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AGITATORIAMS atvykus į 
Papilio valsčių, Biržų apskri
tyje, kaip rašo Tiesa, varyti Į 
susovietintus kooperatyvus, vi
somis pusėmis valstiečiai sta
čiai sakę: “Ką, ar vėl atvykot 
mus monyti?”

nu- 
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JENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktoh 
VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI 

larvojimui leidžiama naudotis nemokam 

AN1AN FUNERAL HOME
Avenue

KAUNO raudonoji Tiesa ra
šo kad priew Baisogalos dvaro, 
kuris anksčiau priklausė Ko
marui, esąs prijungtas ir vie
tos klebono ūkis. Iš visų nu
savintų ūkių sudaryta sovie
tinis baudžiavos dvaras, iš 900 
hektarų.

/DRAUGAS’ PALECKIS iš
leido du naujus ukazus, kurie 
neturi reikšmės. Pagal juos, 
Kauno ir Vilniaus miestai pa
dalinti rajonais. Vilniaus mie
sto rajonai gavo tokius pavadi
nimus: Lenino, Stalino, Dzer
žinskio ir Tarybų. Kauno ra
jonai pavadinti: Lenino, Stali
no ir Požėlos.

VYRAMS GRAŽIOS

Kojinės
Visokių spalvų J •* 

Gero darbo, tvirtos 

su kožnu pirkiniu. HV
Qfnmn R Antra "

ASARINIAI

aisčiai
marginių 
rtos,

2 už $1.25

IŠ KANADOS belaisvių 
stovyklos išbėgo 28 Vokie
čiai nelaisviai, atgabenti iš 
Anglijos. Devynis jų 
gavo.

shine boy. This eraiffli 
at the Lithuanian M, iteil 
overhead cost permits the 
to be sold for $1.00, 75c, ui

Advance ticket sale: 50c -I 
75c — at 60c.; $1.00 -atik 
tainable at Dirva’s, 6820 Sme
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is Shades ir Venetian Blinds
gę Lietuviams patarnauti prieinama kais*-

E WINDOW SHADES
• 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, f
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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Reikalauja Pradėti An
glies Darbus

18 užmušta. Ispanijoje, 
angliakasykloje ištikus di
deliam sprogimui 18 darbi
ninkų užmušta, daug kitų 
sužeista.
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Another Rėminiai

In the heat of all the Li 
activities now taking place n 
want to issue this remiate | 
DON’T FAIL TO SEE VH 
BELIAJUS and HIS TROUK 
SUNDAY, APRIL 27th tif 
LITHUANIAN HALL!

Surely you haven’t forgotte 
this date. Don’t you 
It’s the dance troupe that te 
tically danced its way ante 
world. Danced in the White 
during a festival and rata 
with first prize. Danced beta 
notables of India and China 
returning with more acelaia 
also new folk 'a.ice:.

Why say, they present 
that date back to the tine 

' Pharaohs, Oriental, Indian, 
! Lithuanian, Jewish, etc., ui 
‘ greatest novelty of this 

ftrreous daneera i^thatjtj 
TūaniąT. group, fntria
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P. M., all for 
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food and dance

KRAMER & REICH CO.
I PAVASARINĖS 

ybelės \ 
įsirinkimas Naujų Pavasarinių Skrybėlę 
spalvų ir pavidalų, VYRAMS, VAIKINAI

Geri Marškini>*
Balti arba maręi, sanforitf' 

Stiprus, gerai nešiojasi.

Apatinukai
Gražių broadcloth spalvų 

Su Gripper užsegimu.
Daugiau perkant 4 ®°

;riai 
Sveteriai 1’95 
ų spalvų 

nes 
irbui 1.69 
as.

iki $3.45 

ireen stamps
Čia galit iškeisti savo Stamp Books. •“

KRAMER & REICH M
perior Ave Atdara Vak
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The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland
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DIRVA (THE FIELD') 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Išleidžia Penktadieniais Clevelande
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

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

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Vokiečiai Baigia \Užimti Graikiją
BRITŲ KARIUOMENĖ APLEIDŽIA SA

LAS; GRAIKAI PASIDAVĖ

S. V. GELBĖS ANG
LIJAI IKI GALO

Prez. Roosevelt pareika
lavo kad minkštos anglies 
kasyklos, kurių darbinin
kai streikuoja, atidarytų 
kasyklas ir pradėtų darbą 
šalies saugumo interesų dė
lei. Kasyklų operatoriai ir 
unijos viršininkai pažadėjo 
duoti atsakymą.

Sidney Hillman, Ameri- 
merikos ginklavimo pro
dukcijos programo komisi
jos narys, Senate padarė 
pareiškimą, “mes einam į 
geresnį santikiavimą darb- 
davinių su darbdaviais”.

Keli dideli streikai bai
gėsi, taigi pereitos savaitės 
pabaigoje vos 15,000 darbi
ninkų testreikavo visoj ša
lyje, kurie dirba prie gink
lavimo darbų.

ANGLIJOJE atmesta 7 
dienų darbo savaitė, nes 
pasirodė kad visas septy
nias dienas dirbdami be pa- 
silsio darbininkai negali at
likti darbą kaip reikia. Da
bar dirbs 6 dienas ir gaus 
atostogas. Dirbtuvės dir
ba visas 24 valandas išti
sai, darbininkams pasimai-

■ nant kas 8 valandos.

BELGIJOJE sustreikavo 
angliakasiai, reikalaudami 
daugiau maisto. Jiems be 
to buvo numažinta ir al
gos. Maisto padidinta, bet 
Vokiečiai nubaudė streike- 
rius po 2 markėmis dienai 
už streikavimą.

Kelia algas. Clevelande, 
Swift and Co. pakėlė savo 
darbininkams algas 8 nuoš.

Prieš savaitę pakelta al
gos 7,500 Aluminum Co. of 
America darbininkų.

PRANAŠAUJA BADĄ. 
Lloyd George, senas Britų 
diplomatas, sako kad Ang
lijos maisto klausimas da
bartiniu laiku yra rimtes
nis negu buvo 1917 m. pa
vasari. Jis sako, pereita
me kare Vokiečiai buvo nu
galėti del to kad jiems pri
truko maisto. Sako, Ang
lijai reikia žiūrėti kad ne
atsitiktų tas kas atsitiko 

i Vokiečiams.
S. V. kariuomenė pasie

kė jau 1,200,000 vyrų skai
čių.

FLU Amerikoje siaučia. 
Pastarų dienų surinktos 
žinios rodo pei‘ per 10 pir
mutinių šių metų savaičių 
apie 20 milijonų žmonių 
buvo paliesti influenzos. 
Šios žinios apima tik tuos 
atsitikimus kur buvo kreip- 

/ tąsi Į gydytojus.

Berlinas, Bal. 23. — Vokiečių karo vadov^ė prane
ša kad Graikija jau veik visiškai užkariauta, Graikų ar
mijos apie 300,000 vyrų pasidavę, ir sunaikinta Britų 
užpakalinės eilės prie Thermopylae, paskutinio Graikų 
atsispyrimo punkto pakeliui į sostinę Atėnus.

Vokiečių lėktuvai smarkiai puldinėja Atėnų apielin- 
kes, bet pačios sostinės nekliudo. Kariaujant prieš An
glus Vokiečiai sako nuskandinę apie 152,000 tonų Ang
lų laivų Graikijos vandenuose. Vokiečiai deda pastan
gas užkirsti visus kelius Anglų kariuomenėms pasiša
linti iš Graikijos.

Graikams paduota pasidavimo sąlygos: Graikų ka
riuomenės pasitraukia iš Albanijos ir užleidžia ją Ita
lams. Graikiją ginančios kariuomenės pasiduoda Vo
kiečiams ir Italams beišlyginai. Graikai turi paliuosuot 
visus Italų suimtus kareivius. Graikijos karininkams 
del jų narsumo karo lauke savo šalį ginant, bus pavely
ta nešioti savo uniformas, visus ženklus ir prie šalies 
nešiojamus kardus.

Balandžio 18 d. visiškai pasidavė Jugoslavija, nu
traukiant karą su Vokiečiais.

Dalis Jugoslavų kariuomenės dar tęsia karą Dal
matijos pakraštyje. Belgrade, Jugoslavijos sostinėje, 
kaip paskutiniai pranešimai sako, Vokiečių oro užpuo
limais išžudė apie 6,000 nekaltų žmonių, miestą sugriau
dami, taip jie visu Įšėlimu puolė Jugoslaviją kai ji ne
sutiko nusileisti. ¥ * ¥

Atėnai. Bal. 24. — Graikijos karalius Jurgis su šei
ma ir vyriausybės nariai apleido sostinę ir išsikėlė Į 
Kreto salą.

Graikai išguldė virš 70,000 Vokiečių1 kareivių ir Į 
200,000 sužeidė, tačiau Vokiečių užsibrėžimas laimėti 
nežiūrint gyvasčių ima viršų. Jei Balkanuose buvo su
vežta 600,000 Vokiečių kariuomenės tai pusė jos jau iš
mušta ir sužeista, liko be reikšmės.

Londonas, Bal. 24. — Neoficialiai pranešama jog 
Vokiečiai pareikalavo Turkiją pavesti jų kontrolei Dar- 
danelius ir Bosforą. Tai išgirdus Maskvos sovietų vy
riausybė pareiškė Bėrimui jog ir Rusija turi pretenzijų 
prie tų vartų Į Juodąsias juras. Rusų žygis tapęs Vo
kiečių atmestas. Su Rusija nebus skaitomasi.

Londone kalbama kad Vokiečių dabartiniams pasi
sekimams prieš Britus didėjant, karas gali Į pora mė
nesių baigtis. Vienatinė viltis Anglams tėra Suv. Val
stijos. Betgi Amerika tuo tarpu nepriduoda Anglams 
ganėtinai pagalbos.

Britų karo laivai ir lėktuvai smarkiai bombardavo 
Italų valdomą Tripoli šiaurinėje Afrikoje, miestą ir 
strateginius punktus žymiai apgadinant.' ¥ ¥

New York, Bal. 23. — Lakūnas Pulk. Lindbergh at
vyko čia kalbėti susirinkime surengtame organizacijos 
kuri nori sulaikyti Ameriką nuo kišimosi Į Europos rei
kalus ir gelbėjimo Anglijai. Kiti kurie šių “taikos” 
skelbėjų planui priešingi sukėlė prie salės riaušes. De- 
sėtkai žmonių sužeista.

NAZI AI daro spaudimą 
gauti perėjimą per Ispani
ją link Britų valdomo Gib
raltaro. Ispanija tuo tarpu 
tam priešinami. Jei Ispa
nija galės išsilaikyti ji ne
žada Vokiečių Įsileisti.

VOKIEČIAI skelbia 
skandinę prie Graikijos 
kraščių penkis pilnai užpil
dytus Britų transportinius 
laivus, kurie traukėsi 
Graikijos.

Jugoslavijoje naziai 
ėmė 244,000 nelaisviu 
lių dienų bėgiu.

su- 
ke-

ki-56 užmušta. Indijoj 
lusiose riaušėse tarp indu- 
sų ir Musulmanų užmušta 
56 asmenys abiejose pubsė- 
se.

KARO reikalų žinovai 
tikrina kad dabar Vokie
čių pradėtas karas prieš 
Graikus ir Britus yra na- 
zių pasikėsinimas dasimuš- 
ti Į Iraką, Maž. Azijoje, už
grobimui Irako aliejų šal
tinių, kuriuos dabar nau
doja Britai. Irakas yra ta 
žemė kur nusakoma buvęs 
bibliškas Rojus.

RUMANIJOJE, sakoma, 
kyląs bruzdėjimas prieš na- 
zius. Del to, sako, Hitle
ris gali ją paimti visai Į sa
vo valdžią, taip kaip pada
rė su Slovakija.

TURKIJA tikisi kad ke
lių savaičių bėgiu Vokie
čiai permes savo blitzkrie- 
gą prieš Turkiją, gal but 
kaipo pirmą žingsni prie 
pasikėsinimo užpulti Sovie
tų Rusiją.

VOKIETIJOJE uždraus
ta vartoti cukrus saldini- 
mui arbatos ir kavos (ka
va yra naminė, iš grudų).

Washington.— Preziden
tas Roosevelt pareiškė kad 
Anglijai bus gelbstima vi
sais budais ir reikmenimis 
kad galėtų karą laimėti.

Jis ragina Amerikos gy
ventojus nepradėti tikėti 
kad jau viskas bus Vokie
čių laimėta jeigu jie užka
riautu Graikijai.

Šiomis dienomis Britani
jai bus pervedama 20 tor
pedinių laivų. Tai yra grei
tieji submarinai.

USA. IR KANADA 
LAIKYSIS IŠVIEN
Hyde Park, N. X. — Ka

nados premjeras King atsi
lankė pas Prez. Roosevel- 
tą aptarimui reikalų ir jie 
abu išleido bendrą pareiš
kimą jog Suv. Valstijos ir 
Kanada naudos visas savo 
bendras pajiegas ir šalti
nius gynimui šiaurinės A- 
merikos ir teikimui reika
lingos pagalbos Britanijai.

------------ f-
Amerika Atsisu
ka nuo RUSIJOS
Po Sovietų Rusijos pasi

rašymo sutarties su Japo
nija, Suv. Valstijų vyriau
sybė nusistatė neigiamai 
prieš Sovietų Rusiją. Ke
lios savaitės atgal bandė 
siekti kokio nors susitari
mo su Rusija.

Maskvos spauda, pateisi
nimui Stalino susirišimo su 
Japonija, skelbia buk An
glija ir Amerika “konspira
vo” Įtraukti Rusiją Į karą 
savo interesų naudai, taigi 
Japonų-Rusų sutartis esąs 
“smūgis” toms šalims.

Pasirodo kad Rusija net 
ir norėdama negali sudary
ti jokios sąjungos su Ame
rika, todėl turi rast patei
sinimą savo padėties. Kas 
Rusijos laukia po to kaip 
Vokiečiai užkariaus 
Europą gali kožnas 
protėti.

Japonų spauda jau 
jog gali būti didelis 
su Japonija, Rusija, Vokie
tija ir Italija vienoje pusė
je, ir Anglija ir Amerika 
kitoje.

AIRIJOJE, per Vokiečių 
oro atakus iki šiol jau žu
vo apie 500 žmonių,, keli 
šimtai kitų sužeista. Vo
kiečiai daro užpuolimus ant 
šiaurinės Airijos, kuri yra 
Anglijos valdžioje.

VOKIEČIAI nori prikal
binti neužimtą Prancūziją 
stoti Į karą prieš Angliją. 
Už tai siūlo Prancūzams 
visokių palengvinimų: pa- 
liuosuos pusę milijono kar
eivių kurie yra ūkių darbi
ninkai ; sumažins pusiau 
mokėjimą išlaikymui Vo
kiečių kariuomenių užim
toje Prancūzijoje, ir tt.

MEKSIKOJE žemės dre
bėjime kuris Įvyko pereitą 
savaitę, žuvo apie 50 žmo
nių, 250 sužeista.

Didžiosios Kanuolės ant U. S. A. Karo Laivo

Scene on the deck of the U. S. S. North Carolina, as the 35,000-ton 
battleship was commissioned six months ahead of schedule. Three of the 
battleship’s nine 16-inch rifles form an impressive backdrop for the 
ceremonies at Brooklyn. N. Y. The North Carolina is the first of 17 
capital ships authorized' under the two-ocean navy program.

Vaizdas ant denio Suv. Valstijų karo laivo North Carolina, 
35,000 tonų didumo, kuris baigtas šeši mėnesiai anksčiau negu 
buvo numatyta. Vaizde matyti trys iš devynių to laivo didžių
jų kanuolių laike-ceremoiiijų Brooklyne. šis laivas yra pirmu
tinis iš 17-kos didžiųjų karo laivų ruošiamų dviejų okeanų ka
ro laivyno programų.

LIETUVOS
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Washington, Bal. 22. — 
Suv. Valstijų iždo depart- 
mentas rūpinasi sukėlimu 
dar $3,422,000,000, kurių 
truks sekančio meto biud
žetui. Kalba apie uždėji
mą didesnių taksų nuo in- 
eigų ir pakėlimą taksų ant 
tam tikrų kitų dalykų ku
rie nesiskaito tiesioginės 
gyvenimo reikmenys.

LIETUVA VALDO
MA IŠ MASKVOS

KOMISARAI Lietuvoje per 
savo organą skundžiasi kad 
darbininkų nesiseka prirakinti 
prie darbavietės, kaip to rei
kalauja maskoliški baudžiavos 
įstatymai. Pav. Kauno meta
lo fabriko Neris vienas moki
nys, gaudavęs atlyginimą pa
gal trečią kategoriją, perbėgęs 
dirbti į kitą dirbtuvę, kur gau
dąs aukštUbift ’kategorijos 
atlyginimą. Kiti darbininkai 
taip pat pereina į kitas vietas 
dirbti, nepasiklausę draugų ko
misarų. Bet tas bus tuoj su
stabdyta.

HOOVER, buvęs prezi
dentas, kuris vėl darbuoja
si karo nukentėjusių Euro
poje šelpimo aprūpinimu, 
sako kad Įvairiose užka
riautose ir okupuotose ša
lyse Europoje apie 37 mi
lijonai žmonių badauja, jų 
maitinimu privalo rūpintis 
Amerika.

Jis Bijo Žudeikų

G. Pantaleoni, former head of the 
Italian tourist information office in 
New York, who says his life has 
been threatened three times. All 
the threats, he claims, were made 
in the same manner as those re
ceived by his friend, John F. Arena, 
anti-Fascist newspaper editor who 
was slain in Chicago.

G. Pantaleoni, buvęs Italijos 
turizmo 
New 
tris 
Tie 
kaip 
šistinio laikraščio 
Arena, nužudytas Chicagoje.

Nors oficialiai ir skaitoma 
kad subolševikinta Lietuva tu
ri savo atskirą valdžią, tačiau 
nei “draugas” Paleckis nei jo 
Lietuviški komisarukai neturi 
mažiausios valdžios. Viską dik
tuoja Maskva per savo gene
ralgubernatorių Podzniakovą.

Visi valdžios aktai kurie nu
matoma Lietuvoje skelbti išan- 
ksto paruošiami Maskvoje. Pa
tekę į Lietuvą jie tik išverčia
mi į Lietuvių kalbą ir pateikia
mi “draugui” Paleckiui pasira
šyti, ką jis, kaip pridera Stali
no bernui, ir daro, nedrysda- 
mas tuose aktuose pakeisti nei 
ženkluko.

Komisarų taryba, vadovau
jama M. Gedvilos, nedrysta ga
lutinai spręsti nei smulkių rei
kalų. Jie taip pat turi atsi
klausti arba Pozdniakovo 
ba tiesiog Maskvos.

JAU BUVO RAŠYTA kad 
susovietintos Lietuvos bolševi
kų partijos centro komiteto 
prekybos skyriaus vedėju pa
skirtas “draugas” šliomkė Mai- 
min. Dabar patirta kad Šliom
kė gerai aprūpino ir savo pa
čią, Sarą. Ji paskirta tieki
mo ir gaminių parupinimo val
dybos valdytojo pavaduotoja. 
Paties šliomkės rankose yra vi
sa okupuotos Lietuvos preky
ba, taigi ir tie gaminiai ku
riuos jo Sara tvarkys.

I!
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informacijos vedėjas, 
Yorke, sako kad jis gavo 
grasinimus jo gyvasčiai, 
grąsinimai esą panašus 
gavo jo draugas, prieš-fa- 

redaktorius

Rytinėse valstijose astuo
niose srityse ištiko dideli 
girių gaisrais, kuriuose iš
naikinta daug medžių, vie
tomis sudegė ir namų. New 
Jersey valstijoje sudegė 68 
vasarnamiai.

Gaisrai kilo del žmonių 
neatsargumo, nes atšilus 
orui žmonės pradėjo eiti Į 
girias.

HITLERIUI suėjo 52 m. 
amžiaus Balandžio 20 d.

1933 metais, sustiprėjus 
jo nazių (tautinių socialis
tų) partija Įsigavo Į val
džią. Prezidentas Von Hin
denburg paskyrė jį valdžios 
pirmininku. Po Hinden- 
burgo mirties jis paėmė 
valdžią Į savo rankas, ruo
šėsi šiam karui.

PALECKIS savo ukazais pa
skyrė apygardų teisėjus. Kaip 
iš pavardžių matyti, dalis jų 
yra Rusai, dalis Žydai, o liku
sieji, su retomis išimtimis, nie
kam nežinomi žmonės, kurie 
niekad neturėjo bendro su tei
smų darbais. Bet užtai jie bus 
ištikimi Josifo Visarionovičio 
“generalinės linijos” vykdyto
jais. Dar tenka pastebėti kad 
oficialiuose pranešimuose Ru
sų ir žydų pavardės lietuvina- 
mos tai neretai sunku atskirti 
kurios tautybės tie pareigūnai 
yra.

LIETUVOJE seniau valdiš
kose įstaigose ir visuomenės 
įmonėse dirbta trumpesnes va
landas. Dabar, nuo Balandžio 
1 d., visi priversti dirbti 8 va
landas. Ar ką daugiau paga
mins ir nuveiks ilgesnėmis va
landomis jie patys nežino.



.... ....... .....
’f

pjttsburgh

DIRVA
ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS KONCER

TUOJA PITTSBURGHE BAU. 25-27

Pavasarinis Koncertas
Amerikos Lietuviai Artistai 

rengia du 
Pittsturghe, 
stengs
sil vietos

koncertų vakarus 
kur, tikisi, pasi- 

atsilankyti kuodaugiau- 
ir apielinkės Lietu-

artistas bus jaunas 
Lietuvis, Aleksand- 

jau žinomas

Dramatinis tenoras, Alekas Vasiliauskas

Lietuvos Prezidento 
Priėmimas

Pittsburgho Lietuviai pilnai 
pasiruošę Lietuvos Respubli
kos Prezidento priėmimui.

Prezidentas su ponia atvyks 
į Pittsburghą Balandžio 27 d 
Banketas Schenley 
bus Balandžio 28 

Balandžio 29 i 
svečiai po pietų 
Clevelandą.

viešbutyje 
d.
d. aukštieji 

išvažiuos i

ROOSEVELTAS PRIĖMĖ LIETUVOS 
PREZIDENTĄ A. SMETONĄ 

Lietuvos Prezidento Banketas Chicagoje Geg. 4

Washington, D, C., Bal. 18. — Vakar Amerikos Preziden
tas Rooseveltas priėmė p. Prezidentą Smetoną. Tai džiuginan
tis dalykas. Pabrėžė (a proga tai ką buvo rudenį Lietuvių dele
gacijai sakęs. Taigi viltys Nepriklausomybei yra lygiai stip
rios ir p. Prez. Rooscvelto nusistatymas mums palankus ir ne
pasikeitęs.

CHICAGO, Ill. — Chicagos 
Lietuvių svarbiausias ir di
džiausias parengimas Įvyks Ge
gužės 4.d.. kuomet geros valios 
Lietiniai susirinks Į puošnų 
Palmer House viešbutį ir gra
žioje puotoje priims ir susipa
žins su Nepriklausomos Lietu
vos pirmutiniu ir dabartiniu 
Prezidentu, Antanu Smetona.

Lietuviams tas priėmimas 
yra begaliniai svarbus net ke- 

atvejais. Nemažai svar- 
suteikia dalyvavimas gar- 
komisijoje įžymių Ameri- 
žmonių — net Illinois gu- 

Green sutiko in-

J. Tubelienė Kalbės 
Clevelande, Detroite, 
Grand Rapids, Mich.

TRUMPOS
(Iš Musų Laikraščių)

BROOKLYN, N. Y. — Ba-
Vię- 
ku-

landžio 19 d. prasidėjo 
nybes savaitraščio bazaras, 
ris baigiasi Bal. 27 d.

Ba-

liais 
bes 
bes 
kos
bernatorius
eiti i garbės komisiją prie Chi- 
cagos mayoro Kelly, Lietuvos 
konsulo P. Daužvardžio ir ki
tų. .

Prie svetimųjų, į įvairias ko
misijas ineina vietos veiklus 
Lietuviai, kurių prie banketo 
rengimo dalyvauja virš 50.

Iš Lietuvių organizuoto vei
kimo komitetan ineina visos 
srovės išskiriant komunistų ir 
tų elementų kurie komunistus

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

^Svečias
Amerikos 
ras’ Vasiliauskas, 
ir musų pamylėtas dramatinis
tenoras iš New Yorko.

Prie jo dainuos vietinės me
no jiegos solo, duetaih, ir visas 
Amerikos Liet. Artistų choras. 

U Programai atsiCusT šiose Ti ė- 
tose: ✓

BALANDŽIO 25, penktadie
nio vakare, 8 vai., Conroy High 
School salėje, 1308 Page st., 
North Side.

BAL. 27, Lietuvių
salėje, 8 vai., 1723 Jane 
South Side.

Dalis šių vakarų pelno 
riama Lietuvai Gelbėti 
dui. : 
šokiai.

Visus kviečia
t Amerikos Lietuvių Artistai.

PHILADELPHIA

Piliečių 
str.,

ski- 
Fon- 

Fo koncerto bus linksmi 
Įžanga 50c.

Mat, ka- 
vietos kle- 
Čepukaitis 

savo akim 
sužavė-

ABU MIRĖ. Wilkinsburg, 
Pa. — Vyras išbudęs ryte ir 
radęs savo moterį negyvą, ku
ri mirė nakties laiku, pats vė
liau apalpo kieme ir mirė. Tai 
buvo tūlas McIntyre, 66 m., jo 
žm< ..a turėjo 70 m. amžiaus.

VYČIŲ BALIUS, Balandžio 
20 d., šv. Andriejaus parapi
jos salėje Įvyko 23-čios Vyčių 
kuopos balius. &et svarba ne 
tame baliuje, o tame kad tie 
vyčiai yra tarytum liudytojai 
Lietuvos gerbūvio ir pažangos 
kai Lietuva buvo dar laisva ir 
nepriklausoma šalis, 
da keli metai atgal 
bonas Kun. Juozas 
atlankė Lietuvą ir
pamatė jos progresą, 
tas tuo, sugryžęs Amerikon, 
savo parapijoje tuoj Įkūrė gan 
skaitlingą vyčių kuopą ir tam 
jaunimui visomis išgalėmis ir 
pats ir per kitus pradėjo skie
pyti tikros Lietuvybės idėją.

Kun. J. čepukaitis yra čia 
Amerikoje gimęs, tat anksčiau 
turėdamas apie Lietuvą neaiš
kų supratimą, nebuvo tokiu 
karštu tėvynainiu, bet daugiau 
tipišku Amerikonu, iki apsi
lankė Lietuvoje. K. V.

Priėmimo ceremonijos, ku
rios įvyks tarp Gegužės 2 ir 4 
duos mums Lietuviams nepa
prastą progą Įtakingai pareik
šti Amerikos visuomenei musų 
troškimą kad Lietuvos valsty- •. •bė turi atgauti savo nepriklau
somybę. Tuomi musų didis 
troškimas a-tsteigti Lietuvą ne
priklausoma bus pasauliui tin
kamai pareikštas. ■■ > •

Visas priėmimo ceremonijas 
apvainikuos iškilmingas ban
ketas sekmadienį, Gegužės 4. 
6 vai. vakare, Palmer House 
Grand Ballroom. Tikieto kaina 
yra. $5 asmeniui.

Kaip numatoma, bankete da
lyvaus suvirs tūkstantis žmo
nių. Tai bus didžiausia ir įs
pūdingiausia puota 
cagos Lietuviai yra 
rut šę.

Tikietai Gaunami
Margučio redakcijose, 
Lietuviškose Įstaigose ir 
komiteto narius.

©til

Jadvyga Tubelienė

• JERSEY CITY, N. J. —
landžio 15 d. iš Lisbonos at

vyko Į Jersey City Lietuvos 
kariuomenės Pulkininkas Gri
nius su šeima. Jis 
buvusio Lietuvos 
Dr. K. Griniaus.

Jadvygos Tubelienės prakal
bos Įvyks šiose kolonijose:

CLEVELAND, Ohio — Ba
landžio 25 ir 27, Lietuvių salė
je.

DETROIT,fMich. — Gegužės 
d., Lietuvių salėje. Pradžia 
vai. vakare.

2
7

NEWARK, N. J
DAUGELIS MIRŠTA _

Antanas Galinauskas* 68 m., 
gy eno ir mirė savo namuose, 
86 Van Buren st., Balandžio 2, 
pa'aidotas Bal. 8, šv. Kryžiaus 
kapinėse; pamaldos atsibuvo 
Li ituvių šv. Trejybės bažny- 
čįcje. Paliko nuliūdime tris 
ištekėjusias dukteris: Oną, Ju
zę, Marę, ir sūnų Joną.

Petronė- Jugnienė, 50 metų, 
gyveno ir mirė savo namuose 
Hillside, N. J.,' Baiar.duo 5 d. 
Palaidota sa bąž:.ytinėfhis ap
eigomis, iv, Kryžiaus kapinė
se, Balandžio 9. Paliko vyras 
Povilas, sunai Jonas ir Edvar
das, duktė Alice. • •

Jurgis Kaminskas, 56 metų, 
mirė miesto ligoninėje Bal. 5. 
Palaidotas Bal. 9, su bažnyti- 

‘ nėmis apeigomis. Paliko žmo
na, Margąreta, sunai Haroldas 
ir Edvardas, ir brolis Silvestras 
Kaminskas, Dixon City, Pa.

Pernai metą jis palaidojo du 
savo brolius, Andrių ir Juozą.

A. S. T.

yra sūnūs 
prezidento

e NEW YORK, N.
tijos Amerikos Dr-ja rengia 

savo metinę vakarienę George 
Washington viešbutyje, Balan
džio 26. Draugiją sudaro Lie
tuviai, Latviai, Estai ir Ame
rikiečiai.

Bal-

• MIDDLEgORT, Pa. — Ba
landžio 12 d. Edvardas Vaš

kui!. s, 13 metų amžiaus, pri
gėrė bežuvaudamas mažame 
prūde.

RUMŠE VIČIUS Juozas, mirė 
Kovo mėn. Peabody, Mass.

STONIENĖ Stasė, mirė Kovo 
28, So. Boston, Mass.

VERBILA Kazys, mirė Kovo 
mėn., New Philadelphia, Pa.
— Marijampolės ap., Ruda
minos p., Strumvagalvės k.

AUGUSTAUSKAS A 1 e ksand- 
ras, užmuštas automobilio 
Kovo mėn., Baltimore, Md.

MILIAUSKAS Vincas, 54 
mirė Vasario 26, Jersey 
ty, N. J.

IVANAUSKAS Antanas, 
m., mirė Kovo 12, Wilmer
ding, Pa.

STASIUKYNIENĖ Marė, 
Kovo 21, Lynwood, Pa.

STANIUKYNAS Vincas, 
Kovo 21, Pittston, Pa.

KARALAINIS Martynas, 
metų, mirė Kovo 25, 
mouth, Pa.

Rozalija (Gru- 
pusamžė, mirė 
Chicagoje. — 
Batakių par.
Marė (Beino-

m.,
Ci-

mire

mire

56
Ply-

Čia su- NORKA1TIENĖ Elzbieta, 
rė Kovo 26, Plymouth, 

VILIUTĖ Alberta, 23 m., 
Kovo 25, Seabstopol, Pa.

mi- 
Pa. 
mirė

kurią- Chi
bent kada

Sandaros, 
kitose 

pas 
Komisija.

• MOLINIŲ puodų, daugiau
sia vartojamų gėlėms, per me
tus Suv. Valstijose išdirba už 
suvirs du milijonu dolarių.

After what is believed to be the worst air raid of the entire war on 
the capital of the British empire, workers are shown clearing up the 
debris in London, while the work of digging the dead and wounded out 
of the rpįns was still going on. Material damage was terrific, thousands 
of high explosive and incendiary bombs having been dropped.

Po vieno iš didžiausių šio karo bėgiu oro užpuolimų Britų 
sostinės Londono, dailininkai valo griuvėsius ir ir rankioja la
vonus. Numesta tūkstančiai sprogstančių ir padegamų bombų, 
nuostoliai padaryta baisus.

GERB. SPRAGILO I 
DOS MOTERŲ 

REIKALAIS

LIŠKAUSKAS Antanas staiga 
mirė Kovo 27 d., New Bri
tain, Conn.

ZIGMONTIENĖ 
bliauskaitė), 
Balandžio 9, 
Raseinių ap.,

LAUCAITIENĖ
raitė), pusamžė, mirė Balan
džio 8, Chicagoje. — Rasei- • 
nių ap., Eržvilko p., Vilniš
kės k.

KANTENIS Zenonas, pusam
žis, mirė Balandžio 7, Chica
goje. — Mažeikių ap., Sedos 
par., Dagių k.

ČINSKIENĖ Antanina (Ada- 
šiunaitė), 37 metų, mirė Ko
vo 10, Montevideo, Urugva
juje. ,— Panevėžio ap.

STAŠKEVIČIUS Mykolas, 
rė Balandžio mėn., 
City, Pa.

ULMANTAS Jonas, 
mirė Kovo 3, Mar 
Argentinoj.

JONAITIS Juozas, mirė 
džio m., Mahanoy City, Pa.

mi-
Mahanoy

Aną vakarą, parėjęs 
darbo, žiuriu, mano g 
Šonkaulio dar namie n 
vakarienė negatava.

Išėjau apsigrabot i 
kiemą, šužiurėt žolę, ba 
ėjo staigus pavasaris ir 
kas ėmė žaliuot ir spr( 

Žiuriu, pareina, p; 
skubina mano šonkauli
- Na tai kur tu tai] 

gai gaišavai kad nei v; 
rienės padkryt nepaspė
- sakau aš.
- Gaišavai? Aš bė 

jau po tisą miestą svari 
reikalais, — sako ji.
- Na, na kas do sva 

reikalai tau staiga už
- sakau aš.
- Mislini, kaip tau 

kas nerupi tai ir man 
Pažiūrėk va Dirvą! — 
ko ji.

Mat, tą rytą atėjo n 
Dirva. Aš paėmiau, iš 
čiau visą ir vėl sakau:
- Tai kas tekio?. Del 

-,T tau reikėjo po miestą v
dieną lakstyt? —’sak^u

— Kad tu nieko m 
pranti: žiūrėk, va, i K 
landą atvažiuoja lieti 
Prezidentas Smetona 
ponia, bus ir kita vie 
ponia Tubelienė. Ar 
matai kas čia parašyti 
sako ji.

— Matau tai mat; 
tai labai smagi nau 
Klyvlando Lietuviai' 
garbę -vienu kartu i 
pačius žymiausius Li 
žmones. Bet ką ta 
su tavim, ii’, dar už 
savaičių nuo dabar? 
kau aš.

— Ką tas turi su m 
Nagi ar nereikia su. 
ski’ybėlių? — sako j:
- 0, dabar sup 

tai bėgai j miestą j 
naujos suknelės ir s 
lės, ar taip?. — saka

— Žinoma, juk rei 
pasitikt, reiks dalyva 
gerbimo bankete ir ' 
kame, — sako ji.

— Tai ką, ar nūs 
sau naują suknelę? 
kau aš.

— Suknelę! Sukne 
kyk: manai vienos 
lės ir skrybėlės ūžte 
sako ji.

— Visą dieną po 
išlakstei, o nieko n 
nešei, tai ko dar vai 
— sakau xaš.

— Manai lengva i 
kti: kol išsirinksiu i 
eis dvi savaitės, — si

— Kam taip daug 
tis ir kam tiek dauj 
nių reikalinga? — 
aš.

— Kitos perkasi ] 
lias tai ‘ir aš negalit 
likti, — sako ji. *

— Tai kaip ištiki’ 
jeigu reikalinga net 

•kaip' jus jas visas 
kartu dėvėsit? — sal

— Nesupranti ir 
Vienos suknelės reik 
sitikimui, kitos ba

57 
del

metų, 
Plata,• DETROIT, Mich.

si tvėrė Lietuvių Katalikų 
Studentų kuopa iš 26 narių. 
Joje priklauso visų universite- -----—h- .

tų ir profesionalių mokyklų1 MISEVIČIUS Vincas, mirė 
studentai Kovo. Wilkes-Barre, Pa.

SINKEVIČIENĖ Domicėlė, 
rė Kovo 28, Ly nd wood,

EG LA VIČIUS Pranas, mirė 30 
Kovo, Plains, Pa.

ŠLAPOKAS (vardas nepažy
mėta), mirė Kovo 25, Balti
more, Md.

VAITUKAUSKAS (vardas ne
pažymėta), mirė Kovo 25, 
Baltimore,, Md.

MIŠKENAS Jonas, mirė Kovo 
27, Baltimore, Md.

C1KANAVIČIUS Al., mirė 
Kovo, W. Hazleton, Pa.

LAPINSKIENĖ St., mirė 
vo 16, Indiana Harbor,

BUKAVECKAS Juozas,_ 
Kovo 14, Danville, Ill.

RUTKAUSKAS Jonas, mirė 
Kovo mėn., Shenandoah, Pa. 

BINGELIS Augustas, mirė 
Kovo mėn., St. Clair, Pa.

STEPONKEVIČIUS 
mirė Kovo mėn., 
Pa.

DAMBRAUSKIENĖ 
m., mirė Kovo mėn., Miners
ville? Pa.

VIšTASTAS Tarnas, 91 metų, 
' mirė Kovo m., Westville, Ill. 

Amerikoj išgyveno 49 m.
SKARDŽ1ENĖ Agota, 60 me

tų, mirė Kovo 26, Brooklyn, 
N. Y. — Šakių ap., Gelgau
diškio p.

LIšKAUSKAS Antanas, 49 m. 
mirė Kovo 27. New 
Conn.

JENUšONIS Simanas, 
Kovo, New Britain,

URBONAVIČIENĖ (vardas ne
pažymėta), 
Bridgeport, 

GLEIBIENĖ 
automobilio 
1 ridge, Mass.

STASEVIČIUS Antanas^ 65 m. 
mirė Balandžio 12, 
Ohio. — Trakų ap„ 
krašto. 1

ALIUKAS Juozas, 65 
rė Balandžio 9, 
Mass.

KAMINSKAITĖ Ona, 2 metų, 
mirė Vasario m., Buenos Ai
res, Argentinoje.

GAILIENĖ Barbora, pusamžė, 
mirė Balandžio 8, Chicągo- 
je. — Tauragės ap., Žvingių 
par., Kalniškių k. Ameriko
je išgyveno 30 metų.

® WESTVILLE, Ill. — Mies
telio savivaldybės rinkimuo

se laimėjo visas vietas Lietu- i yiai. Visa šio miestelio val
džia Lietuvių rankose.

• SO. BOSTON, Mass. — Nau
jos Anglijos Nepriklausomy

bės Fondas turėjo surengęs Į 
| Banketą Kovo 30 d. Iš jo Lie
tuvos reikalams pelno pasidarė 
$130.

• CHICAGO, m. — Komp. P.
Sarpalius jau baigia rašyti 

naują Lietuvišką operetę, “Gi
rėnų Kunigaikštis”, 
esanti paremta liaudies 
vais.

Muzika 
i moti-

28

mi- 
Pa.

15

Ko- 
Ind. 

mirė

Balan-

GRAND RAPIDS, Mich., Ge
gužės 7 d., Lietuvių salėje.

DETROIT, MICH.

KALBĖS JADVYGA TUBE
LIENĖ

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ—BE

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

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

FEEN- 
šeimai. 
šiądien.

DIDELĖ LIElWIsKA

—Dr. Petro Vileišio 
šiomis dienomis atidarė 
riškų drabužių krautuvę, 
su savo vyru buvo vieni iš pir
mutinių atvykusių j Ameriką, 
pabėgę iš Sovietų okupuotos 
Lietuvos.

žmona 
mote- 

Ji

VAISTINE
Musų tėvynę Lietuvą užgro

bė bolševikų raudonoji armija, 
Lietuva tarytum nuskendo pra
garo gelmėse, jokių žinių ne
galima gauti iš Lietuvos. Nors 
norėtume labai žinoti kaip Lie
tuvoje gyvena musų broliai, 
sesės ir tėvąi, bet deja, vargu 
kas gauname tikrų žinių. Vi
sas žinių šaltinis tai pabėgė
liai iš Lietuvos, kuriems pasi
seka iš ten pabėgti, jie papa
sakoja kas Lietuvoje atsitiko.

Viena tokių pabėgėlių iš Lie
tuvos yra Jadvyga Tubelienė, 
kuri turėjo laimės pabėgti iš 

' rai .donoje teroro, ji dabar ran- 
I dasi Amerikoje ir važinėja po 
Li: tuvių kolonijas su prakalbo
mis. Ta proga ji aplankys ir' 
Detroitą, pasakys Lietuviams 
prakalbas.

Detroite p. Tubelienė kalbės 
penktadienį, Gegužės 2, Lietu
vių salėje, nuo 7:00 vai. vaka
re ; Įžanga tik 10c. Detroito 
Lietuviai nepamirškite tos die-|”? 
nos, išgirsit daug ką svarbaus 
ir įdomaus. Rengėjai.

iŠ URUGVAJAUS

DAYTON, OHIO

SLA. BALIUS. SLA. 105 
kuopa rengia smagų šokių va
karą šeštadieni, Gegužės 3 d„ 
Shell’s Cafe Hall, su Įžanga 25c 
ypatai. Svečių tikisi ne tiktai 
vietinių, bet ir iš apielinkių.

©AMERIKOJE septyni ka
lėjimai turi šniūrų ir špagatų 
išdirbystes, kurios per metus 
pagamina 3^įfmilijonus svarų 
šniūrų.

Juozas, 
Pottsville,

Mare,

Lietuvis Urugvajaus 
Krepšinio Meistras 

MONTEVIDEO. — Lietuvis 
Viktoras čieslinskas, gimęs 27 
d. Spalių, 1922 m., Marijampo
lėje, jau antru kartu iš eilės 
palieka Urugvajaus krepšinio 
meistru (basketbolo čampionu), 
įrodydamas kad Lietuvis krep
šininkas įžengęs į teisingą pa
žangos kelią, jau iš jo nebeiš- 
klys ir savo užkariautos pra- 

! pašumo padėties nemano užlei- 
I sti.

Jis šiems metams vėl rengia
mas • tarptautiniam žaidimui, 
tik viskas 
čių vardu.

Viktoras 
į Urugvajų 

j metais ir apsigyveno Montevi
deo mieste. Čia augo, mokino- 

| si, ir baigė aukštąją komerci
jos mokyklą. Mokyklas lanky
damas pradėjo pasižymėti ir 
kilti sporte, ir tuoj prasimušė 
į pirmųjų eiles.

Pirmaisiais savo laimėjimo 
metais jis buvo apdovanotas 
aukso tfiedaliu, jr antrais me
tais gavo aukso medalį. Tarp
tautiniame žaidime dalyvauda
mas, Rosario mieste, Spalių 12, 
1940 m., 

‘IĮ aukso 
nas.

C. Pakeitis 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, lytišku nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs

1001

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
Britain,

mirė 28 
Conn.

mirė Kovo mėn., 
Conn.
Agota, užmušta 
Kovo 28, Cam-

vyks po Urugvajie-

Čieslinskas atvyko 
su savo tėvais 1929

jis vėl laimėjo didžiu- 
rpedalį ir kitas dova-

• PRANCŪZIJOJ, Nice mie
sto, yra viena šeima, kurios 
nariai gimė plikais ir pasiliko 
plikais visą savo amžj, per 150 
praeitų metų. *

Dayton, 
Vilniaus

m., mi- 
Worcester,

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO 
&Jei kenti skausmą są

nariuose, naruoąe, jei 
jie sustingę ar jausiąs, 
jei gelia su kožna oro 
permaina, gali sulaukt 
palengvinimo nuo šio 
musų liberalio pasiūly
mo 7 dienoms DYKAI 
SAMPELIO, kurį mes 
duodam visai nemoka
mai šio laikraščio skai
tytojams. Rašyk DA
BAR — ŠIANDIEN i 

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

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

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

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

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

Age........Name.

Address.

Occupation
■■■■■■■■■■■■■I

(13-2)
!■■■■■■■■■■■■■■■■■#
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J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona ;
^ovo

šiądia

15

idėjas.

i.

78 
ners-

ne-
25,
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y-

METU
Antanas

ni- 
Pa. 
30

LIŠKAUSKAS Antanas staiga 
mirė Kovo 27 d., New Bri
tain, Conn.

ZIGMONTIENĖ Rozalija (Grę- 
bliauskaitė), pusamžė, mirė 
Balandžio 9, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Batakių par.

LAUCAIT1ENĖ Marė (Beino- 
raitė), pusamžė, mirė Balan
džio 8, Chicagoje. — Rasei
nių ap., Eržvilko p., Vilnis- 

, kės k.
TZ A NT m I? NT T Q

Į

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- 
jusi’o Reumatizmo, nuo Įvairią 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, te
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistine
1001 E. 79 St. Cleveland, 0.

Telefonas ENd. 8533■ w
Vaistinė atdara 7 dienas savąitflt

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ—BE 

VIKRUMO!
. Skauda galvą—išpusti viduriai? 

Kada tik užsikemša jūsų Žana, 
išpunta viduriui, dvokia kvapas, to 

"■ i
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko
nio liuosuojąntis kramtomas go- 
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mi
lijonai naudojasi nebrangiu FEES-

i A-MINT. Jis tinka ir jūsų šeima 
Nusipirkit FEEN-A-MINT

Ko- 
Ind. 
mirė

| DIDELĖ LIETUVIŠKA
mirė «

^VAISTINE
L
S, 
ville,

Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Smetona Jo AZ*p™gtanky’

žy-
Jti-1 trumas, užkietėjimas, tuoj naudoto

MAI
LRIKOS lietuviai

Gerb.

SPRAGILAS

KANTENIS Zenonas, pusam
žis, mirė Balandžio 7, Chica
goje. — Mažeikių ap., Sedos 
par., Dagių k.

ČINSKIENĖ Antanina (Ada- 
šiunaitė), 37 metų, mirė Ko
vo 10, Montevideo, Urugva
juje. r— Panevėžio ap.

STAŠKEVIČIUS Mykolas, mi- 
rė Balandžio mėn., Mahanoy 
City, Pa.

ULMANTAS Jonas, 57 metų, 
mirė Kovo 3, Mar del Plata, 
Argęntinoj. (

JONAITIS Juozas, mirė Balan
džio m., Mahanoy City, Pa

netų, 
!( III. 
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Igau-
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ir GARSINKITE

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

‘Lietuvių Naujienoj1

332 N. 6th Street
Philadelphia, Pa. &

* * V ' I

PREZ. SMETONA PER RADIO
JAUNAS DIRBA, RUSŲ PER

SEKIOJAMAS
Antanas Smetona gimė 1874 

m. Rugpjūčio 10 d., Užulėnio 
kaime, Taujėnų valse., Ukmer
gės apskr., mažai pasiturinčių 
ūkininkų šeimoje. 1889 m. pa
baigė Taujėnų pradžios moky
klą, 1893 m. Palangos progim
naziją, 1897 m. Petrapilio IX- 
ją gimnaziją, o 1902 m. Petra
pilio universiteto teisių fakul
tetą.

Antanas Smetona iš pat ma
žens buvo susipratęs ir karštai 
savo kraštą mylis Lietuvis. Be
simokydamas daug skaitė vei
kalų apie savo tautos garsią 
praeitį ir tuo budu stiprino sa
vo iš namų išsineštąją tauti
nę dvasią. Jau mokykloje bū
damas Antanas Smetona ener
gingai • pradėjo kovoti už Lie
tuvių svetimųjų niekinamas tau
tines teises. 1896 m. rudenį 
jis drauge su kitais Lietuviais 
pasipriešino Mintaujos gimna
zijos vyresnybei, kuri Lietuvius 
mokinius vertė Rusiškai mels
tis. Visai tai Lietuvių mokinių 
kovai su gimnazijos vyresnybe 
vadovavo Antanas Smetona. 
Nors daugelis Lietuvių mokinių 
už atsisakymą Rusiškai melstis 
iš gimnazijos buvo išvaryti, ta
čiau, jie, Antanao Smetonos va
dovaujami, tol energingai ko
vojo, kol jiems buvo sugrąžinta 
teisė melstis Lietuviškai.

Studijuodamas Petrapilio uni
versitete Antanas Smetona taip 
pat veikliai dalyvavo Lietuvių 
studentų draugijoje ir Petrapi
lio Lietuvių visuomeniniame bei 
kultūriniame veikime. Jis Lie
tuvių tautiniame darbe jau bu
vo tiek plačiai pasireiškęs jog 
į jį buvo atkreiptos Rusų žan
darų akys. Už savo Lietuvių 
tautinį veikimą jis buvo kelis 
kartus Rusų žandarų krečiamas, 
du kartus pašalintas iš univer
siteto ir net porą mėnesių paso
dintas į kalėjimą, Tačiau dides
nės bausmės jam pasisekė iš
vengti, ir tuo budu laimingai ga
lėjo baigti aukštąjį mokslą.

Nors Antanui Smetonai bai
gus aukštuosius teisių mokslus 
Rusijoje buvo siūloma gerų vie
tų, tačiau jis nuo jų atsisakė ir 
sugryžo į savo mylimą tėvynę 
Lietuvą. Sugryžęs į Lietuvą, 
Antanas Smetona nuolatos gy
venti įsikūrė Vilniuje, kur jis 
jau buvo, būdamas ištremtas. 
Jau tuomet jį Vilnius tiek suža
vėjo jog jis baigęs mokslus 
vo pasiryžęs jame įsikurti.

VEIKIMAS VILNIUJE
Mokydamasis Rusų gimnazi

joje ir universitete, Antanas 
Smetona taip pat atsidėjęs stu
dijavo Lietuvių kalbą, Lietuvos 
praeitį ir aplamai visus Lietuvių 
tautinės kultūros reiškinius. To
dėl pabaigęs mokslus jis buvo 
gerai ir plačiai susipažinęs su 
Lietuvos gyvenimu. Tad ne
nuostabu kad Antanas Smeto
na atvykęs į Vilnių, tuojau iš
kilo į pirmąsias Lietinių vei
kėjų eiles. Kad turėtų daugiau 
laisvo laiko Lietuvių tautiniam 
darbui, jis nesivertė advokata
vimu, bet įstojo tarnauti į Vil
niaus žemės Banką, kuriame 
jau tarnavo keletas Lietuvių, 
o vėliau atsirado ir dar daugiau.

Nuo pat savo visuomeninio 
darbo pradžios Antanui Sme
tonai teko dalyvauti visuose di
džiuosiuose Lietuvių tautinio 
atgijimo ir nepriklausomos val
stybės atstatymo žygiuose ir te
ko visuose tuose žygiuose jam 
dalyvauti ne kaip eiliniam dar
bininkui, bet kaip vadui. Jis 
buvo pirmojo Lietuvių Vilniaus 
Žinių dienraščio redaktorius, Di
džiojo Vilniaus Seimo prezidiu
mo narys, ūkininkų reikalams 
skiriamo'Lietuvos Ūkininko sa
vaitraščio redaktorius, nuolati
nis Lietuviu Mokslo Draugijos

Laikas: Chicago Daylight Saving Time. NBC National hook
up per visą šalį. Clevelando 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.

valdybos naryą, Lietuvių Dailės 
Draugijos narys ir daugelio ki
tų Lietuvių visuomeninių, kul
tūrinių ir ekonominių organiza
cijų veiklus dalyvis. Vilniuje 
nebuvo nei vieno kiek didesnio 
bei žymesnio Lietuvių darbo ku
riame nebūtų dalyvavęs Anta
nas Smetona. Jo tauri, visų 
gerbiama asmenybė ir autorite
tingas žodis daug kur turėdavo 
lemiamos reikšmės.

Veikliai dalyvaudamas Lietu
vių visuomeniniame gyvenime, 
Antanas Smetona iš pat pra
džių pastebėjo, kad Lietuviams 
daugiausia nesiseka didieji su
manymai įvykdyti todėl, kad-jie 
perdaug yra suskilę įvairiomis 
srovėmis bei partijomis, ir tos 
srovės bet partijos labiau rūpi
nasi savais sroviniais, o ne ben
draisiais visos tautos reikalais. 
Ant. Smetona buvo giliai įsi
tikinęs kad Lietuviams norint 
pasiekti didesnių kultūrinių lai
mėjimų, reikia Lietuvių tautą 
vienyti ir skatinti bendromis pa- 
jiegomis dirbti tautinės kultū
ros darbą. Tam reikalui jis 
1907 m. rudenį drauge su žy
miuoju Lietuvių tautos veikėju 
ir rašytoju Juozu Tumu Vaiž
gantu Vilniuje įsteigė “Vilties” 
laikraštį, šis laikraštis Antano 
Smetonos autoriteto' dėka ap
link save suspietė visas žymes
niąsias ano meto Lietuvių me
no, mokslo ir spaudos pajiegas. 
Antano Smetonos redaguojama 
“Viltis” Lietuvių tautinės kul
tūros darbe turėjo labai didelės 
reikšmės. Pasitraukęs iš “Vil
ties” 1914 m. Antanas Smeto
na įsteigė dvisavaitinį “Vairo” 
žurnalą, kuris toliau plėtojo 
“Viltyje” skelbtąsias

draustas. Tačiau ir šiuo sunkiu 
metu Lietuviai, žūt but, ryžosi 
siekti savo nepriklausomos val
stybės. Nepriklausomos Lietu
vos idėja buvo visokiais budais 
skleidžiama Lietuvoje ir užsie
niuose. Didysis nepriklausomos 
Lietuvos idėjos skelbėjas ir vyk
dytojas buvo Antanas Smetona. 
Jis vadovavo visiems nepriklau
somos Lietuvos atstatymo žy
giams. 1917 m. Rugpjūčio 18 
—22 d. Vilniuje buvo sušaukta 
Lietuvių Konferencija. Anta
nas Smetona buvo išrinktas į 

konferencijos prezidiumą.

LIETUVIŲ TARYBA
.Lietuvių Vilniaus Konferen

cija, vaduodamasi Lietuvos rei
kalais ir remdamos visuotiniu 
Lietuvių siekimu, nutarė: kad 
Lietuva galėtų laisvai plėtotis, 
turi būti sukurta nepriklauso
ma Lietuvos valstybė. Tiems 
savo nutarimams įvykdyti Vil
niaus Lietuvių Konferencija iš
rinko iš 20-ties žmonių Lietu
vos Tarybą. Lietuvos Taryba 
iš savo tarpo pirmininku išsi
rinko Antaną Smetoną.

1918 m. Vasario 16 d. Lietu
vos Taryba, vykdydama Vil
niaus Konferencijos nutarimą, 
Lietuvą paskelbė nepriklauso
ma valstybe. Atstatomai ne
priklausomos Lietuvos valsty
bei buvo reikalinga kitų valsty
bių materialinė ir moralinė pa
rama. Lietuvos Valstybės Ta
rybos pirmininkas Antanas 
Smetona, jieškodamas Lietuvai 
paramos apkėliavo Skandinavų 
valstybes, visur populiarinda
mas Lietuvos vardą.

PIRMUTINIS PREZIDEN
TAS

Iš pradžių aukštoji Lietuvos 
valdžia buvo pavesta Aukšta
jam Valstybės Tarybos prezi
diumui, kurį sudarė pirminin
kas — Antanas Smetona ir due 
vice pirmininkai — Kun. Jus
tinas Staugaitis ir Stasys ši
lingas. Tačiau toks aukštosios 
valdžios tarp trijų žmonių pa
dalinimas pasirodė esąs netik
slus, ir 1919 m. pradžioje Lie
tuvos Valstybės Taryba pasi
ryžo rinkti prezidentą, kuriam 
butų pavedama visa aukštoji 
valdžia. 1919 m. Balandžio 4 
d. pirmuoju Lietuvos Valstybės 
Prezidentu Lietuvos Valstybės 
Taryba išrinko Antaną Smeto
ną.

Antanui Smetonai preziden
taujant, atstatomai Lietuvos 
valstybei buvo padaryta daug 
didelių darbų, būtent: suorgani
zuota ir apginkluota Lietuvos 
kariuomenė, išvaryti iš Lietu
vos bermontininkai ir bolševi
kai, sukurtas visų sričių valsty
bės valdymo aparatas, sutvar
kyti finansai, suorganizuotos 
įvairių laipsnių mokyklos, pa
ruošta Laikinoji Lietuvos Val
stybės Konstitucija, 
Lietuvos valstybės 
mas iš Vokietijos,

pa- 
nie- 
aš.
mo-

GERB. SPRAGILO BĖ
DOS MOTERŲ 

REIKALAIS
Aną vakarą, parėjęs iš 

darbo, žiūriu, mano gerb. 
Šonkaulio dar namie nėra, 
vakarienė negatava.

Išėjau apsigrabot savo 
kiemą, šužiurėt žolę, ba už
ėjo staigus pavasaris ir vis
kas ėmė žaliuot ir sprogt.

Žiuriu, pareina, parsi
skubina mano šonkaulis.

— Na tai kur tu taip il
gai gaišavai kad nei vaka
rienės padaryt nepaspėjai?
— sakau aš.

'— Gaišavai? Aš bėgio
jau po visą miestą svarbiais 
reikalais, — sako ji.

— Na, na kas do svarbus 
reikalai tau staiga užėjo?
— sakau aš.

— Mislini, kaip tau nie
kas nerupi tai ir man ne! 
Pažiūrėk va Dirvą! — sa
ko ji.

Mat, tą rytą atėjo musą 
Dirva. Aš paėmiau, išvar
čiau visą ir vėl sakau:

— Tai kas tokio? Del ko 
- tau reikėjo po miestą visą 

dieną lakstyt? — sakau aš.
— Kad tu nieko nesu

pranti: žiūrėk, va, i Klyv- 
landą atvažiuoja Lietuvos 
Prezidentas Smetona su 
ponia, bus ir kita viešnia, 
ponia Tubelienė. Ar ne
matai kas čia parašyta? — 
sako ji.

— Matau tai matau, ir 
tai labai smagi naujiena: 
Klyvlando Lietuviai ' turės 
garbę 'vienu kartu matyti 
pačius žymiausius Lietuvos 
žmones. Bet ką tas turi 
su tavim, ir dar už poros 
savaičių nuo dabar? — sa
kau aš.

— Ką tas turi su manim ? 
Nagi ar nereikia suknelių, 
skrybėlių? — sako ji.

— O, dabar suprantu: 
tai bėgai Į miestą jieškoti 
naujos suknelės ir skrybė
lės, ar taip? — sakau aš.

— Žinoma, juk reikės eit 
pasitikt, reiks dalyvaut pa
gerbimo bankete ir visame 
kame, — sako ji.

— Tai ką, ar nusipirkai 
sau naują suknelę? — sa
kau aš.

— Suknelę! Sukneles, sa
kyk: manai vienos sukne
lės ir skrybėlės užteks? — 
sako ji.

— Visą dieną po miestą i 
išlakstei, o nieko neparsi- 
nešei, tai ko dar važiavai?
— sakau aš.

— Manai lengva išsirin
kti: kol išsirinksiu ir pra
eis dvi savaitės, — sako ji.

— Kam taip daug rink
tis ir kam tiek daug suk
nių reikalinga? — sakau 
aš.

— Kitos perkasi po ke
lias tai ir aš negaliu pasi
likti, — sako ji.

— Tai kaip ištikro bus: 
jeigu reikalinga net kelių, 
kaip' jus jas visas vienu 
kartu dėvėsit? — sakau aš.

— Nesupranti ir tiek: 
Vienos suknelės reikės pa- 
sitikimui, kitos banketui,

kitos apsilankymui, kitos 
arbatėlei. Juk nuoga nei
si, — sako ji.

— Bet ar tu pamisimai 
kiek tas man kaštuos? Lai
mingas buvo Adomas toju
je: jam nereikėjo rūpintis 
apie Jie vos suknias: užte
ko vieno lapo, arba galėjo 
nusiskint daugiau kada rei
kėjo, o dabar, tuziną suk
nių turi pirkt, — sakau aš.

— Dabar su lapais ne 
mada, — sako ji.

— Bet juk turi suknelių 
iš seniau, kam vis naujas 
pirkt? — sakau aš.

— Kitos perka, ir aš ne
galiu apsileist, — sako ji.

— Kodėl vyrai eis i vi
sas ceremonijas tais 
šiais rubais, ir niekas 
ko nesakys? — sakau

— Vyrai kas kita, o
terys kas kita. Ir jums pa
tiems gražiau į mus pažiū
rėt kai mes pasirėdžiusios, 
— sako ji.

— Bet aš nematau rei
kalo per dvi savaites ^krau
tuvėse bėgioti suknių jieš- 
kant: užtenka nueit j vie
ną kurią ir nusipirkt. Jei
gu taip darysi tai aš per 
dvi savaites laiku vakarie
nės negausiu, — sakau aš.

— Mes pasišvenčiam, tu
ri ir tu pasišvęst tokiam 
istoriškam atsitikimui. Juk 
nubėgus Į vieną krautuvę 
neapsivilksi kokią ir neisi. 
Reikia pasirinkt tinkamas, 
kad kitos tokios pačios ne
turėtų, — sako ji.

— Man visai keistai iš
rodo tas pasirėdymo reika
las: vyrai eidami Į pokilį 
visi pasirėdo vienodai juo
dai, o moterys stengiasi la
biau viena nuo kitos skir
tis, jeigu kur dvi pasitaiko 
netyčia su tokiom pat suk
nelėm, jaučia norą bėgti ir 
nuo kitos nuplyšti, — sa
kau aš.

— Kad tokia yra 
tai mes ir laikomės 
vyrai to nepakeisit, 
su senom sukniom į
svarbias iškilmes neisim,— 
sako ji.

Šiuos moteriškus reika
lus padėjus j šalį, išėjom 
tą vakarą i Lietuvių salę 
vakaruškoms — ir ten tik 
kalba, tik šneka, tik dis
kusijoja kad musų mieste 
lankysis Lietuvos Preziden
tas, ir kas tik išgali sako 
eis, dalyvaus, matys ir pa
klausys ką ponas Preziden
tas turi Amerikos Lietu
viams pasakyti.

Tai bus istoriškos dienos 
musų garsiai kolonijai, kur 
atsitiko visokių gerų, gra
žių ir kartais negražių dar
bų ir darbelių, bet gerieji 
darbai bloguosius viršija, 
o tie kurie gerus darbus 
dirbo turi kuo pasididžiuo
ti, pasidžiaugti ir pasirody
ti!
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Sumner Welles (left) and Mexican 
Ambassador Senor Dr. Najera sign
ing- mutual defense pact giving 
U. S. the right to use Mexican 
bases, and vice versa.
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DIDŽIOJO KARO
Iki Didžiojo karo 

Smetona savo tautinėje veiklo
je plačiausiai pasireiškė kaip 
Lietuvių tautos vienytojas ir 
Lietuvių tautinės bei kultūri
nės ideologijos kūrėjas. 1914 
m. vasarą prasidėjęs Didysis 
karas Lietuvių tautai iškėlė nau
jų uždavinių. Tais pat me
tais Lietuvių pabėgėliams šelp
ti Vilniuje buvo suorganizuo
tas Lietuvių Komitetas nuken- 
tėjusiems nuo karo šelpti. Vie
na šio komiteto dalis išsikėlė į 
Rusiją, o antroji, Antano Sme
tonos vadovaujama, pasiliko Vil
niuje, Lietuvių Komitetas nuo 
karo nukentėjusiems šelpti, be 
ekonominių reikalų, taip pat 
rūpinosi ir Lietuvių kultūriniais 
ir politiniais reikalais. Šio ko
miteto iniciatyva Vilniuje buvo 
organizuojamos Lietuviškos mo
kyklos. Vokiečių okupacijos 
metu Lietuvių reikalams atsto
vauti ir ginti Vilniuje buvo su
darytas Vykdomasis Komitetas 
kuriam taip pat 
tanas Smetona.

Didžiojo karo 
grindų sukrėtusi
pranašavo daug politinių atmai
nų ir Lietuviams atrodė kad da
bar jau yra atėjęs metas Lie
tuvai iškelti nepriklausomos Lie
tuvos valstybės reikalavimus. 
Lietuvos valstybės atstatymo 
darbas, kuriam energingai ir 
sumaniai vadovavo Antanas 
Smetona, buvo begalo sunkus. 
Lietuva buvo sukaustyta Vokie
čių okupacijos jungo ir bet koks 
Lietuvių visuomeninis bei poli
tinis veikimas buvo griežtai už-

lėšų bei prityrusių darbininkų 
trukumas. Tik pirmojo Lietu
vos Valstybės Prezidento An
tano Smetonos didelės^yalsty- 
binės išminties Jr autoriteto dė
ka šis sunkus darbas buvo ga
lima sėkmingai įveikti. Anta
nas Smetona didelio autoriteto 
turėjo ne tik Lietuvoje, bet 
taip pat ir užsieniuose. Jo di
delio autoriteto dėka Lietuvai 
lengviau galima buvo gauti už
sieniuose atstatomai valstybei 
reikalingų paskolų ir iš kitų 
valstybių išgauti Lietuvos pri
pažinimą nepriklausoma valsty
be.

Pirmutiniu Lietuvos Valsty
bės Prezidentu Antanas Sme
tona išbuvo daugiau kaip me
tus. 1920 m. Gegužės 15 d., su
sirinkus Steigiamajam Seimui 
ir prezidento pareigas perėmus 
Steigiamojo Seimo pirmininkui, 
Antanas Smetona Birželio 12 d. 
iš prezidento pareigų pasitrau
kė. Pasitraukęs iš prezidento 
pareigų Antanas Smetona Lie
tuvos valstybės reikalų iš savo 
akių neišleido. Jis tokiu pat 
stropumu, kaip ir pirma, domė
josi visais Lietuvos valstybės 
reikalais, ir visą tai ką matė 
Lietuvos valstybei kenksmingo, 
drąsiai kėlė spaudoje. Ten kur 
būdavo svarbus ir painus val
stybės reikalai, neretai juos iš
spręsti buvo kviečiamas Anta
nas Smetona. 1921 m. jis da
lyvavo komisijoje nustatyti Lie
tuvos sienoms sri Latvija, 1923 
m. jis buvo paskirtas Aukštuo
ju Lietuvos Įgaliotiniu Klaipė-

dos kraštui ir su Santarvės at
stovais vedė derybas dėl Klai
pėdos galutinio prijungimo prie 
Lietuvos ir tas derybas sėk
mingai baįgė Lietuvos naudai. 

•------- i— » rWWE'"
Lietuvos Universitetas, įver

tindamas didelį Antano Sme
tonos mokslinį talentą ir puikų 
jo pasiruošimą mokslo darbui, 
1923 m. pradžioje jį pakvietė į 
Humanitarinių Mokslų Fakulte
tą dėstyti filosofijos ir meno 
dalykų, šiuos dalykus Anta
nas Smetona Lietuvos Univer
sitete dėstė ketveris metus, ger
biamas ir mylimas studentų ir 
aukštai vertinamas savo kole
gų profesorių. 1934 m. An/ 
tano Smetonos 60 metų amžiaus 
sukaktuvių progą V.- D. Uni
versiteto Humanitarinių Moks
lų Fakultetas jam suteikė filo
sofijos garbės daktaro laipsnį.

1926 m. Gruodžio 17 d. An
tanas Smetona antrą kartą bu
vo pakviestas prie Lietuvos Val
stybės vairo ir iki šiol sėkmin
gai tebevadovauja musų tautai 
ir valstybei. Per tą laiką mu
sų valstybė, Antano Smetonos 
vadovaujama, visose srityse 
darė labai didelę pažangą.

1931 m. Gruodžio 11
nas Smetona Lietuvos Respub
likos Prezidentu buvo perrink
tas trečią kartą. ' 1938 m. Lap
kričio 14 d. jis Lietuvos Res
publikos Prezidentu perrinktas 
ketvirta kartą.

ri. Anta-

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

vadovavo An-

audra, iš pa- 
visą pasaulį,

ir

the 
air

V 65 METAI AMŽIAUS 
kiąsdešimts penkių ar mažiau, mes 
prie jūsų Social Security pašaipi 

giai gyventi suėjus 65 metama. M® 
i ją apdraudos nuo užgimimo iki ? 
os garantuotos valstijos įstatymai* 

730 Guardian 
srašykit ir pris

Sumner Welles (kairėje) 
Meksikos Ambasadorius Senor 
Dr. Najera pasirašo bendro 
apsigynimo sutartį, kuri duo
da Suv. Valstijoms teisę nau
dotis Meksikos orlaivių stoti
mis, ir Meksikai naudotis Suv. 
Valstijų orlaivių stotimis.

išgautas 
pripažini- 
Anglijos, 

Prancūzijos, Šveicarijos ir Skan
dinavų valstybių. Reikia pa
žymėti kad visas tas labai svar
bus atstatomos valstybės dar
bas buvo dirbamas labai sun
kiose sąlygose. Visą tą didžiai 
sunkų ir painų atstatomos val
stybės darbą teko dirbti kovo
jant su bolševikais ir bermon
tininkais, kurie kėsinosi sugri
auti Lietuvos nepriklausomybę. 
Be to, šį darbą labai sunkino

ID II KVA PUSEI METU
Užsirašykit 

g ■ ją
; — prądėkit skaityti 

ją DABAR!
Prenumeratas siųskit:

TA T" TT A >»

6820 Superior Ave. 
Cleveland, O.

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

“DIRVOS” PRENUMERATOS
Amerikoje metams $2.00. Pusei metų $1.00.

V; j ' r t{f ch, 71 • c: l'< '■ ‘-i ■' V » '■ I

rudenėlio.

KAINA:
Kanadon $2.50.
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KAS KĄ RAŠO
T IETUVOS Respublikos Prezidentas Antanas Smeto- 
L na padaro garbę nekuriu kolonijų Lietuviams, šio
mis dienomis apsilankydamas jose. Po New Yorko, tu
ri laimę Jo Ekscelenciją turėti savo garbės svečiu Pitts- 
burghas, Clevelandas, Chicaga. Yra žinių kad ponas 
Prezidentas aplankys ir Baltimorę ir kitas kolonijas.

Nors jo atvykimas Amerikon yra privatinio pobū
džio, tačiau jisai yra musų nuskriaustos, svetimų oku
puotos .valstybės galva, ir kaipo tokį jį sutinka Ameri
kos spauda ir valdžia. Washingtone, vykstant į Ame
rikos valstybines Arlington kapines ponas Smetona ta
po saliutuotas 21 kanuolės šuviu, kaip saliutuojama ir 
oficialiai atsilankiusieji prezidentai. .

Lietuvių visuomenėje Amerikoje pasireiškė gana 
margas upas: pono Prezidento magnetizmas traukia į 
save visus kurie turi savyje kibirkštį Lietuviško patrio
tizmo. Nors patys didieji musų srovių vadai bando lai
kytis nuošaliai, nes ponas Smetona nėra jų partijos ir 
pažiūrų žmogus, tačiau jie'negali praleisti to fakto taip 
sau. Visuomenės sluogsniuose — ir katalikai, ir socialis
tai, kurių vadai yra griežtai nusistatę prieš p. Smeto
ną, — veikėjai ir liaudis rūpinasi eiti jį pamatyti, išgir- 

i jo kalbą, ir kolonijose kur p. Prezidentas lankysis 
srovių asmenys stoja į komitetus greta tautininkų, ar 

norėtų ineiti tie kurie nepatenka1. Tas įrodo mu- 
išeivijos visuotiną palijikimą į savo šalies Prezidentą.

Tas parodo kaip Amerikos Lietuvių visuomenė my
li savo tėvynę Lietuvą, kaip gerbia ir moka įvertinti jos 
vadus. Del to demoralizatoriai, iškraipytojai ir visuo
menės klaidintojai pasirodo kokie jie butų bejiegiai jei
gu visuomenė butų vadovaujamą rimtų, sumanių ir są- 
žininkų žmonių.

Kada visuomenė girdės-jo kalbą, gaus jį patį pama
nyti, pasisveikinti, dar labiau jį pamils ir seks jo vado
vaujama vaga. Ji yra tikra, patriotiška Lietuvišką.

Apie Prezidentą Smetoną platesnį straipsnį rasit 
ant 3-čio puslapio.

©
Ą MERIKAI reikės naujų taksų pradedant Liepos 1 d.

Prie visų dabar gaunamų valdžios iždo ineigų rei
kės sukelti dar $3,500,000,000 daugiau. Iš kur ta suma 
bus sukelta tuo tarpu nenumatyto," tačiau ji puls ant įe- 

-či^,-vjsų T.yjmtnjų J&ejao&iu ar kitokiu budu.
Numatyta padidinti taksus nuo ineigų tų kurie už

dirba didesnes sumas, paveizdan pradedant nuo $2,500. 
Prie to, turės būti aptaksuota daugelis dalykų, kaip ta
bakas, cigaretai, gasolinas ir daug kitų naudojamų da
lykų.

i PREZ. ROOSEVELT sako kad Amerikos žmonės 
dar nėra pilnai įsitikinę koks rimtas karo pavojus Eu
ropos dalykų eigoje reiškiasi, tačiau pradės tai perma
tyti ir suprasti.

O

TZATALIKŲ savaitraštis Amerika pasiėmė klaidinti 
Amerikos' Lietuvių visuomenę, tikrinant (nr. 14), 

kbuk “Katalikai, pernai .vasarą, siūlė tautininkams ir 
socialistams bendrą veiklą svarbiuose tautos reikaluo- 

” bet “nei socialistai nei tautininkai nepasijudino 
kryptimi”.
čia paaiškinsime del tautininkų. Kuomet su

važiavime Pittsburghe buvo sudaryta, katalikų pasiūly
tu planu, bendrą Lietuvai Gelbėti Tarybą, tautininkai- 
sandariečiai jon davė savo tris atstovus. Parašytas bu- 

x vo gana geras projektas, kuriuo visos srovės galėjo sto
ti dirbti. Išrinkta net Lietuvai Gelbėti Tarybos valdy
ba su iždininku. Bet katalikai pareikalavo kad jokiu ba
du iždininko vardas nei antrašas nebūtų skelbiamas vi
suomenei ... Kodėl ? ! <

Mat, jie diena prieš tai, ten pat Pittsburghe, sutvė
rė savą Lietuvai Gelbėti Fondą (tik tėmykit: lygiai tuo 
pačiu vardu kaip bendroji Lietuvai Gelbėti Taryba)! -

Paskelbus Lietuyąį Gelbėti Tarybos iždininko var
dą ir antrašą, visuomenė butų tuoj pradėjus siųsti au
kas — tos aukos butų ėjusios BENDRAM darbui (kurio 
dabar katalikai “pasigenda”). Bet paskelbus Lietuvai 
Gelbėti Tarybą, kaipo visų bendrą organizaciją .Lietu
vos reikalams, o greta jos paskelbus katalikų. Lietuvai 
Gelbėti Fondą, aišku, aukos-eis ne bendrai Tarybai, o 

\ vienos srovės fondui!
Ir po šiai dienai katalikų vadai atsisako keisti Lie

tuvai Gelbėti Tarybos vardą į kitokį; nežiūrint visų pa
geidavimų ir siūlymų, nes jis ląbai pelningas jų srovės 
fondui. . i '

Šitą mes paskelbiame primindami katalikų vadams 
kad jie susilaikytų nuo klastavimo Amerikos Lietuvių 
gyvenime įvykstančių faktų.

kiama 
Mes

TNARBAI Amerikoje, kaip žinovai tikrina, šią vasarą 
pasieks aukščiausį laipsnį pirmą kartą 12-kos me

tų bėgyje — nuo 1929 metų, kuomet buvo aukščiausias 
darbų metas. Su skolinimo-nuomavimo ir Anglijai bei 
kitoms prieš diktatorius kariaujančioms šalims gelbėji
mo biliaus skirtais septyniais bilijonais dolarių, prie to 
dar pirmiau Amerikos skirtais savo< šalies ginklavimui 
ir kitiems reikalams, į apivartą išeis desė^kai bilijonų 
dolarių. Vokiečių šių dienų pasisekimai vers Ameriką 
dar labiau rūpintis, ginkluotis ir gelbėti Anglijai.

' Prie šalies gynimo darbų reikalingų darbininkų ei
lės bus didinamos, sako, iki pat 1942 metų rudens.

• .■

•MAISTO industrijos Suv. Valstijose sunaudoja 
arti penkis bilijonus svarų cukraus kas metą.

Rašo Vyt. Sirvydas.

paviešėti ir buvo karo užklupta. 
Jis jai ir laivakortę ir pinigų 
pasiruošęs siųsti, bet Tarybų 
Lietuvos komisarai griežtai at
sisako moterį išleisti, nes ji Lie
tuvos pilietė!

Bet jei tik komisarai paskelb
tų, kas nori tegul važiuoja — 
visi keliai bėgliais nutvintų. 
Dabar gi iš Lietuvos niekas ne
atvyksta dėl tos pat geros prie
žasties, dėl kurios ir Vilnies re
daktoriai Lietuvon nevažiuoja 
pasižiūrėti — Tarybų Lietu
vos valdžia neleidžia!

SKAITYMAI

,. -

(Tęsinys išTEN KUR NEMUNAS

išlaisvint
(ISTORINĖ APYS

♦ • •
K, S. Karpiu

Lietuviai Vokietijoje
Diktatorių garbintojai sklei

džia nebūtų prasimanymų apie 
Lietuvius pabėgėlius Vokietijo
je, todėl pravartu plačiau vi
suomenėje paskleisti žinias, ku
rias suteikia Dr. P. Ancevi- 
čius.

Lietuvių pabėgėlių Berlyne 
esama apie 400. Jie visi nariai 
Lietuvių Piliečių Sąjungos, ku
rios centro valdyboje: Rapolas 
Skipitis, Dr. P. Karvelis, J. Na- 
šliunas, Kun. St. Yla ir Dr. P. 
Ancevičius — reiškia visokių 
partijų ir pažiūrų žmonės. Pa
bėgėlių tarpe esama 17 gimna
zijos studentų ir 30 universi
teto studentų, kuriems noriai a 
duoti progų mokslą tęsti. Vi
siems kitiems reikalinga dides
nė ar mažesnė pašalpa. Ben
drai, reikėtų kas mėnuo apie 
4,000 markių (apie $200).

Kai kurie pabėgėliai gauna 
darbą ir šiaip taip išsimaitina, 
bet reiktų drapanų. Vienintelė 
viltis pinigų gauti yra Ameri
kos Lietuviai. Jei pas Ameri
kos Lietuvius įsigyventų tikras 
klausimo supratimas, $200 per 
mėnesį sukelti butų menknie
kis ’

Kur Bėgs kad Neleidžia!
Maskvinė Vilnis mano gud

rią nuduoti, sušukdama: “Juk 
darbininkai ir valstiečiai iš Ta
rybų Lietuvos nebėga!”

Kur gi bėgs, kad Rusai oku
pantai jų neleidžia. Pavyzdžiui 
Montreale yra vienas Lietuvis, 
kurio moteris nuvyko Lietuvon

Kodėl Išvažiavo?
Klausdami, kodėl iš Lietuvos 

nebėga darbininkai ir valstie
čiai Maskvinė Vilnis pražiopso
jo faktą, kad iš Lietuvos išsi
kraustė, progą gavę, net 67,000 
tariamų “Vokiečių”. Kodėl jie 
bėgo iš Tarybų Lietuvos? Ai
šku, jie nebuvo nei buržujai, 
nei kapitalistai, nei fašistai. Di
džioji jų dauguma buvo valstie
čiai ir darbininkai. Kodėl jie 
bėgo iš “socialistinės” darbinin
kų tėvynės, Tarybinės Lietuvos 
į “prakeiktą fašistinę” Vokie
tiją? Ar gali Vilnies plepukai 
šį-faktą išaiškinti?

LIETUVOS KAIMIEČIŲ VAIZDELIS

įvyko taip vadinamas 
Lietuvos komunistų 
suvažiavimas. Milži- 
dalyvių dauguma bu- 
ir žydai. Tas parodo 
komunistų partijos

Teisėtas Klausimas
Kaune 

penktas 
partijos 
niška jo 
vo Rusai 
Lietuvių
menkumą Lietuvių tautoje. Bet 
dar įdomiau, kad šį suvažiavi
mą nepasveikina tokid gerai A- 
merikos Lietuviams komunis
tams pažystami veikėjai kaip: 
Aleksa-Angarietis, žalpys, Šu
kys, Matulaitis ir kiti

Ar musų raudonieji auksa
burniai žino kodėl? Nežino — 
ir bijo pasiklausti. Vilnis tiek 
dreba, kad aną dieną gavo lai
šką iš Kauno apie Tarybų Lie
tuvos spaudą (O gal negavo?) 
ir pabijojo net rašytojo pavar
dę paskelbti. Tarybų Lietuva, 
reiškia, teroro Lietuva?

(AIŠBĖS APYSAKAITE)

pRIEš Mykolines tą dieną Šimu kieme jau sto
vėjo naujų naujausios mados brička. Visi 

žiurėjo ir gėrėjosi, kiti net stebėjosi. Galvijai, 
parginti apypietės, su baime ėjo pro šalį; tiktai 
kiaulės, vos išlindusios išliugyno, kaip tyčia, sku
bėjo prie naujų račiukų ir pripuolusios iš visų 
pusių žulinosi. šimienS, pamačiusi, rėkdama pa
sileido su naščiais per kiemą. Kiaulių išpurvin
tus ratus ji liepė kuo greičiausiai nuplauti, kad 
rytoj į atlaidus galėtų nuvažiuoti nors pirmą 
sykį gražia, nesuteršta brička.

šimienė labai džiaugėsi. Visą tą dieną ji 
buvo linksma: pavakariams šeimynai prikepė 
sklindžių, o vakare Šimui davė prieiti prie di
delio butelio su “trejais devyneriais”, kurių jis 
užteikė kiekvienam po stiklelį, pats gi su savo 
bernu išrėžė po kelis.

Mykolinių diena visiems atrodė nepaprasta 
šventė, tarytum gyvenime pasidarė kokia didelė 
atmaina ir atmaina smagi, nes visi buvo ypa
tingai linksmi. Tiktai vienas Šimas, jau pasi
rengęs į bažnyčią, nelinksmas žiurėjo į bričką: 
šyvoji su bėriuke, įbraklinti į šikšnas, prie tos 
bričkos atrodė, kaip katės. Šimui buvo lyg gė
da išvažiuoti tokia nepaprasta brička: visi žmo
nės badys pirštais.

Bet kai išvažiavo į vieškelį, ir brička pra
dėjo supti, Šimas šiek tiek susiramino, o ši
mienė, tai nėr ko nė šnekėti: ko norėjo, tai ir 
gavo.

— Ana, žiūrėkit, Šimai važiuoja! — stebisi 
daržininkai eidami pėsti.

Brička liumpsi, Šimas su Šimiene tūpsi. 
Kas smagumas, kasK gražumas! Tik tiek, .kad 
šulčius nei už šį nei už tą vieną Šimo kišenę 
iškrapštė, o prūsas Taukius su savo plėškėmis, 
vaidinamaisiais “šorais”, apžiurėjo ir antrąją. 
Liko Šimui tik brička ir šimienė: gali pasidžiau
gti!

Bet 
pradėjo 
aukštyn
po kepure, tai kitaip įvažiuotų į miestelį, o taip, 
be nieko,' baimė ima. žmonių prieš mišias pas 
šventorių pristoję baisybės. Reikia važiuoti. 
Šimas suplakė arklius, norėjo nematant pralėkt; 
bet kur tau, tuojau visi sužiuro: “Ana, ar tu 
matei? Šimai!” žmogelis kaip ant žarijų, o 
čia dar kumelpalaikės nebėga. Visai susirietė, 
tarytum norėjo visai prapulti toj bričkoj, ir vis 
tik botagu makaluoja, kad tik greičiau prava
žiuotų pro tokią daugybę žmonių ir privažiuotų 
kur patvorį, šimienė gi — jau tai Dievas žino, 
ką manydama — sėdėjo, kaip vinis. Kada, už
sukus į patvorį, rodiklis atsirėmė į šulą, .Šimas 
atsipeikėjo: jam ant širdies truputi lengviau 
pasidarė.

•— A, kad tave galas! šitaip važiuoti, tai 
tik dar savo amžyje nebuvau važiavęs, — tarė 
sau, jau stovėdamas žemėje.

Šimienė su pundeliu ant kelių sėdėjo dar 
bričkoje.

— Na, kokių plynių tu dabar nesirangai, 
dar va rėpso, lyg kokia kerplėša! Ak jau žmo
nės gana prisijuokė....

Šimas visą kaltę vertė ant šimienės. Jam 
pikta btvo, kad per tą bričką jisai turi gėdintis 
net savo pažystamų.
eiti per visus žmones nė j bažnyčią: pametęs 
arkliam gniūžtę šieno, patvoriu, niekam nema
tant, nuslinko į artimiausią smuklę.

Suskambinus mišių, žmonės iš visų paša
lių skubėjo į bažnyčią. Ir Šimas išėjo iš smuk
lės, bet jau truputį kitoks. Dabar jisai, iš tolo 
pamatęs savo bričkos geltoną galą, galėjo drą
siai tarti:

— E-e, dabar aš tavęs nebijau!

jau nebetoli ir bažnyčia, Šimo širdis 
labiau taksėti, šimienė tik galvą vis 
kelia. A, kad'jis dabar turėtų gerai

BADO GIESMĖ
Dies irae, dies ilia....

Šios pakalnės vytis Badas — 
Senas kerdžius, geras vadas.... 
Sausos lupos jo — nežadąs —

Amžius dėvimą jo skraistę
Amžių ašaros aplaistė....

Vyčio kelias kaulais klbtas....
Maitkaulis — jo rimbo kotas....
Ir jo širmis nežabotas —

Kur jo 'kojos žemę'mynė, 
Liekti tyrulių dumblynė....

Vytis muša būgną didį....
Vyčiui tyruliai težydi....
Aibės juodvarnių jį lydi —

Ir pajutę puotą trankią, 
Plėšrus paukščiai klaikiai kran

kia ....

) Dunda būgnas: — Joja, joja!
Iros — kur jis 'kelia ko^ją....
Vytis zovada tapnoja —

Kur jis švaisto žiaurų rimbą, 
Visa’ kniumba, visa drimba....

Telkia vargą jo birbynė »
Ir į Vado žvangią žinią ‘

-Skurdžiai kuopiasi į minią —
Visa bruzda, lala, klega — < 
Ir turtuolių bokštai dega....

»

Niekam nieko jis nesiūlo....
Kur jis gaišta, visa dūla....
Milžk, varguoli, beržo sulą —

Tu girdi galiūno būgną'—
Gerk už Vadą iki dugno!

Niekam nieko jis nežada'...į.
Gerk už žemės vytį Badą —
Šiądien Giltinę jis veda....

Jurgis Baltrušaitis.

Jis nuo bričkos nedrįso

Aišbė.

• MOTERYS kurios yra gimdžiusios aštuo
nis kūdikius ar daugiau stovi didesniame pavo
juje mirti laike gimdymo negu savo pirmesniais 
gimdymais buvo.

• BRITANIJOJE įvairių žaislų vaikams per 
metus išdirbama už virš 200 milijonų dolaVių, 
normaliais laikais. K

• ANGLIJOS žmonės skaitomi šviesiaplau
kiais. tačiau suvirs pusė gyventojų yra tamsia
plaukiai.

Ten kur Nemunas banguoja, 
Baltija putoja,

Musų broliai ir sesutės
Gailiai ašaroja....

Lietuviai ne vieną kartą
Daug vargų kentėjo, 

Bet dabar jų vargo svoris
Šimt kart pasunkėjo.

šiaurės amaras apspito
Gražią gintariją— 

Šiaurės amaras raudonas
Brolių mantą ryja!

Lietuviai saulėtoj dirvoj
Sėjo aukso grūdus;

Dabar priešai juos suėja—
Lietuva — nubudus....

Pilnas kraštas prigužėjo
Raudonų vulturų — 

Lietuvių namuose priešai
Lietuviai — už' durų.

Ten kur dirvoj brendo varpos,
Lankoj augo kmynai,

Dabar slankioja barbarai
Maskoliai, Gruzinai....

Ten kur Nemunas banguoja
Į mėlynės gylį,

Tik kacapai garsiai tuškia, 
Musų broliai tyli....

Kur bijūnai žiedus krovė,
Augo smidras, mirta,

Ten sesučių linksmos dainos 
Ašaromis virto....

Į darželius Lietuvaičių
Rusai įsibriovė:

Doros ženklą, sielos
Išdraskė, sugriovė...

Dingo jų žaliuos darželiuos
Vaizdas prakilnumo,

Taipgi grakščių Lietuvaičių
Pavyzdis gražumo....»

Užgautoji ryta džiūsta
Budo neatmainius;

Ten sesutės rauda, liūsta
Priešui ugdant ainius....

Visas turtas sunaikintas,
Darželių neliko;

Nebus sesėms l iš ko pinti
Rūtelių vainiko.

Ten kur Nemunas banguoja
Baisi audra siaučia;

■ Broliai pančiuose dejuoja. ...
Savo žaizdas jaučia....

Kur Nemunas, ir Šešupė
žalią krantą ardo,

Brolių širdys nerimauja,
Keršto jausmas verda....

Lietuva pažinus laisvę
Nepakęs kacapą;

Tas kurs laidoti ją rengias,
Pats iškas sau kapą!

Kovoje už šalies laisvę
Prasilies daug kraujo,

Musų broliai savo krašto
Sulauks ryto naujo! * :

žuvo Cezarai karingi,
žiaurus faraonai;

Ateis laikas — sukils minios, 
žus Maskvos tironai!

Tik lai broliai ir sesutės
Vieno kraujo, kūno

Lietuvos, savo tėvynės,
Sargyboje buna!!

'VI
Alpio M

J. S. Galinaitis.

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Gausus Angliškai-Lietuviškas

KIŠENINIS ŽODYNAS ,
NAUDINGAS JAUNIEMS ATEIVIAMS

Šį žodyną, su apie 18,000 žodžių, galit turė
ti prie savęs kišeniuje ir reikale pasinaudo-1 
ti. Kaina maža, tik $1.00 su prisiuntimu.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Užstojo gili, šalta Lii 
| sas Galvės ežeras 

baltu plotu, ir iš salos j 
mio į ežero salas gali 

B ‘ iš pilies, jei kas norėtų 
J tu sienų, ištrukti, galt 
1 ir priešai ledu gali prie 

prisiartinti, užtai Kęsti 
galingas jiegas pilyje ii 
bos pilies sienose veikė

Kęstutis šią žiemą 
nes Algirdas buvo užir 
toli Rusų žemėse, tode 
ėjo lėtai ir nuobodžiai.

Be medžioklės ir j 
nių darbų, jaunesni vyri 
žinėjo, tai atkasinėjo n 

į 'jo suneštas sniego pusn 
[ i tarnautų staiga atsirad 

pilį įsiveržti. Laiko tui 
kalingus padargus, gii 
nūs ir kitas reikmenis.

Biruta keliąis atv< 
piu išsikalbėti, labiau 
jame meilę savo tėvų, 
jo širdies ir minčių V 
šę.

Skambus šios jau 
sas, Žemaitiška kalba 
džiai tą jaunikaitį ž: 
antra Kęstučio žmon 
buvo senyvų metų kai 
ji buvo savo pilnanu 
smagume ir gr^umt 
Vyresnė Alpio sfesuo.

IŠ Kęstučio ir pat 
jo apie tą užpuolimą 
ir Rašeinių, kame ki 
nužudė Alpio tėvą, ti 
atsitiko, — kurios ni 
matė, — jie nežinojo, i

I ją niekas nei nesirupii 
Ise, - 
j Alpis čia patyrė a 

: tapo Trakų kunigaiki 
| pats pasididžiuojančiai 

I tauto, Birutes ir Alp 
Į vieną vakarą prie židir 

Tai buvo apie dvyli 
į da Biruta gyveno įprie 

-1 to, Palangos didžiūno, 
t bastyje.

Ordinui nuolat užj: 
Į du žemes, Kęstutis su . 
t siryžo kryžiuočiams at; 
I mastu. 1347 metais, Vs 
■ du sutuokę dideles Liet 
|į rišu smarkumu siausdim; 

oai paskiau sakė, “velni 
užpuolė Prūsų žemėse B 
hi Bartų kraštą. Girc 
Wikino kaimus, sudeg 
fe priemiestį ir bažnyi 

belaisvių ir daug gr< 
femŲ miestų. Gryžda 

ką tik užhiatė Rašte 
fe apielinkėse.

To neužteko, Kęstutis 
^Sambiją, apie ką pat 
įrengė gintis. Kęstuti 
Wuą neįvykdydamas 

nesulaukdami sarg) 
^pasinaudojęs Kęstutis 
jočius puolė, nusivijo 
Mumą, r gryžo su 
Wių.
J? rudenį, vėliau, Kę: 

į kur per tris diena:
/J® ir pilį degino. Iš i 

ųjė Įsručio kraštan, p 
įefe visai sudegino.
| valdomas žemes i
1 'S3' Jonsdorf 
Į būrys dar stengė:

M■daug kryžiuočių 
i su daug g’ro 
I J. Yangon užsuko į Pra 

’ Judėti savo auką ir p
M ‘ .
"1® sutiko gražiąją B
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0 žodžių, galit turė- 
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.00 su prisiimtimu.

‘Dirvoje”
Cleveland, Ohio

S. įtarpius,

- taip ji tapo 
pagimdydama 

Vytautą, kuriam likimas skyrė di-

PER TVORA' 
PASIŽVALGIUS

pakraščiais buvo nustatyta daugiau 
, Junigėdos, 
os palyginti

sako, 
nebus 
laikyti

Yra 
kelių i 
laivus dideliu saiku 
ti Britanijai tiek 
galima 
laivai turi būti apsaugoti Ame 
rikos karo laivais.

Ną, ir kas ?
dina savo seną rolę 
reikia ką svarbaus 
liaudžiai padaryti, ji 
niekus šneka."

Rūpinamasi pravesti apsau
gą laivų gabenančių Amerikos 
reikmenis į Britaniją ir milži
nišką laivų statybos programą 
kad vėl butų naujų laivų vie
toje Vokiečių nuskandinamų, 
kovai prieš blokadą. Tą skel
bia Committee t’o Defend Ame
rica by Aiding the Allies.

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

“MARGUTIS” ,
6755 So. Western Ave. r 

Chicago, Ill. _ |

Upių vandenys, pakilę gana aukštai, 
net plovė pilies sienas. Galingas Nemunas 
ir Neris, didi jų vandenys, kai gausingai 
į vieną susilieja, kurie skriosdami per vi
są Lietuvą didelėmis juostomis teka į Bal
tijos jurą. Ten kur Nemunas baigiasi, ten 
tose Lietuvių žemėse jau ordinas Viešpa
tauja.- Jau tik siauras plotas žemės Lie
tuviams tepalikta prie Baltijos prieiti, o 
Marienburgo kryžiuočiai ir Rygos kalavi
juočiai, igvien veikdami, dažnai daro pa
sikėsinimus ir tą likusį Pabaltijo pakraštį 
užgrobti, atstūmimui Lietuvių - Žemaičių 
nuo pajūrio visiškai.

Suprato Alpis iš.Kęstučio apsakymų, 
ir iš dar įdomesnių jauno kariautojo Vai
doto kalbų, /kaip sunkiai, nepaliaujamai 
Lietuviai turi kovoti ir stengtis atlaikyti 
nuo tų “tikėjimo nešėjų” užgrobimų tai 
ką jiems dievai davė, tas žemes kurios 
jiems priklauso.

Su Kauno pilies didumu ir galingumu, 
Alpis greta Vaidoto aukštai pilies sienoje, 
stovėdamas, pats jautėsi didelis ir galin-

ir paėmė sau uz žmoną, - 
Trakų kunigaikštienė, čia 
sūnų
delius darbus jo ilgo gyvenimo bėgiu.

Kęstutis sustojo pasakojęs, pamąstė 
ir vėl tęsė:

' Suprantama kad ordinas į tolV. Lietu
vių pasielgimą negalėjo žiūrėti ramiai — 
kryžiuočiai surengė Lietuviams atkerštą: 
kito meto pradžioje jie, su desėtkais tūks
tančiu kariuomenių 
ir Čekų talkininkų, 
ir taip smarkiai ir greitai ėjo teriedami 
viską, kad per devynias dienas nieko ne
sutikdami atsidūrė prie Strėvos upės, ne
toli Trakų ir Vilniaus.

Lietuviai tuo tarpu paspėjo susiruoš
ti, šoko kryžiuočius pasitikti, ir prie Strė
vos upelio įvyko to meto didžiausias mu
šis. Trakus ir Vilnių užpulti kryžiuočiai 
nespėjo. Lietuviai vydamiesi priešus su
sidūrė su jais sau nepatogiose vietose, pel
kėtose klampynėse, bėgant per pradėtą lei
sti upelį, ledui įlužus daug žmonių prigė
rė. Ten žuvo vienas Kęstučio brolis, ku- 

Bet pagaliau pa- 
pavojų, kryžiuočiai 

bėgti atgal, Lietuvių

Skambus šios jaunos moteriškos bal
sas, Žemaitiška kalba, jos įtikinanti žo
džiai tą jaunikaitį žavėjo. Biruta , buvo 
antra Kęstučio žmona; kunigaikštis jau 
buvo senyvų metų kai vedė jauną Biruta; 
ji buvo savo pilname jaunos moteriškos 
smagume ir gražume, galima sakyt lyg 
vyresnė Alpio sesuo.

Iš Kęstučio ir paties Alpio ji jau žino
jo apie tą užpuolimą Gaižuvos, Airiogalos 
ir Raseinių, kame kryžiuočiai tarp kitų 
nužudė Alpio tėvą, tik kas su jo motina 
atsitiko, — kurios nužudytos niekas ne
matė, — jie nežinojo, nes po to įvykio apie 
ją niekas nei nesirūpino taip toli Trakuo-

Tas tik palinksmino tų žmonių vienodą ir 
nuobodų gyvenimą.

Už šių dienų Babtų miestelio, artėjant 
Gaižuvos, tų vietų gyventojai matydami 
raitelius iš jų vieną labiausia išskyrė ir su 
nuostaba tarp savęs apie jį kuždėjosi.

Dar arčiau Gaižuvos — 'ir jau vienos 
sodybos gyventojas prajojančius iš arčiau 
pamatęs, į Alpį gerai įsižurėjęs, sušuko: .

— Vingėla! Ar Vingėlos dvasia atsi
rado!.... Jis žuvęs, o čia joja....

Mat, Alpis veidu buvo Jąbai panašus į 
savo tėvą, kuris jaunas dar buvo kuomgt 
padėjo gyvastį tame kryžiuočių užpuolime. 
Tie kaimynai kurie prieš dvyliką metų su 
Vingėla greta gyveno ir kariavo, pamatę 
šiame raitelyje to žuvusio kunigo atvaiz
dą nuogandžiai nustebo.

— Vingėla atsirado

LIžstojo gili, šalta Lietuviška žiema. Vi- 
sas Galvės ežeras pavirto pereinamu 

baltu plotu, ir iš salos į salą bei iš sausže- 
mio į ežero salas galima buvo nueiti, ir 
iš pilies, jei kas norėtų nušokti nuo aukš
tų sienų, ištrukti, galėtų. Žiemos metu, 
ir priešai ledu gali prie pilies iš visų pusių 
prisiartinti, užtai Kęstutis laikė visas rei- 
galingas jiegas pilyje ir padidintos sargy- 

pilies sienose veikė dieną ir naktį.
Kęstutis šią žiemą nesirengė į karą, 
Algirdas buvo užimtas savo reikalais 
Rusų žemėse, todėl pilyje gyvenimas 
lėtai ir nuobodžiai.
Be medžioklės ir paprastų kasdieni

nių darbų, jaunesni vyrai tai ant ledo čiuo
žinėjo, tai atkasinėjo nuo pilies sienų vė
jo suneštas sniego pusnis, kad jos nepasi
tarnautų staiga atsiradusiems priešams į 
pilį įsiveržti. Laiko turėdami, dirbosi rei
kalingus padargus, ginklus, šarvus, bal
nus ir kitas reikmenis.

Biruta keliais atvejais gavus su Al
piu išsikalbėti, labiau ir labiau sužadino 
jame meilę savo tėvų, savo motinos, ką iš 
jo širdies ir minčių Vokiečiai buvo išplė-

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubin’kit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.

SANDARA siūlo tautinakams 
bendros akcijos centrą kurti iš 
apačios kaip buvo statomos se
novės Egypte piramides.

Piramides, tiesa, buvo sta
tomos iš apačios, bet planus 
joms pagamino “iš augšto” tam 
tikri specialistai inžinieriai. Bu
tu gerai, kad Sandara ir šitą 
fakta atmintų.

MAKSVINĖ VILNIS supy
kusi klausia katalikų Amerikos, 
kuri įsidėjo savo koresponden
to Pietų Europoje žinių apie 
Lietuvą: “Ką tas asmuo, būda
mas pietinėje Europoje, gali ži
noti apie Lietuvą?”

Jurgis Durnelis klausia Vil
nies: “Ką Vilnis būdama Chi- 
cagoje gali žinoti apie Sovieti- 
ją, apie kurią tiek daug rašo?” 
Tas pats principas.

Alpis čia patyrė apie tai kaip Biruta 
tapo Trakų kunigaikštiene, ką Kęstutis 
pats pasididžiuojančiai apsakė, prie Vy
tauto, Birutes ir Alpio, visiems ramiai 
vieną vakarą prie židinio sėdint.

Tai buvo apie dvylika metų atgal, ka
da Biruta gyveno tprie savo tėvo, Butau
to, Palangos didžiūno, Baltijos juros pa
kraštyje.

Ordinui nuolat užpuldinėjant Žemai
čių žemes, Kęstutis su Algirdu įširdę pa
siryžo kryžiuočiams atsilyginti jų pačių 
mastu. 1347 metais, Vasario mėnesį, jie
du sutuokę dideles Lietuvių kariuomenes 
visu hiarkumu siausdimi — kaip kryžiuo
čiai \skiau sakė, “velnio paskatinti”, — 
užpuolė Prūsų žemėse Rastenburgą, pas
kui Bartų kraštą. Girduvos apielinkėse 
sunaikino kaimus, sudegino Lunenburgo 
pilies priemiestį ir bažnyčią;' sugavo dau
gybę belaisvių ir daug grobio iš kryžeivių 
valdomų miestų. Gryždami dar naikino 
viską ką tik užmatė Rastenburgo ir Roes- 
selito apielinkėse.

To neužteko, Kęstutis pasirengė už
pulti Sambiją, apie ką patyrę kryžiuočiai 
pasirengė gintis. Kęstutis juos apgavo 
užpuolimą neįvykci”damas, ir Vokiečiai 
priešų nesulaukdami sargybas atitraukė. 
Tuo pasinaudojęs Kęstutis visai netikėtai 
kryžiuočius puolė, nusivijo juos į Sambi- 
jos gilumą, iš kur gryžo su grobiu ir daug 
belaisvių.

Tą rudenį, vėliau, Kęstutis užpuolė 
Ragainę, kur per tris dienas naikino kry
žiuočius ir pilį degino. Iš ten per girias 
patraukė Įsručio kraštan, paskui į Vėlu
vą, kurią visai sudegino. Naikindamas 
kryžiuočių valdomas žemes nužygiavo iki 
Alės upės, paėmė Wonsdorfo pilį, kurią 
kryžiuočių būrys dar stengėsi ginti.

Išžudęs daug kryžiuočių, gryžo pro 
Palangą namon, su daug grobio ir belais
viais. Palangon užsuko į Praurimės šven- 
tinyčią sudėti savo auką ir padėkoti die
vams už pergalę.

Ten jis sutiko gražiąją Birutą, kurią

NEIŠKENČIA šuo nestaugęs, 
o Naujienų redaktorius 
tos vežimo neskaldęs. 
jis skaitytojus vargina 
“Urachine” legenda — 
na nebesąs Lietuvos preziden
tu. Cituoja ^konstitucijos para
grafus. Maskvos pranešimus 
ir pantaplinio pašto žinias.

Grigaitis vai- 
— kada 
Lietuvos

Jo akys buvo nukreiptos į tą pusę kur
link slenka Nemuno vandenys — į Vaka
rus — į ten kur toli, už girių, už upių ir 
ežerų stogso Marienburgo pilis, |iš kurios 
paeina visas piktas taikomas ramiai gyve
nantiems Lietuviams. x

Ir dabar ten kas tokio buvo Lietu
viams'ruošiama, bet, savo nelaimei, Alpis 
nei Vaidotas tuo tarpu apie tai neturėjo 
mažiausios^ nuovokos.

Dabar gi raiteliai turėjo vykti į Gai
žuvą, kur buvo Alpio kelionės tikslas, ir 
jie tai kelionei rengėsi.

Keli jauni vyrai iš Kauno pilies išsi
prašė leidimo keliauti kartu; jie geriau ži
nojo kelią į Gaižuvą, taigi kunigaikštis 
Vaidotas leido juos Alpį lydėti. Jis dargi 
būtinai išprašė Alpį gryžtant vėl Kaune 
sustoti, todėl Kauniečių prisidėjimas ke
lionėn buvo užtikrinimas kad Alpis tikrai 
gryš tuo pačiu keliu.

Del vandens gausumo, nors per kelias 
dienas potvinis buvo apslugęs, jojikai tu
rėjo daugiau vargo persikelti su arkliais 
per Nerį, bet persikėlę, kelionę tęsė Nemu
no pakraščiu linkui Nevėžio. Dajoję tą 
kitą upę, pasuko dešinėn ir toliau jojo pa
kraščiu šios upės?

Apie dvejeto desėtkų jaunų jojikų dai
nomis skambėjo Nemuno ir Nevėžio kran
tai. Mažų sodybų gyventojai, matydami 
nedidelį buri linksmų vyrų keliaujant ne- 
sibaugino, nes tas nereiškė kad kur nors 
arti siaustų karas ar priešų užpuolimas.

To reikalą įrodo Henry M. 
Busch, Cleveland College so
cialių mokslų department© vir
šininkas ir pirmininkas to ko
miteto Cleveland© skyriaus. 
Tą užgiriu ir 793 kiti komiteto 
skyriai visoje šalyje.

Hitleris giriasi kad jis sulai
kys Amerikos pagalbą Britani
jai ir Aliantams, pranešimas

Jam tas pasiseks jeigu 
gelbstima Anglijai pa- 
atvirus jurų kelius.
du budai palaikymui tų 

atvirų: Statyti tinkamus 
ir perves- 
laivų kiek 

Taipgi, kiti prekiniai

‘“Skambink per amžius 
vaikams Lietuvos — tas lais
ves nevertas kas negina

vėl kitoje so
dyboje jį matę prajojant žmonės šaukė ir 
spitč aplink raitelius kai jie sustoję klausė 
kuriuo keliu sukti linkui Gaižuvos pilaitės. 

Nors apielinkių bendrus vaizdus Alpis 
pradėjo pažiūrėti ir prisiminti, bet per gi
rią į savo tėviškę iš kitos Nevėžio pusės 
jojant kelio turėjo paklabsti, kad nepasu
kus bereikalingai Į šalį.

— Kas tu esi kad įnūhls taip labai pa
žystamas? — teiravosi žmohės.

— Jis Vingėla, o Vingėla, nors tikrai 
žinom kad pats kunigas Vingėla tapo kry
žiuočių nužudytas! — sake kiti.

— Aš esu Vingėlos sūnūs, Alpis. Par
joju iš Trakų. ? \

— Bet jo suilų Alpį kryžiuočiai šu sa
vim išsinešė, Vingėlą nužudę.

— Tai vis tas pats: aš iš Marienbur
go pabėgau, kartu su Kęstučiu, ir gryžom 
į Trakus
kę. Kas žinot ką apie mano motiną? — 
teiravosi Alpis, visus peržvelgdamas.

Gyventojai tai išgirdę, ėmė vienas ki
tą akim vesti. 9

Vaikai ir didesni berniokai apspitę 
buvo aplink jojančio būrio arklius' ir gė
rėjosi jais.

(Bus daugiau)

Distributed through the
Committee ta Defend America by Aiding the Allies

LIBERTY AND EFFICIENCY

PIANISTAS Vyt. Bacevičius 
ir jo draugai Maskvinėje spau
doje pyksta dėl Lietuvių n'esi- 
tankymo į jo koncertus.

Kam pykti? Tegul įsigilina 
tik į prasmę šių žodžių, kuriuą 
Amerikos Lietuviai Lietuvos 
Lietuviams Laisvės Varpe įka-

apsakymai apie Lietu
vių kovas, narsumą ir pergalę, ir kalbos 
apie Alpio tėvą, motiną ir gimtinę Gaižu
vą sužadino jame norą vykti apžiūrėti sa
vo gimtinį kampelį, surasti, jei galima, sa
vo motiną.

Birutos įragintas, Kęstučiui sutinkant, 
Alpis su būreliu jaunų vyrų, kurie kaip ir 
jis nuobodavo žiemos metu pilyje, išsiren
gė kelionėn.

Tai buvo Kovo mėnesio pradžia, bet 
oras iš šalto žieminio staiga pasikeitė į 
pavasarišką: upės paleido ledus, sniegas 
tapo nuvarytas ir visai įpavasarėjo.

Jauni raiteliai, dainuodami, traukė 
giriomis Kauno linkui, nes į Gaižuvą ge
riausia buvo joti pro Kauną. Be to Kęs
tutis norėjo kad jie užsuktų ir atliktų pa
siuntinybę pas jo sūnų, Vaidotą, Kauno 
pilies valdytoją.

Kauną dajojus, keleiviai pasiliko ten 
keletą dienų, iki vandenys apmažės, nes 
tai buvo Nemuno ir Neries patvinimo lai
kotarpis. Alpis per tą laiką plačiai apsi- 
pažino su šios pilies žmonėmis ir kariau
tojais, su visais susidraugavo. Patyręs 
kad svečių keleivių iš Trakų vadas yra tas 
narsus Alpis, kuris išlaisvino jo tėvą iš 
Marienburgo, kunigaikštis Vaidotus, pats 
jaunas, narsus karys, labai prielankiai Al
pį priėmė ir broliškai globojo. Vaidotui, 
kurio pilis stovėjo kryžiuočiams kelyje, la
bai svarbu buvo išsikalbėti su iš Marien
burgo pabėgusiu Alpiu, patirti apie kry
žiuočius ir jų kariavimo budus, taigi jis sa
vo mielą svečią prie savęs laikė kiek il
giausia galėdamas. Nemuno-Neries išsi
liejimas prisidėjo prie jų išjojimo prailgi
nimo.

Kunigaikštis .Vaidotas su pasididžia
vimu aprodė Alpini savo pilį, jos stipru
mą, ir gėrėjosi savo vyrų narsumu. Kau
nas buvo ta galinga pilis pastojanti kry
žiuočiams kelią į Vilnių ir Trakus. Ne
muno 
pilių, kaip Bisenų, Kolainių 
Paštvėnų ir Pačtuvos, bet ši 
buvo menkos, be to dar Vį/kiečiai kitoje 
pusėje Nemuno prieš jas turėjo išstatę 
savo pilis.

Kauno pilis, tarpušakyje Nemuno ir 
Neries, iš dviejų pusių buvo apsupta upių 
vandenais, be to dar aplink pačių tvirtynę 
apvesta perkasas, pilnas vandens, taip kad 
ji stovėjo visai vandenyje. Pilies sienos, 
iš akmenų ir plytų statytos, buvo stiprios, 
ir Alpis vėl įgavo įspūdį kad Lietuviai yra 
sugabųs, narsus ir sumanus; kad jie gali 
kariauti ne prasčiau už kryžiuočius, ir <kad 
ordino visos pastangos Lietuvius užkariau
ti nueina niekais ne del to kad “pagonims 
velnias padeda”, bet todėl kad jie mylėda
mi savo žemę narsiai gina ir tų “krikšto” 
nešėjų neįsileidžia kaipo grobikų.

PO ANTROJO šlico Jurgis 
Paprieniokas pajuto poetinį ši- 
šą ir suriko:

Pasikaustęs Fricas padą 
Jau nudegino Belgradą. 
Į Balkanus kylį varo,

* Nauj-IT Horg
Kruglodurovas Maskvoje 
Jau su skausmu sudvejojo; 
Aš su Adolfu rašiausi, 
Ar negausiu tik į ausį?
Kol Fricukai po Europą 
Labai mandriai spaciruoja^ 
Tai Paliokai ir Francuzai 
Jų bobutes išbučiuoja.

VIENAS Lietuvis Maskvinio 
organo bazarui atsiuntė skun- 
kės kailiuką. Turbūt, žinojo, 
kad organo redaktoriams tas 
kailiukas puikiai* tinka?

PRUSEIKA, pasižiūrėjęs į 
minčių kovą, kuri pastebima 
tautininkus demokratų ir kata
likų spaudoje, nustebęs šaukia: 
“tai visų galų suirimas!” Ko
dėl, sako, nebūnate kaip aš: 
savo galvą padžioviau ir kas ry
lą uostau, ką Stalinas iš Mask
vos įsako: ir gera, ir dera ir 
ir rubai neplyšta!
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Chicagos Lietuvių Šokikų Grupes dalis

DIRVA

MEXICAN DANCES

£

Dalis Chicagos Lietuvių jaunimo, Vytauto Beliajaus šokikų 
nariai, kurie dalyvaus liaudies šokių baleto programe Lietuvių 
salėje, sekmadienį, Balandžio 27 d., nuo 6:0Q vai. vakare.

PYTHIAS
CAFE

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

ALUS — DEGTINĖ 
. UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

Naujose Rankose

URBŠAITIS
DUNBAR

RESTAURANT
Kl. Urbšaitis J. Uunbar 

savininkai

Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.1

6824 Superior Ave«

HIPPODROME

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas. ;
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street
Ant. Lcimonas, Savininkas :

HEnderson 7822 ■

MIRIMAI

•J**************!* •J**?*

DRY CLEANING
X Senas Drapanas padarom 

kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

27.
28.

16.
17.
18.
19.
2Q.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

f JIETINĖŠ ŽINiOS j
Clevelande Atsiras 

50,000 Naujų Darbų
Clevelandui užeina didelės 

darbymetės' laikai, šalies gy
nimo reikalai padarys dar 50 
tūkstančių natijų darbų šioje 
srityje, pradedant Liepos 1 d.

Numatyta kad dirbtuvės ku
rios išdirbo karo reikmenis pa
jus darbininkų trukumą — ga
li pritrukti apie 5,000 išlavin
tų darbininkų.

Šalies jaunimo administra
cija dabartiniu laiku lavina 
šimtus jaunų vaikinų ir mergi
nų, paruošiant juos prie įvairių 
amatų reikalingų šalies gyni
mo programo vykdyme.

Amatų ir raštinės darbų la
vinama jau apie 1,500 jaunuo
lių.

Iš viešų darbų jau pasitrau
kė apie 5,000 darbininkų kurie 
seniau dirbo industrijose, sto
dami vietas prie šalies ginkla
vimo darbų.

JUOZAS SNARSKIS
Juozas Snarskis, 27 m. am

žiaus, nuo 1753 E. 33 St., mi
rė Balandžio 16. Palaidotas 
19 d., pamaldos atsibuvo Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Liko motina, patėvis Roma
nas Kliševičius, vienas brolis 
ir trys seserys.,

MAUREEN RIGGINS *
Maureen Higgins, 214 metų 

amžiaus, dūkte William ir An- 
nos Higgins (Levaniutės), nuo 
7508 Lawnview avė. Palaido
ta Bal. 22, Kalvarijos kapinė
se.

, Abiejų laidojime pasitarna^ 
vo laidotuvių direktųj’ė Della 
Jakubauskienė.

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

MATYKIT
Vytautas Beliajus — Director.

MEKSIKOS ŠOKIAI

I Vytauto F. Beliajaus 
Lietuvių Baletas

H LIETUVIAI ŠOKIKAI IŠ CHICAGOS

komunistų kenks
mingumas vis

I* nesulaikomas

P-lė Helen Pechukaitis, 
žinoma Chicagietė daininin

kė ir pianistė, dainuos šia
me koncerte, prie Vytauto 

Beliajaus šoki'ų grupės.
Ji kartu su kitais šokikais 

vyksta Į Washingtona.

Tubeliene Atvyko
Ponia Jadvyga Tubeliene at

vyko į Clevelandą trečiadienį.
atlydėjo savo automobiliu 

Pittsburgho veikėjas Petras 
Pivaronas. Pernakvojęs, p. Pi- 
varonas Bal. 24 d. išvažiavo 
atgal į Pittsburghą.

Poni Tubeliene turės pirmu
tines prakalbas Lietuvių salė
je šį vakarą, penktadienį, nuo 
8:15 vai.

“That Night in Reo”
Žavėjanti filmą vaizduojanti Bra

zilijos gyvenimų, su puikiais šokiais, 
yra tai naujas spalvuotas 20th Cen
tury-Fox muzikalis romansas, “That 
Night in Reo”, pradedama rodyti 
Hippodrome i Theatre šeštadienį, Ba
landžio 26.

Veikale vadovaujamas roles turi 
Alice Faye, Don Ameche ir Carmen 
Miranda. Šioje filmoje ineina daug 
žymių daunų ir Brazilijos šokiai. Da
lykas einasi apie Amerikietį daini
ninkų patekusį Rio de Janeiro mie
ste, kuris įsimylėjęs į savo šokių 
partnerkų, Carmen Miranda. Jisai 
taip pat vaidina ir Brazilietį, Ba
ronų Duarte, apsivedusį su žavėjan- 
čia Alice Faye. Veikalas labai įdo
mus ’ įr linksmas.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

Patogiausia Įvairių 
Novelty ir Dovanėlių 

parduotuvė
Reikmenys vestuvėms ir 

kitokiems “shower”. , 
Motinos. Dienai, etc.

NOVELTY & GIFT
' SHOPPE
7307 Wade Park Ave.

L E I M O N S Į 
DRY CLEANING Į
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau r 
Sulyg naujausios mados

1. Jarabe Tlaxcalteca — From Tlakskalos By the entire Group
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

* ąs ¥

MIXED DANCES MAIŠYTI ŠOKIAI

5. Vafa Vadmal (Weavers Dance—Kaip Audžia Drobę Vadmale) Swedish
6. Gotland Quadrille — Swedish By the entire Group

7. Oxdanses — Student’s Dance — Studentų šokis ....................... Swedish
Alfas and Joseph Lankus

8. Fjalnaspolska (Flirtation Dance—Flirtavimo šokis) ............... Swedish
By the entire Group

9i Krakowiak — Polish Dance By the entire Group
It). La Midbar (Camel’s Dance—Kupranugario šokis) Arabian

Vytautas Beliajus
11. Raiste .................................................................................. Siamese Dance

Vytautas Beliajus
12. Apache Dance ............................J................................................. French

Alfas Lankus — Helen Kunges
18. Linksmos Vestuvės (Jewish Wedding) ......   Jewish

Vytautas Beliajus
14. Youth of Hassida (Hasidų Jaunuoliai) .................    Jewish

Weneta Grybas — Vytautas Beliajus '
15. Kolomejka .............................................................. v..... Ukrainian Dance

By the entire Group

Tik vienas pasirodymas Clevelande — Vieną Dieną!

Sekm. Balandžio-April 11
Lietuvių Salėj e 6835 Superior Ave.

Sale atdara nuo 5 vai. 
Pradžia lygiai 6:00 vai.

Amerikos spauda laikas nuo 
-laiko rašo, įrodinėja kaip vei
kia Amerikoje komunistai, ku
rių tikslas yra tramdyti dar
bus, tuomi pasitarnaujant So
vietų Rusijai.

Komunistai' čia norėtų kad 
Amerika nepajiegtų įstoti į 
karą, tada greičiau karas pasi
baigtų Hitlerio laimėjimu. 0 
vienokia ar kitokia taika, jei- 

į gu tik Rusija galėtų išsilaikyti
i niekeno neužkabinta ir. sveika,

■ yra komunistų didžiausias gei
dimas.

Komunistai'’ darbininku tarpe 
veikia sulindę į CIO. unijas. 
Nors dabartinis CIO. vadas 
Murray ir buvęs vadas John 
L. Lewis nėra komunistai, bet 

\ jie pasinaudojo komunistų pa- 
I rama CIO. organizuojant, be to 

y ir patys komunistai sulindo į 
F daugelį CIO, unijų neva darbi

ninkų vadais. .
Didieji darbininkų vadai pa

galiau pradėjo permatyti ko
munistų kenksmingumą; CIO. 
vadai jau kalba kad komunis
tai darbininkų organizacijose 
yra tai kaip akmuo parištas po 

j kaklu, Komunistai tankiai ko- 
r) voja prieš unijų vadus platin

dami lapelius raginančius dar- 
I' bininkus neklausyt “silpnadva-

INTER MISS IO N

LIETUVIŠKI ŠOKIAILITHUANIAN DANCES

Wedding Quadrille (Vestuvių Kadrilius) ..................................
Kalveris ..................................................................................................
Sukčius (the oldest Lithuanian dance) ......................................
Kubilas (Kupiškėnų šokis) ..............................................................
Pamylėjau Vakar ........................... Vytautas Beliajus, Weneta
Mikita (Dance with sticks) ............................................... Men’s
Kepurinė ..............................................................................................
Jonkelis — Quadrille of Žemaitija ..............................................
Lengvos Kojos — Light Feet ......................................................
Dzūkų Šokis — Provincial dance of Dzukia ...............................
Piemenų šokis — Shepherd’s Dance 

Vytautas Beliajus — Weneta Grybas 
of Suvalkia .......................
The Swallow (Fall Dance)
Group

*

Prienų Suktutė — Provincial dance
BLEZDINGĖLĖ (Rudens šokis) —

By the entire
t

V- ¥

ĮŽANGA 50c, 75c., ir $1.00 ŠOKIAI 8:30 ĮŽANGA 25c
c,

Išanksto perkant gausit po 40c., 60c, ir 75c. Dirvos Administracijoje

Šokiai bus daugiausia Lietuviški. Al Nemanis Orkestras

Group 
Group 
Group 
Group 

Grybas
Dance 
Group 
Group 
Group 
Group

Group

I 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.

KAIP BUS SU CUKRI
NIAIS RUNKELIAIS

Komunistų laikraštis Tary
bų Lietuva vedamajam straip
snyje reikalauja “didelio dėme
sio cukrinių runkelių plano 
įvykdymui”. Cukrinių runke
lių plotą šiais metais esą supla
nuota padidinti. Toliau laik
raštis išskaičiuoja kokias len
gvatas gauną cukrinių runkelių 
augintojai. Pasak laikraščio, 
“neabejotina kad tokių sąlygų 
daugelis augintojų net nesva
jojo”. Tikrai gal nesvajojo, 
nes kaip pasirodo, ūkininkai 
tų “lengvatų” neįvertiną ir ne
moką įžiūrėti sau naudos. Bir
žų apskrityje ūkininkai pasiža
dėję apsodinti tik 40 nuošim
čių numatyto ploto, o Rokiškio 
apskrityje — tik 19 nuoš. Pa
nevėžio apskrityje irgi pasiek
ta tik 70 nuoš. plano.

Tt

6702 Superior Ave. į
Telefonas: ENdicott 0878

AKRON, OHIO
*

naši i protestonų dvasiškius.
Jis kaltinamas pirmo laips

nio žudyste.

. AKINIAI
galima gauti pas

• D-R4 MATULAITI
(Lait)

7829 Euclid AvenueCLEVELAND, OHIO

KUR KASAMA 
GELEŽIS

ge-174 
iš kurių 
valstijo-

Suv. Valstijose yra 
ležies rudos kasyklos, 
68 randasi Minnesota 
je, 41 Michigan-Wisconsin plo
te, 31 Alabama valstijoje, po 4 
Georgia, Missouri, New Jer
sey, New York, Pennsylvania; 
trys Washington valstijoje ir 
po vieną ar dvi Kalifornijoje, 
Tennessee, Virginia, Wyoming, 
New Mexico, Texas ir Utah 
valstijose.

• TEXAS valstija Ameriko
je yra penkis kartus didesnė 
negu pati Anglija.

Sudegino Merginą
AKRON, Ohio. — North Hill 

Metodistų bažnyčios prižiūrė
tojas, Albert B. Lukens, 64 m. 
amžiaus, prisipažino kad jis to
je bažnyčioje nepadoriais tiks
lais norėjo užpulti gražią mu
zikos mokytoją, Ruth Zwicker, 
24 metų amžiaus, šeštadienį 
prieš Velykas. Mergina jam 
nepasidavė, ir susitąsyme mer
ginai puolant užgavus galvą Į 
piano kėdę ji prisimušė. Jisai 
išsigandęs nunešė ją į bažny
čios skiepą ir paslėpė anglies 
kamaroje. Ji ten mirė. Jisai 
iš baimės patekti į bėdą suma
nė merginos lavoną sudeginti 
ir tą padarė.

Tą dieną merginos tėvui pa
sigedus, jis užėjo ir į bažnyčią 
jęs pažiūrėti, tas senis padėjo 
jam merginos j ieškoti, tuo 
ku kai ji skiepe merdėjo.
18 valandų vėliau, Velykų 

atėjęs kurti bažnyčios 
ir

Teisme atsibuvo K. B. byla. 
Jisai teisme laimėjo $600. Mat, 
laike Kalėdų švenčių, išvažia
vus svečiuosna, jo namo skie
pe dingo jo pečius. Sugryžęs 
sužinojo kad jo pečiuj išsivežė

pečių pardavėjas. Krautuvnin- 
kas _buvo kitam pardavęs kitą 
pečių ant išmokėjimo, tas ne
mokėjo mokesčių, ir darbinin
kai atvykę per klaidą paėmė 
K. B. pečių ir nenorėjo atly-

CLEVELAND
S.. Pristatėm Vestuvėms, j

, Paukštiena, ik kiauši
4323 Superior Avenue

į didelį pečių įkišo 
ir sumetęs gaidas

lai- 
Po 
ry- 
pe- 
jos 
su-

pats Lukens, būdamas 
vyrukas, 1900 metais

tą, 
čių 
lavoną 
degino.

Tas 
jaunas
buvo nužudęs kitą moterį, kai 
ji užtiko jį virtuvėje vagiant 
jos pinigus. Už tai 
jo kalėjime 13 metų.

Akrone apsigyvenęs 
metus buvo vedęs,
šeimą, jo vienas sūnūs moki-

jis sėdė-

prieš 28 
išauklėjo

RADIO PUSH BUTTONS $1
Taisymas ir visokis suderinimas

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

Prie Superior. (21)
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| VISOKIA APDRAUDA |
- Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus’ reikale vi- = 
: sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
Ė miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

Sinks, Bathtubs, Closets, Boilers, 
Heaters; Steam jr Hot Water 
Boilers ir Radiators.
Empire Plumbing & Heating 

Contractors
1972 E. 55TH St. EN. 3213

MONUMENTAI
Prieinama kaina padirbami 

visokioms kapinėms.
James Broggini & Bros.

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

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

FOREST CITY FURNITURE CO
Kur Taupus Pirkėjas Ras Žemas Kainas

Štai keletas musų specialių dalykų:

4.95Seven way reflector Lempos ...
Occasional Chair (įvairių spalvų)
9x12 Felt base Rug .. ętj Studio Couch "j

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

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

skalbiamų mašinų. (17)
MATYKIT MUS PIRM PIRKIMO.

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

nors

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiinir,

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuve

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

Savininkas Vedėjas

mu, pritaik 
tyrimo jau 
vaimi—jus 
ch| ir turės 

t

triškas nee
padarys ju

'Pirkit di 
dėlių. I 
ŠIOS D]

' Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729
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> Beliajaus

Baletas
KOMUNISTU KENKS

MINGUMAS VIS 
NESULAIKOMAS

M IŠ CHICAGOS

tyril 27
6835 Superior Ave, 

Sale atdara nuo 5 vai.
Pradžia lygiai 6:00 vai

Amerikos spauda laikas nuo 
laiko rašo, įrodinėja kaip vei
kia Amerikoje komunistai, ku
rių tikjslas yra tramdyti dar- 

■ bus, tuomi pasitarnaujant So
vietų Rusijai.

Komunistai čia norėtų kad 
Amerika nepajiegtų įstoti į 
karą, tada greičiau karas pasi
baigtų Hitlerio laimėjimu. O 
vienokia ar kitokia taika, jei
gu tik Rusija galėtų išsilaikyti 
niekeno neužkabinta ir sveika, 

-yra komunistų didžiausias gei
dimas.

Komunistai darbininkų tarpe 
veikia sulindę į CIO. unijas. 
Nors dabartinis CIO. vadas 
Murray ir buvęs vadas John 
L. Lewis nėra komunistai, bet 
jie pasinaudojo komunistų pa- 

j rama CIO. organizuojant, be to 
ir patys komunistai sulindo į 
daugelį CIO, unijų neva darbi
ninkų vadais.

Didieji darbininkų vadai pa
galiau pradėjo permatyti ko
munistų kenksmingumą; CIO. 
vadai jau kalba kad komunis
tai darbininkų organizacijose 
yra tai kaip akmuo parištas po 
kaklu. Komunistai tankiai ko
voja prieš unijų vadus platin
dami lapelius raginančius dar
bininkus neklausyt “silpnadva-

fe .
J. M. Schenck, (left) board chair

man of Twentieth-Century Fox film 
corporation, leaving the federal 
court in New York with his lawyer, 
after being found guilty of income 
tax evasion. He faces a possible 
sentence of 10 years in jail and $20,- 
000 fine.

J. M. Schenk (kairėje), ta
rybos pirmininkas Twentieth 
Century-Fox filmų korporaci
jos, rastas kaltu vengime mo
kėti valdžiai taksų. Jam grę- 
sia 10 metų kalėjimo ir apie 
$20,000 pabaudos.

LIETUVIAI, NESIKLAIDINKIT

Daugelis Dirvos skaitytojų pirmų kartą mokėjo in- 
eigų taksus Kovo 15 d. už savo ineigas sulyg pertvarky
to taksų nuo ineigų įstatymo. Tai buvo patriotiška da
lis prisidėjimo ką kiekvienas turėtų būti pasitenkinęs 
daryti už tai kad yra laimingas gyventi šioje šalyje. Tų 
taksų naujenybė sukėlė daug kalbų, taigi manome la
bai naudinga bus nekuriuos dalykus paaiškinti.

Tie taksai, kaip turit suprasti, buvo nuo ineigų — 
už pinigus gautus algomis, komisais, dividendais ir nuo
šimčiais taupymų depozitų, etc. Kaslink šio pastarojo 
dalyko, supraskit kad tai nėra taksavimas depozitų ar
ba jūsų laikomų banke pinigų. Ant depozitų nėra* daro
ma jokių taksų, todėl nereikia apie tai nei rūpintis.

Kaip kuriems neaišku ką reiškia pastarais laikais 
spaudoje paminėjimas “užšaldymas svetimų depozitų”. 
Tas neliečia depozitus žmonių gyvenančių šioje šalyje, 
bet tiktai tokius kur kitų šalių valdžios turėjo pasidėju- 
sios Amerikoje ir jų šalis priešai okupavo.

Dar vienas dalykas pasirodė spaudoje, liečiantis 
naujus šalies gynimo bondsus, parduodant juos finansa
vimui šalies gynimo programoj šie bondsai sakoma bus 
“finansavimas iš taupymų”. Tas reiškia kad kiekyienas 
asmuo Suv. Valstijose galės pirkti kiek tik išgalės šių 
bondsų gelbėjimui šalies programo. Nebus nieko vers
tino — tie bondsai bus geras investmentas; jie gelbės 
jums sutaupyti pinigus, o tuomi pat pagelbėsit palaiky
ti šią šąli saugia ir priešų nepaliečiama.

497 MILIJONAI GE
LEŽINKELIU PRIE

ŽIŪRAI

daugiau biznio pereitu metą, 
todėl reikėjo tam bizniui pasi
ruošti, įrengimus pagerinti.

4-S—

5:30 ĮŽANGA 25c
Dirvos Administracijoje

lanis Orkestras
L

5-.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait)

7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

siu” arba “parsidavusių” va
dų, o naudotis savo teisėmis— 
streikuoti. Rimtiems unijų va
dams tenka kovoti ne tik su 
darbdaviais kurie .nori išnau
doti darbininkus, bet ir su ko
munistais keliančiais suirutes 
darbininkų tarpe.

Vienas CIO. vadas 'pasakė, 
“kaip greit mes rasim budus 
atsikratyti komunistų savo ei
lėse tuo bus geriau”.

P. J. KURSIS
809 Society for Savings' Bldg.

Telefonas: Ofiso M Ain 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

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

PASIRODYK GRAŽIAI VASARAI
Pas mus gausit reikalingų papuošalų

PORTIS SKRYBĖLĖS MANHATTAN
Marškiniai su pritaikytais kaklaraiščiais.

f

pečių pardavėjas. Krautuvnin- 
kas .buvo kitam pardavęs kitą 
pečių ant išmokėjimo, tas ne
mokėjo mokesčių, ir darbinin
kai atvykę per klaidą paėmė 
i. B. pečių ir nenorėjo atly- 
įjiti. f*
LB. naudai. ' Kalnas.

CLEVELAND POULTRY CO. Inc
WHOLESALE and RETAIL

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

Nauji Pavasariniai Siutai Vaikams
Navy Blue Serge

Kaynee Marškiniai . . Pavasarinės Kepurės 
Kaklaraiščiai ir įt.

ir Cheviots ‘
Kojinės,

Amerikos geležinkeliai 
leido 497 milijonus dolarių sa
vo linijų prižiūrėjimui ir 
symui 1940 metų bėgiu, 
buvo didžiausia suma tam 
slui išleista paskiru metu 
1931 metų.

Geležinkeliai turėjo žymiai

pra-

tai- 
Tai 
tik
imo

ŪKININKAI jiems paliktų 
naudotis ūkių taip pat nepa- 
jiegs išlaikyti, nes be didelių 
mokesčių jie turi valdžiai duo
ti ir savo ūkio produktais. To
kiu budu ūkininkai verčiami 
“savu noru” išsižadėti ūkių ir 
rašytis į kolhozus. Jau kele
tas tokių kolhozų yra įsteigta.

Pastaba Skatytojams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu 
siųsta tas tikras numeris 
kurio

laiku bus jums pa-

negavot.
"DIRVA
Cleveland, Ohio

Niekada Pirmiau 775
NEPIRKO TIEK AUTOMOBILIO!

MM

šiuo Dideliu Nash Sedan gausit iki 30 Mylių ravaziuoKit šiuo iš Galiono . . . Plačiausias Sėdynes , . . švel- 
AUvGrsci Duoino niausi Važiavimą ir Lengviausią Valdymąauj OS rCUSlOS ii aru! koki tik karas gali jums duoti!

įjTAI tas karas—ir ta kaina— 
užpakalyje to didžiausio persi

metimo visoje istorijoje į Nash!
Niekad pirmiau joks žemiausios 

kainos 
daug!

karas nebuvo siūlęs tiek 
Paveizdan:

Norit Lengvo Valdymo? Savi-
■ - "y, •’

ninkai sako šis lengviausias val
dymui. Su Two-way Roller Steer
ing—šis Nash lengvai veikia ap
sisukimuose ir trąfike!

Norit Daugiausia Patogumo? Tik

Tai naujos rūšies karas—su vi
sa Nash’s ilgo patyrimo inžineri
ja. T,ik’ puskvortė gaso įrodys jo 
pirmenybę žemos kainos karų ei
lėje ' ką l$ada pirkot! Pavažiuokit 
juo—matykit skirtumą del kurio 
visa šalis linksta prie Nash! ‘<•4

Norit Daugiausia Ekonomijos?
Šis didelis, orus Nash duoda va- 
žinėtojams iki 30 mylių galionui 
. . . taip kad galima sutaupyti 
$70 iki $100 metuose!

su Nash gaunat Weather-Eye 
Conditioned Air System . . . ir 
“Sedan Sleeper” Lovą kelionei. . . 
saugumą sunituoto viršaus su vi
sais apačios rėmais.

Norit Ruimingiausio Karo? Nash

VIRŠ 2000 PER SAVAITĘ 
PERSIKEIČIA J NASH

“Pirkmas Nash ‘600’ apsimo
ka. Gaunam 2'4 iki 26 mylias 
iš galiono su 45 iki 60 greičiu. 
Nash ruimingas ir tikrai len- 
gas valdyti”. —Portland, Ore.

A fa fa NASH KAINOS 
•? f "Jil prasideda NUO

B B H B * (Iliustruotas) Am- 
H n BB bassador “600” Se- 
■ *™ dan. Už tą gaunat 

Standard reikmenis 
Iš Dirbtuvės su federal taksais. 

Sedan Miegamasis, Weather Eye 
Conditioned Oro Sistema, Baltais 
šonais gumai, ir Bumper Guards 
už nrimokėjimą jei norima.______

Tel. EN. 4505
Patrick Motors, Ine. 16815 Madison 
Tyjcski Nash Co. 11720 Lorain Av. 
United Motor Sales 7200 Broadway 
Parma Earl’s Auto Service
North Olmsted Beebe & Elliott 
Bedford Lernardy Motors 803 B’way 
Olmsted Falls
Schritz Motor Sales, Inc, Columbia Rd.

4323 Superior Avenue Telefonas EN. 3142 (17)
Švelnaus Vąžiavimo? Nash

KAJUI W ■

^as Žemas Kainas

scialių dalykų:

Daug vietos galvai! 
langų stiklai!

teturi coil springsus ant

turi daugiausia sėdėjimo vietos. 
Priekinė sėdynė veik penkių pė
dų pločio! 
Platus

vienas
visų keturių ratų švelniausiam va
žiavimui koki karas gali duoti.

FRANK BELAJ
VYRŲ KRAUTUVĖ 

6205 SI. Clair Ave.

1NITURE CO.
Arti Payne Ave. 
HEnderson 2886

. . . . . . . . .  4.95
. . . . . . . . . . . 4.95

Studio Couch 19.95
:ainom dalykų!
ybės vėliausių Bedroom 

rakandų, taipgi puikių 
iškų refrigeratorių ir

(17)
[ PIRKIMO.

*
TH?

13230 Cedar Road
6816 Superior Av.

3501 Detroit Av.
6535 Carnegie Av.

12705 Miles Av.
3536 Lee Road
13701 St. Clair

16302 Euclid

“Jūsų naujas ‘600’ viršija vi
sus visais žvilgsniais. Važinė
ju po 150 mylių į dieną prie, 
rato; visų 4 ratų coil springsai 
parodo skirtumą. Gaunu virš 
25 mvliu iš galiono ir sutau
pau aliejum, -■•ūmais ir net lei
dimų kaštais. Šis Nash air con
ditioning yra puikus!”

—E M. J., Grand Rapids, Mich.

4505 Euclid A ve. LEVERING NASH MOTOR CO.
Cain Motors
Cooper’s Garage
Eckenroth Sales Co.
Kilbane Nash Co.
Lake Motor Sales
Lewis Nash
Milton Motor Sales
Norgar-Bodell Motors
ARBA KREIPKITĖS J NASH PARDAVĖJĄ SAVO KAIMYNYSTĖJE

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namą aptaisymo 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitą 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.

Turiu pilną apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

RNITURE CO

lilIlIlIlIilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHfHIHird

. Wilkelis!
ų Direktorius

X)JAS
HEnderson 9292

rniture Co 
įtuvė 

lai gaunami čia

ENdicott 2343 

JURGIS ARBUCKAB

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinn

n n,.

f......

MORE FUN FOR EVERYONE...WHEN THE WHOLE 
CROWD GOES TOGETHER...BY CHARTERED COACH

GRYNAI ELEKTRINE
už rekordiniai žemą kainą

ŲS svajojot apie įsitaisymą pilnos elektriškos virtuvės kurią 
nors dieną— virtuvės kuri nepalyginama grožiu ■ ir patogu

mu, pritaikyta geresniam parankumui ir taupumui. Jus iš pa
tyrimo jau žinot 'kad elektriškos šaldytuvas yra reikmenis sa- 
vaimi—jus neapsieitumet be jo. Dabar dadėkit elektrišką pe
čių ir turėsit svarbiausius padarus elektriškos virtuvės. Elek
triškas pečius, vienatinis pečius kuris verda TYRU KARŠČIU, 
padarys jūsų valgių virimą švariu ir saugiu kaip elektros švie
sa — pagelbės jums paruošti geresnį maistą žemesne kaina. 
Pirkit dabar kuomet dar turit pilniausi pasirinkimą 1941 mo
delių. Pirkit dabar kuomet galit gauti tuojau ir PIRKIT UŽ 
ŠIOS DIENOS ŽEMAS KAINAS! .

Phone M
"Chartered Service

Piknik<! 
uzsisakvkii .

n9har laik ‘ SaU kočus
savo iš “ smagia,. ,,lkni'<ams-~no

ą kartu. 11 Važiuoti vi<.; ?es
C/.eveiand p-, '

taniavi,na(Uos Junis aLsak'„t^rcd 
berniški Pstrt‘ln^ dra'veri P.> 
v..^,efo»’uo/q-t MA™ ne<1 ,(očą- 
bar'll dab«r. Ansin9500 ^er-

a:.;;.

THE CLEVE LA ND .> R AlSW^U-^

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL

PR. KUNCA1TIS
Savininkas ir Kepėjas

Telefonas WAshington 3227

Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia balta Duona, visokį 
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatėm tiesiog į namus, sulyg pareina av

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

ĮiuwiiiniiiiuiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuHdiuiiiiiiiimimimiiniiiuimRummiiiiiiiiimmu»»MtUiiiiBa?ttmtglglBafiS



SVARBIOS DIENOS CLEVELANDO LIETUVIAMS:

Chicago® Liet. Jaunimo Baletas Didžiausia šio meto Pra
moga Ohio Lietuviams Youth’s Forum

PHONE: ENdicott 4486

DIRVA (THE HELD
LITHUANIAN WEEKLY
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© Ssfwiw Are. Cleveland. 1

managing EDTTOB-K. s. kaep

G820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND, OHIO

Entered as SeanJ-Class nata’ Dej 
kerCtkMatiiie^Įm 

under the Act of March a,

Penktadienį. Balandžio 25: — Jadvygos Tubelienės prakalbos Lietuvių salėje, pra
džia 8:15 vai., pabaiga 10 vai. vakare (paspėsit i Klubo “fish fry”).

Sekmadienį, Balandžio 27: — Vytauto Beliajaus Baletas iš Chicagos: Lietuvių sa
lėje, pradžia lygiai 6 vai. vakare. — Čia vėl kalbės p. Tubelienė. Po programo 
šokiai. Čia bus paaiškinta plačiai kur pasimatyti su Lietuvos Prezidentu. 
(Tikietai išanksto perkant: 50c — už 40c.-; 75c — už 60c; $1 — už 75c.)

Antradienį, Balandžio 29 — Lietuvos Prezidento A. Smetonos pasitikimas Penna 
stotyje, Euclid E. 55th St., 6 vai. vakare'.

Trečiadienį, Bal. 30 — Lietuvos Prezidentas lankys Lietuvių Darželį, 3:30 po pietų.
BANKETAS- Lietuvos Prezidentui pagerbti Bal. 30 d., Wade Park Manor, nuo 
7:00 vai. vakare. (Gaukit tikietus išanksto, Dirvoje, Muliolio ofise ir pas ko
miteto narius. Banketui $2.25; prakalboms po banketo — 50c.)

PRESIDENT SMETONA’S COMMENTS ON 
AMERICAN AND EUROPEAN AFFAIRS

JUST A FEW LAST WORDS . . .

KUR GAUTI PRE
ZIDENTO BANKE

TO TIKIETUS

VYTAUTO F. BIELIAJAUS ŠOKIKAI 
SUŽAVĖS VISUS .

Sekm., Balandžio 27, Lietuvių salėje, 6 v. vak.

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 ne
galima perduoti kitiems, nes 
jie visi suregistruoti.

Paskutinė tikietų įsigijimo 
diena bus Bal. 26.

i • Komisija.

SEKANČIOS SAVAITĖS DIR
VA del svarbių įvykių Cieve- 

—hrnffe' išeiti pavėluotą, nes 
norėsim sutalpinti visas4 žinias 
sąryšyje su Lietuvos Preziden
to atsilankymu Clevelande.

LIET. DARŽELIO SĄ
JUNGA PAGERBS
PREZ. SMETONĄ

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjunga savo susirinkime Ba
landžio 21 d. nutarė oficialiai 
prisidėti prie iškilmių Lietuvių 
Darželyje, Balandžio 30 d., kai 
Lietuvos Prezidentas Antanas 
Smetona lankysis Darželyje.

Darželio Sąjunga padovanoja 
du vainiku, kuriuos ponas Pre
zidentas padės prie Dr. Jono 
Basanavičiaus ir Dr. Vinco Ku
dirkos paminklų Darželyje.

Iškilmė Darželyje įvyks 3:30 
vai. po pietų.

SLA. 14 Kp. Vakarienė I
Bal. 19 d. Lietuvių salėje 

įvyko SLA. 14-tos kuopos nau
jų narių įvesdinimo vakarienė. 
Po vakarienei, programą ati
darė kuopos pirmininkas F. Ba
ranauskas, tpliau pavesdamas 
programą vesti Dr. S. T. Tamo
šaičiui. 'Kalbas pasakė Dr. Ta
mošaitis, K. S. Karpius, J. G. 
Polteris, Juraitis, ir buvo per
statyti naujai į SLA. 14 kp. 
priimti nariai. Prisirašė jų 
virš 15, bet atsilankė ne visi.

• ŠILTAS ORAS Clevelande 
pasibaigė šios savaitės pra
džioje. Viskas susprogo ir su
žydėjo per virš .savaitę Taiko 
pabuvus vidurvasario orui.

Temperatūra buvo pasiekus 
80 laipsnių ir daugiau; kartais 
pasiekė 85.

• OPEROS savaitė praėjo su 
didžiausiu pasisekimu — ne- 
kurioms operoms tikietai buvo 
išparduoti iki vienam. Suvirs 
65,000 asmenys apsilankė per 
aštuonis vaidinimus.

- Weneta Grybiutė ir Vytautas Beliajus (
.Atliks vieną iš vaizdingų “Piemenų šokis” 

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

« ________

TIKIETAI DABAR GAUNAMI PO 4(T\ t

Didžiojo Clevelando 
Gyventojai Padaugėjo
Didžiojo Clevelando gyvento

jų skaičius, imant su priemies
čiais, sulyg paskiausių žinių, 
yra 1,214.943, arba 19,954 dau
giau negu parodė 1930 „metų 
surašąs.

1940 metais pačiame mieste 
gyventojų buvo 878,336, arba 
22,093 mažiau negu 10 metų 
atgal, bet priemiesčiuose skai
čius padaugėjo.

Nereikia daug kalbėti, tik at1 
siverskit šio numerio 6-tą pus
lapį ir pažiūrėkit kokį nuostabų, 
ža vejantį programą išpildys 
ši garsi Vytauto Beliajaus va
dovaujama jaunų .Chicagos Lie
tuvių šokikų grupė. Jie atsi
veža savo šokikus, muzikantus 
ir dainininkus.

Svarbu todėl kad įsigytumet 
sau papiginta kaina tikietus iš
anksto.

Paveizdan, 50c tikietai dabar 
gaunami po 40c.

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

Tikietai gaunami Dirvoje ir pas 
kai kuriuos kitus asmenis.

Vaikams su tėvais įžanga ne
mokamai.

Programo pradžia lygiai 6 
vai. vakare.

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

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

Po to seks visas tuzinas gra
žiausių Lietuviškų šokių, su 
visokiais paįvairinimais.

APIE PREZ. SMETONĄ
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 ii’ 
nurodymus.

Gaudys Komunistus ir 
Nazius

Valdžios agentai pradėjo ty
rinėti WPA eilėse komunistų 
ir nazių veikimą. Mat, paaiš
kėjo kad prie viešų darbų dir
bančiųjų komunistai ir naziai 
varo savo kurstymo propagan
dą.

• ILLUMINATING Elektros 
kompanija šių metų bėgiu pa
skyrė savo įstaigų didinimui ir 
gerinimui $8,000,000. Paruoš 
stotis teikimuL elektros neku- 
rioms dirbtuvėms kurios stato
mos šalies gynimo darbams.

Balsuoja Streikuoti
Ficher Body 4arbininkai su 

kitų miestų General Motors 
darbininkais nutarė diduma 
balsų streikuoti, privertimui 
išpildyti darbininkų reikalavi
mus. Kada streikas bus ap
šauktas dar nenustatyta.

• NUSIŠOVĖ. Kiti žudosi li
kę be darbo. O štai nusišovė 
savo garažiuje statybos kon- 
traktorius, Edw. Schwarzer, 54 
m. amžiaus, nuo persidirbimo. 
Jo žmona sako, jis turėjo tiek 
darbo kad niekaip negalėjo pa
sivyti. /

• THOMPSON Products dir
btuvė pakėlė savo darbinin
kams algas po 5c valandai. Ta 
kompanija išdirba karo reik
menis.

WASHINGTON, D. C. — To vis- 
it America some day was my dream 
’ince childhood Almost every and 
all Lithuanian families has emigrant 
relatives in America, which, of all 
countries, was the most popular in 
Lithuania. America was dear to 
me not only because a great num
ber of my countrymen enjoy free
dom and prosperity here and have 
not forgotten their mother coun 
try, but also because America in
terested me as a gigantic labora
tory of human endeavor, founded 

n a’mqgt boundless liberty.
Not only the names of great A- 

■'or’ean cities like New York, Chi- 
n<ro. Pittsburgh, Boston and Phila- 
’Mpb.'a are popular in my country, 

'♦ also the names of great A- 
icrican statesmen and Presidents: 

President Wilson to us was the 
emancipator of oppressed small na
tions, while President Roosevelt en
joyed popularity as a trusted and 
courageous protector of all small 
nations now victims of totalitarian 
aggression.

When in 1918 Lithuania’s inde
pendence was proclaimed, we look
ed to America for assistance and 
obtained not only moral encourage
ment. but also much needed mater
ial aid.

I am happy to be in Washington, 
the capital of this great country 
where democracy is not only prea
ched but practiced. However, I 
never expected to see America un
der the present "conditions in my 
own country. Nearly one ‘million 
Lithuanians emigrated to this coun
try because of Czarist Russian back
wardness and oppression, and now 
I have come here as a victim of 
Soviet Russian aggression.

I arrived in New York from Bra
zil on March 10, travelling via Ger- 
manv, Switzerland, France, Spain 
and Portugal, and I am deeply grate
ful to the American authorites for 
the refuge accorded me and my 
family. .' '

On June 15, 1940 I left my coun
try just a few hours after the bol
shevik Russian troops invaded it. 
I am still the lawful President of 
the Republic of Lithuania, the first 
and fourth, but not the last, I hope, 
elected by the people under the 
existing Lithuanian Constitutional 
law. I have not forfeited any of 
my Tights. I left my peaceful, pro
gressive and freedom-loving coun
try in protest against the unprovok
ed and premeditated invasion, hop
ing to be more useful to the cause 
of restoring Lithuania’s freedom.

The occupation _of Lithuania, as 
well as other Baltic States, was per- 
netrated by an unscrupulous neigh
bor in violation of existing interna
tional treatięs and solemn promises, 
and in spite of the condemnation of 
aggression by the Soviet leaders on 
many occasions both in Moscow and 
in Geneva.

The diplomatic and consular rep
resentatives of foreign countries in 
Lithuania during and after the in
vasion, are fully aware of the will 
of the Lithuanian people to live an 
indenendent life, and the shock they 
suffered because of the Soviet in
vasion. The story of “rejoicing” 
and “free’ parliamentary elections 
was invented by the invader to mis
lead world opinion, but, thank God, 
he did not succeed.

All the constructive and intensive 
work carried on during 22 years of 
independence,, of which the Lithuan
ians have been proud, has been all 
ruined now by the destructive poli
cy of the invader. Hundreds of in
tellectuals of all professions have 
been imprisoned without trial, de 
ported, or simply disappeared with
out any trace. Farmers, factory 
workers and people of all walks 
of life have been deprived of their 
freedom, land, homes, property, se
curity, savings, etc. The whole and 
surrounding country is subjected to 
a “reign of continuous terror’ and 
deprivation.

Travelers familiar with the con
ditions in Soviet Russia and in the 
Baltic Statės before the crisis can 
well realize the extent of Lith
uania’s, Latvia’s, Estonia’s and Po
land’s misfortune.

Words of greatest value and sig
nificance have been heard from 
the highest authorities of this great 
country, words of cheer and en
couragement, that small nations will 
again have the same right to the 
sunshine of freedom as the most 
powerful ones, and that right, and 
not brutal force, should be the 
judge in international controversies.

I do hope the day will come when 
right and justice will triumph over 
aggression, and that my country 
will be free and independent once 
again, for Lithuania has proved to 
be worthy of independence and of 
freedom.

Lithuania, unfortunately, could not 
offer armed resistance to the in
vader for obvious reasons, but the 
spirit of resistance of the Lithuan
ian people is beyond doubt.

The just and lofty American poli
cy of nqn-recognition of the results 
of the use of force or the threat 
of force is the anchor of hope that

elementary rights to live an inde
pendent life for the benefit and 
glory of civilized mankind will be 
restored to all small .nations, and 
among them Lithuania.

The world situation, as I see it, 
makes America’s role tremendous
ly important. All victims of ag
gression, I believe, would be only 
too glad to offer everv assistance 
'eft in their possession to those 
heroic nations now effectively re
sisting forces of aggression. As 
far as the Lithuanians are concern- 
el. they will do their part. As for 
me, while in this country I intend 
to 'do some writing, to see more 
of America and to learn more about 
the functioning of America’s demo
cratic system and its institutions.

L. SP. Z.

As we have been telling and re
minding you for the past month, 
the great Vytautas Finadar Belia
jus, of folk dance fame is making 
a public appearance with his troupe 
of professional dancers in Cleve
land, Sunday, April 27th. During 
the course of these various articles 
we tried to tell you just what you 
can expect when you visit the Lith
uanian Hall on that date. The fol
lowing letter will probably describe 
it more acurately than we have. 
Here ‘tis . . .

Bowling Tournament 
Off to a Good Start

Smetona Honored in 
Capitol

The Lithuanian colony of Wash
ington, D. C. was on hand to greet 
President Antanas Smetona upon his 
arrival at the Union Station on 
Sunday evening, ..March 23rd.

The 67 year old statesman was 
accompanied by his wife and the 
Lithuanian Minister, Col. Povilas 
Zadeikis. Although the arrange
ments were impromptu and infor
mal, the feeling that was manifest
ed by the large aseemblage, was 
touching and spontaneous.

Diplomatic representatives of the 
Baltic countries to the north of 
Lithuania were also on hand to 
greet the distinguished visitor as 
was the former Senator of Utah, 
Mr. William H. King* who greet
ed him on behalf of the Baltic A- 
merican Society of Washington, D. 
C.

The Lithuanian president will re
side at the Lithuanian Legation 
where he will write his memoirs. 
There will be opportunities for him 
to travel from time to time and 
meet his kinsmen in different sec
tions of the country.

LITHUANIAN DANCER
(By Miss Roberta Jones)

A large part of the student body 
of Hanover College was literally 
swept off its feet, February 14, by 
the rhythm and power of Mr. Vy- 
autas Finadar Beliajus, foremost 

Lithuanian expert in folk dances. 
Few programs or forms of enter
tainment have been received with 
such enthusiasm by both men 
women

Mr. 
people 
ways, 
the individual styles of dance pe
culiar to many different parts of 
the world. His ease of movement, 
unusually expressive hands, and his 
drole bits of characterization great
ly enriched his stories and dancing.

Especially enjoyable of his solos 
were those portrayals of 
Arabian, Lithuanian and Hindu 
With apparent ease he carried 
audiences’ atttention through 
Balkans, Baltics, Scandinavia,

and
of Hanover.
Beliajus, one of the 
who are authorities on 
explained in realistic detail

few 
folk

Jewish, 
life, 
his 
the 
the 

Far East, and the United States, i 
Not only was Mr. Beliajus out- j 

standing in his solo work, but also 
in his magnetic ability to lead the 

into 
Fun and 

for several 
accompaniment

SUMMER CAMP
The crime prevention work among 

the children of Cleveland is based 
on the well proven' fact that the 
child delinquent of today is often 
the hardened criminal of tomorrow. 
Records show that over seventy-five 
percent of all criminals had pre
vious records as juvenile delinquents.

There is no set of circumstances 
responsible for starting children on 
the first steps toward a life of 
crime but it is known that poverty, 
bad living conditions, idleness and 
lack of privileges are very impor
tant causes.

To combat crime at its source, 
the Crime Prevention Bureau of 
the Cleveland Police Department 
has organized the former gangs of 
underprivileged children into clubs. 
The clubs provide healthy recrea
tion and keep the children from 
temptaJtion and undesirable com
panions. In addition a Summer 
Camp gives a chance to get away 
from city streets and enjoy healthy 
sports, fresh air a/nd wholesome 
food. Last year, over five hund
red children attended the camp and 
almost every child gained several 
pounds during his stay.

Funds to help maintain the sum
mer camo are provided by' the Cle
veland Fraternal Order of Police 
and other civic organizations. The 
Second Annual Hollywood Ball spon
sored by the Fraternal Order of 
Police on May 3rd at th,e Public 
Auditorium will afford an oppor
tunity to invest in the future of 
Cleveland’s children.

student couples and groups 
all sorts of folk steps. — 
enjoyment held sway 
hours. Accordion 
was provided by hip cousin Kazy, 
youthful Lithuanian who is one of 
Mr. Beliajus’ troupe.

Folk dancing is fun. You will 
certaingly enjoy the interpretations 
of Mr. Beliajus.

This is honestly only another of 
the many complimentary letters Mr. 
Beliajus has received for his excel
lent work in dancing entertainment. 
All that remains to be said is that 
the admission price is 4tJc,‘S’Ov--'aiiri 
special $1.00 seats. Get yours ear
ly, you will be entertained in a 
manner which you are nev&r even 
suspecting.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

THREE CUT OF TOWN TEAMS 
COMING THIS WEEKEND

By GEO. C. VENSLOVAS
Last Saturday the American Lith

uanian Athletic Association tourna
ments, basketball at Homestead, Pa. 
and bowling here in Cleveland got 
underway.

A great gathering of athletes took 
over Homestead and Duquesne ovei 
the weekend and the fans witnessed 
some excellent basketball.

The biggest upset of the early 
names was the Soho Five from 
Pittsburgh victory over the strong 
Duquesne Litts defending champions.

Cleveland went down to defeat 
in their second round to Amster- 1 
dam, aftet- winning from Wilmen 
ding, Pa., Saturday nite.

Cleveland was well represented i 
at the tournament eight machine 
loads making the trip. The Cleve
land Indians are much better known 
in this section of Pennsy today than 
they were before the tourney. Frank 
(Deerfoot) Rudd was inviting them 
all,’to come up for the world ser
ies in Cleveland next October.
GARY, IND. HERE SATURDAY, 
ST. PETERS OF AKRON, SUN.

Four teams will toe the mark at 
Coventry Recreation, Saturday and! 
Sunday, going into the second week 
end of the A. L. A. A., National

■ Bowling tourney.
The teams will start bowling Sat- 

1 urday nite at 7:30. Gary, Ind. will' 
be represented by a team that 
made a good showing at Chicago 
last year, and who say “watch 
us this year”.

Three local teams 'also will be 
in there, mowing them down.

Sunday afternoon Father B. Iva
nauskas of Akron will be here with 
two teams, representing the St 
Peter’s Athlet’c Club, and two lo- 
cr-1 I'-ams will make i' foursome. 
All local fans are invited to \see 
the old maples fly at Coventiy 
Recreation, 1846 Coventry Rd., this 
weekend, also watch these columns 
for the program that we have for 
Hie final weeJjg^u^wNeh ..we^wil!

-anntMi^—'next week'. į

All members of the Cleveland ’ 
Lithuanian A C are asked to be at ’ 
Coventry Recreation, Saturday and i 

Sunday to greet our Lithuanian | 
guests from out-of-t(own. The pub- ■ 
lie is invited to this third Lithuanian I 
National tournament, so come on I 

i out everybody.

DARBAI
IB darbininkų žinios

Iš VIEŠŲ darbų sugryž- 
ta į privatines industrijas 
šimtais tūkstančių darbi
ninkų. Iki Liepos 1 d. dar 
daugiau bus paleista iš vie
šų darbų, taip kad visoje 
šalyje prie tų darbų teliks 
1,300,000 darbininkų. Kiti 
turės gauti darbus privati
nėse kompanijose.

Pastaru laiku paskelbta 
kad visoje šalyje esama dar 
7,000,000 bedarbių. Ju eilės 
sumažės iki 5,000,000 šio 
meto bėgiu, sako WPA. ad
ministratorius.

Suv. Valstijose virš 800 
dirbtuvių išdirba arba or
laivius arba reikmenis ir 
dalis orlaiviams.

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

Lietuviška Didele Išdirbystė
Langams užtraukti Blindų (Shades)

Sma-is

PUOŠTI= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI
= SAVO LANGUS SU

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

I STATE WINDOW SHADES
| HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. į
'<iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!:i:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iniiiiinii4

Visitors
Mr. and Mrs. Edward Baltrušaitis 

of Saginaw, Mich, visited their rela
tives in Pittsburgh, Pa., Youngs
town, Ohio, and Cleveland, Ohid. 
As most people during these tur
bulent times, Mr. Baltrušaitis had 
to cut his visit short, as his posi
tion is now under urgent pres
sure. So, to those friends thąt 
they could now visit personally let 
it suffice to say that they say 
“hello'’ to everyone.

Telefonas: ENdicott 1378

DR, S. T. THOMAS 
(TAMOŠAITIS) 

LIETUVIS DENTISTAS
Dabar laikas susitaisyti dantis.

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; 6 iki 9 
Trečiadieniais sulyg susitarimo. 

6902 . Superior Ave. 
(Kampas Russell Road)

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
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THE KRAMER & REICH CO.
NAUJOS PAVASARINĖS J4%j]5
Skrybėlės *

Didžiausias pasirinkimas Naujų Pavasarinių Skrybėlių vi
sų 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

Kelinės
Išeiginės arba Darbui .... 1.69 
Didelis pasirinkimas.
Stiprių medegų.

QYKAI GREEN stamps

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

Apatinukai
Gražių broadcloth spalvų nQC 
Su Gripper užsegimu.

Daugiau perkant 4 už $1.00

VYRAMS GRAŽIOS MARGOS
• Kojines

Visokių spalvų 3 už JQC
Gero darbo, tvirtos

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

iki $3.45

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

■•cifcisii

STREIKAS BAIGĖSI
Minkštos anglies darbinin
kai visose Appalachian kal
nynu dalyse sugryžo dirb
ti kai šiaurės ir pietų ka
syklų operatoriai sutiko su, 
unijos reikalavimais, narsi- 
laikinai; sulyg tos siifteįt 
ties mokės darbininkamsu 
$6.60 dienai, vietoje $6.60. 
Šiaurinių valstijų angUakr.- 
siai gaus dar daugiau ne
gu pietinių, po $7 dienai.

John L. Lewis, angliaka
sių unijos prezidentas, pa
reiškė kad iš darbininkų' 
negalima tikėtis daug ko- 
operavimo jeigu valdžia ne
duos darbininkams daugiau 
balso ir teisių valdžioje ii 
šalies gynimo reikaluose.

Italijoje, Mussolini pa 
skelbė kad visi kas kliudy 
šalies gynimui, kariuomene 
ar ginklavimui bus bau 
džiami mirtimi.

Amerikoje, už darbiniu 
h pečių užlindę dideli vy 

. rai, sau garbės ir politiš 
kos didybės jieškodami, m 
tik kad kliudo darbiniu 
kams dirbti, bet ir nelei 
džia šaliai ruoštis apsigin 

i ti nuo grąsomo pavojaus 
į Jei priešas laimėtų tada i: 
1 lie darbų trukdytojai atsi 

durs be vietų ir gal dar at 
sitiks blogiau už jų pagal 
lų tiems kurie nori Ameri 
k? nugalėti.

Amerikos industrijos sa 
ko šymet pradės pritruki 

- darbininku, apie pora mili 
jonu darbininkų bus per 

. mažai, kaip -dabar numato
■ ma darbų ėjimas.

Apie 17,000 išdirbysčii 
visoje šalyje pasiryžusio: 

. didinti savo įstaigas gink 
lavimo reikmenims gamin'

r Šių metų bėgiu įvairių 
šalies gynimui reikalų, bus 
užsakyta už virš 25 bilijo
nus dolarių.

I Federalės valdžios įstai- 
f tarnautojų skaičius 
S didinamas ir didinamas. 
L Štai šių metų Vasario m.

ybo jau. 1,173,663, arba 
į «1688 daugiau negu tą 

J pat mėnesį 1940 metais.




