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Two Time Champs Coming
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iška Didelė Išdirbyste S 
užtraukti Blindų (Shades) ;Jj|

A.IKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PDOSB|
SAVO LANGUS SU

jais Shades ir Venetian Blinds |
rengę Lietuviams patarnauti prieinama kai»|

ITE WINDOW SHADES!
19 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis.!

skbhboeqs&

: KRAMER & REICH CO.
)S PAVASARINĖS

rybeles j
pasirinkimas Naujų Pavasarinių Skrytį j 

ų spalvų ir pavidalų, VYRAMS, VAIKU*) ;

^VASARINIAI

traisciai
ir marginių L Ec 
tvirtos,

2 už $1.25

Geri Marškini
Balti arba margi, sanforn* 

Stiprus, gerai nešiojasi

Apatinukai
Gražių broadcloth spalvų 
Su Gripper užsegimu.

Daugiau perkant 4 •>

VYRAMS GRAŽIOS MH

Kojinės
Visokių spalvų 
Gero darbo, tvirtos

tenai
ii Sveteriai T95
irių spalvų

lines
Darbui .... 1.69 
mas.

iki $3.45

GREEN STAMPS
čia galit iškeisti savo Stamp Books. ~

■ m & REtn n

iperior Avė Atdara V

su kožnu pirkiniu.
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IR DARBININKŲ ŽINIOS

200,000 
darba-

Taryba

Streikas Fordo Dirb
tuvėse

Detroit, Mich. — Balan
džio 5 d. C. I. O. vadai iš
vedė į streiką didžios For
do išdirbystės darbininkus 
sulaikydami darbus visose 
Fordo dirbtuvėse, 
darbininkų apleido 
vietes.

Nacionalė Darbo
pradėjo tarpininkauti bai
gimui streikų Bethlehem 
plieno išdirbystėse ir Ford 
dirbtuvėse.

Darbo Taryba taip pat 
visomis pastangomis dirba 
baigimui arti trijų mėne
sių senumo streiko Allis- 
Chalmers darbininkų Mil
waukee, Wis.

Plieno streikas atidėta. 
Pittsburgh. — Šiomis die
nomis CIO. vadai pradėjo 
grasinti iššaukimu unijistų 
darbininkų 69 dirbtuvėse 
United States plieno korpo
racijos. Bet unijos vadai ir 
kompanijos viršininkai su
tarė streiką atidėti ir pra
dėjo tarybas naujai sutar
čiai. ; £

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

Tokio mokesties padidi
nimo norima gauti ir U. S. 
plieno korporacijos 261,000 
darbininkų.

Del streikų plieno darbai 
šiomis dienomis dikčiai su
mažėjo.

Minkštos anglies kasyk
los Appalachian srityje ne
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
toli Milano darbininkams 
valgant pietus prie kalnų 
pašonės, nuslinko kalno šo
no dalis ir 12 darbininkų 
užmušė.

DARBININKŲ eilės dir
bančių įvairiose industri
jose, neskaitant ūkių, Va
sario mėnesį pakilo iki au
kšto laipsnio — išviso dir
bo 36,584,000 darbininkų.

Šių metų Vasario mėnesį 
darbuose buvo 2,218.000 
darbininkų daugiau negu 
tą patį mėnesį 1940 m. ir 
1,350,000 daugiau negu tą 
mėnesį 1939 m., kada dar
bai buvo pakilę.

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland

SALONIKA PAIMTAS; JUGOSLAVŲ 
VALDŽIA APLEIDO BELGRADĄ

JUGOSLAVIJA
UŽPULTA

ten

sa-

Atėnai, Graikija, Bal. 10. 
— Per Bulgariją Vokiečių 
užpulta Graikija narsiai 
kariauja, nors Vokiečiai 
veržiasi pirmyn. Rytinėje 
Makedonijoje Vokiečiai įsi
veržę į Graikiją užėmė di
delį Graikų uostą Salonika, 
Graikų kariuomenė pasi
traukė. Vokiečiai praneša 
apsupę 300,000 Graikų Ma
kedonijoj, bet Graikai sa
ko ta jų kariuomenė 
nepavėluos).

Graikai turi stipriai
vo apsigynimui tvirtoves 
nrie Bulgarijos sienos ties 
Rupel perėjimu kalnuose 
ir Nevrokop aukštumoje. 
Vokiečiai tą viską užkirto 
savo veržimusi pirmyn į 
Salonika.

Per Šveicariją praneša 
jog Britų ugnies leidimo 
batalijonai, tankai ir šar
vuoti korpusai skubiai vy
ksta linkui Piraeus, Atėnų 
uosto, kur tapo naujas ap
sigynimo frontas- nuo Ad- 
riatiko juros skersai Alba
niją ir Graikiją iki Saloni
ka užlajos.

Britai sako turi dideles 
‘iegas pagelbėti 
ir Jugoslavams 
prisiruoš tam).

Del Vokiečių 
Jugoslavijos dar
kanų šalys gal bus įveltos 
i karą: Rumanija, Vengri
ja ir Bulgarija.

Graikams 
(jeigu jie

užpuolimo 
trys Bal-

SU V. VALSTIJOS griež
tai pasmerkė barbarišką 
nazių užpuolimą Jugosla
vijos ir praneša kad viso
mis. pastangomis skubins 
siųsti Jugoslavijai ir Grai
kijai reikalingus karui gin
klus.

Vokiečiai, žinoma, pasi
didžiuodami pareiškė, lai 
Amerika siunčia Jugosla
vams 
ziams 
bio.

karo pabūklus, na- 
busią daugiau gro-

Vyrų LavinimąUž

Maj. Gen. Brett, acting air corps 
chief, (seated) told a house military 
affairs committee he believes every 
young man should consider a mili
tary education. Shown with him is 
Representative Ilartėr of Ohio.

Maj. Gen. Brett, oro korpu
so vadas (sėdi), pasakė Atsto
vų Rūmų militariškų reikalų 
komitetui kad jo nuomone vi
si jauni 
litarišką 
atstovas

Rubsiuvių unija išsiderė
jo pakėlimą darbininkams 
algų — 135,000 vyrų ir vai
kų rubsiuvyklų darbininkų 
gaus bendrai imant 18 mi
lijonų dolarių algų dau
giau, pradedant Gegužės 
19 d. Taigi vyriški rubai 
pabrangs $2.50 iki $5 ant 
siuto.

Vokiečiai, įtūžę ant Ju
goslavijos už atmetimą jų 
pirmesnės vyriausybės pa
sirašytos sutarties, visu sa
vo žiaurumu puolė per Bul
gariją į Graikiją ir Jugo
slaviją Balandžio 6 d. Tuo 
jie atidarė antrą didelį ka
ro frontą, uždegdami karo 
ugnį Balkanuose.

Anksti rytą Vokiečių ka
riuomenių divizijos su vi
sais karo pabūklais pradė
jo smarkų puolimą Graiki
jos ir Jugoslavijos. šios 
mažos valstybės, neturėda
mos tokių ginklų kokius 
turi Vokiečiai, bet pasiry- 
žusios ginti savo žemes, 
stojo į karą. Vokiečių la
vonais tapo nuklota kalnų 
pašonės, keliai ir slėniai, 
tačiau jie žygiuoja pirmyn.

Jugoslavijos valdžia pa
sišalino iš Belgrado į kal
nus. Vokiečiu ir Italu lėk
tuvai užpuolė ir pradėjo 
sprogdinti Serbijos orlai
vių, geležinkelių stotis ir 
kareivių barakus.

BRITAI ir Vokiečiai pa
sikeisdami pradėjo išnaujo 
vieni kitus bombarduoti — 
Vokiečių lėktuvai darė di
delius užpuolimus Anglijos, 
Britų lėktuvai numetė šim
tus tonu bombų ant Vokiš
kų sulpmarinų ir laivų sta
tybos punktų Kiel ir kito
se dalyse. Bombardavo di
delius uostus Bremerhaven 
ir Emden.

JAPONIJOS užsienių 
reikalų ministras, lankyda
masis Italijoje, aplankė ir 
popiežių. Sako jiedu ap
kalbėjo galimybes pasiūly
ti kariaujančioms pusėms 
taiką.

VOKIEČIAI skandina 
Britų laivus gana pasek
mingai: per savaitę Kovo 
16 iki 23 nuskandino 367,- 
800 tonų laivų.

Per mėnesį laiko nuo Ko
vo 1 iki Bal. 1, naziai nu
skandino apie milijoną to
nų Britų laivų.

vyrai turėtų gauti mi- 
mokslą. Su juo stovi 
Harter iš Ohio.

LINKSMU VELYKŲ!
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paskiru žmonių ir net tautų raudų aidai. 
Tenai, anoje pusėje vandenyno, jau antras 
metas kaip siaučia baisus karo siaubas — 
kuo jis baigsis baisu net spėti....

Čia mes Velykas turim dar ramias — dar 
kanuolių durnų debesiai neapdengė dangų 
—dar galima ramiai atsikvėpti, dar mus 
neliečia aimanuojančių įvairiai kankinamų
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IS LIETUVOS
KAIP veikia sovietiška pre

kyba parodo šios žinios: Šiau
lių fabrikuose pagaminamos 
prekės vežamos į Kauną, o iš 
ten grąžinamos vėl į Šiaulius 
parduoti, bet jau žymiai bran
gesnėmis kainomis, nes reikia 
sumokėti transporto kaštus.

Taš parodo kaip sovietiška 
“laisva” Lietuva 
žingsniais vejasi 
gesnes broliškas

milžiniškais 
kitas “pažan- 
respublikas”.

RUSIJA SULAUKS
SAVO EILĖS

MASKVA VĖL VAI
ŠINO MATSUOKĄ

u

KOMUNISTAI
kad visoje okupuotoje Lietuvo
je nei su’šviesa negalima ras
ti nei vieno kalendoriaus. Val
stybės leidykla išleidus visai 
Lietuvai tik 50,000 kalendorių 
egzempliorių, kurie buvę greit 
išpirkti, o naujų nebeišleidžia
ma. Matyti, visas Lietuvoje 
pagamintas popierius išgaben
tas “galingojon” sovietų Rusi
jon.

nusiskundžia

BOLŠEVIKŲ partijos orga
nas Tiesa gėrėdamasis praneša 
kad žemės ūkio komisariatas 
“iš pagrindų”.
Komisariato vadai Rusai vai
ko visus “liaudies priešus” ir 
netrukus komisariatas “virs 
grynai socialistinė įstaiga”, o 
tai turėsią “nepaprastą reikš
mę... . kad galima butų pasi
vyti-kitų tarybų sąjungos res
publikų žemės ūkio lygį”....

DEGTUKAI dabar
Lietuvoje praneša 

G. Brukąs: “Nusipir- 
gamintų degtukų iš- 
dėžučių, kad dažnai 
lakstyti i kioską.

Lėktuvų dirbtuvės Ame
rikoje turi užsakymų lėk
tuvams už $3,875,000,000. 
Tas apima 37,000 lėktuvų. 
Su v. Valstijoms iš tų lėktu
vų teks 21,000, o Britanijai 
ir aliantams 16,000.

Kovo mėnesį šymet 
dirbta 1,216 lėktuvų.

Londonas. — Britų mi
nistras pirmininkas Chur
chill pareiškė kad Vokie
čių pasekmingas sumuši
mas Graikijos ir Jugosla
vijos yra tai tiesioginis pa
grasinimas pačiai Rusijai.

Churchill sako kad nuo
lat darosi aiškiau Vokiečių 
noras užpulti ir užimti, iš 
Rusijos turtingus Ukrainos 
ja vii laukus. Jeigu Mas
kva to nenumato ir leidžia 
Hitleriui užkariauti Balka
nus, jis tuomi prašalins vi
sas kliūtis sau ir galimybes 
svetimoms didelėms jie- 
goms į Balkanus ineiti ir 
pasiekti Rusiją su pagal
ba.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė vėl iškilmingai pa
sitiko Hitlerio talkininką 
Japonijos užsienio reikalų 
ministrą Matsuoka, kuris 
gryžta Japonijon per Mas
kvą, po atsilankymo pas 
Hitlerį ir Mussolini.

Rusų raudoni carai taip 
elgiasi po to kai pripažino 
Jugoslavijos naują karalių 
ir jo vyriausybę, kurią da
bar Hitleris visu žiaurumu 
užpuolė.

Iš PRANCŪZIJOS skel
bia buk Vokiečiai jau nu
sistatę dieną kada bandys 
pulti Angliją: tai busią 14 
Balandžio — antrą Velykų 
dieną.

Vokiečių veržimasis į ry
tus yra tik skaldymui An
glijos jiegų, atitraukimui 
karo laivų, lėktuvų ir ka
riuomenių nuo gynimo pa
čių Britiškų salų.

KOKIE 
gaminami 
kaž koks 
kau jūsų 
karto 10 
nereikėtų
Brėžiu vieną degtuką — rūk
sta bet nedega; brėžiu kitą — 
taip pat. Išbrėžiau pusę dė
žutės, beį nei vienas neužside
gė. Tariau: turbut ši dėžutė 
sudrėkus. Paėmiau kitą — tas 
pat. Jokiu budu neįmanoma • 
ugnies išgauti. Padėjau deg
tukus ant krosnies kad geriau 
išdžiūtų (gal gi, maniau, visi 
sudrėkę). Bet ir išdžiuvusių 
uždegti nepavyko.”

iš-

ITALIJA šiame kare iš 
3500 savo karo lėktuvų jau 
neteko 1600. Žinoma, da
bar gauna naujų lėktuvų.

Prez. ROOSEVELT ap
kaltino Italijos karo laivy
no atstovą Amerikai naiki
nimu Amerikos užgrobtų 
Italijos laivų.

Taipgi prezidentas pra
neša kad jau leido išgaben
ti Britanijai ir Graikijai 
karo reikmenų už 500 mili
jonus dolarių.

Marseilles, Prancūzijoje, 
ir kituose Vokiečių neuž
imtuose Prancūzijos mies
tuose buvo surengta de
monstracijos sveikinančios 
Jugoslaviją, kuri atsimetė 
nuo Vokiečių-Italų ąšies.

BRITANIJOJE įvesta 
dar didesni taksai: Anglai 
turės mokėti 50 nuoš. arba 
visą pusę savo ineigų ka
ro reikalams. Iki 1942 m. 
Britanijos užsakymai 
reikmenų Amerikoje 
20 bilijonų dolarių.

karo 
sieks

Amerika pasiryžus pa
imti savo reikalams visus 
užgrobtus savo vandenuo- 
se svetimus laivus, kurių 
viso paimta 130. Danijai 
ir kitoms nekariaujančioms 
šalims už laivus užmokės.

ESTAI KOVOJA. Švedų lai
kraščiai praneša apie Estų dar
bininkų kruvinus susirėmimus 
su maskoliškais okupantais. 
Estų darbininkai buvo priver- 

| sti pasipriešinti ginklu bolševi
kų pastangoms užgniaužti Es
tų tautinę sąmonę. Darbinin
kai pavartojo net ginklus prieš 
bolševikų kariuomenę už tai 
kad raudonarmiečiai nušovė 
buvusį Estų karininką. Bet 
okupantai labai žiauriai elgia
si, jų kariuomenė tuoj apsupo 
visas dirbtuves, išstatė kulko
svaidžius ir įsakė darbininkams 
tuoj dirbti, grasindami iššau- 
dymu. Darbininkai atsisakė tą 
reikalavimą išpildyti, kaž kaip 
pačiupo iš raudonarmiečių po
rą kulkosvaidžių ir stojo atrė
mimo pozicijon. Susirėmimas 

, buvęs ilgas, užmušta apie šim
tas raudonarmiečių.

NEPERSENAI, B u 1 g arijos 
ministras Argentinai savo vy- 
siausybės pavedamas darė tam 
tikrų žygių kad Lietuvos pa
siuntinys Argentinai ir kitoms 
Pietų Amerikos valstybėms, 
Dr. K. Graužinis, perduotų jam 
Lietuvos Pasiuntinybę, tikslu 
perduoti ją Sovietams. Šis So
vietų manevras, panaudojant 
Bulgarijos vyriausybę ir jos 
pasiuntinį, nuėjo niekais. Mi
nistras Graužinis griežtai at
sisakė tokį prašymą patenkinti.

PATI Lietuvos komunistų 
spauda praneša kad Vilniuje 
net valstybinės ir susovietin- 
tos kooperatinės parduotuvės 
apgaudinėje pirkėjus, slepia 
prekes ir spekuliuoja. Todėl 
ten esą surašyta 116 protoko
lų. Kas yra tų įstaigų vedė
jai? Aišku, iš kalėjimų palei
sti “idėjos draugai”.

ŠIAULIŲ miesto ligoninė 
paskelbė kad jai reikalinga gy
dytojų. Atlyginimo siūloma 
300 rublių per mėnesį. Batų 
pora dabar Lietuvoje kainuoja 
iki 400 rublių....

___________ .
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Prez. Smetona Lankysis Pittsburghe, Clevelande, UTICA, N

PITTSBURGH

Lietuvos Prezidentas
Bus čia Balandžio 28

Lietu
je at- 
ir štai 
pribus

IŠ S. L. A. 7-TO APSK- 
SUVAŽIAVIMO

S. L. A. P1LD. TARYBA PA
SMERKTA Už LĖŠŲ FONDO 

IŠTUŠTINIMĄ

(Iš Musų Laikraščių)

Chicagoje
Prezidento Banketas

DR. NOVEKAS MATĖSI SU 
PREZ. SMETONA

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

Vienų I

siu

Pjttsbi rgho Lietuvių Vaiz
bos Būti 3 savo susirinkime iš
rinko kcmisiją su K. Pikieliu 
susižinojimui su gerb. 
vos Pi e. identu kaslink 
vykimo Į Pittsburghą, 
gauta maloni žinia kad
į Pittsbi rghą Balandžio 28 d.

Taigi ant greitųjų sušaukta 
Liet. Vaizbos Buto ir Pittsbur- 
gho Draugijų Komiteto Lietu
vai Geb ėti susirinkimas ir su
daryta pilnas komitetas Lietu
vos Prezidentui pagerbti. Ko
miteto pirmininkas Kazys Pi- 
kielis, p idėjėjas P. Dargis, se
kretorių.'; J. Virbickas, iždi
ninkas P. Pivaronas. Taip pat 
sudary ta, ir kitos komisijos vi
so darbo pravedimui, j jas in- 
cina J. Grebliunas, J. B. Tam- 
kevičius, J. Mileris, V. Krauz- 
lis, K. Stravinskas, Juozas Pet
raitis, J. Gedris. f

Prezidento Smetonos pager
bimo t anketas pirmadienį, Ba
landžio 28 d., 8 vai. vakare, 
Schenlcy viešbutyje, gražiau
sioje l'ittsburgho vietoje, ten 

. kur yr i ir Lietuvių Kambaris 
P’ttsiei rgho Universitete.

Taigi Pittsburgho ir apielin- 
kės Lietuviai pasistengkit da- 

Ųįjlyyauti Lietuvos Respublikos 
Prezidento priėmime. Tikietus 
turėsit įsigyt išanksto pas ko
misiją, tikiętas bus $3.00 ypa- 
tai.

Taip pat Ponas Prezidentas 
su ponia rengiamasi, .priimti iš
kilmingai jeigu jie pribūtų į 
Pittsburghą sekmadienį, Bal. 
27 d.

BASKET BALĖ TURNAMEN- 

MENTAS PAS MUS
Pittsburgho kaimynystėje šį 

pavasarį įvyksta Amerikos Lie
tuvių Basket Bolo arba Krep
šinio rungtynės, kurios per ke
lis metus buvo Clevelande. Per
nai laimėjo Pittsburgho arba 
Duquesne Lietuvių komanda, 
del to šiais metais turnamen- 
tas rengiamas čionai.

Turnamentas atsibus dvi die
nas
popiečiais ir vakarais.

Lošimai įvyks Homestead 
Carnegie Library Gymnasium, 
Tenth Avenue, Homestead, Pa.

Viso darbo pirmininku yra 
žymus sportininkas, Adv. Ed
vardas Schultz. Reikia tikėtis 
kas viskas bus kuogeriausia 
atlikta ir Lietuviai pasistengs 
dalyvauti turnamente.

Dalyvaus lošikai iš kelių val
stijų ir iš apie 20 miestų.

Juozas Virbickas.

Balandžio 19 ir 20 d.,

Is<j
Penkt

WILKES-BARRE, Pa. — 
Kovo 30 d. čia Įvyko SLA. 7-to 
Apskričio suvažiavimas, daly
vavo 21-na kuopa su 39 dele
gatais ir apskričio valdyba.

SLA. reikalai svarstyta rim- 
tai. v

Pakelta klausimai SLA. lėšų 
fondo, redaktoriaus atstatymo, 
Tėvynės sumažinimo, Pild. Ta
rybos pasivažinėjimai su rie
biais atlyginimais, ir tt.

Nutarta išnešt papeikimas 
SLA. Pildomajai Tarybai už 
prastą gaspadoriavimą centre.

Taipgi nutarta pasiųsti ' pa
dėkos laiškas Suv. Valstijų vy-j 
riausybei kad nepripažino Ru
sijai užgrobimą Lietuvos.

Buvo ir daugiau nutarimų 
7-to -Apskričio reikalais, kaip 
tai rengimas vasarą didelio iš
važiavimo Liepos 27 d., San 
Souci Parke ir kt.

V. A. Kersevičius.

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

o CAMBRIDGE, Mass. — Ko
vo 28 d. Agnes Gleibienė iš

ėjo pasivaikščioti su savo pus
trečių metų amžiaus šuneliu. 
Gatvėje begelbėdama kad vai
kas nepatektų po automobiliu 

pati likos suvažinėta.

CICERO, III. — Balandžio 1 
šiame Chicagos priemiestyje 

Įvyko rinkimai miesto viršinin
kų. Lietuvis 
vičius išrinkt

ji

Kovo 23 d. vietinio Dr. Juo
zo G. Noveko pasidarbavimu 
tilpo sekmadienio laidoje dien
raščio Observer-Dispatch labai 
gražus aprašymas apie Lietu
vos Respublikos Prezidentą A. 
Smetoną ir jo atvykimą į Suv. 
Valstijas, su pažymėjimais p. 
Prezidento pareiškimų 
pasikalbėjimo su Dr. J. 
ku New Yorke.

Dr. Novekas yra

Antanas Micke- 
s konštebeliu.

• BROOKLYN, 
tos Lietuviai

jo gydytojo — 
ofisą Dr. Antanas Stalonis.

I '■ ■ '
• WORCESTER, Mass. — Lie

tuvių ūkininkų sūnūs, Edv.
Kasperas, nuo Princeton, Mass,. 
Įsirengęs Suv. Valstijų karo 
laivyno jūreivio uniforma už- 
siirhinėjo apgaudinėjimu neku- 

1 rių firmų šiame mieste ir ap
linkiniuose. Jis apgavo keletą 
firmų. Jis šiomis dienomis ta
po- policijos suimtas. Pirmiau 
jis jau yra sėdėjęs kalėjime 
už tokias apgavystes.

« SHENANDOAH, Pa. — Le
na Krusikienė, 31 m., gelbė

dama savo vaikus iš degančio 
namo pati apdegė ir vėliau li- 
boninėje mirė. Vaikai išgel
bėti.

Čia iš-

Vincą,

MIRĖ PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIAI

Vincas Kvietkauskas, vienas 
iš Wilkes-Barre, Pa., Lietuvių 
ankstyvųjų gyventojų, 
gyveno 45 metus.

Paliko žmoną, sūnų
kuris yra LKRSA. centro sek- 
retorium, ir dvi dukteris.

Turėjo jau 80 metų amžiaus. 
Mirė ligoninėje po sunkios ope
racijos. Palaidotas parapijos 
kapinėse. Mirė Kovo 20 d.

Kovo 29 d. mirė Vincas Mi- 
cevičius, antras Wilkes-Barre 
pionierius, 79 m. amžiaus; čia 
išgyveno 46 metus. Paliko sū
nų ir dukterį

Abu šie Lietuviai paėjo iš 
Suvalkijos.

STATO ILGIAUSI 
KELIĄ

(Simonauskai- ŽVIRELIS

laike
G. No-

jaunas,

CHICAGO, Ill. — Lietuvos
Respublikos Prezidentui ir Po
niai Smetonienei priimti ban
ketas bus Gegužės 4 d., 6 vai. 
vakare, Palmer House, pačia
me Chicagos centre.

Lietuvos Prezidento priėmi- i energingas čia gimęs ir augęs 
mu susidomėjimas yra nepa-iLietuvis ir labai Pasekmingas 
prastai didelis. Bilietai dar ne-1 ^tojas> visi* svetimtaučių, 
gatavi, o užsakymai į banketą]^ Amerikiečių, gerbiamas.

■ jau plaukia. Jeigu gerb. daktaras išsiga-
Šimtai Lietuvių nori daly-i1^ Paaukoti kiek savo bran- 

vauįj i gaus laiko sutraukimui taip la-
H v , bai pakrikusio musu Lietuviu

Sis banketas bus banketų, . , .
PRESIDENTIAL i >*un,m0’ kune galetų daug

nuveikti Lietuvybės labui, tai 
j daktaras užsipelnytų širdin

giausią padėką ne tik nuo vie-
’ tos Lietuviu, bet ir nuo visos 

! musų visuomenės ir spaudos.
Tat nuoširdžia i pageidauja

ma kad Dr. Novekas, kaipo 
Lietuvis patriotas, stotų eilė
se nesuskaitomai daugelio mu-

,, .. i su Lietuviu inteligentų Ameri- 
gelbėjimo . '. ...koje, nenuilstančiai dirbančių 

'su didžiausiu pasišventimu pa-
liuosavimui Lietuvos Tėvynės 

I iš raudonos Rusų-Žydų vergi
jos.

ORAS. Orui atšylant, snie
gui tirpstant, miestai ir mies
teliai pasirengę sutikti ppės iš
siliejimą.

Wilkes-Barre
liausią
kuomet 
lieja.

žmonių dide- 
nelaimė yra tvanas — 
Susquehanna upė išsi- 

Jonas J. Nienius.

J. Tubeliene Sveiksta
Poni Jadvyga Tubeliene, ku

ri lankydamasi Pittsburghe, po 
pasakymo dviejų prakalbų su
sirgo Balandžio 1 d., jau sveik
sta. Jai padaryta maža opera
cija. Ją lanko ir globoja Pitts
burgho žymesni Lietuviai.

Išbuvus ligoninėj.e / apie 10 

dienų ji jausis visai gerai.
Jos prakalbų maršrutas bus 

panaujintas, aplankys tąs ko
lonijas kurias žadėjo.

ir

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

Pamatymui dykai.

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Juozas, 37 m., irirė 
28, Trevcshyn, Pa.

— Moviolavo p., P .sažių k.
GRUOZIS Ignas, 64 m., mirė 

Vasario 16, Spring Valley, 
Illinois.

SKERSTONIENĖ Ona, 62 m., 
mirė Vasario 8, Spring Val
ley, Ill. — Eržvilko par. ?

ŽERUNSKIS Gasparas, 52 m., 
mirė Kovo 23, So. Boston, 
Mass.

PETRONIS Antanas, mirė Va
sario mėn., Montevideo, Uru
gvajuje.

TUBIS Steponas, užmuštas au
tomobilio Vasario 21, Sao 
Paulo, Brazilijoj. — Karklių 
par.

GESEVIČIUS Vincas, mirė Ko
vo mėn., Sioux City, la.

RUSEVIČIUS Mateušas, pus
amžis, mirė Kovo 23, Chica
go, Ill. — Josvainių par.

ŠVARLIENĖ Darata, pusamžė, 
mirė Kovo 23, Chicagoje. — 
Gimus Shamokin, Pa.

PETRAUSKAS Jonas, mirė 23 
Kovo, Pittsburgh, Pa. — Pa
svalio par.

, STUPELIS Ignas, pusam ž i s, 
mirė Kovo 24, Chicagoje. —

’ Kretingos ap., Kulių p., Kar
klėnų k. Amerikoje i.šgyve- 

’! no 27 metus.

KUNCE Della
tė), pusamžė, mirė Kovo 16, 
Chicagoje. — Tauragės ap., 
Šilalės p. Amerikoje išgy
veno 33 metus.

KUNDROTAS Stasys, 52 m., 
mirė Kovo 15, Chicagoje. — 
Kėdainių ap. ir kaimo. Ame
rikoje išgyveno 31 metą.

BALČIŪNIENĖ Eleonora (Re- 
meikytė), pusamžė, mirė 13 
Kovo, Chicagoje. — Rasei
nių ap., Jurbarko p., Banzi- 
nių k.

JANKUS Teodoras, pusamžis, 
mirė Kovo 12, Chicagoje.

RIMKUS Juozas, 35 m., mirė 
Kovo mėn., Cincinnati, O.

BALSERi Kazys, pusamžis, 
rė Kovo 14, Chicagoje. 
Amerikoje išgyveno 30 

KUNDROTAS Dominikas,
m., mirė Kovo 12, So. Bos
ton, Mass.

RA DŽIUS Jonas, 81 metų, mi
rė Kovo 7, Eddystone, Pa.

KANCEVIČIUS Juozas, 64 m. 
mirė Kovo mėn., Haverhill, 
Mass.

RUBIS Mildred, mirė Kovo m. 
Elgin, Ill.

URBONAITĖ Marė, 60 metų, 
mirė Kovo 16, Chicagoje. — 
Tauragės ap., žygaičių par., 
Prišmantų k.

KULIEŠIUS Tamošius, seno 
amžiaus, mirė Kovo 17, Chi
cagoje. — Panevėžio apsk., 
Vabalninku p., Daunorių k. 
Amerikoje išgyveno 48 m- 

] tus.
i musų kolonijos Lietuviams kad i VERB1CKAITĖ Bernardina, 

i • i • i • i OI iivniiiL’fo Ollfnmr

Katalikų Socialistų
Momenl

mi-

Septynių tūkstančių dol 
Lietuvai Gelbėti Fondą 
džiaugdama, katalikų savi 
tis Amerika sako: “Ka 
savo'fondą išaugino. Ma: 
judintos. Dirva dartyii ) 
šta. Lėšų yra. Dabar - 

. sioginis darbas. Negirdė 
veikia tautininkai ir so 
tai."

Apie socialistus galima 
pai pasakyti. Lietuvos n 
lausomybę jie galvoja 1 
darbais atgauti: (1) neįki 
jokio fondo kovą finan 
(2) paskelbiant, kad mus 
cialistai A. Smetonos Lie 
prezidentu nepripažysta, i 
sukuriant Chicagos apyli 
sąjungą, kuri rengs diski 
apie Lietuvos ateitį. 1 
žodžiais tariant, musų so< 
tai ir toliau vaidins savo 
rolę Amerikos Lietuvių i 
menėje — bus ne realaus 
bo kūrikai, bet nerealių ž 
berikai.

Kaltinti jų netenka. J 
taip elgtis negali. Viens 
ganizaciniai jie begalo 
(turi penkias kuopas s 
narių). Antra, jie netur 
tinio pasisemti dvasinio ii 
tinio peno. Amerikoje 
menėje, kaip žinoma, so 
mas negyvas nabašnikas 

. negali musų socialistų idi 
gaivinti. Iš Sovietijos jie, 
gi, nieko nenori semti, ne 
ko, ten ne socializmo, bet 
barizmo kraštas. Vokiet 
socializmas miręs, Ang 
patriotingas. Tokiu budu. 
sų tariamoji /‘socialistų” 
da dabar labiau iš liberali 
tininkų pasisavintą dem< 
ją linksniuoja, negu klas 
va paremtą marksistinį ši 
mą.

Be to, per 22 Lietuv 
priklausomo gyvenimo 

' socialistinė spauda pikta: 
laidžiai ir dažnai jokio 
kūmo neprisilaikydama 
kiekvieną Amerikos Lieti 
suomenės pasijudinimą 
vos Nepriklausomybę st 
Niekinta visi Amerikos 
vių žygiai Amerikos ir E 
diplomatijoje; šaipytasi : 
sų diplomatinių žygių Vi 
sutarties metu. Joks aul 
kimas nesusilaukė pri
musų socialistų spaudoje 
kinta aukų vajus Tautos 
dui ir Neprigulmybės F 
(už dalį savo šelpimo Fon 

Į cialistai išleido žemaitės 
į tus). Socialistai nepritar

koms Gynimo Fondui, A 
j Sidabro Fondui, Lietuvos 
H| Earns. Nepritarė jie ir I 

vos Laisvės Paskolai.
Tokiame tvankiame n it 

mo ore išauklėti ir sudemi 
moti socialistinių laikr; 
ikaitytojai, aišku, dabar 
bai pasiduoda Šukiui stoti 
lion ir save išsižadančion 
von už Lietuvos neprikla 

I' ffiybę. Jie negali atsikra 
t tos sloginančios dvasios, ki 

dienraštis Naujienos Liepo: 
i, 1918 m., redakciniu stra 
oiu pareiškė: “Lietuvos nep: 
knsomybės obalsis netikęs d 
fdiu atžvilgių..., tie žmor 
kurie už Lietuvos nepriklau 
®ybę stoja, neužilgo turės ss 
obalsj keisti.”

Todėl apie realų darbą L 
tnvos nepriklausomybę atgal 
iš musų socialistų ką nors : 

tik bergždžias laukimj 
iš jų išgirsime tik — žodžiu 
adžius, žodžius.

N. Y. — Vie- 
' n i - į. sugilauke nau- 
atsidarė savo banketas - 

BANQUET.
Į didelių valstybių preziden

tų banketus bilietai yra po $10, 
$25 ir $50, o į mažos, ir dabar 
okupuotos, Lietuvos Preziden
to banketą bilietas bus $5.

Dalis tos sumos eis del pietų 
ir program©, o likęs perviršis 
Lietuvos vadavimo ir Rusijos 
ištremtų Lietuvių 
reikalams.

Taigi Prezidento 
bus ir pagerbimas 
Lietuvos darbininko 
dėjimas prie Lietuvos didžiųjų 
būtinų reikalų.

Prezidentų banketai neįvyk
sta kasdien, tat ruoškimės ir] 
prisiruoškim kaip Chicagai nri- artinantis Velykų dienai, t. y. j 
tinka, istoiiniam banketui. - Numirusių Kėlimui, keliasi) 

ir visa gamta, bunda po ilgo j 
žiemos miego. Ar nebūtų pats 
laikas ir mums pažadinti savo 
mintis iš musų snudulio ir pa
galvoti kas dedasi pas mus ir 

i kur musų apmokamas neva 
“vadas” mus veda. Jeigu tas 
vadas tam tinkamoj vietoj ne
gali prabilti į savo pasekėjus ir 
dar gavėnios laike, kaip į sa
ve panašius žmones, kad paruo
šus juos nors dvasiškai tokiai 
iškilmingai dienai kaip Vely
kos, vietoj vadinti tokiais “pa
mokinančia” kalba kaip “ark
liai su avino uodegomis”, o už

I savaitės laiko, toliau tęsiant sa- 
j vo Darvino stilium prelekciją 
i ir išvadinant žmones “monkė- 
■ mis”, tai tikrai jau yra prino
kęs laikas mums pagalvoti ar 
ištiesų mes esam “monkės” ir 
ar tokie “pamokinimai” ir toks 
“vadas” mums reikalingas?!

Prieš Velykas, musų “vadas” 
išdalins vokelius kuriuose rei
kia susiprasti Įdėti dolarius 
kaipo Velykų dovaną ir sugrą
žinti “vadui”. Čia ir bus pro
ga visiems protaujantiems ge
riems Lietuviams parodyti sa
vo susipratimą, 
liais su avino 
“monkės”. . . .

Turint liuosų 
vokite paaukoti, pasiųsti gel
bėjimui musų Tėvynę Lietuvą i 

; iš rankų išgamiškų vadų, ku
rie elgiasi su musų tautiečiais 
kaip su gyvuliais tenai. At- 
buskit ir pagalvokit.

MIRĖ. Mirė Jonas Moraš- 
ka (Morey), 89 m. amžiaus. 
Rodos, ar tik ne seniausias 
Lietuvis šioje apielinkėje. Bu
vo našlys, Amerikoje išgyveno 
56 metus. Paliko tris dukteris, 
ir du sūnūs: Andrius, dentis- 
tas, gyvena Amsterdam, N. Y.; 
Aleksandras yaistininkas, gy
vena Shenectady, N. Y. Velio
nis palaidotas su pamaldomis 
iš šv. Juozapo Vokiečių R. K. 
bažnyčios.

Leidimą apsivedimui išsiėmė 
jaunas Lietuvis, Juozas Bobe
lis, su p-le Dorothy Williams, 
Amerikiete. Laimingo sugy
venimo jaunai porelei.

Lietuvis.

Banketas
ilgamečio ( 
ir prisi-

m.
67

APIE PREZ. SMETONOS 
vizitą Clevelande rasite vie
tinėse žiniose. i •

ARTĖJANT VELYKOMS

Progai esant noriu priminti j

Fairbanks, Alaskos, sta- 
tiesioginis vieškelis iki

Iš 
tomą 
Buenos Aires, Argentinos. Jis 
pasieks ir Rio de Janeiro, Bra
zilijoje. Tas vieškelis bus ar
ti 17,000 mylių ilgio; bus už
baigtas už penkių metų.

To vieškelio 11,400 mylių 
jau naudojama, liko dar 5,440 
mylių užbaigti. Jisai eis nuo 
svarbiojo e civilizacijos punkto 
pačioje šiaurėj šiaurinės Ame
rikos 
džiojo

DAYTON, OHIO

®S:

iki Pietų Amerikos di- 
centro, Buenos Aires.

VALSTIJOSE yra 
000 maisto parduotuvių, 
viena ant kiekvienų 235 gyven
tojų. Jos padaro biznio ben
drai imant po $77 nuo kiek
vieno gyventojo per metus.

Povilas Vasiliauskas mirė Ko
vo 29 d., Springdale, Pa. Lai
dotuvės įvyko Balandžio 1 d.

Velionis P. Vasiliauskas bu
vo gero budo, visų mylimas; 
buvo plačiai žinomas tarp apie- 
linkės mai nerių, nes čią pragy
veno virš 30 metų ir dirbo an- 
gliakasyklose.

Paliko žmoną, penkias duk
teris, seserį Roząliją Valaikie- 
nę ir brolį Antaną Vasiliaus
ką, kurie abu gyvena Clevelan
de.

Velionis gimęs 1866 m., Žė- 
biškių k., Vilkijos pąr 
aps.

Kauno
Rozalija Vasiliauskienė.

n-

Middleport, Pa., mirė Ignas 
Maciulevičius, apip Kovo vidu
rį. Buvo apie 48 m. amžiaus, 
mirtis paėjo nuo angliakasių 
dusulio. Paėjo iš Vilniaus r., 
Trakų ap., Darsūniškio mies
telio. Paliko žmoną ir tris 
vaikus. Taipgi liko pusseserė 
A. Sausanavičienė, Minęrsvil- 
le, Pa., ir pusbrolis Juozas 
Vaitkevičius, Cleveland, O.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai. 

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

561,- 
arba

KOMISARAI NETURI 
JVSEKIMO

Po Rusų bolševikų okupavi
mo Lietuvos, tuojau čia pradė
jo lankytis komisarukai 'iš Chi
cagos, komunistų dienraščio 
Vilnies agentai.

Pirmutinis buvo Mažeika,] 
antras Abekas, o trečias lankę
sis Kovo pabaigoje, Jagminas.

Pirmutiniai komisarukai čia 
dar bandė landžioti po neku
riu Lietuvių namus, bet ma
žai ką laimėjo. Bet paskutinis 
komisarukas Jagminas atvažia
vo, bet tuoj vėl greitai turėjo 
apleisti šią koloniją, mat, pa
tyrė kad mulkių negaus privi
lioti ant bolševikiškos meške
rės.

PASI-

STREIKO VAIZDAS

One of the 125 Pennsylvania state 
troopers who smashed the picket 
blockade established by striking 
C.I.O. workers outside the Bethle
hem Steel company plant in Bethle
hem, Pa.

.Pennsylvanijos valstijos mi
licijos narys, pasitarnaudamas 
plieno bosams sufrna vieną C. 
L O. streikerį prie dirbtuvės 
laike Bethlehem Steel darbi
ninkų streiko, Bethlehem, Pa.

ATSAKYMAS ORGANIZA- 
TCRIUI. Vilnies viename nr. 
teko skaityti tūlo Fr^tnk J. Ma
dison, iš Youngstown, O., atsi
šaukimą j Daytono Lietuvius 
buk čia organizuos Liet. Darb. 
Susivienijimo bolševikišką kuo
pą. Kiek man yra žinoma, čia 
Stalino bernų susivienijimui 
vietos nėra. Stalino pasekėjus 
čia galima suskaityt ant vie
nos rankos pirštų, ir tie patys 
viešai nedrysta persistatyti sa
ve tokiais esant. Taigi drau-l 
go komisaro Madison atsišau
kimas pasilieka be vertės.

D. Rep.

PIENO BIZNIS
Suv. Valstijose priskaitoma 

septyni milijonai ukių-farmų. 
Jų trys ketvirtdaliai užsiima 
pieno gamyba. Jos turi apie 
35 milijonus karvių.

Pienas yra didžiausia paski
ra ūkininkų piniginė ineiga, di-‘ 
desnė negu gaunama už galvi
jus, dusyk.didesnė negu duoda 
vata; tris’Kartus daugiau neša 
negu kviečiai ir penkis kartus 
daugiau negu tabakas.

ar esat “ark- 
uodega” arba

dolarių pagal-1

21 metų, užmušta automobi
lio Kovo 9, Aurora, III.

RAUDONIUS Antanas, 74 m. 
nevedęs, mirė Sausio 18, Cle- 

| velande. — Kvėdarnos par.
Amerikoje išgyveno 40 m.

VASILIAUSKAS Povilas, 
m., mirė Kovo 29, Spring
dale, Pa. — žėbiškių k., Vil
kijos par., Kauno ap. Ame
rikoje išgyveno ilgą laiką.

MACIULEVIČIUS Ignas, apie 
48 m., mirė Kovo mėn. Mid
dleport, Pa. — Vilniaus r., 
Trakų ap., iš Darsūniškio.

KVIETKAUSKAS Vincas, 80 
m., mirė Kovo 20, Wilkes- 
Barre, Pa. 
metus.

MICEVIČIUS 
mirė Kovo 
Pa. 
m.

JANUŠEVIČIUS Juozas, 
Kovo m., Shenandoah,

ŠELUMSKAS Antanas, 
Kovo mėn., Maizeville,

NAIKELIS Andrius, 51 
mirė Kovo 20, Chicagoje. — 
Marijampolės aps., Igliaukos 
k. Amerikoj išgyveno 34 m.

MOCKUS Juozas, pusam ž i s , 
mirė Kovo 20, 
Tauragės ap., 
Lapkasių k.

STANIUKYNAS
Kovo mėn., Pittston, Pa.

1 LAPINSKIENĖ Stasė, 55 m., 

mirė Kovo 16, Chicagoje. — 
Pašušvio p., Vetreikių k.

KARALIUS 
mirė Kovo 
Vilkaviškio 
Trilakių k.

JAKAŠIUNAS, Povilas, 46 m., 
mirė Vasario mėn., Sao Pau
lo, Brazilijoje. — Siesikų p.

JURGUTIS Petras, mirė Va
sario 27, Sao Paulo, Brazili
joje.

A PAČI ANKA Juozas, 57 m., 
mirė Vasario 13, Sioux Ci
ty, la. — Utenos ap., Leliū
nų par., Baltonių k.

DABAŠINSKAS Petras, 53 m., 
mirė Vasario 18, Port Car
bon, Pa.

NAROMSKIENĖ Marė, 63 m., 
mirė Vasario 4, Perth Am
boy, N. J. — Trakų ap., 
rėnos par.

KUPRIONIS Norbertas, 52 
mirė Vasario 3, Berisso, 
gentinoj. — žadavainių 
Argentinoj išgyveno 30 m.
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Čia pragyveno 45

Vincas, 79 m., 
29, Wilkes-Barre, 

Amerikoje išgyveno 46 
Paėjo iš Suvalkijos.

mirė 
Pa. 
mirė 

Pa. 
metų,

Chicagoje. — 
Žvingių 'par.,

incas, mirė

Jonas, pusamžis, 
22, Chicagoje. — 
ap., Pajevonio v.,

Va-

AR JAUČIATĖS - 
NUVARGĘ—BE

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

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko
nio liuosuojantis kramtomas gu
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite -tfT--
gaiirit vikrumą. Jaunų ir senų jni- 
lijonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų 
Nusipirkit FEEN-A-MINT

FEEN- 
šeimai. 
šiądien.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crunib 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

1001

ir kitokių.

Pakeltis Vaistine
E. 79 St. Cleveland, 0.
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Jei kenti skausmų siį; 
nariuose, naruose, jei 

yOffę susdngę ar jauslus,
/X .V jei gelia su kožna oro 
rY permaina, gali sulaukt

f IvjT palengvinimo nuo šio 
y / |l|į musų liberaliu pasiuly- 
/ \ «// nio 7 dienoms DYKAI

B . M SAMPELIO, kurį mes 
? 1.1. duodam visai nemoka-
/ AiHIliu) ma* š*0 laikraščio skai- 

I tvtojams. Rašyk DA-
u BAR — ŠIANDIEN į
ROSSE PRODUCTS CO., Dept. X-3 

i2708 Farwell Ave., Chiago, III., ir 
gauk sau visos savaitės išteklių 
kuris tau nieko nekaštuos.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

>34 Michigan Av. Dayton, 0.

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

‘Lietuvių Naujienos’

r

332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa.

Kas platina Dirvų — tas 
platina apšvietę.

m., 
Ar- 

k.
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PUSEI METU

Vyt širvydas,

žodžius

nusiminę 
Lietuviai.

nardina, 
automobi

duodam visai nes 
mai šio laikraščio* 
tytojams. RašjiJ

6820 Superior Ave, 
Cleveland, O.

šiuo-
Dirvą

>, 57 m. 
Sioux Ci 
ap., Lėliu

as, 53 m. 
Port Car-

Britanijos (“tarakonų tėmy 
tojams reikia žiūronų ir stop 
laikrodėlių, kaip praneša Cle 
velando skyrius Komiteto Gy
nimo Amerikos Teikimu Pagal
bos Aliantams.

“Tarakonų tėmytojai” taij 
praminti tie Britų civiliniai gy

tauskai- 
'.ovo 16, 
ges ap. 
le išgy

, 52 m., 
goję. — 
o. Ame- 
metą.

>ra (Re- 
mirė 13 
- Rasei-

Banzi-

60 metų, 
nagoje. — 
ličių par.,

SKAITYKIT 
ir- GARSINKITE

teas, mirė

metų, mi- 
one, Pa.
is, 64 m
Haverhill

is, 46 m. 
, Sao Pau- 
Siesikų p. 
mirė Va 

lo, Brazili

as, 52 m. 
?risso, Ar 
ivainių k 
io 30 m

,us, seno 
o 17, Chi- 
ižio apsk., 
lunorių k. 
to 48 m- taip pat pageidaujama plieni

nių kepurių apsaugai nuo šo
vinių ir sproginių.

Amerikonai kurie turi tokių 
ginklų prašomi pristatyti pas 
Charles K. Arter, Terminal To
wer, Cleveland, kuris pasiųs į 
American Committee for De
fence of British Homes, 10 
Warren St., New York City, o 
iš ten bus persiųsta Į Britani
ją greitam- paaaudojiffiui.1 -—

ikas, 61
So. Bos-

graborių, Paleckį, svei

Dirvą galima išsirašyti ui 
vieną dolarį — pusei metų.

rė, 63 m. 
‘erth Am 
ų ap., Va

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas DaytM 

134 Michigan Av. Dayta

“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje visam metui ........................... $2.00
Kanadoje ................................................. $2.5?

S. J. Harris kapo
Brig. Generolas 

palydovu, Min. ža-

Po Leit. 
aplankymo, 
Greely su 
deikio kviečiamas, atsilankė Pa
siuntinybėje praleisti valandėlę 
su Respublikos Prezidentu.

Respublikos Prezidentas A. 
Smetona numato savo Washing
tone buvimo metu padaryti ei
lę vizitų aukštiems Amerikos 
Vyriausybės pareigūnams.

menėj tuo metu buvusiu Anglų 
Generolu Crozier. Už drąsu
mą Leit. S. J. Harris apdovano
tas Lietuvos ordinu. Ameri
kos Lietuvių pastatyta jam pa
minklas 1922 m. Liepos 20 d.

Po valandėlės susitelkimo prie 
Leit. S. J. Harris kapo, Min. 
žądeikis pasakė kalbą, kurioje 
nupasakojo velionės nuopelnus 
Lietuvai, jo žuvimo aplinkybes. 
Jis priminė kai kuriuos charak
teringus posakius pasakytus 
ant S. J. Harris kapo jo pa
minklo atidengimo proga 1922

visgi, tautinė srovė da- 
momento reikalui ne

vieno bendro

BALSAS IŠ 
ARGENTINOS

p$ODi)cTtad 
n. FOf*

!

skiepija.
budu, tautininkai su 
septyniais tūkstančiais 
:lar nesusilygino, bet

Julius Vasiliauskas, buvęs 
Lietuvos Generalinio Konsula
to, Vienoje, sekretorius, vėliau 
dirbęs Lietuvos Pasiuntinybėje, 
Berl/ne, konsuliariniame Sky
riuje ir buvęs. Pasiuntinybės 
Kancelerijos Viršininkas, Kovo 
30 d. su žmona ir dukrele at
vyko į Ameriką, r-

J. Vasiliauskas yra studija
vęs Vienoje ir ten baigęs Kon- 
suliarinę Akademiją. Laikinai, 
Amerikoje, apsigyveno pas bro
lį Leicester, Mass: J. Vasiliaus
kas nuo pereitų usnėtų vasaros 
gyveno Šveicarijoje.

L. Sp. Ž.
1941 m. Bal. 1 d.

;ė, 55 m., 
icagoje. — 
ikių k.

pusamžis, 
icagoje. — 
jevonio v.

Amerika Saliutav 
dentą 2 1 Šuviu. ■

Kapą Arlington

NUO REDAKCIJOS: 
mi norime priminti kad 
jums išrašė geras Lietuvis vei 
kėjas Juozas J. Bačiunas ii 
Tabor Farm, Sodus, Mich.

• SUVIRS 75 nuoš. mirtinų 
nelaimių ant kelių atsitinka 
kai keliai buna sausi. Suvirš 
85 nuoš. nelaimių buna kuomet 
oras esti gražus.

ekonominiai, diduma 
labai prastuose butuo- 
mažai uždirba, del to 

patogi dirva visokiems 
Bet visgi 

pradeda susiprasti

ventojai kurių karo pareiga 
yra nuolat tėmyti priešų lėk
tuvų kurie atskrenda užpulti 
ir persergėti žmones nuo už
einančių užpuolimų.

žiūronai ir stop-laikrodėliai 
dabar civiliniams žmonėms Bri
tanijoje negalimi gauti, taigi 
prašoma Amerikos žmonių pa
dovanoti kurie tokius turi tuo- 
mi prisidedant prie diktatorių 
nugalėjimo. Taipgi reikalinga 
ginklų civiliniams -gyventojams 
panaudojimui prieš užpuolikus 
jeigu jie bandytų įsiveržti, ir

Užsirašykit — pradėki t skaityti 
ją DABAR!
Prenumeratas siųskit:

P. S. Tariame širdingiausį 
ačiū Dirvos redakcijai kad jus 
siunčiat mums laikraštį Dirvą 
nemokamai. Mes Dirvą labai 
gerbiam ir įvertinam, visi su 
pasigerėjimu skaitom. Ačiū 
ir dar kartą ačiū, linkime jums 
geriausio pasisekimo.

Lietuvių Naujienos — nffl 
sinis žurnalas, kainą lit? 
už du metus. (I

‘Lietuvių Naujiem*1
332 N. 6th> Street
Philadelphia, Pa.

Katalikų Socialistų ir Tautininkų Role Dabartinio 
Momento Musų Judėjime

Septynių tūkstančių dolarių į 
Lietuvai Gelbėti Fondą pasi
džiaugdama, katalikų savaitraš
tis Amerika sako: “Katalikai 
savo fondą išaugino. Masės iš
judintos. Dirva darbui paruo
šta. Lėšų yra. Dabar — tie
sioginis darbas. Negirdėti, ką 
veikia tautininkai ir socialis-

SLA. 5-tas Apskritis 
draugijų konferenciją 
komitetą įkurti.
abejonės, išgirsim Chi-

RUSSE PRODUCTS CO., De*1 
2708 Farwell Ave., Chiago, F- 
gauk sau visos savaitės 
kuris tau nie^o nekaštuos.

is, 79 m., 
ilkes-Barre, 
įgyveno 46 
ilkijos.
ižas, mirė 
loah, Pa. 
nas, mirė 
ville, Pa.
, 51 metų, 
icagoje. — 
, Igliaukos 
zeno 34 m. 
•ūsam ž i s, 
icagoje. — 
ngių 'par.,

jusamzis, 
cagoje.
m., mirė
ati, O.
mžis
goję.

Vienų Negirdesit 
Kiti Dirba

Count Paul Teleki, the premier 
who aligned Hungary with the Axis 
but fought German domination, was 
found dead in bed. Authorities said 
he shot himself.

Grafas Paul Teleki, Vengri
jos premjeras, kuris sudarė sa
vo šalies sąjungą su Vokieti
ja, rastas lovoje negyvas. Sa
koma jis pats nusišovęs.

Mes 
tuviai 
brolius 
visus Dirvos skaitytojus, sulau
kus šios linksmos metinės šven
tės ir linkime smagiai praleisti 
laiką bei išsimarginti gražių 
margučių.

O kokios bus musų Vdlykos 
tai jus, broliai ir sesutės, ga
lit patys įsivaizduoti: mums 
jos bus liūdnos ir graudžios, 
žinom gerai kad per šventas 
Velykas mus niekas neaplan
kys, centu nesušelps, ir niekas 
neapdovanos gražiais margu
čiais, kurių jau per daugel 
tų nesame matę.

Labai mums skaudu kad 
mes esam pamiršti 
vųjų kapuose.

Brangus broliai 
Dirvos skaitytojai

i?st 74 m. 
šio 18, Cle- 
.arnos par. 
no 40 m. 
‘ovilas, 76 
!9, Spring- 
kių k., Vil- 

ap. Ame- 
gą laiką, 
gnas, apie 
mėn. Mid- 

/ilniaus r., 
rsuniškio. 
/incas, 80 
!0, Wilkes- 
agyveno 45

PREZ. SMETONA PRIE AMERIKOS NE 
ŽINOMO KAREIVIO KAPO

sesutės 
širdingai 

jūsų prašome aplankykit mus 
nelaimingoje ligoje nors su 
laiškeliais arba atvirutėmis Ve
lykų šventėse.

Visiems linksmų Velykų lin
kėdami pasiliekam 
sanatorijos ligoniai

Peter Yankus, 
State Senatorium,

LIETUVIŲ DŽIOVININKŲ
LAIŠKAS

sanatorijos ligoniai Lie- 
sveikinam visus savo 
ir seseris Lietuvius ir

Be to, per 22 Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo metus 
socialistinė spauda piktai, neat- 
laidžiai ir dažnai jokio nuosai
kumo neprisilaikydama niekino 
kiekvieną Amerikos Lietuvių vi
suomenės pasijudinimą Lietu
vos Nepriklausomybę stiprinti. 
Niekinta visi Amerikos Lietu
vių žygiai Amerikos ir Europos 
diplomatijoje; šaipytasi iš mu
sų diplomatinių žygių Versalės 
sutarties metu. Joks aukų rin
kimas nesusilaukė pritarimo 
musų socialistų spaudoje: nie
kinta aukų vajus Tautos Fon
dui ir Neprigulmybės Fondui 
(už dalį savo šelpimo Fondo so
cialistai išleido žemaitės raš
tus). Socialistai nepritarė au
koms Gynimo Fondui, Aukso- 
Sidabro Fondui, Lietuvos šau
liams. Nepritarė jie ir Lietu
vos Laisvės Paskolai.

Tokiame tvankiame niekini
mo ore išauklėti ir sudemorali- 
zuoti socialistinių laikraščių 
skaitytojai, aišku, dabar sun
kiai pasiduoda Šukiui stoti sun- 
kion ir save išsižadančion ko
von už Lietuvos nepriklauso
mybę. Jie negali atsikratyti 
tos sloginančios dvasios, kurią 
dienraštis Naujienos Liepos 1 
d., 1918 m., redakciniu straips
niu pareiškė: “Lietuvos neprik
lausomybės obalsis netikęs dau
geliu atžvilgių.... tie žmonės, 
kurie ’ už Lietuvos nepriklauso
mybę stoja, neužilgo turės savo 
obalsį keisti.”

Todėl apie realų darbą Lie
tuvos nepriklausomybę atgauti 
iš musų socialistų ką nors iš
girsti tik bergždžias laukimas. 
Iš jų išgirsime tik 
žodžius, žodžius.

uVIRELIS Juozas, 37 m., tiri ■ 
Vasario 28, Trevcskyn, P; I 

— Mcviolavo p., P7.sr.nij k. I
GRUOZIS Ignas, 64 m., mirį| 

Vasario 16, Spring Valley, I 

Illinois.
SKERSTONIENĖ Ona, 62 nJ 

mirė Vasario 8, Spring Vai E 
ley, Ill. — Eržvilko par.. I

ŽERUNSKIS Gasparas, 52 a.1 

mirė Kovo 23, So. Boskg 
Mass.

PETRONIS Antanas, mirė L| 
sario mėn., Montevideo, fer 
gvajuje.

TUBIS Steponas, užmuštas atg 
tomobilio Vasario 21, Si 
Paulo, Brazilijoj. —į Karki; 
par.

GESEVIČIUS Vincas, mirė L 
vo mėn., Sioux City, la.

RUSEVlčIUS Mateušas, į® 
amžis, mirė Kovo 23, Chia 
go, Ill. — Josvainių par.

ŠVARLIENĖ Darata, pusinį 
mirė Kovo 23, Chicagoje.- 
Gimus Shamokin, Pa.

PETRAUSKAS Jonas, mirė S 
Kovo, Pittsburgh, Pa.-r h 
svalio par.

STUPELIS Ignas, pusamik 
mirė Kovo 24, Chicagojt- 
Kretingos ap., Kulių p. h 
klėnų k. Amerikoje išgpt 
no 27 metus.

Tautininkai

Organizaciniu atžvilgiu, tau
kinė srovė žymiai stipresnė, nes 

turi Sandarą su tūkstančiu duo
kles mokančių narių, Tautinin
kų Sąjungą su šimtu narių, ir 
literatinę Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją. Tautinė spauda žy
miai stipresnė. Be to, jos 
skaitytojai nebuvo per 22 me
tu pratinami niekinti visus Lie
tuvos nepriklausomybę stipri
nančius darbus.

Tačiau, vidurinė srovė nega
luoja — negaluoja nesugebėji
mu po 1926 metų perversmo 
Lietuvoje savo į dvf dali pasis- 
kirščiusias eiles vėl sucimentuo- 
ti. Nepadarė nieko realaus trys 
konferencijos ir vienas seimas. 
Viena dalis, pasiryžus Lietu
vos vidaus politiką patiems Lie
tuvos gyventojams spręsti pa
likti, nesugebėjo suorganizuoti 
didesnes kolonijas apimti orga
nizaciją. Kita dalis flirtavo su 
socialistais ir, rodos, idėjiniai 
sustingus. Kai kurie jos na
riai ųet Lietuvos neprilkauso- 
mybės 
kino!

Bet, 
barties 
pasiliko kurčia, 
fondo (kaip 1914 metais) su
kurti negalėdama, ji įkūrė tris, 
kurių vienas rengia Tubelienei 
prakalbų maršrutą ir jau $200 
Lietuvos pabėgėliams* pasiun
tė, o: apie kitus du žinių netu
riu. Atsiminkime kad daug 
tautinės ir nepartinės visuome
nės narių aukas tiesiai Lietu
vos konsulatams ir pasiuntiny- 
bet siunčia, nes tokią taktiką 
tautinė spauda nuo 1918 metų 
nuolatos

Tokiu 
katalikų 
dolarių 
dirba kiek esamomis sąlygomis 
gali — ir dirba realiai, ne vien 
žodžiais. Jei Tėvynės meilė 
visas tautininkų frakcijas su- 
federuotų (jie suvienyti ir su
lieti negalima), tai, žinoma, pa
žanga butų didesnė!

Ta kryptimi žygį jau padarė 
Mass, valstijos Lietuviai, iš
rinkdami 21 asmenų komitetą 
atstovaujantį būrį draugijų ir 
veikėjų. Pittsburghe sukurta 
kitas tolygus komitetas. Cle- 
velįinde taip pat susidarė ko- 
mietas šio momento darbams.» 
New Yorko ir New Jersey val
stijose 
šaukia 
panašų

Nėra 
cagą ir Conn, valstiją.

Įdomu kad Mass, valstijoje 
darbui vadovauti išrinkti san- 
dariečiai. Savo dalyvavimu jie 
tokiu budu tyliai paneigia San
daros organo kelintas metas 
prisilaikomą niekur talkininkų 
nejieškoti taktiką, kurią vienas 
So. Bostono sandarietis smar
kokai išbarė savaitraštyje A- 
merikos Lietuvis.

Tokiu budu, broliai katali
kai, iš socialistų nelaukite nie
ko, o iš tautininkų girdite ir 
girdėsite. Tautininkai palaip
sniui savo silpnybes išgyvens, 
nes jos daugiausia asmeninių 
nesutikimų ir antipatijų vai
sius. Tėvynės tikroji meilė jas 
sutirpdins!

Malonus Dirvos Redaktoriau: 
šiuomi siunčiu $1 ir prašau 

man siuntinėti Dirvą.
Dabar yra ypatingi laikai, 

reikia pas mus Argentinoj rim
tų Lietuviškų laikraščių, kurių 
čia nėra. Mes mielai skaitome 
jūsų, broliai Amerikiečiai, spau
dą, kuri yra įdomi turiniu ir 
kultūringa, tik visa bėda kad 
mums perbrangi del aukštos 
Amerikos valiutos. Tuo tar
pu tris dolarius už visus me
tus nepajiegiu užsimokėti.

Aš nesu mokytas, nieko Dir
vai negaliu parašyti, bet prie 
šios progos kokį žodį parašau.

Mes Argentinos Lietuviai 
esam labai susiskaldę, net šių 
metų Vasario 16-tą Buenos Ai
res minėjome keturiose vieto
se: vieni su tikromis Lietuviš
komis širdimis, antri, komuna- 
ziai Momente dižaugėsi bolše
vikų okupacija Lietuvoje; A. 
L. Balsas su K. Norkum “mi
nėjo” kad galėtų alaus daug 
parduoti savo smuklėje, ir Su
sivienijimas Lietuvių šiaip sau.

Iš* šalies žiūrint atrodo ne 
kaip del didelio susiskaldymo 
ir grupelių vadų ne j ieškojimo 
priemonių sueiti į bendrą šiuo 
labai reikalingu laiku.

Musų komunistai susideda iš 
tų žmonių kurie labiausia nu
puolę moraliniai, jų asmenybės 
be vertės, dauguma jų kelia- 
riopi gyvanašliai, girtuokliai 
ir šiaip sau parpasti glušai. Vi
suomenė juos ii’ jų darbus pra
deda suprasti ir įvertinti.

Lietuviai šiaip gyvena gana 
silpnai 
gyvena 
se, nes 
tai čia 
svieto lygintojams, 
dauguma 
ir rimčiau viską svarstyti. Aš 
tikiu kad ateityje gal viskas 
pagerės ir Lietuvių širdyje už
sidegs Tėvynės meilė.

Geriausio pasisekimo Dirvai.
H. Kručas,

Buenos Aires, Argentina.

DYKAI BANDYMAI 
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Lietuvos Respublikos Prezi
dentas p. A. Smetona, šešta
dienį, Kovo 29 d. 2 vai. p. p., 
uždėjo vainiką ant Nežinomo 
Kareivio kapo, Arlingtone, prie 
Washingtono.

Vainiko uždėjimo ceremoni- 
jalas buvo labai įspūdingas. 
Paskirtu laiku, Resp. Preziden
tas ir p. Smetonienė, lydimi 
Lietuvos Įgalioto Ministro p. P. 
žadeikio, p. žadeikienės su duk
rele, Latvijos įgalioto ministro 
p. Bilmanio ir Lietuvos bei Lat
vijos pasiuntinybių personaid, 
artinosi Arlingtono. Ant tilto 
Resp. Prezidentą pasitiko A- 
merikos kariuomenės Washing
tone įgulos karys, kuris moto
ciklu važiavo prieš Prezidento 
mašiną rodydamas kelią. Ten 
pat prie tilto esant pasigirdo 
vienas po kito 21 kanuolės šu- 
viai-tai saliutas Lietuvos Val
stybės Galvai.

Išlipant iš mašinos Preziden
tą pasitiko vietinės įgulos Bri
gados Generolas Greely ir pa
lydo prie Nežinomo Kareivio 
kapo. Tuojaus pasigirdo Lie
tuvos himnas. Jį sugriežė įgu
los kariškas orkestras suside
dąs iš apie 40 vyrų. Lietuvos 
himnas toje vietoje ir dabar
tinėmis aplinkybėmis, teikė jau
dinantį įspūdį. Po Lietuvos 
himno sugriežia Amerikos him
nai. Pagriežus himnus Res
publikos Prezidentas uždėjo gra
žų, didelį, gyvų gėlių vainiką 
ant Nežinomo Kareivio kapo. 
Po to, Prezidentas prašomas su
tiko nusifotografuoti prie kapo. 
Vainiko uždėjimo ceremonijų 
metu matėsi daugybė žmonių 
specialiai atvykusių pažiūrėti 
šio iškilmingo akto. Dalyvių 
tarpe matėsi Lietuvių Draugijos 
Washingtone valdyba ir nariai 
su p. Supeniu pryšakyje, Kun. 
Giedra, būrelis specialiai iš Bal- 
timorės atvykusių Lietuvių su 
Adv. Laukaičiu pryšakyje ir k.

Po ceremonialo prie Nežino
mo Kareivio kapo, Prezidentas 
ir Smetonienė, Min. žadeikio ir 
juos atlydėjusių asmenų lydi
mi, vyko į Amerikos Karių 
Tautines Kapines aplankyti A- 
merikos ir Lietuvos kariome- 
nių leitenanto Samuel J. Har
ris kapą. Kapo aplankyti atė
jo ir visi prie Nežinomo Karei
vio Kapo buvę Lietuviai.

Leit. S. J. Harris, Amerikie
tis, Didžiojo karo metu tarna
vęs Amerikos kariomenėje. Po 
Didžiojo karo, nuo 1919 m. ru
dens tarnavo Amerikos Briga
doje, Lietuvos kariomenėje. Jis 
žuvo už Lietuvos Nepriklauso
mybę 1920 m. Vasario 24 d. 
Leit. S. J. Harris pasekmingai 
dalyvavo kovose prieš bolševi
kus, kartu su Lietuvos kariuo-

Apie socialistus galima trum
pai pasakyti. Lietuvos neprik
lausomybę jie galvoja trimis 
darbais atgauti: (1) neįkuriant 
jokio fondo kovą finansuoti, 
(2) paskelbiant, kad musų so
cialistai A. Smetonos Lietuvos 
prezidentu nepripažysta, ir (3) 
sukuriant Chicagos apylinkėje 
sąjungą, kuri rengs diskusijas 
apie Lietuvos ateitį. Kitais 
žodžiais tariant, musų socialis
tai ir toliau vaidins savo seną 
rolę Amerikos Lietuvių visuo
menėje — bus ne realaus dar
bo kūrikai, bet nerealių žoužių 
berikai.

Kaltinti jų netenka. Jie ki
taip elgtis negali. Viena, or
ganizaciniai jie begalo silpni 
(turi penkias kuopas su 80 
narių). Antra, jie neturi šal
tinio pasisemti dvasinio ir pro
tinio peno. Amerikoje visuo
menėje, kaip žinoma, socializ
mas negyvas nabašnikas. Ji 
negali musų socialistų idėjiniai 
gaivinti. Iš Sovietijos jie, taip
gi, nieko nenori semti, nes sa
ko, ten ne socializmo, bet bar
barizmo kraštas. Vokietijoje 
socializmas miręs, Anglijoje 
patriotingas. Tokiu budu, mu
sų tariamoji “socialistų” spau
da dabar labiau iš liberalų tau
tininkų pasisavintą demokrati
ją linksniuoja, negu klasių ko
va paremtą marksistinį socializ-

Lietuvos Respublikos Prezi 
Aplankė Leitenanto Harris 

inėse

DIDELĖ LIETUVIS

VAISTINI
C. Pakeltis Pharmaę

Distributed through the t >
Committee to Defend America by Aiding the Allies

STAFFS OF FREEDOM

1001 East 79th Sired
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ii» 
portuotaa gyduoles nuo*vietini 

gų, kaip tai nuo aštraus tūsbm 
jusio Reumatizmo, nuo įnis 
žaizdų, dedervinių, vidurių ; 
škinimo, užkietėjimo, kosulio, b 

taro, lytiškų nusilpnėjinų, • 
kių lytiškų ligų, nerviškumo, t 
migės ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė 
1001 E. 79 St Cleveland.^ 

Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas

RIMAI
I AMERIKOS LIETUVIAI

for premium
grade Sohio Motor Oil! No 
wonder it’s Ohio’s largest- 
selling oil at any price?, it’s 
Ohio’s biggest lubrication 
į value!‘25^o qt. plus taxes jfi

AR JAUČIATĖS .
NUVARGĘ-BE 

VIKRUMO
Skauda galvų—išpusti vidum’ 

Kada tik užsikemša jūsų un 
išpunta viduriai, dvokia kvapu, i 
trumas, užkietėjimas, tuoj naudi 
FEEN-A-MINT. Tai malonau i 
nio liuosuojantis kramtomas i 
mas, švelniai bet tikrai Inai 
vidurius. Imkit einant gult k 
jausite i
gaukit vikrumą. Jaunų ir saąiš 
lijonai naudojasi nebrangiu FHJ 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų its 
Nusipirkit FEEN-A-MINT iįfe

LINKSMU
VELYKŲ
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KAS KĄ RAŠO

Kiti siunčia tiesiai Berlynan 
Lietuvos Atbėgėlių komitetui.

Gaila, kad tautinės srovės va
dai nesugeba visų savo fondų 
suvienyti ir įkurti vieną <iuto- 
riteringą srovei vadovybę! Ta
da aukos butų sumaniau pas
kirstomos, pagal reikalą, 
to, butų galima Lietuvos 
vimo darbas 
planą dirbti.

planuoti ir

Be 
vada- 
pagal
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Rašo Vyt. Sirvydas.
(Tęsinys iš pen

A/T ŪSŲ socialistai, nežinodami ko griebtis, neturėdami 
po savo kojų žemės savo veikimui Amerikos Lie

tuvių tarpe, užsiima vien intrigų platinimu Lietuviuo
se ir melagingais klaidinimais visuomenės nori ko tai 
atsiekti — gal but sutrukdyme kitiems veikimo, nes jie 
sau tuomi nieko neįgyja.

Pereitame numeryje Dirvoje buvo tilpęs straipsnis 
“Intrigų Fabrikantas”, kuriame iškeliama aikštėn socia
listų žymiausių vadų ir jų spaudos “darbavimasis”.

Didžiausia musų raudonukams socialistams baimė
buvo pad neatvažiuotų į Ameriką Jadvyga Tubelienė ir 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.

Tačiau jie to sulaikyti negalėjo, taigi tenkinasi bent 
melagysčių ir intrigų platinimu.

Kaip tik p. Tubelienė atvyko ir dalyvavo viename 
pasitarime su Lietuviais veikėjais New Yorke, socialistų 1 
gerklė Keleivis įdėjo melagingą pranešimą buk p. Tube
lienė pareikalavus sau tų pinigų kurie buvo užsilikę 
Lietuvos Generaliniame Konsulate, aukos Vilniečiams 
šelpti, neišsiųsti i Kauną pirm Lietuvos okupacijos. Ta 
Keleivio tuščia sensacija nuostjo vertės.

Prezidentui Smetonai atvykus, socialistų spauda 
diskusuoja buk Smetona nesąs Lietuvos prezidentu, buk 
jis atsisakęs, pervedęs visas teises Merkiui, ir tt.

To neužtenka. Socialistai įrodinėja buk Lietuvai 
Gelbėti Taryba net nutarus kad Prez. Smetona į Ameri
ką nevažiuotų! Pirmiausia, kokią teisę kas nors turi 
nutarti kad kas nors kur nors nevažiuotų? Antra, vi
sų šalių, ir musų pačių visų srovių žymus žmonės Į Ame
riką atvažiuoja. Atvažiavo daug musų katalikų veikė
jų, atvažiavo keletas tautininkų, tarp jų visa Smetonos 
šeima.- Važinėja visokios mažų ir didelių šalių diplo
matinės komisijos.

Bet musų socialistai savo meklioriškais budais nori 
muilinti visuomenei akis savo pareiškimais kad Prezi
dentas Smetona ne tik negalėjęs atvažiuoti, bet net buvę 
ir nutarta kad jis nevažiuotu i Amerika....

Kada toks nutarimas galėjo būti padarytas?
Washingtone, Spalių mėnesi, 1940 m., laike Lietu

vių delegacijos vykimo pas Prez. Rooseveltą, Lietuvai 
Gelbėti Taryba, kurion Įstojo ir socialistai, posėdžiavo 
dvi dienas, bet nei vienu žodžiu nebuvo užsiminta kaslink 
Prezidento Smetonos atvykimo ar neatvykimo.

Chioagojo, UapkNčky 18, 1940 m., kada Chicagoje 
lankėsi Dirvos redaktorius, L. G. Tarybos narys, įvyko 

' vakarinių L. G. T. narių pasitarimas. Dalyvavo: Konsu
las P. Daužvardis, L. G. Tarybos pirmininkas L. Šimu- 

< tis, Naujienų redaktorius (socialistų atstovas) P. Gri
gaitis, Sandaros redaktorius ir atstovas M. Vaidyla, ir 
L. G. Tarybos sekretorius (taut’ninku atstovas) K. S. 
Karpius. Ten nebuvo tarta kad Prez. Smetona į Ame
riką nevažiuotų.

Tame pasitarime, tiesa, buvo pakelta Prez. Smeto
nos i Ameriką vykimo klausimas, nes darėsi aišku kad 
jis pasiryžęs atvažiuoti. Nekurie to pasitarimo dalyviai 
pasireiškė neigiamai, bet rodos tiktai du asmenys tą pa
darė. Tautininkų atstovas įada pasakė: Jeigu jūsų ku
ri srovė turėtų tokius asmenis kaip Tubelienė ar Smeto
na, dėtumet visas pastangas kad jie į Ameriką atvažiuo
tų, bet dabar kaip tai norit trukdyti.... '

Tuo ir užsibaigė kalba apie tarimą ar neturimą del 
Prez. Smetonos į Ameriką vykimo.

Ir visos L. G. Tarybos posėdyje, jeigu butų buvę iš
kelta toks klausimas, tikrai du jei ne trys Tarybos na
riai butų pareiškę nesutikimą uždrausti p. Smetonai į 
Ameriką važiuoti. L. G. Tarybos sutartyje yra nusta
tyta kad negali būti daroma tokie tarimai kurie nors 
vienai srovei bus nepriimtini.

Straipsnyje “Intrigų Fabrikantas” minima dar apie 
vieną-L. G. Tarybos narių pasitarimą, kur taip pat bu
vo mažiau negu pusė. Ir tada nepadaryta tokia tarimo.

Taigi, tokius “tarimus” kokius socialistai skelbia, 
pasidaro jie patys savo galvose, kaip ir visus kitus da
lykus sufabrikuoja, didesniam musų visuomenės demo
ralizavimui. ‘

-Deja, paklauskit ką kitą musų socialistai kada yra 
padarę išsėmus skleidimą demoralizacijos, priekabių jie- 
škojimą, faktų iškraipymą....

Teisybę Pamate
Musų “Lietuviška” politika, 

deja, nėra sąmoningais tikslais 
pagrįsta. Daug čia smulkaus 
asmeniškumo. Įdomu, politikos 
veikėjai tą supranta, bet 
savaip daro.

Pavyzdžiui, viso pasaulio 
cialistai (įimant ir Lietuvos 
cialdemokratus) gana greitai 
sikratė bendrų frontų su ko
munistais, kurius tie 1935 me
tais pradėjo kurti. Bet musų 
socialistai Amerikoje laikėsi 
taip vadiname 
paskutiniųjų, kada 
nai buvo’ nepatogu 
kais broliautis.

Kaip tą politiką 
jienos vadina? Nagi sako, 
Lietuviška politika 
šiame jos pasirodyme”, 
(rastis tuos žodžius taria, prisi
mindamas tariamą tautininkų 
susibendrafrontavimą pereitame 
SLA seime, bet tie žodžiai kaip 
tikv tinka ir Naujienų susiben- 
irafrontavimui su komunistais 
“Amerikos Lietuvių kongrese”.

Kam sekti politiką, kuri 
“prasčiausia” ?

vėl

so-
so-
at-

Amerikoje
kongrese” iki 

jau ir var
sų raudonu-

dabar Nau
dai 

praščiau- 
Lai-

Kur Pinigus Siųsti?
Katalikų visuomenė visus Lie

tuvai gelbėti surenkamus pini
gus siunčia Katalikų Federaci
jos * Lietuvai Gelbėti Fondui, 
kuris pasiryžo sukelti $10,000. 
Bet nepartinė ir tautinė visuo
menė, aišku, Federacijai savo 
aukų siųsti negali. Kai kurios 
iolonijos aukas siunčia Lietu
vos respublikos konsulams, ar 
pasiuntinybei. Taip, pavyzdžiui 
padarė Racine, Wis., kolonija 
ir Newark, N. J. Lietuviai.

J<okią rolę lošia Maskvos raudoni cai’ukai dabar, kai 
. Hitleris užpuolė Graikiją, Jugoslaviją ir galutinai 

baigia paimti visus Balkanus Į savo'rankas?
Štai, Maskva nei žodelio nesako kai Hitleris žygiuo> 

ja i Bulgariją; kitą dieną sveikina Jugoslaviją už atme
timą sutarties su Vokietija, pripažysta naują karalių 
pilnateisiu valdovu ir pasirašo su Jugoslavija “griežto 
draugingumo” sutarti. ' ,

: Kitą dieną j Maskvą atvažiuoja Hitlerio talkininkas 
Japonijos užsienių reikalų ministras Matsuoka, gryžda- 
mas nuo Hitlerio ir Mussolinio, Maskva jį iškilmingai 
priima, vaišina, tariasi....
' Galėtum sakyti kad tai veidmainių rolė, kokiais tie 

Azijatai pasižymėjo per šimtmečius: čia neva paramina 
savo kraujo brolius Jugoslavus, bet tai padarė, be abe
jo, veidmainiaujant, kad nepasirodžius jog užgiria Hit
lerio užgrobimą. Tačiau “nepripažysta” todėl kad patys 
negalėjo užgrobti, ir gal but slaptai prašo duoti ir jiems 
koki kauleli iš to viso gero kokį Hitleris imasi....

Toliau, tai yra bailių politika, kurie neturi sau iš
eities: Juk Rusija apstota ąšies valstybių taip kad nega
li atsikvėpti. Turi tik tylėti ir pasakyti Hitleriui ir Mat
suoka, “Slušaju, vąše veličestvo!”....

Sovietų carukai negali priimti nei kitų šalių perser
gėjimo kad Hitleris puls Rusiją — nes ką gi gali daryti 
pasipriešinimui, jeigu ir norėtų aliantams pagelbėti ?\

Tautos
New Yorko News

nuvers bol- 
diktaturą. 

arba taps 
federacija,

Nerimaują
Aną dieną 

Sovietijos valstybę pavadino bu
riu “brooding peoples” — buriu 
nerimaujančių tautų. Ta ne
rimastis tai pagrindas vilčiai, 
kad Lietuva vėl kada nors ne
priklausomybę atgaus. Kaip 
revoliucija caro valdžią nuver
tė, taip nerimastis 
ševikų barbarišką 
Sovietija subiręs, 
tikra laisvų tautų
kaip Amerikos valstijos.

Sovietijos subirėjimą pabrėžė 
ir šveicarietis, Lietuvių kalbos 
žinovas, prof. Senn, kalbėda
mas per radiją Philadelphijos 
Lietuviams, Vasario 16-tą mi
nint. Jis sakė, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimas 
mažai su dabartinio karo pabai
ga surištas, nes nežiūrint kas 
laimėtų, Vokietija ar Anglija, 
laimėtojas nenorės dėl Lietu
vos su Sovietija kariauti. A- 
merikos politika galinti taip pa
sisukti, kad Pabaltijo įjungi
mas Sovietijon bus pripažintas 
kaip buvo pripažystamas iki 
Prezidento Hardingo laikų, ka
da nenorėta Lietuvos respubli
kos dejure pripažinti.

Tokiu budu, Lietuvos likimą 
teks spręsti Europoje — Lietu
va laisvę gaus kaip Sovietija 
subiręs. Didžiausią darbo dalį 
turės atlikti pačios Lietuvos 
Lietuviai, kaip atlikdavo ir pir
miau, kalėjimo, .ištrėmimų, mir
ties nežiūrėdami. Amerikos 
Lietuviai bus tik pagalba. Ta 
pagalba geriausiai tegul, sako, 
eina trimis kryptimis: 1) šelp
ti iš Lietuvos pabėgančius in
teligentus, 2) kurti ir palaikyti 
Amerikoje Lietuvių kalbos mo
kyklas, ir 3) visomis išgalėmis 
didinti ir auklėti musų spaudą.

f‘rTv" L/.f

KELEIVIS Iš LYGUMOS
Kaž kur toli toli — be krašto, be ribų, 
Be bruožų ir spalvų nuklysta lyguma, 
Kaip žodžiai paskiri iš tų tylių kalbų, 
Kuriuos tu pasakei lengvai parausdama.

Kažkur toli toli.... Ir medžiai’ tie gale 
Laukų — manding, ir tie keliauja vis tolyn. 
Tik kodėl jų dabar atvėsusia žole 
šešėliai neseka — suprasti negali.

Praeina kažin koks keleivis pro mane.
Pailsęs. Koja jo viena visai basa.
A, puolęs bus jisai: ta koja kruvina....
Tik tos keistos ugnies iš kur tiek akyse?

A. Ališas.

DAINA

Kaip širdyj nuo džiaugsmo jauna! 
Jo liepsna visus pagauna.... 
Graudis musų laimę tyka, 
Pina ašarų vainiką....

Graudis skiria, džiaugsmas tuokia, 
Miršta kas nebesijuokia — 
Bet kai gęsta, bet kai miršta', »
Saulės juoko neužmiršta....

Graudis kembsta, džiaugsmas žydi,
Ir kviečių vežimą lydi,
Vaisių sunkią šaką remia
Ir žiedais apsagsto žemę. ..[/

Jurgis Baltrušaitis.
I

VYRAS IŠ STUOMENS IR 
LIEMĘNS

(ŽEMAITĖS APYSAKA)

anot tėvo 
stuomens, 
plačiausių

kepure ant šalies užvožta, švarkas 
labai aiškus, suglamžuotas, rukšlė- 
ir šiaudais apkibęs. Marškiniai ir 
džiaugės baltais vadinami, stori,

ligi

ne-
ne-

tė-

JONUKAS, vienturtis Vingių sūnūs, 
J betariant, — “berods vyras ir iš 

ir iš liemens!” Stambus, aukštas, 
pečių, per didumą truputį sulinkęs, rankos de
gutuotos, burna kaip sėtuvė, nosis kaip agurkas, 
akys užgriuvusios, galva didžiausia, pasišaušusi 
pilkais plaukais ir nulinkusi į pryšakį, įremta 
liemenyje ant drūto sprando; kakta aukštyn 
atversta ir 
milinis, be 
tas, šapais 
apatininkės
juodai sudėvėti, šunies neperkandami, turi but, 
pęrnai skalbti; kojas purvinas įsispyręs basnir
čia į klumpes. Perėjęs per aslą, pasiraižė, pa
žiovavo, pažvelgė dar į mažą veidrodėlį, atsisė
do ant suolo trobos gale, ėmė pypkę krapštinė
ti ir tabako po kišenes graibytis.

— Kame buvai? — paklausė tėvas.
— Miegojau; kaip atsiguliau po pusryčio, 
šiol pilčiau į akį, au! — žiovavo.
— Ar suveizdėjai arklius?
— Taigi, taigi, kaipgis! Man arkliai 

rupi šventą dieną, taigi tata, pats ką dirbsi 
veizdėjęs ?

— Bene kur nupuls arkliai, — pamojo 
vas ranka. — O dubos krosnį užkišai?

— Taigi, taigi, kaipgis, vis, mat, man! Ogi 
pats kame buvai ligi šiol neužkišęs?

— Ne bėda, išdžius rugiai rytojui, — mos
telėjo tėvas.

— Garbė Dievui, ir. tas iškirmėjęs bent sy
kį! — stebėjos motina inėjus. — žmonės po 
šventimo kada jau parėjo, o tu dar be pietų; 
per tą savo miegą gausi ir išalkti.

— Taigi, taigi, kaipgis, stebėkis, nematei 
pažadinti!

— Kaip jau gali tave prižadinti? Ar aš 
nešaukiau, bet Įsikirmės, nors patruobičius prie 
ausų pastatyk, nė tie dar neprikeltų. Kaip sluo
gtis, ir akys užgriuvo; amžinu tinginiu pavirtai, 
pasileidęs miegoti, ar tat pridera tokiam jau
nam? Būtumei verčiau į bažnyčią nuėjęs, ar
ba po šventimo į uogas, kaip svieto vaikiukai, 
antai, dainuoja, linksminasi, o tu rūgsti, kaip 
kisielius.

— Taigi, taigi, kaipgis! negirdėjau dar aš 
tavo pamokslo? — atšovė sūnelis.

— Gerai vaikhs ir sako, — juokėsi tėvas: 
— ne pamokslus tauzyk,‘tik pietus duokš grei
čiau.

Jonukas paslinko už stalo; paėmęs kepalą 
duonos iš kerčios nuo suolo, atsiriekė storiau
sią riekę; motina įnešė rūgusio pieno dubenį, 
Įvertė saują stambios druskos. Sūnūs žvalgėsi 
šaukšto, žiurėjo stalčiuje, ant lango, žemėje; 
pamatęs po suolo, pakėlė, nubraukęs žemes su 
pirštais, įdėjo j dubenį. Kąsdamas duoną di
deliais kąsniais, išrūgotą pieną ėmė srėbti, net 
didžiosios jo ausys linkčiojo. žemaitė.

DU KARŽYGIAI
(Mintis skolinta)

Tėvynėn gryžta du keleiviai,
Jau jie čia pat, prie Lietuvos;

Jais stebis visi ten praeiviai
' Mąstydami: kokios tautos

Jie y r’. Atėję į Lietuvą
Tuojau išgirdo žodžius šiuos:

Kad klastingųjų priešų gauja
Pasmaugė laisvę Lietuvos!. ..

Ne tik kad Vilniaus, mus sostinės,
Kaip ir kitų sodybų mus,

Papuošalų musų tėvynės <
Kuri nors kenčia, bet nežus!

Tą sužinoję, apsiverkė,
Kaip verkia vargšas, benamis,

Ir iš skausmo širdies, užmerkė
Net savo šviesiąsias akis. .. .

O išsiverkę, pasiryžo,
Nes yra jie karžygiai mus,

Įgyti sau, ne prasto špižo, bet
Tyriausiojo plieno ginklus.

Ir tol kovoti už tėvynę
Kol ji netaps ir vėl laisva,

Kol nesušuks žmonių ten minios:
Valio!!! tau, Laisva Lietuva!

Todėl ir mes čionai, už jurų,
Nors skiria mus didis tolis,

Visi kaip vienas, reiškia, buriu, 
Kas sako: Esu Lietuvis

Skubėkim talkon del tų vyčių
Kurie pas’ryžo kovot jau

Už laisvę Lietuvos, ne tyčia,
Bet priedermės delei, sakau!

Nes kas nenori gint Lietuvą,
O yr’ iš kraujo Lietuvis,

Tai jis nūnai (o gal ir buvo) •
Ne žmogus, bet liktai žvėris.

Ką nesupranta laisvės vertę,
Bet tik į ėdesį vii? žiur’,

Nors gamtos, dėsniais ir jis kertę
Savyje laisvės ^gelšmotur'."..

Philadelphia, Pa. K. Vidikauskas.

©DIFTERIJOS mirčių skaičius sumažėjo 
per pastarus 40 metų nuo 1900 iki 1939 — se
kančiai: 1900 metais iš 100,000 gyventojų mir
davo po 43 žmonės; 1939 metais — tik po

©TRIJŲ kūdikių (trynukų) gimimas yra į 
retas: jų pasitaiko tik 1 iš kožnų 8,800 gimimų.

©PIENO industrija Suv. Valstijose kasmet 
nuperka po apie 375,000,000 naujų bonkų.

©KANADOS žmonės mėgsta turėti ginklus, 
štai dabar suregistravo gyventojus kurie turi 
kokius nors ginklus. Pasirodė kad Quebec pro
vincijoje piliečiai turi apie virš 350,000 šautuvų.

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

ITALIJOS NEPRIKLAUSOMYBE 
VOS 80 METU SENUMO

Nors Italų tauta kaipo Romėnai garsi iš 
senovės, bet dabartinė moderninė Italija yra 
tik 80 metų- senumo. Pirm susijungimo į vieną 
valstybę, 1861 metais, Italija buvo tamsių, už
silikusių ir išsiblaškiusių kunigaikštijų buris.

Po susivienijimo į krūvą’, Italija tapo am- 
Tuo laiku Vo- 

buvo apgraibiu- 
Vėliau Italija 

Afrikoje. Juos 
metais. Vėliau

bicinga ir jieškojo užkariavimų, 
kietija, Prancūzija ir Britanija 
sios žymesnes Italų kolonijas, 
pradėjo pati grobinėti kolonijas 
smarkiai sumušė Etiopai 1896
Italai vėl pasikėsino grobti ir užgrobė dali So- 
malilando, Etiopijos kaimynystėje.

1911 metais, Italų-Turkų kare pavyko už
imti šiaurjnėie Afrikoje dabar žinomą Lybiją, 
kurią Turkai valdė, ir Eilę saki netoli Turkijos.

Pereitame Pasauliniame Kare Anglai, Ru
sai ir Prancūzai įviliojo Italiją į karą prieš Vo
kiečius, prižadėdami duoti dalį Jugoslavijos ir 
kitas žemes.

šio karo bėgiu, ir prieš karą, Italija vis 
graibstė naujas teritorijas Afrikoje, užėmė Al
baniją Europoje, bet stojus į karą su Vokiečiais 
prieš Iliantus, dabar jiems pradėjo nesisekti — 
daug žemių Afrikoje jau užėmė Anglai, ir Al
banijoje juos Graikai pliekia.

KAIP NAŠLAITIS TAPO
MILIJONIERIUM
DIDELĖ KNYGA, Už 50c.

Kiekvienas gerėsites ta puikia knyga.

Našlaitis buvo kilęs iš paprasto ūkininko, Lif> I 
tuvoje. Jo tėvas numirė kada jis buvo tik ke
turių mėnesių amžiaus. Paaugęs ganė žąsis, i 
paskui kiaules ir kitus gyvulius, o i metus su- I 
augęs atvyko jis į Ameriką, ir pradėjo veikti 
tarp savo brolių išeivių. Savo darbštumu ir 
taupumu prasisiekęs, pradėjo leisti Lietuviš
ką laikraštį ir juomi švietė savo brolius Lie
tuvius, per 24 metus. Paskui įsirengęs savo 
spaustuvę, spausdino Lietuviškas knygas, ku- jį 
rių išleido 210,000 egzempliorių, ir su tais dar ( 
išplatino 200,000 egzempliorių knygų sveti- s 
mos spaudos. Įsteigė pirmutinį Lietuvišką 
banką Chicagoje,' ir jį operavo per 20 metų; .j 
tas bankas turėjo įdėliais • Lietuvių pinigų iki j 
milijono dolarių. Pastatė teatrą, kurio patai- | 
pos ir įrengimas kainavo $200,000. Įrengė 
pirmutinę didelę Lietuvišką drabužių parduo
tuvę ir kitas įstaigas.

Kaip ir kokiu budu tas našlaitis galėjo rasti 
tokį pasisekimą, ir kaip galėjo pasiekti tokį 
turtą? Apie tai vaizdžiai aprašoma knygoje J 
“ANTANAS OLŠAUSKAS”. Knyga didelio j 
formato 10x13 colių, ant gražaus popierio ir 
talpina 19 paveikslų. Knyga verta $1.50. da-| 
bar ją gausit už 50c Dirvos Knygyne. Past 
skubinkit šitą knygą nusipirkti, peš nedaug 
jų yra likę. (Galit siųsti pašto ženklais.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Trakįi Pil

VISA pilis tą vakarą ilg 
* laukė sugryžtančio s 

Visi laukė, bet labia 
vyro ii’tėvo Biruta ir jų j; 
tautas.

Vytautas, kuriam ėjo 
(ai amžiaus, buvo likęs sa 
Trakuose, kai paties valdi 
vo. Vaikas visiems sakyd

- Kai aš užaugsiu, b 
riauti, aš savo tėvą iš Mai 
suosiu, kryžiuočiams atke

Motina gi, tai girdėda 
ras braukdama iš gailesčii 
sretiH’ nelaisvėje kankinai!

- Taip, sunau, užaug 
sus Lietuviu vadas, tu v 
Marienburgą kryžiuočiams 
relį išliuosuosi....

Visi namiškiai iš tų vai 
štienės pakalbu turėdavo 
Betgi Traku pilyje radosi v 
girdėdamas su pagieža žiu 
uosi iš tokios vaiko kalbos, 
ties Vytauto mokytojas, 
ris, kurį Kęstutis savo pili 
ti Vytautą rašto ir svetimų 
kietis, vardu Fridrikas, k 
suimtas mūšiuose, dabar bi 
ramiam gyvenimui, ir nors 

. po mokytojas laikomas, vis 
sris ir savo gyvenimu bod 

Ikiai net pasidžiaugdavo; “ 
tatis vargsta Marienburge 
nepaliuosavimą”....

Jaunas vaikas Vytautą 
ir komanduotojo prigimtį, 
vėlai prie Birutes laikydam 
tu ėjo pilies reikalų žiūrėto 
ristas ju naujoje pilyje aug 
ganau businčiu Lietuvių va 

Nuo arklių kojų sudur 
pilies tiltas ir Biruta bei V; 
to tad įjoja jų laukiamasis, 
buvo dervos degylais tarnų 
mals nušviestas, ii’ iš rūmų 

I ir jos sūnūs pamatė pirma 
j raitą Kęstutį artyn jų. Pril 
I lionušokęs, vyras griebė.į g 

. na, ir abu karštai, pasiilgimi 
į darosi; šalia jų šokinėjo, pri 
| yet verkdamas džiaugėsi.

- Laimingas sugryžęs, : 
t as. . . . . Ar sveikas, ar nesu
| belaisvės ištrukai? — teira 
į Kęstutis, reikšdamas pasipi 
į fes ir džiaugsmų pargryž I -U žmona ii’ vaiku į vidų, visi I fe gi klausinėjo kaip jiem: 
| ta randasi ir ką veikia jo

I Paskutiniams palydovų i 
į IjOj sujojus vartai užsidarė 
h vyko naujas judresnis, ne

gyvumas.
Kunigaikščio palydovų v 

; Vainys, įsakė savo vyra 
‘jiems prideramas vietas ; ji 
Utaiti ir ėjo nakvynės.
- Kaip be manęs gyvei 

M kad aš nei neg’.'yšiu? 
Iptatis.

Visko pergyvenom, ypa 
Wio kai patyrėm kad < 

tavęs paleisti nei už t l išpirkimą..
Į — Tikrai, jie nieko daug 
R tik mane apkrikštyt.... 
pjriau iš savo gero tarno, 
p savo elgesius, nuduoda! 
p tada apsikrikštyti, o su 
W laikui atėjus laimingai 
J. y 0 kas ištiko tam tavo 
$ palikai Marienburge, k 
Piršto nukankintų? — suK

"Ne! Jis parvyko su 
Wbą aš jam prideram



ALPIS
(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius,

(Tęsinys iš pereito nr.)

SLA,

va-

Sekm. Balandžio-April
Lietuvių Saleje

susirūpino Bi-

KĘSTUČIO
IŠLAISVINTOJAS

langų ir šviesa tiesiog i vidų nesiveržė, tik 
tada Alpis, "šalčio supurtintas, Įsisukęs Į 
šiltus lokiG kailius užmigo.

6835 Superior Ave
Salė atdara nuo 5 vai. 

Pradžia lygiai 6:00 vai.

DU KARŽYGIAI
(Mintis skolinta) 

zynėh gryžta du keleiviai,
Jau jie čia pat, prie Lietuvos; 

s stebis visi ten praeiviai
Mąstydami: kokios tautos 
yr’. Atėję į Lietuvą
Tuojau išgirdo žodžius šiuos: 

id klastingųjų priešų gauja
Pasmaugė laisvę Lietuvos!.... 

j tik kad Vilniaus, mus sostinės, 
Kaip ir kitų sodybų mus, 

įpuošalų musų tėvynės •
Kuri nors kenčia, bet nežus! 

į , sužinoję, apsiverkė,
Kaip verkia vargšas, benamis, 

iš skausmo širdies, užmerkė 
Net savo šviesiąsias akis....

išsiverkę, pasiryžo,
Nes yra jie karžygiai mus, 

jyti sau, ne prasto špižo, bet
Tyriausiojo plieno ginklus, 

r tol kovoti už tėvynę
Kol ji netaps ir vėl laisva, 

:ol nesušuks žmonių ten minios:
Valio!!! tau, Laisva Lietuva! 

'odei ir mes čionai, už jurą, 
Nors skiria mus didis tolis, 

Visi kaip vienas, reiškia, buriu, 
Kas sako: Esu Lietuvis — 

skubėkim talkon del tų vyčių 
Kurie pas’ryžo kovot jau 

Už laisvę Lietuvos, lie tyčia,
Bet priedermės delei, sakau! 

Nes kas nenori gint Lietuvą,
O yr’ iš kraujo Lietuvis, 

Tai jis nūnai (o gal ir buvo) ■
Ne žmogus, bet liktai žvėris. 

Ką nesupranta laisvės vertę,
Bet tik į ėdesį vir žiur’,

ĮŽANGA 50 <-

Lanksto perkant gausit po 40c., 60c

KACAPIŠKI PAŠTO 
ŽENKLAI

Reikalaukit “Dirvoje”
20 Superior Ave. Clevelad

KAIP NAŠLAITIS TAN 
MILIJONIERIUM
DIDELĖ KNYGA, Už 50c.

I
Kiekvienas gerėsites ta puikia knygil 

šlaitis buvo kilęs iš paprasto ūkininko, -j 
zoje. Jo tėvas numirė kada jis buvo tik] 
•ių mėnesių amžiaus. Paaugęs ganė M 
skui kiaules ir kitus gyvulius, o į metel 
gęs atvyko jis i Ameriką, ir pradėjo d 
•p savo brolių išeivių. Savo darbšti!®] 
įpumu prasisiekęs, pradėjo leisti Lieti 
laikraštį ir juomi švietė savo _brolius ] 

vius, per 24 metus. Paskui įsirengęs i 
austuvę, spausdino Lietuviškas knygas, 
i išleido 210,000 egzempliorių; ir su tad 
jlatino 200,000 c^empliorių ImygM 
js spaudos. Įsteigė pirmutinį Lietui 
nką Chicagoje; ir jį operavo per 20 
s bankas turėjo įdėliaissLietuvių pinifn 
ilijono dolarių. Pastatė teatrą, kurio H 
is ir įrengimas kainavo- $200,000. J 
rmutinę didelę Lietuvišką drabužių F 
ivę ir kitas Įstaigas.
<aip ir kokiu budu tas našlaitis galėjo’ 
kį pasisekimą, ir kaip galėjo pasiek^ 
irta ? Apie tai vaizdžiai aprašoma M 
ANTANAS OLŠAUSKAS”. Knyga f 
irmato 10x13 colių, ant gražaus popitf 
lipina 19 paveikslų. Knyga verta $1> 
ar ją gausit už 50c Dirvos Knygyne- 
cubibkit šitą knygą nusipirkti, jies * 
a yra likę. (Galit siųsti pašto ženklai ŠOKIAI 8:30 ĮŽANGA 25^

' 75c. Dirvos Administracijoje

tas kacapiškas ženk- 
kaip visu skubumu 
naikinama ^viskas 
nors dar musų ko- 
išgamos čia Ameri- 

savo pasekėjus 
kles- 

Lietuviška

Sekanti rytą Alpis, vos spėjęs atsikel
ti ir stovėdamas prie lango vėl gėrė Į sa
ve Įspūdžius kokius aplinkui matė, išgir
do Į duris barškinimą, ir tuoj pas jį inėjo 
Kęstutis su jaunu, bernioku.

Alpis prideramai kunigaikščiui nusi
lenkė ir buvo gatavas priimti jo Įsakymus.

Ar pa
štai mano'sunus, Vy- 

Jis bus

When the gigantic River Rouge plant of the Ford Motor company— 
largest single industrial establishment in the world—was completely 
closed by a strike of the United Auto Workers union, a C. I. O. affiliate, 
tying up S150,000,000 in defense contracts. Photo shows a huge crowd of 
workers being addressed by Ruether and Taylor, leaders.

Vaizdas parodo darbininkus prie Fordo River Rouge dirb
tuvių, didžiausių paskirų industrinių Įstaigų pasaulyje, kurios 
buvo uždarytas streiko ir sulaikyta $150,000,000 šalies gynimo 
užsakymų darbų. Prie dirbtuvės ineigos miniai kalba CIO. va
dai, Ruether ir Taylor.

— Kas jis: ar Vokietis? Kad kartais 
nebūtų pavojingas laivas laikomas. O ne
laisvė juk prastas atsilyginimas už gerą.

— Mano laimei, jis tikras Lietuvis, iš 
Gaižuvos; užpuolime pagrobtas, Marien
burge užaugintas. Taigi parsivedžiau su 
savim tikrą Lietuvi kariautoją, bus nau
dingas mums užpuolant Vokiečius, jų kal
bą gerai moka! — džiaugsmą rodydamas 
kalbėjo Kęstutis.

— Kur jis? Aš noriu ji matyti! — 
nekantravo Vytautas.

— Palauk, vaikeli, jau vėlyva naktis. 
Jis išvargęs, ir aš noriu miego, po ilgos 
kelionės. Rytoj pamatysi.

• D1FTERIJOS mirčių skaičius suite 
pastarus 40 metų nuo 1900 iki 1939 -i 
:iai: 1900 metais iš 100,000 gyventojus 
3 po 43 žmonės; 1989 metais — tikpož

•TRIJŲ kūdikių (trynukų) gimimas į 
s: jų pasitaiko tik 1 iš kožnų 8,800 gte

• PIENO industrija Suv. Valstijose te 
jrka po apie 375,000,000 naujų bonkų.

z /

• KANADOS žmonės mėgsta turėti giri 
dabar suregistravo gyventojus kurie:

us nors ginklus. Pasirodė kad Quebec; 
ijoje piliečiai turi apie virs 350,000 ŠM

šiomis dienomis Dirvos re
dakcija gavo iš Kauno sovie
tų leidžiamų tenaitinių laikraš
čių keletą egzempliorių, kurie 
jau atėjo, pirmą kartą pasiro
dė, su Rusiškais pašto ženklais.

Pašto ženklelis turi atvaizdą 
kacapės burliokės, kokius ma
tome kaip kada komunistiškuo
se laikraščiuose parodančiuose 
Rusijos moteris, ženklelio ver
tė 10 kapeikų, kas parodo ver
tę Rusų pinigų, ir reiškia de
šimts kapeikų atstovauja gal 
tik pusantro Amerikos cento.

Toliau 
las parodo 
Lietuvoje 
Lietuviško, 
munistiški 
koje drysta 
mulkinti buk Lietuvoje 
t i” Lietuvybė 
kultūra.

Lieuvoje jau pinigai Rusiš 
ki, valdininkai Rusai, žydai ii 
kiti nelietuviai; spauda kaca- 
piškoje komunistiškoje dvasio
je, o kartu su tuo Į Lietuvą at
nešta ir kacapiškas komunis
tiškas skurdas, badas.

VILNIS džiaugiasi, kad bu
vusio Lietuvos prezidento, K, 
Griniaus, brolis, Jonas, Phila- 
delphijoje sakėsi “neitraliai” 
laikysis dėl Maskvos įsiviešpa
tavimo Lietuvoje.

Atsimename, kad neitraliai 
laikėsi ir Norvegija, Olandija, 
Belgija, Bulgarija ir kitos val
stybės. Kur jos šiądien? Dik
tatorių koncentracijos liogery- 
je. Ar ir Jonas ten nori būti?,

— Na, Alpi, kaip miegojai 
ilsėjai po kelionės 
tautas, apie kurį tau pasakojau 
tavo draugas. Jis aprodys tau musų pili, 
palyginsi ar ji kiek menkesnė už tą Ma- 
rienburgiškę!

— Busim draugai, Alpi, — prakalbė
jo Vytautas. — Eiva, aš aprodysiu musų 
pilį ir viską ką tik norėsi matyti.

— Mielai eisiu, kunigaikšti. Apie šią 
pilį daug girdėjau iš tavo tėvelio. Naktį 
Įjojant, nieko nepatėmijau, dabar galėsiu 
ją visą pažinti, — džiaugėsi Alpis.

Išėjo jie i bokšto dali — lipo laiptais 
aukštyn ir aukštyn. Alpis lipo paskui Vy
tautą, Kęstutis buvo paskutinis.

Išlipo į pat aukšto bokšto viršūnę — 
ir paregėjo Alpis tą ką savo gyvenime ne
buvo matęs — ką naktį tik lyg per sapną 
mėnulio šviesoje paviršutinai tematė.

Kęstutis pasakojo:
— Ši pilis stovi dideliame Galvės eže

re: kaip matai visur plotų plotai vandens; 
apžėlusios-apaugusios salos kyšo vande
nyje Įvairiomis pusėmis ir tolumais. Mes 
esam ant nedidelės salos, bet giliais vande- 
nais apsiaustos, ir vienas tėra išėjimas iš 
jos — ąrba priėjimas — per ši nuleidžia
mą tiltą, vedantį Į tą žemės iškyšulį Į mie
stą. Ten anoje saloje matosi senieji pilies 
rūmai.

— Musų pilis labai stipri ir tokioje 
saugioje vietoje kad kryžiuočiai dar nei 
karto nesikėsino ją užpulti, — pridėjo Vy
tautas.

— Ištiesų, kunigaikšti, Trakų pilis di
dumo* tokia, bet stiprumu išrodo stipresnė 

i negu ordino pilis, iš kurios parvykome...’ 
Ši pilis dar visai nauja, — pastebėjo Alpis.

— Taip, dar nesenai baigta statyti, 
vos keliolika metų. Ana, senoji pilis, bu
vo pusiau medžio, pusiau akmenų. Bet ji 
jau neatsako šiems didžių karų laikams.

1 šią pili pradėjo statyti mano tėvas, Gedi- 
Įminas, baigiau aš pats; jisai pasistatė sau 
kitą, dar galingesnę, netoliese, Vilniuje. 
Ten jis Įkūrė didžiųjų kunigaikščių sostk 
nę. Ten valdo mano brolis, Algirdas. Ne-.

i trukus gausi progą aplankyti ir Vilnių, — 
i priminė Kęstutis. — Visa tai ką matai ir 
i ką aš tau apsakau, gali aiškiai liudyti kad 
Į mes nesam laukiniai barbarai, kad mes 
ne menkesni ir prastesni žmonės už kry
žiuočius, kad mes mokam išstatyti pilis 
tokias pat galingas kaip jie stato, turim 
ginklus ir vyrus neprastesnius už jų, ir 
esam gatavi ginti savo žemes nuo jų, o 
už jų užpuolimus mokam tinkamiausia At
silygint !

— Mano didžiausias noras, kunigaikš
ti, visą mano amžį, iki mano jiegos man 
tarnaus, kariauti šalia tavęs su tais nuož
miais musų krašto priešais, kurie Įvairio
mis šventenybėmis dangstydamiesi vykdo 
savo plėšikišką darbą Lietuvių žemėse! — 
stipriai pareiškė Alpis. , *

— A, priminei man užpiiolikus! — ką 
tai atsiminė Kęstutis. — Turiu pasiųsti 
padėką didmistriui von Kniprodei už ma
nęs globojimą ir maitinimą. Judu apeikit 
visomis pilies sienomis, apsižvalgykit ir 
pargryžkit pusryčių.

(Bus daugiau)

Alpis buvo laikomas ypatingoje pa
garboje Vainio, kuris jį turėjo prie savęs, 
ir pilies tarnai jiems pasitarnavo kaipo 
aukštesniems svečiams. Bet tarnai stebė
josi kas tas vaikinas butų, nes paprastai 
tik apie senus, barzdotus vadus tenka dau
giau tupinėti. ‘

Kelionėje iš Gardino Kęstutis jau bu
vo prikepęs Vainiui Į Trakus parjojus Įsa
kyti reikalingiems asmenims Alpį pridera
mai prižiūrėti, nes pats kunigaikštis, gry- 
žęs prie savo šeimos, iš džiaugsmo ir savų 
asmeninių reikalų kartais galėtų užmiršti 
savo išgelbėtoją.

Pirmą kartą patekęs Į didžius Trakų 
pilies rurrius, jau kaip laisvas žmogus, kaip 
aukštas svečias prižiūrėtas ir paguldytas 
prakilnesniems žmonėms skirtame kamba
ryje, Alpis jautė savyje kokį tai pasitenki
nimą kad jam likimas lėmė pasitarnauti 1 
savo žmonių valdovui. Bet jam tuoj pra-l 
dėjo ir rūpėti ką jis čia veiks, kokios bus 
jo naujos pareigos, ir kokia jo ateitis — 
kuri jam buvo tamsi, neaiški.

Nuėjęs gulti, negalėjo ilgai užmigti.’ 
Besidairant per porą pilies aukštutinėje 
dalyje jo kambario langų Į erdvę, pradėjo 
kartkartėmis jame maišytis jo mintys apie 
tai kas jis buvo, ką padarė, ir ar gerai pa
sielgė prasižengdamas prieš savo naująjį j 
tikėjimą.... Jis juk sulaužė savo prie
saiką duotą prieš kryžių, kad visomis sa
vo mintimis, jiegomis ir darbais neapkęs, 
pagonų, kovos prieš juos, o dabar — jis 
išleido i laisvę pati pagonų vadą ir pasida
vė jo valdžiai! Jis prisiekė būti ištikimas 
naujajam Dievui, kurs viską mato, viską 
žino, ir baudžia pragaru1 tuos kurie nepil
do Jo didžios valios!....

Pilnas mėnulis, pakilęs i pačią aukš
tumą erdvės, bet tankių debesų slepiamas, 
kartas nuo karto pasirodė iš plaukiančių 
debesų tarpo, ir Alpis per langus matė ap
link pilį nusidriekusius plotus vandenų, 
salų ir vėl vandenų. Juodi salų miškai, 
lyg juodos sienos prieš mėnulio nušviestą 
dangaus skliautą, tūnojo nudriekdami sa
vo šešėlius ežerų vandenyje. Visas vaiz
das buvo svetimas, nežinomas, paslaptin
gas.

Štai, vieną kartą mėnulis ilgesniam 
laikui visai išlindo iš debesų, nudriekė per' 
vandenį sidabrinį taką linkui pilies, ir Al
pį sukrėtė šiurpas.

Jis mato, aiškiai mato mėnulyje, —1 
kaip jam buvo vienuolių brolių Įkalbėta, — 
Šventą Jurgį, kuris tėmija ką žmonės da
ro naktį, ir prasižengiančius tikėjimui ga
li savo jietim nudurti...., Dar labiau akis 
ištempė į mėnulį žiūrėti, ir jam rodėsi kad 
Švento Jurgio jietis taip ir kruta, taip ir 
leidžiasi į aukštieninko siaubimo nasrus! 
Taip vertas nubausti krikščionis kuris pa
sitarnauja netikėliams!

Šiurpo perkrėstas, akis nuo mėnulio 
nuleidęs, Alpis pradėjo dairytis aplinkui 
kiek galėjo įžiūrėti pilies padėtį. Naktį 
sutemoje įjojęs, kai dangus buvo apsiniau
kęs, nematė kur jis atsidūrė ir kaip čia pa
teko, nes jojant raitieji sukinėjosi tarp 
vandenų, iki dajojo tilto. Dabar iš aukš
tai, mėnulio šviesoje gavo pamatyti pilies 
nors dalis. Jam rodėsi kad visa pilis sto
vi vandenyje, iš niekur neprieinama.

Jeigu dabar ir norėtų pabėgti, kaip iš
truks? Kas jį išleis iš pilies, kur dar jo 
niekas nepažysta, gi norintį pabėgti sulai
kytų ir atiduotų Kęstučiui.

Kai mėnulis nusisuko iš jo kambario

PER TVORAI 
PASIŽVALGIUS

MUILO BURBULAS TRU
KO. SLA. centras dabar turi 
net penkis advokatus, ir su 
jais kaipo “finansų žinovais’* 
SLA. lėšų fondas ištuštėjo —i 
išgramdyta net padugnės —i 
ką dabar tie “ekonomikai” da
rys nežinia.

SLA. nariai vėl turi gryžti 
prie Pildomos Tarybos *iš 
prastų, eilinių žmonių.

Dabartiniai centro ponai 
žinojimams iš centro ėmė 
5c geležinkelio myliai, nors nu
statyta yra 2‘^c. Kitokių lė
šų pridarydavo be atodairos, 
iki prilipo lėšų fondo dugną.

Kas ištiks su centro reika
lų tvarka jeigu nuskriausti 
centro darbirjinkai su'treikuos 
arba išeis į kitus darbus? Juk 
dabar darbų yra su geresniu 
mokesniu visiems.

Už savo tarnybą tie “finan
sų specialistai” tikrai užsitar
nauja po didelį bulvinį medalį 
ir po vilko bilietą....

Reporteris,

Vytauto F. Beliajaus 

Lietuvių Baletas iš Chicagos

— Taip, sunau, užaugęs tti busi nar
sus Lietuvių vadas, tu vesi Lietuvius į 
Marienburgą kryžiuočiams atsilyginti, tė
velį išliuosuosi....

Visi namiškiai iš tų vaiko ir kunigaik
štienės pakalbu turėdavo pasitenkinimo. 
Betgi Trakų pilyje radosi vienas, kuris tai 
girdėdamas su pagieža žiurėjo, net pikti
nosi iš tokios vaiko kalbos. Tai buvo pa
ties Vytauto mokytojas, Vokietis nelais- 
vis, kurį Kęstutis savo pilyje laikė moky
ti Vytautą rašto ir svetimų kalbų. Šis Vo
kietis, vardu Fridrikas, karingas riteris, 
suimtas mūšiuose, dabar buvo nusmerktas 
ramiam gyvenimui, ir nors pagarboje kai
po mokytojas laikomas, vis tik buvo nelai- 
svis ir savo gyveniniu bodėjosi. Jis tan
kiai net pasidžiaugdavo: “Gerai, lai Kęs
tutis vargsta Marienburge.... už manęs 
nepaliuosavimą”..........

Jaunas vaikas Vytautas turėjo vado 
ir komanduotojo prigimtį. Nuo anksti, iki 
vėlai prie Birutos laikydamasis, jisai kar
tu ėjo pilies reikalų žiūrėtojo pareigas, ir 
viskas jų naujoje pilyje augo kartu su au
gančiu businčiu Lietuvių valdovu.

Nuo arklių kojų sudundėjo nuleistas 
pilies tiltas ir Biruta bei Vytautas supra
to kad įjoja jų laukiamasis. Pilies kiemas 
buvo dervos degylais tarnų rankose neša
mais nušviestas, ir iš rūmų laiptų Biruta 
ir jos sūnūs pamatė pirma visų lekiantį 
raitą Kęstutį artyn jų. Prilėkęs, nuo ark
lio nušokęs, vyras griebė į glėbį savo žmo
ną, ir abu karštai, pasiilgimo meilumu bu
čiavosi ; šalia jų šokinėjo, prie tėvo kabino
si, net verkdamas džiaugėsi jų sūnūs.

— Laimingas sugryžęs, mano brangu
sis......... Ar sveikas, ar nesužeistas? Kaip
iš nelaisvės ištrukai? — teiravosi Biruta, ir 
Kęstutis, reikšdamas pasipiktinimą prie
šams ir džiaugsmą pargryžimu, eidamas 
su žmona ir vaiku į vidų, viską apsakinėjo. 
Pats gi klausinėjo kaip jiems namie ėjosi, 
kur randasi ir ką veikia jo brolis Algir-

Trakų Pilyje

Visa pilis tą vakarą ilgai budėjo — visi 
v laukė sugryžtančio savo valdovo.

Visi laukė, bet labiausia laukė savo 
vyro ir tėvo Biruta ir jų jaunas sūnūs, Vy
tautas..

Vytautas, kuriam ėjo vienuolikti me
tai amžiaus, buvo likęs savo tėvo įpėdiniu 
Trakuose, kai paties valdovo namie nebu
vo. Vaikas visiems sakydavo:

— Kai aš užaugsiu, busiu stiprus ka
riauti, aš savo tėvą iš Marienburgo išliuo- 
suosiu, kryžiuočiams atkeršysiu!

Motina gi, tai girdėdama, kad ir aša
ras braukdama iš gailesčio del savo vyro 
svetur nelaisvėje kankinamo, nei už išpir
kimą nepaleidžiamo, padrąsindavo savo

Paskutiniams palydovų būrio vyrams 
į pilį sujojus vartai užsidarė;-šiapus var
tų vyko naujas judresnis, nors ir nakties 
metu, gyvumas.

Kunigaikščio palydovų vadas iš Gar
dino, Vainys, įsakė savo vyrams skirstytis 
į jiems prideramas vietas ; jie buvo paval
gydinti ir ėjo nakvynės.

— Kaip be manęs gyvenot? Ar jau 
nlanėt kad aš nei neg’.'yšiu? — teiravosi 
Kęstutis.

Visko pergyvenom, ypač baimės ir 
rūpesčio kai patyrėm kad ordinas visai 
nenori tavęs paleisti nei už didžiausi siū
lomą išpirkimą....

— Tikrai, jie nieko daugiau nenorėjo 
kaip tik mane apkrikštyt.... Kaip tik tą 
patyriau iš savo gero tarno, tuoj pakei
čiau savo elgesius, nuduodamas lyg ma
nąs kada apsikrikštyti, o su to tarno pa
galba laikui atėjus laimingai pasprukau!

— O kas ištiko tam tavo tarnui? Ne
jaugi palikai Marienburge, kad -Vokiečiai 
iš keršto nukankintų 
rūta.

— Ne! Jis parvyko su manim! Ui 
jo pagalbą aš jam prideramai atsilygin
siu.

CENTRAS JAU TREP- 
NAS

Pagarsėjus pora metų atgal 
SLA.'centro “flaphauzė” virto 
trefna.

Vieškelis iš New Yorko pen 
Harrisburgą į Pittsburghą jau 
baigtas tiesti, ii- yra. tiesus, tik 
imk ir šauk SLA. ofisJ į Pic- 
burką, bet netekom Jurgių Lor
do ir lėšų fonde dolarių ir nė
ra kaip centrą perkraustyti.

S A P N I N I N KAI
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninyte 
ažiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekhfl 
pną. Kiekvienas privalo jį turėti si 
muose.

Kaina su prisiuntimu $1.00. Į

SLA. PAUKŠČIAMS VAL
DANT. Kuomet Tarnas Pauk
štis ir St. Gegužis buvo SLA« 
bosais, SLA. turėjo 19,000 na
rių. Centre dirbo' 5 darbinin
kės ir sekretorė P. Jurgeliutę, 
Buvo viskas gerai. Mat, cen
tro valdyba buvo paprasti, nei 
kokie “finansų žinovai”, jie jo
kių skylėtų triksų nemokėjo.

“BAISI EKONOMIJA”. S. 
L. A. Pild. Taryba vištas cen
tro darbininkus viešai' skriau
džia, kitus laukan iš darbo iš
metė už iškėlimą viešumon 17Q 
kuopos balsavimo suktybes.

Jeigu Pild. Taryba butų pir
miausia savo algas ir “sugaiš
tis” nukapoję tai butų vuriš- 
1A jįę

pradeda visiems SLA. nariams 
smirdėti.

Savyje laisves gewSo fir?...'*' 
idelphia, Pa. K. Viditete

MARGUTIS
Skaitykit “Marguti”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit lOe 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui.

“MARGUTI S” 1
G755 So. Western Ave. 

Chicago, Ill.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšyietą.
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Northern Ohio Opera Association Prezentuoja

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

Edward Ziegler, Asst. Gen. Mgr. Earle R. Lewis, Asst. Gen. Mgr.

Balandžio 14 iki 19 — Public Auditorium
MARRIAGE OF FIGARO

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

Brownlee, Baccaloni, Panizza 
 Baletas

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

Leinsdorf

DU VEIKALAI: PENKTAD.
PO PIETŲ, BALANDŽIO 18 

CAVALLERIA RUSTICANA 
Nilanov. Kaskas, Doe, Warren, 

Jagel, Papi. Po to seks

PAGLIACCI
Burke, Martinelli, Bonelli, Papi,

De Paolis, Valentino______
BARBER OF SEVILLE

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

Brownlee, Cordon, Papi.

FAUST
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 

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

VIETINĖS ŽiltiOS KURIO GERESNIS 
KREDITAS

ATEIVIAMS KURIE 
JIEŠKO PATARI

MŲ

HIPPODROME

• ORLAIVIŲ trafikąs šymet 
žymiai padidėjo, lyginant su 
pereitais metais. Per pirmus 
tris šių metų mėnesius Cleve
lando orlaivių stotis pasažierių 
perleido 58,391, išvažiuojančių 
ir įvažiuojančių, arba 11,759 
daugiau negu per tuos pat mė
nesius pernai. Didėjanti biz
niai padidino ir orlaivių pasa
žierių skaičių.

GERAS VYNAS
Vyno mėgėjai kreipkitės į 

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

Popieriuotojų Žiniai
Randuoju už mažą kainą ge

rą stymerį nuėmimui senų por 
pierų nuo sienų, labai naudin
gas tiems kurie patys popie- 
nuojates. "Aš tūriiT dm (16)

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

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Geležinių daiktų ir maliavų 

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

12701 Miles Ave..

PARSIDUODA FARMA 
120 akrų farma, visi 

tai moderniški, elektra, 
dynė, prie grysto kelio, 
giau informacijų pas 

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

pasta- 
mau- 
Dau- 
(16)

NI

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

ALUS — DEGTINĖ
• UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelfi 
savininkai.

Naujose Rankose

URBŠAITIS ir 
DUNBAR

KI. Urbšaitis J. Dunbar 
savininkai

Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave<

Kreditas geras to kurs daug 
uždirba. Bet kreditas geres
nis to kuris daugiau sutaupo 
ateičiai ir kuomet dolaris bus 
brangus.

Taigi pradėk taupymą šią
dien kad ir su vienu dolariu 
Lietuvių Banke, kas paskubins 
pasiekti šiai įstaigai 
NĄ DOLARIŲ..

Lietuvių Banke 
(deposits) iki $5000
ta per Federal Insurance. Da
bartinis pelnas ant depozitų 
3%. 'Remdami Lietuvių Ban
ką, remsite Lietuvių tautą, o 
svarbiausia pats save.

The Lithuanian Savings 
and Loan Ass’n 
6712 Superior Ave.

I

MILIJO-

taupymas 
apdraus-

šio laikraščio skaitytojai yra 
dalimi tų 65 nuošimčių ateivių 
gyvenančių Clevelande. šiomis 
dienomis apie ateivius kalba ir 
Kongrese, ir darbdaviai ir ki
ti. Pravedama daug permai
nų kas liečia ateivius, 
nai dar ateiviai turėjo 
gistruoti ir padaryti 
nuospaudas. Daugelyje 
reikalauja darbininkus būti S. 
V. piliečiais.

Dokumentai, kaip tai gimi
mo ir vedybų metrikai, kurių 
ateiviai turi kreiptis į Europą 
dabar sunku gauti. Tankiai 
už išvertimą dokumentų pa
imama brangiai.

Tie kurie nelegaliai įvažiavo 
ir užsiregistravo dabar rūpi
nasi nežinodami ko laukti.

Nesenai laikraščiai pranešė 
kad viena moteris iš rūpesčio 
apie tai net nusižudė.

Nauji dokumentai kurių val
džia reikalauja iš ateivių lega
lizavimui įvažiavimo ir piliety
bės gavimui pasidaro keblesni 
ir brangesni.

Todėl tai International In
stitute pasiryžo 
visuomenę su savo 
kad tais reikalais 
viams pagelbėti.

Tarp 80 ar 90 
Fund palaikomų įstaigų, Inter
national Institute prie Y, W. 
C. A., 1620 Prospect Ave., yra 
vienatinė įstaiga kur galit su
sikalbėti su sekretore (ji taip 
vadinama) daugelio tautų kal
bomis.

Už patarimą Institutas ne
ima nieko, bet už tulus valdiš
kus dokumentus reikia mokėti 
mažą mokestį.

Visokiais savo reikalais krei
pkitės į International Institute, 
Y. W. C. A., 1620 Prospect 
Avenue, atdara nuo 9 iki 5 
kasdien, šeštadieniais, 9 iki 12. 
Telefonas CHerry 7640.

Nese- 
užsire- 
pirštų 
darbų

‘The Devil and Miss Jones
Štili viena iš juokingiausių kome

dijų ir gražus romansas, “The De
vil and Miss Jones”, kuriame vado
vaujamą rolę turi Jean Arthur, 
kaipo krautuvės paatmautoja, ir 
Charles Coburg, kuris vaidina mi
lijonierių; trečias prie jų vaidina 
Robert Cummings. Šis veikalas 
pradedamas rodyti H i p p o d rome 
Theatre šeštadienį, Balandžio 12.

Veikale matosi nekurie žymiausi 
New Yorko vaizdai 
land, su sekmadienio 
Coburg paklysta su 
tais kišeniuje, todėl 
dolarj užstatyti savo 
dėlį patenka į policijos rankas, kas 
viskas pavirsta į didžiausį juoką.

Prie jų vaidina kitų gerų artistų.

AKRON, OHIO

INSURED

supažindinti 
veikimu ir 
gali atei-

Community

PAVASARIS IR TRA- 
FIKO NELAIMĖS

2
2
2
2

3

1 
2
1
1
1

ŠTAI JŪSŲ NAMAS 
šeimų, 10 kamb. Osceola 
Šeimų, 12 kam. gar. E. 97 
Šeimų, 12 kam., E. 92 I 
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 
Šeinjos, 7 
Šeimos, 8 

Pilnoje

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

$6,500

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

kamb. Osceola 
kamb., E. 68 
kam. Lawn view 
prasmėje namai.

Kreipkitės pas

P. P. ir BERNARD MULIOLIS 
_____6606 Superior Ave._____  

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

Rašo George J. Matowitz 
Chief of Police.

Atėjo pavasaris ir su juo at
eina daugiau nelaimių motoris
tams. Vaikai išeina į gatves 
žaisti ir važinėti dviračiais, vi
sada jie buna daugiau gatvėje 
negu šaligatviuose.

Viskas tas, kartu su padaugė
jusiu trafiku gatvėse, sudeda 
didesnę krūvą atsakomybių au
tomobilistams. Pats pavasaris 
turi savo kliūčių. Orui gra
žiam esant tuoj norima grei
čiau važiuoti. Važinėtojai už
imti svajone apie savo planus 
pavasariui ir vasarai vietoje 
rūpintis kaip važiuoja. Auto
mobiliu važiavimas yra tai dar
bas kuris reikalauja pilno dė
mesio.

Atsiminkit važiuoti su dau
giau atsargumo ir lėčiau kuo
met gatvėse žaidžia vaikai.

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

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 j mane, gausit už pigių kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose. (

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

VYNO PARDUOTUVĖ Į NAMUS
Mes užlaikom 22 rūšių geriausį vyną 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

t
„imli

ir Coney Is- 
minia, kurioje 
penkiais cen- 
norėdamas už 
brangų laikro-

DEŠROS
žmonės iš visų dalių 

Clevelando atvyksta pas 
mane pirkti skaniausias

DEŠRAS, MĖSAS, etc.
Visi valgomi produktai vi

sada švieži ir skanus.

CARL A. RICKERT
15717 Lorain Avenue

American Legion Club

Metinis Pasaulinis
Čampionatas

RODEO
su

Gene Autry
Asmeniškai.

10 Vakarų ir 2 Sekmadienio 
popiečiai.

Balandžio 18 iki 27
Tikietų kainos:

75c., $1.15, $1.65, $1.95

ARENA

Antano ir Paulinos Barauskų 
sūnūs Antanas tapo pašauktas 
kariuomenėn. Palydėjo jį iš
važiuojantį jo tėvai ir draugai.

Vladas Jurevičius iš Cleve
lando su savo draugais lankė
si Akrone pas savo tėvą, Kazį 
Jurevičių. Tėvas jį maloniai 
priėmė ir pavaišino.

Farmeris Pranas Martinkus 
nuo Ravennos lankėsi Akrone 
pas A. Palionius, Vaiveckus ir 
Jonuškus. Jisai buvo atvažia
vęs Jadvygos Tubelienės pra
kalboms kurios turėjo įvykti 
Balandžio 5 d., bet p. Tubelie- 
nė, susirgus po prakalbų Pitts- 
burghe, negalėjo atvykti. Tą

vakarą daug žmonių buvo susi
rinkusių prie salės, atėję išgir
sti prakalbų, ir nepatenkinti 
gryžo. Bet reikia suprasti kad 
liga ar mirtis viską paliuosuo- 
ja, taigi nereikia rūstauti. Bus 
proga ją išgirsti, nes kaip iš 
Pittsburgho praneša, p. Tube- 
lienė taisosi ir vėl tęs maršru-

tą, atsilankys Akrone su kitais 
gerais kalbėtojais.

Užpereitame Dirvos numery
je įvyko klaida: buvo pasaky
ta kad į L. G. fondo skyriaus 
valdybą tapo išrinkta p. Se- 
bestinienė, o turi būti Veroni
ka žintelienė. 
atitaisoma.

LINKSMU VELYKŲ

Klaida šiuomi
Kalnas.

Dabartinis uždarbis 3% ant depozitų

THE
SAVINGS

LITHUANIAN
& LOAN ASSOCIATION

6712 Superior Ave.

LAIŠKAS IŠ 
LIETUVOS

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.

GERAS VYNAS
Geriausi’ vietiniai ir impor

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

Parduo

L E I M O N S 
DRY CLFAN/NG
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
Sulyg naujausios mados

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas.
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, Savininkas

HEnderson 7822

±uHiiimiiiiiiiiimii!iiiiiimiiiiimniniiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii]iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!)iiiiLs 

Į LINKSMU VELYKŲ | 
Į LIETUVIŠKA UŽEIGA IR VALGYKLA | 
= Buvus K. Stonis Restaurant
Į KL. URBŠAITIS ir J. DUNBAR | 
= Savininkai E
ž 6824 Superior Avenue
'dllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIII!llif!lllllli||l!IIII!IIII|||IIigillll|IIIIIIIIIIiniimil|||||h^

RADIO PUSH BUTTONS $1
Taisymas ir visokis suderinimas

BALKAN - RADIO & ELECTRIC
1491 E. 55 Street Hend. 9370. \

Prie Superior. (21)

LINKSMU VELYKŲ

ŠVENTĖMS MAISTAS
VELYKOMS ŽUVIS IR MĖSA

Linkiu Lietuviams Linksmų Velykų ir 
pasitikiu kad atsilankysit į mano mėsi-

pių, visokios paukštienos ir kitokių 
mėsų šventėms ir visada po švenčių.

ADDISON SQUARE MARKET
7400 Wade Park Avenue

J. Krezys, savininkas Tel. ENdicott 3122

^rniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'j 

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

Ė Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
= ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 |

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

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

Address.

Occupation (13-2)

• r . t

Bankiniai Ofisai randasi Didžiajame Clevelande ir apielinkčse

SUTRAUKA STOVIO BALANDŽIO 4, 1941

TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose .......... ........................
United States Government obligacijos, tiesioinės 

ir garantuotos, be Amortizacijos Rezervų...
State, Municipal ir Kiti Bondsai ir Investmentai, 

su Federal Reserve Bank Akcijom, be Rezervų 
Paskolos, Diskontai ir Palukai, be Rezervų........
Bankiniai Namai (su investmentais ir kitu turtu 

turtu netiesioginai skaitomu banko namais) be 
Rezervų ........... ..............................................................

Kustomerių Atsakomybė už Paimas Atliktas šio 
Banko ...............................................................................

Kostumerių Atsakomybė už Paskolų Sutartis....

Vieni Clevęlandiečiai g 
šio turinio laišką nuo gimi 
iš Lietuvos:

Gavom jūsų laišką, kuris 
vo rašytas 1940 m. Gruodžk 
Buvo labai linksmi, gavom 
darą laišką ir nieko nebuvo 
me rašyta, tiktai jūsų para 
ir ant viršaus jūsų naujas . 
resas. Verkėm visi kiaurą c 
na kad gavom laiškelį nuo 
sų, žinom kad mukų neužm 
šot, bet nežinok ką norėj< 
mums pasakyti; linksmi es 
kad esat dar gyvi.

Dabar klausiam kodėl t 
mažai mums laiškų rašot? 1 
bar laikas sunkesnis, bet k 
kai pareina į 2 ar 3 mėnesi’ 
laiškus pas mos gauna, ir u 
klausėm pašte, sako kad k 
kai pareina.

Toliau, pas mus naujienų 
tų labai daug, bet rašyti f 
negalim; jus Amerikoje 
viską žinot kas pas mus de 
si. Dar kol kas gyvenam i 
•vietos. Pavasarį tai nežili 
kur busim. Esam šią valai 
įveiki, tiktai žiema labai ša 
ir sniego giliai.
j Toliau, prašom nesupyk 
prašytuifiė gal galėtumėt' ą.tsi 
sti ką . Bars mums^draftižiiĮ • 
avalinės, nes esam basi ir p 
ki. Kur buvot atsiuntę 
išdėvėjom, dabar brangu^ ir

j Prieinama kaina *padirbami 
; visokioms kapinėms.
i » * * ' ••
■.James Broggini & Bros.

6822-24 Woodland Ave.
:HEnd. 0920. ■ Cleveland, 0.

-r—--------------f*“----------.......----- ----------------
? A

FOREST CITY Fl$198,843,347.90

Kur Taupus Pirkėjas121,653,358.17

Štai keletas musų

4,532,997.84

$499,278,558.56Viso.

34,273,374.1398,367.34

winwaDpsum

20,860,787.57

24,784,414.21 457,482,541.62

Viso. $499,278,558.56

13,800,000.00
6,921,046.84

853,959.95

$226,063,939.34
185,773,400.50

129,771.21
1,400,000.00

2,094,205.59
3,898^666.11

129,771.21 
1,400,000.00

Suėję Taksai, Nuošimčiai, etc.
Kitokia Atsakomybė ...................
Paimos Atliktos Kostumeriams
Nebaigtos Paskolų Sutartys

8,943,467.83
155,764,402.53

DEPOSITAI
Pareikalavimui ..........................
Ilglaikiniai .................................. .
Estates Trust Department
(Preferred) ...............................
Corporate Trust Department
(Preferred) ...............................

United States Government Obligations ir kitokia turtas api
mantis $17,215,816.37 yra užtikrinimas žmonių pinigams ir 
trusto padėliams ir kitiems tikslams kaip reikalauja ir pa-‘ 

velija įstatymai.

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM
NARYS CLEEVELAND CLEARING HOUSE ASSOCIATION

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

WADE PARK N

GRDI N.A
VESTUVĖMS

Jaunavedžių ir P

Seven way reflector Lempą 

Occasional Chair (įvairių s[ 

9x12 Felt base Rug .. ę

Daug kitų specialėi 
Pasirinkimas iš įvairios d

setu, Dining room, Living r 
' patiesalų, Gaso pečių,- Ek 

skalbiamų mašinų.
MATYKI! MUS

FOREST CITY F
1720 E. 55th Street 
Atdara vakarais.

ATSAKOMYBĖ
Capital Notes ................................... $ 12,600,000.00

(Atsako už Depozitus ir Kitą Turtą)
Capital Stock ...............................
Perviršis ir Nedalinti Pelnai.....
Rezervas Netikėtinumams..........
Rezervas Suėjusiam Nuošimčiui

ant Capital Notes..................

I Nikodemas A. Wilkelis
S 1
e Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
j IR BALSAMUOTOJAS
= 6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuvė

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

Sarininkas Vedėjas

SPECIALIAI VĖL
■ (Rūkyta mėsa, Kumpia 

Taipgi Paukštiena 
Daržovės

6612 Wade

HEnd. 6800

Velionai Pritaikomi kiel 
GRADUACIJOS ir KO 
Asmeninė atida žėlabini 

Pilnas pasirink

SVEIKATOS .
Aš studijavau 8 skirting 

todėl turiu gerą patyrimą 
kites j majie kasdien tarp 2 
Išskyrus ketvirtadienius ir

DR. R.
8S19 Lorain A
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tą, atsilankys Akrone su kitais 1
gir- gerais kalbėtojais.
inti Užpereitame Dirvos numery. 1
kad je įvyko klaida: buvo pasaky- 1
šuo- ta kad į L. G. fondo skyriaus 1
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3 iš bestinienė, o turi būti Veroai. į
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LAIŠKAS IS
LIETUVOS

gavoVieni Clevelandiečiai 
šio turinio laišką nuo giminių 
iš Lietuvos:

*AU VELYKŲ
v- v

'evelando Lietuviams
arbis 3% ant depozitų.

THUANIAN
LOAN ASSOCIATION

12 Superior Ave.

gatvę dabar išeiti, tikėsit ar 
ne, vienut marškinių neturiu, 
einu be marškinių. Nupirkti 
negalima, labai brangus. Gal
va sukasi, nežinom kas dary- 

Kur pirma galėjai nusipir
kti kelias poras marškinių 
bar vienos negalima.

žinot koks dabar laikas, 
jom ir rašyti. Paprašykit
tų musų giminių, kokius senus 
rubus, didelius ar mažus atsių
sti, vistiek bus geri. Dar 
riu jūsų atsiųstą suknelę, ku
rią pirmą kartą atsiuntėt, lai
kau kaip didžiausį dvarą, jūsų 
atmintį.

Dega Ą|ies Laivas prie Costa Rica
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\ 65 METAI AMŽIAUS 
ikialsdešimts penkių ar mažiau, mes 
i prie jūsų Social Security pašalpos, 
agiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 
niją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
jos garantuotos valstijos1 įstatymais. 
;: 730 Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:

....................................  r- Age.—

dasi Didžiajame CIevelande ir apielinkėu

Gavom jūsų laišką, kuris bu
vo rašytas 1940 m. Gruodžio 3. 
Buvo labai linksmi, gavom at
darą laišką ir nieko nebuvo ja
me rašyta, tiktai jūsų parašas 
ir ant viršaus jūsų naujas ad
resas. Verkėm visi kiaurą die
ną kad gavom laiškelį nuo jū
sų, žinom kad musų neužmir
šot, bet nežinom ką norėjote 
mums pasakyti; linksmi esam, 
kad esat dar gyvi.

Dabar klausiam kodėl 
mažai mums laiškų rašot? 
bar laikas sunkesnis, bet
kai pareina į 2 ar 3 mėnesius; 
laiškus pas mus gauna, ir mes 
klausėm, pašte, sako kad laiš
kai pareina.

Toliau, pas mus naujienų bu
tų labai daug, bet rašyti mes 
negalim; jus Amerikoje gal 
viską žinot kas pas mus deda
si. Dar kol kas gyvenam ant 
vietos. Pavasarį tai nežinom 
kur busim. Esam šią valandą 
sveiki, tiktai žiema labai šalta 
ir sniego giliai.

Toliau, prašom nesupykti, 
prašytume gal galėtumėt atsių
sti ką nors mums’-drabužių ar 
avalinės, nes esam basi ir pli
ki. Kur buvot atsiuntę visus 
išdėvėjom, dabar brangu, ir r

. MONUMENTAI

.Prieinama kaina padirbami 
visokioms kapinėms.

STOVIO BALANDŽIO 4, 1941

, James Broggini & Bros.
6822-24 Woodland Ave.

HEnd. 0920. Cleveland, O.

NUO REDAKCIOS: Šis 
škas parodo mums kad jo 
šytojai nėra kokie dideli bur
žujai ar turtingi ūkininkai, jei 
iš seniau priašė ir priėmė nuo 
savo giminių Amerikoje senus 
rubus. Bet ir jie rašo nežino 
kur atsidurs pavasarį. Komu
nistų “labdarybė” tokiu budu, 
buvo be abejo tik išpradžių, 
sumulkinimui žmonių, netur
tingiems neva duodant žemės 
ir darbininkams algas. Bet ti
krumoje tai buvo planas visus 
apiplėšti, tik pirmiau gaunant 
pritarimą biednųjų ir krimina
listų, kurie paleisti iš kalėji
mo; sumaišymui ir sukursty- 
mui vienų prieš kitus, kad bie- 
dnieji apsidžiaugtų ir imtų la

ibiau nekęsti kitos dalies šalies 
gyventojų, iš kurių pirmiau vi
si mito.

Dabar matom kas atsitiko: 
net- paprasčiausias stalius, siu
vėjas, kurpius ir kiti biedni 
amatininkai negali ant savęs 
gyventi ir dirbti, visi suvaro
mi Į komunas ir visi turi dir
bti išvien, komunistų išlaiky
mui, net savo suneštų įrankių 
nėra savininkais.

Dramatic airview off Punta Arenas harbor, San Jose, Costa Rica, 
showing the Nazi freighter Eisanbach burning as she goes down. It is 
alleged that the fires were started by the vessel’s own crew members. 
Costa Rican authorities arrested 120 seamen and officers, who were 
clapped in jail on arson charges.

Dramatiškas vaizdas iš oro prie Punta Arenas uosto, San 
Jose, Kosta Rikoj, parodantis nazių prekini laivą degant ir skę
stant. Sako laivą padegė jo paties darbininkai. Areštuota 12? 
jurininkų ir jų viršininkų, kurie uždaryti kalėjiman apkaltinti 
laivo padegimu.

IŠ ARUGVAJAUS
Pietų Amerikos

SENAIS KELIAIS
MONTEVIDEO. — Pernai 

musų “kulturininkAi” Urugva
juje per Darbą (dabar jau ko
munistų partijos organas) ter
šė Nepriklausomą Lietuvą ir 
plūdo vietos veikėjus. Plačio
ji Urugvajaus visuomenė Įver
tino tų musų “pažangiųjų” ža
lingą darbą, niekas jų laikraš
čio neskaitė. Jis pradėjo mer
dėti ir jeigu nebūtų pervirtęs 
į oficialų kompartijos organą 
tai jau butų sustojęs. Dabar, 
žinoma, 
pirko ir

Musų 
čiu” su

pavienių asmenų-veikė jų. Už 
ką? Gal už tai kad čia dirba
mas Lietuviškas darbas.

Kitais šių dienų musų gyve
nimo klausimais A. L, Balsas 
iki šiol nerašo, matyt ir nera
šys. Iš tų “kultūrininkų” ko
respondencijų atrodytų, jiems 
nerupi joki Lietuvių- gyvieji 
reikalai, jie nemato jokių mu
sų tautai gręsiančių pavojų, jų 
vyriausias tikslas — kurstyt 
Lietuvius viens prieš kitą.

Musų visuomenė
suskaidyt per Darbą. Tikimės 
kad kiekvienas A sąmoningas 
Lietuvis pastebės jog su A. L. 
Balsu jam taip pat 
(A. L. Balsas yra 
sėjusio K. Norkaus 
mas laikraštis.)

SUSIRŪPINIMAS. Urugva
juje pastaru laiku apstojo vi
siškai darbai ir laį^ū daug šei- 

| mų atsidūrė c ko njgniniai' kri- 
į tiškoj padėtyje. Lietuviai dau- 
į ginusia dirbdavo g^ilh^Į sker
dyklose ir prie nartų statybos.' 
Kaip vieni taip ir kiti darbai, 
apstojo del karo bjokadęs, nes 
mažai labai Įvežama, o galima 
sakyt nieko neišvežama. Visi 
nekantriai laukia karo galo.

Korespondentas.

nesidave

cJOSEPHlNE. TUMINIĄ ML1 PONS B/ou smm

nepakeliui, 
to pragar- 
redaguoja-

TURTAS
Bankuose ......... i...^............... 8198,84334180
įment obligacijos, tiesioinės 1

Amortizacijos Rezervų........
iti Bondsai ir Investmentai,
Bank Akcijom, be Rezervų

ir Palukai, be Rezervų.......
investmentais ir kitu turtu

skaitomu banko namais) be

FOREST CITY FURNITURE CO

rbė už Paimas Atliktas šio

ybė už Paskolų Sutartis....

Viso.

ISAKOMYBĖ
......................:.. 8 12,600,000.00 
is ir Kitą Turtą)
......................... 13,800,000.00

6^)21,046.84
853,959.95

Pelnai.....
nams...........
Nuošimčiui 
js................. 98,367.34

8226,063,939.34
185,773,400.50

irtment
20,860,787.57

epartment
24,784,414.21

121,653,35811

8,943,46133
155,764,40283

4,532,99181

129,77121 
1,400,00033

8499,278,55886

34,273,31413

457,482,541.8

g H
i
1 I
i

i

račiai, etc.

tumeriams 
Sutartys

2,094^0589 
3^98166611 

129,77121 
1,400^0X0

Viso. 8499,278,55886

irnment Obligations ir kitokia turtas api- 
37 yra užtikrinimas žmonių pinigams ir 
• kitiems tikslams kaip reikalauja ir pa

velija įstatymai.

FEDERAL RESERVE SYSTEM
LND CLEARING HOUSE ASSOCIATION

rys Federal Deposit Insurance Corporation
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mas A. Wilkelis
'< ■ ■.. .

s Laidotuvių Direktorius
i BALSAMUOTOJAS

HEnderson 9292

telis Furniture Co
akandų Krautuvė
kve. ENdicott 2341

JURGIS ARBUCKA8 
Vedžjai
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Kur Taupus Pirkėjas Ras Žemas Kainas

Štai keletas musų specialių dalykų:

Seven way reflector Lempos .............................. 4 95
Occasional Chair (įvairiu spalvų) . . . ................ 4.95
9x12 Felt base Rug . . Studio Couch 19.95

Daug kitų specialėm kainom dalykų.
Pasirinkimas iš įvairios daugybės vėliausių Bedroom 

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

skalbiamų mašinų. (17)
MATYKIT MUS PIRM PIRKIMO.

FOREST CITY FURNITURE CO.
1720 E. 55th Street Arti Payne Ave.
Atdara vakarais. HEnderson 2^86

WADE PARK MEAT MARKET
GROCERY

SPECIALIAI VELYKŲ ŠVENTĖMS
Rūkyta mėsa, Kumpiai, Specialiai šventėms 

Taipgi Paukštiena ir kitokios mėsos 
Daržovės ir Vaisiai

6612 Wade Park Avenue

p.lllllllll lll Ublllhnillilu;! Illllil ll.'.llll ........................    Illllli -lilil l l'll. nlllIL. .

HEnd. 6800 6111 St. Clair Ave.

GRDINA SHOPPE
VEST U VĖMS R EI KM E N YS

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 mape kasdien tarp 2 ir 4 po pietų, vakarais 7—8. 
Išskyrus ketvirtadienius ir sekmadienius.

DR. R. SCHERZ
8S19 Lorain Avenue — viršuje.

už “červoncus” nusi- 
linotypą.
“pažangiųjų - kulturie- 
buvusiu Lietuvių mo

kyklos mokytoju, suskilo rei
kalai su “komunistais” (o gal 
susitarė pagyvinti “veiklą” *■— 

j Red.), susibūrė jie aplink Ar 
gentinos Lietuvių Balsą ir vėl 
drožia savo pramintais keliais.

A. L. Balsą jei perskaitysim 
nuo pirmo puslapio iki pasku
tinio, ten rasim tik senus plū
dimus, asmeninius šmeižtus ir 
šiaip nesąmones ant Lietuvos 
Gelbėjimo organizacijų ir šiaip

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

Penktadienį ir šeštadienį, pasku
tines dvi tos savaitės dienas, vaidi
nimai atsibus po pietų nuo 2 vai. 
r vakarais nuo 8 vai.

Penktadienį po pietų bus_ pasta
tyta dvi trumpo; 
pa Rusticana” ir “Pagliacci”. 
mojoj dainuos Zinka Milanoy, Anna 
Kaškas, Doris Doe, Frederick Ja- 
iel ir Leonard Warren.^ 
Hilda Burke, Giovanni 
Richard Bonelli, Allesto 
ir Francesco Valentino.

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

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

Publikai reikalaujant, bus pasta
tyta dvi Wagnerio operos su Kirs
ten Flagstad ir Lauritz Melchior — 
“Tristan und Isolde” 
vakare, Balandžio 15„ ir, 
kuore” ketvirtadienio vakare, 
17. • , i

“Tristan und Isolde” dainuos 
sic artistai: Alexander Kipnis, 
liūs Huehn, 
Emery Darcy,

“Die •
Flagstad ir Melchior,, dar šie: Ęma- 
nuel List, Julius Huehn,’ 
Thorborg, Rose Bampton, 
Browning ir daug kitų.

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

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

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

AMERIKOS PILIE
ČIU DIENA

PAS!RĖDYK GRAŽIAI VASARA!
Pas mus gausit reikalingų papuošalui

PORTIS SKRYBĖLĖS MANHATTAN
Marškiniai su pritaikytais kaklaraiščiais.

Nauji Pavasariniai Siutai Vaikams ’
Navy Blue Serge ir Cheviots

Kaynee Marškiniai . . Pavasarinės Kepurės 
Kaklaraiščiai ir it.

Kojinės,

oneros, “Cavallc-
.......... Pir-

Aųtrojoj— 
Martinelli, 
De Puolis

“The Bar- 
Sayao, Ti- 

ir

antradienio
“Die Wai-

Bal.

dar 
Ju- 

Kerstin Thorborg, ir 
uarcy^ f ■ / , _ ■ ' 
Walkuere” dalyvauja, prie

Kerstin
Lucielle

sir Mo-

FRANK 8ELAJ
VYRŲ KRAUTUVĖ 

6205 St. Clair Ave. (17)

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

JOS. A. SLAPNiK. FLORIST

Mes Specializuojame Vestuvių ir Kitokių Gėlių Vainikais 
HEnderson 8821

1 6620 St. Clair Ave.

LINKSMŲ VELYKŲ
ATEIKIT J MANO BOWLING ALLEY PRALEIST LAIKUI. 

ALUS VYNAS

HAN’S CAFE
5327 Superior Avenue

SU GERIAUSIAIS ŠVENČIŲ LINKĖJIMAIS

SLAPNiK SR. FLORIST 
Pirkit Velykoms Gėles pas Mus 

6102 St. Clair Avenue

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
MOTERIMS IR VAIKAMS REIKMENŲ 

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

Kojinės po 10 ir 20 pora. Vaikams siutukai 77c. ji u
JOSEPHINE PERPAR

5810 Superior Avenue

f
DRY CLEANiNGl

i
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

AR JUS ŽINOT UŽ 
KĄ MIRĘ ŽMOGAUS

SŪNŪS, JĖZUS ' j
KRISTUS? -

“J Am An American

bus atžy- 
tų kurie 
Amerikos

visas pa-

Suvienytų Valstijų Preziden
tas Franklin D. Roosevelt pa
skelbia kad trečias sekmadie
nis Gegužės mėnesį, kuris šy- 
met išpuola Gegužės 18, skiria
mas Piliečių Diena ir pavadina
ma
Day”. Tai diena kuri bus vie
šai minėjama ir tai 
mojimas pilietybės 
per tą metą tampa 
piliečiais.

Prezidentas ragina
triotines organizacijas prisidė
ti prie tos dienos minėjimo, ir 
ragina valstijų, apskričių ir 
miestų valdžias tą dieną atitin
kamai švęsti.

šį aktą PrezJ Roosevelt pasi
rašė Kovo 26 d. ir išsiuntinė
jo visoms oficialėms įstaigoms 
ir spaudai.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas. ar -pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos- laiškai, gali
ma - - ...............patalpinti šia kaina.

I

50c už vieną karta
tris kartus už . $1.00

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

PARSIDUODA GROSERNĖ
Cash grosernė su vienos šeimos 
namu, nėra kompeticijos. Par- 
siduos įmokant $1,600.
7427 Park avė., važiuoti E. 55 
st. through karu.

Vieta

(16)

Ir mokytiniai kaip Jėzaus į- 
sakyta paruošė Velykų avinėlį 
ir vakare 6 valandą sėdosi už 
stalo su 12 mokytinių ir jiems 
bevalgant Jėzus tarė: “Vienas 
jš jūsų išduos mane“. Jude
sius, kurs Jėzų vėliau išdavoj 
atsiliepė, “Argi aš esmi?” Je£ 
žus atsakė: “Tu sakai’’. '‘i(

Jiems bevalgant ėmė Jėzus' 
duoną, laužė ir davė apašta
lams sakydamas: “Valgykite, 
tai yra mano kūnas”, ir ėmęs 
taurę, tarė, “Gerkite, tai yra 
mano kraujas”. Taurė vaiz
duoja Jėzaus kančias; kraujas 
vaizduoja gyvastį, duona vaiz-

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

Knygelė “KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU" gaunama 
persiuntimui pridėkit 5c.
Dirvos adm., už 25c. Kitur

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Vietiniams norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos.

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.) i >
* Iš kitų miestų rašant pa
klausimus, reikia pažymėti ko
kiais metais atvažiavęs, mėne
sį, maždaug dieną, kuriame 
mieste sėdęs į Idivą kuris at
vežė Į Ameriką, ir kuriame 
uoste išlipęs. Pridėkit pašto 
ženklus atsakymui.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė. 
Cleveland, Ohio.

j." ■ ‘•M j w i"1*

duoja dvasininkus. Kraujas 
kuris praliejamas už pasaulio 
nuodėmes. Mieli broliai ir se
serys, 'mes. turime mąstyti del 
ko Jėzus mirė. Skaitykit šven
tą Raštą, Šv. Jono Evangeliją, 
6 per. 50 ir 51 e. ir 62 ir 63 e. 
Darbai Apaštalų 16 per. 31 e. 
Duonos valgymas vaizduoja ti
kėjimą į Viešpatį Jėzų Kristų. 
Rom. 
10 e. 
nėlį. 
šią ją

4 pr. 24 e. Rom. 10 pr. 
Jėzus pats vaizdavo avi- 
Velykos vaizduoja bai- 

naktį'.
Jėzus ir apaštalai po vaka

rienės pagiedojo liaupsės gies
mę ir išėjo jie pas Alyvų Kal
ną. Ten Jėzus tarė jiems: Ma
no siela yra mirtinai nubudus. 
Jėzus parpuolė ant savo veido 
melsdamasis, sakydamas, “Ma
no Tėve, jeigu gali teaplenkia 
mane ta taurė kartybių, tačiau 
lai stojasi taip kaip Tu nori.”

Po to atėjęs pas savo moky
tinius tarė jiems: Štai šalia 
manęs mapo išdavėjas; Dievo 
sūnūs bus paduotas į nuodė
mingųjų rankas nukankinimui. 
Kunigai ir vyresnieji nuspren
dė Jėzų nukankinti ir nupynė 
erškėčiu vainiką, uždėjo ant jo 
galvos; spjaudė jam į veidą ir 
mušė, žemės valdovas klausė 
jo: Ar tu esi žydų Karalius? 
Bet Jėzus tarė: Tu sakai... Ir 
jį nukryžiavo j o 6 valandą ryto, 
ir Jėzus mirė 9 valandą, 
kų avinėlis.

Matot, mieli broliai ir 
tės, Jėzus mirė už mane 
tave. Taip Dievas žmoniją my
lėjo kad savo sūnų davė už pa
saulio nuodėmes. Mes turim 
Jam prigulinčia garbę atiduoti.

> Skelbia S‘ B. S. D.
D. Arman, 3647 W. 47 St. 

Cleveland, O. f (Skelbimas)

Vely-

sesu- 
ir už
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I Skani Lietuviška Duona I
NEW DEAL

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

Telefonas WAshington 3227

balta Duona, visokį Pyragaičiai, PyragaiSkani I ietūviška Ruginė Duona, šviežia
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatėm tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už 1c atvirutę.



| CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
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: “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 1186—Atdara vakarais

Lietuvos Prexidentas Smetona
Lankysis Bal. 29-30

Clevelandas yra viena iš tų 
kelių laimingų kolonijų kurio
se Lietuvos Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona suti
ko lankytis. Jis tai pažadėjo 
New Yorkan atvykęs, kaip bu
vo. pasitiktas ir paklaustas ar 
mano lankyti Lietuvių koloni
jas. Ponas Prezidentas atsa
kė kad lankys nekurias koloni
jas kuriose bus reikalinga. Sa
vo žodį išlaikė.

Ponas Prezidentas aplankys 
Pittsburghą, kur yra Lietuvių 
Kambarys Pittsburgho Univer
sitete, ir Clevelandą, kur turi
me Lietuvių Kulturinį Darželį.

Iš čia vyks Chicagon, kur 
yra didelė ir 
kolonija, kur 
daugiau negu

kad norintieji galėtų Lietuvos 
Prezidentą matyti ir girdėti jo 
kalbą. Viskas atsibus viešbu
tyje. kurį komitetas parinks.

Prezidentas Smetona Cleve
lande bus Balandžio 29, 30 Ii 
gal Gegužės 1 d. Banketas ii 
prakalbos norima rengti Bal. 
30 d.

Bus atsilankymas Lietuvių 
Darželyje paskirtu laiku.

Plačiau bus pranešta 
me Dirvos numeryje.

Užsisakyti bankete

BALETO TIKIETAI
PLATI N AM!

50c

kita-

vietas 
galit dabar, kreipdamiesi į 
minėtus komiteto narius.

pa-

D I R V A

PHONE: ENdicott 4480

svarbi Lietuvių 
Lietuvių gyvena 
pačiame Kaune.

KOMITETAS
d. įvyko žymes- 
visuomenės vei-

siu 
tuy 
ruį

š(
Penkt

J

Skani

NAUJOS PARAPI
JOS ŽINIOS

PRIĖMIMO
Balandžio 7 

nių Clevelando _________ . „
kėjų susirinkimas, kuriame da
lyvavo virš 30 asmenų. Dir
bos redaktorius Karpius pada- 
ę pranešimą apie jau turimas 

žinias kaslink p. Prezidento at
vykimo, ir kad reikalinga su
daryti priėmimo komitetas. Ei
ta, prie apkalbėjimo to reikalo 
ir komitetas išrinkta.

Komitetas pavadinta: Lietu
vos Respublikos 
Priimti Komitetas, 
šie asmenys:

Pirmininkas— K. S. Karpius
I Vice pirm. — P. J. žuris,
II v. p. — P. P. Muliolis,
III v. p. — C. G. Zuris;
Fin. sekr. — Jurgis K. Ven- 

slovas,
Užrašų sekr. — Marė Mišei

kienė ;
Iždininkas — Jonas Brazau-

Prezidentui
Jį sudaro

■^^Prri^SaliTsevščie- 
Banys.

Mot. Sąj. 36 Kp. Pro
gramas Balandžio 20 
Moterų Sąjungos 36 kuopa 

rengia teatrą ir balių, sekma
dienį po Velykų, Balandžio 20, 
Naujos parapijos salėje, pro
gramų pradžia 6 vai. vakare.

Bus statoma scenoje gražus 
veikalas, “Paklydėliai”, kuria
me dalyvauja gerai žinomi ar
tistai. Muzikalę dalį( išpildys 
dainininkės ir dainininkai, jau 

j daug kartų atsižymėję Lietu
vių publikoje. Kitame nume
ryje bus patiekta artistų var
dai. .

Po programo bus šokiai prie 
gero orkestro.

Visi šios parapijos rėmėjai 
žinokite kad bažnyčiai reika
linga jūsų parama. Taigi' pa
tys ateikit ir atsiveskit savo 
draugus. Komisija.

KITAS SUSIRINKIMAS 
BAL. 14, SALĖJE

Šis komitetas sudarys visus- 
planus, numatys reikalingas 
komisijas, ir nutarė šaukti ki
tą visuomenišką susirinkimą 
pirmadienio vakare, Lietuvių 
salėje, 8 vai., pradėjimui tik
rojo darbo.

Specialiai kviečiama draugi
jų ir kuopų valdybų nariai, ku
rie šiam tikslui pritaria.

Priėmimo Komiteto numaty
ta maždaug toks programas:

Surengimas banketo ir vie- 
šų_prakalbų tuoj no banketo,

• DIESEL inžinu dirbtuvės 
šiomis dienomis gavo iš karo 
laivyno užsakymų dar už apie 
41 milijoną dolarių karo lai
vams motorų ir kitų reikmehų. 
Ta dirbtuvė per metą laiko sa
vo darbininkų skaičių padvi- 
bino. Viso ta kompanija turi 
valdžios užsakymų už apie 87 
milijonus dolarių.

• DEMOKRATŲ vadas Ray T. 
Miller pranešė šiomis dieno
mis kad jo organizacija parinks 
kandidatą į Clevelando mayo- 
rus tiktai Birželio mėnesį. Ma- 
yoro rinkimai bus tiktai Lap
kričio mėnesį.

M U TUH1MEI
■ 1 > X

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

ĮDAINAVO

6NAKASKAS
Vanagaitis — Olšauskas — Vasiliauskas

COLUMBIA REKORDAI PO 50c

16322-F

16323-F

16304-F

16145-F

Mžno Rožė
Kur Bakūžė Samanota

Įdainavo ANNA KASKAS

Dukružėlė
Mergų Bėdos

Įdainavo ANNA KASKAS.

Kanapių Polka — W. Gulos Orkestrą
Oila — Polka — W.

Dainuoja Alex

Pragėriau žirgelį
Eisim Laukan

A. Vanagaitis if J. Olšauskas

Gullos Orkestrą 
Vasiliauskas

Plikių Polka
Toks Vaikinas — Polka16259-F

Mahanoyaus Lietuviška Mainerių Orkestrą, dainuoja A. Schuck

Dieduko Polka |
16181-F Pora už Poros — Valcas 

Brooklyno Lietuvių Orkestrą

Wilkelis Furniture Co
6311 SUPERIOR AyE

Telefonas ENdicott 2343

TIKIETAS Už 40c. PER
KANT IšANKSTO

Štai svarbi naujiena visiems 
kurie norės matyti Vytauto F. 
Beliajaus Lietuviškų ir kitokių 
šokių baletą, kurį atliks jauna 
gabių Lietuvių artistų grupė iš 
Chicagos Balandžio 27 d. Lietu
vių salėje:

Ateikit į Dirvos administra
ciją tuojau, dabar, ir įsigykit 
sau tikietus papiginta kaina:

50c tikietai — po 49c.
75c tikietai — po 60c.
$1.00 tikietai — po 75c.
Tą patį vakarą salėje mokėti 

reikės pilną kainą ir reikės sto
vėti ilgose eilėse prie durų iki 
galėsit pirkti tikietus.

Jaųnamečiai vaikai leidžiami 
dykai, atėję su tėvais.

Tėmykit: programas prasidės 
lygiai 6 vai., kurie pavėluosi! 
nerasit vietų ir nematysit pro
gramo pradžios.

Salė bus atdara 5 
re. šokiai prasidės 
šokikams įžanga 25c. 
bertas Nemanis ir jo

Kitame numeryje tilps visas 
Beliajaus šokių programas, nu
sistebėsite nes apima kelių tau
tų šokius, trečdalis jų bus Lie
tuviški. Atsiveža savo muzi
kantus ir dainininkus iš Chica
gos. Iš vietinių programe ne
bus nei vieno. Programas bus 
virš 2 valandų ilgumo, su įvai
rybe kostiumų nuo Meksikoniš- 
ko iki Lietuviškos šiaudinės 
skrybėlės:

vai. vaka- 
8:30 vai., 

Gros Al- 
orkestras.

®PRADĖTA kalbėti apie di
delį United States Steel korpo
racijos streiką. • Apskaičiuoja
ma kad Clevelando srityje tos 
korporacijos dirbtuvėse 
apie 30,000 darbininkų, 
tuvės yra Clevelande, 
Ycungstowrj, ir McDonald, O.

dirba 
Dirb- 

Lorain,

GYVENA PURVE
Prie Ravenna, Ohio, kur sta

tydinama Suv. Valstijų kariš
kas arsenalas, kur dirba desėt- 
kai tūkstančių darbininkų, pa
aiškėjo ten visokių negeistinu- 
mų. Ravenna yra mažas mie
stelis, ten nesirado gana gy
venamų namų darbininkams, o 
jų suvažiavę tūkstančiai turi 
kur nors pasidėti. Jie gyvena 
paprastose pašiūrėse, kur pra
sidėjo paleistuvavimas ir kito
kį nedori darbai, kur net grę- 
sia ligų paplitimas.

Delei to' valstijos sveikatos 
departmentas pradėjo rūpintis 
tų darbininkų gyvenimo sąly
gas pagerinti. Priversti vyk
dyti sanitariškas prievoles 
kitką.

ir

LANKĖSI DR. SIMS
Pirmadienį Clevelande lankė

si Dr. J. J. Sims iš Detroito. 
(Jis Clevelandiečiams buvo ži
nomas' seniau Dr. Šimoliunas).

Dr. Sims prižadėjo atvykti į 
Clevelandiečių rengiamą Lietu
vos Prezidentui Smetonai pri
ėmimą. Sako, žada atvažiuoti 
ir daugiau Detroitiečių.

SVEČIUOSE
Pranas ir Petronėlė 

tai važiuoja pas žentą 
terį T. Lasevičius į 
Pa., praleisti kartu Šv. Vely
kas. Linkėtina laimingos ke
lionės.

Kundro- 
ir duk- 
DuBois,

• MAISTO produktai Cleve
lande pradėjo palengva brang
ti. Kiaušiniai, bekonas, svies
tas, taukai pabrango.

^MIESTO gatvių darbams 
PWA paskydę $4,250,000, iš 
kurių trečdalis tuoj paleidžia
mi j darbą. Daug gatvių po 
žiemos yra sugedusioš, reika
lauja gręito taisymo. Prie fe
derates valdžios skiriamų pini
gų miestas turi dadėti dalį sa
vo pinigų.

KAMBARYS IŠSIDUODA
Geras kambarys Lietuviško

je šeimoje, pavieniam. Kreip
tis: Markus, 7617 Linwood ave
nue. (15)
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local Lithuanians who ■ 
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By GEO, C. VENSLOVAS

DARBAI
IR DARBLNINKŲ ŽINIOS

Youth’s Forum
THE STRUGGLE FOR THE BALTIC AND 

THE BALTIC PEOPLE”
AM. L1TH. A. A. NATIONAL TOURNAMENT 

DATE JUST ONE WEEK DFF

— Dr. L. 
of Euro-

WASHINGTON, D. C.
Strakhovsky, professor 
,iean history at Maryland Univer- 
nty, was the guest speaker at the 
meeting of the Baltic American So
ciety of Washington, on Monday, 
March 31st in the International Stu
dent House. The topic of the talk 
was “The Struggle for the Baltic 
and the Baltic People” which dealth 
vith the rivalry of Russia, Germany, 
Sweden and Poland for the control 
of the Baltic and the part played in 
.hat struggle by the four Baltic 
peoples — Lithuanians, Latvians, 
Estonians and B inns. There was a 
forum discussion afterward in which 
.he members took part.

Some excerpts of Dr. Strakhov- 
sky’s talk before the Baltic Society 
.oiiow:

“As an 
-ijropean
J h.lUW _

My first connection started as 
. ooy when 1 spent some time at 
.ic ceasiiore at Kiga; later my con- 

.„c.iunj were revived mostly through 
uie good offices of Dr. Alfred Bu
mams, whom 1 met 
m 19z8 when he was 
of tne Press, Foreign

"The misfortune of 
pie is the tact that they chose that 
section to live. In the movements 
of force for domination of the Bal
tic, tneir destinies are shrouded in. 
nark clouds. Tne Baltic was first 
used as a trade route At the ad
vent of the Mohammedans in the

East, tne trade routes used by 
Europeans were cut off. it 
natural for them to seek and 

other routes since the Moham
medans were preventing them from 
going to the Red Sea and Mesopo
tamia. The Baltic route was open
ed around the 9th century. From 
the North Sea to East India or Chi
na the Europeans first traveled by 
boat then changed to the waterways 
of Russia, using shallow boats in 
the various rivers which enabled 
them to reach the Caspian Sea. 
Inat was the geographical trade- 
route whith the establishment of 
Asiatic connections.

“The rivalry between different 
trade people in Europe was more 
fierce than the present totalitarian 
rivalry. The trade route was chal
lenged by new comers which were 
the military orders following the 
end of the Crusades: Teutonic Or
der and the Order of the Sword 
Bearers which were the military 
and spiritual spearhead of Germany. 
When these appeared in the Baltic, 
the people who fought them were 
net organized; they had lived from 
early times 
bal society 
against the 
mans. The 
tvians and ______
ject to authority of these Germanic 
tribes. For a century the German 
knights ruled without challenge in 
the regions they occupied. Europe

Baltics. Russia appears once more 
on the shores of the Baltic. Ger
many is not afraid of present day 
Russia. 1 am quite certain not on
ly as an historian but also as a 
student of human psychology soon
er or later the crash of struggle 
for the domination ot the Baltics 
will come; the only powers having 
interest in this section, Germany 
and Russia will break out. The 
clash will be renewed between Ger
many and Russia over the Baltics. 
As a result of that clash, the Bal
tic regions will submerge and then 
arise again.”

L. J. Esunas.

WHAT THEY
historian dealing with all 
history I can be expected 
something about the Bal- ARE SAYING

har 
the
was 
get

in Washington 
then the Cnief 
Affairs Oftice. 
the Baltic peo-

in tribal and semi-tri- 
without unity to stand 
militant "roups of Ger- 
first Prussians, the La- 
Lithuanians were sub

the regions they occupied. Europe 
was looking for new outlets of com
merce, etc.
veloping. 
not for the trade routes alone 
for the region

“Poland and 
get the upper 
vanced from the 
occupation and conquest of Finland; 
for over 300 years Sweden dominat
ed Finland. Beginning the 17th 
century with Gustavus Adolphus, the 
Swedes almost succeeded in making 
the Baltic a large Swedish lake. A 
new power then arose: Moscovi or 
later to be known as Russia. Rus
sia, too, worked for an outlet to the 
Baltic. It was against Sweden that 
Russia fought many Wars. They 
were unsuccessful until the 18th cen
tury under Peter the Great obtain
ed an opening to the Baltic Sea. 
No great objection was shown by 
the Germans at this time, but this 
was to come later.

“So from the 18th century Esto
nia, Latvia and a major part of 
Lithuania was placed under the 
domination of Russia. About 1793 
partition of Poland ended with the 
annexation .of Poland by the Rus
sian Empire. Around the 18th cen
tury there was no nationalistic 
movements in the Baltic countries. 
However there was resentment al
ways against ruling forces as privi
leged rulers of land. Not until the 
French Revolution did the concept 
of nationalism start. During the 
Napoleonic period after a treaty in 
1809 Russia annexed Finland as a 
separate unit. Russia permitted Fin
land to have its own constitution, 
use the Finnish language rather than 
Swedish in the schools, etc.

“Not until the middle part of the 
19th century that an united Ger
many appeared on the Baltic Sea 
as a great power (Bismarck’s time). 
From then on the contest for the 
Baltic ensued as an important sea, 
the control of which was to guar
antee the security of the country 
concerned. Russia and Germany had 
many struggles over this section. 
The struggle culminated during the 
World War. Russia was about to 
prevent any further German ad
vancement when the war ended and 
•vilhout a settling contest.

“A new situation appeared with 
the creation of Independent Baltic 
States. This new element changed 
the aspect of the struggle for the

Internal trade was de- 
Then we have a struggle 

—j but
also.
Sweden started 
hand. Sweden 
north. We have

to 
ad- 
the

Chicago Tribune—Edward Barry:
“In solos, duos, and ensemble num

bers the company dealth both with 
the gay and the grave aspects of 
life among the Hašsidic (Polish) 
Jews, the Lithuanians, 
eastern peoples. The 
imagiative, technically 
fittingly costumed.

Mr. Beliajus enriched his 
with a fund of humor and an under
standing of human nature which 
found expression not only in motion 
and posture but in subtle bits of 
grimace. He possesses a mobile 
countpnance and an arresting per
sonality.

The company consist of a dozen
odd bright faced young men and 
women whose dancing had not on
ly verve and skill but an infectious 
air of >good humor.”
Chicago Evening American— 

Herman Devries:
“Mr. Beliajus’ movement is fluent 

and unfailingly makes an agreeable 
impression on his audience.”

“It was most interesting to be
come acquainted with the form of 
dance not often exploited hereabout.”
Herald-American—Herman Devries:

“Vytautas Finadar Beliajus, fore
most Lithuanian dancer, presented 
“Kiddush Ha’shem” and “Our Lady 
of Vilna”, two contrasting episodes, 
with his large company of excellent 
terpsichoreans...

Mr. Beliajus has delved into an
cient racial customs in his search 
for novelties, and in both presenta
tions found ample material to set 
forth his choreographic knack be
sides influencing his talented disci
ples to follow his example of clever 
pantomine and express humor and 
pathese alike . . . The music ap
propriately chosen to unfold the an
cient characteristics of Jew and of 
Christian.

Tnere we have remarks by the 
critics of several of the leading news
papers, after they had seen Mr. 
Beliajus and his group perform the 
VER/ SAME dances they will pre
sent to you. Without a doubt this 
will be the very best entertainment 
to be seen in the Lithuanian Hall 
this year, if you miss it — it will 
be your loss.

The day is SUNDAY, APRIL 27, 
Lithuanian Hall, Cleveland. 6 p. m. 
Get your tickets now at a reduced 
price, at DIRVA.

and several 
dances 
adroit,

ACTIVITIES OF THE 
KNIGHTS OF 

, ■ LITHUANIA
THE series of dances that are be

ing planned by the Knights will be
gin on April 16th with an Easter 
Frolic. Color an egg, bring it 
down and carry off a prize.

Prizes will be given for the lar
gest, smallest, prettiest and most 
comic. Everyone has a chance to 
win so come down for a very en
joyable evening in a congenial at
mosphere.

Music will be furnished by John 
Thompson and his orchestra. Time: 
April 16th at 8:30 p. m. ‘till 11:30

Our Lady of Perpetual 
Hall, 18022 Neff Rd. 
only 25c.
- Penn. - Mich. K. of

p. m. Place: 
Help Church 
Admission is

THE Ohio
L. district convention which is sche
duled for June 8th at Cleveland, pro
mises to be one of the most brilli
ant Lithuanian affairs of the season.

Invitations are being sent to Cou- 
cils 62 of Pittsburgh, 96 of Dayton, 
129 of Shenandoah and several to 
Philadelphia. An acceptance has al
ready been received, from Council 
102 of Detroit, Mich., Youngstown 
and Akron are also expected to be 
represented.

The Cleveland Council No. 25 is 
working on plans for the entertain
ment and the sessions which will 
take place during the convention.

Anyone wanting to join the K. 
of L. Council may still do so as 
the membership drive is still on and 
no invitation fee is demanded.

For further information contact 
the president, John Thompson, 1389 
Penhurst Rd.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

Cor. Superior and E. 43 St, ENd. 5025

DIRVA (THE FIELD)
LJTHUANL4N WEEKLY

Ohio UUiuaciM Pablishin? Io. 
5K9 Superior Ace. Cleveland. Ohi

KANAGLNG EDITORrrK. & KARPIU;

ta Gih. 1915, it the
Uta the Act of 3, 1879.

Both National tournaments — 
basketball and bowling, will both 
get under way one week from this 
Saturday.

The Duquesne and Homestead, 
Pa. area, will be the scene of the 
basketball tourney, while Lithuan
ian keglers from everywhere 
be here to fight it out for 
bowling championship.

Local bowlers will take over 
two weekends in April while 
final weekend, May 3—4 will 
taken over by bowlers from 
tant points.

The list of teams entered will be 
announced next week, and we hope 
to have our entire program ready; 
by the time next week’s news goes 
to press.

The southwestern part of Pennsy 
is all agog over the coming of the 
basketball teams for the fourth Na
tional tourney. Word comes from 
Duquesne, that Lithuanians from all 
around are preparing to spend the 
weekend of April 19—20 in Home
stead and Duquesne, Pa. 
this district 
accompany 
tourney. All 
are planning 
asked to be present at the special 
meeting to 
nite, April 16th in the Lithuanian 
Hall at 8 o’clock. We’ll have all 
the necessary information from tlie 
basketball committee by then, ready 
to pass out

We ask 
next week’s 
of our two opening day of the bowl
tourney, and our last line today is
. . . A HAPPY EASTER TO YOU 
ALL!

be held Wednesday

to you.
our readers to watch 
issue for the schedule

Soundphoto of Adm. Alberto Lais, 
Italian naval attache at Washington, 
whose recall was demanded of the 
Italian government by the United- 
States, in connection with the at
tempted sabotage of Italian ships ia' 
American waters.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišk;} $1 dabar ir “Dirva1 
lankys jus ištisą pusmetį.

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOMl
6621 Edna Avenue ENd. 1763

Made To Meas

SPRING TOPCOATS 22504*^1 3 N TOPCOATS and 27.50

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

Order Now/ for Easter
READY TO 

WEAR TOPCOATS 16-95 ■,
and 18.95

BRAZIS BROS. CLOTHES
6905 Superior Ave.

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

inBnaaBnBaaanBBBBBBaBaaninauiiBBBaaaaiiiiBaaiiiii

:'imiiiiiiiii!iiiii!iiiiiiimiiimi!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii!imim!ii!iiiiiiiiiiw

Lietuviška Didele Išdirbyste 
angams užtraukti Blindų (Shades) JPičgįjh

Sauw
PUOŠTI

Keturi Užmušti Kasyk
lų Streiko Riaušėse 

Middleboro, Ky. Bal. 15.
Minkštos anglies kasyklų 
riaušėse, kai unijistai ang
liakasiai norėjo sulaikyti 
kasyklų darbą, iki nebus 
baigta sutartis, įvyko susi
šaudymas, kuriame žuvo 
vienas angliakasis, vienas 
policininkas, ir du kompa
nijos viršininkai.

Lo 
roje 
į Aft 
lus. 
suna 
Įriti

Plieno ir geležies darbi- i
I ninkams pradeda pakelti 

r mokestis 10e valandai, po 
to kai didžiosios plieno iš- 

LdirWs pakėlė, mokestis 
į savo darbininkams.

Didžiąsias dirbtuves pa- 
| seka ir mažesnėsės; išro- 
I do kad apie 600,000 plieno 
| industrijos darbininkų už- 
I dirbs daugiau negu iki šio 
| gaudavo.
I Darbininkai gaus bend- 
Į rai imanti apie U savaitėje’ 
I daugiau.
į Metuose laiko tas suda- 
pj-o apie 62 milijonus dola- ’J 
j rių daugiau - visoje plieno) 
Į industrijoje. ’ š 
| Nėra abejonės kad del I 
į algų pakilimo pabrangs ir i 
j plieno kaina.

imi 
to1 
kia 
lai

IT 
g

Del angliakasių streiko 
ir buvusių bei naujai ky
lančių kitų streikų žymiai 
nukenčia šalies ginklavimo 
programas. . ’. ■

Neužtenka to, dar lau
kiama naujų didelių strei- 
kiį kurie bėgyje sekančių 

.100 dienų išstatys šalies 
ginklavimo paruošimo dar- 

-bus kritiškon padėtin.

New York. — Pietinių 
valstijų keliolikos angliaka- 

.iylily operatoriai pradėjo 
pyti sutikimą pakelti sa-

Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 
SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds
Mes pasirengę

STATE WINDOW SHADES Į
HEnd. 2149 • 1248 E. 79^Št. • J. Pečiulis, Sav. =
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THE KRAMER & REICH
NAUJOS PAVASARINIS

CO

Skrybėlės
Didžiausias pasirinkimas Naujų Pavasarinių 

su vėliausių spalvų ir pavidalų, VYRAMS, VAIKINAMS
Skrybėlių vi-

NAUJI PAVASARINIAI
Kaklaraiščiai

Vėliausių spalvų ir marginių 
t>—i... darbo, tvirtos,

mišinių 2 už $1.25
Rankų
Vilnos

Geri Marškiniai
Balti arba margi, sanforizuoti $1
Stiprus, gerai nešiojasi. ■*-

Sveteriai
Vyrams Vilnoniai Sveteriai 1’95 
Uzsimaunadipvairių spalvų

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

Apatinukai
Gražių broadcloth spalvų
Su Gripper užsegimu.

Daugiau perkant 4 už
29*

$1.00

MARGOS

3 už

VYRAMS GRAŽIOS
Kojinės

Visokių spalvų 
Gero darbo, tvirtos

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

DYKAI GREEN STAMPS

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

[H darbininkams algas 11 
Benorėdami kad kasyk
la galėtų pradėti dirbti.
( Mos tarp unijos v.a- 
B ir kasyklų operatorių 
Ifei nuo Kovo mėnesio. 
IJfirba apie 441.000 mink- 
P* anglies darbininkų.

įtartis su kompanijom
te Balandžio 1 d.

Mich. — Fordo 
IWiq darbininkai po 

streiko gryžo į 
’’“s Balandžio 14 d.

LMaltfijų Darbo Sek- 
Perkins atsišaukė 

aPsau^0^ dar‘ 
.nao Hekinriy dar- 

Ji skelbia kad dar- 
[ i Ws 1940 metais su- 
J darbo 

‘ ^U0met streikai 
52,000,000 valan-

L^IA svarsto įvedi- 
[ to^ers^o taupymo 

^mo žmonėms 
į VnS kurių pinigai 
t šalies gin- 

j*hU>^ams- Dabar 
įjC^i atsieina po 50 

IT^ dolarių į dieną

1
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