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WHERE ARE YOU GOIX 
NITE, APRIL iii!

Here is a nite you shotį 
St. George’s Auditorium. į 
fit card party for Anthony 
Buknis is to be held on į 
ing. Three organizations, a 
Name Society, the Parish (J 
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Made To Measure

»RING SU!TS ■ 221
TOPCOATS

Made to yeur individual measure 
the styles you prefer and-the patterns you like thebs

Order Now for Easter

Detroit, Mich., Bal. 2 d.— 
Ford Motor Co. automobi
lių River Rouge dirbtuvė
se C. I. O. išvedė darbinin
kus į streiką, išjudindami 
tą galingą Fordo tvirtovę, 
kuri vis neprisileido unijų 
ir nenorėjo darbininkų or
ganizacijos.

Streikerių susirėmimuo
se su policija ir į darbą ei
nančiais darbininkais de- 
sėtkai asmenų sužeista.

Streiko 
valstijos 
prižiūrėti, 
seka.

Fordo

vieton pašaukta 
milicija tvarkai 
bet jiems nesi-

Rouge ' dirbtuvė 
yra didžiausia paskira iš
dirbystė pasaulyje, nes jo
je dirba apie 86,000 darbi
ninkų.

Fordo išdirbystės turi 
$155,000.000 -šalies gynimo 
reikalams užsakymų.

'^TO TOPCOATS 16.11

BRAZIS BROS. CLOTHES j
6905 Superior Ave. <

st. Clair Ave. 15602 Waterloo l|
--------- Open Evenings till 7:30 P. JI. ---------
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Specialis Pasiūlymas Moterims f 
"HE ADDISON & SUPERIOR

DRESS SHOPPE
1302 Addison Road

ŠIUO SKELBIMU IR 39c MOTERYS GAUSU 
-erlės porą kojinių-pančiaku, keturių siūlų dirt 
kit tuojau pasinaudoti šiuo Specialiu Pasiuku
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tuviška Didelė Išdirbystė fį 
jams užtraukti Blindų (Shades) ID į 

ENETIAN BLINDS
AR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠ 

SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds 
js pasirengę Lietuviams ' patarnauti prieinama te 

STATE WINDOW SHADES 
<1. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. PeŠ*! 
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Muštynė Milwaukee 
Streike

Milwaukee, Wis. — At
kaklus susirėmimas Įvyko 
Balandžio 1 d. prie Allis- 
Chalmers dirbtuvių, ' kur 
per tris valandas vyko mu
šis tarp policijos ir strei
kuojančių darbininkų. Pa
dėtis pasidarė nesuvaldo
ma, todėl valstijos guber
natorius Įsakė uždaryt vi
są dirbtuvę, kad jon nebū
tų gabenama streiklaužiai.

Prez. Roosevelt ir val
džios atstovai bando strei
ką sutaikyt, - bet be pasek
mių. .*- l

Sulaikė Laivus; Ąšis Protestuoja
AMERIKOS IR ĄŠ5ES KRYPTIS PAAIŠ

KĖS BĖGYJE POROS MĖNESIU

Washington, Bal. 1. — Kaip dalykai nusvirs tarp 
Suv. Valstijų ir Italijos-Japonijos-Vokietijo's ąšies pa
aiškės šios vasaros laiku, gal but bėgyje 60 dienų. Hit
lerio traukinys ir Roosevelto traukinys, tėmytojai tik
rina. lekia vienas prieš kitą ir tikrai galės susikulti.

Šuv. Valstijos pagrobė 65 Vokiečių, Italų ir Danų 
laivus, esančius Amerikos uostuose, prieš ką Vokietija 
ir Italija užprotestavo.' Tų laivų prižiūrėtojai jurinin
kai suimti, viso 875, bet bus paleisti ir galės gfyžti į sa
vo šalis.

Vokietija ir Italija pridavė per savo ambasadorius 
savo protestus prieš tokį Amerikos pasielgimą, reikalau
ja kad laivai ir jų tarnautojai butų paliuosuoti.

Meksika pasekė Suv. Valstijas ir savo uostuose su
laikė eile Italijai ir Vokietijai priklausančių laivų. Pa
tirta kad tie laivai buvo ruošiami išvežti į gilumą ir nu
skandinti, išgelbėjimui nuo patekimo į rankas svetimų 
valdžių, kurios galėtų panaudoti tuos laivus kare prieš 
Vokietija ir Italiją.

Pietų Amerikos uostuose Vokiečiai ir Italai paspė
jo uždegti ir nuskandinti devynis savo laivus.

JUGOSLAVIJA ATSIMETĖ NUO AŠIES — 
LAUKIA VOKIEČIU UŽPUOLIMO

Pereitą savaitę Jugoslavijoje įvyko valdžios 
maina, kai kariuomenės vadovybė pašalino valdytoją 
princą Povilą, žuvusio Jugoslavų karaliaus brolį, kurio 
vyriausybė pasirašė sutartį su Vokietija, nusilenkdama 
Berlinui. NauT vyriausybė pastatė ant sosto žuvusio 
karaliaus jauna 17 m. amžiaus sūnų, titulu Petro H, ir 
atmetė Hitlerio įpirštą sutartį. Tuomi sutramdyta Vo
kiečiu planai užvaldyti Balkanus.

Tačiau Vokiečiai deda didžiausias pastangas grąsi- 
nimais bauginti Jugoslaviją pildyti pirmesnės valdžios 
priimtą sutartį. Iš Berlino skelbia kad visai trumpu 
laiku 'Jugoslavija busianti užpulta ir sulauks tokio liki
mo kaip sulaukė Lenkija.»

Jei Vokiečiai puls, be abejo Anglija stos Jugoslavi
jai pagalbon, kaip gelbsti Graikijai. Amerika taip pat 
teiks visą galimą pagalbą karo reikmenimis.

Jugoslavija nori pasilikti neutrali, bet tikėdama 
Vokiečių puolimo mobilizuoja visas savo jiegas.

APIE 200 Vokiečių ap
leido Ameriką ir gryžta i 
Vokietiją per Portugaliją, 
bijodami nemalonumų jei
gu Amerika stos i karą.

per-

Iš ITALIJOS eina gan
dai kad ten tarp gyvento
ju eina sumišimai del Įvy
kių Jugoslavijoje.

BRITAI SMARKIAI
SUMUŠĖ ITALUS

Britanija beveik visai su
naikino Italijos jurų galy
bę didžiausiame mūšyje Vi
duržemio jurose, kokis bu
vo nuo 1916 metų, kuomet 
prie Jutlando buvo sumuš
ta Vokiečių laivynas.

Italų karo laivyną Bri
tai išviliojo Į atvirą jurą 
vienu savo karišku laivu, 
Kovo 30 d. Kai Italų lai
vai ėmė gaudyt tą vieną 
laivą,'Britų laivynas užklu
po Italus ir smarkiai sumu
šė. Penki laivai nuskan
dinti, keli apgadinti. Trys 
Britų laivai nukentėjo.

BRITAI užėmė Erite jos 
sostinę Asmara. Eina gan
dai kad Italija gal nuspręs 
paleisti Etiopiją, išvengi
mui tolesnio Italų kareivių 

(žudymo. Britai užimdami 
Asmara apsupo apie 130,- 
000 Italų.

JAPONIJA, akivaizdoje 
Hitlerio didelio spaudimo 
stoti Į karą prieš Britus, 
pradeda ataušti jauo iro.

Jugoslavijos perversmas 
ir Amerikos smarkus ruo
šimasis Japonams nekaip 
kvepia.

THE KRAMER & REICH CO.
UJOS PAVASARINIS

ikrybelis
lesias pasirinkimas Naujų Pavasarinių Skrjw. 
ėliausių spalvų ir pavidalu, VYRAMS, VAIK&

Geri Marškin
Balti arba margi, sanforin
Stiprus, gerai nešiojasi

-1 T
Apatinukai

Gražių broadcloth spahl 
Su Gripper užsegimu.

Daugiau perkant 4 ®

VYRAMS GRAŽIOS^

Kojinės
Visokių spalvų , I*

Gero darbo, tvirtos

su kožnu pirkiniu. Qu

Čia galit iškeisti savo Stamp Books. |

’JI PAVASARINIAI

Caklaraiščiai
spalvų ir marginių Z^c 

darbo, tvirtos,
mišinių 2 už $1.25

Sveteriai
Vilnoniai Sveteriai 1’95 
nadi,Įvairių spalvų

Kelinės
arba Darbui .... 1.69 

lasinnkimas.
nedegų. iki S3.45

IŽAI GREEN STAMPS

THE » &
10 Superior Ave Atdara

Bethlehem, Pa., Plieno Streikas į

Under the watchful eyes of Pennsylvania state troopers, C.I.O. pickets, 
some of them carrying American flags, demonstrate outside the Bethle
hem, Pa., plant of the Bethlehem Steel company. Work-bound men, 
singly and in small groups, passed into the mill unmolested. The strike 
held up the production of defense materials.

Pennsylvanijos valstijos .kareiviams prižiūrint tvarką, C. L 
O. piketai, nekurie su Amerikos vėliavomis, demonstruoja prie 
Bethlehem plieno dirbtuvės, Bethlehem, Pa. Streiklaužiai ku
rie ėjo dirbti, buvo, neužkabinti. Streikas sulaikė šalies gyni
mo darbus.

LIETUVOS
BERLINO gauta žųiiųIš

kad ten gyvenantieji Lietuviai 
pabėgėliai nuo bolševikų tero
ro, pakilusia nuotaika atšven
tė Vasario 16 d. Ta proga šė
ke Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimo aktas vienoje sa
lėje. Paminėjimo kalbas sake 
įgaliotas Ministras, Pulk. 
Škirpa, Lietuvos Piliečių 
jungos pirmininkas Adv. 
Skipitis ir Dr. P. Karvelis.
to J. Vailokaitis, kaipo pasira
šęs Lietuvos valstybės nepri
klausomybės aktą, davė pa
skaitą. Vėliau buvo meninė 
dalis: choro dainos ir deklama
cijos. Iškilmių metu buvo su
giedotas Tautos Himnas.

K.
Są-
R. 
Po

LIETUVOS valstybinė kny
gų leidykla išleido J. Stalino 
knygpalaikę,. susidedančią ir 
15 puslapių. Ji vadinasi “Rau
donosios armijos ypatybės”. 
15 puslapių brošiūrėlė parduo
dama po 15 kapeikų.

Angliakasiai Nedirba
New York. — Nepavy

kus susitarti kasyklų ope
ratoriams su U. M. W. uni
jos viršininkais del naujos 
sutarties, sustojo dirbę ar
ti 400,000 angliakasių dvy
likoje minkštos anglies val
stijų. Tikima kad susitari
mas bus greitu laiku pa
siektas.

John L. Lewis pareiškė 
kad unija nesutiks prisiim
ti valdžios taikintojus tar
pininkauti šiame streike.

Harlan, Ky. — Anglia
kasių streike Crummies 
Creek Coal Co. kasyklose 
susišaudyme žuvo keturi 
asmenys.

Be to visoje šalyje siau
čia eilė kitų streikų, kas 
labai surūpino valdžią.

Vieni streikai yra gavi
mui daugiau mokesties, o 
kiti tik tąsynė tarp CIO. 
ir ADF.

Pereitą savaitę jau su
taikyta šeši dideli streikai.

KOMUNISTAI Jugosla- 
joj, kaip ir visame pasau
lyje, gelbsti Hitleriui, nors 
jaučia kad Rusija gaus nuo 
Vokiečių pliekti.

Kai Jugoslavijoje Įvyko 
atsimetimas nuo Vokiečių, 
Belgrade komunistai su
rengė demonstraciją ir mė
tė plakatus smerkiančius 
valdžios rėmimą “imperia
listinės Anglijos”. Kai pa- 

į sjrašė sutartį su Hitleriu, 
tada komunistai tylėjo.

BROWDER, komunistų 
partijos sekretorius Ame-j 
rikoje, išgabentas į federa-į 
lį kalėjimą surakintas ran
kom su nigeriu, kitu krimi
nalistu. Kaip tik ir pritiko 
tokia pora, nes komunistai 
per eilę pastarų metų no
rėjo padaryti negrus savo 
draugais ir pagauti juos į 
savo partiją, kad pagelbė
tų sukelti Amerikoje revo
liuciją.

Vežamas Kalėiiman

JAPONŲ atstovas užsie
nių reikalų ministras Mat
suoka atvažiavo i Maskvą, 
ten gavo šaltą priėmimą, 
nes Rusija nežino ko grieb
tis. Nuvažiavo Į Berliną 
pas Hitlerį, ten Hitlerį ra
do susimaišiusį, nes Jugo
slavai atmetė sutartį su 
Vokietija. Nuvažiavęs Į 
Romą rado ir Mussolini la
bai susigraužusį, nes tą 
naktį Britai smarkiai su
mušė Italų laivyną, žuvo 
penki Italų karo laivai.

Prastą įspūdį gavo Mat
suoka pas savo kamarotus, 
kurie kursto Japoniją pra
dėt karą prieš Britus ir S. 
Valstijas Tolimuose Rytuo
se, žadėdami gelbėt....

Popiežius, kaip praneša 
iš Vatikano, nutarė nelai- 
kyt Velykų mišių Šv. Pet
ro katedroj ir neteiks 
lykinio palaiminimo iš 
katedros balkono, delei 
ro sąlygų.

Ve- 
tos 
ka-

Orlaivių gamyba trukdo
si, kaip praneša Glenn L. 
Martin lėktuvų išdirbystė, 
delei stokos nekuriu būtinų 
rnedegų. Gamyba sutruk
dyta 25 nuoš. kiek tikru
moje galėtų eiti. Ta kom
panija galėtų paimti dar 
•3,000 darbininkų prie da
bartinių 17,000, bet negali 
imti neturėdama pakanka
mai rnedegų darbams.

GELBĖS KARIAU
JANČIOMS ŠALIMS

Washington, Bal. 1 d. — 
Prez. Roosevelt davė grie
žtą atsakymą ąšies valsty
bėms, kurios protestuoja 
del Amerikos pagrobimo 
jų laivų esančių Amerikos 
vandenuose, patiekd amas 
karo reikmenų užsakymų 
už $1,080,000,000, kurių da
lis eis kariaujančios 
diktatorius šalims.

JUGOSLAVIJA svarsto 
paskelbti neutrališkumą ir 
nori laikytis nuošaliai Eu
ropos karo, panašai kaip 
Turkija ir Rusija.

LIETUVON vis dažniau at
važiuoja naujosios “kultūros”, 
atstovų. L— 
rengta, kaip 
bia, “didelis 
ras”, šiame 
kare Minsko 
skaitė savo 
lauš” Stalino

Štai Kaune buvo su- 
laikraščiai skel- 

literaturos vaka- 
“literaturos” va
žy d ų rašytojai 

kurinius ' “genia- 
garbei.

prieš

$75,- 
kitų

Kongresas paskyrė 
000,000 kareivinių ir 
kariuomenės reikalams pa
talpų statymui. $22,500,- 
000 jaunimo lavinimui ša
lies gynimo industrijų rei
kalingiems amatininkams.

PLIENO užsakymai ša
lies gynimo reikalams ky
la gana smarkiai ir kompa
nijos pradeda apsiriboti 
priimti daugiau užsakymų 
šių metų bėgiu.

Didžiųjų Ežerų uostuose 
vėl bus statydinama karo 
laivai. 124 metai atgal, po 
S. Valstijų paskutinio karo 
su Britanija, šios dvi šalys 
sutarė taikiai sugyventi ir 
įvedė draudimą statyti ka
ro laivus Didžiuose ežeruo-

ORLAIVIŲ indu s t r ij a 
pasiryžusiai darbuojasi pa
siekti lėktuvų gamybą iki 
37,000 bėgyje sekančių 18 
mėnesių. Ta produkcija 
apims tris bilijonus dolarių.

PRANCŪZIJA kiek iš
gali rūpinasi 6,700 žydų iš
vytų iš Vokietijos pereitą 
metą.

Earl Browder (left) shown leaving 
for Atlanta, Ga., en route to the 
federal penitentiary, where he is 
scheduled to serve a four-year sen
tence for passport fraud. Right: 
Robert Minor, who succeeds him as 
secretary of the Communist party.

Amerikos komunistų vadas 
Earl Browder (kairėje) išve
žamas į Atlanta, Ga., federalį 
kalėjimą, kur nuteistas ketu
riems metams už klastavimą 
pasportų. šalia jo matosi Ro
bert Minos, kuris užims jo vie
tą kaipo komunistų partijos 
sekretorius.

v

Kariuomenės reikalams 
statybos darbuose, kur nė
ra p'ana uniiistų amatinin
kų, a.-ijų viršininkai pra
dėjo begėdiškai išnaudoti 
neunijistus darbininkus — 
jie pavelija neunijistams 
dirbti tuose darbuose, ren
ka iš jų unijistines duokles, 
bet nepriima į unijas ir ne
duoda jokių kitų unijinių 
teisių nei privilegijų.

ANGLŲ karo lėktuvai 
Bal. 1 d. padarė užpuolimą 
ant Vokiečių miesto Mann
heim, ji baisiai sunaikin
dami. Britai prižadėjo ir 
daugiau tokių atsilyginimų 
Vokiečiams už jų pirmes- 
nius užpuolimus Anglijos 
miestų.

Britai pradėjo naudoti 
naujas plačiai naikinančias 
bombas.

VOKIEČIAI siunčia dar 
200,000 savo kareivių Į Bul
gariją, tuomi labiau apsup
dami Jugoslaviją.

Prez. Roosevelt padrąsi
no Jugoslavijos jauną ka
ralių Petrą 
telegramą ir ragindamas 
kovoti prieš demokratijos 
priešus.

pasiųsdamas

Japonijos Ministras pas Hitlerį Berline

This radiophoto from Berlin shows Adolf Hitler greeting Japanese 
Foreign Minister Matsuoka. They discussed questions confronting the 
Rome-Berlin-Tokyo axis. Picture shows Hitler introducing the foreign 
minister to the crowds. Matsuoka is at the left, then Hitler and Am
bassador Hiroshioshima.

šis vaizdas parodo Hitlerį su Japonijos užsienių reikalų mi
nistru Matsuoka Berime. Jie apkalbėjo Romos-,Berlino-Tokio 
ąšies reikalus. Matsuoka stovi pakėlęs skrybėlę. Kitoje pusė
je Hitlerio stovi Japonijos ambasadorius Berline.

LIETUVOJE, kaip rašo pa
čių komunistų spauda, “šiuo 
laiku važiuoti traukiniu nema
žas vargas, nes visi vagonai 
užsikimšę”. O plentais dar 
blogiau. “Mažiausias sniegas, 
mažiausias pustymas trukdo 
susisiekimą plentais. O vien 
del to kad plentų valdyba ne
moka sutaisyti sniegui valyti 
mašinų”. Tenka priminti kad 
vyriausiu Lietuvos kelių virši
ninku paskirtas svetimas gai
valas, “tovarišč” Lochmatov.

JAU BUVO rašyta kad oku
puotoje Lietuvoje kilo gaisrai 
keliuose fabrikuose. Dabar bol
ševikai apsigavo naują arkliu
ką darbininkams dar labiau iš
naudoti. Būtent, darbininkai 
verčiami dirbti sekmadieniais 
ir paaukoti kelių dienų uždar
bį sudegusių fabrikų nuosto
liams padengti. Girdi, tuo bu
ri u busią geriausia prisidėta 
prie kovos su “liaudies prie
šais”.

KIEK
Lietuvoje 
mašinėlė

DABAR okupuotoje 
kainuoja rašomoji 

patiriame iš skelbi
mo išspausdinto Tarybų Lietu
voje. Už vartotą mašinėlę rei
kalaujama net 2,000 rublių. 
Savo laiku tokia mašinėlė 
tuvoje kainavo nauja 400

Lie- 
litų.

PRAeJO 23 metai
ševikų viešpatavimo

bol-nuo 
sovietų 

Rusijoje ir maskolių pavergto
se šalyse, o dabar tiktai susi
prasta kad suvalstybintų ir ki
tokių įmonių truto negalima 
vaginėti. Sovietų Lietuvos L i- 
kraščiai išspausdino M. Kali
nino “ukazą”, kuriuo draudžia
ma “išmėtyti” tokių įmonių 
turtą. Tai esąs “užmaskuotas 
socialistinės nuosavybės išgro
bimas”, todėl dabar visi tokie 
turto vaginėjimai busią griež
tai baudžiami.



TUBELIENĖ PITTSBURGHE SUSIRGO

(Iš Musų Laikraščių)

Jo

DIRBTUVES

prakti nigerą

M
mirė 
Pa.

geras 
išėjęs,

Girardville, Pa. 
Margaret, 15 m.
7, New Britain,

katalikų dien- 
administrato- 

gimęs Ameri- 
iš čia gimu-

pa
tu

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

>34 Michigan Av. Dayton, 0,

i

Pervers- 
be kraujo pra-

dakta- 
ir ne-

prigė- 
Sausio 

Rio de Janeiro, Brazi-

ridoje, ir štai parodo savo lai
mikį. Bačiunas praleido kele
tą savaičių Floridoje, su savo 
ponia.

Hollywood, Floridoj, buvo su- į

Ameriko- 
J.O. 
Ko- 
Pa-

Seventeen-year-old King Peter of 
Jugoslavia, who assumed power 
from his pro-Nazi ministers, and 
ascended the throne in a bloodless 
coup d’etat. »

Jugoslavijos karalius Petras, 
17 metų amžiaus, užėmė val
džią pastumdamas į šalį pro- 
naziškus ministerius. P_.----
mas padaryta 
liejimo

Musų žinomas tautinis vei
kėjas Juozas J. Bačiunas, Ta
bor Farm savininkas, iš Sodus, 

dieną, vakare, Pa- Mich., dalyvavo žuvavime Flo- 
įvyko užkandis

šalies
Knudsen
mų _ komisijoje kad iki šiol S. didelį peilį, užsilipo ant dvię-

Pasipriešini- 
Lietuvoje vyksta 

iki musų šalis iš-

rengta Tropical Fiesta, tarp GAUBIENĖ Anelė (Ritmetai- 
tos Fiestos teisėjų buvo pa-

gynimo direktorius c MONTEVIDEO, .Urugvajus 
pareiškė Atstovų Ru-' Antanas Petronis pasiėmęs

PENNA ŪKIAI

F

PEABODY, MASS.

6

Areštuotas Nazis

R

taf 
ge 
mi

.3
SI

sek
inio

ke/ 
pat 
ja: 
Li

F^i,taisius

apskrityje turi di- 
girias. Pernai iš

kad gali pati save 
nors skaitosi in- 

valstija.
Jonas .1. Nienius.

•PER ■ METUS suhaudojama 
465 'milijonų svarų cukraus 'iš- 
dirbimui saldžių gėrimų ‘ šioje 
šalyje.ž.'

pa 
je,.

Kiti nors turi čia savo 
bet išleisti į kariuome- 
tokio pokilio. Paškevi- 

tėvai gyvena Lietuvoje,

PENNSYLVANIJOJE

v-

^PITTSBURGH

J TU3EL1ENĖ NETI
KTAI SUSIRGO PO 

' DV1UJU PRAKAL-
(■
' L:

,‘a Tūbelienė, atlaikius 
prakalbas, Pittsburghe

ir: iDi o resne, staiga' - susirgo 
lanKyda: la Pittsburgho Uni
versitetą Balandžio 1 d. Pa
imt;: k letui dienų ligoninėn, 

vėl tęš . prakalbu 
i '

itts-l turghi6čiši. sujudo ren-
. p'-ie priėmimo Lietuvos 

Į^zide to Ą. Smetonos, kuris 
mĮ atyykš čia ’apie BalancĮžio 
mLaigą. .
feDeb " ito nuspręsta nerehgti 
Yfrtąuto Beliajatis Tautiškų 
StJkių vakaro, kas turėjo išpul
ti’B. 1 28 ar 29. Rep.

SE

P
Ca

9

L gro 
va it 
ei j o 
siui 
tuv

Ska

Viet
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Vėl Atvažiuos Dainuoti
I

. / . Vasiliauskas

Čenzo surinktos žinios 
kad Pennsylvania dar 
169,927 ukius 1940 me- 
1930 metais turėjo 172,- 

ukių. Vėrtė tų ūkių yra 
ūkių

rodo 
rėjo 
tais. 
419
$864,199.795. 1930 m.
vertė siekė $Ų203,017,645.

Bendrai imant vienos ūkės 
vertė išpuola $5,113, arba po 
$59.22 akras. ■

Pennsylvania valstija gauna 
iš žemės vieną iš geriausių ga- 
solinų orlaiviams, gerą aliejų 
mašinoms tepti, visokios ang
lies, geležies rudps, 'turi gerų 
girių dar tris milijonus akrų ir 
du ^milijonus akrų jau vadina
mų brūzgais.*

Lancaster apskrityje; turi 
35.000 akrų dirvų, kur užau
gina 40 milijonų svarų gero ta
bako už šešis milijonus dola- 
nių kasmet.

Somerset 
deles klebo
klevų sulos padarė 4h,145 ga
lionus sirupo ir 55,100 svarų 
cukraus. ,

Arklių ir mulų skaičius su
mažėjo šioje. valstijoje visu 
ketvirtdaliu, bet ukėse trakto
riai užėmė jų vietas.-

Pernai valstijoje melžiamųAme ikos Lietuvių Artistų 
Ųraųg. a įsikūrė Pittsburghe 
su -timi skleisti Lietuviška 

, . \ ...... . . - dr; ,ą -.r muziką čia laisvoje sa
lyje, nes musų mylimoje tėvy
nėje Lietuvoje tą uždraudė.

Taigi? Pittsburghe rengiama 
du didžiuliai koncertai, vienas 

-iįjtenHr.dienio vak., Balandžio 
žo nuo 8 vai., Conroy High 

1308

Mask'

J. A. Daugminas

mi-

Kokiomis Klastomis > 
Okupacijos, — Preside 

Viliojamas Pasirz 
Barbariškie

Musų Pažystamas
Žuvininkas

(Telefonu Dirvai iš 'Pittsburgho)

PITTSBURGH, Pa. — Ponia Jadvyga Tubelienė atlaikė 
Pittsburghe prakalbas Kovo 30 d., ir Duquesne, Pa., Kovo 31 d. 
Bet Balandžio 1 d. lankydama Pittsburgho Universitetą, kur; 
randasi'Lietuvių kambarys, viešnia staiga susirgo ir del to su-: 
sikliudė jos tolesnis prakalbų maršrutas.

Ji paimta keletui dienų McGee ligoninę. Sustiprėjus svei
katoje, už pores savaičių pradės savo prakalbų maršrutą nusta- : 
tyta tvarka.

Jos prakalbos įvyks sekančiose kolonijose:
AKRON, Ohio; CLEVELAND, Ohio; DETROIT, Mich.;

GRAND RAPIDS, Mich.; CHICAGO, Ill. ir kitose 
Vakarinėse kolonijose.

Prakalbų rengimo komitetai palaukit savaitę laiko, bus 
nešta kada vėl galėsit užimti sales prakalboms.

PREZIDENTAS SMETONA GRAŽIAI 
PRIIMTAS WASHINGTONE

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

pra-

(Pabaiga iš pereito nr.) 
LIETUVOS UŽPUOLIMĄ 
Kai sugryžęs p. Merkys i] 

nešė ką girdėjęs Maskvoje, 
plito Kaune klaikus nerir 

• tiesiog nusiminimas, kaip 
toliau. Birželio 15 d. labai; 
sti rytą pagaliau buvo žin 
trys garsieji Sovietų reikal 
mai Lietuvai. Jų prasmė 
Ida: atsižadėti nepriklauso 
bes ir....Sovietintis!’ M 
vos ultimatumas duoda vyi 
sybei laiko tik kelias valau 
Jeigu ji neigiamai atsakytų 
suprask, karine jėga bus į 
dytas Maskvos puolimas, 
viename reikalavime pasai 
jog raudonosios armijos, be 
esančių Lietuvoje įgulų, 
įvesta tiek, kiek reikėsią, 
riausybė svarsto ultimati 
sutikti ar nesutikti, prieš 
Maskvos smurtui ar jam i 
leisti. Prezidentas, neįv< 
išvesti Ministrų Taryboje 
nusistatymo atmesti reiks 
mus ir pasipriešinti jiems ; 
lu, tą pačią dieną pasiima 
stogų, palikęs įgaliojimą 
pirm. Merkiui. Prezidentą: 
vo linkęs sutikti su vienu 
kalavimu, ir tai sutikti 1 
nai: sudaryti naują min 
tarybą, kuri butų ne tik J 

' vai, bet ir Kaunui priin 
Min. Pirmininkas.-ir kariu 
nės vadovybė, del tam. 
motyvų, su dauguma nitui 

, nerado galima ginklu prieši 
Davus teigiamų ultimatumu 
sakymą, sakoma, buvęs p 
mėtas ir vyriausybės prote: 
jog Maskvos reikalavimai į 
štarauja sutarčiai, jog pas 

į . šytais 1939 m. rudenį, ir Li 
vos konstitucijai.

I Tačiau vyriausybė, sutik 
į revolverio grasoma, su ultim: 

mu, nusižengė konstitucijai, 
niekam nėra leista geruoju, 
sipriešinus, atsižadėti Lietu 

į suverenumo. Ir formaliu 
žvilgiu toks vyriausybės ak 
yra visiškai neteisėtas, tei 
kai bevertis, nes jam tr 

! ■ Prezidento ir Seimo pritari) 
Maskva žinojo tą juridinį a 
defektą, dėlto jos spaudimu

| reta žut-but grąžinti Prezid
tą iš atostogų ir prievarta 

’■ gauti iš jo reikalingą para
Kai nepasisekė grąžinti, Ma 
va vertė Min. Pirmininką 
liau laužyti konstituciją. J 

[ denį 1939 m. ji reikalavo, k 
Seimas patvirtintų vyriausyt 

| priimtą sutartį, nes tiktai 1 
kiu patvirtinimu ji esama i 
velkama teisine forma. Seim

I šiaip taip galėjo tai padary
nes anoji sutartis dar mai 

į tepažeidė Lietuvos savistovyl
Dabar Sovietai nesidomėjo S 

į ‘ mo valia, nesidomėjo tur b 
dėlto, kad bijojo, jog Seimas g 

į li atmesti vyriausybės žy 
kaip griežtai prieštarauja! 
konstitucijai. Taigi Sovie 

į valdovai per Dekanozovą ei
mažiausia pasipriešinimo lir

Į me: verčia nukamuotą, beve
sąmonės netekusį, min. pir 
Merkį paskirti Ministru pin 
ninku ir jo pavaduotoju du b 
šėriku, o patį Merkį priver 
atsistatydinti. Tai banditišl 

Į smurtas! Konstitucija reil
' Jauja, kad min. pirminiai

teiktų savo atsistatydinimą i 
publikos prezidentui, kad ir i 
stogaujančiam, o ne keturii 
vėjams. Antra vertus, min. 
mininkas, eidamas prezide 
pareigas, turėtų teisės (ir 
dar klausimas, kaip ir k

BARONAS Jonas, 59 m., mirė:«JANIUAS Felran, pusamžis, 
Kovo 16, Detroit, Mich. — | 
Gulbiniškių k., Pilviškių p., 
Vilkaviškio aps. Amerikoje 
išgyveno 39 metus.

PETRAITIS Jurgis, 48 m., mi
rė Kovo 22, Detroit, Mich.
— šiauliškių k., Prienų par., 
Marijampolės ap. 
je išgyveno 28 m.

GAJAUSKAS Petras,
vo 16, Aliquippa,
ėjo iš Kauno rėdybos.

SIDABRĄ (Silver) Jonas,
rė Kovo 23, Moundsville, W.
Va. — Paėjo iš Vilniaus.
Amerikoje išgyveno 34 m.

SLEŽAIČIUTĖ Katrė, 67 m., 
mirė Clevelande Kovo 22 d. 
Paėjo iš Pasvalio m. Ame
rikoje išgyveno 33 metus.

MEŠKAUSKAS Povilas, 67 m.
mirė Kovo 26, Clevelande. —
Kupiškio par., Piriogių km.
Amerikoje išgyveno 34 m.

KAITIS Jonas, 48 m., mirė Ho
nolulu Salose, U. S. karo lai
vyno tarnyboje. Paėjo iš 
Plymouth, Pa., kur buvo gi- 

] męs.
ŠMULKŠTYS Vincas, 57 me

tų, užmuštas anglių butlege- 
rinėj skylėj Kovo men., Mi
nersville, Pa.

KATILIUS Vincas, 60 metų,
, mirė Kovo 10, Chicagoje. —

Marijampolės ap. Amerikoj 
išgyveno 42 metus.

DALABAUSKAITĖ Elena, 45
metų, mirė Kovo mėn., Chi- 
cagoj. — Panevėžio ap., Va
balninku p., Švylių k. Ame
rikoje išgyveno 37 metus.

MARKŪNAS Klemensas, pus
amžis, mirė Kovo 11, Chica
goje. — Šiaulių ap., Joniškio 
p., Kuisių k. Amerikoje iš
gyveno 41 m.

Pustienės, Lietuvių draugijos 
valdybos ir kitų. Iš New-Yor- 
ko iki Washingtono p. Preziden
tą palydėjo p. Klinga.

‘Stotyje matėsi pora vietinės 
spaudos laikraščių koresponden- 
tų su kuriais p. Prezidentas ma
lonėjo pakalbėti.

Laukiant didžiojo svečio Pa
siuntinybė Washingtone pasi
puošė Lietuvos tautine vėliava.

Sekančios dienos Washing
ton© spaudoje tilpo p. Preziden
to atvaizdas su statinkamais 
aprašymais. “Washington Post’’ 
Kovo mėn. 24 d. tarp kita pa
žymėjo p. Prezidento posakius:1 
“Tikėjimas yra didelė jėga. 
Aš esu įsitikinęs, kad Lietuva 
vėl bus laisva, 
mas pačioje 
ir tęsis tol, 
silaisvins.”

Atvykimo 
siuntiny bėję
šiauresniame ratelyje, kuriame 
matėsi ir kitų Pabaltės valsty
bių bei vietinių Lietuvių drau
gijų atstovai.

Antrą dieną po atvykimo į 
WašhingtoriA, antradienį, Kovo skirtas ir p. Bačiunas. 
mėn. 25 d. 4 vai. p. p. Prezi-, ~ 
dent-as suteikė žurnalistams in
terview. Be vietos žurnalistų 
dalyvavo svarbiausią Spaudos] 
Agentūrų atstovai. Su kores
pondentais P. Prezidentas malo
nėjo praleiti daugiau pusės va
landos atsakinėdamas į juos do
minančius klausymus. L. Sp. ž.

P. Respublikos Prezidentas. 
P. Antanas Smetona, Kovo 23 
d., 6.30 vai. vakare su Ponia at
vyko į Washingtona. P. Prezi
dentą su Ponia pasitiko Balti- 
morėje Lietuvos Įgaliotas Mi
nistras Suvienytos Amerikos 
Valstijom, P. P. žadeikis, spe
cialiai' ten anksčiau nuvykęs 
pasitikti aukštųjų svečių. Ten 
pat, Baltimorėje, ant greitųjų 

' patyrę apie pravažiuojantį p. 
Prezidentą, susirinko būrys 

kžirvių buvo 923,000, vištų pei vjet]-njL] Lietuvių pasitikti ir 
Numatytu laiku, 

Washingtono stotyje, laukė di
dokas būrys vietos Lietuvių.

Stotyje matėsi, tarp kita, 
sekanti asmenys: p. žadeikie- 
nė su dukrele, Pasiuntinybės 
personalas, Latvijos Įgaliotas 
Ministras p. Bilmanis su ponia 
ir Pasiuntinybės personalu, bu
vęs Latvijos. įgaliotas minis
tras Lietuvai, p. Ekis su po
nia ir sunumi, Estijos buvęs 
Užsienių Reikalų ministras, p. 
Pusta su ponia ir' sunumi, bu
vęs Amerikos senatorius King 
of Utah, Liėtuvių ‘ Draugijos 
Washingtone valdyba bei di
džiuma draugijos narių su pir
mininku, p. Supeniu, kųn. Gie
dra, p. Kizečiute ir kitais pry- 
šakyje, Amerikos-Baltijos dr- 
gijos vadovybė ir eilė kitų, vi
sa apie 60 asmenų. Stotyje p. 
Prezidentienei įteikta gėlių: p. 
žadeikaitės, p. Biemanienės, p.

-ufii&kyk’os auditoriume,
-oiįjge. St.,1 N. S.

Antras koncertas įvyks 
madienį, Balandžio 27 d.,
8 vai. vakare, Lietuvių Pilie
čių salėje, 1723 Jane St., S. S.

’. Koncerte- dalyvaus vietinės- 
'meno spėkos ir visiems gerai 

~~ .Žjjįftmąs "žymus TjieTuvis> (daini
ninkas Aleksandras Vasiliaus- 
.kas iš Brooklyn, N. Y., kuris 
Pittsburghiečiams yra gerai 
žinomas ir pamylėtas.
< Todėl Pittsburgho ir apielin
kės Lietuviai nepamirškit tų 
dviejų dienų.

Šių parengimų dalis pelno 
bus skiriama Lietuvos gelbėji
mo reikalams.

Rengimo Komisija.

APMUŠĖ DUKTERĮ. Albi
na Brazauskienė, 46 m., kaip 
paduoda Pittsburgh Press, sa
vininkė krautuvės 1811 Merri
man st., atsidūrė teisme už su
mušimą savo dukters, Onos, 21 
m. amžiaus. Duktė taip skau
džiai Sumušta -pasiskundė po- 

'■ licijai. Laikraštyje tilpo net 
Onos atvaizdas su plikais pe
čiais, parodančiais "užgavimus.

< • ? ,^* !« * * •
i r< /T . • (< C 4 i■. , 4 '

DU ŽUVO. Emlenton, Pa.
Quake, Stątįe Oil Refinery 

Corp, aliejaus apdirbimč įstaL 
goįe ištikus sprogimui užmuš- 
,ta du darbininkai, vienas su

žeista. ,

ŠELPIAMŲJŲ i ^bedarbių ir 
. ją šeimų skaičius Pennsylvani- 
joje nuolat mažėja, darbams 
gerėjant. Kas 
gauną darbus.

Šios savaitės 
tiktai .135,382 
bylų.

20 milijonų. pasveikinti.
Bulvės, kviečiai užima vis di

desnį akrų plotą.
Ji yra -turtinga mineralais, 

ežerais, upėmis, dideliais klo
niais ir aukštais kalnais.

ši valstija yra jau pasiekus 
to laipsnio 
išsimaitinti, 
dūstrialine

SMULKIOS ŽINIOS. Dar
bai pas mus eina silpnai, ran
dasi daug bedarbių.

Jokūbas Rumševičius turėjo 
sunkią operaciją, sirgo neišgy
doma vidurių liga. Po opera
cijos gulėdamas lovoje berū
kydamas cigaretą padegė lovą 
ir pats labai apdegė. Kovo 7 
d. jis mirė, palaidotas Kovo 10 
d., laisvose kapinėse, bet su 
bažnytinėmis apeigomis.

Sekanti jaunuoliai tapo pa
imti į kariuomenę: P. Vaitkun- 
skas, J. Petkevičius, B. Balkus, 
Stasys Paškevičius.

Paškevičiui draugai surengė 
išleistuvių pokilį, dalyvavo di
delis draugų buris, kurie sutei
kė jam piniginę dovaną, apie 
$90. 
tėvus, 
ne be 
čiaus
jis čia turi tik giminių ir arti
mus draugus, kurie surengė 
jam tokias puošnias išleistu-' 
ves. Jis yra draugiškas ir vi
sų mylimas. Linkime jam ge
riausio pasisekimo Dėdės Ša
mo tarnyboje. Draugas.

savaitę šimtais

bėgiu jau liko 
pašaipu ėmimo

ir
Dr. M. Zapp, chief Nazi 'propa

gandist in the U. S:, after arrest in 
New York by federal agents. He 
is changed with failure to register 
properly as foreign agcrit.

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias 
pohulihrns Lietuvių laikraštis
Arrerilcoje, elnh 55-ti - metai. 
Leidžia Lietuvių Spaudos Ben- 
drpvf v. ■. Ka iną.. mętams $2.50.

^matymui, dykai.

,193 Gržuid.-.Street 
,r 'Brooklyn, N. Y. 
•FV,A * >

Dr. ,M. Zapp, nazių vyriau
sias propagandos vedėjas Suv. 
Valstijose, po areštavimo New 
Yorke. Jis kaltinamas neuž- 
sircgistrąvimu kaipo kitos ša
lies , 'agentas,', \kaip įstatymas 
reiki

&

NORINTIEMS APSI
LANKYT SOSTINĖJ

Vladas Mučinskas, žinomas 
turizmo organizatorius, buvęs 
Švedų Amerikos Linijos Lietu
vių skyriaus vedėjas, anksčiau 
dirbęs Vienybės administraci
joje, gerai žinomas Lietuvoje 
ir Amerikos Lietuviams spau
dos bendradarbis, prasidėjus 
dabartiniam Europos karui, tu
rėjo apleisti turizmo organi
zavimo darbą, rodė filmas duo
damas paskaitas apie Pataitės 
ir Skandinavijos valstybes.

Neturėdamas pastovaus už- 
siė nimo užsiregistravo Civil 
Service Commission, Washing
ton, D. C. Federalės valdžios 
ko. aisijonierius jį, kaipo paty
rus.} turizmo organizatorių pa
kvietė užimti tarnybą War De- 
partmente, Transportation di
vision, Finance ofise, Washin
gton, D. C. Jis nuo Sausio m. 
eina šias atsakomingas parei
gas.

Amerikos sostinė vasaros 
metu yra lankoma pavienių as
menų ir ekskursijomis. Atvy
kimui tinkamu laiku kada bu
na kas nepaprasto reikalinga 
sužinoti išanksto. Atvykus rei
kalinga žinoti kur ką įdomaus 
lankyti, kur apsistoti už priei
namą kainą, bendrai kad kelio
nė butų ekonomiška ir įdorni. 
'Siame reikale patarnaus Vla
das Mučinskas. —

Interesuoti šia kelione gali 
kreiptis laišku ir šios informa
cijos bus suteiktos . smulkme
niškai. Gaima rašyti Angliš
kai arba Lietuviškai: Mr. Wal
ter F. Munch, 1263 Evarts St. 
N. W., Washington, D. C. t

P. S. Prie laiško įdėkit paš
to ženklą atsakymui.

tė), pusamžė, mirė Kovo 11, 
Chicagoje. — Biržų ap., Ku-_ 
pikio p., Maugurų k. Ame
rikoje išgyveno 42 metus.

i MILERIS Pranas, 51 m., mirė 
Kovo 10, Jacksonville, Ill.

VALDŽIA PARĖMĖ
784

E. ST. LOUIS, Ill. — Pranas 
Kurelaitis ištarnavęs keturis 

metus policijos departamente 
dabar perėjo į aviacijos kole
giją. kur lavinama S. V. armi
jos lakūnai.

PRAKALBOS ATIDĖTOS
Jadvygai Tubelienei Pitts- 

burghe susirgus, jos prakalbos 
rengtos Bal. 5 atidėtos ant po
ros savaičių vėliau.

.... . NUSIŽUDĖ. Akrone nusi-
V. iždas yra jau išdavęs virš jų aukštų namo ir pradėjo pei-! žudė tūla Smerdal, 41 m. am- 
du Julijonus dolarių parėmimui }ju savo kūną badyti. Kuomet j žiaus Austrė, bijodama kad ji 
784 dirbtuvių, kurios užsiima gatvėje susirinko daug žmonių 
gaminimu šalies gynimo reik- Petronis šoko į gatvę ir užsi
menu, bet pačios neturėjo ka- mušė. To priežastis — pami- 
pitalo savo dirbtuves paver- šimas. 
sti j tam tikslui reikalingas 
išdirbysteš.

Iš to dirbtuvių skaičiaus 
302 dirbtuves operuoja pati 
valdžia, kitos 421 yra priva- 
tiškai operuojamos. Iš tos su
mos valdžia yra davus $171,- 
000,000 Britų 
karo reikmenų dirbtuvėms.

° GEORGETOWN, Ill. — Ko
vo 22 d. čia pasimirė Tarnas 

Gudauskas, 67 m., pirmiau bu
vęs Westvilles miesto mayoru. 
® CHICAGO, Ill. — Kovo 28 d.

Loretto ligoninėje širdies Ii- 
operuojamoms > mir€ K,™' 3°"as K Kloris' 

Jisai yra buvęs 
raščio Draugo 
rium. Jis buvo 
koje, pirmutinis 
siu Lietuvių kunigas, pernai 
metą minėjęs 25 metus kuni
gavimo.
® BROOKLYN, N. Y. — Dai

nininkė Barbora Darlys, iš 
j Chicagos, dabar gyvenanti New 
' Yorke, sutiko nuvažiuoti į Ka
nadą koncertuoti Lietuviams, 
pavaduodama susirgusią dai
nininkę Jonę Žukauskaitę, ku
ri turėjo dainuoti Montreale, 
Kovo 30 d.

—Kovo 23 d. įvyko metinis 
Sandaros banketas, kuriame 
dalyvavo apie 400 svečių, kiti 
buvo net iš tolesnių kolonijų.

—Domininkas ir Kazė Ave
liai, seni Chicagos gyventojai, 
abu po 60 metų amžiaus, veik 
sykiu mirė. Pirmiau numirė 
žmona, o už pusantros valan
dos vėliau ją pasekė vyras.

—George Simms-šimkus už
sinuodijo automobilio dujomis. 
Prieš pora savaičių jis gryžo 
iš 'Kalifornijos.

gali būti deportuota atgal Eu
ropon. Ji Atvyko j Ameriką 
svetimu pasportu 1924 m. Čia 
ištekėjo už Amerikos piliečio, 
su juo turėjo du vaiku.

LIETUVIS GYDYTOJAS. Iš 
Clevelando j Akroną persikėlė 
Dr. P. Palšis, apsigyveno Ca
nal Fulton priemiestyje. Jo 
ofisas randasi prie katalikiškos 
bažnyčios. Tame miestelyje 
Dr. Palšis yra vienatinis gydy
tojas, taigi turi 
ką.

Dr. Palšis yra 
ras, čia mokslus
pakeitęs savo pavardės i kokią 
svetimtautišką. Apielinkės gy
ventojai džiaugiasi turėdami 
gerą gydytoją. Toje apielin- 
kčje yra vienas Lietuvis ūki
ninkas, Petras Sideris, Akrono 
Lietuviams žinomas, jis savo 
produktus atveža į miestą.

Iš Akrono į Canal Fulton nu
važiuoti lengva, nuo busų sto
ties kelias Manchester Rd.

T. Stelmokas lankėsi pas J. 
Noreikus, jų ukėje prie Medi
na.

J. Stukas su žmona buvo nu
važiavę aplankyti farmerius S. 
Prospaliauskus prie Loyal Oak.

Nelaimė patiko p. Overienę, 
jai automobiliu važiuojant ki
tas automobilis i ją įlėkė, labai 
ją sužalojo, ji randasi ligoni
nėje. Jos vyras Pranas kiek 
mažiau tapo užgautas, ligoni
nėn jam nereikėjo pasiduoti.

Kalnas.

r.iirė Kovo 6, Chicagoje. — 
Amerikoj išgyveno 39 metų.

AN DRAUSK AS Juozas, 68 m. 
mirė Kovo mėn., Waukegan, 
Ill.

BUDRAITIS Benediktas, mirė 
Kovo mėn.,

MOKUNAITĖ 
mirė Kovo 
Conn.

EOVECKAS Juozas, seno am
žiaus, mirė Kovo mėn., Brid
geport, Conn.

LINČIENĖ Karolina (Arbačau- 
skaitė), mirė Vasario 20 d., 
Scranton, Pa.

GEGUŽIENĖ Anelė, mirė Ko
vo 5, Luzerne, Pa.

ŠILALIENĖ Marė, 49 m., mi
rė Kovo 5, Nanticoke, Pa.

STALIORAITIS Andrius, 52 
metų, mirė Kovo 11, Brook
lyn,' N. Y.

ČIŽAUSKIENĖ Marė, 61 m., 
mirė Kovo 16, So. Boston, 
Mass. Amerikoje išgyveno 
40 metų.

JUNEVIČIUS Adomas, seno 
amžiaus, mirė Kovo m., Lo
well, Mass.

KUNAUSKAS Stasys, mirė 
Kovo mėn., Shenandoah, Pa.

AVELIS Dominikas, 60 metų, 
mirė Kovo 19, Chicagoje.— 
Telšių ap., Varnių p. Ame
rikoje išgyveno 38 metus.

AVELIENĖ Kazė, 60 m., mirė 
Kovo 19, Chicagoje. — Ra
seinių ap., Kaltinėnė p., Pa
sausės' k. Amerikoje išgyve
no 38 m.

DRIGOTAS Roland, 14 metų, 
mirė Kovo 9, Kenosha, Wis.

BALSEVIČIUS Stasys, 
rė besimaudydamas 
mėn.
Ii jo j.

KLIMAS Juozas, 64 m., mirė 
Kovo mėn., Grand Rapids, 
Mich: ——-— - - - 

KI EVINSKAS Jonas, 55 m., 
mirė Kovo m., Grand Ra
pids, Mich.

TAREI KIS Vincas, pusamžis, 
mirė Kovo 16, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Akmenės parap. 
Amerikoje išgyveno 29 m.

ŽVINGILAS Jokūbas, pusam
žis, mirė Kovo 8, Gary, Ind. 
Vilkaviškio ap., Alvito par. 
Amerikoj išgyveno 36 m.

MOCIE.IUNAS Juozas, 36 m., 
mirė Vasario 22 d., Montevi
deo Italų ligoninėje, kur bu
vo operuotas. Operacija buvo 
gerai pavykus ir jis gryžo į 
namus, bet čia nepasisaugo
jo ir gavęs plaučių uždegimą 
pasimirė. Velionis buvo ki
lęs iš Lazdijų, baigęs 4 klia- 
sų mokslą, Urugvajuje išgy
veno 10 metų; buvo nevedęs. 
Palaidotas Vasario 23, pusse
serės Veronikos Spetrytės 
Totilienės ir artimų jo prie- 
telių pastangomis.. Buvo su
sipratęs Lietuvis, aktyviai 
dalyvavo keliose rimtose vie
tos Lietuvių draugijose.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Jei kenti skausmų są
nariuose, naruose, jei 
jie sustingę ar jauslus, 

■/] jei gelia su kožna oro 
permaina, gali sulaukt 
palengvinimo nuo šio 
musų liberalio pasiūly
mo 7 dienoms DYKAI 
SAMPELIO, kurį mes 
duodam visai nemoka
mai šio laikraščio skai- 
tvtojams. Rašyk DA
BAR — ŠIANDIEN į v 

ROSSE PRODUCTS CO., Dept. X-3 
2708 Farwell Ave., Chiago, III., ir ’ 
gauk sau visos savaitės išteklių 
kuris tau nieko nekaštuos.

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

‘Lietuvių Naujienos’
332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa.
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DYKAI BANDYNA!
NUO REUMATIZU

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

Viliojamas Pasirašyti ir Išduoti Lietuvą 
i Barbariškiems Okupantams

J. A. D^igminas
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‘Lietuvių Naujienos
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(Pabaiga iš pereito nr.)

LIETUVOS UŽPUOLIMAS
Kai sugryžęs p. Merkys pra

nešė ką girdėjęs Maskvoje, pa
plito Kaune klaikus nerimas, 

' tiesiog nusiminimas, kaip bus 
toliau. Birželio 15 d. labai ank
sti rytą pagaliau buvo žinomi 

' trys 
mai 
kia: 
bės
vos ultimatumas duoda vyriau
sybei laiko tik kelias valandas. 
Jeigu ji neigiamai atsakytų tai 
suprask, karine jėga bus įvyk
dytas Maskvos puolimas. Juk 
viename reikalavime pasakyta, 
jog raudonosios armijos, be jau 
esančių Lietuvoje įgulų, bus 
įvesta tiek, kiek reikėsią. Vy-, 
riausybė svarsto ultimatumą, 
sutikti ar nesutikti, priešintis 
Maskvos smurtui ar jam nusi
leisti. Prezidentas, neįveikęs 
išvesti Ministrų Taryboje savo 
nusistatymo atmesti reikalavi
mus ir pasipriešinti jiems gink
lu, tą pačią dieną pasiima ato
stogų, palikęs įgaliojimą min. 
pirm. Merkiui. Prezidentas bu
vo linkęs sutikti su vienu rei
kalavimu, ir tai sutikti lygti
nai: sudaryti naują ministrų 
tarybą, kuri butų ne tik Mask- 

' vai, bet ir Kaunui priimtina.
Min. Pirmininkas ir kariuome
nės vadovybė, del tam tikrų 
motyvų, su dauguma ministrų 
nerado galima ginklu priešintis. 
Davus teigiamų ultimatumui at
sakymą, sakoma, buvęs pažy
mėtas ir vyriausybės protestas, 
jog Maskvos reikalavimai prie
štarauja sutarčiai, jog pasira
šytais 1939 m. rudenį, ir Lietu
vos konstitucijai.

Tačiau vyriausybė, sutikusi, 
revolverio grasoma, su ultimatu
mu, nusižengė konstitucijai, nes 
niekam nėra leista geruoju, ne
sipriešinus, atsižadėti Lietuvos 
suverenumo. Ir formaliu at
žvilgiu toks vyriausybės aktas 
yra visiškai neteisėtas, teisiš
kai bevertis, nes jam truko 
Prezidento ir Seimo pritarimo. 
Maskva žinojo tą juridinį akto 
defektą, dėlto jos spaudimu no
rėta žut-but grąžinti Preziden
tą iš atostogų ir prievarta iš
gauti iš jo reikalingą parašą. 
Kai nepasisekė grąžinti, Mask
va vertė Min. Pirmininką to
liau laužyti konstituciją. Ru
denį 1939 m. ji reikalavo, kad 
Seimas patvirtintų vyriausybės 
priimtą sutartį, nes tiktai to
kiu patvirtinimu ji esama ap
velkama teisine forma. Seimas 
šiaip taip galėjo tai padaryti, 
nes anoji sutartis dar mažai 
tepažeidė Lietuvos savistovybę. 
Dabar Sovietai nesidomėjo Sei
mo valia, nesidomėjo tur but 
dėlto, kad bijojo, jog Seimas ga
li atmesti vyriausybės žygį, 
kaip griežtai prieštaraujantį 
konstitucijai. Taigi Sovietų 
valdovai per Dekanozovą eina 
mažiausia pasipriešinimo link
me: verčia nukamuotą, beveik 
sąmonės netekusį, min. pirm. 
Merkį paskirti Ministru pirmi
ninku ir jo pavaduotoju du bol
ševiku, o patį Merkį priverčia 
atsistatydinti. Tai banditiškas 
smurtas! Konstitucija reika
lauja, kad min. pirmininkas 
teiktų savo atsistatydinimą res
publikos prezidentui, kad ir ato
stogaujančiam, o ne keturiems 
vėjams. Antra vertus, min. pir
mininkas, eidamas prezidento 
pareigas, turėtų teisės (ir tai 
dar klausimas, kaip ir kiek)

skirti tik min. pirmininko pa
vaduotoją, nes jis pats vistiek 
palieka ministru pirmininku. Be 
to, min. pirmininkas, pavaduo
jąs prezidentą, neturi teisės įga
liojimų, gautų iš jo, perleisti 
kitam asmeniui.- Jei atsistaty
dina, tai grąžina įgaliojimus 
prezidentui, o šis jau naują pir
mininką skiria. Vadinasi, kas 
labiausiai yra horrendum, tai 
kad netikrasis min. pirminihkas 

i pasisavina prezidento pareigas, 
atstato jį atostogaujantį, su- 
konfiskuoja jo ir jo giminių 
turtą. Tatai jau tikra revo
liucija, remiama Sovietų armi
jos ginklu. Ir vis dėlto Maskva 
urbi et orbi skelbė ir skelbia, 
jog pati Lietuvos valdžia visai 
teisėtai nustatanti naujus san
tykius su Sovietų Rusija ir ge
ru noru įvedanti naują Sovietiš-

1 ką režimą.
Smurtu, apgaule, melu įsi

tvirtinusi Lietuvoje, sugriovusi 
jos laisvą gyvenimą, Sovietų 
Rusija laukia iš kitų valstybių, 
kad ją pripažintų teisėta šei
mininke tame krašte. Pirmas 
jos žygis užsieniuose buvo pa
naikinti Lietuvos atstovybes ir 
jų turtą paglemžti. Vienur jai 
tatai pavyko, kitur ne, destis 
kokie kur buvo santykiai su So
vietų Rusija. Lietuvos atsto
vybės geruoju tačiau niekur ne
pasidavė jų plėšimams. Įgalio
tieji ministrai įteikė griežtus 
protestus prieš tą barbarišką 
smurtą toms valdžioms, prie 
kurių jie akredituoti. Vienos 
valstybės nusilenkė smurtui ir 
išbraukė musų atstovus iš dip
lomatinio korpuso sąstato, — 
kitos paliko juos kaip buvus.

Taip tad Lietuva išnyko de 
facto, bet tebegyvuoja de ju
re. Smurtas nėra teisė! So
vietai, tie nomadai, klajokliai, 
nusitraukę pagaliau riterišku
mo kaukes, sulaužė jų parašais 
sutvirtintas sutartis su Lietu
va ir ją žiauriausiai pavergė. 
Teisės atžvilgiu, kaip matome, 
visi jų žygiai, dengiami “liau
dies” valia, yra istorijoje ne
girdėtas smurtas, apgaulė. Del 
to jie Lietuvai nėra privalomas 
teisės dalykas. Teisės atžvil
giu, kaip matome, bolševikų 
sudaryta būklė Lietuvoje yra 
padarau “nu

Visa tatai 
galvažudžių 
nusikaltimą, 
šę nakvynėn, bolševikai, kaip 
tie ginkluoti banditai, suriša 
šeimininkus, kurie nespėja iš
trukti, vienus nužudo, kitus iš
tremia /gilumon Rusijos, kad 
ten dingtų, o jų turtą plėšia. 
Tai, mat, Sovietizacija, Sovie
tų komunistinė kultūra!....

BOLŠEVIZMUI ATEIS

et non avenu.” 
panašu greičiau i 

gaujos baudžiamą
Klastingai įsipra-

Kas toliau ? Dar nematyti 
karui galo. Šiuo Sovietinis im
perializmas gudriai naudojasi 
ir jam, žiūrint iš šalies, labai 
sekasi. Sovietų imperija turi 
su viršum 20 milijonų kv. kilo
metrų. To ploto, labai retai ap
gyvento, jiems vis dar maža. 
Kilus karui, jie spėjo prijungti 
dar arti pusės milijono kv. klm. 
Vis dar neužtenka, ir tie azi
jatai klajokliai dairosi, kas dar 
galima butų užgrobti,
labai masnus Balkanų kraštas. 
Taitri čia. telkia savo 
Pirma koneveikė bolševikai ca
rus, o dabar seka jų pėdomis. 
“Rossija puchnet, a narod chi- 
rejet” (Rusija punta-pursta, o 
tauta skursta), — sako Rusi
jos istorikas Kliučevskis. Per
nelyg jau išpurto. Kada gi

Jiems

dėmėsi.

Lietuvai Gelbėti Taryba apie Prezidento 
, Smetonos Atvykimą Nieko Netarė.

Štai Tas Intrigų Fabrikantas

Grigaitis ardo ne tik S. L. A. 
bet ir Lietuvai Gelbėti Tary
bą. Jis viską tempia ant savo 
kurpalio, visai nebodamas ar 
tas bus naudinga ar kenksmin
ga Amerikos Lietuviams, ar 
pačiai Lietuvai.

Ji£ privirė daug košės Susi
vienijime,' dabai’ pradeda kažin 
ką šutinti Lietuvai Gelbėti Ta
ryboje. Pirmieji jo naujo vira
lo garai pasirodė Bostone, per 
Michelsono burną ir plunksną 
Keleivyje. Matomai jis parašė 
ką tai gudraus Michelsonui, o 
Michelsonas išpleškino viena
me susirinkime ir Keleivyje, 
primetant Lietuvai Gelbėti Ta
rybai tokius nutarimus kokių 
ji niekuomet nėra padarius. 
Ne tik Taryba, bet ir Chicago
je esantieji jos 'nariai Grigai- 
tiško nutarimo nėra padarę. 
Sandaros redaktorius Vaidyla, 
vienas iš Tarybos narių, štai 
kaip vertina Grigaičio-Michel- 
sono kepsnį :

“Šie nutarimai priskirti A- 
merikos Lietuvių Tarybai yra 
ne kas kitas kaip kieno nors 
fabrikacija. Jie visai nebuvo 
priimti, nes^ taryba neturėjo 
savo suvažiavimo. Chicagoje 
yra tik trys jos nariai, arba 
tik vienas trečdalis. Susirinkę 
vieną šeštadienio popietį, jie 
tarėsi ar nebūt galima suvie
nodinti trijų skirtingų srovių 
nusistatymus link Prez. A. 
Smetonos. Po išsikalbėjimo 
prieita išvados jog kiekviena 
srovė gali pasilaikyti savo pa
žiūras, sušvelninant iki mini
mumo bile kokius tame reikale 
ginčus. Bet ir šie tarimai, ne
sant kvorumui, yra tik priva
tinio pobūdžio, bet ne visos ta
rybos. Keleivio paskelbtas ne
va tarybos nusistatymas yra 
pesuderinamas nei su Lietuvos 
vadavimu, nei su demokratiniu 
Amerikos Lietuvių nusistaty-

Li etų vos Respūblikos 
Prezidentas A. Smetona 
ir p. Smetonienė New 
Yorke, tuoj po atvykimo 
j Ameriką. Su jais ma
tosi Lietuvos Gen. Kon
sulas Jonas Budrys.

mu. Nesinorėtų tikėti kad tas 
laikraštis tyčia skelbtų tokias 
informacijas kurios naudingos 
tik Lietuvos okupantams.”

Naujienų redaktorius Gri
gaitis pasidalino į dvi dali ir 
jau nebesusikalba pats su sa
vim. Jis stoja už Lietuvos Ne
priklausomybės atstatybą ir 
atakuoja komunistų groboniš- 
kus žygius, bet nepripažysta 
Lietuvos Prezidento p. Smeto
nos ir čia jau stoja kartu su 
komunistais ir kalba taip kaip 
Maskva nori kad butų kalba
ma. Praeitos savaitės Naujie
nų nr. 71 jis nukalbėjo taip 
kad geriau negalėtų ir nedrys- 
tų nukalbėti ir Maskvos satra
pų Laisvė ir Vilnis. Grigaitis 
ten pasakė kad p. “Smetona 
neturi nei Prezidento galios, 
nei titulo ir kad visos jo pre
tenzijos vadintįs prezidentu 
yra be pagrindo.” Tik pagal
vokit!

Tai drąsus ir Staliniškas pa
reiškimas. Rusiškiai! ir aki- 
plėšiškiau negalėjo pasakyti ir 
pats Stalinas.

Stalinas norėjo Prezidentą 
A. Smetoną fiziškai išnaikinti, 
o Grigaitis norėtų jį Jurgelio- 
niškai sulikviduoti.

Kažin kam toks p. Grigai
čio teigimas pasitarnauja: Gri- 
gaitiškui ar Stalinizmui? Tik, 
aišku, ne Lietuvai.

Poną Smetoną pripažino ir 
pripažysta Lietuvos Preziden
tu Ivisa patriotingoji Lietuvių 
tauta ir visas pasaulis, o p. 
Grigaitis užsidaro save Kiniš
ka siena, pasilipa ant siauros 
Grigaitiškos kėdės ir ex-cathe
dra rėžia savo pasauliui: “p. 
Smetona nebuvo ir nėra Lietu
vos Prezidentas!”

Tokio sustingusio, ir tokio 
žiauraus teigimo nedarė iki šiol 
nei Maskva nei jos pakalikai— 
Lietuvos priešai!

Jį*

str., prašau Tamstą pavaduoti 
mane Respublikos Prezidento 
pareigose.”

Šis aktas buvo pasirašytas 
ir p. Respublikos Prezidento ir 
p. Ministro Pirmininko (žiur. 
Vyriausybės žinių N 709 iš 
1940 m. Birželio 16.)

Iš aukščiau pasakyto seka 
kad Lietuvos Respublikos Pre
zidentas nėra atsistatydinęs, 
bet skaitosi esąs atostogose.

Ministras Pirmininkas, kaip 
Respublikos Prezidento pava
duotojas, neturėjo pilnos Pre- 
zįdento galios. Jis tokią galią 
tebūtų turėjęs tik tuo atveju 
jei Respublikos (Prezidentas bu
tų atsistatydinęs arba miręs.

Konstitucijos 72 straipsnyje 
aiškiai pasakyta: “Respublikos 
Prezidentui mirus arba atsista- 
čius, iki bus išrinktas Respu
blikos Prezidentas ir iki jis per
ims Valstybės vadovavimą, 
Valstybei vadovauja Ministras 
Pirmininkas.

“Vadovaudamas Valsty bei, 
Ministras Pirmininkas turi vi
są Respublikos 
lią.”

Kaip matyti 
me p. Merkys
Respublikos Prezidento galios”, 
nes nesama akto kuris tokią 
galią jam butų suteikęs.

Tiesa, po p. Prezidento išvy
kimo p. Merkys iš Kauno ra
dio stoties paskelbė esą p. Pre
zidentas Smetona išvykęs į 
sieną sekant Konstitucijos 
str. t. y. esą p. .Prezidentas 
sistatydinęs.

Bet, kaip žinoma, tai neati
tinka tikrenybei. Tokį klaidin
gą per radio skelbimą p. Mer
kys padarė esamo Kaune De
kanozovo spaudžiamas.

P. Merkio operuota Konsti
tucijos 72 str. tuo tikslu, kad, 
matyt, nei Merkys nei Dekano
zovas neskaitė kad pasirėmi- 
mas Konstitucijos 71 str. teik
tų pavaduotojui t£ galią kurios 
Maskva norėtų. Todėl p. A. 
Smetona tebėra Respublikos 
Prezidentas ir teisėtai tą titu
lą nešioja.

Prezidento ga

šiame atsitiki- 
neturėjo “visos

už- 
72 
at-

ID URVĄ
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Prenumeratas siųskit:
PY T TX XT A »

• 6820 Superior Ave.
Cleveland, O.

dabartiniai Mask- 
remia j j bolševiz- 
tas pat: imperia- 
prakilnia kultūra, 

priemonėmis

Kon-

Ka-

bu-
bet

plyš? Bolševizmą pagimdė ka
ras, karas Įjali jam ir galą pa
daryti. Tuo tarpu jis darosi 
vis arogantesnis. Kol buvo silp
nas, blogai apsiginklavęs, jis 
koneveikė carus, o kai įsigalė
jo, tai juos labai pamėgo. Bol
ševizmas idealizuoja Aleksan
drą Nevskį, Petrą Didįjį ir jau 
artinasi garbinti carienę Ko
tryną. šit jos generolui Su- 
vorovui pastato paminklą. Au
ga Rusų nacionalizmas, apsivil
kęs komunizmo uniforma ir gra
so praryti kas aplinkui silpnes
nio. Carai rėmė nazionalizmą, 
pravoslaviją, 
vos valdovai 
mu. Tikslas 
lizmas! Ne
ne civilizacijos 
punta-pursta Rusija, pajungda
ma sau kultūringas tautas, o 
paveldėtu iš carų metodu, su
formuluotu 13 šimtmetyje Ru
so kunigaikščio: “Ne razdaviv 
pščiol, miodu ne jest,” Lietuviš
kai : nesutraiškęs bičių, me
daus nevalgysi.... Ir traiško 
dabar Lietuvoje bolševikai tas 
bites, tuos darbo žmones, ku
rie, braukdami prakaitą, yra su
kūrę daug medžiaginių ir dva
sinių gerybių. Jų tos gėrybės 
atiduodamos “na patok i raz- 
grablenije” (irgi senovės Rusų 
įpročiu) komisarams ir jų tal
kininkams grobti ir plėšti.

Ar ilgai taip truks? Punta- 
pursta Sovietų Rusija, o jų pa
vergtosios tautos skursta, ken
čia. Kaip tie klajokliai punta- 
galviai, dėlės perdaug išpurs, 
tai tikrai plyš. Reikia bent 
kiek smarkesnio vėjo iš šono 
tai pūslei. Tada atsipalaidos 
tautos, atsipalaidos ir Lietuviai.

Ką Sako Lietuvos 
stitucija

Ryšyje su šiuo straisniu pri
dedame ir kitą gautą praneši
mą iš L. Sp. ž. Ten rašoma:

Draugo Kovo 13 d. numeryje 
tilpo p. P. Grigaičio pareiški
mas Draugo bendradarbiui, ku
riame tvirtinama esą p. Prezi
dentas A. Smetona pavedęs pre
zidentavimo galią p. Merkiui ir 
išvažiavęs į užsienį, kaip pri
vatus asmuo. Del tos priežas
ties esą jam netinkąs nešioti 
prezidento titulas.

Ryšyje su tuo pastebėtina 
kas seka. Lietuvos Konstitu
cijos iš 1938 m. Gegužės 12 d., 
71 straipsjiyje, tarp kita, pasa
kyta :

“Respublikos Prez i d e n t u i 
sergant arba esant užsienyje, 
jį pavaduoja Ministras Pirmi
ninkas.”

Šiuo Konstitucijos straipsniu 
remiantis Respublikos Prezi
dento akte iš 1940 m. Birželio 
15 d., N. 751, adresuotu p. Mi
nistrai Pirmininkui A. Mer
kiu;-’1" ’ašyta:kart, . j

’ ratai j.’4ne&alavus> ręmdama- 
JO sti 1$^18 Konstitucijos 71

ORLAIVIŲ GAMYBA
DIDĖJA

Bėgyje metų laiko nuo da
bar, Amerikos orlaivių indus
trija tikisi pasiekti orlaivių 
gamybos tokios didelės kad į 
pusantrų metų galės išdirbti 
apie 37,000 kariškų lėktuvų.

Pereitais metais lėktuvų iš- 
dirbystės beveik padvigubino 
savo dirbtuvių patalpas ir jo
se dirbo apie 180,000 darbinin
kų. šymet dar bus atlikta 
daugiau padidinimų, manoma 
orlaivių ir jų reikmenų išdir- 
bysčių plotas pasieks 45 mili
jonus ketvirtainių pėdų ir jose 
dirbs 283,000 darbininkų.

Nekurie žinovai tikrina kad 
kitą metą orlaivių ir jų reik
menų išdirbystės pasieks mi
lijono darbininkų industriją. 
Dabartiniu laiku tiek darbinin
kų dirba sudėjus j vieną auto
mobilių ir plieno industrijas.

Kanadiečiai Mėgsta Dir
vą ir Myli Tėvynę

Lietuvą
A. Sakalas iš Montreal, 

nados, rašo:
Labai apgailestauju kad 

vau persiskyręs su Dirva,
dabar vėl stoju jos skaitytoju 
ir tikiu kad ji pasiliks mano 
laikraščiu ant visados.

Tai laikraštis kuris , duoda 
kiekvienam doram Lietuvos sū
nui daug žinučių iš musų pa
vergtos Lietuvos ir ragina vi
sus į darbą, į kovą, taip kaip 
Vytautas šaukdavo savo karius 
ginti tėvynę kuomet kryžiuo
čiai užpuldavo. Ypatingai da
bar, užsienio Lietuviai turime 
klausyti tų musų šaukėjų, tu
rime sekti savo vadus ir dirb- 
bti pakol musų tėvynė bus lais
va ir nepriklausoma vėl. Mu
sų darbo ir pagalbos laukia mu
sų broliai, giminės ir draugai 
svetimo

Taigi 
spaudos 
tėvynės 
jumis į
tėvę žemę.

šiems dviem laiškams nuo 
Kanados Lietuvių vietos sutei
kėme. -i

Dirva skaitoma su didžiau
siu pasigerėjimu, jos skaityto
jų ęjlės auga šimtais — ką pa
rodė pereitų poros mėnesių va
jus. x

Seniems Dirvos skaitytojams 
ir tiems kurie šymet pradėjo 
naujai skaityti, patariame duo
ti - Dim ‘Traška! Ly Ii,1" sdkipužiTF 
ti savo giminėms, kaimynams, 
ir paraginkite juos išsirašyti.

priešo pavergti, 
j darbą visi i 
redaktoriai, o 

sūnus eis bendrai 
kovą už savo teises

švarios
• tikri 

su 
ir

Iš

iš Mon-

už sa-

KITAS LAIŠKAS 
MONTREAL

Marie Yvaškevičienė, 
treal, rašo:

Skubiuosi atsilyginti
vo prenumeratą, kad neprisiei
tų su tokiu brangiu laikraščiu 
atsiskirti. Nors trumpą laiką 
Dirvą pažinau, bet tikrai pa
mylėjau jos raštus, ne tik aš 
viena bet ir mano dukrelės. Ka
da gauname Dirvą, atrodo kad 
galėtume padaryti iš vieno ke
lis laikraščius. Viena griebia
mos už svarbių žinių, kita už 
apysakų tęsinių, trečia už ei
lėraščių.

O dabar tikrai, su didižausiu 
ilgesiu laukiame tų žinių, kaip 
pereitame numeryje žadėjote, 
plačiai parašyti apie musų di
džiai gerbiamą, Jo Ekselenci- 
ją Lietuvos Prezidentą Antaną 
Smetoną, 
pamatyti, 
jus nors 
apie jį.

Kad ir negausimi jo 
bet mums malonu 
pasiskaityti Dirvoje

NUO REDAKCIJOS: šim
tus tokių ir panašių laiškų gau
name nuo Dirvos skaitytojų 
gyvenančių Suv. Valstijose. Jų 
atsiprašome kad del daugybės 
ir del vietos stokos, neperspau
sdiname jų Dirvoje.

Dar Nauji Skaitytojai -
Pastarų poros savaičių bėgiu 

suėjo dar gerokas skaičius nau
jų Dirvos prenumeratorių, to
dėl šiuomi norime pažymėti ir 
jų vardus. Jie prisidėjo į ei- 
Iš apie penkių šimtų naujų 
Dirvos skaitytojų užsiprenu
meravusių musų laikraštį nuo 
šių metų padžios. štai jų var
dai ir iš kur jie yra: <■.’ .

Ralph Downor, Cleveland. 
Mary Latsky, Cleveland.' 
F. Ridikas, Hartville, Ohio. 
John Kavalauskas, Alliance, O. 
Michael Sundas, Union City, 

Conn.
Charles Kolwaite, Utica, N. Y. 
Anthony Leonas, Buffalo, N.Y. 
Mrs. M. F. Akunes, Rockford, 

Ill.
Mrs. Josephine Baltrus, Au

burn, Me.
St. Vaičiulis, S. Boston, Mass. 
A. Matjoška, So. Boston, Mass. 
Alb. Macijauskas, Meriden, Ct. 
A. Dėdinas, Athol, Mass.
Ignatz Luskie, Coal Center, Pa. 
Ant. Dambrauskas, Johnstown, 

Pa.
Con. Mack, Millvale, Pa.
W. I. Bailey, Detroit, Mich.
J. Kairis, Detroit, Mich.
Vin. Balčiūnas, Jackson, Mich. 
Ant. Milinis, Detroit, Mich. 
M. Jankauskas, Detroit, Mich. 
C. J. Casman, Hartford,, Conn. 
Karl Nasetko, E. Vandergrift,

Pa.
J. Wainunas, Pittsburgh, Pa.
M. Siugždienė, New Britain, 

Conn. . x
Jurgis A. Karsokas, Edwater, 

N. J.
I. Butėnas, Warehouse Point, 

Conn.
Pr. Jucius, Brooklyn, N. Y.
Mrs. AL Simms, Pittsburgh, 

Pa.

Dirvai išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų. 

Išsirašykit Dirvą dabar!

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



Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

pjlTLERIS jau turėjo Jugoslaviją savo rankose, kaip 
11 tą paukšti vanagas, bet staiga ištinka kas tai ne
laukto: Jugoslavijoje Įvyksta perversmas, pašalinama 
vyriausybė kuri pasirašė su Vokiečiais sutarti prijun
giančią Jugoslaviją prie Vokiečių ašies, ir jaunas sosto 
Įpėdinis, 17 metų berniokas apšaukiamas Jugoslavijos 
karalium Petro II titulu, šio jauno karaliaus tėvas, Ju
goslavijos karalius, keli metai atgal buvo Prancūzijoje 
nužudytas, kuomet ten lankėsi. Valdyti šalį paėmė jo 
brolis iki suaugs tikrasis sosto Įpėdinis. Jugoslavai, ne
norėdami Vokiečiams pasivergti, tikėdami Britų pagal
bos, padarė tai ką Italija norėjo padaryti Graikijoje, kai 
pasiryžo Graikiją užpulti: siūlė išversti Graikų valdžią 
ir uždėti kitą kuri sutiks pasiduoti Italijai be karo.

Hitleriui, suprantama, šis Jugoslavų pasielgimas 
yra baisi negarbė, tai yra smūgis per žandą. Juk iki šiol 
jis užgrobė kurią šalį tik norėjo, o Jugoslavai sumaišė 
jo kortas. Iš Jugoslavijos pradėjo bėgti Vokiečiai kurių 
ten buvo suvažiavusių propagandai varyti ir kurie iš 
seniau ten gyveno.

Hitleris kol kas dar nepuola Jugoslavijos “nubaus
ti”, bet visaip grasina. Viena jo didelė pastanga tai su
plėšyti Jugoslaviją iš vidaus, tai]) kaip padarė su Čeko
slovakija; mat, Jugoslavija susideda iš Serbų Juodkal- 
niečių, Kroatų ir Slovėnų. Juos Vokiečiai kursto vie
nus prieš kitus visu savo Įtūžimu. Jeigu tas pasiseks, 
tada Jugoslavija bus bejiegė. Kroatai yra linkę prie 
Vokiečių.

KAS KĄ RAŠO

Rašo Vyt. Sirvydas.

Jau gal Gavo Instrukcijas?
Komunistų Vilnies redak

torius, Andrulis, jau pradėjo 
tikėti, kad tarp Stalino ir Hit
lerio bus karas. Jis cituoja 
Amerikoną korespondentą, Le
land Stowe, kuris Chicagos 
Daily News įrodinėjo tokio ka
ro neišvengiamumą. Andrulis 
bara tuos tautininkus, kurie 
pasakoja, buk “Stalinas su Hit
leriu”.

Turbut, jau gavo instrukcijų 
iš Maskvos, kad toks karas tik
rai neišvengiamas, ir Andrulis 
savo visuomenę jau ruošia nei
švengiamam ?

neria sau ir savo vaikams kil
pą ant kaklo!

Londono Lietuviai
A. J. Stanius, Drauge rašo 

apie musų brolių gyvenimą 
bombuojamame Londone. Sako 
dažnai tenka “skubiai didesnius 
ir mažesnius pundus rišti, nu
gerti paskutinį karštos arba
tos gurkšnį ir rijant paskuti
nį ‘sendvičio’ kąsnį, skubintis 
į požemio slėptuves, kur ant 
šalto ir kieto cimento giliai už
miega.”

Tačiau ir čia pasireiškia Lie
tuviški gudravojimai. Vienas 
žemaitis, sako, nusprendęs kad 
jo tvirtas aržuolinis stalas ge
riausia apsauga nuo Hitlerio 
bombų. Jis nupiovė visas ke
turias savo pasoginės lovos ko
jas ir kiekvieną mielą vakarą 
ant tos bekojės lovos užsistato 
tvirtą aržuolinį stalą ir ramiai 
per naktį guli.

Londono Lietuvaitės suorga
nizavo Lithuanian Knitting Bee 
grupelę ir apie šimtą kariuo
menėn paimtų jaunuolių aprū
pina megstiniais dalykais.

G R Y Ž O

ALPIS
IŠLAISVINTOJAS

' - 4 • t
(ISTORINĖ APYSAKA)

-
K. S. Karpius.

®
Ą/TASKVOS pergyvena smegenų suirutę: štai jie, Hit- 
*’*leriui veržiantis Į Rytus, paskelbia Turkijai “pagal
bą”, bęį.ta pagalba bus tik “nestojimas Hitleriui Į talką 
prieš Turkus” jeigu Vokiečiai Turkiją užpultų .... Lyg 
žadėjo ir kokią tai materiale pagalbą — bet tai gal tik 
pasidarymui “didvyriais”, greičiausia nujausdami kad 
Vokiečiai nepuls Turkiją. Atsimename kaip iškilmingai 
Tautų Sąjungoje kartą Sovetų atstovas Litvinov pasiu
te visoms valstybėms kad Rusija sutinka skandinti savo 
karo laivus.... jeigu kitos šalys tą patį darys.... Mat, 
žinant kad kitos nedarys, buvo pademonstravimas savo 
“taikos” plano....

Kita vėl, “žadėdami” Turkijai neva “pagalbą,” tie 
raudoni carai gal spekuliuoja gauti ką nors iš Hitlerio. 
Juk Hitleris pradėdamąs Europos karą, davė Sovietams 

~ir pusę Lenkijos, ir Baltijos šalis, ir dali Rumunijos, o 
dabar, lysdamas toliau ir toliau Į Balkanus, viską sau 
užimdamas, Maskvai neduoda nieko....

Priedui to, prieš keletą dienų Maskvoje lankėsi ir 
su Stalinu tarėsi Japonijos užsienių reikalų ministras 

. Matsuoka, kuris tuoj išvažiavo Į Beriiną pas Hitlerį.
Matsuokos atsilankymas gal buvo priminimas Sta

linui kad laikytųsi sutarto draugingumo su Hitleriu, nes 
juk Japonija iš kito šono gatava Hitleriui pasitarnauti 
jeigu Maskvos carukai pasirodytų neištikimi.

Mes žinom ko Maskva trokšta: kad Europos valsty
bės viena Idtą nukamuotų iki nusilpimo, tada sovietai 
kaip krankliai pulsis Į nukamuotas šalis užkariauti jas 
bolševizmui. Bet iki to dar labai, labai toli. Maskvos 
carukai norėtų kad susidarytų kokia nors kombinacija 
kuri išgelbėtų Rusiją iš jos apgailėtinos padėties, nes ji 
apsupta Japonų ir Vokiečių taip kad negaji nieko kito 
daryti kaip tik sutikti su' jų reikalavimais.

Amerikai lyg nori pataikauti, del to kad tikisi jog 
aliantai laimės karą. Kas nutiktų su Rusija kuomet ka
ras baigsis?....

Niekados Neperdaug
Katalikų dienraščio Draugas 

skiltininkas, K. J. Pr. teisingai 
primena, kad spauda yra gink- 
as. Pirmiau šis ginklas buvo 
vartojamas žmones išlaisvinti, 
iškovoti jiems pilietines teises. 
Liberalams ir demokratams 
spaudai laisvą kelią iškovojus, 
raudoni ir rudi diktatoriai da
bar tą svarbų žmonijos ginklą 
vartoja žmones vienų idėjų ir 
vyrų vergais padaryti.

Lietuvių spauda Lietuviams 
yra jų budintoja, auklėtoja ir 
<elrodys, ragintojas eiti žmo
nijos keliu. Todėl niekados 
neperdaug kartoti: Lietuviai 
Amerikiečiai ir Kanadiečiai! 
Runkite savo spaudą visomis 
išgalėmis! Gaukite jai skaity
toju, duokite jai aukų, užsimo
kėkite laiku prenumeratą!

Ir atminkite: kas skaito ir 
ftemia diktatorių spaudą, tas

Dienraščiui Draugui 
25 Metai

Chicagoje leidžiamas katali
kų dienraštis Draugas Kovo 31 
d. minėjo savo 25 metų kas
dieninio Lietuvių visuomenei 
tarnavimo sukaktį.

Drauge rašoma:
“Pirmiau Draugas eidavo sa

vaitraščiu. Tokiu jis išbuvo 
nuo 1909 m. iki 1916 m. Kovo 
men.”

Pirmutinis dienraščio nume
ris, kaip redakcija pažymi, 
sirodė Kovo 31 d. 1916 m.

pa-

kadVIS daugiau patiriame 
maskolių žandarų prigrūsta ne 
tik į didesnius miestus, bet ir 
į valsčius. Pav. Degučių vals
čiaus vykdomojo komiteto pir
mininku (viršaičiu) paskirtas 
“tovarišč” Kurakin.

AMERIKONŲ spauda tankiai, apie kitų tautinių gru- 
pių reikalus rašydama, Įvelia visokių netikslumų. 

Toks dalykas pasitaikė ir dabar, Prez. Smetonai atvykus 
į Ameriką. Vienas laikraštis, trumpindamas straipsnį, 
vengdamas smulkmenų, Įdėjo jog Prez. Smetona buvęs 
pirmutinis ir vienatinis Lietuvos Prezidentas. Bet tas 
kaip tik pasitarnavo nekuriems musų karštagalviams 
pakelti riksmą *buk Prezidentas Smetona “slepiąs” ki
tus buvusius du Lietuvos prezidentus....

Ponas Smetona tą puikiausia žino, jis neturi noro 
niekam garbę mažinti ir istoriją klastuoti.

Kuomet musų sroviniai vadai del to daro tokius iš
sišokimus, savo priprastu kabinėjimusi prie Smetonos, 
patartina bent visuomenei rimčiau Į tai žiūrėti.

Tie kurie prieš du metu Smetoną smerkė ir prieka
bių jieškojo jam Lietuvą valdant, dabar jau giria jo 
laikus kaipo buvusius gausybės ir gerovės laikais Lie
tuvoje. Jie jau suryja savo anuos žodžius. Surys ir 

• visus kitus dabar daromus priekaištus, nes jie visi yra 
srovinis pavydas, ne faktai, ne visuomenei reikalinga 
informacija, bet šališki nuodai.

DAINA Į
Aš Gegužę mano sėju — 
Ketvertas šios žemės vėjų, 
Bet visi Į žemės sodą 
Pučia šlamesį vienodą — Į 
Vakar glostė, šiądien purto;, 
Pagal Įnorį, ar burtą....

Negi vėlek Sbus kas buvo, s 
Kai javai išgulę puvo, 
Kai po mano menką ūkį 
Trankios audros rūsčiai niūkė 
Ir širdis ilgėjos, laukė, 
Kad laukai sunyks neplaukę....
Bus kas bus — kad ir pavelys — 
Bus margutis rudenėlis'
Ir patirs ranka, kai vėtys, : z 
Ar sunkus bus vargšo rėtis 
Ir ar pilnos bus rieškučios,, 
Kai atjos pusnynais Kūčios....

Jurgis Bįaltrušaitis.

'“TURKIJA turi sutartyje su Britanija išsisukimą nuo
* stojimo i karą prieš Vokiečius, jeigu Vokiečiai ne

užkabins pačios Turkijos. Bet yra galimybės kad Vo
kiečiai neiškęs nepuolę Dardanelius. Be Dardanelių 
Turkija negalėtų gyvuoti, jeigu juos kontroliuotų sve
tima valstybė. Rusijai taip pat svarbu kad Dardaneliai 
butų globoje mažesnės valstybės, kaip Turkija, su kuria

• lengviau susitarti, negu kad užvaldytų tą išėjimą iš Juo
dųjų jurų galingi‘Vokiečiai. Tada Rusija butų užkimš
ta Juodosiose jurose, kaip bonkoje. Del to tai Maskva 
rodo susirūpinimo Turkija, jeigu Hitleris ją pultų.

•ANTRAS Prancūzų didžiausias miestas randasi 
ne Prancūzijoje, bet Kanadoje — Montreal.

•NAMINIŲ nelaimių atsitinka virtuvėje daugiau 
negu kuriuose kituose kambariuose.

L Y J AxN T
Į seną lietų iriasi sparnai.
Sudrėkus, sleųka prieblanda šiurkšti.
Toki apstubę gatvės akmenai;
Lietų ir vėjų valiai pamesti.
Numirę lapai krinta ant stogų, 
Geltonas lupas glaudžia prie skardos. 
Tarytum, skirtųs du senu draugu 
Triukšmingam uoste kur ant visados.
Nunėręs galvą, purvinas šuva 
Pravilko kojas — šlapias ir šly
Lange tuo tarpu šviesiai ružava 
Reklama skėlė. — Lioyėsi lietus.

\ TESPĖJO Janulis išlipti iš traukinio, kaip iš 
visų pusių apspito jį Žydai, ir kalbindami 

vieni Rusiškai, kiti Lenkiškai, siūlėsi patarnauti; 
bet jis mojavo ranka, norėdamas jais greičiau 
nusikratyti.

Stotyje nei jis nieko nei jo niekas nepažino. 
Įėjęs į pirmąją klasę, atsisėdo prie lango, pro 
kuri gražiai, kaip ant delno, buvo matyti visas 
miestelis ir plati, gerai jam žinoma, apylinkė.

— Trisdešimt meti]....—sušnabždėjo Ja
nulis ir prisiminė, kaip prieš trisdešimt metų, 
tėvų ir sesers lydimas, išvažiavo diližanu iš šito, 
savo parapijos, miestelio jaunas, sveikas, gražus 
vaikinas, energijos ir rimtos dvasios pilnas. Iš
važiavo trumpam laikui pasižiūrėtų žmonių, pa
mėgintų laimės. Išvažiavo žadėdamas vėl pa- 
gryžti Į gimtąjį sodžių.

Išėjo kitaip. Išsibastė svetimose šalyse tris
dešimt metų, ir šiądien gryžta atgal tėviškėn 
pasenęs, nusivylęs, liegstąs gryžta kaip jurinin
kas nuo tolimoj juroj paskendusio laivo.

Urnai kilo akyse tėvai ir sesuo, tarp kurių 
prabėgo jaunystės dienos, ir.... gailios ašaros 
nuriedėjo per Janulio veidą, dingdamos jo žiloj 
barzdoj.

— Kaip greit, khip greit. ... — šnabždėjo 
Janulis, žiūrėdamas pro langą ir braukydamas 
ašaras. Senai čia jis, regis, ganė paupyje žąsis, 
bėgiojo basas po laukus, senai čia jis, jau jauni
kaitis, svajojo busiąs didvyris, dirbsiąs tėvynėj, 
savųjų naudai, čia, regis, tik užaugo, o jau ir 
paseno.

Rodėsi Januliui, jog ir laiminga kūdikystė, 
ir trijų dešimtų metų bastymasis po svetimas ša
lis, ir paskutiniai dveji sunkios ligos metai Sa- 
markando ligoninėj—vien trumpas sapnas.

— Kaip greit, kaip greit....
Jei kas paklaustų jį, ką per tuos trisdešimt 

metų veikė, — nieko nemokėtų atsakyti.... Pėd
sako nebuvo. Rodėsi Januliui, jo£ jis vien tik 
važinėjęs iš miesto miestan, iš vaistinės vaisti
nei! ir gražiai nuo pirmosios iki pirmosios atsi- 
iminėjęs mėnesinę algą, kurią dažniausiai per 
vieną, per dvi nakti praleisdavo?...

Gaila pasidarė Januliui savo prabėgusiojo 
gyvenimo, gaila apleistos tėviškes, gaila varg
šų tėvų, gaila žuvusių ir paties sumintų jau
nystes prakilnių svajonių. • Gaila saulės, mė
lyno dangaus, visos prigimties, kurios gražumą, 
regis, tik dabar tepastebėjo.

Kaip geistų dAr pagyventi, bet netaip, kaip 
iki šiol gyveno, ne, visai kitaip, iš naujo, iš 
pradžios.. . .

“Niekumet netekės saulė iš vakarų, nieku- 
met nebsugrįš Nemunas iš marių”.... suskam
bėjo Janulio aušyse senai girdėtos, dar motušės 
niuniuotos dainos žodžiai.

Šiurpas perėjo Janulio kūną.
— Ne! gyventi dar aš noriu! gyventi!— 

sušuko.
— Pats arsiu akėsiu, pats sėsiu šienausiu, 

drauge su žmonėmis vargsiu, kaip mano bočiai 
vargo! Padėsiu jiems, patarsiu bėdose, pava
duosiu.... gryšiu prie senųjų savo idėjų.... 
Dar aš pagyvensiu. ... pagyvensiu!. ....

Saulė jau buvo nusileidusi, ir tamsos še
šėliai užgulė žemę. Iš abiejų kelio šonų ėjo pū
dymai, per kuriuos tęsėsi ilgi žali kasiykai— 
ežios. Janulio sodžiaus laukai jau buvo tušti, 
tik kur-ne-kur pievomis ir ant pakaruoklių ka
pų ganėsi nakties paleisti arkliai ir iš tolo žvan
gėjo geležiniais pančiais.

“Trisdešimt metų, trisdešimt metų”.... tar
tum, dundėjo ratai po sodžiaus akmenis.

“Trisdešimt metų”.... stebėjosi visais la
pais drebėdama prie kelio epušė.

žmonės dar nemiegojo, ir puldinėdami prie 
langų ir durių, žiurėjo į vėlyvą nepažįstamą 
svečią.

— Sustok čia,7-*prabilo Janulis, įsivažia
vęs savą kiemą, kur priešpriešiais stovėjo ka
žin kieno gurbai.

“Trisdešimt metų”.... stebėjosi, žiūrėda
ma į Janulį sena gimtoji pirkia, lentomis už
kaltais langais ir durimis.

Išlipo Janulis iš ratų ir įėjo kieman. Nie
kas neišėjo jo pasitiktų iš gimtųjų namelių, 
dargi šuo nesulojo. Durys, langai, vartai—vis
kas buvo užrišta, užrakinta, užkalta lentomis 
ir paremta apipuvusiais basliais. Kiemas už
sinešęs žole, išknistas kiaulių ir pridraikytas 
stogo šiaudų. Rusų darželyje, kur kitada links
mai žaliuodavo seselės rankelių prižiūrimos ža
lios rūtelės, žydėdavo šalavijos, bitinai, čeba- 
tėliai, stiepdavos jurginų pulkai ir marguliuo
davo kitį kitokį žolynai, — dabar ant trąšios, 
sumindžiotos žolės tupėjo du pusdvešiu žąsiu
ku. Pašaliuose, kur seniau ūždavo bičių aviliai 
ir siekdavo langus serbentų kerai, viešpatavo 
piktadilgės, platus varnalėšai, durnaropės. Tvo

ros suirusios, sulūžusios, sugriuvusios. Patvo
riais nuo kelio stirksojo galvijų nugraužtos me
džių šakos. Sode sumindžiota, išganyta pie
velė.

“Trisdešimt metų”.... šlamėjo medžiai, 
krutindami vakaro tyloj lapelius, ir stebėjosi į 
Janulį. *

Viena tik sena, plačiai išsišakojusi kriaušė, 
kuri atminė Petro Janulio bočius ir prabočius, 
nė kiek nesistebėjo. Apdžiūvusi įverpė dangun 
savo viršūnę ir kažin ką rimtai galvojo. Ro
dėsi Januliui, kad ji'"tik viena tebėra nepersi
mainiusi. Atsirėmė Janulis į ją ir įsmeigė akis 
į vakaro tamsoj paskendusį tankų sodą. Susi
mąstęs nepajuto, kaip priėjo nemačiomis nepažy
stamas žmogus, nusiėmė kepurę, ir pagarbinęs 
Kristų, paklausė, ko ponas reikalaująs.

— Aš Petras Janulis, Mykolo Janulio su
nūs. — atsakė Janulis ir ištiesė nepažystamam 
ranką.

— Dievuliau Tu šventas! Janulis, Petriu
kas! Tai netikėtai, iš kur gi tamsta!—lyg pra
džiugęs, lyg nusigandęs pradėjo nepažystama
sis, siekdamas bučiuoti rankos. —Tai svečias 
nebuvėlis! žiūrėk, "kiek jau metų! Ir tėvelių 
tamstos, Dieve duok jiems dangų, senai jau 
nebėra, ir seserį Marytę priglaudė Ponas Die
vas, vargšę. Neilgai ir tegyveno ištekėjusi.... 
Dar prieš patį mirimą buvo atvažiavusi su svai
niu.... išsivežė, išsigrandė aliai daiktelį, tvoras 
vienas tepaliko, taip kad ir man....

i — Palauk tamsta, — pertraukė jį Janulis, 
— ryt pasikalbėsiva apie viską, o dabar atra
kink man duris ir atplėšk langus, nes aš, iš di- 

: delio kelio, pavargęs ir nesveikas.
— Kaip tamsta vadinies? — paklausė Ja

nulis nepažystamąjį jam truputį atsitolinus.
— Aš.? Ignas Petronis, galinio Petronio sū

nūs, .smailabarzdžio Jono.
— Ar tamsta nebeatmeni, — pridėjo kiek 

palaukęs,—kaip mudu, ganydami pašilėj žąsis, 
vėžiaudavova šaltekšnynėj ? Dabar aš turiu_ 
tamstos žemę nunuomojęs penkiolikai metų, nuo 
tamstos seselės, Dieve duok jai dangų, Marytės. 
Šešeris jau išbuvau, o devyneri dar liko.

— Petronių Ignasiukas,—sušnabžbėjo Ja
nulis; tuo tarpu jo minty šmėštelėjo geltonplau- 

| kis piemeniukas, Ignasiukas, tamsus, klaikus ši
las, žąsų pulkai, tyrus, permatomas šaltekšnė- 
lės vanduo, vėžiai, varlių geldelės, pilna pieva 
baltų dobiliukų....

— Ar tai tas pats?
Baugu pasidarė Januliui. Kokia kiaurymė 

skiria juodu dabar. Taip toli juodu nuo viens 
antro, kaip toli jaunystė nuo senatvės.
> Sugirgždėjo varstomos trobos durys.

Pabūgo Janulis, pažengė kiek pirmyn, pra
vėrė pirkios duris ir įėjo trobon, kurioj gimė ir 
augo. Sunkus, senai nevėdintas oras, susimai
šęs su pelėsių ir kažin kokios rūgšties kvapu, 
privertė jį atsitraukti atgal ir giliai atsikosėti.

Petronis atidarė perdžiuvusius langus, užži
bino balaną.

Pažvelgė Janulis aplinkui, įėjęs vėl vidun. 
Visos sienos plikos, pasieniai tušti, tebekabojo 
tik keli šventųjų paveikslai ir tarp jų vidury 
tas pats paveikslas. Kristaus ant kryžiaus, 
prieš kurį motina mokydavo jį mažą poterių. 
Pasieniais stovėjo dvi lovi; vienoj gulėdavo ki
tados motušė, o antroj—juodu su sesele Maryte.

Nepažystama moteriškė atnešė senai neš
veistą virtuvei], cukraus, juodos duonos ir tru
putį sviesto. Pastačiusi visa tat ant atnešto 
mažo staliuko, išnarstė vieną Janulio ryšulį ir 
paklojo lovą.

Pažvelgęs pi*o langą, Janulis pamatė būrį 
žmonių, susirinkusių kaimyno kieme ir pašnalįž- 
domis kalbančių.

Janulis norėjo tik, kad visi kuo veikiausiai 
išeitų ir paliktų jį vieną vienužį visoj pirkioj. 
Rodėsi jam, kad iš pasienių, iš tamsių plyšių 
žiuri į jį, sunų-palaiduną, tėveliai, ir kad ne tie 
svetimi žmonės, drauge su juo pravirktų.

Kad vėl nebepradėjus su Petroniu kalbos, 
pasirėmė ant stalo ir apsimetė snaudžiąs.

Išėjo moteriškė, išėjo (Petronis, dar kurį 
laiką girdėti buvo kieme žingsniai ir balsai, bet 
ir jie nutilo.

Atsistojo Janulis, apsižvalgė aplink, ilgai 
vadžiojo akimis po pirkią ir apsipylė ašaromis. 
Puolė ant kelių prie motušės lovos, paslėpė vei
dą priegalvy ir verkė verkė.... Verkė nebe- 
sugrįšiančios jaunystės, verkė, jos idėjų, sva
jonių, verkė tėvelių vilties neištesėjęs.

“Mamyt, Petriukas rauda!” prabilo kampe.
Apsidairė Janulis—niekur nieko. Taip šauk

davo Marytė mamą, kada juodu dar vaiku buvo.
Vėl verkė Janulis, dar graudžiau, negu pir

mą.... Verkė, kaip’ gali tik verkti žmogus, 
sulaukęs žilos .senatvės vienui vienas, visų ap
leistas, užmirštas, kurio nėr kam pagailėti, nu
raminti, paguosti.... verkė, kol kraujas čiur
liais šoko pro burną ir aptaškė krutinę.

A. Vienuolis.

(Tęsinys iš pereito i

Kelionė į Trak 

|/ estutis! — pasklido g 
** de, Mozūrų sostinėje, 
sis kunigaikščio Ziemovito, 
noras vėliau po tų dviejų n( 
mo iš Marienburgo.

Šis Mozūrų valdovas, J 
vo Kęstučio žentas.

Išgirdęs apie Žemaičii 
radimą Raigrade, Ziemovit 
kiu tikslu jis galėjo atvyk

Jis girdėjo apie Kęs 
ordino nelaisvėn, žinojo i 
Algirdo pastangas jį išpirl 
ritas buvo įsitikinęs kad 1 
vo Trakuose irnemanė ka 
bar atkeliavo.

Mozūrų kunigaikštis 
išėję pasitikti savo senąj 
svečią, pamatė du apdrisk 
ną senyvą, antrą jauną, 
jusius, puolančius prie ji

— Nesibauginkit, tai 
sų tėvas! — prakalbėjo ] 
balso duktė savo tėvą pa 
gau iš Marienburgo,1 gry; 
Mozuriją pasukau, šiuo 1 
visais keliais Į Žemaitiją

Puolus prie tėvo D; 
net apsiverkė: tai kunig 
tais atvejais visi butų le 
slapukas, suvargęs, ir ti 
gusiu palydovu.

Įsivedę, keleivius į ' 
tąrnams, o Kęstuti pa 
aptaisė, aprengė, ir pas 
nio valgyti.

— Kur Alpis? — j 
Javo Kęstutis. — Nėpra

Alpis sugryžo prie 
gai trukus, taip pat per 
rinęs, ir Kęstutis pasisc

— Kas jis toks? - 
vo tėvo.

— O, kad visi jam 
kie butų! — apkabind 
draugą per petį tarė 1 
sus nukariautume! J 
laisvėje, apkrikštytas 
virto vėl Lietuviu ir 
išsprukti!

— Laimingas, tė' 
rasti Marienburge, k 
dingęs, — prašneko 
Kęstutis buvo spėjęs ‘ 
vo pakliuvimą į neis 
ordino stiprių nagų.

— Bet jūsų M( 
inėjus į Eidamo kaii 
mes daugiau nesislaĮ 
užpuolė gauja Mo/u 
užmušti, palaikė šni] 
nemokam. Turėjom 
ti sau kelią, — paša 
' — Buvo ten por 
kštį prisiminė iš pi 
kitaip gal nebūtų n 
mas apipuolė, — pr

— Sakyk, tėveli 
žiuočių rankas? —

— Mes buvom 
vo apielinkėse, kai 
užklupo, mušimi neĮ 
užsibrėžimas buvo t 
ti, ir gyvą, nes kiti 
puolančius mane g 
nėjo. Pagrobę mA: 
naktį, iki parvedė 
prielankiai priėmė, 

. apkaltais langais 
bokšte, ir laikė lauk 
štysiu. Atmins jie

- Ja'u kunigail 
daryti atkerėto- pu 
įsiterpė Alpis.

— Laimingi k; 
Sami per ordino ž 
mite.

— Bėgdami r 
išjojom kaip ritei

• ir rubais. Bet tą



uirusios, sulūžusios,' sugriuvusios. Pa 
nuo kelio stirksojo galvijų negraužtos 
šakos. Sode sumindžiota, išganyta p
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K. S. Karpius.
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S. V. kareiviai nesenai pasiųsti į Nevvfoundlandą, pratina
si prie žiemos kariavimo sąlygų. Viršuje matyti transporto 
laivas prie St. John’s. Ski kareiviai balsai apsivilkę vyksta į 
pratimus.

U. S. troops recently sent to Newfoundland on the U. S. transport 
Edmund B. Alexander, are getting used to winter warfare conditions. 
At top the transport is shown, docked at St. John’s. It serves as head
quarters and barracks for the soldiers. Below: Ski troops dressed in 
white to blend with the snow leave for the training grounds.

S. V. Kariuomenė Saugoja Newfoun81andą

‘Trisdešimt metų”.... šlamėjo 
ridami vakaro tyloj lapelius, ir stebėjosi 
i. ‘
/iena tik sena, plačiai išsišakojusi kri 
atminė Petro Janulio bočius ir pra 

iek nesistebėjo. Apdžiūvusi įverpė
viršūnę ir kažin ką rimtai galvojo. 
Januliui, kad ji^tik viena tebėra n 
iusi. Atsirėmė Janulis į ją ir įsmeigė 
caro tamsoj paskendusį tankų sodą, 
ęs nepajuto, kaip priėjo nemačiomis nept 
as žmogus, nusiėmė kepurę, ir pagarbi 
tų, paklausė, ko ponas reikalaująs.
— Aš Petras Janulis, Mykolo Janulio ?|
— atsakė Janulis ir ištiesė riepažys 

ą-
— Dievuliau Tu šventas! Janulis, Petį 

Tai netikėtai, iš kur gi tamsta!—lygi®
ges, lyg nusigandęs pradėjo nepažys 
siekdamas bučiuoti rankos. —Tai

įvėlis! žiūrėk, “kiek jau metų! Ir tėk
štos, Dieve duok jiems dangų, senai | 
ira, ir seserį Marytę priglaudė Ponas 
vargšę. Neilgai ir tegyveno ištekėjus, 
prieš patį mirimą buvo atvažiavusi su a

.... išsivežė, išsigrandė aliai daiktelį, h, 
įas tepaliko, taip kad ir man....
— Palauk tamsta, — pertraukė jį Jaa 

ryt pasikalbėsiva apie viską, o dabar i 
k man duris ir atplėšk langus, nes aš,ii 
o kelio, pavargęs ir nesveikas.
— Kaip tamsta vadinies? — paklaust 

is nepažystamąjį jam truputį atsitolinu
— Aš,? Ignas Petronis, galinio Petrunii 

;, -smailabarzdžio Jono.
— Ar tamsta nebeatmeni, — pridėjo! 

aukęs,—kaip mudu, ganydami pašilėj i 
ūaudavova šaltekšnynėj ? Dabar aš l 
nstos žemę nunuorųojęs penkiolikai meti!i 
nstos seselės, Dieve duok jai dangų, Maj 
ieris jau išbuvau, o devyneri darTiko.

— Petronių Ignasiukas,—sušnabžbėjo 
iis; tuo tarpu jo minty šmėštelėjo geltoji 
, piemeniukas, Ignasiukas, tamsus, klaiki 
, žąsų pulkai, tyrus, permatomas Šalta

vanduo, vėžiai, varlių geldelės, pilna F . 
Itų dobiliukų....

— Ar tai tas pats?
Baugu pasidarė Januliui. Kokia kiau 

iria juodu dabar. Taip toli juodu nuo i 
tro, kaip toli jaunystė nuo senatvės.

Sugirgždėjo varstomos trobos durys. 
Pabūgo Janulis, pažengė kiek pirmyn 

rė pirkios duris ir įėjo trobon, kurioj p 
go. Sunkus, senai nevėdintas oras, sus 
s su pelėsių ir kažin kokios rūgšties h 
i vertė jį atsitraukti atgal ir giliai ateik 

Petronis atidarė perdžiuvusius langus,! 
no balaną.

Pažvelgė Janulis aplinkui, įėjęs vėl 
isos sienos plikos, pasieniai tušti, tebeb E 
c keli šventųjų paveikslai ir tarp jų 
s pats paveikslas. Kristaus ant hp 
•ieš kurį motina mokydavo jį mažą pi 
asieniais stovėjo dvi lovi; vienoj gulėte 
dos motušė, o antroj—juodu su sesele Ui

Nepažystama moteriškė atnešė senai 
sistą virtuvėlį, cukraus, juodos duonos i L 
jtį sviesto. Pastačiusi visa tat ant« 
lažo staliuko, išnarstė vieną Janulio rj4 
aklojo lovą.

Pažvelgęs pro langą, Janulis pamatė ; 
Tionių, susirinkusių kaimyno kieme ir p® į 
omis kalbančių.

Janulis norėjo tik, kad visi kuo veiki . 
Įeitų ir paliktų jį vieną vienužį visoj i r 
lodėsi jam, kad iš pasienių, iš tamsiąI 
iuri į jį. sunų-palaiduną, tėveliai, ir kad1 
vetimi žmonės, drauge su juo pravirktą

Kad vėl nebepradėjus^su Petroniu k 
įasirėmė ant stalo ir apsimetė snaudžiąs !

Išėjo moteriškė, išėjo (Petronis, te 
aika girdėti buvo kieme žingsniai ir bate 
r jie nutilo. "

Atsistojo Janulis, apsižvalgė aplink . 
vadžiojo akimis po pirkią ir apsipylė i 
Puolė ant kelių prie motušės lovos, paslėp 
ją priegalvy ir verkė verkė.... Verkt ; 
sugrįšiančios jaunystės, verkę, jos idėją 
jonių, verkė tėvelių vilties neištesėjęs.

“Mamyt, Petriukas rauda!” prabilo' 
Apsidairė Janulis—niekur nieko. TW 

davo Marytė mamą, kada juodu dar vaito L
Vėl verkė Janulis, dar graudžiau, Kl 

ma.... Verkė, kaip gali tik verkti i • 
sulaukęs žilos senatvės vienui vienas, . 
leistas, užmirštas, kurio nėr kam 
raminti, paguosti.... verkė, kol 
liais šoko pro burna ir aptaškė krutinę

A.

Kęstutis! — pasklido gandai Raigra- 
de, Mozūrų sostinėje, ir pasiekė au

sis kunigaikščio Ziemovito, keturioms die
noms vėliau po tų dviejų nelaisvių pabėgi
mo iš Marienburgo.

Šis Mozūrų valdovas, krikščionis, bu
vo Kęstučio žentas.

Išgirdęs apie Žemaičių valdovo atsi
radimą Raigrade, Ziemovitas nustebo: ko
kiu tikslu jis galėjo atvykti?....

Jis girdėjo apie Kęstučio patekimą 
ordino nelaisvėn, žinojo apie Birutos ir 
Algirdo pastangas jį išpirkti, todėl Ziemo
vitas buvo įsitikinęs kad Kęstutis jau bu
vo Trakuose irnemanė kad iš ten jis da
bar atkeliavo.

Mozūrų kunigaikštis su savo žmona 
išėję pasitikti savo senąjį ir narsų tėvą 
svečią, pamatė du apdriskusius vyrus, vie
ną senyvą, antrą jauną, pėkščius, išbadė
jusius, puolančius prie jų.

— Nesibauginkit, tai aš, Kęstutis, jū
sų tėvas! — prakalbėjo Kęstutis, ir tik iš 
balso duktė savo tėvą pažino. — Aš pabė
gau iš Marienburgo; gryžtu į Trakus. Per 
Mozuriją pasukau, šiuo keliu saugiau, nes 
visais keliais į Žemaitiją jie mus vejasi.

Puolus prie tėvo Danutė, dabar Ona, 
net apsiverkė: tai kunigaikštis kuriam ki
tais atvejais visi butų lenkęsi, atvyko kaip 
slapukas, suvargęs, ir tik su vienu pervar
gusiu palydovu.

Įsivedę, keleivius į' vidų, Alpį pavedė 
tąrnams, o Kęstutį patys prižiūrėdami, 
aptaisė, aprengė, ir pasisodino prie skob
nio valgyti.

— Kur Alpis? — apsidairęs pareika
lavo Kęstutis. — Nepradanginkit man jį!

Alpis sugryžo prie kunigaikščio neil
gai trukus, taip pat perrengtas ir apsišva
rinęs, ir Kęstutis pasisodino jį šalia savęs.

— Kas jis toks? — klausė Danutė sa
vo tėvo.

— O, kad visi jaunuoliai Lietuviai to
kie butų! — apkabindamas savo kelionės 
draugą per petį tarė Kęstutis: — mes vi
sus nukariautume! Jis buvo ordino ne-| 
laisvėje, apkrikštytas ir suvokietintas, bet 
virto vėl Lietuviu ir padėjo man į laisvę 
išsprukti!

— Laimingas, tėve, kad pasitaikė jį 
rasti Marienburge, kitaip butum ten ' ir 
dingęs, — prašneko Ziemovitas, kuriam 
Kęstutis buvo spėjęs trumpai apsakyti sa
vo pakliuvimą į nelaisvę, ir išbėgimą iš 
ordino stiprių nagų.

— Bet jūsų Mozūrai tikrai pašėlę: 
in ėjus į Eidamo kaimą, jau tavo žemėje, 
mes daugiau nesislapstėm, bet užtai mus 
užpuolė gauja Mozūrų, norėjo suimti ir 
užmušti, palaikė šnipais, nes jūsų kalbos 
nemokam. Turėjom su jais , kova iškovo
ti sau kelią, — pasakojo Kęstutis.
- — Buvo ten pora vyrų kurie kunigai

kštį prisiminė iš pirmesnių atsilankymų, 
kitaip gal nebūtų mus paleidę, visas kai
mas apipuolė, — pridėjo Alpis.

— Sakyk, tėveli, kaip pakliuvai į kry
žiuočių rankas? — teiravosi Danutė.

— Mes buvom medžioklėje, Augusta
vo apielinkėse, ka; kryžiuočių gauja mus 
užklupo, mūšiui nepasi "engusius. Mat, jų 
užsibrėžimas buvo tik mane vieną sučiup
ti, ir gyvą, nes kitų nei vieno nesuėmė, o 
puolančius mane ginti smarkiai atmuši
nėjo. Pagrobę mJne, raiti šovė dieną ir 

• naktį, iki parvedė į Marienburgą. Ten 
prielankiai priėmė, paskirdami geležimis 

. apkaltais langais kamarą aukštai pilies 
bokšte, ir laikė laukdami kada aš apsikrik
štysiu. Atmins jie tai!

— Jau kunigaikštis paruošė planus pa
daryti atkeršto puolimą kryžiuočiams! — 
įsiterpė Alpis.

— Laimingi kad vėl nepakliuvot bėg
dami per ordino žemes, — džiaugėsi Da
nute.

— Bėgdami mėtėm pėdas. Iš pilies 
išjojom kaip riteriai, kryžiuočių arkliais 

. ir rubais. Bet tą viską turėjom pamesti

Per
PASIŽVALGIUS
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ir keliauti pėksti, per pelkynus ir girias, 
kad nepasektų. Traukėm į Mozuriją, tik 
taip tikėdami ištrukti nuo vijikų, — pasa
kojo Kęstutis. — Tuoj turim joti į Tra
kus, ten aš labai reikalingas. Prie to, kry
žiuočiai patyrę kad aš čia buvau, gali jus 
užpulti priekabe neišdavimo jiems jų pa
bėgėlių ....

— Mes tuo tarpu taikoje su Marien
burgu. Galit pasilsėti kelias dienas, atsi- 
gaivelioti. Duosiu gerus arklius, palydo
vus iki Gardino, ir laimingai pasieksit 
Trakus, — ramino Mozūrų valdovas.

Danutė, matydama su jos tėvu atvy
kusį jauną narsų vaikiną, patyrus kad jis 
buvo Marienburgo nelaisvių, smulkiai jo 
klausinėjo visko, ir Alpis apsakė jai savo 
kilmę, kryžiuočių užpuolimą jo tėviškės, 
nužudymą jo tėvo, savo į nelaisvę pateki
mą, naujo tikėjimo įgavimą; apipasakojo 
kaip būdami kartu su Kęstučiu susidrau
gavo, kaip kunigaikštis atgaivino jame 
meilę savo šalies ir žmonių, ir kaip paga
liau abiem pavyko išbėgti iš nelaisvės.

— Mano tėvas yra labai geras žmo
gus, jis įvertina narsius vyrus ir nepamir
šta atsilyginti už gerus darbus, — pabrė
žė Danutė.

— Laikau sau didele garbe pasitar
nauti tokiam narsiam valdovui. Aš per 
jį į savo tėvynę sugryžtu." Nenoriu krik
ščionių nei jų gerybių, nes jie yra nuolati
niai musų šalies naikintojai.

— Mes jau patyrėm kad ordinas, nors 
skelbia kovojąs Lietuvius apkrikštyti, sa
vo svarbiausiu tikslu turi Lietuvių žemes 
užgrobti. Mozūrai jau senai apsikrikšti
ję, o ir musų žemes jie dažnai užpuola ir 
nori savintis, — pridėjo Danutė.

Besilsint, besivaišinant ir besišneku
čiuojant, praėjo trys dienos, o Trakų kuni
gaikščiui rupi namai. Jis jautėsi pilnai 
atsigaiveliojęs per vieną gerą pasilsio die
ną, ir taip pat Alpis, tik vaišingos Danutės . . v. - . . - . ....
pastangomis svečiai pabėgėliai buvo užlai- J° žirgas, įsitempusio jojiko pen-
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The East Indies situation is be
coming more tense each day. Above 
Is Eelco Van Kieffens, foreign min
ister of the Netherlands in exile, 
shown on arrival in New York with 
his wife. He is on his way to dis
cuss East Indian problems with 
President Roosevelt.

Rytų Indijose kylant nera
mumams, Nederlandų užsienių 
reikalų ministras Eelco Van 
Kleffens atvyko su žmona į 
Ameriką. Jis tarsis su Prez. 
Rooseveltu apie Rytų Indijas, 
Holandijos salas, kurias Japo
nai nori užimti.
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1
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LIETUVIŲ Socialistų Sąjun
gos sekretorius paskelbė, LSS 
nepripažystanti Prezidento Sme
tonos. Susidaro tikras nepri
pažinimų rezginys —
Socialistais nepripažysta Sme

tonos, 
Bolševikai nepripažysta socialis

tų, 
Lietuviai nepripažystsa bolševi

kų, 
Stalinas nepripažysta Lietuvių, 
Smetona nepripažysta Stalino, 
Socialistai nepripažysta .'Sme

tonos, 
Ir taip veliasi balabonos.

priėmimu ir vaišinimu.
Kitą rytą anskti jau visi buvo sukilę, 

Kęstutis ir Alpis ruošėsi kelionėn ir su 
buriu naujų palydovų išjojo į Trakus.

Alpis reiškė pasigerėjimo Gardino pi
limi, ir toliau jojant vaizdingais Nemuno 
krantais kebų vedančiu į Trakus ir Vil
nių, per miškus ir laukus ir kainus, džiau
gėsi, drąsiai kvėpuodamas į save laisvą 
vėsų vėlyvo rudens orą, ir jautėsi keliau
jąs savo žemėmis, greta narsaus tų žemių 
gynėjo ir visų Lietuvių mylimo valdovo.

Trakus jie prijojo tą pat naktį vėlo
kai, taigi kaip jie į pilį pateko, sukinėda- 
miesi įvairiais keliais tarp vandenų, tam
soje Alpio net ištemptos akys neįžiūrėjo.

Artėjant pilies, išjojus iš girių, ir pa
mačius ežerą, namų munis, Kęstutis de-i 
gė geismu savo žirgu lyg aru parlėkti į 
savo gūžtą, pas savo šeimą, ir apėmus į 
glėbį Birutą ir Vytautą, džiaugtis ir juos

tinais spaudžiamas, lėkė risčiau negu ki
tų vyrų arkliai, jo palydovai nespėjo su 
juo greta joti — taip Kęstučio širdis trau
kė jį į savo namus, į tos ilgos — aštuonių 
mėnesių — kelionės galą! (

Seka: Trakų Pilyje.

VALGIĮJ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti vai-- 
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo Įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”

ĮDOMUS supuolimas, vyru
čiai: katalikų Draugo redakto
rius sutinka su tautininkų 
Sandaros redaktorium kad A- 
merikos vidurinei srovei ne
reikia vieno stipraus centro —< 
tautininkams, sako, geriausia 
gyventim kaip Grigo bitėms!

SAKOMA, kelių valstij^ykoni 
trolieriai bhisinėja SLA. [kny
gas. Įdomus tas musų ’.-[Susi-— 
vienijimas! Prie Gegužio nu- 
sikukavo iki Bagočiaus, o prie 
Bagočiaus gal ‘nubagotės’ Į 
‘pur-auzę’. Gaila kad Susivieni
jime nebėra Tareilų, Damijo
naičių, Paukščių ir kitų pasi- 
švefttasĮų —sJ---- ■ ■■■ ■

kyti tris dienas. Ne tankiai jie sueina, o 
šioks netikėtas prietikis yra pirmas kad 
jos tėvas ją aplanko be ypatingų reikalų 
ir pats, ne per pasiuntinius, taigi ji norė
jo tėvu atsidžiaugti. - Jos gyvenimas čia 
su svetimu, tarp svetimųjų, priėmus tikė
jimą ne savu noru, tik tėvų politikos sume
timais, yra labai artimas gyvenimui koki 
turėjo Alpis ordino globoje. ;Ji čia yra, 
nors kunigaikštienė, daugiau lyg tėvo už
statas Mozūrų valdovui kad jis tankiau, 
prisimintų palaikyti drangingus ryšius su 
Lietuva ir mažiau talkininkautų Lenkų 
karaliams jų nuolatiniuose karuose prieš 
Lietuvą. Kęstutis ir jo broliai — Algir
das, ir Liubartas, kuris valdė Lucke, — 
nuolatos vedė karus su Lenkais ir už Ru
sų žemes ir už pačios Mozurijos žemes; 
net ir su ordinu ir su Vengrais santarau- 
dami Lenkai jieškojo prisigrobti kuodau- 
giausia kaimynų žemių ir jas valdyti.

Prieš persiskiriant, Trakų ir Mozūrų 
kunigaikščiai dar plačiau aptarė savo ša
lių politikos reikalus. Danutė prašė pa
sveikint jos dėdes, ir pamotę, Birutą, Tra
kuose, nes Danutė buvo iš pirmesnės Kęs
tučio žmonos, ir taip, apsiašarojus, ji iš
leido savo tėvą ir jo narsų palydovą namon, 
i Trakus.

Mozūrų valdovas palydėjo savo aukš
tą svečią gana toli už miesto vartų, ir iš
leido buri raitų Mozūrų karių lydėti į Lie
tuvą. Kęstutis ir Alpis keliavo jau lais
vi, nesislapstydami; jojo Į rytus, Gardino 
ir Nemujio vagos linkui, Augustavo girias 
ir pelkynus palikdami toliau po kairei. Tų 
girių linkui rodydamas, Kęstutis pasako
jo Alpini kur ji kryžiuočiai pavasari su
čiupo.

Artėjant Gardino, Kęstutis tarė Al
pini :

— Dabar esi mano žemėse, Čia visi yra 
tavo ir mano draugai.

Nuo Gardino, kurį pasiekė tą pat va
karą, Kęstutis paliuosavo Mozūrus paly
dovus, čia, savo paties pilyje palydovų i 
Trakus gaus kiek norėdamas. Mozūrai 
kitą rytą, gausiai Trakų valdovo apdova
noti, linksmi išjojo atgal.

Gardino pilies viršininkas Krušas, ne
tikėtai sulaukęs Kęstučio, susirūpino jo

KUR buvęs, kur nebuvęs, 
žmogus capt už šaukšto, o Nau
jienų redaktorius, kada tik su
galvoja su tautininkais pole
mizuoti, tai nusiima nuo len
tynos apdulkėjusią Uracho is
toriją, su rankove dulkes nuš
luosto ir surinka: “anava”. Jų 
nustebę skaitytojai nusispiovę 
atsiliepia: “sanava”.

B, Sif/bt'da. Hi o t

VIENAS raudonukas nusi
džiaugia kad kompozitorius Šim
kus, advokatas Bulota ir skulp
torius Rimša meno ir kitais 
reikalais rašo Lietuvos komu
nistų laikraštyje Tiesa.

JURGIS Durnelis sako, ko
dėl nei vienas Stalino batlai- 
žių nevažiuoja padėti “socializ
mą” Lietuvoje kurti? Į ne
priklausomą Lietuvą važiavo 
tūkstančiai Lietuvių apsigyven
ti, ar paviešėti, o į “socialisti
nę” Lietuvą niekas nesirengia. 
Kodėl?

Asilas atsako — todėl, kad 
Stalino policija nenori maksvi- 
nių durnelių iš Amerikos,- neg 
bijo kad jie protingais netap
tų. h

V

Distributed through the
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NEARER AND NEARER
Kadangi anais laikais papra

stais laivais keliaujant ir tai 
nebuvo saugu užjūryje, kaip gi 
gali būti saugu dabar su grei
tais laivais, trans-okeaniniais 
orlaiviais, bombanešiais ir ra
dio bei telefono komunikacija.

Bet yra tokių kurie mano 
kad mes čia saugus ir kad ga
lim sau ramiai sėdėti, kuomet 
kitos šalys ginasi nuo despo
tiškų užpuolikų.

Visoki karai paliečia ir šią 
šalį, net kolonialėse dienose 
Europos karai atsiliepė į šį 
naująjį pasaulį. Prancūzų ir 
Indijonų karas buvo tik trans- 
Atlantinis pratęsimas Septynių 
Metų Karo. Pradėjęs gerėti 
Amerikos biznis ir prekyba nu
kentėjo laiko Napoleono karų. 
Suv. Valstijos turėjo įstoti į 
karą užjūryje su Barbary pi
ratais Viduržemio juroje ank
sti 1800 mętais.

kadDalykų žinovai numato 
Amerika negali ramiai žiūrėti 
ir laikytis atsisukus nuo to kas 
dedasi pasaulyje, ir išlikti eia- 
la, nepaliesta.

Vokiečių pavergimas eilės 
mažų tautų, ir Rusų įsiverži
mas su savo komunizmu i eilę 
kitų mažų šalių yra tik įrody
mas kad tie despotai turėdami 
progas ir pritarėjus čia, kėsin
sis ir čia savo nagus tiesti.

LIETUVIŠKI hamunistai —. 
kraugerių Stalino ir Hitlerio 
garbintojai, dar vis prisimena 
keturis Lietuvoje sušaudytus 
išgamas, kurių buvo du Žydai, 
jau prieš keliolika metų dirbę 
tą patį išdavikišką darbą, ku
rį dabar įvykdė Paleckis.

Jie aimanuoja buk Smetona 
juos sušaudęs. Jie nežino kad 
Lietuva turėjo teismus ir kad 
teismas surado juos kaltais—* 
tie'tautos priešai vertai atsi
mokėjo už .išdavikiškas savo 
pastangas. Gaila kad tada ne
paimta ir nesušaudyta ir to
kie Paleckiai.

Tiems Lietuviškiems hamu- 
nistams patartina prisiminti 
dabar Lietuvoje kankinamus, 
į Sibirą tremiamus' ir žudo
mus tūkstančius gerų Lietuvių 
— ne žydų ir jų mazgočių, bet 
tikrų patriotų, kurie mylėjo 
savo tėvynę ir savo tautą.

Supa Garba,

j 2

! -vi-r,
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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 11 

payao, Rethberg, Stevens, Pinza, 
•Brownlee, Baccaloni, Panizza 

Baletas

TRISTAN UND ISOLDE
ANTRAD. BALANDŽIO 15 

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

Daughter of the Regiment
TREČIAD. BALANDŽIO 16 

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

DIE WALKUERE
KETVIRT. BALANDŽIO 17 

Flagstad, Bampton, Votipka, List, 
Thorborg, Melchior, Huehn

Leinsdorf

DU VEIKALAI: PENKTAD.
PO PIETŲ, BALANDŽIO 18 

CAVALLERIA RUSTICANA 
Nilanov, Kaskas, Doe, Warren, 

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

______ De Paolis. Valentino_____  
BARBER OF SEVILLE

PENKTAI). VAK., BAL. 18 
Sayao, Petina, Schipa, Baccaloni, 

Brownlee, Cordon, Papi.
FAUST

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

Kullman, Baletas, Pelletier
RIGOLETTO

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

Castagna, Cordon, Panizza 
Baletas

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

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

(vietinės ŽINIOS J
• KAINOS visokių reikmenų 

■sako šymet pakils 20 nuoš. Pa
kilo jau statybos medega ir 
nekurtos kitos reikmenys, be 
to kyla maisto kainos. '

•JAU 45. Clevelande tra- 
fiko nelaimėse nuo metų pra
džios jau užmušta 45 asmenys. 
Pernai per tiek pat,laiko žuvu
sių buvo 28. Bal. 1 d. užmušta 
vienas motoristas ir vienas 
pėksčias.

GERAS VYNAS
Vyno mėgėjai kreipkitės i 

gerą vyno parduotuvę, 10601 
Superior avė. Telef. GA. 0972. 
Geros rūšies vynai pigiau ne
gu kitur. Pas mus galima su
sikalbėt Lietuviškai.

PARSIDUODA GROSERNĖ
" metai to pafieS'"savinnjko, 
nėra kompeticijos. Garantuo- 
jam $500 savaitinių ineigų. 
Parsiduoda visai pigiai, renda 
$25 mėnesiui. Kreipkitės tarp 
2 ir 3 p.p. 1216 E. 105 Street, 
arti Superior avė. (13)

AVALŲ TAISYMAS
Pas mus gausit savo batams 

puspadžius

UŽ
(ir daugiau)

Geras, greitas darbas. (13)

Daniel De-Mand
4711 Payne Avenue

IGOS
PYTHIAS 

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais 

i J. Verbyla ir A. CiutelS 
savininkai.

Naujose Rankose

K. STONIS
RESTAURANT
Kl. Urbšaitis J. Dunbar 

savininkai
Skani

Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave«

Rodeo Perstatymas 4'
Arenoj

Dainuos su Metropoli
tan Opera Ekstra! Vytauto F. Bieliajaus

Lietuvių Baletas iš Chicagos
Tik vienas pasirodymas Clevelande — Vieną Dieną!'

PRANAS ZUBINAS, geras 
tautietis, • susirgo, randasi Po
lyclinic ligoninėje, Dr. Kaz- 
laucko priežiūroje. Linkėtina 
jam pasveikti.

2
2
2

3

1
2
1
1
1

JŪSŲ NAMAS 
kamb. Osceola 

kam. gar. E. 97 
kam., E. 92

$6,000 
$6,700 
$6,600

ŠTAI
Šeimų, 10
Šeimų, 12
Šeimų, 12
po 2 šeimas, 20 kamb.

E. 66
Namai, 4 šeimos, 24 kamb.

E. 66
Šeimos, 6 kamb. E. 95
Šeimų, 9 kamb. Lawnview 
šeimos, 7 
Šeimos, 7 
Šeimos, 8

Pilnoje

Šalip Gene Autry, žymiausio fil
mų raitelio, šalip laukinių bnlių ir 
visokių kitų aktų su laukiniais gy
vuliais, kas bus perstatyta Cleve
land© Arenoj Balandžio 18 iki 27, 
ką patiekia American Legion kaipo, 
Pasaulinio Čampionato Rodeo, dar 
bus ir kitas įdomus dalykas, taip va
dinamas raitųjų futbolas.

Du desėtkai kowboju iš Oklaho- 
mos loš prieš 20 vyrų iš Texas. Jų 
abi pusės turės ir po eilę pavaduo
tojų jeigu atsitikime kurie butų su
žeisti šiame smarkiame' lošyje.

Skritulis kuriuo jie žais yra virš 
astuonių pėdų diametre, ir jį ark
liai stumdys į nuskirtas vietas, pa
našiai kaip daro vyrai su možomis 
bolėmis kitokiuose žaidimuose.

Tikietai šiam įdomiam perstaty
mui gaunami dabar, kreipkitės į 
Arena, 3700 Euclid avė., Cleveland. 
Po $1.15, $1.65 ir $1.95.

77 70 •Sc+Jl'Pfi

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

Penktadienį ir šeštadienį, pasku
tines dvi tos savaitės dienas, vaidi- 

pietų nuo 2 vai. 
vai.

pietų bus pasta- 
operos, “Cavalle- 
“Pagliacci”. Pir-

$6,500

$8,800 
$3,600 
$3,500 
$4,500 
$3,800 
$4,500

HIPPODROME
kamb. Osceola 
kamb., E. 68 
kam. Lawnview 
prasmėje namai.

Kreipkitės pas

P. P. ir BERNARD MULIOLIS
6606 Superior Ave.

Popieriuotojų Žiniai
Randuoju už mažą kainą ge

rą. stymeri nuėmimui senų po- 
pierų nuo sienų, labai naudin
gas tiems kurie patys popie- 
riuojatės. Aš turiu du. (16)

FRANK SAMUOLIS 
Popieriuotojas ir Maliavotojas 
Tel. LI. 0192. 618 E. 107 St.

PARSIDUODA FARMA
120 akrų farma, visi pasta

tai moderniški,, elektra, mau
dynė, prie gryšto kelio. Dau
giau informacijų pas (16) 

Geo. A. Vargo
1332. Russell rd. Cleveland, O.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Geležinių daiktų ir maliavų 

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

12701 Miles Ave.

“The Lady
From Cheyenne’’

Loretta Young pirmu kartu vaidi
na Vakarų rolėje naujoje komedijo
je “The Lady from Cheyenne”, ku
ri pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Balandžio 5.

Prie Miss Young toje filmoje žy
mesnes roles turi Robert Preston, 
Edward Arnold, Gladys George, ir 
eilė kitų.

Ta komedija paremta istorišku 
incidentu įvykusiu Wyominge per
eitame 
Miss 
lę, ji 
stijų 
ka į

Ji 
naikinimui tų niekšysčių kokias jie 
ten įvedę.

šimtmetyje, 1870 metais. 
Young , vaidina mokytojos ro- 
yra ten atvykus iš rytinių val- 
savo laimes jieškoti ir paten- 
globą politikierių ir sukčių, 
pradeda kovoti yrieš juos iš-

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.

nimai atsibus po 
ir vakarais nuo 8

Penktadienį po 
tyta dvi trumpos 
ria Rusticana” ir 
mojoj dainuos Zinka Milanov, Anna 
Kaskas, Doris Doe, Frederick Ja- 
gel 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 onera “Rigolet- 
to”.

Publikai reikalaujant, bus pasta
tyta dvi Wagnerio operos su Kirs
ten Flagstad ir Lauritz Melchior — 
“Tristan und Isolde” antradienio 
vakare, Balandžio 15, ir “Die Wal
kuere” ketvirtadienio vakare, Bal. 
17.

“Tristan und Isolde” dainuos dar 
šie artistai: Alexander' Kipnis, Ju
lius Huehn, Kerstin Thorborg, ir 

. Emery Darcy.
“Die Walkuere” dalyvauja, prie 

Flagstad ir Melchior, dar šie: Ema
nuel List, Julius Huehn, 
Thorborg, Rdse Bampton, Lucielle 
Browning ir .daug kitų.

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

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

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

Antrojoj— 
Martinelli, 
De Paolis

“The Bar- 
Sayao, Ti-

Kerstin

Sekm. Balandžio-April 27 Lietuviu 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. .,

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ-BE

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

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj raudokit 
FEEN-A-MINT. Taį 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 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų 
Nusipirkit FEEN-A-MINT

TRAKŲ apskrities bolševikų 
partijos komiteto sekretorius, 
“draugas” Afonin, prisipažysta 
kad Lietuvos bolševikams ne-

vyksta. Trakų apskrityje per 
Sausio ir Vasario mėn. į bol
ševikų partiją buvęs priimtas 
tiktai vienas narys.

Į JUMS ATEINA 65 METAI AMŽIAUS
“TTEIGU jus esat penkiasdešimts penkių ar mažiau,, mes 

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, 
° taip kad galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 
S taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 

I metų amžiaus.
FEEN- 
šeimai, 
šiądien,

PARSIDUODA GROSERNĖ 
Cash grosemė su vienos šeimos 
namu, nėra kompeticijos. 
siduos Įmokant $1,600. 
7427 Park avė., važiuoti 
st. through karu.

Par-
Vieta

(16)

metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos įstatymais.
Informacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, 0. ! 

Išrašyki! ir prisiųskit šį kuponą: j

\ 1

Telef. CHerry 7494.
Name,

Address,

Occupation (13-2)
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Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292

GERAS VYNAS
Geriausi vietiniai ir impor

tuoti vynai, šioj Wine Shoppe, 
10204 Superior avė. 
dam pints ir galionais. Visoks 
alus. Pristatėm sulyg pareika
lavimo Į vietą alų ir vyną.

Parduo-

• SUDEGUSIŲ popierinių 
pinigų pelenai, jeigu tik nesu
maišyti, galima pažinti ir val
džia pinigų savininkui atgrąži- 
na pilną jų vertę.

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

The Wilkelis Furniture Co.
, Rakandų Krautuve

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

Savininkas
JURGIS ARBUCKAS

Vedėjas

CLEVELAND POULTRY CO. Inc
WHOLESALE and RETAIL

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

4323 Superior Avenue Telefonas EN. 3142

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
Įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

VYNO PARDUOTUVĖ Į NAMUS
Mes užlaikėm 22 rūšių geriausj vynų ir parduodam 
neštis į namus galionais 
vynas parsiduoda po 80c 
yra didžiausia East Side.

ir pusgalioniais. Rukštus 
galionas. Musų krautuvė 

(13)

CALIFORNIA
4911 Payne Avenue

WINE SALES
Cleveland

::

|/| ilioyi/ Kaip Kiti Kalba Apie Nash!
Sffl H KM H H iii BIS Nuo jurų iki jurų, šis naujos rūšies karas visų, tik kalbamas ... 

B BSsįl II Jsį įį M B “25 iki 30 mylių galionu gasolino” . . . “Patogiausias kada kokiu 
H W HhčB B®| U H ^važinėjau” . . . “Didžiausia vertybė ką yra žemos kainos lauke”.

PavažiuOkit nauju Nash tik penkio
lika minutų—ir jus, taipgi, norėsit 

pasakoti taip kaip sako šie!

K. B. K., pardavėjas iš Indiana, ra
šo: “Aš nenorėjau tikėt kai paty
riau kad pirmos 918 mylios atsiėjo 
man $5.70 su mano nauju Nash. Tai 
vidutiniai apie 30 mylių galionu!”

P. A. S., San Francisco, sako: “Ger
biamieji, šis Nash tikrai geras — 
aplink kalnus sukasi lyg tiesiu ke
liu. (Nash turi specialius ant visų 
keturių ratų coil springsus). Mylių 
daro—25.6 ant galiono; jiega—pui
kiausia!”

“Ruimingiausias Karas savo Klesoj” 
K. G. M., Ariųonk, N. Y., sako: “Aš 
pasirinkau Nash patogumui ir vie
tos daugumui—taipgi ekonomijai. 
Važiuoja geriau negu koks kitas ka
ras ką kada turėjau.”

S. M., Minneapolis, rašo: “Vienoje 
kelionėje, naudojant Convertible lo
vą ir gaunant vidutiniai 26.4 mylias 
nuo galiono, Nash sutaupė $25.” 
Pasinaudokit patarimu tūkstančių 
ir tūkstančių kurie kas savaitę pa
sikeičia į naują Nash. P^važinėkit 
šiuo puikiu naujos rūšies karu pirm 
negu nuspręsit pirkti!

^NASH
ANO SAVE MONEY EVERY MILE 
'. L

Šis Didis 4-Duru-p
Sedan Tiktai

785

7 *1 ft NUPIRKS DIDELL PUIKŲ NASH
S fl Iii —su didžiausiu sėdėjimo pločiu . . . švelniausiu va

li ra H H žiavimu (ant 4-ratų coil springsų) . . . lengviausiu
B B hJ sturavimu . . . vienatinis sunituotas viršus su rėmais

žemiausių kainų eilėje. Vienatinis karas siūląs Weath- 
Dirbtuvės Kainaer Eve Conditioned Orą Išverčiama Lova. Pava- 
Ižiuokit juo šiądien!

*Kaina yra imant iš dirbtuvės su paprastom reikmenim, federal 
tax. Weather Eye, Convertible Lova, Baltais Šonais Ratai, Bumber 
Sargai, už primokėjimą, jeigu pageidaujama._____________________

4505 Euclid Ave. LEVERING NASH
Cain Motors.....................13^30 Cedar
Cooper’s Garage..............6816 Superior
Eckenroth Sales Co...........3501 Detroit
Kilbane Nash Co...........6535 Carnegie
Lewis Nash.............................. 3536 Lee
Lake Motor Sales............. 12705 Miles
North Olmstead, O................Beebe & Elliott

Independence, Ohio...........Rockside
Olmstead Falls, Ohio...........Schritz Motor Sales, Inc.

ARBA KREIPKITĖS Į NASH PARDAVĖJĄ SAVO KAIMYNYSTĖJE

Road 
Ave. 
Ave.
Ave 

Road 
Ave.

Už Tuos pat Pinigus 
Ką Mokėtum už Kitą 
Kurį žemos Kainos 
Karą Dabar Jau Gali 

Nusipirkti Sau

NASH
ffiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiHiiitiiiiinniiiiiniiiuiiiiiiiiimniiniiimimra

MOTOR CO. Tel. ENdicott 4505
Milton Motor Sales.......13701 St. Clair Ave.
Norgar-Bodell Motors Co. 16202 Euclid Ave. 
Patrick Motors, Inc........ 16815 Madison Ave.
Tyjeski Nash Company....14720 Lorain Ave. 
United Motor Sales...............7200 Broadway
Bedford, O., Bernardy Motors, 803 Broadway 

Motor Sales, 6195 Brecksville Rd.
Columbia Road



S IS
- Vieną Dieną!'

Rašo Dr. Pranas šacikauskas.

Bieliajaus MASKVOS AGENTAI VEIKIA LIETU
VIU TARPE IR PIETŲ AMERIKOJE

C- t

Svetima Propaganda Deginama

t*

Lietuviu Salele
>

nga: 50c., 75c., kelios vietos po $1, 
šokiams. šokikams įžanga 25c

dkų 
ius, 
fsta
ne-

vyksta. Trakų apskrityje per 
Sausio ir Vasario mėn. j bol
ševikų partiją buvęs priimtas 
tiktai vienas narys.

65 METAI AMŽIAUS 
asdešimts penkių ar mažiau^ mes 
rie jūsų Social Security pašalpos, 
ai gyventi suėjus 65 metams. Mes 
ą apdraudos nuo užgimimo iki 60 
i garantuotas valstijos įstatymais. 
F30 Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
išykit ir prisiųskit šį kuponą: 

......................................... Age.....

.......................... -.............................  (13-2)

Po tragingų įvykių Lietuvo
je musų kolonijose komunizmo 
pravadyriai susispietę Brazili
joj apie Rytą, Urugvajuje apie 
Darbą, ir Argentinoj apie Ar
gentinos Lietuvių Balsą ir Mo
mentą,' pradėjo varyti isteriš
ką džiaugsmą ir puldinėti nie
kinimo kvaituliu katalikus, tau
tininkus ir šiaip patriotinių nu
sistatymų asmenis. Nepaisant 
kad mes gyvename krašte ku
ris labai tolimas Rusijos san
tvarkai, laisvose demokratinė
se šalyse kurios gerbiama as
mens neliečiamybė, šeimos, or
ganizacijos ir ypač katalikų 
bažnyčios institucijos, ir sąži
nės laisvės, per spaudą ir gy
vu žodžiu jie niekuo kitu neuž
siima tiktai Lietuvių-patriotų 
purvinimu ir ir komunistinės 
Lietuvos santvarkos gyrimu— 
tarytum specialiai Maskvos pa
samdyti šuneliai Lietuvos va
davimo veiklai ir jos valdybos 
nariams apskalinti.

Nei viename numeryje ne
praleidžiami : Lietuvos Vadavi
mo Sąjunga, tautiškos organi
zacijos bei katalikų draugijos. 
Tie Maskvos bernai vadina sa
ve “kritikais” iš palėpės ir ta
riasi esą pašaukti kritikuoti ir 
sukritikuoti kiekvieną Lietu
vos vadavimui darbą, kiekvie
ną parengimą, randant viską 
bloga ir verta apspjaudyti ką 
padaro Lietuvos patriotai, ir 
viską labai gera ir aukštai kul
tūringa ką padaro “kultūrtre
geriai”.

Arg. Lietuvių Balsas pasiju
to net pašauktas pasakyti pa
mokslą Lietuvos Vadavimo Są
jungai, kad neįžeidinėtų Rusi
škos Lietuvos, kaip tai įvyko

Vasario 16, 17 ir 18 dienomis 
Montevideo per radio ir Ate- 
neo minint Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuves. Ko 
ne kiekviename numeryje vis 
skelbiasi kad jie, balsiečiai, 
momentiečiai, darbiečiai ir vi
si “iečiai” stovi ištikimai Sta
lino imperialistinių laimėjimų 
sargyboje. Taip jie elgiasi 
jiems ir visiems suprantamais 
motivais. Tai, žinoma, jų da
lykas. Tačiau del Lietuvos Va
davimo Sąjungos ir kitų Lie
tuvių Patriotų ir demokratiš
kųjų nusistatymų Lietuvių nie
kinimo — tai yra musų daly
kas, ir mes čia norime pasaky
ti savo nuomonę.

Komunistų prAvadyriai bu
vo jau įspėti palikti ramybėje 
Lietuvius stojančius kovoje už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Geras žodis jų neįtiki
na. Jie jaučiasi tarytum Ru
sijoje ar Tarybų Lietuvoje, kur 
gali pilt pamazgas ir net krau
ją ant kiekvienos nepatinkamos 
galvos. Tat tegul nesispjau- 
dys, neaimanuos ir nešauks 
(kaip jau mini A. L. Balso nr. 
531, iš Vasario 27, viena “kul
tūrinė” draugija, suprask, to
kia kaip Justinas Paleckis, ne
partinis, bet visgi eina komu
nistiniu seiman ir yra renka
mas į Kremlių....) kai teisi
nėmis priemonėmis bus papra
šyti nekišti savo burliokiškos 
mordos į svetimą bliudą, kur 
ta morda visiškai nepageidau
jama, jei ir ateityje klausys 
ne sveiko proto, o Maskvos di
rektyvų ir norės atkelti Stali
no “saulę” čia, tai aišku, tik
rieji Lietuvos sūnus rūpinsis 
kad saugumas kiekvienoje ša
lyje tą “saulę” užgesintų.

Argi komunistai partiniai ir 
komunistai nepartiniai tap ap-

This is a scene at the Roncon Annex post office in San Francisco, 
Calif., as postal employees burn a big load of foreign propaganda con
sisting of magazines, pamphlets and books. Officials have been watching 
incoming propaganda for many months and thought it about time to 
consign it to the flames.

Vaizdas Roncon pašto skyriaus San Francisco, Calif., kur 
pašto tarnautojai sulaikė daugybę svetimų šalių propagandos 
laikraščių ir knygų. Valdžia saugoja tokią svetimą propagandą 
siunčiamą iš Rusijos, Japonijos, Vokietijos, Italijos ir kitų ša
lių į Ameriką ir suėmę sudegina.

ako kad jie mano jog Urugva
juje, Argentinoje ir Brazilijo
je kiekvienas apuokas gali ne
draudžiamas varyti Maskvos 
diriguojamą propagandą prieš 
šių kraštų demokratiją? Kly
sta jie taip manydami. Jeigu 
nenurims tai pamatys labai 
skubiai savo ‘“pažadėtąjį” Sta
lino “rojų”. Kiekviena demo
kratinė valstybė turi specialius 
įstatymus ir duoda dykai lai
vakortę tokiems Stalino-Hitle- 
rio “saulės” garbintojams.

SAKO, ŽMONĖS ‘NO
RF BAUDŽIAVOS 

DVARU
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ddotuvių Direktorius
LSAMUOTOJAS

HEnderson 9292
• •

is Furniture Co.
idų Krautuve

ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKA8 

Vedėjas 
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FOREST CITY FURNITURE CO
Kur Taupus Pirkėjas Ras Žemas Kainas

Štai keletas musų specialių dalykų:

Seven way reflector Lempos ..........
Occasional Chair (įvairių spalvų) . . 
9x12 Felt base

4.95
4.95

Rug . . 7Į Studio Couch 1.9.95 
kitų specialėm kainom dalykų.
iš įvairios daugybės vėliausių Bedroom

Daug
Pasirinkimas

setų, Dining room, Living room rakandų, taipgi puikių 
patiesalų, Gaso pečių, Elektriškų refrigeratorių ir 

skalbiamų mašinų. (17)
MATYKIT MUS PIRM PIRKIMO.

A Apie Našu!
karas visų, tik kalbamas... 
. . “Patogiausias kada kokiu 
ką yra žemos kainos lauke”.

FOREST CITY FURNITURE CO.
1720 E. 55th Street Arti Payne Ave.
Atdara vakarais. HEnderson 2886

..... ............................................................................................................................................................................................. linui........ imi............m.......i.......... lininiu iuuhi::- 
= 1

i BONCHA STORE
g

Sienines Popieros Maliavos
I Z
i Jeigu užsisakysįt sieninę popierą iš musų trims kamba- 
| riams, mes dykai aptrimysim kraštus. Atliekam popie- 
i riavimo darbą. Dykai pristatėm, taipgi duodam 10'/ 
Į nuolaidą. Kreipkitės čionai popieriavimo reikmenų.

Henderson 4149. 6105 St. Clair Avenue
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sJASH
jsiu va- 
gviausiu 

rėmais
Weath-

Pava-

Už Tuos pat Pinigus 
Ką Mokėtum už Kitą 
Kurį žemos Kainos 
Karą Dabar Jau Gali 

Nusipirkti Sau

federal 
Bumber ■ NASH
CO. Tel. ENdicott 4505
Motor Sales........13701 St. Clair Ave.
Bodell Motors Co. 16202 Euclid Ave.
Motors, Inc.........16815 Madison Ave.
Nash Company....14720 Lorain Ave.
Motor Sales................7200 Broadway
O., Bernardy Motors, 803 Broadway ! 

6195 Brecksville Rd.
IncM Columbia Road

lVO KAIMYNYSTĖJE .

Į HEnd. 6800 6111 St. Clair Ave.

| GRDINASHOPPE |
VESTUVĖMS REIKMENYS

Jaunavedžių ir Pamergių Suknios
Velionai Pritaikomi kiekvienai sulyg pritikimo. 
GRADUACIJOS ir KOMUNIJOS SUKNELĖS 
Asmeninė atida žėlabinių ir vestuvinių parėdų.

Pilnas pasirinkimas reikmenų.

SVEIKATOS JIEŠKANT1EMS
Aš studijavau 8 skirtingose ligoninėse šioje šalyje ir 

todėl turiu gerą patyrimą gydyme įvairių ligų. Kreip
kitės į mane kasdien tarp 2 ir 4 po pietų, vakarais 7—8. 
Išskyrus ketvirtadienius ir sekmadienius.

DR. R. SCHERR
8819 Lorain Avenue — viršuje.

KAIP DIRBA Prienų alaus 
bravoras rašo kitas “draugas” 
T. šoras. Girdi, turtas ten ne
saugojamas “socialistiškai”. Iš 
jo paminėjimo patiriame kad 
Prienų alaus varykloje dirba
ma tikrai bolševikiškai. “Išpil- 
dant užsakymą Kaišiadorių 
miesteliui, 23 statinės alaus 
buvo nuvežtos į Mauručių ge
ležinkelio stotį. Iš čia alus bu
vo išvežtas tik kitą dieną 10 
valandą. Tat pastovėjus taip 
ilgai šaltyje be jokios priežiu- 
žiuros, statinės sprogo ir pa
daryta nuostolių už virš 7,000 
rublių.” Tai pra, 23 bačkutės 
alaus kaštuoja 7,000 rublių!

Sovietų organas Tarybų Lie
tuva praneša kad kolhozų įve
dimas eina Panevėžio apskrity
je. Pasak laikraščio, šioje ap
skrityje “pirmutiniai pareiškė 
norą burtis į kolektyvinį ūkį 
Viešintų valsčiaus Prunciškio 
kaimo darbo valstiečiai”. Jie 
reikalauja “galimai greičiau 
patenkinti jų prašymą”. Iš to
lesnio pranešimo sužinom kaip 
tie “darbo valstiečiai” vadina
si kurie taip “pasiilgę” kolho
zų baudžiavos. Pasirodo, tai 
yra maskolių kolonistai, ku
riuos dar carų valdžia atsiuntė 
Lietuvon musų tėvų kraštui 
maskolinti. Matomai, ir dabar 
bolševikų okupantai lengviau 
gali padaryti spaudimą masko
liams kolonistams, todėl jie ir 
pareiškę “laisvą” norą dėtis į 
kohozus. Jie turi po kelis ha 
žemės. Visi burliokai.

DARBININKAI DIR
BA KAIP VERGAI
KOMUNISTŲ valdžios orga

nas Tarybų Lietuva patiekia 
naujų faktų kaip negailestin
gai smaugiami bolševikiškoje 
Lietuvoje darbininkai. Lietu
vos du gurno išdirbinių fabri
kai buvo įkinkyti į “socialisti
nes” lenktynes su Rygos gurno 
fabriku. Lietuvos fabrikų di
rektoriai siekdami laimėti šias 
lenktynes privertė dirbti ka
torginius lenktynių darbus net 
tuos darbininkus kurie sirgo ir 
buvo gavę gydytojų įsakymą 
silsėtis. Tarybų Lietuva ap
rašinėja tokią idiliją: “Buvo 
kiek sirguliuojančių darbinin
kų ir net turinčių pažymėjimus 
vykti į sanatoriją poilsio. Bet 
jie neatsitraukė nuo darbo, lyg 
nejausdami nuovargio ir rei
kalingo poilsio. Todėl ir dar
bo našumas kilo.” Galima įsi
vaizduoti kaip ligoniai darbi
ninkai “nejautė” nuovargio, 
kada fabriko komisaras jiems 
įsakė ateiti į darbą!

Tame pat Kauno Gumos fa
brike esą žymių laimėjimų 
“švietimo-kulturos fronte”. Tie 
“laimėjimai” pasireiškė tuo 
kad buvę surengta maskolių 
kalbos kursai.

KĖDAINIUOSE buvo sušau
kta sovietų baudžiauninkų va
dinamų ūkių sovhozų atstovai. 
Suvažiavime paaiškėjo kad šį 
pavasarį riestai bus su sėklo
mis. Niekas nežino kur ir ka
da kokių sėklų gaus, prie to 
nežino kur gaus trąšų ir žemei 
dirbti Įrankių. Į sovietų bau
džiavos dvarus esą suvežti vi
si iš apielinkių surankioti trak
toriai, bet “mašinų remontas 
dar nepradėtas”. Bėda esanti 
ir su pasisavintomis karvėmis. 
Melžėjos palikdavusios karves 
neišmelžtas, nes “joms rūpėjo, 
kaip greičiau darbą atlikti”. 
Dabar .melžėjoms paskirta tam 
tikras skaičius karvių, tat jos 
savo baudžiavą einančios ge
riau.

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

I I

RASI RĖDYK GRAŽIA! VASARAI i
i ;

i Pas mus gausit reikalingų papuošalų
PORTIS SKRYBĖLĖS MANHATTAN

I a
; Marškiniai su pritaikytais kaklaraiščiais. :
I I» I

Nauji Pavasariniai Siutai Vaikams
Navy Blue Serge ir Cheviots

Kaynee Marškiniai . . Pavasarinės Kepurės Kojinės, Į
Kaklaraiščiai ir it.• - II »

| FRANK BELAJ |
Įl VYRŲ KRAUTUVĖ !

6205 SI. Clair Ave. ' (17) >

RADIO PUSH BUTTONS $]
Taisymas ir visokis suderinimas

BALKAN - RADIO & ELECTRIC

1491 E. 55 Street
Prie Superior.

Hend. 9370.
(21)

ŠVENTĖMS MAISTAS
VELYKOMS ŽUVIS IR MĖSA

Pirkit mėsą, žuvį ir kitas maisto reikmenis Velykoms 
iš mano parduotuvės — užlaikau tik geriausios 

rūšies mėsą, paukštieną ir kitokį maistą.

A. N U N N
871(1 Superior Avenue
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SPECIALS IŠPARDAVIMAS
MOTERIMS IR VAIKAMS REIKMENŲ 

Moteriškų Dresiu — Kojinių ir kitų reikmenų. 
DRESĖS buvę po $1.00 dabar 77c.

Kojinės po 10 ir 20 pora. Vaikams siutukai 77c.

JOSEPHINE PERPAR
5810 Superior Avenue

KRETINGOJE buvo teisiami 
du žydai už “odos atsargų su- 
darinėjimą”. Pas juos rasta 
odos gaminių už 1000 rublių. 
Turint galvoje kad batų pora 
dabar Lietuvoje kainuoja apie 
400 rublių, išeina kad šiedu

“spekuliantai” galėjo turėti 
daugių daugiausia trims batų 
poroms odų. Bet už tai jie pa
kliuvo komisarų teismui.

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

•'miiiiiiiimmiiiHHUiiiimiiiimiiiimiimiimiiimimiiiiimiiimiiiiiiimimiriiiiiiM  

| VISOKIA APDRAUDA I

Mes ess-n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). =

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate = 
ir Apdraudos Agentūra =

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =

The MAY Co’
Basement

Nauji Velykiniai Reikmenys —
PIRŠTINĖS IR KREPŠELIAI

KREPŠELIAI-HANDBAGS
Fabricoid krepšeliai vėliausių stilių ir spalvų! Juodi, navy, 
raudoni, mėlyni, ružavi, beige. Turi kišamus viduje.

- PIRŠTINĖS 7
Naujos audeklines pirštinės gražių Pavasario spalvų. Auk
sų, purpurinės, ružavos, mėlynos, navy, juodos, raudonos ir 
baltos! Mieros 6-8.2 už arba poros $ J

1.95 Overnight Dėžutės $]
Audeklu dengti airplane bryžių dėžutės! 21-colių ilgio, 
dvejetu užraktų! Su kišeniais viduje!

$1.69 16 Stipinų Lietsargis
Gražus oliejūoto šilko ir vatos lietsargiai, baltos, raudonos, 
mėlynos arba žalios spalvų. /

59c iki 95c Pirštinės
Naujos Pavasarinės bengalines ir dvigubo audimo pirštinės! 
Beige, juodos, navy, ružavos, baltos, mėlynos arba rudos. 
Mieros G iki 8.

Su

The May Co. Basement

Ekstra Specialiai — Reguliares 59c.
Melody Puikios Pilno Ilgio

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Avė.)

Užlaiko visokias namines ir im- 
' portuotas gyduoles nuo visokių li

gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

ŠILKINĖS KOJINĖS
Parduodama išimtinai tik pas mus Clevelande!

Gryno šilko pilno didumo chiffon kojinės moterims. Taipgi 
storesnės darbui su lisle viršais ir kulnais. Naujų spalvų. 
Pirmos rūšies! Mieros 8% iki 10% moterims ir panelėms.

2 prs, $1
89c Šilkines Geros Kojinės

Crepe De Chine šilkinės kojinės kurios Pora
dėvėsis daug ilgiau negu paprastas šilkas.
Naujų spalvų! Su trukumais. Mieros 8% iki 10%.

25c pora Form-Fit Kojinių
Gryno šilko arba rayon! Taipgi rayon nebėgamos C prsAJJ 
kojinės su lisle kulnais ir pirštais! Pirmos
rūšies. Mieros 8% iki 10%.

The May Co. Easement >

Panelėms ir Moterims Gražios Formos 
Slenderline Silhouette

❖ t

DRY CLEANING i«•
Senas Drapanas padarom | 
kaip naujas, išvalom ir t 
sutaisom. ?

6702 Superior Ave. J
TTelefonas: ENdicott 0878 V
*

FLATE-fectF0UNDAT|8NS
Jūsų kūno formos pagražinimui 

Su Patentuotu/ Diaphram Control
• Corsets, Girdles, Stepins .
• Grynos Brocade Medegos!
• Išanksto Sutraukto Audimo _
• Girdles ir Stepins Mieros "

26 iki 36.

Atsargiai pasiūti iš geros rūšies medegos .... su aukštesnės
kainos ypatybėmis! Mieros moterims ir panelėms.... vidutinės 
arba didelės figūros!

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

Telefonas WAshington 3227

balta Duona, visoki Pyragaičiai, PyragaiSkani Lietuviška Ruginė Duona, ^šviežia
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatėm tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

|f VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS | 
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už 1c atvirutę. g
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DARBA
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ir

Lietuviški Rekordai

your entry
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ma- 
sixth 
have

PHONE: ENdicott 44S6

Entered as Second-Class n 
her (Lb, 1915, at the Clevel 

under the Act of Mart

and the gym is only 4

TUBELIENĖ PITTSBURGH SUSIRGO

CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS

Visų laukiamos viešnios p. Jadvygos Tubelienės prakalbos 
šį sekmadienį, kaip buvo rengta, neįvyks, nes Dirvos redakci
jai telefonu iš Pittsburgho pranešė kad ponia Tubelienė Balan
džio 1 d. staiga susirgo ir paimta j ligoninę keletui dienų.

Pas.'t; įsius, ji tęs savo prakalbų maršrutą ir atlankys Cle- 
ralanda, kaip vra pažadėtus' ^nie jos prakalbų dieną ir laiką 
Dirvoje bus tuoj pranešta plačiau.

Taip pat gauta gerų žinių kad gal Lietuvos Respublikos 
prezidentas A. Smetona, vykdamas į Chicagą, pakeliui sr.stc- 
Clevelande vienai ar porai dienų.

* Clevelando Tautinis komitetas pasirūpins kad kuodaugiau 
Clevelando Lietuvių galėtų Prezidentą Smetoną matyti ir girdė
ti jo kalbą, kaip tik gausim žinią kad jis Clevelande tikrai lai
kysis. Tėmykit Dirvą.

TIKTAI VIENAS PA
SIRODYMAS CLE- 

VELANDE

MAKE YOUR HOME IN CLEVELAND
Facts and Figures About the "Sixth City”

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND, OHIO

LITHUANIAN NATIONAL TOURNAMENT 
GAMES TO BE PLAYED AT 

HOMESTEAD, PA.

DIRVA (THE F
LITHUANIAN WE

Published every Friday in Cle 
Ohio Lithuanian Publis

6820 Superior Ave. Ck

DARBAI CLEVELAN- 
DĖ PAGERĖJO

Darbai Clevelande šymet pa
gerėjo taip kad per Kovo mė
nesį paimtų į darbus darbinin
kų viršijo 11 metų rekordą pa
skirų mėnesių samdymo žvilg
sniu. Nuo 1929 metų nebuvo 
tiek daug darbininkų paimta į 
darbus vieno mėnesio bėgiu.

Darbus gauna kas tik moka 
kokį amatą.

žymiai sumažėjo bedarbių 
. ir pašalpas imančiųjų skaičius. 

Tiesa, bedarbių yra ir dauge
lis gyvena iš relief, bet visoki 
amatininkai iš tų eilių išrinkti 
į darbus.

Miesto ir apskrities valdyba 
rūpinasi kad eitų dirbti tie ku
rie gali gauti darbus, bet ku
rie paprato pašalpą imti ir ne
nori daugiau darbo matyti.

Pašalpos bus teikiamos se
niems ir nepajiegiantiems dir
bti po senovei.

šeštadienį, gin- 
matyt gerai su- 
darbą, apiplėšė 
pinigų vežioto-

Kovo 29 d., 
kluoti plėšikai, 
planavę savo 
Brink’s firmos
jus, kurie atgabeno didelę su
mą pinigų į Union Commerce 
Bldg, padėti. Plėšimas atlik
tas ant ketvirto aukšto, Brink 
ofiso pašonėje. Penki plėšikai 
taip gudriai savo darbą atliko 
ir pabėgo su apie $50,000, kad 
apie užpuolimą patirta tik vė
liau, kada jie buvo pasišalinę.

į kariuomenę, bet automo- 
pirkimas nesumažėjo, rei- 
juos perka ir senesni žmo- 

Per Kovo mėnesį nupir- 
9,015 naujų pasažierinių

• PAVASARIUI ateinant .ir 
orui sušvelnėjant Clevelande 
prasidės dideli gatvių taisymo 
darbai — bus aptaisyta apie 
-20IL gatvių -kurtos- laike7 žiemos 
sugedo, išduobėjo. Darbams 
paskirta $750,000. Miesto ta
ryba be to svarsto skirti $250,- 
000 asfaltavimui nekuriu vie
šų gatvių. 1

Perka Automobilius
Laikams pagerėjus, žmonės 

skubinasi pirkti automobilius. 
Nors jauni vyrai tūkstančiais 
eina 
bilių 
škia 
nes. 
kta
automobilių ir 9,969 naudotų, 
Cuyahoga apskrityje. Naujų 
automobilių pirkimas viršijo 
1,800 karais 1929 metais Ba
landžio mėn. parduotų 
mobilių skaičių.

auto-

kai- 
val-

• ŽUDYSTĖS. Tūlas And
rew Hudacko nušovė savo pa
čios motiną ir pats nusišovė.
j Iš Hollenden viešbučio lango 
iššoko ir užsimušė viena mote
ris.
y Iš Fenway viešbučio per lan- 
j?ą iššokus užsimušė kita mo
teris, 75 m.’amžiaus.

•PRADĖJUS maisto 
nftms kilti, sako, 'federalė 
džia iškels bylą prieš maisto 
pardavėjus, sulaikymui berei
kalingo branginimo. Clevelan- 
dar bus vienas tarp didžiųjų 
Amerikos miestų kuriuose fe
deralė valdžia imasi tyrinėti 
pragyvenimo reikmenų kainų 
kilimą.

COLUMBUS, O. — Legisla
ture nutarė sumažinti Cleve
land© miesto teisėjų skaičių 
nuo 16 iki 14.

G Clevelando Lietuviai jau senai pageidavo ir j ieškojo 
Lietuviškų rekordų-plokštelių. šiuomi pranešame 
visiems linksmą žinią—kad mes jų jau turime. Štai 
keletas numerių:

ĮDAINAVO

ONA KASKAS
Vanagaitis — Olšauskas — Vasiliauskas

įfeęit.UMB!A REKORDAI PO 50c

1G322-F ; Mano Rožė
Kur Bakūžė Samanota 

Įdainavo ANNA KASKAS

16323-F Dukružėlė f
Mergų Bėdos /

Įdainavo ANNA KASKAS. '

Beržų Polka—W. Gullos Orkestrą 
DaYatytė—Polka16305-F

Dainuoja ALEX VASILIAUSKĄS—W. Gulos Orkestrą.

irnjb t? Lietuviškas Kadrilius yibOSB-t polka Klumpakojis
LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

Kam Šeri žirgelį ?
Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę16283-F

Dainuoja A. VANAGAITIS ir J. OLŠAUSKAS

16312-F Lietuviškos Liaudies Dainelės 
(abiem pusėm)

1. Įdainavo A. ŠABANIAUSKAS' ' H • '■ Si ,* ■

Ir daug kitų.

Vytauto F. Beliajaus Tau
tiškų šokikų grupė iš Chicagos 
pasirodys Clevelande tik vie
ną vakarą — sekmadienį, Ba
landžio 27 d., Lietuvių salėje.

Pradžia bus lygiai 6:00 vai., 
nes programas užims su virš 
dvi valandas. Visą programą 
išpildys Chicagiečiai, su savo 
dainininkais ir muzikantais.

-Tikietai į tą vakarą jau ga
tavi — gaunami Dirvos admi
nistracijoje. Visos vietos bus 
po 50c (ir 5c taksų), bet kas' 
išanksto pirks, gaus už 45c.

Keletas vietų bus po 75c 
po $1.00 (taksai ekstra).

Wilkelis Furniture Co. savo 
rakandų parduotuvėje pradėjo 
laikyti įvairių Lietuviškų re
kordų. Daugelis jieško kur jų 
gauti, dabar yra kur gauti — 
žiūrėkit jų skelbimą šiame pus
lapyje.

KALBĖJO ADV.
GABALIAUSKAS

Kovo 30 d. Šv. Jurgio para
pijos salėje kalbėjo iš Lietu
vos pabėgėlis Adv. Gabaliaus- 
kas. Jis apsakė Lietuvos pa
dėtį po komunizmo priespauda.

Viešose kalbose jis pasako
ja bendrus dalykus, tačiau pri- 
vatiškai jis darbuojasi griež
tai katalikų federacijos politi
kai — kad Lietuvą turės val
dyti katalikai. Tas gerai, bet t0 hanK his choreography.”

“Mr. Beliajus has lightness and 
ease of movement, an unusually 
expressive use of his hands and

International Trading 
Center

THERE is hardly a point on the 
earth where Cleveland made goods 
will not be found, or a country whose 
goods are not imported to Cleve
land.

Australians drive motor trucks, all 
made in Cleveland; blast furnace 
equipment perfected in this great 
industrial center is shioped to Chi
na; the mines of South Africa, the 
Andes, Bolivia, and Chile are equip
ped with wire screens made in 
Cleveland. Cleveland sells office 
equipment to England — paint to 
Italy — and twist drills to China 
Japan buys 
ch’nes

wherever there are railroad shops; 
dental instruments have a market 
wherever dentistry is practiced. Tele
scopes made in Cleveland have gain
ed world renown.

Cleveland’s gross annual export 
exceeds $100,000,6’00. Four 

Cleveland manufacturers 
com- 
busi- 
with ..v.:,, I inveiesteu to uuk me ~-si.ip- pLACE of t]le National Basketball 
from

Headquarters and Jam- Champs of Pittston, Pa.
beree at Duquesne No. JJ

automatic screw 
created in America’s 
E itire Russian cities 

nd built by Cleve- 
eigincering firms, 

tractors < 
Mauritius and in the 
nd haul timber into 

he heart of the Belgian Congo. 
Admiral Byrd used tractors made 
in 
tion to Little America.

Printing presses are 
every part of the world, 
ore handling machinery 
France and Belgium. Railway cars 
and locomotives are made in Cleve
land for the Netherland India and I 
British India; turret lathes are sold

jeon designed 
and

Cleveland-bult 
i’gar can? i 

Islands.
heart of the

trade 
hundred

| produce 3.000 different lines of 
, modifies. Cleveland’s import 
nesj equals its export trade

1 §100,000,000 worth of products 
j ped into the city each year 
' all parts cf the world.

Cleveland has 14.2 miles of
frontage. Its harbor has'a spacious 1 į,, 

i entrance and extensive ' dockage for Ly 
passenger and freight service. Cle-1 
veland s water borne commerce L

i handied not only by Great Lake ves-1
5 els, but by canal barges and motor 
ships and ocean goin<>- boats which 
u :e the St. Lawrence River. The

; Cuyahoga River/ emptying into the 
cultivate we ;Urn end cf the harbor is lined j between"tournament head"-

By GEO.

We ask our readers and all those 
interested to note the CHANGE .OF

Tourney games are going to be 
played. In our previous articles 

wrote that the gamps would 
played at Pittsburgh, Pa., but 
latest word and the final word 

is that the games will be played 
_________ ______ie Library 

10th Ave., Homestead, Pa. 
ers of the tournament 
established in the Du- 

Lithuanian Club rooms, 156
St., Duquesne, Pa. The

Y i is that the games wm . 
!S | in the Homestead Carnegi 

Gym,
Head ,uar 

have been 
quesne 
Milford

with decks adjacent to which are 
furnaces, factor:es and lumber yards.

In addition to its water traffic, 
Cleveland’s yearly receipts include 

Cleveland on his latest expedi-j 12,500,000 tons of freight by rail.
I Twelve million tons are forwarded 

shipped to j from Cleveland by rail annually. Ev- 
Coal and ; ery year railroads bring 8,500,000 

is sent to j tons of coal and coke to the city.
1 A great lake port and a busy rail
road center, Cleveland becomes more 
and more important as an interna
tional trading center each year.

quarters .. _ 
miles, about a 10 minute auto ride. 
The jamboree and dance program 
will be held in the Duciuesne Lith
uanian Club rooms, both Saturday 
and Sunday nites.

Plans for the tourney, are 
at full speed now. 
year’s teams 
with many i 
from the 
the East, 
complete 
week, so

After You’ve Seen the 
Vytautas Bella jus 
Group of Artistic 

Dancers ?
For your own comparison after 

you’ve seen the show, here’s what a 
few renowned commentators have 
to say:
Chicago Daily News—Eugene Stinson

“Possesses an unusual talent and 
a tremendous gift...”

His grouping was interesting and 
so were the stories which he choce

pirmiausia ręikia visiems iš
vien ir nuoširdžiai Lietuviškai 
dirbti kad Lietuva atgautų ne- a pronounced gift for characteriza- 

, rr , n I tion. There is also a definite sug-priklausomybę. Valdžios f OI- j yestion of lyricism in his work and
rną palikim patiems Lietuvos I this is part of the spontaneity which 
žmonėms, ir tada kada Lietu
va bus atsikračius despoto jun
go. Kitos tautos taip nesiel
gia kaip Lietuviai: jos turi di
delius bendrus komitetus kurie 
išvien dirba už atsteigimą jų 
tautų nepriklausomybės.

Clevelande pragyvenęs virš 
savaitę laiko p. Gabaliauskas 
daugeliui, patikimų katalikų 
veikėjų dėstė jų politikos va
dų numatomus Lietuvos atei
čiai planus. Girdėjęs.

THAT’S WHAT THEY SAY — 
WHAT WILL YOUR OPINION BE?

This is not some flimsy little 
group that grows seedy between 
engagements — its a group of dan
cers that have danced in practically 
every important state in the Union. 
They danced in Washington, with 
all the government officials in at
tendances; on the stages of the 
most important places of entertain
ment in New York, Chicago, Boston, 
Detroit, and now in Cleveland, at 
last sponsored by a Lithuanian, who 
knows that everyone will remember 
this treat of top-notch entertainment 
for a long time. Many thanks and 
a packed hall should be the reward 
of Mr. Karpius who labored so hard 
to book Mr. Beliajus and his fa
mous group.

See you there, Sunday, April 27th.

going 
Many of last 

i are already entered, 
new teams coming in 

Pittsburgh district and 
We hope to have the 

program for you next 
those who are planning 

to attend this Fourth National Lith
uanian Basketball Tourney on April 
19th and 20th may know what there 
will be awaiting them.

Teams that have not as yet 
In their entry blanks yet have 
until 
yours 
it in 
Fern

April 10th to do so. 
in the mail today and 
to Eddie J. Wesbar, 

Way, Duquesne, Pa.
Lithuanian from everywhere are 

being invited to cpme to the Fourth 
Lithuanian National Tourney. Don’t 
miss this great gathering of Lith
uanians.

MONUMENTĄ!
Prieinama kaina padirbami 

visokioms kapinėms.
James Broggini & Bros.

6822-24 Woodland Ave.
HEnd. 0920. Cleveland, O.

/

Two Tim? Champs Coming May 3 4
All entries for the third Lithuan- 

!an National Bowling tourney must 
be in this week end.

Many out-of-town teams have been 
heard from this last week and not 
least amongst these letters we find 
one from Bill Griesteraitis, Pres., of 
Pittston, Pa. Holy Name Society team 
who have won the title at Detroit 
in ‘CO and at Chicago in ‘40. Will 
they be stopped this year, and by 
whom ?

If conditions permit, another team 
from the hard coal regions will be 
here in the form of Kingston, Pa., 
bitter neighborhood rivals of the 
champions who are thinking very 
seriously of coming out.

Chicago, Detroit, Cleveland and a 
number of other Mid-Western cities 
are goirig into the tournament de
termined to bring the National title 
to the Mid-West. Besides the cash 
prizes the winners will 
which will be awarded 
performers.

If you haven't got 
blank in yet, mail it today, all let
ters must be post-marked not later 
than April 5th.

For the past three years local 
Liths have seen the best we have 
in basketball, this year the cream 
of the crop in bowling will be here, 
and we want tb make their visit 
here, as enjoyable and pleasant as 
we can. Local Lithuanian bowlers 
who haven’t as yet made arrange
ments to enter the National tour
ney are asked to contact Al Samo- 
lis at the Coventry Recreation Cen
ter or see any member of the local 
Lithuanian Athletic Club at once.

The success of any tournament de
pends largely on what the local 
people do. At the present time it 
is the bowlers who must go into 
action by filing an entry blank.

others will be asked to 
e r?me co-op- 
g ... J-'.e past 

.ssu.cd that the
Tourna-

Later, 
’'.c’p r.nd if w: get tt 
o-ation now as v ai 
than we can be
Third Lithuanian National 
ment will be a success.

iroBKaCfa^sfliBr ’bb

Streikas Fordo Dirl 
tuvėse

Detroit, Mich. — Bal 
džio 5 d. C. I. 0. vadai 
vedė į streiką didžios F 
do išdirbystės darbinio! 
sulaikydami darbus visi 
Fordo dirbtuvėse. 200,( 
darbininku apleido dari 
vietes.

Nacionalė Darbo Tary 
pradėjo tarpininkauti b; 
gimui streikų Bethlehe 
plieno išdirbystėse ir Foi 
dirbtuvėse.

Darbo Taiyba taip p; 
visomis pastangomis dirt 
baigimui arti trijų mėnt 
šių senumo streiko Allii 
Chalmers darbininkų Mi 
waukee, Wis.

has always marked his programs in 
Chicago.

“Kiddush Ha’shem” dealt with 
Hassidic >vedding festivities inter
rupted by a pogrom; the scene of 
the pogrom resulted in some very 
skillful Russian dancing by a group 
of eight... Mr. Beliajus himself 
dances with a real, though quiet, 
grace an in far from assuming 
manner...

• STATYS LAIVUS. Pitts
burgh Steamship Co., kurios 
laivai vežioja geležies -budį Di
džiaisiais Ežerais, del padidė
jimo biznio statys dar tris di
delius laivus. Prieš kelias sa
vaites jau buvo užsakyta du 
kiti nauji laivai. Išviso tokiu 
budu ta kompanija paleis eže
ruose dar penkis, naujus gele
žies rudies vežiojimo laivus.

Chicago Tribune—Cecil Smith
“The style of dance made familiar 

by Uday Shan Kar, was made clear
er by his use of realistic detail.”

“...Presented a series of compo
sitions showing the native styles 
of a bewildering number of coun
tries, both oriental and occidental. 
He was equally at home in Lith
uanian. Palestinian and Hindu ma
terial."

Weekly Dance Night
The 25th Chapter of the Knights 

of Lithuania is sponsoring a ser
ies of weekly dances starting April 
IGth. There will be a different 
event featured every Wednesday all 
the way from Sweater Hops to
Conga Snake dances. These dances 
will take place at Our Lady of
Perpetual Help Church with the
versatile rythms of John Thompson
and his orchestra playing. The ad
mission to the dances is only 25c.

Made To M e

Benefit Card Ųarty

JAUNI VAŽIUOTO
JAI NEATSARGUS

On Saturday nite, April 5th a 
Card Party for the benefit of 
thory (Tony) Buknis is to be 
in St. George’s Auditorium.

This event is sponsored 
Holy Name Society, St. 
Choir and the Lithuanian 
Club.

While Tony’s health was 
always was found doinjr 1 
for any Lithuanian cause 
do ours now.

Come and bring along your pals 
and friends.

An- 
held

theby 
George’s 
Athletic

; good he 
his share
— Let’s

Plieno streikas atidėta 
Pittsburgh. - šiomis die 
norais CIO. vadai pradėjc 
grąsinti iššaukimu unijistu 
darbininką 69 dirbtuvėse. 
United States plieno korpo-Į 
racijos. Bet unijos vadai ir * 
kompanijos viršininkai su
tarė streiką atidėti ir pra
dėjo tarybas naujai sutar
čiai.

National Steel Gorp. su
tiko pakelti savo darbinin
kams po 10c valandai mo- 
kesties daugiau.

Tokio nrtokesties padidi
nimo norima gauti ir U. S. 
plieno koi-poracijos 261,000 
darbininkų.

Del streikų plieno darbai 
šiomis dienomis dikčiai su
mažėjo.iai

16-95
and 18.95

SPRING TOPCOATS1 N Uksz TOPCOATS anci 27.50

Made to your individual measure
O In the styles you prefer and the patterns you like the best.

Order Now for Easter
READY TO

WEAR TOPCOATS

Gail Grochowski, 6><>-pound giri,' 
of Worcester, Mass., youngest vic
tim of the “upside-down” stomach 
malady on record. She is now re
covering, following an operation.

BRAZIS BROS. CLOTHES
6905 Superior Ave. 

6122 St. Clair Ave. 15602 Waterloo Road
Open Evenings till 7:30 P. M.
ruaas ■ ■ ■ ■ an a aa ■ ■ aa ■ ■ ■ i
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Lietuviška Didelė Išdirbyste pH Į
Langams užtraukti Blindų (Shades)

PUOŠTIDABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 
SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds ] 
Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina. į
STATE WINDOW SHADES =

HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav. =
tumi llllHlllllllllIllllIHIIIIiiHIIIIIIIIIHI 11III lilIlIlIHIlIlIHIUII imiII ihuiiiiiiiiiiiiihI

CO

Minkštos anglies kasyk
los Appalachian srityje ne- 

i dirba delei nesudarymo su- 
: . tarties tarp unijos ir ka

syklų operatorių, šiauri
nių valstijų kasyklų opera
toriai sutinka priimti uni- 

.. jos išlygas, bet pietiniai 
| operatoriai atsisako.

12 užmušta. Italijoj, ne- 
i toli Milano darbininkams 
' valgant pietus prie kalną 

pašonės, nuslinko kalno šo
no dalis ir 12 darbininkų 
užmušė.

THE KRAMER & REICH
NAUJOS PAVASARINĖS

Skrybėlės
Didžiausias pasirinkimas Naujų Pavasarinių 
su vėliausių spalvų ir pavidalų, VYRAMS, VAIKINAMS

• George J. Matowitz,
1 Chief of Police.

Jauni automobiliu važiuoto
jai turėtų turėti saugiausius 
važiavimo rekordus. Del jų 
fiziško stovio, sugabumo, grei
to judesio, gero matymo ir 
girdėjimo jauni važiuotojai ge
riausia tinka būti saugiais mo
toristais. Tų patogumų delei 
jaunieji turėtų turėti mažiau
sia nelaimių.

Tačiau taip nėra. Senesnių
jų grupė, nežiūrint savo ne
rangumų kas su amžium atei
na, turi geresnius saugumo re
kordus. Su amžium papras
tai išsivysto rimtumas,'apsvar- 
stymias, atsarga ir ats&koiry 
bes s’ pratimas B ti gjru au 
tomo’il’stu reikia daugiau ne 
gu tik fiziško pajicg.mo.

Dabar jauni žmonės pra.'c- 
dama mokyti, lavinti ir auklė
ti mokyklose apie saugumą ir 
atsargumą.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisynio 
darbų prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 

.vidaus, medžio darbų, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilnų apdraudų tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Tolefonas POtomac 6899

LEIMON’S
DRY CLEANING
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
Sulyg naujausios mados

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas.
Paimam ir pristatėm į namus

1283 East 74th Street
Ant. Le'monas, Savininkas 

HEnderson 7822

NAUJI PAVASARINIAI
Kaklaraiščiai

Vėliausių spalvų ir marginių ^5* 
r>—darbo, tvirtos,

mišinių 2 už $1.25
Rankų
Vilnos

Sveteriai
Vyrams Vilnoniai Sveteriai 1’95
Uzsimaunadi.Įvainų spalvų

Skrybėlių vi-

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

Apatinukai
Gražių broadcloth spalvų 
Su Gripper užsegimu.

Daugiau perkant 4 už $1.00

darbininkų eilės dir- 
^čių įvairiose industri- 

' J^, neskaitant ūkių, Va- 
srio mėnesį pakilo iki au- 

laipsnio — išviso dir- 
: “° 36,584,000 darbininkij.

šių metų Vasario mėnesį 
. Jarbuose buvo 2^18,000 

. liniukų daugiau , negu 
p'Mtį mėnesį 1940 m. ir 
'>350,000 daugiau negu tų

1939 m., kada dar- 
ai wyo pakilę.VYRAMS GRAŽIOS MARGOS

Kojines
Visokių spalvų 3 už IJQc
Gero darbo, tvirtos

su kožnu pirkiniu. DYKAI 
' --------— čia galit iškeisti savo Stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

• Kelines
Išeiginės arba Darbui .... 1.69 
Didelis pasirinkimas.
Stiprių medegų. iki $3.45

DYKAI GREEN STAMPS

. ^°bsiuvių unija išsiderė- 
JĮ pakėlimą darbininkams 
^1 ~ 1115,000 vyrų ir vai- 
*9 nibsiuvyklų darbininku 

bendrai fmant 18 mi 
“J01”! dolarių algų ' dau 
p- pradedant Gegužei
i Taigi vyriški ruba 

• $2.50 iki $5 an

t

Cor.. Superior and E. 43 St. ENd. 5025
(15)ffPqzm2S25?^gHSa525252525252525252S252Sa5252S252525252S

~______ -

Wilkelis Furniture Co
6311 SUPERIOR AVE.

Telefonas ENdicott 2343
KAMBARYS IŠSIDUODA
Geras kambarys Lietuviško

je šeimoje, pavieniam. Kreip
tis: Klarkus, 7617 Linwood ave
nue.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions: 

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, 
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius.

and EGGS
(39)

i .




