno Sekretorių Knox, kuris taip 
pat parodo sargui savo ženklą ineidamas j įstaigą.

The navy and war department employees, from the office boy to the 
secretary, have to show identification badges carrying their picture before 
they can enter the departments. This new ruling is now in effect. Photo 
shows Secretary of the Navy Frank Knox showing hiš badge to guard on 
duty at entrance to navy department. KAS BUS, kas nebus, Volde

maras nepražus: Smetona jam 
mokėdavo po 1,000 litų pensi
jos, katalikams jis rašė Kris
taus. gyvenimo knygą, daba^ 
Maskvoje, sakoma, dėsto Ru; 
universitete istoriją.

J1. ' l1,1,

Jll 4

— Brangus kunigaikšti; — nusiminęs 
prašneko Alpis: — tau iš nelaisvės greitai 
išeiti vilties nėra.... Pasiutimus iš Vil
niaus ordino viršininkai varo atgal, su ta
vim pasimatyti neleidžia, o nuo tavęs sle
pia jų atsilankymą, kad išrodytų lyg anie 
nesirūpintų apie tavęs išpirkimą.... Tą 
patyriau nuo tų dviejų brolių, kurie pri
skirti tave mokinti tikėjimo ir apkrikšty
ti.... Tik šitą žinią užlaikyk didžiausio
je slaptybėje, neišsiduok kad apie tai ži
nai, nes patyrę viršininkai atskirs mane 
nuo tavęs....

— Apkrikštyti?! — sumurmėjo pik
tai Kęstutis. — Aitvarai greičiau mane 
apkrikštys, negu šie žmogžudos!

— Neapsikrikštijus, nėra vilties lais
vę atgauti, mano kunigaikšti.... Jie tik 
tą manydami ir nekalba apie tavęs paliuo- 
savimą....

— Jei sutikčiau krikštytis, jie vistiek 
statys kokias kitas išlygas link mano že
mių. Ne! už tai visa tauta pasmerktų ma
ne! Aš gryšiu į savo šalį koks esu!

— Jei kunigaikštis kada išsilaisvinsi, 
ar. aš turėsiu laimės su tavim pareiti at- 

pas savo narsius žmones?
cip<3 fpiravnsi Alnis. t

PRUSEIKA sako, Liet’ 
spauda “ne žydiška” ir nevį 
siska”/ nes eina 26 Lie 1 
kalba laikraščiai, o kitomi: I 
bomis tik 7. Bet, Leone, ’ I 
į tuos “Lietuviškus” laikr I 
rašo tik gausai, Levinai ir I/ I feldai ir kiti šmuilos? ' \ I

į i

BOLŠEVIKŲ Vilnis viii 
sakoja, kad “Lietuvos lia 
nusikratė Smetonos j ui 
bet vienas Lietuvis iš Tr, 
tai pačiai Vilniai rašo: “RrJ 
noji Armija atėjo ir išvaį 
mus iš smetoninio režimo.” 
tų gerai, kad kas nors Vi 
redaktoriams paaiškintų, 1d 
žodžiai reiškia! nejau raudu 
armija Lietuvos “liaudimi’.’ 
tapo? Tai kur visi Lietuviu 
sidėjo?

“KAPITALIZMO” Liel 
jau nėra, bet algos palikt, I 
pačios: fabrikų direkforia 
1,200 rublių^sargams p

E

'1ti i

— Ar tu, sunau, norėtum gryžti į sžA RUSŲ komUnizmaJ
vo tėviškę, jei proga butų?

— Kai kunigaikštis apsakei man apie 
Lietuvių narsumą, mane tuoj apėmė* no
ras gryžti tarp savųjų!

— Turėkim viltį.... abudu....
Ir Kęstutis giliai užsimąstė.

(Bus daugiau)

‘ ‘skunkę’: gražus pažiiį 
paliestas, smirda! V\

ITALIJOJE registruoją 
metų berniukai. Sovietijol 
“geriau”: ten suorganūfcuol 
si nuo 16 metų.

Su 9-tu numeriu- pradėjo 
Dirvoje eiti ši Įdomi isto
rinė apysaka, kuri tęsis 
savaitė iš savaitės per su- 
virš metus laiko. Apy
saka apima vieną iš įdo
miausių Lietuvos istorijos 
laikotarpių, taigi bus pa
mokinanti. Skaitymas len
gvai suprantamas, raidės 
didesnės, taip kad kiekvie
nas galėsit lengvai 
ti.

skaity-

baigia- 
atnau-y

PRUSEIKA Vilnyje 
kad draugas šolomski:, 
trumpu laiku’’ Ispanijbs lo, 
listams (komunistams)’ ren 
surinko virš $700.... ■ ,

Bet Lietuviams darbini 
karas iš to naudos buvo ka 
šuniui prarijus muilo gabala

Nelaimėjo nei lojalistiyW 
ta pagalba.

Pruseika praneša kad “tuo, 
turėsime kitus vajus”. ...

Rengkitės, darbininkai^ daų 
giau aukauti, nes jūsų išnau 
dotojams ir mulkintojams pi 
nigų trūksta. Supa Garba

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakci 

Administracijai ar Agent! 
kokius paklausimus, visada 1 
kit už 3c pašto ženklelį d 
kymui. Tas būtina. * /

Kurių prenumerata 
si pasirūpinkit tuoj 
jinti kad jums skaitymas 
nebūtų sukliudytas.
NAUJI, kurie iki šiol dar 
Dirvos neprenumeruojate, 
prisiųskit $2 (arba $1 už 
pusę metų).
Seni Dirvos skaitytojai iš
rašyki! ją savo giminėms 
ir draugams dovanų nuo 
šio numerio.

PRANEŠKIT f 
Savo Antrašo Perm<
Kuomet rengiatės persi 1 
kitur gyventi, praneškife 
vo naują antrašą Dirvof 
ministracijai, ne paštu 
paštas nesiūs jums Dirv 
naują vietą jeigu neps 
kėsit Parašykit mum? 
lc atvirutę prieš persi - 
mą Į kitą vietą gyventi - 
Adresuoki! mums trumu

Dirva Cleveland,*
RAUMENŲ SKAUDEI 
GREITAI PALENGVI

Įdėkit Į Uaišką $2 (arba 
$1) ir įi\ >ę savo pilną ad
resą, pasiuskit Dirvai 
antrašu:

šiuo

DIRVA,
6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

Nekentėkite bereikalingai I 
skaudėjimų. Tūkstančiai ■ 
pasiekė nepaprastą pale# 
reumatiškų skausmų, strėnų® 
skaudėjimų, išsinarinimų ir ■ 
menų skaudėjimų vien išsitjn? 
Pain-Expelleriu. Šis sensjicin 
mentas ūmai suteikia Laukiu 
lengvinimą. Virš 17 nulijo j 
Iručiu jau išparduota. * Todi 
dėliodami nusipirkite ir jūsl 
Pain-Expellerio. Reikalą ūką 
Expellerio su inkaru ant 1

LITHuJ

kr
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Žymios Dainos Žvaigždes Atvyksta Su Metropol iitan Opera 
Balandžio 14 iki 19 Clevelande

Z./AZ PONS BH>L)tJOSEPtUNE. TUMINIB

de”

& • W «
&

saino

NAUJI SKAITYTOJAI
“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje visam metui ........................... $2.00
Kanadoje ................................................. $2.50

Čekoslovakes Moterys Gamina Šiltus Rubus Karo 
Nukentejusiems, per Clevelando Raud. Kryžių

Ofc

( vietines žinios i
^JL -----------------------

IMTYNĖS BUS PIR-
\ MAD1ENI

j 7 ---------
Imtynės kurios rengiamos 

Coliseum, E. 107 St. prie Ce- 
Sar avė., perkelta į pirmadie- 
,'Vo vakarus.
^4 Sekantį pirmadienį imtis Ed 
won George, kuris senai jau 
fcia nebuvo, su Wild Bill Long- 
'son.
įmingai 
\ Ted
motas
jPrie 
fs imtikų.

Pereitą savaitę jis pasek- 
ėmėsi su Sandor Szabo. 
(Kink Kong) Cox supo- 
su Don Evans.
jų bus kitos geros po-

PARSIDUODA RAKANDAI
Y Dining setas, frontruimio se- 

virtuvės pečius, viskas 
stovyje. 
Matykit

_As ir
jgi’ame

’riestą.
vai ?

1329 E. 91

Apleidžiam 
vakarais po 

(U)
Street,

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
14610 Saranac road, cash 

dros^rr7
p#
ji V
Tw’
c’r*yes. Važiuoti Collinwood ka- 
nP*

Eile gražuolių dalyvaus Metropo
litan Operos šešioliktame pavasari
niame didžiųjų operų perstatyme 
Clevelando Public Hali, kuomet bus 
perstatyta devynios operos bėgyje 
aštuonių vaidinimų, Balandžio 14 
iki 19 dienos.

Tos operos dainininkės kurios su
traukė dideles minias Į miesto audi
toriją operų paklausyti, ir prie jų 
naujos, dalyvaus vėl ir šymet.

Bidu Sayao, Brazilijos soprano, 
atidarys sezoną pirmadienį, Balan
džio 14, operoje “The Marriage of 
Figaro”, su ja dainuos kiti žymus 
artistai ir artistės, Rethberg, Ste
vens, Brownlee, Pinza ir naujas vy
ras žvaigždė, Salvatore Baccaloni. 
Vėliau ji dainuos kitoje operoje, 
“The Barber of Seville”, su Tito 
Scipa penktadienio vakare, Bal. 18.

Lily Ponds dainuos pirmą kartą 
Clevelande statomoj eoperoje “The 
Daughter of the Regiment”. Ši 
Prancūziška opera bus statoma tre
čiadienį, Balandžio 16.

Helen Jepson turi vadovaujamą 
rolę “Fauste” šeštadienį po pietų, 
Balandžio 19.

Hilda Burke dainuos operoje “Pa- 
gliacci” su Martinelli ir tą pat po
pietį, penktadienį, Bal. 18, bus sta
toma kita trumpa opera, “Cavalle- 
ria Rusticana”, su Zinka Milanov, 
Frederick Jagel ir Anna Kaskas, 
Lietuvaite gražuole.

Josėphine Tuminia, sensacinė nau
ja jauna žvaigždė operoje, dainuos 
paskutini vakarą, Balandžio 19, su 
j^ino Landi ir Lawrence Tibįett,

antradienio vakare, Balandžio 
ir “Die Walkuere” ketvirtadie- 
Balandžio 17.nį,

Kainos tikietų $1, $2, $3, $4, $5 
ir $6, taksų nebus, gaunami 
kant paštu iš Northern Ohio 
Association, Union Bank of 
merce, Cleveland.

užsa- 
Opera 
Com-

HIPPODROME
“Tobacco Road”

Pagaliau, po astuonių metų sen- 
sacinio ir rekordinio perstatymo sce
nose. “Tobacco Road” paruoštas į 
filmą,. “Tobacco Road” pradedama 
rodyti Hippodrome Theatre šešta
dienį, Kovo 8.

Filmai parinkta žymiausi tinkami 
artistai, taip veteranas aktorius 
Charley Grapewin vaidina rolę Jee- 
ter Lester, Marjorie Rambeau vai
dina Siste r Bessie, prie <jų Gene 
Tierney, William Tracy, Dana An
drews, Slim Summerville, Grant M-i 
tchell, Ward Bond ir Zeffie Tilbury.

Veikalas pragarsėjo savo vaizda
vimu Amerikos prastuolių žemo 
skurdaus gyvenimo.

Dar pluoštas naujų skaityto
jų, kurie šiomis dienomis už
sirašė Dirvą. Ir vėl iš arti ir 
toli Lietuviai stojo į Dirvos 
artojų eiles, štai jie:

George Macijauskas, Cleveland. 
Jos. Galco, Cleveland.
Jonas Pėstininkas, Cleveland. 
M. Kučauskas, Cleveland, O. 
Leo Stankus, Grand Rapids,

Mich, (užrašė K. M. Rin
kus).

Elena Zeikienė, Brooklyn, N.Y. 
St. Makachinas, Inkerman, Pa. 
Mrs. J. Torda, Bronx, N. Y. 
Wm. Butkis, New York City. 
F. H. Paulikas, Custer, Mich.
Mrs. John Markovitz, Sr., Mus- 

kegan, Mich.
A. Lazinka, Chicago, Ill. 
Anna Onusaitis, Dayton, O.
L. M. Balchunas, Detroit, Mich. 
Pr. Bauskys, Detroit, Mich . 
Stanley Jaulis, Detroit, Mich. 
Anthony Dargužis, Little Falls,

Mrs. B. Jasiunas, East Hamp
ton, N. Y.

Mrs. Ann Guzaski, Youngs
town, O.

K. Placenis, Toledo, Ohio
Chas. Puishis, Uniontown, O.

AKRON, OHIO
ir PO NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PAMINĖJIMO

[ ių*~nieigų, nėra KOm*.
Nuoma tik $20 mėne- 

Savininkas turi dvi krau-

cp---
Žymi dainininkė Kirsten Flagstad 

dainuos , Wagneriškose operose su 
Lauritz Melchior, “Tristan and Isol-

tarp 2 ir 8 po pietų.

PARSIDUODA ALINĖ
D aro gerą biznį, išdirbta vie- 

Lietuvių apgyventa, parduo-ta, . __
danfia del nesveikatos. Gera pro
ga norinčiam to biznio. Klaus
kite daugiau Dirvos adminis
tracijoje: ENd. 4486. (10)

6820 Superior Ave.

galima gauti pas
D-RĄ MATULAITĮ

(Lait)
7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

Šunų Parodoje bus 
apie 1200 Šunelių

Suvirš 1200 šunų 75 įvairių 
veislių bus išstatyta parodai 
25-toje metinėje Clevelando šu

auditorijoj, prie Cleveland Pu
blic Hali, per 
8-9. Parodą 
Kennel Club, 
iuotų iš visų

dalyva- 
kuopos, 
20 kp.

dvi dienas, Kovo 
rengia Western 
Šunų bus impor- 
šalįų.

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

Vaistines Reikmenys
IŠPILDOM RECEPTUS 

Cigarai — Kosmetika 
Toiletiniai dalykai, etc.

Herold Drugs
i Reliable Druggists 

6045 Broadway (3)

IV

NAUJI SAVININKAI
Ši Maisto parduotuvė per
ėjo į musų rankas, ir mes 
po senovei jums patamau- 
sim. Šviežia mėsa, grose- 
riai ir daržovės už prieina
mas kainas. (11)

LON and DON
6510 Superior Ave.

Atdara nuo 7 ryto iki 11:30 vak.

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

Sinks, Bathtubs, Closets, Boilers, 
Heaters;' Steam ir Hot Water 
Boilers ir Radiators.

Empire Plumbing & Heating 
Contractors

1972 E. 55TH St. EN. 3213

J3SBH

DEEL A C. JAKUBS
• (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

O.

Lo-

Va.
De-

Mich. t
Alekna, Akron, O.
Kalvin, So. Milwaukee,

Z. Sparagienė, Cincinnati, 
Juozas Bartušis, Cincinnati, O.

(užrašė Z. Sparagienė.) 
F. S. Jenkins, Akron, O. 
Carl Sasseen, Detroit, Mich. 
Vytautas Ramanauskas,

well, Mass.
Joe Prishmont, Osage, W.
Mrs. Josephine DeRamer, 

troit,
Stanley
Andrew

Wis.
Jacob Radzevich, Torrington,

Conn, (užrašė Joe Ellis.) 
Ona Pranaitienė, Naugatuck,

Conn, (užrašė A. Kandrot.) 
William Grechen, Verona, Pa. 
Stanley Jowall, Methuen, Mass. 
Jon. Matulaitis, Earlville, N.Y. 
Bruno Gulbin, Chicago, Illinois.

(užrašė A. J. žvirblis.) 
Peter Pajodis, Chicago, Ill. 
Mrs. A. P. Nevada, Brooks, Al

ta, Canada.

KAS DAUGIAU?

Prenumeratas siųskit:

6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

iš komunistų “rojaus”, Jadvy
ga Tubelienė. Ji yra gera kal
bėtoja, Prez. Smetonos žmonos 
sesuo.

STREIKAS. Summit aps
krityje sustreikavo gąsdino iš- 
vežiotojai, A. F. L. nariai.

Prie Goodrich Silvertown gą
sdino stoties įvyko peštynė kai 
ADF. valdybos nariai, kurie 
padovauja streiką, užpuolė C. 
I. O. narius.

Išeina kad dabar darbinin-
Člevelan- ^ams n* unijų viršininkams nė-

Jasin-

geras 
dienai

Vasario 15 d. bendrai pen
kios vietos draugijos minėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktuves. Surengime 
vo: SLA. 198 ir 354 
LRKSA. 178 kp., LSS. 
ir A. P. L. Klubas.

Kalbėtojai buvo iš
do L. ž. red. Česnulis, Dirvos 
red. K. S. Karpius, chemikas P. 
J. žuris, ir Chicagos Lietuvos 
Konsulato narys, Jonas 
skas.

Visi klabėto jai pasakė 
kalbas, pritaikytas tai
ir šiam momentui, pasmerkė 
Rusiją už pavergimą Lietuvos, 
taipgi pasmerkė ir tuos Lietu
vius kurie garbina Staliną už 
jo įvestą despotizmą Lietuvoj.

Publikos buvo pilna salė, po 
prakalbų žmonių upas buvo ge
ras. Per prakalbas 
karna aukos lėšoms 
surinkta $10.65.

Varde Draugijų
tariu ačiū aukotojams, taipgi 
padėką kalbėtojams už gražias 
kalbas ir publikai už skaitlin
gą atsilankymą.

B. Yarašius,
. Komiteto Narys.

buvo ren- 
padengti,

Komiteto

LAUKIAMA TUBELIENĖS. 
Yra žinių kad į Akroną atva
žiuos su prakalba žymi Lietu
vos moterų veikėja, pabėgėlė

AVALŲ TAISYMAS
Pas mus gausit savo batams

m-

ra kada kovot už darbininkų 
reikalus prieš kompanijas, ko
vos daugiausia keliamos tarp 
pačių darbininkų, CIO. ir ADF. 
narių už vadovybę.

DIRBS LĖKTUVAMS DA
LIS. Goodyear Aircraft dirb
tuvėse Akrone bus pradėta iš
dirbti nekurias lėktuvams bom- 
banešiams dalis. Prie tų dar
bų bus panaudota apie 5,000 
darbininkų, praneša 
ja.

Akrone dabar turi 
kalams užsakymų už
milijonų dolarių ir tuoj sieks 
$250,000,000.

kompani-

karo rei- 
apie 200

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Day ton e 

534 Michigan Av. Dąyton, O

DIDELĖ LIETUVIŠKA

PYTHIAS 
Į C A F E, 

LIETUVIŠKA UŽEIGA
M, 231 EAST 156 STREET ; 
k (Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI yIR GERA MUZIKA 
enktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. \čiutel€
\gTaf savininkai.

^K. STONIS
/ !E S T A U R A N T

Į ’ VISOKIOS RŪŠIES GERAS VYNAS
Aš' parduodu vyną stikleliais numažintomis kaino
mis. Užlaikau didįįiausį pasirinkimą vyno ir šešių 
skirtingų rūšių alaus bačkose.. Taipgi turiu valgy
klą, geras maistas prieinama kaina. (13)

1 HARTMAN’S CAFE, Successor
4701 Payne Ave. Cleveland

VYNO PARDUOTUVĖ I NAMUS

Lsnportuota Degtinė
Janus Lietuviškas Skilandis 
1 Pietums laike švenčių

Mes užlaikom 22 rūšių geriausį vyną ir parduodam 
neštis į namus galionais ir- pusgalioniais. Rukštus 
vynas parsiduoda po 80c galionas. Musų krautuvė 
yra didžiausia East Side. (13)

puspadžius

r h • u>ž 59c(ir daugiau) v

Geras, greitas darbas.

Daniel De-Mand
4711 Payne Avenue

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

iš lauko ir iš vidaus.
Dabar duokit man savo namų 
aptaisymo darbą iš vidaus— 
popieriavimą, maliavojimą ir 
atliksiu darbą greičiau ir už 
prieinamesnę kainą negu gali
ma atlikti vasaros metu.

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistine
1001 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533

keta kur sustoja kitų miestų 
į pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave. .

WINE SALESCALIFORNIA
4911 Payne Avenue

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

į EVA’S I
| DRY CLEANING^

i
 į Senas Drapanas padarom $ 

kaip naujas, išvalom ir t
X sutaisom. *

6702 Superior Ave. ❖
Telefonas: ENdicott 0878

Narės Čekoslovakų Moterų Ra
telio paruošia šiltus rubus karo nu
kentejusiems. šie rubai sudovano- 
ti Clevelando Raudonajam Kryžiui, 
3443 Euclid Avenue, siunčiami tie
siog į Angliją ten esantiems pabė
gėliams iš Čeko-Slovakįjos. Vaizde 
matosi iš kairės į dešinę: Mrs. Ja
roslav Gardavsky, Mrs. Christine 
Kunasek, ir Mrs. Mildred Barta.

Didžiojo Clevelando tautinių gru
pių moterys dirba petis į petį, ga
mindamos Raudonajam Kryžiui ati
tinkamas reikmenis, šelpimui karo 
nukentėjusiųjų ir paruošė 350,000 
žaizdoms aprišalų reikalingų kariuo
menei. Dabar jos dirba prie šalies 
gynimo reikalams paruošimų.

Tarp apie 300 savanorių organi
zacijų dirbančių Red Cross Produc
tion Headquarters, 2344 Prospect 
Ave., yra 29 Norvegų grupės mote

rys, 25 Lenkų grupės, 13 Čekoslova
kų grupės.

Kur galima pasiųsti ,reikmenis į 
tas šalis ir siunčiama iš čia, kaip 
ir iš kitų miestų, pagalba karo nu
kentejusiems.

DRESS SUIT 
RENTAL CO.

KAM PIRKTI — 
IŠSINUOMOKIT PAS MUS 
tiktai tai dienai kada reikia. 

Nuomojam: Full Dress, Tuxedo 
Cutaway Vyriškus Siutus 
235 The Old Arcade 

Elecatorius į antrą aukštą.
MA. 5856 (2) Cleveland

GEO. >-H. SCHWANE, Mgs.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.

KURIU PRENUMERATA PASIBAIGĖ -i-

Kuogreičiausia atnaujinkit, prisiųsdami $2.00 (arba $1.00 už 
pusę metų), kad Dirva jums nebūtų sulaikyta ir nęsutrukdyta 
skaitymas. Dirvą atnaujinti lengva: įdėkit į laišką i$2 arba $1 
ir su savo pilnu antrašu pasiuskit Dirvos AdministrFiciiaic'682£)?^—. 
Superior Avenue, Cleveland, Ohio.

_____________ t ________________ , __________

į Užkviečiu Lietuves moteris ir paneles į ma- | 
no naują, puikiai įrengtą modernišką

L MOTERIŠKU KUBU KRAUTUVE i
Į \ Mi Čia rasit sau patinkamų vėliausių madų suknių, j 

apatinių, kojinių, skrybėlių, mašnelių — viskas 
geriausio darbo ir paskiausių pavyzdžių.

1 Į
Geras ir mandagus patarnavimas. (10)

5 i
M/R/AM SHOPPE

■ • 2
8209 Superior Avenue

atsi&K 
lesti. ■ 
<as I 
rift. PiB

'ajieicE 
žūki 

ję. ht 

Barzdų K

įskienė 
n Road 
Pa.

-uniiiiiiiiiiiiitmiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮj

| VISOKIA APDRAUDA |
Mes esaui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 

= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
E sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). Z 
| P. P. MULIOLIS |

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate = 
= ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 = 
rt 11111111111 HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiinuiHimiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuh^

tą Gatavi 

m, Pa. 1 
altiniškinl 

apie jį
I 

rnotieni
e.
md, Oi

•S*

809 Society for Savings Bldg.
Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės i mane, gausit už pigių kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

£iiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimminmiimiiiiiiiiiii!niiiiiiii!iiiiiiiiiiii!iiiiiiiir~

| Nikodemas A. Wilkelis |
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS f
= 6522 Superior Ave. J HEnderson 9292 =

| The Wilkelis Furniture Co. |
| Rakandų Krautuvė
= 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 E

| Naujas Puikus Lietuviškas Rekordas į
= “Spudos Baliaus Valcas” ir “Tykiai Nemunėlis Teka” į

Įdainavo Chicagos Pirmyn Choras. Kaina $1.00. =
7dllllliillilllllllllllllllllllllllillliliiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllillliillililli»inill>?

;erb. spragilas
PASITIKT PREZI

A. T4 SMETONĄ 
f’Pereitą penktadier 

»2 karą, kai parėjau1 iš 
JF ir pažiurėjau Dirvą, 
r tęs ant pirmo pusią 

nią apie atvykimą į. 
. ' ką Lietuvos Respi 

Prezidento Antano ! 
• nos tuoj nubėgau >j 
L redakciją ir ponui ] 

toriui sakau:
t t. -n Gerą vakara. ’ 
P -Redaktoriau, — s

- Gerą, gerą, | 
Kas tai kad tu ne 
salėje vakaruškose

■ mane atėjai?:—st 
x — Tai jau ir sug 
ponas Redaktoriau 

i4 kad gavėnia ir vai 
E būti negali, — saka 
IL — Tai nevisai s 

ką. vakaruškos reiši 
jį taip sakai karusi

Ii būti ir ue šokių, 1 
zikos, tik taip sau $ 

■■ mai vakarais laiką p 
iy
jos W^vetiin 

~VZ^tuinta * 
ĮnesiVeje y .jiortlua f'<
lis, dar nori laikraščio re- 

u’ę ne kartą ’• „ tk

, Nužudė Mergaitę
North Fayette Twp. Vi 

darbininkas, Charles Conn 
m. vyras ir tėvas trijų v; 
nužudė 16 metų mergaitę 
mynę ir įmetė jų į anglie 
syklos skylę. Ta .mergaiti 

7 vo paprašyta prižiūrėti 
. / vaikus tėvui su motina 
'i nant į miestą. Kai jie s 

žo, Conn pasisiūlė ją pa 
namon, eidamas apsiėmė 
bonką, kuria ją ir užmuš

Jis tą mergaitę lydė 
norėjo ’ nepadoriai kiti 
nedasileido, ir todėl jis

I mušęs. Kodėl mušė, p: 

žino, sako jis.

NAMŲ STATYBA P 
gho distrikte 1940 mel 
kilo 54 nuoš. virš 193 

Tikimasi kad namų 
Pittsburgho srityje 19' 
bėgiu viršys visus iki 
darytus rekordus.

'enosr NUŠOVĖ. Homeste 
j naujus metus kam tai 

a I' -iš revolverio, per lanj 

> kius kulka nušovė p 
|L sėdėjusią juodakę mc

/si

Ml ij 

didžiai 
tEČli 
'ai i p‘| 
i do'l 
’aktai! 
iiusiųj 
LEJlį 

rrius į 

rna pfl 
ir

i $10« 
..os Lii 
janizat 
ius—p

TŪRI 215 MILIJO 

BAIGTŲ UŽSAKYMU 
elektriškų dalykų i 

I” The Westinghouse C 

dirba desėtkai tuksts 
, biriukų, dabartiniu 
t užsakymų už 215 mi 
L larių. Iš tų 140 mi 

šalies gynimo reikal 
* kymų.

. Pereitų ’ metų pra 
; dirbo 49,400 darbiu 
į bar dirba 56,000 dt

i SUSTREIKAVO.
į town. Pa. — čia 

Susiviei 550 angliakasių, pro 
ogiausio! prieš pabranginimą 
NorėdaB kainos. Privatinis v

| zervuaro savininkas 
' | vandenį naudojamą

H ' į iki $2.25 mėnesiui,
L Y. B



mirė Gruodžio 14, Plymouth VIKRUMO?

mirė

Skubėkit įsigyti šią naudingą knygą

. Ui

Amerikoje Suplaukė 77 
Nuos. Pasaulio Aukso

^UŽAUGINTI ananasą (pi
ne-apple) ima du metu laiko 
iki jis tinka parduoti sunaudo
jimui.

nenori 
įžeisti,

čia 
rei- 

Fondui 
centais.

TURI
BAIGTŲ 
elektriškų
The Westinghouse Co 
dirb 
bininku, 
užsakymų 
larių. 
šalies 
kymu

OHIO KASYKLOSE 
ŽUSO 104 DAR

BININKAI

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa.

Jis tinka ir jūsų 
FEEN-A-MINT

>15 MILIJONŲ NE- 
UžSAKYMŲ. Didelė 

dalykų išdirbystė, 
kuriai 

desėtkai tūkstančių dar- 
dabartiniu laiku turi 

už 215 milijonų do- 
Iš tų 140 milijonų yra 

gynimo reikalams užsa-

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av.. Dayton, O

Skauda
Kada tik užsikemša jūsų 

išpunta viduriai 
trumas 
FEEN-A-MINT 
nio 
mas 
vidurius, 
jausite tikrų, palengvinimų 
gausit vikrumų 
Jijonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. - -
Nusipirkit

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

SUSTREIKAVO. Union- 
t o w n , Pa. — Čia streikuoja 
750 angliakasių, protestuodami 
prieš pabranginimų vandens 
kainos, 
zervuaro 
vandenį 
iki $2.25

girdau. Kontrolės

Iki dar jų turim, po $1.00 (persiunti
mui į kitą miestą reikia pridėti 10c.)

, per langą patai- 
nušovė prie stolo 

juoduke moterį.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O

Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų 
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų 
kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės 
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų. 
Visos ligos knygos pabaigoje ' sužymėtos 
alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.

mi-
Worcester

This picture shows the wreckage of the engine and three freight cars 
after a northbound Santa Fe freight train struck a “mushy” spot in the 
rain-soaked roadbed and crashed off the ledge into a sand bed, at Del 
Mar, Calif. Three of the train crew were killed.

AUTOMOBILIU
MYBA 1940 M

'Pereitų ' metui pradžioje j 
dirbo 49,400 darbininkų, d; 
bar dirba 56,Q00 darbininkų

Pastaru laiku jie mėgino sa
vo chorą sutverti ir sutraukė 
į jį net 25 narius. Buvo mė
ginta veikalas pastatyti, bet 
visi artistai jau išmokę roles, 
kaip tik sužinojo kad penkta-

1940 metais automobilių ir 
trekų išdirbta 4,476,000, arba 
25 nuoš. daugiau negu buvo 
padaryta 1939 metais.

Iš to skaičiaus 3,705,000 yra 
pasažieriniai, ir 771,000 trokų. 
Su dalimis reikalingomis auto
mobiliams, per metą padaryta 
automobilių ir jų dalių už 
M 262,100,000.

Europos karas pasmarkino 
aukso plaukimą į Ameriką, ir 
štai per 1940 metus Suv. Val
stijose atsidūrė 77 nuošimčiai 
vis) pasaulyje turimo pinigi
nio aukso, $28,660,000,000.

• BRIDGEPORT, Ct. — Sau
sio 5 d. parapijos salėje įvy

ko artistės J. Žukauskaitės 
koncertas. Gruodžio 15 d 
buvo prakalbos Lietuvos 
kalais. Katalikų L. G 
nikų surinkta $32 su

NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $1.00

. i- ko apielirJįJ? Lietuvių ka- 
seimelis. Ątstovauta 33 

draugijos su 136 delegatais^ 
Svečias S. Gabaliauskas pada
rė platų pranešimą apie padėti 
Lietuvoje.
* WATERBURY, Conn. — Be- 

žu vau darnai; prigėrė Juozas
Ladavičius. Lūžūs ledui jis 
nugrimzdo į gilumą.
• BALTIMORE, Md. — Jau ke

linta savaitė sunkiai serga
ir guli John Hopkins ligoninė
je darbštus tautinėj dirvoj vei
kėjas ir kelių laikraščių ben
dradarbis, Antanas Kurelaitis.

Ohio valstijos angliakasyklo- 
se 1940 metais, dviejose eks
plozijose žuvo 104 darbininkai. 
Angliakasių unijos viršininkai 
šių nelaimių priežastis priski
ria valstijai, kuri apleidus ka
syklų inspekcijos reikalus, ir 
jei ką daro patikrinimui kasyk
lų padėties tai tik paviršutinai, 
sako jie.

Aštuoniasdešimts nuošimčių 
tų nelaimių priežasčių guli val
stijos sostinėj, kasyklų inspek
torių globoje, kurie tūli visai 
nenusimano apie kasyklų rei
kalus ir negali pravesti įstaty
mų pildymo ir visų saugumo 
taisyklių prisilaikymo, tikrina 
na darbininkų vadai. Skiria
mas kasyklų inspektorium vir
šininkas, jų nuomone, turi tu
rėti mažiausia penkių metų 
tiesioginio patyrimo angliaka- 
syklų darbuose.

NUŠOVĖ. Homesteade, per 
naujus metus kam tai šaudant 
iš revolverio 
kius kulka 
sėdėjusią

BARTKUS Vincas, mirė' Gruo 
džio 21, Wilkes-Barre, Pa.

SHAMARAKAS Anupras 
rė Gruodžio 6 d., 
Mass.

KAŠĖTA Vaclovas, 
kričio 26, Eynon

SIRTAUTIENĖ Marijona (Ku 
laite), 61 metų, mirė Gruo 
džio 23, Chicagoje. — Ame
rikoj išgyveno 27 metus.

PETRAITIS Antanas, pusam 
zis, mirė Gruodžio 25, Chica
goje. -— Vilkiškės k. Ame 
riko j e išgyveno 36 metus.

BAJORIENĖ Juzė (Giedraity 
te), pusamžė, mirė Gruod 
25, Chicagoje. — Šiaulių ap 
Linkuvos p., Gerbrikių km 
Amerikoje išgyveno 30 m.

•^d^olę Amerikono žurių 
Artistė Heddy Lamar persvj 
Maskvos komunistę. Nors in* 
ma yra satyriška, bet sykiu at
vaizduoja pilnai Sovietų Rusi
jos santvarką, komunistų žemą 
kultūrą Jr vadinamą piliečių 
“laisvę”. Labai gaila kad čia 
Amerikoje randasi tokių Lietu
vių kurie džiūgauja kad Lie
tuva pateko Stalino barbariš- 
kon globon.

—Sausio 19 d., Liet. Moterų 
Klubas rengia smagų “vagių 
balių” Lietuvių salėje.

—Sausio 26 d., Baltimorės 
Liet. Dainos Draugija minės 
savo 10 metų gyvavimo sukak
tį, banketas bus Lietuvių salė-

SKAITYKIT
ir .GARSINK1TES

Lietuvių Naujienos — mėne
sinis žurnalas, kaina tik $1 
už du metus. (20)pabranginimą

Privatinis vandens re- 
savininkas pakėlė už 
naudojamą namams 
mėnesiui,

NAMŲ STATYBA Pittsbur- 
gho distrikte 1940 metais pa
kilo 54 nuoš . virš 1939 metų.

Tikimasi kad namų statyba 
Pittsburgho srityje 1941 metų 
bėgiu viršys visus iki šiol pa
darytus rekordus.

\ Lietui išplovus minkštą žemę, prie Del Mar, Cal., iškrypo ge
ležinkelio bėgiai, traukinys nuvirto su trimis vagonais, ir trys 
Laukinio darbininkai užmušta.

me 
'ankys

Dar 
siems 
viams. 
prieglaudoje jau praleidom ne
mažai metų — 19, 22 ir 25 me
tus. Ignatz F. Raines

komisija— 
V. Botirius ii* K. Demikis.

Susirinkime buvo tikros sor- 
kės, nes visi penktakojai kartu 
pradeda rėkti, be jokios tvar
kos, neduoda kalbėti kitiems 
ir tiek. Taip praėjo valanda 
laiko ir nebuvo galima 
tvarkos.

Pirmininkas, žinoma, 
penktakojus perdaug 
bet turės prisilaikyti įstatų ir 
nubausti tvarkos ardytojus su- 
lyg klubo konstitucijos.

Vienas penktakojis įsiūlė 
klubui savo sulūžusių kėdžių 
tris tuzinus už $5, o jau dabar 
jie- pakilo į $15. Nors ta są
skaita likosi* atmesta, bet to
kie negeistini reikalai ardo ki
tų geros valios žmonių darbą.

Klubas turėjo Lietuvių vai
kams mokyklą, kuri veikė du 
metus, bet įsispraudus ten 
penktakojams mokykla pakri-

Nužudė Mergaitę
North Fayette Twp. WPA. 

darbininkas, Charles Conn, 29 
m. vyras ir tėvas trijų vaikų, 
nužudė 16 metų mergaitę kai
mynę ir įmetė ją į anglies ka
syklos skylę. Ta mergaitė bu- 
vo paprašyta prižiūrėti Conn 
vaikus tėvui su motina išei
nant į miestą. Kai jie sugry- 
žo, Conn pasisiūlė ją palydėti 
namon, eidamas apsiėmė tuščią 
bonką, kuria ją ir užmušė.

Jis tą mergaitę lydėdamas 
norėjo ' nepadoriai kibinti, ji 
nedasileido, ir todėl jis ją už
mušęs. Kodėl mušė, pats ne
žino, sako jis.

galvą—išpusti viduriai?* 
žarnos, 

dvokia kvapas, ai- 
užkietčjunas, tuoj naudokit 

Tai malonaus sko- 
liuosuojantis kramtomas gu- 
švelniai bet tikrai liuosuoja 

Imkit einant gult. Ryte 
_ - . . J ir at

jaunu ir senų mi- 
FEEN- 
šeimai 

šiądien.

juc 3 pačiupti ir suaikvoti. Pa- 
žiurėsim kaip jie veiks klube 
sir’s metais. Jonas J. Nienius. 
kojai vadovauja, atsimetė, vei
ka'as neįvyks.

1 Bubąs turi gerokai pinigų 
ba‘ ke, tai penktakojams rupi

Sveikinant 
Js Lietuvius'

ir su
teikia kokią nors paramą.

Tariame Dirvos redakcijai ir 
administracijai nuoširdų ačiū 
už siuntimą mums šešių kopi
jų Dirvos, kurias gaunam kas 
šeštadienį. Tai mums yra la
bai didelė ir brangi dovana, 
mes visi skaitome Dirvą kurie 
tik mokame skaityti.

Linkime Dirvai kuogeriausio 
pasisekimo ir laimingų 1941 
metu.

Mes atidžiai sekame Dirvą 
ir kitus laikraščius ir pasitiki- 

kad ji ir kiti laikraščiai 
mus ir toliau.
kartą tariame ačiū vi- 

geraširdžiams Lietu- 
Mes kai kurie čioje



SUV. VALSTIJOS suti

VOKIEČIAI užgina kad 
jie nebombardovo Dublino, 
Airių sostinės, nors Dubli
nas buvo pora naktų bom
barduotas iš orlaivių.

NAZIAI praneša kad nu
skandino 8,000 tonų laivą 
apie 300 mylių į vakarus 
nuo Airijos.

TYS ŠIMTU
LAIVU

LIETUVOJE panaikinti ik 
šiol veikę Lietuvos įstatymai 
o Kalinino įsakymu, įvesta so
vietų Rusijos kodeksai ir įs
tatymai.

Italų submarinų ir taipgi 
bombardavo industri n i u s 
Italų miestus.

PREZ. ROOSEVELT iš
leido i Angliją su speciale 
misija savo asmeninį atsto
vą Harry L. Hopkins. Jis 
lėktuvu išskrido per Por
tugaliją į Europą.

sako išga- 
ir Stalino 
paliuosavi- 

varžymų.

OVIETAI veid 
ir nori pasinau

Anglijoje esama 705,200 
bedarbių. Ir su karo reik
menų darbais bedarbiai ne
gauna gana darbo.

į. Sako, Anglijoje' bus įves
ta darbininkų konskripcija 
ir darbininkai turės eiti į 
karo reikmenų darbus, ne 
.koki darba kas norės dir-

Berlinas, Gruodžio 8 d. — Vokiečių spauda pareiš
kė savo mintis apie Prez. Roosevelto kalbą Kongresui, 
išvedžiodama kad jo kalba yra istoriškai neteisinga ir 
neturės reikšmės karo išvadoms. Britanijos likimas nu
lemtas ir Amerikos pagalba busianti pavėluota.

krautuvę at- 
31 m. vyras 
kol kr autu v- 
su ten buvu-

Prez. Roosevelto trečias, 
jauniausias sūnūs, 26 metų 
amžiaus, pradėjo dirbti tei
sių firmoje New Yorke už 
$40 savaitinio atlyginimo. 
Jaunasis Roosevelt prašė 
kad jo darbas nebūtų su
jungtas su valdžios reika
lais.

ro lėktuvų Graikijai, už ku
riuos gauna užmokėti.

SOVIETŲ Rusija, surū
pinta Vokiečių apsupimu 
jos žemių nuo Baltijos iki 
Juodųjų jurų, pailgino sa
vo kariuomenės tarnybos 
laiką nuo 3 iki 4 metų. Ir 
dabar jau pradėjo šaukti į 
kariuomenę vyrus kurie tu
rėtų stoti tik ateinantį ru-

kratinėnjs valstybėms, kad jos gautų visokią pagalbą 
savo karuose prieš užpuolikus, prašalinimui tironų ku
rie siūlo pasauliui “naują tvarką” bombų garsais.

Sostinėje Washingtone apsireiškus tikrai kariška 
dvasia, visa vyriausybė surūpinta šios šalies apsauga, 
gynimo paruošimu, ir teikimu pagalbos agresorių už
pultoms ir pavergtoms šalims.

Prez. Roosevelt taip pat įsakė kad Suv. Valstijų 
karo laivynas butų tvarkomas jr aprūpintas “pilnu ka
ro galingumu”. Laivyno vyrų skaičius tuoj bus padi
dintas nuo 192,000 iki 232,000 vyrų. Karo laivynas už
ims savo vietas Atlantike ir Pacifike.

Nužudė katedroj. Grand 
Rapids, Mich. — Einančią 
į katedrą savo žmoną, kuri 
jį buvo pametus, tūlas Mc
Carthy šautuvu išovė, ir 
jai įbėgus j vidų slėptis, ir 
ten paleido kelis šuvius. Ji 
krito negyva. Vyras suim-

H1ŽUVO 204. Naujų Metų 
į fenčių laikotarpiu šioje 
J JlyVe netikėtą mirtį suti- 
I į 204 asmenys.

11 UŽMUŠTA. Prie San 
Diego, CaL, karo lakūnai 
nukrito prie kalno, laike 
audros, ir 11 jų užsimušė.

Nužudė darbdavį. Stan
ton, Mich. — 13-kos metų 
berniukas nužudė savo šei
mininką 73 m. ūkininką, 
kuris jį varginęs ir nenorė
jęs duoti atostogų.

VILNIUJE atidaryta Lenkų 
teatras, kuris patalpintas bu
vusiuose Helios kino rūmuose, 
šių patalpų ištaisymui išleista 
per 4 milijonus litų.

Jai be darbo ir norinčių 
gauti dirbti; 2,380,000 bu- 
tvo dirbanti kokį nors šel
pimo darbą, bet norinti su
sirasti darbą privatinėse 
-industrijose. Kiti 1,789,- 
144 buvo tokie kurių nedir- 
bimo stovis neišspręstas.

BULGARIJA laukia ne
žino ko: suspausta tarp 
Vokiečių inėjusiu į Rumu
niją ir iš kitos pusės besi
ruošiančių karui Turkų, 
tikisi bent kurią dieną lik
ti karo lauku.

Bulgarijos karalius sa
ko tariasi su Berlinu. Gal 
pasiduos Vokiečiams. Bul
garija turi 500,000 kariuo
menės, bet tik 100,000 jos 
tėra po ginklu.

Bulgarija taip pat tikisi 
lyg stebuklo užtarimo iš 
Rusijos, bet tai tuščia vil-

Nori streikuoti. Ę. Far
mingdale, N. Y. — Ranger 
inžinerijos skyriaus darbi
ninkai, kurie gamina karo 
užsakymus, nutarė strei
kuoti jeigu kompanija ne
pasirašys naują sutartį su 
kąugiau mokesčio.

Prez. Roosevelt paskelbė 
kad kuogreičiausia bus pra
dėta statydinimas' 200 pre
kinių laivų po 7,500 tonų 
didumo, kurie visi kaštuos 
apie $350,000,000. Jie bus 
naudojami dabar ir po ka
ro jūrinei prekybai.

Prie karo laivyno ir ar
mijos stovyklų darbų Pre
zidentas Roosevelt įsakė 
duoti darbininkams dirbti 
po 10 valandų į dieną, vie
toje 8, paskubinimui darbo.

Bėgyje 1940 metų šioje 
šalyje įrengta 205 orlaivių 
stotys, nusileidimo plotai 
ir pajūrio orlaivių stotys.

BRITANIJA sutiko pa
lengvinti blokadą: leidžia 
Amerikos Raud. Kryžiui 
įvežti Ispanijai grudų, o 
neužimtai Prancūzijai kon
densuoto pieno.

žinių daiktų 
ėjęs jaunas 
nelaukdamas 
ninkas baigs 
siu pirkėju, paklausė kiek 
savininkas mokės jam už 
desėtką maliavą švirkščia
mų prietaisų. Jo nelaimei, 
tas krautuvėje buvęs pir
kėjas pasitaikė būti detek- 
tivas ir jis sulaikė tą skubų 
siūlytoją, patirti iš kur jis 
tuos prietaisus gavo. Pasi
rodė kad jie buvo vogti.

maimauja
doti iš pasaulinio krizio pa
rodo ir šitas: Rusija sutik
tų gelbėt Japonijai kare 
prieš Suv. Valstijas. Jeigu 
norėtų gelbėt Amerikai, ži
no kad patys gautų į kailį 
nuo ąšies diktatorių.

STALINAS GAVO nau
ją “kąsnį” nuo Hitlerio, su- 
lyg pranešimų, už sutiki
mą leisti Vokiečiams lysti 
į Bulgariją. Hitleris davęs 
Stalinui teisę Moldevijon, 
buvusion Rumunijon pro- 
vincijon, ir sako leidžia lai
svai elgtis Suomijoje. Tas 
Maskvos kruvinas despo
tas, viena ranka laikosi su
sikibęs su Hitleriu, kitą 
kiša aliantams. Mat, žino 
kad Hitleris kurią nors' die
ną su juo atsiskaitys.

Amerikos Darbo Federa- 
?d]os Metalo Amatų unijos 
įvadai pasiūlė valdžiai pa
sižadėjimą nefkelti streikų 
l|avo darbininkų eilėse kur 
p^ninama šalies gynimo 

i Akmenys. Iš KAUNO pasiųsta staty
bos darbininkų ir inžinierių 
delegacija, kuri Maskvoje pa
dirbės dvi savaites prie įvairių 
statybų, kad “įgijus reikalin
go patyrimo”. Greičiausia tai 
delegatai “šviesis” bolševikiškų 
mokslų srityje. Įdomu kad į 
tą delegaciją inėjo: “draugai” 
J, Potapov, S. Kotyva, inž. C. 
Z manas, inž. P. Lamdanski, 
A Atamuk, V. Baranauskas ir 
inz. J. Mikalauskas.

BRITAI paėmė Italų gi
namą tvirtovę Bardia, Ly
bi j oje, ir visu smarkumu 
veržiasi tolyn į kitas Lybi- 
jos tvirtoves. Bardiją už
imant 25,000 Italų, tarp jų 
ir keli generolai, paimta į 
nelaisvę.

Per mėnesį Italai neteko 
apie 80,000 vyrų kovose su 
Britais Afrikoje.

Apsupo / jau ir Tobruk, 
70 mylių toliau nuo Bardia.

NORS SKELBTA kad iš so
vietiškos Gudijos gaunama kai 
kurios dalys žemių (Švenčionių 
ir Druskininkų> rajonai), bet 
tikrovėje tos sritys vis dar 
sovietų Lietuvai neperleistos. 
Kada šios sritys turi būti per
leistos sovietų Lietuvai, vis 
dar nenustatyta.

The first picture of Greek and British soldiers together in the war 
against Italy. This picture was made on the strategic island of Crete. 
Greek soldiers watch English soldiers man an anti-aircraft gun. The 
British use the island of Crete as a base for air raids on Italy.

Pirmutinis vaizdas iš Graikų ir Britų kareivių veikimo kartu 
prieš Italus. Paveikslas yra nuo Kreto salos, kurią Britai nau
doja savo orlaivių puolimams Italijos. * .

KOMUNISTŲ partijos orga
nas Tiesa skundėsi kad į Vir
balyje sušauktą darbininkų ir 
tarnautojų priešrinkiminį su
sirinkimą neatsilankė inteli
gentų. Pasak laikraščio, “iš
eina kad inteligentų dalis nesi
domi vykstančiais istoriniais 
įvykiais, musų tėvynės didžiai
siais darbais, užsimojimais, 
statyba; jiemš visuomeninis 
gyvenimas nerupi”.

savo 
reikmenų

kojinių/ siūlų
špulelę ir tt., toks “pirklys” 
šnibžda praeiviui į ausį ir siūlo 
šias prekes, kurios okukuotoje 
Lietuvoje, po kelių mėnesių 
maskolių šeimininkavimo, rin
kose išnyko. Panešiotų batų 
pora dabar pas perkupčius ga
lima gauti tik mokant 100 iki 
150 litų, o seną darbininkišką 
kostiumu gauni mokant 200 lt.

VATIKANAS 
vęs iš Hitlerio 
šiokius - tokius 
mus ' religiškų 
Sako, Stalinas sutikęs leis 
ti Rusų okupuotų šalių gy 
vent o jams

1 Streikas. Laurel, Miss 
ISustreikalo 2,060 darbi- 
hgjkų Masonite Corp, rei- 
MBaudami daugiau mokes-

,.igino Kongrej^^^g^^ 
iFTTSimi \nsuoselp’tfciubše kovose prieš aikfatbrius 
agresorius Europoje ir Azijoje.

MASKVOS atstovai
keturių Balkanų valstybių ko tuoj duoti apie 100 ka 
išsiskubino atgal į Rusiją, 
pasitarimui su Stalinu, del 
Vokiečių plačiai įsivyravi
mo Rumanijoje.

. v-UCvl •/bvi-vu’ : z' 
džidusį ir il^Sdsį dienu 
meto puolimą, daug žm|S 
nių užmušta, padaryta di
delių nuostolių.

Britų karo lėktuvai lai
ke smarkios sniego audros 
darė užpuolimus Vokiečių 
uostus užimtoje Prancūzi
joje, iš kur tikisi Vokiečiai 
gali pulti Britaniją.

Anglų bombanešiai nu-

# New York Central 
jžinkelio linija užsakė 
ikeliams įvairiu 
■už $12,500,000.
| Pennsylvania geležinkelio 
Jlinija paskyrė $17,500,000 
gaminimui ir pirkimui sa

lvo geležinkeliams reikme- 
’nų, kaip tai elektriškų lo- 
komotivu, vagonu ir kt.



15 die

Kosmetika

kad

PRISIRASYKIT PRIE S.L.A
LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

Rusai okupavo Lietu

NEW DEAL
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1001

apmokėjo 
paskolos

koma 
formo

išskyrus
tikėtis 

o dar 
kurie ne tik sve

kilnoja- 
tt.) tai 

arba

jamas, ta 
ir kokion

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

I 'sulaiko
Žį^Lietuvių 
aisto rinko-

komu- 
paramos 

mažiau iš

artistais, kuriems pri 
prijautimas komunis

šio straipsnio au- 
pasakyti štai ką. 
Vytautas Bacevi- 
pats kuris kartu 
bolševikiško Mo- 

Baltušni-

šies kumpius, be 
Lietuvišką pi^ekyb 
vardą' Amerikoj i

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O

Vaistines Reikmenys
IŠPILDOM RECEPTUS

• Cigarai
Toiletiniai dalykai, et

Herold Drugs
Reliable Druggists

6045 Biroadway

darbe kaip jauni. Bxft priežas
tis buvo ir ta kad senesniems 
darbininkams, su šeimomis, tu
rėjo brangiau mokėt, taigi ėmė 
jaunus, ir taip darydami visai 
numažino darbininkams algas.

Dabartiniu laiku, darbams 
gerėjant, darbininkai pradeda 
gauti daugiau ir daugiau mo
kėti.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

A. NUNN
Užlaikom geros rūšies mėsą, 
nieko prasto ir neatsakančio. 

Musų mėsa šviežiausia.
Geras patarnavimas. (4)

8710 Superior Ave.
GArfield 4623

2281 LEE ROAD 
FAirmount 4181-82-83

Bacevičius, 
nistų, negali 
iš Lietuvių, 
Amerikiečių, 
timų artistų komunistų, bet ir 
nuo savų išgamų norėtų atsi
kratyti. Dar nesena yra sen
sacija su pačios Amerikos Hol- 
lywoodo 
mesta 
tams.

Kada 
va. Brooklyno N. Gadynė pa
rašė kad jų supratimu reikia 
boikotuoti visas firmas bei pri- 
vatiškus asmenis kurie užgiria 
Lietuvos okupaciją. Dabar rei
kėtų praktiškai parodyti, nes 
jau proga pasitaikė.

Julius Šveikauskas. 
Buerios Aires, Arg.

mas 
keno 
iš ko 
reikalaujamas.

6. Kur prašytojas gyvena ir 
kurios šalies yra pilietis.

Gavęs aukščiau sužymėtas 
žinias, Konsulatas galės duoti 
tikslius atsakymus ir nurody
ti budus del tolimesnių veiks
mų.

Kadangi Lietuvos okupantai 
suverinės Lietuvos įstaigų ir 
Lietuviu darbininku neužlaiko 
tai visi interesantai kreipda
miesi į Lietuvos Konsulatą bi 
kokiais reikalais, esat prašomi 
nepamiršti padengti išlaidas, 
kurios yra reikalingos vedant 
susirašinėjimą'.

Turto ir įvairiais kitais rei
kalais Chicagos Lietuviai gali 
kreiptis į Lietuvos Konsulatą 
asmeniškai arba telefonu. Kon
sulatas dabar yra vidurmiės- 
tyje ir visiems prieinamoje vie
toje, 30 North La Salle Street. 
Priėmimo valandos: nuo 10 v. 
ryto iki 3 vai. po pietų. Tele
fonas : STAte 9833.

LIETUVOS KONSULATAS 
30 North La Salle Street 

Chicago, Ill.

•INDIJOJE priskaityta net 
3,064 skirtingos kalbos ir tūk
stančiai kitokių dialektų. Tai 
yra labai didelis mišinys ir 
ten žmonės tarp savęs nesusi
kalba, arba nekurie supranta 
tik dalį kitų kalbų.

Skubėkit įsigyti šią naudingą knygą 

NAMU DAKTARAS
> Tiktai $1.00

aiškiįs apibudinimai kėlių šimtų 
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų 
kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės 
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų. 
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos 
alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.

Iki dar jų turim, po $1.00 (persiunti
mui į kitą miestą reikia pridėti 10c.)

atveju 
bm5s Aires 

cių, kurį mes vėliau patyrėme 
ssant tikru komunistu, jį pri
zmė pas save Ožinskas. Tikė
josi daug uždirbti operuoda
mas Bacevičium, bet nelaimei, 
visur su juo prakišo. Ožins- 
kaS nesitikėdamas daugiau at
sigriebti, smarkiai susiginčijo 
su pianistu ir, pagaliau, net 
Bacevičių apdaužė. Viso to 
pasekmėje Ožinskas į savo 
skolų knygą prirašė visus nuo
stolius kuriuos panešė ruošda
mas Bacevičiui koncertus, taip 
pat jo užlaikymą ir kitas lėšas, 
kas sudarė 800 pesų. Nežiūrint 
kad Balso leidėjas Ožinskas ir 
apdaužė Bacevičių, bet laikraš
tyje visada gerai rašė, bijoda- 
.mas prarasti skolos ir net bu
vo prisidirbęs Bacevičiaus at
viručių ir jas pardavinėjo sa
vo naudai.

Išleidžiant Bacevičių vėl pa
rašė gražiai ir pažymėjo 
Ožinskienė aukoja Bacevičiui 
250 pesų. Ši auka reikia su
prasti ne pinigais, bet dovano
jimas dalies skolos. Kelionę į 
Suv. Valstijas 
nistų lyderiai

i aųj sakant, visa penkta oans 
valstybės žemių priklauso val
džiai. wtiFjW

Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia balta Dbona, visokį Pyragaičiai; Pyragai 
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalaVimb.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakelfis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduolės nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, ūžkietejimb, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs

Accordion Pamokos
Uždirbk pinigus imdamas čia pia
no accordion pamokas, mano mo
kiniai gauna vietas groti. Pamo
kos pradiniams ir prasilavinu
siems. (3)

JACK STOLL
7303 Hecker Ave. 7303

Šiaurėje nuo Superior. Cleveland 
Phone HEnd. 6832

teisėmis jį valde 
prieš, šių metų Birželio 
ną ir kas valdo dabar.

Jeigu turtas yra
(pinigai, Šerai ir 
globoje jis randasi 
ir kur gyvenančio jis yra

Nuo Spalių 1 d., 1940 m., iki Gegužės 31 d., 1941 m., 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė vieną didžiau
sių savo vajų, kuris bus žinomas kaipo S.L.A. TREČIAS 
VAJUS, laike kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali pri
sirašyti prie SLA. lengviausiomis sąlygomis ir gauti dova
nas: prisirašantieji nemokės įstojimo ir nemokės daktarui 
už sveikatos išegzaminavimą, o pirmutinis prisirašiusiųjų 
narių tūkstantis gaus gražią dovaną — SLA. JUBILEJINĮ 
ALBUMĄ, vertės $5.00.

Susivienijimas turi moderniškus apdraudbs skyrius ir 
galima apsidrausti nuo $100 iki $5,000. Taipgi galima pri
sirašyti ir į ligoje pašalpą, kurios mokama po $6, $9, ir $12 
savaitėje. Jaunamečius galima apdraust nuo $100 iki $1000.

SLA. kuopos randasi visose didesnėse Amerikos Lie
tuvių kolonijose ir visur darbuojasi tų kuopų organizato
riai. Kai pas jus užeis SLA. kuopos organizatorius—pa
sikalbėkit su juo apie apdraudą ir prisirašykit prie Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje — didžiausios ir turtingiausios 
Lietuvių apdraudos ir labdarybės organizacijos. Norėda
mi informacijų rašykite:

Į S.L.A. SEKRETORIUS
V 307 W. 30th Street New York, N, Y.

ir kitokių.,

Pakeltis Vaistine
E. 79 St. Cleveland, O. 
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Jei kas nbrėtų g&uti Rūtos 
kumpių, arba nori būti tam ti
kruose miestuose bei srityse 
jų distributoriais, lai kreipiasi 
į Rosenberg and' Allen, -2401 
Siliciai? avė., Baltimore, Md.

Reporteris.

L* Neužmirštinas dalykas dar 
11940 metų Gegužės mėnesio 

U į dienos areštas. Jį areštavo 
®vėje už moterų užkabinę j i- 
O, o kadangi tas pasitaikė ne- 
Ue pirmą kartą, jis todėl buvo 
nugabentas į Villa Devoto, ka-

g[. VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL Dl ONOS |
S Reikale tėlėfonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę. ||

dėsnis pasityčiojime. m. niecu- 
vos ministro pozicijos?

Toliau tame pačiame nume
ryje Norkus rašo: “Kiek ra
šančiam šiuos žodžius yra ži
noma, ir į šiaurinę Ameriką 
gerb. profesorius Bacevičius 
išvyko koncertuoti savo inicia
tyva. Susirašinėjo su dauge
liu organizacijų, laikraščių ir 
šiaip veikėjų New Yorke, Chi- 
cagoj, Bostone ir kituose U. S. 
A. miestuose. Galutinai išvy
ko sudaręs artimesnį kontaktą 
su Laisvės redaktorium Baso- 
da. Neprošalį bus pažymėt vie
nas labai charakteririgas fak
tas kad sena ir turtinga USA. 
Lietuvių kolonija nesudarė ga
limybės gerb.^n;^ kelionę ap
mokėti”.

Dabar aš, 
torius, noriu 
Čia minimas 
Čius yra tas 
su Norkum, 
mento redaktorium 
ku, žydu Joffe ir dar penkiais 
komunistais pasiuntė Paleckiui 
sveikinimo telegramą kada Ru
sai okupavo Lietuvą. Dabar 
galima tik nusistebėti kad ko
munizmą pamilęs Bacevičius 
nepanoro važiuoti i Sovietų

y į ,rJwesiVeje ‘fcrnį/'lftimoralus 
žiogus, dar nori laikraščio re

aguoti. Juk ne kartą yra te- 
matyti Norkų išėjusį iš pa-

| Engimų salės visai girtą, įsi- 
• į musį į sieną, ir kad galėtų 
į A tygon važiavimu” nusileng- 
; y-Ąi, įkiša į burną du pirštu 
fį? saip nusilengvinęs gryžta į 
•■Aus bufetą išnaujo gerti. Sa- 

jį, del savo rankų laisvumo, 
įkartą yra gavęs į veidą nuo 

L į |erų. Jis yra arti 60 metų 
piaus. Jau ne tik pražilęs 

j rį ir nuplikęs, o dar mėgsta 
| .’įkerdamas pasakoti apie sa- 

? ’ - (praleistas Amerikoje mei- 
Hp pavanturas. Norkum čia ne- 
® o dar be to jo minimų pa- 
I®|įdžių čia niekas nepažysta. 
į|V but ir labai prakilnias po- 

ir paneles jis mini. Bet 
H.jrių bučerių žmonbs ir Lie- 
) | |škų daktarų bei advokatų 

Vii ’ terys labai dažnai Norkaus 
i ’ įimos. *
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Row!

Inter

DIVIDENDAI

PRASIDĖJO!
ŠEŠTADIENI, SAUSIO KETVIRTĄF

ant depozito.

tra-

VYRAMS - VAIKINAMS
d. DĖVĖJIMO REIKMENYS - KELNĖS

E2SJB

Nepraleiskit šios progos sutaupyti Pinigu!

The Komer Wood & Coal Co.
1409 E. 92nd Street

one of these 
summer, we

11 fine 
Menota 
Šakenis 
16 for 
Lodge 

lay off

0 
1 
0
2 
2

Lithuanian Savings
Loan Association
I

6712 Superior Ave.

pan-
’ is

Muzikos Krautuve
RADIOS, PIANOS, žemos kainos. 

AČCORDIONŲ išpardavimas. 
50 iki 75 nuoš. pigiau.

Hoedl Music Store
7412 St, Clair Ave.

•CLEVELANDE išeina lai
kraščių leidžiamų vienuolikoje 
kalbų. Jie yra: Lietuvių, Kar- 
pato-Rusų, čekų, Vokiečių, Ita
lų, Vengrų, žydų, Lenkų, Ru- 
manų, Slovakų ir Slovėnų.

su žymiu partneriu Kanados 
čampionu, Harrison Thoni-

By Ona Pucetaitė.
Did you ever count the stars in my eyes— 
Or do you know who gathered them there?..; 
Did you ever hear the shining stars cry— 
Calling, calling, “I love you...”?

in a

SONJA HEN1E VĖL LANKOSI CLEVELANDE 
SU DIDELIU LEDO PERSTATYMU

Did you ever count the stars in my eyes— 
Or do you know who gathered them there?... 
Did you ever hear my shining stars cry— 
Calling, calling, “I love you”...?

Sonja Henie, žavėjanti ledo ir fil
mų žvaigždė, kuri linksmino mili
jonus savo sensacingais čiuožinėji- 
mais, vėl sugryžta į Arenų Cleve- 
lande, penkių vakarų perstatymui 
savo naujo ledo karnivalo, prade
dant Sausio 14 iki 18 dienos. Tai 
bus jos naujausias Hollywood Ice, 
Review 1940-41 metų, daug puikes
nis ir smagesnis negu buvo. Su ja 
dalyvaus šimtas pasaulio gabiausių 
čiuožikų, panelių ir vaikinų.

t1

b išdirbystčs Cle- 
aru laiku ėmėsivelande pa 

didinti, plėsti ir tobulinti savo 
Įstaigas, ruošdamosi milžiniš
kiems darbams, kurių tikisi 
gauti, o kitos jau gavo, val
džios kariškų užsakymų. Dir
btuvių didinimams numatyta 
praleisti apie 35 milijonus do- 
larių, kas jau per save reiškia 
daug naujų darbų.

.. • ATEIVIŲ Clevenlado sri
tyje užsiregistravo 86,268.
dar ne visi, nes yra tokių kurie 
apsileido, arba kiti net nežino
jo apie registraciją. Bet ši 
skaitlinė parodo kad ateivių 
ne-piliečių yra palyginamai ma
žai, nesiekia nei 10 nuoš. visų 
miesto gyventojų. Tokiu bil
du Clevelande ateivių piliečių 
jiega yra didelė, nes miestas 
susideda daugiausia iš ateivių 
ir jų vaikų. Jeigu ateiviai mo
kėtų savo -jiegą sunaudoti tin
kamai, jie galėtų miestą valdy
ti ir neužsileisti kuriai nors 
vienai pusei.

/t f T V 
oi »ou« X 'A

—-įj

Thė little hunchback’s intimate 
experience of ideal love, his passi
veness, his romantic soul, and his 
philosophical viewpoint are based on 
his nature. He lives in a melan
choly, longing mood..

Ignas Šeinius, moreover, besides 
working with the psychological mo
tif, was fbnd of studying the spiri
tual interpretation of nature. In 
“Kuprelis”, and even more so in 
“Vasaros Vaišės”, he pictured nature 
as a living, individual thing of some 

itself

them 
their 

they have done in 
The 

of last week’s game — 
48 — Spartans 26. Mil- 
Pete Miller (we’ll have 

them by name this sea

sort, not merely expressing 
physically but pulsing with some 
kind of a soul. Possibly that ] 
theistic feeling of “Kuprelis” 
carried through in all of šeinius’ 
work. The nature pictured by Šei
nius inspires tKe reader with a mys
tical sort of religious mood ... . 
with a feeling that nature is not 
made up of material things but 
that it is a soul forcing its way 
through these things. This spiritual 
interpretation of nature individuali
zes the portrayal of nature and 
makes it creative.

Pleirytė-Puidienė has given much 
to Lithuanian literature. Her novel 
“Tėviškė” was heartily welcomed by 
the public and was read particular
ly by those who are fond of senti
mentalism.

(To be Continued)

pilna svečių 
iki ryto.

Naujų Metų pasitikimo va
karas buvo surengtais ir Nąujos 
parapijos salėje. Svečių buvo 
dikčiai, visi smagiai praleido 
laiką.

Lietuviškos užeigos turėjo 
savo patalpose daugybę svečių, 
daugiausia Lietuvių ir šiaip 
maišytos publikos, žmonės ūžė 
iki paryčio.

Jeigu visi Lietuviai lankytų 
savo Lietuviškas Įstaigas, biz
ni užtektų visiems, nereiktų 
varžytis už publiką.

PARSIDUODA saldainių ir 
cigarų krautuvė, daro gerą bi
znį, randasi teatro budinke. 
Garantuojama $90 savaitinio 
pelno. Parsiduoda pigiai, nėra 
kompeticijos. Kreiptis tik 2 
iki 3 po pietų, 12711 Miles av. 
Važiuot Broadway karu. (1) GEROS ANGLIES 

šaukit 
GArfield 2921

Did you ever dream I want you be mine...?
1 stopped the clock—you are everywhere... 
Will you ever wake to listen stars chime— 
Calling, calling, “I love you...”?

PADĖKA DARBININKAMS
Dirvos administracija reiš

kia padėką visiems vyrams ir 
moterims kurie taip uoliai dar
bavosi patarnavimui didelei 
miniai svečių Naujų Metų pa
sitikimo 'baliuje. Jūsų talka 
labai Įvertinama. Darbavosi 
šie:

Agnes Grigienė,
Elena Klimienė,
Domicėlė Macyauskienė,
Ona Pongonienė,
Marė Galdikienė,
Jonas Kušlys,
Vincas Velioniškis,
Antanas Litvinas,
F. J. žuris,
J. Mikelionis,
Jonas Alekna,

. Eddy Skverais,
Jonas Petrauskas,
A. Zdanis.
Frances Shumaker
Taipgi ir kitiems.

Šį naujausi ledo perstatymą pa
ruošė Arthur M. Wirtz iš Chicago 
Stadium bendrovės, veikalą pagami
no Leon Leonidoff, New Yorko gar
sus direktorius.

Miss Henie, dešimts kartų laimė
jus figūrinio čiuožinėjimo pasauli
nį čampionatą, ir dabar pripažinta 
pirmaeilė kuriai nėra lygios, daly
vaus 
jaunu 
son.

THE KRAMER & REICH C0\
7010 Superior Ave Atdara Vakara

{ėst year t\ 
YciknlT'‘-r-osi -xjrAc'e has had 
years so that meant more work for 
yours truly and the other fellows 
in gray. But what has that got 
to do with sports eh? We know 
this that all local Lithuanians are 
tickled pink to see that Joe Kra- 
kauskas, becomes a member of the 
Cleveland Indians. We hope to have 
a “Joe Krakauskas Day” at League 
Park or at the Stadium 
fine baseball days this 
hope, we hope.
Liths Make It Three

Our boys made one little 
last week that prevented 
from doubling the score on 
opponents as 
their two previous victories, 
final score 
Lithuanians 
ler, that is 
to mention 
son as we have both Pete and John 
on our roster this year) paced the 
team in scoring by getting 
points, closely followed by 
with 10, Mažeika 9, and 
with 8, while Prebil tallied 
the Spartans. The 
League after a two week

go into action again Wednes- 
nite, January 8. Come down 
see the boys in action, and oh 
you’ll get to see them in their 
uniforms. The colors of the

= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI'
- SAVO LANGUS SU
= Naujais Shades ir Venetian Blinds
E Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

Į STATE WINDOW SHADES
‘ HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav.
T<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiHiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi»iiiiiiiiiii»Hiiiiiiiiiiž 11
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Lietuviška Didele Išdirbyste H
Langams užtraukti Blindų (Shades) gjr

INSURĖt)'
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ol20 ŽUVO. Clevelando 
fiko nelaimėse iki Gruodžio 30 
d. viso užmušta 120 asmenų.

Dividendai tai yra uždarbis 
ir parodo Įstaigos biznio sto- 
ir jos gyvavimą. Clevelan- 
Lietuvių Bankinė Įstaiga 

1940*m,etų paskutinį pusme- 
išmoka po $2.00 dividendo 
kiekvieną šėrą.

Ši Įstaiga yra po valdžios 
priežiūra — saugi ir pelninga 
vieta taupymui, kiekviena de
pozito knygutė po Federal In
surance Corp, apdrauda iki 
$5,000 — ir pelningas dabarti
nis uždarbis 3 %

vi 
do 
už 
tį 
už

Del daugumo 
tų naujo meto
Įdės savo taupymus iki arba 10 
dieną Sausio šių metų, tiems 
3% skaitysis nuo Sausio 1

švenčiu ir ki- 
reikalu, kurie t 7

will 
day 
and 
yes, 
new 
uniforms will be the same as were 
worn by the teams of the past few 
years. The Club has adopted the 
Lithuanian national colors for their 
standard colors and will carry them 
in all sport events. 
Lithuanians 
Mažeika, F 
Barzdaitis, F 
Pesky, F 
Sliokaitis, F 
Šakenis C 
Mi notas, C 
Dubix, G 
Miliauskas, G 

TOTAL

Spartans
Prebil, F.
Dobolak, F
Kopec, C
Biskoupl, G
Korman, G

Totai

0
3
4
2
5

20

F
2 
0
2 
0 
0
4

TP 
9 
2 
g 
0 
8 

10 
5 

11 
48

TP
16

2
4
2
2

26

Musų didžiausias Viduržiemio Apmažinimo 
Tai didižausias įvykis Naujaisiais Metais!

išpardavimas
kuriame ineina viskas kas musų krautuvėje randasi

SKRYBĖLĖS - MARŠKINIAI
Žymiai Numažintomis Kainomis!
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Lietuviams
ENd. 5025

SUPPLIES IŠDIRBAME ACCORDIONSPAINTPYTHIAS mi

DEGTINĖ

K. STONIS

KRAUSE COSTUMES

Alus iš Kranii

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Užkandžiai « 
šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.

už apie 200 
ir jų bus

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS
UŽKANDŽIAI

• KRAUTUVĖS Cleveland e 
Kalėdų švenčių proga pardavi
mų turėjo bendroje sumoje už 
24 milijonus dolarių. Tai buvo 
vienas iš didžiausių biznio se
zonų nuo 1929 metų gerų lai-

KAM PIRKTI — 
IŠSINUOMOKIT PAS ’MUS 
tiktai tai dienai kada reikia. 

Nuomojam: Full Dress, Tuxedo 
Cutaway Vyriškus Siutus

DRESS SUIT
RENTAL CO

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė
savininkai.

Patarnavimas ir išpildymas garantuojama, 
* telefonu arba asmeniškai.

TEATRUI IR MASKARADAMS 
KOSTIUMAI

Veikalams, Operoms, Operetėms 
ir Pokiliams Kostiumai, 

ekspertiškas pritaikymas.

THE KINSNER BROTHERS 
COMPANY

Heating and Sheet Metal Work . 
in All Branches

7012 Waele Park Ave.
Telef. ENdicott 1798

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292

vežė i Ameriką, 
uoste išlipęs 
ženklus atsakymui

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė.
Cleveland, Ohio.
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Nikodemas A. Wilkelis

235 The Old Arcade 
Elecatorius j antrą aukštą.

MA. 5856 '(2) Cleveland
GEO. .H. SCHWANE, Mgs.

industrijos pra- 
milijonų dolarių

Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

5325-27 SUPERIOR AVENUE
Prie E. 55th St. (14)

ENdicott 8908

In the midst of'construction work 
in setting up the exhibits of 22 na
tions of the world in the Cleveland 
International Exposition, which 
opens at Cleveland Public Hall jan- 
uary 4 through 19, Miss Betty 
Rohan on the left and Miss Carol 
Decker paused to admire the heroic 
figure “Internal Defense” which is 
part of the United States exhibit.
• This statue is the product of the 
most modern process. It was cast in 
one piece from translucent plastic in 
the New York studio of Victor M.

Dar vienas vaizdas iš įdomios ir 
paomkinanČios parodos, Cleveland 
International Exposition, kuri atsi
daro miesto auditorijoje Sausio 4 d. 
ir tęsis iki 19 d.

šioje parodoje atvežta daugelis 
oficialių eksponatų valstybių daly
vavusių New Yorko Parodoje per
eitą metą. Lietuva šioje parodoje

Naujausių stilių 
nuo $50.00 aukšty

JOHN MIKUS
6607 Edna Avenue

Cleveland, Ohio

HARDWARE
Electrical Supplies 

Glass
Household Goods

The Stoneman Co

PEČIU TAISYMAS
Sutrukusius furnasus ir pečius 
taisom ir percementuojam, iš- 
valom furnasus ir kaminus. 
Apkainavimas dykai. * (3)

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
Naujas Puikus Lietuviškas Rekordas 

“Spudos Baliaus Valcas” ir “Tykiai Nemunėlis Teka” 
Įdainavo Chicagos Pirmyn Choras. Kaina $1.00.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

iš lauko ir iš vidaus.
Dabar duokit man savo namų 
aptaisymo darbą iš vidaus— 
popieriavimą, maliavojimą ir 
atliksiu darbą greičiau ir už 
prieinamesnę kainą negu gali
ma atlikti vasaros metu.

Krause Costumes
1025 Chester Ave.

CHerry 4569 Cleveland, 
David M. Yost, Mgr.

Clevelande per visus 1940 
metus trafike žuvo penkiaįs 
daugiau negu 1939 metais. Vi
same Didžiojo Cleveland© plo
te, kas apima priemiesčius, žu
vo 17 mažiau negu 1939 m.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo j J turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

&ažĮįsi^‘*k|i‘" j L vo.j pa
didino savo patalpas 3,020,512 
ketv. pėdų, kas atsiėjo arti 34 
milijonai dolarių.

1940 metais statybon sudėta 
$40,000,000.

Clevelande įsisteigė 59 nau
jos firmos, kurių bendros me
tinės algos siekia $1,125,520.

Šalies gynimo reikalams už
sakymų Cleveland© srityje iki 
šiol gauta jau 
lijonų dolarių, 
daugiau.

1941 metais 
leis apie 100 
pasididinimams ir pasiruoši
mams dirbti daugiau, kiek dar 
iki šiol nėra dirbę.

Spėjama kad šymet Cleve
lande bus išstatyta apie 500 
naujų gyvenamų namų už apie 
30 milijonų dolarių.

Clark, exhibits director of the Cleve
land International Exposition, and 
is illuminated by lights in its in-- 
terior.

The nations exhibiting in the 
Cleveland International Exposition 
are: Australia, Belgium, Brazil, Can
ada, Czechoslovakia, Denmark, Fin
land, France, Great Britain, Greece, 
Hungary, Iraq, Lebanon, New Zea
land, Palestine, Peru, Poland, Ru
mania, Switzerland, Turkey, United 
States, Yugoslavia and the Pan- 
American Union, and League of Na
tions.
nedalyvauja, nes Lietuvos ekspo
natai, užbaigus 1939 metų parodos 
laikotarpį, buvo išskirstyti ir išda
linti po įvairias Lietuviškas įstai
gas Amerikoje ir juos surinkti į 
vieną vietą butų persunkus darbas.

Bet šią parodą verta aplankyti 
ypač tiems kurie neturėjo progos 
nuvažiuoti į New Yorką.

7110 Superior Ave.
Cleveland, Ohio He. 1759
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1 VISOKIA APDRAUDA |
~ Mes es&ui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pą- = 
I tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
1 sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
L miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). ~
| P. P. MULIOLIS |
'Z Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate E
■į ir Apdraudos Agentūra E
į 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =
^IIIIlŲlllllllllllllllllllllllllllIlillIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIllIIlIlIllIlIlIllIlIilIillIUlIlHl^

P OkuriS^fį ■ 
ą kuris av- 
ir kuriame h .

Pridėkit pašto /POULTRY M
Itry for all occasions:

UCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS 
paranki vieta — užkviečiame visus.

I P. J. KERSIS 1
a 809 Society for Savings Bldg. 1
a Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W 4
a V 4
T Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- I
f tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
a įvairios apdraudos-insurance reikaluose. 4
Y Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 1 

mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama, Kreip- $ 
f kites



senoj liepoj

padariau —

šokti iš vir-

Pašoko ir linksmas užsivertė ant W
— Gerbiamoji, prašom pakylėti m* 

tinę.
— Jus pasirinkot blogą liepą.
— Kodėl blogą? Man rodos, kad ji-ar ne

bus tik didžiausia... Ne, į ją ožkos tikrai neįlips.
Ir jis prisimerkęs žvelgė Valentinai į akis.
— Bet jums rimtai sakau: 

sunku prie žiedų prieiti.
— Aš laikausi savo. Jei ką 

baigta. Niekados negrįžtu atgal.
— Net jei ir kažin kas butų?

— Jei supykę duotumėt žodį 
šunės?...

— Ir šokčiau... Jei tik bučiau toj viršū
nėj: tik vien dėl to nesliuokčiau ten — užsi- 
mušti- muaram

— Tekit pintinę.
— Dėkojam. Tik Valiute, ar nereikės jus 

pakylėti ?
— Manęs ?
— Ko išpūtėt akis! Jos ir taip gana di- 

dėlės- I nWSilli
— Teisybė. *
Ir abu juokėsi. [

' — Ne, manęs pakylėti nereikės...
— Aš... aš nesipriešinčiau.
— Dėkui. Tačiau butu veltus darbas. Ma- 

žesnę^ mane mama kasdie apkuldavo — buvau 
baisi draska, kiauras dienas karstydavausi po 
vyšnias, po obelis... Grįždavau perplėšusi čia 
rankovę, čia su skyle nugaroj. Kartais gau
davau...

— Valiute, jus mušdavo? — pasipiktinęs 
besušuko jis. w

— O ką daigiau darys su tokia padauža? 
Aš atsišnekėdavau, pati bardavausi...

> Antanas atsisėdo ant sakos, sūpavo kojas 
ir mąstė.

— Ne, — griežtai pasakė. — Klausykit, aš 
jūsų niekados nemušiu. Niekados, niekados...

Ir jis priglaudė prie liepos savo galvą.
Valentina urnai nuraudo, nustebus prasi

žiojo ir neišmanė, ką tarti. Valandėlę juodu 
žiūrėjosi tylėdami. Paskui ji nulinko, pakėlė 
kreitelę ir tarė:

— Mes šiandie nė nepradėsim skinti...
— Jus man nieko nepasakysit?
— Taip, ponas. Antanai.
Jį nusmelkė laimingi šiurpuliai.
— Valentina!
— Taip!... bet ką norėjau pasakyti? Ge

rai, jau atsimenu: mano knygoj lygiai taip, kaip 
jus dabar, nupaišytas, Robinzonas Kruže, kai 
pirmą kartą nakvojo saloje.

jus

žydai pavalgo.jot,

ŠI APYSAKA APIMA ĮVYKIUS

gauti.

žė-

Lietuvoj nesenai
linksmas gyvenai

Ir 
menėlė

Po

ir nusijuokė.
Ar jau daug turit? — jis paklausė.

Jie tavo turtą doroj a, 
Mat, nuo buožių ratavoja 
Ir po pamokslo jų ilgo 
Už tave

Teisybė, tilps dar kiek daugiau, 
juodu vėl plušėjo, žiedai kvepėjo, 
suokė ir stirna bėgo tarp medžių, 
valandėlės Antanas liovėsi skynęs. Ste-

Tik gerai suslėkit. Aš nesiduosiu

Lietuvis, 
tau daryj

“As —< 1 . v
>ias, vis 1 š 3\

i* alsavo ir jautė galybę, erdvę ir 
Girios, laukai, ežerai ir vėjas — vi- 

dabar buvo jo. Jam atrodė lyg medžiai, 
visos pievos ir dirvos butų atiduotos į jo val
džią, kad jis iš šitos viršūnės viešpatautų visai 
žemei — bręstantiems rugiams, pro šalį skren
dančioms bitėms, visoms sodyboms ir visiems 
kūdikiams. Išdidęs, patenkintas jis leido vėjui 
draikyti plaukus ir kesnoti marškinių apikaklę. 
Netikėtai pasivaideno jam lyg ko stigtų jo pil
nybei. žvelgė į žemę, atidžiai stebėjo pro ply
šius kreivose šakose, pagaliau neteko kantrybės 
ir ėmė su džiaugsmu šaukti:

— Valiute, Valiute, kur tu?
Klausėsi. Nebuvo girdėti atsiliepiant. Dar 

smarkiau šaukė:
— Valentina-a!
Vėjas čia pat griebė paskutinę “a” ir nešė 

medžių viršunėlis.
Pagaliau! Jis iš apačios girdėjo silpną, to

limą aidesį, lyg atsilieptų kas iš gilaus šulinio:
— Kur tu?.... Aš jūsų nematau.
— Viršūnėj, viršūnėj!
— Antanai! Bijok Dievo!
— Valiute, aš nieko nebijau! Nieko, nieko!
— Lipkit žemyn!
— Aš čia viską matau. Visą pasaulį. Ir 
tėviškę. x
— Dieve tu mano!
— O ten žiba kažkeno bažnyčios kryžius.
— Klausykit, aš turiu šitiek žiedų! Kaž

kur pralenksiu vyrą.
— To jau nebus. Vyro nepralenksit.
Jis nusileido žemyn ir ėmė skinti, prisitrauk

damas laukutines šakas. Vieni .liepžiedžiai glež
nai tirpo saujoje, kiti buvo purus ir trapus. 
Braukė juos su lapais, su metūgėmis, protar
piais sugniauždamas bitę, kuri tačiau negylė.

Antanas dirstelėjo Valentinos linkui: ji bu
vo įsilipus į jauną liepaitę, jos plaukai baltavo 
pro lapų žalumą, o rankos ne skynė, bet raute 
rovė pilna sauja lengvai pasiekiamus žiedus. 
Tada jisai nušliaužė apačion ir nepastebėtas įsi
korė į tokį pat jauną medį. Jis dirbo atidžiai ir 
greitai, džiaugėsi kiekviena priaugusia rieške ir 
žiūrėdamas, kaip įmesti žiedai pintinėj skečiasi, 
mąstė: “Jeigu mergaitė pirmiau baigs, aš liep
žiedžius paliksiu papurusius — bus daugiau... 
Ne, tai butų nedora: nevalia jos apgauti”. Jis 
vėl skubėjo sušilęs, prisigėręs kvapumo, kruop
štė persisverdamas per šakas. Valentina jį pa
stebėjo

i*' •

tarė, alkūnėmis atsirėmęs 'j žemę: 
Valiute, ar pažystat tos patikštytės' bal

są?
— Sakyčiau — sniegena.
— O man rędos, kad tai butų žėmenėlė.
— Ar matėt-kada žėmenėlę?
— Ne, bet jos toks gražus vardas. Aš ne

žinau, kaip ji čiulba, bet išgirdęs kiekvieną gra
žesnę paukštės giesmę sakau: “Tai žėmenėlė”.

— Ir jus giedat... Beje, kaip jūsų “Laikų 
giesmės”, jei galiu paklausti?

— Bene jum įdomu?
— Aš labai mėgstu eilėraščius, be galo 

mėgstu. Jeigu atsimintumėte kurį..'.
— O, atsimenu vieną labai gražų... labai la

bai....
— ^Pasakykit...
— Sėskit čia...
Antanas parodė šalia savęs.

-— Aš ir stačia girdėsiu.
— Aš tada nesakysiu eilėraščio... O, aš 

maniau, kad jus tikrai mėgstate lyriką: juk joje 
sudėtas šių laikų tikriausias, gryniausias litera
tūros derlius... žinoma, tai liečia tikrą lyriką. 
Ir koks aš kvailas!
’ — Ponas Antanai, aš tikrai ją mėgstu.

— Ir nenorit atsisėsti...
Valentina nusileido sakydama:
— Jei tas plotelis, kur jus pirštu bakstelė- 
susijęs su lyrika, tai...

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS

Nauja istorine apysaka, kuri 
trumpu laiku bus pradėta lei
sti per Dirvą —

Skaitymo 
bus arti 
porai metų.

, Marienburge, kryžiuočių pilyje; Trakuose, Kęstučio tėviškėje; 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje; Gaižuvoje, Alpio tėviškėje; Kau
ne, Lietuvių tvirtovėje, kuria valdė Kęstučio sūnūs Vaidotas; 
apimta, išgriovimą Kauno pilies, Vytauto Prisieka, kovas su 
kryžiuočiais per kelioliką to laikotarpio metų; Kęstučio sunaus 
Butauto pabėgimą pas kryžiuočius; Alpio meiliškus prietikius 
Trakuose ir Vilniujc7'h<^daųgJ<itų svarbių dalykų.
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Jonas Tareila
‘Dirvos” Agentas”

Conn, valstijoje “Dirvos” pre
numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

826 Bank Street
Waterbury, Conn.

r

mano 
lietus 
gėlių; 
musų 
spur-
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Uqsdanias- žiuTėti j' Valentiną:
— “Štai, jis ateina, šokinėdamas kalnuose, 

peršokdamas kauburius. Mano mylimasis pa
našus į stirną ar į jauniklį briedį, štai jis stovi 
už musų sienos, veizdi į langus, žiuri pro kro- 
tus. “štai, mano mylimasis man kalba: Kelkis 
skubinkis, mano prietele, mano balandėle, 
dailioji, ir ateik. Nes žiema jau praėjo: 
paliovė ir nuėjo; musų žemėje pasirodė 
atėjo metas karpyti vynmedžius; girdėti 
žemėje purpelio balsas; fygos gavo savo 
gus; žydį vynuogynai duoda savo kvapą...

' Valentina neramiai susijudino. Jis nutilo.
— Tai, tai ne jūsų...
— Teisybė, bet aš taip gražiai niekados ne

parašysiu...
— Toliau...
Jis pasitrynė akis, lyg iš sapnų busdamas, 

lėtai kalbėjo: 1
— “Kelkis, mano prietele, mano gražioji, 

ateik; mano balandėle, uolų plyšiuose, ak-
” Ne,

Už darbą katargos — duonos 
Gausi kaip grūdą aguonos, 
Ir tai dar šimto jo j vietoj, 
Su kortele ties sovietu. . J

’JNusavino net aruodus,
Bonkas ir molinius puodus, • 
Mašinas, soželkas, gojus — 
Tai tau, drauguži, ir rojus., f
Iršiuks sau autu važiuoja, 
Apie komuną dainuoja, 
O tu pėsčias purvą brendi 
Ir duonos niekur nerandi.

ir 
menų skylėse parodyk man savo veidą.. 
ne, Valiut... aš negaliu. O Viešpatie...

Jis pasilenkė ir pabučiavo ją. Kol ji spėjo 
atsilošti, jis apkabino ją, bučiavo skruostu^, lu
pas, plaukus... šitos rankos!... šitas alsavi
mas!... Ir dar.... Jį ėmė visagalis pamišimas...

— Antanai, Antanai, — pridususi kuždėjo 
Valentina, — ten eina.....

Jis paleido ją, ūkanotomis akimis žiurėjo į 
girią ir nieko nematė.

(Bus daugiau)

Nors sako kad viskas musų,- 
Bet tau įveise tik blusų. 
O viską paėmė Mauša — 
Sako, tau rojus išaušo.
Taip, stojos gadynė kita, 
Lietuviu šauktis — sarmata, 
Nes buožės vardą tuoj gausi, 
Ruskos nagaikos ragausi.
Dabar mus vargšėj Lietuvoj' 
Pasidarė labai madoj: i
įeik, Jankei arba ir ŠmuL I 
Gavrila, /Fedotas ir Srul

B i

4?s

i
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Laisvoj
Sotus ir
Buvo darbo ir litukų,
Duonos, sviesto ir kindziukų
Jauteisi laisvas
Dabar maskolių
Ir dirbsi sveikas ar sergi
Nes esi Stalino vergas.

Nelaiminga žemė musų, 
Pavergta žydų ir Rusų. 
Nelaimingi pies jos vaikai 
Bet keisis dar šitie laikai.

Del to tau, drauge, ir kalbu 
žodelį draugišką tariu, 
Imk plieno šluotą subatoj, 
Ir šluok maskolius nedėlioj 

(Pietų Am. Lietuvis)
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JONAS BILIŪNAS

Viršuje telpančios apysakos iš baudžiavai

Ohio

^kaWJL 
ėsti p:

i^Tjos Jais 
kinai pastumta į šalį

MIKADDOS
Karalienės Sabbos

Sį^r^Tandasi toje pačioje vietoje, — 
vetimų paglemžta, nepriklausomybė lai

& - ^pagaijjmo (< •.
£ Jelės Damulienes
%- Kaziukas!....
a sūnų.
Apkabino jo galvų, į savo krutinę pris

gijos 1863 m. autorius, Jonas Biliūnas, kuris mg 
re 1907 metais ir tapo palaidotas Lenkijoje, ra-j 
še apie Lietuvių kovas prieš anuometinį Rusui 
slėgimą Lietuvos. Dabartiniai Lietuvos komį! 
nistai jį, kaipo kovotoją prieš carizmą, pagerbs 
Bet galim būti tikri, jei Jonas Biliūnas gyva
tų dabar, jis ir dabar taip rašytų, dar labiįj 
smerktų šių dienų Lietuvos pavergėjus, nes Jei 
nes Biliūnas savo raštuose reiškė meilę save 
tėvynei, Lietuvių prisirišimą prie žemės, ką da
bartiniai Rusai iš Lietuvių atėmė.

Nėra abejonės, atsiras nauji Biliūnai, iftfr 
rie paseks anų senų rašytojų temomis pasmer 
kimui tų kas musų šalį pavergė, ir tų savų iš 
gamų kurie pardavė svetimiems savo tėvynę.

D RADĖJUS naujus metus, šiuomi norime padėkoti vi
siems Dirvos bendradarbiams, kurie nuolat, kas nu

meris, arba laikas nuo laiko, ar net ir retkarčiais teikė 
mums įvairius savo raštus, padarymui Dirvos įdomia ir 
visiems tinkama pasiskaityti.

Visų jų prašome ir ateityje parodyti tokį pat darb
štumų ir prielankumų Dirvai.

ATMINK!
Atmink! jei tavo kelių šviečia 
Skaisčioji saulė spinduliais — 
Gyvenimas tavęs neliečia 
Audringais vargo sūkuriais;
Jei tu papuoštas džiaugsmo laimės 
Žengi į tolį sau linksmai — 
Tavo širdis nežino baimės 
Ir nekankina jos skausmai;
Jei debesiai dangaus erdvynėj 
Nežudo tau šviesios vilties, 
Jei džiaugsmas supasi krūtinėj — 
Ir tu gerai save jauties, —
Atmink kad ne visiems likimas
Į laimę nutiesė kelius:
Gyvenimo vilnių pykimas 
Kitiems. skandina laivelius. '
Vargai, skausmų sparnus ištiesę, 
Juos slegia kaip nakties tamsa.... 
Atraski vėl jiems žvaigždę šviesių, 
Paguoski juos vilties rasa....
Priplaukęs prie ramybės uosto 
Savam džiaugsme tu nepaskęsk.... 
Vargšus, kur ašaras sau šluosto 
Drauge į laimę nusivesk!....

—Petras Vaičiūnas

SUSTINGĘ AKORDAI
Kaip sapnas, kaip sapnas prabėgo anksti, 
Kaip gelsvas žydėjimas pienės.
Nusviro, kaip paupio nendrė lanksti, 
Į metų tekėjimų dienos.
Iliuzijų dulkėm pabarstė akis 
Lopšyj baltos rankos. Laiminga 
Širdis, jei sapnais betikėdama klys! 
Jos laimė tenai, ko jai stinga. '<
Kas laimė? Draugai? Pažadai amžini? 
Kas meilė? — Nameliai iš kortų!

kų, bet ne visos. Likus

pREZIDENTUI Smetonai atvykstant į Ameriką, mu- 
* sų srovių vadai sukels nemažai lermo. Jie neranda 
kitokios priekabės prie Lietuvos tautininkų viršūnių, 
kaip tik “kaltinimą” jų už tai kad jie Lietuvą valdė! 
Tai keistas ir nesąžiningas visuomenės klaidinimas. Vi
sais laikais Lietuva turėjo būti keno nors valdoma, ir 
ją valdė katalikai, valdė socialdemokratai su liaudinin
kais, valdė ir tautininkai.

Amerikos Lietuviai visų srovių prezidentus priim
tų su pagarba, kaip prezidentus ar buvusius preziden
tus. Tautininkai butų džentelmonai link katalikų ar so
cialdemokratų partijos prezidento, bet šios kraštutinės 
musų srovės į tautininkų žmogų, Lietuvos prezidentą, 
žiuri kaip tai su pagieža ir tą pagiežą norėtų įskiepyti 
visuomenei.

Jeigu musų srovių vadams tikrai rūpėtų Lietuvos 
laisvės atgavimas, o ne savo pozicijų sustiprinimas čia 
Amerikoje, jie'užsidegę patriotiška ugnimi eitų į mi
nias dirbti kaip tikriems patriotams pridera. Dabar gi 
tik savo srovės reikalų žiūrėdami nori uždrausti kitų 
srovių žmonėms ir į Ameriką atvažiuoti ir Lietuvos rei
kalais rūpintis. Mat; tas reiškia tų didelių svečių pasi
rodymą Amerikos Lietuvių visuomenėje, ir tas reiškia 
sustiprinimą Amerikos Lietuvių tautininkų pozicijos, 
kas ir yra visa priežastis priešinimosi Lietuvos tauti
ninkų viršūnių atvykimui ir veikimui Amerikoje.

Organizuojant srovinį veikimą tautos reikalais čia 
pat Amerikoje, nėra patogu prikišti Amerikos tautinin
kams kad jie neturi teisės dirbti už Lietuvą, tai naudo
jamasi tuo netiesioginiu budu tautininkams kelius pa
stoti — įrodinėjant buk Lietuvos atvykstanti e ji tauti
ninkai neturį teisės savo tėvynės likimu rūpintis....

vei- Ii jonų bonkų pieno

AMERIKOJE šią žiemą apsireiškė kad ir švelni influ- 
71 enzos epidemija, paplitus Kalifornijoje, kur tūks
tančiai žmonių serga, ir ta epidemija sako pradėjo slin
kti į rytines valstijas. Daugelyje miestų vakarinėse 
valstijose influenza jau apsireiškus “gąsdinančiais skai
čiais”.

Kadangi ši liga lengviausia gaunama neatsargiai 
prisilaikant oro permainose, nusivarginant ir kitaip ne- 
prisižiurint savo sveikatą, todėl kiekvieno priderystė 
turi būti kuolabiausia saugotis. Liga pagauna nejučio
mis. Gydymąsi gana sunkus, atsikratyti ją nelengva, 
todėl reikalingi naudoti visas atsargas, ir reikale ne- 
užtęsti kreipimąsi prie gydytojo.

• SUV. VALSTIJOSE motoriniams veži-z 
mams (automobiliams ir kitokiems) per mettfš" 
išperkama apie 50 milijonų guminių ratų (tires).

i 
©VISAME pasaulyje, kaip apskaičiuojama,; 

muilo sunaudojama apie 10 bilijonų svarų, ir iš^ 
jų apie trečdalį sunaudoja Suv. Valstijų žmonės.! 
Reiškia, čia švariausia žmonės užsilaiko. Kito-] 
se šalyse muilas yra retenybė.

• ARGENTINOJE apie 7,600,000 akrų šy-j
met užsėta linais. ,

Atėjo ruduo — liūdnas, 
to žali medžių lapai, vyto su 
žios vargdienių svajonės 
mys vėjas ir kartu 
šią žmonių viltį — 
kų kojom į purvą

lelaimingas. Vy- 
ais kartu ir 'gra- 

Paputė žiaurus žie
sti lapais išnešiojo karščiau- 
išnešiojo ir laisvės priešinin- 
sumynė. Išnyko paskutinis

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland

Juozapa ta.
kalbas ir susiru- 
šalia gurbų ma

tė—ir įtikėjo. .. . Sunki našta užgulė jos kru
tinę.... Netikėtai pajuto norą kam nors šir
dį atidaryti, savo mintis išpasakoti, Petrą iš
teisinti; bet pažiurėjus į piktas Urbonienės 
akis, tik sučiaupė lupas ir nusisuko, žinojo kad 
ta moteriškė tik pasidžiaugs jos nelaime, iš
juoks jos viltį. ...

— Dieve, Dieve... / dar gyvas! — raud' 
jinai, tartum abejodama. x

Tai glostė sustyrusius sunąus plaukus, ’ 
žiurėjo jam akysna.

— O kur Antanas?! — paklausė isigand
(Bus daugiau)

Ti pusrytį. Bijojo kad Petras ntfo 
neturėtų laukti.... \ T "

— Tegul bus pagarbintas Jezusfejt^ej 
išgirdo Juozapata pažystamą balsą.

— Per amžių amžius....
Vidun inėjo kampininkė Urbonienė ir at

sisėdus apsidairė po trobą.
— O kodėl gi tamsta šiądien taip vėlai su 

pusryčiu? — paklausė, matydama Juozapatą 
dar raguolius kepančią; ,— kiti jau senai paval
gė ir pogulio sugulė!

— Pramigau, — atsakė ši: — ir taip jau 
skubu!... . Gerai dar kad Petras ilgai nepar
eina, bučiau nesuspėjus. .. .

— Na, gali neskubėti: nepareis! — tarė 
Urbonienė ir lyg pasijuokdama, lyg džiaugda
mosi pažiurėjo į Petrienę.

— O kodėl gi? — nusistebėjo Juozapata.
— Tai gal gi nežinai ?!....
— Ne, nieko nežinau!....
Juozapata pametė kepus raguolius, ir atsi

sukus, užkaitusiom nuo ugnies akim žiurėjo į 
Urbonienę. Nekentė tos bobos už liežuvį ir su
vedžiojimus. Bet dabar jos širdį kaip replėm 
kas suspaudė.

“Ta liežuvninkė ką nors žino”, perėjo jai 
per galvą mintis: “gal ką bloga?....”

— Ne, aš nieko nežinau, — pakartojo 
zapata: — ką tamsta nori man pasakyti?

Urbonienė piktom akim žvilgterėjo į 
rienę. Valandėlę tylėjo. Jai, tartum, saldu bu
vo turėti svetima paslaptis, lepintis ja ir kan
kinti jauna moteriškė. Tik neilgai galėjo iš
kentėti nepasakius....

— Nagi tavo Petras su Damulio Kaziu ir 
Antanu į mišką išrūko.... į maištininkus! Ma
čiau kaip su durtuvais visi trys auštant pakluo
nėmis ėjo. .. . Visi žino!. .. .

“Meluoji!” norėjo surikti
Tačiau atminė savo Petro 

pinimą, atminė ką pati vakar

1/Jeles
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(Bus daugiau)

KAS DAUGIAU?

Prenumeratas siųskit

seniausiaspra

Chicago, Ill

now
ženklais.)(Už kalendorius galima siųsti ir pašto

Popiežius 
ir Angelai

1.00
1.00

16.00
10.00
10.00
4.00
2.50

Tabor Farm
Sodus, Mich.

10.00
$87.50

Naujų Metų.
J. J. Bačiunas

KALENDORIAI 
ir Povas
Ežeras

kviečiame 
ruoja, stoti į jų eiles

6820 Superior Ave 
Cleveland, O.

su Lėle 
Supasi 
su šuniu 
su Arkliu

egiriahiėT , 
ačiaus tai Kttqj 
i, nes greitai

KALENDORIAI 
prie Durų 
iš Grabo

1941 KALENDORIAI 1941

SVARBI PASTABA: Kurie naujai užsirašo Dirvą mokėdami 
tik $1.00 už metus, Kalendoriaus gaus prisiųsdami $1.10.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.

K. Marthus, Woodhaven, N. Y, 
Joe Bernot, Bloomingdale, O.
J. Vaišnora, Scranton, Pa.
V. Kasparas, Shenandoah, Pa

(užrašė J. K. Urbonas.)
Antanina Gudinas, St. Louis

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.

Iš Lietuviško, Amerikoniško 
ir praktiško taško žiūrint yra 
patartina Lietuvoje turimus 
turtus registruoti ir tuo užbėg
ti kelią Lietuvių ir Amerikos 
piliečių turtą draskantiems ir 
naikinantiems bolševikams.

C perkant daugiau negu vieną 
kaštų persiuntimui iki jusij

____ Mergaitė
____ Gražuolė
____ Gražuolė
____ Gražuolė

RELIGIŠKI
__-Kristus
__ Išėjimas
__ Kristus Alyvų Darže
__ šv. Juozapas ir Kūdikis Jėzus 

Dabartinis
__ šv. Šeima

Dirvos skaitytojui vienas Kalendorius dovanų 
(Pridėkit būtinai 10c persiuntimo kaštams padengti)

atstatymui ir Lietuvių 
išlaisvinimui. 
Lietuviškuose 
bus

Jonas CDimša
Pulch. Vaicekauskienė 
Mečys Šveikauskas 
Kons. P. Daužvardis 
Attache J. Jasinskas 
Long. Labanauskas 
Ant. M. Phillips 
Pijus J. Zuris,

Lakewood, Ohio 
Bendrai

įtus kuri

L. Žukauskas, Akron, Ohio.
Mrs. G. Katelus, Elizabeth,

N. J.
Adam Eblonskas, Blawnox, Pa.
A. Praneviče, Pittsburgh, Pa.
Ona Satluskienė, Union City,

N. J. (užrašė Ona Bubnienė,
Union City, Conn.)

Amilia Luišienė, Union City, 
Conn, (užrašė Ona Bųbniej

šie sieniniai kalendoriai po 
reikia pridėti po 5c pašto 

LIETUVIŠKI 
_____ Vaikučiai 
_____ Kalnai ir 
_____ Miestelis tarp kalnų 
_____ Gulbės Prude 
_____ Amerikos Vėliava (naujas) 
_____ USA. Kongreso Namas 
_____ Lietuvos Vėliava (naujas) 
_____Ežeras ir Beržai 
_____ Panelė, šuo ir Arklys 
_____ Darius ir Girėnas 
_____ Vytauto Prisieka

Julius Kalanta, Gardner, Mass 
Stasys Sederavičius, Baltimo

re, Md. (užrašė M. Milunai- 
tienė.)

J. Zablaitis, Hartford, Conn..
M. Butvilas, Hartford, Conn.
M. Karandas, Hartford, Conn
K. Urbonas, Hartford, Conn. 
Frank Bariso,
Ona Šapranauskas,
Veronika Matukas, visi iš Kaus 

kakee, III. (prisiuntė Vero
nika Matukas.)
(visus prisiuntė J. Zablaitis)

^vo
šventai^ 
me juos X, 
ir tuščiais
kais darbais. "Reiškia, įsižadė
kime, ir tuos įžadus ištesėkime 
Tada mes nebusime veltėdžiais 
tik tautos ir visuomenės darbi
ninkais.

d. Per Lietuvos Konsulą, 
Boston, Mass., Gruod. 26, gau
ta iš Bostono Lietuvių 
kom. per Dr. Kapochy $30.00

Bendrai gauta aukų $272.40

My dear Mr. Daniels:
The receipt is acknowledg

ed of your letter of Novem
ber 25, 1940 requesting as
sistance in safeguarding real 
property situated in Lith
uania which you state was 
purchased by you in the name 
of your wife, a citizen of 
Lithuania.

The Department will glad
ly give consideration to your 
request if you will submit, 
in triplicate, whatever docu
mentary evidence you may 
have showing that you ac
tually bought this property. 
If you have original docu
ments of this nature in your 
possession, certified or pho
tostatic copies in triplicate 
thereof should be furnished, 
and if these documents are 
in a foreign language, Eng
lish translations in triplicate 
should accompany the certi
fied or photostatic copies.

Sincerely yours, 
For the Secretary of State.
State Departmento praneši

me prašomus dokumentus su
tvarkė ir tinkamai priruošė Lie
tuvos Konsulatas.

Tai mano linkėjimai jums, 
mano brangus tautiečiai, pra
dedant šiuos metus. Linkiu 
jums visiems laimės ir geriau
sių pasisekimų jūsų privatiška- 
me gyvenime, tačiaus linkiu ir, 
kad męs visi šiais metais tap
tume rimtesniais, darbštesniais, 
ištvermingesniais, solidariškes- 
niais ir taikesniais savo tarpe, 
negu buvome ikišiol. Atminki
te, kad vienybėje galybė. Pa- 
sistengkime būti vieningais, o 
vienybėje ir sutikime gyvenda
mi ir bendrai visi veikdami tau
tos ir visuomenės gerovei, męs 
busime laimingesni, fir kurie 
gyvais busime, kitus naujus 
metus pasitikdami, tikrai ga
lėsime vieni kitiems linkėti ir 
kitų laimingų

Count Carlo Sforza, former Italian 
premier, who .’s credited with the 
statement that the Italian people are 
dissatisfied with Fascism. He is 
an exile in the U. S.

Buvęs Italijos premjeras 
reiškęs kad Italijos žmonės 
patenkinti fašizmu. Jis pabė 
go iš Italijos į USA.

/--.nu 
viskam reikalo išaiškinime^ 
jau pas Lietuvos 
No. La Salle St. 
kalą išaiškino ir 
užregistruoti, ką 
riaų 
jau 
partment of State atsakymą, 
kurio ištrauką čia paduodu:

Liet. Demokratų Klubo
auka per V. Stulpiną 10.00 

Iš Chicagos Konsulato 
viso gauta $97.50

TARYBŲ LIETUVOJE įdė
ta pranešimas kad sovietų 
Lietuvoje pradedami steigti t. 
vad. ‘kultūros namai’ — socia
listinės seklyčios skaityklos. 
Pranešimas baigiamas šiais žo- 
žodžiais: “Visa Tarybų Lietu
va turi pražysti brangiais kul
tūros žiedais!” Bet įdomiau
sia kad po tuo pranešimu yra 
padėta tokia “brangios kultū
ros žiedo” pavardė: D. Levi
nas .... Levinų “kultūros” žie
dai sovietų Lietuvoje tikrai 
gražiai žydi!

Visiems aukautojams - talki
ninkams Lietuvos Pasiuntiny
bė šelpiamųjų vardu taria nuo
širdžiausią ačiū ir visiems lin
ki laimingesnių Naujų Metų.

P. ŽADEIKIS 
Lietuvos Atstovas 

1940 m. Gruodžio 31 d. 
Washington, D. C.

Konsulą, 30 
Jis man rei- 
patarė turtą 
aš ir pada- 

Ir turiu pasidžiaugti, kad 
turiu tuo reikalu iš De-

R. Varekas, Muskegon, Mich 
(užrašė Pr. Kundrotas, Cle
veland.)

Juozas Albertas, E. Peru, Me
Mrs. Frank Matasavage. 

terbury, Conn.
V. Janusas, Brighton, Mass, 

(užrašė L. Venaitienė, Ak
ron, Ohio.)

M. Kartans, Charleroi, Pa. (už
rašė A. Jankauskas ten pat.)

St. Kačinskas, Lowell, Mass. 
Magdalena Morgan, Brooklyn,

N. Y. (užrašė Ant. Kukis, 
Vaux Hall, N. J.)

Mr. and Mrs. Lorain, Detroit, 
Mich, (užrašė Catherine Gu- 
dzunas.)

R. Petrucionis, Elizabeth, N.J. 
Mrs. M. Bruozis, Detroit, Mich. 
Alice Ludak, Bridgeport, Ct.
J. Krasauskas, Pittsburgh, Pa.

(užrašė J. Saulis.)
J. Krimiser, Dayton, O. (užra

šė J. A. Urbonas)

Visuose 
darbuose 

Lietuva yra gyva

Rremt atėnypOv^- 
jų Mitų rezoliucijose įsirašy
kime 'ir ateinančiais metais vy 
kdykime štai kokį nusitarimą 
“1941 m. daugiau dirbsiu ii 
aukosiu Lietuvos Nepriklauso 
mybės 
tautos 
mano 
obalsis
— ir vėl ji bus laisva. Tikra- 
sai Lietuvis ją brangina ir 
brangins, visomis išgalėmis ją 
gina ir gins. Lietuva vėl 
Nepriklausoma ir laisva.”

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’ 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

štai vėl visas pluoštas Dir
vos naujų skaitytojų, vietinių 
ir iš kitų miestų plačioje Ame
rikoje:
Alice Janušis, Cleveland (už

rašė Ant. Lapienas, Clev.)
Ad. Elewekas, Cleveland.
Jos. Armulevičius, Cleveland.
F. Jucius, Cleveland, O.
John Drasutis, Cleveland (už

rašė M. Drasutis).
Alice Janušis, Cleveland.
Nik. Paleckas, Cleveland.
Paul Yokubaitis, Sunderland,

Mass.
J. Baltaks, Newark, N. J., ir 
Mr. Burokus, Maywood, N. J.

(abiem užrašė K. Baltakis, 
Clevelande.)

Marė Novakienė, Mahanoy Ci
ty, Pa.

Anthony Sviderskis, Kulpmont,

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ 
populiarus Lietuvių laikraštis 
Amerikoje, eina 55-ti metai. 
Leidžia Lietuvių Spaudos Ben
drovė. Kaina* metams $2.50.

Pamatymui dykai.

VIENYBE
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

i įšalui 
bildant f
atsidu

rt;..i \fne prie nesusipratimų, ne- 
■<, einame prie susitarimo, tuo- 
V- U nuo tikslo tolstame, ir vėl 
? yžtame prie savo privatiškų 
B Vikalu.

DIRVA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

į’Taip ir bėga musų dienos, 
Irias męs leidžiame be reika- 
igos naudos savo tautai ir 
suomenei. Musų organizaci- 
s vis labiau menkėja, nes se- 

_ hsniems nariams kasdien iš- 
į ' ’ ' ‘liaujant amžinastin, jų vie- 
Į / j Lįs užpildyti neturime kuom. 
? '//Tušų jaunimas žymioj didžiu- 
I 'i r \$boj palaidas, ne organizuotas, 
j! . 'J nuo mus vis labiau tolsta ir 

’ I darosi vis daugiau mums sve- 
’ i timas. Musų gyvenimo pulsas, 

I ; Lietuviška spauda kasmet vis 
’ labiau menkėdama, savo išsi- 

. j ‘ laikymui šaukiasi musų pagel- 
t I bos, ir tos beveik neprisišau- 

I kia, nes męs į tai atydos krei- 
» ? I -lipiame kuomažiausia, ir savo 

•' j spaudą paliekame jos pačios li- 
V kimui. Dabar prieš save turi- 

; 4 me visos tautos reikalą — Lie- 
l f tuvos vadavimo reikalą.. Pus- 

i i Amę,tis praslinko, o dar męs nė- 
same kaip reikiant prisirengę 

' darbui, kuris mus laukia.' Ir 
nors jaučiame kad ateis valan
da kuri pabels į musų duris ir 

į pareikalaus musų talkos, ta-
, čiau visgi kažin kodėl nesis-
| »eScubiname pasirengti tos valan

dos pasitikimui, ir vieton ren
gimosi, pradedame dairytis ir 

■ r5 tėmyti kokios partijos žmogus
i j iš Lietuvos pas mus atkeliaus.

Tai piktligė, kuri turėtų mums 
primyti Abrahamo Lincolno žo- 

' džius, kuriais jis aiškino, kad 
tik vienydamėsi męs galime lai- 

■j|L mėti, o skirstydamėsi 
žūsime. 4



gyvenančių pat-

atsa-

kaip Elenai (tai 
yra išsiblaškę po

ne- 
gy- 
ra-

če- 
su- 
ne- 
di-

Tie- 
laikai: Ameri- 
doleringi kaip 

bet gal reikėtų 
pakeisti takti-

*

I-A V

jos 
rių 
m i 
šie
mą

begyventų, pasilieka 
prie savo tėvynės, 
karo Graikijai pa- 
dienomis, kai dar

taur 
gos j 
nuo kasdieniškų reikalų, nuta
rė kovoti už laisvę ir nepri
klausomybę. Ir tik dabar už
sienis pradeda kaip reikiant 
suprasti kaip Graikas, nežiū
rint kur 
prisirišęs 
Pirmomis 
skelbimo 
Graikai tik rinkosi mobilizaci- 

punktuose, iš visų penke- 
pasaulio dalių nesuskaito- 

telegramai plūdo į Atėnus; 
pranešimai skelbė išsiunti- 
stambių piniginių aukų: 

pirmoje 
gyveną 
šiaurės 
nai, po 
kuttos. 
raščiai 
naujus 
sąrašai 
yra Graikai) 
visą pasaulį. 

“Užsienyje
riotų pavyzdis buvo tuojau pa
sektas skaitlingų pačios Grai
kijos piliečių. Kiekvieną kar
tą, kai tik būdavo atidaromi 
aukų sąrašai^ pasipildavo 
kiai milijoninėmis drachmų 
momis. Daiktinės aukos 
užsileido nei skaičiumi, nei 
durnu. Ir gaunama įspūdžio 
kad kiekvienas prekybininkas 
bei pramonininkas Graikas jau
stųsi įžeistas jei jo vardas ne
būtų atžymėtas aukotojų są
rašuose.

“Prie bankų langelių nuola
tos matomos moterėlės atne- 
šusios aukoti papuošalus -į- 
kartais kuklų vedybų žiedą, 
taupmenų knygeles, kelis ver
tybių popierius. Daugelio mie
stų burmistrai bei valsčių vir
šaičiai atsisakė nuo algų, o 
vienas Lipsi’o sodietis pado
vanojo valstybės galvai du jį 
maitinusiu lauku ir pats pa
stojo < darbininku.

Kas skaito šiuos visus są-

J&raikija ir skaitlin- 
salos, atsitraukdamos

vietoje buvo Graikai 
Egipte, juos pasekė 

ir Pietų Amerikų Ele- 
to, Šanchajaus ir Kal- 
Kiekvieną dieną laik- 

skelbia vis naujus ir 
vardus; tie aukotojų 

rodo

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį 
kymui. Tas būtina.

ir visa” t<^uta atveria širdį ir 
parodo ką\ turi. Del to ir no
rėtųsi bent\keliais žodžiais apie 
tai jums pakalbėti.

Kai musų tauta iš ilgos 
laisvės ir karo griuvėsių 
venti kėlėsi, šiuos žodžius
šantis sėdėjo pradžios mokyk
los suole. O tada mes mokė
mės Lietuvos istorijos, žino
ma, be kita ko, iš Prano (Kli- 
maičio) vadovėlio. Kaip šią
dien atsimenu sakinį, kuriuo 
tas vadovėlis prasidėjo: “šven
tas Raštas rašo ir mokslo vy
rai tvirtina pirmuosius žmones 
gyvenusius Azijoj. ...” vadi
nasi, ir Lietuviai iš ten kilę. 
Po šio sakinio visokių pasakų 
pilna!.... Ogi kaip jinai gra
ži buvo, ta istorija; skurdžios 
išvaizdos, be moksliškos kriti
kos, bet kad jau patetiška tai 
patetiška, lyg musų ano meto 
gyvenimas! Ir jeigu mane, sa
kysime, nuteistų miriop, ir jei 
manęs paklaustų: koks tavo 
paskutinis noras, aš nei kiek 
nedvejodamas tarčiau: “Duo
kit man paskaityti Prano ‘Lie
tuvos Istoriją’!” Ir ne del to 
kad ji, ta knygelė, tapo biblio
grafinė retenybė, nors paties 
Klimaičio žodžiais tariant, at
spausta per 100,000 egzemplio
rių (Lietuvoje retenybė), bet 
kad butų miela paskaityti pa
tetišku ir pilnu patoso stilium 
parašytą pasaką apie musų 
tautą. Taip, tai pasaka, bet 
graži, lyg apie Tristaną ir Isol- 
dą.

Ir taip kartą, po istorijos 
pamokos, gryždamas namon, o 
namai buvo per tris kilomet
rus nuo mokyklos, gi buvo toks 
pagilas ir akis užlipdanti • šlap
draba, — upe viduryje mies
telio pasirodė apie dešimts 
vienkinkių arklių kiauliarisčia 
traukiamų rogių, kurias pa- 
tekinom sekė didelis būrys 
žmonių. Moterys verkė. Ro
gėse buvo sužeisti Lietuvos 
kareiviai: vieni gulėdami žiu
rėjo ir stengėsi šypsotis, kiti 
visai uždengti. Sustojus prie 
namo kur juos turėjo laikinai 
patalpinti, viena moteris ati
dengė milinę — kareivis buvo 
sužeistas į galvą, tai veido ne
simatė — per raiščius sunkė-

savanoriai drąsą turėjo! Vie
noje vietoje stigo artilerijos 
pabūklų, o priešams reikėjo 
parodyt kad mums visko per 
akis, tai batarejos vadas nu
tarė kelis kartus visą barą ap
važiuoti ir šaudyti, tai iš vie
nos, tai iš kitos vietos, - kad 
priešas bent nežinotų musų 
jiegų. Ir pasisekdavo apgau
ti....

Bet gryšime prie sužeistųjų, 
žinia taip greitai apėjo apie- 
linkę ir moterys tiek tvarsčių 
prinešė kad, po kelių dienų, kai 
sužeistuosius vežė į Kauną, rei
kėjo vežimo lininiams sukrau
ti.

KAS DARYTINA DABAR
Ta visa kova del nepriklau

somybės, be brolių Amerikie
čių aukų bei rūpesčių butų bu
vus beveik neįmanoma, 
sa, šiądien kiti 
kiečiai ne taip 
jie tąsyk buvo, 
šiądien truputį
ką. Psikologiškai imant, žmo
gui daug sunkiau skirtis su at
liekamu pinigu negu, sakysi
me, tokios pat sumos vertu 
daiktu, mat, rūbas ar kas ima 
ir nusibosta, tai jį keisdami 
jaučiame malonumą.

Juk reikia atminti kad 1928 
metų vasaros liūtys visą šiau
rės Lietuvos derlių supudė. 
Valdininkai sukrovė milijonus 
aukų atsiskaitydami nuo algų, 
o sodiečiai, nors visa Lietuva 
nuo liūčių nukentėjo, supylė 
sėklas, nukentėjusių vaikus ir 
samdinius (šiuos už darbą) ap
siėmė maitinti per žiemą.

Nereik labai toli eiti. Per
eitais metais, išpirkti iš Vilnie
čių Lenkiškus pinigus, bei su
tvarkyti nedarbo ir pabėgėlių 
šelpimo reikalus, Lietuvos val
dininkija apsikrovė milijoninė
mis sumomis atskaitymus iš al
gų, o sodiečiai kur kas pralen
kė aukomis nustatytą minimu
mą nuo hektaro žemės.

Šiądien ateina žinios kad 
musų pabėgėliai labai skursta. 
Tiesa, visos šalys mus, Lietu
vius, labai gražiai priėmę, ir 
su pasididžiavimu reikia pasa
kyti kad mums visur rodoma 
ypatinga ir pabrėžiama simpa-

iš valgo- 
greit ne- 

vilnonių 
net pus- 
čia, ma-

tiuogų, sieną plaukte per- 
usių. Viengenčiai, tai nė- 
hokinga! Dabar toki lai- 

kad žmogus turi gelbėtis

turime butų taupus. Siųsti do- 
larius, net jei jų ir butų, kitą
kart ir netikslu, nes ir su jais 
gali žmogus kartais negauti to 
ko jam būtinai reikia, jau ne
kalbant apie nuostolį pinigus 
keičiant.

Tai sakau, ar negalėtų Ame
rikos Lietuvės moterys įvesti 
madon reikmenų siuntinėjimą, 
kurie galėtų susidėti 
mų daiktų, žinoma, 
gendančių, baltinių, 
daiktų, šokolado, gal 
svario kavos pupelių,
nau, moterys parodyti galėtų 
daugiau fantazijos negu mes, 
rašto žmonės.- Atsiminkit kad 
jie, pabėgėliai, ne tiktai alksta 
bet ir šala. Kitas pusnuogis 
peri i o sieną, o buvo net ir vi
sai 
pla 
ra 
kai
nelyginant koks žvėrelis užpju
dytas.
• Siuntinių reikalu, manau, 
galėtų su atitinkamomis įstai
gomis, Raudonuoju Kryžium 
ar kuo kitu, susitarti musų di
plomatai. Nemanau kad jie 
šio dalyko nepasiimtų ir neiš
spręstų vienu ar kitu keliu.

Tai butų labai gražus pasi
darbavimas. Be to, čia kiek
vienas galėtų parodyti savo 
iniciatyvos bei originalumo pa
tį siuntimą sudarant. Antra
šus galės duoti Lietuvos/ kon- 
suliarinės tarnybos, kurios gal 
net galėtų šiuo reikalu susitar
ti su Raudonojo Kryžiaus cen
tru Genevoj, kurs, manau, ne
atsakytų mums patarpininkau
ti. Beje, nemanykite kad aš 
tiesioginiai siuntiniu suintere
suotas, ne — aš tik kitiems 
prašau, tik tarpininkauju, ir—> 
neprašytas.

Štai, matote, pradėjau Grai
kais, o baigiau nei šiuo, nei tuo. 
Iš centų susideda ir milijonai, 
o iš smulkių gerų darbų — di
deli žygdarbiai. Yra du 
vyrio atspalviai, vienas 

 

milžiniška 'greit, o kitas 

 

gera visą gjsyėnimą, visą 
dienybę. Amerikos

tuvės moterys, ^spręskite kuris 
tų žygių didesnes, kuris reika

 

lauja daugiau vjalios!

did- 
daro 
daro 
kas- 
Lie-

KALENDORIAI

ženklais.)siųsti ir pašto

6820 Superior

Popiežius 
ir Angelai

*su Lele
Supasi 
su Šuniu , 
su Arkliu

6820 Superior Ave, 
Cleveland, O.

RELIGIŠKI
__ Kristus prie Durų
.-.Išėjimas iš Grabo
__ Kristus Alyvų Darže
__ šv. Juozapas ir Kūdikis Jėzus
__ Dabartinis
__ Šv. Šeima

Cleveland, Ohio r

(Už kalendorius galima

DIRVA
Avenue

ji Lietuvos okupantai.
Ar tai okupantų Aziatiška 

no turą, ar tai jau tokia bolše
vizmo esmė kad jie turi žudy
ti visus nekaltus žmones, kas 
komunizmo nesupranta. Bet 
kad taip yra liudija perpildyti 
kalėjimai, liudija tūkstančiai 
ištremtųjų j Sibirą ar Kazak- 
staną, fiudija šimtai pabėgėlių- 
protestantų atsidūrusių Prū
suose ir kitur. Nukentėjusie
ji yra žmonės visų visuomenės 
sluogsnių, neišskiriant net Lie
tuviškesnių komunistų. Lietu
viškų bolševikų vadai padarytų 
tautai didelį patarnavimą kad 
dabar patys nuvyktų ten į Lie
tuvą 
tuvos 
GPU 
ja ar

Susirinkę į “16 Vasario” iš
kilmes negi turime verkti, 
nors linksmintis negalim. Mu
sų šventa pareiga pagelbėti 
visiems kenčiantiems pačioje 
okupuotoje Lietuvoje, — bet 
jei Paleckis ir sutiktų tai -Mas-

ir persitikrintų ar Lie- 
žemdirbiai ir darbininkai 
“saulės” paliesti dainuo- 
dejuoja.

16 Vasario 
turime

Vincas Vilčinskas, Cleveland
J. A., Cleveland
K. Laskauskas, Cleveland 
Jos. Shavlis, Cleveland 
K. Panskunas, Cleveland 
J. Gudaitis, . Cleveland
Ant. Ragazinskienė, Cleveland 
F. Juška, Cleveland-
J. Kadelskis, Ringle, Wis. (už

rašė sesuo P. Samienė, Cle
veland.)

Joseph Kushlis, Waterbury, Ct. 
(užrašė Mrs. Chas. Lauryn, 
iš ten pat).

S. Margiavičienė, Amsterdam, 
N. Y. (užrašė V. Ročinskie- 
nė iš ten pat.)

Marė Ausevičienė, Philadel
phia, Pa. (užrašė B. Ambra- 
sienė, iš ten pat.)

Jos. Kauniškis, Philadelphia. 
Pr. Juodzis, Philadelphia,
Mrs. V. Kalaška, Ansonia, Ct.
F. Danevich, Pittsburgh, Pa. 

(užrašė J. Danevičius, Lo
rain, O.)

J. Kondrotas, Pittsburgh, Pa. 
Pauline Kondrat, Bentleyville,

Pa;

. Buini 
Ant. Lud 
John Kilkus, Br$c 
P. Ramoška, Chicago, II 
St. Rinkunas5, Chicago, I 
Florence Jeznis, ' Chicago 
Andrius Griška, Forestvif

Conn.
(Bus daugiau)

KAS DAUGIAU?
« B

Prenumeratas siųskit!
u

1941 KALENDORIAI 1941
* *

' f

Kurie greituoju atnaujins savo Dirvos prenumera
tą, tie dar gaus 1941 metų sieninį Kalendorių!

tį. # « &

Dirvos skaitytojui vienas Kalendorius dovanų
(Pridėkit būtinai 10c persiuntimo kaštams padengti^

šie sieniniai kalendoriai po *)P^C perkant daugiau negu vieną 
roilrin nridoti nn naštn kaštų persiuntimui iki jUSU

Mergaitė 
Gražuolė 
Gražuolė 
Gražuolė

reikia pridėti po 5c pašto • —
LIETUVIŠKI KALENDORIAI

_____ Vaikučiai ir Povas
_____ Kalnai ir Ežeras
_____ Miestelis tarp kalnų
_____ Gulbes Prude
_____ Amerikos Vėliava (naujas)
_____ USA. Kongreso Namas
_____ Lietuvos Vėliava (naujas)
_____ Ežeras ir Beržai
_____ Panelė, šuo ir Arklys
_____ Darius ir Girėnas
_____Vytauto Prisieka

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Pe
Kuomet rengiatės persik 
kitur gyventi, praneškit 
vo naują antrašą Dirvos 
ministracijai, ne paštui, 
paštas nesiūs jums Dirvo 
naują vietą jeigu nepr 
kėsit. Parašykit mums 
1c atvirutę prieš persike 
mą į kitą vietą gyventi. 
Adresuoki! mums trumpa

DIRVA
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

SKAITYKIT 
VIENYBE
• VIENYBĖ — • seniausias 
populiarus Lietuvių laikr 
Amerikoje, eina 55-ti me 
Leidžia Lietuvių Spaudos B 
drove. Kaina metams $2.5 

Pamatymui dykai.

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, k 
A. Vanagaičio leidžiamą 
zikos ir juokų žurnalą. Ei-1 
na du kartu į mėnesį. Kaine 
metams $2. Prisiųskit lOcįl ||f 
pašto ženklais, gausit vien 
numerį pamatymui.



sniegas

bijojo, kad tėvas nepatirtų apie tą 
nes žinojo, kad jis supyks ant jos,

Krantų žiburiai atsitolinti ima — 
Tik tu, tiktai tu prie šalies tebestovi.
0 man yis vaidinosi vieškelis lygus 
Per lauką, kur saulėje grūdas subręsta. 
Jaunystės sapnam su bangom susitikus, 
Krantų žiburiai ima putose gesti....
Vistiek kur beslinktų minutės išlėto, 
Vistiek: vienumoj ar svaiginančiam šoky j 
Išmokei mane jau nieku netikėti 
Ir juoktis mane tu iš visko išmokei.
Ar vesi dabar į kaitros viešpatystę, 
Ar gryši kur žiedas pas vandeni žydį — 
Pasveikintas buk! Nes tu niekad neklysti 
Tai aš, -ta tik aš, betikėdamas, klydau.

PASVEIKINTAS BUKI
Pasveikintas buki, nelauktas likime
___  . Vi v • ____ '

PETRO VAIČIŪNO EILĖS, r v
Juodi vaiduokliai'' padangėse renkas, 
Nerimas atžėngia žemės keliu. / 
Galvą nuleido galingas ir menkas. 
Aš gi juokiuos sau, nes saulę keliu.
Tiesia man ranką nušvitus būtybė.
Virsta uolynas į žaizdrą ugnies. 
Žengia i sielą Dievybės didybė. į 
Saulė liūliuoja gelminėj širdies, f

• KALIFORNIJOJE randasi 41 kalnas ku
rių čiukurai yra po 10,000 pėdų ir ankščiau. 
Pats aukščiausias tos valstijos kalnas vadinasi 
Mount Whitney, 14,502 pėdu aukščio.

®S. VALSTIJOSE yra vienatinė deiman
tų kasykla Pike apskrityje, Kansds valstijoje, 
kuri 1906 metais davė apie 48,000 šmotelių dei
mantų. Po to atrasta vis mažiau ir mažiau.

gi kitas taip mokės juos nuveikti, ka^mrajus.' 
O supykęs Parajus galėtų' pabėgti kur nors ir 
neiti į karą/ Ką gi tada veiktų kunigaikštis...

Taip sugalvojęs, paslėpė širdies gilumoje ne
apykantą ir tarė ramiai.

— Labai mane surustino tavo prašymas, 
Parajau! žinai, jog myliu tave, ir gerai Supran
tu, kaip ištikimai man t/rnauji. Bet dukters 
savo leisti už tavęs negaliu, žinai pats, jog iš 
senų senovės Lietuvos kunigaikščiai neleido sa
vo dukterų už valdinių, už savo tarnų. Kaip gi 
aš galiu leisti Živilę? Ko tik nori, prašyk, pa
darysiu, bet to negaliu niekaip!

Liūdnas ir nusiminęs nuėjo Parajus į savo 
rūmą. Pats nebeišmanė kas' dabar daryti. Už 
kelių dienų Živilę sudegins, o jis nieku budu 
negali jos išvaduoti. Kas čia daryti? Kas’Čia 
veikti ? Kaip gelbėti ?

(Bus daugiau)

negelbėjo. Živilė nepasakė, kuo 
; mylimasis. Tada kunigaikštis 
og nebesitvėrė apmaudu. Sušu-

IŠ SOFIJOS, Bulgarijos sostinės, praneša kad Vo
čių diplomatai Atėnuose deda pastangas privesti prie 
gimo Graikų-Italų karo, kuris pasirodė pražūtingas 
jįerio partneriui Mussoliniui.
^Kadangi Rumunijoje randasi apie 250,000 Vokiečių 
y%ių, diplomatai spėja kad Vokiečiai bandys jais 

'■ Aįmtį' Graikams ir prrųersti daryti su Italija, taiką.

taip pat patiko kunigaikštytė. Bet 
nei Parajus niekam nieko apie tat

iJU^J^S^^&Rooseveįt Sausio 20 dieną sudėjo sa- 
yb prisieką trečiam terminui, šis terminas padaro 
Jorišku žmogum jau vien tuo atžvilgiu kad tai pir
ais prezidentas nuo 1789 metų kaip Amerikoje pre- 
itai renkami, turėjo laimę — nors sulaužydamas 
lien tų rinkimų tradiciją — būti išrinktas trečiam 
finui. Labai negreit vėl kada nors kuriam prezi- 
||. teks tokia laimė ir garbė.
Os liko prezidentu didžiausios demokratinės valsty- 
^asaulyje, pasaulio istorijos tamsiausiose dienose, 
liet patrakę diktątorinės galybės nusistatę sunai- 
\ demokratiją, kurios sutrempia, sumina vieną įpo 
j mažesnes valstybes ir tapo dideliu pavojum pa- 
is didžiausioms valstybėms pasaulyje — Britanijai, 
įenytoms Valstijoms, ir prie jų dar galima priskai- 
|Ktrsija, kuri yra viena iš didžiausių, bet pati apsvai- 
Isavo diktatoriškame sūkuryje, atsirado apsupta iš 
| pusių kitų, už save mažesnių, bet lygiai žiaurių dik- 
Irių. " '
[Prezidentas Roosevelt savo inauguracijos kalboje 
jdškė, tvirtais, nedvejojančiais žodžiais, “Ne, demd- 
Lija nežūsta”, ir tie jo žodžiai paremti visa šios tur
ps ir didelės šalies galybe.
iPaveizdan, šalies ginklavimas, teikimas pagalbos 
fanijai ir Kinijai ir Graikijai, kurios kariauja prieš 
s demokratijos priešus, paremtas 28 bilijonų do- 
ų programų. Amerika nesustos, jei bent kokios ne
matytos vidujinės kliūtys sutramdytų, nuo ginklavi- 
d atsilaikyti prieš diktatorius.
W.isa šalis vieningai, išskyrus mažą grupelę nepa- 
jčinam'ų'"rėksnių, stovi UŽ prezidento pečių ir pasi- 
k o kiti net toli pirmyn nužygiavę, tame dideliame 
erikos paruošimo darbe.
Amęrika negali ir neprivalo tapti totalitarinių dik- 

irių nugalėta. Amerika yra tokioje pozicijoje kad 
ąUaikyti visokį pasikėsinimą prieš ją — tik reikia 

vadovybės, reikia pasiruošimo, ir reikia piliečių
Klausymo. ’ '
^Išskyrus keleto nepatenkinamų, kiti visi sutinka 
Prez. Roosevelt paimtų viską į savo griežtą kontro- 

ir tie kurie nemokės prie to prisitaikyt, aišku turės 
:entėti, bet AMERIKA TURI EITI PIRMYN!

LIMENAME Amerikos Lietuviams paskaityti šiame 
numeryje telpantį Lietuvos Atstovybės straipsnį, 

3 “Vasario 16, 1918 ir 1941”. Tai yra priminimas 
Į visa laisva Lietuvių tautos dalis rengtųsi minėti tą 
sų Tautos Šventę, kad prisimintų savo pareigą — 
dniis gelbėti Lietuvos pabėgėlius kuriems dabar pir- 
lusia pagalbos ir reikia. Tam reikalinga skubios au- 
, ir visų kolonijų veikėjai, organizacijos patariamos 
=ario 16-tos šventės aukas skirti Lietuvos tremti
ms.

Kalėjimas buvo tamsus ir drėgnas; vargše 
kupigaikštytė turėjo gulėti ant šiaudų, o valgyti

Kad tokia esi atkakli, padarei 
kunigaikštijai, liepsiu tave su- 

Po savaitės bus 
savo

o Para j ui 
nei Živilė 
nesisakė.

Živilė 
jos meilę, 
jog pamilo savo tarną, ir niekados neleis už jo 
ištekėti.

Ir nieks nieko nesuprasdavo.
Vieną sykį kun. Karijotas išėjo su savo 

kareiviais į karą; namie savo vietoj paliko Pa- 
rajų kunigaikštijai valdyti. Živilė vis verkė ir 
verkė namie pasilikusi; nors tėvas ją ir labai 
mylėjo, bet ji žinojo, jog nieku budu ji neišpra
šys, kad leistų ją už Para j aus, kad ir kažin kaip 
prašytų.

Toks jau, mat, buvo paprotys, kad kunigaik
štytė vien už kunigaikščio tegalėjo tekėti, o iš
tekėti už savo valdinio buvo didelė gėda.

Nuo to verksmo ir gailesio -gražioji Živilė 
išblyško, suliesėjo, kaip iš Sunkios ligos atsikė
lusi. Jos skaistus veidelis išbalo, lyg 
mėlynos akys paraudonavo nuo ašarų

Kunigaikštis Karijotas pargyžęs vos bega
lėjo pažinti savo dukterį. Ėmė klausinėti kas 
jai yra, ar neserganti. Pagaliau susiprotėjo, jog 
ji, tur būti, pamilo kurį nors žmogų, su ja ne
lygų, ir todėl yra\ tokia nelaimingą.

Tada dideliai supykęs kunigaikštis Kari jo- 
tas pasišaukė Živilę ir tarė:

— žinau jau kodėl tu esi tokia liūdna ir 
apsiverkusi: patiko tau kas iš mano tarnų, ir 
žinodama, kad tekėti tau už jo neleisiu, verki 
ir nusimeni. Gerai žinai, aš niekados už val
dinio savo dukters neleisiu, nors ir numirtumei 
beverkdama! Padarei gėdos mano senai galvai; 
vieną tave teturiu, reiktų tau pasirinkti narsus 
kunigaikštis, kuris gerai mano kunigaikštiją val
dytų, man numirus. Neturėdamas sunaus, no
riu, kad žentas paliktų man sunumi. Tiek švie
siausių, garsingiausių kunigaikščių siuntė priš- 
lių į tave, o tu, visus paniekinusi, pamilai savo 
tarną! Pasakyk, kas jis toks yra? Tuojau pa
sakyk !

Bet Živilė atsakė verkdama:
— Nesiginu, brangus tėveli, kad pamilau 

savo valdinį, bet kas jis yra—nepasakysiu! Taip 
pyksti ant manęs, tai ant jo pykši dar labiau. 
Kam dar jis turi kentėti? Gana jau mano vie
nos ašarų ir kesmu!

Kiek prašė kungaikštis, kaip baugino, 
tik darė—vis : 
vardu yra jos 
taip supyko, j- 
ko rusčiu balsu

—Na, gerai, 
gėdos visai mano 
deginti dievaičiams aukodamas! 
perkūno šventė, tada busi sudeginta 
nusidėjimą turi • atsilyginti dievams!

Ir liepė Živilę įmesti kalėjiman.

KAIP NAŠLAITIS TAPO 
' ’ < .M-,., f-r ,, o ? •

MILIJONIERIUM
DIDELĖ KNYGA, Už’ 50c. 

• I . I. ’
■ Kiekvienas gerėsi tęs ta puikia knyga.

Našlaitis buvo kilęs iš paprasto ūkininko, Lie
tuvoje'. Jo tėvas numirė kada jis buvo tik ke
turių mėnesių amžiaus. Paaugęs ganė žąsis, 
paskui kiaules ir kitus gyvulius, o į metus su
augęs atvyko jis į Ameriką, ir pradėjo veikti 
tarp savo brolių išeivių. Savo darbštumu’ ir 
taupumu' prasisiekęs, pradėjo leisti Lietuviš
ką laikraštį ir juomi švietė savo brolius Lie
tuvius, per 24 metus. Paskui įsirengęs savo 
spaustuvę, spausdino Lietuviškas knygas, ku
rių išleido 210,000 egzempliorių, ir su tais dar 
išplatino 200,000 egzempliorių knygų sveti
mos spaudos. Įsteigė pirmutinį Lietuvišką 
banką Chicagoje, ir jį operavo per 20 metų; 
tas bankas turėjo įdėliais Lietuvių pinigų iki 
milijono dolarių. Pastatė teatrą, kurio patal
pos ir Įrengimas kainavo $200,000. Įrengė 
pirmutinę didelę Lietuvišką drabužių parduo
tuvę ir kitas ištaigas. ‘
Kaip ir kokiu budu tas našlaitis galėjo rasti 

tokį pasisekimą, ir kaip galėjo pasiekti tokį 
turtą? Apie tai’ vaizdžiai aprašoma knygoje 
“ANTANAS OLŠAUSKAS”. Knyga didelio 
formato 10x13 colių, ant gražaus popierio ir 
talpina 19 paveikslų. Knyga verta $1.50, da
bar ją gausit už 50c Dirvos Knygyne. Pasi- 
skubinkit šitą knygą nusipirkti, nes nedaug 
jų yra likę. (Galit siųsti pašto ženklais.)

6820 Superior Ave. Cleveland/Ohio
* Reikalaukit “Dirvoje”

Kėti psTiko. LiefuvTų~ neįtikino.
Dabar bolševikų propaganda 

kitą stebuklingą pasaką pasi
gavo: Sovietų okupacija, girdi, 
Lietuvą nuo imperialistinio ka
ro apsaugojus! šiai pasakai 
gali tikėti Pruseikos, Bimbos, 
Andriuliaii, Jonikai, Abekai ir 
kiti panašaus tipo agentukai, 
protiniu stiprumu nepasižymį 
vyrukai. Protingas Lietuvis 
pasižiūri tik į netolimą Lietu
vos kaimynę, Švediją, įsitikin
ti kad Lietuvai, paskelbusiai 
griežto neutraliteto politiką, 
negręsė joks pavojus įsivelti į 
“imperialistinį karą”.

Lietuva gyvena karo stovio 
metą dabar, iš ūkininkų žemė

mįtizmą” kalta Maskva, ne Lie
tuvių laikraščiai'

Apie “direktyvas iš Berli- 
no” tik nusijuokti tenka, nes 
priekaištą daro spauda kuri 
nuo senai užsimerkus kasdieną 
direktivas nuo Stalino “saulės” 
gaudo. Bėrimas Amerįkos Lie
tuviuose niekados neturėjo jo
kių apmokamų ar neapmoka
mų agentų, gi Maskva turi čia 
net du Lietuvišku dienraščiu.

Vienintelis Berlino pritarė
jas Lietuvoje buvo Voldemaras 
ir keliolika Geležinio Vilko na
rių. Ta grupė jokios politinės 
rolės nevaidino.

Tokiu budu, musų kairieji 
tik tuščiomis ne ten skambina.



ama ji.us

I

i

edai javus...
— Tik nepranašaukite šitaip liūdnai... Pas 

mus rytoj jau gal bus rugiapjūtė. v
— Kaip greit... Viskas turi savo laiką... 

Tik mudu laukiam kaž ko ir skiriamės kaskart 
tolyn, skiriamės patys savo valia...

— Jus į dalyką visados žiūrit iš aštriau
sios pusės. Gal ne taip jau bloga...

— Argi? Atsimenat, ko aš prašiau?...
— Ko mums skubėti! t
— Bet kur nuves šis laukimas, Valentina, 

kur nuves?
— Taip, mes galim pasukti vienur ar kitur, 

tačiau... Jau ir dabar...
— Ar vėl kas buvo?
— Nieko, tik taip sau...

. — Taip sau!... Ne, jus man sakykit tei
sybę! * ” " ‘ '

— Mažmožiai...
— Mažmožiai! — o dėl jų krimtotės visą 

naktį. Jus nenuslėpsit man — turėjo vakar 
būti kas nors.

— Vakar nieko nebuvo — tikrai
— Viešpatie, jus gi kalbat, kad 

nesuprasčiau.
Jis piktai nuspyrė akmenį iš po
Valentina ištaisė suknelės raukšles ant ke

lių ir atrodė pasirengusi kalbėti ‘ir pasakyti. 
Nuo jos nosies į lupų kraštus ėjo du apkartę, 
vos įmatomi brūkšneliai.

— Vakar pas mus butą Modesto.
v — Radot jį?

— Ne.
— Tai viskas ir tvarkoj!
Urnai jis nutilo: pamatė, kad savo įsiterpi

mais erzina Valentiną.
— Juozukas išplepėjo, kad su jumis išėjau 

į girią. Tėvai man butų nieko nesakę... Ta
čiau šįryt sesuo man viską išaiškino: esą, po
nas Modestas tėčiui taręs, kad aš galėčiau būti 
dėkingesnė, ir išvažiavęs... 
pas 
eiti

O vistiek...

»

nieko.
aš nieko

kojų.

Dabar tai prasidės 
mus... Ir tėtis namie liko... Nė, aš nenoriu 
namo: tarsi butų kas palaidota juose.
— Valentina!
— Aš norėčiau kur viena sėdėti ir sėdėti: 
amžių galo...
— Klausykit — aš rudenį gausiu tarnybą. 

Senelis man parūpins... O jums nereikėjo dėl 
to verkti... Dieve tu mano... Mes, Valiute, su
sitvarkysim, vėl bus viskas gerai... Kodėl jus 
taip žiūrit į žemę.

— Antanai, ar tu suprasi: rodos, visa šita 
žemė slėgtų mane — taip man sunku. Aš jos 
nepanešiu, ne, jos nepanešiu. Ir nežinau dabar, 
kur man eiti.

Jis pamatė, koksai liūnas atsivėrė Valen
tinai po kojų. Sėdėjo abu valandėlę tylėdami. 
Erškėčiu krūme šakutėmis žemyn straksėjo da
gilis — ir jis tylėjo, žmonės jau važiavo iš at
laidų. Pro medžius margos vėliavikės vis plaz
deno, ir kaitra sunkėsi ir slėgė sąnarius, degino 
vargia širdį. Antanasrnun suprato, kokia vąi-

į karfą*man krito f akį motėrs^kapaš? Assfe 
bėjau tos sievetės papuošalus, tūkstantį metų 
gulėjusius po žeme, stebėjau žalvarines rinkes, 
žiedus, tuos prasto, negudraus išdarbio daiktus. 
Netikėtai didelė teisybė atsinaujino manyje: 
štai musų motė, mirus prieš tūkstantį metų, 
buvo tokios pat sielos kaip ir šių laikų moteris 
— ji mėgo puoštis, ant rankų, ant kaklo nešiojo 
žiedus, mėgo žaisti ir mylėjo... Ir mano akyse 
ji stojo tokia gyva, prabilo taip artimai... Aš 
tada jaučiau, lyg savo rankomis lytėčiau pra
eitį... Mano vaike, ir tu pajusi praeitį, kada su
prasi, kad šituo vieškeliu prieš tūkstantį metų 
keliavo tokių pat rūpesčių varginami žmonės, 
kaip ir šiandie. Ir tada jie 
į vestuves, gėrė midų, gaudė 
verkė ir linksminosi. Ar tu 
nors, kad ant šito akmens po 
rusiu kryžium kažkada sėdėjo 
kad jo naginė čia buvo įmynusi pėdsaką, kad 
jis tarėsi ir šnekėjosi su savo vaiku... Keista: 
mes niekad negalvojam, kad ir senovėj butą vai
kų, tarsi visi tada butų seni ir žili gimę...”

— Iš tikrųjų, — susimąstė Valentina*, — ir 
iš musų tiek beliks, kaip kad senelis pasakojo, 
o mes taip įsikibę, tarsi ne vistiek, ar mes išnyk- 
sitn šiandie ar rytoj. Ar atsimeni ką tu man 
skaitei aną vakarą iš Omaro Chajam: “Tu pa
saulį matei ir visa, ką tu matei: niekai, — Ir 
visa, ką tu pasakei ir ką tu girdėjai: niekai; — 
Visą žemę ligi pačių gelmių tu apjieškojai: nie- 
jkai, — Ir visa, ką tu namams pirkai, -- niekai”.

nė nesigailėčiau, jeigu...
— Kas jeigu?
— Ko gi taip rūsčiai žiūrit?
— Sakykit, ką jus gi susigalvojot?
— Antanai, aš visiškai nieko... Pagaliau 

kalbėt neleisit.
Ir ji nusijuokė.
— Kalbėti leisiu, bet žiūrėkit, kad niekų 

man daugiau nepaskotumėt. Jus turit likti čia.
Ji nesmagiai nukreipė kalbą:
— Bet ir gerai atsimenat senelio žodžius.
— Jis man yra lyg senosios, heroiškosios 

kartos testamentas, paskutinis balsas: greitai 
jie vien iš kapų mums bylos...

— Dar pažiūrėsim, — atkakliai pasakė Va
lentina.

Jis apsižvalgė, nesuprasdamas, ką ji manė 
tais žodžiais, ir tarė:

— Galėtume tiesiai sukti.
— Bus arčiau...
— O ką jus ten matote?
Ji sustojo ir abejodama 

troj gatvės pusėj Antanas 
Bronę Šveliutę ir dar vieną

kirto girias, ėjo 
žvėrį ir paukštį, 
pagalvojai kada 
tokiu pat pas vi - 
toks pat senelis,

— Ne, verčiau palik mane.. Aš taip nuvar- •• » • •gus..*
— Mano žuvele, mes ko nors užkąsim... Be 

to, ponas Modestas norėtų sužinoti... Jis tru
putį įsižeidęs... Ne, ne taip norėjau pasakyti... 
žodžiu, vietoj pamatysim. Jei ponas Modestas 
prašo...

— Valentina juk turi eiti pas senelį, — šal
tai pastebėjo Antanas.

— Tik pora žodžių ponui Modestui... — kal
bėjo Bronė.

— Ponui Modestui, ponui Modestui... Kar
tojat jo vardą, lyg archangelo...

— Antanai! — tarė Valentina. — Taip ne
galima...

— Ne, Valiute, jus pas jį neisit. Panele 
Brone, pasakykit gryžę...

— Ko čia stypsosim gatvėj, šveliutė pa
ėmė Valentiną po ranka. — Yra būtinas reika
las, susikeisit pora žodžių — ir galėsit vėl ke
liauti sau.

— O aš nenoriu, — užsikirto jis.
— Antanai, — tarė Valentina, — tu kalbi, 

lyg valią turėtum...

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

liežuv

Šį žodyną, su apie 18,000 žodžių, galit turė
ti prie savęs kišenių j e ir reikale pasinaudo
ti. Kaina maža, tik $1.00 su prisiuntimu.

Ir jinai atsižiūrėti jau neatsižiurėjo ten, kur 
jisai Šilumos nutrenktas rymojo.

(Bus daugiau)'

KIŠENINIS ŽODYNAS
NAUDINGAS JAUNIEMS ATEIVIAMS

4 NAUJI 
Spietonos 
bus “bereikalingų ginčų 
mas. Kadangi tik vienos
jienos tuos ginčus kelia, ta 
vada aiški: kaip tik Nauj 
pramoks savo piktą 
valdyti, bereikalingų 
bus.

LITHUANIA
ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ 
“Dirvos” knygyne galit gauti trumpą Lie
tuvos istoriją Angliškoje kalboje — įgykit 
ją savo augantiems ir mokslą einantiems 
vaikams — iš jos susipažins su Lietuvos 
praeitimi ir bus naudingesni musų tautai ir 
geresni Amerikonai.
- < Kaina su prisiuntimu 50c.

>

Aš

nė

KURIU PRENUMERATA PASIBAIGĖ -
Daugelio prenumerata baigiasi su pabaiga metų — jei- 

■gu jūsų prenumerata už Dirvą baigėsi, pasistengkit tuoj 
atnaujinti, kad Dirva nebūtų jums sulaikyta. — Dirvą 
atsinaujinti lengva — įdėkit į laišką $2.00 (arpa $1.00 
už pusę metų) ir su pilnu antrašu pasiuskit Dirvos Ad
ministracijai. Atlikit tą dabar, tuojau, ir numesit sau 
nuo galvos rūpesti visam mfetui.

AR SURADO RAKTĄ?? !
Tysliavos leidžiamame 

nale Lietuva, ant pirmo 
pio 'įdėta fotografija — 
not keno? — Ugi Brolio jį1 
gočiaus, Didžios Baltųjų įB( 
jos brolio.

Po atvaizdu parašas; jk 
jieško rakto

Keista kad Adv. Bagot1 
kuris per tiek metų pašiepė 
sokius kryžius ir kaukesį ( 
sijonus ir stulas ir kant 
dabar pats apsimovęs kol 
tai marškiniais, ant kruti 
kabo ant ilgo retežio didi 
kryžius, ant galvos kokia 
vyskupiška kepurė su kryžj
— ir tokioj “uniformoj” ft 
Bagočius sakosi jieškąsz |l 
to.... Kokio’ rakto ?

Visi tik graibo tą Lietu’ 
numerį: nori žinot kas suJbl 
liu Bagočium atsitiko....

Pagaliau skaitauMfi^jnati 
Jis yra narys kokių tai-nft 
kručų ordino, kurio “pasta V.
— atrasti ir suprasti visk®

~ -_ ,•___ __ J
Nauja istorine apysaka, kuri 
trumpu laiku bus pradėta lei
sti per Dirvą —

metų.

susvyravo. An" 
išvydo inžinierių, 
vyrą su šiaudine 

skrybėle. Ponas Budžiunas oriai žvelgė į Valen
tiną. Jis, matyt, buvo sotus šituo jos nustebi
mu ir susvyravimu. Ir jis tartum sakė: “Aš 
dar galėčiau tau dovanoti”, žmogus su šiaudine 
skrybėle linktelėjo į Antaną ir Valentiną, paskui 
kažko klausė iš savųjų.

— Valentina, — griežtai prabilo Antanas,

Skaitymo 
bus arti 
porai

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS

ŠI APYSAKA APIMA ĮVYKIUS:
Marienburge, kryžiuočių pilyje; Trakuose, Kęstučio tėviškėje; 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje; Gaižuvoje, Alpio tėviškėje; Kau
ne, Lietuvių tvirtovėje, kurią valdė Kęstučio sūnūs Vaidotas; 
apima išgriovimą Kauno pilies, Vytauto Prisieką, kovas su 
kryžiuočiais per kelioliką to laikotarpio metų; Kęstučio sunaus 
Butauto pabėgimą pas kryžiuočius; Alpio meiliškus prietikius 
Trakuose ir Vilniuje, ir daug kitų svarbių dalykų 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-r yr*"! ra

mČs dar nežinojome, nors 
sa tai yra musų tarpe, b 
stengiasi surasti raktą, ku: ! 
galima butų atrakinti visas I 
slaptis, kaip kai kurias 
yra atrakinę buvusieji šviesį 
liai”. I

Taip tai taip, bet aš su 11 
liu Bagočium nesutinku: m| 
slo vyrai, kurių kiti nei na 
no j o nei negirdėjo kas tie “i 
sikrucai” ir kad jie jieško ra 
to, atrado ir išrado įvairius d 
lykus ir mokslus, ir žmoni 
per juos pasiekė aukštos k. 
turos ir meno, o tie Ros 
cai, kurie prieš šimtm 
pradėjo jieškoti rakto, ir 
dien dar tebejieško, o kąf1I 
gi, matyt, nesuranda, 
kių mokslo paslapčių niek 
neatidarys. .



gatavai parašytus •riside

NOW YOU HAVE TO FIGHT

SSS2
Telefonas EN. 31424323 Superior Avenue

NAUDOKIT AKIS SAUGANČIAS LEMPAS

IW

LIGHT HELP YOjJ

L E. S. Akis 
Sauganti Lempa

Importuota Degtine 
kanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių 
■Vieta kur sustoja kitų miestų 
| pravažiuojanti Lietuviai. 

'"(S 2 4 Superior Ave.

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

Išvengimui akių įtempimo, ir tuo prašalinimui di 
dėlės svarbos žiemos slogučio, naudokit Akis Sau 
gančias Lempas artimam darbui dieną ir naktį.
I. E. S. Sight-Saving Lempos yra moksliškai pri 
taikytos duoti gana šviesos, tinkamai išplėstos. 
Jos nekaštuoja daugiau negu paprastos lempos.
Apsirupinkit save šia apsauga. Pamatykit tas pui 
kias naujas lempas krautuvėse DABAR!

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa.

muo neprivalo kandidatuoti ; 
prezidentus trečiam terminui

Musų klimate, sulyg Suv. Valstijų Oro Biuro ra
portų per pastarus 42 metus2 mes turim daugiau 
negu trečdalį mažiau saulės šviesos žiemą ir ank
sti pavasarį negu vasarą.
Stokuojant saulės spindulių, mums stoka šviesos 
—daugelis mes kenčiam nuo akių įtempimo del to 
kad neturim pakankamai šviesos prie darbo!
Akių įtempimas žmogų nuvargina—suvagia nervų 
energiją, užneša susilpnėjimą, greičiau lieki priei
namas šalčiam,s gripui, influenzai, ir tt. »

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
snktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. CiutelS
savininkai.

Kuomet žiemos slogutis jus nuslopina — kuomet 
jūsų sveikata ir atsparumas ligoms sumenkėja per 
žiemos mėnesius—jus išdalies gal but kenčiat nuo 
saulės šviesos stokos.

NAUJI SAVININKAI
Ši Maisto parduotuvė per
ėjo į musų rankas, ir mes 
po senovei jums patarnau- 
sim. šviežia mėsa, grose- 
riai ir daržovės už prieina
mas kainas. . (11)

LON and DON
6510 Superior Ave.

Atdara nuo 7 ryto iki 11:30 vak.

Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.
PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI

^OdoTarbininkų.
Thompson Products Co. pra

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292

iSZHJBaicnaALvenūl
CLEVELAND, OHIO siems kunigams uL 

j imą prie pamaldų.
Velionės laidotuvėse apart 

vietinių dalyvavo ir iš kitų 
miestų: M. Baltausienė su duk
teria; V. Digroskienė ir Urbo
naitė iš Bridgeville, Pa.; M. 
Paulauskas su žmona ir dukte
ria ir kita Paulauskienė iš Pitts
burgh, Pa.; Juozas Miliauskas 
ir S. Petraitienė iš McKees 
Rocks, Pa. Kalnas.

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve . $ 1

6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
Naujas Puikus Lietuviškas Rekordas

“S p ūdos Baliaus Valcas” ir “Tykiai Nemunėlis Teka” 
Įdainavo

JACK STOLL 
7303 Hecker Ave. 7303 

šiaurėje nuo Superior. Cleveland 
Phone HEnd. 6832

CLEVELAND POULTRY CO
WHOLESALE and RETAIL

Accordion Pamokos
Uždirbk pinigus imdamas čia pia 
no accordion pamokas, mano mo 
kiniai gauna vietas grotu Pamo 
kos pradiniams ir prasilavinu 
siems. į (3'

ir GARSINK1TES
Lietuvių Naujienos — mėne
sinis žurnalas, kaina tik $1 
už du metus. (20)

Į Nikodemas A. Wilkelis I

DRY CLEANING} 
;Unas Drapanas padarom t 
Jaip naujas, išvalom ir f 

fsutaisom. . ?
Įiimam iš namų ir pristatom X 

gatavus atgal. y
EVA PETRAITIS į

6702 Superior Ave. X
f Telefonas: ENdicott 0878

♦J**J**J^^»*J**J»

809 Society for Savings Bldg.
Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Wloniskai, ki. 1 jų me-Uė greitai ne 
sunyktų. .

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

............LET SIGHT-SAVING

5 metų au- 
elnėse mieste žu- 

virš 3,500 asmenų, 70,000 
i sužeista.
rva dabar yra pigiausias 
rbininko liuoslaikio drau- 
Įs; platinkit ją tarp savų.



-Redaktorius
jnuiimrmnimniimmn;

Katalikai ir Smetona

Smetonos vardas

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

tų dienraštis Naujienos, einas SLA. neoficialio or
gano pareigas, ir dabar p. Grigaičio lupomis (beje, p. 
Grigaitis yra SLA. Apšvietos (?!) komisijos narys, ku
ris rekomendavo Jurgelionį išmesti), editoriale nukalba 
gana plačiai apie SLA. reikal 
sivienijimo seimų Chicagoje, ii 
na tautininkus 
gaitis prikiša ir komunistus, ir juos 
rotus-bendrafrontininku 

, t

valdyti (už ką jis nedėkingai atsilygino) 
tininkams, maišo koki tai “bloką”, ir tt. ’ w C* ✓

ko j e organo Tėvynės 
redaktoriaus pareigų 

istorijoje, 
Tai ne- 

Tai gana drąsus SLA. Pildomosios 
Ir tai, galima sakyti, triumfas vieno as- 

socialistų papos Grigaičio — kuriam p. Jurge-

redaktoriaus Kl. Jurgelionio 
pašalinimas sudaro skandalą ne tik S.L.A. 
bet ir Amerikos Lietuvių gyvenime bendrai 
paprastas nuotikis 
Tarybos žygis 
mens 
lionis, jo paties pastangomis pastatytas Į Tėvynės redak
torius, ant rytojaus po užėmimo redakcijoje vietos, pa
sidarė neištikimas..-.. -• >

Jurgelionį netekti savo darbo privedė jo paties gal 
neapgalvotas pasireiškimas buk “Susivienijimas prilipo 
liepto galą”.... Apie tai ir apie p. Jurgelionio pašali
nimą iš vietos mes čia neturime tikslo, kalbėti. Tai yra 
SLA. narių reikalas, pačios Pild. Tarybos reikalas, kuri 
sakoma vienbalsiai sutikus Jurgelionį priversti iš redak
toriaus vietos išeiti.

Aišku, tie skandalai neina į gerą musų organizacijai, 
kurią tokią vienintelę turėdami, niekaip nepajiegiame 
kaip kultūringi žmonės, kaip savo pusiau-kulturinę, pu
siau broliškos savišalpos organizaciją vadovauti.

keisto tautininkų sūsiblokavimo su' komun 
seime nebuvo galima suvažiavusiems iš įva| 
veikėjams nei nuoširdžiai.... pasitarti Lj/ 
lais — toje valandoje kai Lietuva tikJ^t:'<

Katalikų dienraštis Draugas 
Kovo 8 d. numeryje, prisimin
damas Prez. Smetonos atvyki
mą, rašo:

“Ar šiaip ar taip kalbėsime* 
tai yra-svarbus įvykis.

“Viena
yra plačiai žinomas visoje mu
sų tautoje.i Jį žino kiekvienas 
Lietuvis, nes jis yra surištas 
ir su musų tautos laimėjimais* 
ir nepasisekimais ir; pagaliau* 
pralaimėjimais ir did e 1 i a i š 
skausmais.

“Ir prieš didįjį Pasaulinį Ka-

5, prisimena pereitą Su 
sąryšyje su tuo, užkabi 

Apie tautininkus kalbėdamas, p. Gri 
tuos savo karna 

kurie gelbėjo jam SLA. už 
primeta^^

Klausimai 
vena Katan 
kais jeigu S 
del Lenkų bį r 
kėjimo vestil 
politikos,- Liį; 
šyta kartu t 
teko Rusijai V

Kokia prasi 
kias ten “ui 
kada Hitleris ; 
ęijai užimti P 
nesikišimą į kž 
linas su Hit 
Lenkiją, Rums! 
visos mažos E 
viena po kitai 
toriaus — nori

Pagaliau, tai 
tija, Latvija, 
niija. Ar ir I 
nos “užsienių

Gal Draugai 
Smetona pavel 
leriui — tik ta 
Lietuvą nuo p!

Kokią kitą J 
sienių • politim 
ri, kuri butif i 
va iš maskol ■ fDraugas t® 
tikėjimą kadlj 
šioj Lietuvoj, 
ma tautosjfff į 
priešJW®WG

tonos vardas figūravo sąjūdy
je del laisvės atkovojimo.

“Jis buvo išrinktas karo me
tu susikurusios Lietuvos Tary
bos, 1918 m. Vasario 16 d. pa
skelbusios Nepriklausomy b ė s 
Aktą, pirmininku ir laikinuoju 
bei pirmuoju Lietuvos Respu
blikos prezidentu. Jam 1920 
m. Gegužės mėnesį teko garinį 
atidaryti demokratišku 
slaptu visų Lietuvos^: 
balsavimu išrinktą 
jį Seimą, nutį^^ij 
priklausomi *
kraf i J



GREIČIAUSIAS

ancuzijos)

paėmė

S1O

no’as

sau

labai 
tyrus 
ilgai

žmones 
neši-

ŽMOGAUS DAR 
SO DRAUGAI

’ liko prieina- 
budu galima 

gybybė. /
i nemirus -— 
ją pažadinsi-

USŲ Kul

DYKAI BANDYMAS 
NUO

tam tikslui. Kai- prisijaukino 
arklius, ėmė juos naudoti vi
sokiam darbui.

yra žinomas 
senovės žmo- 

žemės arimui ir 
krovinių per

ta "bijoję ir da-

Per visą pdsatilp žmones nau
doja savo darbo pagelbininkais 
kupranugarius, jaučius,, dram
blius, suniš, asilus,j miliuš, lla
mas ir arklius.

Kupranugariai pasirodė 
naudingi kelionėse per 
arba pustynes. ■ Jie gali 
eiti be gėrimo, ii' jų plačios ka
nopos tinka žygiuoti per smė
lius.

Llamos yra Pietų Amerikos 
gyvūnai, daugiau panašios į 
avis, bet- daug didesnės ir il
gomis kojomis.- Sako, jos yra 
tolimos giminietės kupranuga
riu. Pietų Amerikos V ir

naudoja jas kaip asilus 
mui per- kalnuotas sritis kro
viniu. V
‘Dramblius (slonius) darbuo

se ir jojimui kelionėse naudo
ja Azijos žmonės, daugiausia 
Indijoje, Burmoje ir Thailande. 
Drambliai yra didžiausi iš visų 
žmonių prisijaukintų darbo gy
vūnu. V

. šunes, kurie yra mažiausi iš 
tų gyvūnų, kai kuriose žemės 
dalyse vartojami darbui: Bel
gijoje jais važinėja Įkinkę ma
žuose ratukuose. Taipgi Ame
rikos Indi jonai kinkydavo šu
nis tempimui jų ant šatrų už
dėtus krovinius, be ratų.

Šunimis važinėjama Įkinkius 
į roges tolimuose šaltuose kra
štuose. Jie pakelia šaltį ir 
lengvi ant sniego.

i kįmosai ir -Laplandai dar 
I P \ \ važinėjimui ir brie-

kiausias
naš kokį ^žmogus turi kaipo sa
vo pagelbininką prie darbų yra 
arklys. Arkliais ariama, ve
žimai vežama, ir jojama. Pir
miau negu atsirado geležinke
liai ir automobiliai arklys'buvo 
puošniausias važinėjimo būdas 
net ponams, kurie užlaikydavo 
puikiausių arklių. Nekuriose 
šalyse dar ir šiądien arklys už
ima tą.prakilnią vietą.

Arklių yra daugybė^ veislių 
ir' didumų. Senuose amžiuose 
sako žmonės laukinius arklius 
mušė ir valgė jų mėsą, iki at
ėjo laikas pradėti žmonėms ke
liauti ir jie pradėjo galvoti Jfiad

Šiądien iš! i Lietuvos Lietuvio 
tik', tiek tegalime reikalauti. 
Tik kad jis žinotų kas jis. Be I ' * • 1to, kad jis- vis del to kur gali
ma lystų j priešų tarpą, kad 
"reikalui atėjus galėtų jam at- 
sikeršint .ir daugiau pakenkti.

Kokia gi musu, išblaškytu 
po. visą pasauli gyvenančių po 
svetimu dangumi, Lietuvių iš- . j ♦ ’ .ieivių bei pabėgėlių 'paskirtis?

Jinai aiški: palaikyti bent 
musų pačių tarpe tai kas Lie
tuvos Lietuviui tapo išplėšta— Imusų tautišką kultūrą. Mes 
turime dėti vĮsas pajiegas, vi
sas pastangas išlaikyti neužge- / • • • X.
s'iisią šiose skurdžiose sąlygose 
tautos amžinąją ugnį (gyvy
bės ženklus), kad ji, palikus 
bent menkame ridenančios ki
birkštėlės pavidale, bet papil
tus geram vėjui, vėl laužu Įsi- 
liepsnotųi

štai kur turėtų būti kreipia
mos musų išeivių bei pabėgė
lių jiegos. Laisva Lietuva bu
vo, pasakyčiau, šiek-tiek -apsi- 
leidus kultūros reikaluose, juos 
nustumdavo į antrą pianą tei- 
singamosi turėjus skubesnių 
ir svarbesnių reikalų, o šiądien 
mums tik tatai ir 
ma, nes tik tuo 
p^Jkyti tautos . 

. Ką aš sakau! 
i'L miega ir mes

AR JAUČIATĖS
NUVARGĘ-BE 

VIKRUMO?
Skauda galvą—išpusti viduriai?

Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 
išpunta viduriai, dv’okia 'kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko
nio liuosuojantis kramtomas, gu
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir' senų mi
lijonai naudojasi nebrangiu FEEN- 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. 
Nusipirkit FEEN-A-MINT šiądien.

K saulės nusi- 
• sutemą numa- 
f te svarbiausio 

sutema 
es tėvynėje.

H®ekė Rusai. Ru-
. ...C visai naujokai, 

feM apie jų kultu- 
^eiletantai, pavir- 
Hjai. Negalima 
jĮEK keleto tikrai 
/; /mių bei genijų 

■ ,> kęstojevskis, Tol- 
v, i 'ĮRusų tapte la- 

,’ii nekultūringa. 
( I - j vardai tik per- 

įmonės. Dėlto
i , j 1 į ii tokioje tau- 
J tas, nesąmonė 

1 t b pačiu metu 
'i'l'ržkis ir Teistoji ,' i į lietuviams už- 
H’i- Tas žygis

REUMATIZMO
Jei kenti skausmą są
nariuose, naruose,’ jei 

\ jie sustingę ar jausiąs, 
jei gelia su kožna oro 

y permaina, gali sulaukt 
palengvinimo nuo- 
musų liberalio pasiūly
mo 7 dienoms DYKAI 
SAMPELIO, kurį mes 
duodam visai nemoka- 

į mai šio laikraščio skai- 
< tvtojams. Rašyk DA- 
* BAR — ŠIANDIEN į 

ROSSE PRODUCTS CO., Dept. X-3 
2708 Farwell Ave., Chiago, Ill., ir 

visos savaitės išteklių
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• ANGLIJA tikisi kad po šio 
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Kadangi tų knygų nedaug jau tėra likusių prašome 
raginame visus pasinaudoti šia proga tuojau.

land, Ohio.

Juk 
Lietuvių 

kad Lie- 
Ame'riką 

tiesa, at-

'arpe kitų trum- 
Lietuvoš atsto- 

>. Jis pabrėžė, 
•a auka totalita- 
‘yieš demokrati- 

. I Lietuva pri
ropos kultūrai, 

bolševizmui.
Lietuvos vėlia
vos viršelio bu- 

a Ne

gyveno Ak- 
aar.,, žarolių 
jatį atsišau- 
pranešti. 
įauskas 
lergrift, Pa.

Bent kokis Amerikoje gyvenantis Lietuvis gaus šią -didelę, tvir
tais drobės viršeliais Istorijos knygą DYKAI, kuris naujai už
sirašys sau Dirvą visam metui prisiųsdamas $2.00 (tokis kuris 
dar iki šiol Dirvos neprenumeruoja). Senas Dirvos skaityto
jas gaus tą knygą Dovanų užrašydamas kam nors Dirvą už $2,

TAPO 
BTA

skyrius ir 
ai ima pri< 
$9, ir $12, 
iki 91000. j 
•ikos Lie^’ 
rganizatol 
jrius—pa^ 
e Susiviel 
ingiausiol

NorėdaĮ

V. K. RAČKAUSKAS rašo 
laiškų Leonui Pruseikai. Toks 
tokį pažino ir ant alaus pava
dino. ,jįtąipx kad 

me.

— Tas parodo i tų užsispy
rėlių tamsumą ir neišauk- 
lėjimą.i Rrie to prisidėjo la
biausia musų partijų vadai, 
kurie savo kalbose ir spau
doje nusistatę prieš Prezi
dentą Smetoną, — sako. jis.

— Yra, tokių ir ne bolše
vikų kurie norėjo kad jis 
butų likęs Lietuvoje ir nuo 
bolševikų nukentėjęs, tada

Vakarų Europo 
leidimų

A view from an accompanying British war plane high above Great 
Britain’s Rock of Gibraltar, showing another plane on patrol duty, 
winging high over the harbor, wherein are several men o’ war. * All are 
on the alert against attack by German planes from the air and German 
troops that might be given a “corridor” down to southern Spain by the 
Fascist government. The Rock, which is one of the most formidable 
fortresses in the world, is Great Britain’s effective western door to the 
Mediterranean, through which British commerce and warships flow from 
day to day. > i.

štai vra vaizdas Britų valdomo Gibraltaro kalno, kur įren
gta Anglų tvirtovės prie ineigos į Viduržemio jurą. Matosi An
gliškas lėktuvas ir eilė karo laivų. Jie yra gatavi sutikti visokį 
Vokiečiu užpuolimą iš oro ir vandens, jeigu Ispanai duotų Vo
kietijai‘“karidorių” prieiti prie Gibraltaro iš Ispanijos pusės. 
Šis uolu kalnas yra didžiausia pasaulyje tvirtovė.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.

į I— Bet’arižinaį ponas Re
daktoriau; lįad ’ne visi Ame- 

3 į pripažys- 
į nei- 
sakau

f GERB. SPRAGILAS NORI 
4 PASITIKT PREZIDE^-i 
g; i, TĄ SMETONĄ.
? f. Pereitą penktadienio va

karą, kai parėjau- iš darbo 
ir pažiurėjau Dirvą, pama
tęs ant pirmo puslapio ži
nią apie atvykimą į Ameri
ką Lietuvos Respublikos 
Prezidento Antano Smeto
nos tuoj nubėgau į Dirvos 
redakciją ir ponui Redak
toriui sakau:

— Gerą vakarą, * ponas 
Redaktoriau,, — sakau aš.

— Gerą, gerą, Spragile, 
Kas tai kad tu ne Lietuvių 
salėje vakaruškose, o pas 
mane atėjai

daktoriau 
rikos Lietuviai 
ta prezidentu, kiti inet 
gia ir smerkia jį, — t.

idant 
ien a 
piber 

moun
ding the

1941 m., 
a. didžiau- 
TREČIAS 

> gali pri
loti dova- 
; daktarui 
rašiusiųjų 
BILEJ1NĮ

Kairėje: Ralph* Austin Bard 
iš Chicagos, pakirtas karo 
laivyno sekretoriaus padėjėju. 
Dešinėje: Robert A. Lovett iš 
New Yorko, paskirtas specia
liu karo sekretoriui oro reika
lams. [

vo partijai biznį daryti, — 
sakau aš.

— Visai teisybė, Spragile. 
Musų partijos kovojo prieš 
Smetoną ir1 tautininkus pir
miau, ir dabar, tautos ne
laimės valandoje, savo už
sispyrimo laikosi. Mat, jei 
Smetonos nebūtų tai parti
jų vadai turėtų daugiau vil
ties savo žmones į valdžią 
susodinti; kai Lietuva at
gaus nepriklausomybę vėl. 
Bet jie visai nesirūpina at
kovojimu nepriklausomy
bės, o tik 'savo fondų' stip
rinimu savo valdžiai suda
lyti,’

TARYBŲ Lietuva rašo, kad 
Drobės fabrikas savo uždavinį 
išpildęs 103 nuošimčiais, 
munistų Tiesa tą pačią 
pasakoja, kad išpildyta 
tik 16-tas nuošimtis.

1941 m. melžia- 
šalyje buvo 

2.0 daugiau 
1940 m.
produktų šį

Kurie manot kad mes dabar gyvenam baisiausių pasaulinių ka
rų gadynę, paskaitykit Žmonijos Istoriją — joje lengvai apra
šoma kalba pamatysit kaip žmonija gyveno ir kariavo visais 
laikais — nuo pačių prieš-istorinių laikų, ir per visus amžius 
iki musų dienų — kokios buvo didžiosios ir galingos tautos — 
kokie garsus, žiaurus ir smarkus buvo karų vadai, karaliai. 
Aprašoma apie tokius karus kurie tęsėsi po šimtą metų, po 30 
metų, ir tam panašiai.

Mės žinome kad žiloje žiloje 
senovėje :,Suomiui: ir Estai per
sikėlę per, LietUįvlų giminių gy
venamas -sritis, čalima butų 

? . I ■ ' r t
ginčytis -del datos ir laiko ku
rį jiė drauge su mumis pralei
do, bet viena yra neužginčija
ma tiesa kad Suomiai ir Estai

1 J • i ■

pasiskolino iš musų apie porą 
tūkstančių žodžių, tai yra, jie 
iš musų išmoko pasigaminti 
tokių daiktų kurių prieš atsi- 
skirdami nuo kitų Ugro-Finų 
tautų nepažinojo, 
kad net tokie žodžiai kaip lai
vas Suomių iš musų pasiskolin
ti, indįrs, kiek žinoma, mes ‘ ir 
nebuvpm jurininkų tauta.

Juhls“, žinoma, bus nuostabu 
ir nesuprantama kaip galėjo 
žemesnė kultūra aukštesnę kul
tūrą išnaikinti. Tačiaru tai yra 
labai paprasta. ‘Kultūra nieko 
bendro neturiu su žiauria jiega. 
Negana to ji nieko bendro ne
turi su karo technika ir civili- 1 ?
zacija (Lietuviška prasme ci
vilizacija tai yra technikos pa
žanga). Pakanka prisiminti 
kaip pirmųjų Europiečių atėju- 
nų-užkariautojų buvo .išnaikin
ta Meksikiečiu bei Peruviečiu* C

kultūros Amerikos kontenente.
Yra neužginčijamas istorijos 

faktas kad visais laikais pirk
lių pirmtakunai buvo piratai 
(plėšikai), nes tikra prekyba 
prasideda tada kai “pirkliai” 
pradeda nepasitikėti savo pa- 
jiegomis, tai yra, ko negali pa
daryti kardas, tą padaro pini
gas. Europa dabar kaip tik ir 
gyvena tokį momentą kai jie
ga nustato moralės normas. 
Jiega viską .gali, pasirodo, nors, 
aišku, ne amžinai.

sakę; jis.
, — Tai jau ir .sųgriešinai, 
ponas Redaktoriau, žinai 
kad gavėnia ir- vakaruškų 
būti negali, — sakau aš.

— Tai nevisai supranti 
ką vakaruškos reiškia, jei 
taip sakai. Vakaruškos ga
li būti ir be šokių, be mu
zikos, tik taip sau susiėji
mai vakarais laiką praleis
ti. Daugelis į salę sueina 
ir dabar pavakaroti, — sa- 
-0' ji£

;— Tuščia jų tų vakaruš
kų. Yra svarbesnis reika
las del ko aš atėjau pasi
kalbėt, — sakau aš. .

Na tai kame dalyvas, 
ką tokio svarbaus sugalvo
jai? — sako jis.

— Ugi va kas Dirvoje 
parašyta: kviečia visus at
važiuot Į Najorką į Prezi
dento Smetonos priėmimą,
— sakau aš.

— Tiesa, juk tai bus iš
kilmingas sutikimas 
tai pirmą kartą 
tautos istorijoje 
tuvos valdovas į 
atvažiuotų, nors, 
važiavo tik del musu tau
tą ištikusios nelaimės, — 
sako jis.
/ — Taigi, reikalinga kad 
kas nors iš Klyvlando nu
važiuotų pasitikti. Todėl 
aš atėjau prašyt Dirvos re
dakcijos įgaliojimo leist 
mane važiuot į pasitikimo 
iškilmes, — sakau aš.

— Iš tavęs, Spragile, iš
eina geras tėmytojas ir rū
pintojas. Tas duoda mintį 
ir man apie reikalingumą 
nuvažiuoti ir dalyVuti pri
ėmime ir pagerbiu^ tokio 
garbingo musų tau\s vy
ro, — sako jis.

— Ale tai kaip bus, jeigu 
ponas Redaktorius važiuosi 
tai aš ten busiu nereikalin
gas, — sakau aš.
' — Kodėl, juk Į sutiktu
ves kviečia veikėjus iš visų 
kolonijų, taigi nuvažiuot ir 
dalyvaut gali kiekvienas kas 
tik norės, — sako jis.

— Ale kai ponas Redak
torius pats Dirvą atstovau
si tai manęs niekas nežinos. 
Jeigu aš nuvažiuočiau kaipo 
Dirvos atstovas tai butų 
ka: kita, — sakau aš.

— Šiuo atveju už garbę 
nereikia varžytis: reikalin
ga kad g?ri Lietuviai da
lyvautų Lietuvos Respubli
kos Prezidento pagerbime,
— sako jis.

sako jis.
Tai išeina kad jie dir

ba iš kito galo, — sakau aš.
— Visai taip. 1 Jie neno

ri nei duoti Lietuvos žmo
nėms išsirinkti valdžia ko
kios jie norės, bet rengiasi 
savo’ įgrūsti. Del to, iki ra
sis Smetona, jie nujaučia 
kad jis, kaipo pasišalinęs iš 
Lietuvos turi teisę sugryž- 
ti ir vėl likti valstybės gal
va. Todėl jie nenori kad 
jis ir į Ameriką atvažiuo
tų. Kitos tautos savo žy
mius žmones priima kaip 
kultūringiems priklauso, o 
mūsiškiai partijų vadai iš
sižiojo iš nuostabos. Kai 
Smetona važiavo iš Portu
galijos į Braziliją, jie ■ bu-' 
vo nudžiugę kad čia tikrai 
neatvažiuos, — sako jis.

— Tai .kodėl ponas Re
daktorius neiškeli per Dir
vą visų tų politikierių niek- 
šysčių? Visuomenė norė
tų žinoti teisybę, ir kai ži
notų kur teisybė, tą pusę 
ir palaikytų, — sakau aš.

— Mes tautininkai esam 
mandagesni: del šioje ne
laimės valandoje reikiamos 
palaikyti ramybės nutylim 
kitų negerumus, bet kiti 
tuo pasinaudodami akiplė
šišką politiką varo ir net 
melagystes apie mus plati
na, — sako jis.

— Na tai mums reikia 
labiau kovot, daugiau pa
siryžimo rodyt, savo vadus 
remt

VIENAS Philadelphietis gą^ 
vo oro paštu laišką iš “socialis
tinės” Lietuvos. Pašto ženklai 
Rusiški ir kainavę 2 rubliu. Lai 
ško rašytojas rašo:' “Turėčiau 
daug ką rašyti, bet nenoriu 
pašto apsunkinti. Man laiško 
nerašykit, nes nežinau kur bu
siu.”

Trumpai, bet daug pasakė!

VIENA ŠI ISTORIJA DUODAMA DOVANAI 
NAUJAM PRENUMERATORIUI 

arba tokiam senam Dirvos skaitytojui kuris užrašys 
Dirvą savo draugui ar giminei dovanų už $2.00,

s — mene- 
ina tik

1939 metais man teko keliau
ti per Vokietiją. Diena pasi
taikė kaip tik kai Prancūzų 
spauda rašė apie Kladno mie
stelyje Vokiečių organizuotas 
žudynes, kuriose buvo nukau
ta dabar neatsimenu kiek tai 
čekų. Prieš mane sėdėjo du 
Vokiečiai. Mane apėmė ap
maudas, tat tyčia atverčiau 1- 
mą puslapį kad jie matytų, kur 
stambiomis raidėmis buvo už
rašyta tas kraugeriškas Vokie
čių žygis. Jie pradėjo skaityt 
ir dalintis įspūdžiais kaip ta 
Prancūzų spauda neturinti ką 
rašyti: apie niekam nežinomą 
miestelį tokiom didelėm rai
dėm rašo. Aš dėjausi nemo
kąs Vokiškai. Vokietis sunkiai 
kalbėjo Prancūziškai, bet jau
tė gilią pareigą atitaisyti šmei
žtą. h* aš niekad neužmiršiu 
kaip tas Vokietis dėjo visas 
pastangas jog rodės jam ne 
tik akys ir širdis, bet ir visi 
viduriai išlys beaiškinant kaip 
dabar čekam^ gera, kaip jie 
patenkinti patekę po Vokie
čiais.... Visi esą iki vieno 
patenkinti. Man matėsi kad su 
tuo žmogum nėra jokios pras
mės ginčytis, nes jis aklai tiki 
savo tautos misija ir čekų lai
me po Vokiečių globa.

Aš jam tada taip ir sakau: 
Aš esu pastebėjęs ir pats kad 
Prancūzų laikraščiai mėgsta 
sensacijas, bet nemanau kad 
jie tokius dalykus iš piršto iš
laužtų.... Vokietis sutiko vis 
del to kad ten buvo žuvusių, 
bet tie riaušininkai Anglų ir 
Rusų 
Čekai

Suv. Valstijų Agrikultūros 
Departmentas paskelbė pasku
tines surinktas žinias apie pie
no produkciją visoje šalyje ir 
sako kad šiuo laiku pieno yra 
3 nuoš. daugiau negu buvo per
nai tuo pačiu meto laiku.

Sausio 1 d 
mų karvių visoje 
29,900,000, arba 
negu Sausio 1 d.

Pirkimas pieno 
sezoną yra geresnis negu buvo 
pernai, toliau raportas sako.

Gerb.

PRAGILAS

610 pusi, didumo, $2.00 vertes populiarė knyga — 
Dirvos skaitytojams atiduodama tik už

(Pridėkit 15c pašto ženklais persiuntimo kaštų)

rašo, kad HitlerisVILNIS 
neužhipnotizavęs čekų, Lenkų 
ir Norvegų. Bet jis užhipno
tizavo Staliną ir Vilnies redak
torius 1 ,Ji‘

sakau aš.
Taip, Spragile, mes 

turim rimtai įrodyt visuo
menei kad tie žmonės ku
rie Lietuvą valdė, nors bu
vo melagingai šmeižiami, 
jie tautai ir Lietuvai pa
darė labai daug gero. Jie 
pakėlė musų tautos vardą 
plačiai pasaulyje. Jie yra 
dideliais darbais, o ne . ko
kiais sriaurais politikavi
mais pasižymėję, kaip ki
tų musų srovių vadai, — 
sako jis.

— Na tai gerai, jeigu im
si mane į kompaniją va
žiuot Prezidentą Smetoną 
pasitikt pagelbėsiu prikal
bint jį kad ir į Clevelandą 
atvažiuotų. Ba aš su juo 
susipažinau kai Lietuvoje 
važinėjau, — sakau aš.

— Na tai gerai, važiuo
jam abudu, — sako jis.

— Tai važiuosim, — sa
kau aš.

Ant tavo žygių kris 
prakeikimas!

Mus nepavergsi, šlykštus 
burlioke, —

Atėmei laisvę, bet jos ~ 
troškimo

Atimt Lietuviui tu dar 
nemoki!

o ko- 
dieną 
buvo 
Sako, 

žmogus ir tikėk tu, dabartinei 
“Lietuvių” spaudai!

galvo- 
Vokie- 
galvo- 

ja, ir jie taip galvos kol jų kas 
nors neprivers kitaip galvoti. 
O tatai yra baisu. Vokiečių fi
losofas Spengleris rašė apie

Suomių Žodžiai iš Lietuvių Kalbos 
’ • turą

pasamdyti, o šiaip visi 
labai patenkinti.

supratau kad taip
jis vienas, o visa
Ir šiądien jie taip

me esančius vaizdus, pasijuto ’ apsivylęs 
kai naujo dienobrėškio šviesoje pamatė 
paprastą didelių plytų sienos dalį. Nieko 
nesakydamas tam geram vaikinui, Kęstu- 

PlflMtY ’VR A atsistojo, išsitiesė prie lango ii įtiauk- ritLlNU ika q j saVQ krutįnę oro> stovėjo žiurėda- 
KANKAMAI i:mą švintantį dangų. Ore prasi- 

s, paukščiai pradėjo čirpauti, 
Esflėdami, skraidyti. Pa

vartoja už langą saugojančių 
džius. užtvaras pajudinti, 

Jaučių jula, mieguistas, nu- 
kaipo vienas 0 guolio, daugiau 
nių naudotas nį0 kalbose 
važiavimui arba miegaš,’kįf 
vežimui būdas. Ai>os naktį iš^ką. *1_dlitas eilutes 
lyse Europos dar tebe. 
ma jaučiai ratuose.

Asilai ir mulai naudojama 
jojimui ir nešimui sunkumų; 
mulai be to naudojami kinky
ti ratų traukimui.

Bet naudingiausias

PER TVO 
PASIŽVALGIUS

Club of A-
— Lietuvio Paskirtis |r Lietuvą. Tai 

h.4 1941, New 
(Specialiai Dirvai, iš Pvkliubas minėjo 

ribs sukaktuves 
rf-Astoria. Mil- 

V\buvo kupina, gal nenumt... ten buvo. Gar- 
,J1’ ,.luvo laikinai pa- 
jo patiį; . . .‘tų Ministerial: 

Lenkijos, Nor- 
os, Belgijos, O- 
tuvos, Latvijos, 

Estijos. Svar- 
s pasakė Ameri- 
irius W

tai kad 
pradžią

Vokiečius pai
sai kultūroje 
vadinasi, kalbėt 
rą gali tiktai c 
šutiniai tėmyti 
jiems užginčytu w c Bul. 
kulturingų žm<tinistras Sir Ger 
kaip Gogelis, D<Vp, 
stojus, bet pati| . 
bai tamsi, labaV 
Visi dideli Rusų 
eito šimtmečio ži 
tik ir galėjo ivyk^d* 
toje toks nonsensu 
kad vienu ir .tu; 
gyveno Dostojevsi 
jus, ir ' buvo ‘Li(j 
drausta spauda, 
nūdienos | Rusų nutylim1 
šį dalyką mums reikėtų IL, 
reikėtų šaukti visam pasauliai, 
apie visus jų praeities ir nu-*^ 
dienos juodus darbus!

Kiekvieną kartą, kai tauta 
pradeda rodyti savo fizišką 
jiega, reiškia ji instinktyviai 
jaučia savo nejiegą. Skaityto
jas, manau, pats pastebi kad 
šiądien pasaulio galiūnų tarpe 
jaučiamas tūlas nervuotumas: 
jie labai jau skuba įvest “nau
ją tvarką”. Kodėl gi jie taip 
skuba? O skuba, manau, tik 
del to kad nujaučia jog ta jų 
jiega ne amžina, kad ji yra 
įkarščio dalykas ir gali labai 
greit subyrėti. Musų patarlė 
sako: Gudrus Jt^ėjin—, Su^tip- 
rus kaupose. Ir kai dideli griū
va tai griūva su triukšmu.

Kokia musų paskirtis? Kur 
mes turėtume nukreipti akis? 
Atsakymas paprastas ir nesu
dėtingas : reikia tautai' įtempti 
visas jiegas, visa kantrybe,, kad 
tik šių poros-trejeto metų bė
gyje nesukluptume, 
ilgai netruks. Reikia 
kartoti Vinco Krėvės pasaky
mą Giesmėje apie Arą: “žmo
nės, nepavergsit laisvo aro!” 
Ne, šie žodžiai neverti kad juos 
kartotume, nes juos parašė iš
gamos Lietuvių krauju sutep
ta ranka. Galima kartot 
lauktum, kaip tu, 
lauktum, kaip tu, 
Arba kad ir šiuos 
kuklius žodžius:

JURGIS DURNELIS, pasižiu- 
ti ’’ėjęs Kaip Italai karą daro, su-
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. (ihos Didžiosios lip- 
1,1 Šitaip kalba? Tada, 

etvarkės, del nemo- 
> vidaus ir užsienių 
!etuva tapo suplė- 
(su Lenkija ir ati- 

me prikaišioti ko- 
psienio politikas”, 

,utiko leisti Ru- 
c\j abaltijo šalis už 

Arą, ir kada Sta- 
• pasidalino

^ac^a veik 
į /'.įropos valstybės 

s* p > 4 atitenka dikta- 
i/$, ir laikinai ?

'j į rąo okupuota Es- 
r ? *r įpulta Suo- 
! r čia kalta Smeto- 

l r politika”?
r t norgJ° kad P- 
! r*stų Lietuvą Hit- 

1 / išgelbėję
į $ ^*atekimo Rusams. 

> f • paslaptį del “nž- 
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Visa kas išaušo, kaip svajonės gyvos, 
Ar kaip džiaugsmo liepsnos, lakios ir vėlyvos— 
Rūtos ir žibutės ir margi jurginiai — 
Visa tu, nelabas likime, pamynei....

Kur, gimtoji pieva, tu žėlei, žydėjai, 
Šiądien tyrų smiltį pusto gudus vėjai, 
Ir klajoklio taką, kaip našlaitės skraistę, 
Ilgesio ir graudžio ašaros aplaistė.

Daug trumpos Gegužės buvo krauta, tverta — 
Giltinės aklosios kirvis šiądien kerta 
Amžių ąžuolyną, drebulę ir uosį — 
Motinos kalneli, tu nebežaliuosi!

Jurgis Baltrušaitis.

(ŽEMAITĖS APYSAKĖLĖ, PRIMENANTI 
ŠIAS DIENAS LIETUVIŲ PO RUSAIS)

FA1DŽIAUSIAME trobesyje, aukštu muru ap- 
mūrytame, geležimis užkaustytais langais, 

yra mažas kambarėlis. Langelis jo mažiausias, 
įdubęs storiausioje sienoje, dargi užkaustytas, 
vos tik praleidžia truputėlį šviesos, saulės — 
niekados. Keturios sienos plikos, storinusio mu
ro, per kurias nė koks balsas nepersimuša; grin
dys — akmeninės, drėgnos; suolelis lentinis ker
čioje, su pluokštu šiaudu, lovos vietoje — guly
kla. Vienoje sienoje tvirčiausios durys su mil
žiniškais uždarais. Ramumas neapsakomas, net 
ausys cypia.

Urbelių Jonukas, daktaras, toje belangėje 
užrakintas, kenčia jau antri metai. Jaunas, dar, 
matyti, tvirtas buvęs vyras, bet dabar labai su
vytęs — akys įdubusios, veidas išblyškęs, nosis 
ištysusi, kaktoje raukšlės susimėčiusios, paru
davusi barzda jam apžėlusi, kurioje pirm laiko 
sidabriniai plaukai švituliuoja. Rankos pajuo
dusios ir sudžiuvusios, net kaulus ir gyslas gali 
suskaityti. Drabužiai ant jo nugaros, kaip ant 
gembės, sukabinti. Cypėje turi jisai gražaus 
laiko — be kokio darbelio per dienų dienas.... 
Maža teatskiria, kas diena, kas naktis. Viso
kios mintys plaukte plaukia jam per galvą. Vi
sokį skausmai kas valanda varžo jam širdį. O, 
kas baisumas tokio gyvenimo! Būti gyvam pa
laidotam, užrakintam, atskirtam nuo tėvų, gen
čių, draugų ir mylimųjų per tiek laiko! Laimė, 
kad dar protas jam nesusimaišė....

Dažnai jo ašaros maišėsi po kojų su akmenų 
rasa. Sienos savo ramumu slėgė jam gyvybę. 
Šimtą sykių bevelytų numirti ir žemėse kirmyti, 
nekaip tokias kančias kentėti. Durys storiau
sios — nei su galva pramušti, nei nieko prisi
šaukti. Niekur pagalbos, niekui4 paguodos, nė 
kokios žinios nuo Tnylimųjų!

Jeigu kuomet suskambėjo raktai, sugirgždė
jo baisus uždarai, vėrėsi durys, tai jau Jonukas 
lig laiku žinojo, jog jam reikės stoti baisios vy
resnybės akyse, kuri be kokio pasigailėjimo kan
kins ji baisiais tardymais, duos įvairius klausi
mus. painios sakinius, gaudys žodžius, kad tik 
galėtų išgauti nuo jo kokį išdavimą, ar apskun- 
dimą savo draugų,ar pažystamų. Turės, kaip 
ugnies, dabotis išsitarti žodį, kurį galėtų vy
resnybė savaip suprasti. Turės pakelti jų per
veriamus žiūrėjimus, išgirsti pasityčiojamus sa
kinius, nukentėti išjuokimus ir paniekinimus. 
Kol durys atsiverdavo ir sargas apskelbdavo rei
kalą, Jonukas jau viską sugalvodavo.

Dabar keletą dienų atgal gavo žinią, kad 
jau ji į pat gelmę, į pat Rusijos kraštą išvarys. 
Sėdi ant savo gulyklos, rankomis pasirėmęs gal
vą, per kurią mintys, kaip juros vilnys, plaukia.

Akyse jam stoja Grimzeliai, jų pievos, jų 
dirvos, kur, mažas būdamas, su kitais vaikais 
bėginėjo, šokinėjo. Mato savo kiemelį nušluo
tą, po langais darželį, sulinkusią trobelę, kurioje 
tetulėliai gyvena. Kiekviena kertelė, kiekvie
nas daiktelis: lovelė, kurioje su broliuku dviese 
gulėjo, kėdelė, del kurios su vaikais varžėsi, pa
veikslėlis, prieš kurį motušėlė poterėlius kal- 
bino-^viskas, rodos, gyvai stovi akyse. Pat
voriais—medeliai, po kuriuos laipiojo, sodelyje 
— vaisiai, kuriuos pasislėpdamas skynė tartum 
lapai jų prie pat ausų šnabžda.... Rodos, gir
di tėtušėlių ginčą: kaip tėtušis nenori Jonuko į 
mokslą leisti, pyksta, liepia kiaules ginti. Mo
tušėlė piktuoju barasi ir geruoju prašo verkda
ma, garbstydama, įkalbauja, lakštuoja, kai tik 
tėtušis neapsikęsdamas liepia į kelią taisytis..

Miestelyje mokslas, draugijos pamaršina 
kiek namus,' bet parvažiavęs Į vaišes Jonelis 
skuba kuo greičiausiai apibėgti, apžiūrėti visas 
kerteles, vfeus medelius, visas įmylimąsias vie
teles, rodos, kiekvienas pašalėlis, daiktelis, me
delis šaukte šaukia, traukte traukia prie savęs. 
Atminė, kaip jam smagu buvo važiuojant namo 
iš tolo išvysti durnai; paskui savo sodos stogai; 
arčiau išskirti kiekvienas trobfesys, išgirsti šu
nų lojimas, gaidžio balsas, svirties girgždesys; 
pasisukus į sodą, išvysti pažystami veidai, kie
melyje pasveikinti laukianti motušėlė ir pasi
tinkančios seselės....

Kaip jis tuomet visus be galo mylėjo ir di
deliai mylimas buvo!... .

— Motušėle, mano motušėle! Kiek tu aša
rėlių per tą laiką išliejai? Tur but, jose išvano
tum savo Jonelį? Gal tu dar beturi žinios, jog 
išlysiu dar iš grabo? Ar nejaučia tavo širdelė
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ų kolonijų 
veika-* 

buvo okupuo-

gerai prisimena kaip “labai” ponas Grigaitis noiejo 
kalbėtis su tautininkais....

Tautinėje konferencijoje, . kur buvo apkalbama n 
tautininkų-sandariečių laikysena seime, p. Vaidyla pa
reiškė viešai kad “Grigaitis nesutinka su niekuo ,kitu 
kalbėtis ir tartis ar derėtis kaip tik su manim.... Ii 
p. Vaidyla reikalavo konferencijos padaryti tam tikins 
tarimus, kuriuos jis nuhešiąs Grigaičiui....

Tie visi su p. Vaidyla “kalbėjimai” nebuvo kas dau
giau kaip tik pravedimas Viniko-Vaidylos-Grigaičio-Ba- 
gočiaus politikos Susivienijime, tame seime, ten, Chica- 
goje! Daugiau nieko p. Grigaitis su tautininkais kalbė
ti nenorėjo!
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„aus pagrindus.”

’ Toliau, betgi, Draugas prade
da skaičiuoti p. . Smetonos 
“griekus” ta pačia nata kurią 
vartojo prieš Lietuvos tauti
ninkus ir Smetonos valdžią iš
tisai. Tas butų galima pražiū
rėti, jei Draugas toliau nenu- 
kalbėtų nedaleistinos nesąmo
nės, kuri skamba:

“. .. .Mes galėtume jam pa
sakyti ir tai kad nevykusi vi
daus politika, permažas dėme- 
sis socialiniams klausimams ir 
ne visai vykusi ir ne visada 
tiksli užsienių politika vis del 
to prisidėjo prie to kad Lietu
vos nepriklausomybė Sovietų 
Rusijos buyo prismaugta”.
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ilgą savo

Lie-del 
dirbsime,

padaryti visuotinus rinkimus 
Lietuvos Seimo ir visko, tiktai 
kokią garantiją duoda katali
kai kad jie nesikėsins užgrieb
ti Lietuvos valdžios į savo 
kas, prie ko taip rimtai 
giasi ?....

Draugas užbaigia 
editorialą šitaip:

“. .. . Mes dirbame 
tuvos atgavimo ir
mes galėsime bendradarbiauti 
su tautininkais, mes pagerbsi
me ir p. Antaną Smetoną kai
po istorišką asmenį ir tebesan
tį okupuotosios Lietuvos vy
riausybės galvą, bet Lietuvos 
ate5*"-""‘’'jt’kftf budu nerišime 
su senuoju tautininkiškuoju 
režimu”. 1

Jeigu tik to Draugas ir A- 
merikos Lietuvių katalikų va
dai pageidauja, tikime bus len
gva su jais dirbti už Lietuvos 
ateitį — bet reikia dirbti ne 
taip kaip iki šiol dirbome.

jog netrukus, netrukus pasimatysime.... Pul
siu, apkabinsiu kojeles savo tetulėlių, nubučiuo
siu, numyluosiu seseles.... pamatysiu savo tė
viškėlę, pasveikinsiu kiekvieną kertelę, apžiūrė
siu kiekvieną pašalėlį, pasitvirtinsiu tolesniam 
keliui. Nors toli, nors nepaprastas kraštas, sve
timi žmonės, žiaudrus oras.... vis tik ne čia, 
vis tik ne čia!.............

Apsidairė į sienas, į duris.
— žmonės tiki pragaru, — galvojo, — bijo 

į jį dar pakliūti, bijo jo ir matyti.... O aš 
kada jau pragare, ir gyvas!

Taip Jonelis galvojo — ir svajojo, ir džiau
gėsi, ir liūdėjo. Nė miegas jam nebelindo. Ne
žinojo, kuris laikas: diena ar naktis; laukė tik 
ir troško tos valandos, kada saviškius išvys, 
kada atsikvėps skystesniu oru. žemaitė.

DABAR KASMET .SULAIKOMA - 
NUO MIRTIES PO 75,000 

KŪDIKIU

'TĖVYNĖS redaktorium SLA. Pildomoji Taryba vien- 
* balsiai išrinko Praną Bajorą, kuriam senai priklau

sė Tėvynės redaktoriaus vieta, bet del įvairių politikų 
pačiame SLA. centre jis buvo iš Tėvynės spaustuvės 
ilgai stumiamas, iki- pagaliau išstumtas. Bajoras prie 
SLA. organo dirba jau virš 25 metus ir yra užsitarna
vęs tos vietos.

Ir del Bajoro pereitame SLA. seime neišrinkimo 
redaktorium p. Grigaitis kaltina tautininkus.

Tautininkų dalis, kurie nebalsavo už Bajorą, ne’bal- 
savo todėl kad nepasitikėjo p. Grigaičiu: jeigu Grigaitis 
sutinka statyti žmogų į redaktorius ne socialistą ar ko
munistą, tai už to kas nors slepiasi! Nebuvo tai p. Gri
gaičio noras atsidėkoti p. Bajorui už jo 25 metų dirbi
mą prie SLA. centro, bet panaudojimas jo savo įrankiu 
— Jurgelioniui atsikeršyti už neištikimybę!

Žinodami Prano Bajoro atsidavimą Susivienijimui, 
tos organizacijos reikalų pažinojimą ir pasišventimą 
dirbti musų išeivijai Amerkioje, linkime jam geriausios 
kloties. Ponui Grigaičiui pareiškiame: Mesk visų užsi
mojimų visiems diktuoti, “mokyti”, skymuoti užgrieb
ti, užvaldyti, — nes su savim NENUSINEŠI....

Didesni ir naudingesni darbai laukia tokių kurie 
gali dirbti — verčiau dirbti tokius darbus už kuriuos 
likusieji garbingai paminės’!

CUV. Valstijos, kaip patys Amerikos reikalų tėmytojai 
° skelbia, neturi jokio Tolimų Rytų klausimu nusista
tymo ir beveik nieko nedaro, išskyrus ką ginkluoja sa
vo pozicijas ir Pacifiko pakraštį. Tuo tarpu Japonija, 
nematydama jokio iš Amerikos pusės nusistatymo, vyk
do greitomis savo Azijos užkariavimą. Indo-Kinija, ku
rią Prancūzai valde, jau beveik Japonų rankose. Toliau 
seks užgrobimas Malayų, Singapore, ir Holandijai pri
klausančių Indijų salų. O kas tada? Tada Japonai jau 
bus gana galingi iššluoti Suv. Valstijas iš Filipinų salų.

•EARL BROWDER, komunistų vadas Amerikoje, 
kuris vis bandė įkalbėti žmonėms išrinkti jį į valdišką 
vietą — net šalies prezidentu'^- dabar savo troškimu iš
sipildymų sulaukė — jis užda\pmas j kalėjimą ketver- 

metų “ant valdiškos duonos’^nž pasportų klastavimą.ž pasportų klastavimą.

LIETUVAITE
(Vis del to, aš perdaug nenusimenu—pasibaigs 
karas, o jis tikrai pasibaigs, kąip ir viskas čia, 

žemėje, baigiasi. Iš laiško.)
Tu lauki, ir laukti nusibosta,
Bet laukdama nelaukti negali;
Akis nuleidi, lyg beviltį mostą — 
Rainuoja sukas ratilai žali....
O gailesys, platesnis už žvilgsnį, 
Netilpdamas krūtinėj, ima smaugt — 
Gyvenimo ir taip nešviesią pilksmę 
Juodžiausi debesys pradėjo niaukt.
Akimirksniui per šitą naktį juodą, 
Nors širdin aitriausi sunkiasi nuodai, 
Nusidriekia viltis, lyg žaibo gijos....
O kuo, o kaip gi man tave paguodus, 
Tave gležnesnę Už laukų leliją!....
Tikėk ir lauk, — ne tai tikėjime atgijo!

r j. Aistis^

VIENO VYRO ŠIRDYJ. ..
Girdėjau aš balsą tolyj,
Jis verkė kaip alkanas kalinys sausos duonos...
Rodbs tik pagailėjau jį —
Kad šios saulėtos žemės naktys nebūtų juodos...
Aš tik žvilgsnį tau numėčiau \
Kaip kaimynas nugraužtą kaulą kainyno šuniui. 
Griebei mano rankas — mačiau....
Žinau tiek žvaigždžių nėuždegiau nei sf|o suhui;.;.
Vakar tu buvai kalinys....
0 šiądien męilės raktu aš ir tu sura 
O kas pančius mum atrakys?....
Žinai kad nėra kam vogta hieile pUsijgirti...

ti.. .

Girdėjau aš balsą tolyj,
Tu, kaip šaltuos kalnuos vėjas, verk, 

manyj....
Šiądien ir aš šaukiu taVyj —
“Laisvės^ laisvės, man perankšta vie: 

širdyj!”

meilės

vyro

Ona Pucetaite.

Apskaitliuojama kad dabartiniais laikais, 
per metus laiko išgelbstima nuo mirties po apie 
75,000 kūdikių, kurių numirdavo 20 metų atgal, 
pirm negu jiems sueidavo metas amžiaus.

Tas atsiekiama padarymu didelės pažangos 
medicinos mokslo kovoje prieš ligų perus. Žmo
nija nemato tų mirtinų savo priešų; bet jų yra 
pilna visur. Kūdikiai ypatingai jų užpuolami. 
Prieš tą pavojų ligoninės naudoja visokiausias 
atsargas. Kūdikiams gimus, prie jų neleidžia 
prieiti niekam kitam kaip tik specialiai paskir
toms slaugėms. Net daktarai neleidžiami inei- 
ti į kūdikių laikymo kambarį. Reikalui esant, 
kūdikiai egzamihuojami paskiruose kambariuo
se. Visokius dalykus kurie prisiliečia prie kū
dikio sterilizuojama pirm naudojimo; taip pat 
sterilizuojama indai ir viskas.

Svarbu taipgi kas kūdikį parnešus iš ligo
ninės į namus, ta pati atsarga ir priežiūra bu
tų duodama namie.

• TELEFONAI Suv. Valstijose naudojama 
taip gausiai kad visoje šalyse yra išvedžiota net 
92,850,000 mylių telefonų vielų.

®SŪLYG surinktų žinių, dvynų gimimas 
išpuola vienas iš kiekvienų 93 gimimų.

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

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

Gausus Angliškai-Lietuviškas
KIŠENINIS ŽODYNAS

NAUDINGAS JAUNIEMS ATEIVIAMS
Šį žodyną, sb apie 18,000 žodžių, galit turė
ti prie savęs kišeniųje ir reikale pasinaudo
ti, Kaina maža, tik $1.00 su prisiuntimu.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio '
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K. S. Karpius.
RAUDA

(Tęsinys iš pereito nr.)

rašo, kad Hitleris - 
čekų, Lenkų 

Bet jis užhipno-

LIETUVA TAPO' 
PAGERBTA

Visa kas išaušo, kaip svajonės gyvos,- 
Ar kaip džiaugsmo liepsnos, lakios ir vėly 
Rūtos ir žibutės ir margi jurginiai — 
Visa tU, nelabas likime, pamynei..'.'. ,

• « • •' < ,

Kur. gimtoji pieva, tu žėlei, žydėjai, — ■
Šiądien tyrų smiltį pusto gudus vėjai, 
Ir klajoklio taką, kaip našlaitės skraistę, 
Ilgesio ir graudžio ašaros aplaistė.

Daug truinpos Gegužės buvo krauta, tverti 
Giltinės aklosibs kirvis šiądien kertą 
Amžių ąžuolyhą, drebulę ir uosį — ’jį 
Motinos kalneli, tu nebežaliuosi!

j , j | z Jurgis Balina

VILNIS
neužhipnotizavęs 
ir Norvegų.
tizavo Staliną ir Vilnies redak
torius! ‘ Jl‘

H ALPIS
IŠLABSVBNTOJAS ,.4.

j ' KPI 
(ISTORINĖ APYSAKA)

Gibraltaras, kurio Gynimui Anglai Pasiruošę
PASIŽVALGIUS

jog netrukus, netrukus pasimatysinie.... ■ 
siu, apkabinsiu kojeles savo tetulėlių, nubiot 
siu, numyluosiu seseles.... pamatysiu saw j 
viškėlę, pasveikinsiu kiekvieną kertelę apžas 
siu kiekvieną pašalėlį, pasitvirtinsiu tolesš 
keliui. Nors toli, nors nepaprastas kraštas,® 
timi žmonės, žiaudrus oras.... vis tik ne ii 
vis tik ne čia!...............

Apsidairė į sienas, į duris.
— žmonės tiki pragaru, — galvojo,-s 

į jį dar pakliūti, bijo jo ir matyti.... Oi 
kada jau pragare, ir gyvas!

Taip Jonelis galvojo — ir svajoju ir 
gėsi, ir liūdėjo. Nė miegas jam nebelindo. N 
žinojo, kuris laikas: diena ar 'naktis; laukė ■ 
ir troško tos valandos, kada saviškius itejj 
kada atsikvėps skystesniu oru.

DABAR KASMET
NUO MIRTIES 

KŪDIKIŲ

Apskaitliuojama kad dabartihiais laite 
per metus laiko išgelbstima nuo mirties po q 
75,000 kūdikių, kurių numirdavo 20 mety.il? 
pirm negu jiems sueidavo metas amžiaus.

Tas atsiekiama padarymu didelės pažui 
medicinos mokslo kovoje prieš ligų perus, ii. 
nija nemato tų mirtinų savo priešų; bet jų J 
pilna visur. Kūdikiai ypatingai jų užpuola 
Prieš tą pavojų ligoninės naudoja visokia® 
atsargas. Kūdikiams gimus, prie jų nelai; 
prieiti niekam kitam kaip tik specialiai pri 
toms slaugėms. Net daktarai neleidžiami ii 
ti Į kūdikių laikymo kambarį. Reikalui a 
kūdikiai egzaminuojami paskiruose kambui 
se. Visokius dalykus kurie prisiliečia prie i 
dikio sterilizuojama pirm naudojimo; taipI 
sterilizuojama indai ir viskas.

Svarbu taipgi kas kūdikį parnešus iš i 
nines į namus, ta pati atsarga ir priežiūra 
tų duodama namie.

■

• TELEFONAI Suv. Valstijose naudoji 
taip gausiai kad visoje šalyse yra išvedžiota ' 
92,850,000 mylių telefonų vielų.

•StJLYG surinktų žinių, dvynų gin® 
išpuola vienas iš kiekvienų 93 gimimų.

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas

KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti H 
gaminti visokius valgius: sudėta daug!* 
receptų ir paaiškinimų kaip pąruošti valffc 
nuo paprasčiausių iki puošniausių poHt. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti rt.‘ 
giai, mėsos,,ir tt. Kilti šeimininkė tiO 
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, j>n*i 
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA y

Kęstučiui nelaisvėje ramiai užsilai
kant, jo sargai broliai sutiko leisti jį jau 
į kiemą pasivaikščioti. Kunigaikščiui kal
bant apie šios pilies stiprumą ir darant 
palyginimus su Vilniaus ir Trakų pilimis, 
vienuoliai palydovai’ bandydavo pravesti 
jį ir pro maldnamį, kurį iš lauko nelaisvis 
taip pat akimi permesdavo. Sau vienas 
jis manė: “Kad dabar čia ateitų Algirdas 
su Lietuvių pulkais, jie pilį į kelias dienas 
apardytų, mane paliuosuotų, kryžiuočiams 
atkeršytų.... ”

Alpis daugiau girdėdamas apie ordi
no brolių norą Lietuvių kunigaikštį ap
krikštyti, pradėjo rūpintis kuo tas baigsis. 
Kunigaikštį jis labai pamilo, ir rūpinda
masis kaip jam laisvę atgauti, kartais pa- 

’ manydavo kad ir jam butų garbingą su 
■ Lietuvos valdovu į gimtinį kraštą gryžti.

Kitą dieną Alpis atbėgęs kunigaikš
čiui pranešė girdėjęs kad vėl Marienburge 
lankėsi pasiuntiniai iš Vilniaus, bet vėl 
praslinko diena-kita, ir, ,vyriausi ordino 
vadai apie tai Kęstučiui nieko nesako. Pa- 
siuritiniams buvę pranešta buk paties did- 
mistrio pilyje nesą ir tarybų būti negali.

Įkirėjus tokiems Teutonų apsiėjimams 
l. .ir klastavimams, nujausdamas kad tikrai 
» jie ryžtasi jį apkrikštyti, kitaip nepaleis, 
» Kęstutis pradėjo giliai galvoti ir priėjo 
r savo, išvados. . , ., i

Prie tų sargų vienuolių, jis ėmė Alpio 
daugiau klausinėti apie krikščionišką ti
kėjimą, ir pareiškė norą atsilankyti jų 

.... inaldnamyje—T-L. /\ • v - >. .. G.l ',..
• ’ ■ O' '■ P .< -Atėjo Sekminės. 1 •

Sekminių rytą Kęstutis pamatė kad 
jo kamaros durų abiem pusėm pririšta po 
puokštę beržo šakų su žaliais lapais. Tai 
buvo Alpio darbas.

Dar ir kita nuostaba: atėję vienuoliai 
palydovai, kartu su Alpiu, pasiūlo nelais- 
viui eiti su jais į bažnyčią — pamatyti, su
sipažinti su puošniais Dievo namais ir pa
maldų iškilmingumu.

Vėl skamba varpai visose Marienbur
go bažnyčiose, vėl sujudimas pilyje, šven
tadieniška nuotaika. • Šį rytą, eilėje vie
nuolių brolių ir riterių, eina į maldnamį 
Pagonų Kunigaikštis. Žinodami kad Kęs
tutis ateis bažnyčion, eilė riterių ir vie
nuolių jo laukė, abiem pusėm tako į baž
nyčią, ir jie jį įlydėjo kai jis pradėjo lipti 
akmeniniais laiptais linkui maldos namų 
durti.

Nuo vienuolių garsų, giedančių šven
tas giesmes, dreba bažnyčios sienos. Di
džiajame altoriuje ir pašaliais dega vaško 
žvakės. Pamaldžioje nuotaikoje visi baž
nyčios dalyviai — tik vieni vyrai, nes mo
terų pilyje nebuvo, — klauso pamaldų. 
Per Suplikaciją visų riterių galvos nulin
ksta, visi suklaupia, tik vienas Lietuvių 
valdovas kaip ąžuolas, lyg juos užvaldęs, 
nepergalimas stovi.

— Jis apsikrikštys.... priims tikrąjį 
tikėjimą.... Jis taps musų.... — kuždė
josi ordino vadai, matydami Kęstutį savo 
maldnamyje atėjusį.

* -s h-

kraščiais, kuriose Lietuviai narsiai nuo 
užpuolikų ginasi. Nemuno pakraščiais 
stovėjo šios pilys: Bisenų, Kolainių, Juni- 
gėdos, Paštvėnų, Pačtuvos; Dubysos pa
kraščiais: Betygalos, Airiogalos; Nevėžio 
— Ramygalos, Josvainių, Gaižuvos, Ven- 
džiogalos; Neries — Eigulių, v Kerhavos, 
Mąišiogalos — ir tada jau Vilniaus ir Tra
kų pilys. Nemuno krantais aukščiau Kau
no buvo šios pilys: Rumšiškės, Darsūniš
kio, Birštono, Punios, Alytaus, Nemunai
čio, Merkinės, Liškevos ir pagaliau Gardi
no. Prie žemutinio Nemuno, priešais Lie
tuvių pilis kryžiuočiai kitoje upės pusėje 
turi išstatę savo pilis, sakė Kęstutis. Pla
čiai apibudino didžią ir galingą Kauno pi
lį, apie narsius jos vyrus, ir kur gynėjų 
vadas yra paties Kęstučio sūnūs, kunigai
kštis Vaidotas. Tą pilį Vokiečiai ne kartą 
kėsinosi paimti. Nupasakojo apie tragin- 
gą likimą narsių kariautojų Pilėnų pilyje, 
su* narsiu vadu Margiu, kuriuos kryžiuo
čiai užkariauti norėdami, kitaip nepaėmė 
iki jie gyvi buvo — ir inėję į jų pilį rado 
jų tik lavonus. Apibudino didžią savo pilį 
Galvės ežere, kur yra jo namai, ir, gal but, 
galingiusią Lietuvos pilį, tik keliolika me
tų kaip baigtą 'įrengti, Vilniaus Gedimino

Overseas Press Club of 
merica pagerbė ir Lietiivą. Tai 
įvyko Vas. 27 d., 1941, New 
Yorke, kai tas. Kliubas minėjo 
savo antrametinbs sukaktuves 
viešbutyj Waldorf-Astoria. Mil
žiniškoji salė buvo kupina, gal 
apie 1,000 svečių ten buvo. Gar
bė svečiais buvo laikinai pa
vergtųjų tautų Ministerial: 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Nor
vegijos, Danijos, Belgijos, O- 
landijos, Lietuvos, Latvijos, 
Luxembourg’o, Estijos. Svar
biausias kalbas pasakė Ameri
kos Ambasadorius W. C. Bul
litt ir Anglų Ministras Sir Ger
ald Campbell. Tarpe kitų trum
pai kalbėjo ir Lietuvoš atsto
vas, p. žadeikis. Jis pabrėžė, 
kad Lietuva yra auka totalita
rinio sąmokslo prieš demokrati
nį pasaulį ir kad Lietuva pri
guli vakarų Europos kultūrai, 
o ne aziatiškam bolševizmui.

Salėje matėsi Lietuvos vėlia
va ir ant programos viršelio bu
vo užrašyta: Lai gyvuoja Ne
priklausoma Lietuva!

L. Sp. ž.

A view from an accompanying British war plane high above Great 
Britain’s Rock of Gibraltar, showing another plane on patrol duty, 
winging high over the harbor, wherein are several men o’ war. • All are 
on the alert against attack by German planes from the air and German 
troops that might be given a "corridor” down to southern Spain by the 
Fascist government. The Rock, which is one of the most formidable 
fortresses in the world, is Great Britain’s effective western door to the 
Mediterranean, through which British commerce and warships flow from 
day to day. .

Štai yra vaizdas Britų valdomo Gibraltaro kalno, kur įren
gta Anglų tvirtovės prie ineigos į Viduržemio jurą. Matosi An
gliškas lėktuvas ir eilė karo laivų. Jie yra gatavi sutikti visokį 
Vokiečių užpuolimą iš oro ir vandens, jeigu Ispanai duotų Vo
kietijai “karidorių” prieiti prie Gibraltaro iš Ispanijos pusės, 
šis uolų kalnas yra didžiausia pasaulyje tvirtovė.
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Gausus Angliškai-Lietūviškaš

KIŠENINIS ŽODYNAS
NAUDINGAS JAURlElMS ATEIVIAI^

Šį žodyną, sb apie 18,000 žodžių, galit t 
ti prie savęs kišenių je ir reikale pasi 
ti. Kaina maža, tik $1.00 su prisiuntė 

/
Reikalaukit "Dirvoje” .

6820 Superior Ave

Įpusėjo vasara. Džiaugiasi kryžiuo
čiai kad pagonų kunigaikštis tankiau su
tinka lankyti bažny-A ir klauso kai jo mo- 
kytojai-sargai aiškina 'am apie “vieną 
Dievą trijose esybėse”. Kęstutis pasivaik
ščiojimuose dažniau prašnekina vienuo- 

Jius, tylėjimą pašalino.
Su Alpiu būdamas jis dažnai kalbėda

vo apie Lietuvių reikalus ir kovos su prie
dais.

Prisimindamas Kęstučio vaizdžiai ap
sakytą užpuolimą Alpio tėviškės, šis vai
kinas pradėjo net baimintis patyręs kad 
ordinas rengiasi naujai kelionei į Lietuvą 
“pagonų krikštyti”.

— Ar musų žemėse yra tokių didelių 
pilių kaip ši, kad galėtų kryžiuočiams at
sispirti? — susirūpino Alpis,' pranešdamas 
Belaisviui apie ordino ruošiamą puolimą 
Lietuvių.

Kęstutis“ ėmė pasakoti apie Lietuvių 
išstatytas pilis Nemuno ir kitų upiu pa-

Apsakė apie galingus savo pirmtaku- 
nus Lietuvių ir Žemaičių valdovus, kurie 
buvo pasiekę didelės galybės, kuriems len
kėsi kaimynai Lenkai, Rusai bei Totoriai; 
apsakė kaip jo tėvas Gediminas kariauda
mas Rusus ir Totorius paėmė garsią seną 
Rusų sostinę Kijevą ir praplėtė savo val
stybės sienas toli rytuose, kaip dabar tas 
žemes pasekmingai valdo jo brolis Algir
das, kuriam lenkiasi Maskvos ir kiti Rusų 
kunigaikščiai bei Totorių khanai. Kiti 
Kęstučio broliai, sakė jis susižavėjusiam 
Alpini, valdo įvairiose pilyse tolimose že
mėse šiaurėje ir rytuose, ir jo seserys yra 
kunigaikštienės ir karalienės keleto dide
lių valstybių ir kunigaikšti jų>

Iš šių apsakymų Alpis jautėsi pats di-1 
dėjąs-augąs ir įgyjąs neperviršijamo nar
sumo būti Lietuvių kariautoju; jame degė 
noras pasiekti garbės narsaus Lietuvio vy
ties, ant širmo žirgo jodinėti, šarvuose žė
rėti, Lietuvius nuo priešų ginti!

— Kunigaikšti!.... — apsidairęs, pa
kuždomis, bet tvirtai tarė Alpis: — bėg- 
kim mudu iš čionai — bėgkim į Lietuvą, 
ten tavęs laukia tavo žmonės, o man čia 
tarp musų šalies priešų sunku būti....

— Sunau, myliu aš tave už tavo nar
sumą! Betgi, šioje valandoje tik tavo 
jaunos svajonės tegali skristi toli ir pla
čiai, tačiau matai, pilies sienos stiprios, 
sargyba didelė ir akyla. Kaip toli nubėg
tume ir per kur iš pilies išspruksim?....
— nutęsė Kęstutis, lyg laukdamas vaikino 
nusakymo kokios yra galimybės iš nelais
vės pabėgti. *

— Stipri' valia ir pasiryžimas viską 
nugali, mokino mane broliai vienuoliai.. — 
neaiškiai nuvedė Alpis.

• — Aš tikiu, gal kaip nors mano brolis
ir žmona išsiderės su ordinu ir mane iš
pirks. Jeigu jie derybas veda, tai jie pa
siryžę mane išlaisvinti. Tada, gryždamas 
į Trakus, aš ir tave išpirksiu, keliausim 
kartu į Lietuvą! — padrąsinančiai kalbėjo 
Kęstutis.

— Išpirkimo niekados nesulauksi, ku
nigaikšti. Von Kniprodė atsisako priimti 
užmokestį už tavo laisvę, jis laukia tik ta
vo apsikrikštijimo, — patikrino vaikinas.
— Turim bėgti....

— Jeigu bėgti tai kaip? — parupo 
Kęstučiui. — Mane saugoja ir per jokius 
vartus neišleis; mudu dviese gausios sar
gybos nenugalėsim. Jeigu tu vienas išbėg
si, iš to naudos nebus......

— Mano skaistus kunigaikšti, aš vie
nas be tavęs niekados nebėgsiu; jei bėg
sim tai tik abudu.... Nemanytam pasi
likti čia visada..-.. Jie nori su tavim pa
sielgti taip kaip.pasielgė su manim: išplėš
ti Lietuvišką širdį, apkrikštyti ir padary
ti savo žmonių priešu! Su tavim gi, net 
visą Lietuvą pavergti!

— Tavo žodžiuose, sunau, yra daug 
teisybės, — pamąstęs tarė Kęstutis. — Ta
čiau, jeigti bėgti, turim žinoti kaip iš pi-

lies ištruksim, ir pasprukti taipx kad ne
pavytų ir nepagautų.

— Aš sugalvojau viena tikrą pabėgi
mo būdą.... jei kunigaikštis mano patari
mą priimsi...... — tyliai pratarė Alpis,, ir
apsidairė ar Vokiečiai negirdi.

— Na> gerai, sakyk.... — patyliai bet 
labai klausančiai prašneko Kęstutis.

— Štai.... — parodė Alpis j jo nelais
vės kambario sienos dali, apačioje tų siau
rų, aukštų langų.

Ta siena buvo apden/ta dideliu kili
mu nuo palangių iki grindų, ir kitose kam
bario dalyse ant sienų kabojo didesni ir 
mažesni kilimai, kaipo papuošalai kuni
gaikščio kambaryje, su įvairiais šventųjų 
atvaizdais. Tame didžiajame kilime bu
vo šilku išsiuvinėta didelis Kristaus Kan
čios atvaizdas, su Motina Marija ir kitais 
artimais Kristaus gyvenime buvusiais as
menimis.

— Štai tavo pabėgimo anga..: . — ai
škino Alpis, pakeldamas didyjį kilimą ir 
atidengdamas niuro sienos dali.

Nelaisvis kunigaikštis, kuris beveik 
niekad nekreipė dėmesio į tą kilimą ir ja-

me esančius vaizdus, pasijuto ’ apsivylęs 
kai naujo dienobrėškio šviesoje pamatė 
paprastą didelių plytų sienos dalį. Nieko 
nesakydamas tam geram vaikinui, Kęstu
tis atsistojo, išsitiesė prie lango ir įtrauk
damas į savo krutinę oro, stovėjo žiūrėda
mas į tolimą švintantį dangų. Ore prasi
dėjo gyvumas, paukščiai pradėjo čirpauti, 
po medžius šokinėdami, skraidyti. Pa
ėmęs abiem rankom už langą saugojančių 
geležų, jis vėl bandė užtvaras pajudinti, 
bet be pasekmių, ir tada, mieguistas, nu
sisukęs pagriuvo ant savo guolio, daugiau 
nenorėdamas klausyti Alpio kalbos^ ,

Ir Alpis nutilo, ir jį ėmė miegas, 
abudu per ištisą trumpą vasaros naktį išAk 
kalbėjo apie pabėgimą, kuris buvo toks 
tolimas ir negalimas.

Bet ar tikrai negalimas?
(Bus daugiau)

• SAVO ISTORIJOS bėgiu, Suv. Valstijos 
pirko iš šešių kitų valstybių žemių plotus, už 
kuriuos užmokėjo ,$102,200,000. Tai šimterio
pai pigiau negu butų kaštavę jeigu butų bandy
ta karo jiega tas žemes paimti.

PRADĖKIT ŠIA APYSAKA SKAITYT NUO DIRVOS Nr 9
c

Lietuvos istorija sako kad Kęstutis ir Alpis iš Marienburgo pilies pabėgo 
ir laimingai parėjo į Trakus. Bet su tuo šis įvykis baigiasi.
Koks buvo Alpio gyvenimas toliau? — Jo žygiai, pergyvenimai, prietikiai, 
atsižymėjimai, meilė — ir -tt.? — Visa tai matysit vaizdžiai, žavėjančiai 
aprašyta šioje apysakoje. Skaitykit ją. Kurių prenumerata baigiasi, at- 
naujinkit savo Dirvą tuojau, kad nesulaikytume ir nenutruktų skaitymas.
Nauji, kurie nuo šio numerio įgysit Dirvą, prašykit prisiųsti jums Nr. 9, 
kuriame apysaka pradėjo eiti. Skaitymo bus daugiau metams laiko!

t

Su 9-tu numenu pradėjo 
Dirvoje eiti ši įdomi isto
rinė apysaka, kuri tęsis 

1 savaitė iš savaitės per su-.
virš metus laiko. Apy
saka apima vieną iš įdo
miausių Lietuvos istorijos 
laikotarpių, taigi Pus pa
mokinanti. Skaitymas len
gvai suprantamas, raidės 
didesnės, taip kad kiekvie
nas galėsit lengvai 
ti.
Kurių prenumerata 
si pasirūpinkit tuoj
jinti kad jums skaitymas 
nebūtų sukliudytas.
NAUJI, kurie iki šiol dar 
Dirvos neprenumeruojate, 
pasiuskit $2 (arbą $1 už 
pusę metų).
Seni Dirvos skaitytojai iš
rašyki! ją savo giminėms 
ir draugams dovanų nuo 
šio numerio.
Įdėkit į laišką $2 (arba 
$1) ir įrašę savo pilną ad
resą, pasiuskit Dirvai šiuo 
antrašu:
DIRVA,
G820 Superior Avet - 
Cleveland, Ohio.

skaity-

baigia- 
atnau-

TARYBŲ Lietuva rasoj kad r"| 
Drobės fabrikas savo uždavinį 
išpildęs 103 nuošimčiais, 
munistų Tiesa tą pačią 
pasakoja, kad išpildyta 
tik 16-tas nuošimtis,
žmogus ir tikėk tu,;dabart 
“Lietuvių” spaudai!

V. K. RAČKAUSKAS A 
laiškų Leonui Pruseikai. Toks 
tokį pažino ir ant alaus pava
dino. ,

VIENAS Philadelphietis gą^_J 
vo oro paštu laišką iš “socialis
tinės” Lietuvos. Pašto ženklai 
Rusiški ir kainavę 2 rubliu. Lai 
ško rašytojas rašo“Tupėčiau 
daug ką rašyti, bet nenoriu 
pašto apsunkinti. Man laiško 
nerašykit, nes nežinau kur bu
siu.”

Trumpai, bet daug pasakė!

JURGIS DURNELIS, pasižiu- 
’’ėjęskaip Italai karą daro, su- 

*1 .itas eilutes:
Šokim, VVTai, naują šokį, 
Jj Italai mus išmokė: 
Nugarėlę atsukai — . 
Tiek tave ir tematai! .
Vieną žigsnį žengk į prieki, 
Paskui dešimts atgal plieki; 
Čia su koja trep-trep, 
Ir vėl sau bėgk, bėgk. '
Ot, smagus šis naujas šokis;
Jį Italai gerai moką,
Nes jį šokant koją deda, 
Kur tik nugara juos veda.

Browder, nemoko4

KAIP sunku žmogui be mok
slo! Keli metai atgal, Ameri
kos pasą imdamas komunistu |
vadas, E.
savo tikro vardo pasirašyti. d į, 
dien jį teismas už tai nubaudė \ 
keturiais metais kalėjimo ir 
$2,000 kapitalistiškų dolariu 
užsimokėti.

KAZYS Varkala Naujieno
se smarkiai įtūžęs ant Liudo 
Giros ir ji vadina kunigų semi
narijos auklėtiniu. Jurgis Dur-/ 
nelis ir sako: Stalinui tokie 
koęnisarai kaip tik reikalingi, 
nes ir pats Stalinas dvasinės 
popų seminarijos auklėtinis. —> 
‘“Mudu bu broliukai” — a?

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos Į 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą Į kitą vietą gyventi. —■ 
Adresuoki! mums trumpai:

Dirva Cleveland., O.
J Nepaprastas Palengvinimas^ 

Reumatiškų Skausmu. « i -
-Mr » ____ .

Nekentėkite bereikalingai raumenij 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip tau-i 
menų skaudėjimų vien išsitrindami sįi 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai 
lengvinimą. ’ . _ _
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pa;" 
Expellerio su inkaru ant^dė”

Is

į suteikia laukiamą pa-. 
Virš 17 milijonų bon-(Alpis, mažas vaikas, sūnūs Gaižuvos kunigo, laike kryžiuočių 

užpuolimo pagrobiamas, išvedamas i Marienburgą, ten išauklė-' 
jamas krikščioniškame tikėjime, šiame užpuolime nužudomas 
jo tėvas, 4- Po 10 metų, į Marienburgą kryžiuočių nelaisvėn 
patenka Kęstutis,

mety.il


Prakalbos seka: Pittsburgh, Cleveland, Chicago

HEI.&4 dEPSOM-ŠRkVflTORE BRCC&kQN!

22 METU AKRON, OHIOVIETINES ŽINIOS SUKAKTUVĖS

non

zemos;

valdyba

DIDELĖ LIETUVIŠKA

te imtikų

žeme

BAR

1329 DRY CLEANINGCleve-
.RSIDI

Street
Ohio,ma ^JINGS

tarp 2

Lithuanian Savings
ma'

no naują

MOTERIŠKU RUSU KRAUTUVE

Geras ir mandagus patarnavimas

ESSSSSEaKSM

VISOKIOS RŪŠIES GERAS VYNAS

ArAor

VYNO PARDUOTUVĖ l NAMUSK. STONIS

didžiausia East Side

X

Nuo, 
Savim

vienos 
niais

Avė, 
Ohio

vaikus 
Iš jų 6 
sužeista 
33 ir 1

• ORLAIVIO inžinas turi 
8000 paskirų metalo dalių.

LIETUVI 
■231 EASr 
(Netoli Ew 

ALUS •

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

U‘uAJ.4 Ubu
Trumpi, aiškus apibudi 
kasdieninių ir sunkių 1 ) j 
kokie žmogų paliečia, m 
skaudėjimo iki sifilio, 
Visos ligos knygos p 
alfabetiškai, lengva ras 

■ 1 M • ii lt
Iki dar jų turim, po 
mui į kitą miestą,n

DELLA C. JAKTJBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore)

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

K. S. KARPIUS
6820 Superior 

Cleveland,

viskas 
Apleidžiam 

vakarais po

Telefonas: ENdicott 0878

Importuota Degtinė
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų' 

pravažiuojanti Lietuviai.

,.6824 Superior Ave.

Reikalaukit 
f 6820 Superior Ave.

Reikalauki!
6820 Superior Aye, j

a • Y 59c (ir daugiau) v v '

Geras, greitas darbas.

Daniel De-Mand
4711 Payne, Avenue

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME .
6621 Edna Aveniie ENd. 1763

VISIEMS DARBŲ 
NEIŠTEKS

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O

DRESS SUIT 
RENTAL CO

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Vaistinės Reikmenys
IŠPILDOM RECEPTUS 

Cigarai — Kosmetika 
Toiletiniai dalykai, etc.

Herold Drugs 
j x ^Reliable Druggists

6045 Broadway (3)

netoli 
romą 
cijos 
bystė 
sandėliai 
ketvirtainių mylių pldtą, prie 
statybos dirba apie 9,000 dar
bininkų.

Nuo tų busimų sandėlių jau 
pravesta j reikalingas vietas 
40 mailių geležinkelių bėgių, 
kurie nutiesta per laukus išly
gintus greituoju. Iššaudyta ir 
išversta iš vietų medžiai, kad 
tik greičiau darbas eitų. Viso 
bus nutiesta 110 mylių geležin
kelių kurie sujungs dirbtuves 
su keturiais didžiaisiais gele
žinkeliais vedančiai? į visas ša
lies dalis.

J. TUBELIENĖS PRAKALBŲ MARŠRU 
TAS EINA I VAKARUS

HARTMAN’S CAFE, Successor 
' 4701 Payne Ave. ‘Cleveland

PARSIDUODA ALINĖ
Daro gerų biznį, išdirbta vie

ta, Lietuvių apgyventa, parduo
dama del nesveikatos. Gera pro
ga norinčiam to biznio. Klaus 
kite daugiau Dirvos adminis 
tracijoje: ENd. 4486. (10)

6820 Superior Ave.

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelS 
savininkai.

General Motors Priima 
Jaunimą Lavintis 

Amatų

PARSIDUODA GROSERNĖ
8 metai to paties savininko, 

nėra kompeticijos. Garantuo- 
jam $500 savaitinių ineigų. 
Parsiduoda visai pigiai, renda 
$25 mėnesiui. Kreipkitės tarp 
2 ir 3 p.p. 1216 E. 105 Street, 
arti Superior avė. (13)’

MONUMENTAI
Prieinama kaina padirbami 

visokioms kapinėms.
James Broggini & Bros.

6822-24 Woodland Ave.
HEnd. 0920. Cleveland, O.

Kovo mėnešį sukanka 32 me
tai nuo suorganizavimo Lietu
vių Taupymo ir Paskolos Ban
ko, ant mažos .papėdės, šiądien 
Lietuvių Bankas yra pilnoje 
prasmėje Bankas arti milijono 
dolarių kapitalo, su Federališ- 
ka Apdrauda Taupymo (Depo
sits) iki $5,000, kurios dabar
tinis uždarbis neša tris procen
tus, metams, kredituojamas 1 
Sausio ir 1 Liepos.

Tat kam laikyti savo pinigus 
svetur ant 1 nuoš. jeigu gali
ma gauti 3 nuoš. Taigi nors 
su maža suma pradėk taupy
mą Lietuviu Banke dabar.

Čia rasit sau patinkamų vėliausių madų suknių, 
apatinių, kojinių, skrybėlių, njašnelių — viskas- 

geriausio darbo ir paskiausių pavyzdžių.

diŠEhlE įyikaali Lie

tuviai kartais patiria, o Mas
kvos agentai patys pasistengia 
išgarsint, kad,it^iitpks tai žy
mus Lietuvos asmuo (moksli
ninkas, rašytojas, mužikas, ad
vokatas, gydytojas ir kt) tar- 
naojąs okupuotos Lietuvos įs
taigoje ir net palankiai išsita
ręs v parašęs apie bolševiką

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

• ITALIJA sumanė pamėg
džioti Suv. Valstijas krakmo 
lo daryme, kurį daroma iš sal 
džiųjų bulvių.

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

Knygele “KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU” gaunama 
persiuntimui , pridėkit 5c.
Dirvos adm., už 25c. Kitur

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Vietiniams norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos.

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

Iš- kitų miestų rašant pa
klausimus, reikia pažymėti ko
kiais metais atvažiavęs, mėne
sį, maždaug dieną, kuriame 
mieste sėdęs į laivą kuris at
vežė į Ameriką, ir kuriame 
uoste išlipęs. Pridėkit pašto 
ženklus atsakymui.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

Iknportui 
anuis Lieti 

i Pietums 1

Aš parduodu vyną stikleliais numažintomis kaino
mis. Užlaikau didžiausį pasirinkimą vyno ir šešių 
skirtingų rūšių alaus bačkose. Taipgi turiu valgy
klą j geras maistas prieinama kaina. (13)

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
! ‘ ' IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292

Žymios Dainos Žvaigždes Atvyksta Su Metropol iitan Ope 
Balandžio 14 iki 19 Clevelande f

•BAIGĖ STREIKĄ. Baigė
si streikas Apex. Electric Mfg. 
Co. darbininkų, užsitęsęs 7 sa
vaites. 800 darbininkų gryžo 
dirbti.

PEČIŲ TAISYMAS
Sutrukusius fumasus ir pečius 
taisom ir percementuojam, iš
valom furnasus ir kaminus. 
Apkainavimas dykai. (3)

THE KINSNER. BROTHERS 
COMPANY

Heating and Sheet Metal Work . 
in All Branches

7012 Wade Park Ave.
Telef. ENdicott 1798

Mes užlaikom 22 rūšių .geriąusį vyną ir parduodam 
neštis į namus galionais ir pusgalioniais. Rukštus 
vynas parsiduoda po 80c galionas. Musij krautuvė 
yra

DideEs, gausiai p»vf 
gražiai sutvarkytas, 8 
sapną. Kiekvienas pi 
namuose. . i

KAM PIRKTI — , 
IŠSINUOMOKIT PASĖMUS 
tiktai tai dienai kada reikia. 

Nuomojam: Full Dress, Tuxedo 
Cutaway Vyriškus Siutus 
235 The Old Arcade 

Elecatorius į antrą aukštą.
MA. 5856 (2) Cleveland

GEO. H. SCHWANE, Mgs.

'T - --iK-:~

The 
and Loan Association 

6712 Superior Ave.

| The Wilkelis Furniture Co. 
Rakandų Krautuvė

: 6307-11 Superior Ave. 1 1 •’ ENdicott 2343

Naujas Puikus Lietuviškas Rekordas
“Spudos Baliaus Valcas” ir “Tykiai Nemunėlis Teka”- 

: Įdainavo Chicagos. Pirmyn Choras. Kaina $1.00. 
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

PARSIDUODA KPAŲTĮZŠA
— Sįiask
grosernė, ga.S^tuota $300~sa
vaitinių ineigų, nėra korhpeti 
cijos1. Nuoma tik $20 mėne
siui. Savininkas tūry dvi krau 
tuves. Važiuoti Collinwoi d ka 
ru, tarp 2 ir 3 po pietų.

Patyriu apie tokį dalyką 
tenka turiti galvoje štai ką: 
Reikia atsiminti į kokias sąly
gas okupuotos Lietuvos gyven
tojai yra atsidūrę. Bolševikai 
lankiai siuntinėja pas įvairius 
muzikus, dailininkus, daininin
kus savo agentus paklausti ką 
jie mano apie Maskvoje daro-i 
mą tą ir tą. Ir pabandyk da- 
bar pasakyti tiesą kad bdlše- 
vikijoje menas tėra tik viena 
iš skaitlingą priemonių Stalino 
vardui liaupsinti! Žmogus ima' 
rašyti aplinkiniais keliais ir pa-1 
sisako kad jo nuomone, dabar ‘ 
bus progfa pasirodyti Lietu- ‘ 
viskam menui 16-kos respubli
ką sostinėje. Na, bolševiku ria- 
porteriai prie to prirašo viso- 
kilį sfcro tieką, ir išeina - kad 
“tik genialiu Stalino konstitu- 
rijąs saulei šviečiant galima 

buvo sulaukti nepaprastos lai
mės kada 'mes su Lietuvišku 
menu pasirodysim didingoje 16 
respubliką sostinėje, 4 kurią 
nukreiptos viso pasaulio pro
letariato.akys.”

Kuris išdrys riešai pareikšti 
kad., toks bolševiką agentą pu- 

' zalatijimas nėra jo paties pa
rašytas?. ... ■

i Kalbant apie rinkimus, kurie 
buvo p&siuntifnui, atstpvĮj, j/o-

.. • ,v lątra
» » ilin:

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

Sinks, Bathtubs, Closets, Boilers) 
Heaters; Steam1 ir Hot Water 
Boilers ir Radiators.

Empire Plumbing & Heating 
Contractors

1972 E. 55TH St. EN. -3213

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ' ir im. 
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso-, 
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė
1001 E. 79 St. Cleveland, 0.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Poni Jadvyga Tubelienė bai
gus savo prakalbų maršrutą 
rytinėse kolonijose, nuo Kovo 
25 dienos pradės lankyti vaka
rines kolonijas, pakeliu į Chi- 
cagą. i

štai kokia tvarka jos marš
rutas seks:

PITTSBURGH ir apielinkės 
— Kovo 25 iki Balandžio 2.

CLEVELAND ir Ohio kolo
nijos — Balandžio 3 iki 8.

DETROIT — Balandžio 9 iki
16 (Velykų laikotarpis).

GRAND ‘ RAPIDS — Bal.

• AUTOMOBILIAI iki šiolei 
Clevelande sužeidė 49

i bėgiojančius gatvėse.
i mirė. Pernai buvo

$ ,;j>er tięk pat laiko tik 
"["užmuštas.
7^ Policija ir mokyklų 
r ragina ir prašo automobilistus 

būti atsargesniais.

• PRIE R A VENN A
Clevęlando, smarkiai va- 
pirmyn didžiųjų amuni- 
šovinių paruošimo išdir- 
ir gataviems šoviniams 

Dirbtuvės užims 37

AVALŲ TAISYMAS
Pas

-'miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui!iiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3  

| VISOKIA APDRAUDA Į

Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
: tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
: sokios Apdraųdos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- Ę 
: miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). į

P. P. MULIOLIS I
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

: ir Apdraųdos Agentūra i
: 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 = 
-jillilliillliiiilliiiiliiiliillilllllllllllllllilllillililllillliiliiiiililiilliilliiiiiiiiiiiiiiliilli^

CAVALLE
PAG

CALIFORNIA WINE SALES 
4911 Payne Avenue ' Cleveland

i i i UT* I i 11 i • i j tvM H Ui- i Hlįlil i Ui

mus gausit savo batams 
puspadžius

Goodrich gumų dirbtuvė Va
sario 28 d. iš darbų atleido 11 
senų darbininkų, pora iš jų 
yra išdirbusių po 40 metų, ki
ti kiek mažiau. Tarpe atleis
tųjų yra ir ilgametis Dirvos 
skaitytojas Antanas Baraus
kas. Jis be pertraukos išdir
bo toje dirbtuvėje suvirs 32 
metus. Visi paliuosuotieji yra 
suvirš 65 metų senumo. Jie 
gaus senatvės pensijas sulyg 
socialės apdraųdos akto.

Akronietis J. B. gavo laišką 
iš Youngstown, Ohio, nuo sa
vo pažystamo, kuris rašo kad 
ten mirė Kazys Stuplinkevi- 
čius. Jisai Akroniečiams bu
vo gerai žinomas, nes čia ke
letą kartų yra buvęs Lietuvos 
reikalais seniau kai darbavo
si už Lietuvos nepriklausomy
bę. Jis yra daug dirbęs tau
tai ir aukavęs. Youngstowne 
dirbo tveriantis Lietuvių para
pijai. Laike Kun. Alinskio kle
bonavimo su juo susipyko ir 
nustojo veikęs. Abudu beveik 
vienu kartu mirė. Velionis bu
vo jau senas žmogus. Iš Lie
tuvos paėjo nuo Marijampolės. 
Rašo miręs neturte. Jis buvo 
ilgametis Dirvos skaitytojas. 
Ramaus jam atilsio šaltoje že
melėje.

Susirgo B. Šimanskis, gydo
si namuose. Linkėtina jam 
greitai pasveikti. d

Poni Ramoškienė, darbuoto
jo J. Ramoškos žmona, susir
go. Gydosi namie. Linkėtina 
tuoj pasitaisyti. Kalnas.

PARSIDUODA RAKANDAI 
Dining setas, frontruimio se 

is ir virtuvės pečius 
stovyje. 
Matykit

Ohio Opera Association,
Euclid

• VIDURMIESTYJE
landė planuojama užpirkti se
nas dalis, nugriauti senus na
mus ir išstatyti 25 milijonų 
dolarftj vertės apartmentus gy
venimui geresnius darbus tu
rintiems miesto žmonėms, įs
taigų tarnautojams ir tt.

Taip pat artinantis pavasa
riui lengva įsigyti nuosavą na
mą su pagalba Lietuvių Banko

7 Kreipkitės reikale:

į....... .... ...WVM/rtl .... ..... • ..Z**. .... ... % ...........X . A <-• . -Z.-.., . -S/..

Mrs. Peter Lasley, 42-year-old farm wife and mother of Leitchfield, 
Ky., shown in the city hospital at Louisville with the quadruplets born 
to her at Leitchfield. The babes, which were rushed to Louisville, are 
(left to right): John, 5% pounds; Mildred, 4 pounds; Martine, 4 pounds, 
and Beulah, 5 pounds.

Mrs. Peter Laskey, 42 m. amžiaus ūkininko žmona, Leitch
field, Kentucky, sulaukė ketveriukų, vienu kartu gimusių.

gerame 
miestą.
5 vai.

1329 E

General Motors korporacija 
pradėjo jaunimo mokymo pro
gramą kuris yra didžiausias 
kokis kada buvo bandyta Ame
rikos industrijų istorijoje. To 
tikslas yra parūpinti lavintų 
žmonių, amatininkų šalies gy
nimo darbams dirbti.

Kai bus pradėta pilnu saiku 
dirbti Amerikos ginklavimo 
užsakymus, sako G. M. vedė
jai, mes tikimės kad reikalin
ga bus turėti dar suvirš 60,000 
daugiau išlavintų darbininkų 
musų pačių dirbtuvėse.

Jauni vaikinai kurie dar nė
ra kariuomenės amžiaus, arba 
ir užsiregistravę bet nepašauk
ti į tarnybą, privalo j ieškoti 
sau darbo tokiose mokomose 
dirbtuvėse. Pramoks amato 
visam savo amžiui.

į Imtynės 
loliseum, E. 
ar avė., pc«\ 
M vakarus.

4 Sekantį pi,^ 
į/)on George, .E 
pia nebuvo, s 
-son. Pereitą 
Imingai ėmėsi 
į Ted (Kink 
luotas su D

CHICAGA ir apielinkės — 
nuo Balandžio 20.

Toms dienoms kaip pažymė
ta kolonijos prašomos pritai
kyti savo prakalbų laiką.

Prakalbas gali rengti SLA. 
kuopos, TMD. kuopos, Sanda
ros kuępos, arba vietinių vei
kėjų komitetas. Paėmus nu
matytai dienai salę, tuoj pra- 
neškit salės antrašą ir tikrą 
dieną maršruto tvarkytojui.

Prakalbos gali' įvykti Akro- 
ne, Youngstowne, Daytone, iki 
p. Tubelienė važiuos į Michi
gan valstiją.

* f

Kolohijų komitetai prašomi 
susinešti šiuo adresu:

Nors privatinė industrija at
sigriebė ir darbų žymiai pa
daugėjo, tačiau žinovai tikrina 
kad ii’ dar daugiau dirbant ne
gu dabar dirbama, nebus dar
bų pakankamai kad visi iki vie
nam bedarbiai Cleveland© te
ritorijoje ir Ohio valstijoje bu
tų aprūpinta darbais.

Iki vidurio šių metų dar ko
kie 10,000 darbininkų daugiau 
gaus darbus. Iš dabar skaito
mų apie 75,000 bedarbių, ne
daugiau kaip 25,000 bus pašau
kti į privatinius darbus.

Kitiems teks tenkintis vie
šais darbais, šymet Sausio 8 
d. viešuose WPA darbuose dir
bo 20,70.0 darbininkų.

lieta kur suz 
? pravažiuoja 

6824 Suį

Štai dar keletas žymių operos ar
tistų kurie dalyvaus su Metropoli
tan Opera Clevelande, per savaitę 
laiko pradedant Balandžio 14 ir bai
giant 19-ta.

Operos mėgėjai pasirūpinkit įsi
gyti sau bilietus išanksto, gaunami 
Northern 
Union Bank of Commerce, 
ir Ninth, Cleveland, O.

Kainos operoms nustatyta 
visiems prieinamos, po $1, 
$4, $5, ir $6.

Štai kurios operos bus statoma:
Pirmad. vakare, Balandžio 14 — 

MARRIAGE OF FIGARO.
Antrad. vak. Bal. 15 — TRISTAN 

AND ISOLDE. .
Trečiad. vak., Bal. 16 — DAUGH

TER OF THE REGIMENT.
Ketvirtad. vak. Bal. 17 — DIE 

WALKUERIE
Penktad. po pietų

RIR -RUSTICANA ir antra 
LIACCI.

Penktad. vak., Bal. 18 — 
BER OF' SEVILLE.

šeštadienį po pietų, Bal. 
FAUST.

šeštad. vaakre, Bal. 19. 
GOLETTO.

JOHNG.POLTER
, Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

iš lauko ir iš vidaus.
Dabar duokit 
aptaisymo dl 
popieriavimą/ 
atliksiu darbfe greičiau ir už 
prieinamesnę 
ma atlikti v

V' ./C •
7 v '?3C^*°***
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- .. .. .. *.■"

PARSI 
aro geij 

j Lietuvii 
1a del n« 

i norinčiai 
j daugi.'!

i joje: Ii 
] 6820

ŠOKIAI IR y , : 
enktadienio ir

J»- Verbyk 
sav

PAkSIDI 
Dining 1 

ąs ir vii 
grame

D raistin(
V,IŠPILD(

pad Cigarai
i Toiletin

6><is Her<
6045 Broa

I 809 Society for Savings Bldg. ;
I Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

■ Nbrėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- !!
. tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
I įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
į t’erku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo .
• mortgečio. PatarnaVimas išpildymas garantuojama. Kreip- !
I kites į mane telefonu arba asmeniškai. |

ĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiųiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniį

Į Nikodemas A. Wilkelis I

man savo namų 
rbą iš vidaus— 
maliavojimą ir

kainą negu gali- 
asaros metu.

495 East 123rd St
Telefonas IrOtomac 6899

INSURED
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General Motors korporaciji! 
pradėjo jaunimo mokymo pro-j 
gramą kuris yra didžiausiu I 
kokis kada buvo bandyta Ame-I 
rikos industrijų istorijoje. Tol 
tikslas, yra parūpinti lavintą! 
žmonių, amatininkų šalies gy.| 
nimo darbams dirbti.

Kai bus pradėta pilnu saikJ 
dirbti Amerikos ginklavini# 
užsakymus, sako G. M. vedė
jai, mes tikimės kad reikalij. 
ga bus turėti dar suvirš 60,001 
daugiau išlavintų darbiuinij 
musų pačių dirbtuvėse. . ,

Jauni vaikinai kurie dar nė
ra kariuomenės amžiaus, arbi '■ 
ir užsiregistravę bet nepašauk 
ti j tarnybą, privalo jieškoj 
sau darbo tokiose mokomos 
dirbtuvėse. Pramoks amato 
visam savo amžiui.

dailininkus, daininin- 
agentus paklausti ką 
apie Maskvoje daro- 
tą. Ir pabandyk da-

Atėjęs komunistų laikraščio 
reporteris paklausia kurio nors 
švįesuolio, išgirsta 
se dalyvausiu, nes noriu tar
nauti savo krašto žmonėms.”

Kitą rytą jis paskaito laik
raštyje jo vardu pareiškimą:

“Laikąu didele garbe daly
vauti laisviausiuose pasaulyje 
rinkimuose, nes tik mylimo 
Stalino išvaduotoje Lietuvoje 
galių -atiduoti visas jiegas an
ksčiau dvdrininkų ir bankinin
kų skriaustai liaudžiai”....

Yra labai daug Lietuvių ku- 
fie dirba okupuotos Lietuvos 
vienose ar kitose įstaigose kil
niais patriotiniais sumetimais, 
tikėdamiesi savo pasiaukojimu 
gelbėti 
Juk ir 
vietas 
Žydų,
nešanti sunkų kryžių Tėvynės 
vardan, 
pagarbos.

kas dar galima gelbėti, 
taip visur Į pirmutines 
prigrūsta maskolių ir
Tat šie pasišventėliai

rašomi

5,
r Avė.
, Ohio’S

arom £ 
n ir f

įve. t
i »i?

878- t
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DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ' ir in* 
portuotas gyduoles nuo visokią li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisek 
jusio Reumatizmo, nuo įvairi, 
žaizdų, dedervinių, vidurių neva- 

į škinimo, užkietėjimo, kosulio, k> 
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso-7 
kių lytiškų ligų, nerviškumo, »į 
migės ir kitokių. i ■ ' .u l-y

C. Pakeltis Vaistinė
1001 E. 79 St. Cleveland, 0.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitę

ŪŽŠIENYJE gyvenanti Lie
tuviai kartais patiria, o Mas
kvos agentai patys pasistengia 
išgarsinti, kad, štai toks tai žy
mus Lietuvos asmuo (moksli
ninkas, rašytojas, muzikas, ad- 

[ vokatas, gydytojas ir kt.) tar
naująs okupuotos Lietuvos įs
taigoje ir net palankiai išsita
ręs ar parašęs apie bolševikų 
režimą.

Patylrus apie tokį dalyką 
tenka turėti galvoje štai ką: 
Reikia atsiminti į kokias sąly
gas okupuotos ^Lietuvos gyven
tojai yra atsidūrę. Bolševikai 
tankiai siuntinėja pas įvairius 
muzikus, 
kus savo 
jie mano 
mą tą ir
bar pasakyti tiesą kad bolše- 
vikijoje menas tėra tik viena 
iš skaitlingų priemonių Stalino 
vardui liaupsinti! žmogus ima 
rašyti aplinkiniais keliais ir pa
sisako kad jo nuomone, dabar 
bus progra pasirodyti Lietu
viškam menui 16-kos respubli
kų sostinėje. Na, bolševikų re
porteriai prie to prirašo viso
kių- savo niekų, ir išeina kad 
“tik genialio Stalino konstitu- • *
cijos saulei šviečiant galima 
buvo sulaukti nepaprastos lai
mės kada mes su Lietuvišku 
menu pasirodysim didipgoje 16 
respublikų sostinėje, . į kurią 
nukreiptos viso pasaulio pro
letariato akys.”.

Kuris išdrys viešai pareikšti 
kad toks bolševikų agentų nu- 
zalatijimas nėja jo paties pa
rašytas ?. .. .

v 
, Kalbant apie rinkimus, kurie

| buvo pasiuntimui atstovų į zso- 
-iLrvietus ■ Maškvojc, ’ štai' kaip bti- 

.t- na:

yra verti ypatingos

ken- 
taiko 
Pra- 

gerai

SOVIETŲ Rusijoje bolševi
kai, savo negabumais 9 kokią 
nors sritį gaultinai sugriovę, 
už tai visą atsakomybę verčia 
Trockistams ir kitokiems 
kėjams. Šį receptą jau 
ir okupuotoje Lietuvoje, 
dėjo nustumti į prapultį
ištobulintą Lietuvos žemės ūkį. 
Dabar patys pastebėjo kad vi
sos jų “reformos” pasibaigė 
niekais. Reikia jieškoti atgai
los ožių. Todėl pradėjo kaltint 
žemės ūkio komisariatą. že
mės ūkio komisaras yra Mickis, 
Lietuvis, žinomas iš seniau sa- 
lioninis komunistas. Dabar jau 
Miekiui kuriama karštis už pa
sibaisėtiną betvarkę žemės ūky
je. Išradę kaltais pirmutinius 
Lietuvos aukštuosius komisa
rus, apšauks juos sabotažni- 
kais ir ims likviduoti....

Duok žmogui šviesą — jis pat? 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

Skubėkit įsigyti šią naudingą knygą

ves moteris ir paneles į ma- 
likiai įrengtą modernišką

RUBU KRAUTUVE
inkamų vėliausių madų suknių, 
skrybėlių, rųašnelių — viskas- 

jo ir paskiausių pavyzdžių.
• i

is patarnavimas. (10)

AM SHOPPE
Superior Avenue

APDRAUDA j 
?ę suteikti visiems pilnas musų pa- : 
ir praktiškus patarimus reikale vi- j 
Insurance) visai dykai. Todėl pir- : 
egu ugniagesius (fire-monus).

Pastovi Lietuviška Real Estate 
ipdraudos Agentūra

Cleveland HEnderson 6729 j 
llllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB!

:iety for Savings Bldg.
an 1773 Namų KEnmore 4740-W

namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki-T 
pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimu I 
ance reikaluose.
nkines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
as ir išpildymas garantuojama. Kreip* į 
rba asmeniškai.
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įas A. Wilkelis!
Laidotuvių Direktorius
BALSAMUOTOJAS

HEnderson• • 9292

Jis Furniture Co-
:andų Krautuvė
.. i ’ ■ ENdicott 2348

us Lietuviškas Rekordas 
tlcas” ir ‘‘Tykiai Nemunėlis Teka”. 
Pirmyn Choras. Kaina $1.00* -Ld

NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $.1.00

. • .. 1 1 ’ ' * 1 ? ! i

Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų 
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų 
kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės 
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų. 
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos 
alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.

Iki dar jų turim, po $1.00 (persiunti
mui Į kitą miestą reikia pridėti 10c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. 4 Cleveland, O.

Didelis, gausiai paveiksluotas Stfpninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave, Cleveland, Ohio

This soundphoto shows his excellence, Lieut. Gen. Sir Denis J. C. K. 
Bernard, governor of Bermuda, saluting the honor guard of the U. S. 
marines on Tucker’s island during an historic ceremony in which the 
Tucker’s and Morgan’s islands were transferred to the United States 
government for air and naval bases.

šiame vaizde parodoma ceremonijos paėmimo Tucker’s ih 
Morgan’s salų iš Bermudos gubernatoriaus, Suv. Valstijų kon- 
trolėn, kur bus įrengta Amerikos orlaiviams" ir karo laivarris 
stotys, atsargai prieš užpuolikus iš Europos.

'_________ ; i. - - 'i t .

MELAGINGI GAN
DAI VEIKIA

tikėti nebūtiems daly-

žydus dirbclami, jie 
Amerikos žmones se- 
Kai Hitleris Ameriką 

naziai papjaus visus

“Penktakojai ’, arba penkta- 
kolumnistai, kurių pirmiausias 
darbas yra skleisti Amerikoje 
visokius gandus, dirba išsijuo
sę. Jie tuomi nori atsiekti tą 
ką atsiekė jų draugai Lenkijo
je, Danijoje, Norvegijoje, Bel
gijoje, Prancūzijoje piyeš tų 
šalių užėmimą.

Jie gąsdina, baugina, maišo 
žmones 
kams.

Prieš 
gąsdiną 
kančiai: 
užims,
tuos kurie dabar su žydais biz
nį daro, iš jų perka, šitų pa
skalų tikslas yra atgrasinti 
žmones nuo prekia'vimo su žy
dais, išvarymui jų iš biznio.

Apie Amerikos kariuomenę 
jau paleido tokius gandus:

Amerikos valdžia dirbdina 
šimtais tūkstančių grabus lai
dojimui savo kareivių, net ne
turi gana lentų statyti bara
kams. O tikrumoje kareiviai 
žuvę kare nelaidojami grabuo
se, tai ir grabai nereikalingi.

Toliau, eina gąsdinanti gan
dai tarp tėvų, mylimųjų ir šei
mų narių, kurie jau paimti į 
kariuomenę, buk tai stovyklose 
vyrai serga desėtkais tūkstan
čių pneumonia ir miršta.

Anglijoje gandams kova už
vesta tokia: jeigu kas pradeda 
skleisti kokį gandą, tuoj jo pa
reikalauja Įrodyti ar 
tą matė, patyrė.
ką iš kito girdėjo, tai tuoj pa
reikalaujama jo užsičiaupti.

jis pats
Jeigu sako

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. -Ei
na du kartu į mėnesį. Kaint 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit viens 
numerį pamatymui.

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

ArNoriGyventlOOm?
Jei taip, tai įsigyk naujai išleistą knvgą

GERA SVEIKATI IR ILGAS AMŽIUS 8E VJUSTS
Knyga susideda iš 170 pusi., kūliuose aprašo kaip prailgyti žmogaus ahižių.

4 1 -------------- Ji duodasi--------------

DOVIO! Prie Am. Lietuvio Prenumeratos » *■ itt ■ 1 fB B Amerikos Lietuvio Vrenumernta Suv. Valstijose S- metama

Jei dar neskaitai Amerikos Lietuvio, tai užsirašyk ŠIANDIEN, 
arba gauk jam vieną naują skaitytoją ir prisiųsk $2.00, ir už tą 
pasidarbavimą Tamstai bus pasiųsta viršuj minėta KNYGA DO
VANAI. Iš tos knygos tamsta ar Tamstos draugai, išmoks kaip 

’ prailgyti savo amžių iki 100 ii’ daugiau metų.
Be to dar, kiekvienas NAUJAI užsirašęs Amerikos Lietuvį gaus 
DOVANAI GRAŽŲ SIENINĮ KALENDORIŲ su užrašu: Laisvę 
Pažinę Vergais Nebūsim. Visais reikalais, rašykite:

. AMERIKOS LIETUVIS
14 VERNON STREET — WORCESTER, MASS.

LOZORAJTIS
SVEIKINA

NAUJAS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS 

. KANADOJE

paSiu metų Vasario mėnesį 
sirodė naujas • mėnešinis, Lie
tuvių kalboje, Kanadoje,' lei
džiamai laikraštis, pavadintas: 
“Nepriklausoma Lietuva”. Lai
kraščio leidėjų obalsis: už iš
laisvinimą Lietuvos, už ištiki
mybę Kanadai, už santarvės 
pergalę.' Tai yra daug ir vis
kas pashkyta. 1 ’

Įžangos žodyje laikraščio lei
dėjai paaiškina tokio laikraščio 
būtiną reikalą ir ten pat nuro
do kad tokio lakraščio' pasiro
dymas neturi1 tikslo ir negali 
atstoti
spaudą, kuri į liglšipl, taip gra
žia^ pasitarnavusi Kanadiečiams 
Lietuviams, “Nepriklausoma 
Lietuva” reiškia viltį, kad A- 
merikiečių Lietuvių spaudą ir

Lietuvos Atstovo Romoje Lais- 
kas Amerikiečiams

šių nietų Vasario šešioliktos 
dienos — Lietuvos Nepriklau
somybės — šventė bus minima 
Lietuvai esant; priešo okupaci
joj. Taįčiau, nors Lietuvos že
mė ir yra kląstingai užkariau
ta, Lietuvių Tauta nėra nuga
lėta. Tiek savo tėvų žemėje, 
tiek už jos ribų Lietuviai yrą 
vieningi Teisybės, Laisvės,'Ne
priklausomybės troškime. •

' • - f. ■ ■ ji’?
Jus, atstovaudami , Jungtinių 

Valstybių ■ .Lietuvius, yisądos 
jautriai atsiliepiančius į savo 
senosios “ 
sistojote 
patrijotų 
Lietuvos 
statymą, 
lausomybės 
Jums širdingų pasveikinimų ir 
karštų linkėjimų pasisekimo 
Jūsų patrijotiniame, teisinga
me, istorinės reikšmės darbe.

Vienybė, pasiryžimas kovoti 
už kilnų tikslą, pasitikėjimas 
Nepriklausomos Lietuvos bylos 
šventumu bei laimėjimu, teva
dovauja ir toliau Jūsų ir Jūsų 
atstovaujamų organizacijų žy
giams.

Tėvynės ‘reikalus, at- 
pirmoj eilėj garbingų 
pasiryžusių kovoti už 
Nepriklausomybės at- 

Artinantis Neprik- 
Šventei, .siunčiu

RAUDONOJO KRYŽIAUS VAJUS PRADE
DAMAS - PAREMK1T!

žinomu obalsiu, “Laikykime 
Raudonąjį Kryžių Pasiruošu- 
Prisidėkit Dabar!” 17,000 vy- 
moterų, Raudonojo Kryžiaus

Amerikiečiu Lietuviu

Lietuvos okupacija pažeidžia 
ne tik Lietuvių Tautos teises 
bei interesus. Ji pažeidžia ir 
stato pavojun taip pat ir tuos 
dėsnius, kuriais yra pagrysta 
civilizacija.. Padaryta Lietuvai 
neteisybė turi būti atitaisyta. 
Ji bus atitaisyta, 
vėl laisva.

Prašau priimti

Lietuva bus

mano labai
.nei xxucviu 4a\(Uuvxi£ w

ateityje busianti įkaitomą , Lie-j aukštos pagarbos pareiškimą.
tuvių Kąnadoj.e,,.ne^, naujagi
mis busiąs redaguojamas, “sro
vinio pakantumo” dvasioje. Tai 
labai graži rekomendacija. “Ne
priklausoma'Lietuva” busiąs vi
sų Kanadiečių laikraštis, išsky
rus komunistus.

Laikraštis 
22 puslapių, 
skoningai leidžiamas, visai pa
doria Lietuvių kalba. Pirma-, 
me numeryje yra patriotiniai-: 
politinių straipsnių ir poezijos ( 
ir jumoristikos ir spaudos bei į 
įvykių apžvalgos.

Laikraščio
$1.00. Leidžia 
tuvių Taryba. 
40, 324 Queen 
to, Canada.

“Nepriklausomai Lietuvai”, 
reikia manyti, pavyks išaugti 
Į didesnį organą. Gražios pas
tangos sveikintinos. Bravo, Ka-i 
nadiečiams.

Šia proga pažymėtina, kad j 
Kanadiečiai Lietuviai, Lietuvos 
Generalinio konsulo p. ,Grant- 
Suttie, labai rūpestingai užjau
čiami, globojami ir paremiami. 
Reikia manyti ir šis kilnus su
manymas, leisti laikraštį neap
siėjo be jo padrąsinimo ir pa
ramos. Tai konsulas tikrai 
daug Lietuvai nusipelnęs.

(pasirašęs) S. Lozoraitis.

žurnalo" formato,
įvairaus turinio,

kaina metams 1
Kanados Lie- 

Antrašas: Box 
St-, W. Toron-1

LIETUVOS bolševikų spau
da rašė kad Lietuvoje veikia 
Įvairus plėšikai pasivadinę iš 
Maskvos atvykusiais . komisa
rais ar GPU agentais. Nužiū
rėję kokioje nuošalesnėje vie
toje viensėdiją, banditai, net 
dienos metu, atvyksta pas ūki
ninką daryti “kratą”, žmonės 
taip įsibauginę komisarų ar tų 
GPU šnipų, kad net nedrysta 
pareikalauti parodyti jų doku
mentus, o banditai Visada pa
sivadina GPU agentais ar ko
misarais. Buvo atsitikimų kur 
tokias kratas darė raudonar
miečių uniformose banditai. 
Banditai tarp savęs kalbasi 
Rusiškai.

• LEDŲ lietus šioje šalyje 
yra buvęs kur ledaį krito .svė
rę po pusantro sVabo sunkumo 
ir aplinkui buvo Jį) colių. Tie 
ledai užmušė žmonių ir galvi
jų, daugybes sužeidė.

narių, jeigu no- 
pravesti plačiai 

Kryžiaus pfo-

jau ruošėsi prie

Jau 
Savo 
sį —• 
rų ir

I savanorių, pradėjo vajų gauti kuo- 
| daugiausia narių įstoti į Člevelando 
Skyrių, negu kada nors buvo įsto
ję. Šį metą vajus tęsis iki Kovo 
29 dienos, ir numatyta kad turės 
huti gauta 175,000 
rimą pasekmingai 
užvestą Raudonojo 
gramą.

šio Vajaus vadai
darbo per porą savaičių, rinkdami 
darbuotojus savanorius ir paruošdą- 
mi jiems darbo planus.

Amerikos Raudonasis Kryžius yra 
pusiau-valdiška organizacija. ’ Su
lyg Kongresionalio Čarterio - išduoto 
36 metai atgal, Raudonasis Kryžius 
no tig privalo bet turi išpildyti tam

tikras obligacijas link šios šalies 
žmonių, kaipo organizacija pasiau
kojus dirbti mielaširdystės darbą ir 
gelbėti kenčiančiai žmonijai.

Ta organizacija yra gal but tie
sioginis ryšys tarp aktyvėje tarny
boje esančių vyrų ir jo šeimos na
mie. Raudonasis Kryžius tarnau
ja ne tik šiaip visuomenei bet visa- • 
da yra gatavas pašaukimui Kariuo
menės ir Laivyno, kiekvieno vete
rano ir įvairių šeimų likusių namie/ •

Gausus
Kryžiaus 
apsireiškė 
met stojo
padarinius paruošti 
lando moterų.

padidėjimas Raudonojo 
veikimų praeitais metais I 
savanorių skyriuje, kuo- 

į darbą mėgsti ir kitokius 
12,000 Čleve-

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva” 

lanky?

"Dabar jau 
busiu atsargesnis NNSS^.;?: < :: *S

aš 
jau 
už-

“šie dideli uždarbiai negalės tęstis visados. Pereitą kartą 
praradau savo darbą, ir neturėjau banke pinigų, Dabar 
esu atsargesnis . . kas savaitę pasidedu gerą dali savo 
darbio į Society for Savings.”
Nepraleiskit šios progos susidaryti sau atsargos fondą. Pra
dėki! savo taupymų sąskaitą su Society dabar.

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL

PR. KUNCA1TIS
Savininkas ir Kepėjas

e o

Telefonas WAshington 3227

Skani , Lietuviška Ruginė Duona, šviežia 
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatėm tiesiog į namus,

balta Duona, visoki Pyragaičiai, 
sulyg pareikalavimo.

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 1
- - *. /

Reikale telefonuokit, arba parašykit mumi_už 1c atvirutę, 5
'linillllllIllliliiilimiBiiilgffiftSSaiHIlIlIIIlIlIlJlllllIlllllllllIlUlllllllIlIUUIHhmilIlUllllHIUtlllIlIllIimiUlILHr'
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VYTAUTO. F. BIELIAJAUS LIETUVIŲ BALETAS DUOS 
ŽAVEJANTI PROGRAMA CLEVELANDE -

GAME OF SERIES
By GEO. C. VENSLOVAS
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In a
from flie first t&ot of the 'refetėe’s 
whistle,. until the final shot of the 
gun the Liths nosed out the very 
tough Zumbėraks outfit by 
score of 24 r to 21. Very 
scoring was done in the
stagės of the game, the respect 
the players had for their oppon
ents was shown by the fine de
fensive playjng of both teams. At 
the end of the first quarter both 
teams were tied at 2 all, at 
half-way mark Liths were in 
lead by the score of 11 to 8.

The r^st of the teams got 
ing the intermission seemed to 
done the Zumberaks more good 
the Liths. In the very first
minutes of the second half the Zum
beraks got two field goals and 
two tosses from the foul line, while 
we were only getting one field goal 
gave them a slight edge,
short lead, but they didn’t 
this lead very long, 
got another field goal and free toss 
to give us a lead of 16 to 14 at 
the end of the third quarter.

In the final quarter the 
garnered 8 more points and 
the Zumberaks to 7 which 
the final ' 24 to 21.
ball game played by two Clubs. 
At this writing we’re on the eve 
of the second contest, the Liths

move-
Belia-

tfi

pa del 
nikporinč! 
Gin'..M
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Toilet!
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Štai tas Dirvos žadėtas Clevelando visuomenei “Surpraiz” po Velykų, Bal. 27, Lietuvių salėje

Dirvos redak-
Vytautas F.

šį pirmadienį 
cijojė apsilankė 
Bieliajus, Lietuvių baleto va
das, iš Chicagos, ir tapo pasi
rašyta sutartis partraukimui 
i Clevelanda, Lietuviu salėn tu 
žymių šokikų.

Tas perstatymas bus Lietu
vių salėje sekmadienį, Balan
džio (April) 27. Apie tai bus 
plačiau pažymėta vėliau.

Kaip Dirvai pavyko Vutauto 
Bieliajaus artistų trupę gauti?

Jau kelinti metai tie žymus 
Chicagos Lietuviai šokikai pa
vasariais važiuoja į Washing- 
toną, dalyvauti ten rengiama
me Tautinių šokių, Festive. 
Dirva kas metas norėjo juos 
‘/‘pagauti” ir parodyt* Clevelan- 
dui' tuo pačiu laikyt* bet nebuvo 

. galimą laiku sužinoti kada jie 
į W "Aną
pavasarį jie gryžo per Cleve
landa, visa jų grupė aplankė 
Lietuvių Darželį ir pažadėjo 
kada nors atvažiuoti ir į Cle
velanda duoti programą.

Štai dabar, mums teko patir
ti kad jie į Washingtona' va
žiuos į šio pavasario šokių Iš
kilmę, Balandžio pabaigoje.

Tuoj pradėjom susirašinėti 
su p. Bieliajum apie galimybes 
jų į Clevelanda užsukimo prieš 
važiuojant į Washingtoną. Jis 
sutiko.

Kadangi p. Vytąutas Bielia
jus važinėja po kolegijas ir 
universitetus ir kitas moksli
nes įstaigas su tautinių šokių 
lekcijomis ir paskaitomis apie 
šokius, šiomis dienomis jis at- 
vykO; į Alliance,; Canton ir ki
tas, vietas Ohio valstijoje, ir 
apsilankė Clevelande. Su juo 
važiuoja ir kitas šokikas, jo 
pusbrolis Kazys Dūlys.

Ponui Bieliajui atsilankius į 
Dirvos, redakciją, baigta suda- _____ Į_____

ryti su juo sutartis del Lietu
viško Baleto Clevelande pasiro
dymo.

Taigi, kai Dirva porą kartų 
minėjo kad rengia Clevelandie- 
čiams “surpraizą”. štai tas 
‘surpraizas’. Manom kad publi
kos užsipildys salė kupinai, ir 
kad visi norės matyti tą nepa
prastą perstatymą. Išanksto 
perkantiems tikietai bus papi
ginti;

LANKYSIS LIETUVIS
SPORTO MILŽINAS
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George J. Matowitz, 
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IŠVAŽIAVO J/NEW YORKĄ
Karpiaujį^lSalasevičiai išva

žiavo ayį^mobiliu Į New Yorką 
Ja lyguti Prez. Smetonos pri- 
ėrfanno bankete, kuris įvyko 
keVirtadienį, Pierre Hotel.

Gryš atgal į Clevelanda. apie 
šeštadienį ar sękmadienį.

KETURI UŽMUŠTI
Kovo 8 d. vakare -važiuojant 

automobiliu per geležinkelio bė
gius E. 53 st. prie Št. Clair av,. 
užmušta keturi asmenys, kai 
ant jų užvažiavo pašto trauki
nis, 
po 6 
mas.

Tas skerskelis vakarais 
vai. nėra sargo saugoja-

• RADO NUŽUDYTĄ. Su- 
gryžus į namus po apsilanky
mo pas draugus, sekmadienį 
po pietų tula Bessie Harris, 
nuo Central avė., rado 
dukterį; 23 m. amžiaus, 
subadytą ir nužudytą, 
ja ėmėsi jieškoti vyro 
prie jos gretinosi.

savo 
peiliu 

Polici- 
kuris

• DU SUDEGĖ. Ant Folsom 
st. sudegė namas, kuriame ug
niagesiai rado dviejų žmonių 
likučius. Gaisras baigtas ge
sinti vidurnaktį pirmadienį.

STATO DIDELES 
DIRBTUVES

turi

Mirtinos ne- 
padvigubėjo ir žymiai 
tų nelaimių nuostoliai, 
nelaimių padaugėjimas 
paeina nuo didesnio au-

Clevelando gyventojai 
atsargiau vaikščioti ir važinė
ti. Padidėjęs veiklumas musų 
mieste, nelaimei, apsireiškia 
žymiai padidėjusiii trafiko ne
laimių skaičium’, 
laimės 
pakilo 

■ Tas 
dalinai
tojnobilių skaičiaus naudojimo. 
Pereitų metų gale miesto gat
vėje buvo 170,000 daugiau au
tomobilių negu pereitą vasarą, 

•o Šių metų pradžioje 
čius dar padaugėjo.

Tai yra priežastis 
trafiko susigrūdimo
Daugiau automobilių naudoja
ma įr jie išvažinėja daugiau 
mylių.

Važiuotieji kaip ir pėkstieji 
privalo vartoti didesnį, atsar
gumą, tas padės sumažinti žu
vimų skaičių 
kie pasidaro 
mušimais.

jų skai-

didesnio 
gatvąso.

ir nuostolius 
automobilių

As thė first President 
ia from April 4, 191.9, and the pres
ent (fourth) President since Dec. 
19, 1926, that; is, since the forced 
resignation of; the Grinius Govern
ment, President Smetona as Com- 
mander-in-Chief of the country’s de
fense forces enjoys the full support , 
and confidence of the army. Natur- ' 
ally, there were opposing parties, ; 
particularly since the Dec. 17, 1926 
event' but thei President was succes- Į 
sful in making a satisfactory modus • 
vivendi with them. For all of these j 
reasons President Smetona is recog
nized as 'a great stabilizing factor , 
in domestic politics.

The finn stand for the recovery1 
of the Vilnius Territory which was į 
occupied by Poland in 1920 after the ' 
breach of the Suvalki Agreement,; 
his cautious but. straightforward pol-. 
icy in the matters of Klaipeda (Me
ntei) Territory, over which much 
agitation appeared in the Nazi press,- 
made him still more popular in Lith-j 
tiania.

On November 14,. 1938, Mr. Sme
tona was re-elected President of 
Lithuania for the fourth time. 1

On June 15, 1940, the day of So
viet Russian invasion of Lithuania," 
President. Smetona, signifying his. 
country’s protest, went abroad to I 
work for the liberation of his be-' 
loveli country, Lithuania.'

diploma of a jurist, Smetona, wish
ing to serve hrs" native • country, of the newly restituted 
Lithuania, did not seek a govern-1 Lithuania, and in 1926 
ment office ' as that \vould have elected Prėsidentj by the 
meant going as far as Siberia. In-1 in office at the present 
stead, he chose to practice law in 
the City cf Vilnius, the historic cap
ital of Lithuania and the center of 
Lithuanian renaissance. Later , he 
abandoned- his law practice and*be
came connected with a local bank, 
at the same time became one of 
the pioneers among 
intellectuals for the 
'nomy for Lithuania, 
several societies and
deal of time eclitiiig and contribut
ing to the Lithuanian press which 
in 1904 was again allowed to use 
the Latin characters, once banned 
by Russia. Antanas, Sihetona .vei-y 
shortly rose to the position of the 
most outstanding ■ publicist and soon ’ 
became the founder and editor of 
his own> paper- with .nationalistic 
and conservative leanings. He also 
fought with . determination Russifi
cation and Polonization tides.

When in 1905 thę great Lithuąn- 
ian Convention (Seimas) gathered 
in Vilnius,. Antanas. Smetona 'ap
peared as one of the strongest lead
ers of that Corivehtioi; advocating 
the cause- of Lithuanian autonomy 
free from Russian absolutism. - "

When the Wjorld -War broke out,- 
Antanas- Smetona Remained in his 
btiloved city • of .Vilnius and during 
the German military -occupation he 
edited the only Lithuanian paper, 
“Lietuvos Aidas”. • JJc became the 
Chairman of the Lithuanian .Na
tional Council (Taryba) and on Feb. 
16, 1918, he signed the Declaration 
of Independence together with 19 
other members of the Taryba in 
the Citv of Vilnius. * ■■ . 1 » J- f

IR DARBININKŲ ŽIN
Nori Išvengti Angį 

kasių Streiko

New York. - Angli 
šių unijos vadai sutarė 
apšaukti angliakasių s 
ko po Balandžio 1 d., 
gu nebus sudaryta na 
sutartys. Tos sutartys 
ima 120,000 angliakasii 
Appalachian kalnynų i 

Tas neapima apie i 
000 kitų angliakasių Ą 
lachian kalnynų kasyki 

Angliakasiams nori į 
ti po $1 mokesties datų 
į dieną.

Mr. Be- 
of danc-

Djince

PHONE: ENdięott 4486

LITHS WIN OPENING' (Reprint from Saturday, March 
Alliance Review)

Lithuanian Artist 
Dances in Alliance, O
V. T. Beliajus, noted Lithuanian 

dancer, demonstrated to Mt. Union 
students and visitors Friday after
noon at oMrgan Gym that one of 
the most important factors in 
ing is co-ordination.

With a flexibility and hand 
ment that is rarely seen, Mr.
jus gave and exhibition of Oriental 
dancing. In his opening dance cal
led “Carry Me Back to the Desert,” 
he showed an Arab traveling through 
the desert and the things he saw. 
The dance pictured the camels, and 
the shepherds as they herded their 
sheep and played heir flutes. — 
‘Bring Me Glad Tidings” 
theme of his second dance 
an appeal was made to a 
bring the glad tidings.

Previous to. his dancing, 
liajus gave a brief outline
ing ąs a sign language. ’ 
steps are not the result of accident 
but arė inspired by a particular in
cident or a national heritage. In 
Hawaiian dancing the hand move
ment represents the waves as they 
approach the shores of the island. 
Another form of dancing in the East 
particularly in India, has no motion 
below the hips. It characterizes the 
people as being as firm as the earth 
itself. The hand movement gives 
an imitation of the snakes which 
are held sacred by the people'. 
Spanish dancing is influenced most
ly by historic incidents, and the 
women who, according to Mr. Belia
jus, are extremely vain refute the 
argument of “middle age” by con
tinuing the very active dancing.

A large part of ’ the afternoon 
was devoted to European and A- 
merican folk dancing in which the 
students took active painei pati on. 
Mr. Beliajus -will be at ‘Open House’ 
for college students at Dr. C. B. 
Ketcham’s Sunday afternoon and will 
give a brief history of dancing. 
Mr. Beliajus came to Mo^pt Union 
campus under the sponsorship of 
the Women’s Athletic 
and the Y. W. C. A.

o
Mn Beliajus 
with.. Mr. K.
<at a Dirva. celebration 
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Lietuvis milžinas atletas Al 
Bložis, studentas Georgetown 
Universitete, Washingtone, vi
soje Amerikoje išgarsėjęs sa
vo atletiškais darbais studentų have one ?in, and one to go, the 
tarpe, atvyksta į Clevelanda ir 
dalyvaus šį sekmadienį, Kovo 
16, Arenoj, ant Euclid Avenue. 
Jis dalyvauja Knights of Co
lumbus organizacijos rengia
mame sportininkų sąskridyje.

Al Bložis pasižymėjęs dau
gelyje sporto šakų, 
nariu Hoya futbolo 
kuri per du metu 
tik vieną kartą. ’ i

Jisai, tik savaitė laiko atgal 
dalyvavo New Yorko kolegijų 
studentų sporto kontestuose ir 
sumušė visus iki šiol esamus 
vidaus žaidimų rekordus meti
me 16-kos svarų sunkumo 
sviedinio, kurį numetė 56 pė
das, 6 colius. Joki^iki šiol pa
saulyje buvęs vyras nėra pa
daręs didesnio rekordo.

Kitas pragarsėjęs milžinas, 
studentas Jack Torrence 1934 
metais buvo numetęs tokį pat 
sviedinį 
mo.

Bložis 
aukščio 
svarus.

Jis yra 
komandos, 
pralaimėjo

56 pėdas, 1 colį

yra 6 pėdų, 6 
milžinas, sveria

tolu-

colių
245

• LIGONINĖ BEPROČIAMS. 
Ohio Valstijos Gerovės direk- 
toriatas išnuomavo Clevelando 
vidurmiesčio srityje ant. Pros
pect' avenue namą kariame už
laikys, apie 250 protiškomis, li
gomis sergančiųjų šios srities 
žmonių. Tuomi, sako, sutau
pys apie $150,000 metuose. Ta 
įstaiga paimama nuo Bal. 1.

Euclid, Ohio, į tą miesto kra
štą kur yra nauja Lietuvių pa
rapija, darosi svarbus šalies 
ginklavimo paruošimų ir dar
bų centras. Ten, kaip praneša 
v?etcs Amerikoniška spauda, 
bus išstatyta naujų dirbtuvių 
už virš 30 milijonų dolarių.

Jau statoma Addressograph- 
Multigraph 8 milijonų dolarių 
vertės dirbtuvė, kur bus išdir
bama šoviniams ir torpedoms 
patronai.

Apie Balandžio 1 d. pradės 
statyti naują dirbtuvę Thum- 
pson Aircraft Products, Ine.

Chase Brass & Copper ' Co. 
praneša jog ims statyti didelę 
16 milijonų dolarių vertės dir
btuvę prie savo dabartinių dir
btuvių. Ten dirbs šoviniams 
gilzas ir kitas panašias reik
menis. ,

Taip pat rytiniame miesto' 
krašte statoma ir didinama, ki
tos dirbtuvės. Visoms, joms 
reikės desetkų tūkstančių dar
bininkų. Euclid priemiestis ir 
Clevelando rytinis šonas padi
dės žymiai, darbininkams rei- 

gyvenamų namų. .

• ALKOHOLIS IR UGNIS 
nesutinka. x Viena jauna mote
ris, ant E. 66 st., išsitrynė sa
vo odą alkoholiu ir tuoj, po to
kio masažo sumanė- užsirūky
ti cigaretą. Alkoholis užside
gė ant jos kūno ir ją gerokai 
apsvilino. Reikėjo nuvežti į 
ligoninę prižiūrėjimui.

Zumberaks with their backs to the 
wall, are going to fight hard to 
make this series go the limit while 
the Liths are just as determined 
to take two straight. Box 
of first championship game.

LITHUANIANS t
Mažeika, F._ '
Šakenis, F. 
Minotas, C. 
Barzdaitis, C. 
Dubix, G. 
Miliauskas; G.

TOTAL'

•/MIESTO Tarybos finansų 
komitetas nutarė skirti $60,000 
parupinimui miestui reikalin
gų trafiko kontroliavimui reik
menų, sumažinimui trdfiko ne
laimiu.

score

T.P.
4
2

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gai; platinkit jų tarp savų.

''QECDEaaaicBiBūaQEDDaniiiED3iEC9iaD3QasaeDEBiici;aflasiiiBiaBiiiaeiEooaaaQiiiianiiig.

- Made To Measure -

ZUMBERAKS 
King, • Fi 8 
Bosetin, F. 
Miljewovic, C. 
Pickett, G. 
Paris, G. 
Latkbvi; G.

TOTAL

T.P.

Here

Association

. NOTE: 
a contract 
to 
at

appear 
a date

has signed 
S. Karpius

SPRING suits
: - TOPCOATS

Made to - your individual measure
oln -styles you prefer and (th(* patterns-you like tire best.

Order Now for Easter

16-95
and 18.95

22-50
< and 27.501!

Cleveland, 0. — Co 
gan-McKinley plieno d 
tuvėse priklausančiose 
public Steel Corp., pn 
da ■ apsireikšti ADF. ir 
I. 0. vadų pastangos gs 
tų dirbtuvių darbininku 
savo pusę. Prasidės ka 
ta kova iki kuri pusė 
ims viršų.

Plieno ir geležies dari 
pakilo iki 98 nuoš — pas.

READY TO
WEAR TOPCOATS

je eilės metų.

1 Lithuanian Star
Out of the horizon of one-time ob

scurity now shines the brightest 
star in track athletics. The star 
is Lithuanian Al Blozis of George- 
twon. Wash. Big Al can heave 
the shot put farther than any oth
er living man, and will’ be one of 
the “big names” to appear at the 
track meet at the Arena, Sunday, 
March 16th.

The Georgetown athlete, who is 
a star lineman on the great Hoya 
football team that lost but one game 
in two years, comes to Cleveland 
fresh from his record - breaking 
triumph at New York last Satur
day where he shattered all existing 
indoor world records with a heave 
of 56 feet, six inches in the 16-pound 
shot put.

BRAZIS BROS. CLOTHES
6905 Superior Avė.

6122 St. Clair Ave. > ę 15602 Waterloo Road
Open Evenings till 7:30 P. M. ---------1

Specialis Pasiūlymas Moterims

THE ADTOSON & SUPERIOR 
DRESSSHOPPE.

1302 Addison Road
SU ŠIUO SKELBIMU IR 39c MOTERYS GAUSIT 

69c vertės porą kojiniŲ-panČiakų, keturių siūlų darbo. 
Ateikit tuojau pasinaudoti šiuo Specialiu Pasiulymu.

■. Streikai. Visoje šalj 
šios savaitės pradžioje t 
vo išplitę streikai 32 dh 
tuvėse, kurios turi valdži 
užsakymus.

Streikai apima nuo ši 
tų iki tūkstančiu darbin 
kų.

th e 
for

his 
and, 
par- 
ma
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Į Lietuviška Didele IŠdirbyste fO

New Yorke tebesitę 
autobusų šoferių ir dai 
ninku streikas. Taiky 
pastangos neduoda pas 
mių.

■Streikuoja apie 4,000 
sų aptarnautojų.

., TO NEW YORK
Mr. and Mrs. K. S. Karpius

Mr. and Mrs. G. Salasevice have 
niotored to New York tę attend 
the banquet held in honor of the 
now exiled President Antanas Sme- 
to.na of Lithuania. President Sme
tona has arrived in this country as 
one step around the world to work 
for the liberation of Lithuanian.

and

GEROS ANGLIES? ' <•-«- 'I 4 -
•' - i ■ šaukit
\ GArfield 2921

Komer Wood & Coal Co.
14Q9 E. 92nd Street

-» -> DIED, i j . . s, >; O fąOgMichael Parselunas of 6512 
Rogers Ave., died ;March 8th. 
Age 53 .years. (Rpjnains at Del
la Jakubs Funeral Home. Fun
eral Services, TuxSuay^ , March I 
11 th, ait 9- a. h}.j $t.r George’s 
Church. Burial, Calvary Cem
etery. •. . , .

Left, wife, Magdaline. 5 step 
sori ; John, PeteY, Frarfk, ■ Stan
ley and Joseph. 2 step daught
ers ; Helen and Anna. Della 
Jakubs was the Funeral Direc
tor.

f L1 ( f ' t
, v gąjima gauti, pas 

D-RĄ'MATULAIT) 
™ > U (Lait)

7829 Euclid Avenue
CLEVELAND, OHIO

Gymnasium. He complet- 
High School education at 
and Jelgava Gymnasia with 
While in his senior year,

A Biographical Sketch of

Pres. Antanas Smetona
PRESIDENT Antanas Smetona 

was born on August 10, 1874, in the 
little village 'cf Užulėnis, Ukmergė 
County, Lithuania. His parents, 
Jonas Smetona and Julė Smetona,- 
nee Kartanaitė, were farmers of 
very liniited means, owning a farm 
of only 10 hectares, about 25 
acres. They were quite cultured 
and spoke several languages.

Moderate circumstances taught 
Antanas Smetona self-reliance; pa
rental influence inspired him with 
a yearning for kowledge and 
beautiful countryside a craving 
beauty and culture.

Antanas Smetona acquired, 
primary education at home, 
regardless of the fact that his 
ents. were unable to help him
terially, he managed to educate him
self and was able to enroll in the 
Palanga 
ed his 
Palenga 
honors,
.young Smetona exhibited his char
acter as a fighter for the Lithuan
ian cause. In those days, the pupils 
of a Gymnasium of all nationalities 
were compelled to say their pray
ers in Russian and not in their na
tive tongue. Young Smetona pro
tested and demanded that the stu
dents be allowed to say at least 
their morning prayers in their na
tive language. For this action he 
was expelled from school.

Later, while studing law at the 
University of St. '/Petersburg, An
tanas Smetona was ’active also in 
various student societies/ and was 
strongly in favor of the autdno- 

imous rights of the University vs. 
‘ autocratic and bureaucratic char
acter -of Russian fiohooling. For 
his oppositionist activities, he was 
arrested sėvbral .times and was in
terned for a year in Vilnius^

i After graduating from the Uni
versity cl St. Petersburg with the

FARMERS POULTRY MARKET
• i v 4 )•

: Poultry for all occasions:
‘CHldKENS, DUCKS, GEESE, TŪilKEYS, * arid EGGS * 
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius.

Cor. S uperior and E. 43 St.

(39)
ENd. 5025

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI ; 
' SAVO LANGUS SU ž

Naujais Shades ir Venetian Blinds
Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina. :

- STATE WINDOW SHADES
HEnd. 2149. • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Pav. i
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Automobilių Kovo mė 
šio bėgiu bus padirbta,' 
ko žinovai, virš 500,000 
1940 m. buvo pagami 
Kovo mėnesį 440,323 ai 
mobiliai. 1937 m., kai d 
bai buvo atkiutę, Kovo- 
automobilių buvo pagan 
ta 485,102.

bejzess

GALUTINIS SEZONO PABAIGOS'

Išpardavimas
• j ■’ Jau prasidėjo! , ’

štai Jūsų Paskutinė Proga šiuo žiemos laikotarpiu*

APSIPIRKTI SUTAUPANT PINIGUS
< ; • : ' s i t• (,f ; 1 , .

Mes,turim padaryt vietos Naujiems'Pavasariniams 
i . prekėms- kurios jau atsiunčiamos —

VYRAMS -. VAIKAMS
Rūbų, Visokių Devejamų Reikmenų

1 '■ ; • 1 ■ • • • į t ■ ■ ųst

Kelnių Naujausių Skrybėlių
ŽYMIAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS!,

DYKAS GREBN STAMPSiu 'kožnu pirkiniu. QYKAI
J .- 7 Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

THE KRAMČR & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

ANGLAI GRĄSINi 
ROMAI .

Roma. — Britų vyri 
sybė įteikė Italijai peri 
gėjimą nekliudyti Gra 
jos sostinės Atėnų, nes 
glijosjėktuvai pradės b 
barduoti Romą, kuri 
šiol išlikus nepaliesta.

ANGLAI sutiko peri 
ti iš Amerikos gabeni 
maistą į Vokiečių ne-2 
tą Prancūziją. Prancuž 
pinigai “užšaldyti” Am 
koje bus panaudoti pi 
mui grudų duonai, gu 
galės būti nuvežti Prai 
zų laivais užsilikusiais 
je šalyje.

Alaska, Suv. Valstijų 
ritorija • šiaurėje, turi 
60,000 gyventojų išsid 
kiusių ant 386,400 ket




