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Italų karo vadas Šiauri
nėje Afrikoje, po nepasise
kimų prieš Britus rezigna
vo. Tai Maršalas Graziani
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NUPIGINTOMIS KAINOMIS

Meksika sako gal paims 
į savo kontrolę Vokietijos 
ir Italijos laivus užsiliku
sius Meksikos uostuose.

KOMUNISTŲ Tiesa rašo kad 
Kauno pirtys “laikomos tokio
je nešvarioje padėtyje jog net 
į jas ineiti baisu”.

“Dirvai” išsirašyti neteik; 
laukti pradžios metų—įdŽ 
į laišką §1 dabar ir “Dim 

lankys jus ištisą pusmetį

Forrest C. Donnell was ina 
urated Missouri’s fortieth govtn 
after a six weeks’ delay becaos 
contested election. He is the first | 
publican governor to crack the | 
souri capitol’s Democratic m 
since the Roosevelt landslide inij 
This picture shows him at the 
augural in Jefferson City, Mo.,i 
Col. Branch Rickey, owner of 
St. Louis Cardinals. Left: Goto 
Forrest Donnell, and (right) I 
Rickey.

Atstovų Rūmuose perlei
sta dar $4,073,810,000 ša
lies gynimo reikalams bi- 
lius, iš ko bus statoma 3600 
bombanešių ir aprūpinimas 
4 milijonų didumo akriuo- 
menės.

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

SUOMIJA gavo iš Suv. 
Valstijų paskolą kreditais 
$5,000,000 sumoje, pirkimui 
reikalingo maisto sekančių 
kelių mėnesių bėgiu. Lai
ke Rusų užpuolimo Ameri
ka davė Suomijai $30,000,- 
0C0 paskolą. Suomija sko
linga Amerikai $8,269,102 
nuo pereito karo. -

Washington. — Ginkla
vimosi mašinerija pasukta 
visu smarkumu pirmyn, pa
vertimui septynių bilijonų 
dolarių Į karo medegą ku
rią reikalinga teikti Brita
nijai, Graikijai ir Kinijai 
jų kovoje prieš ašies galy-

K AN ADOS pakraš t y j e 
užsidegė Kanados karo lai
vas, žuvo 19 jurininkų. Tai 
ketvirtas Kanados kariš
kas laivas žuvęs metų bė
gyje.

Suv. Valstijos planuoja 
statydinti penkis milžiniš
kus karo laivus, kurie bus 
po 60,000 tonų. Tam tiks
lui Senatas paskyrė naują 
$3,446,990,000 sumą.

Amerikos gynimo paruo
šimai turi būti sutaikyti su 
Britanijai gelbėjimo pro
gramų, kad kuri nors pusė 
nenukentėtų.

Šalies ginklavimo įstaigos- 
pradėjo sueiliuoti 30,000 
šios šalies privatinių indus
trijų i darbus, prie 20,000 
tų ką jau iki šiol sueiliuo-

DIRVA
0820 Superior Ave. Cleveland, O(i:

Prencuzija, kuri Vokie
čių neokupuota, gaus mil
tų duonai už milijoną dola
rių, geibėjimui žmonių nuo 
badavimo. Jeigu iš tokių 
gaunamų maisto reikmenų 
Vokiečiai nepasinaudos tai 
Anglija sutiks ir toliau lei
sti per jurų blokadą maistą 
i Prancūziją.

Apie 10,000,000 Prancū
zų laukia badavimas jeigu 
nebus aprūpinti1 maistu.

S YRI JO J, Arabų sukel
tose riaušėse prieš Prancu 
cus, užmušta 7 žmonės.

Anthony J. Drexel Biddle Jr., who 
is ambassador in England to the 
exiled governments (Holland, Nor
way, Poland, and others), is pic
tured at LaGuardia airport in New 
York city just before taking off on 
the Yankee Clipper for Ldndon, by 
way of Lisbon.

Amerikos ambasadorius An
glijoje, paskirtas pabėgusių iš 
savo šalių valdžių reikalams 
(Holandijos, Norvegijos, Len
kijos ir kitų), išskrido iš New 
Yorko į Londoną, per Lisboną..
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JUGOSLAVIJAI pasira
šius su Vokietija sutartį ir 
inėjus į ašies sąjungą, Pre
zidentas Roosevelt užšaldė 
čia esamus Jugoslavijos pi
nigus.

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

JONAVOJE štai kaip yra su 
tuo “gydymu”: “Jau du mėne
siai kaip Įvestas nemokamas 
gydymas. Tačiau kasdien val
stiečiai ateina į valsčiaus vyk
domąjį (komunistų) komitetą, 
skųstis kad jie siuntinėjami iš 
ligoninės į ligoninę, tačiau pa
galbos nesulaukia. Jei reikia 
darbininkui suteikti medicinos 
pagalbą, jis turi važiuoti iš Jo
navos j Kauną ir gaišuoti visą 
diena.”

Didžiausias iš tų galimų 
kilti streikų yra tai Johns
town, Pa., Bethlehem plie
no kompanijos, 17,000 dar
bininkų.

Be to, paskirose šalies 
dalyse tęsiasi eilė kitų ga
na dideliu streiku.

10 užmušta. Šanghajuje, 
Kinijoj, teroristų sureng
tame banko sprogime 10 
asmenų užmušta, 56

Ankara, Turkija. — Tur
kijos seimo atstovai dide
liu įsikarščiavimu pareiš
kė kad Turkija yra gatava 
karui jeigu ją bandytų už
pulti ąšies kariuomenės — 
Vokiečiai ir Italai. “Tur
kija stovi kaip plieno tvir
tovė prieš bent keno pasi
kėsinimą užpulti”, pareiš
kė Turkų valdžios vadai.

Iš Romos skelbia kad na- 
ziai ir fašistai neturį jokių 
užsimojimų prieš Turkiją.

Amerika sutinka 
sugadintiems Britų 
laivams atplaukti į 
rikos karo laivyno 
pasitaisyti. Tas palengvins 
Britams karą jurose prieš 
Vokiečių submarinus ir ka
ro laivus.

When President H. L. ^Harvill and 50 employees tried to enter the 
Harvill Aircraft Die Casting corporation at Inglewood, Calif., their way 
was blocked by a barricade of timbers and an auto. Police arrived 
(above) and started to tow away the auto, but one striking employee 
shown with his hand on officer objected. Violence was in the air, but 
the police departed with the car.

Kai Prezidentas H. L. Harvill ir 50 jo darbininkų norėjo 
ineiti į Havrill Aircraft Die Casting dirbtuvę Inglewood, Cal., 
jiems kelią užstojo barikada automobilių ir rąstų 
pribuvus pradėjo streikerius skirstyti. Prieita prie susistujn 
dymų, bet muštynių išvengta.

Plieno pareikalavimai vis 
didėja ir didėja. Daug ci
vilinių projektų paliekama 
nuošaliai kur reikalingas 
plienas, kad nebūtų trukdy
mo gavimui plieno šalies 
ginklavimo reikalams.

Skolinimo-nuomavimo bi- 
lių senatas perleido 67 bal
sais prieš 9, ir prezidentas 
jį ^pasirašė. Viskas kas li
ko dabar tai leisti tuos 7 
bilijonus dolarių darymui 
lėktuvų, šautuvų, kanuolių, 
tankų, laivų, ir maisto ka
riaujančioms prieš diktato
rius šalims.

Suv. Valstijos , pajiegs 
dirbdinti ginklus,4r staty
dinti laivus, orlaivius ir kt. 
greičiau negu Vokietija.

Britanija gaus 10,700 ka
riškus lėktuvus be'gyje se
kančių dviejų metų, be ki
tų visokių karo reikmenų.

BRITAI praneša užėmę 
svarbų kelią kalnuose Etio
pijoj, kariaujant prieš Ita-

Gausingi Streikai
Bethlehem, Pa. — Beth

lehem plieno kompanijos 
darbininkai, kur dirba 21,- 
000 vyrų ant milijonų do
larių šalies gynimo reika
lams užsakymų, sustreika
vo prieš kelias dienas. Šis 
streikas yra vienas iš rim
čiausių. Streiką vadovauja 
CIO. plieno darbininkų vir
šininkai, protestui prieš 
kompanijos pastangas su
daryti savo vidaus uniją.

Bethlem Steel Corp, lai
vų statybos darbininkai 
trijose dirbyklose* balsuos 
streikavimo klausimu.

Valdžia Washingtone ga
vo žinias kad grasina kilti 
dar 12 kitų streikų, kurie 
apimtų 62,000 darbininkų 
dirbančių įvairiose šalies 
dalyse prie ginklavimo dar-

Belgradas, Jugoslavija, Kovo 26. — Visą Jugosla 
viją apėmė riaušės iš nepasitenkinimo vyriausybės pa 
sirašymu sutarties su Vokietija. Valdžia apšaukta “iš' 
davikais” ir grasinama jos nariams nužudymu.

Vokiečiai' privertė Jugoslaviją priimti “draugišku 
mą” prižadėdami nesu vesti savo kariuomenes į Jugo 
slavijos teritoriją. Kiek ilgai tas prižadas tęsės apro 
dys trumpa ateitis.

KA& TSK-44ETUV9JE- 
gaminama* tokiu Lietuvos žmo
nių vergišku darbu, viskas iš
vežama Rusijon, Lietuvos 
nes mato savo darbo tik 
trapas.

1R1OR AVE. - CLEVELAND, .OHIO

ciuose 
grupelėm ir 
linio amžiaus 
kepalėliais 
jant palei 
Tai jauni 
krautuvėse 
produktų ir kitų prekių parda
vinėja jas raudonarmiečiams 
brangesne kaina.” Ir žiūrėk 
tu man, Kauno vaikai gali par
duot brangia kaina duoną rau
donarmiečiams. Tikrai jie “ge
rai maitinami” kad slaptai iš 
vaikų perkasi duoną....

TURKIJA pranešė Grai
kijai kad ji gali pasitikėti 
pilnu Turkijos draugingu
mu, kuomet Kovo 25 Grai
kija minėjo 120 metų su
kaktį nuo pasiliuosavimo 
iš Turku valdžios.

WILLKIE, pralaim ėjęs 
prezidento rinkimus, bet 
pagarsėjęs parėmimu visų 
Roosevelto planų, dabarti
niu laiku važinėja po Ka
nadą, kur skelbia demo
kratijų vienijimąsi kovai 
su diktatoriais, ir sako S. 
V. duos Anglijai laivų ka
rui laimėti. Kanadiečiai jį 
iškilmingai priima.

Londonas. — Pasauliniai 
laivininkystės autoritetai, 
Lloyd firma, praneša kad 
Anglų, aliantų ir neutralių 
šalių laivų nuostoliai per 
18 mėnesių karo buvo di
desni negu butą per pirmus 
30 mėnesių ano Pasaulinio 
Karo.

Vokiečiai nuskandino ar
ti 5 milijonus tonų laivų.

Vokiečių, Italų ir ąšies 
kontroliuojamų laivų nu
skandinta 2,028,000 tonų.

Britai, aliantai ir neut- 
ralės šalys neteko 1,245 lai
vų; ąšies pusėje — 422 lai-

ALYTAUS sanatorijos ligo
nis, A. Laurynaitis, aprašinėja 
komunistų organe skandalingą 
betvarkę toje džiovininkų sa
natorijoje, 
tris savaites 
ir naudotis 
paklodėmis i: 
kalais. Nors yra ligonių ku
rie smarkiai prakaituoja, bet 
jie gauna naujus baltinius tik 
kas antra ar trečia savaitė.” 
Toks tai gaunamas nemokamas 
gydymas komunistiškoje tvar
koje Lietuvoje, ką jie taip iš
kilmingai prižadėjo.

KAI LIETUVA pateko po 
sovietų Rusų valdžia, darbinin
kų komitetai nustojo teisių ir 
juos jau valdo Rusų pastaty
tas komisaras direktorius, ku
rio malonei pavestas fabrikas 
ir darbininkai kaip vergai turi 
dirbti, neturi kam jau nei pa
siskųsti. Neužtenka kad jie 
spaudžiami dirbti, bet dar ap
šaukti tinginiais.

Ankara. Turkija. — Turkija gavo nei iš šio nei is 
to Sovietu Rusijos prižadą “pagalbingo neutralumo”, 
jeigu Vokiečiai užpultų Turkiją. Taipgi praneša kad 
Rusija sulaikius davimą Vokietijai aliejaus.

Gal but, šis Sovietų prižadas Turkijai tęsės tol kol 
Hitleris suteiks Maskvos carams kokį nors svetimos ša
lies plotą žemės. _____________________________

Washington, Kovo 26. — Valdžia įteikė ultimatumą 
Allis-Chalmers Mfg. Go. darbininkų unijai, Milwaukee, 
Wis., baigti 64 dienas užsitęsusį streiką, kuris bereika
lingai trftkdo šalies ginklavimo darbus.

IŠ KAUNO žinios nupasako
ja kaip dabar einasi fabrikuo
se kur ’veikia “darbininkų ko
mitetai”. Tveriant fabrikuose 
darbininkų komitetus”, į juos 
sulindo didesni rėksniai. šie 
komitetai sauviliškai paėmė 
fabrikus valdyti. Bematant 
visur gamyba pradėjo katas
trofiškai nykti, nes nemokšoms 
vadovaujant įsigalėjo didžiaur 
šia betvarkė. Mitingas seke 
po mitingo, naujieji vadovai iš
tisomis dienomis posėdžiavo ir 
vaikščiojo “su reikalais” j mie-1 
stą ir tt. i

Entered as Second-Class matter Decem
ber Gth, 1915, at the Cleveland Postoffice 

i under the Act of March 3, 1879.

BOLŠEVIKŲ partijos orga
nas Tiesa aprašinėja tokį la
bai reikšmingą dalyką: “šan- 

labai dažnai matoma 
pavieniui mokyk- 

vaikus, nešinus 
pyrago, beslankio- 
kareivinių rajoną, 
spekuliantai. Jie, 
prisipirkę maisto

Suv. Valstijų stojimas į 
pagalbą Anglijai ir ruoši
masis karui pakėlė visoje 
šalyje darbus labai žymiai.

• Apie 5,000 didesnių ir 
mažesnių išdirbysčių ga
mina amuniciją ir visokias 
karo reikmenis.

Nuo Birželio 1, 1940 m., 
iki Vasario 1 šių metų val
džia jau išdavė užsakymų 
už $12,575,869,003

Virš milijonas darbinin
kų gavo darbus.

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

ladaryt vietos Naujiems Pavasariniams g 
ims kurios jau atsiunčiamos — I

LMS ■ VAIKAM! P. S. Schlaflin, second assistant 
engineer of the torpedoed Standard 
Oil tanker Charles Pratt, standing 
by the mast of the lifeboat which he 
commanded for five days. The gun 
strapped to his waist is his badge of 
authority. Schlaflin, with some of 
his shipmates, returned to Bayonne, 
N. J., aboard a tanker.

P. S. Schlaflin, inžinieriaus 
padėjėjas nuo torpeduoto alie
jaus laivo, stovi prie stiebo sa
vo išsigelbėjimo laivo, kurį jis 
su pagalba revolverio, per pen
kias dienas, komandavo iki su 
kitais jurininkais tapo išgelbė- 
tasir atvežtas į Bayonne, N. J.

JAPONŲ užsienių 
kalų ministras Matsuoka 
apsilankė Maskvoje ir iš 
ten atvyko pas Hitlerį Ber- 
linan. Maskvoje jį priėmė 
pats Stalinas. Reiškia, jie 
veda kokias nors derybas.
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BOMBARDAVIMAI
PASILIOVĖ

Washington, Kovo 26
torius Knudsen apskaičiuoja kad dar apie 3 milijęnai 
darbininkų bus paimta į įvairias industrijas šią vasarą 
šalies gynimo programo darbams vykdyti. Nuo perei
to Rugsėjo mėnesio, sako Knudsen, į darbus pašaukta 
jau pora milijonu darbininkų daugiau negu pernai va
sarą dirbo. Dauguma iš tų naujų trijų milijonų darbi
ninkų bus paprasti darbo žmonės.

Prie 7 bilijonų dolarių kuriuos paskyrė Suv. Vals
tijos šiuo pat laiku Britanija paskyrus $2,700,000,000 
Įvairioms reikmenims, kurios bus gaminamos čia.

Sudėjus i krūvą visas iki šiol Amerikos valdžios^ pa
skirtas šalies ginklavimo reikalams sumas, nuo Birželio 
1 d. 1940 metų, kada pradėjo reikštis Hitlerio grasini
mas ir šiai šaliai ir Amerikai prireikė ginkluotis ąpsigy- 
nimui, susidaro jau $39,177,800,000 suma. Prie to viso
kiems karo reikmenų užsakymams Britanija paskyrė 
$3,511,000,000 to laikotarpio bėgiu.

Darbų pakilimas apsireikš pats didžiausias šios va
saros bėgyje. •

Londonas, Kovo 25. — 
Londonas ir kitos Anglijos 
dalys per penkias naktis 
pagretu nebuvo nazių lėk
tuvais užpuolama. Spėja
ma taip dedasi del Vokie
čių perkelinio jiegų į Bal
kanus.

Per savaitę laiko Kovo 
16 iki 23, aliantai neteko 
23 laivų, 71,773 tonų.

Savaitė anksčiau laivų 
nuskandinta 98,832 tonai, 
o dar savaitę pirmiau — 
net 141,314 tonų.

Orlaivis nukirto galvą. 
Robertsdale, Ala.— Du ka
riški lakūnai staiga nusilei
do i buri darbininku dirbu
sių lauke, jų pagąsdinimui. 
Kiti sukrito ant žemės ir 
išliko gvvi, bet viena mote
ris pasiliko stovinti ir jai 
lėktuvas nukirto galvą — 
taip žemai jis nusileido. Tie 
vyrai suimti tardymui.

BROWDER, Amer i k o s 
komunistų vadas, pradėjo 
savo 4 metų kalėjimą už 
klastavimą pasportų savo 
slaptiems važinėjimams į 
Rusiją. Komunistu aukos 
ir protestai neišgelbsti. Jis 
yra 50 m. amžiaus.

JUGOSLAVIJA PASIDAVĖ NAZIAMS 
APSIGYNIMUI PASKIRTA JAU 39 BI

LIJONAI DOLARIŲ

IEEN STAMPS su kožnu pirkiniu. Į\V| 
ia galit iškeisti savo Stamp Books.

KRAMER & REKH CO
erior Ave Atdara Vaka

Didele Išdirbyste 
raukti Blindų (Shades)
IAN BLINDS

3 JAU PRADĖTI ^APSIRŪPINTI
SAVO LANGUS SU

Shades ir Venetian Blinds
Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

i WINDOW SHADES
> 1248 E. 79 St. • J..Pečiulis.
uiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHii*

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose -------------- $2.00
Kanadoje ir Meksikoje -------------- 2.50

S BROS; CLOTHES į 
6905 Superior Ave.

e. 15602 Waterloo Roai
en Evenings till 7:30 P. M. --------
anaaniiaiaBiHHiBiiiiiEiHiEBBMiiiiiaHiaiiiiiniini



Tubeliene Kalbės Pittsburgh^, Akrone, Detroite Streikai Trukdo Darbą

PITTSBURGH

Tubeliene Kalbės Pitts-

Lrijose Vietose
* * > ■ 1

Pitts' urgho Draugijų Komi
tetas Lietuvai Gelbėti turėjo 
Savo posėdį ir sudarė prakal
bų maršrutą Jadvygai Tubelie- 
nei, kuriai laimė lėmė pabėgti 
iš Rusų nagų kurie pavergė vi
są Lietuvą.

Pittsburgho moterys su p. 
Pivaroniene priešakyje pasi- 
mė surengti susipažinimo va
karėlį poniai Tuvelienei su 
Pįttsburghiečiais. Tik dar ga
lutinai nenustatvta tam diena, 
iki pati viešnia praneš kada 
tikrai į Pitsburghą atvyks, 
28 ar 29 Kovo.

ji
ar

PRAKALBŲ TVARKA
Štai kaip eis tos žynįįos vieš

nios prakalbos Pittsburghe ir 
apielinkėse.

Sekmadienį, Kovo' 30, nuo
2:30 vai. po pietų, kalbės Liet. 
Piliečių salėje, South Side.

Pirmadienį, Kovo 31, nuo
7:30 vakare, Šv. Petro ir Po
vilo salėje, Homestead, Pa.

Antradienį, Bal. 1, nuo 7:30 
vai., Lietuvos . Sūnų salėje, N. 
Side. Ar gal McKees Rocks.

Apie prakalbas bus praneš
ta pilnos žinios per radio, ką 
Povilas Dargis pasižadėjo at
likti nemokamai. Taigi vieti
niai ir apielinkės Lietuviai, pa
klausykit Dargio radio prane
šimų iš WWSW stoties nuo 
12:30 vai. po pietų sekmadie
niais. .

Taipgi 'Pittsburghiečiai jau 
rengiasi priimti Lietuvos Pre- 
zidenta Antaną. Snyetoną, kuo
met jis darys vizitįus svarbes
nėse Lietuvių kolonijose."

KVIEČIAMAS VYTAUTO 
BIELIAJAUS BALETAS 

I

Kovo 26 d. sušaukta specia- 
lis susirinkimas aptarimui pa- 

, kviesimo į Pittsburighą Vytau
to F. Bieliajaus ir jo Lietuviš
kų šokikų baleto. Tie garsus 
šokin ai važiuoja į Washingto- 
ną iš Clevelande, kur duos sa
vo programą Balandžio 27 d. ir 
važiuos pro Pittsburghą. No
rima kad jie sustotų ir Pitts
burg le Lietuviams pasirodyti.

SMULKIOS ŽIONIOS
Pittsburghe mirė Vincas Gli

taus :as, 52 m. amžiaus, plačiai 
čia žinomas, nes priklausė ir 
darbavosi įvairiose draugijose, 
buvo L. 1|4. D. pirmininkas ir 
kasierius. Jis dirbo pas kitus 
po biznio vietas ir turėjo savo 
Biznį. Mirė sekmadienį, Kovo 
16, palaidotas Kovo 20, šv. Ka- 
zimierp kapinėse, su bažnyti
nėmis apeigomis.

Mat kaip pasitaiko. 
Gutauskienė surengė savo vy
rui Feliksui 
praiz” pokilį tą pat jsekmadie- 
nį, Kovo 16, L. M. D.' salėje. 
Gutauskas turi savo saliuną 
2210 Fifth avenue. F. Gutau
skas tuo pokiliu tikrai buvo 
nustebintas, nes visiškai nieko 
nenujautė. Kada pribuvo į L. 
M. D. salę ir pamatė daugybę 
savo draugų šaukiančių “sur- 
praiz” tiesiog nustebęs nežino
jo ko griebtis.

Mirusis V. Gutauskas buvo 
dėdė F. Gutauskui. Vincas mi
rė tą patį vakarą.

J. Virbickas.

JątĮvyga Tubehenė

Lankysis taipgi Cleve
lande, Grand Rapids

ir Chicagoje
Pradedant nuo Pittsburgho, 

j kur musų viešnia iš Lietuvos, 
'Jadvyga Tubeliene, atvyks kal- 
j beti šio mėnesio pabaigoje sa
vo kelionėje į Chicagą ir jos 

! apielinkes, štai kurios koloni- 
j jose jau galutinai nustatyta 
įjos prakalbų dienos ir vietos:

PITTSBURGH, Pa. — sek
madienį, Kovo 30 '— L. P. sa
lėje, South Side, pradžia 2:30 
vai. po pietų.

HOMESTEAD, Pa. — pir- 
j madienio vakare, Kovo 31, nuo 
Į 7:30 vai., Šv. Petro ir Povilo 
! salėje.

Balandžio . 1 prakalbos bus 
arba Pittsburgh N. S., arba 

Į McKees Rocks, Pa. (Praneš 
' Pittsburgho komitetas per ra-

KL. JURGELIONIO 
PAAIŠKINIMAS

YRA ŽINIŲ KAD JIS LEIS 
SLA. NARIAMS SAVO 

LAIKRAŠTĖLĮ

. Tėvynės redaktorius Kl. Jur
gelionis, SLA. Pild. Tarybos 
pašalintas iš vietos, paskelbė 
Vienybėje savo ilgesni laišką, 
kuriuo rūsčiais žodžiais drabs
to centro valdybai, kuri netu
rėjus teisės jį iš vietos praša
linti.

Testifying before the house judi
ciary committee, Chairman Carl 
Vinson of house naval affairs com
mittee (above) discloses that strikes 
deprived the navy of 325 bombers 
in the last 13>/ž months:

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ 6600 IŠEIVIU 
LIETUVIU

šiame numeryje skelbia- 
mirusių išeivių Lietuviųmais 

vardais, čia paduotų mirusiųjų 
skaičius pasiekė jau 6600 Lie
tuvių. šios žinios čia talpina
mos nuo Vasario mėn. 1937 m.

e

Nikodemą; m.
Chicagoje. — 
Eržvilko par., 
Amerikoje iš-

Poni

Gutauskui “sur-

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metu.

Maskvo
Kokiomis Klastomis Sovietai 

į Okupacijos. - Prezidentas A.
Viliojamas Pasirašyti ir Ii

Barbariškiems OkuRaseinių ap.
Vilniškių k. 
gyveno 49 metus.

ČE K AUS K AS Jonas, 29 metų, 
mirė Kovo 6, Chicagoje, kur 
buvo ir gimęs.

RADAVIČIUS Pranas, seno 
amžiaus, mirę Kovo 6, Chi
cagoje. — Telšių ap., Varnių 
par. Amerikoje išgyveno 48 
metus.

I’UPKIENĖ Rožė, 66 m., mirė 
Vasario 15, Terre Haute, 
Ind. — Vilkaviškio par., Pa
jevonio k.

BURKAUSKIENĖ Marė, 73 
metų, mirė Vasario., 5, An
sonia, Conn. — Skriaudžių 
p., Marijampolės ap.

ŽIŽIUNAS Jurgis, 56 m., mirė 
Vasario 3, Thomas, W. Va.
— Ramygalos “par., Džiugai- 
lių k.

KRUŠINSKAS Jonas, 84 m., 
mirė Vasario 13, Wanamie, 
Pa. — Kalvarijos p., Kirs
nos k.

PAŠAURA Vincas, 63 m., mi
rė Vasario 13, Tariffville, 
Conn. — Kalvarijos p., Bali- 
kūnų k.

ŠUPIENIS Vincas. 61 metų, 
mirė Sausio 11, Shenandoah, 
Pa. — Marijamoplės apsk, 
Janaukos k.

ANUŠĄUSKIENĖ
(Vakitkevičiutė), 
mirė Sausio 5, 
Brazilijoj. — 
Pivašiūnų vai.

MIKLAŠAŪSKAS Mikolas, 40 
metų, mirė Kovo mėn., 
ladelphia, Pa.

BANIONIS Povilas, mirė 
vo mėn., Mahanoy City

LAUČKIENĖ Valerija, 51 m, 
mirė Kovo 9 d.. So. Boston, 
Mass. — Vabalninku parap.
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Muilijo kraštai, apsispren- , 
s į nepriklausomi-ir ginklu iš- j 
jį jjiowjp laisvę, sparčiai kėlėsi , 
IĮ ii Didžiojo Karo griuvėsių. Jų 
| sėkminga kultūros .pažanga ste- 
į įėj® ir pašaliečiai. Iš rytų, 
| ii Sovietų Rusijos, šono tiems 
jį kraštams vaidinosi tačiau pa- 
į rajus. ‘Norint jo -išvengti, te- 
• b rūpestingai ir stipriai dirb- 

|į i Maskvos nusistatymas šių 
I saro kaimynų atžvilgiu wsą lai

ką buvo dviveidiškas. Viešai 
| ji skelbėsi jų užtarytoja, gynė- 
| ja, o slapčia, per savo atstovy- 
I biy ir komunizmo *organizacijos 
į tinklą, rausėsi po jų santvarkos 
I pamatais. Estijoje, Latvijoje ir 
į Lietuvoje kominternas ne sykį 
jį mėgino sukelti revoliuciją, bet 
I tie jo mėginimai baigdavos vi- 
Įį sišku nepasisekimu. Priešingai, 
|- visos tos trys valstybės, beko- 
I vedamos su Maskvos pinigais 
I gausiai palaikomu komunizmu, 
J| tapo vis atsparesnės. Galiau- 
I šiai,' įsitikino Maskva, jog neį- 
| stengs iš vidaus išsprogdinti Pa- 
į baltijo kraštų ir juos sau pa- 
į jungti. Savo tikslui siekti rei

kėjo jieškot kito kelio. Tas ko
i' lias susirado.

Europoje vaidinasi neišven- 
■. giamo karo šmėkla. Didžiosios 
į valstybės priima Sovietų Rusi- 
} ją Tautų Sąjungon, kad galėtu 
į didžiulės bolševizmo imperijos 
| pagalba lengviau nubaidyti tą 
^jįmėklį. šit Prancūzija norėda-į 

i ma atsverti Rapalo sutartį; ri-’ 
šusią Sovietus su Vokia, su jais 

| irgi susitaria visokiose srityse 
į bendrai dirbti. Didžiųjų val

stybių diplomatai ima^ lankytis 
į Maskvoje, o Maskvos diploma- 
I tai atsiteisia jiems tolygiu at-1 
F silankymu. Visa tatai *esą da- 
Į romą taikos labui. Didėjant 
Į bolševikų svoriui, didėja ir jų 
į panaberija. Maskva vis gar- 
į1 siau ir garsiau ima sukauti gį- 
[ sianti ne tik savo žemių ribas, 
I bet ir prieigą (“podstup”) į 
Į tas ribas, mažuosius savo kai- 
Į mynus. Mažieji tačiau hesi- 
| džiaugia tokiu neprašytu So- 
I vietą pažadu, nes nujaučia, ką 
I reiškia toks riterišku apsiaustu 
I pridengtas jų/užsimojimas. Ne-i 
I“ sdžiaugia, bet ir nesijaudina 

perdaug: Europoje ramu te
tai

Ėamų tai ramu, bet vis skar
džiau ima dundėti ginklo skar- 

■ k Jo dundesį nugirsta ir J.
Valstybės, kurios ikšiol lai- 

į tai visai nuošaliai nuo viso- 
jiiis politikos .Europoje, šit .] 
Išridentas Roosevelt siunčia 
i Europos galiūnams, ginklais 

Virinantiems, raštą kuriuo ra- 
I ėo pasižadėti nepulti jo iš- 
I Vintą valstybių, nesikėsinti 
B i ją nepriklausomybę. Išvar- 
Į valstybių skaičiuje yra I 
i IkUva, Latvija ir Estija. Ma 
■ V, tebevaidinusi demokrate 
i M) rolę diplomatijoje, pa
ltui įvertina Roosevelto raš- 
B H ir tuo lyg pasižada gerbti 
I ^Itijo nepriklausomybę. Kai 
| Vjatio karo'kvapas visur 
:į Vauodžiamas, kai karas spė- 
I Vj nebetoli esąs, • Maskva, 
1 ^drengti ar atsispirti prieš 
I kuo talkąje, tampa di- 

|| mados dalykas. Peršasi 
|| ^ina ją Anglai su Pran- 
• Į neatsilieka nuo jų nei 
į W Tariasi, derasi vie-

natri slapčia. Katrie 
Stalino malonę? Lat-|

dv. 
m.
am- 
Ko-

Jurgelionis baigia šiaip:
“Daugelis Susivienijimo na

rių jau ragino mane kad tuo
jau eičiau į valdišką teismą, ir 
nėra abejonės kad valdiškas 
teismas tuojau atsteigtų tei
singumą. Bet eidamas į teis
mą aš turėčiau skųsti ne Gri
gaitį, Bagočių ir Mažiukną. Aš 
turėčiau skųsti Susivienijimą. 
To aš nenoriu daryti ir neda- 

Mano apeliacija todėl 
yra į musų aukščiausi teismą, 
j Susivienijimo narius. Aš ti
kiuos kad Susivienijimo nariai 
gales atsteigti teisingumą, 
nors ir ne taip greitai.

‘ Padarytas neteista g u m a s' 
ne tik man bet visiems Susi
vienijimo nariams ir Susivie
nijimui yra taip aiškus, tail? 
kiekvienam suprantamas kad 
kiekvienas teisingas žmogus 
gali juo pasitikėti ir prieš jį 
pretestuoti. Aš nesu teisėtai 
“suspenduotas”. Todėl aš teb
esu teisėtas Tėvynės redakto
rius, nejieškau ir negaliu jieš- 
koti kito da/bo, toliaus eisiu 

CHICAGQN p. Tubeliene at- savo pareigas ir tarnausiu Su- 
vyks po Balandžio 21-tos ir jai sivienijimui iki sekamo seimo 
prakalbos bus galima rengti

Karo laivyno reikalų komi
teto pirmininmas Carl Vinson 
liudija atstovų rūmuose kad 
pastarų dienų streikai ajųšva 
del streikų per pusketuriolikto 
mėnesio karo laivynas negalė
jo gauti 325 bombanešių lėk-1 
tuyu.

dio).
AKRON, Ohlb 

nį, Balandžio 5, 
vakare, šv. Petro parapijos sa
lėje, 1414 East avė.

CLEVELAND, Ohio — sek
madienį, Balandžio 6, nuo 3 v.

je, 6835

šeštadie-
, nuo 7:00 vai. i ryRiu-

v tįr KWTk T irumiciij, -Dciiciiicizio o, ni
VV 1 |p° PietU> Lietuvių salėj

KLONIO ŽINIOS.-s. v. v Z • v » • . *
j Superior avė.

DĘTROIT, Mich., trečiadie
ni po Velykų, Balandžio 16, nuo 
•7:00 vai. vakare, Lietuvių sa
lėję. kampas Vernon Hy. ir 25 
gatvės. Įžanga 10c. Rengia

■ ‘ Liet. Moterų Globos Komitetas,rezervo mekani-l_, ... < • „Detroito skyrius.
GRAND RAPIDS, Mich., 

sekmadienį, Balandžio 20 d.

^IIRĖ JO^AS KAITĮS. Ho
nolulu saloj mirė Jonas Kaitis, 
48 m. amžiaus, kur jis iškelia
vo pereitą rudenį kaip S. V. 
karo įąiyyno i
kąs. Jis buvo tarnavęs karo 
laivyne pereito karo metų, vė
liau buvo Newport, R. L, sub- 
barinų komandoje. Po devy
nių metų tarnybos jis gyveno 
pas savo tėvus. Praeitą rude
nį,* Lapkričio mėnesį, mirė jo 
motina, kai jis jau buvo išva
žiavęs į Honolulu.

Jonas Kaitis buvo gimęs 
Plymouth, Pa., ir ten užaugęs, 
taigi visiems gerai žinomas.

Paliko tėvą, Petrą, seną ka
reivį veteraną Ispanų-Ameri- 
kos karo, du brolius, vienas jų 
gyvena Brooklyne, yra siuvė
jas, kitas gyvena Chicagoje.

Wyoming Klonyje paliko ei
lę giminių.

ORAS. Qrąs pereitą savai
tę baisiai atšalo, pasiekė zero, 
vėjas siautė 50 mylių į valan
dą smarkumu, prisnigo dvi su
virs pėdas sniego. Nors jau 
pavasario metas, bet jo dar ne
simato. Jonas J. Nięnius.

-taip kaip galėsiu akivaizdoje
Chicagoje ir apielinkėje tokise įvykinto smurto iš pusės pik

tų žmonių. Aš tikiuos kad S. 
L. A. nariai padės man mano 
pareigas eiti pasiliekant jų re
daktorium, nors be laikraščio 
ir be algos, kol .teisingumas bus 
atsteigtas musų broliškoj Lie- 

j organizaijcoj.”
“P. S. SLA. kuopų ir narių 

prašau man rašyti mano namų 
adresu: Kleofas Jurgeilonis, 

32-12 54th Street, 
Woodside, N. Y.

vietose ir laiku kaip vietos są
lygos leis. Ją Chicagoje pri
ims Lietuvių Moterų komite
tas.

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

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

K. S. KARPIUS,
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

BALTIMORE, MD

Vatario 16 Paminėjimą 
Prisiminus

GEGUŽIS Petras, 60 m. amž., 
mirė Clevelande, Kovo 19.— 
Liškevos par., Rusingės 
Amerikoje išgyveno 34

RIDIKIENĖ Marė, senyvo 
žiaus, mirė Clevelande, 
vo 9 d.

SUDŽIUS Jonas, 57 m., mirė 
Kovo 12 d., Dayton, Ohio. 
— Vainutos par., Tauragės 
ap. čia liko jo sesuo, V. Mi
kalauskienė.

GUTAUSKAS Vincas, 52 me
tų, mirė Kovo 26 d., Pitts
burgh, Pa.

BAGDONAVIČIUS Stasys, pu- 
sps amžiaus, mirė Kovo 2, 
Chicagoje. — Kauno apskr., 
Čiobiškės par., Juknionių k. 
Amerikoj išgyveno 50 m.

PLIENO GAMYBA 
DIDĖS LABIAU

Pittsburgh© distrikte plieno 
išdirbystės šymet pasiryžę pa
gaminti plieno 723,51)0 tonų 
daugiau negu išdirbo pernai.

' Septynios plieno kompanijos 
numato išdirbs plieno suvįrš 
2^ milijonus tonų plieno.

’(Iš Musų Laikraščių)

CINCINNATI, O. — Juozag 
Rimkus, 35 m. amžiaus, bu

vo piktadario nušautos Kovo 
mė i. Piktadariai suimti. Juo
zas buvo brolis dainininko St. 
Rinkaus.

♦

I^jORI 200 DIENŲ
£ĄflĄNTĮJQS

New Yorke šiomis dienomis paj elti rankas.
nepadarė ir tapo vietoje nu
šautas.

šis Jurgelionįo atsišaukimas 
į SLA. narius padalins Susivie
nijimą tarp jį valdančios kli
kos ir • Jurgelionio šalininkų.

Ta klika darosi mažiau ir 
mažiau populiariška SLA. na
rių. mintyse ir reikia tikėtis 
kad ateinančiais rinkimais S. 
L., A. nariai padarys savo nau
jas išvadas del savo organiza
cijos vadovybės.

Kiek žinoma, p. Jurgelionis, 
kuris save skaito SLA. narių 
išrinktu redaktorium, ir, kaip 
šiame savo laiške pasižada “ei- 

, ti savo pareigas ir tarnauti 
Susivienijimui” iki sekamo sei
mo, jis tą tarnavimą atliks 
savo sumanytu leisti SLA. na
riams laikraštėliu, kuriame iš-

tęsiasi United Mine Workers 
unijos viršininkų konferencija 
su kasyklų operatoriais, nusta
tymui pau.jos sutarties, kuri 
įjaigiasi Balandžio 1 d.

Ppijps viršįiripkai i^įikąląu- 
ją gąrantayįpap ^arbipipjcanis 
2fl,0 dienų darbo į metus jr ki
tu palengvininių. Jeigu nebus 
pį.’į(ęjta prie sutarties iki Ba- 
įiip^žip 1 d., ąpgjiakasių virši
ninkai sž}ko darbįninkąi ĮOus

* i O. BOSTQN, Mass. — P15-
( tikas inėjęs į Dom. Kundro
tas krautuvę užkomandavo jį rodys Pild. Tarybos jam numa- 

Kundrotas to tomus nepatinkamus darbus ir 
“duos į kailį” tai valdančiai kli
kai, kuri nedaug tesirūpino 
organizaijos reikalais, bet la
bai daug kaštų pridarė Susi
vienijimo reikalus vesdama.

Gerai kad p. Jurgelionis ra
šys savo privačiame organe 
tai ką jis norės SLA. nariams 
pasakyti, neužversdamas savo 
straipsniais pašalinės spaudos.

Jurgelionis savo laikraštuką 
siuntinės tiktai SLA. nariams.

o CHICAGO, III. — Raymond 
Rakauskas laimėjo 500 dola- 

rių dienraščio Herald Ameri
can mįslių konteste.
o NEW YORK, N. Y. — Lie

tuvoje bolševikai uždarė lai
kraštėlį “Pranciškumi Pasau
lis”. To vietoje minėtu vardu 

.....  laikraštėlis bus leidžiamas iš 
iššaukti streikuoti aštųpniose. New Yorko. Prenumerata bus 
Appalachian kalnų angliakasy- metams.

ose

PUSS1 MITy
Ųžsirašyjdt ]yrade|<it skaityti 

ją DABAR!
Prenumeratas siųskit:

6820 Superior Ave, 
Cleveland, 0.

Į DAYTON, OHIO 
f’ 3 t i I V . r' JV

Lietuvių Šv. Kryžiaus para
pijos salėje bus rodoma kruta-, 
mi paveikslai, “The Perpetual 
Sacrifice”, arba “Amžinoji Aų-1 
ką”. Rodymas bus anįradie-l 
rį, Balandžio 1, n'uo 8:15 vak. 
Šie ‘krutami paveikslai yra la-! 
bai gražus ir turiningi. Kvie
čiame skaitlingai atsilankyti.’ 2708

„ , . 4. KaukDaytonietis. kuris

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO 
t Jei kenti skausmą są

nariuose, naruose, jei 
jie sustingę ar jauslus, 
jei gelia su kožna oro 
permaina, gali sulaukt 
palengvinimo nuo šio 
mūsų Jiberalio pasibly- 
nio 7 dienoms DYKAI 
SAMPELIO, kurį mes 
duodam visai nemoka
mai šio laikraščio skai
tytojams. Rašyk DA
BAR — ŠIANDIEN į 

ROSSE PRODUCTS CO., Dept. X-3 
FatWell Ave., Chiagb, Ill., ir 

sau visos savaites išteklių 
tau n eko nekaštuos.

“ I

Kaip
šymet SIPAVIČIUS Izidorius, pusam

žis, mirė Kovo 4, Chicagoje. 
— Žagarės p. Amerikoje iš
gyveno 38 m.

GERULIS Jonas, pusamžis, 
mirė Kovo 4, Chicagoje. — 
Raseinių aps., Kelmės par. 
Amerikoje išgyveno 38 m.

RA DŽIUS Pranas, seno amž., 
mirė Kovo 6, Chicagoje. — 
Telšių ap., Varnių p. Ame
rikoje išgyveno 48 metus.

RAGELSKIS Pranas, 25 m., 
mirė Vasario 19, Beloit, Wis. 
kur buvo ir gimęs.

ALKSTINIUTĖ Marė, 34 m., 
mirė Vasario 23, Nashua, 
N. H.

SIMNIŠKIENĖ Ona (Dvarec
kaitė), mirė Vasario ~27-d.7 
Brooklyn, N. Y. — Punsko 
p., Trumpalio k.

Kl.
Le-
A-

jautėsi smagu ir 
Smagu buvo matyti 
vėliavą šalę Ameri-

BALTIMORE, Md. - 
kitais metais taip ir 
Baltimorės Lietuviai didingai 
minėjo Lietuvos Respublikos 
dieną, Vasario 16. Programas 
buvo iš dviejų dalių: po pietų 
prakalbos; vakare — banketas.

Netrukus po 12-tos valandos 
tą dieną, publika pradėjo plau
kti Į skalsiai išpuoštą Ameri
kos ir Lietuvos spalvomis Lie-j 
tuvių salę. Kai salė buvo pil
na žmonių, popietinis progra
mas prasidėjo.

Dainos Choras, vedant 
A n d r e i k i u i, akompanuojant 
lijai Bakerckienei, pragydo
merikos ir Lietuvos himnus. 
Tuo laiku vietos Lietuvių skau
tų grupė nešė estrados linkui 
Amerikos, Lietuvos, Marylan- 
do ir Baltimorės vėliavas. Su
sirinkime 
graudu. 
Lietuvos
kos vėliavos; bet buvo graudu 
atsiminus kad jau Lietuva už
plūdus Stalino gaujomis.?..

Salėje publika, o estradoje 
vietos draugijų pirmininkai ir 
tarpe jų viešnia kalbėtoja, Jad
vyga Tubeliene, jautė i 
dįnimą kai Choras 
Lietuviškas dainas ir 
užtraukė, “Lietuviais 
Mes Gimę, Lietuviais 
ir But. .. . ”

Po dainų, Baltimorės 
vių Draugijų Tarybos pirmi
ninkas Antanas Miceika ragi
no susirinkusius sumesti aukų 
Lietuvos nepriklausomybės ąt-1 
kurinio reikalams. Paskui jis 
perstatė vietinę veikėjti, ponią 
Julę Rastenienę. Ji trumpoje 
bet gyvoje kalboje pabrėžė da- 
ba;Ųp? pasaulio padėtį ir ragi
no visus stoti Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo darban. 
Baigus savo kalbą, ji perstatė 
kalbėti viešnią kalbėtoją, po
nią Jadvygą Tubeliene.

Veronika
60 metų,

Sao Paulo, 
Alytaus aps,

Phi-

Ko- 
Pa.

čia jai būnant, broliškai sugy
venti.

Aukas renkant aukavo seka
mi asmenys: Po $1: Marijona 
Jurkšaitė, St. Jokūbaitis, Fel. 
Juškevičius, Jurgis Pečiukai
tis, Petras Slavickas, J. Gutau
skas, V. Bielys, J. Alyta, Leli
ja Bakerckienė, J. česna, J. 
Galinaitis, D. Galinaitienė, P. 
P. ir Katrė Jarai, A. Juškaus- 
kienė, St. Sidaravičius, Kazys 

i Pečkis, Ed. Mockevičius, Kas- I •
Lietu-! tas Stuikis, Jurgis Žebrauskas, 

• I J. šakalis, ir M. Kilikevičius.

GUDLIAUSKAS Jonas. 67 m, 
mirė Vasario 25, Bunola, Pa. 

’ Amerikoje išgyveno iįO m. 
RASKEVIČIUS Antanas, mil 

rė Vasario 12, St. Louis, Mo.
LAPINSKAS Vincas, mirė 14 

Vasario, Rockford, Ill.
MORKIENĖ Antanina, mirė 

Vasario 17, Port Chester,

susijau- 
dainavo 
gabaus 
Esame 

Norime

Su smulkiomis aukų surinkta

Antra pami- 
prasi- 

Da- 
bu-

BANKETAS.
nė.iimo dalis, banketas, 
dėjo kaip 7:30 vai. vakare, 
lyvavo tiek svečių kiek tik 
vo vietos.

Baigiant valgyti, vakaro 
dejas, Draugijų Tarybos 
mininkas, Antanas Miceika,
kvietė dainuoti Kl. Andreikų. 
Paskui sekė kalbos: kalbėjo 
Maryland gubernatoriaus sek-

ve- 
pir- 
pa-

RINGIS Aleksandras, mirė 8 j
Vasario, Mt. Carmel, Pa. 1 

GRIGAITIS Kazys, mirė Gruo- Į 
džio 22 d., Houston, Pa. - 
Kauno g., Graužų k. Ame
rikoje išgyveno 30 m.

LIUTKUS Zigmas, 56 m., mi-1 
rė Vasario 24, Bronx, N. Yj 

STANKEVIČIENĖ (Draugely-1
te) Elzbieta, 66 m., mirė 25 i
Vasario, Brooklyn, N. Y.— 
Pilviškių p., Oželiu k.

PILYPAS Petras, 42 m., mirė]
Vasario 25, Brooklyn, N.Y. į 

MISIŪNAS Jonas. 45 m., mirė |
Sausio mėn., Buenos Aires, j 
Argentina.

BLUžAS Stasys, 52 m., mirė)
Vasario m., Hartford, ConnJ 

KARČIAUSKIENĖ Marė, niirėl
Kovo 1, Cambridge, Mass. 1 

---------------------------------- -----1
Poni Tubeliene, kaipo iisr iuo • retorius Bourbon, ponia Tube- 

ir kaipo kalbėtoją labai tinka- lienė, Adv. Vincas F. Laukai- 
mai susirinkusiems prisistatė, f tis, Teisėjas Joseph Wyatt, 
Savo kulkoje ji nebandė pašau- miesto teismo sekretorius J.

O. Rutherford, Adv. Nadas 
Rastenis, Adv. Tamas Grajau
skas, ir Julė Rastenienė. Ga
lop visi užtraukė su orkestru, 
“God Bless America”, ir tuomi 
banketas baigėsi, gražiai, įspū
dingai.

Baltimorės Lietuvių Draugi
jų Taryba yra dėkinga visiems 
kalbėtojams, dainininkams ir 
visoms bei visiems dirbusiems 
surengimui 
banketo, ir visiems kurie da
lyvavo. Vienybė reiškia musų 
jięgą, kuri nugalės priešus 
musų tėvų žemės!

Draugijų Taryba laikys savo 
metinį susirinkimą Kovo 31 d., 
8 vai. vakare, Tautiškame kny- 
gyrie. Visi Tarybos delegatai 
yra kviečiami dalyvauti susi
rinkime, bus rengama Tarybos 
valdyba šiems metams.

k ( Vera Mikušauskienė,
Tarybos Sekretorė.

lį viršum kojom apversti, bet 
tiksjiai, nuoširdžiai ir vaizdin
gai nupiešė tą padėtį kujrį bu
vo priežastimi Lietuvos pate
kimo į Rusijos nagus, llusai 
saltfliežuvavimu ii- varu Lietu
vai viską žadėjo kol koją įkėlė, 
o kai į Lietuvą įsibriovū bolše
vikų armija, ji parodė savo ti
krąjį veidą. Publika kalbėto-: 
jos atidžiai klausėsi. Ji kalbė
jo suvirs pusantros valandos 
įniko. Ji baigė savo kalbą: 
“Po vargų ir skausmų, po žai
zdų ir ašarų, prašvis Lietuvai 
auksinė saulė — Lietuva, vėl 
taps nepriklausoma!”

Prieš p. Tubelienės atvyki
mą į Baltimorę daug kas apie 
ją kalbėjo su panieka; bet kai 

.ją išgirdo ir pažino, visai ki
taip ją suprato? Ji, nuosaiki, 
atvira, kitus lengvai supranta 
ir pati lengva suprasti. Jįs 
mokės su Amerikos Lietuviais,

šių prakalbų ir

J. A. Urbonas 
■“Dirvos” Agentas Daytonę 

534 Michigan Av. Dayton, 0.

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

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

Nepaprastas Palengvinimas I 
Reumatiškų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenį, ' 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumteni, 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau- . 
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas liril- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neari- , 
dėliodami nusipirkite ir jus bonkutf 
Paini-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant, dėžutės.-;
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Maskvos Smurtas ir Lietuva
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Sibire, kuri turi 4,000
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RIMAI
I AMERIKOS LIETUVIAI

♦

kelio bėgius Kovo 20 d., nu 
mušant prekinį traukinį puo 
bėgių.

i SOVIETU GRUPĖ
IŠLIKO GYVA

' - V V

garsioji TASS-o telegrama, ku
ria Lietuva kaltinama provo
kuojanti joje esamas raudono
sios armijos įgulas. Nors vi
siems, saviškiams ir pašąlie-' 
čiams, buvo aišku, jog telegra
mos paskelbti faktai pramany
ti, jog tai melas, pdties Molo
tovo sugalvotas, Lietuvos vy
riausybė, gindamos nuo tokio 
žiauraus priekaišto, sudarė ko
misiją jam ištirti. Kviečiami 
raudonosios armijos atstovai 
joje dalyvauti atsisako. Fak
tai esą taip aiškus ir vyriausy
bės kaltė taip aiški, kad nesan
ti reikalinga ir komisija. Ge- 
riąu butų kad vyriausybė prisi
pažintu kalta. Aišku! Sovie
tai begėdiškai/laužo sutartį, jų 
prieš kelius mėnesius pasira
šytą. Turėdami savo plane už
pulti Lietuvą, jie kviečiasi Ma
skvon min. pirm. Merkį. Molo- 

I tovas tiktai urzgia, neduoda- 
| mas pirmininkui nušviesti da
lyką, gąsdina ir-grūmoja, ta
čiau neformuluoja Savo preten
zijų. Sako, netrukus jos bu
siančios patiektos užs. reik, mi-

rinti Lietuvos ginklo pajėgą į 
Sovietų armiją! Tai ne dery
bos, o jau diktatas. Sutikti ar 
nesutikti su juo? Latviai ir 
Estai sutiko su dar sunkesnė
mis sąlygomis. Nesutiksi, tai 
ginklu turėsi ginti savo laisvę. 
Ir Lietuva Ryžtasi tapti Mask
vos vasalu. Ar gerai buvo pa
daryta, pasakys ateitis. Dabar 
šiuo klausimu nėra vienodos 
nuomonės. Kalbant apie sienas, 
nieko nepadėjo delegacijos ar
gumentavimas Lietuvių teisei 
etnografiniais žemėlapiais ir ki
tais šaltiniais, Rusų darytais. 
Tai, girdi, istorija, o gyvas rei
kalas visai kas kita. Byt po 
siemu (taip turi būti) ir gana! 
Džiaukitės, pratarė Molotovas, 
kad Maskva neužgrobia antrą 
syki Lietuvos! Kiek jo žodis 
vertas, — parodė paskum . įvy
kiai. Padiktuotos, sutarties' to
kia prasmė: Lietuva lieka ne
priklausoma, suvereninė, valsty-

bė; Sovietai pasižada nesikišti 
į jos vidaus gyvenimą, nei į 
jos visuomeninę tvarką, nei į 
administracijos dalykus; užsie
nių politika, abiejų kariuome
nių bendravimas yra derinami. 
Kuriais dėsniais tas bendravi
mas ir bendras darbas yra pa
siekiamas, kaip lyginti kilsimi 
nesusipratimai,— Maskva ven
gė aiškiau pasisakyti. Sutarty
je tyčia palikta visokių spragų, 
kad pro jas lengviau butų gali
ma pasireikšti užpakalinėms, 
klastingoms, agresijos mintims.

• Kovo 16 d. prie Baden, Pa., 
ištiko traukinio nelaimė, nuo 
paliuosuotų bėgių nuvirto į 
upę Pennsylvania linijos trau
kinys ėjęs iš Cleveland į Pitts- 
burghą.

Tais , pačiais bėgiais prieš ke
letą minųtli anksčiau pravažia
vo Įeitas greitasis traukinys, 
jame važiavo grupė Sovietų 
inžinierių ar diplomatų, kurie 
išliko gyvi. Spėjama kad tas 
parengimas traukinį sudaužy
ti buvo taikomas tiems “ro
jaus” atstovams, žinoma, bu
tų nukentėję' daug daugiau ir 
nekaltų žmonių, nes tas trau
kinys važiavo su apie 15 va
gonų pasažierių.

Prie Allegheny upės bulvaro 
nuslinkęs kalno šonas, šimtai 
tonų žemės ir akmenų, užgriu
vo kitus Pennsylvania geležin-

Kokiomis Klastomis Sovietai Ėjo prie Lietuvos 
Okupacijos. — Prezidentas A. Smetona Nesidavė 

Viliojamas Pasirašyti ir Išduoti Lietuvą 
Barbariškiems Okupantams

• DIDŽIAUSIA |giria pašau 
lyje yra 
mylių ilgio ir tarp 1000 if 2000 
mylių pločio.

• VAISTINĖS šioje šąlyje 
per metus laiko padaro biznio 
tiek kad išeina pd $11.87 iluo 
kiekvieno gyventojo.

f ' 'ii 
3--U20NAS Nibc-doas,,71 

r.'irč Kovo 6, Chicagojc. 
Rąscįpių ap., Eržvilko par, Į 
Vilniškių k. Amerikoje iš. į 
gyveno 49 metus.

CEKAUSKAS Jonas, 29 mej 

mirė Kovo 6, Chicągoje, 
buvo ir gimęs.

RADAVICIUS Pranas, s®| 
amžiaus, mirę Kovo 6, CiJ 
cagoje 
par. Amerikoje išgyveno į| 
metus.

PUPKIENĖ Rožė, 66'm; J 
Vasario 15, Terre Haultl 
In d.
jevonio k. ' I 

IBURKAUSKIENĖ Marė, < 
metų, mirė Vasariai 5. Ai-I 
sonia, Conn. — Skriaudi?! 
p., Marijampolės ap. I 

ŽIŽIUNAS Jurgis, 56 m, irf
Vasario 3, Thomas, W. Vi| 
— Ramygalos'par., Džiugi 
lių k..

KRUŠINSKAS Jonas, 84 J 
mirė Vasario 13, Wananij 
Pa. — Kalvarijos p., Kin-t 
nos k.

P Aš A URA Vincas, 63 m., ®| 
rė Vasario 13, Tariffw- 
Conn. — Kalvarijos p., Bill 
kūnų k.

[šUPIENIS Vincas, 61 metJ 
mirė Sausio 11, Shenandod 
Pa. — Marijamoplės api| 
Janaukos k.

ANUŠĄUSKIENĖ Veronįįu į 
(Valatkevičiutė), 60 meti 
mirė Sausio 5, Sao Pau| 
Brazilijoj. — Alytaus ajjį 
Pivašiūnų vai.

MIKLAŠAUSKAS Mikolas, | 
metų, mirė Kovo mėn., P J 
įadelphia, Pa.

BANIONIS Povilas, mirė Ii| 
vo mėn., Mahanoy City Pi| 

LĄUčKIENĖ Valerija, 51 e| 
mirė Kovė 9 d.. So. Bosli 
Mass. — Vabalninkį paitf

skelbia-

J. A. Daugminas

Telšių ap., Varui;

Vilkaviškio par., P;|

Be

Įiškai sugy-

i

ve- 
pir-

Da- 
bu-

, 52 me
ti., Pitts-

pa- 
rei- 
ke-

(Dvarec- 
irio'27 d., 
— Punsko

urusiųjų
600 Lie- 
talpįna- 
1937 m.

ku- 
ne- 
im- 
nu-

m., mirė I 
m, Ohio. 
Tauragės 
o, V. Mi-

intra pami
gtas, prasi- 
vakare. 
kiek tik

dv. 
m.
am-
£o-

J. A. Urbonam \ 
■“Dirvos” Agentas Dayt®, 

534 Michigan Av. Dayt® 
____________ ’_____ -F
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m. amž., 
vo 19.— 
ngės

34
lyvo
nde,

tasys, pu-
Kovo 2, 

no apskr., 
cnionių k.

50 m.
s, pusam- 
Chicagoje. 
erilgoje iš-

pusamžis, 
cagoje. — 
dmės par. 
o 38 m. 
seno amž., 
icagoje, — 

p. Ame- 
8 metus, 
s, 25 m.. 
3eloit, Wis. 
».
rė, 34 m., 
3, Nashua,

akavo seka- 
.: Marijona 
įbaitis, Fel.
• Pečiukai- 
>, J. Gutau- 
Alyta, Leli-

Cesna, J. 
naitienė, P. 
A. Juškaus- 
čius, Kazys 
ličius, Kas- 
žebrauskas, 
Kilikevičius. 
KU surinkta

GUDLIAUŠKAS Jonas. 67j 

mirė Vasario 25, Bunola,
• Amerikoje išgyveno 50 e

RASKEVIČĮUS Antanai
r ė Vasario 12, Št. Louis, i

LAPINSKAS Vincas, mirt
Vasario, Rockiord, III.

MORKIENĖ Antanina, i
Vasario 17, Port Che*
. , ,, i ; i

RINGIS Aleksandras, miii
Vasario, Mt. Carmel, h

GRIGAITIS Kazys, mirė &
* džio 22 d., Hoūston, Pi

Kauno g., Graužų k. is
rikoje išgyveno 30 m.

LIUTKUS Zigmas, 56 nui
rė Vasario 24, Bronx, K. '

STANKEVIČIENĖ (ĮĮraiU' 
lė) Elzbieta, 66 m., mirt ' 
Vasario, Brooklyn, N. I 
Pilviškių p., Oželių k

PILYPAS Petras, 42 m, i , 
Vasario 25, Brooklyn, S

MISIŪNAS Jonas. 45 m, Į;

Pabaltijo kraštai, apsispren
dę nepriklausomi "ir ginklu iš
sikovoję laisvę, sparčiai kėlėsi 
iš Didžiojo Karo griuvėsių. Jų 
sėkminga kultūros pažanga ste
bėjosi ir pašaliečiai. Iš rytų, 
iš Sovietų Rusijos, šono tiems 
kraštams vaidinosi tačiau pa
vojus. .Norint jo išvengti, te
ko rūpestingai ir stipriai dirb
ti. Maskvos nusistatymas šių 
savo kaimynų atžvilgiu visą lai
ką buvo dviveidiškas. Viešai 
ji skelbėsi jų užtarytoja, gynė
ja, o slapčia, per savo atstovy
bių ir komunizmo organizacijos 
tinklą, rausėsi po jų santvarkos 
pamatais. Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje kominternas ne sykį 
mėgino sukelti revoliuciją, bet 

\ tie jo mėginimai baigdavos vi
sišku nepasisekimu. Priešingai, 

• visos tos trys valstybės, beko- 
vodamos su Maskvos pinigais 
gausiai palaikomu komunizmu, 
tapo vis atsparesnės. Galiau
siai,’ įsitikino Maskva, jog neį
stengs iš vidaus išsprogdinti Pa
baltijo kraštų ir juos sau 
jungti. Savo tikslui siekti 
kėjo jieškot kito kelio. Tas 
lias susirado.

SOVIETŲ SUGALVOTA 
DIDŽIOJI KLASTA

Ilgai neteko laukti. Vos spė
jo baigtis Suomijos karas su 
Sovietais, šie ėmė be jokio pa
grindo kibti į Pabaltijo kraš
tus. šiuo žygiu pirma puolimo 
auka tapo ne Estija, kaip 1939 
m. rudenį, o Lietuva, šit Ge
gužės mėnesi, kai Vokia baigė 
triuškinti Prancūziją, pasirodė

nistrui Urbšiui, tuomet dar li
kusiam Maskvoje, ar Jgal. mi
nistrui Natkevičiui.

(Bus daugiau)

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ—BE^ 

VIKRUMO?
Skauda galvą—išpusti viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko
nio liuosuojantis kramtomas gu
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mi
lijonai naudojasi nebrangiu FEĘN- 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų' šeimai. 
Nusipirkit FEEN-A-MINT - šiądien.

vakaro 
'arybos 
Miceika, pa- 
1. Andreikų. 
>os: kalbėjo 
toriaus sek- 
ponia Tube-

F. Laukai- 
eph Wyatt, 
kretorius J. 
\dv. Nadas 
mas Grajau- 
:enienė. Ga- 
su orkestru, 
:a”, ir tuomi 
gražiai, įspu-

ivių Draugi- 
:inga visiems 
ininkąms ir tr
s dirbusiems 
prakalbų ir 
is kurie da- 
reiškią musu 
alės priešus

Sausio mėn., Buenos
Argentina. |;

BI UŽAS Stasys, 52 m, i : ■
Vasario m.. Hartford, ? •

BARČIAUSKIENĖ Marė. I •
Kovo 1, Cambridge,

SKAITYKI!
ir. garsinkite

Lietuvių Naujienos — 
sinis žurnalas, kaina tik 
už du metus.

‘Lietuvių Naujiena
332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa.

i laikys savo 
. Kovo 31 d., 
tiškamę kny- 
ops delegatai 
.lyvauti" sušl
ama Tarybos 
etams.
ušauskienė, 
os Sekretorė.

Nepaprastas Palengvini^

Reumatiskų Skausmu

Nekentėkite bereikalingai ra 
skaudėjimų. Tūkstančiai J 
pasiekė nepaprastą pal 
reumatiškų skausmų, strėnų 
skaudėjimų, išsinarinimų R 
menų skaudėjimų vien išsitnr 
Pain-Expelleriu. šis sensa J 
mentas ūmai suteikia 
lengvinimą. Virš 17 J* 
kučiu jau išparduota. T«W. 
dėliodami nusipirkite ir jūs 
Pain-Expellerio. Reikalaukite . 
Expellerio su inkaru ant.o*"

Europoje vaidinasi neišven
giamo karo šmėkla. Didžiosios 
valstybės priima Sovietų Rusi
ją Tautų Sąjungon, kad galėtu 
didžiulės bolševizmo imperijos 
pagalba lengviau nubaidyti tą 

^šmėklą. Šit Prancūzija norėda
ma atsverti Rapalo sutartį,- ri
šusią Sovietus su Vokia, su jais 
irgi susitaria visokiose srityse 
bendrai dirbti. Didžiųjų val
stybių diplomatai ima^ lankytis 
Maskvoje, o Maskvos diploma
tai atsiteisia jiems tolygiu at
silankymu. Visa tatai esą da
roma taikos labui. Didėjant 
bolševikų svoriui, didėja ir jų 
panaberija. Maskva vis gar
siau ir garsiau ima sukauti gį- 
sianti ne tik savo žemių ribas, 
bet ir prieigą (“podstup”) į 
tas ribas, mažuosius savo kai- 
mynus. Mažieji tačiau nesi
džiaugia tokiu neprašytu So
vietų pažadu, nes nujaučia, ką 
reiškia toks riterišku apsiaustu 
pridengtas jų užsimojimas. Ne
sidžiaugia, bet ir nesijaudina 
perdaug: Europoje ramu te
bėra.

Ramu tai ramu, bet vis skar
džiau ima dundėti ginklo skar
das. Jo dundesį nugirsta ir J. 
A. Valstybės, kurios ikšiol lai
kėsi visai nuošaliai nuo viso
kios politikos Europoje. Šit 
Prezidentas Roosevelt siunčia 
Europos galiūnams, ginklais 
barškinantiems, raštą kuriuo ra
gino pasižadėti nepulti jo iš
vardintų valstybių, nesikėsinti 
į jų nepriklausomybę. Išvar
dintųjų valstybių skaičiuje yrg 
Lietuva, Latvija ir Estija. Ma
skva, tebevaidinusi demokrate 
liberalo rolę diplomatijoje, pa
lankiai įvertina Roosevelto raš
tą ir tuo lyg pasižada gerbti 
Pabaltijo nepriklausomybę. Kai 
artėjančio ' karo kvapas visur 
jau suuodžiamas, kai karas spė
jamas nebetoli esąs, Maskva, 
jam išvengti ar atsispirti prieš 
ką ar su kuo talkoje, tampa di
džios mados dalykas. Peršasi 
jai, kalbina ją Anglai su Pran
cūzais, neatsilieka nuo jų nei 
Vokiečiai. Tariasi, derasi vie
ni viešai, antri slapčia. Katrie 
gi laimės Stalino malonę? Lat
vija ir Estija, kurių sienos tie
siog siekiasi su Sovietų Rusi
jos sienomis, darosi tu derybų

objektu. Maskva nori išside
rėti joms savo globą. Tai juk 
“podstupai” (prieigos), per 
riuos ims ir užpuls kažkoks 
prietelis vargšę bolševizmo 
periją! Lietuva tuo tarpu
tylima. Koktu Maskvai apie 
ją balsiai kalbėti; Lietuvą ski
ria nuo Sovietų Rusijos Lenkų 
koridorius. Litvinova pakeičia 
Molotovas. Ką tai reiškia? — 
klausia diplomatai. Tai reiškia, 
jog Litvinovo orientacija arčiau 
bendrauti su vakarų valstybė
mis pakeičiama Molotovo orien
tacija krypti j Vokią. Vokie
čiai laimėjo derybas, o Anglai 
su Prancūzais pralaimėjo.

Lietuva, neturėdama tiesio
ginių sienų su Sovietų Rusija, 
rodėsi, galėjo kiek saugesnė, nei 
Latvija ir Estija, jaustis,
to, nuo 1920 m. sutarties jos 
santykiai su Sovietais visą lai
ką buvo geri,- nes buvo susti
printi nepuolimo sutartim, pre
kybos ir kitais susitarimais. Jo
kių nesusipratimų nebuvo tarp 
milžino ir nykštuko! Maskva- 
nesykį pabrėždavo kibiems, jos 
santykiai su Lietuva esą pavyz
dingo gerumo. Jei priminsime 
Gentleman’s Agreement, abiejų 
šalių sutartą, tai jų bendravi
mas rodysis ne tik padoras, bet 
ir mandagus. Va Klaipėdos ir 
Vilniaus bylose, kurios Lietu
vai buvo lyg kokie opus poli
tikos piktašašiai, Maskva dėjo
si palaikanti Lietuvių teisę, nors 
tiesą pasakius, kai tekdavo jiems 
kur gintis dęl tų bylų, ši atsi
kalbinėdavo padėti. Tokį Ma-į 
skvos nusistatymą galima pa- j 
teisinti dėsniu, jog kiekvienam 
tik savo marškiniai arti kūno. 
Taigi tiek to.

VOKIEČIAI PAREIKALAU
JA KLAIPĖDOS

Nesaugu pasireiškė Lietuvai 
pirma iš vakarų šono. Vokia 
staiga pareikalavo grąžinti Klai
pėdą, vienintelį Lietuvos-uostą, 
ir ji buvo tuojau grąžinta. Ša
linant tą opą, buvo sudaryta ir 
nepuolimo sutartis su Vokia. 
Tokiu budu suduota Lietuvai 
smūgis per Klaipėdą virto jai
apsidraudimu Nemuno srityje. I 
Paliko klausimas, ką žada rytai. 
Netrukus ir jis paaiškėjo. Šit 
Lenkija žaibo greitumu sutriuš
kinta ir jau dalinama tarp di
džiųjų kaimynų. Gal taip buvo 
sutarta Maskvoje prieš pat ka-1 
rą. Vokiečių spauda pasisako, 
kad Vilniaus kraštas butų grą
žintas Lietuvai. Ar patiems į 
Lietuviams jis ginklu atsiimti, 
ar, vadovaujantis 1920 m. Mas-' 
,kvos sutartimi, taikos keliu pri
sijungti? Maskva nesileidžia 
kalbon šiuo klausimu ir pati 
ginklu užima visą Vilniaus kraš
tą. Turėdamas dalyką savo 
rankose, Molotovas pareiškia 
Lietuvos atstovui, jog 1920 m. 
sutartis, pasenus. Lietuviai, 
naudodamies anuomet sunkia 
Sovietų būkle, pasisavinę tąja i 
sutartim Gudų apgyventus plo- į 
tus. Ir pats Vilniaus miestas' 
nesąs Lietuviškas. Ar busią' 
galima Lietuvai priskirti kiek, 
Vilniaus krašto, tai paaiškėsią, 
kai Lietuvos delegacija atvyk
sianti Maskvon. Per visą lai-1 
ką Sovietai nekėlė abejojimų 
del 1920 m. sutarties rimtumo, 
o jau dabar iš karto ima jos 
purtintis. Nuvažiavus Lietu
vos delegacijai Maskvon, paaiš-į 
kėjo visa: Sovietai siūlo Lietu
vai grąžinti Vilniaus miestą ir 
tik mažą dalį Vilniaus krašto 
su sąlyga priimti raudonosios 
armijos garnizonus, atsižadėti 
savaimos užsieniu politikos, de-

GYVYBĖS APDRAUDOS VEIKLA
YVYBĖS APDRAUDOS veikla iš 
esmės yra nuolatinė veikiančioji jo

ga — milijonuose tų namų, kurie da
lyvauja jos pelne.

Pernai Metropolitan apsilankė dau
gelyje tų namų, kur įvyko šeimų kri
zė, išmokėdama daugiau negu $182,- 
000,000 pomirtinių dešimtims tūkstan
čių paveldėjų, turinčių apdraudos poli
sus. Dividendais, amžiaus apdraudomis, 
nedarbingumu, nesveikatos ii’ nelaimių 
apdraūdomis ir kitomis pašalpomis iš- 
mo'kėta ar kredituota polisų laikyto
jams per metus daugiau negu $426,- 
000,000. 
000,000

Iš viso išmokėta beveik $609,- 
polisų laikytojams ii’ pomirti-

nių gavėjams, kas yra gana aukštas • 
’ šios Bendrovės rekordas.

Metropolitan fondai, įvesdinti jos 
polisų laikytojų naudai, nesiliovė da
lyvavę tautos ekonominėje struktūroje. 
Tie fondai padėjo valdžios veiksmų fi
nansavimą, padėjo palaikyti industrijos 
eigą ir žmones' darbuose, statyti viešus 
ir privatinius pastatus, pagelbėjo far- 
meriams įsigyti ūkius ir juos užlaikyti 
tinkamame stovyje. O vienok bendrai 
nustatyti žemi nuošimčiai nesiliovė 
veikti į Bendrovės pelną, podraug ir į 
polisų laikytojų dividendus.

Be to, per savo Geroviškumo veiklą, 
slaugymo patarnavimą teisėtiems poli-

sų laikytojams, per tyrimus, per svei
katos ir saugumo literatūrą bei skelbi
mus Metropolitan vėl daug prisidėjo 
prie sveikatingumo palaikymo Ameri
koje. Mirtingumo rata tarp Metropoli
tan polisų laikytojų pasilaikė labai že
ma, o mirtingumas tarp industrinių po
lisų laikytojų buvo beveik tokis pat, 
kaip ir 1939 m. - 
draustųjų grupei

Metropolitan yra savitarpinė apdrau- 
dos bendrovė. Vadinas, tos bendrovės 
pelnas yra skiriamas polisų laikytojams 
ir jų paveldėjams. To pelno vertė galų 
gale išmokama kaip jų pačių pelnas... 
ir tik jiems patiems, '

labai žemas šiai ap-

Biznio raportas už 1940 mc*iis iki gruodžio 31 d. (kaip Įteikta New Yorko valstybės Draudimo Departamentui metiniame pareiškime). _ _<r

AKTYVAS, KURIS UŽTIKRINA PAŽADUS ■
VERTYBINIAI POPIERIAI ....

$1,063.435,444.96
84,167,875.97

$1, 147.603,320.9 S

98.597,960.88 
104.071.903.62 
556,382.872.40 
709.433,300.58 
479,354,236.03

1,947,840,273.51

VALSTYBIŲ
J. V. Valdžios
Kanados valdžios

KITI BONAI................................
J. V ..Valstijų ir Savivaldybių
Kanados Provincijų ir Savivaldybių
Geležinkelių ....
Viešųjų reikmenų
Industriniu ir įvairiu . .

AKCIJOS ■...■...
Visos pirmenybinės ir garantuotos išskiriant $47.95 2.13 

PIRMOJI PASKOLA NEKILNOJAMAM TURTUI .
Ūkiams........................................  82.104.425.08
Kitoms nuosavybėms .... 855,122,018.39

PASKOLOS POLISAMS .................................................
NUOSAVAS NEKILNOJAMAS TURTAS
/ Įima Bendroves nekilnojamą turtą savam vartojimui ir namų 

projektams
GRYNAIS PINIGAIS........................................
NESUMOKĖTOS IR ATIDĖTOS PREMIJOS .
PRIKLAUSĄ IR PADAUGĖJĘ NUOŠIMČIAI

IŠ VISO.................................................
NOTA.—Šioje sąskaitoje jiena

ir reguliavimo viršenybė.

86,359,622.68

937,226,443.47
- !

504.549.1 31.45
430.945,055.68

150,740.5 16.25
90.232,1 79.03

- 62,295,093.32

RASYVAS POLISŲ LAIKYTOJAMS, GAVĖJAMS IR KITIEMS
REZERVAI POLISĄMS. KAIP REIKALAUJA ĮSTATYMAI $4.665,558,926.00 

Suma, kuri su nuošimčiais ir ateities premijoms užtikrins 
polisu apmokėjimą.

DIVIDENDAI POLISŲ LAIKYTOJAMS . .
Paskirti išmokėjimui 1941 metais.

REZERVAI ATEITIES IŠMOKĖJIMUI SULIG
PRIEDINIU SUTARČIŲ..........................................
LAIKOMA BYLOMS » . .

’ Čia įimamos bylos laukiančios įrodymų ir numatomos 
nepareikštoms byloms.

KITOS POLISŲ OBLIGACIJOS . . . . -
Įimti rezervai nelaimių ir sveikatos apdraudai, palikti 
Bendrovėje dividendai, išmokėtos premijos ir kt.

ĮVAIRIOS ATSAKOMYBĖS .....
Neįskaitytos viršuj atsakomybės, kaip priklausantys 
ar susidėję taksai.

112.417,253.00

139,378,189.86
23,183,629.31

sumos

44,729,420.90

32,284,133.01

VISOS ATSAKOMYBĖS
SPECIALŪS FONDAI , 
NEPASKIRSTYTOS LĖŠOS . .

$5,01 7,551,552.08
16,370.000.00

323,870,084.24

Iš VISO ........
ir $238.267,054.59 sudėti pas įvairius viešuosius viršininkus, kaip reikalauja įstatymai 
Įvesdinimai Kanadoic parodyti šioje sąskaitoje, yra raportuoti sulig pariteto vertės.

$5,357,79 1,636.32 $5,35 7,791.63 6.32

Metropolitan Life Insurance Company
Frederick II. Ecker, Chairman of the Board (4 mutual company')

, 1 Madison Avenue, New York, N. Y.
I \

--------------------------------------  DIRE
D’Alton Corry Coleman 

Montreal, Canada. Senior Vice-President, 
Canadian Pacific Railway Company

Newcomb Carlton. New York, N. Y. 
Chairman of tho Board 
Western Union Telegraph Company

Leroy A. Lincoln, New York, N. Y. 
President, Metropolitan Life 
Insurance Company o

Harry W. Croft, Greenwich, Conn. 
Retired, formerly Chairman of the Board 
Harbison-Walker Refractories Company

Thomas H. Beck, New York, N. Y. 
President, The Crowell-Collier Publishing 
Company

Walter Ewing Hope, New York, N. Y. 
Member, Milbank, Tweed and Hope 
Attorneys at Law

Frederick H. Ecker, New York, N. Y.
Chairman of the Board
Metropolitan Life Insurance Company

♦Mitchell D. Follansbee, Chicago, Ill.
Member, Follansbee, Shorey and Schupp
Attorneys at Law

Joseph P. Day, New York, N. Y.
President, Joseph P. Day, Inc., Real Estate

Langdon P. Marvin, New York, N. Y.
Member, Emmet, Marvin and Martin
Attorneys at Law

William L. De Bost, New York, N. Y.
I President, L’nion Dime Savings Bank
' Jeremiah Milbank, New York, N. Y.

Milbank & Co.
♦Died Jan. 26, 1941

Leroy A. Lincoln, President

c • t o r s ------------------------—
Samuel W. Fordyce. St. Louis, Mo.

Member, Fordyce, White, Mayne, Williams 
and Hartman, Attorneys at Law

GEORGE McANENY, New York, N. Y. .
Chairman of the Board
Title Guarantee and Trust Company ■»

Robert V. Fleming, Washington, D. C.
President and Chairman of the Board
Riggs National Bank

Frederic W. Ecker, New York, N. Y.
Vice-President
Metropolitan Life Insurance Company

Winthrop W. Aldrich, New York, N. Y.
Chairman of the Board
Chase National Bank of New York

William W. Crocker, San Francisco, Cali£
President,
Crocker First National Bank of San Francisco

Amory Houghton, Corning, N. Y.
President, Corning Glass Works

Louis S. St. Laurent, Quebec, Canada 
Member, St. Laurent, Gagne, Devlin & 
Taschereau, Attorneys at Law

Ernest E. Norris, Washington, D. C. 
President, Southern Railway System

THOMAS H. McInnerney, New York, N. Y. 
President, National Dairy Products Corp.

Philip D. Reed, New York, N. Y.
Chairman of the Board
General Electric Company

Juan T. Trippe, New York, N. Y.
President, Pan-American Airways System

Webster B. Todd, New York, N. Y.
President, Todd and Brown, Inc., Builders

Iliustracija vaizduoja Metropolitan Life In
surance Company generalines patalpas New į 
Yorke. Vyriausi Biurai yra taip pat San 
Francisco ir Ottawa. Kanadoje. Be to yra 
daugiau kaip 1,100 apskričių ir atskirųjų 
ruožų biurų visose Jungtinėse Valstybėse 
ir Kanadoje polisų laikytojų parankumui. jį
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[Dienos iKlausimais
J Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

COCIALISTŲ klikos kontroliuojamas SLA. centras kai 
° prilipo dugną SLA. Lėšų Fondo, kai paaiškėjo kad 
taip greitai nauji tūkstančiai dolarių iš niekur nesusi
kraus, tik dabar pasiryžo taupyti “kol vėl atsistosime 
ant kojų”, anot SLA. pirmininko Bagočiaus, kuris Tėvy
nės numeryje 11-me paskelbia ilgą savo raštą ir 2-me 
punkte tame rašte nukalba kad “Pildomoji Taryba bu
vo “priversta griebtis griežtos ekonomijos....”

Bagočius, apsuptai “finansų žinovais”, Susivieniji
me pirmininkauja jau šešti metai, bet tik dabar tesupra
to kad reikia organizacijai “griežtos ekonomijos”, ku
ri apsireiškia Tėvynės sumažinimu pusiau ir kt.

Gaila kad Susivienijimas pateko i rankas tokių va
dų kurie mažai suprato ’•SLA. reikalus, nesirūpino visuo
tina’musų Lietuviu gerove, tik sccialistiškos klikas iš
laikymu per visokias machinacijas, kurios ėjo nuo san- 
dariečių sumulkinimo iki bendro fronto su komunistais, 
kuriems taip pat gražiai atsimokėta.

/GRIGAITIS, socialistų vadas ir SLA. neva Apšvietos 
Komisijos pirmininkas (fąktinai Tėvynės cenzorius) 

ir Pild. Tarybos dirigentas, po išmetimo iš Tėvynės re
daktoriaus vietos Jurgelionio, savo Naujienose pasivė
lina daryti begėdiškiausių primetimų tautininkams, šh- 
vo negražaus veido paslėpimui.

Nedoro žmogaus drąsa jis skubina primesti.komu
nistus tautininkams, sugryždamas į Istoriją atgal net 
iki Birželio 15 dienos, 1940 metais/ norėdamas save pa
sidaryti tautos didvyriu, o tautininkus-sandariečius pa
verčia į “niekšus”, kurie SLA. seime, už savaitės po So
vietų įsiveržimo į Lietuvą, Chicagoje atsisakė Grigai
čiui padėti Išmesti Jurgelionį iš Tėvynės redakcijos, ku- 

, ris, jo paties įsodintas SLA. organo redakcijoje, pasiro- 
,;xdė jo didžiausiu priešu....

* Tautininkai-sandariečiai privalo visomis išgalėmis 
' demaskuoti "tą nešvarų žmogų, kuris visada randa SA
VE teisingu, tyru, teisiu, kuris visada bando išlysti per 
visokias skylutes savęs pateisinimui, o visokį purvą, sa
vo paties sudarytą, drabsto į kitus! '

Vardan teisybės ir žmoniškumo tas žmogelis priva
lėtų prisilaikyti nors kokios etikos: »
__--Ithii^elipiŪŪŠŪnko SLA. seimas — išrinko ir Scran- 
tone ir Chicagoje. Kai Scrantone išrinko tada buvo 
gerai, bet kada Chicagoje išrinko — kada jam Jurgelio
nis jau pasidarė “trefnas”, tada jau išrinko tautininkai- 
sandariečiai su komunistais....

Kur SLA. reikaluose ęali jis diktuoti ten viskas 
gerai ir ten jau SLA. narių ar Seimo valia. Bet, kur jo 
nagai nepasiekia ir negali savaip suvartalioti dalykų, 
ten jis griebiasi purviniaųsių priemonių kitus juodinti!

Jurgelionį Scrantono seime, kaip ir Chicagos seime, 
į redaktorius nominavo SLA. Apšvietos Komisijos na
rys, kurios nariu yra ir pats Grigaitis. Komisija buvo 
jo paties sukombinuota iš anksčiau, ir seimo užtvirtin
ta.

Tautininkai-sandariečiai neturėjo’ jokių ryšių su ko
munistais. Grigaitis privalo atminti kad seime buvo jo 
cicilikų šalninkų dauguma, tiktai jis jos’ nepajiegė su
kontroliuoti, ir neturėdamas į ką savo pagiežą išvemti- 
kad Jurgelionio nepavyko iš redaktoriaus vietos išmes
ti, šiądien blevyzgoja savo nesukontroliuojamu liežuviu 
prieš tautininkus-sandariečius, primesdarhas jiems savo 
sėbrus, savo bendrarfontininkus, savo pastumdėlius ko
munistus. O juos primeta todėl kad jie atsidūrė musų 
tautos neapkenčiamoje padėtyje, kas duoda tam seniui 
progą kitus statyti žemoje vietoje, stengiantis save iš- 
siaukštinti.

Grigaičiui turbut labai pelninga yra laikytis įsiki
bus į SLA. skvernus kad jis savo laikraštį laiko daugiau 
negu SLA. organu. Ką senukas darys kuomet sekan
čiais rinkimais SLA. nariai iššluos iš valdybos visus tuos 
“finansų žinovus”, kurie gaudami po apie $50,000 į me
tus lėšų fondan, nemokėjo nei taupyti nei šeimininkau
ji, nei organizaciją auginti!

. ' ©
ĄLĘLIUJA! Maskvos carai paskelbia linksmą žinią: 

kad Rusijos caras Ivanas IV, kuris pragarsėjo kaip 
“Ivan Groznyj” (Žiaurusis), kuris pasižymėjo savo kru
vinais darbais, nebuvo toks blogas kaip istorija jį pie
šia.... Sovietų organas Izviestia išgarbina jo “prakil
nius darbus valstybei”. • '

Ivan IV gimė 1530 metais, mirė 1584 m. Jflsai pir
mutinis Rusų valdovas priėmė Caro titulą. Jis atsižy
mėjo tokiais žiauriais, kruvinais darbais kokius tik Sta
linas gali duplikuoti ar net viršyti. Todėl komunistams 
prireikė tą Ivaną išteisinti ir padaryti “prakilniu”, kad 
Staliną lyginant prie jo, išeitų ir Stalinas toks “geras”.

Komunistai prikels iš numirusių visus žiauriausius 
istorijos kraugerius ir išgarbins juos, norėdami išaukš
tinti savo valdovą kruviną Staliną!

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

Du Dirbtini Darbai
Katalikų savaitraštis Ameri

ka paantrina adv. Jurgėlos pri
minimą, kad Amerikoje Lietu
viai, Latviai ir Estai privalo 
visi trys, bendrai veikti Ameri
kos visuomenės, spaudos ir val
džios rateliuose už Pabaltijo 
politinę laisvę. Sako: “Ar ne 
laikas butų Lietuviams, LaL 
viams ir Estams sudaryti vie
ną reikšmingą įstaigą, kuri vi
sur ir visada vestų kovą už 
Baltijos respublikų nepriklau
somybės atstatymą.”

Tokią įstaigą tegalėtų su
daryti: 1) Pabaltijį! diploma
tai, ar 2) Amerikoje gyveną 
įžymesni ir įtakingesni Lietu
viai, Latviai ir Estai, pritrauk
dami ir įžymesnius prielankius 
Amerikonus.

Kas ims iniciatyvą?
Antrą svarbų darbą primena 

katalikų dienraštis Draugas. 
Sako: “Subirbė telefonas. Pai
mu ragelį ir klausau: — Esu 
Ukrainiečių laikraščio redakto
rius, bet turiu pasakyti teisybę: 
Lietuvių propoganda taip silpnai 
pastatyta kad jus nearupi- 
nate nei tir draugų kurie mie
lai savo laikraščiuose dėtų ži
nias apie Lietuvą.”

Kitame numeryje tas pats 
dienraštis sako: “Svarbi spaus
dinto žodžio propoganda sve
timomis kalbomis, ypač Anglų. 
Ji mums prieinama, nes Ameri
konų spaudoje turime nuošir
džių draugų, kurie pasiruošę 
apie Lietuvą rašyti, -tik- reikia

!

•PER visą pasauli kasdien atsibuna po apie 44,000 
perkūnijų ir lietaus audrų.

•PIETINĖSE valstijose.yra 47 rusių uodų, bet tik 
septynios rūšys turi rinitą ekonominę svarbą.

•VIENAI bitei reiktų dirbti ištisą metą kasdien su
rinkimui vieno svaro medaus.

musų visuomeninės paramos” 
(paraginimo, padėkojimo ir 
medžiagos suteikimo).

Dar svarbiau yra leisti Ang
lų kalba mėnesinį biuletenį, ar 
leidinį, ir jį įtakingiems Ameri
konams bei Anglams išsiunti
nėti, neaplenkiant ir musų 
amerikonejusio jaunimo.

Tai svarbus ir Lietuvos 
svei naudingi darbai, bet 
juos dirbs, jei neturime 
įstaigos, kuri visiems Ameri
kos Lietuviams atstovautų, nei 
organo, kuris atstovautų Lie
tuvos respublikos vyriausybę?

Iš Didelio Rašto —
Mėgiamiausia musų kairiųjų 

propagandos priemonė yra lai
kas nuo laiko pasigiriančiai pas
kelbti: “Ispanijos lojalistams 
surinkome $700”, “eina LDS 
vajus, jau gavome 700 naujų 
narių”, “štai atvažiavau Į šitą 
koloniją ir, nespėjau nusispjau
ti, jau gavau dešimtį naujų 
skaitytojų.”

Toks propagandos būdas pa
imtas iš Hitlerio knygos ‘Mein 
Kampf’. Adolfas, kaip žinoma 
liaudį skaito paprastu avinų 
buriu. Sako, meluok tam bū
riui kostoriausia — jis jei ne 
viskam, 
tikės.

Todėl 
bubnija
aukų šimtines (kurių nesurin
ko), naujų narių šimtus (ku
rių negavo), naujų skaitytojų 
burius (kurie dausose) — sa
ko, maž rasis koks avinas, ku
ris musų burbulams patikės.

Tik nelaukite, vyrai, kad 
tautininkai, katalikai ar kiti 
rimti Lietuviai jums tikėtų!

VEŽANT iš Mauručių gele
žinkelio stoties miežius, maišai 
nebuvo gerai apžiūrėti ir at
vežus trūksta 10 centnerių mie
žių”. Tai turbut darbas 
šistų”, kuriuos komunistai 
leido iš kalėjimo Lietuvą 
valdydami.

SERENADA , ,
Už Rainelių saulė leidžias.... , 
Amžių slaptos knygos skleidžias.... 
Žemės šlamesys nutilo ..
Švyti jaunatis ant šilo....
Žvaigždės žemės miglą lydi....
Jau dangus žvaigždynais žydi.... 
Niekas musų 'čia negirdi — 
Atiduok man tavo širdį!....
Pasivertęs Žemės žiedu,
Savo-tavo širdžiai giedu — 
Skyrium viena jos sapnavo — 
Duok man slaptą sapn^ tavo!

Jurgis Baltrušaitis.

DIENOS
r

Kur nubėgot, mano jaunos dienos, 
Lyg' mergaičių krykšdamas būrys?
Kam palikote ilgėtis vieną \
Ir pravertas nežinion duris....
Jus nubėgat ir negryžtat niekad....
Tu, jaunyste, niekad negryžai!
Tik gyvenimo žieduose lieka 
Prasiskintos bridės įstrižai.
Ten ramunių bala debesėliai 
Ir kitokį driekiasi žiedai, 
Ten drugeliai ir tarytum gėlės 
Žydi jų suknelės ir veidai....
Ten jus bėgat jaunos ir džiaugsmingos, 
Čia senatvė slenka pamažu, 
Ir širdin aštrus erškėtis sminga — 
Matant tolstant linksma ir grąžu.
Ir nešauksiu — bėgkite kol jaunos;
Senka džiaugsmas, senka lyg veikmė!
Dargana nulyja ir nuplauna
Džiąugsmo varsą — šaukt nėra prasmės.
Nėr prasmės, ar nerimas neskalso, 
Ar neaugo šaukiant jį kasdien....
Nėr prasmės, nes mirtų mano balsas 
Neprašaukęs džiaugsmo jų yisvien!
Ir taip mano jaunos dienos skrieja — 
Girdis laimė krykščianti smagiai, 
Bet apreibsta, viskas susilieja— 

.Gėlės, jų suknelės ir drugiai!.
Jonas Kuosa-AIoksandriškis.

PREZIDENTUI SMETONAI
AMERIKON ATVYKUS

Dirbs už Lietuvos Išlaisvinimą. Rašys 
Veikalą apie Nepriklausomą Lietuvą

Jis atvyko New Yorko uostan laivu “Ar
gentina” Kovo 10, 1941. Su juo atvyko tik jo 
žmona, gi jo sūnūs Julius Smetona su šeima li
ko Rio de Janeiro, Brazilijoje. Dar prie kranto 
nepriplaukus p. Smetona buvo sutiktas jo laive 
per Lietuvos Ministrą p. žadeikį ir Lietuvos 
Generalinį Konsulą p. Budrį ir per didelį būrį 
Amerikos spaudos atstovų, fotografininkų ir 
filmininkų, kurių tarpe buvo ir du Lietuviai 
korespondentai; skaitlius reporterių ir fotogra
fininkų atrodė buvo apie 30. Tas faktas, reikia 
manyti, reiškia, kad Amerikos spaudos susido
mėjimas p. Smetonos asmeniu ir Lietuvos pa
dėtimi tebėra gyvas.

> Prezidentas Smetona kad ir po sunkios ke
lionės atrodė akylas ir aktingas ir buvo kalbus. 
Canal Street prieplaukoje p. Prezidentas buvo 
sutiktas būrio tautiečių pryšakyje su ‘Priėmimo 
Komitetu. Pasigirdo valio ir pasipylė gėlės.

Prezidentas apsistojo kelioms dienoms 
Pierre Viešbutyje New Yorke, kame 13 Kovo 
Įvyko pagerbimo vakaras, kuriame dalyvavo 
virš 400 asmenų svečių, jų tarpe Baltijos val
stybių atstovai. Vakarykščiai Prezidentas buvo 
nuvykęs i Metropolitan Opera, kaipo svečias p. 
Onos Kaskas, kuri ten pasirodė operos II Trava- 
tore žymioje rolėje.

Prezidento Smetonos kalboje, kurią jis pa
sakė Pierre viešbutyje atmintinai, ne iš rašto, 
buvo pabrėšta kad jis neratifikavęs Sovietų 
ultimatumo 'sąlygų, kad jis tebėra konstitucinis 
Lietuvos prezidentas, kad jis esąs pasiryžęs. 
reikalui esant, išaiškinti netikslius ir kartais 
neteisingus priekaištus, taikomus netik jo prezi
dentavimui, bet ir asmeniui. Prez. Smetona čia 
pat pataisė kai kurius faktų iškraipimusj kurie 
buvo įsibriovę į ,jo pasikalbėjimą ant laivo su 
žurnalistais, buk jis sakęs, kad buvęs ir esąs 
“vienintelis” Lietuvos prezidentas. Ponas Prezi
dentas betgi' neketina dalyvauti nei laikrašti
nėje polemikoje, nei mitinginėse diskusijose. 
Pats faktas jp atvykimo Amerikon, .demokrati
joj tvirtovėn, reiškia jo gilių, o ne paviršutinį 
demokratizmo įvertinimą. Prezidentas kvietė 
visus 'tautiečius gerbti Lietuvos nepriklausomy
bės vėliavą, padėti tą vėliavą įkelti į Gedimino 
kalną Vilniuje; jis pareiškė Lietuvių tautos dė
kingumą Prezidentui Rooseveltui ir linkėjo lai
mingos kloties kovotojams del 'pamintos teisės 
ir mažesniųjų tautų laisvės atsteigimo.

Iš tolimesnių p. Smetonos darbo planų nu
matoma, kad jis neatidėliojant imsis žurnalis
tikos darbo ir jau esąs padaręs apmatus Anglų 
kalba knygos apie Lietuvą, kuri pasirodysianti 
gal jau ateinantį rudenį. Jis ketina keliauti, 
kad pažinti Ameriką, ir Amerikiečius. Vykda
mas į Vakarus, jis ketina apsilankyti ir Ameri
kos sostinėje Washingtone, bet neapsigyventi 
ten, kaip spaudoje 'klaidingai buvo rašyta.

Prez. Smetona padėtis šioje šalyje atžvil
giu J. A. V. vyriausybės yra privatiška, neofi- 
cialė. Taip buvo iš anksto nusistatytai ir taip 
praktiškai imant yra dabar. Lietuvos konstitu
cinės teisės atžvilgiu p. Smetona, kaipo iš prezi
dentūros neatsistatydinęs, tebesiskaito Lietuvos 
Prezidentu, imant formališkai. Lietuvos pilie
čiams, kaip ten Lietuvoje taip užsieniuose gy
venantiems, p. A. Smetona tebėra Lietuvos Pre
zidentas užsienio atostogose sveikatai pataisyti.

Prezidento Smetonos umus ir dramatiškas 
išvykimas iš Lietuvos matomai sumaišė Mask
vos raudonų viešpačių kortas, nes p. Smetonai 
nespėjus pereiti Kybartų-Eitkunų sienos iš bol
ševikų jau užimto Kauno buvo siųsta delegaci
ja pas- Prezidentą kad jis gryžtų. Šis Rusų-oku- 
pantų spaudimo manevras turėjo tikslą išgauti 
is Prezidento Smetonos jo parašą ant ultimatu
mo, “priėmimo” ir del neteisėto.ir pro-bolševikiš- 
ko Paleckio, režimo sudarymo, kad Sovietų dip
lomatija galėtų pasauliui girtis jog Lietuva le
galiai prie Sovietų Sąjungos prisidėjo.

Prezidento Smetonos nuopelnas Lietuvių 
tautai tame kryžiaus momente yra kad jis ne
sutiko gryžti j Kauną iš Eitkūnų, kad jis savo 
parašo nedavė ir tokiu budu visą gudrų ir klas
tingą Sovietų diplomatijos darbą kiek jie liečia 
Lietuva, padarė nelegaliu ir negaliojančiu.

Susidėjusiose klaikiose apystovose p. Prezi
dentas vargu ką kitą geresnio begalėjo nuveikti.

L. Sp. Ž.

Žymus Lietuvių Poetas, buvęs Lietuvos 
Ministras Maskvoje

J IETUVIŲ literatūra netrukus praturtės nai 
ju dideliu poetu. Tai Jurgis Baltrušaity 

Teisybe, daugeliui poezi jos mėgėjų jis nuo s 
nai buvo žinomas ir labai vertinamas, nes būvi 
išleidęs kelis savo eilių rinkinius Rusų kalba 
Tais rinkiniais, kaip sako žymus Lietuvių kn 
tikas Adomas Jakštas, Jurgis Baltrušaitis miš 
pelnė poeto garbę. Jis buvo taip iškilęs kai; 
poetas ir kaįp žmogus, kad kurį laiką vadovai 
visos Rusijos rašytojų draugijai, kurios buvo 
išrinktas pirmininku. &

Tuoj po Didžiojo Karo jis buvo paskirtas 
Lietuvos pasiuntiniu Maskvoje ir toje vietojt| 
išbuvo ilgą laiką. Prieš porą metų pasitrauki 
iš pasiuntinio pareigų ir smarkiai atsidėjo pot-f 
zijai, rengdamas bent kelis .veikalus Lietuvf.f 
kalba. Dabar gyvena Paryžiuje, kur jį užklu
po “'dabartinis karas ir kur jis skaudžiai pergy
vena Lietuvą ištikusias nelaimes ir priespaudą.

Savo lyrika Jurgis Baltrušaitis (gimęs jis 
1873 m.) priklauso simbolizmo srovei, kuri yn 
davus tiek žymių poetų. Tai yra gilios minties 
ir gilių apmąstymų poetas, kuris stengiasi po-f 
prasti ir išryškinti pasaulio paslaptis, kuriiĮ 
žvilgsnis siekia anapus žvaigždžių, ir draugėj 
moka suprasti kukliausius gamtos reiškinius, 
šios žemės menkų būtybių balsus, šitas minties 
ir apmąstymų gilumas yra vienas iš stipriųjų 
ir budingųjų Baltrušaičio lyrikos bruožų.

Skaitant jo eilėraščius, ir pats tartum pa
tiri naujos šviesos apie gyvenimo paslaptįs, jo 
burtus ir stebuklus. Bet daf įdomiau kad pro 
šitą minties gilumą pajuntame gyvus savo kraš
to, savo gimtosiosžemėsvaizdus: siaurus mu
sų tėviškės langelius, 'pmmkusiiiŠ*kfyžius7Svtn 
tį kieme, Nemuno vingius. Pajuntame ne tik 
dabartinę Lietuvą, bet ir senovines jos dienas, 
senovinius papročius ir vaizdus. Visa tai yn 
pertiekta, pergyventa stiprios poeto minties, 
visa tai nulieki susimąsčiusiu, vietomis liudnu 
jausmu, kuris primena saulėleidžių liūdesį, gra
žių pasaulių ilgesį — tų pasaulių nuo kuriu į 
muš tik retas spindulėlis teužklysta.

Drauge Jurgis Baltrušaitis yra vienas iš 
stipriausių formos meistrų. Kiekvienas jo ei
lėraštis yra su didžiausiu stropumu nudailintas, 
peržiūrėtas, ištobulintas. Tai tartum žmogus 
kuris deimantą šlifuoja — su tokiu rūpestingi)- 
mu, atidumu ir su tokia meile!

žodžiu, Jurgis Baltrušaitis savo kūryboje 
sujungia visas didelio poeto žymes: minties gi
lumą ir . originalumą, jausmo sutelktumą, for
mos tobulumą ir atbaigtumą. 
žus galima rasti skaitant jo 
KAS”.

Tačiau, kaip ir daugelio 
Baltrušaičio nlunksna yra įvairi, 
tik giliai mąstyti ir jausti, bet ir juoktis. Jis 
moka kurti linksmus, humoro, ar pašaipos pil
nus aprašymus, juokingas scenas; jis sugeba 
pasakoti komiškas istorijas. Apie tai liudija 
antras jo dabar išleidžiamas veikalas — “ŽIUR
KĖS ĮKURTUVĖS”, viena iš linksmiausių kny
gų Lietuvių literatūroje. Tokią knygą gali 
skaityti ir mažas,- ir senas — visiems bus joje 
kuo pasigrožėti, o tie kurie jieško minčių, atras 
ne vieną jų tarp- linksmų “žiurkės Įkurtuvių” 
puslapių.

Reikia pasidžiaugti kad abi šios knygos ne
trukus pasirodys Amerikoje. Tuo budųt šio 
krašto Lietuviai stipriai prisideda prie Lietuvių 
literatūros rėmimo ir ugdymo. X.

ALPIS
1

KĘSTUČIO 
IŠLAISVINTOJAS

(ISTORINĖ APYSAKA)

Gausus Angliškai-Lietuviškas

KIŠENINIS ŽODYNAS
NAUDINGAS JAUNIEMS ATEIVIAMS

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

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

, šią naktį tikrai buvo sul 
taigi Kęstutis’ patogiu laiku ii 
je jau lengvai išimamas plytas 
kiauruma. Bet kaip jis pasi< 
tokio aukščio, neturėdamas vi 
pis niekaip negalėjo į bokštą 
keno nepatėmytas. Tačiau ir 
apsirūpinta: Kęstutis suraiž 
audimą į reikalingo pločio ju( 
jų galus pasidarė vii*vę, nule 
apačią, 'ir stipriai pririšęs ki 
lango gelęžųį laukė iki ją 1 
Toks buvo jų sutartas ženklą 
tis žinotų kada palikti savo k 
stis į apačią.

Nusileisti neilgai truko, 
nuošalioje pilies pasienio da 
pį su dviem arkliais, su riteri) 
čiais, ąnt kurių užsiūta juo 
dviem kalpokais, kuriuose 
striušių plunksnos. Be žodž 
tai apsidengę kryžiuočių v 
bais, prie kurių Alpis lengva 
ti paimti, sėdę ant arklių, 
prie pilies vartų. Sargai, kui 

,vo vartus atidalyti kada oi 
kai išjoja ar sugryžta, visokį 

. tu, be žodžio atidarė vartus 
bėglius išleidę, vartus vėl sa

Tai buvo Lapkričio 18- 
pat metų rudenį, ką Kęstuti 
vėn paimtas.

Paspaudę savo žirgus 
bėgėliai miglose dingo ir tol 
riehburgo,

Dalį kelio jojo į siauiTyi
sta^ girių. WiEftkgo, 
jie sutiko jojant vieną kryži 
kiškai pasveikinę, nujojo s;

y Bet nuo čia pabėgėli; 
pradėti mėtyti savo pėdas, 
vo pamatyti riterio kuris 
jojo. Kaip greit Marienb 
žinodami kuriais arkliais 
gi-eit gali būti pažinti, vi 
sugaus.

Kęstučio galvojimu 
nulipti i nuo arklių; prij 
nusivilkę apsiaustus si 
užmetę ant arklių, ir 
prie balnų, arklius pas 
kuriuo jojo, paplakė 
pavandeniu pėksti Įeit

— Tiesiai Lietuve 
jie tikrai vysis mus 
čiais į mano žemes; 
Mudu vyksim' į Mozu 

' giai galėsim parkelio
— Tu, kunigaiki 

tavo tarnas, — prita 
Kokį galą kelio i 
— Privargom, 

pramigus....
— Tiesa, nemigi 

naktį, besirūpinant 
perarti esam, kryžii 
rai pažystamos. Žy 
patarė Alpis.

Kęstučiui patik 
mas pabėgti tikrai

— Jei laimė n 
•dienas pasieksim M 
no žentas su mano 
Ziemovitas. Fas , 
pasilsį ir tolesnę p;

• Per pelkynus, 
kumynes slapstyda 
įpi.du pabėgėliai 
dieną, kuri nuvedė 
burgo, ypač nuo 1 
sekliai'galėtų juo; 
kad raiti negalėtų 
kur jie atsidūrę.

Kęstutis, keįe 
žęs į ordino valdo 
pusėtinai apsipaži 
nojo kuinų piUtĮ i 
vengti kad nepak] 
spąstus. Bet kai 
jiedu priėjo tokią 
ti pro plotus dvii 
pilių, Osterodės i
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Žynius Lietuvių Poetas, buvęs Lieti 
Ministras Maskvoje

I I
I 1ETUVIŲ literatūra netrukus praturtįj 

j u dideliu poetu. Tai Jurgis BaltiJ 
Teisybe, daugeliui poezijos mėgėjų jis J 
nai buvo žinomas ir labai vertinamas, nd 
išleidęs kelis savo eilių rinkinius Rusų J 
Tais rinkiniais, kaip sako žymus Lietuvį 
tikas Adomas Jakštas, Jurgis Baltrušaitį] 
pelnė poeto garbę. Jis buvo taip iškild 
poetas ir kaįp žmogus, kad kurį laiką vJ 
visos Rusijos rašytojų draugijai, kuriui 
išrinktas pirmininku. *

Tuoj po Didžiojo Karo jis buvo pd 
Lietuvos pasiuntiniu Maskvoje ir toje J 
išbuvo ilgą laiką. Prieš porą metų pasJ 
iš pasiuntinio pareigų ir smarkiai atsidėn 
zijai, ręngdamas bent kelis .Veikalus iJ 
kalba. Dabar gyvena Paryžiuje, kur jį J 
po“dabartinis karas ir kur jis skaudžiai^ 
vena Lietuvą' ištikusias nelaimes ir prieJ

Savo lyrika Jurgis Baltrušaitis (gi»| 
1873 m.) priklauso simbolizmo srovei, 
davus tiek žymių poetų. Tai yra,gilios į 
ir gilių apmąstymų poetas, kuris stengias 
prasti ir išryškinti pasaulio paslaptis, i 

. žvilgsnis siekia anapus žvaigždžių, ir į 
, moka šuprasti kukliausius gamtos reik ! 

šios žemės menkų būtybių balsus, šitas s 
. ir apmąstymų gilumas yra vienas iš; stį 

ir budingųjų Baltrušaičio lyrikos bruožų.
Skaitant jo .eilėraščius, ir pats tart 

,, tiri naujos šviesos apie gyvenimo paslę 
j burtus ir stebuklus. Bet daf įdomiau hi 
s šitą minties gilumą' pajuntame gyvus sau , 

to, savo gimtosios žemės vaizdus: siaus 
5 sų teviskes langelius, palinkusius kryt 
_ tį kieme, Nemuno vingius. Pajuntam 
j dabartinę Lietuvą, bet ir senovines j« 
e senovinius papročius ir vaizdus. Visi 
4 pertiekta, pergyventa stiprios poeto i 
s visa tai nulieja susimąsčiusiu, vietomis 

jausmu, kuris primena saulėleidžių IjMt 
žiu pasaulių ilgesį — tų pasaulių nuo i . 
muš tik retas spindulėlis teužklysta.

Drauge Jurgis Baltrušaitis yra re 
j stipriausių formos meistrų. Kiekviens 
; lėraštis yra su didžiausiu stropumu ntii 

peržiūrėtas, ištobulintas. Tai tartum! 
, kuris deimantą šlifuoja — su tokiu n$ , 

mu, atidumu ir su tokia meile!
žodžiu, Jurgis Baltrušaitis savo k 

. sujungia visas didelio poeto žymes: mU 
lumą ir . originalumą, jausmo sutelkta 
mos tobulumą ir atbaigtumą. Visu§l»| 
žus galima rasti skaitant jo “AŠARŲ

B

Tačiau, kaip ir daugelio rašytoj?.
Baltrušaičio plunksna yra įvairi. Jis1
tik giliai mąstyti ir jausti, bet ir juo£ ! 
moka kurti linksmus, humorfl, ar 
nūs aprašymus, juokingas scenas; jfe 

į pasakoti komiškas istorijas. Apie ti 
antras jo dabar išleidžiamas veikalas- 
KĖS ĮKURTUVĖS”, viena iš linksmiau ‘ 
gų Lietuvių literatūroje. Tokią W 
skaityti ir mažas,- ir senas — visiems ti 
kuo pasigrožėti, o tie kurie jieško 
ne'vieną jų tarp* linksmų “Žįurkės P, 
puslapių.

Reikia pasidžiaugti kad abi šios & ■ 
trukus pasirodys Amerikoje. Tuo p 
krašto Lietuviai stipriai prisideda p® 
literatūros rėmimo ir ugdymo.

Gausus Angliškai-Lietuv$® [

KIŠENINIS ŽODYN*
NAUDINGAS JAUNIEMS 'AT 

šį žodyną, su apie 18,000 žodžių, 
ti prie savęs kišeniuje ir reikale 
ti. Kaina maža, tik $1.00 su p

anksti ir vėlai kelias pilnas važiuotų ir 
raitų žmonių. Jeigu Marienburgo valdo
vai siuntė gandus Į Allenšteiną ir Ostero- 
dę padėti gaudyti pabėgėlius, raiti pasiun
tiniai jau spėjo pasiekti šias vietas.

Bėgliai savo kelią pasuko link Spir- 
dingų ežero ir pelkių, pro kurio patį pie
tinį galvą praėjus jausis jau saugus ir ta
da, už dienos-pusantros keliavimo pasieks 
reikiamą vietą, Raigardą, Mozūrų kuni
gaikščio miestą.

Atėjo vakaras, kai du pabėgėliai, ko
vodami su keliu kurį jie turi nugalėti, bai
siausia pavargę, turėjo prigulti pasilsiui. 
Apie valgį jie mažai rūpinosi, nes buvo 
užmiršę pasiimti, o vėlyvo rudens metu 
nei jokios uogos lauke nei girioje nerasi.

Netoli Osterodės, prie vieno tos sri
ties ežero nusprendė jie , nakvoti. Kelią 
tarp tų dviejų pilių nutarė pereiti labai 
anksti rytą, vos pradėjus švisti.'

Krante paežeryje, tarp krūmų sulin
dę, susižėrę sausų lapų gūžtas, susikasė Į 
jas.

— Gulk, ilsėkis, kunigaikšti.... aš 
budėsiu, — pasiskubino pasiūlyt Alpis, pa
gerbdamas senesni už save, 
dovą.

— Tu labiau nuvargęs 
migk.... — tarė Kęstutis, 
savo jauną pasišventėlį, kurį jis pats i to-

1 kį vargą išvedė.
— Ne, kunigaikšti, aš dar miego ne- 

Aš budėsiu, o kai pats pramigsi, 
spėsiu numiegot ir aš. Naktis ilga, — at
sakė Alpis.

Kęstutis giliai sužiovavęs, pasiraivęs 
griuvo į lapus, o Alpis jį dar geriau ap
dengė, kad nebūtų šalta, ir Trakų valdo
vas, narsus kariautojas, užmigo kaip sla- 

jie sutiko jojant vieną kryžiuotį, kurį Vo- pūkas, kuriam gręsė pavojus svetimoje 
kiškai pasveikinę, nujojo sau toliau.

•- Bet nuo čia pabėgėliai ypač turėjo

Šią naktį' tikrai buvo sutarta bėgti, 
taigi Kęstutis patogiu laiku išardė sieno
je jau lengvai išimamas plytas' ir atsivėrė 
kiauruma. Bet kaip jis pasieks žemę iš 
tokio aukščio, neturėdamas virvės, ko Al
pis niekaip negalėjo Į bokštą įnešti, nie
kelio nepatėmytas. Tačiau ir tas buvo jų 
apsirūpinta: Kęstutis suraižė tą šventą 
audimą Į reikalingo pločio juostas, surišęs 
jų galus pasidarė virvę, nuleido laukan Į 
apačią, ’ir stipriai pririšęs kitą galą prie 
lango geležų,' laukė iki ją kas pajudins. 
Toks buvo jų sutartas ženklas, kad Kęstu
tis žinotų kada palikti savo kamarą ir lei
stis Į apačią.

Nusileisti neilgai truko, ir apačioje, 
nuošalioje pilies pasienio dalyje rado Al
pi su dviem arkliais, su riterių baltais ploš- 
čiais, ant kurių užsiūta juodi kryžiai, ir 
dviem kalpokais, kuriuose buvo didelės 
striušių plunksnos. Be žodžių, jiedu grei
tai apsidengę kryžiuočių viršininkų ru
bais, prie kurių Alpis lengvai galėjo priei
ti paimti, sėdę ant arklių, ramiai atjojo 
prie pilies vartų. Sargai, kurių darbas bu
vo vartus atidaryti kada ordino viršinin
kai išjoja ar sugryžta, visokiu nakties me- 

, tu, be žodžio atidarė vartus ir be kliūčių 
bėglius išleidę, vartus vėl saugiai uždarė. 1

Tai buvo Lapkričio 18-tos naktis, tų 
pat metų rudeni, ką Kęstutis buvo nelais- noriu, 
vėn paimtas.

Paspaudę savo žirgus pentinais, pa
bėgėliai miglose dingo ir tolinosi 
riehburgb.

Dalį kelio jojo i šiaurryčius, 
stąįo-' girių. Netoli Elbingo, jau

ir kartu val-

negu aš; tu 
Įvertindamas

CHICAGO, III. — Kovo 21 
d., Dariaus-Girėno salės patal
pose įvyko skaitlingas pasėdis 
įvairių organizacijų atstovų, 
kurie entuziastiškai sutiko pa
tiektą sumanymą surengti ban
ketą priėmimui Lietuvos Res
publikos Prezidento Antano 
Smetonos.

Banketas rengti nustatyta 
Gegužės 4 d., viename Chicagos 
puošniausių viešbučių, Palmer 
House. Daugelis pageidavo kad 
banketas įvyktų Balandžio 27 
d., bet tą dieną katalikų srovės 
žmonės rengia savo pramogą, 
taigi jų atstovai prašė susirin
kimo parinkti kitą dieną Pre
zidento Smetonos banketui.

Susirinkime dalyvavo tauti
ninkų, sandariečių ir katalikų 
srovių atstovai, įvairių orga
nizacijų valdybų viršininkai 
bei pavieni veikėjai. Viso at
silankė apie 50 asmenų. >

Banketo komitetas susideda 
iš šių sumaniausių bei >■ pilnai 
kompetentiškų Chicagos veikė
jų: bankininkas Justinas Mac
kevičius — pirmininkas; vice 
pirmininkai — Adv. Antanas 
Olis, Adv. Juozas Grish, Vin
cas Rėkus, Bruno Jakaitis; se
kretoriai — L. Labanauskas ir 
A. sulmistras; kasierius — A. 
Valonis.

I įvairias komisijas ineina 
visi įžymieji veikėjai: muzikai- 
kompozitoriai Vanagaitis, Po—

Žemės Nuslinkimas prie Pittsburgh©

A landslide on the Conemaugh division of the Pennsylvania railroad 
along Pittsburgh’s Allegheny River boulevard. An estimated million tons 
of dir( and rock slid down to disrupt rail traffic, and temporarily blocked 
the boulevard, one of Pittsburgh’s main traffic arteries. Wheels of the 
freight engine were derailed. x

Kalno šonas nuslinkęs ant geležinkelio bėgių prie Pitts- 
burgho sugadino geležinkelį. Nuslinkęs milijonas tonų su
trukdė laikinai Allegheny paupio bulvaro trafiką automobi
liams taipgi. Vienas lokomotivas žemės nuvirtimu nustum
tas nuo savo bėgių.

cius, Siauris, Bijanskas, Sarpa- 
lius; visuomenės veikėjai: Ona 
Biežienė, Ona Kairienė, Lilija 
Vanagaitienė, A. Nausėdienė, 
Teisėjas J. T. Zuris, Al. Kums- 
kis, Dr. Račkus, p. Rakštienė, 
Rakštis, Juozas J. Bačiunas, 
Dom. Kuraitis, Dr. Poška, M. 
Vaidyla, Dr. Zymontas ir dau
gelis kitų.

Komisijų sąstatai Kdar bus 
dapildyti ir vėliau skelbiami

spaudoje ir per radio.
Šia istoriška pramoga musų 

visuomenė yra labai susidomė
jus ir entuziastiškai laukia jos 
įvykstant.

Tą patį vakarą kada Margu
tis paskelbė per radio kad Chi
cago j e susidarė komitetas ren
gti-Lietuvos Prezidentui Sme
tonai pagerbimo banketą, tuo
jau pradėjo plaukti tikietų re
zervacijos. L. L.

nuo Ma-

iki Lieb- 
paryčiu,

PREZ. SMETONOS 
PRIĖMIMO KOMI

TETO ŽODIS
------------

Brooklyn, n. y. — Teko 
girdėti daugelio veikėjų nusi
skundimų del banketo Lietuvos 
Prezidentui A. -Smetonai pager
bti surengimo \ ketvirtadienio 
vakare, vieton patogesnės die
nos.

Lietuvos Prezidentui Priim
ti Komitetas turi garbės'parei
kšti kad pf Prezidento A. Sme
tonos viešėjimas New Yorke 
buvo apribotas keturioms die
noms. Banketo Jiena buvo 
paskirta prie p. Prezidentui at
vykstant ir nežinant jo toles
nių planų. Iš Lietuvos parei
gūnų buvo suprasta kad tuo
jau po atplaukimo į New Yor- 
ką p. Prezidentas vyksiąs į 
Washingtoną.

Turint tai mintyje ir neno
rint sutrukdyti p. Prezidento 
planų, komitetui teko priėmi
mą suruošti savaitės viduryje, 
kad ir žinant laiko nepatogu
mą tiek vietiniams, tiek toli
mesnių kolonijų veikėjams.

Komitetas taip pat apgailes
tauja neturėjęs pakankamai 
adresų ir todėl negalėjęs tie
sioginiai pakviesti daugelio tė
vynainių į priėmimo banketą.

Gerbiamoji visuomenė teik
sis suprasti Komiteto veikimo 
sąlygas ir gerus norus, ir at
leisti nenumatytas klaidas įvy
kusias del laiko’stokos. 'Sykiu 
naudojamės šia proga pareikš
ti dėkingumą visiems daly
viams ir sveikintojams už pa
rodytą malonumą, kuriscp. Pre
zidentą A.

atiduoti: maistą, galvijus ir savo vaikus. 
Musų bočiai kitaip gyveno. '

Alpis dėbtelėjo Į Kęstuti, tuo pat lai
ku Kęstutis žvilgterėjo Į ji, palinguoda
mas galva, kad jos nusiskundimuose yra 
karti teisybė. ,

Ilgai netrukę, bet gerai prisisotinę, 
bėgliai skubinosi toliau, savo keliais.

— Lai dievai jums šimteriopai atly
gina už pamaitinimą musų.Eiv-a^sip’ 
nau.... — pratarė Kęstutis.

Jiedu išėjo — palikdami tą moterį 
mąstančią:

Kodėl senyvas keleivis sakė, “dievai”, 
ne “Dievas”?,,...<

Seka: Kelionė į Trakus.
(Bus daugiau)

renka kurui šakas. Trys musų sunai žu
vo karuose, su Žemaičiais, kryžiuočių iš
vesti; du dar tebėra ordino tarnyboje. Ne
ramus laikai: tai ordinas eina Į Žemaičius, 
tai Žemaičiai čia Įsiveržia. Narsus, sako, 
jų vadas.... — nukalbėjo šeimininkė. — 
Bet girdėjom jis pakliuvo kryžiuočių ne
laisvėn, Marienburge uždarytas. Jei jau 
išpirktas, jis vėl ordinui keršys už tai.... 
Tiems karams nėra galo....

— Ordinas turi krikštyt netikėlius, — 
primetė Kęstutis. — Reikia eiti skleisti ti
kėjimą tarp.. Žemaičių!

— Tikėjimą? Kas iš to tikėjimo kad 
prievarta.... Štai mes Prusai apkrikšty
ti jau apie šimtas metų, o skurstam ir or
dinui vergaujam.... Viską turim jiems

Dr.

Adv.

Smetoną sfežavėjo.

Bladas B. Vencius,
Pirmininkas

Kostas R. Jurgėla,
Sekretorius.

\

Lietuvos Vadavimuižemėje, kur nebuvo savųjų jį apginti.
Budrus karys, Kęstutis pabudo pir- 

pradėti mėtyti savo pėdas, nes jie jau bū- mą miegą numigęs ir norėjo tarti Alpiui 
vo pamatyti riterio kuris į Marienburgą J 1 ” 
jojo. Kaip greit Marienburge jų pasiges, 
žinodami kuriais arkliais pabėgo, ir kad 
greit gali būti pažinti, vijikai juos greitai 
sugaus.

Kęstučio galvojimu, abu nusprendė 
nuliptijDuo arklių; prijoję Pasargės upę, 
nusivilkę apsiaustus su juodais kryžiais, jau buvo laikas daryti pasikėsinimą pra- 
užmetę ant arklių, ir kalpokus prikabinę eiti tą kelią, kuriame nenorėjo nieko sti
pri e balnų, arklius pasukę į tą patį kelią tikti nei būti keno nors pastebėtais, 
kuriuo jojo, paplakė juos atgal, o patys 
pavandeniu pėksti leidosi į pietryčius.

— Tiesiai Lietuvon bėgti negalim, nes 
jie tikrai vysis mus visais keliais vedan
čiais į mano žemes, — tarė Kęstutis. — 
Mudu vyksim į Mozuriją. Iš ten jau sau- 

' giai galėsim parkeliauti į Trakus.
— Tu, kunigaikšti, esi vadas, aš tik 

tavo tarnas, — pritariančiai pasakė Alpis.
Kokį galą kelio ėjus, Kęstutis prabilo:
— Privargom, butų gera pasilsėjus, 

pramigus....
— Tiesa, nemigę visą naktį, ir pereitą tų. 

naktį, besirūpinant apie pabėgimą, betgi 
perarti esam, kryžiuočiams vietos čia ge- kraštį, pamatė ūkišką trobą, kur nujautė 
rai pažystamos. Žygiuokim dar toliau, — dviem vyram pavojaus negali būti, ir Al- 
patarė Alpis.

Kęstučiui patiko toks Alpio pasiryžk Į girioje, nubėgo į vidų prašyt valgyt. Jį 
mas pabėgti tikrai ir ant visados. pasitiko šuo garsiais lojimais, „ir tuo tarpu

— Jei laimė mums tarnaus, per tris 
•dienas pasieksim Mozuriją, kur valdo ma
no žentas su mano dukteria, kunigaikštis 
Ziemovitas. 1 as juos rasim prieglaudą, 
pasilsį ir tolesnę pagalbą Trakus pasiekti.

Per pelkynus, brūzgynas, girių tan- 
kumynes slapstydamiesi ir pėdas mėtyda- 
įpi du pabėgėliai žygiavo dar visą ištisą 
dieną, kuri nuvedė juos toli nuo Marien
burgo. ypač nuo tų kelių kuriais ordino 
sekliai galėtų juos vytis, bet ne pertoli, 
kad raiti negalėtų juos pavyti jei žinotų 
kur jie atsidūrę. (.

Kęstutis, keletu atvejų buvęs įsiver
žęs į ordino valdomas Prūsų žemes, buvo 
pusėtinai apsipažinęs su tuo kraštu ir ži
nojo kurių pilių -reikia apsilenkti ir kelių šilto, pietums gaminto viralo. 
----- r_- i— n ----- 1.!.------ • t..—i — q kur vyrai? — žvalgydamasis ir 

akim sekdamas seną, bet dar stiprią mo
terį, paklausė Kęstutis. To jis klausė at
sargos delei, kad nepakliūtų į negeistinų 
žmonių rankas.

— Tėvas su jauniausiu vaiku girioje

kad jis migtų — bet nuovargis ir nemie
gotos naktys nugalėjo jauną jo keleivi — 
Alpis jau miegojo, giliai alsuodamos. Ku
nigaikštis jį apkasė lapais ir pats galvojo 
apie tolimesnę kelionę.

Vos dienobrėškiui pasirodžius, Kęs
tutis pažadino savo kelionės draugą, nes

Pažadintas, Alpis šoko lyg maldoms, 
bet tuoj suprato kur esąs ir susisarmati- 
nęs, tuoj buvo gatavas kelionei.

— Kad nors pusryčiams gavus ką už
valgyt. ... Netoli eisim alkani, — pabėda- 
vojo Kęstutis.

— Užeisim kur nors Į sodybą, papra
šysim. Prusai geri, duos, — pratarė Al
pis, kuri taip pat alkis kankino.

Del ankstyvo ryto, jiedu praėjo daug 
sodybų, negalėdami netinkamu laiku eiti 
prašyti valgyt, kad žmonės jų nenužvelg-

Tik priešpiečiais, prieidami miško pa-

pis, palikęs Kęstuti prie medžio stovinti

išbėgus šeimininkė šunį pravijus pastebė
jo nelauktą svečią. Iš jos garsaus suba- 
rimo šunies vaikinas suprato 
Vokietė, bet Prūsė, ir priėjęs 
Lietuviškai.

— Geroji šeimininke, duok 
leiviams užvalgyt. ... Aš su 
tėvu keliauju ilgą kelią, pritrūkom mais
to....

Moteriškė prielankiai atsiliepė:
— Pakeleiviams, mielai; atsivesk tė

vą i pirkelę.... — ir pati Įžengė Į vidų 
paruošti valgyt.

Alpis nubėgo atgal prie Kęstučio, su 
linksma žinia. Atėję Į vidų jiedu prisėdo 
prie skobnio, o šeimininkė patiekė jiems

kad ji ne 
užkalbino

dviem be
sergančiu

o

A-'SU'’'

A

' j

Ryšium su Vasario 16 d. minėji
mu, Lietuvos Konsulatas Chicagoje 
gavo šiuo skelbia sekančias au
kas:
Bendras Lietuvai Gelbėti Ko

mitetas per Dr. S. Bieži $45.00
Lietuvos

>
123.38

Melrose Park, Ill., 
Nepriklausomybės Minėjimo 
Komitetas, per A. Jonėj ]

Racine, Wis., nedidelė bet dar
bšti Lietuvių kolonija, Lietu
vos Nepriklausomybės die
noje surinko ir per J. Sima
navičių prisiuntė 141.40

(Ši kolonija žada sukelti Lie
tuvos reikalams $500.)

Chicagos SLA. 208 kp. (Mote- > 
rų) iš iždo aukavo ir 
nares pridėjo $9, viso 34.00 
Prisiuntė A. Kundrotienė

BENDRAI
Visiems aukotojams ir 

kėjams tariame širdingą 
viską Ačiū!

Kiekvienas Konsulatui 
centas bus sunaudotas Lietuvos va
davimo tikslui, arba tam kam au
kotojai savo pinigus paskirs.

LIETUVOS KONSULATAS
30 N. La Salle Street 

Chicago, Ill.

$343.88 K 
aukų rin- 
ir Lietui

atsiųstas

PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvos Konsulato Chicagoje jieš- 

komi asmenys:
Gimines ir pažystami okupuotoje 

Lietuvoje ir išbėgę į užsienius įieš
ko savo giminių ir pažystamų Ame
rikoje:

BALKUS, Andrius Jonas, kilęs iš 
Genionių k., Trakų ap. Paskutiniu 
laiku gyveno Chicagoje.

JOFFE, Bencijanas, Abraomo-Si- 
niono sūnūs, kilęs iš Vilniaus. Ame
rikon atvykęs 1918 metais. Gyveno 
Winnebago, Wis.

KUBEKAITe, vardas nežinomas. 
Kilus iš Traku ap.

KURTAUTAS (Kurtoftas), Juo
zas, gimęs Kaune. Amerikon atvy
ko prieš Didįjį Karą. Gyvenęs 
“Dolvilla” (?) mieste, Illinois. Bu
vo žinomas kaipo Juozas Rimkevi
čius.

MIKALAUSKAS. Dr. Antanas. 
Gyvenęs Kaune, Klaipėdoje ir Ber- 
line. Pereitais metais atvykęs į 
Ameriką.

PODRIBONIS, Bronius. Ameri
kon atvykęs 1910 m. Gyveno .Gar
den avė., Hamilton, Ohio.

PŪKIS, Jonas, sūnūs Jono. At
vykęs Amerikon 1909 m., gyveno 
Coles, III.

RADŽIŪNAS, Kostas (Gust Ro
gers). Gyveno Chicagoje. Jam yra 
laiškas iš Vokietijos.

Jieškomieji asmenys 
pažystantieji yra prašomi tuojau at
siliepti. ~ 
bus.

Ey Kirby, bleu Yo>t Post

UNCLE!

bu tinai rei- 
visus pavo- 
užtįkrinimo’

arba juos

Reikalas svarbus ir sku-

LIETUVOS KONSULATAS 
30 N. LaSalle Street 

Chicago, Ill.

1

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis J“’ 
sapną. Kiekvienas privalo jį 
namuose. i

Kaina su prisiuntimu 
Reikalaukit “Dirvoj

,6820 Superior Ave.

vengti kad nepakliuvus atgal i kryžiuočių 
spąstus. Bet kad ir apsipažinus, dabar 
jiedu priėjo tokią vietą kur reikia žygiuo
ti pro plotus dviejų netolimų viena kitai 
pilių, Osterodės ir Allenšteino. Tarp tų 
pilių ir miesteliu eina gyvas judėjimas,

Distributed through the
Commintc /« D./.W Antri,a by AiJhrg the Allht

LENGTHEN THE LIST,
Amerikos didžiausias darbas tik dabar pra

sidėjo. Tai parupinimas įnagių kuriais Alian- 
tai galės nuveikti Ąšies valstybes. Tas atsiekti 
galima bus pravedimu skolinimo-nuomavimo bi- 
liau.s. Finansavimas to viso karo prieš totali
tarines valstybes apims <$7,000,000,000 sumą da
bar ir bus daugiau ateityje.

Nekurie dabar mano kad jau darbas ir at
liktas, ir kad Amerikos pareigos išpildytos, tik

reikia sėdėti ir laukti pergalės. Taip tikreny
bėje nėra. Dar daug reikia pastangų padėti iki 
laimėjimo. Laimėjimas bus pasiektas kuomet 
kiekvienas pilietis atliks savo pareigą, pasiau
kodamas. Pasiaukojimo, kaip Prez. Roosevelt 
pasakė, reikalinga iš kiekvieno. To 
kalinga norint kad Amerika apeitų 
jus, kad privestų prie pergalės ir 
Ii uosy bes nuo despotizmo.
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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

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
TRISTAN UND ISOLDE 

ANTRAI). BALANDŽIO 15 
Flagstad. Thorberg, Darcy, Huehn 

■j. Kipnis, Melchior, McArthur

Daughter of the Regiment 
į- TREČIAD. BALANDŽIO 16 
Pons, Petina, Baccaloni, D’Angelo 

Jobin, Kent, Papi, Baletas

'BARBER OF SEVILLE
PENKTAD. VAK., BAL. 18 

Sayao, Petina, Schipa, Baccaloni, 
____ Brownlee, Cordon, Papi.
FAUST

ŠEŠTAD. PO PIETŲ, BAL. 19 
Jepson, Browning, Bonelli, Pinza, 

Kullnian, Baletas. Pelletier
DIE WALKUERE

KETVIRT. BALANDŽIO 17 
Flagstad, Bampton, Votipka, List, 

Thorborg, Melchior, Huehn 
Leinsdorf

RIGOLETTO
ŠEŠTAD. VAK., BAL. 19 

Tuminia, Votipka, Landi, Tibbett, 
Castagna, Cordon, Panizza 

Baletas

Pavienių bilietų kainos: $1, $2, $3, $4, $5, ir $6. Taksų nebus. 
(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.

VYTAUTO F. BIELIAJAUS ŠOKIKAI
SUŽAVĖS VISUS

NAUJI SAVININKAI
Per ilgus metus žinoma Lie

tuviška vieta Stonis Restau
rant, greta Dirvos redakcijos, 
perėjo į kitų savininkų rankas. 
Tie nauji savininkai taip pat 
yra plačiai Clevelando Lietu
viams žinomi: Klemensas Urb- 
šaitis ir Juozas Dunbar (Dum
bliauskas).

Nauji Stonio valgyklos ir 
užeigos savininkai patarnauja 
savo draugams prielankiai, už- 
kviečia visus savo gausius 
draugus atsilankyti. Antrašas 
6824 Superior avė.

Prie patarnavimo darbuojasi 
Elena Urbšaitienė, p. Dunber- 
Dumbliauskienė, ir jos duktė 
Elena. Iš pirmiau buvusių, 
potarnauja Bessie Levickienė.

Klemensas Urbšaitiš Jr Juo
zas Dunbar (Dumblfadskas) 
atlieka vyriškus to Ijjznio dar
bus.

Kazys Stonis sumanė pasil
sėti ir aplankyti savo draugus, 
kurių per daug metų būdamas 
pririštas biznyje, negalėjo ap
lankyti. ’

i Naujiems biznieriams Dir
vos kaimynams linkime geriau
sio pasisekimo.

Valdiški Užsakymai 
Daugėja

Dvi Clevelando 
mo kompanijos 
džios užsakymų 
$16,366,000. Jos 
naikinimo laivus.

Ta suma žymiai padidina 
Clevelande darbus.

laivų staty- 
gavo iš val- 
bendrai už 
dirba minų

• NEKURIOS dirbtuvės ga
vusios kariškų užsakymų pra
dėjo didinti savo patalpas. Jo
se bus reikalinga daugiau dar
bininkų.

HIPPODROME

Cheers for Miss Bishop
Martha Scott ir William Gargan 

vaidina vadovaujamas roles nauja
me įdomiame veikale, “Cheers for 
Miss Bishop”,, kuris pradedamas ro
dyti Hippodrome Theatre šeštadie
nį, Kovo 29. Dalykas eina apie mo
terišką kurios norėjo ii. mylėjo trys 
vyrai. Veikale dalykas dedasi vi- 
durvakarinių valstijų universitete 
kuris buvo įsteigtas šio šimtmečio 
pradžioje. Veikalas apima dramą, 
meilę, romansą ir turi gana juokų. 
Apysakos vadovaujamas asmuo yra 
Ella Bishop, kurią puikiai vaidina 
Martha Scott. Prie jos ir kitų va
dovaujamų artistų veikia eilė kitų 
žymių filmų aktorių.

Visus Clevelando ir apielin- 
kės Lietuvius kaip žaibas per
bėgo žinia apie Dirvos pasise
kimą padaryti sutartį su Vy
tauto F. Bieliajaus ir jo Chi
cagos Lietuvių šokikų grupe. 
Tai kas nors visai naujo, ne
paprasto, kas žiūrėtojus suža
vės. Didelis buris šokikų, jau
nų Lietuvių vaikinų ir panelių, 
artistiškai išlavintų, atvyks su 
savo muzikantais ir visais pa
puošalais. Programas užims 
net pustrečios valandos — nuo 
6 vai. iki 8:30 vakare. Po to 
bus šokiai publikai iki vėlumai.

Vytautas F. Bieliajus jau 
prisiuntė savo šokių programą, 
kurį tą vakarą išpildys, ir tik
rai reikia stebėtis iš jų daugy
bės ir įvairybės.
. Pusė programo bus kitų tau
tų šokiai, su jų gražiais kostiu
mais, kaip tai: Portugalų, Is
panų, Lenkų, švedų, Arabų, 
Siamo, Prancūzų, žydų, Ukrai
niečių ir kitokių.

Programas bus apvainikuo
tas kita puse įvairiausių Lie-* 
tuviškų šokių, kuriuos atliks 
grupėse ir pavieniais.

Lietuviškų šokių bus net vi
sas tuzinas įvairiausių — nuo 
Kadriliaus iki Blezdingėlės.

Kitame • numeryje bus pla
čiau pažymėta. Dabar patie
kiame tik paviršutinai.

Atvyks ir viena dainininkė, 
p-lė Elena Pečiukaitė, iš Chi
cagos.

Viskas tas atsibus, tėmyki- 
te, sekmadienį, Balandžio-April 
27 d., pradžia 6 vai. lygiai, 
Lietuvių salėje.

Užkvietimas šių šokikų į 
Clevelandą suįdomino ir Pitts- 
burgho Lietuvius — ir jie su
šaukė specialį posėdį nucarijnui 
kviesti tą šokikų grupę į Pitts- 
burghą.----

Taip tai, gerbiamieji, Dirva 
duoda jums progą užbaigti šios 
žiemos sezoną — todėl rengki- 
tes visi kaip vienas dalyvauti.

AKRON, OHIO

įoajoniš Keži-
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Akroniečiai Laukia Tu- 
belienės Prakalbų

Netikėtai Akrono Lietuviai 
turės progą išgirsti žymią Lie
tuvos darbuotoją, Jadvygą Tu- 
belienę, kuri ištrukus iš sovie
tų Rusijos okupantų nagų lai
mingai pasiekė Ameriką ir va
žinėja po Lietuvių kolonijas 
apsakydama Amerikos Lietu
viams kokioje nelaimėje atsi
dūrė musų tėvynė ir kas rei
kia mums daryti toliau.

Prie jos kalkės Akroniečių 
pamylėtas gabus kalbėtojas < P. 
J. Žiuris iš Clevelando.

Su viešnia Tubeliene Akro- 
ne lankysis Dirvos redaktorius 
Karpius ir keletas kitų Cleve- 
landiečių.

Tubelienės prakalbos atsibus 
kitą šeštadienį, Balandžio 5, 
nuo 7:00 vai. vakare, šv. Pet
ro parapijos salėje. Įžangos į 
prakalbas jokios nebus, tiktai 
pageidaujama ir kviečiama kad 
atsilankytų visi kas tik jaučia
si geras Lietuvis.

Kurie skaitot Dirvą, garsin- 
kit šias prakalbas tarp savo 
draugų ir kaimynų, nes plaka
tai prakalboms nebus daromi, 
visi kviečiami ateiti 
skelbimo Dirvoje.

Kviečiami į šias 
ir Alliance bei kiti 
Lietuviai. Prakalbų
žinoma, buvus Lietuvių para
pijos salė, 1414 East avenue.

KALBĖJO ADV. S. GABA- 
LIAUSKAS. Pereitą šeštadie
nį šv. Petro parapijos salėje 
kalbėjo pabėgėlis iš Lietuvos 
Adv. S. Gabaliauskas, kuris 
aukas renka katalikų fondui.

Pabaigus kalbėti suorganiza
vo katalikų fondo kuopelė, 
rašė 13 narių, sudedami po 
Kuopelės valdybon inėjo: 
Oleknavičius, Petraitis ir
Sebestinienė. Publikos prakal
bose buvo mažai, nes rengta 
greitomis, nespėta išgarsinti.

iš šio pa-

prakalbas 
aplinkiniai 
vieta yra

Įsi- 
$1.
A.
M.

Ekstra! Vytauto F. Bieliajaus

Lietuvių Baletas iš Chicagos
Tik vienas pasirodymas Clevelande Vieną Dieną!

Sekm, Balandžio-April 27 Lietuvių Salele
Salė bus atdara 5 vai., programas prasidės lygiai 6 vai. Įžanga: 50c., 75c., kelios vietos po $1. 
(Išanksto perkant, gausit pigiau.) Al Nemani o orkestras šokiams. šokikams įžanga 25c.

PATARNAUJA PINI
GU SIUNTIME

Harold A. Hayward, vedėjas Už
sienių reikalų skyriaus The Cleve
land Trust Company, praneša kad 
tas bankas per visus savo 48 sky
rius Clevelande ir apielinkėje pa
tarnauja pasiuntime pinigų Į užsie
nius.

“Mes nuolat palaikom susisiekimą 
su užsieniu”, sako jis, “ir musų pi
nigu siuntimo budai duoda mums 
galimybes patarnauti tiems kurie 
siunčia pinigus savo giminėms”.

“Artėjant Velykų sezonui, kurie 
norit siųsti pinigus kreipkitės į mu
sų artimiausi banko skyrių. Visi 
musų skyriai suteiks jums reikalin
gas informacijas. The Cleveland 
Trust Company yra pasiruošęs jums 
tuose reikaluose patarnauti”.

NORIM GAUTI žinių apie 
Juozą J. Šilkauską ar Šilkaitį. 
Buk miręs Clevelande pereitą 
rudenį. Kas apie jį žino pra
šomi parašyti, arba pranešti 
Dirvos redakcijai visas infor
macijas.

Joe Mąksvitis 
Box 202, Calumet City, Ill.

PAJIEŠKOJIMAS. Aš Marė 
Rumskaitė - Penkevičienė, Čen- 
kiutes duktė, pajieškau Onos 
Čenkiutės, nuo Varėnos. Puo
džių k. Amerikoj gyveno Phi
ladelphia, Pa. Atsišaukti šiuo 
adresu:

Jonas Penkevičius
B. Casabo, C. I No. 161 

Montevideo Uruguay.

AVALU TAISYMAS
Pas mus gausit savo batams 

puspadžius

GEROS ANGLIES
Šaukit

GArfield 2921

(13)

Komer Wood & Coal
1409 E. 92nd Street

Co.

• NEPASITAISO. 1928 me
tais iš Ohio kalinių farmos pa
bėgo tūlas Ivan Priscilla, dabar 
49 m. amžiaus. Jis po pabėgi
mo vėl užsiėmė vagystėmis ir 
per tą laikotarpį iki dabar sė
dėjo kitose valstijose ir fede- 
raliame kalėjime. Dabar pa
siųstas atgal į Ohio kalinių far- 
mą baigti dar 17 metų laiką.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Geležinių daiktų ir maliavų 

krautuvė, garantuota $700 sa
vaitinių ineigų, nėra kompeti
cijos, Ateikit persitikrinti.

12701 Miles Ave.

JUMS ATEINA 65 METAI AMŽIAUS
TEIGU jus esat penkiasdešimts penkių ar mažiau, mes 

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, 
taip kad galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 
taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos įstatymais. 
Informacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:

Age........Name.

Address.

Occupation
■.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

(n-a) t

Sakymas kacapu

foen|!-^bllun“n 
W ta svetima te.

už eqr
(ir daugiau) v V 

Geras, greitas darbas.

• Daniel De-Mand
4711 Payne Avenue

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. čiutelS 
savininkai.

K. STONIS

I Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių •* f
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

CLEVELAND POULTRY CO. Inc
^WHOLESALE and RETAIL

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

4323 Superior Avenue Telefonas EN. 3142

1 <

809 Society for Savings Bldg. j
Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W 3

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- 1 
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 4 
įvairios apdraudos-insuranęe reikaluose. 4

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 4 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 4 
kitės į mane telefonu arba asmeniškai. I 4

SMULKIOS ŽINIOS
Dėdės Šamo kariuomenėn 

tapo pašauktas mokytojas Vin
cas Darulis. Jisai yra baigęs 
Akrono Universitetą, per ke
letą metų mokytojavo. Tai pir- 
friutinis iš Arkono Lietuvių 
mokytų vyrų išėjo kariuome
nėn. Jis yra pavyzdingas jau
nuolis.

Taip pat kitas jaunuolis, B. 
Savickas, stojo kariuomenėn.

Pas A. žintelius lankėsi p. 
žintekienės motina Dambraus
kienė iš Pennsylvanijos, ir teta 
su savo vyru Kalvaičiai, iš 
Clevelando.

Buvusio darbuotojo Vinco 
Puišio žmona, Elzbieta, apvaik
ščiojo savo gimtadienį.

A. Rudžio podukrės Malvy- 
nos vyras tapo pašauktas ka
riuomenėn.

Pilietiškas popieras teisme 
gavo biznierius Petras Taru
tis.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Cash mėsos ir groserio par
duotuvė, $600 savaitinių inei
gų, nėra kompeticijos. Parsi- 
duos pigiai. Kreipkitės 2 iki 
3 po pietų, 13315 Madison av.

PARSIDUODA GROSERNĖ
8 metai to paties savininko, 

nėra kompeticijos. Garantuo
jant $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.

DIDELĖ LIETUVIŠKAVAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

Kalnas.

“Kodėl Mes Nenusipirkom
To Naujo Gaso Pečiu
Daug Pirmiau?”
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į! matėsi naziu propaganda, 
ft laiškai deb ir Anglu ir laughing 
ftuviu kalbomis. 'įdomu kad " 
jj Vokietijos jie atsiusta Aug
in kalia, matomai taikyta pla- 
tiaii negu Lietuvius pasiekti 
a naziy propaganda. Vilnyje 
oda buvo pastebėta kad tie 
laiškai yra tiksli naziu propa- 
pnda. Dabar Londono laik
ytis tai patikrina.”/

. H skaitytojai, prašome 
įsidėmėti. Šis jy prierašas ne
paeina iš Londono. Jis atsi- ' 
rado tikriausia Maskvos bernu 
stonuose. Prierašas liečia šio 
sraipsnio autorių ir anksčiau 
paskelbtus Lietuvių spaudoje 
(į kacapu) kelis autentiškus 
laiškus jo gero prieteliaus, to
dėl autorius jaučia pareigą nu
mesti' kuri pusė užsiima pro- 
piganda. .Ant vagies kepurė

b;-"' V V i ■ 
Skaitytojai be abejo atmena 

ims Amerikos Lietuvio laiškus . , i . . , pakartaI asj'tus is Vokietijos, kūne bu- f ’ ■ , . propagaira patalpinti visuose Lietuviu .. „
, .. įSCIU jiemIfirasčiuose.. Juos rase ma-\ 

į ■ iMs'' šanas pažystamas! 
Į pietelis, geras ir nuoširdus 
[ lietuvis ir joks nazis, komiina- 
I ris ir joks fašiktas. Pirmas lai- 
į is buvo paduotas spausdin- 
h Angliškai (nes buvo Angliš- 
į 'fii įšyląs) štai del ko: ge-( 

įsaas vertimas neprilygs 
higinalui. Yra tokiu žodžių 
r šie išvesti kiton kalbon nu- 
pjadahgsavo esencjįos. Kaip 

pli taip gerai išverst) Angliš- 
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j DELLA C. JAKUBS j 
I (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) ] į REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. j 
I Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. I 

E' LITHUANIAN FUNERAL HQME } 
f 6621 Edna Avenue ĘNd. 1763 I

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

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

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

VYNO PARDUOTUVĖ I NAMUS
i *

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

(

Į ' CALIFORNIA WINE SALES 
t 4911 Payne Avenue Cleveland

/ >

6 ' \ I

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. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilną apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd SL
Telefonas POtomac 6899

1001

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
***>F*****'* *'♦**♦**1* *■***♦***'**********•♦♦**♦****♦**♦'****

i

Z

DRY CLEANING
Senas Drapanas padarom £ 
kaip naujas, išvalom ir t 
sutaisom. f

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

BA

THE EAST OHIO GAS COMPANY

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas ' Vedėjas

• Pai
12 

9 t
. .M c

38 j

• Pus 
18'/i

The 1 
Geria 
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Todel tai jie visi sako, šeiminin
kė, šeima ir visi, kuomet moder
niškas gaso pečius patenka vir
tuvėn, ir skanus valdžiai, su vi
sais naujo pasaulio įvairiausiais 
skanumais, pradeda būti dedami 
ant stalo.

Ir ^tas viskas atliekama taip leng- 
gai. Moderniškas gasu virimas 
yra automatiškas.

j.............

i Nikodemas A. Wilkelis

S

The MA
• - .



Pertikrins Šalies Gynimo Kontraktuš

skaru

li .

atvažiuoti

lity, III.

v>l

Žiemos Slogutis tikrai žmogų Nuslopina!
(18-2111

es Nenusipirko)
Gaso Pečio

niau?”

Plono Puikaus! Skalbiamo

PAVASARINĖS I. E. S. Sight-Saving Lamp

Suknios
Jos Nebrangios . . . Tiktai

this 
even

were 
forgot.

atvažiuoti 
Amerikos

patvirtini-Į 
nereikalin-I

Londono 
straipsnio

SMETONININKŲ BAUBAS
Atsimenu tą trukšmą kurį- 

sukėlė Vilnis ir Laisvė komen-

fi- 
and 
the

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todel pir-

šeimos studentui — ir 
— akių ir sveikatos ap
teikia Sight-Saving Lem-

sunkiau akims. Nuolatinis akių įtem
pimas būtinai aikvoja fizišką ir ner
vų energiją, tuomi. susilpninant kūno 
galimybes atsilaikyti prieš ligas.

Senato komitetas tyrinėja streikus, darbų trukdymą, ir tt. 
sąryšyje su šalies gynimo darbų programų.

Vaizde matosi šešetas senatorių iš keleto valstijų.

PAJIEšKOJIMAS. Aš Marė 
Rumskaitė - Penkevičienė, C® 
kiutės duktė, pajieškau 0»į 
čenkiutės, nuo Varėnos, Put- 
džių k. Amerikoj gyveno Phil 
ladelphia, Pa. Atsišaukti jį® 
adresu:

Jonas Penkevičius
B. Casabo, C. I No. 161 

Montevideo Uruguay.

helped. One of the 
went that far as to 
it’s foolish to ‘run

America, because

Vil- 
bu- 
yra 
Da- 
PFa-

Nesusitrauks ir Nebluks!
Tai puikiausios suknios Velykoms! 
Gražių naujų stilių . . . smagių gė- 
liuotų marginių vėliausiose Pavasa
rinėse spalvose!

them 
calling them

kaip ši stoka 
AKIŲ ĮTEM- 

Tamsios, debesuo
tos dienos esti, priežastimi sunkesnio
matymo — sunkesnio sudiavimo — ir

m as 
gas.
Vapsvos. Turime Amerikoje 
notarų kurie patvirtina teisin
giau

ne viskas. Mes gerai ži- 
kokie jie dideli monopo-

Aukščiau pažymėjau

IA 65 METAI AMŽįAUS 
enkiasdešimts penkių ar mažiau, mes 
šti prie jūsų Social Security pašalpos, 
nagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 
liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
s jos garantuotos valstijos įstatymais, 
ės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, 0, 

Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:

............................................................ !..... Age.__

the “Security”

Ar 
ir 

savo 
vien
Ek jus trockistai, trockis-

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuosĮaikjo drau
gas; plat'mkit ją taip savų.

nesivaidena jiems 
visuomet Smetona? 
raudonus akuliorius 

smetoninįnkus tema-

p. S.
šio
Taip pat nei Berlino, nei I

kiek jie ler-
kaip jie triu-

■t •
Wiener kovo- 
civiles teises,

Jos moksliškai pritaikytos 
pakankamai šviesos, tinkamai 

be aštraus žėrėjimo ir

gamina. Good night.
M.

XA senate investigation of strikes, bottlenecks, etc., was outlined by 
Senator Truman (D.) of Missouri, chairman of special committee to probe 
defense contracts. The committee, is L. to R., (standing) Senator Ball 
(Minn.), Senator Wallgren (Wash.), Senator Connally (Texas), Senator 
Mead (N. M.), Senator Brewster (Maine), Senator Truman (seated).

įžanga: 50c., 75c., kelios vietos po iii 
;tras šokiams. šokikams įžanga 25tt
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Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

_ 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderšon 6729
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ATSAKYMAS KACAPU IŠPEROMS

kepurė

NEW DEAL

atmena 
laiškus

Išperų? — Kodėl kai kuriuos mūsiškius taip 
traukia ta svetima tėvynė?

gazietpalaikėje Vil- 
per vi- 
raidėm 
“Pabė- 
Propa- 
šaltinis 

Neži- 
patiki-

ių apie 
Šilkaitį. 
pereitą 

ino pra- 
pranešti 
s infor-

iie visi sako, šeiminin- 
ir visi, kuomet moder- 
o pečius patenka vir- 
kanųs valdžiai, su vi- 
pasaulio įvairiausiais 
pradeda būti dedami

is atliekama taip leng- 
rniškas gasu virimas 
tiškas.

HIO GAS COMPANY

as A. Wilkelis
aidotuvių Direktorius
tLSAMUOTOJAS

HEnderšon 9292

is Furniture Co
idų Krautuvė

ENdicott 2343 

JURGIS ARBUCKAJ 
VedSjai
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Kacapų 
nyje Vasario 26, buvo 
są puslapį stambiom 
užvardintas straipsnis: 
geliai Įkinkyti Nazių 
gandą Skleisti”, žinių 

I paduodamas Londonas. 
> hau kiek taį šaltinis . ; i i 

mas, bet viena kas keista, nuo 
į kac|a musų kacapąpalaikiai 
! pradėjo tikėti Londono šalti

niais. Gal čia korektūros kląi- 
da ir turėjo būti Maskva?

Bet ne prie to noriu sustoti. 
Štąi, pabaigoj to straipsnio 
tarpe skliaustelių ir stamįjęs- 
niu šriftu taip rašoma: “Kiek 
pirmiau Amerikos Lietuvių lai
kraščiuose kurie atakuoja nau
ją Lietuvos valdžią, buvo laiš
kų iš Vokietijos, kuriuose aiš
kiai matėsi nazių propaganda. 
Tie laiškai dėta ir Anglų ir 
Lietuvių kalbomis. įdomu kad 
iš Vokietijos jie atsiųsta Ang
lų kali, a, matomai taikyta, pla
čiau negu Lietuvius pasiekti 
su nazių propaganda. Vilnyje 
tada buvo pastebėta kad tie 
laiškai yra tiksli nazių propa
ganda. Dabar Londono laik
raštis tai patikrina.”/

Mieli skaitytojai, prašome 
įsidėmėti. Šis jų prierašas ne
paeina iš Londono. Jis atsi
rado tikriausia Maskvos bernų 
uzbonuose. Prierašas liečia šio 
straipsnio autorių ir anksčiau 
paskelbtus Lietuvių spaudoje 
(ne kacapųf kelis autentiškus 
laiškus jo gero prieteliaus, to
dėl autorius jaučia pareigą nu
šviesti kuri pusė užsiima pro
paganda. . Ant vagies 
dega.

Skaitytojai be abejo 
tuos Amerikos Lietuvio 
rašytus iš Vokietijos, kurie bu- 
vo patalpinti visuose Lietuvių 
laikraščiuose. . Juos rašė ma
no vienas' senas pažystamas 
prietelis, geras ir nuoširdus 
Lietuvis ir joks nazis, komdna- 
zis ir joks fašiktas. Pirmas lai
škas buvo paduotas spausdin
ti Angliškai (nes buvo Angliš
kai rašytas) štai del ko: ge
riausias vertimas neprilygs 
originalui. Yra tokių žodžių 
kurie išvesti kiton kalbon nu
stoja daug savo esencijos. Kaip 

1 gali taip gerai išversti Angliš
ką žodį “rat” į žiurkę, kad laf-

ško turinys nenukentėtų. Tu
riu progą pakartoti to pirmo 
laiško ištrauką dar kartą Ang
liškai (man smagu kad per tiek 
laiko musų kacapai neužmirš
ta to laiško). Ten kur rašoma 
apie bėdas su gavimu vizų iš
važiuoti, Angliškai taip 
ba:

“To be frank, there 
moments that I entirely
what politiness is and it came 
to shouting and swearing at 
the reds or their appointed 
puppets (the vice Minister of 
the Interior,
Police). In other words an ex
clusive admixture of rats from 
the GPU and the local Jews, 
who are the only7 employees in 
the outfit. At long as we Am
ericans were polite they were 

making 
that 
out 
in

laughing at us and 
such nasty remarks 
nally our patience ran 
we approached 
right manner:
saps, idiots and better names. 
And 
reds 
Say that
away’ to 
they would come there in a 
year or so, so why all the 
trouble. I could not stand that 
rude attitude and told him 
that we have plenty of bullets 
for any red that might try to 
come over there, and in case 
we ran short of bullets, there 
remains rat poison”....

Nemanau ar kita kalba turi 
tokį pritinkantį žodį kaip tas 
Angliškas naujadaris “rat”. 
Kai kurių laikraščių redakto
riai savo iniciatyva išvertė tą 
laišką Lietuviškai, antrą kartą 
pakartodami. (Gal vėl nazių 
propaganda?) Mano nuoširdus 
ačiū jiems. Vėliau gautas lai
škas jau mano paties buvo iš
verstas Lietuviškai.

žvilgtelkite dar kartą į 
nies žodžius: “Vilnyje tada 
vo" pastebėta kad tie laiškai 
tiksli nazių propaganda, 
bar Londono laikraštis tai
tvirtina”. Londonas patvirti
na ką? Nieko. O Maskva ką 
patvirtina ? Taip pat nieko.

K
'Ml
MS

kultūringai elgiamės su jais. 
Gerai. Bukime nors puse tiek 
kultūringi kaip jie. Nekolio- 
kim mes jų, nemeskime jų iš 
namų, susirinkimų, parengi
mų ir tt. Suspardykime mes 
juos. Tiktai. Kam mums rei
kia to š(ieno) maišantis lyg 
po aketį. Šiur, pas mus Rusi
joj yra orėndžių. Pristatėm 
naujų fabrikų, trys šiftai da
bar juos

asmenybes. Ponai redaktoriai 
visi pažysta “M.” Lauksime 
dabar vedamųjų - editorialų i£ 
Maskvos, kaip Lietuvoj laukė 
naujų “dziegorėlių” kai išpar
davė visus tuos gautus iš Bėr
imo.

LIETUVIŲ ATIDAI
Mėgstantieji vyną kreipki

tės į gerą vyno parduotuvę,'— 
10601 Superior avė.' Telefo
nas GArfield 0972. Parduo
dam geriausios rūšies vyną už 
pigiau negu kitu. Pas mus ga
lima susikalbėt Liptuviškai. •
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VISOKIA APDRAUDA |
Mes ess^n pasirengę 

tūlas Informacijas ir 
šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai, 
minu šaukite mus negu ugnįagesius (fire-monus).

P. P

tuodama tuos laiškus net savo 
vedamuose straipsniuose! Jie 
pasigavo kai kurias laiško iš
traukas (tiktai) ir rėkė ir kar
tojo ir triubijo: “Matote, sme- 
torininkas išbėgo iš Lietuvos 
ir mano galės jis 
Amerikon.”

Kodėl jis negali 
Amerikon? Juk jis
pilietis ir laiškuose aiškiai tas 
pažymėta. \Amerika toji šalis 
kuri priima ir Ispanijos lojalis- 
tus, kai matuška Rusija atsi
sako. Mano prietelis joks sme- 
tonininkas ir apie tai iš jo lai
škų labai aišku. Bet ne kaca- 
pams! Jie be raudonų akulio- 
rių ne viską mato. Jie labai 
gabus ant kartojimo, lygiai 
taip kaip ir Hitleris. Tada jie 
patys įtiki kad iš neteisybės 
pasidarys teisybė.

Aišku mums ir jų visi trik- 
sai. Paklauskite kartais kas 
jie tokie. Išgirskite vieną ir 
tą pati jų nublukusį atsakymą: 
‘Mes pažangieji’, koncertą ren
gia “pažangieji”, vis “pažan
gieji” ir vis be muilo. Ar bent 
kartą girdėjote juos pasivadi
nant komunistais ar kacapais? 
Kokie iš jų “pažangus” žmo
nės, jeigu jie tebetiki Į vaiduo
klius, 
visur 
Per 
jie 
to. 
tai!

Tai 
nome 
listai. 
kaip jie mėgsta save vadintis

“pažangiais”. Labai daug gir
dite juos triubijant ir apie in
ternacionalinius tarptautinius 
dalykus, kad tie visi tuojau nu
blunka ir pasidaro monopoli
niai ir tiktai geri, jų rankose. 
Ir kai kur jie pusėtinai gabus.

Nesenai skaitau jų gazietpa- 
laikėje vieno senio tikietų pla
tintojo triksą, jų išrasto “ge
nijaus” koncertui. Ateina tas 
platintojas Į vienos Lietuviškos 
ir dar katalikiškos draugijos 
vakarėlį ir klausia jis visų ir 
pats atsako: “Menas yra tarp
tautinis, ar ne?” Ir taip plati
na tikietus.

Dar truputis. Del^jų Ameri
ka negali ginkluotis, ji negali 
laikyti kariuomenės. Bet jų 
matuška Rusija gali visko tu
rėti ir daryti. Ar neateis ta 
diena kada Japonai' ar Vokie
čiai duos i kailį jų “tėvynei”, 
tai kur jie kreipsis pagalbos?

NAUJA SMARVĖ
Kokia smarvė šiomis dieno

mis buvo sukelta del jų vado 
Browderio nuteisimoji kalėji
mą. Atrado jie dar ir kitą 
kankinį Wiener, kuris taip pat 
klastavo pasus ir buvo nuteis
tas. Ir išrado jie kad tiedu 
vyrai yra civilinių laisvių kan
kiniai. žiūrėkit 
mo sukėlė, štai
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The MAY Company’s 
BASEMENT

Visų Mierų:
Pan?lčms micros 
12 iki 20
Moterims micros 

38 iki 52
Pusiau micros 
18U iki 24'/2

'he May Co. Basement— 
Geriausios Velykų Mados 

Budžeto Kainomis

“Browderis ir 
jo už taiką, už 
už teisę streikuoti, už aukštes
nes darbininkų algas”. Už ko
kią taiką? Lenkijai, Besara
bijai, Lietuvai? Tai gal Suo
mijai? Už kokią teisę strei
kuoti? Gal Vokietijoj, Itali-j
joj ? Tai gal Rusijoj ? Tegul 
jie tai aiškiau mums įrodo, nu
važiuodami nors savaitei ar 
nors porai dienų, parodyti Rus-i 
kiams kaip streikuoti.

Už keno darbininkų aukštes
nes algas? Ar tiktai tų kurie 
turi po namuką, kiekvieno na
mo aukšte po radijo aparatą ir 
garažiuje po automobilį?....

Baigdamas, noriu visiems 
Lietuviams vieną dalyką pa
stebėti. Mes žinome kad į Lie
tuvą įsiterpė Lenkai, kurie pa
liko savo išperas ir su tuo di- 

ir jos 
žinom 
Rusai 
Dau- 
išti- 

ir kaimais buvo 
Si- 

atkelta 
Daugelyje 
ištisi kai- 

laikų buvo 
Stovėjo ir

Gelių Marginiai 
Naujos Spalvos 
Naujoviški Apv 
Gražių Pavidali

deles skriaudas Lietuvai 
žmonėms. Mes taip pat : 
kad suvirš šimtą metų 
buvo paglemžę Lietuvą, 
gelis gyventojų Lietuvių 
som šeimom 
išgrūsti tolimon Samaron, 
biran, ir į jų vietas 
Ruskiai kolonistai. 
Lietuvos provincijų 
kai iki paskutinių 
burliokų gyvenami. 
Ruskių kariuomenė.

Prisiminkime tiktai Kražius, 
iš kur tie kazokai atjojo. Ar
gi ta visa Rusų kariuomenė at
siųsta Lietuvon buvo beveislė? 
Argi ji nepaliko nei vienos sa
vo išperos ? Patyrinėkime ! Kas 
čia yra kad kai kuriuos iš mu
sų tarpo taip traukia svetima 
tėvyne? Ne vien vilkas į miš
ką žiuri.... ir meška....

Vykime mes juos laukan. 
Į Už musų švelnumą jie mėgsta 
j mums prikaišioti kad mes ne-

Daugelis jauniklių šiame klimate ro
do žiemos-Slogučio simptomus šiuo 
meto laikotarpiu! Jie sunegyvėja. Jų 
sveikata nuslūgsta iki žemo laipsnio. 
Jie yra lengvos aukos šalčiams, gripui 
ir flu.
Viena, tai stoka saulės spindulių, del 
ko žiemos slogutis apima.
U. S. Oro Biuro CIevelande raportai 
per praėjusius 42 metus parodo kad 

negu trečdalį 
anksti pavasa-

mes gauname mažiau 
saulės šviesos žiemą ir 
rį negu vasarą.
Taigi lengva permatyti 
saulės spindulių buna 
P IMO priežastimi.

Naudokit Sight-Saving Lempas
Tikrumui kad nereikalingas įtempimas 
nebūtų uždėtas studento akims, ypa
tingai svarbu kad tėvai DABAR ap
rūpintų Sight-Saving lempomis vaikus 
kurie atlieka namines pamokas—švie
sa teikia apsaugą nuo akių įtempimo, 
ir taip prašalina vieną žiemos slogu
čio priežastį, f
Moderniškos I.E.S. SIGHT-SAVING 
LEMPOS duoda idealę šviesą studija
vimui ir kitiems iš arti dirbamiems 
darbams.
teikti
išsklaidytos 
be šešėlių.
Duokit savo 
visai šeimai 
saugą kokią 
pos.

Naudokit Sight-Saving Lempas savo 
namuose. Kainos rpadeda nuo žemai. 
Famatykit gražius naujus stilius par
duotuvėse DABAR!
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|- Skani Lietuviška Duona

Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia 
Vestuvėms, Baliams ir tt.

PR. KUNCAIT1S
Savininkas ir Kepėjas

Telefonas WAshmgton 3227

balta Duona, visokį Pyragaičiai, Pyrayąi 
Pristatėm tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

g VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
= . Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už 1c atvirutę.
loilMlllM
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j CLEVELANDO IR APIEUNKĖS ŽINIOS orum
DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais PHONE: ENdicott 4486

JADVYGA TUBELIENĖ KALBĖS BALANDŽIO 6
Prakalbos įvyks Lietuvių Salėje — Pradžia 3 vai. po pietų lygiai 

*——------- -——------------ —

Aplinkiniai Lietuviai
Kviečiami Į Prakalbas

Prez. Smetona Vyksta
’ į Chicaga

ATSIŠAUKIMAS Į
AUTOMOBILISTUS

MAKE YOUR HOME ON CLEVELAND I
Facts and Figures About the “Sixth City’’
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Clevelande jau viskas paruo
šta Jadvygos Tubelienės pra
kalboms, ir p. Tubelienė atvyks 
čia atlydėta Pittsburghiečių.

Vietos moterų grupė rengia 
jai priėmimą kaip tik atvyks. 
Kurios moterys turis laiko ir 
norės dalyvauti, gali užsiregis
truoti Dirvos redakcijoje.

Prakalbos įvyks lietuvių sa
lėje, sekmadienį, Balandžio-Ap- 
ril 6 d., Verbų dieną. Ir tė- 
mykit, prasidės lygiai 3 -vai. 
po pietų.

Kalbės Jadvyga Tubelienė ir 
vienas-kitas vietinių.

Bus tam tikim pritaikytų pa- 
marginimų.

Prakalbos daromos po pietų 
kad į jas galėtų atsilankyti to
limesnių miestelių ir ūkių Lie
tuviai ir galėtų sugryžit į sa
vo namus ir darbus tą pat va- sinešti nors po 4 kietai. išvir- 
karą.

Į prakalbas bus maža įžan
ga, kaštų padengimui.

Publika prašoma rinktis į sa-l 
lę anksti, kad įtilpti. Bet kuo-1 
met viršutinė salė bus užpildy
ta, viešnios prakalbų galima 
bus išklausyti apatinėje, nes 
į apačią bus įvesta garsiakal
biai nuo scenos viršuje.

Nuo 2:15 vai. po pietų vieš
nia aplankys Lietuvių Darželį 
ir iš Darželio vyks tiesiog Į sa
lę prakalboms.

Dirvos redakcija gavo pra- 
I nešimą kad Gegužės 4 d. Chi- 
cagoje rengiama banketas pa
gerbimui Lietuvos Prezidento 
A. Smetonos, kuris ten vyks
ta. Tai bus sekmadienis, ir 
kadangi Chicaga arčiau negu 
New Yorkas, kurie Clevelandie- 
čiai norės galės dalyvauti šia
me bankete Chicagojs. (žiur.

Velykų Kiaušinių 
Marginimas V alkams 
šį- šeštadienį, Kovo 29, Lie

tuvių mokyklos vaikai susirin
kę Goodrich House, ant E. 31 
st., margys Velykų kiaušinius 
Lietuvišku stilium, su vašku.

Užkviečiame visus buvusiu^ 
mokinius ir tuos kurie įdomau
ja kiaušinių marginimu, atsi
lankyti. Kiekvienas privalo at-

• CUYAHOGA apskrities 
valdyba ■paskelbia^ąd < i’ suma
žina apskrities kaštų biudžetą 
1941 metais iki $19,101,511, 
kas reiškia $1,843,890 mažiau 
nbgu buvo pereitą metą.

®'CLEVELANDO kare i v i ų 
ėmimo punkte iki šios savai
tės pradžios į tarnybą tinkamų 
jau paimta 10,000 vyrų. Išėjo 
keliolika ir Lietuvių vaikinų.

• TRAFIKO nelaimėse šios 
savaitės pradžioje automobi
liais užmuštų skaičius pasiekė 
jau 43 asmenis. Pernai per 
tiek pat laiko užmuštų buvo 
tik 26.

Statybos Medega 
Pabrango

Cleveląnde per pastarus tris 
mėnesius statybos medega ėjo 
brangyn, ir štai dabar reikia 
mokėti $75 daugiau ant kiek
vieno tūkstančio dolarių negu, 
mokėta pereitų metų pabaigo
je. Namas kuris pastatyti at
siėjo $5,000 Gruodžio mėnesį, 
dabar kaštuoja $5,375.

MIRIMAI
POVILAS MEŠKAUSKAS
Kovo 26 mirė Povilas Meš

kauskas, 67 m., nuo 4C92 E. 
144 st. Pašarvotas Jones lai
dotuvių namuose. , Laidojamas 
Šeštadienį, Kovo 29, 
v. po pietų. Jones 
namas randasi Miles 
pas E. 93rd st.

Iš Lietuvos paėjo Kupiškio- 
p., Pirogių k. Amerikoje išgy
veno 34 metus.

Paliko žmoną, Amiliją, ir sū
nų Vladą.

Velionis buvo Dirvos prenu
meratorius.

nuo 2:3 
laidotuvių 
avė. kam-

KATRĖ SLEŽAITIS
Kovo 22 d. mirė Katrė ’ Sk- 

žaitis, 67 m., nuo 7015 Zoeter 
avė. Palaidota Kovo 25 Kal
varijos kapinėse; pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje

Velionė buvo nevedus, palike 
gimines: Mrs. Mielunas, Mrs. 
Budosky, Mrs. Skukauskas.

Laidojime pasitarnavo 
dotuvių direktore Della 
kub£

lai 
Ja-

tu s kiaušinius. Mokytojai.

Šaltas Pavasaris
Didžiuose Ežeruose po Kove 

23 dienos paprastai' prasideda 
navigacija, laivai su automobi
liais pradeda atplaukti iš Det
roito i Cleveląndą. Bet šį pa
vasarį del pastarų poros savai
čių smarkesnių šalčių Erie eže
ras pakraščiais užšalęs, prie 
Detroito. ledas yra dar 14 cblių 
storio, net ledus laužanti lai
vai negali pralaužti prekiniams 
laivams kelio.

VARDODIENIO 
SVEIKINIMAS

Su vardodieniu, Aleksandro 
dienoje, Kovo 26, sveikinu 
Clevelando Lietuvių veikėją 
Aleką Banį, šią vasarą sueina 
25 metai jo darbavimosi Cle
velande. Per suvirs 10 metų 
jis buvo Clevelando skyriaus 
Tautos Fondo pirmininkas ir 
apie penkis metus vadovavo 
Vilniui Vaduoti Sąjungos sky
rių, sukeldamas kelis šimtus 
dolarių. Draugas.

VAŽIUOJANT NAMO šį 
KARĄ, ATMINK KAD 
RI OBLIGACIJĄ PRIEŠ 
SUOMENĘ VAŽIUOTI 
SARGIAI IR SAUGIAI.

VA
TU-

AT-

Suvirs pusė nelaimingų 
sitikimų automobiliu važiuojan
čių, , kuriuose buvo užmušta 
žmonės Clevelande šį metą, at
sitiko važiuojant Į darbą arba 
iš darbo. Nelaimės atneša as
menišką širdgėlą ir skaudžius 
ekonominius nuostolius nuken
tėjusiam, važiuojančiam ir jų 
šeimoms.

Mes, todėl, kreipiamės į jus 
patardami duoti sau penkias 
ar dešimts minutų daugiau lai
ko parvažiuoti į savo namus, 
važiuojant lėčiau ir saugiau. 
Kiekvieno darbininko sauga la
bai svarbu šiądien šalies gyni
mo programe.

Nesugadyk savo dienos dar
bą įsiveldamas į nelaimę arba 
gaudamas areštuoti už trafiko 
taisyklių laužymą.

Edward Bly thin,
Mayor of Cleveland 

Eliot Ness,
Director of Public Safety.

INDUSTRIAL FACTS
On the south shore of Lake Erie, 

at the mouth of the Cuyahoga River 
at the logial meeting place of iron 
ore and coal, on tlite axis of trans
portation between New York and 
Chicago, lies Cleveland, strategical
ly located for cheap water, rail, and 
highway transportation.

Cleveland is the largest city in 
Ohio, sixth largest in the United 
States, fifth in national manufactur
ing importance, and third as a na
tional financial center. There are, 
within the corporate limits of the 
city 924,413 people and within the 
Metropolitan District, 1,259,807 peo
ple.

Within the circle _cf which Cleve
land is the center with a radius of 
119 miles is one-tenth of the wealth 
:i the United States, one-eighth of 
its manufacturing, one-sixteenth of 
>ts people, on only one-ninetieth of 
its land. Within that circle are 
such large and wealthy markets as

Wheeling, Erie.
Akron, and 
States, and 
Ontario, in

Detroit, Pittsburgh,
Canton, Youngstown, 
Toledo, in the United 
Windsor and London, 
Canada.

Extending the radius 
Cleveland becomes the 
circle in which more than half the 
total population of the United States 
and Canada lives, or 58 per cent 
your domestic market.

to 500 miles 
center of a

of

of Music; and the Cleveland School 
of Art.

The lake serves to temper climate 
extremes of both summer and win
ter, contributing to a comfortable 
climate that is considered near the 
"energy” peak.

LITHUANIAN
-Ų L. 8^. FESTIVAl

CONDITIONS 
an excellent city 
the job line for 
Even during the
industrial depression į 

average unemploy-I

of 
all; 
re-1

BMJBDflNKV aNI0S

SAT.

be at 
bene-

Jay Allen, American correspond
ent, arrested by Nazis for crossing 
from Vichy to occupied France with
out permit. He is the second U. 8. 
newsman recently seized.

r6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND, OHIO

DEADLINE DATE SET,
Lithuanian National Bowling Tourney

By Geo. Venslovas

The deadline date, when gll en
tries must bo in for the Lithuanian 
National Basket Ball tourney has 
been set for April 10th. This is 
the latest word from Pittsburgh, 
Pa. The tournament will get un
der way Saturday, April 19th and 
the championship wil| be decided 
sometime Sunday nite, April 20 
The committee hasn’t completed its 
full program yet, but we expect to 
have this information for you by 
next week.

Entries for the National Lithuan
ian Bowling tourney must be in 
not later than April 5th. The full 
cooperation of all bowlers is asked 
to lighten the work of the commit
tee in the final days before 
tourney . The prize list must 
posted at least one week before 
beginning of the tourney and 
opening day of the tourney is 
for Saturday, April 19th. At 
present time six days

AMERU
KĖ

April 27th, the people 
and neighboring cities 

treated to a rare ente-tain- 
. . Folk Danc'ng in its 

original interpretation. These dan
ces will be performed by all pro
fessionals, under the able direction 
of Vytautas FinJ.dar Beliajus.

Mr. Beliajus, is a resident of Chi
cago, and of Lithuanian parentage, 
a man who has received wide ao- 
plause and acclaim for dancing. He 
is recognized as an expert in Orien
tal dances, authority on folk dances 
and folk wavs and a writer and 
author. With a teacher of this 
reputation, you can be assured that 
his group of dancers are 
trained performers.

Getting 
there will 
type and 
a general 

to 
, Jewish, Ukrainian. French, 
, Siamese, Polish, Mexican, 
etc. These will not be the 
jitterbug dances but the 
dances in their unchanged 

You wiB witness a “ 
art museum” of dances.
gi more into detail about this 
derful and novel program

On Sunday 
of Cleveland 
will be

back to the 
be folk (lances 
many nations.
outline of the 

be given:

all well-

program. 
of every 
Here is 
different 

Lithuanian,
LABOR

Cleveland is 
opportunity in 
its residents, 
cent years of
there was only 
ment despite the size of the city ' 
The diversity of industries here | 
probably contributes in a great and 
large ^measure to the small amount | 
of dissatisfaction and disturbance.'

The United States Census of Man- . 
ufacturers list 194 different classes 
of industry in Cleveland. Among' the ' 
larger are: Asrononiica! instruments, I 
automobile parts, aviation products,! 
bolts and nuts, castings, chemicals, I 
cigars, c!oth>ng, drop forging, dry į 
batteries, electric carbons, electric I 
lamps, electric welding, hardware,' 
hoisting and conveying machinery, 
iron and steel, knit goods, machin-1

Swedish 
Arabian. 
Indian, 
mo lern 
ancient 
state. '

We will
won-

the 
be 

the 
the 
set 
the 

______ ; time six days have been 
reserved for the National tourney. 
Other dates will be ta*ken if neces- 

bi’.t the final date • will re- 
the same, May 4th. Last 
requests for entry blanks 

in from Barberton, Akron and 
Youngstown, Ohio, also from Pitts
burgh, Pa.

All local bowlers are asked to 
get their entry b’anks at once, if 
they haven’t received them yet.

The rules of participants in both 
tourneys 
was in the past, 
and 
may 
Lithuanian

sary, 
main 
week
came

remains the same as it 
Only Lithuanians 

those of Lithuanian descent 
participate in the American 

(V A National tourney.

K AME A RYS IŠSIDUO D A
Geras kambarys Lietuviško

je šeimoje, pavieniam. Kreip
tis: Markus, 7617 Linwood ave
nue. (15)

WHERE ARE YČU GOING, 
NITE, APRIL 5th?

Here is a nite you should 
St. Georges Auditorium. A
fit card party for Anthony (Tony) 
Buknis is to be held on this even- . 
ing. Three organizations, the Holy 
Name Society, the Parish Choir and 
the Lithuanian A. C. are sponsor
ing this affair. Prizes will be giv^i 
en at each table, also door prize. , 
Refreshments will be served, and 1 
we are hoping for a big crowd. •’

Tickets are now on sale by all 
members of any of these, three or- j 
ganizations, and at the office offl 
this paper.

Come and invite your friends to 
accompany you.

■ ZDESDUCUCL'aCZCaCESCEUaaSKCBDaBDULEKEtJOaCEaQ&UDaaBISaBnHDafiiaiDKHHKKaBBnaKIKBBBDaBVIS

Sreb Fordo Rcuge 
Dirbtuvėse

Wash 
Suv. Vals 
aiškės šio 
leno trat 
rina, leki' 

Suv. 
laivus, e?

kai suimi 
vo šalis.

Voki

Detroit, Midų Bal. 2 d.- 
Ford Motor Co. automobi
li River Rouge dirbtuvė
se Q L 0. išvedė darbinin
kus j streiką, išjudindami 
tą galingą Fordo tvirtovę, 
kuri vis neprisileido unijų 
ir nenorėjo darbininku or-

■ ganizacijos. , savo pro 
Sfreikeriij susirėmimuo- ja kad la 

se su policija ir į darbą ei- Mek 
uanmis darbininkais de- laikė efli 
sėtkai asmenų sužeista. _ _ _

Streiko vieton pašaukta skandin 
valstijos milicija tvarkai valdžių, 
prižiūrėti, bet jiems nesi- yokįetf

tirta kai

Kortavlmo Vakaras
Pavyko

Clevelando tąutinis Lietuvai -orv> metal stampings, motor trucks,' 
Gelbėti skyrius darbuojasi kė- i oils, paints, varnishes, paper boxes, I !■

. i t ■ x -ii i printing and publishing, screws, and 'eril1limui aukų Lietuvos reikalams., s.h(?et metals, ’ ‘ ‘!
Skyriaus moterys nutarė reng
ti eilę kortavimo vakarėlių pa
skirų šeimų namuose, ir tų va
karėlių pelną skiria Lietuvos 
reikalams.

Pirmutinis toks vakarėlis 
atsibuvo p. P.'J. žiūriu namuo
se, Lakewoode, praeitą sekma
dienį, 
pelno, 
tetas

shipbuilding, storage 
batteries, stoves, tacks, tools, jmd 
wire products.

BALTIC-A MERIC A N 
SOCIETY NOTES

Made To Measure

ika. pie
Fordo Rouge ' dirbtuvė j0 u^f

Padaryta suvirs $15 
Dalyvavusiems komi- 

dėkoja už paramą.

all 
of

be 
in

yra didžiausia paskira iš- 
dirbystė pasaulyje, nes jo
je dirba apie 86,000 darbi-

SUITS 
TOPCOATS 

Made (o yeur individual measure
. ®Li tb.e styles you piefer and the patterns you

Order Now for Easter

and 27.50

Fordo išdii'bystės turi 
$155,000,000 ’šalies gynimo 
veikalams užsakymų.

WASHINGTON, D. C. — Dr. 5 
I.eomd Strakhovsky, professor of S 

pean History at Maryland Uni-|g
- ty, will speck on "The Struggle \ ■ 

for the Baltic and the Baltic^Peo- ” 
pies” ’ ' * _ _
American 
D. C. on 
8:15 P.
Student 
A panel 
talk.

Dr. Strakhovsky has been in 
Baltic countries and knows their 
background. Number of his fea
tured articles on the Baltic nations 
have been published in the Wash
ington Star. During the last World | 
War, he was then a young officer Į 
in the Russian army who managed I 
to escape through Finland after the | 
Bolsheviks had etime into power.

The Society is planning on having, 
an outing at Mr. Otto Beyer’s farm j 
on May 3rd. The group will be en-1 
tertained by Mi’. Vytautas Beliajus, | 
noted Lithuanian dancer and folk
lorist and his talented Chicago Lith
uanian Jolk dancers who will be in 
Washington, D. C. to participate in 
the annual National Folk Festival. 
On this occasion a picnic lunch and 
refreshments will be served and there 
will be 
around a 
of a St.

at the meeting of the Baltic i J 
Society of Washington,! S 
Monday, March 31st at’ 

M. at the International ' “ 
House, 1708 N. II. Ave., Ij 
discussion will follow the' “

Ji

READY TO 
WEAR TOPCOATS

like the best.

16-95

BROS. CLOTHES
6905 Superior Ave. >

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

iBaoiBBBaiiaim

mmChalmers dirbtuvių, ’km’ .. 
per tris valandas vyko mu- F? 
šis tarp policijos ir strei- ™ 
kuojančių darbininkų. Pa
dėtis pasidarė nesuvaldo- .. 
ma, todėl valstijos guber- F 
natorius Įsakė uždaryt vi-Le! 
są dirbtuvę, kad jon nebu- L

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 Pasiulymu.

LIVING CONDITIONS HERE
Cleveland has a. world famous 

Metropolitan Park System with 10,- 
000 acres, lakes, boulevards, and 
recreational advantages. It has un
usually beautiful residential districts 
and attractive public buildings 
of which bring the conventions 
th'e world to the city.

The educational situation may 
summed up briefly. There are
Cleveland 118 elementary schools, 34 
high schools as well as technical 
and commercial schools in the pub
lic school system and 88 elemen- 

I tary and 14 high schools in the 
The col- 

Po to paaiškėjo kad; leges and universities are: Western 
| Preserve University, Case School of 
Applied Science, Cleveland College, 
John Carroll University, Felm Col
lege, John Huntington Polytechnic 
Institute, Notre Dame College, Ur
suline College, Cleveland Institute

•NUSIŽUDĖ. Kovo 5 d.
tary and 14 high scho pasikorė parma miestelio izdi-Į parochiai school system, 

ninkas.
jis išaikvojo miestelio iždo pi
nigų $20,000.

DIDŽIŲJŲ OPERŲ SAVAITE ARTINASI

ZlVM HlU-firjoVHIL.M BūfMiE.

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 

kurių 
Siu-

folk singing and dancing 
big bon fire in the nature 
John’s Dav Festival.

L. J. ESUNAS.

Coloring —
Lithuanian Style

Saturday, March 29 th the 
of the Lithuanian school 

meet at the Goodrich Hotihe

This 
children 
who ___
on Eaf/t 31st, will color Easter eggs 
;n The Lithuanian fashion. Beauti
ful and different style, all done 
with wax and dyes. We are in
viting all the former punils, and all 
those who are interested in this 
fun of coloring eggs to come in 
.nd join us. Every attendant should 
brng at least four white, hard- 
boiled eggs.

iLHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiimmu

Lietuviška Didelė Išdirbystė i
Langams užtraukti Blindų (Shades) f =

PUOŠTIDABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 
SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds
Mes pasirengę

STATE WINDOW SHADES
HEnd. 21-19 • 1248 E. 79 St. » ____ ,,

HHIIIIllIlIlilIHIlHIHIinHIlIlit ilHHIHIiliniil illlilHIIIIIEIilillllllllllllllllllllllllHI^

Lietuviams ' patarnauti prieinama kaina.

J. Pečiulis. Sav.

EES smmpęgosMgggssn:

THE KRAMER & REICH CO

-Y uuu jvii ucuir

tų gabenama streiklaužiai. _
Prez. Roosevelt ir val

džios atstovai bando strei
ką sutaikytų bet be pasek
mių. .

Didelė operų savaitė artėja, kuo
met Metropolitan Opera Associa
tion Iš New Yorko per šešias die
nas pastatys devynias operas Cle- 
velando didžiojoje miesto auditori
joje pradedant Balandžio 14 ir bai
giant 19.

Penktadienį ir šeštadienį, pasku
tines dvi tos savaitės dienas, vaidi
nimai atsibus po 
ir vakarais nuo 8

Penktadienį po 
tyta dvi trumpos 
ria Rusticana” ir 
mojoj dainuos Zinka Milanoy, Anna 
Kaskas, Doris- Doc, Frederick Ja- 
gef ir Leonard- Warren.

-Hilda Burke, Giovanni 
Richard Bonelli, Allesio 
ir Francesco Valentino.

Penktadienio vakare — 
ber of Seville”, su Bidu 
to Schipa, Salvatore Baccaloni ir 
John Brownlee.

šeštadienio popietį bus statoma 
garsioji opera “Faust”, o vakare — 
užbaigimas operos sezono su popu- 
riariška ir mylima opera “Rigolet- 
to”.

pietų nuo 2 vai. 
vai.

pietų bus pasta- 
oneros, “Cavalle- 
“Pag’iacci”. Pir

Antrojoj— 
Martine'li, 
De Paolis

“The Bar- 
Saya’o, Ti-

Publikai reikalaujant, bus pasta
tyta dvi Wagnerid operos su Kirs- 
en F.ągstad' ir Lauritz Melchior — 
’Trstan und Isolde” antradienio 
vakare. Balandžio 15, ir “Die Wal- 
kucre” ketvirtadienio vakare, Bal. 
17-

“Tristan und Isolde” dainuos dar 
šie artistai: Alexander Kipnis, Ju- 
lus Huehn, Kerstin Thorborg, ir 
Emery/# Darcy,.

“Die Walkuere” dalyvauja, prie 
Flagstad ir Melchior, dar šie: Ema
nuel List, Julius Huehn, K?r;fn 
Thorborg, Rose Bam ‘ton, Lueic.ln 
Browning ir dau;; 1

x Operų sezonas prasidės r.u 
zarto kuriniu “The Marriage of !■ 1-1 
garo”, pirmadienį, Balandžio 14. ir 
joje dainuos Bidu Sayao, Rise Ste-! 
vens, Salvatore Baccaloni, Elizabeth! 
Rethberg, John Brownlee, Ezio Pin-1 
za ir kiti žymus dainininkai. Į

Trečiadienį, Balandžio 16, bus sta-1 
tomą pirmų kartų “Daughter of the, 
Regiment”. |

Tikietai šioms visoms operoms 
galinta pirkti iš Northern Ohio Ope
ra Association, Union Bank of Com
merce, Ninth ir Euclid, Clevelande.

— siutus ir ploščius, 
kainos yra prieinamos.
tai ir topkotn.i i užsakymui pa-l 
daromi po $22.50 ir $27.50.t

Taipgi tilri gatavų rūbų vy
rams ir vaikinams. Gatavus 
topkotus gausit po $16.95 ir 
$18.95.

Kitos jų parduotuvės: 6122 
St. Clair avė. ir 156'2 Water
loo road.

Visos 
iki 7:30

Dabar
siutu

Kreipkitės į bent kurią Brazis 
■' 'i r r’ ol 'vę '’’irrjk’t j”

’ ” ima šiame nr.)

DRY CLEANING

Angliakasiai Nedirba
New York. — Nepavy- 

j kus susitarti kasyklų ope- 
j ratoriams su U. M„W. uni- 
, jos viršininkais del naujos 
i sutarties, sustojo dirbę ar

ti 400,000 angliakasių dvy- 
| likoje minkštos anglies val- 
I stijii. Tikima kad susitari- 

I |®as bus greitu laiku pa- 
■ sektas.
-' John L. Lewis pareiškė 

bi unija nesutiks prisiim
ti raidžios taikintojus tar- 

‘ Rinkanti šiame streike.
Harlan, Ky, — Augliu

mi) streike Crummies ’

jos atdaros vakarais 
vai.
laikas apsirūpinti ge
ar topkotu Velykoms.

Vyru ir Moterų. Rublis 
pertaisau

Sulyg naujausios mados

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas
Painiam ir pristatom į namus

Didžiausias pasirinkimas Naujų Pavasarinių Skrybėlių vi
sų vėliausių spalvų ir pavidalu, VYRAMS, VAIKINAMS

NAUJI PAVASARINIAI
Kaklaraiščiai

Vėliausių spalvų ir marginių
Rankų *-•:-*—
Vilnos

darbo, tvirtos, 
mišinių 2 už $1.25

Geri Marškiniai
Balti arba margi, sanforizuoti $T 
Stiprus, gerai nešiojasi.

12S3 E?st 71th Street
Ant. Leimonas, Savininkas 

’’’Eyderson 7822

Sveteriai
Vyrams Vilnoniai Sveteriai T95
Uzsimaunadi,Įvairių spalvų

Apatinukai
Gražių broadcloth spalvų 29C 
Su Gripper užsegimu.

Daugiau perkant 4 už $1.00

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius. (39)

Kelinės
I.'e’ginės arba Darbui .... 1.69 
Didelis pasirinkimas.
Stiprių medegų.

DYKAI GREEN STAMPS
iki $3.45

VYRAMS GRAŽIOS MARGOS
Kojinės

Visokių spalvų 
Gero darbo, tvirtos

su kožnu pirkiniu. DYKAI
Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

3 už 50c

THE KRAMER & REICH CO
Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025 7010 Superior Ave Atdara Vakarais

-t uwtuic vi uuuiucd pa 
w Coal Co. kasyklose | rik 
^udynie žuvo keturi Ii ' 
^nys. k0]
BetnviUn nal

tok 
per 
rėji 
dra 
savi 
tų i 
liue

JSenys.
to visoje šalyje siau- 

yti kitų streikų, kas 
’®®FDpino valdžią.

streikai yra gavk 
Sūriau mokesties, o

tarp CIO.
M savaitę jau su- 

^si dideli streikai.

Ežeru uostuoseijęly uosl“ose siekt Š V iŠ““ ,kar(l 37,00 
''hit S!* ’1’0 mene

W ‘j™ 'T'° aP“ w įį t -į?’Slos dvi salys 
į ir PR Jį nS 8tatyti ka- Rali į ėdžiuose ežeruo- vytų

Į B- lme^




