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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Keturi Užmušti Kasyk
lų Streiko Riaušėse 
Middlcboro, Ky. Bal. 15.

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

DIRVA (THE FIELD) 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė
. Metinė Prenumerata

Suvienytose Valstijose ---------------- $2.
Kanadoje ir Meksikoje -------------- 2.

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland,

(26-ti Metai :: 26th Year)
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Made To Measure

IbJGV SU1TSllNk? TOPCOATS,
Made to your individual measure 

les you prefer and the patterns you like the besi į

Order Now/ for Easter

Plieno ir geležies darbi
ninkams pradeda pakelti 
mokestis 10c valandai, po 
to kai didžiosios plieno iš- 

■ dirbystės pakėlė mokestis 
savo darbininkams.

Didžiąsias dirbtuves pa
seka ir mažesnėsės; išro
do kad apie 600,000 plieno 
industrijos darbininkų už
dirbs daugiau negu iki šiol 
gaudavo.

Darbininkai gaus bend
rai imant,apie $4 savaitėje 
daugiau.

Metuose laiko tas suda
ro apie 62 milijonus dola
rių daugiau visoje plieno 
industrijoje.

Nėra abejonės kad del 
algų pakilimo pabrangs ir 
plieno kaina.

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

Neužtenka to, dar lau
kiama naujų didelių strei
kų, kurie bėgyje sekančių 
100 dienų išstatys šalies 
ginklavimo paruošimo dar
bus kritiškon padėtin.

Vokiečiai Nugali Anglus ir Graikus
VIDURŽEMIO JUROJE VĖL NUSKAN

DINTA 8 ITALIJOS KARO LAIVAI

Londonas. Bal. 17. — Britų karo laivai Viduržemio ju
roje pereita naktį užklupo Italų karo laivus gabenančius 
į Afriką kariuomenę, amuniciją ir visus kariškus pabūk
lus. Trys karo laivai ir penki-transportiniai lavai tapo 
sunaikinti su kareiviais ir visais pabūklais. Žuvo vienas 
Britų karo laivas.

Atėnai, Graikija, Bal. 17. — Vokiečių eilės persilau
žė per vidurinę Britų-Graikų gynimosi liniją. Viena 
Vokiečių dalis grasina apsupimu aliantų įsitvirtinimų 
Olympo* kalno slėnyje. Kita veržiasi linkui Grevenos, 
Jusgolavijoje.

Vokiečiai įsiveržę Graikijon kariauja pasekmingai, 
stumdami Britus ir Graikus gilyn į šalį. Trumpu laiku 
paaiškės koks bus likimas Graikų, kurie iki Vokiečių 
atėjimo pasekmingai mušė Italus.

Iš Berlino praneša kad Serbų kariuomenes atsisako 
kariauti prieš Vokiečius. Vokiečiai užėmė Sarajevo, kur 
1914 metais buvo nušautas Austro-Vengrijos sosto įpė
dinis, del ko kilo didysis karas.

Vokiečiai gelbėdami Italus Lybijoje, smarkiais puo
limais pradėjo sumušti Anglus, Anglai traukiasi Egip
to linkui. Iš Rytų Afrikos ir iš kitų vietų Britai trau
kia daugiau kariuomenių į Lybijos frontą, norėdami su
laikyti Vokiečių žygiavimą link Suezo kanalo.

Tuo keliu kuriuo nesenai Britai vijo Italus užimda
mi vieną tvirtovę po kitos, Vokiečiai stumia Britus at
gal. Žinoma, Britai padeda didžiausį pasipriešinimą ir 
išžudo Vokiečius šimtais, sunaikindami daug jų ginklų.

Kairo, Egiptas. — Britų karo vadovybė gavo prane
šimą kad Italų valdovas Etiopijoje siunčia atstovus tar
tis su Britais/ Britai tiki kad jų tikslas yra pasiduoti 
ir baigti karą. Italai tebesilaiko pietinėje Etiopijos da
lyje.

Vokiečiai Veikia ŽEMĖS DREBĖJIMAS
MEKSIKOJE

SOVIETAI SUSI
TARĖ SU JAPO

NIJA

AZfS BROS. CLOTHES
6905 Superior Ave.

air Ave. 15602 Waterloo
— Open Evenings till 7:30 P. M. --------
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iška Didelė Išdirbyste 
s užtraukti Blindų (Shades) į 
ETIAN BLINDS

jAIKAS jau PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠ 
SAVO LANGUS SU

ijais Shades ir Venetian Blinds | 
sirengę Lietuviams patarnauti prieinama b®

ATE WINDOW SHADES |
149 • 1248 E. 79^t. • J. Pečiulis,J 
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IE KRAMER & REICH CO.
OS PAVASARINĖS 

trybelės * 
as pasirinkimas Naujų 
ašių spalvų ir pavidalų, VYRAMS, V

PAVASARINIAI

daraiščiai
Ivų ir marginių 

>o, tvirtos, 
nių 2 už $1.25

jveteriai 
loniai Sveteriai 1’95 
i,įvairių spalvų

Kelinės 
rba Darbui .... 1 
rinkimas, 
legų. $3,45

Al GREEN STAMPS su «».*><* r““““
Al čia galit iškeisti savo Stamp Books.

fflEKRNffiR&REmai
) Superior Ave

New York. — Pietinių 
valstijų keliolikos angliaka- 
syklų operatoriai pradėjo 
rodyti sutikimą pakelti sa
vo darbininkams algas 11 
nuoš., norėdami kad kasyk
los galėtų pradėti dirbti.

Derybos tarp unijos va
dų ir kasyklų operatorių 
tęsiasi nuo Kovo mėnesio. 
Nedirba apie 441.000 mink
štos anglies darbininkų.

Sutartis su kompanijom 
baigėsi Balandžio 1 d.

Vokiečių lėktuvai smar
kiai puolė Liverpool, Ang
lijoj, numesdami Bal. 15 
naktį tūkstančius ugnį pla
tinančių bombų.

Vokiečiai bombardavo ir 
šiaurinę Airijos dalį, kurią 
valdo Anglai.

Londoną po penkių dienų 
nelietimo vėl užpuolė Bal. 
17 d. su baisiomis pasek
mėmis.

Jurose veikimas pasikar
toja su nuostoliais abiem 
pusėm.

Meksikos pietinėje dalyje 
ištiko žemės drebėjimas 15 
d. Balandžio. Daugiausia 
nukentėjo miestas Colima. 
Žuvo daug žmonių, bet ne
žinia tikro skaičiaus. Nuo
stoliai siekia milijoną dola
rių.

Maskva', Bal. 13. — Sov. 
Rusijos carai priėjo susi
tarimo su Japonija, kai iš 
Berlino gryždamas Japo
nijos užsienių reikalų mi
nistras Matsuoka vėl su
stojo Maskvoje. Matyt jis 
atsivežė nuo Hitlerio stip
rius pažadus Rusiją slėgti 
kad ji pildytų Japonų rei
kalavimus.

Ta sutartis apima svar
bų punktą kad Rusija ne- 
sikabins į Japoniją jeigu ji 
kariautų su viena ar dau
giau svetimų šalių. Tuomi 
Rusijai uždraudžiama sto
ti pagalbon Anglijai arba 
Amerikai.

Prie to žinoma pridėta 
dar “draugingumo” punk
tai, sulyg kurių viena kitai 
bus “draugingos”.

Tuomi Japonija užsitik
rina sau laisvą veikimą ir 
galimybę grobti Anglijos, 
Amerikos ir kitų šalių te
ritorijas Azijos .vandenuo- 
se. Rusija priversta gerb
ti Japonų įsteigtą Manču- 
kuo valdžią Kinijoje, kuri 
tarnauja Japonijai.

Ši sutartis duoda Japoni
jai viską, bet Rusijai nie
ko. Taip pat ir Hitleris 
ima sau Balkanuose viską, 
o Maskvai — nei pėdos že
mės nepasiūlo.

Galima suprasti kokiuo
se spąstuose atsidūrus Ru
sija ir kaip “noriai” ji pri
ėmė Japonijos pasiūlymą 
“draugiškos rankos”, kuo
met negali priimti nei An
glijos nei Amerikos rankos, 
nes tą progą pražiopsojo 
priimant kruviną Hitlerio 
ranką 1939 m. rudenį, kai 
Hitleris puolė Lenkiją.

Paskutine Pagarba Senatoriui, Veteranui

The body of Sen. Morris Sheppard (D), of Texas, being carried from 
the flower-banked senate chamber, where it was placed on a caisson in 
a military procession to Union station, en route to Texarkana, Texas. 
Funeral services were held at Texarkana, where the dean of congress 
and the author of prohibition lived.

Senatoriaus Morris Sheppard, Demokrato iš Texas, kūnas 
pravežamas pro Kapitoliaus rumus, vežant į stotį išgabenimui 
į Texarkana, Texas. Jis mirė Washingtone, išvežtas laidoti į 
gimtinį miestelį. Jis buvo prohibicijos autorius.

SAKO, JUGOSLAVAI 
NORI TAIKOS

LIETUVOS
BIRŽŲ kooperatyvų sandė

lis nusiskundžia prekių truku
mu — “trūksta geležies, kibi
rų, rūbų, skardos ir kt.”. Pre
kių užsakymai į Biržus \iš Kau
no eina net 3—4 savaites. Net 
keleivine skuba siunčiamos į 
Biržus prekės iš Kauno ateina 
vos per dvi savaites. Koopera
tyvo vedėjas “draugas” Vaine- 
ris geresnėmis prekėmis pir- 
miausid aprūpina savo pažys
tamus.

Iš MARIAMPOLĖS praneša 
kad ten laike sovietiškų “rinki
mų” į Maskolijos “demokratiš
kiausi parliamentą pasaulyje”, 
į gatvę buvo paleistas bastu1- 
nas šuo, ant kurio šonų buvo 
užkarta 
“abrozai”
vaikėsi šunį, bet tik nušaudami 
jį galėjo sulaikyti ir nuim
ti tų despotų atvaizdus nuo šu
nies nugaros. Marijampolie
čiams tai buvo retai bepasitai
kanti- ai huošiiužiąj
pasijuokti.

Stalino ir Molotovd'
Bolševikėliai ilgai

Detroit, Mich. — Fordo 
dirbtuvių darbininkai po 
10 dienų streiko gryžo į 
darbus Balandžio 14 d.

Geri Marš
Balti arba margi, sanfori

Stiprus, gerai nešiojasi.
/ \...

Apatinukai
Gražių broadcloth spalvų
Su Gripper užsegimu.

Daugiau perkant 4 u®

Suv. Valstijų Darbo Sek
retorius Perkins atsišaukė 
į industrijas apsaugoti dar
bininkus nuo nelaimių dar
buose. Ji skelbia kad dar
bo nelaimės 1940 metais su- 
aikvojo 200,000,000 darbo 
valandų, kuomet streikai 
sunaikino 52,000,000 valan
dų.

Prez. Roosevelt paskyrė 
iš tų 7 bilijonų dolarių su
mos 500 milijonų statymui 
212 naujų prekinių laivų.

Kiti pinigų skirstymai ir 
darbų planavimai ruošiami 
sulyg reikalo.

Šymet per tris mėnesius 
valdžia išdalino karo rei
kalams užsakymų ir staty
bos darbams jau $1,800,- 
000,000.

Meksika taip pat naudos 
savo reikalams ąšies lai
vus suimtus savo vande- 
nuose.

VALDŽIA svarsto įvedi
mą priverstino taupymo 

| pavidale davimo žmonėms 
| mažų bondsų, kurių pinigai 
f butų naudojami šalies gin

klavimo reikalams. Dabar 
jau valdžiai atsieina po 50 

į milijonų dolarių į dieną 
I gipklavimasis.

BRITAI nuveikia Italus 
Rytų Afrikoje: užėmę Ita
lų Eriteją, jau paėmė ir 
Etiopijos sostinę Addis A- 
baba. Italai mūšiuose prie 
Addis Ababa neteko 46 ka
ro lėktuvų.

Trijų Italų valdovų rytų 
Afrikos kolonijų sostinės 
jau Britų rankose.

Naujo laivo S. V. Karo 
laivo komandierius

A proud commander is Capt. Olaf 
N. Hustvedt, shown standing beneath 
one of his 16-inch gun turrets during 
the commissioning ceremonies of the 
new battleship, “North Carolina,” at 
New York Navy yard. The ship car
ries nine 16-inch rifles.

TURKIJA tiki išlikti iš 
Įsivėlimo Į karą. Ji šiomis 
dienomis vėl paskelbė sa
vo neutralumą, pareikšda
ma ’kad nesikiš Į karą jei
gu jos kas neužkabins.

Taip mažesnės valstybės 
ir žūsta viena po kitai, nes 
laikosi kiek tik pajiegia ne
įsivelti, o Vokiečiai (kaip 
ir Rusai) jas po vieną pa- 
glemžia.

Daug Turkų bėga iš Is- 
tanbulo, Europiškos Turki
jos, kur per Bulgariją Vo
kiečiai gali lengvai Turkus 
užpulti ir užimti Dardane- 
lio ir Bosforo pertakas.

Iš Romos ir Berlino skel
bia buk Jugoslavija jau 
siūlanti karo paliaubas ir 
norinti taikytis.

Iš Londono skelbia kad 
tai yra tik Vokiečių pro
paganda ir kad Jugoslavi
jos padėtis nėra tokia be
viltiška.

Bal. 15 d., kaip praneši
mai sako, Jugoslavai, atsi
peikėję nuo Vokiečių stai
gaus puolimo, užpuolė ir 
atėmė iš Vokiečių Vardai* 
slėnyje miestelį Skoplje, 
sudaužydami 400 Vokiečių 
tanku ir 1,000 sunkvežimiu C f c

su Vokiečiais.
Vokiečių lėktuvai visu 

žiaurumu puolė Belgradą, 
Jugoslavijos sostainę, dik- 
čiai miestą sunaikindami; 
nužudyta apie 3,000 gyven
tojų.

SUV. VALSTIJOS per
veda Britams 10 karo lai
vų reikalingų pakraščių 
sargybai.

Britai deda viltį kad nuo 
dabar per metą laiką Suv. 
Valstijos galės duoti Ang
lijai kelis milijonus tonų 
laivų.

Prancūzijoje uždrau s t a 
valgyt bulves, kad užtektų 
sėklai pavasariui.

Kapt. Olaf N. Hustvedt pa
skirtas komandierium naujo S. 
V. kariško laivo “North Caro
lina”, tik ką baigto statydinti 
New Yorke. Tas laivas turi
devynias 16 coliu kanuoles.

PRANEŠIMAI sako kad 
Jugoslavijos karo laivynas 
išplaukė iš Adriatiko juros 
ir nuvyko prisidėti prie 
Britų karo laivyno Vidur
žemio juroje.

su-

KAUNE' buvo sušaukta su- 
sovietintos Lietuvos valstybi
nės prekybos darbuotojų pasi
tarimas, kuriame kalbėjo net 
keturi “garsieji Lietuvos
nūs”, “draugai” Klatchin, Gu
rov, Vydra ir Gimpelsonas. Iš 
pasitarimo paaiškėjo kad “pre
kybos darbe daroma daug klai
dų”. Tarnautojai “nesirūpina 
laiku prekėmis, slepia prekes 
nuo pirkėjų, 
draugams” ir

duoda jas 
tt.

ŠALTINIŲ

savo

pati-

NAZIŲ spauda pajuokia 
Rooseveltą, sako kad jo po
litikai “užduota smūgis”, 
kuomet Vokiečiai nepaisy
dami jo prižadėjimo duoti 
Jugoslavijai karo reikme
nis, užpuolė tą šalį ir bai
gia sumušti. Rooseveltą 
kaltina kišimusi į svetimus 
reikalus.

SUV. VALSTIJOS sau
gos savo laivus gabenan
čius karo reikmenis Ang
lijai ir kitoms šalims ka
riaujančioms prieš 
jiegas, praneša Prez. 
sevelt.

ašies 
Roo-

Chicago] nužudytas Ita
lų laikraščio redaktorius, 
kuris smerkė savo tautie
čius “penktakojus”, skelb
damas pasitenkinimą 
dauguma Italų stovi 
šios šalies gerovę.

kad 
už

Iš Sing Sing kalėjimo 
New Yorko valstijoje gin
klų pagalba išbėgo du ilga
mečiai kaliniai, bet vėliau 
tapo sugauti. Jiems šau
dant žuvo du kalėjimo sar
gai ir du kiti kaliniai.

Amerikos kareiviams va
žinė jantiems Į namus pa
sisvečiavimui 1 dus tikietus 
numažinta kaina.

PRAMONĖS komisariatas 
turėjo pagaminti šio pavasario 
laukų darbams Lietuvoje 4,000 
plūgų, bet patys komunistų 
viršininkai savo partijos susi
rinkime raportavo kad nepaga
minta nei vieno plūgo. Suirutė 
ir kitose visose šakose. Tokios 
padėties akivaizdoje bolševikų 
partija nusitarus prie centro 
komiteto paskirti net tris nau
jus sekdetorius. Tai vėl bus 
kokie žydukai ar iš kalėjimo 
išleisti “draugai” ir galim su
prasti kokia iš to bus nauda 
ūkiams ar pramonei.

Iš TIKRŲ 
riama kad Lietuvos ūkininkai 
išpardavinėja arklius. Viena, 
tai daroma del pašarų stokos, 
o antra, todėl kad tūkstančiai 
ūkininkų, iš kurių atimta žemė, 
nemato reikalo arklių laikyti. 
Tačiau, komunistai įvedė kad 
arklius galima pardavinėti tik 
valdžios prekybos įstaigoms, o 
šios nustatė arkliams pusdy
kio kainas. Arklys paveizdam 
20 nuoš. pigesnis negu buvo 
nepriklausomoje Lietuvoje, o 
šiaip ūkininkams reikmenys 
baisiai pabranginta.

o
DIDELĖS ARKLIŲ partijos 

iš Lietuvos vežamos į Masko- 
liją. Raudonoji valdžia, nusta
čius pigią kainą už arklius, 
tiesiog apvagia Lietuvos ūki
ninkus. Tokiomis pat apvogi
mo priemonėmis iš 
ūkininkų išplėšiami 
čiai.

VISI AMATININKAI turi 
likviduoti savo dirbtuves, nes 
jie visi varomi į tam tikras 
“skarbavas” 
įrankiais ir 
vien, nieko 
savu. Ant
sarai viršininkai, 
rankiai amatininkai 
mi tokiais pat beteisiais prole
tarais kaip ir kiti darbininkai.

daržines su savo 
visi turi dirbti iš- 
negalėdami laikyti 
jų paskirti komi- 

Taigi sava- 
paverčia-

KAUNE ištisą parą veikian
čiose keliose sovietinėse krau
tuvėse,, kaip rašo pačių komu
nistų spauda, naktį labai daž
nai ateiną padaužos, kurie ki
to nieko neperka kaip degtinę, 
čia pat krautuvėje jie pusbon
kį ir išgeria. Tuo tarpu šiose 
krautuvėse, rašo toliau, mais
to produktų tankiai kaip tik 
stinga.

Lietuvos 
ir raguo-

LIETUVOJE jau
ir mažos, smulkios krautuvėlės 
užsidaryti, kurios dar buvo pa
silikusios po didesnių įmonių 
suvalstybinimo. Tuose mies
tuose ir miesteliuose kur jau 
įsteigta komunistinės parduo
tuvės, ten smulkioms krautu
vėms visai prekių neduoda.

verčiamos

LIETUVOJE valstybinės ir 
kitokios įstaigos vis labiau įve
da Rusų kalbą. Mat, kiekvie
noje įstaigoje sėdi dešimtys iš 
bolševikų Rusijos atgimstu vir
šininkų, kurie Lietuviškai ne
moka. Jie faktiškai įstaigoms 
vadovauja, todėl jie reikalauja 
kad susirašinėjimai butų at
liekama jų kalba. Tokiu budu 
visais atžvilgiais eina aršiau
sias okupuotos Lietuvos mas- 
kolinimas.
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DKU ; tetuk, - 
Atėjo Velvkos, snails I*
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gi
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PENNSYLVANIJOJE LIETUVIS VAIKAS 
ROOSEVELTUI 

DAINAVO

DETROIT, MICH. TRUMPOS

PITTSBURGH
DAINUOS ALEKSAN

DRAS VASILIAUS
KAS Bal. 25 ir 27

FRZZ. A. SMETONOS
PAGERBIMO BAN

KETAS BAL. 28

Lietuvį i Vaizbos Buto ini
ciatyva Lovo 31 d. sušauktame 
susirinkime, kur dalyvavo ir 
Pittsl ųrgho Draugijų komite
tas, aptarta ir išrinkta komi
tetas priėmimui Lietuvos Res
publikos Prezidento 
Smetonos, jam 
burghe.

-Susirinkimas 
Piliečių salėje, 
(irdbliunas.

Antano
lankantis Pitts-

įvyko Lietuvių 
kurį atidarė J.

Šis susirinkimas 
vienbalsiai nutarė surengti Lie
tuvos Prezidentui banketą, su 
šokiais po banketo, pirmadie
nį Balandžio 28, nuo 7:30 vai. 
vakare, Hotel Schenley; tikie- 
tas $3 asmeniui.
' 'Prez. Smetona su ponia at
vyks į Pittsburghą sekmadienį, 
Bal. 27, 5:20 vai., Pehna sto
tyje. Pageidaujama kad apie 
tą laiką stotin susirinktų k.uo- 
skaitlingiausia Lietuvių, stoty
je bus muzika prezidento pasi- 
tikimui, taip pat dalyvaus mie
sto mayoras ir kiti valdžios at
stovai.
_3jBanketui rengti komitetas 
susideda iš įvairių pažiūrų vei
kėjų: pirm. — C. K. Pikiel; 
vice pirm. P. Dargis; sekr. J. 
Virbickas; kasierius P. Piva- 
ronas; komiteto nariai: J. Gre- 
bliauskas, K. Stravinskas, S. 
Bakanas, J. Gedris, J. Tamke- 
vičius, J. Miller, V. Hraus, J. 
TretraiTisT'Fr-k<
jokas, J. Puskunigis, A. Mar- 

, čulaitis, Alex Savolskis.
Norintieji dalyvauti banke

te privalo išanksto užsisakyti 
tikietus pas viršminėtus komi
teto narius sau ir savo šeimų 
nariams.

Banketo Rengimo Komitetas 
J. Virbickas, Sekr.

Nau-

Vajus prieš Sifilį 
duoda Pasekmes

Pennsylvanijoje įvedus kam
paniją .prieš sifilį, išviso jau 
19,550 asmenų kreipėsi į vals
tijos užlaikomas ir su jos svei
katos department!! kooperuo
jančias klinikas gydyti įvai
raus laipsnio pasiekusį sifilį.

Valstija užlaiko 119 klinikų 
ir prie to veikia dar 46 kitos 
klinikos. Per metus laiko bu
vo pilnai pagydyta 1599 asme-

UŽMUŠTAS. . Washin g t o n , 
Pa. — Andrius Savickas, 60 
metų amžiaus, angliakasis, mi
rė ligoninėje nuo galvos persi- 
skčlimo, nukrisdamas laiptais 
į pulruimj Bentleyville, Pa.

TORRINGTON, Conn

SUKAKTUVĖS. L.R.K.S.A. 
apskritis rengia gražų koncer
tą, prakalbas ir balių paminė
jimui Conn, apskričio 25 metų 
gyvavimo sukakties. Atsibus 
Balandžio 26 d., Lietuvių salė
je, 121 BcecI’.wocJ av:., prasi
dės 7 vai. vakare.

Programą išpildys apielin- 
kės didesnių kolonijų muzikos 
ir dainos spėkos, parapijiniai 
chorai ir kt.

Rengėjai tikisi gausingo at
silankymo svečių iš plačių ap
linkinių kolonijų. P. A.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos' Redakcijai, 

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

WASHINGTON, Bal. 14. — 
Kas met prie Prez. Roosevelto 
Baltojo Namo, ant didelio žo
lyno Vėlykų laiku

žymus Amerikos Lietuvių desėtkai tūkstančių 
dainininkas Aleksandras Vasi
liauskas atvyks į Pittsburghą 
porai koncertų, kuriuos rengia 
Lietuvių Artistų grupė. Pir
mutinis koncertas įvyks penk
tadienio vakare, Balandžio 25, 
nuo 8 vai., Conroy 
School auditorijoje, 
St., N. S.

Antras 
mądienio 
Lietuvių 
Jane 
šioje

A. 
lėse 
Pittsburghe ir pasirengus pu-Į dento sargybos narys, ir 
bliką pilnai patenkinti.
Lietuviai esate kviečiami atsi- kė, 
lankyti, nes Pittsburghiečiai vesiu 
retai gauna girdėti tokių daini-' tą”. 
ninku kaip A. Vasiliauskas. 1 vaikui,

Be to, išgirsite ką Amerikos į klausk 
Lietuviai Artistai yra 
Prašome nepamiršti 
laiką. Dalis pelno 
Lietuvos reikalams.

Jr. High
1308 Page

įvyks sekkoncertas
vakare, taip pat 8 v., 
Piliečių salėje, 1723 
S. S. Po koncertost., 

salėje bus šokiai.
L. A. grupė turi savo ei- ėmė vergti.
geriausias meno

prezidentas su

pramogos metu
Prezidentą Roo-

susirenka 
vaikučių 

kiaušinių raičiojimo pramogai. 
Juos. _ globoja 
Savo žmona.

Žyme t tos 
turėjo garbę
seveltą asmeniškai sueiti ir jam 
net padainuoti 8 metų amžiaus 
Lietuvis vaikutis, Tadas Kuli
kauskas, iš Lietuvos. Jisai į 
tą pramogą atėjo su savo mo
tina, atsinešė ir savo mažą| 
žaislinę smulkutę. Motina nu
ilsus norėjo atsisėsti ir užsė- 

I dus sulaužė jo smuiką. Vaikas 
Prie jo prisiartino

jiegas Pulk. Edward Starling, prezi- 
vai- 

Visi ką ilgai nenuramindamas pasa- 
“Jei nustosi verkęs, nusi- 

tave pamatyt preziden- 
Jo motina tuoj pasakė 

“apsieik gražiai ir pa
ar galėsi jam padai- 
Vaikas buvo drąsus ir 
į Baltąjį Namą prezi-

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

spragilai
STREIKAS. Balandžio 2 d. 

sustreikavo Ford Motor Co. 
darbininkai. Fordas manė kad 
galės dirbti su skebais; kai uni- 
jistai išėjo streikan, Ford tu
rėjo dirbtuvėse kelis tūkstan
čius streiklaučių, diduma juo
dukai. Fordas manė laivu pri
statyt į dirbtuves maistą dir
bantiems skebams, bet unijis- 
tai apstojo Rouge upės tiltą ir 
laivai negalėjo pravažiuot. Ta
da viskas pasibaigė: skebai tu
rėjo apleisti dirbtuvę, nes prie 
dirbtuvės vartų stovėjo po dvi 
eiles piketninkų, kurie neleido 
Į dirbtuves niekam ineiti ir ką 
nors įvežti.

Pirmutinę dieną įvyko dide
lės muštynės prie vartų No. 4, 
tą rytą nekurie skebai dar ėjo 
dirbti. Perėję per vartus su- 
gryžo atgal su geležimis, ėmė 
mušti streikuojančius 
tus. Dearborn policija 
pasidarė 
liniukai tik žiurėjo skersai ga 
tves sustoję, kaip skepai mušė 
unijistus. Pribuvus daugiau 
streikerių į pagalbą, unijistai 
sugrudo atgal skebus į dirb
tuvę. Tas įvyko apie 7 vai. 
ryto, 
unijistų įvyko apie 9 vai. ry 
to. Nuo viršaus dirbtuvės, 
stogų streiklaužiai ėmė mesti 
ant piketų geležinius barus ir rjos komisijos, 
visokius padargus. Sužeisti pi- 
ketininkai gulėjo ant gatvės, o 
policija nieko negelbėjo. Tada 
unijistai vėl susiorganizavo ir 
po 15 miliutų muštynių šeši 
raiti policininkai buvo ;, 
žyti, o du,numušti nuo arklių.įjais 1 
Streiklaužiai vėl buvo sugrus
ti atgal į dįrbtuvę. Iš sužeistų 
unijistų buvo du Lietuviai — 
Frank Bakaitis ir Henry Šar
kis.

Streikas prasidėjo kai Ford 
Motor Co. Balandžio 1 d. atlei
do iš darbo unijos komitetą iš 
Rouge dirbtuvės.

Ford Rouge' dirbtuvėse dirba 
86,000 darbininkų. Visoje ša
lyje Fordo ' dirbtuvėse dirba 
118,000 darbihinkų. Del strei
ko turėjo užsidaryti visos jo 
dirbtuvės. Unijos vadai reika
lavo tik tokių išlygų Ford dar
bininkams kokias gauna Gene
ral Motors ir Chrysler darbi
ni nkąi.

Valdžios atstovai atvyko tai- 
kyt darbininkus su kompanija, 
ir už keleto dienų streikas bai
gėsi.

Streikas galutinai baigta 10 
d. Baląųdžio, Ford Mot,or Co. 
susitaikė su U. A. W., CIO. 
šaka. Darbininkai laimėjo.

Prie sutaikymo daug 
dėjo Michigan valstijos 
natorius Van W’agqner, 
kratas. Pradėta dirbti 
džio 14 d.

Pas Fordą dirba daug Lie
tuvių.

VELYKOS pas mus šymet 
buvo nepaprastai šiltos, tem- 

ipcratura pasiekė 87 laipsnius. 
Daugybės žmonių lankėsi baž- 
nyi iose, o 
į parkus, 
sužąlįavo 
sprogti. ‘

(Iš Musų Laikraščių)

• AKRONO, Ohio. — Lietuvių
Piliečių Klubas įieško tinka

mos vietos klubo patalpoms 
pirkimui arba nuomavimui.

• CHICAGO, Ill. — Du plėši
kai apiplėšė Juozo Pucko- 

riaus alinę, išnešė $250.

• MONTREAL, Kanada. —
Kovo 30 Kanados Lietuvių 

Tarybos skyrius surengė kon
certą, Kuriame dainavo artistė 
B. Darlys-Drangelienė, Chica- 
gietė.

® SCRANTON, Pa. — Prie S.
L. A. 115 kuopos prisirašė 

žymus šios apielinkės Lietuvių 
asmuo, kapitalistas, Standard 
Brewing Co. savininkas, Petras 

unijis- Margie. Jis yra vertas poros 
neva ar trijų milijonų dolarių, 

bejiegė, nekurie poli-1 užimi Luzerne apskrities 
-Iriausio raštininko vietą.

• NEW YORK, N. Y. — 
staromis dienomis įvykusia

me Lietuvių Spaudos Klubo su
sirinkime buvo išrinkta valdy
ba 1941 metams: Pirmininkas

ir 
vy-

Pa-

MIRĖ 6700 IŠEIVIŲ 
LIETUVIU

šiame numeryje telpan- 
mirusių išeivių Lietuvių

Su 
čiais 
pažymėjimais mirusių skaičius 
pasiekė 6700. šis surašąs čia 
pradėtas vesti Vasario mėnesį 
1937 metais.

MANKIENĖ Jadvyga, mirė 22 
Kovo, Toronto, Kanadoj.

ZIEURKA Stasys, 75 m., mirė 
Kovo m., North Chicago, Ill. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

VILKAS Antanas, 78 m., mirė 
Kovo 31, Westville, Ill. — 
Amerikoj išgyveno 38 metus.

SENUŠIENĖ Klemcntina, 73 
metų, mirė Kovo 26, Brook
lyn. N. Y.

BINDOKAS Jonas,mirė Ko
vo 23, Brooklyn, N. Y.

JURKUS Kazys, mirė Kovo 23, 
Brooklyn, N. Y.

ANDZIULIS Vincas, 63 
mirė Kovo 30, Ozone

Poras Pn 
.įsai d© 
naują dn 

’sako ji
-Nen

ŽILINSKAS Antanas, pusam
žis, mirė Kovo 24, Chicago-. 
je. — Rokiškio par. Ameri
koje išgyveno 33 metus.

VERTELKA Jurgis, pusamžis, 
mirė Kovo 22, Chicagoje. — 
Ramygalos par. Amerikoje 
išgyveno 32 metus.

JODEIKIS Pranas, 50 metų, 
mirė Kovo 23, Chicagoje. — 
Kėdainių ap., Baisiogalos p. 
Amerikoje išgyveno 27 m.

GUDAUSKAS Tarnas, 67 m., 
mirė Kovo 22, Georgetown, 
Ill. — Gimęs Kaune. Ame
rikoje išgyveno 50 metų.

KEVEZIENĖ Jieva, pusamžė, 
mirė Kovo 23, Chicagoje.

MOCIEJUNAS Juozas, 36 m., 
mirė Vasario 22, Montevi
deo, Urugvajuje. — Lazdijų 
par.

BENDERIS Juozas, mirė Ko
vo 21, Exeter, Pa.

ČESNA Juozas, 59 metų, mirė 
Kovo 22, Lee Park, Pa.

CAMALIAUSKIENĖ Sofija, 
mirė Kovo 3, Vandergrift, 
Pa.

MAROZAS Vincas, mirė Kovo 
6, Charleroi, Pa.

TURSKIENĖ Kazė, pusamžė, 
v mirė Kovo 26, Chicagoje. — 

Telšių ap., Tauragėnų k.
GRABAUSKAS J., 53 m., mi

rė Kovo 16, Detroit, Mich.
DARGIS Juozas, 50 metų, mi

rė Kovo 19, Detroit, Mich.
VALUKONIĘNĖ Pranė,

Kovo m., Shenandoah, Pa.
JĄNIONĮĘNĖ Juzefina

Kovo mėn., Shenandoah, Pa. 
MANKUS Tamošius, 59 m., mi

rė Kovo mėn., Philadelphia, 
Pa.

KŪNELIS Augustas, 51 metų, 
mirė Sausio 10, Linden, N. J. 
Kėdainių ap., Judnų km.

NOVAGROSKIS Jonas, mirė 
Kovo 21, New Britain, Conn. 

STASIŪNAS Jonąs, 26 m., mi
rė Kovo 14, Brooklyn, N. Y. 

KATINAS Jonas, 52 metų, mi
rė Kovo 17, Brooklyn, N.Y. 

SREIBERIS Antanas, mirė 14 
Kovo, Brooklyn, N. Y.

MORAšKA (Morey) Jonas, 89 
metu, mirė Utica, N. Y.— 
Amerikoje išgyveno 56 m.

AIMUTIENĖ Jadvyga, mirė 
Kovo mėn., New Haven, Ct.

Pranas, 52 metų, 
25, Chicagoje. — 
ap., Salantų 
išgyveno 30 
KLORIS, 48 
28, Chicago j,

metų, 
Park,

TETULĖ NORI MAffi 
LIETUVOS PREZI

DENTU

PAŠKEVIČIUS Mykolas,
Brooklyn,mirė Kovo 29 d., 

N. Y.
DOLERIENĖ Marė, 

mirė Balandžio 1, 
Hill, N. Y.

ČERKAUSKAS Pranas, 53 m., 
mirė Bal. 1, Brooklyn, N.Y.

66 m.

52 metų, 
Richmond

- Ir Velyta margudy 
atnešėm tetulei Gerai tad 
randam namie. Nei ant 
togo neišėjai, - sakau aš.
- Kur tau, vaikeli, tokią 

vožną šventę bus bingo, - 
sako ji.
- Pati šventė nėra vož- 

nesnė už pačius Dievo na
mus, o žiūrėk kas bažny
čiose darėsi iki vyskupas 
uždraudė gavėnios metu 
togo rengti, - sakau aš.
- Girdėjau, vaikeli, tad 

visai uždraus bingo, gal ir 
bažnytinėse salėse neduos 
jo rengti, - sako ji
- Na, bet tn jo tį>

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 tikųą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mi
lijonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. Jis tinka ir jusu 
Nusipirkit FEEN-A-MINT ‘

Antras užpuolimas antl^ Trečiokas, pagelbininkas 
Pr. Bajoras; ižd. Kun. A. Mi- 

1S lukas; knygininku A. B. Stri
maitis. Taip pat išrinkta įvai-

nuveikę. ' nuot”. 
dienų ir nuėjęs 
skiriama dento raštinei!, Prez. Roosevel- 

tui nusilenkė ir pabučiavo ran-
Renginio Komitetas, ką. Kada prezidentas sutiko 

H. Kapturauskas, Pirm, j paklausyti vaiko dainos, jisai
______ ______ j užtraukė “God Bless Ameri

ca'’, patriotišką dainą.
Tadukas paliko prezidentui 

ir savo atneštą dovaną, medžio 
drožinį su Velykų linkėjimais, 
kurį pirmiau manė paliks pre- 

j zįdentui negaudąmas jo ir pa
matyti.

Jis buvo vienas iš 132 pa
bėgėlių nuo Europos karo, ku
rie buvo specialus Baltojo Na- 

i mo svečiai. Išviso tą dieną

UŽRAŠĖ DIRVĄ MA- 
RYLANDO LIET. 
DŽIOVININKAMS

Dirvos poetas J. S. , Galutisi
Baltimore, Md., užrašė nuo 

savęs Dirvą Maryland valstijos! 
sanatorijos Lietuviams džiovi-1

iš

ninkams.

DĖKOJA Už VELYKŲ 
MARGUČIUS

Maryland State Sanatorium 
Lietuviams ligoniams pasiskun
dus pereitame Dirvos numeryje I 
kad gal jų niekas neaplankys 
su Velykų margučiais, Dirvos 
redaktoriaus žmona p. Karpie- 
nė pasiuntė jiems savo Lietu
viškai numargintų kiaušinių ir 
kitų dovanėlių, štai,jų laiškas 
po gavimo tų dovanų:

Mes Sanatorijos ligoniai Lie
tuviai tariam širdingiausį ačiū 
ųž gražius margučius, kuriuos 
mes tarp savęs broliškai pasi
dalinom, taip pat ačiū už sal
dainius ir už gardžius gruzdu- 
kus; podraug ačiū už mums 
gerus linkėjimus Velykoms.

Mes linkime to paties ger
biamiems tautiečiams.

Sanatorijos Ligoniai 
Lietuviai.

ten dalyvavo 53,258 vaikučiai 
ir jų prižiūrėtojai suaugusieji.

LAVINA 30,000 LA
KŪNŲ

Valstijų karo departa-Su v. 
mentas yra nusistatęs paruoš
ti šiai šaliai apie 30,000 orlai
viams lakūnų šio meto bėgiu.

Valdžia rems ir privatines 
lakūnų 
ruošia 
rus.

ir 
mokyklas, kurios 

orlaiviams valdyti
pa- 
vy-

©NORS Amerikoje vežimais 
pasivažinėjimai išnyko, to vie
tą užėmė automobiliai, bet ir 
dabar dar parduodama už virš 
$500,000 botagų per metus.

©LĖKTUVAS skrendant po 
120 mylių į valandą, reikėtų 
600 metų apkeliauti aplinkui 
saulę tą kelią kokį atlieka že
mė per metus laiko.

Streikeriąj Atlieka Pajuokos Aktą

w

The coffin represents the Allis-Chalmers company. It is perched on 
ą junk wagon, and a striker, wearing a gas mask, gives a satirical 
address showing the connection. This was one of the lighter angles of 
jhe AHis-Chaliners strike in Milwaukee, Wis., as recorded by the News

grabą

ą junk wagon, and a striker, wearing a gąs mask, gi 
address showing the connection. This was one of the n

of the Day Npwsreęl. ■ : j
Allis-Chalmers streikeriai Milwaukee, Wis.,? aprengė [ 

pašiepimui savo kompanijos, pakrėtimui juokų streiko bėgiu.

• BROOKLYN, N. Y. — Neuž- 
ilgo čia pradės eiti du kartu

i j mėnesį laikraštis “Naujoji
1 Lietuva”, kurio tikslas bus ko- 

aodau Iva su Lietuviškais “penktako- 
‘

—Lakūnas P. Šaltenis apsi- 
veda su 
iš Great 
Gegužės 
nis 1938 
nojo Lietuvos šauliams lėktu- 

nuo Amerikos Lietuvių.

p-le Biruta Klirpaite, 
Neck. Vestuvės Įvyks 
10 d. Lakūnas Salte
rn. nuvežė ir padova-

va

VAŽIUOS I CLEVELANDĄ. 
Kai kurie Akroniečiai rengiasi 
važiuoti į Clevelandą į Dirvos 
rengiamą Chicagos Lietuvių 
šokikų perstatymą sekmadienį, 
Balandžio 27 d., Lietuvių salė
je. Keletas žada atsilankyti į 
Prez. Smetono priėmimo ban
ketą, kuris rengiamas Cleve- 
lande • trečiadienį, Balandžio 30.

Norintieji matyti Prez. Sme
toną daugiau informacijų galės 
rasti Dirvoje ir gaus Dirvos 
redakcijoje.

Susirgo J. Dominikąitįs, jam 
padarė operaciją Cleyelandq 
klinįkuje.

Taip pat serga p. Jucienė, ji 
raųd^sį Peoples ligoninėje.

Abiem ligoniams linkini pa
sitaisyti greitu laiku.

Kareivis A. Barauskas Ve- 
po pietų išvažinėjo 1'^4 šventėms buvo atdavęs 
Nuo šilto oro žolė pas savo tėvus praleisti drau- 

ir medžiai pradėjo 
Vyt. Markuzas.

prisi- 
guber- 
Demo- 
Bąlan-

DAYTON, OHIO

BALIAI. Dąytono Lietuvių 
R. K- Draugijų sąryšis rengia 
šoki, kuris bus laikomas para
pijos salėje šeštadienio vakare, 
Balandžio 19.

SLA. 105 kuopa rengia bąhų 
šeštadienio vakare, Gegužės 3, 
Shell’s Cafe Hall.

ge Velykas, Trumpai pabuvęs, 
pasimatę su savo draugais, 
išvažiavo atgal į savo stovyk
lą.

Goodyear gurnu dirbtuvė iš 
miesto nupirko 140 akru že
mos, užmokėdama $14,oao. že
mė randasi paieį dabartinę tos 
kompanijos ^eppeiinu dirbtu
vę. čia kompanija statys dir- 
htuvgr kurioje darys tam tik
ras orlaiviams dalis- Parbus 
gaus apie 5,000 darbininkų.

Kalnas.

AnMIRĖ, STASEVIČIUS.
tapąs Stąsevičius, 65 m., mi
rė po sunkios ir ilgos ligos, 
Balandžio 12 d. Čia liko žmo
na,. dvi dukterys ir trys sunai. 
Velionis paėjo iš Trakų apsk., 
Vilnijos. !uu

Kas platina Dirva — 
platina apšvietę.

tas

BALIUS. SLA. 198 kuopa 
rengia sąvo 25 metų gyvavi
mo jubilejinį balių, kuris atsi
bus Rąymond sąlėje, šeštajie- 
pip vakare, Balandžio 19, nuo 
7 vai. vakare. Tai pirmas Lie
tuviškas balius po Velykų, šo
kiams gros gerą muzįka. Kvie
čiame visus atsilankyti, turė
sit smagų laiką. Komisija.

mirė

mirė

FEEN- 
šeimai. 
šiądien.
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DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

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

1001

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

par. 
m.
m., 
kur

ŠEPNICKAS
* mirė Kovo

Kretingos 
Amerikoje

KUN. J. B.
mirė Kovo
buvo ir gimęs.

žĘiVįGULIS Vincas, 34 m., 
rė Kovo 29, Chicagoje, kur 
buvo ir gimęs.

VASILIAUSKAS Jonas, pus
amžis, mirė Kovo 30, Chica
goje. — Zarasų p. Ameri
koj išgyveno 27 metus.

RAMANAUSKAS Kazys, seno 
amžiaus, mirė Kovo 31, Chi
cagoje. — Telšių ap., Tvėrių 
p., Plikimų k. Amerikoj iš
gyveno 50 m.

mi-

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

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

D jei gelia su kožna oro 
permaina, gali sulaukt 
palengvinimo nuo šio 
musų liberalio pasiūly
mo 7 dienoms DYKAI 
SAMPELIQ, kurį mes 
duodam visai nemoka
mą! šio laikraščio skai
tytojams. Rašyk DA
BAR — ŠIANDIEN į 

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

dėdė? - sako mano šou-Į ~ 
kadis. Stepai
- A, tas senis pavalgė)^ žu 

pietus ir guli kojas ištie- J1651' 
sęs. Niekur jo neišvedi: &
iš darbo garėjo, pavalgė ir -l 
lept j lovą, - sako tetulė. 1
- Nesistebėk, tetule, jis W l> 

jau ne jaunas žmogus, sun- i v'sus, 
Idai dirbęs turi atilsėti, -I -1 
sakau aš. !<terėl
- Ale tie margučiai tik-jptae:

rai tokie kaip mačiau Dir-i - 
vos lange. Tiek jų primar-įW 
ginta. Gal ii- jus ponas Re-j 
daktorius apdovanojo? - - 
sako ji šaky
- Pats Redaktorius ne-j^ 

tari tam laiko, bet pati re-Įtari 
daktorienė tai margučiu i 
gražių pridarė, ir mums! - 

• davė, - sako mano šon-l31

ir GARSINK1TES
Lietuvių Naujienos — mėne
sinis žurnalas, kaina tik $1. 
už du metus. (20)

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

- Ale, vaikeli, kažin ari -
tai galėtų but teisybė kad tai 
Lietuvos Prezidentas Sme-|net 
tona j Klyvlandą atvažiuosi11® 
kaip Dirva rašo? - šakoty 
tetulė. bei
- Tikriausia teisybė, ir tai 

kas tik norės tas galės mu-|& 
su nuskriaustos tėvynėsik 
Prezidentą pamatyti musui'® 
mieste. Juk Klyvlando lie-111 
tuviai yra garsus žmonės;^ 
savo dideliais darbais atsi- Is 
žymėję; todėl ir Lietuvos p 
Prezidentas sumanė čia at-fa

n
- Vaikeliai, kai judu ei-

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

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

Name.............  Age.........

Address.

Occupation ... (13-2)
Gerb. Tetulė.
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Chamas!vn

evi-

mirė

grift,

Kovo

imze

PIDELĖ LIETUVIŠKA

elphia,

1001
tokį darbą,

nas, 89

PUSEI METU

Suv

kar-
Draugas StepasGerb. Tetulė,

sis

grąsinti, gru- 
pasijutus to- 
žydiškai dar-

NAPOLEONO PRA
LAIMĖJIMO DIENA

metų, 
N. J

Dabar, kaip tik Vokiečiai už
puolė Jugoslaviją, jie pradėjo

pas-
vie-

buvo 
užtai 
tuoj a 
sako

kaip 
kuris

Jich. 
j, mi- 
Mich.

mirė

mirė
h, Pa.

mirė
Conn.

itų, mi- 
i, N.Y. 
airė 14

neturi 
vadin- 
namus

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

6820 Superior Ave, 
Cleveland, O.

gali Įkalbėt 
drauge ? —56 m.

mirė 
zen, Ct. 
2 metų, 
goję. — 
tų par.

is, pus-
1, Chica

Ameri-

jie butų buvę 
draugai jie ne- 
už užtraukimą

JUGOSLAVIJOS 
ARDYMAS

SKAITYKIT
'ir GARSINKITE

ps, seno
31, Chi-

MANKIEJJfi Jadvyga, mirė 22 
Kovo, Toronto, Kanadoj.

ZIEURKA Stasys, 75 m., mjfe
Kovo m., North Chicago, 111. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

VILKAS Antanas, 78 m., mirė 
Kovo 31, Westville, Ill. - 
Amerikoj išgyveno 38 pietus.

į SEN ŪSIENĖ Klementina, 73 
metų, mirė Kovo 26, Brook
lyn. N. Y.

J BINDOKĄS Jonas/mirė Ko- 
į_ ’ vo 23, Brooklyn, N. Y. ■

JURKUS Kazys, mirė Kovo 23, 
5 Brooklyn, N. Y.
_ ANDZIULIS Vincas, 63 metų, 
j e mirė Kovo 30, Ozone Park,

N. Y.
ų> PAŠKEVIČIUS Mykolas, 66 m.
__ mirė Kovo 29 d., Brooklyn, 
p. N. Y.

a. | DOLERIENĖ Marė, 52 metų, 
mirė Balandžio 1, Richmond 
Hill, N. Y.

fERKAUSKAS Pranas, 53 m, 
mirė Bal. 1, Brooklyn, N.Y,

MAI
.RIKOS LIETUVIAI

ŽYDAI - ŽYDAI - VISUR ŽYDAI .
. (AMERIKIEČIO LIETUVIO LAIŠKAS)

4A 65 METAI AMŽIAUS 
penkiasdešimts penkių ar mažiau, R 
lėti prie jūsų Social Security pašalpoj 
magiai gyventi spėjus 65 metąms. W 
. liniją apdraųdos pųo užgimimo iki * 
>s jos garąntųotos valstijos įstatymu! 
lės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, 

Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:

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

Laikas: Chicago Daylight Saving Time. NBC National hook
up per visą šalį. Cleveland^ laiku 6:45 vai.

CHICAGO, Ill. — Lietuvos Prezidentas Smetona kalbės iš 
Chicagos jo pagerbimo bankete, Palmer House. Jo kalbą galės 
girdėti visi Amerikos ir Kanados Lietuviai kurie turi radio ir 
kurie pataikys tuo laiku klausyti.

(TIKRAS ATSITIKIMAS 
KAUNO MIESTO AUTOBUSE, 
Įvykęs komunistams jau kelis 
mėnesius Lietuvą “tvarkant”)

Lietuvių Naujienos — mė* 
sinis žurnalas, kaina tik 
už du metus. (®j

‘Lietuvių Naujieną1

332 N. 6th Street
Philadelphia, Pa,

buvo prie to paruošti 
ukėje Vengrijoje, su 
valdžios žinia. Mat, 
vis tikėjosi Jugosla-

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Aye.) 

V
Užlaiko visokias namines ir ik 
portuotas gyduoles nuo visokią li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisės* 
jusįo Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, te
taro, lytiškų nusilpnėjimų, via 
kių lytiškų ligų, nerviškumo, » 
migės

Jugoslavija, kuri galiaus liko 
Vokiečių užpul/a, buvo pradė
ta ardyti 1934 metais, kuomet 
Prancūzijoj buvo nušautas ten 
atsilankęs Jugoslavijos kara
lius. Dabar, kaip tik prasidė
jo Jugoslavijos užpuolimas, ne
didelė kaimyniška šalis Veng
rija pakartoja tą ką darė Len
kai kuomet Hitleris plėšė Če- 
koslaviją: Vengrai puolėsi j 
Jugoslaviją užimti sau tų že
mių kurias laiko savomis. Ir 
Vengrai tą daro po to kai šy- 
rrfet pat pasirašė su Jugoslavi
ja “nuolatine draugingumo” 
sutartį.

Jugoslaviją užpulti ir suplė
šyti lengva, nes ji susideda iš 
kelių paskirų tautų, kurių net 
tikėjimai skirtingi.

Paveizdan, Kroatų tautos 
žmogus, nors Kroatija yra Ju
goslavijos dalimi, nušovė Ju
goslavijos karalių Aleksandrą 
kuomet jis lankėsi Marseilles, 
Prancūzijoje. Toliau teismas 
tarydamas žmogžudžius ištyrė 
kad jie 
vienoje 
Vengrų' 
Vengrai 
vijai sugriuvus paimti sau že
mes kurias Jugoslavija gavo iš 
senos Austro-Vengrų imperi-

BRAZILIJOJE mirė ir ten palaidotas žymus Lietuvis Mar
tynas Yčas. Velionis buvo Dr. J. šliupo žentas, laimingai pa
bėgo į Vokietiją nuo Rusų, iš ten išvažiavęs į Braziliją mirė.

IŠ BERLINO praneša kad laimingai išspruko į Vokietiją 
buvęs Lietuvos Kariuomenės Vadas Gen. St. Raštikis. Jisai 
buvo iškilmingai pagerbtas Varšavoje po Lenkų ultimatumo, vė
liau Kariuomenės Vadu tapo paskirtas Gen. Vitkauskas.

J I

Taipgi iš Berlino praneša kad Dr. K. Grinius, senukas bu
vęs Lietuvos trečias prezidentas, tapo raudonųjų teroristų Lie
tuvoje areštuotas kaipo “pavojingas” jų tvarkai.

Dr. K. Griniaus sūnūs, Pulk. Grinius, per pietų Ameriką 
atvyko į Suv. Valstijas. y

kurstyt Kroatus skirtis nuo 
Serbų. Tuo tarpu Vengrai įsi
veržia su savo užsimojimais, 
ir kiek, ilgai gali tokia plėšoma 
valstybė prieš Vokiečius laiky-

Musų kacapai gali nenusigą
sti. šis laiškas gautas jau ne 
iš 'Vokietijos. Iš ankstyvesnių 
musų susirašinėjimų, viename 
laiške buvo trumpai paminėtas 
šis žemiau talpinamas įvykis, 
apie kurį prašiau pilnai man 
aprašyti, kiek galint žodis žo- 
din. štai šiomis dienomis ga
vau pilną aprašymą to įvykio, 
kurio liudininku buvo šio laiš
ko autorius. Nieko nepridėta, 
nieko neatimta. Stengtasi bu
vo aprašyti viskas taip 
vyko. Yra liudininkas, 
kartu važiavo!

Brooklyno-New Yorko veikėjų komitetas Lietuvos Prezidentui A. Smetonai priimti. Is 
kairės į dešinę: J. B. Laučka, iždininkas; D r. B. K. Vencius, pirm.; Prezidentas Smetona, 
p. • Smetonieųė, Adv. K. R. Jurgėla, komiteto sekretorius, ir eilė kitų.

šit poną Prezidentą pama
tyt nepalikit ir mane, ir aš 
eisiu kad ir kojų netek
čiau. Aš tiek daug apie jį 
žinau ir girdžiu, tai nors 
pamatyt noriu, — sako ji.

— Labai gerai, tetule, 
jei tik nbri matysi. Girdė
jau Prezidento Priėmimo 
komitetas tvarko taip kad 
Lą garbingą svečią ir jo po
nią galėtų matyti visi Lie
tuviai, ir turtingi ir darbi
ninkai, — sakau aš.

— Kaip Dirva rašo tai 
Ponas Prezidentas atvyks 
sdsai neužilgo. Reikia nors 
naują dresę nusipirkt, — 
sako ji.

— Nereikia būtinai nau
jų suknių- ar rūbų taisytis, 
bi tik švariai apsirengsi, 
tetule, — sako mano šon
kaulis.

— Ištikro, kiti mano kad 
Prezidentas Smetona tiktai 
jų rubus nori matyt: visai 
ne. Reikia nueit su savo 
tyra, svetinga Lietuviška 
širdimi, pasitikt svečius 
taip gražiai kaip Lietuviai 
visada moka, ir jie bus la
bai patenkinti atsilankymu 
musų mieste, — sakau aš,

— Ale žiūrėkit, vaikeliai, 
kas ateina! — parodė tetu
lė pro langą.

Žiūriu, nagi atlapsoja į 
tetulės namus draugas Ste-

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ-BE

VIKRUMO?
Skauda galvą—išpusti viduriai!

Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 
į išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai

trumas, užkietėjimas, tuoj naudoki 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sb- 
nio liuosuojantis kramtomas gi
rnas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
yidurius. Imkit einant, gult Byte 
jausite tikąą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mi
lijonai naudojasi nebrangiu FEEN- 
A-MINT. Jis tinka, ir jūsų šeima 
Nusipirkit FEEN-A-MINT šiųdia

SSL “M*, 11 rfSKU ,'A tts.1 tetai 
Gerb.

SPRAGILAS

• BĖGYJE 1939 metų 
Valstijų odos industrija suvar
tojo 25 milijonus galvijų kai
lių, 45 milijonus avių ir ėriu
kų kailių ir 16 milijonų veršių 
kailių.

jr kitokių.

Pakeltis Vaistinė
E. 79 St. Cleveland, (į 
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėj!

žiurkės pasislėpė, Lietuva 
turėjo gražų laikotarpį plė
totis visomis šakomis, ku
rias tada Maskva butų pa
smaugus, kaip padarė da
bar. Butų buvę gerai jei 
daug daugiau tokių niekšų 
išdavikų Lietuvos teismas 
butų nubaudęs, tarp jų ir 
tą išgamą Paleckį ir kitus. 
Prie to, žinok, Stepai, kad 
juos kaltais rado teismas, 
o ne koks vienas žmogus 
juos šaudė, — sakau aš.

— Tie sušaudyti vyrai 
darbininkų draugai, 
darbininkai protes- 

prieš

— Jeigu 
darbininkų 
butų dirbę 
Lietuvos darbininkams Ru
sų kacapų baudžiavos, ko
kią dabar Lietuva sulaukė. 
Tu visai nesmerki Maskvos 
kraugerių kurie atėjo, už
ėmė musų šalį, suėmė ge
riausius musų žmones, už
darė kalėjimuose, arba su
šaudė. Tu neturi gana pro
to kaipo Lietuvis pakelti 
balsą už savo žmones, pro- 
testuot prieš svetimus pa
vergėjus! Del to tu 
teisės nei Lietuviu 
tis, nei i Lietuviu 
užeiti, — sakau aš.

— Laukan iš mano na
mų, eik sau pas kacapus ir 
čia man daugiau nosies ne
parodyk! — atbėgo tetulė 
su šluota ir per kuprą šven
tino draugui Stepui.

Mes turėjom gana juoko, 
Stepas išbėgo kaip šeškas, 
o ant to trukšmo atsikėlė 
ir dėdė.

PaTnatęs mus, nudžiugo, 
nubėgo į kamarą, atsinešė 
bonką degtinės, ir fundy- 
damas mums sako:

— Oho, turim svečių! 
Bučiau pramiegojęs! Išsi- 
gerkim, vaikeliai. Linksmų 
Velykų!

— Pažiūrėsim ko jis čia 
ateina, — sakau aš.

Tetulė atidarė duris,, ir 
jis inėjęs, pamatęs mus iš
tempė akis.

— Nebijok, Stepai, eik į 
vidų, — sakau aš.

— Gerą dieną, draugai, 
— sako jis.

— Tai ką, Stepai, atėjai 
savo parapijonką atlankyt 
per Velykas? — sakau aš.

— O kas man tos Vely
kos? — sako jis.

— Tai kas tau viskas, 
Stepai? Ko tu dar po ge
rų žmonių pasaulį valkio
jiesi? Tikrai, ne su ’geru 
čia atsilankei, — sakau aš.

— Aš atėjau čia pasakyt 
kad neitų klausyt Smeto
nos, ba Dirva jau agituoja 
visus, — sako jis.

— O ką tau Smetona pa
darė kad tu taip apie jį rū
piniesi? — sako tetulė.

— Jisai sušaudė keturis 
darbininkų draugus Lietu
voje, — sako Stepas.

— Stepai, duok man pa- 
teisybę, del to 
sumulkintas tų 
tą įkalbėjo, —

Įsėdom Kanto gatvėj (prie
šais Pašto rumus) į autobusą 
ir dairomės pro langus į gat
ve praslenkančius vaizdus.

Staiga musų dėmesį atkrei
pia trukšmas užpakalinėj au
tobuso dalyje. Paprastai apsi
vilkęs ir gerokai įsitraukęs dar
bininkas stovi ant užpakalinės 
platformos, o pro jį grūdasi 
nusipenėjus žydelka su stam
boku ryšuliu. Kadangi auto
busas pilnas ir viduje vietos 
nėra, darbininkas neturi kur 
pasitraukti kad praleistų besi
skverbiančią žydelka ir nekrei
pia į ją dėmesio. ' Gi žydelka 
įkyriai skverbiasi ir paleidžia 
ir alkūnes į dartą. žmogeliui 
nusibodo tas kibinimasis ir nu
stojęs kantrybės atsisuka į ją 
ir drebteli:

— Ar žliba?! Nematai kad 
autobusas pilnas? Ko dabar 
grudies kaip turguje?

atrėžia žy
delka ir vėl alkūnėmis remiasi 
į svetimus šonus.

— Nusiramink, o ne tai pa
mokinsiu kaip stumdytis, — 
prakošia darbininkas pro dan
tis ir nusisuka į ją nugara.

man grąsina! 
ir prislenka 
mosikuodama

— Ui, gojus 
Pažiūrėsim! — 
prie jo, rankom 
jam po nosim.

— Tylėk, parka! , Užsičiaupk 
savo silkėtą snukį ir suvaldyk 
rankas, kad nereiktų gailėtis. 
Na, ir įkyri' žydelka! — pa
stebi pusbalsiu. ,,,

— Gyvalt, fašist! Uh teper 
svaboda, ihr mes ne žydai, o 
lygus piliečiai ir jums draugai.

— Atsirado mat draugai! 
žydas man niekada draugas 
nebuvo ir nebus, — nutraukia 
ją darbininkas.

— Ui, sabotažnik, antikomu- 
nist! — suspiegia žydė, — da
bar mes komunistai jums fa
šistams pahodysim!....

Balsai eine garsyn ir garsyn. 
Visi sužiuro į besiginčijančius. 
Aš apžvelgiu visus keleivius ir 
... .apartJmano bičiulio, su ku
riuo drauge įsėdau, visi kiti bu
vo žydai. “Na ir įkliuvo var
gšas”, pralėkė mintis mano gal
voj. Bet darbininkas visai ne
kreipia į keleivius dėmesio ir 
skardžiu balsu rėžia:

— Atsirado, mat, komunis
tai, ha, ha!.... Pirmi į ban
kus. pinigus atsiimti, pirmi at
sargas sudarinėti, o dabar pir
mi jau ir komunistai......
ha.... žinom tokius....

— Malčat! Nahal!.... 
kudnikas. Fašist! Tokiems 
ta Mickevičiaus gatvėj, — 
spiegia žydelka.

— Fašistas, je.... O kas 
jei ne žydai susidėjo su fašis
tais? Prie fašistų mums dvi 
skuras lupo, o dabar jau kitus 
fašistais apšaukia. Užteks ir 
jums dabar ponauti. Per dvi
dešimts metų gėrėt musų krau
ją ir jodinėjot mums ant spran
do. Atprasįt dabar vargšus ap- 
vaginėt ir turtus krauti. Ga
lėsit pamėginti ant Baikalo že
mes kasdami duoną užsidirbti, 
o ne žmones skriausti. Papra
kaituosite, ant pamainos, ir 
jus!. .. .

Aplink sėdintieji šoka užsto
ti nustebusią žydę ir apspinta 
žmogelį, grasindami: —Sustab
dyt autobusą, atiduoti jam ant 
milicijos! Ai, šoferas! Su
stok.... Milicija....

Tarp keleivių sėdi unifor
muotas kareivis, kuris pajutęs 
“pilietišką prievolę” sutvarkyti 
besikarščiuojantį darbininką, 
prišoka prie jo, ir skerečioda- 
masis rankom, prideda:

— Ui, pilietis, čia jam vie
šas vietas, čia jam trukšmas 
nevalna kelti. Prašau tylioj, 
o jei ne tai bus milicija.

Darbininkas peržvelgia 
eivį ir atkerta:

Išlipau ir apsidairiau, bet ka
dangi policininko arti nebuvo 
tai autobusas toliau nuvažiavo, 
gi aš jį dar kartą palydėjau 
žvilgsniu ir pagalvojau:

“Teatras be pinigų. Tokių 
vaizdų dar neteko matyti 
lindo ‘komunistai’ į viršų 
varlės pavasarį.... ”

sakyt tau 
kad tu esi 
kurie tau 
sakau aš.

— Kas man 
ar neteisybė, 
sako jis.

— Aklam viskas juoda, 
tai teisybė irgi juoda. Tu 
neturi nei tiek proto kad 
nesupranti del ko tie du 
Žydai ir du Lietuviški žyd- 
berniai buvo sušaudyti. Jie 
tada jau dirbo tokį patį 
išdavikišką darbą Lietuvo
je, kurį pernai užbaigė Pa
leckis.1 Jeigu nebūtų buvę 
nubausti tie keturi išdavi
kai, jie ir jų draugai butų 
įsikvietę raudonarmiečius į 
Lietuvą prieš desėtką me
tų. Tuos išdavikus tada 
nubaudus ir jų draugai lyg

— Ir Velykų margučių 
atnešėm tetulei. Gerai kad 
randam namie. Nei ant 
bingo neišėjai, — sakau aš.

— Kur tau, vaikeli, tokią 
vožną šventę bus bingo, — 
sako ji.

— Pati šventė nėra vož- 
nesnė už pačius Dievo na
mus, o žiūrėk kas bažny
čiose darėsi iki vyskupas 
uždraudė gavėnios metu 
bingo rengti, — sakau aš.

— Girdėjau, vaikeli, kad 
visai uždraus bingo, gal ir 
bažnytinėse salėse neduos 
jo rengti, — sako ji.,

— Na, bet tuščia jo tą 
bingo. Mes atėjom apsilan
kyt Velykų proga. O kur 
dėdė? — sako mano šon
kaulis.

— A, tas senis pavalgė 
pietus ir guli kojas ištie
sęs. Niekur jo neišvedi: 
iš darbo 1parėjo, pavalgė ir 
lept į lovą, — sako tetulė.

— Nesistebėk, tetule, jis 
jau ne jaunas žmogus, sun
kiai dirbęs turi atilsėti, — 
sakau aš.

— Ale tie margučiai tik
rai tokie kaip mačiau Dir
vos lange. Tiek jų primar
ginta. Gal ir jus ponas Re
daktorius apdovanojo? — 
sako ji.

— Pats Redaktorius ne
turi tam laiko, bet pati re- 
daktorienė tai margučių 
gražių pridarė, ir mums 
davė, — sako mano šon
kaulis.

— Ale, vaikeli, kažin ar 
tai galėtų but teisybė kad 
Lietuvos Prezidentas Sme
tona į Klyvlandą atvažiuos 
kaip Dirva rašo? — sako 
tetulė.

— Tikriausia teisybė, ir 
kas tik norės tas galės1 mu
sų nuskriaustos tėvynės 
Prezidentą pamatyti musų 
mieste. Juk Klyvlando Lie
tuviai yra garsus žmonės, 
savo dideliais darbais atsi
žymėję, todėl ir Lietuvos 
Prezidentas sumanė čia at
silankyti, — sakau aš.

— Vaikeliai, kai judu ei-

— Irgi mat tėvynės gynėjas 
atsirado! Nuo kada žydams 
padorią uniformą duoda teršti?

Aplinkui darbininką apspitę 
žydeliai pradeda 
moti,, o žydelka 
kį pritarimą ima 
bininką plūsti:

— Schrdletaohrdlcm!!
— Schsrdlutaoirlum! — ne

blogiau žydiškai atsikerta dar
bininkas: — Turėjau gana žy
diškų ponų ant savo galvos, 
dabar jau neparduosit manęs 
žydiškai.... — ir vieną jam 
įkyrėjusių žydukų pakėlęs už 
krutinės nudrebia į kampą. 
Kiti gi matydami jo drąsumą 
ir jiegą patys pasitraukia, bet 
dar daugiau paleidžia gerkles 
šaukdami:

— Šoferas, sustok! Milicija! 
Ui, jam yra fašist!

Šiuo metu konduktorius pra- 
sispraudžia prie besiginčijan
čių ir šoka ant darbininko:

— Pilietis, kaip tamstai ne 
gėda kabintis prie padorių ke
leivių? Prašau ramiau, arba 
liepsiu išlipti iš autobuso.

— žydelka trukšmą kelia, o 
tu prie manęs kimbi, — atker
ta darbininkas. Ir tuo momen
tu pasižiūrėjęs į konduktorių 
prideda: — Nebūt žydas jei 
žydo neužstotų. Ir sakyk tu 
man. .. . Visa Palestina viena
me autobuse susirinko.... (ir 
konduktorius pasitaikė Žydas.)

Tada visi žydai supuola ant 
vargšo darbininko ir visokiais 
balsais šaukiasi milicijos. Da- 
važiavus kiekvieną sustojimo 
vietą liepia žydai jam lipti iš 
autobuso, bet žmogelis visai 
nekreipia į tai dėmesio ir ra
miai pastebi rodydamas bilietą: 

—Matai mano bilietą? Jis 
galioja iki Šančių kareivinių. 
Kai privažiuosiu kareivines aš 
išlipsiu. Be jūsų patarimo įli
pau, be jūsų ir išlipsiu, — ir 
vėl ramiausia sau stovėdamas 
linguoja.

Autobusas ūžia kaip avilys. 
Nepastebėjau kai besekant šią 
sceną, privažiavom autobusų 
stotį ir sekantis sustojimas bu
vo geležinkelio stotis. Atsikė
lęs artinausi prie priešakinių 
durų, bet bijojau pažiūrėti į 
šoferio veidą. O jei ir tas?...

Gi užpakalyje vis dar ūžė ir 
buvo girdėti šauksmai:

— Šoferai! sustok! Kur mi
licija?! Pamokint tam fašis-

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

S
 Jei kenlT skausmų s į 
nariuose, nanto, ii 
jie sustingę ar Įw* 
jei gelia su koriu ('"I 
permaina, gali sulai j 
palengvinimo nuo »l 
musų liberąlio 
mo 7 dienoms Dm 
SAMPELIO, kuri* 
duodam visai ne®* 
mąi šio ląikraščio si
ty tojams. Rašyk W 
BAR - ŠLANDttS 

ROSSE PRODUCTS CO, Dept F 
2708 Farwell Ave., Chiągo, IM 
gauk sau visos savaitės iš»>| 

kuris tau nieko nekaštuos.

TETULĖ NORI MATYT 
LIETUVOS PREZI

DENTĄ
Atėjo Velykos, sumanėm 

su savo gerb. šonkauliu ap
lankyt musų gerb. Tetulę, 
ir pasivaikščiodami nuei
nam. ,

— Linksmų Velykų, te
tule! — sakom mes.

— Dėkui, vaikeliai, link
smų ir jums! Tai netikėtai 
sulaukiau svečių! — sako

APSIRUPINKIT DIRVA VASARAI! •
Apsirupinkit savo prenumerata už Dirvą dabar, iš pavasa
rio, užsimokėkit už visą metą arba nors už pusę metų $1.00, 
ir galėsit užmiršti apie tai, o Dirva vis atneš jums mėgia
mus skaitymus per ištisą vasarą iki vėsaus rudenėlio.

“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams $2.00. Pusei metų $1.00. Kanadon $2.50.

Balandžio 11 d., 1814 metais, 
Napoleonas,lrlpo vis^ pralaimė- 
jimų, nugalėtas, visiems jo pla
nams suirus, neteko galybės ir 
Prancūzijos valdymo, ir buvo 
išgabentas ant Elbos salos.

Jis įsigavo į valdžią, po ko
munizmo /revoliucijos Prancū
zijoje ir per kelis metus, kaip 
dabar Hitleris, kur tik puolėsi 
ten laimėjo, iki pagaliau atėjo 
pralaimėjimo dienos.

Napoleonas, jau pradėjus 
pralaimėti, dar - bandė uždėti 
ant Prancūzijos žmonių dau
giau mokesčių, paskui gi jau 
neturėjo gana kareivių, ir jo 
priešai užėmė Paryžių Kovo 30 
d. tais pat metais. Prancūzi
ja gavo kitą karalių.

Napoleonas buvo tik 45 me
tų tada kai buvo nugalėtas^ 
todėl nenorėdamas pasiduoti, 
netrukus metams laiko pabėgo 
iš Elbos, sugryžo į Prancūziją, 
ir vėl bandė užgriebti valdžią. 
Neilgai trukus jis buvo suim
tas ir išgabentas ant šv. Ele
nos salos, kur po kelių metų 
mirė. Taip baigėsi dienos to 
kuris anais laikais buvo beveik 
visą Europą užėmęs.

SEKMADIENIS, žmonės 
fiasipylė po gatves, daugumas 
skuba namon,' kiti- smalsumo 
vedini, vaikščioja po miestą ir 
apžiūrinėja “kultūringas refor
mas”, kurias raudonieji “drau
gai” jau spėjo pravesti. Dar 
kiti stovinėja gatvėse ir stebi
si “masinėmis” demonstracijo
mis, kuriose be raudonosios ar
mijos dalyvauja būreliai ir ka
lėjimo išleistų “draugų”, sėdė
jusių belangėj už “idėjas” — 
arkliavagystes, plėš ikavimus, 
muštynes, ir būreliai Žydukų 
bei žydelkaičių 5—8 metų am
žiaus ir traukiančių įvairiau
siais balsais vienintelę iki tol 
girdėtą ir pramoktą Rusišką 
dainą, “Širaka strana moja rad- 
naja”....

Kadangi mums panašios sce
nos ne tik buvo ne naujos, bet 
ir įkirėjusios, tai skubėjom sa
vo reikalais į Kauno geležinke
lio stotį.

IBI KVA
ĮZ/ Užsirašykit — pradėkit skaityti

jų DABAR!
~~~ ■ Prenumeratas siuskit:



teikti tauti-

B ALTU A

• ŽMONIŲ amžius dabartiniu laiku yra il
gesnis. Penkiasdešimts metų atgal, žmonių 65 
metų amžiaus ir daugiau buvo tik 2.7 nuošim
tis. Dabar virš 65 metų amžiaus yra 7.8 nuok

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

Kaina su ppsiuntimu $1.00.

Dienos Klausimais
KedaKtonus—K. b. KARPIUS—Editor ttS20 Superior Ave., Cleveland, Ohio IŠLAISVINTOJ/

(ISTORINĖ APYSAKA

K. 8. Karpius.

(Tęsinys iš pereiti

komisarai

pa-

DAINA

sąlygas, mokėsime

i

VIENYBĘ

jau temstant — lopau, audžiu
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Reikėdavo 
kai kada

Apmirusią pri- 
Lietuvių gimi-

tai 
po

savo raštais dar kai musų tautą 
carų valdžia. Jis dirbo Lietuvių 
buvo panaikinta Rusų draudimas 
Smetona taip pat nesėdėjo užsi-

spieskimės tautos 
jai daugiau pavo-

arba apie 800 milionų Ii 
Pirmiau, Lietuvos biudže 

tesiekdavo 320 milionus Ii 
ir tai visi skųsdavosi mo

keščių augštumu. 
net vidaus paskolų 
jieškoti.

Tad, iš kur dabar
tuos milionus ima? Ar iš dan
gaus, ar iš Stalino kišeniaus? 
O gal apie biudžetą, kaip ir 
apie daugelį kitų dalykų, sto
rai meluoja?

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

E- ■
F&

kad Amerikos Lietuviai tik lau
kia autoritengino plano ir va
dovybės ?

“Baisiai skaudžiai reikalin
gas Anglų kalba žurnalas ir 
kuklus informacijų biuras, 
“Draugo bendradarbis baigia.

Tiesa.

A7OKIEČIŲ puolimas Jugoslavijos ir Graikijos, Balka- 
_ nuošė — tų dviejų valstybių kurios atsisakė ašies są- 
jungon dėtis, parodo dar didį pasitikėjimą kokį Hitleris 
turi savo galybe; parodo kad jis turi stiprias slaptas su
tartis su Sovietų Rusija, kurios valdovai veidmainius lo
šia pasirašydami su Jugoslavija “griežto draugingumo 
sutartį” ir pripažindami jauną sosto įpėdinį Jugoslavi
jos karalium f pagaliau parodo kad Vokietija gavo visa
pusį Japonijos patikrinimą palaikyti Tolimuose Rytuo
se sumaištį prieš Angliją ir Suvienytas Valstijas, kartu 
gi laikyti ir Sovietus ant uodegos primynus kad nedrys- 
tų linkti prie Britanijos įr Amerikos konbinacijos.

Kodėl Sovietų carukai taip “iškilmingai” sveikino 
Jugoslavijos' naują vyriausybę, kuomet Stalino kamaro- 
tas Hitleris sekančią dieną rengėsi užpulti tą Slavų val
stybę? Todėl kad Maskvos raudonieji despotai jaučia 
tam tikrą gėdą prieš pasaulio darbininkus, jeigu užgintų 
viešai Hitlerį ir jo grasinimus Jugoslavams nusilenkti 
jam. Bet Maskvos carukai taip pat negali Hitleriui 
prieštarauti, ir net negali prieštarauti — nei Jugosla
vams gelbėti, nei Amerikai-Anglijai Į talką stoti.

Hitleris tokiu pat tikrumu ir pasiryžimu puolė Ju
goslaviją ir Graikiją, dabar, kada jau pusantrų metų 
laiko kariauja ir kada net Amerika gatava stoti į karą 
prieš jį, kaip 1939 metų rudenį šoko ant Lenkijos, kuo
met dar nei Anglija nei Prancūzija nebuvo išėjusios į 
karą prieš jį. Už to Hitlerio pasitikėjimo stovi kokia 
nors jiega, ar akla rizika, kuri leidžia jam tokius žy
gius daryti. Jeigu jis matytų nors šešėlį kliūčių kurias 
Anglai ir Prancūzai tikėjo Vokietijoje iškilsiant kuomet 
Hitleris puolė Lenkiją, jis nebūtų toks drąsus.

Kas tik nesutinka jam nusilenkti jis jiega užima — 
tą pasekmingai padarė visoms mažoms ir didelėms ša
lims išskyrus Angliją, bet jo nei kiek nesutrukdė net 
Suvienytų Valstijų aiškus stojimas Britanijos pusėn su 

reyisa pagalba, o gal ir atviru karu, reikalui ištikus.
Veržimasis per Balkanus į Viduržemio jurą, gal net 

į Turkiją ir per Turkiją, gal but, planavimas pulti Suezo 
Kanalą — jeigu jo jiegos iki to išlaikys — tikrai pasta
tys Britaniją keblioje padėtyje. Suezo Kanalui patekus 
į Vokiečių rankas Anglija butų jau kaip žuvus.

Jeigu dabar Hitleris daro tokius užsimojimus ir vi
sai neabejoja savo pajiegoms, kas gali tikrinti kad jis 
nepadės paskutinių desperatiškų pastangų užimti Ang-

Įminti kad tas užsimojimas nepasi
sektų ?

Tačiau, reikalinga jis sulaikyti — Hitleris kur nors 
privalo būti pastotas ir jo kelio galas užkirstas. Jeigu 
Europoje, Azijoje ir Afrikoje jis nesutiks sau pasiprie
šinimo, kas sulaikys tą pamišėlį užkariautoją pulti ir 
visu įšėlimu keršyti Amerikai?

v Niekas negali įsivaizduoti kaip Hitleris ir Vokiečiai 
įtūžę ant Suvienytų Valstijų vien už tai kam Amerika 
norinti kištis į Europos reikalus ir tramdyti tam fana
tikui įvesti “naują tvarką” Europoje!

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

Amerikiečių Pareigos
Vienas katalikų dienraščio 

Draugas bendradarbis nusiskun
džia, kad musų spaudoje maža 
konkrečių sumanymų svarbiuo
ju Lietuvos vadavimo klausi
mu. Vienas toks sumanymas 
buvęs adv. Gabal(ausko projek
tas, kurio centrinė mintis bu
vo sukurti Vyriausią Lietuvių 
Tarybą Amerikoje iš visų sro
vių lygiomis, jei visos srovės 
lygiomis įneš atatinkamą pini
gų sumą (po $1,000 nuo atsto
vo). Jis net surokavo, kad to
kiai Tarybai reikėtų po $42,- 
000 metams.

Draugo bendradarbis prita
ria centrinę Tarybą kurti A- 
merikoje, nes sako Europoje 
nėra valstybės, kuri nebijotų 
supykinti Sovietijos ar Vokie
tijos. Sako: “Tad nelaukime 
komandos iš Europos, nelauki
me iš ten jokios atviros min
ties mums labiausiai rupimais 
klausimais.”

Čia tenka prisiminti prof. A. 
Senn’o Philadelphijos Lietu
viams tartas priminimas: A- 
merikos politika gali pakrypti 
didesnio bendradarbiavimo su 
Sovietija kryptimi. Tada ir 
Amerikoje tokia Taryba nega
lėtų laisvai veikti, nors, tiesa, 
čia daugiau laisvės, negu Eu
ropoje. Bet jei iš Europos ne
galima gauti atviro žodžio tai 
niekas* nekliudo gauti slaptų.

Draugo bendradarbis numa
to, kad iš Amerikos Lietuvių 
dabar butų slinku daugiau ne
gu po $10,000 kas metą sukel
ti. Gali būti. Bet gali būti,

Išaiškino
Laiškai iš Lietuvos kalba 

apie didelę visokių reikmenų 
stoką ir brangumą. Sako, rei
kia eilėse stovėti ties krautu
vėmis ir tai nevisada gauni, ko 
nori.

Stalino organas, Vilnis, šitą 
dalyką bolševikiškai išaiškina. 
Sako: “Daiktų stokos priežas
tis ta, kad prie seno režimo 
(Smetonos) tik maža žmonių 
dalelė galėjo pirktis daugiau, 
negu pačius reikalingiausius 
dalykus. Kiek prekių buvo 
Lietuvoje, tiek užtekdavo net 
būdavo perdaug, nes tai pirkė
jų būdavo maža. Dabar gy
venimas pagerėjo (?), daugelis 
visko perkasi. Dėlto pasidaro 
trukumas.”

Bolševikams šito išaiškinimo 
užteks, nes sulyg Jurgio ir ke
purė.

Lietuvos Biudžetas
LIETUVOS švietimo komisa

ras, sakoma, Sovietijos kongre
sui Maskvoje pareiškęs, kad mo
kykloms Lietuvoje dabar pas
kirta 410 milionų rublių. Tai, 
sako, pusė visos respublikos 
biudžeto. Lietuvos biudžetas, 
reiškia, siekia 820 milionų rub
lių, 
tų. 
tai 
tų,

TAIDŽIAUSIAS nedėkingo žmogaus pavyzdis yra tai 
Naujienų redaktorius P. Grigaitis: Jis įvairiai ap

muilino sandąriečius ir bolševikus kurie gelbėjo jam pa
imti SLA. į savo kontrolę, dabar juos griežčiausia nei
gia, smerkia ir žemina.

Bet tai menkas dalykas palyginant su šiuo: jo “an
trą skridimą” finansavo ir išgelbėjo nuo kracho Lietu
vos tautinė vyriausybė — Ministras Pirmininkas Tūbe
lis, ir paskui, jam už sudužusį lėktuvą dar pridėjo pen
kiolika tūkstančių — vis ta pati tautinė vyriausybė, bet 
Grigaitis visu savo “tarptautinių teisių” “žinojimu” (ar 
nežinojimu) ėmėsi įrodyti buk Lietuvos Respublikos 
Prezidentas A. Smetona atsisakęs iš prezidentystės. Ir 
jis visomis išgalėmis neigia ponią Tubelienę, kurios vy
ro pasidarbavimu net jo pats laikraštis išsigelbėjo nuo 
žlugimo....

AMERIKOS valdžios leidimas į darbą, šalies ginklavi- 
_ mui ir aliantų gelbėjimui bįlijomį dolarių jau prasi

dėjo. Nors pagalba Anglijai buvo teikiama ir pirmiau, 
bet 'tik tokia kokią Angiai pajiegė nusipirkti. Dabar 
gi, po pravedimo septynių bilijonų dolarių biliaus, šalies 
ginklavimui ir aliantų gelbėjimui, šioje šalyje prasidėjo 
naujas gyvumas, kurį ne visi įmato, bet tie kurie žino, 
kurie su tuo susiduria, tiesiog stebisi.

Amerika didelė, didelės jos išgalės, didelės jos in
dustrijos kurios paverčia įvairias medegas į ginklus 
išlaikymui pasaulyje demokratijos viršenybės.

Tarp Amerikos žmonių, tačiau, veikia nazių ir ko
munistų propagandos platintojai, kurie gąsdina žmo^ 
nes kad šalis traukiama, stumiama, verčiama į karą.

Reikia tik priminti šis reikšmingas Amerikoje var
tojamas posakis: “Laikykimės išvien, jeigu ne tai busim 
pakarti po vieną!” z

Tegul Amerika butų laikiusia atsiskyrus nuo Brita
nijoj, ir Anglai butų šią vasarą sumušti — ko geresnio 
sulaukiu Amerika iš nazių jeigu ne — mažiausiame at- 
vejuie — ekonominio pasmaugimo, jeigu ir ne tiesiogi
nio karo su Vokiečiais?

Nekurie nubėdavoja: Va, Amerika spraudžiasi į ka
rą, ima jaunus vyrus, tikrai bus karas!

Jeigu Amerika neimtų vyrų į kariuomenę, nedintų 
savo jiegų, nepadarytų įtakos į diktatorius kad ji gata
va gintis ir kariauti, jie daug drąsiau prieš Ameriką 

' butu šokinėję, ir po Anglijos nugalėjimo turėtų sekti 
pasikėsinimas prieš Ameriką, Tada tikrai, be išsisuki
mo, visi turėtų eiti kariauti.

•Iš 1,387,897 mirčių kas metai, kaip cenzo biuras 
skelbia, Amerikoje miršta 360,634 nuo širdies ligų.

Mano saulėtą gegužę, 
Kaip vargonai, šilas uže 
Ir — lyg raganos užburtas — 
Augo, tarpo mano turtas-'— 
Dvi lyselės su ežia 
Mano motinos darže.... /
Kaupė žemę rankos drūtos 
Ir žaliavo mano rūtos 
Ir aplinkui i kvapios rožės, 
Kaip burnelės, žiojos, vožės — 
Aš buvau graži, jauna, 
Kaip pavasario diena....
Ir kai rūtos tarpo, žėlė, 
Sapnavau aš bernužėlį— 
Jis sapne kas dieną lankės 
Įr vedžiojo už parankės 
Sodais, pievomis, laukais —? 
Nepraeinamais takais....
Bet kai dalgis pievą pjovė, 
Sapną pralenkė tikrovė — 
Aš ėjau už senio pliko, 
Po bernužio sapnas liko, 
Pirmas tarp sapnų visų — 
Mėnuo užu debesų....
Dar vaidenos rožės, rūtos. 
Bet jos buvo lyg nebūtos, 
Nes kas tarpo ir kas žėlė, 
Bluko, kembo pamažėle, 
Kaip dvi lysės ir ežia 
Mano motinos darže....
Ir kai, še, po mano kiemą 
Klosto vėjai baltą žiemą,
Aš -r jau temstant — lopau, audžiu 
Ir be sapno bluostą snaudžiu, 
Žilaplaukė ir viena,
Aš — su eglės balana....

Jurgis Baltrušaitis

ANTANO SMETONOS 
DIDŽIOS MINTYS

(Iš LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 
ĮVAIRIŲ LAIKOTARPIŲ RAŠTŲ)

Vienas iš žymiausių Lietuvių tautos rašy
tojų, laikraštininkų ir mintytoji! yra dabartinis 
nelaimingos musų Tėvynės Lietuvos Preziden
tas, Antanas Smetona. 'Jisai pradėjo tautos bu- 
dinimo darbą 
spaudė Rusų 
spaudoje kai 
musų raštui.
daręs savo kabinete ir būdamas musų Respubli
kos prezidentu. Jis rašė, jis ėjo, jis kalbėjo į 
savo tautą su atvira širdimi. z

Seniau, matydamas savo tautiečių skurdą, 
persekiojimą, išjuokimą, jų teisių mindžiojimą 
jis neiškentė nepakėlęs savo tvirto ir griežto 
balso. Nenusigando savo stiprių priešų ir ne
pabijojo kalbėti tiesos. A. Smetona negalėjo 
žiūrėti į savo tautą lyg į elgetą, nuskurusią, ant 
žemės parblokštą ir visų kojomis trempiamą. 
Jis šaukė pakilti iš žemos paniekos, pakelti auk
štyn galvas, atsistoti pasaulio akyse ir daugiau 
rodyti savo reikšmę.

Antanas Smetona yra ne vien publicistas, 
bet ir kūrėjas. Nagrinėdamas kurį klausimą, 
jis paliečia dalyko principą ir esmę. Kiekvieną 
dalyką jis sprendžia pagal savo mastą, kuris 
yra grynai Lietuviškas. Savo raštuose jis gvil
dena ne tik kasdieninius įvykius, bet ir idealo- 
ginius klausimus, ant kurių visos tautos atei
ties gyvenimas yra kuriamas.

Antanas Smetona yra rašęs visais klausi
mais, su kuriais jam teko plačioje ir ilgoje mu
sų tautos veikloje susitikti. Jam ne svetimi 
mokslo, meno, literatūros ir kalbos dalykai. Jie 
irgi yra sprendžiami pagal Lietuvišką mastą.

Jo raštų yra išleista keli dideli tomai, bet 
ir tai ne visi jo raštai knygose surinkti.

Antanas Smetona taip pat yra ’nuoseklus, 
gabus kalbėtojas, kas yra retenybė tarp rašy
tojų ir laikraštininkų. Jis kalba aiškiai, rim
tai, vaizdžiai; kalba ne tuščiomis frazėmis bet I 
vaizdžiais sakiniais; jo žodžiai tiesiog kimba į 
mintis ir širdis tų kurie jo kalbos klausosi.

Štai keletas paskirų jo didžių minčių, 
imtų iš tų minčių rinkinio, išleisto Kaune:

VISA ką mes atgydami esame gavę, 
musų pačių, ne keno kito darbas, iš visur 
kruopelę surinktas.

LIETUVOS atstatymas visų daugiausia par
eina nuo musų pačių susipratimo: tiek gausime 
laisvės kiek pasirodysime jos verti esą, kiek 
mes, numatydami šių dienų 
į ją eiti.

DRĄSIAU, glaudžiau 
darban, skubėkime ten kur
jaus graso; spieskimes Vilniuje, sukruskime, at
siminkime savo gražiąją senovę, ir dirbkime lai
mingesnės ateities vardu. Štai Balkanų ir vi
durinės Europos tautos, amžiais stipriųjų ąpau- 
džiamos, atkuto, prabilo ir pasiskelbė norinčios 
gyventi.

MIRSIMIEJ1 jau sukrutę: atgiję Lietuviai 
jau žygiavo savo tikslan. Ne kalavijas, o plun
ksna jų ginklas. Tai šviesos kova su patamsiu, 
laisvės — su vergove. Eikime takais ir vieške
liais, žiburiais nešini į liaudį, 
kelsime. Ji atsigos ir susipras 
nės esanti.

APIE LIETUVIŲ TAUTOS

KAIP tos pąversmės, čiurliais ištryšku&ios 
iš požemių gelmės, ranguodamos skubiai upeliais 
bėga, tartum j ieškodamos įgimto gaivalo, ir pa
galiau sutampa plačion vandens vagon ir jau 
sudaro’ didžią upę — taip ir musų visuomenės 
srovės, prasiveržusios pro daugybę įvairių kliū
čių, kiekviena savo ribose tekėdama, galiausiai 
turi susieiti vienon tekmėn, jei norime būti tau
ta, o ne išklydus minia fle vieningos sąmonės. 
Nenustoja mažieji upeliai savitumo, apstingai 
pildydami vandenim savo motiną — upę, nenu
stos savaimės, ir Lietuvių srovės, gausingai tiek
damos savo motinai tautai ko jį privalo, kuo ji 
gyva yra. Ta musų bendroji vaga, kurios ne
gali išsilenkti nei viena srovė, jeigu tik nebijo 
skyrium palikus .išsekti, yra Lietuvių kultūra, 
plačiausia to žodžio reikšme tariant.

I ■ . . L

ALPI!

visoms sro-
tautinė indi- 

DABAR yra atėjus valanda 
vėms viena vaga teketi ir parodyti 
vidualybė.

MUSŲ viršiausias tikslas yra
nes pajiegos ir taikinti jos taip kad darbe ne
prieštarautų vienos kitoms, kad, išvieno ar ša- 
lymais eidamos, netrukdytų vienos kitų.

BENDRAS daugumos darbas su mažuma 
tai tautinės vienybės mokykla, kurioje kits ki
tą pataiso ir papildo.

Prie krašto žalia, mėlyna toliau,
O keteros baltos, kaip pulojantis sniegas.... 
Nesinori vaikščiot, jieškot ir vieteliaut, ( 
Tai paklausysiu jos amžino miego.
Giesmė! Ak taip — didžiųjų vandenų
Gyvos kalbos, gyvos giesmės klausyti miela!
Širmi žirgai, balti žirgai — jos šermenų 
Skaudžiai kanopom trypia mano sielą.

Ir taip be perstojo, be atvangos
Didieji vandenys rūsčiai giedojo krantui....
Taip mano ilgesio, taip sesers bangos 
Krantu geltoji smiltis nesupranta.

Tu taip kalbi, tu taip gražiai kalbi —
Ir žodžiuose melo nėra ir taip galingai....
Tu mano šitas pilkas pasakas stelbi 
Pasakom apie vikingus.
Matau boluojant keteras, karčius
Širmų žirgų ir jojant šviesiaplaukius Aisčius...
Ir jų kardu, šv&idriųjų kardų kirčius — 
Juodam laive mergaitę.... skaisčią....

Kur plaukiate pagrobę prievarta?—
Ji taip gražiai ir taip ji nusiminus žiuri...•.
Lyg bernelio nesulaukusi prie vartų,
Lyg ilgesiu numirs tenai, už jurų....

žinau likimą jos! Be atvangos
Gyvos kalbos, gyvos giesmės klausyti miela!
Kur tu, mano sesuo? O žus žirgai bangos’, — 
Žirgai, balti žirgai man trypia sielą....
Sek, Baltija, tą pasaką toliau!
Tu nežinai kaip ji man širdį, sielą diegia....
Ir nesinori vaikščiot, jieškot, vieteliaut — 
Bangos lūžta širdyj, putoja sniegu!....

Nida, 1936, viii, 12.
, Jonas Kuosa-Aleksandriškis.

KAIP NAŠLAITIS TAPO
MILIJONIERIUM
DIDELĖ KNYGA, Už 50c.

Kiekvienas gerėsites ta puikia knyga.

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

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

Kęstutis lipo žemyn, 
bes reikalų salę, pasivadii 
riam įsakė surašyti Mari 
tini šiokį laišką;

"Dėkoju tau už manę; 
maitinimą, bet jeigu dievai 
no rankas pakliūti, aš tau 
ginsiu, tiktai mano pilies 
ir tarnai patikimesni. Nk 
leidimą nekaltink ir nebaus 
burge nėra.”

Riteris Fridrikas, kr 
kių priežasčių iš Kęstuc 
liuosuoti, laišką rašydan 
pagiežą Lietuvių valdov; 
čia; suprato kad Kęstuti 
pabėgo s^vo gudrumais, 
ir kraipėsi ir sau lupas k 
taip jam Kęstučio žodžii 
lą jam užėjo smagi mim

— Laimingas, ska: 
tokiu pabėgimu iš nelaii 
gebėtų taip ištrukti! — 
pasigerėjimą Kęstučiu, 
skaistus kunigaikšti, k; 
parnešti šį laišką' tam 
tini?....

— Tau laisvės dien 
nukirto Kęstutis, ir pači 
ką pats nunešė ir įdavė 
riuos išleido į artimiau 
kur kiti perneš toliau, į

Visą Trakų pilies iš 
dų apėjęs Alpis įsitikint 
visas reikalingas patalp 
lauko, bet ii- viduje, erdvi 
barių ir salių, ir turtin

Apvedžiojęs po pil 
kalvę, ginklų sandėlius 
ir aprodęs visus svarbf 
sales, pagaliau Vytauti 
ją draugą į Kęstučio i 
daugiau vyrų: Trakų 
Gardino pilies viršinin 
besnieji Tinku pilies 
į valgomąją, kur jų 1 
ryčiais.

— Gauby, riuo š 
dar vieną narsų kar 
pat Marienburgo! - 
savo pilies viršaitį, 
su Vytautu Alpį.

— Pažiūrėsim, 
sim! — numykė sena 
mas savo žjlą.barzd; 
apie tą jauną pribuv 
bent kam greitai pas 
sitikrindavo. — Su t 
būti bėdų..*. Ai’k 
naus priešams atida: 
,sų pilį....

— Ne jis, Gaub 
pinančiai bet linksni: 
Jis pabėgęs iš Mari 
perkrikštą, bet jis 
žuvos kunigą juk p; 
Vaikas buvo pagn 
kai Vingėla žuvo, 
vaikystės išauklėtas 
bučiau parėjęs ga 
nujuokavo kunigai 
mas: — Jei ne jis!

Kartu su jau i 
vyrais, į erdvią v 

• veidas kurio Birut 
jaunas, aukštas i 
kurį Kęstutis laba 
daug kalbėdamas,

Kaip pirmiau 
ir dabar kunigaik 
riškai nusilenkė.

— Tai tu, iš| 
musų rūpesčio ir 
sveikino vaikiną, 
na visada, o tari 
vertinamas!

— Busiu išti 
ti kunigaikštiene 
savo tėvynės gj 
pis, vėl žemai r.

Prasidėjo p 
kiekvienam i jie' 
ne tiek valgė kie
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bent kam greitai pasitikėti iki pats neper- j įr aukso indai, padargai

I

GERAI kai kada meilužę tu
rėti: ponia Lupesku išlupo Ru
munijos karalių Karoli iš Is
panijos Į Portugaliją — Lenkų 
pasu!

)ABAR yra atėjus valanda visoms s& 
viena vaga tekėti ir parodyti tautinė inį 

lybė. ■*

dUSŲ viršiausias tiksiąs yra teikti taulį 
jajiegos ir taikinti jos taip kad darbe ®.
tarautų vienos kitoms, kad, išvieno ar į 
is eidamos, netrukdytų vienos kitų.

BENDRAS daugumos darbas su mažunj 
autinės vienybės mokykla, kurioje kits į 
ataiso ir papildo.

S A P N I N I N K AS
/

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninyta 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekviai 
sapną. Kiekvienas privalo jj turėti s" 
namuose.

Kaina su ppsiuntimu $1.W.

VIENAS kairiųjų auksabur
nių pasakoja: “pernai Lietuvių 
Liter a t u r o s (komunistinės) 
draugija gavo 700 narių”. Tur
būt, tokių kaip tas Gogolio ti
pas, kuris “negyvas dūšias 
gavinėjo?

• ŽMONIŲ amžius dabartiniu laiku yn į 
įsnis. Penkiasdešimts metų atgal, žmoną' I 

etų amžiaus ir daugiau buvo tik 2.7 no® . 
s. Dabar virš 65 metų amžiaus yra 7.8 ■ į

K

Al

krašto žalia, mėlyna toliau, 
eteroš^baltos, kaip pulojantis sniegas.... 
inori vaikščiot, jieškot ir vieteliaut, 
paklausysiu jos amžino miego.

>mė! Ak taip — didžiųjų vandenų 
os kalbos, gyvos giesmės klausyti miela! f 
ai žirgai, balti žirgai — jos šermenų 
udžiai kanopom trypia mano sielą, 

laip be perstojo, be atvangos 
ieji vandenys rūsčiai giedojo krantui.... 
p mano ilgesio, taip sesers bangos 
uitu geltoji smiltis nesupranta.

taip kalbi, tu taip gražiai kalbi — 
žodžiuose melo nėra ir taip galingai....
mano šitas pilkas pasakas stelbi 

sakom apie vikingus.

tau boluojant keteras, karčius 
mų žirgų ir jojant šviesiaplaukius Alsaus 
jų kardu, šveidriųjų kardų kirčius - 

adam laive mergaitę.... skaisčią..., 

ir plaukiate pagrobę prievarta?— 
taip gražiai ir taip ji nusiminus žiuri..., 
g bernelio nesulaukusi prie vartų, 
g ilgesiu numirs tenai, už jurų..,, 

įau likimą jos! Be atvangos 
’vos kalbos, gyvos giesmės klausyti mieli 
ir tu, mano sesuo? 0 žus žirgai bangos,- 
rgai, balti žirgai man trypia sielą....

k, Baltija, tą pasaką toliau!
i nežinai kaip ji man širdį, sielą diegia. .. 
nesinori vaikščiot, jieškot, vieteliaut- 

ingos lūžta širdyj, putoja sniegu!.... 
Nida, 1936, viii, 12.

Jonas Kuosa-Aleksandr®' / t

KAIP NAŠLAITIS TAPO
MILIJONIERIUM
DIDELĖ KNYGA, Už 5fc

Kiekvienas gerėsites ta puikia knyga-

Našlaitis buvo kilęs iš paprasto ūkininko,b į 
tuvoje. Jo tėvas numirė kada jis buvo tik»' 
tūrių mėnesių amžiaus. Paaugęs ganė | 
paskui kiaules ir kitus gyvulius, o į met®, | 
augęs atvyko jis į Ameriką, ir pradėjo ® | 
tarp savo brolių išeivių. Savo darbštų® Į 
taupumu prasisiekęs, pradėjo leisti | 
ką laikraštį ir juomi švietė savo broli® 
tuvius, per 24 metus. Paskui įsirengęs’ | 
spaustuvę, spausdino Lietuviškas knyg^ ; 
rių išleido 210,000 egzempliorių, ir su t^ | 
išplatino 200,000 ė;rzempliorių _ kiWl 1 
mos spaudos. Įsteigė pirmutinį Lieto" 
banką Chicago je, ir ji operavo per 
tas bankas turėjo įdėliais Lietuvių pimp | 
milijono dolarių. Pastatė teatrą, kurio r ; 
pos ir įrengimas kainavo $200,000. I 
pirmutinę didelę Lietuvišką drabužiu 
tuvę ir kitas įstaigas. ... -

Kaip ir kokiu budu tas našlaitis gw J 
tokį pasisekimą, ir kaip galėjo pasiek 
turtą? Apie tai vaizdžiai aprašoma 
“ANTANAI OLŠAUSKAS”. Knyga .J 
formato 10x13 colių, ant gražaus pop' 
talpina 19 paveikslų. Knyga verta j 
bar ją gausit už 50c Dirvos Knygyne, 
skubinkit šitą knygą nusipirkti, nes 
jų yra likę. (Galit siųsti pašto ?enKia>>

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave.

NETURI TVARKOS 
NIEKAME

Lavinami Amerikos Karo Lakūnai PER TVORA1 
PASIŽVALGIUS

KĘSTUČIO
IŠLAISVINTOJAS

(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.

(Tęsinys iš pereito nr.)

Kęstutis lipo žemyn, nuėjo į valsty
bės reikalų salę, pasivadino Fridriką, ku
riam įsakė surašyti 
trui šiokį laišką:

“Dėkoju tau už 
maitinimą, bet jeigu 
no rankas pakliūti, aš tau taip pat atsily
ginsiu, tiktai mano pilies sienos stipresnės 
ir tarnai patikimesni. Nieką už manęs iš- 

• leidimą nekaltink ir nebausk, nes jo Marien
burge nėra.”

Riteris Fridrikas, kurs j ieško jo viso
kių priežasčių iš Kęstučio nelaisvės pasi- 
liuosuoti, laišką rašydamas pajuto kokia 
pagiežą Lietuvių valdovas jo vadui siun
čia; suprato kad Kęstutis iš Marienburgo 
pabėgo s&vo gudrumais, todėl jis raivėsi, 
ir kraipėsi ir sau lupas kramtė rašydamas, 
taip jam Kęstučio žodžiai gilė. Bet į ga
lą jam užėjo smagi mintis:

— Laimingas, skaistus kunigaikšti, 
tokiu pabėgimu iš nelaisvės! Ne visi su
gebėtų taip ištrukti! — rodė džiaugsmą ir 
pasigerėjimą Kęstučiu. — Ar nemanai, 
skaistus kunigaikšti, kad aš esu vertas 
parnešti šį laišką tam negabiam didmis- 
trui ?....

— Tau laisvės diena dar neatėjo! — 
nukirto Kęstutis, ir paėmęs iš riterio laiš
ką pats nunešė ir įdavė pasiuntiniams, ku
riuos išleido į artimiausią ordino pilį, iš 
kur kiti perneš toliau, į Marienburgą.

Visą Trakų pilies išlaukę ir paskui vi
dų apėjęs Alpis įsitikino kad ji ne tik turi 
visas reikalingas patalpas ir yra stipri iš 
lauko, bet ir viduje erdvi, su daugybe kam
barių ir salių, ir turtingai išpuošta.

Apvedžiojęs po pilies dalis, arklides, 
kalvę, ginklų sandėlius, kareivių patalpas 
ir aprodęs visus svarbesnius kambarius ir 
sales, pagaliau Vytautas atvedė savo nau
ją draugą į Kęstučio salę? kur jau radosi 
daugiau vyrų: Trakų pilies karvedis. ir 
Gardino pilies viršininkas ir dar kiti svar
besnieji Trakų pilies vyrai. Visi jie ėjo 
į valgomąją, kur jų laukė Biruta su pus
ryčiais.

— Gauby, nuo šiądien tu gauni sau 
dar vieną narsų karį; parsivedžiau jį iš 
pat Marienburgo! — prabilo Kęstutis į 
savo pilies viršaitį, kai pamatė ateinant 
su Vytautu Alpi.

— Pažiūrėsim, kunigaikšti, pažiūrė
sim! — numykė senas Gaubys, krapštyda
mas savo žilą barzdą, jau buvęs girdėjęs 
apie tą jauną pribuvėlį; jis nebuvo linkęs

Marienburgo didmis-

manęs priglaudimą ir 
dievai duos tau Į ma-

sitikrindavo. — Su tais perkrikštomis gali 
būti bėdų.... Ar kurią dieną nepasitar
naus priešams atidarydamas vartus į mu
sų pilį....

— Ne jis, Gauby, ne Alpis! — užtik
rinančiai bet linksmai kalbėjo Kęstutis. — 
Jis pabėgęs iš Marienburgo, tiesa, ir yra 
perkrikštą, bet jis tikras Lietuvis. Gai
žuvos kunigą juk pažinojai? tai jo sūnūs! 
Vaikas buvo pagrobtas tame užpuolime 
kai Vingėla žuvo, ir krikščioniškai nuo 
vaikystės išauklėtas. Juk ir aš, jei kokios, 
bučiau parėjęs gatavai apkrikštytas, — 
nujuokavo kunigaikštis, rimtai pridėda
mas: — Jei ne jis!....

Kartu su jau žinomais ir pažystamais 
vyrais, į erdvią valgomąją inėjo naujas 
veidas kurio Biruta dar ebuvo mačius — 
jaunas, aukštas šviesiaplaukis vaikinas, 
kurį Kęstutis labai vertino. Greta jo ėjo, 
daug kalbėdamas, Vytautas.

Kaip pirmiau savo vyresniesiems taip 
ir dabar kunigaikštienei Alpis inėjęs rite
riškai nusilenkė.

— Tai tu, išgelbėtojau mano vyro ir 
musų rūpesčio ir širdgėlą! — Biruta pa
sveikino vaikiną. — Lai dievai tave laimi
na visada, o tarpe musų busi mylimas ir 
vertinamas!

— Busiu ištikimas tarnas tavo, skais
ti kunigaikštiene, kaip ir savo valdovo, ir 
savo tėvynės gynėjas! — prakalbėjo Al
pis, vėl žemai nusilenkdamas.

Prasidėjo pusryčiai, vyrams susėdus 
kiekvienam į jiems skirtas vietas. Biruta 
ne tiek valgė kiek rūpinosi kad vyrai butų

pavalgydinti, ir nuolat ragino kad tarnai 
prineštų pakankamai maisto. .

Vyrai gėrė ir midaus, bet Alpis pirmą 
kartą jo paragavęs pasipurtė ir atsisakė 
daugiau gerti.

Priešpiečiais, didžioj on salėn pradėjo 
rinktis daugiau svečių, visi narsieji pilies 
vyrai, burių vadai ir artimų pilaičių kuni
gai atjojo. Čia bus kas tokio nepapras
to: tik svarbiuose įvykiuose tokios sueigos 
šaukiamos.

— Vyrai Lietuviai ir Žemaičiai! — 
prakalbėjo Trakų valdovas. — Šiądien aš 
pakelsiu vieną jauną narsuolį į Vyčius — 
į garbę kurią pasiekia tik atsižymėjusieji! 
Gaižu vos Alpi?, Vingėlos sūnūs, už pasi- 
tarnavimą savo tėvynei, už pasiaukojimą 
išgelbėti jūsų kunigaikštį iš priešų nelais
vės, šiuomi pakeliamas į Vyčius! Klaupk,

Ir Alpis, pabalęs, nesitikėjęs tokios 
garbės, priėjo priešais Kęstutį ir priklau
pė ant vieno kelio. Žemaičių Kunigaikštis 
savo kardu lengvai užgavo Alpiui per pe
tį ir tarė:

— /Nuo dabar tu esi Didžios Žemaiti
jos Vytis, Gaižuvos Kunigas, Trakų pilie
tis!

/ Kęstutis padavė Alpiui naują, stiprų, 
didelį kardą ir aukso pentinus — ir Alpis 
tapo Lietuvos riteriu, paaukštintu kariu, 
su pareiga tarnauti ir dirbti savo tėvynei. 
Vyrai Vyčiai, jauni ir seni, ėjo, sveikino 
Alpi, priimdami jį į savo tarpą. Biruta 
nuošaliau stovėdama ir tai matydama, 
gėrėjosi ir šluostė iš savo akių išsiritusias 
kelias šiltas ašaras.

Po šios iškilmės Gardino svečiai paly
dovai tuoj išsirengė gryžti atgal. Jiems 
išjojus, vėl pakilo pilies tiltas, ir Alpis 
pradėjo 'gyventi naują gyvenimą šiapus 
didžių pilies sienų, kurios jam buvo nau
jos, svetimos iki šiolei, bet nuo dabar jo 
nežinomą ateitį gaubiančios.

Kęstučio pilies rūmai — paties kuni
gaikščio kambariai, valstybės salė, rašti
nės, seimo salė buvo didelės, erdvios; kam
barių sienos ir grindys nutiestos-nukabi- 
nėtos įvairiais barbariško puošnumo kau
rais ir kilimais, iš Tolimų Rytų ir Persi
jos, kas į Trakus pateko iš Kazaniaus ir 
Novgorodo pirklių pasiekusių Vilnių; lo
kių kailiai drybsojo ant akmeninių grin
dų, kurios buvo išdarytos margaspalvių 
tašytų ir šlipuotų plytelių ir degintų pali- 
vuotų plytų. Kunigaikščio rūmų papuoši
mui nieko netruko: visur matėsi sidabro 

, ir brangakme
niais išdabinti papuošalai, vieni pirkti iš 
tolimų šalių pirklių, kiti kaipo karo gro
bis parnešti iš ten kur “auksu žiba bo- 
nios”....

Del šalto vėlyvo rudens oro — nes jau 
buvo prasidėjęs gruodas, — kambariuose 
ir salėse degė dideli ugniakuriai-židiniai, 
kurie teikė kambariams šilumą. Langai 
buvo sudėtiniai storo prastai permatomo 
stiklo gabalų, nes stiklą jau patys Lietu
viai mokėjo pasidaryti. Stiklai buvo su
dėti švino rėmuose. Bet svarbesnėse salė
se nekurie langai buvo iš spalvuoto stik
lo, parvežto iš Venecijos.

Prie visų namų papuošalų, kas prida
vė jaukumą ir malonumą, matėsi įvairių 
kurios nors moteriškos darbų ir jos pačios 
suderinta tvarka — o tos rankos buvo ne 
kurios kitos kaip darbščios Birutos.

Iš blankaus gyvenimo Marienburge, 
Alpis atėjo į neaiškų, nepažystamą gyve
nimą Trakuose, bet čia buvo tarp savųjų, 
ir ateitis kokią jam likimas turi skyręs 
stovėjo prieš jį: nežinoma, nepermatoma, 
bet, galima spėti, labai įvairi ir prietikin- 
ga.

Nors pilyje, apsaugotoje aukštais mū
rais, turėjo būti ramu ir be prietikių, ta
čiau taip nebuvo — tam jaunam vaikinui, 
iš Marienburgo pabėgusiam krikščioniui.

Vieną naktį, kai pilyje visi jau mie
gojo, Alpis savo kambaryje aukštutinėje 
pilies dalyje pajuto ką tai ineinant. Jis 
sapnavo sapną ir persigandęs išbudo.

Bolševikinės Lietuvos 
tybinio metalams apdirbti 
to komisaras V. Apanavičius 
praneša kad “trustas įmonėms 
vadovavo tik tiek kad leido 
įvairius parėdymus, instrukci
jas, užvertė įmones krūvomis 
blankų. Tikro vadovavimo ne
simatė ir nebuvo. Planavimo 
skyriaus darbuotojai drg. Pu- 
meris ir drg. Slavėnas atvirai 
prisipažino kad planavimo dar
bas “iki šiol buvo dirbamas be 
sistemos”. Trustas, pav., už
sakąs pagaminti 175 tonus vi-, 
nių, o “kokių vinių tai ir šią
dien neaišku”. Trustas duodąs 
įvairiems reikalams atlikti “ne
pritaikytus gyvenimui termi
nus, kartais tik keliolika va
landų”. Tas parodo kad j dir
btuvių vadus ir darbų tvarky
tojus paskirti vaikėzai ir kalė
jimuose sėdėję “draugai”, ku
rie niekad nežinojo kas yra 
darbas ir dirbtuvių sistema.

vals- 
trus-

komisarai, sako-

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

Flashing overhead in wave after wave, 250 low wing monoplanes of 
the Gulf Coast Air Corps Training center at Randolph field, Texas, 
demonstrate the might of Uncle Sam’s expanding air force to 25,000 
spectators and the 900 future pilots now in training at the “West Point 
of the Air.” A cheer went up from the Flying Cadets, formed in ranks 
along the field’s edge, as veteran flying instructors flashed across the 
airdrome, wing tip to wing tip.

Bangos kariškų lėktuvų daro skraidymus Su v. Valstijų la
kūnų lavinimo punkte Randolph field, Texas. Vaizdas parodo 
jaunus lakūnus tėmijant kaip patyrusioj i lakūnai gražioje for
moje beveik sparnais susisiekdami skrenda.

Staiga pašokęs guolyje, galvą pakėlęs vedei.... Maža skriauda butų Trakams 
klausėsi ar tikrai kas pas jį inėjo, ir išgir- jei tu panašiai išleistum mane, duodamas, 
do grindimis padų čiuožimą. Matomai tas (sakysim, man persirengti tavo rubais.... 
kas pas jį atėjo norėjo duoti jam supras- Parodyk man savo gerą širdį, aš jau trys 
ti savo atėjimą, kad neišgąsdinus tamsoje.1 metai čia kankinuosi.... Juk ir aš turiu 
Per langą švietė mėnulio mažas lankas, namus, tėvus, draugus.... Tu Vytautą 
Inėjus esybė paskui save uždarė duris ir' 
užėjo ties langu kad Alpis galėtų matyti. 
Juodas šešėlis į Alpio tylų bet judrų klau
simą: “Kas čia?”.... — atsiliepė:

— Tai aš, Alpi, nenusigąsk....
— Tu, Fredai, ko atėjai taip vėlai? — 

patyręs kas atėjo, paklausė Alpis, bet taip 
tyliai kad niekas neišgirstų, nors nebuvo 
arti nieko kas galėtų išgirsti.

— Atėjau tavo pagalbos.... Juk tu 
esi toks pat krikščionis kaip ir aš.... ar
ba pažysti krikščionis.... Gelbėk man, 
parodyk savo krikščionišką širdį.... — 
maldavo Fridrikas.

Alpis nurimo supratęs kad atėjusis 
pas jį atsilankė ne piktais tikslais.

— Kokios gi pagalbos iš manęs norė
tum? — klausė Alpis, prisimindamas savo 
krikščionystę.

—- Noriu laisvės.... pagelbėk man iš 
čia ištrukti.... Prisimink tik save kai ne- 
laisvis buvai, arba kunigaikštį, kaip jis 
Marienburge nerimo, troško gryžti į savo 
kraštą.... — kalbėjo Fridrikas.

Jisai, mokytas vyras, po vieno Lietu
vių mūšio su kryžiuočiais pargabentas į 
Trakus, buvo skirtas aukai dievams, su
deginimu ant laužo, bet Kęstutis patyręs 
jo gabumą, pasilaikė j j gyvą ir paliko gy
venti pilyje kaipo Vytauto mokytoją. Iš 
Trakų jam ištrukti nebuvo kaip, nežiūrint 
jo gudravimų net su mažu vaiku, Vytau
tu. Jis buvo laikomas pagarboje, ir buvo 
laisvas pilyje, tačiau ne savo šalyje, todėl 
kaip paukštis kad ir puikiausiame narve, 
nerimo.

— Negaliu tavo prašymo išpildyti, — 
pagalvojęs atsako Alpis, — nes ne aš turiu 
teisę ant tavęs.

— Pats žinai kaip pabėgai iš Marien
burgo, dar tokį svarbų grobį ordinui iš-

do grindimis padų čiuožimą.

galėsi mokyti vietoje manęs....
Šie jautrus nelaisvio Teutono žodžiai 

plėšė Alpiui krutinę: skaudu buvo klausyti 
aimanavimo laisvės ištroškusio žmogaus, 
kuriam iš akių varvėjo ašaros ant Alpio 
rankų....

— Tavęs niekas nekaltins, pats kuni
gaikštis pamanys kad aš savo gudrumu 
pabėgau, tavo rubus pasigrobęs.... Sar
gai neįsižiurės. Tai bus lygus apsikeiti
mas: aš sugryšiu į ordiną tavo vieton.'

— Išeik, Fredai, iš čia, negundink ma
nęs! — prabilo Alpis apsimąstęs. — AŠĮ 
nusižengčiau kunigaikščiui!. Tave gal iš
pirks tavieji,zčia amžinai nebusi....

— Aš noriu greičiau.... Kęstutis at
sisako mane išleisti.... Tu krikščionis, 
pagailėk manęs....

— Aš esu Lietuvis, mano krikščionybė 
paliko ten kur ją gavau, ir daugiau apie 
ją man nekalbėk.... Palik mane ramybė
je, eik sau....

— Dar vienas prašymas, Alpi, — tarė 
nusiminęs riteris: — nepaminėk apie šitą 
mano atsilankymą kunigaikščiui....

— Tą tai ištęsėsiu.... nesirūpink, — 
atsakė Alpis.

Nusiminęs Fridrikas išėjo ir dingo 
tamsiuose pilies karidoriuose. Neužilgo 
atėjo į savo kambarį, kuris, nors padoriai 
įrengtas, patogus, bet vis tik buvo jam ka
lėjimas, pagonų nelaisvėje.

Alpis likęs vienas permąstę Fridriko 
.prašymą išlaisvinti, ir pagailo jam kfy- 
žiuočio, iki atėjo į mintį jam Kęstučio ap
sakymai apie piktus kryžiuočių darbus 
Lietuvoje.

— Vienu mažiau.... — pamurmėjo 
pats sau jaunikaitis, ir apsivertęs į sienos 
pusę užmigo.

Seka: Alpio Motina.

Willkie Iškilmingai Pasitinkamas Kanadoje

As great an ovation as any which he received when running for the 
presidency was tendered Wendell L. Willkie when he visited Montreal, 
Canada. St. James street forgot to be staid when he and Mrs. Willkie 
drove down its length to a civic welcome at the city hall. They are 
shown waving as they passed the Canadian Bank of Commerce.

Didžiausios avoeijos suteikta buvusiam Republikonų kandi
datui į prezidentus Wendell L. Willkie kuomet jis aplankė Mon
treal, Kanadą. Willkie su žmona vežamas automobiliu į Mon- 
trealo rotušę, minios užgrūstoje gatvėje. Kanadiečiai jį pamė
go del to kad jis smarkiai pritaria davimui Amerikos pagalbos 
Britanijai prieš Vokiečius.

KOLHOZAI NUVARO 
UKIUS NUO KOJŲ 
Komunistų Tiesa aprašinėja 

kaip atrodo Šeduvos valsčiaus 
Raudondvasio sovhozas, kuris 
turi net 300 hektarų žemės. 
Anksčiau ten šeimininkavęs 
baronas Roppas, o dabar, kaip 
rašo laikraštis, “viskas pasi
keitė”. Kaip tas pasikeitimas 
atrodo sužinome iš tolesnio ap
rašymo: “Nei ūkio komisaras 
VI. Urba, nei jo padėjėjas J. 
Baika dar nesirūpino nei ap 
taisymu, nei valymo punktais, 
nei sėklomis. Artinasi pavasa
ris, tačiau miežių sėklomis ne- 
aprėpinta, jų mažai, o avižų 
visai neturi. Gali pasikartoti 
praėjusio rudens neūkiški pa
dariniai, kai turėjo būti užsėta 
40 hektarų rugiais, o apsėta te
buvo tik 22 ha.”

šiame sovhoze Įsigaliojo kla
sinis maskolių pasakymas “ni- 
čevo”, kurio vietoje Aukštai
čiai mėgsta sakyti, “baijįa”.

LIETUVOS
ma, ruošią Lietuvos meno “de
kadą”. Paskutinis Poetą Pum
per nikei (jo pavardė kitokia, 
bet jis, komisarus sekdamas,
ją sužydino) pasiuntė savo poe
mą, kuri Stalinui, sakoma, la
bai patikusi. Sako, jei' tik 
draugas Pumpernikel atvažiuo
tų į Lietuvą, tai tuoj gautų Le
nino ordiną — kulką j kaktą, 
štai ta poema:

Strykt, pastrykt, strykt, pa
strykt.

Džiaugias Cvirka ir Venclova, 
Kakta bimbt, kakta bimbt.

Gira žydiškai prašneko, 
Uk vei, Kum, uk vei mir; 
Kitiems žydes vesti teko, 
Tai aš vyrs, tai aš vyrs.

O Paleckis nusigėręs 
Į Maskvutę ra ta tai, 
Tautos laisvę ten pasmaugė 
Kaip matai, kaip matai.

T i i 
Mickevičius Krėvė verkė \j 
Ašaromis, ašaromis, 
Į kišenius rublius dėjo 
Patylomis, patylomis.

Lietuvoje dabar, broliai, 
Tai laisvu, tai laisvu!
Net’*HiefriViSKai s ii KoseL™"* 
Ten baisu, ten baisu!

VIENAS raudonas redakto
rius sako: “Keliolika metų at
gal kunigai niekino socialistus 
ir laisvamanius, bet nieko neat
siekė, ir turėjo susilaikyti.”

Susilaikė dėlto, kad sukul- 
turėjo, o raudonieji dar ir šią
dien visus savo politinius prie
šus nepraustaburniškai plusta. 
Reiškia, kunigai didesnę pažan
gą padarė, negu “pažangieji”?

VOKIETIJOJE (nes kitur 
bėgti nebuvo kur) prisiglaudei 
keliolika Lietuviu, kuriems “so
cialistinėje” Lietuvoje kelias į 
socializmą gręsė, bet į kapus. 
Vienas raudonukas juos ban
do pajuokti, klausdamas: “ar 
girdite — štai kur atsirado pa
vergtųjų išganytojai, Hitlerio 
kanceliarijoje. Ai’ nebus kas 
nors ‘fishy’ ?”

O kas kelią į Hitlerio “kan
celiariją” parode? Ar ne rau
donuko dievinamas Stalinas?

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vien* 
numerį pamatymui.

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvieta.
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\ Vytautas Beliajus — Director.

MEXICAN DANCES i

Jarabe Tlaxcalteca — From Tlakskalos

MIXED DANCES MAIŠYTI ŠOKIAI

8.

Raiste
Vytautas Beliajus

12.

18.

14.

15.
By the entire Group

INTER MISS 10 N

LIETUVIŠKI ŠOKIAI

27.
28.

5.
6.
7.

9.

10.

Prienų Suktutė — Provincial dance
BLEZDINGĖLĖ (Rudens šokis) —

. By the entire

¥ -Y-

16.
17.
18.
19.
20.

Siamese

Men’s

1

I

6702 Superior Avex
Telefonas: ENdicott 0878

PYTHIAS

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelS
savininkai.

6
& ................ ..j:1 ... . ■ .....

ŠTAI KA DALYVAUS BALETO PROGRAME

Weneta Grybiutė ir Vytautas Beliajus
Atliks vieną iš vaizdingų “Piemenų šokis7’ 

Clevelando Lietuvių salėje, Lietuvių Baleto programe 
sekmadienį, Balandžio 27 d. Pradžia 6 vai. lygiai.

( VIETINĖ? ŽINIOS į
Sulaiko Visus Bingo
Clevelando policija išleido 

Įsakymą kad nuo ateinančio 
trečiadienio, Balandžio 23 mie
sto . ribose butų sulaikyta visi 
bingo lošimai, .kurie pavertė Į 
gemblerystės įstaigas daugelio 
bažnyčių sales, klubus ir kitas 
vietas. Bažnyčios, klubai ir 
kitos įstaigos kurios iki šiol 
varė bingo gemblerystę priva-

uždaryti ir iškraustyti visus 
'^i-iėtdišūs-.'"' *TSš Taiky

mas paliečia suvirš 50 vietų. 
Kelios bažnyčios sutiko savu 
noru bingo lošimą užbaigti.

AUKAS TEBETURI 
VAIZBOS BUTAS

DRY CLEANINGS 
t

Senas Drapanas padarom $ 
kaip naujas, išvalom ir J 
sutaisom.

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

. ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

Naujose Rankose

URBŠAITIS
DUNBAR

Kl. Urbšaitis J. Dunbar 
savininkai

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

MELAGIAMS NEVYKSTA
Cleveland Liet. Vaizbos Bu

tas dar ir šiądien laiko aukas, 
surinktas per Dr. Vileišio ir 
Dr. Račkaus prakalbas septy
ni mėnesiai atgal. Liko $19 su 
centais, jos buvo skirtos Lietu
vos pabėgėliams šelpti.

Bet šis pinigų laikymas Vaiz
bos Buto sąskaitoje duoda kai 
kuriems ilgaliežuviams progą 
šmeižti nieko su tais pinigais 
neturinčius žmones. Jie šmei
žia kitus uždengimui savęs ir 
savo griekų, kurie ant jų kal
nais virsta.

Trys mėnesiai atgal tie ilga
liežuviai plepėjo buk už tuos 
pinigus Dirvos redaktorius į 
Chicagą važinėjęs, bet pasirodė 
kad tie 19 dolarių tebėra sau
giai padėti Vaizbos Buto są
skaitoje Lietuvių Banke, ban
ko knygutę turi V. B. iždinin
kas Jonas P. Kvederas (1497 
E. 71 st.)

Vėliau buvo nutarta, per du 
susirinkimu, tas aukas persių
sti Lietuvos Gelbėti Tarybai, 
kurios iždininkas yra Kun. J. 
Švagždys. Bet pinigai ir šią
dien tebėra Vaizbos Buto ran
kose, kas tikrai jau daro gedą 
šiai mažai Clevelando Lietuvių 
biznierių organizacijai.

Bet ką daro tie ilgaliežuviai? 
Jie skleidžia gandus buk Vaiz
bos Butas tuos $19 išmokėjęs 
Dirvos redaktoriui Kai-piui, o 
jis pinigus laikosi ir tyli....

Mat, Karpius' yra L. G. Tą- 
rybos sekretorius.

Tie kurie buvo priešingi au
kas siųsti per Lietuvos Atsto
vybę pasiūlė aukas siųsti per 
Lietuvai Gelbėti Tarybą. Kai, 
paaiškėjo kad šios Tarybos se
kretorium yra Karpius, jiems 
vėl pasidarė “trefna” ir gal but 
del to po šiai dienai trukdo pi
nigų išsiuntimą, o ta proga pa
leido į darbą savo liežuvius.

Jeigu kas gali įrodyti kad 
Vaizbos Buto iždininkas Kve
daras išrašė ir davė čekį Liet. 
Gelbėti Tarybos sekretoriui iš
siųsti pinigus iždininkui Kun. 
J. švagždžiui, lai įrodo, Dirva 
tą įrodymą mielai patalpins.

Melus skleidžia advokatėlis 
Elzė, su savo drukorium kuris 
atšlubavęs į Vaizbos Buto su
sirinkimą kovojo kad tos aukos 
nebūtų siunčiamos per Atsto
vybę Lietuvos pabėgėliams, nes 
jie Berline “su baltom piršti
naitėm špacieravoja”. Aukų 
sulaikymui pritarė kiti Vaiz
bos Buto nariai, kurie nori po
litikuoti ir klauso Elzės ir dru- 
koriaus klaidinimų. Tas druko
rius į Vaizbos Butą atsiųstas 
trukšmui kelti, o už jį narystės 
mokestį užmokėjo jo gazietos 
rėmėjas. Nuo to laiko kai dru
korius atėjo j susirinkimą ir 
prasidėjo Vaizbos Bute suiru
tė ir melų skleidimas.

Jis ir advokatėlis Elze randa 
durnesnių už save, kuriems įti
na buk Vaizbos Butas “pada
vė” aukas Dirvos redaktoriui, 
o šis jas laikosi....

Jeigu tos aukos butų buvę 
nutarta atiduoti jų klikos f on-

— ? * *

1 T V 1/ IT B Vytauto F. Beliajaus 
Al I K Į Į I Lietuvių Baletas 
O i i ii iii LIETUVIAI ŠOKIKAI IŠ CHICAGOS

ŠALIES gyni"’ 
AKTNLiI m ’’to Į „h nas ginklavimosi darb 

P®““ 50G00 dirbtuvių.^JllTUUni įį jaiku viskius
I 7H

0®°

MEKSIKOS ŠOKIAI

; By the entire Group

^jlliDKK GRAŽIAI VASAI
ta Būs gausit reikalingą papuošalo

ARK smiĖLĖS 
Hašfciai su pritaikytais kaklaraiščiais.

Nauji Pavasariniai Siutai Vaikau 
Nivy Blue Serge ir Cheviot; 

Marškiniai .. Pavasarinės Kepurės
'' KjkįraiMiai ir įt

2. Las Espuelas (The Spurs— Pentinai)
Birute Kremianis — Vytautas Beliajus

3. Chilena Guerrera By the entire Group
4. Los Viejitos (Old Folks dance—Seniukų šokis)

Joseph and Alfas Lankus, Al Spear, Kazys Dūlys

Vafa Vadmal (Weavers Dance—Kaip Audžia Drobę Vadmale) Swedish 
Gotland Quadrille — Swedish By the entire Group
Oxdanses — Student’s Dance — Studentų šokis ....................... Swedish

Alfas and Joseph Lankus
Fjalnaspolska (Flirtation Dance—Flirtavimo šokis) 

By the entire Group

Krakowiak — Polish Dance
La Midbar (Camel’s Dance—Kupranugario šokis)

Vytautas Beliajus

Swedish

By the entire Group
Arabian

Dance

Tik vienas pasirodymas Clevelande — Vieną Dieną!

Sekm. Balandžio-April 11

FRANK BELAJ
VYRŲ KRAUTUVĖ 

flfi SI. Clair Ave.

809 Society for Savings Bldg.
Wcu: Ofiso MAin 1U| Nin« Kbm

Saatami pigiai pirkti namu mieste u priemiesčio 
Ik i ure, gausit Ū pigią kainą Tuipjį gausit 
įnirtu ipdraudos-insurance reikaluose.
to ir parduodu bankines knygeles, sutaisau pi 

unpetk Patarnavimas ir išpildymas garantuoj 
lai i Q3M telefonu arba asmeniškai.

Apache Dance .................................................................. . .............
Alfas Lankus — Helen Kunges

Linksmos Vestuvės (Jewish Wedding) ......................................
Vytautas Beliajus

Youth of Hassida (Hasidų Jaunuoliai) ......................................
Weneta Grybas — Vytautas Beliajus

Kolomejka ...................................................................... Ukrainian

LITHUANIAN DANCES

Wedding Quadrille (Vestuvių Kadrilius) 
Kalveris .............................................•—..........
Sukčius (the oldest Lithuanian dance) .
Kubilas ’(Kupiškėnų šokis)
Pamylėjau Vakar .................

21. Mikita (Dance with sticks)
22.
23.
24.
25.
26.

French

Jewish

Jewish

Dance

Group 
Group 
Group 
Group

Vytautas Beliajus, Weneta Grybas 
Dance 
Group 
Group 
Group
Group

Kepurinė ............................................................................................
Jonkelis — Quadrille of Žemaitija ..............................................
Lengvos Kojos — Light Feet ..........  ••••
Dzūkų šokis — Provincial dance of Dzukia ...............................
Piemenų Šokis — Shepherd’s Dance >■( -.

Vytautas Beliajus r— Weneta Grybas 
of Suvalkia .......................

The Swallow (Fall Dance) 
Group

Group

‘ \
.THE DANCERS---------ŠOKĖJAI

Birutė Kremianaitė Elena Kungytė Weneta Grybas šarlota Saretaitė
Doris Rozaite Alfas and Joseph Lankus Kazys Dūlys 

Richard Bzezinskis Alex Spear Felix Tomas.

Helen Pečiukaitė — at the piano.

dui, tada advokatėlis Elzė butų 
tikrai iš iždininko tuos pini
gus išreikalavęs ir butų taip 
pasielgęs su jais, kaip primeta 
buk kiti taip padarę.

Tokių “šposų” yra pridaręs 
gana advokatėlis Elzė, ir bijo 
susitikti gatvėje žmogų.

Kaslink tų aukų, tai Vaizbos 
Buto valdybos reikalas o ne 
Dirvos skelbti jeigu jas siuntė 
kur nors.

Vaizbos Buto pirmininkas 
yra P. P. Muliolis. Elzė ir jo 
drukorius gali ten gauti infor
macijas ar tie $19 kam nors 
išmokėta, pirm negu durnes- 
niam už save pasakos kad tuos 
pinigus kas nors pasiėmęs lai
kosi. K. S. Karpius.

Ray T. Miller Naujas 
Hornbeck Partneris

Dviejų priešingų politiškų parti
jų veikėjai sudarė advokatų firmos 
partnerystę, tai yra Miller & Horn
beck.

Buvęs miesto Mayoras Ray T. 
Miller, apskrities Demokratų ekze- 
kutivio komiteto pirmininkas, ir 
Donald W. Hornbeck, iki pastarų 
laikų dirbęs Jaunų Republikonų va
dovybėje ir taip pat buvęs apskri
ties ekzekutiviame komitete, tapo 
partneriais. Penki kiti jauni ad
vokatai kurie prisilaiko su Horn
beck, pasiliks toje firmoje.

Ta nauja advokatų firma randasi 
Union Commerce Bldg.

Lietuvių Salėj e 6835 Superior Ave
Salė atdara nuo 5 vai.

Pradžia lygiai 6:00 vai.

FOREST CITY FURNITUR

ĮŽANGA 50c. ir $1.00 ŠOKIA! 8:30 ĮŽANGA 25c
Išanksto perkant gausit po 40c., 60c, ir 75c. Dirvos Administracijoje

Šokiai bus daugiausia Lietuviški. Al Nemanis Orkestras

VĖŽIO LIGOS KON
TROLĖS SAVAITĖ

RODEO BAL. 18 - 27 HIPPODROME

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)

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
sikalbėt Lietuviškai. \

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

Visoje Didžiojo Clevelando terito
rijoje užvedama vajus kovai su vė
žiu, savaitės bėgiu Balandžio 23-30, 
kuomet bus skleidžiama pamokini
mai ir paaiškinimai, taip pat bus 
priimama nauji nariai rėmėjai šio 
darbo. Vajus eina vadovybėje mo
terų grupės dirbančios su Ameri
can Society for the Control of Can
cer.

Surenkami pinigai bus naudojami 
tyrinėjimui ir sekimui vėžio ligų ir 
teikimui pagalbos bei patarimų vi
siems kam tik reikalinga.

Vėžio liga pereitais metais mirė 
1,456 ashfienys, suvirš i—-u.—
daugiau negu mirė nuo 
pustrečio karto daugiau 
plaučių uždegimo arba 
atsitikimų.

Daugelis jų butų dar 
jų liga butų buvus galima patėmyti 
ir laiku gydyti.

Ne kaip kitos ligos, vėžys papras
tai yra be skausmo ir pagydomas 
tiktai pačioje pradžioje Kuomet įsi
senėja jau išgelbėjimui vilties nė
ra.

Vyrai ir moterys virš 35 metų 
amžiaus yra tose grupėse kuriose 
95 nuoš. vėžio ligos aspireiškia.

Nors moterų daugiau miršta nuo 
vėžio negu vyrų, bet apie pusė tų 
mirčių butų galima išvengti jeigu 
vėžio apsireiškimas butų laiku pa- 
tėmytas ir imamas gydyti.

Ankstyva priežiūra vėžio apsirei
škimo ,bus galima tik tada kuomet 
žmonės duosis išegzaminuoti visas 
vietas kur tik gali apsireikšti vėžio 
įsimetimas.

Moterys ir vyrai privalo pažinti 
simtomus kurie gali būti vėžio at
siradimo priežastimis. Tie dalykai 
bus aiškinami, ir kova su vėžiu bus 
varoma obalsiu > “Kovokim su Vėžiu 
Pažindami Jį”.

tris kartus
džiovos ir
kaip nuo

nelaimingų

gyvi jeigu

Popieriuotojų Žiniai
Randuoju už mažą kainą ge

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

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

RADIO PUSH BUTTONS $1
Taisymas ir visokis suderinimas

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

Prie Superior. (21)

VISOKIA APDRAUDA
Mes esswi pasirengę 

tirtas Informacijas ir 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai, 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todel pir-

E Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
= ir Apdrandos Agentūra
= 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 E
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllillllllllllllh*^

Metinis American Legion Club 
Rodeo prasidės Balandžio 18 d. ir 
tęsis per dešimts dienų, iki Balan
džio 27 d., didžiojoj Arenoj. Žy
miausias tų laukinių gyvulių jodi- 
nėtojas ir aktorius bus Gene Autry, 
visoje šalyje pragarsėjęs filmų ar
tistas “kauboy”, žinomas kaipo mo
derniškas Buffalo Bill.

Dalyvaus prie jo suvirš 250 kitų 
vyrų ir merginų jojikų surinktų iš 
visos šalies. Kompeticija bus išsi
laikymo ant nugarų laukinių arklių, 
bulių, jaučių ir kitokių galvijų.

Prie to bus atlikta tam tikrų 
telių žaislų. Jojikams paskirta 
virš $5500 atlyginimų.

Specialus popiečio perstatymai 
du sekmadieniu, Bal. 20 ir 27.

“The Great Lie”

rai
šu-

bus

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. ' Dayton, O.

Žymiausia filmų dramos , artistiė 
Bette Davis vaidina naujoje rolėje 
viliokę ir jos meilę. Ta filmą yra 
“The Great Lie”, pradedama rody
ti Hippodrome Theatre 
Balandžio 19. Vyrišką 
vaidina George Brent, 
dar yra eilė kitų žymių 

“The Great Lie” yra 
meilės apysaka, kurioje 
vis atsižymi dar geriau negu vaidi
no paskiausiame paveiksle, “The 
Letter”. Ji vaidina Maggės, tipiš
ką Amerikonę merginą, įsimylėjusią 
ir pasiryžusią kovoti už išlaikymą 
meilės to vyro kurį ji pasirinkus.

Prieš ją vaidina Mary Astor, ku
ri atlieka visokias maišatienes mei
lėje ir viliojime vyro kurį Bette Da
vis myli.

šeštadienį, 
rolę su ja 
o prie jų 
artistų, 
moderniška 
Bette Da-

Kur Taupus Pirkėjas Ras Žema

Štai keletas musų specialių dalyk

Seven way reflector Lempos . . . . . . . . . . . . .
Occasional Chair (įvairių spalvų) . . . . . . .
klž Felt base Rng .. J Studio (

Daug kitų specialem kainom dal 
Pasirinkimas iš įvairios daugybės vėlu 

setu, Dining room, living room rakandų 
patiesalų, Gaso pečių, Elektriškų refr 

skalbiamų mašinų.
MATYKIT MUS PIRM PIRKIM

FOREST CITY fURNfTU
1720 E. 551h Street tų
Atdara vakarais. E

V

MAY
L E I M O N ’ S 

DRY CLEANING
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

Telefonas: ENdicott 1378

DR. S. T. THOMAS 
(TAMOŠAITIS) 

LIETUVIS

»t THE MI
Dabar laikas

Valandos: 9 iki 
Trečiadieniais

DENTISTAS
susitaisyti dantis.

12; 1 iki 5; 6 iki 9 
sulyg susitarimo.

6902 Superior Ave.
(Kampas Russell Road)

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

W VIENATINIS 
ORIGINALUS Išį

Visi apie tai kalba! Visokio laipsnio 
lės sako vienas kitam apie šį didį nui 
Taip-MAY DAY įvyks šį šeštadieni 
COURTESY DAY Penktadienį pirm t

CLEVELAND POULTRY CO. Inc
WHOLESALE and RETAIL

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

4323 Superior Avenue Telefonas EN. 3142

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuve

Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia
6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas

MAY DAY KAINOS
yra žemiausios Meto Kainos 

fe niekad nenuėjom nuo originalių
nustatytų pirmutinę MAY DA 

Tardyti sezonines ir reikalingas i 
taniausia meto kaina". Ir tas visad 
&•'» vadovaujamas principas — šiai 
HAY ir ateities MAY D|Y. Mes 
frinzėę aptarnauti tuksiančius kų 
nh čia Penktadienį — COURTESY 
’W pat esam pilniausia pasiruošę 

minioms kurie pribus šeš 
HM DAY.

Kitur Niekur Neparduos Pi
priežasčių delei nekurtos kn

Hi parduoti pigiau nekurtas MAT 
prekes.

ATMINKIT — Jei kurios mųsų ske 
MAY DAY prekės kitur butų garsina 
W čia jas galėsit gauti dar PIGIA 
riurint MUSŲ paduotų kainų.

Viii Viršutiniai ir Skiepe

THE MA
KRAUTUVĖ DABAR TU

Krautuvės valandos Penktadienį Q
7



ivių Baletas
J ŠOKIKAI IŠ CHICAGO!

galima gauti pas
D-RĄ MATULAITI

' - (Lait)
7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

ŠALIES gynimo progra- 
mo vadai nori praplėsti 
ginklavimosi darbus per 
50,600 dirbtuvių. Dabarti- 
niu laiku visokius valdiš
kus užsakymus gauna apie 
2(5,000 dirtbuvių.

BRAZILIJOJ MIRĖ MARTYNAS YČAS Italijos Jūreiviai Imtiniai Atgabenami į N. Y.

zelande — Vieną Dieną!

žio-April S
6835 Superioi

Salė atdara nuo 
Pradžia lygiai 6:00 nl

ŠOKIAI 8:30 ĮŽANGA *■ I
Dirvos Administradjojt įr 75c

Al Nemanis Orkestras

18 - 27 HIPPODROME

PASIRĖDYK GRAŽIAI VASARAI
Pas mus gausit reikalingų papuošalų

PORTIS SKRYBĖLĖS MANHATTAN
Marškiniai su pritaikytais kaklaraiščiais.

Nauji Pavasąriniai Siutai Vaikams
Navy Blue Serge ir Cheviots

Kaynęe Marškiniai . . Pavasarinės Kepurės 
Kaklaraiščiai ir it.

FRANK BELAJ
VYRŲ KRAUTUVĖ 

6205 St. Clair Aye.

Kojinės.

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

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

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

FOREST CITY FURNITURE CO
. Kur Taupus Pirkėjas Ras Žemas Kainas

Štai keletas musų specialių dalykų:

Seven wav reflector Lempos . .. . ...................... 4.95
Occasional Chair (įvairiu spalvų) . .................... 4.95
9x12 Felt base Rug . . J 95 Studio Couch į 9 95 

kitų specialėm kainom dalykų, 
iš įvairios daugybės vėliausių -■'Bedroom

Legion Club 
ndžio 18 d. ir 
enų, iki Balan- 
i Arenoj.

gyvulių jodi- 
is Gene Autry, 
ėjęs filmų ar- 
mas kaipo mo
li. ■
uvirš 250 kitų 
kų surinktų iš 
ticija bus išsi- 
laukinių arklių, 
:ių galvijų.
tam tikrų 
s paskirta

rai-
su-

erstatymai
20 ir 27.

bus

onas
j Daytone

Dayton, O.

N ’ S 
N/NG
i Rublis

mados

alymas 
lLYMAS 

mtuotas.
į namus

Street 
įninkąs 
22

Daug
Pasirinkimas

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

skalbiamų mašinų. (17)
MATYKIT MUS PIRM PIRKIMO.

)"The Great Lie"
«™>tt<_FOREST CITY FURNITURE CO

ette Davis vaidina naujoje rok-Betts
viliokę ir jos meilę. Ta filiu ju 
“The Great Lie”, pradedama rai
ti Hippodrome Theatre šatače 
Balandžio 19.1 Vyrišką rolę m j 
vaidina George Brent, o prie j 
dar yra eilė kitų žymią artistą.

“The Great Lie” yra modemą 
meilės apysaka, kurioje Bette k 
vis atsižymi dar geriau negu ni 
no paskiausiame paveiksle, H 
Letter”. Ji vaidina Maggėa, tįi 
ką Amerikonę merginą, jsimylijs 
ir pasiryžusią kovoti už išlaįu 
meilės to vyro kurj ji pasirink

Prieš ją vaidina Mary Astor, te 
ri atlieka visokias maišatienes k Į 
Įėję ir viliojime vyro kurj Bette k į 
vis myli.

1

Telefonas: ENdicott 1378

DR. S. T. THOMAI
(TAMOŠAITIS)

LIETUVIS DENTISTS Į 

Dabar laikas susitaisyti dūli f 

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; 6 iii i 
Trečiadieniais sulyg susitari* į 

6902 Superior Ave. 
(Kampas Russell Road)

Naudoti Plumbing i
HEATING REIKMENYS

Sinks, Bathtubs, Closets, Bota 
Heaters; Steam ir Hot W»® 
Boilers ir Radiators.
Empire Plumbing & HeatiK 

Contractors
1972 E. 55TH St EN. $

ND POULTRY CO. *
IOLESALE and RETAIL

tuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt 
KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI

Telefonas EN. 3112iue

nas A. Wilkelis
; Laidotuvių Direktorius

BALSAMUOTOJAS
j. HEnderson 9292

elis Furniture Co
kandų Krautuvė
iški Rekordai gaunami čia
e. ENdicott 2343

JURGIS ARBUCKA!
Vedėju

1720 E. 55th Street 
Atdara vakarais.

Arti Payne Ave.
HEnderson 2886

A. A. Martyno Yčo Atminimui
“ t b

praeitų metų vėlyvą 
i Berlyne — velionis M. Yčas 

buvo linksmas ir patenkintas.
Nešiojo jis savyje šiltą skai 

. drią šviesos liepsnelę, kuri pra
siskverbdavo net per tamsiau
sias ūkanas. Jo vidinis švie
sumas vydavo tamsą ir iš jo 
artimųjų sielų, ir jiems- leng
vesnė tapdavo gyvenimo našta. 
Visiems a. a. M. Yčas buvo mie
las ir geras bičiulis, visų jis 
buvo laukiamas ir mylimas, 

j visiems jo šypsena buvo paguo
da sunkioje valandoje.

Kai aš vos porą valandų a. 
a. M. Yčui mirus inėjau į jo 

I kambarį, aš pamačiau besišyp
santi, kaip paprastai, Dėdės 

I Martyno veidą. Bet šį sykį tai 
, buvo mirusiojo šypsena, ir jos 
prasmė jau buvo kita: Marty
nas Yčas į mus žiurėjo amži
nybės akimis, amžinybės, pa
lyginus su kuria musų gyve
nimas, musų rūpesčiai, musų 
aistros, juokingi menkaverčiai 
.... Jo šeima ir artimieji su
sirinko prie jo lovos ir liūdėjo. 
Bet ir šiuo metu geraširdė ne
gyvų Dėdės Martyno lupų šyp- 
ssena švelnino jų skausmą, ly
giai kaip jam dar tebesant gy
vam tai yra buvę kiek sykių..

Tos pat dienos — šeštadienio 
popietį jo artimieji ir draugai 
palydėjo M. Yčą į jo paskutinę 
kelionę, į Rio de Janerio Šv. 
Jono Krikštytojo kapines. Dau
geliui ašaros nuriedėjo per 
skruostus: Į aną pasaulį nuėjo 
dar viena skaisti siela. Po ve
lionies tikybos dvasininko kal
bos Lietuvių vardu prakalbti— 
pamokslą pasakė kunigas Ja- 
nilionis. Sutemo. Mieste suš
vito žiburiai, kapinėse mažos 

' liepsnelės. Ant aukščiausio Rio 
de Janeiro kalno — Gorcovedo 
— sušvito, kaip paprastai va
karais, milžiniška 
jo stovyla. Man 
rodė, kad tuo pat 
dar viena liepsnelė 
naujai supilto 
Yčo kapo.

RIO DE JANEIRO, Bal. 5.— 
Velionis M. Yčas buvo mano 
tėvų bičiulis; nuo savo gimi
mo, bet ryškiau jį teatsimenu 
nuo 1919" metų, kai aš su savo

MARTYNAS YČAS

motina ir seserimi gyvenome 
Šveicarijoje, o velionis buvo ten 
atvažiavęs savo šeimos aplan
kyti. Nuo tada įsispaudė ma
no atmintyje nuolat besišyp
sąs Dėdės Martyno veidas, gy
vas jo žvilgsnis. Gyvumas, 
linksmumas ir gera nuotaika, 
sako, visuomet yra buvę cha
rakteringi velionies Martyno 
Yčo bruožai. Net ir tais aki
mirksniais kuriais butų buvę 
natūralu būti liūdnam ir niū
riam, velionis būdavo linksmas, 
krėsdavo šposus, juokaudavo. 
Bent aš velionies nesu matęs 
kitokio kaip linksmo. Susitik
davau jį Kaune, kai jis turėjo 
dau nemalonumų, jis šypsoda
vosi, susitikau jį po sunkaus 
plaučių uždegimo vos kiek sus
tiprėjusį 1938 metais Paryžiu
je, jis buvo geros nuotaikos, 
mačiau jį 1940 m. vasarą pa- 

l bėgusį iš bolševikų ir visą jo 
šeimą, nors ir laikinai, paliku
sį pas bolševikus Lietuvoje, jis 
juokavo ir tikėjo šviesia Lie
tuvos ateitimi. Net ir tais mo
mentais, kai jis dėl sunkios eko
nominės buities turėjo net val
gydamas taupyti — tai buvo a.

Clevelande yra Daug 
Smetonos Parapijonų

rudeni

Nukryžioto- 
betgi pasi

metu sužibo 
— ji kilo iš 
a. Martyno

Julius Smetona.

Šeštadienis Balandžio 19 yra
MAY DAY

at THE MAY COMPANY
Tai VIENATINIS Tai VIENAS
ORIGINALUS Išpardavimų Laikotarpis

Visi apie tai kalba! Visokio laipsnio žmo
nės sako vienas kitam apie šį didi nuotikį. 
Taip—MAY DAY įvyks šį šeštadienį—su 
COURTESY DAY Penktadienį pirm to.

MAY DAY KAINOS
yra žemiausios Meto Kainos

niekad nenuėjom nuo originalių prin-
nustatytų pirmutinę MAY DAY —

Mes 
cipų 
“Pardųpti sezonines ir reikalingas prekes 
žemiausia meto kaina”. Ir tas visada bus 
musų vadovaujamas principas — šiai MAY 
DAY1 ir ateities MAY DAY. Mes esame 
pasiruošę aptarnauti tūkstančius kurie at
vyks čia Penktadienį — COURTESY DAY; 
taip pat esam pilniausia pasiruošę milži
niškoms minioms kurie pribus šeštadienį, 
MAY DAY.

Kitur Niekur Neparduos Pigiau
Žinomų priežasčių delei nekurios krautuves 
bandys parduoti pigiau nekurias MAY DAY 
prekes.
ATMINKIT — Jei kurios mųsų skelbiamos 
MAY DAY prekės kitur butų garsinama pi
giau, čia jas galėsit gauti dar PIGIAU, ne
žiūrint MUSŲ paduotų kainų.

Balandžio 5 d.

® SPECIALE PARKING VIETA
Musų Patron’s Garažius—Lakeside ir On
tario—bus atdaras nuo 8 ryto. Priedinės 
vietos automobiliams parūpinta prie Šiaur
rytinio kampo Lakeside ir E. Sth st. Dy
kai Bušai atveš jus į krautuvę ir atgal abi 
dienas, Courtesy Day ir May Day.

o EKSTRA DAUGIAU KARŲ
Specialiu susitarimu su Cleveland Railway 
Company, bus leidžiama daugiau gatveka- 
rių į miestą šeštadienį—pakankamai karų 
visiems nuvažiuoti į miestą.

©EKSTRA PATARNAUTOJU
Suvirš 8000 patarnautojui bus čia jums pa
sitarnauti. Dideli departmental, platus ta
kai, pakankamai keltuvų ir eskalatorių— 
prisidės prie jūsų apsipirkimo patogumo.

Paštu, Telefonu arba C. O. D.
Užsakymai Nepriimami

Eagle Stamp Vouchers Iškeičiami per 
May Day arba kurią kitą dieną vėliau.

Visi Viršutiniai ir Skiepo Departmental Apimti Šituo Išpardavimu

THE MAY COMPANY

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

KRAUTUVĖ DABAR TURI AIR CONDITIONING JŪSŲ PATOGUMUI

Krautuvės valandos Penktadienį ę ryto iki vakare, šeštadienį nuo Q ryto iki va.

Italian seamen give the fascist salute from the deck of a U. S. troop 
transport, the “Leonard Wood,” on arrival in New York, after being 
taken off the steamship Conte Biancomo, luxury liner of Italy, which 
was’taken over by the United States at Panama. U. S. troops are guard
ing the prisoners.

Italai jūreiviai atlieka fašistišką saliutavimą nuo S. V. ka
reivių transporto, atgabenti į New Yorką nuo Italų pasažierinio 
laivo, kuris Pąnamoj pąimtąs į S. V. globą.

SOVIETŲ Rusijoje išleista 
įstatymas pągal kurį kolhozai 
turi privalomąi per metus pri- 
statyti vąlstybei tam tikrą 
kiaušinių skaičių. Kolei kiau
šiniai nebus pristatyti valdžiai 
(komisarams) tol nebus gali
ma jų pardavinėti į šalį. Kaį

Lietuvoje bus įvesta kolhozai 
tas įstatymas įsigalios ir Lie
tuvos teritorijoje.

©SENIAUSIAS žmogus šio
je šalyje buvo rastas Chicagoje 
pereitų metų gyventojų sura
šymo metu. Jisai paeina iš 
Egipto, turi 128 metus amž.

Clevelande yra gana daug 
musų businčio garbingo svečio 
pono Prezidento Smetonos pa
rapijonų. Yra net žmonių pa
einančių iš to paties. kaimo, kur 
gimė Prezidentas Smetona.

Antanas Smetona paeina iš 
Užulėnio kaimo, Taujėnų vale., 
Ukmergės apskričio.

Taipgi čia gyvena dikčiai 
Lietuvių kurie pažinojo ir po
nios Smetonienės bei p. Tube- 
lienės tėvus ir jas pačias. Pa- 
veizdan, vaistininkas C. Pakel- 
tis gerai pažinojo Chodakaus- 
kus, kurie nuomavo iš grafo , 
Karpiaus Gavenonių dvarą ir 
jąme gyveno. Tai yra Pašvi
tinio parapijoje, Panevėžio ap. 
Iš tos parapijos yra ir daugiau 
Lietuvių gyvenančių Clevelan
de.

9 t

Ąpie Prez. Smetoną ir apie 
p. Tufcelienę tilps straipsniai 
kitame Dirvos numeryje.

Daugelis šių parapijonų jau 
ųžsisakp tikietus į Prezidento 
Banketą,

Į

I

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
Jaukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirvą” 

lankys jus ištisą pusmetį.

LISABONA,
Šiądien American Export Lines 
laivu “EXCAMBION” į New 
Yorką išplaukė su šeima Lietu
vos Karo Attache Berlyne Gcn. 
štabo pulkininkas Kazys Gri
nius. Tikimasi, kad jis New 
Yorke bus apie Balandžio 15 d.

Patogiausia įvairių 
Novelty ir Dovanėlių 

parduotuvė
Reikmenys vestuvėms ir 

kitokiems “shower”. 
Motinos Dienai, .etc.

NOVELTY & GIFT 
SHOPPE

7307 Wade Park Ave.

MONUMENTAI
Prieinama kaina padirbami 

visokioms kapinėms.
James Broggini & Bros.

6822-21 Woodland Ave.
HEnd. 0920. Cleveland, O.

GERAS VYNAS
Geriausi vietiniai ir impor

tuoti vynai, šioj Wine Shoppe, 
Parduo

dam pints ir galionais. Visoks 
alus. Pristatom sulyg pareika
lavimo į vietą alų ir vyną.

1G204 Superior avė.

PARSIDUODA GROSERNĖ
Cash grosernė su vienos šeimos 
namu, nėra kompeticijos. Par- 
siduos įmokant $1,600. Vieta 
7427 Park avė., važiuoti E. 55 
st. through karu. (16)

ir

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

Pamatymui dykai.

193 Grand
Brooklyn,

Street
N. Y.

POLICIJOS APSAUGA TAIP ARTI
KAIP PATS TELEFONAS

greitumas radio ir telefono komunika
cijos atneša apsaugą gyvasties ir 

turto Į jūsų namus per kelias minutas, ne
žiūrint kurioje dalyje Clevelando jus gy
venat. Policijos šaukimas nelaimėje jū
sų telefonu pasiekęs stotį tuoj perduoda
mas trumpų bangų radio policijos veži
mui esančiam jūsų kaimynystėje, ir pagal
ba jau vyksta veik tuoj kaip tik užkabi
nai telefoną.
Justi telefonas parūpina šią svarbią pa
galbą jūsų šeimai 24 valandas dienoje ir 
prie to jus nuolat turit smagumą ir pato
gumą atliekant juomi savo kasdieninius 
draugiškus ir šeimyniškus reikalus. .

THE OHIO BELL TELEPHONE C O. Oją
TUNE IN "THE TELEPHON E HOUR" EVERY MONDAY 8 P. M. WTAM, WLW AND WSPD

Skani Lietuviška Duona'
NEW DEAL 
BAKERY

PR. KUNCAIT1S
Savininkas ir Kepėjas

Telefonas WAshington 3227

balta Duona, visokį Pyragaičiai, PyragaiSkani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

J3T VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę. ,



Chicago® Liet. Jaunimo Baletas Didžiausia šio meto Fra-

me vakare patirsit Kaip, Kur ir Kada Galėsit Matyt Lietuvos Prezidentą

TIKIETAI DABAR
GAUNAM! PO 4G'

Nereikia daug kalbėti, tik at- 
siverskit šio numerio 6-tą pus
lapį ir pažiūrėkit kokį nuosiabų, 
žavėjantį programą išpildys 
ši garsi Vytauto Beliajaus va
dovaujama jaunų Chicagos Lie
tuvių šokikų grupė, s Jie atsi
veža savo šokikus, muzikantus 
ir dainininkus.

P-Ie Helen Pechukaitis, 
žinoma Chicagietė daininin

kė ir pianistė, dainuos šia
me koncerte, prie Vytauto 

Beliajaus šokių grupės.
Ji kartu su kitais šokikais 

vyksta į Washingtona.

Svarbu todėl kad įsigytumet 
sau papiginta kuiną tikietus iš- 
anksto. I -

Paveizdan, 50(fctikietai dabdr
gaunami -tvu.' ".

75c tikietai — po 60c.
$1.00 tikietai t — po 75c.

Tikietai gaunami Dirvoje ir pas 
kai kuriuos kitus asmenis.

Vaikams su tėvais įžanga ne
mokamai. -

Programo pradžia lygiai 6 
vai. Publika prašoma nevėluo
ti, nes negaus vietų sėsti ir ne
matys programo pradžios. ,

Programą išpildys tiktai sve
čiai'. Chicagiečiai.

Pirmutinė programo dalis 
užpildyta įvairais šokiais, ku
riuos atliks Vytauto Beliajaus 
išlavinti Lietuviai jaunuoliai.

Po to seks visas tuzinas gra
žiausių
visokiais paįvairinimais.

Vytautas Beliajus yra pra
garsėjęs ir aukštai įvertinamas 
Amerikos spaudos. Jo grupės 
metinis važiavimas į Washing
ton jau yra liudymas kaip tie 
Lietuviai šokikai tinkami tam 
menui kurį jie atstovauja.

APIE PREZ. SMETONĄ

Lietuviškų šokių, su

Youth’s Forum
PHONE: ENd.cott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND, OHIO ■]
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fetmi as Second-Class matter Decem- 
6th, 1915, at the C'eveland Postoffice
under the Act of March 3, 1879.

James Roosevelt, the President’s 
eldest son, and Romelle Schneider 
are shown applying for their mar
riage license at the Los Angeles 
marriage license bureau.

DARBAII

BDARBINLNKŲ ŽINIOSg

Another Reminder

Tobeliene kaifcšs Penkl. Bal. 25 Introducing Ant- Smetona, President of Lithuania
Ateikit Išgirsti Kalbą Žymios Viešnios kitą Penk

tadieni, Lietuvių Salėje, nuo 8 vai. vakare
I he Great Lithuanian Statesman

to Visit Cleveland April 29-30

TOURNAMENT BEGINS APRIL 19TH

KUR GAUTI PRE
ZIDENTO BANKE

TO TIKSĖTUS

Jadvyga Tubelienė pilnai p 
sitaisė ir 
dą Balandžio 22 d. 
tuvių salėje viešose prakalbo
se penktadienio vakare, ir Dir
vos parengime sekmadienį.

atvyksta į Clevelan-
Kalbės TLie-

The Only President of 
the Baltic States 
to Escape Death

Tikietai Lietuvos Respubli
kos Prezidentui ir poniai Sme
tonienei pag rbti banketui jau 
pradėti parduoti.

koks didelis Clcve- 
susidomėjimas tais

I ra: įrodė 
landiečių 
garbingais svečiais kad vos tik 
spėjus tikietus iš spaudos iš
leisti jau apie šimtas tikietų 
išsipardavė pirm negu paskel
bta apie tai.
• Lietuvos Prezidento Priėmi
mo Komitetas, sudarytas tokia 
pat tvarka kaip buvo sudary
ta komitetai New Yorke ir Chi- 
cagoje, kur dalyvavo patys 
Lietuvos Konsulai, šiomis die
nomis išsiuntinėjo žinomiems 
patriotams Lietuviams pakvie
timus į banketą. Tikietai va
karienei yra tik po $2.25. Va
kariene bus puikiame viešbuty
je, Wade Park Manor, 1890 E. 
107 St., prie pat parko.

Vakarienei rezervacijas pa
daryti ir tikietus įsigyti sku
biai kreipkitės į Dirvos Redak
ciją, 6820 Superior Ave., tele
fonas ENd. 4486, arba:

P. P. Muliolis, 6606 Superior 
avė., ENd. 2929.

Kreipkitės šį šeštadienį, už- 
sitikrinimui sau vietų.

Tikietus gausit ir pas' komi
sijos narius.

Išsiuntinėtų pakvietimų 
galima perduoti kitiems, 
jie visi suregistruoti.

Paskutinė tikietų įsigijimo 
diena bus Bal. 26.

v Komisija.

Jadvyga Tubelienė
Kali?ės Lietuvių Salėje penkta
dienio vakare, Bal. 25, 8

r sekmadieni, Bal. 27, 6

val.

val.
ne
nes

SLA. Naujų Narių Pri
ėmimo Vakarėlis

Šio šeštadienio vakare, 
7:00 vai., Lietuvių salėje 
smagi vakarienė ir šokiai 
ėmimo naujų SLA. narių 
kuopą proga. Rengia šios 
pos komisija. Įžanga 75c 
tai. Užkviečia

nuo 
bus 
pri-

i 14 
kuo- 
ypa-

Komisija.

ir
36 
šį 
d.,

smagus Moterų 
kuopos vakaras 
sekmadienį, Ba- 
naujos parapijos 

Neff Road. Pro-

Daugybė Clevelandiečių ku
rie neišgali bankete dalyvauti 
norėtų matyti ir girdėti Lietu
vos Respublikos Prezidentą A. 
Smetoną kalbant, kiti patys as
meniškai su juo pasisveikinti 
ir pasikalbėti,

Atsilankykit į šį parengimą, 
girdėsit visus, paaiškinimus ir 
nurodymus.

Po programo bus šokiai išti
są1 vakarą, šokikams įžanga 
25c. Al. Nemanis ir jo orkes
tras grieš šokiams.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
36 KP. VAKARAS 

BALANDŽIO 20 
Naujoje Parapijoje 

Didelis 
Sąjungos 
rengiamas 
landžio 20
salėje, 18822 
gramo pradžia 6 vai. vakare.

Tai yra pirmas sekmadienis 
po Velykų, kai visi nori pasi
linksminti. Programas bus la
bai įvairus, su veikalu “Pakly
dėliai”, kurį atliks žinomi sce
nes mėgėjai; muzikalė dalis ir
gi bus išpildyta jūsų mėgiamų 
dainininkų ir dainininkų, jau 
ne kartą atsižymėjusių Lietu
vių publikoje.

Po programo bus šokiai prie 
smagios muzikos.

Moterų Sąjungos 36-ta kuo
pa-pelną skiria naujai parapi
jai, kuriai reikalinga visų pa
rama. Atsilankykit patys ir 
pasikvieskit savo draugus pa- 
baliavoti. Komisija.

Žuvo jau 48 Žmones
Trafiko nelaimės Clevelande 

šymet lenkia pereitus metus. 
Iki pirmadienio, nuo metų pra
džios jau užmušta arba užsi
mušė automobiliais 48, arba 14 
daugiau negu per tiek pat 
ko pernai.

lai-

VELYKOS šymet buvo 
paprastai šiltos — temperatū
ra pakilo iki 85 laipsnių. Toks 
šiltas vasariškas oras pasilai
kė kelias dienas.

Pereitą metą Velykos, kurios 
buvo Kovo 24, pasitaikė labai 
šaltos, temperatūra buvo nu
kritus iki 9 virš zero, 
buna taip šaltos kaip 
bet dar rečiau taip 
kaip buvo šymet.

ne-

Retai 
pernai, 
karštos

• MIESTO valdyba raginama 
pradėti rūpintis pinigais sta
tydinimui kito gretimo kelio 
ežero pakraščiu tarp E. 9 ir E. 

’72 st., kas sudarytų dviejų ei
lių žymiai platesnį kelią važia
vimui paežerių nesiekiant mie
sto.

• APSIVALYMO SAVAITĖ 
Clevelande šymet bus nuo Ba
landžio 28 iki Gegužės 3. Vi
si namų, skiepų užkampiai ir 
kiemai privalo būti apvalyti ir 
visos išmatos, sąšlavos,' dėžės, 
bonkos sukrautos į baksus iš
vežimui. Taipgi kiek galima 
reikia apsimaliavotl senas už- 
■- >tas tvoras, namus, laiptus 
ir 11.

POLICIJOS ATSIŠAU
KIMAS Į TĖVUS ■

Trafiko nelaimės liečiančios 
mokyklos amžiaus vaikus per
eitų kelių metų bėgiu žymiai 
sumažėjo. Tas paeina delei 
labai nuosaikaus vaikų moki
nimo programo apie saugumą 
mokyklose. Mes prašome vai
kų tėvus kooperuoti su moky
klų programų prisilaikant tra
fiko įstatymų ir saugumo tai
syklių tuomi parodant vaikams 
pavyzdį.

Savo netvarkiu '-pasielgimu 
nenaikinkim tą ką vaikai mo
kinami. Atminkit kad šiądien 
Suaugusieji yra didžiausia tra
fiko problema: suaugusių už
mušama automobiliais t’ ‘ 
negu vaikų.

daugiau

A. L. Piliečių Klubas 
vėl Pralinksmėjo

Po ilgos gavėnios ir Velykų 
šventės jūsų Klube vėl prasi
deda pasilinksminimo ir laiko 
praleidimo sueigos penktadie
nio vakarais, su gera muzika 
šokiams ir penkiomis žalpusė- 
mis tiems kurie klube dalyvaus 
ir bus giliukingij Tat prašo
me nepamiršti ateiti ir atsi
vesti savo draugus.

Jūsų klube tiklas alaus bei 
degtinės pilnos mieros, alus at
šaldomas su “inner cooling sy
stem”.

P. P. JMuliolis, Prez.

f'metcna’s Part in the Resur
rection of Lithuania

ANTANAS SMETONA, President 
of the Republic of Lithuania, came 
into power for the second time in 
the short life of Lithuania, when in 
December, 1926, the officers of the 
Lithuanian army in a bloodless coup 
overthrew tl>e government that was 
too lenient with the non-Lithuanian 
element and when there were already 
s’gns of a communistic trend to in
vite the Russian Soviet invasion in
to Lithuania at that time. The 
Moscow government had the same 

1 scheme then as was executed in 
i June of 1940, with the sanction of 
Herr Hiller.

After the coup Mr. Smetona was 
invited to take up the helm of the 
government for the second time. 
He was duly invested with the office 
of president with all the formalities 
of the Lithuanian National Congress.

His activities for the liberation of 
Lithuanian from Russian domina
tion which had lasted from the year 
1795 to 1917, began from his early 
youth up to the time of proclaiming 
Lithuania’s Independence, in Vilnius, 
on February, 16, 1918, led to his 
election as the first president of 
Lithuania, by the Lithuanian Natio
nal Council, on April 4, 1919.

On May 15, 1920, when the Repub
lic of Lithuania was on its feet, the 
constitutional Congress of Lithuania 
electer as President Mr. Aleksan
dras Stulginskas, of the Catholic 
faction. After serving six years, 
Mr. Stulginskas was followed by 
Dr. Kazys Grinius, of the leftist 
faction.. But his term of presi
dency was short lived because his 
faction was in minority and in or
der to keep the government in their 
hands this minority had to make 
various combinations with the non
Lithuanian element, such as the 
Poles, Gertnans, Jews, and Rus
sians, whose members of Congress 
promised support to the minority 
party for various privileges which 
were granted them. These privi
leges were, the establishment and 
upkeep of Polish, Jewish, German 
and other jipn-Lithuanian schools in 
Lithuania by the government and 
the granting of other privileges, all 
of which were insulting to the Lith
uanians. Adding insult to injury, 
the radicals also were granted the 
liberty of demonstrating in the capi
tal of Lithuania and elsewhere with 
their communistic emblems; the bold
er of these 'were already knocking 
off the hats of Lithuania’s generals, 
for not saluting the red flag! This 
occurence, combined with other dan
gerous activities of the non-Lith
uanian element, having all the free
dom under the too lenient govern
ment, became unbearable to the loy
al young Lithuanian army officers 
and an army coup against the gov
ernment • followed.

Prof. Augustinas Voldemaras set 
up the nationalistic government as 
prime minister himself and Antanas 
Smetona was offered the presidency.

Journalist and Leader
Antanas Smetona, the son of an 

obscure farmer, was born on August 
10, 1874, in the village of Užulėnis, 
parish of Taujėnai, county of Uk
mergė. He received his education 
-in Russian schools, as the Lithuanian 
language and Lithuanian schools were 
all prohibited by the Russian gov
ernment from 1864 to 1904, up un
til the Russian ( revolution and the 
Russo-Japanese 'war.

Smetona graduated from the Uni
versity of St. Petersburg, in ' 1902 
with a law degree. Being a true 
son of the Lithuanian soil, he lov
ed his fatherland and i.ts people. 
Together with his Russian educa
tion, he gathered his Lithuanian 
historical facts and information all 
from whatever sources available, he 
then began to rise to Lithuanian 
leadership. During his high school 
years and later in university stu
dies, he became a leader among 
other Lithuanian students and intel
lectuals for the Lithuanian cause. 
The Russian government persecut
ed him; twice he was expelled from 
the university, later he was impris
oned and finally exiled from St. 
Petersburg to Vilnius for a term, 
just to keep him away from the 
Lithudnians in St. Petersburg. But 
this gave him the opportunity to 
acquaint and endear himself with 
the' ancient, historical capital of 
Lithuania, where his real activities 
as a leader followed.

Although his early calling was in 
the field of law, he nevertheless
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Cleveland and near-bv town Lith
uanians are being especially honor
ed this month. On April 30th they 
will turnout to pay tribute to the 
beloved President of Lithuania, the 
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“prepare ye the way” for the coni
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R* n statesman and liberator. 
Wade Park Manor is to be 
scene of the banquet, tickets 
sold be reservation only — no 
ervations will be made after 
April 26th. 
any city in which 
visited is $2.25. 
out-of-town folks 
tend the banquet, 
be admitted to the hall where vari
ous speeches and audiences will be 
made. Tickets for the banquet and 
for the later formalities are now 
available at the Dirva office or 
the office of P. P. Muliolis.

The fourth annual Lithuanian Na
tional tournament, will get under
way tomorrow afternoon with four
teen teams entered.

Ten teams that participated in 
last year’s tourney are oming back 
with an addition of four new en
tries.

A great series is expected, as all 
teams coining into the tourney are 
champions or runners-up in their 
home districts. The regular tourna
ment jamboree will be held in Du
quesne on Saturday nite, with the 
presentation of trophies taking place 
also in Duquesne at the farewell 
dance, Sunday nite.

Cleveland colors will be worn by 
E. Mažeika, P. Miller, Joe Dubix, 
John Malokas, E. Barzdaitis, E. Ša
kenis, Topy Paskevice, Dr. Vito Ku
bilius, S. Minotas, B. Višnauskas, J. 
Sliokaitis, • and the boys hope to 
bring back the 1941 title to Cleve
land.

Third National Bowling 
Tournament Starts

Local bawling teams will start 
the third Lithuanian National tour
nament on its way at Coventry Rec
reation Center tomorrow.
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answered another higher calling 
the call to sacrifice all 
fatherland’s freedom. He 
fered good positions as an 
in Russia, but he never
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the practice, instead he accepted the 
position of cleark in a bank in his 
favorite city, Vilnius, where he 
could be near his people, to lead 
them in the struggle for the resur
rection of Lithuania. In Vilnius he 
at once became a leader. As soon 
as the prohibition of the Lithuanian 
press rights were lifted, Smetona 
took to journalism and with other 
Lithuanian intellectuals founded and 
edited two of the most significant 
Lithuanian publications.
magazine' named 
newspaper, “Viltis 
he became 
Lithuanian

Some of 
ing writings are published and they 
comprise five large volumes.

The Day Has Come!
The World War and President 

WilSbn’s Proclamation of the rights 
of small oppressed countries for 
self determination brought new and 
high hopes to Smetona and his 
co-workers. Although the battles 
between the German and Russian 
armies raged back and forth over 
all of Lithuanian territory from the 
year 1915 to 1917, with the final 
result of German occupation of Lith
uania, they found ways and means 
to carry on their activities even 
under the German occupation.

A conference of Lithuanian na
tional leaders was called in Vilnius 
and the Lithuanian National Coun
cil was established, with Antanas 
Smetona at its head. This Council 
wiggled thru all the obstructions 
the Germans were able to throw 
in their way, and nine months before 
the defeat of Germany, the Council 
proclaimed Lithuania’s Independence 
on the 16th day of February, 1918. 
Antanas Smetona was one of the 
twenty members of the Council whose 
signatures apeared on the Procla
mation of Independence. His co
worker, Dr. Jonas Basanavičius, 
whose monument now stands /in the 
Lithuanian Cultural Garden in Cle
veland, was also a member of the 
Council and the historical document 
contains his signature as well.

This Lithuanian National Council, 
whose activities were' under strict 
German supervision, nevertheless had 
found a way to do the most good for 
the Lithuanian cause. Here into the 
picture enters another well known 
personage, Mrs. Jadvyga Tūbelis, 
who is also a refugee from the 
present Russian occupation and will 
visit Cleveland shortly. The Coun
cil directed her to Berlin where 
she was editor of a bulletin publish
ed in the German language spread
ing Lithuanian propaganda, with the 
intention of gaining favors for the 
Lithuanian cause. Mrs. Tūbelis is 
also a graduate of the University 
of St. Petersburg, majoring in philo
sophy and history. She is a sister 
to the president’s wife and one of 
the most outstanding women leaders 
of Lithuania. Her husband, who 
died in 1938. was prime minister 
in president Smetona’s cabinet sup
planting Prof. Voldemaras.

for 
was

One was a 
“Vairas”, and a 
’ (Hope). Later 

editor of several other 
publications.
Mr. Smetona’s outstand-

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

Joe Prokop Shifted
NOTRE DAME, Ind. — Joe Pro

kop, Cleveland speedster who has 
been a third and fourth string right 
half-back for two seasons, has been 
shifted to fullback by Head Coach, 
Frank Leahy of Notre Dame. Pro
kop’s fine running from the full
back position was the sensation ,of 
the first two weeks of drills and he 
has been placed on the first team. 
Last year’s fullback, Captain Milt 
Piepul, is to graduate this year.

Dine and Dance
The Young Matron’s Altar Society 

of Our Lady of Perpetual Help are 
sponsoring a supper and a dance for 
all those who care to enjoy them
selves. They have engaged a~ trowfi"

I Sidney Hillman, Ameri- 
I arikos ginklavimo pro- 
j fikcijos programo komisi- 
’ naiys, Senate padarė 
Įjireiskimą, “mes einam 

Iresni santikiavimą darb- 
ririnių su darbdaxriais”' 
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J ii J i C U <1 ILS Wily Č11UUI1U ■ . • . > • ,
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notables of India and China always ]Kinkų testreikavo visoj ša- 
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In the heat of all the Lithuanian , 
activities now taking place we just Į 
want to issue this reminder — j 
DON’T FAIL TO SEE VYTAUTAS! 
BELIAJUS and HIS TROUPE on I 
SUNDAY, APRIL 27th at the 
LITHUANIAN HALL!

Surely you haven’t forgotten about] 
this date. Don’t you remember?] 
It’s the dance troupe that has prac-] 
tically danced its way around the! 
world. T 
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also new folk
Why say, they present dances' 

that date back to the time of the į 
Pharaohs, Oriental, Indian, Mexican,] 
Lithuanian, Jewish, etc., and the! 
greatest novelty of this group of

; dancersis that it is a Lith-J 
• roup, Įfr. j

; right down to the shoe j
This event will be held j 

at the Lithuanian Hall, where the

Rumba Orchestra and are preparing Rpliniii 
the best of foodstuffs for your en- shine boy. f in mnnt nvtzl r>r> -X..'Ti .
be held at the Parish Hall on Sun- overhead cost permits the tickets 
/Inv dnril « 4- 44 Tl TV T n - - . ___ . _. 3

tertainment and ^satisfaction. It will 

day, April 27th at 6 P. M., alffor 
the very reasonable admission price 
of 50c. Bring your food and f 
hungry friends.

price į 
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to be sold for $1.00, 75c, and 50c.i
Advance ticket sale: 50c — at 40c;j 

75c — at 60c.; $1.00 — at 75c. 0b-; 
tainable at Dirva’s, 6820 Superior avl

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue / ENd. 1763
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Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

PUOŠTIDABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI
= SAVO LANGUS SU
= Naujais Shades ir Venetian Blinds i

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina. E

I STATE WINDOW SHADES i
Ė HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. =
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COTHE KRAMER & REICH
NAUJOS PAVASARINĖS
Skrybėlės *

Didžiausias pasirinkimas Naujų PavasariniųAA__ 2 * " ’ J Skrybėlių vi-,
su vėliausių spalvų ir pavidalų, VYRAMS, VAIKINAMS

NAUJI PAVASARINIAI
Kaklaraiščiai

Vėliausių spalvų ir marginių
Rankų darbo, tvirtos,
Vilnos mišinių 2 už $1.25

Sveteriai
Vyrams Vilnoniai Sveteriai 1*95
Uzsimaunadi,Įvairių spalvų

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

1^'yiZ’ A I GREEN STAMPSL/ I Sv/AI £ja gaiit iškeisti savo Stamp Books.

Geri Marškiniai
Balti arba margai, sanforizuoti 
Stiprus, gerai nešiojasi.

Apatinukai
Gražių broadcloth spalvų 2^c 
Su Gripper užsegimu.

Daugiau perkant 4 už $1.00
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VYRAMS GRAŽIOS MARGOS
Kojinės

Visokių spalvų 3 už 50' 
Gero darbo, tvirtos

su kožnu pirkiniu. DYKAI

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais
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