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Lashing torrential rains have made this Los Angeles’ wettest season 
in 48 years. The floods undermined and ripped out half of the Santa Fe 
railroad bridge (shown above) across the Los Angeles river, closing 
streets and highways with landslides. Hundreds of automobiles were 
stalled in floodwater.

Smarkus lietus padarė Los Angeles miestą slapiausiu šiuo 
sezonu bėgyje 48 metų. Potviniai išgriovė ir nuvertė Santa Fe 
geležinkelio tirtą per Los Angeles upę, kalnų nuslūgimai užda
rė gatves ir vieškelius, šimtai automobilių pakliuvo tvane.
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Nori Išvengti Anglia

kasių Streiko

New York. — Angliaka
sių unijos vadai sutarė ne
apšaukti angliakasių strei
ko po Balandžio 1 d., jei
gu nebus sudaryta naujos 
sutartys. Tos sutartys ap
ima 120,000 angliakasių už 
Appalachian kalnynų ribų.

Tas neapima apie 330,- 
000 kitų angliakasių Appa
lachian kalnynų kasyklose.

Angliakasiams n'ori gau
ti po $1 mokesties daugiau 
į dieną.

Cleveland, O. — Corri
gan-McKinley plieno dirb
tuvėse priklausančiose Re
public Steel Corp., prade
da < apsireikšti ADF. ir C. 
I. O. vadų pastangos gauti 
tų dirbtuvių darbininkus j 
savo pusę. Prasidės karš
ta kova iki kuri puse pa
ims viršų.

Plieno ir geležies darbai 
pakilo iki 98 nuoš — pasie
kė aukščiausi laipsni ko
ki kada pasiekę buvo bėgy
je eilės metų.

Streikai. Visoje šalyje 
šios savaitės pradžioje bu
vo išplitę streikai 32 dirb
tuvėse, kurios turi valdžios 
užsakymus.

Streikai apima nuo šim
tu iki tūkstančiu darbinin
kų.

New Yorke tebesitęsia 
autobusų šoferių ir darbi
ninkų streikas. Taikymo 
pastangos neduoda pasek
mių.

Streikuoja apie 4,000 bu- 
sų aptarnautojų.

Automobilių Kovo mėne
sio bėgiu bus padirbta, sa
ko žinovai, virš 500,000 — 
1940 m. buvo pagaminta 
Kovo mėnesi 440,323 auto
mobiliai. 1937 m., kai dar
bai buvo atkiutę, Kovo m. 
automobiliu buvo pagamin
ta 485,102/

ANGLAI GRASINA 
ROMAI

Roma. — Britų vyriau
sybė įteikė Italijai perser
gėjimą nekliudyti Graiki
jos sostinės Atėnų, nes An
glijos.lėktuvai pradės bom
barduoti Romą, kuri iki 
šiol išlikus nepaliesta.

Washington, Kovo 20. — Atstovų Rūmuose vakar 
tapo perleistas $7,600,000.000 kilius, dirbimui kanuolių, 
tankų ir laivų, kad Amerika galėtų tapti “demokratijos 
arsenalu”, iš kur Britanija, Graikija ir Kinija gaus sau 
reikalingų Kariavimui ginklų. Nekurie Republikcnai 
dešimts kartų bandė sumažinti tą sumą, bet nepavyko. 
Keli Demokratai balsavo prieš šį kilių.

Šie pinigai nuskildami sulyg pereitą savaitę priirn- 
skolinimo-nuomavimo bilium.

¥ K-

Washintgon, Kovo 19. — Prez. Roosevelt' paskyrė 
asmenų tarybą, kuri darbuosis kaipo taikintoja dar-

tu

Londonas. — Britų vy
riausybė skelbia kad nazių 
submarinai ir karo laivai 
perplaukė į Aįmerikos pa
kraščius ir Šiauriniam At- 
lantike nuskandino Britų 
kelis laivus.

Tie submarinai ir karo 
laivai matomai veiks prieš 
Britų laivus gabenančius 
Anglijai reikmenis iš Suv. 
Valstijų.

11 ;
bininkų santikių su darbdaviais, kad streikai netrukdy
tų šaliės ginklavimo darbų.

ANGLIJA VĖL SMARKIAI BOMBARDUOTA
- Londonas1, Kovo 20. — Vokiečių lėktuvai per šešias 

valandas šiąnakt darė didžiausi šio meto užpuolimą, už
mušta daug žmonių, Londone padaryta baisių nuostolių.

Be to, Vokiečiai per visą savaitę ištisai darė puoli
mus ant kitų Anglijos miestų.

Britų lėktuvai atakavo Vokietijos karo laivų bazes 
ir kitus strateginius punktus. 1

Britai išsodinę apie 200,000 savo kareivių Graiki
joje, netoli Atienų. Salonikos ir kitų svarbių uostų.

Jugoslavija, Vokiečių verčiama prisidėti prie ąšies 
sąjungos ir leisti Vokiečių armijoms ineiti į jos žemes, 
.girdėdama apie Anglų stiprinimąsi Graikijoje, atsisaki
nėja palinkti į nazių pusę. Hitleris pareiškė buk Jugo
slavija tuoj pasiduosianti Vokiečių įtakon.

Turkija laikosi išvien su Graikija ir Anglija, kas su
stiprina ir Jugoslavijos atsparą prieš Vokiečius.

Britai užėmė svarbius punktus Etiopijoje, kariau
dami prieš Italus. Taipgi atsiėmė Italų užgrobtą uostą 
Berberą.

ANGLAI sutiko perleis
ti iš Amerikos gabenamą 
maistą Į Vokiečių neužim
tą Prancūziją. Prancūzijos 
pinigai “užšaldyti” Ameri
koje bus panaudoti pirki
mui grudų duonai, grudai 
galės būti nuvežti Prancū
zų laivais užsilikusiais šio
je šalyje.

Alaska, Suv. Valstijų te
ritorija šiaurėje, turi tik 
60,000 gyventojų išsidrai
kiusių ant 386,400 ketvir
tainių mylių ploto.

PRITARIA 7 BILIJO
NŲ SKYRIMUI

Washington. — Republi- 
konai kurie buvo priešingi 
Anglijai gelbėjimo biliui, 
dabar pritaria skyrimui 7 
bilijonų dolarių šalies gin
klavimo ir Anglijai gelbė
jimo reikalafns, ko Prezi
dentas Roosevelt pareika
lavo.

Šalies ginklavimo darbų 
direktorius Knudsen sako, 
tie 7 bilijonai ir kiti pini
gai paleisti į darbus ir pa

ruošimą gynimui šalies, tu
rės pakelti darbus 60 nuo
šimčių.

UŽSAKĖ LAIVUS. Lai
vyno komisija jau pavedė 
statybą septynių prekinių 
laivų kurių Š. V. pasiryžus 
statyti 200.

Prez. Roosevelt tuoj pa
reikalaus Kongreso pradė
ti statyti St. Lawrence upės 
kelyje išėjimą į jurą iš Di
džiųjų Ežerų. Tas planas 
buvo Senato atmestas 1934 
metais.

Pradžia Darbo del 7 Bilijonu Dolarių Biliaus

ROOSEVELT RAGI
NA ŠALĮ DIRBTI IR 

LAIMĖTI KARĄ

Washington, Kovo 15. — 
Prez. Roosevelt sakė kal
bą per radio šaukdamasis 
į visą šalį pasiaukoti ir dir
bti už laimėjimą pergalės 
prieš žiauriausius ir bru- 
tališkiausius istorijoje už-

Prezidentas pasakė jog 
“baigta kompromisai ir de
rybos su tironija”, prižadė
jo pagalbą Anglijai, Grai
kijai ir Kinijai, ik i ąšies 
galybė bus sutrata.

Jis pareiškė kad iš Ame
rikos dirbtuvių i demokra
tijos karo linijas eis neri
boti kiekiai laivų, lėktuvų, 
tanku, maisto, kanuoliu ir C ’ 7 v
amunicijos.

Berlinas. — Nazių spau
da aštriai smerkė Roose- 
velto kalbą, ir sakė kad tai 
vra ‘“pavojingas” ženklas 
kišimosi į Europos karą. 
Tas susilauks “griežčiausio 
pasipriešinimo”, rėkė Vo
kiečiai.

KARO LAIVYNUI 
$3,446,000,000

Washington. — Senato 
komitetas užgyrė skyrimą 
S. V. karo laivynui $3,446,- 
006,000 sumos. Tai yra di
džiausias taikos meto pini
gų skyrimas karo laivyno 
palaikymui ir plėtimui. Tie 
pinigai bus pradėta 
nuo Liepos 1 d. Bus 
ma daugiau karo 
lėktuvų ir kt.

Tą sumą atstovų 
užgyrė greitai, be 
gaišavimų.

•Y-

Karo Deepartmentas pa
skyrė dar $24,694,000 karo 
reikmenims. Virš 10 mili
jonų dol. teko Austin Co. 
orlaivių reikmenų dirbtu
vei Clevelande, kiti milijo
nai kitoms dirbtuvėms.

Texas valstijoje bus sta
toma $28,000,000 vertės la
kūnų paruošimo stotis.

leisti 
stato- 
laivų,

rūmai 
jokių

KAUNE įsteigta antra pąr- 
duotuvė kuri tusiąnti atidary
ta ištisą parą, dieną ir naktį. 
Per atidarymą kalbėjo “tova- 
rišč” Gurov, kuris paskirtas 
“laisvos” Lietuvos maisto pra
monės komisariato patarėju. 
Jis pareiškė kad “krautuvėse 
niekad neturi pristigti reika
lingų prekių ir kad pirkėjai 
privalo būti Mandagiai ir grei
tai aptarnaujami”. Paikas da
lykas taip skelbti, jeigu prekių 
nėra, ir nepagelbės laikymas 
krautuvės atdara ištisą parą.

LIETUVOJE jau ir sportas 
nėra savas, jau leidimus rei
kia gauti iš Maskvos sporto 
centro, ir leidžiama steigti tik 
Rusų sporto organizacijos sky
rius. Duoda pasiskirti tiktai 
komunistiškų sporto organiza
cijų vardus: Spartak, Dinanio 
ir -tt.

NUO ŠALČIŲ ŽU/VO 
APIE 100 ŽMONIŲ
Netikėtas smarkus šaltis 

užklupo didelę šalies dalį 
pereitos savaitės pabaigo
je, pradedant nuo vakari
nių valstijų, North Dakota 
ir Minnesota, ir palengva 
slinkdamas į rytus visu 
žiaurumu paglostė ir ryti
nes valstijas. Sniego pū
gos siautė su vėjais kurie 
vietomis švilpė po 85 mylių 
į valandą greitumu.

Šaltis vietomis pasiekė' 
25 laipsnius žemiau 0.

Vakarines valstijas giliai 
užsnigo. To šalčio ir pūgų 
pasekmėje žuvo arti 100 
žmonių.

PLANUOJA POKA
RINIUS DARBUS

Washington. — Naciona
linių Šaltinių Taryba pa
ruošė planą, kurį Preziden
tas perdavė Kongresui,, iš
spręsti bedarbės klausimą 
ateityje, po o kai baigsis 
karo darbai.

Sulyg to plano reikalin
ga numatyti bilijonus 
larių viešiems darbams 
šių metų bėgiu.

KAUNE buvo susirinkus ko
munistų' partijos vadų konfe
rencija, kuri išgarbino “Stali
no saulę” iki pačių didžiausių

Ilgšių, koniVrenčijo-
je “Lietuvos liaudį” atstovavo 
šie vardai: Pozdniakov, įeik 
Meskup, Morozov, Paraščenko, 
šupikov, Rudakov, Gladkov, 
Ivanov, Sovostianov, Nikoia- 
jev, Ozerov, Stendelis, Ruda
kov, Rikalin, Minajev, Guščin, 
Kvaracej ir Michalevskij, Pe
rov, Aizin, Ostrovskiu, Grinev- 
skaja, Pusov ir Komidaitė.

Ho-ŽUDO VOKIEČIUS.
ladijoje visomis pastango
mis , kovojama prieš oku
pantus nazius. Jie užpuo
lami pasalomis, nužudomi, 
sumetami į kanalus. Ran
da taip nužudytų kareivių 
ir civilių. Del to Vokiečių 
karo teismas nuteisė 18 as
menų sušaudymui.

Norvegijoje taip pat na- 
ziai nuteisė sušaudymui 10 
asmenų naikinusių nazius 
okupantus.

Suv. Valstijos įsakė už
daryti Italijos konsulatu- 
ras Detroite ir Newarke.

do- 
še-

S. Valstijų Armijos 
dovybė reikalauja kad 
tų paskirta reikalingi 
nigai nupirkimui dujų 
saugos kaukių del 107 
armijos arklių.

va- 
bu- 
pi- 
ap- 

,000

New Yorko Streikas

President Roosevelt’s request for $7,000,000,000 to finance the lease- 
lend program starts its legislative journey before the house appropria
tions sub-committee. Photo shows, (L. to R.) Rep. Clifton A. Woodru n 
of Virginia, chairman of the sub-committee; Secretary of State Cordell 
Hull, the first witness heard; Secretary of the Navy Frank Knox, and 
Secretary of War Henry Stimson, who also testified before the committee.

Prez. Roosevelto prašymas 87,000,000,000 sumos finansa
vimui skolinimo-nuomavimo programo pradeda legislaturinę ke
lionę atstovų rūmų *sub-komitete. Vaizde matosi sub-komiteto 
pirmininkas. Valstybės Sekretorius Hull; Laivyno Sekretorius 
Knox ir Karo Sekretorius Stimson, kurie kalbėjo komitete apie 
reikalingumą skyrimo tų pinigų.

VOKIEČIAI skelbia turį 
lėktuvų 3 prieš 1 Angliškų 
lėktuvų. Jeigu Anglija iš 
Amerikos Šymet gaus apie 
pusę iš 15.000 numatytų 
pastatyti lėktuvų, ir tai na- 
ziai stovėsią pirmoje vie
toje.

25 užmušta. Seville, Is
panija. — Parako sandėlio 
sprogime užmušta 25 as
menys, daug sdžeista ir su
griauta desėtkai namų.

ITALAI norėjo padaryti 
smarkų vajų prieš Graikus 
Albanijoje. Ten buvo nu
vykęs ir pats Mussolini va
dovauti, bet Italai tapo su
mušti, Mussolini gryžo pa
likdamas kareivius laižyti 
savo žaizdas.

BRITŲ salose pritrukus 
gyvuliams pašarui nusprę
sta paskersti didelį skaičių 
galvijų. Paliks tik parin
kti geresnieji. Sako, po 
šio paskerdimo galvijų bus 
likę daugiau negu turėta 
pabaigoje pereito didžiojo 
karo.

Mike Quill, president of the trans
port union, makes sure he’s posted 
on the bus strike situation in New 
York by helping the pickets. Quill 
is shown, second from left, carry
ing sign in picket parade before one 
of the garages.

New Yorke streikuoja auto
busų šoferiai ir kiti darbinin
kai. šis vaizdas parodo daly
vaujantį parade transporto 
unijos vadą Mike Quill.

KAUNO komunistų laikraš
čiai surado kaltininkus del įsi
galėjusio jų pačių komisarų 
tarpe poniškumo. Sako, tai bu
vę “smetonininkai, dvarponiai, 
spekuliantai, fabrikantai ir ki
tokį plutokratinės santvarkos 
atstovai”. Bet negana to: “Jau 
yra gausių faktų kurie rodo 
kad biurokratizmo ir neatsa
kingumo jausmas greit pagau
na ir tokius žmones kurių po
litine praeitimi galima pasiti
kėti”. Tas reiškia kad ir bu
vę žinomi komunistai ir jų ber
nai, kaip greit Įsigavo į valdiš
kas vietas, ir jie arbatą geria 
ir žmonėms nepatarnauja, lai
ku įstaigose nesėdi, ir tt.

Betgi visa Sovietų Rusijos 
spauda diena iš dienos botagu 
pliauški prieš biurokratizmą 
Maskolijoje. Ar ir ten kalti 
“smetonininkai, dvaropniai, fa
brikantai ir spekuliantai” ?

LENINO mirčiai paminėti 
Vilniuje buvo surengta “aka
demija”. Kalbą pasakė mas- 
kolis Sitnikov. Jis nušnekėjo: 
“Taikiu budu prisijungė Pa
baltijo respublikos prie tarybų 
Sąjungos, jų tarpe Lietuva, 
kuriai sudaryta puikios 
gos socialistinei kūrybai 
ti”.

sąly- 
plės-

LIETUVOS komunistai pra
neša kad Lietuvoje “smarkiai 
išsiplėtus” degtukų pramonė. 
Tuo pat atveju sako kad deg
tukų Lietuvoje vis dar stoka. 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais degtukų gamyba gal ne
buvo taip “išsiplėtus”, bet už
tai degtukų būdavo gana. Be 
abejo visi pagaminami degtu
kai gabenami į sovietų “rojų”.
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PENNSYLVANIJOJE akron,ohio
PITTSBURGH

Tubeliene Atvyks 
Apie Kovo 28 d.

Pittsburghe rengiama pra
kalbos tai žymiai moteriai pa
bėgusiai nuo bolševikų teroro, 
Jadvygai Tubelienei, kuri bu
vo žmona Lietuvos įžymiausio 
ministro pirmininko, Juozo Tū
belio, jau mirusio.

Ji atvyko dirbti tarp Ame
rikos lietuvių gelbėjimui kitų 
pabėgėlių iš Lietuvos, kurie 
buvo laimingi išnešti savo gy
vastį io okupantų nagų, dau
giau iikko.

Viešnia atvyks į Pittsburghą 
jail už savaitės laiko — Kovo 
2Š ar 29 ir čia pasiliks keletą 
dienų.

Didžiosios prakalbos įvyks, 
kiek žinoma, sekmadienį, Ko
vo 3), Piliečių Klubo salėje, 
South Side.

LANKĖSI PREZ. SMETO
NOS PASITIKIME. Musų vei
kėjas Patras Pivaronas su sa
vo žmora, ir poni Virbickienė, 
buvo išvažiavę j New Yorką 
dalyvauti Lietuvos Respublikos 
Prezidento A. Smetonos pager
bimo bankete New Yorke, ku
ris įvyko Kovo 13 d. Gryžo 
su geriausiais įspūdžiais, nors 
ir su liūdesiu kad tie garbin
gi musų tautos svečiai galėjo 
pas mus atsilankyti tik kada 
mugu tėvynę pagrobė svetimi

PHILADELPHIA
Kalbės J. Tubelienė 

Pijus J. Žiuris
ir

J. TUBELIENĖS PRAKALBŲ MARŠRU
TAS EINA Į VAKARUS

Prez. J
SUSIRUPII

“Aš nepasirašiau to 

parodyt Lietuv

MIRIMAI
SĄRYŠIO METINIS 

SUSIRINKIMAS
Kovo 2 d., Lietuvių Muzika- 

lėje Svetainėje, įvyko skaitlin
gas Verslininkų, Amatninkų ir 
Profesionalų Sąryšio metinis su
sirinkimas. Taipgi atsilankė 
garbingų svečių, nesenai atvy
kusių vieni iš Lietuvos, kiti iš 
Vokietijos, iš Rusijos ir kitų 
kariaujančių šalių.

Is organizacijos veikimo dau-

ji^Js Prez. Smetonos sutiktu- 
-Viii per Pittsburghą automobi
liu gryžo Dirvos redaktorius su 
žmona ir ]3. Salasevičiai, iš Cle- 

•velando. Nakvojo pas p. Pi- 
varonus, ir sekmadienį po pie
tų išvažiavo į Clevelandąj.

ai
e
ą

nėra
Sme-

7VR~ATVYTU ugrEZlfl 
TONA? Pittsburghiečia'l 
vienam rupi ar atsilank; 
kada Prez. Smetona?

Atsakymas tuo tarpu 
galimas duoti, bet Prez.
tona, nekuriu klausinėjamas 
ar mano aplankyti Amerikos 
Lietuvių kolonijas, pasakė jog 
nekuria's kolonijas atlankys jei 
bus būtinas reikalas.

Prez. Smetona žąda važiuo
ti į Chicagą šį pavasarį. Tai
gi, Pittsburghiečiams bus pro
ga p įkviesti tuo pačiu laiku jį 
į savo koloniją, ypač kad čia 
turim tą paminklinį Lietuvių 
Kambarį Pittsburgho . Univer
sitete, prie kurio įrengimo ir 
pats Prez. Smetona yra pini- 
giškai prisidėjęs ir Lietuva pa
gelbėjo kitu kuo tą kambarį 
įrengiant. Rep.

JACKSONVILLE, Fla., bus 
įrengta karo laivų išdirbystė, 
prie kurios steigimo darbuoja
si grupė Pittsburgho* finansie- 
rių. 
apie 
bus 
kų.

Dirbtuvė Įrengti kaštuos 
40 milijonų dolarių, joje 

darbo del 25,000 darbinin-

29 ASMENYS. Pittsburgho 
srityje nuteisti kalėjimu ir di
delėmis pabaudomis už priga- 
vir.gą rinkimą parašų ant ko
munistų kandidatų peticijų.

©ŠVEICARUOS Alpų kal
nynuose yra 50 čiukurų kurių 
aukštis yra po 15,000 pėdų ir 
daugiau.

©SVIESTAS turi dusyk tiek 
maistingumo negu cukrus.

ir

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

Pamatymui dykai.

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Akronas neatsilieka nuo Cle- 
velando surengime prakalbų 
žymiai viešniai iš Lietuvos — 
žymiai veikėjai, Jadvygai Tu
belienei, pabėgėlei nuo bolše-' bėgus nuo 
vikų teroro.

Čia taipgi atvažiuos kalbėti
i žymus prakalbininkas Pijus J.
Žuris iš Clevelando.

Musų kolonijai paskirta die
na šeštadienis, Balandžio 5, to
dėl yra labai patogus vakaras, 
visi galės atsilankyti, išgirsti.

Prakalbos Prasideda 
nuo Pittsburgho, 

Akrono
žymi Lietuvos veikėja, Jad

vyga Tubelienė, laimingai pa-' 
raudonojo teroro 

kokis užklupo Lietuvą, plačiai 
aplankė rytinių valstijų Lietu
vių kolonijas su prakalbomis. 
Jos paklausyti visur suėjo di
delė publika.

Vakarinių valstijų veikėjai 
teiravosi kada p. Tubelienė ga- 

I lės atlankyti vakarines valsti- 
Iki šiol girdėjom kelias pra- jas. Tas dabar jau paaiškėjo.

> Viešnia užbaigia savo marš
rutą rytuose kalbėdama South 

rikoje gyvenančių kalbėtojų, Boston. Mass., sekmadienį, Ko- 
bet pagaliau sulaukėm progos į vo 23 d. Iš ten gryžta Brook- 

ir tada jau leidžiasi Į

ginusia kalbėta apie rengiamą Į<a]bas apje §jų dienų Lietuvos 
Sąryšio pikniką, kurs įvyks Ge- nelaimę iš savo vietinių Ame-
gūžės 25 d., Mikelaičio sodne.
Buvo pranešta kad tą pat dieną
ir toje pat apielinkėje yra ren- išgirsti ir tokią kalbėtoją ku-Hynan 
giamas piknikas Kun. I Zimb- ri pati pabėgo iš raudonos pa- Vakarus.

• i — 1 • i v • T • xApsvarsčius nu- vietrės, kuri buvo- žymi Lietu
vos darbuotoja, gerai dalykus 
žinanti ir gabi kalbėtoja mo- 

I teris.
Akrone į prakalbas 

daugiau moterų negu 
tai šį kartą moterys ir 
savo pusės kalbėtoją.

Prakalbas bus šv. Petro pa
rapijos salėje, 1414 East avė. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
gos nebus. Rengėjai.

lio parapijos.
matyta'jog iš parapijiečių pusės 
nebus jokių kerštingų užšivari-j 
nėjimų (kaip seniau kartais 
kitur atsitikdavo), tuo labiau 
kad biznieriai ir profesionalai 
pasižadėjo tą dieną atsilankyti 
į abu piknikus. Visuomenės j 
žiniai Sąryšis savo pikniko vie
tą ir dieną pagarsino per radio 
pirmiau. Ir visai nežinojo apie' 
kitą tą dieną pikniką. Vėliau 
paaiškėjo kad Kun. Zimblio pa- jaunuolis Alfonsas Jocis, su- 
rapija šią vasarą turės net pen- M Jocienės, išėjo tarnail-

Geriausių pasek-'ti Dgdgs Šamo 
mirė

sueina 
vyrų, 
turės

Jadvyga Tubelienė

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

kis piknikusi 
mių, prie progos atsilankysime. j0 tėvas 
Buvo išrinktas Sąryšio piknikui Alfonsas Jocis 
komitetas. Ant galo buvo rink- Chicagoje.
ta Sąmyšio 1941 valdyba. Vien-I K. Jurevičiai 
balsiai dzgirta ta pati su p. A. I pas F. Kidikus, 
Kaniušiu priešakyje. Ohio.

Po to kaikurie svečiai pra- T iola Puishis 
šomi malonėjo papasakoti apie nusipirko namą. 
.... , y • j. • linkim laimingaidabartine pavergta Lietuva ir . x... . ‘ TZ... v je pastogėje.Kaimyniškus kraštus. Kiti sve- 

čia i žadėjo vėliau prie progos 
papasakoti savo įspūdžius." Iš 
paaiškinimų suprasta jog kai 
kurie Lietuviai Lietuvoje išti- 
krųjų buvo linkę prie labai iš-į 
garsintos, išpustos rojiškos Ru
sijos tvarkos, šiuo atveju ne 
Lietuvių, Latvių ir Estų svajo
nės apie gardumynus, bet Sta
lino militarizmas prie progos 
pavergė tuos kraštus.

kariuomenėn, 
pereitą 
iki šiol

metą, 
dirbo

ukėjelankėsi 
prie Randolph.

su savo vyru 
Jaunuoliams 

gyventi savo- 
Kalnas.

NEWARK, N. J

PROTESTO REZOLIŪCIJA
SLA. 245-ta kuopa savo su

sirinkime Kovo 6 d., 1941 m., 
išklausė savo pirmininko Vin
co Ambrozevičiaus pranešimą 
reikale SLA. Pildomos Tarybos

Reiškia atstatymo iš pareigų SLA. or- 
rojiška tvarka įvyko anksčiau gano Tėvynės redaktoriaus Kl.
negu tikėtasi. Kai kuriems bu

ji at 
Prakal 
sekma

AMBROZEVIčIL’S Motiejus, 
72 m., mirė Kovo 2, New
ark, N. J. — Daukšių k., Kal
varijos ap., Suvalkijos. A- 
merikoje išgyveno 52 m.

STUI INKEVIČ1US Kazys, se- 
i o amžiaus, mirė Youngs
town, Ohio, Vasario mėn. — 
Paėjo nuo Marijampolės.

LEVULIS Jonas, 78 m., mirė 
Vasario 19, Detroit, Mich.

GREGAITIS Justinas, 61 me
tų, mirė Vasario m., Grand 
Rapids, Mich.

LUKAS Andrius, 79 metų, mi
rė Vasario 25, Grand Ra
pids, Mich.

GIŽIENĖ Elzbieta (Gailiūtė), 
54 metų, mirė Sausio 20 d., 
Lowell, Mass.

APACANKA Juozas, 57 metų, 
mirė Vasario 13, Sioux City, 
Iowa. Amerikoje išgyveno 
38 metus.

BARTOKAS Ignas, 53 m., mi
rė Sausio 30 d., užmuštas 
anglies kasykloje, Harris
burg, Ill. — Kelmės par.

KALAKAUSKAITĖ Pranė, 22 
I metų, mirė Vasario 20, Cam

bridge, Mass.
SARAPINIENĖ Ona, 50 metų, 

mirė Vasario

LOTUS Juc xs, mil j 
rio 19, Exeter, Pa.

mirė
N.J.

mirė
City,

mirė

Vasario 14, Harrison, 
BUGAREVIČIUS Pranas, mi

rė Vasario 6, Coaldale, Pa.
PUŽAS Antanas, seno am

žiaus, mirė Vasario 23, Ma- 
hanoy City, Pa.

ŠUMSKIS Reimundas,
Vasario m., Mahanoy 
Pa.

MALINAUSKAS Kazys,
Vasario mėn., Kulpmont, Pa.

POPLAUSKIENĖ Domicėlė, 52 
metų, mirė Vasario 28, Chi- 
cagoje. — Mažeikių ap., Pi
kelių par. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

KUINIS Juozas, pusamžis, mi
rė Kovo 1, Chicagoj..— Ak
menės p., Klikuolių k. Ame
rikoj išgyveno 28 metus.

LAPINSKAS Liudvikas, 
amžis, mirė Vasario 28, 
cagoje. — Šiaulių ap., 
viliškio vai., Aukštelkų 
Amerikoje išgyveno 30

ADOMAITIS Juozas, 46 metų, 
mirė Vasario 22, Chicagoje.

ASTRAUSKAS Jurgis, mirė 
Vasario 28, Chicagoje.

KAZAKEVIČIUS Pijus, 57 m. 
mirė Kovo 2, Chicagoje. — 
Padovinio par., Daukšių k. 
Amerikoje išgyveno 41 m.

URBIETIENĖ Ona, mirė Sau
sio 29, Buenos Aires, Argen
tinoje.

pus- 
Chi- 
Rad- 
km. 
m.

19, Brooklyn,

NEW'YORK, Kov 
kuriame dalyvavo virš 

t tuvos Respublikos Pres 
kė ilgą kalbą, kurios d< 

Į durnu/ Jūsų reporteri 
reikšmingas dalis iš jo

“Aš Jums, mieli t: 
mą iš musų krašto.. Pi 
das liūdnas.

I- 4
“Atnešu jums svei 

bet nenusiminkit! Jie 
| vinti iš to vargo ir desj

“Telkkitėf? vienybė; 
naudokit tą kas mus ju 
ri pavergta, bet, nepasii

“Aš ne tuščiom ran 
vežiau jums Lietuvos v 
sisakė gintis — aš pači

“A? nepasirašiau 
gėdos nepadariau!”

(Čia ponas Prezu 
mą.iš prezidento parei 
leisti valstybės vado vi 
jo kalbą lydėjo gausus 
rius dalyviai didžiausi; 
sustoję reiškė didžiaus

“Aš gal but kaip 1 
patinku kai kuriems - 
- kuri gal but pareis

Dalydamas prilyg 
nas Prezidentas pareis 

. ’ “Didysis karas, ku 
tų laisve, apsisprendip 
yra didelės galimybes 
toms atstatyti savo .n

Apie važiavimą j 
Smetona šitaip kalbėj

“Mano patarėjai 
turi tarp Įįiętpviu v^ 
savo gera"vardą!

*. ’ 1 I ‘t • ' J « . 1

/‘Studentu budąr 
Lietuvos reikalus.' A 
savo žmonių. Man r 
aš pasakysiu Lietuvi 
Lietuvą!” i 
i; Lietuvos Respub 
ateiti, ir tas verčia m

“Visus ramina vi 
priklausoma! ’Mes st 
Tada neturėjom išauk 
Rankamai.

'“Aš atvažiavau p 
dirbti! Prašau, reikia 
nes ten yra ir darbas 
jo apie tai kad Lietuv' 
je, ir mums visiems i 
“Pasitikėjimas valdžia 
ri būti pasitikėjimas ii 
rį reikia dirbti.

“Imkim dirbti tai 1 
rinkim 1918 metų entu 
mą Lietuvą!

‘7 darbą — su vilči 
šama su darbu....

STANKEVIČIUS 
amžiaus, mirė 
anoj’ City, Pa.
Amerikoje išgyveno 54

BALAITIS Adomas, seno am
žiaus, mirė Vasario 28 d., 
Shenandoah, Pa.

Nugabenta į ligoninę. ZUBIENĖ (vardas 
ta), mirė Vasario 
qua, Pa.

BOLYTA Adomas, 
mirė 
doah, Pa.

GELČTUS Nikodemas, 
mirė Kovo 1, So.

(Iš Musų Laikraščių) Juozas, seno 
Kovo 2, Mah- 
— Kirsnos p. 

m.

Štai kurias kolonijas ji ap
lankys, pakeliui j Chicagą:

PITTSBURGH, Pa., ir apie- 
linkėse viešės ir dalyvaus jai 
surengtose prakalbose prade
dant KOVO 28, iki Bal. 2. Tų 
dienų laikotarpiu p. Tubelienė
kalbės tose vietose Pittsburgho 
apiclinkėse ir pačiame Pitts- - 
burghe, kur komiteto bus su
rengta prakalbos.

CLEVELAND, Ohio, 
vyks Balandžio 3 d. 
bos Clevelande įvyks 
dienį, BALANDŽIO 6.

AKRON, Ohio. — Iš Cleve- 
lando viešnia atlankys Akroną 
šeštadienį. Balandžio 5, kalbėt 
salėje 1414 East avenue.

Jei bus surengta prakalbos 
Youngstowne, Ohio, viešnia at 
lankys ten tokį vakarą kur 
Youngstownieciai 'pageidaus.

DETROIT, Mich., nuskirta 
Balandžio 9 iki 17. Rengimo 
komitetas gali pasitaikyt sau 
tinkamiausią dieną, jei peį' Ve
lykas sekmadienį nenorėtų pra
kalbu rengt?:

GRAND RAPIDS, Mich., tu
ri progą surengti prakalbas pc 
Velykų sekantį sekmadienį, bet 
gali rengti ir šiokį vakarą, jei 
taip patiks. Viešniai paskirta 
laikas Grand Rapids kolonijai 
Bal. 18, 19 ir 20.

CHICAGOS ir apielinkės ko
lonijoms viešnia atiteks kad ii 
visai vasarai nuo Balandžio

Kadangi Chicagai laikas 
ribotas, ten prakalbos bus 
rengta ne vienos ir ne tik
landžio mėnesį, bet ir Gegužės.

Jadvyga Tubelienė atvyko 
apsakyti Amerikos Lietuviams 
Lietuvos nelaimę, Lietuvių pa
bėgėlių padėtį Vokietijoje ir jų 
gelbėjimu rūpinasi.

1 Kurių kolonijų komitetai dar 
nesusitarė del surengimo jai 
prakalbų, tuoj kreipkitės šiuo 
antrašu:

K. S. KARPIUS,
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

CHICAGO, III. — Florence
Butkiutė, 26 metų, atėjus Į 

vaistinę nusipirko jodinos ir 
ten pat išgėrė norėdama nusi
žudyti.

—Į A. Petrausko rūbų par
duotuvę įsilaužė vagys ir iš
nešė prekių uė $1,500. Tai jau 
kelintas apiplėšimas Petraus
kų krautuvės pastarų kelių 
metų laikotarpiu.

—Chicagiečiai svarsto apie 
Prez. A. Smetonos pakvietimą 
i Chicagą. Komitetas greičiau
sia bus sudarytas iš įvairių or
ganizacijų
giant ne tiek 
į valstybinius

veikėjų, atsižvel- 
į politinius kiek 
reikalus.

nepažymė-
28, Tama-

seno
Vasario 28,

amž.,
Shenan-

c SU V. VALSTIJOS norma
liai pagamina apie dešimtą da
lį viso pasaulio vilnų > derliaus 
kas metai. Ii'z

T'

70 m.,| 
Boston, 

Mass. — Merkinės p. Ame-1 
rikoje išgyveno 40 metų.

FOPLYS Pijus, 61 metų, mirė
Kovo 1, So. Boston, Mass.— 
Amerikoje išgyveno 45 m. , 

STANKEVIČIENĖ Elzė, 66 m.
mirė Vasario 25, Jamaica, I
N. Y. — Pilviškių p., Oželių 143, 
kaimo.

LIUTKUS Zigmas, 56 m., mi
rė Vasario *24, Bronx, N. Y.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

PAJIEšK^"^nVtr*-m^ilgą7
Joną Mockevičių, 
ron, O. Ukmergės 
kaimo. Prašau jį 
kti arba žinančių

gyveno Ak- 
par., žarolių 
patį atsišau- 
pranešti.

Karolis Križenauskas
E. Vandergrift, Pa.

Kanada. — Ko- 
įvyko prakalbos

Lietuvių į

e TORONTO, 
vo 1 d. čia 

surengtos Kanados 
Tarybos, kalbėjo tik ką iš Lie-j RIMOKAITIS Jurgis, seno am- 
tuvos sugryžę Kanadiečiai, O- 
na Kalinauskienė ir St. Men- 
derys 
gas). 
joje, taipgi 
rojus, bet tikras pragaras.

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

Barbora Žukauskienė 
1060 McLaughlin Road 

Bridgeville, Pa.

21. 
ne- 
su- 
Ba-

Jurgelionio, priėmė protesto 
. Pildo

mos Tarybos sauvališką ir des
potišką pasielgimą reikale Tė
vynės redaktoriaus Kl. Jurge
lionio, ir net neduodant jam 
vie Los per Tėvynę pareikšti sa
vo atsisveikinimo žodį.

Akivaizdoj tokio smurto ku
rį papildė SLA. Piki. Taryba' 
savo susirinkime laikytame 
New Yorke kovo 4 d., S.L.A. 
245 kuopa griežtai protestuo
ja ir atsišaukia į visas SLA. 
kucpas ir pavienius narius ra
ginant protestuoti prieš ‘ tokį' 
SLA. Pildomos Tarybos nekul- 
tur nį ir despotišką pasielgimą. ,

SLA. 245 Kuopos Valdyba:
Vincas Ambrozevičius, Pirm.'

Andrius Žiugžda, sekr. 
'Pranas Petrulis, ižd.

uvzįįu Linuiaoi. xvcii nuiicnio uu- .

vo daug džiaugsmo, bet vėliau rezoliuciją prieš SLA.
dar daugiau visiems apsivylimo. 
Rusai užėmę Lietuvą pradėjo | 
žiauriau elgties negu Carų lai-l 
kais. Gabesniuosius Lietuvius 
naktimis suimdinėja ir išveža 
nežinia kur, palikdami visą šei
mą ašarose. Lietuvos turtą ir 
sunkiai įsigytus pramd'nės [Tan
kius gabena į Rusiją. Lietuviai 
pavaromi iš geresnių darbų. Or
ganizacijos, kalba, dainą, religi
ja ir Kas brangiausia Lietuvio 
sielai yrą išniekinama. Tūk
stančiai Rusų atvyksta žiauriai 
valdyt Lietuvą. Ir vėl gryžo 
Lietuviams Rusų dabar moder- 
niškesriė vergija. Tai tokios 
mums— apverktinos naujienos 
parvežamos iš brangios tėvynės 
Lietuvos. *

Išklausius skaudžius paaiški- A j/* -.įisjrj im įsieji <m!v< mmus, visi susirinkusieji buvo 
pakviesti prie ilgo parengto val
giais^ stalo. Dar pasišnekėta 
grynai Lietuviškoje nuotaikoje.

kūmas.

DETROIT, MICH

•*KXf asmuo netenka virš 
trečdalio savo kraujo, jo kū
nas tada jau nebajiėgia krau
ją atstatyti be pagalbos. Tada 
reikią kraujo perleidimo iŠ ki
to asmens, arba seka mirtis.

MARGUTIS
Skaitykit “Marguti”. Iiopip. 
A. ’Vanagaičio, lei'džiafuą mu
zikos ir juokų žui’.nąlą.' Ei; 
na du kartu į mėnesi. Kains 
metams $2. Prisiųslcit 10c 
pašto ženklais, gausit vien# 
numeri pamatymui

»>

X6755 So. Western Ave.
'i Chicago, Ill.

žiaus, mirė Vasario mėnesį, 
Shenandoah, Pa. Amerikoje 

(buvęs komunistų drau- išgyveno 48 metus.
Jie pareiškė kad Rusi- ŠLIAUŽIS Albertas, 26 metų, 

ir Lietuvoje, ne| mirė Vasario 26, Lynwood,
Penna.

BABRAVIČIENĖ Katrė, 
metų, niirė Vasario 25, 
Park, 9a.

a DETROIT, Mich. — čia lan
kėši Kun. J. Jonaitis, iš Tuc-!

son, Ariz., šv. Kryžiaus Ven- (STOČKUNAS Martynas, 74 
grų parapijos klebonas.

—Detroito Lietuviai laukia j 
atsilankant kalbėtojos Jadvy- 
vygos Tubelienės, tik dar ko
mitetas nesusitvarko ir nenu- 
skiria tikros dienos jos pra
kalboms. '

72
Lee

Britain’s women help the navy in 
the less dangerous tasks. Here is 
Miss Mackenzie-Grieve, superin
tendent of the women’s naval serv
ice, at her desk in London.

Britanijos moterys gelbsti 
karo laivyne saugesnėse tarny
bose. Vaizde matosi p-lė Mac
kenzie-Grieve, perdėtinė mote
rų laivyno tarnybos, prie stalo 
Londone.

© MIAMI, Fla. — čia suvažia
vę Lietuviai šventė Lietuvos 

Nepriklausomybės paminėjimą 
susirinkš pas p. Mockų. Ge
riems Lietuviams dalinantis 
mintimis apie Lietuvos nelai
mę Lietuviški penktakojai su
kėlė cypimo koncertą.
® AMSTERDAM, N. Y. — W.

P. Christian (Kristanavi- 
čius) Aukščiausio Teismo tapo 
paskirtas advokatu New Yor- 
ko valstijoje.
• MONTREAL, Kanada.— čia 

rengiama didelis koncertas 
Kovo 30 d. Atvyks žymi dai-į 
nininkė Jonė Žukauskaitė 
New Yorko.

FORD MOTOR CO. darbi
ninkai tūkstančiais rašosi į 
uniją. Kada Ford dirbtuvėse 
iškabino N.L.R.B. pranešimu s 
kad Ford daugiau nekliudys 
darbininkams organizuotis į 
uniją, nuskirta balsavimai Ko-į 
vo 24 d. kuriai unijai darbinin
kai norės prigulėti.

Praeitą savaitę prie Fbrdo 
dirbtuvių dalinta lapeliai, vie
ni buvo nuo The Independent 
Ford Worker, kiti fiuo Dear-! 
born komunistų partijos, abe
juose šmeižiama U. A. W. uni-j 
jos C I O vadus j mmnKė Jone Žukauskaite iš,

The Independent Ford Wor- ^e" orko. Taipgi dalį pro- 
ker šmeižia CIO. vadus kaipo 8r;im°/^pddys vietos meno jie- 

lape- j gos” 
nėra

____ .1 m., 
mirė Vasario 28, Plymouth, 
Penna.

PA DRIEŽAS Antanas, mirė 1 
Kovo, Jenkins Township, Pa. 

PETRIKAITIĖNė Marė, mirė 
Koyo 1, Luzerne, Pa.

TAMELIĖNe Agnieška,
Kovo 3, Edwardsville, 

ŠTANIšKIS Juozas, 60 
mirė Vasario 27, Chicagoje.
— Kražių par. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

VALAITIS Pijus, 55 m., mirė 
Vasario 24, Askam, Pa.

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.
“Šiądien aš laisvas 

Lietuvą ir musų tautų, 
mano balsui.”

mirė 
Pa.

metų,

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

‘Lietuvių Naujienos’
332 N. Gth Street 
Philadelphia. Pa.

PRISIRASYKIT PRIE S.L.A
' ii' - ' ' - ' i A 1 .' '" • < .. i 1

LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

komunistus, o komunistų 
liai šmeižia juos kad jie 
komunistais.

Teisybės nėra nei pas 
nūs nei pas kitus.

U. A. W. (C. L O. šaka) 
taria Fordo dirbtuvių darbinin
kams suorganizuot demokratiš
kai Amerikonišką uniją, pa
tiems valdyt ir pagerint darbo 
sąlygas Forde *

STREIKAS.

Pelnas skiriamas Lietu- 
' vos nepriklausomybės reika-i 
lams.

Prezidentas Smeton 
amžiaus, yra pilnas enei 
vesti Lietuvių tautą į c 
Nepriklausomos Lietuvon 
lieka tik jį pasekti, talk 
galės sulaukti sau laisvė:

¥
Lietuvos Respublikos 

priėmimo ir pagerbimo b 
iš puikiausių viešbučių N< 
ri pasiliks vienatinė Ame 
ponas Prezidentas nuvyk, 
bus padėta žymios pastai 
tai bus tik pakartojimas t 
viaL Nors komiteto nar 
pilnai tikiu kokį atgarsį g 
snomenės vadų, tačiau pas 
resnių. Iš plačios Amerik 
svečiu, kurie mokėjo po $5. 
tai butų buvę žemesne kair 
didesnė. Bet šiuo atveju k 
nes toje salėje daugiau jau

Gausus svečiu, daly va 
Prezidento Smetonos priėi 
rimtesnių Amerikos Lietu 
politikuojančių siaurai nusi 
pastangos klaidinti Amerik 
ėdžias darbas. Kur Pre 

1® eis jo pamatyti ir pakis
'tos minios patikės jo nuošii 
P^ems planams dirbti už 
N pasiryžimui teikti pagalb

Nuo Spalių 1 d., 1,940 m., iki Gegužės 31 d.. 1941 m., 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje paskelbė vięna 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 prisirašiusii.iju 
narių tūkstantis gaus gražią dovaną — SLA. JUBILEJINĮ 
ALBUMĄ, vertės $5.00.

Susivienijimas turi moderniškus apdraudos skyrius ir 
galima apsidrausti nuo $100 i|u $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 Sųsivįe- 
nijimo Lietuvių Amerikoje — didžiausios ir turtingiausios 
Lietuvių apdraudos ir labdarybės organizacijos. Norėda
mi informacijų rašykite:

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

vie-
i troite streikuoja dvi dirbtu
vės, viena, Midland Steel Pro-1 
ducts, antra — Federal Motor) 
Truck. Abi dirba valdiškus 
sakymus. Valdžios atstovai 
da pastangas darbininkus 
darbdaviais sutaikyt.

Vyt. Markuzas.

pa-

už
dė
si!

\ dirbtuvėse.
S Šiuo laiku De-

Wife"



4IRIMAI Prez. Ant. Smetona Tarpe Musų
ŠĖMIAI AMERIKOS LIETUVIAI SUSIRŪPINĘS LIKIMU VOKIETIJOJE ATSIDŪRUSIŲ PABĖGĖLIŲ

PREZIDENTO SMETONOS ATVYKI
MAS IR PASITIKIMAS NEW YORKE

tit’s Motiejus, i 
’e .Kovo 2, New-
- Daukšių k., Kai- , 
, Suvalkijos. A- 
gyveno 52 m.
IČIUS Kazys, se- 
5,. mirė Youngs- 
, Vasario mėn. — 

Marijampolės.
Inas, 78 m., mirė 
I, Detroit, Mich.
Justinas, 61 me- 

Zasario m., Grand 
ich.
rius, 79 metų, mi-
> 25, Grand Ra-

Izbieta (Gailiūtė), 
mirė Sausio 20 d., 
ass.
l Juozas, 57 metų, 
rio 13, Sioux City, 
merikoje išgyveno

Ignas, 53 m., mi- 
30 d., užmuštas 

kasykloje, Harris- 
— Kelmės pšr. 
SKAITĖ Pranė, 22 
ė Vasario 20, Cam- 
[ass.
JNĖ Ona, 50 metų, 
>arįo 19, Brooklyn,

ČIUS Juozas, sėno 
mirė Kovo’2, Mah- 
’, Pa. — Kirsnos p. 
e išgyveno 54 m.
Adomas, seno am- 

irę Vasario 28 d., 
ah, Pa. - 
(vardas nepažymė- 
Vasario 28, Tama-

2ZL0N3 Juppd, mirė V«. 
rL 19, Exetcj;, Pa.

čIACIONAlTĖ Ccrfrufa.
Vasario 14, (Harrison, N J. 

BUGAREVIČIUS Pranas, < 
rė Vasario 6, Coąldale, Pi 

PUŽAS Antanas, seno a®.
žiaus, mirė Vasario 23, lh- 
hanoy City, Pa.

ŠUMSKIS Reiriiundas, miri 
Vasario m., Mahanoy City, 
Pa.

MALINAUSKAS Kazys, mis 
Vasario mėn., Kulpmont, h

POPLAUŠK1ENĖ Domice^ 
metų, mirė Vasario 28, Cfc 
cagoje. — Mažeikių ap, Pį 
kelių par. Amerikoje iij. 
veno 3ft metų.

KUINTS Juozas, pusamžis, t 
rė Kovo 1, Chicagoj..— At 
menės p., Klikuolių k. A®, 
rikoj išgyveno 28 metus.

LAPINSKAS Liudvikas, p 
amžis, mirė Vasario 28, ft 
cagoje. — Šiaulių ap., fcj. 
viliškio vai., Aukštelkų t 
Amerikoje išgyveno 30 a

ADOMAITIS Juozas, 46 n® 
mirė Vasario 22, Chicago*

ASTRAUSKAS Jurgis, nj: 
Vasario. 28, Chicagoje.

KAZAKEVIČIUS Pijus, 571 
mirė Kovo 2, Chicagoje.- 
Padovinio par., Daukšių į 
Amerikoje išgyveno 41 m

URBIETIENĖ Ona, mirė S»

“Aš nepasirašiau to gėdingo dokumento ir Tautai gėdos Nepadariau”. — “Atvažiavau Amerikon 
parodyt Lietuviams savo gerą vardą!” — Pareiškė Prez. Smetona Lietuvių miniai bankete

f <
NEW YORK, Kovo 13. — Iškilmingame priėmime, 

kuriame dalyvavcr virš 400 svečių, Jo Ekscelencija Lie
tuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona pasa
kė ilgą kalbą, kurios dalyviai išklausė su didžiausiu ati
dumu. Jūsų reporteriui pavyko pasižymėti sekančias 
reikšmingas dalis iš jo kalbos:

“Aš Jums, mieli tautiečiai, nešu liūdną pasveikini
mą iš musų krašto. Prąšau neliūdėti — nors mano vei
das liūdnas.

“Atnešu jums sveikinimą iš pavergtos Lietuvos — 
bet rienusiminkįt! Jie šaukiasi: Padėkit įpums išsilais
vinti iš to vargo ir despotizmo kuris atūžė į šį kraštą.

“Teiksitės vienyhėn — atmeskit ta kas ius skiria— 
naudokit tą kas mus jungia. Taip šaukiasi Lietuva, ku
ri pavergta, bet, nepasiduoda.

“Aš ne tuščiom rankom pas jus atvažiavau — aš at
vežiau jums Lietuvos vėliavą! Kai Lietuvos pulkas at
sisakė gintis — aš paėmiau vėliavą ir išsivežiau!

“Aš1 nepasirašiau to gėdingo dokumento ir tautai 
gėdos nepadariau!” t

(Čia ponas Prezidentas kalbėjo apie neatsisaky- 
mą iš prezidento pareigų — niekam jokio sutikimo už
leisti valstybės vado vietą nepadarė ir nepasirašė. Visą 
jo kalbą lydėjo gausus plojimai, bet šį pareiškimą pada
rius dalyviai didžiausiu entuziazmu ir šauksmais valio, 
sustoję reiškė didžiausio pasitenkinimo.)

Rašo Jonas Valaitis, 
Lietuvių Radio New Yorke 

Vedėjas ię WHOM.

tinoje.

Adomas, Seno amž., 
įsario, 28, Sheuan-

Nikodemas, 70 m., 
>vo 1, So. Boston, 

Merkinės p. Ame- 
gyveno 40 meti|. 
ijus, 61 metų, mirė 
So. Boston, Mass.— 
je išgyveno 45 m. 
IČIENĖ Elze, 66 m. 
įsario 25, Jamaica, 
- Pilviškių p., Oželių

•SUV. VALSTIJOS to 
lįai pagamina apie dešimtą i Į 
lį viso pasaulio vilnų >dtŠa 
» ' - . ikas metai, .. ,f

t

J. A. Urboną
“Dirvos” Agentas Dayta 

i : nt'- • p. 'f ■
534 Michigan Av. Dayton,!..

PAJIEŠKAU saw'drag 
Jonh Mockevičių, gyveno Ii 
ron, 0. Ukmergės pair., žara 
kaimo. Prašau jį' patį alsia 
kti arba žinančių pranešti

Karolis Krjzehauskaš 
Bo, 143, E. Vandergrift, Ii

Zigmas, 56 m., mi- 
•ip'^24, Bronx, N. Y. 
TS Jurgis, seno am
ūre Vasario mėnesį, 
jah, Pa. Amerikoje 

48 metus.
Albertas, 26 metų, 

įsario 26, Lynwood,

MENĖ Katre, 72 
iirė Vasario 25, Lee 
i,
AS Martynas, 74 m., 
įsario 28, Plymouth,

PAJIEŠKOJIMAS. Pajiešh 
savo vyro seserį, Kaz( žuk» Į 
kaitę, po vyru Gailienę, hi 
na iš Stulgių par., Bandų! 
Tauragės ap.

Barbora Žukauskiene 
1060 McLaughlin Road 

Bridgeville, Pa.

PAJIEŠKAU Joną Gata į 
ką, gyvena Scranton, Pa. 1 | 
eina prienų par., šaltinišfci, 
Prašau jį patį arba apie jį i į 
nančius atsišaukti.. I®

Ona Micutaitė-Bernotieai ■ 
8027 Kosciuszko Avė.

(B:

“Aš gal but kaip Lietuvos galva, kaip Smetona ne- 
\ patinku kai kuriems — bet aš nešioju Lietuvos vėliavą 

— kuri gal but pareis j Lietuvą ir bus ten vėl iškelta!
Darydamas prilyginimą praeities su dabartimi po

nas Prezidentas pareiškė:
“Didysis karas, kuo jis pasibaigė? — Pasibaigė tau

tų laisve, apsisprendipiu”, taigi reiškė viltį kad ir dabar 
yra didelės galimybės Lietuvai ir kitoms mažoms tau
toms atstatyti savo nepriklausomybę. t

Apie važiavimą ar nevažiavimą Amerikon ponas 
Smetona šitaip kalbėjo:'

“Mano patarėjai sakė, nevažiuok Amerikon, ten ne
turi tarp Lietuviu vardo. Aš atvažiavau parodyt jiems 
savo gera vardą!

.“Studentu būdamas kovojau, kalėjau, vargau už 
Lietuvos reikalus.’ Aš turėjau pasitikėjimą visada tarp 

- savo žmonių.
aš pasakysiu
Lietuvą!”

Lietuvos
ateiti, ir tas verčia mus tikėti ir dirbti.

“Visus ramina viltis kad Lietuva bus laisva ir ne
priklausoma! Mes stipresni esam negu prieš 24 metus. 
Tada neturėjom išauklėtų žmonių, o dabar jų turim pa
kankamai.

“Aš atvažiavau pasilsėti, pasipažint, bet ir darbą 
dirbti! Prašau, reikia tikėti.... kur yra pastatyti žmo
nės ten yra ir darbas!” (Ponas Prezidentas čia kalbė
jo apie tai kad Lietuvos valdžia yra, kad ir ne Lietuvo
je, ir mums visiems reikia tik vieningai su ja dirbti.) 
“Pasitikėjimas valdžia reikalinga — tam kas dirba tu
ri būti pasitikėjimas ir talka. Jus atliksit tą darbą ku
rį reikia dirbti.

“Imkim dirbti tai kas bendra, kas mus riša. Atgai- 
vinkim 1918 metų entuziazmą — atstatyti Nepriklauso-

Man nesvarbu ar aš patiksiu ar ne, bet 
Lietuviams Amerikoje tikrą teisybę apie

Respublikos Prezidentas tiki Į Lietuvos 
Štai jo žodžiai:

tS Antanas, mirė 1
------------------------ -  Į

SKAITYKIT 
ir GARSINKITESĮ 

sTS'w metii, “mil)
> . , \ r i emia mirnahc IraiT

įsario 27, Chicagoje. 
šių par. Amerikoje

35 metils.
> Pijus, 55 m., mirė
24, Askam, Pa.

Liizerne, Pa. '

Edwardsville, Pa.

sinis žurnalas, kaina tik (: 
už du metus. (S

‘Lietuvių Naujienos’
" 332 N, 6th Street

, ' Philadelphia, Pa.

SI^AŠYKIT PRIE S.L.A 
sAlygoMIs 

z

• Spalių 1 d., lp40 m., iki Gegužės Sl i. 1941.®’ 
i j imas Lietuvių Amerikoje paskelbė vięna di#.
i vajų, kuris bus gnomas kaipo S.L.A. TREclt | 
laike kurio kiekvienas Amerikos Lietuvis gali t 

prie. ŠLA. leiĮgyįaųšiomis.sąlygomis.JL 
surašantieji nęmokė^ įstojimo ir nemokės daKiam j 
;atos isegzamiriąvipią, o pirmu finis 
kstahtis gaus, gražią dovaną — SLA. JUBILhJiA! 
A, vertės $5.00.
ivienįjim.as turi moderniškus apdraudos skyrius 
ipsidrausti nuo $100 ijd $5,000. Taipgi galima 
ir į ligoje pašalpą, kuriąs, mokama po, $6, $9, įn* 
j. Jauhamečįus galima apdraust nuo $100 ikHW; 
L kuopos randasi visose didesnėse Amerikos I*: 
ilonijose ir visur darbuojasi tų kuopų orpnffl^;. 
ai pas jus užeis SLĄ. kuopos or^amzatonus-ff. 
it su juo apie apdraudą ir prisirašykit prie.SusiJ 
uiptuvių Amerikoje —: didžiausios ir turtinpauj'

apdraudos ir labdarybės organizacijos, 
■macijų rašykite:

SX.A. SEKRETORIUS į

W. 30th Street Vnrk N-Y1 *

“Į darbą — su vilčia — su tikėjimu — nes viltis ri
šama su darbu....

“Šiądien aš laisvas — galėsiu šaukti į pasaulį už 
Lietuvą ir musų tautą. Vieni nepritars, bet kiti pritars 
mano balsui.”

Prezidentas Smetona, nežiūrint savo virš 65 metų 
amžiaus, yra pilnas energijos, sumanumo ir pasiryžimo 
vesti Lietuvių tautą į darbą už atsteigimą Laisvos ir 
Nepriklausomos Lietuvos. Mums Amerikos Lietuviams 
lieka tik jį pasekti, talkininkauti, dirbti, o Lietuva vėl 
galės sulaukti sau laisvės dienų!

% V
Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 

priėmimo ir pagerbimo banketas Hotel Pierre, viename 
iš puikiausių viešbučių New Yorke, buvo tai iškilmė ku- 

t ri pasiliks vienatinė Amerikos Lietuvių tarpe. Kuomet 
ponas Prezidentas nuvyks į Chicagą, ten be abejo vėl 
bus padėta žymios pastangos iškilmingai surengti, bet 
tai bus tik pakartojimas to ką padarė Brooklyno Lietu- 

' viai. Nors komiteto nariai rengdami banketą nebuvo 
pilnai tikri kokį atgarsį gaus iš Amerikos Lietuvių vi
suomenės vadų, tačiau pasekmių sulaukė keliariopai ge
resnių. Iš plačios Amerikos kolonijų dalyvavo virš 400 
svečių, kurie mokėjo po $5.00 už tą vakarienę. Jei bilie
tai butų buvę žemesne kaina, minia butų buvus trigubai 
didesnė. Bet šiuo atveju komitetas nesivarė del minios, 
nes toje salėje daugiau jau nebūtų žmonių tilpę.

Gausus svečiu dalyvavimas Lietuvos Respublikos 
Prezidento Smetonos priėmime ir pagerbime yra tai 
rimtesnių Amerikos Lietuvių patriotų Įrodymas kad 
politikuojančių siaurai nusistačiusių musų partijų vadų 
pastangos klaidinti Amerikos Lietuvių visuomenę yra 
bergdžias darbas. Kur Prezidentas Smetona pasirodys 
ten eis jo pamatyti ir paklausyti Lietuvių minios — ir 

■tos minios patikės jo nuoširdžiams aiškinimams, jo su
maniems planams dirbti už Lietuvos laisvės atgavimą, 
jo pasiryžimui teikti pagalbą Lietuvos tremtiniams at-

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona 
Vienatinis išlikęs gyvas Pabaltijo valstybių valdovas.

sidurusiems kitose šalyse, kurie turi būti išlaikyti gyvi 
ir sveiki tautos ateičiai.

BANKETO EIGA — PROGRAMAS
i i

Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui 
pagerbti banketas, kaip jau skaitytojai žino, įvyko ket
virtadienį, Kovo 13 d. Prezidentas Smetona su žmona 
buvo apgyvendinti tame pačiame viešbutyje, 36-me auk
šte — be abejo pirmą kartą savo gyvenime Lietuvos val
dovui taip aukštai teko gyventi. Iš tos aukštumos pui
kiai matė New Yorką ir jo nuostabius vaizdus dienos ir 
vakaro metu.

Lietuviai svečiai iš įvairių kolonijų ir vietiniai pra
dėjo į viešbutį rinktis — daugelis puošniais (full dress) 
rubais, vyrai, ponios ir panelės, pasirengę tokiai iškil
mei. Ponas Prezidentas ir ponia kiek vėliau pribuvo į 
salę ir ineinanti svečiai kiekvienas turėjo progą pasi
sveikinti su abiem garbės svečiais. Tik kai visi turėjo 
tą progą paduoti Prezidentui Smetonai ir poniai ranką, 
jiedu buvo nuvesti ųž garbės stalo ir tik tada prasidėjo 
vakarienė.

Dr, B. K. Vencius, priėmimo komiteto pirmininkas, 
vedė programą. Pirmutiniu kalbėti perstatė Adv. Wm. 
F. Laukaitį, iš Baltimorės. Antra kalbėjo poni Marijo
na Strumskienė, Moterų Vienybės pirmininkė, Brookly- 
nietė. Trečias — Juozas B. Laučka, Brooklynietis, ko
miteto kasininkas, Amerikos redaktorius. Po jo kalbė
jo Vienybės redaktorius Juozas Tysliava.

Sekė dainos, dainavo Anna Kaskas. Po jos kalbėjo 
Žydų atstovas, tada Adv. K. R. Jurgėla, komiteto sekre
torius, skaitė įvairius sveikinimus.

Dainavo kita operos dainininkė, Barbora Darlys. 
Po jos kalbėjo Dirvos redaktorius K. S. Karpius, toliau, 
Latvių atstovas, Estonijos ministras, poni Prezidentie
nė, ir pagaliau pats Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Antanas Smetona.

Banketas baigta Lietuvos ir Amerikos himnais.
Banketui pasibaigus vėlokai, svečiai vėl ėjo sveikin

ti, kalbėtis su Prezidentu, su ponia Smetoniene, ponia 
Jadvyga Tubeliene, ir daugybė prašė Prezidentą ir ki
tus pasirašyti-autografuoti jų banketo programo kny
geles.

Nors vakarienė baigėsi apie 1 vai. nakties, bet p. 
Smetona pasiliko su svečiais iki pat galo, vaikščiojo 
tarp visų, kas norėjo daugiau užkalbino, klausinėjo, iki 
pagaliau dalyviai išsiskirstė.

Keletą dienų pabuvę New Yorke-Brooklyne, ponas 
Prezidentas su ponia išvažiuos apsigyventi Lietuvos Pa
siuntinybės patalpose Washingtone, nes tas didelis na
mas yra Lietuvos valstybinė nuosavybė.

Pastebėtina kad bankete nedalyvavo kunigai ir žy
mesni katalikų vadai, išskyrus vieną-kitą. Nebuvo nei 
sveikinimų nuo katalikų organizacijų nei nuo tų veikė- 
jų kurie priėmė nuo paties Prezidento Smetonos ordi
nus. Mat, katalikų srovė nusistačius prieš Prezidentą 
Smetoną, tuomi Įrodydami savo menką valstybingumo 
supratimą.

Sekančią dieną, Kovo 14, tame pačiame viešbutyje 
Brooklyno-New Yorko Lietuvės veikėjos surengė poniai 
prezidentienei arbatėlę. Dalyvavo apie 100 ponių vieti
nių ir iš kitų kolonijų. Programą vedė poni Valukienė, 
kalbėjo M. Strumskienė, poni Tubeliene ir j pagaliau p. 
Smetonienė, kuri pradėdama kalbą apsiverkę, priminda
ma kaip čia Amerikoje moterys gražiai pasirėdžiusios, 
turi ką pavalgyt, o Europoje išsiblaškę pabėgėlių šei
mos su kūdikiais vargsta, neturi kuo apsidengti ir pa
valgyt....

NEW YORK. — Senai New 
Yorko Lietuvių lauktas, paga
liau, Kovo 10 d., 8 vai. ryto į 
New Yorką, laivu Argentina, 
drauge su 377 keleiviais, atvy
ko ir Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Anta
nas Smetona. Tuo patim lai
vu atvyko James A. Farley ir 
Adm. A. T. Beauregard. Bet 
visų susidomėjimo centras, ne
abejojamai, buvo Prezidentas 
Antanas Smetona, is atvyko 
su savo žmona, Sofija, palikda
mas kitus savo šeimos narius 
svetingoj Brazilijoj, kur juos 
gražiai globojo Brazilijos Pre
zidentas Getulio Vargas.

Į New Yorką laivui artėjant, 
Prezidentą Smetoną pasitikti, 
^rauge su 40-čia įvairių Ame
rikoniškų laikraštininkų ir fo
tografų, nuvyko valdžios mui
tinės laivu plaukdami, Lietu
vos Ministras Pulk. P. žadei- 
kis, Gen. Konsulas Pulk. Jonas 
Budryš, . laikraštininkas - foto
grafas Jonas Kruze ir Lietuvių 
Radio Balso vedėjas Jonas Va
laitis, Jūsų reporteris.

Prieklaukoje svečius pasiti
ko būrys New Yorko Lietuvių 
veikėjų, anksčiau Į Ameriką 
atvykus ponios Smetonienės se
suo, Jadvyga Tubeliene, Sme
tonų duktė Marijona Valušie- 
nė ir Pulk. Aloizas Valušis.

Prieplaukoje, svečius pasiti- 
jo žmona, labai kelionėje nu
vargę, tačiau įspūdžius labai 
maloniai papasakojo laikraščių 
reporteriams, fotografams, fil- 
mininkams ir Valstybės De- 
partmento atstovams.

Prez. Smetona pareiškė ne
dviprasmišką viltį Lietuvai 
greitai atgauti nepriklausomy
bę. Jis labai pasmerkė Sovie
tus - už bjauriai apgaulingą kla
stą. Vos trimis valandomis 
prieš Sovietų okupavimą Lie
tuvos spėjęs pabėgti Į Vokieti
ją, del Vokiečių sutarties su

Organizuoti darbininkai, ku
rie per paskutinius aštuonis 
metus padarė didelę pirmyn- 
žangą susiorganizavimui, dabar 
savo netaktiškais išsišokimais, 
kaip žinovai tikrina, jie patys 
užkvies sau ką negeistino, ir 
pakenks savo reikalarrts.

Tai kas darbininkams nepa
tiks jau rekomenduota Kongre
sui iš pusės šalies ginklavimo 
vado ,Knudsen-

Darbininkų tarpe įsisiautę 
dvi darbo organizacijos — CIO 
ir ADF vietoje pagelbėti dar
bininkams, daugelyje išdirbys- 
čių varžosi už tai ar viena ar 
antra organizacija turi turėti 
teisę toje dirbtuvėje darbinin
kus atstovauti. Streikai šau
kiama ne algų padidinimui, ar 
darbo sąlygų pagerinimui, bet 
privertimui dirbtuvių pripažin
ti CIO vietoje ADF, arba prie
šingai.

Neužtenka kad , nukenčia 
to darbininkai, bet dar ir 

.lies ginklavimas trukdoma.
Jeigu Kongresas praves

kį įstatymą varžantį darbinin
kų teises, tada bus visiems ne
gerai.

Kiek matyt, CIO ir ADF va
dų tarpe varžytiriė neapsistos.

DARBININKŲ VADAI 
KENKIA DARBININ

KŲ REIKALAMS

Rusija, Vokietijoje buvo apri
botomis teisėmis. Džiaugėsi, 
ypač Angliškai įkalbėdamas į 
keturių filmų bendrovių nau
jienų filmas, kad atvyko į Lie
tuvių antrąją tėvynę, Suvieny
tas Valstijas.

Beverly Kirk, seven-year-old Wol
laston, Mass., girl, safe in the arms 
of Charlie Rich, 18, who brought her 
from the woods in which she 5yas 
lost for 16 hours during a blind
ing snowstorm. Beverly was lost 
when she wandered from the home 
of relatives. Her warm ski-suit 
saved her fronJ freezing. She slept 
under a bush when darkness fell.

Septynių metų mergaitė, iš 
Worlaston, Mass., paklydo gi
rioje laike sniego audros, kur 
buvo surasta po 16 valandų. Ji 
nesušalo tik del to kad buvo 
šiltai apsivilkus. l^ąktį mie
gojo po krumu.

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

Ona -L : :• ? ■'

del 
ša-

ko-

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.

AR JAUČIATĖS
NUVARGĘ—BE 

VIKRUMO?
Skanda galvą—išpusti viduriai?O
Kada tik užsikemša jūsų žarnąj, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas,, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
FĖENtA-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.

y, -• i

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

Dirvos skaitytojams atiduodama tik už 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.

Cleveland, Ohio6820 Superior Avenue
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A7ISA Europa kuri nepriklauso Vokiečiams - Italams, 
v nors jų laikinai užimta, deda didžiausias viltis į pa

galbą kokią Amerika galės joms suteikti atgavimui jų 
laisvės.

Mažos ir didesnės valstybės laiko šią šalį laisvės 
simboliu, ir pasitiki kad Amerika turės gana užsispyri
mo ir numatymo kad jos reikalams taip pat išeis į nau
dą jeigu nebus leista Anglijai pralaimėti.

Amerikai nebuvo galima įsikišti į Europos- reikalus 
tuo laiku kai Vokiečiai pamuše Pranuziją, nors Prancū
zai tikėjosi Amerikos pagalbos. Europos pavergtos ša
lys žiuri į Ameriką kaip kokią užtarėją ir globėją.

- Tikrai, sunau, 
ryžimas viską nugali! 
nai; neilgai kryžiuo 
mil 0 tau, narsuoli, 
tinkamai atsimokėsii

Ir prasidėjo dari 
limu — ardymas šie 
Ii u plytų, sujungtų n 
bas turėjo būti labai 
jąs didelės kantrybės 
ties bėgiu išardyti t 
tais Alpis savo rub

•MODERNIŠKĄ didyjį karo laivą pastatyti veika 
linga 5204 darbininkų ir trunk

jo senatvės pasigailėję, atneša jam kar- 
kruopų geldelėj palakti; ė ne, tai išalkęs 
pašaliais tokio maisto jieškotų, Į kuri se 
ir žiūrėti nežiūrėjo. Taip skursta senat

NUO KO PAEINA UKĄNOS IR 
MIGLOS IR RASOS

KAIP NAŠLAITIS TAPO 
MILIJONIERIUM 
DIDELĖ KNYGA, UŽ 50c.

Kiek Prezidentas Smetona galės čia veikti, su savo 
vientaučiais sueiti ir gelbėti mums dirbti paaiškės vė
liau. Tačiau, butų geistina kad tie kurie nenorėjo kad 
p. Prezidentas į Ameriką atvažiuotų, nebandytų dabar 
užstoti jam kelių prie Amerikos Lietuvių eiti, nes kas 
gi kovos, kas vadovaus darbą už Lietuvos atstatymą, 
jei mes tik trukdyti ir griauti norėsime?

Prezidento Smetonos pagerbimo bankete jį Lietu
vos Prezidentu vadino ir valstijų gubernatoriai ir mie
stų majorai, ir Latvių, Estų, Žydų atstovai, taip pat jis 
skaitosi Lietuvos Respublikos Prezidentu Suvienytų 
Valstijų akyse, na o mūsiškiai nekurie siaurų politiškų 
pažiūrų vadukai drysta parodyt savo mažą supratimą 
ir stoką kultūriško žmogaus pažymių stengdamiesi kal
bėti ir rašyti priešingai.

Jie turėtų išmokti kartą arit visados kad valstybių 
prezidentai nėra visų partijų vienu kartu, bet vienos 
kurios nors partijos žmogus.

Iki Lietuva neišsirinks sau kito prezidento, Nepri
klausomybę atsistačius, Smetona pasilieka musų tėvy
nės Lietuvos Prezidentu.

pirma — jaunas ir links- 
uodegą ir nuliūdęs, kaip

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

“ Rašo Vyt. Sirvydas.

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 įstaigas.
Kaip ir kokiu budu taš našlaitis galėjo rasti 

toki 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”

Visą dieną jis buvo lab: 
taLjieškodamas, norėdamas 
ti į savo rankas kas jam mi 
businčiu labai reikalingu, 
pilies kalvę, jo akys prašvito 
dienų dienas darbas virė - 

, artavojama ginklai, jiešmai 
ma šarvai; kitoje dalyje i 
liams padkavos ir kiti pa( 
dirbama iš geležies.

Kalvės meistras Rupei 
bai mėgo, nes jis visada b 
ir stiprus, visada galėdavę 
tini pagelbėt, todėl Vokiei 
perkrikštą Lietuvis patiko, 
drausta Lietuvius ir kitai 
amatų, jie turėjo būti tik 
dirbiais išdidiems Teuton; 
pertas, kaip tik niekas a] 
šė, ypač pietų metu, Ado! 
kaip ką iš 'geležies nusik 
mokėjo ant greitųjų nukali 
tą durklą, kardą, arba šia 
juostos nešiojamą dviašme 
dalykams kalvėje lengvai j 
ti reikalingo didumo gele; 
mis, įkaitinęs, suplakdavo, 
ant nuošalaus priekalo.

Sunkiau buvo ir imda\ 
ko padaryti arkliams padki 
kokius padargus,- bet tuos; 
Alpis džiaugėsi jeigu kalv 
nors geleži Įkaitink

Štai šiądien, pietų me 
kalvės dalis' liko beveik t 
meistru bejuokaudamas, 
vai reikalingo storio geleži 
kė, net 'kibirkštys tiško, 
kaitas tekėjo, nes be ugr 
buvo karštoka. Adolfas n 
trui taip sau žaidžiąs s 
Vieną to savo padaro gal 
ščiai apsmailino, lyg kai

Iš to geležgalio rod 
išėjo, todėl pamatęs ate 
nereikalingą asmenį, A 
sviedė į kampą, ėmėsi 
darbo, ii’ kaitų su kitom 
,šė laukan ii’ tą savo irt

Ši, diena jam buvo 
pis vos sulaukė prieten 
ėjo laikas eiti nakvynės 
Kęstutį.

Kada sargai užral 
ii’ įpusėjo naktis, Alpi 
traukė tą savo nukaltą 
vė Kęstučiui:

- Kunigaikšti, št 
laisvę, jeigu nenorim i 
ti.... Dabar Miglom

Ankstyvo dienobri 
visi miega, Alpis pal 
apačią, užlindo už jo, 

. užartavotą geležgalį, i 
pą dviejų plytų, atsai 
rankom palaužė, ir ti 
sutrupėjo!

- Štai mudviejų 
vą! Musų abiejų gal 
po šmotelį plytos, per 
šioje sienoje reikalinj 
Iš pilies išbėgimą aš 
kunigaikštis galėtum

jau
jom maišysis 
gulėti šilta.
ė nuo musių ir tenai sunku senam apsiginti 
čionai 
jais 
eina 
niau

DUSUOS valdovo Stalino visi dabar daromi žygiai ir 
politika yra ne kas daugiau kaip tik baimė Vokiečių. 

Vokiečių žygiai Balkanuose, pasirodo, nors yra' peilis 
Sovietų Rusijai į kuprą, bet tie negudrus Mąskvos des
potai nediiysta pasakyti Hitleriui "kad jis pasiliautų.

Tokioje suirutėje, betvarkėje kokioje Rusija dabar 
yra, nežiūrint jų agentų gyrimosi ir didžiavimosi, Rusai 
negali drysti nei pirštu pagrasinti Vokiečiams.

Žinovai pasakoja kaip baisiai suirus Rusijoje gele
žinkelių, ir kitokia transportacija; pamatinės industrijos 
ant kurių visa šalies gyvybė remiasi, produkcijoje už- 
silikus. z

Mums Lietuviams dar labiau komunizmo betvarkė 
paaiškėjo, ir atsiskleidė kaip Rusai gyvena pas save na
mie, kai jie okupavo Lietuvą ir musų krašte per kelis 
mėnesius įvedė tą betvarkę. Lietuva irgi nuvaryta nuo 
koto. Pirmiau dar gavo nors pirkti Lietuvoje, dabar 
viską surijo ir visiems pritruko. Kiek ilgai tokia šalis 
galėtų kariauti?

Jos turi viltį, kad šis an
tras pasaulinis karas nepalai
dojo ilgiems laikams neprik
lausomybę, kurią pirmas pa
saulinis karas Lietuvai davė. 
Sako, po šito karo bus kitas 
pasaulis. Tame pasaulyje bus 
laisvos netik po pirmojo karo 
nepriklausomybę gavusios tau
tos, kaip Lietuviai, bet ir visa 
eilė kiti]: Ukrainai, Baltgudžiai, 
Gruzinai, Armėnai.“HTEIKKITĖS vienyben — atmesk!t tą kas jus skiria— 

1 naudokit tą kas mus jungia.”
Šiuos žodžius pasakė Lietuvos Respublikos Prezi

dentas Antanas Smetona virš keturiems šimtams Lietu
vių veikėjų, susirinkusių iš kolonijų nuo Chicagos iki 
pat Brooklyno, kurie pirmutiniai išgirdo jo kalbą ir pa
drąsinimus stoti j darbą už Lietuvos ateitį.

Musų visuomenė eis, seks, dirbs taip kaip šis gar
bingas musų svečiai sakys, jeigu tik jis galės aplankyti 
kolonijas ir jeigu musų žmonės galės jo tėviškus, gilios 
išminties žodžius išgirsti.

Jis jau virš 65 metų amžiaus, bet jis atvyko žadinti 
mus Amerikos Lietuvius į darbą — atgaivinti 1918 metų 
entuziazmą, kada -Lietuvai pasiskelbus nepriklausoma, 
visi išeiviai kaip vienas stojo Į darbą Lietuvą pastatyti 
ant savų, stiprių kojų.

Mums Amerikoje trūksta vadovybės dirbti už Lie
tuvą. Mes kiek dirbam, dirbam tik savo siaurą srovini 
darbą. Butų naudingiau visai tautai ir užsitikrintume 
Lietuvai labiau tokią ateitį kokios trokštam — kad ir 
savo sroviniais sumetimais — jeigu paklausytume šio 
žymaus Lietuvių^tautos žmogaus pamokinimų.

Mes galim peštis, varžytis už tuščius maišus; galim 
demoralizuoti musų išeiviją, galim sukelti į savo fondus 
po keletą tūkstančių dolarių, bet jeigu nesuprasim vie
ningumo reikšmės, pastangos ką nors atsiekti gali būti 
bergdžios/

Prezidentas Smetona pasakė: “šiądien aš laisvas — 
galėsiu šaukti į pasauli.... Vieni nepritars, bet kiti 
pritars mano balsui”.

Kai, jam sakė nevažiuoti į Ameriką, nes buk jo “var
das” tarp Amerikos Lieuvių “prastas”, jis pareiškė jog 
atvažiavo parodyt mums Amerikos Lietuviams kad jo 
vardas yra geras. •

Žmogus kuris pasišventė savo tautai visą savo gy
venimą, kurio darbai tik naudą nešė, tautą kėlė, valsty
bę turtino, kulturino, kuris nepapildo jokio prasižengi
mo, — toks žmogus nebijo pažiūrėti Į akis tiems kurie 
'klaidindami žmones nori kalbėti apie jo “blogą vardą”. 
Toks žmogus drysta stoti prieš trečdalį šiame kontinen
te esančių musų tautos narių ir drąsiai pasakyti jiems 
teisybės žodį. Tegul vieni nepritars, nepatikės, bet ki
ti priims į savo širdį ir mintis jo žodžius.

Kur Yra?
Kairioji spauda tvirtina, Lie

tuvoje jokio Maskvinio teroro 
nesama. Jei tas tiesa, tai te
gul ta spauda paaiškina už ką 
kalėjime sėdi Amerikietis, Dr. 
M. Devenis ir Jonas Vileišis? 
Kur yra Dr. Bistras, ministras 
Urbšys, generolas Raštikis, žur
nalistas Rapolas Mackevičius, 
prof. Šalkauskas, Lei'mdljas, Dr. 
Kazys Grinius, ir kiti žinomes
ni Lietuvos veikėjai? Kodėl 
Dr. šliupas pasitraukė iš savo 
numylėto laisvamanybės platini
mo darbo ?

Musų kairioji spauda nežino 
ir pasakyti negali! Ji bando 
savo pasekėjams įkalbėti, kad 
jos santykiai su dabartine san
tvarka Lietuvoje esą “šilti ir 
artimi”, bet faktas yra, kad 
netik Amerikos penktakojų lai
kraščiai Lietuvon neįleidžiami, 
bet tų laikraščių redaktoriai 
jokios svarbos Maskvos komi
sarams Lietuvoje neturi.

Beje, kur prapuolė “Lietuvis” 
Rubinas?

Mea Culpa!
Vasario 16-tos proga Naujie

nos rašo: “Lietuva per 22 savo 
nepriklausomo gyvenimo metu 
parodė turėjimą gabumo : 
rankiškai tvarkytis. Ji 
kėši nepalyginamai geriau 
gu nususęs barbaras, kuris ją 
šiandien smaugia. Beveik iš 
nieko gyventi pradėjusi, ji tuo 
trumpu laikotarpiu sugebėjo* su
organizuoti savo valstybę, ap
rūpinti liaudį mokyklomis ir 
tiek maisto ir visokių gėrybių 
pasigaminti, kad Sovietų azia- 
tams pereitą vasarą vos akys 
iš kaktų dėl pavydo neiššoko!”

Naujienos, kaip žinoma, per 
tuos 22 metu neatlaidžiai ir 
įkyriai neigė viską, kas tą da
bar jų giriamą Lietuvos neprik
lausomybę stiprino. Na — bet 
mainos rubai margo svieto!

KAUNO komunistu laikraš
tis tiesa su pasidžiaugimu ra
šo: “Lietuvos liaudžiai viso
se gyvenimo srityse atsivėrė 
nepaprastai platus horizontai, 
neribotai plačios perspekty
vos.”. O tame pat straipsny
je pasako kokie tie “horizon
tai” ir “perspektyvos”: “Pasi
taiko dar ir tokių atsitikimų 
kad sugedus kanalizacijai (iš
matų nubėgimui) ir vandentie
kiui, jokiu budu negalima hie- 
ko prisišaukti kad sutaisytų.” 
Tai d raugučiai ir smarvės tu
ri pakęsti kai užsikemša kana
lizacija, o nėra mokančių pa
taisyti !

‘ TAUTOS LIKIMAS
Ten kur saulė švietė, Lietuvos padangėj, 
Dabar vargo kryžiai pražydo ugnia; 
Daugeliui nėr vietos tėvynės pastogėj — 
Nėr paguodos žodžio jų širdies-dugne....
Tiek garbingo darbo staiga visai dingo, 
Lyg vėjo verpetan liko įtraukta;
Jos sūnus jai tvėrė -rytojų didingą, 
Bet šiądien vėl priešų liko pavergta....
Mus tauta senutė, o būvis toks jaunas.
Net kalnus nuversti buvo pasiryžus!
Nuo jos laimė bėga kaip upelis sriaunas; 
Teko jai vėl nešti juodo vargo kryžius!z
Naujus Metus švenčiam, o mus brolių akys 
Liepsnodamos slėpė krūtinėj skausmus; 
Nėr kam pasiguosti, nes Rusas Įsakė 
Juos vergais laikyti, įžeist jų jausmus!
Jai saulė nešviečia, jai žvaigždės nemirksi, 
Tamsoje ir švęsti nėra taip gražu;
Be kovos, be vargo vėl laisvės nepirksi. 
Nes tauta atgimsta žygiu nemažu....
Mus tauta, jos sūnus vergijoj gyvena;
Liūdi ir žiuri ar dangus žvaigždėtas, 
Laisvę pranašauja 

mano —
Ugdant kovos viltis, pergalei žbdėtas!
Gr. 31, 1940. J. S. Galutis

pečių šautuvą, atsitolina nuo jo kelis žingsnius 
ir pradeda taikinti....

Negali būti?! Brisius netiki. Tai tik pa
sijuokti juo nori. Bet kam taip baisiai juo 
juoktis? Kam? Juk jisai nekaltas.... Bri
sius nori pasigerinti, suvizginti uodega, bet iš 
bailės tupiasi ant paskutinių kojų, ir pei’ jo snu
kį rieda gailios, karčios ašaros.

SjĮaiga ugnis ir baisus trenksmas — if ji
sai griūva, sopulio pervertas. Pramerkęs akis, 
tik spėja pamatyti, kaip nuo jo tekinas bėga 
žmogus, turėdamas rankoj šautuvą....

Gal ir suprato Brisius, kodėl tasai žiogus 
jį nušovė; tik nebegalėjo suprasti, kodėl teki
nas nuo jo pabėgo: juk jisai mirdamas norėjo 
tik kojas paskutinį kartą palaižyti....

n J. Biliūnas.

Pasakykime Amerikos 
Liaudžiai Teisybę!

Komunistų pritarimu 
Yoi’kan (Bal. 5-6) šaukiamas 
taip vadinamas Taikos Mobili
zacijos kongresas ir Vilnis Lie
tuvių organizacijas ragina da
lyvauti. Sako, čia busiąs “A- 
merikos liaudies” balsas, kuris 
turys per visą šalį nuaidėti.

Lietuviams dalyvauti patari
mas geras — tegul visos Amer
ikos Lietuvių organizacjos už*- 
pila šį Taikos Mobilizacijos 

rezoliucijomis, kurios 
ką Stalinas, dvi su- 
maža Lietuva sulau

žęs, dabar su maža Lietuvių 
tauta, ginklo ir policijos pagal
ba, daro! Tegul Amerikos liau
dis patiria, ką Amerikos komu- 
ništai nuo jos apie savo boso 
darbus slepia! Ruoškimės!

Tam tikrais meto laikais ūkanų ir miglų 
buna daugiau negu kitais. Miglos ir ūkanos 
pasidaro sekančiai: •

Rudenį ar pavasarį, paveizdan, kai dienos 
dar nėra gana ilgos ir naktys buna vėsios, kiek 
saulė ištraukia iš žemės ir ežerų ir upių vandens 
į orą dienos metu, tie garai nespėja pakilti ga
na aukštai ir pavirsti į debesis. Tie garai, už
ėjus nakčiai, pradeda glaustis į krūvą, pasidaro 
sunkesni negu ore gali laikytis, ir leidžiasi že
myn. Nuo to susidaro ir rasos, jeigu naktis 
buna vėsesnė. Jeigu ir naktis šilta, tada tie ga
rai nesileidžia žemyn ir rytą nerandam rasų.

(Panašiai susiformuoja lietus kuomet aukš
tesniame oro sluogsnyje pasidaro šalčiau ir ga
rai staiga jungiasi į didelius lašus ir krinta že
myn.

Ė juk buvo jaunas ir jisai, stipras ir visų 
branginamas. Tada apsiginti nuo žmonių ne
galėjo. Su juo yaikai žaidė jį račiukuosna įsU 
kinkę važinėjo: nepyko ant jų Brisius, kad ir 
kartais visai be reikalo jam skaudžiai suduo
davo, — žinojo, kad mažas ir silpnas ir maža 
dar teišmano. Jį troboj kiekvienas į save šau
kės ir duona penėjo, medžiotų su savim vedės. 
Užstovas ir varškės jam negailėjo, by tik 
jo namo nelėktų, galvijus dabotų.

Ė kiek dar, jau senas būdamas, juokų 
mehims pridarydavo! Užmes jie, būdavo, 
Brisiaus galvos čerkasėlį ir turi, ė vienam pa
sislėpti liepia; paskui leidžia Brisiu jieškotų. Ir 
visados surasdavo, nors tasai už pusvarsčio, 
aukščiausios eglės viršūnėj butų pasislėpęs. Su
sekdavo jį pėdsakais, apuostydavo medį, ir pa
kėlęs aukštyn snukį, imdavo loti. Neidavo, kol 
tasai nenulips. Pamatęs nulipantį, nesitverda
vo džiaugsmu, šokinėdavo unksdamas aplinkui, 
ir sugryžęs į piemenis, iškišęs liežuvį žiūrėdavo 
tai į juos, tai į krepšius: žinojo, kad iš tenai 
būtinai gaus mėsos kruopelę, ar duonos plutelę.

Tačiau ir piemenys jį užmiršo. .. .
Guli senas Brisius ant spalių ir sapnuoja. 

Mato jisai per miegą antis, kurias jo šeiminin
kas šaudo, ė jisai iš vandenio neša. Ir taip tų 
ančių daug, tokios jos riebios! Pramerkia Bri
sius akis ir saldžiai žiovauja, jas atsimindamas. 
Bet kaip gi jisai stebisi, iš tiesų priešais save 
pamatęs šeimininką su šautuvu už pečių. Savo 
akim nenori tikėti, tur būti, ir jį sapnuoja....

Bet aiškiai girdi, kaip tasai šaukia:
— Sa, Brisiau, sa!
Tai, tur būti, juo senu juokiasi. Kam?
— Sa, Brisiau, sa!—vadina šeimininkas.
Brisius šiepia snukį, tartum norėdamas šyp- 

telti, bet tik kažin kaip gailiai unkščia. .. .
— Sa, Brisiau, sa!
Jisai nenoromis atsikelia nuo spalių ir seka 

paskui, ne taip, kaip 
mas, bet paspaudęs 
koksai kaltininkas.

šeimininkas eina 
sigręždamas vis šaukia

Pamiškėj sustoja, 
ir žiuri j žmogų, tartum klausdamas, kam čio
nai jį atvedė. Mato, kaip tasai nusiima nuo

šalia dienadaržio durų ant didžiulės spalių 
krūvos guli senas Brisius—žilas, apžabalęs. Ma
tyti jisai dar mato, bet tik kaip per durnus, ir 
savo žmogaus labai dažnai nebepažysta. Sunki 
senatvė ir jam: visų užumirštąs, apleistas. Pat
sai gerai jaučia, kad maža kam bereikalingas. 
Bet, kiek galėdamas, rūpinasi dar būti naudin
gas. Nors nebeprigirdi, ė sunkios blakstienos 
amžinai merkia jo traškanotas akis, tačiau vai
ko nuo savęs snaudulį ir klauso. Beklausyda
mas apsnūsta.... Ir girdi per miegą šlamant 
netoli, tartum einąs kas svetimas.... Sunkiai’ 
kelias senas Brisius iš guolio ir loja užkimusiu, 
mieguistu balsu.

— Ė tu, žabali, ai' nenustosi!.... savo žmo
gaus nematai, — girdi jisai pažystamą balsą.

^Susigėdęs šiepia bedantį snukį, unkščia gai
liai, tartum atsiprašydamas, ir paspaudęs uo
degą, vėl susiriečia guolyje....

Jau nebe kartą Brisiu jausmai apgauna, 
jam gėdos padaro. Dažnai troboje, vidualslyje 
gulėdamas, sapnuoja jisai' vagį ar yilką, ku
riuos, jaunas būdamas, kadaise vijo, ir jam pra
deda vaidentis, kad tie priešininkai vėl dar ty
ko: kelia jisai tada savo seną galvą nuo kojų, 
ir tartum ko išsigandęs, netikėtai suloja: am! 
am! 1

Ir netikėtai, vagies vietoj, girdi tik iš vi
sų pusių prikaišiojimus: “Ė tai, žilis! visai iš
kvaišo”.

Nebežinodamas, kur dėtis iš gėdos, kelias 
jisai iš viduaslio, ir paspaudęs uodegą, lenda 
pasuolėn.

— Kur velkies? eik oran!—šaukia jam.
Ir Brisius, nuliūdęs, dūlina pro duris.
Dabar jisai bijo trobon ir beeiti. Verčiai/ 
ant spalių gulėti: vis mažiau kitiems po ko-

Tiesa, troboj labai gera, pastalėj 
Bet kaulų graužti vistiėk nebegali,

Nusileidus saulės dienai, 
Nusilenk žemiau rugienai
Ir bučiuok dar drungną žemę,
Kad ji tavo vargą, remia,
Kad žiedais ji apsisagsto, 
Kai ją prakaitas pašlaksto....

Audros dienai pragiedrėjus, 
Gerbk jos griausmą, žaibą, vėjus 
Ir dėkok jai kad sukyla, 
Kaip—dėkodamas už tylą — 
Laimink vakaro pašvaistę
Ii- nakties žvaigždėtą skraistę....

Graudis — džiaugsmas lygiai svdl'ia, 
Nes jie vieną taurę geria —
Tat — kaip amžiams nustatyta — 
Vakaras tegerbia rytą, 
Aušros sutemas tegieda.
Kas tai vokia, tas rieklieda....

Jurgis Baltrušaitis.

Pabėgėliai leis nekantriai laukė kil 
’ da vėl eis Į savo garbii 
i kambarį nakvynei aukš
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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.

Įdėkit į laišką $2 (arba 
$1) ir įrašę savo pilną ad
resą, pasiuskit Dirvai 
antrašu:

viršija moteriškas 1,200,575 asmenimis.
• ŽMOGUS išprakaituoja šilto oro laiku 
kvortą skysčio iš savo kūno per dieną.
• AMERIKOJE muilo industrijoje dirba ar

ti 20,000 žmonių.

šviečia Lietuvoje, 
Ir yiskas sušalo!
Net mūsiškiai bolševikai 
Ir tie jau išbalo!

ALPIS

(Tęsinys iš pereito nr.)

III.

nėra žy-

jų Tėvy- 
barbarai

aprūpinsiu, kad tik 
iš šio kalėjimo iš-

stipri valia ir pasi 
Neliksim čia amži-

Ą LPIS
A da

• NELAIMINGIAUSIA korta visoje kortų
kaladėje daugelio skaitoma vyjjų aštuonakė — 
net Napoleonas, garsus Europos kariautojas, sa
ko jo pralaimėjimas paėjęs nuo šos kortos įta
kos. , . x

• Iš 44,113,147 gimimų užrekorduotų Suv. 
Valstijose praeitų 23 metų bėgiu, vyriškių skai

sčius

30 METŲ atgal tautininkai 
prašalino socialistą redaktorių 
iš Tėvynės (SLA. organo) re
dakcijos, dabar socialistai tau
tininkams atsilygino, prašalin
dami Jurgelionį. Akis už akį, 
dantis už dantį.

SOCIALISTINĖJE Lietuvoje 
/pėdės” labai skubiai moka
mos: Naumiestyje mokykla 
remontuota Rugsėjo mėnesį, o 
užmokesčio darbininkai nega
vo be Gruodžio!

IŠLAISVINTOJAS
(ISTORINĖ APYSAKA)

I N A

dienai, 
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•ungną žemę, 
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Jurgis Baltrušaitis.
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lės ir ežerų ir upių vandens 
e garai nespėja pakilti ga- 
i į debesis. Tie garai, už- 
i glaustis į krūvą, pasidaro 
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iLAITIS TAPO
DNIERIUM
KNYGA, Už 50c. 

jsites ta fiuikia knyga.

5 iš paprasto ūkininko, Lic- 
umirė kada jis buvo tik ko 
liaus. Paaugęs ganė žąsis, 
itus gyvulius, o į metus su- 
Ameriką, ir pradėjo veikti 

šeivių. Savo darbštumu ir 
ęs, pradėjo leisti Lietuviš- 
mi švietė savo brolius Lie
tus. Paskui įsirengęs savo 
no Lietuviškas knygas, km 
egzempliorių, ir su tais dar 
egzempliorių knygų sveti- 
teigė pirmutinį Lietuvišką 
ir jį operavo per 20 metų; 
įdėliais Lietuvių pinigų iki 
Pastatė teatrą, kurio patal- 
kainavo $200,000. Įrengė 

Lietuvišką drabužių parduo- 
gas. yj
du tas našlaitis galėjo rasti , 
ir kaip galėjo pasiekti tokį 
vaizdžiai aprašoma kny 
AUSKAS”. Knyga di; 
lių, ant gražaus popierio ir 
du. Knyga verta $1.50, da- 
50c Dirvos Knygyne. Pasi- 
lygą nusipirkti, nes nedaug 
lit siųsti pašto ženklais.)
ive. Cleveland, Ohio

laukit “Dirvoje

K. S. Karpius.

Pabėgėliai

nekantriai laukė kito vakaru, ka- 
vėl eis Į savo garbingo kunigaikš

čio kambarį nakvynei aukštai pilies bok
šte. X

Visą dieną jis buvo labai užsiėmęs ko 
tai jieškodamas, norėdamas ką tai pačiup
ti Į savo rankas kas jam mintyse susidarė 
businčiu labai reikalingu. Bet kai priėjo 
pilies kalvę, jo akys prašvito. Kalvėje per 
dienų dienas darbas virė — buvo kalama, 
artavojama ginklai, jiešmai, kardai, daro
ma šarvai; kitoje dalyje nuošaliau, ark
liams padkavos ir kiti padargai, kas tik 
dirbama iš geležies.

Kalvės meistras Rupertas Adolfą la
bai mėgo, nes jis visada buvo paklusnus, 
ir stiprus,. visada galėdavo lengvai meis
trui pagelbėt, todėl Vokiečiui tas jaunas 
perkrikštą Lietuvis patiko. Nors buvo už
drausta Lietuvius ir kitataučius mokinti 
amatų, jie turėjo būti tik tarnais ir žem
dirbiais išdidiems Teutonams, betgi Ru
pertas, kaip tik niekas aplinkui nesimai- 
šė, ypač pietų metu, Adolfą pamokindavo 
kaip ką iš -geležies nusikalti. Alpis jau 
mokėjo ant greitųjų nukalti kad ir papras
tą durklą, kardą, arba šiaip nedidelį prie 
juostos nešiojamą dviašmenį peilį. Tiems 
dalykams kalvėje lengvai galėdavo pačiup
ti reikalingo didumo geležgalį, ką greito- 
'mis įkaitinęs, suplakdavo, kalvės kampe, 
ant nuošalauš' priekalo.

Sunkiau buvo ir imdavo daugiau lai
ko padaryti arkliams padkavas arba kitus 
kokius padargus, bet tuos ^dalykus darant, 
Alpis džiaugėsi jeigu kalvis leisdavo jam 
nors geležį įkaitint.

Štai šiądien, pietų metu, kai Ruperto 
kalvės dalis liko beveik tuščia, Alpis, su 
meistru bejuokaudamas, paėmęs padka- 
vai reikalingo storio geležgalį, kaitino, pla
kė, net kibirkštys tiško. Jam kakta pra
kaitas tekėjo, nes be ugnies dar ir diena 
buvo karštoka. Adolfas nudavė savo meis
trui taip sau žaidžiąs su tuo geležgaliu. 
Vieną to savo padaro galą ypatingai plok
ščiai apsmailino, lyg kaltą, ir užartavojo.

Iš to geležgalio rodos nei šis nei tas 
išėjo, todėl pamatęs ateinant link kalvės 
nereikalingą asmenį, Alpis tą geležgalį 
sviedė į kampą, ėmėsi kalvės apvalymo 
darbo, ir kartu su kitomis atmatomis išne
šė laukan ir tą savo nukaltą padargą.

Ši diena jam buvo baisiai ilga, ir Al
pis vos sulaukė prietemos. Pagaliau, at
ėjo laikas eiti nakvynės, ir Alpis atėjo pas 
Kęstutį.

Kada sargai užrakinėjo visas duris, 
ir įpusėjo naktis, Alpis iš savo rūbų iš
traukė tą savo nukaltą geležgalį ir pada
vė Kęstučiui:

— Kunigaikšti, štai raktas mums į 
laisvę, jeigu nenorim čia amžinai pasilik
ti.... Dabar migkim kiek....

Ankstyvo dienobrėškio metu, kai dar 
visi miega, Alpis pakėlė didžiojo kilimo 
apačią, užlindo už jo, paėmė savo gerai 
užartavotą geležgalį, ir įspraudęs jį į tar
pą dviejų plytų, atsargiai, stipriai abiem 
rankom palaužė, ir tų didelių plytų galai 
sutrupėjo!

— Štai mudviejų ve.'’tai atgal į Lietu
vą! Musų abiejų galingos rankos kad ir 
po šmotelį plytos, per ilgesnį laiką išardys 
šioje sienoje reikalingo didumo skylę.... 
Iš pilies išbėgimą aš 
kunigaikštis galėtum 
eiti.... ,

— Tikrai, sunau, 
ryžimas viską nugali! 
nai; neilgai kryžiuočiai džiaugsis mani
mi! O tau, narsuoli, į Lietuvą parėjus, aš 
tinkamai atsimokėsiu!.... Į darbą....

Ir prasidėjo darbas, po tuo dideliu ki
limu — ardymas sienos, trupinimas dide
lių plytų, sujungtų moliu ir kalkėmis. Dar
bas turėjo būti labai atsargus ir reikalau
jąs didelės kantrybės. Reikėjo vienos nak
ties bėgiu išardyti tik tiek sienos kad ry
tais Alpis savo rūbuose paslėpęs, niekelio

nenutėmijamas, galėtų plytų trupinius iš
nešti ii- išbarstyti.

Sienos uždangalas — tas šventas vai
zdas — buvo gera uždanga viso to ką tie
du Lietuviai slaptai ėmė vykdyti. Nei tru
pinėlis plytos, nei raudona dulkelė negalė
jo būti palikta kambario asloje, kad atsi
lankę broliai vienuoliai nenužvelgtų ir jų 
darbo nepaverstų bergdžiu....

¥ ¥ ¥ z

Iš ordino brolių elgesių Žemaičių ku
nigaikštis ir Alpis labiau ir labiau persi
tikrino % kad kryžiuočiai nemano Kęstutį 
paleisti iš nelaisvės ne tik už išsipirkimą, 
bet gal net ir po apsikrikštijimo. Abiem 
reikėjo pritaikyti savo gudrybes prie Šv. 
Marijos Brolijos vadų klastų.

Broliams kalbant apie tikėjimą, pasi
vaikščiojimo valandomis, Kęstutis Įsisva
jojęs nudavė jų klausąs, bet jo mintys bu
vo kaip jis su Alpiu spruks Į laisvę. Iš 
Alpio vienuoliai girdėdavo daugiau ir dau
giau džiuginančių žinių jog nelaisvis klau
sosi kalbų apie tikėjimą ir teiraujasi apie 
Kristų, jo Tėvą ir Motiną. Kviečiamas į 
maldnamĮ, Kęstutis ypatingai iškilmingai 
eidavo su jais.

Kai vienuoliai užsimindavo apie krik
štą ir atvertimą visų Lietuvių prie tikro
jo Dievo, kas butų dideliu Kęstučio pasi- 
tarnavimu tikėjimui, nelaisvis nerodė jo
kios apmaudos, kaip rodydavo seniau.

— Jeigu tas tikėjimas geras jums ir 
visai Europai, kodėl jis negalėtų būti ge
ras musų žmonėms.... — kartą pratarė 
Kęstutis.

— Taip, didis kunigaikšti! Visa Eu
ropa jau apsikrikštijus ir gyvena po Die
vo palaima! Tos palaimos sulauktų ir 
Lietuviai, per tave, jų valdovą! Tada ir 
apie išlaisvinimą butų kalba.... — prasi
tarė vienuolis.

Šie paskutiniai žodžiai išėję iš vienuo
lio lupų aiškiai ir tiesioginiai pasakė Kęs
tučiui kad jis, iki nepriims krikšto, lais
vės negali tikėtis!

— Stipri valia ir pasiryžimas viską 
nugalės! — reikšmingai, bet dviprasmiai 
pareiškė Kęstutis. •

Vienuoliai pažvelgė vienas i kitą, pas
kui akis i dangų pervertė ir padarę kry
žiaus ženklą sau ant krutinės, tarė:

— Garbė Mergelei Marijai!
— Musų mokymas pasieks vaisių! — 

manė jie sau, pasitenkinę.
. ¥ ¥ ¥

Vasara slinko Į pabaigą. Laukai bu- 
nuvalyti, daržai valomi. Pilis gamino- 
maistą ir, žiemai atėjus, manė daryti

vo 
si 
užpuolimą ant Lietuvos.

Bet dabar pakelkim tą kilimą su šven
tais vaizdais Kęstučio kambaryje ir pa
žiūrėkim kas po juo slepiasi.

Skylė iš vidaus pusės buvo prakalta- 
praardyta tokia kad per ją galėtų išlysti 
tokio didumo vyras kaip Kęstutis.

Bet skylė tik iš vidaus. Plonas lukš
tas iš lauko pusės palikta, ir toks plonas 
kad ranka pastumus jau išgriūtų; jį išar
dyti bus lengva trumpu laiku, kada jau 
laikas bus nelaisviui šį kambarį palikti. 
Tada likę plytų gabalai bus išimti ir pa
likti viduje, asloje — lai tada atėję jo pa
kinkyti ir palaiminti vienuoliai, kurie kas
dien tikėjo privedą Kęstutį arčiau prie ap
sikrikštijimo, žinos kas atsitiko ir kaip tas 
jiems brangus nelaisvis paspruko.

¥

Ruduo jau ateina — ilgėja naktys, o 
du nelaisviai viename kambaryje aukštai 
bokšte užsidarę per naktis tariasi kaip ge
riausia butų pasikėsinti bėgti, ir kaip pa
bėgs. Skylę sienoje praardyti pavyko, bet 
kaip praeis pro pilies vartų sargybas, kaip 
išeis per vartus kurie nakčiai buna užkel
ti, saugojami....

Alpis žinojo visą pilies judėjimo tvar
ką, matydavo kurie riterių viršininkai ka
da iš pilies išjoja ir gryžta, ir gerai įsiti
kino kad esti būtinų reikalų kuomet tam 
tikri viršininkai skubomis išjoja nakties 
metu, ir sugalvojo kaip jiedu iš pilies iš
spruks.

Kęstutis gi, karo dalykų žinovas, prie
šų sekime patyręs, rūpinosi kaip supinti 
vijikams pėdas ir laimingai pasiekti Lie-

VILNIS IR ŽYDAI

Dirvai padarius pastabą kad 
Žydai ’ “pirmutiniai Lietuvą už- 
imantiems Rusams šaukė ‘ur- 
ra’ ir sveikino ir gėles mėtė” 
ir kad Žydai, “gal but, pirmu
tiniai butų tai darę jeigu Lie
tuvą butų okupavęs Hitleris”— 
raudonukų Vilnis nukalba:

“Viena ranka rašoma bjau
riausia neapykanta prieš žy
dus, o kita imama iš jų aukos 
‘Lietuvos atvadavimui’.”

Vilnies redaktoriai turėtų 
žinoti kad ne visi žydai yra 
tokie niekšai kaip tie kurie 
sveikina svetimus okupantus, 
kaip mes žinom kad ne visi 
Lietuviai yra virtę išgamomis 
kurie džiaugtųsi kad 
nę Lietuvą svetimi 
pavergė.

Komunizmas juk
du savastis, todėl doresni žy
dai turi teisę ir laiko sau už 
garbę kovoti prieš komunistų 
žygius. Jie parodo ir Lietu
viškiems išgamoms kad gimti
nis kraštas, kuriame gyvybę 
gavai, augai, reikia gelbėti, o 
ne svetimiems pavergėjams iš
duoti !

PER TVOK A 
PASIŽVALGIUS

Legion Commander Milo Warner, right, with three other Legionnaires, 
shown on their return to America after an eight-day tour of England. 
They are enjoying coffee here. Warner said England can win the war 
with American aid. He will report to a special meeting of the Legion 
during March.

Legiono Komandierius Milo Warner, • dešinėje, su tri
mis kitais Legionieriais, pargryžę į Ameriką po aštuonių dienų 
kelionės po Angliją, kur,buvo apžiūrėti. Warner, sako kad sir 
Amerikos pagalba Anglija gali laimėti karą. Kovo mėnesį įvyk
sta Legiono specialis mitingas, kur bus patiekta raportas.
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tuvą, kartą jie iš galingos Marienburgo pi
lies prieglobsties išsiverks.

Jis jau Įsivaizdavo savo parvykimą Į 
savo tėviškę Trakus, kaip linksmai susi
tinka su Biruta ir šuneliu Vytautu, kaip 
pradžiugs brolis Algirdas apie pargryži- 
mą patyręs, kuriam jį išpirkti nepavyko, 
ir kaip jis globos tą savo narsų pagelbi- 
ninką, Alpi.
t Pabėgti besirengią ordino nelaisviai 
geidė kad greičiau užeitų blogi orai, pail
gėtų naktys — nes pilyje, kur visas judė
jimas ir gyvumas baigiasi su sutema, ir 
prasideda’su nauja dienos šviesa, jei per 
ilgą tamsią naktį kas nors ypatingo nuo
šaliai slaptai daromą, bi tik neužkliūva 
sargams, praeina nepatėmyta, ir galima 
atlikti. ,

Prasidėjo Lapkričio mėnuo — aštun
tas mėnuo musų kunigaikščio nelaisvės, — 
bet sienoje po šventu kilimu skylė Į lauką 
vis dar neišardyta.

Belaisviai buvo nusprendę sprukti iš 
pilies pirm negu prasidės sniegas ir žie
mos šalčiai. Tačiau, diena po dienos vis 
vilkinosi, atsargos delei. Tai mėnesiena,

šviesios naktys, tai oras pergražus, gali 
kas nors1 nereikalingas pilies kieme valkio
tis; tai vėl perdaug lyja, nepatogu Į kelio
nę leistis.

Laukė, lūkinėjo, ir sulaukė jiedu to
kios nakties kokios reikėjo: pilis buvo pa
sinėrus miglose, oras šlapias, drėgnas, ru
kai viską gaubia, migla krinta, naktis tam
si, kad pirštu Į aki duriant nematytum... 
Rukai net žmogaus garsą kurtina, toliau 
negirdėsi.

(Bus daugiau)

PRADĖKIT ŠIA APYSAKA SKAITYT NUO DIRVOS N' 9
<- C-

Lietuvos istorija sako kad Kęstutis ir Alpis iš Marienburgo^pilies pabėgo 
ir laimingai parėjo i 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 igysit Dirvą, prašykit prisiųsti jums Nr. 9, 
kuriame apysaka pradėjo eiti. Skaitymo bus daugiau metams laiko!

Alpis, mažĮ p vaikas, sūnūs Gaižuvos kunigo, laike kryžiuočių 
užpuolimo pagrobiamas, išvedamas į Marienburgą, ten išauklė
jamas krikščioniškame tikėjime, šiame užpuolime nužudomas 
jo tėvas. -y33- Po 10 metų, į Marienburgą kryžiuočių nelaisvėn 
patenku & sstutis.
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Su 9-tu numeriu pradėjo 
Dirvoje eiti ši įdomi isto
rinė apysaka, kuri tęsis 
savaitė iš savaitės per su
virs metus laįko. Apy
saka apima vieną w iš įdo
miausių Lietuvos istorijos 
laikotarpių, taigi bus pa
mokinanti. Skaitymas len
gvai suprantamas, raidės 
didesnės, taip kad kiekvie
nas galėsit lengvai 
t i?

PRUSEIKAI nepatik? Nau
jienų pasakymas, kad jis, Bim
ba ir Andriulis rašą raportus 
Sovietų slaptai policijai, ir gau
ną už tai mokėti. Tai kam jie 
rašo? Ir iš ko Bimba bankan 
pasidėjo $12,000?

GERA vienu saiku saikuoti 
ii* nieko ^negalvoti: Anglijos 
Cantebury dekanas (dvasiškis) 
parašė (Sovietų propoganda at
siremdamas) įdomią knygutę 
apie Sovietiją. Pruseika de
kaną giria. Jei dekanas butų 
Sovietiją nupeikęs, tai Prusei
ka butų sakęs, “jo raštas tinka 
Hitleriui batams pašmieruoti”, 
kaip jis saite apie Poetą Jurgį 
Baltrušaitį, kurį P. gyrė kol 
tas buvo Maskvoj ir nieko blo
go apie Sovietiją nesake,’/bet 
dabar peikia, nes Baltrušaičiai 
nebereikia diplomatinio manda
gumo laikytis ir gali teisybę 
sakyti.

Z
ĮDOMU, kad Nepriklausomai 

Lietuvai aukų siųsdavo visos 
srovės ir partijos (net komunis- 
IfeMi 000 snwnkfl.
Šervę įsidėjo), bet dabar '
listinei” Lietuvai musų kori i 
nistai nėra ikšiam nei vienodi 
cento pasiuntę. To vieton, jie 
kaulina $600 “Ispanijos” kar- ! 
žygiams. Matyti, jie “socialis
tine” Lietuva nepasitiki ir jos 
nemyli.

“JAPONIJA bijo Pacifike ka
ro žygių daryti, ne padarius su 
Sovietais sutarties”, rašo musų 
bolševikų laikraštis. Tikra tie
sa: Hitleris taip pat plėšikauti 
nėjo, kol Stalinas nedavė žo
džio jam nekliudyti.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Jei kenti skausmą s$- 
nariuose, naruose, jei 
jie sustingę ar jauslus, 
jei gelia su kožna oro 
permaina, gali sulaukt 
palengvinimo nuo šio 
musų liberalio pasiūly
mo 7 dienoms DYKAI 
SAMPELIO. kurį mes 
duodam visai nemoka
mai šio laikraščio skai
tyto jams. Rašyk DA
BAR — ŠIANDIEN 4 

ROSSE PRODUCTS CO., Dept. X-3 
270K Farwell Ave., Chiago, III., jr 
gauk sau visos savaites išteklių 
kuris tau nieko nekaštuos.

baigia- 
atnau-

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

i 
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė^ nepaprastą palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.'

LITHUANIAN įsa,
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Pavienes Vietos Parduodama
Per 30 Metų Tarnauja Kongreso Atstovais

Northern Ohio Opera Association Prezentuoja

METROPOLITAN OPERA
Association iš New Yorko. Edward' Johnson. General Manager 

Edward Ziegler, Asst. Gen. Mgr. Earle R. Lewis, Asst. Gen. Mgr.
Balandžio 14 iki 19 — Public Auditorium
MARRIAGE OF FIGARO 

PIRMAD. BALANDŽIO 14
Sayao, Rethberg, Stevens, Pinza, 

Brownlee, Baccaloni, Panizza
____________ Baletas____________

TRISTAN UND ISOLDE
ANTRAD. BALANDŽIO 15

Flagstad, Thorberg. Darcy, Huehn 
Kipnis. Melchior, McArthur

Daughter of the Regiment 
TREČIAD. BALANDŽIO 16 

Pons, Petina, Baccaloni, D’Angelo 
Jobin, Kent, Papi, Baletas

DIE WALKUERE
1 KETVIRT. BALANDŽIO 17 

Flagstad, Banipton, Votipka, List, 
Thorborg, Melchior, Huehn 

Leinsdorf

DU VEIKALAI: PENKTAD.
PO PIETŲ. BALANDŽIO 18 

CAVALLERIA RUSTICANA 
Nilanov, Kaskas, Doe, Warren, 

Jagel, Papi. Po to seks 
paGliacci 
Burke, Martinelli, Bonelli, Papi, 

______ De Paolis, Valentino_____  
BARBER OF SEVILLE 

PENKTAD. VAK„ BAL. 18 
Sayao, Petina, Schipa, Baccaloni, 

Brownlee. Cordon, Papi.
FAUST

ŠEŠTA D. PO PIETŲ, BAL. 19 
Jepson, Browning, Bonelli, Pinza, 

Kullman, Baletas, Pelletier
RIGOLETTO

ŠEŠTAD. VAK„ BAL. 19 
Tuminia, Votipka, Landi, Tibbett, 

Castagna, Cordon, Panizza 
Baletas

Paštu užsakymai priimami Pavienėms Operoms, SI iki $6. 
(Užsakant paštu, būtinai pridėkit sau adresuotą ir štampuotą voką)

UNION BANK OF COMMERCE
Main Banking Lobby—E. 9th ir Euclid—MAin 8300

Tikietų vieta atdara 9 r. iki 5:30 po pietų, išskyrus sekm. 
Knabę Piano vartojama išimtinai. Librettos parsiduoda box office.

VIETINES ŽINIOS MIRIMAI
SERGA

Margaret Zuris, žinomo vei
kėjo Chester G. Zuris žmona, 
pateko ‘Polyclinic ligoninėn, kur 
jai padaryta sunki operacija. 
Linkėtina greitai pasveikti.

Ona Mihelichįenė, kuri taip 
pat randasi Polyclinic ligoninė
je, jau sveiksta.

PARSIDUODA RAKANDAI
Dining setas, frontruimio se

tas ir 
gerame 
miestą.
5 vai.

1329 E. 91

virtuvės pečius, viskas 
stovyje.
Matykit

Apleidžiam 
vakarais po 

(U)
Street.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Cash mėsos ir groserio par-

cef nėra kompeticijos. Parsi-
2. J pigiai. Kreipkitės 2 iki

7 “ o pietų, 13315 Madison av.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
14610 Saranac road, cash 

grosernė, garantuota $300 sa- 
; vaitinių ineigų, nėra kompeti

cijos. Nuoma tik $20 mėne
siui. Savininkas turi dvi krau
tuves. Važiuoti Collinwood ka
ru, tarp 2 ir 3 po pietų.

Vaistinės Reikmenys
IŠPILDOM RECEPTUS z 

Cigarai — Kosmetika 
Toiletiniai dalykai, etc.

Herold Drugs
Reliable Druggists 

6045 Broadway (3)

PYTHIAS
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. čiutelė 
savininkai.

K. STONIS

Importuota Degtinė
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai. '

6824 Superior Ave<

DABAR NASH IR “KITI TRYS”

Kainuoja Tiek Pat!
(IR ŽIŪRĖKIT KIEK DAR DAUGIAU JUS GAUNAT)

o DAUGIAUSIA PATOGUMO... 
vienatinis žemos kainos karas su 
coil-springsais ant visų keturių 
ratų... švelniausiam važiavimui 
kokį karas gali turėti.
Vienatinis karas tiekiantis Weath
er Eye Conditioned Air System.

©DAUGIAUSIA VIETOS.. Nash 
turi daugiau sėdėjimo vietos ne
gu kuris kitos žemos kainos ka
ras. Užpakalis paverčiamas į dvi
gubą lovą!
Tik Nash turi viršų ir rėmus su- 
nituotus į nelinkstamą vienetą.Iki 30 mylių ant galono gaso!

Vice President Henry Wallace congratulates Rep. Robert Doughton 
of North Carolina, and Sen. Pat Harrison of Mississippi as they cele
brated their thirtieth year in congress. Left to right, Vice President 
Wallace, Representative Doughton and Sen. Pat Harrison.

Vice Prezidentas Wallace sveikina atstovą Robert Doughton 
iš North Dakota, ir Sen. Pat Harrison iš Mississippi jų 30 metų 
sukaktuvėse dalyvaujant Kongreso atstovais.

DVI GELEŽINKELIU NELAIMĖS

• DAUGIAUSIA MYLIŲ IŠ GA
LONO... įrodė Nash, su Ketvir
tu Greičiu Forward, kompeticijoj 
su kitais 6 ir 8 cylinderių karais 
laike oficialio Gilmore Economy 
Run.

MARĖ RIDIKIENĖ
Marė Ridikienė, nuo 1336 E. 

66 st., mirė Kovo 9 d., palaido
ta 13 d., Kalvarijos kapinėse. 
Pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Liko vaikai, Marė Sušinskie- 
nė, Juozas, ir jos brolis, Petras 
Zuikevičius.

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

PETRAS GEGUŽIS
Petras Gegužis (George), se

nasis, nuo 4006 W. 119 street, 
mirė Kovo 19 d. Pašarvotas 
Della Jakubs laidotuvių namuo
se. Laidojamas šeštadienį, Ko
vo 22, Kalvarijos kapinėse. 
Pamaldos 9:30 v. ryto naujoje 
parapijoje.

Liko žmona, Ona, trys sunai, 
Petras, Alfredas ir Chester, 
dvi dukterys, Jennie ir Suzan.

SUŠALO
/

Clevelando Airiai turėjo la
bai nesmagią dieną savo St. 
Patriko paradui: paradas buvo 
atšauktas del smarkių šalčių.

AVALŲ TAISYMAS
Pas mus gausit savo batams

puspadžius

H ■ Y 59c (ir daugiau) v v

Geras, greitas darbas.

Daniel De-Mand
4711* Payne Avenue

Sekmadienį, Kovo 16, vėlai 
vakare, prasidėjusios sniego 
pūgos ir audros metu, prie Ba
den, Pa., visai netoli (Pitts- 
burgho, nuvirto nuo bėgių pa- 
sažierinis traukinys važiavęs 
iš Clevelando į Pittsburghą. 
Vagonai nusirito nuo kranto į 
upę. Toje nelaimėje keletas 
pasažierių užmušta, žuvo pats 
traukinio inžinierius, ir suvirš 
100 kitų sužeista.

Delei užklupusio šalčio, nu
kentėjusieji turėjo kentėsi šal
tį iki buvo nuvežti į ligonines.

Pennsylvania gelžkelio kom
panija sako jog tai esąs sabo
tažas, keno nors darbas atlik
tas piktais norais. Sako, su
rasta žymės geležinkelio bėgių 
paliuosuotų nuo juos laikančių 
patiesų. Kreipėsi į valdžią 
prašydama skirti valdžios ty
rinėtojus nelaimės priežasčiai 
susekti.

Sudužusio traukinio pečku- 
rys, nors sužeistas, išgelbėjo 
kitus du traukinius nuo nelai
mės ten pat. Vienas traukinis 
su prekiniais vagonais važia
vo iš Pittsburgho. Vėliava 
mosuodamas jis tą traukinį 
sulaikė, paskui sulaikė kitą pa- 
sažierinį traukinį važiavusį į

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.

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

. LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

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

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

VYNO PARDUOTUVĖ Į NAMUS
Mes užlaikom 22 rusių genausj vyną ir parduodam
neštis į namus galionais 
vynas parsiduoda po 80c 
yra didžiausia East Side.

ir pusgalioniais. Rukštus 
galionas. Musų krautuvė 

(13)

CALIFORNIA WINE SALES
4911 Payne Avenue Cleveland

Pittsburghą tais pačiais bė
giais ant kurių ištiko nelaimė; 
jo traukiniui.

Kadangi vagonai buvo nusi
ritę nuo kranto 60 pėdų žemyn 
į vandenį, sunku buvo išimti 
sužeistuosius.

Pennsylvania gelžkelio kom
panija paskyrė $5,000 atlygi
nimo už susekimą kaltininkų 
kurie galėjo paliuosuoti gele
žinkelio bėgius.

KITA NELAIMĖ
Pusantros dienos vėliau, Ko

vo 18 rytą, prie Ravenna, O., 
įvyko kita didelė geležinkelio 
nelaimė kai Erie prekinis trau
kinys užlėkė ant darbininkus 
į darbą vežusio traukinio. Tie 
darbininkai pribuvo rytą į dar
bą prie statomų valdiškų pa
rako sandėlių. Apie 150 dar
bininkų sužeista.*

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

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

Knygelė “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.

PEČIŲ TAISYMAS
Sutrukusius furnasus 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

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisymo 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Manei pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jiksų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilną ajjdraudą tos rūšies 

darbų bjntraktoriaus.

495 Eaįt 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

galono gaso?
dabar jie visi yra toje

Nash pardavėją apačioje 
Pavartokit ratą 

Matysit nuostabų skirtumą kuris kas

lAURJ jus norėtumėt turėt—ar vieną iš kitų žemesnės 
kainos karų ar—šį didelį, puikų Nash kuriuo gali

ma važiuoti iki 30 mylių ant 
Padarykit pasirinkimą—nes 

pačioje kainų klasėje.
Nueikit pas savo artimiausį

pavažinėkit šiuo naujos rūšies karu, 
penkias minutas.
savaitę perkeičia tūkstančius žmonių prie Nash!

Gausit daugiau mylių iš galono gaso, kaip įrodo sa
vininkų raportai. Išmatavimas parodo kad jis yra rui- 
mingiausias karas. Ir jokis kitas karas arčiausias prie 
jo kainos negali susilyginti švelnumu jo coil-springsų 
ant visų keturių ratų—nei lengvumu jo Dviejų-Budų 
Roller Styravimui. Joks kitas karas neturi Nash mo- 
dernio sunitavimo viršaus-ir-rėmų konstrukcijos — sau
gaus, švelnesnio važiavimo.

Kodėl nepasinaudoti jo sutaupymu bendrai nuo $70 
iki $100 per metus? Pavąžiuokit juo—ir jus taipgi 
pasirinksit Nash!

4505 Euclid Ave. LEVERING NASH
Cain Motors......................13230 Cedar Road
Cooper’s Garage...............6816 Superior
Eckenroth Sales Co............ 3501 Detroit
Kilbane Nash (jo............6535 Carnegie
Lewis Nash........................1......3536 Lee
Lake Motor Sales...............12705 Miles
North Olmstead, O................Beebe & Elliott

Independence, Ohio...........Rockside ____ ___ ______
Olmstead Falls, Ohio...........Schritz Motor Sales, Inc., Columbia Road

ARBA KREIPKITĖS Į NASH PARDAVĖJA SAVO KAIMYNYSTĖJE

Ave.
Ave 

Road 
Ave.

ŠIS DIČKIS 
SEDAN TIK 

745
(Iliustruotas) Ambassador 
‘600’, 2-Durų Slipstream Se
dan. Kaina su standard da
limis ir federal tax. Weath
er Eye Conditioned Oro Sis
tema, Vidinė Lova, Ketvirto 
Greičio Dalis, Bumper Sar
gai, Baltais Šonais Gumai 
sulyg noro ekstra. Pamatyk

Dirbtuvės Kaina Nash’s Ambassador “6” ir 
“8” SeTijas. Kožnas žymios ver- 
tybės savo kainos klesoje! 4> / gi Į 
Kiti Modeliai Pigesni tiktai... f |Ų 

\ Dirbtuvės Kaina

Tel. ENdicott 4505 
.... 13701 St. Clair Ave.

16202 Euclid Ave.
16815 Madison Ave.

MOTOR CO.
Milton Motor Sales.
Norgar-Bodell Motors Co.
Patrick Motors, Inc.
Tyjeski Nash Company....14720 Lorain Avė.
United
Bedford, O., Bernardy Motors, 803 Broadway 

Motor Sales, 6195 Brecksville Rd.

Motor Sales 7200 Broadway

Luke 11: 52.

/cS/ 1 v

BĖDA JUMS RAŠTO 
MOKYTIEMS

Pasaulis dabar yra labai nu
siminęs ir nubudęs. Nors ir 
prisieina apsakyti kad šitie 
vargai reiškia Dievo rūstybę, 
mes privalome visuomet parei
kšti kad tik per Dievo karali
jos įkūrimą žmonės gaus ra
mybę ir pasilinksminimą. Mes 
biblijos studentai tikrai sako
me žmonėms kad Mesi jos kara
lija sustabdys ant žemės karą 
ir įsteigs amžiną ir nuolatinę 
taiką, kad jo karalijoj nebus 
išnaudotojų kurie dabar spau
džia ir vargina žmones išplėš
dami iš jų jų teises. Nebebus 
daugiau beširdžių politikierių 
kurie dabar nuskriaudžia žmo
nes vadindami save jų atsto
vais. Dievo karalijoje nebus 
nei vieno petikro pranašo, ku
rie dabar išveda žmones iš ke
lio ir neleidžia pažinti tiesos, 
Dievo meilės, švento rašto, ku
ris skelbia kad tikrasis kara
lius įkurs savo teisingą valdžią 
ir teis nuolankiuosius ir netur
tingus su lygybe, kad bado ne
bus daugiau ant žemės ir kad 
žemė pasidarys vaisinga ir iš
duos užtektinai maisto visiems, 
kad ligos praeis ir jų vietoje 
bus pastatyta sveikata, ir že
mės gyventojai nebesakys aš 
sergu. įsa. 33 per. 24 e.

Biblija sako kad paklusnie
ji pasaulio žmonėms per teisin
gą Kristaus valdžią bus atstei- 
gti į protą ir į kūno tobulybę, 
kad suardytos šeimos vėl bus 
suvienytos, kad Dievo 
joje viešpaties garbės 
mas pripildys visas 
mintis ir kad žmonės 
laisve ir laime. Užlaikydami 
viešpaties prisakymus žmonės 
galės gyventi ant amžių ir nie
kad nemirti.

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

(Skelbimas)

karali- 
pažini- 
žmonių 
gėrėsis

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

MOTERIŠKU RUBU KRAUTUVE
Čia rasit sau patinkamų vėliausių madų suknių, 
apatinių, kojinių, skrybėlių, mašnelių — viskas 

geriausio darbo ir paskiausių pavyzdžių.

Geras ir mandagus patarnavimas.

8209 Superior Avenue

^iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii^

| VISOKIA APDRAUDA |
Mes es&ui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- Ę 

: tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
Ė sekios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
: miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). -

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 j
iiniiiiiiiiHiiinHiHimiiiiiiHiHmmmiminiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiL'

;; 809 Society for Savings Bldg. , j;
Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W *' •'

" Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki-

I
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą J’ 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose. •;

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo i, 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- ‘I 
kites į mane telefonu arba asmeniškai. JĮ

I Nikodemas A. Wilkelis Į
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

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.
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Dirbtuvės Kaina THE OHIO BELL

[DRY CLEANING

pro

J KRAUTUVE CLEVELAND POULTRY CO
MOGUS kuris laikosiWHOLESALE and RETAIL

viskas

323 Superior Avenueimas
Avenue

Personal checking account

mma
kaš

HIPPODROME

Wolf□formation now.

DIDELĖ LIETUVIŠKA Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL

ENdicott 2343
ir kitokių

1001

Vaistinė atdara 7 die:

siog išrodo 
tikrai yra. 
turingoje 
Azijatiška

palengvinti jų 
Kaip jau žino- 
Amerik'os Val- 
yra uždraudusi 

į Sovietų Rūsi-

48 CONVENIENT 
NEIGHBORHOOD 

BANKS TO 
SERVE YOU

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.)

tuo ja
i diena

liausiu madų suknių, 
, mašnelių 
iausių pavyzdžių

VAISTINE
C. Pakellis Pharmacy

Aiding high at arena rodeo, april is thru 27,

" Clevghn^ n 
Crust Company

OVER 100 
BANk SERVICES FOR 

BUSINESS AND 
PERSONAL NEEDS,

okupantai, bet vis tik giminai
čiai gaus šiek tiek daugiau ne
gu siunčiant pinigus.

Lietuvos Piliečiu Komitetas.

Telefonas EN. 3142

rel. ENdicott 4505 
...13701 St. Clair Ave.

Co. 16202 Euclid Ave. 
„...16815 Madison Ave. 
ny..,.1472O Lorain Ave. 
...............7200 Broadway 
f Motors, 803 Broadway 
sville Rd. 
ibia Road 
MYNYSTĖJE

Darha Atliekam

Telefonas: ENdicott 0878

Furniture Co
i Krautuve

>702 ^Superior Ave

Klauskit musu kainu — 
atsakymu gausit greitai

Ericsson gatavas tarnybai po ce- 
uoste. Laivas pavadintas vardu 
ir pastatė garsų karo laivą Moni-

Civil war. The ship’s commander

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

TELEPHONE CO 
VEIKLA

>tuvių Direktorius
MUOTOJAS t

HEnderson 9292

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

s savaitėje.

Karo laivas naikintojas 
remonijų New Yorko laivų 
žmogaus kuris padarė planus 
tor Civilinio karo laiku.

Didelis Laukinių Arklių 
ir kitų Gyvulių Per

statymas Arenoje 
Clevelande

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

s , Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.
PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI

mirti. Jusu šeimai

TUNE IN "Tho Telephone Hour" over radio station: 
WTAM, W LWZ and WSPD Mondays at 8 P. M

LIETUVOJE redaktorių dar
bas pasidarė lengvas: Elta pa
skelbė reikalavimą mokančiųjų 
versti j Lietuvišką kalbų Rusų 
straipsnius. Tų šlamštų Mas
kvoje prigamina gana, atsiras 
ir vertėjų. Redaktoriams 
tauti nereikia.

SOVIETŲ Lietuvos spaudoj 
oficialiai pranešta kad 
listiniais pagrindais” 
zuojamas linų ūkis. 
Rusų organizacija, 
rė savo kontorą. 
Lietuvius atiduoti 
sus dar turimus linus

socia- 
organi- 

Jį perima 
kuri atida- 
Ji privers 

Rusams vi-

Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia 
Vestuvėms, Baliams ir

;ruotas) Ambassador 
2-Durų Slipstream Se- 
Kaina su standard da- 
ir federal tax. Weath- 

ze Conditioned Oro Sis- 
, Vidinė Lova, Ketvirto 
io Dalis, Bumper Sar- 
Baltais šonais Gumai

; noro ekstra. Pamatyk 
i’s Ambassador “6” ir 
žymios

lesoje!

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS

Soundphoto of officers and men of the destroyer Ericsson standing on 
after deck during commissioning ceremonies at the New York navy yard. 
The Ericsson is named in honor of the man who designed and built 
the famous Monitor during the 
Lieut. Comdr. G. E. Sage.

A PATOGUMO... 
os kainos karas su 

ant visų keturių 
iausiam važiavimui 
Ii turėti.
as tiekiantis Weath- 
ioned Air System.

vAir new low-cost Personal Checking Service makes 
it possible for everyone to use checks—salaried workers, 
wage earners, housewives, salesmen, and professional 
people. No minimum balance... only for each check 
written, per item deposited, 10^ quarterly statement. 
Ask for full

Daugelis Amerikos Lietuvių, 
norėdami pagelbėti savo gimi
nėms bolševikų' okupacijoje 
stengiasi pasiųsti jiems pinigų, 
manydami • tuo 
sunkią padėtį, 
ma, Jungtinių 
stybių valdžia 
siųsti pinigus 
Ji • 'jos okupuotąsias Baltijos valsty
bes, bet vis tik atsiranda žmo
nių, kurie jieško ir suranda bū
dų pasiųsti kad ir kelis dole
rius. Lietuvos Piliečiu Komite

PINIGŲ SIUNTIMO Į OKUPUOTĄ LIETUVĄ 
REIKALU

• VALDIŠKI tyrinėjimai įro
dė prieš kelis metus kad Ka
nadoje daug vyrų ir moterų 
dirba gaudami mokėti tik po 
10c valandai.
AiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii^ įsikibęs į senoviškus medotus 

netoli šiądien nueis. Modcr-

publikai apžiūrėti, nes Arenoj 
išstatyta dideli žardai apsau- 
vielų tinklais kad žmonės ne
sužeisti. Dalyviams už įvai- 
pasižymėjimus paskirta $5500 

dovanos.

Štai ir keletas pavyzdžių, kiek 
ten žmonės tegaiuna už nusiųs
tą tlolerį. Kaip spauda praneša 

t batų pora kainuoja 100 rublių, 
kostiumas (siutas) nuo 800 iki 
► iOOO rublių, paltas — 1000 rūb
elių ir daugiau. Vadinas, jei 
Įriusiusi 100 dolerių, tai Tam
stos giminaitis už jį negalės 
‘net paprasčiausio kostiumo nu- 
Eipirkti. Jei norėsi giminaičiui 
įužfundyti batų porą, tai turė- 

i pasiųsti mažiausia 20 dolerių. 
Tors panaši batų pora Ameri
koje tekainuoja nedaugiau kaip 
Įu ar trys dolerių, Tamstos 
iminaitis Sovietų Rusijos oku
puotoje Lietuvoje turės sumo-

nis jūsų namuose. Juomi ga 
įima dalykus .atlikti
ar tai draugiškas pasikalbėji 
mas skersai miestą, ar neliko

nuosavybė, dir- 
reikmenus, yra 
sulyg apyskai- 

Tas rei- 
negu 1939. 

suvirs $14,-

kad pinigų siuntimas į Sovietų 
Rusijos okupuotąją Lietuvą 
tikslo nepasiekia, nes doleriai 
tenka Sovietu Rusijos valdžiai, 
kuri gavėjams teišmoka tik ma- 
žą dalelę dolerių vertės.

Gene Autry, vienas iš žymiausių 
vakarinių valstijų filmų žvaigždžių 
r garsus jojikas, atvyksta asme
niškai į Cleveland^ vadovauti ket
virtam metiniam Rodeo, kurį par- 
kvietė American Legion Club sa
vaitės laikui, j Arena, Balandžio 18 
iki 27.- Apie tų Parengimą praneša 
Judge Frank J. Merrick, klubo pre
zidentas.

Autry atsigabena savo žymius ar-, 
klius, taip kad šiame perstatyme 
viso pus apie 250 geriausių arklių 
ir bulių, kurie'dabar gaudomi Te
xas valstijoje Rodeo tikslui.

Tie visi laukiniai gyvūnai bus ga
lima 
bus 
goti 
butų 
rius 
pinigais

Raitelis Autry lankosi asmeniš
kai Clevelande pirma kartą. Jo 
garsus arklys, Champion, buvo pir
mutinis orlaiviu keliavęs į New 
Yorka, kuomet Autry dalyvavo ,ro- 

■’eo perstatyme Madison Square, 
Garden. Lėktuvas buvo pritaikytas 
to arklio gulėjimui ar stovėjimui 
jo pirmutinėje oro kelionėje.

Tikietai šiam perstatymui galima 
iau dabar pirkti Arenoj, po $1.15. 
$1.65 ir $1.95.

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

• NEKURIE paukščiai 
damiesi snape žuvį netyčia iš
meta i kokį kitą e?erą ir taip 
ten atsiranda nauja veislė šu

niška Amerika reikalauja pa
togumų ir greitumo. Todcl tai 
telefonas yra būtina reikme-

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
• PLAKATUS i

® LAIŠKUS
® VOKUS
® KONSTITUCIJAS
® BILIETUS

ir kitokius.

The Ohio Bell Telephone Compa
ny prezidentas Randolph Eide savo 
metiniame raporte, direktorių susi
rinkime Clevelande pranešė kokių 
priemonių imamasi apsaugoti tele
fono patarnavimų sąryšyje su šalies 
gynimo programų. Visi darbinin
kai ir tarnautojai turi .turėti foto
grafijas priė savo ineįgjąs kortelių 
ineinant į patalpas. Visų jų pilie
tybė ištyrinėta ir patikrinta.

Palyginant biznio sąlygas, Mr. 
Eide pareiškė kad kompanijos biz
nis 1940 melais buvo didesnis negu
1939 metais ir aukščiausiasz nuo 
1929 mc(ų.

“Biznio atgijimas pasireiškė Ge
gužės mėnesi, 1940 metais, ir nuo 
to laiko ėjo pirmyn iki galo metų”, 
pranešė Mr, Eide.

Thte Ohio Bell tclefohb naudotojų 
skaičius padaugėjo 61,772 bėgyje
1940 metų, arba 8.1 nuoš. Iš tų 
naujų naudotojų, 51,841 buvo rezi
denciniai telefonai, 9.921 biznio te
lefonai., i

Ši kompanija turėjo'827,157 tele
fonus veikmėje Gruodžio, 31, 1940 
metais. ' i

Vietinio patarnavimo ineigos bu
vo $2,758,987 didesnės negu 1939 
metais ir tolimų susisiekimų patar
navimo ineigos buvo $782,407 di
desnės. Suimant visas ineigas 1940 
metais kompanija gavo $48,040,710, 
kas lyginant su 1939 metų bendro
mis ineigomis buvo $3,594,731 dau
giau. Visi operavimo kaštai, įskai
tant ir taksus, buvo $28,663,693.

Iš kiekvieno dolario kompanijos 
gauto kaipo ineigų, 41.6 centai nu
ėjo taksams.

šios kompanijos 
bantis kapitalas ir 
vertos $199,380,565 
tų Birželio 30 d. 1940 m 
škia $7,080,077 daugiau

Kcmpamja praleidi 
000,000 naujoms statyboms ir pa
gerinimams.

1940 metais šios kompanijos te
lefonus naudotojai vartojo 1,492,- 
000,000 kartų vietos pasikalbėjimui 
ir 25,160,000 tarp tolimų punktų.
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A. Wilkelis I

balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai 
Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

DIRVA
6820 Superior Ave
Cleveland, Ohio

Knyga susideda iš 170 pusi., kuriuose aprašo kaip prailgyti žmogaus amžių. 
-------------- Ji duodasi --------------

DOVI Ml Lietuvio Prenumeratos W V * “11 1 Ib B Amerikos Lietuvio Prenumerata Suv. Valstijose 9‘- metams 

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 ir daugiau metų.
Be to dar, kiekvienas NAUJAI užsirašęs Amerikos Lietuvį gaus 
DOVANAI GRAŽŲ SIENINI KALENDORIŲ su užrašu: Laisvę 
Pažinę Vergais Nebūsim. Visais reikalais, rašykite:

AMERIKOS LIETUVIS
14 VERNON STREET — WORCESTER, MASS.

□23 E. 141 ST
Telefonas WAshington 3227

reikalinga ' telefon:
mažiau negu dešimtuką

Užsisakykit sau da-

KAUNE įsteigta Sovietų ge
neral gubernatura, kurią val
do Pozdniakovas, savo darbo 
valandas turi tik naktį. Joje 
pradeda dirbti tik 7 vai. vaka
ro ir baigia 4 vai. ryto. Tie- 

netikėtina, bet taip 
Kas negalima kul- 

šalyje, tas galima 
Maskolių tvarka.

Maskvoje yra paprotis net 
svetimų valstybių diplomatus 
priimti naktį. Taip pat naktį 
pasirašyta ir Lietuvos paskuti
ne sutartis su. Rusija, kurią 
bolševikai begėdiškai sulaužė.

Sekantis įdomus veikalas Hippo
drome Theatre bus “The Sea Wolf” 
su Edward G. Robinson, Ida Lupi- 
no ir John Garfield. Tai žinomas 
Jack London'o kūrinys, kurį paruo
šė i filmą Warner Bros., ir jis pra
dedamas rodyti šeštadienį. Kovo 22.

Jack London buvo garsus rašy
tojas. tas jo veikalas pasiliko gar
sus iki šiai dienai, nors išleistas 
1903 metais.

Ši filmą vra viena iš svarbiųjų 
šio meto veikalų.

= Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.
hllliUlllliMIM

keti visą šimtą rubių, kas su
daro nusiųstus 20 dolerių. Jei
gu Sovietų Rusijos valdžia no
rėtų žmonėms padėti, tai ji pati 
galėtų Amerikoje nupirkti ke
lis milijonus, porą batų po porą 
dolerių ir Lietuvoje pardavinė
ti juos, sakysim, po kokius ke
turis ar penkis dolerius. Bet 
Sovietų Rusijos valdžia to ne
darė ir nedarys. Jai rupi ne 
žmonių gerovė, o tik kaip gali
ma daugiau išgauti pinigų iš 
užsienyje gyvenančių giminai- 

tas randa reikalą paaiškinti, j čių. Batų pora ir liektj batų 
pora ar tai butų Sovietų Rusi
joje ar Amerikoje. Jei bolše
vikai nesugeba batų pasigamin
ti už porą dolerių, tai, kaip mi
nėjau, galėtų jų atsivežti iš 
Amerikos, bet jie to nedaro. 
Vadinas, jai Tamsta pasiunti 
savo giminaičiui 20 dolerių, tai 
jis gauna tik vieną porą batų, 
tai yra, du ar tris dolerius, o 
likusieji septyniolika ar aštuo
niolika dolerių atitenka bolševi
kų valdžiai. Panašiai yra ne 
vien su batais, bet ir su visom 
prekėm.

Daugelis padarys išvadą, kad 
jei jau siųsti ką nors giminėms 
į okupuotą Lietuvą, tai geriau
sia siųsti daiktais. Tas dalinai 
yra tiesa, bet ir čia bolševikai 
neapsieina žmogaus neapiplėšę, 
lupdami už siunčiamus daiktus 
labai aukštą muitą. Jei siųsti 
medžiagos ir kitokių smulkmenų 
dešimčiai dolerių vertės, tai 
prie to turėsi primokėti apie 
penkiolika ar dvidešimts dolerių 
muito rinkliavos, kad tuos daik
telius jūsų giminaitis galėtų 
gauti.

Taigi, pinigų siųsti šiuo me
tu į okupotąją Lietuvą nepa
tartina. Bet jei jau tikrai yra 

i rimtas reikalas okupacijoje at
sidūrusius giminaičius paremti, 
tai geriausia paramą siųsti rei
kalingiausiais daiktais. Nors 
tokiu siuntimu ir paremiami

4 r Nori Gyvent 1 OOm:
Jei taip, tai isigvk naujai išleista knyga

GERS SVEIKAIS IR ILGAS AMŽIUS BE VAISTUZ-

ieste ar priemiesčiuose, kreipki- J;
ną. Taipgi gausit patarnavimą ' ;
aluose. ''
lygeles, sutaisau paskolas pirmo 1 i
pildymas garantuojama. Kreip- ;;
miškai. '1

.ietuviškas Rekordas 
ir “Tykiai Nemunėlis Teka’ 

n Choras. Kaina $1.00.

’DRAUDA Į 
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JADVYGA TUBELIENĖ KAL3ĖS BALANDŽIO 6
Prakalbos įvyks Lietuvių Salėje — Apačioje bus įvesta Garsiakalbis

*—--------------------------—--------------------------

PRESIDENT SMETONA OF LITHUANIA 
TELLS OF SOVIET INVASION

LITHUANIANS ARE 
LODGE

CHAMPS OF INTER 
LEAGUE

DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY
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Lietuvos žymiai moterų vei
kėjai, Jadvygai Tulelier.ei pra
kalbos Clevelande ir Akrone 
įvyks jau visai trumpu laiku: 
sekmadienį, Balandžio 6 dieną, j 
Lietuvių salėje.

Clevelandiečiai buvę New 
Yorke Prez. Smetonos priėmi
mo bankete, matėsi su p. Tu- 
beliene ir gayo jes užtikrini
mą kad atvyks į Clevelandą 
pora ar trimis dienomis prieš 
prakalbų dieną, čia pasisve
čiuos, nuvyks j Akroną kalbė
ti šeštadienį, Balandžio' 5 d., 
iš kur vėl gryš prakalboms ir 
programui Clevelande.

Bus automobilių paradas į 
Lietuvių Darželį, prie musų 
tautos didvyrių paminklų.

Prakalbos bus pritaikyta to
kiu laiku kad ir aplinkinių vie
tų Lietuviai galėtų atvažiuoti.

Kadangi į viršutinę salę pu
blika nesutilps, apatinėje sa
lėje bus įvesta garsiakalbiai, 
kad visi galėtų girdėti p. Tu- 
belienę. Prakalbų pradžia 3 
v. po pietų.

KORTA VIMO VA
KARAS PABĖGĖ

LIU NAUDAI

Flagstad ir Melchior 
Dairiuos Wagner’o 

Operose

P4 
D 

tas , 
gers 
mies 
5 vt

PA
Cas'

gros 
vait
cijo 
siui 
tuvi

Lietuvei Gelbėti 
Skyriaus moterys 
tavimo pramoka p. P. J. žiūriu 
namuose, šį sekmadienį, Kovo 
23. Pelnas skiriamas šelpimui 
Lietuvos pabėgėlių Vokietijoje. 
Tai yra dalis darbo to paties 
komiteto, kuris pradėjo dar
buotis ir toliau, po Vasario 16 
paminėjimo surengimo.

žiūriu rezidencija randasi 
1434 Clarence Avenue, Lake
wood, Nuvažiavimas lengvas: 
Detroit avė. iki pat Clarence 
avė. Tuoj po kairei ir 
si ta vieta.

Kviečiami atsilankyti 
tik mėgsta draugišaki
praleisti ir nori paremti riukep- 
tėjusius musų tremtinius.

Pradžia 7:00 vai. vakare.
Kviečia Moterų Komitetas.

Clevelando 
rengia kor-

randa-

kurie 
/•laika

GRYŽO Iš NEW YOKKO
Sekmadienio vakare, prieš 

pat audra ir pūgas gryžo atgal! 
į Clevelandą iš New Yorko, Sa- 
lasevičiai ir Karpiai, kurie bu
vo nuvažiavę dalyvauti Prezi
dento A. Smetonos priėmimo ir 
pagerbimo bankete.

Kaip mūsiškiai dalyviai taip 
ir kitų miestų Lietuviai suva
žiavę į baketą turėjo progą 
su p. Prezidentu ir p. Smeto- , 
niene pasisveikinti, pasikalbė
ti, nors buvo virš 400 svečių, 
reiškia didelė publika. Prezi- 

" dentas Smetona ir poni vaikš
čiojo tarp žmonių salėje, ik: 
vėlyvos nakties, duodami pro
gą kiekvienam prie jų prieiti, 
kalbinti, klausinėti ko kas no
rėjo.

Bankete dalyvavo p. Tube- 
lienė, Smetonienės sesuo, ir 
Smetonų duktė, Marija Valu- 
šienė su savo vyru, Pulk, 
lušiu. . - ;

Smetonų sūnūs su šeima 
tūlam laikui Brazilijoje.

Svečių buvo suvažiavusių iš 
tolimesnių kolonijų, Chicagos, 
Cleveland©, (Pittsburgho, Phila- 
delphijos, Baltimorės ir kitų 
rytinių kolonijų.'

(Plačiau apie tai skaitykit 
ant 3-čio pusi.)

GYVUOJA JAU
METUS

Pereitame Dirvos nr.

32

tilpu- 
ir Pa-i šiam Lietuvių Taupymo 

skolos Draugijos pranešime 
įvyko zeceriška klaida antgal- 
vyje: ta musų finansinė įstai
ga gyvuoja ir veikia jau 32 
metai (ne 22 metai).

šis musų Lietuviškas
kas kyla gana gražiai, ir jame 
padėti pinigai neša 3 nuošimtį, 
«prie to depozitai yra po val
džios garantija iki $5,000.

Banko antrašas: 6712 Supe
rior avė.

(Reprint from World-Telegram)
March 21 — New York, N. Y.
Clenching his fists whenever he 

bought of Soviet Russia, Antanas 
Smetona, first and last President of 
Lithuania, today disclosed here that 
Lithuanians, acting as emissaries of 
he Soviet government, had tried to 

<et his signature as sanction of a 
Soviet invasion, even during his i 
’light into exile last June.

Medium in height, vigorous, his 
picturesque straw-hued beard now 
.urning gray, the 66-year-old Lith- 
laiuan nationalist reached his A- 
merican haven aboard the Moore- 
.ucboiqiacK liner, Argentina, coni
ng from Brazil.

the small states in Europe will be 
established again. In the same 
that God has always willed, 
created the cows; He made the 
and 
will

the big and little stars, 
make Lithuania.’”

wav 
God 
sun, 
God

By Geo. Venslovas

Va-

liko

• TRAFIKE iki šios savai
tės pradžios Cleyelande žuvo 
jau 39 asmenys. Pernai per 
tiek pat laiko žuvusių buvo 23

BRAZIS BROS. MO
DERNIZAVO SAVO 

PARDUOTUVĘ

Brazis Bros. Rūbų parduo
tuvė antrašu 6905 Superior 
avenue, šiomis dienomis tapo 
perdirbta, padidinta, moderni
zuota, suvesta naujausios rū
šies šviesos — viskas padary
ta kostumerių patogumui.

Šiuo tarpu visose trijose jų 
rūbų parduotuvėse galima jau 
užsisakyti pavasarinius rubus 
— siutus ir ploščiu^, kurių 
kainos yra prieinamos. Siu
tai ir topkotai užsakymui pa
daromi po $22.50 ir $27.50.

Taipgi 
rams ir 
topkotus 
$18.95.

Kitos
St. Clair avė. ir 15602 Water
loo road.

Visos jos atdaros vakarais 
iki, 7:30 vai.

Dabar, laikas apsirūpinti ge
ru siutu ar topkotu Velykoms. 
Kreipkitės į bent kurią Bj^zis 

. Bros, parduotuvę, (žiūrėkit lų 
skelbimą šiame nr.) •

turi gatavų rūbų vy- 
vaikinams. Gatavus 
gausit po $16.95 ir

jų parduotuvės: 6122

ban

©STATYBA Clevelande šy- 
met pabrango ir dar pabrangs, 
nes statybos darbininkai gau
na daugiau mokėti, apie $1.00 
į dieną daugiau. Be to pakilo 
ir statybos medegti kaina.

Apskaičiuojama kad Cleve- 
lando 
13,700 
moms

srityje reikalinga 
gyvenamų butų 

gyventi.

apie 
šei-

Užpuolė Trumpa Žiema
Clevelandą užklupo tikri žie

mos šalčiai — tokie kokie tik 
gali būti Sausio ar Vasario 
mėnesį. Sekmadienio vakare 
staiga pakilo smarkios sniego 
pūgos, smarkiai atšalo, ir taip 
laikėsi iki antradienio, kada vėl 
atslūgo, Tas šaltis ir pūgos 
nusiautė didelę dalį šalies, žu
vo arti 100 žmonių.

©DIRBTUVĖS Cleveland e 
gauna vis naujų ir naujų ka
riškiems reikalams užsakymų. 
Kitos gauna valdiškų pinigų 
didinti savo įstaigas, kuriose 
bus gaminama kariuomenei ir 
šalies gynimo reikmenys.

. ©DEL DRAFTO, jauni 
rai paimami į kariuomenę, 
leidžia savo darbo vietas, todėl 
visame mieste- įvyksta įvairių 
pasikeitimų darbuose. Dirbtu
vės kurioms' reikia darbininkų 
žiuri kad darbininkas butų 35 
metų suvirs,’kad nebūtų pašau
ktas kariuomenėn.

Paprastuose darbuose kurie 
nereikalauja lavinimo imami 
jaunesni kaip 21 metų vyrai.

Moterys taip pat užima vy- 
vietas daugelyje dirbtuvių.

vy- 
ap-

rų

AMSTERDAM LITHS
WIN DISTRICT
A. A. U. TITLE

A.

dUidilš
Metropolitan Opera Association iš 

New Yorko perstatys šį pavasarį 
Clevelando didžioje Public Hali de
vynias toperas bėgyje astuonių vai
dinimų per šešias dienas, pradedant 
Balandžio 14 ir baigiant 19.

Publikai reikalaujant, bus pasta
tyta dvi Wagnerio operos su Kirs
ten Flagstad ir Launtz Melchior — 
“Tristan und Isolde” antradiepio 
vakare, Balandžio 15, ir ’“Die Wal- 
kuere” ketv'irtadienib vakare, Bal. 
17.

“Tristan und Isolde” dainuos dar 
šie artistai:' Alexander Kipnis, Ju
lius Huehn, Kerstin Thorborg, ir 
Emery Darcy.
' “Die Walkuere” dalyvauja, prie 
Flagstad ir Melchior, dar šie: Ema
nuel List, Julius Huehn, Kerstin 
Thorborg, Rose Bampton, Lucielle 
Browning ir daug kitų.

Šis bus paskutinis dalyvavimas 
Clevelande artistės Flagstad, kuri 
išskrenda į savo gimtinę Norvegiją 
Kovo 19 d.

Operų sezonas prasidės su Mo- 
zarto kuriniu “The Marriage of Fi
garo”, pirmadienį, Balandžio 14. ir 
joje dainuos Bidu Sayao, Rise Ste
vens, Salvatore BaccalCmi, Elizabeth 
Rethberg, John Brownlee, Ezio Pin
za ir kiti žymus dainininkai.

Trečiadienį, Balandžio 16, bus sta
toma pirmą kartą “Daughter of the 
Regiment”.

LietuVaitė operos dainininkė da
lyvaus penktadienį po nietų, Balan
džio 18, operoje “Cavallęria Rusti- 
cana”, ir ’tą patį popietį bus stato
ma antra trumpa opera, .“Pagliac- 
,ci”.

Penktadienio vakare, 
tomą juokinga opera, 
Seville”.

šeštadienį po pietų, 
.“Faust”, įdomi opera.

Operų sezonas Clevelande baigsis 
Balandžio 
pastatyta 
to”.

Believed Dead.
He disclosed also his belief that 

ha was the only one of the three 
Jaltic presidents to have survived 
ast June’s Soviet occupations. So 
’nr as he could learn, he said, he 
believed both Presidents, Karl Ul- 
manis of Latvia and Constantin 
?ae.s of Estonia had been taken 
mto Russia and had died there, “I 
lo not know how.”

Some of his talk was in labored 
English. Some was in Lithuanian, 
translated by Povilas Zadeikis and 
Jonas Budrys, Lithuanian minister 
and consul-general here respetive- 
ly, and by Jonas Valaitis, Lithuan
ian broadcaster here. On the Ca
nal St. dock, friends fluttered tiny 
yellow, green and red flags of the 
lost republic.

Mr. Smetona, who was traveling, 
as a private citizen but who will 
stay at his legation in Washing
ton, emphasized that he had “not 
forfeited any of my rights as Presi
dent of the republic, elected under 
nur constitution and laws.”

‘A Nightmare Now.’
He said he had never understood 

even “an official reason” for the 
Soviet invasion. He recalled the 
agreement, his blue eyes firing, by 
which Russia promised not to in
terfere with Lithuanian 
deuce.

“A bandit comes to a 
home,” he put it, “and 
shelter, and then takes 
house and; everything 
he puts the (house on fire, 
nightmare there now.”

“Some .of the ministers 
ed,” Mr. Smetona said he 
learned. “Some are led ,away. 
farmers have their lands 
away. 
It is worse.
ofr his life. He sleeps at night, and 
he does not know if in the morn
ing he remains free. He is 
ways in fear of deporting.”

Fled Into Germany.
Mr. Smetona revealed he had 

by automobile across a small 
der creeh into Germany at 4:30 p. 
m. last June 15, two and a half 
hours before the Soviet invasion.

“Indirectly,” Mr. Valaitis trans
lated, “the‘; Russians tried to force 
some people, friends of the Presi
dent to stop him. It was on the 
border delegations. The most im
portant thing they wanted to get 
was the sanction of the President 
to the invasion of Lithuania.

“The President felt that if you 
are in a position not to be able to 
fight, at least he tried to save the 
Lithuanian flag.” ,

Asked about his reception in Ger
many, 
hope 
said 
help 
that,

He

indepen-

neighbor’s 
asks
over 

inside,
It

for 
the 
and 

is a

kill- 
also 
.The 

taken 
It is not the old slavery. 

Now nobody, is sure

are 
had

al-

fled 
bor-

Bal. 18, sta- 
“Barber of

Bal. 19

19, vakare, kuomet bus 
mėgiama opera “Rigolet-

Kortavimo Vakaras 
Buknio Sušelpimui

Trys draugijos, šv. Vardo, 
Bažnytinis Choras ir Lietuvių 
Sporto Klubas bendrai rengia 
kortavimo vakarą šv. Jurgio 
parapijos salėje, šeštad., Ba
landžio 5, sušelpimui nukentė
jusio darbuotojo Antano Buk
nio. Jisai darbavosi vietinia
me gyvenime, Lietuvių Darže
lio parengimuose, Sporto Klu
be, kurio buvo vienu iš pirmu
tinių narių, ir kt.

Tjkietai šiam vakarėliui 
25ę. Pradžia 7:30 vai.

tik

and W’hether he had any 
of "German help, Mr. Smetona 
“until now Germany did not 
Lithuania a bit—according to 
it is very difficult to hope.” 
said he had stayed in Berlin 

— “my liberty was limited,” so he 
could not tell about the war rav
ages—until mid-September, having 
been 
until 
sa.

given permission to remain 
he could get an American vi-

Atsidarė Biznį
Antanas Leimonas, iš 

dos, vietinių Leimonų 
galutinai apsigyveno Cle^elan- 
de ir stojo į biznį. Jis yra ge
ras siuvėjas, išpirko D^ozulaitį 
nuo 1283 E. 74 st. ir j'o vieto
je pats užsiima taisyrnu, per- 
modeliavimu vyriškų (ir mote
riškų rūbų, kailinių, taipgi va
lymu ir prosijimu. J)o skelbi
mas telpa šiame numeryje.

yana- 
<rolis,

In-
- _______ _

jTquYckTlosc, by taking the first 
two games from the Zumberaks. It 
was Eddie Šakenis who had been 
playing good ball throughout _ the 
season that had his big 
■ng 2C points, one less 
Zumberaks who finished 
while (he Liths tallied 
Liths with one title in 
tinue working out. preparatory for 
’he Lithuanian National Tourna
ment. April 19—20, to be played 
in Pittsburgh.

This is the box score that brought

The Lithuanians brought the 
ter Lodge Championship senes 
a <

AMSTERDAM, N. Y. — The 
L. C. quintet is the new district 
A. A. U. basketball champion, and 
a rather unique one. It’ll be the 
first area titleholder who’ll be able 
to say after the national champion
ships that no Western team ever 
beat it. The Liths are sure of I 
that statement, for no Western team I 
is going to get the chance. After 
winning the crown Sat., March. 16, 
the chamns decided to pass up the 
long trip to Colorado, preferring 
the national Lithuanian tournament 
in Pittsburgh instead.

MOST VALUABLE PLAYER
It'was announced by George Blit- 

tner, A. A. U. basketball chairman, 
thSt Vince Dargus had been select
ed the 
district 
eluded 
G E.

Advised to Leave.
“The President felt the Germans 

did not want to break friendly re
lations with Russia, so they advised 
him it was better to leave Ger
many,” the interpreter I added.

He went to Switzerland, then to 
Libson, finally to Rio de Janeiro. 
Asked about his funds, Mr. Sme
tona and his representatives said 
the Lithuanian gold reserve had 
been pricipally in England, Switz
erland and the United States, but 
that it was “frozen” now.

Mr. Smetona said he hoped to 
spend his time here writing “a his
tory covering Lithuania’s 20 in
dependent and happy years as a 
republic under my administration 
and the ultimate sacrifice forced 
upon it by the Soviet government.”

Asked about' hopes for future in
dependence he said he might make 
a little “propaganda” and then out 
came a rush of words, an outpour
ing from the statesman who was 
once a peasant’s son:

“I am convinced Lithuania will 
again be a republic and that all

Teatrai Remia Graikus
Narsius Graikus kariautojui 

plačiai remia Amerika, šiomis 
dienomis jau ir prade-Į
jo duoti graikams pagaloą. į

Du Clevelando teatrai, Pal
ace ir State, skiria visaą inei- 
gas Graikijai iš savo naktinių 
programų, trečiad., Kovo 26. 
Įžanga į naktinį programą yra 
po $1, ir visas pelnas eina pa
rėmimui tos tautos.

Clevelande veikia Graikijai 
gelbėti komitetas iš Graikų ir 
Amerikonų.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ JWATULAITJ 
(Lait) i 

7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

the 
for

most valuable player in the 
cage tournament which con- 
last Saturday nite at the 
court in Schenectady when 

Liths beat the Textiles 40—38, 
the district championship.

CL. LITHUANIAN 
A. C. MEETING

ofThe regular monthly meeting 
the Lith.- A. C. is to be held_Tues- 
day nite, March 25th in the Lith
uanian Hall at 8 P. M.

This will be an important meet
ing, as plans for the trip to the 
National Basketball Tournament will 
be njade, also a report from our 
bowling committee will be given.

Only a few more weeks remain 
before the entry blanks for the 
National Lithuanian Bowling Tour
nament must be in, 
is April 5th, and all 
who have not secured 
as yet are asked to 
They may be secured 
of this newspaper or 
of the Athletic Club.

Entry blanks have been sent to 
all out-of-town teams who were 
entered in our past tournaments, 
also requests have come in from 
other cities who have never been 
in any previous tourney. We will 
have an opportunity to meet. many 
Lithuanian sportsmen from 
that we haven’t met before, 
we be good hosts ? 
give 
pare

the deadline 
local bowlers 
entry blanks 
do so now. 
at the office 

any officer

cities
Will

Its time to 
this a thought now and pre
fer it.

Benefit Card Party
Thrfee organizations — St. George 

Church Choir, Holy Name Society, 
and the Lithuanian A. C. are com
bining their forces and inviting their 
friends to a card party to be held 
in the parish hall, Saturday nite, 
April 5th,.

This party is for the benefit of 
Anthony (Tony) Bucknis who has 
been ill for a long time and has 
had numerous blood transfusions. 
He was to undergo a major opera
tion today and we sincerely hone 
that it will be a successful one 
and that good health will follow all 
this suffering. “Tony” has been 
an active worker in Lithuanian cir
cles for many years and has hosts 
of friends. We hope these friends 
will find it possible to aid him 
now. Tickets can be secured from 
members of any of the above men
tioned organizations or at the of
fice of this paper. Tickets are 
only 25c.

Duok žmogui šviesą — jis pat* 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

LEIMON’S
DRY CLEANING
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
Sulyg naujausios, mados

Prosymas ir Valymas 
VISOKS RŪBŲ VALYMAS i

Visas darbas garantuotas.
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, Savininkas

HEnderson 7822

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius. (39)
Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025

nite, scor- 
than 
with 
36. 
will

the
24, 

The 
con-

the Liths the championship —
LITHS G. F. T.P.
Mažeikų, F. 1 G 2
Sliokaitis, F. 0 0 0
Šakenis, F. 8 7 23
Minotas, C. 2 2 6
Dubix, G. 1 1 3
Miller, G. 0 0 0
Barzdaitis, G. 1 0 2

Totai 13 13 36

ZUMBERAKS G. F. T.P.
King, F. 6 1 13
Bosetin, F. 1 0 2
Mijewovic, C. 0 1 1
Strainic, C. 0 0 0
Pickett, G. 2 1 5
Letkovec, G. 1 1 3

Totai 10 4 24

GEROS ANGLIES
Šaukit

GArfield 2921
Komer Wood & Co,ai

1409 E. 92nd Street
Co.

IR DARBININKŲ ŽINKK ^p$j

ŠALIES GYNIMO 
DARBAI PADIDĖS

Forrest C. Donnell was inaug-, 
urated Missouri’s fortieth governor 
after a six weeks’ delay because of 
contested election. He is the first Re
publican governor to crack the Mis
souri capitol’s Democratic ranks 
since the Roosevelt landslide in 1932. 
This picture show's him at the in
augural in Jefferson City, Mo., with 
Col. Branch Rickey, owner of the 
St. Louis Cardinals. Left: Governor 
Forrest Donnell, and (right) Col. 
Rickey.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
Į laišką $1 dabar ir “Dirva” 
lankys jus ištisą pusmetį.

Made To Measure

SPRING SUITSTOPCOATS
Made to your individual measure 

e In the styles you prefer and the patterns you

Order Nov/ for Easter
READY TO 

WfcAR '

and 27.50

like the best.

TOPCOATS). 16.95
and 18.95

BRAZ/S BROS. CLOTHES
6905 Superior Ave.

6122 St. Clair Ave. 15602 Waterloo Road
-------- Open Evenings till 7:30 P. M. -----------

'i Specialis Pasiūlymas Moterims

THE ADDISON & SUPERIOR
DRESS SHOPPE

1302 Addison Road
SU ŠIUO SKELBIMU IR 39c MOTERYS GAUSIT 

69c vertės porą kojinių-pančiakų, keturių siūlų darbo. 
Ateikit tuojau pasinaudoti šiuo Specialiu Pasįulymu.

miliniui iiiiimiiiiigmiiiiiimimiiiiiiiimi  linui iiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiuniiiiiiiiiiRi'

Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI XPSIRUPINTI PUOŠTI 
SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds
Mes 'pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATE WINDOW SHADES
HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav.

Paskutinis Sezono Gale
Išpardavimas

APSIPIRKTI SUTAUPANT PINIGUS
Mes turim padaryt vietos Naujiems Pavasariniams 

Prekėms kurios jau atsiunčiamos —

VYRAMS - VAIKAMS
Rūbų, Visokių Devėjamų Reikmenų

I

Kelnių Naujausių Skrybėlių
ŽYMIAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS!

DYKA! GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. nVI^AI 
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

7010 Superior Ave

Suv. Valstiją stojimas Į 
pagalbą Anglijai ir ruoši
masis karui pakėlė visoje 
šalyje darbus labai žymiai.
• Apie 5,000 didesnių ir 

mažesnių išdirbj’sėių ga
mina amuniciją ir visokias 
karo reikmenis.

Nuo Birželio 1,m, 
iki Vasario 1 šių metu val
džia jau išdavė užsakymų 
už S12,57o,86o,00y

Virš milijonas darbiniu- 
ku gavo darbus.

S. Valstijų kariuomenės 
eilės pasiekė 1,300,000 vy
ru.

• Gausingi Streikai

Bethlehem, Pa/- Beth
lehem plieno kompanijos 
darbininkai, kur dirba 21,- 
000 vyrą ant milijoną do-

Wa 
torius 1 
darbini] 
šalies g 
to Rug 
jau por 
sąrą dii 
ninku Ii 

Pri 
tijos ši 
jvairion

Sud 
skirtas 
1 d. $ 
nasii’i 
nimd,; 
kiems

Dai 
saros b

Wa 
AUis-CI 
Wi&, b

Be 
nį anvo prieš kelias dienas, ši? i " _r 

streikas yra vienas iš rim- sirašmi 
musią. Stieiką

mą” p-
CIO. plieno dartmnh vir-1 
šininkai, protestui prieš 
kompanijos pastangas su
daryti savo ridaus uniją,

Bethlem Steel Corp, lai
vą statybos darbininkai 
trijose dirbykloso balsuos 
streikavimo klausimu.

Valdžia Washington ga-. 
vo žinias kad grasina Wl 
dar 12 kitų streiku, kurieįH^ 
apimtą _ 62,dOO darbininkui^ 
dirbančių įvairiose šalies'— 
dalyse prie ginklavimo dar-: g 
k x L

Didžiausias iš tu galimą 
kilti streikų yra tai Johns
town, Pa., Bethlehem, plie
no kompanijos, 17,000 dar
bininku. 1

Be to, paskirose šalies 
dalyse tęsiasi eilė kitų ga
na didelių’ streikų.

Du užmušti. Johnstown, 
Pa. - Prie South Fork ka
sykloje susimušus dviem 
motorams užmušta du dar
bininkai, vienas sužeistas.

■ Plieno pareikalavimai vis 
J didėja ir didėja. Daug ci-
I vilinių ptojektų paliekama
|- nuošaliai kur reikalingas

plienas, kad nebūtų trukdy
mo gavimui plieno šalies 
ginklavimo reikalams.

Orlaivis nukirto galvą, 
’Robei’tsdale, Ala.- Du ki 
riški lakūnai staiga nusilei
do į buri darbininku dirbu
sių lauke, jų pagąsdinimui. 
Kiti sukrito ant žemės ir 
,išliko gyvi, bet viena mote
ris pasiliko stovinti ir jai 
lėktuvas nukirto palvą - 
taip žemai jis nusileido. Tie 
vyrai suimti tardymui.

Airijoje buvo sustreika
vę 5,000 laivų statybos dar
bininkų. Streikas baigėsi

Meksika sako gal nuimi 
į savo kontrolę Vokietiio 
ir Italijos laivus užsiliko 
sius Meksikos uostuose.

THE KRAMER & REKH CO.
Atdara Vakarais




