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Bowling Tournament 
Off to a Good Start

THREE CUT OF TOWN TEAK 
COMING THIS WEEKEND 1

By GEO. C. VENSLOVAS I 
Last Saturday the American Lith| 

uanian Athletic Association tounull 
ments, basketball at Homestead, Pd 
and bowling here in Cleveland gtil 
underway.

A great gathering of athletes tood 
over Homestead and Duquesne wdl 
the weekend and the fans witness: 
some excellent basketball.

The biggest upset of the adj 
cames was the Soho Five fra 
Pittsburgh victory over the sta; 
Duquesne Litts defending champim 

Cleveland went down to defes 
in their second round to Amste 
dam, aftet winning from Witaa 
ding, Pa., Saturday nite.

Cleveland was well represent 
at the tournament eight machhl 
loads making the trip. The Genl 
land Indians are much better krwrl 
in this section of Pennsy today thd 
they were before the tourney. FnJ 
(Deerfoot) Rudd was inviting thJ 
all,*to come up for the worlds! 
ies in Cleveland next October. I

GARY, IND. HERE SATURDATI 
ST. PETER S OF AKRON, Sil] 

Four teams will toe the maria 
Coventry Recreation, Saturday J 
Sunday, going into the second nd 

I end of the A. L. A. A., Natical 
. Bowling tourney.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS
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ut_ | The teams will start bowling I 
ls0 1 urday nite at 7:30. Gary, Ind. 
the be represented by a team i 
nto made a good showing at Chit 
lnj last year, and who say 

us ■ this year”. 
““ 'tu-— 1__ 1

Iš VIEŠŲ darbų sugryž- 
ta j 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 darbininku. 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.

Siiv. Valstijose virš 800 
dirbtuvių išdirba arba or
laivius arba reikmenis ir 
dalis orlaiviams.
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Three local teams (also will 
in there, mowing them don

Sunday afternoon Father B. 1 
nauskas of Akron will be here i 
two teams, representing the 
Peter’s Athlete Club, and two 
erl v ams will make i! ", fotus 

I All local fans are invited to’ 
the old maples fly at Cove 
Recreation, 1846 Coventry fid, i 
weekend, also watch these toil 
for the program that we han

sar- 
i a 
even

wėį|
AU members of the Cleitd 

Lithuanian A C are asked to kt 
Coventry Recreation, Saturday a 
Sunday to greet oUr Litisa 
guests from out-of-tįown. Thea 
lie is invited to this third Lithua 
National tournament, so wihi 
out everybody.

C. JAR UBS
aisnuota Laidotuvių Direktorė) 
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. leidžiama naudotis nemokamai 
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jie Išdirbyste
Blindų (Shades)

M BLINDS
PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI I

> LANGUS SU

ss ir Venetian Blinds
ams patarnauti prieinama kaina.

NDOW SHADES
E. 79 St. • J. Pečiulis, Su
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1ER & REICH CO.
'AŠARINĖS

eles '£
ts Naujų Pavasarinių Skrybėlių Ji
pavidalų, VYRAMS, VAIKINA*

I

STREIKAS BAIGĖSI. 
Minkštos anglies darbinin
kai visose Appalachian kal
nynų dalyse sugryžo dirb
ti kai šiaurės ir pietų ka
syklų operatoriai sutiko su 
unijos reikalavimais, nors 
laikinai; sulyg tos sutar
ties mokės darbininkam s 
$6.60 dienai, vietoje $6.60. 
Šiaurinių valstijų angliaka
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 ir 
šalies gynimo reikaluose.

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

Amerikoje, už darbinin
kų pečių užlindę dideli vy
rai, sau garbės ir politiš
kos didybės jieškodami, ne 
tik kad kliudo darbinin
kams dirbti, bet ir nelei
džia šaliai ruoštis apsigin
ti nuo grasomo pavojaus. 
Jei priešas laimėtų tada ir 
tie darbų trukdytojai atsi
durs be vietų ir gal dar at
sitiks blogiau už jų pagal
bą tiems kurie nori Ameri
ką nugalėti.

c

$1.25
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Geri Marškiniai
Balti arba margi, sanforizuoti H 

Stiprus, gerai nešiojasi.

Apatinukai
Gražių broadcloth spalvų Įj 
Su Gripper užsegimu.

Daugiau perkant 4 ui

VYRAMS GRAŽIOS MAB<^

Kojinės
Visokių spalvų 3 J 
Gero darbo, tvirtūs

su kožnu pirkiniu. fiY|(n

Amerikos industrijos sa
ko šymet pradės pritrukti 
darbininkų, apie pora mili
jonu darbininkų bus per- 
mažai, kaip dabar numato
ma darbų ėjimas.

Apie 17,000 išdirbysčių 
visoje šalyje pasiryžusios 
didinti savo Įstaigas gink
lavimo reikmenims gamin
ti.

Šių metų bėgiu Įvairių 
šalies gynimui reikalu bus 
užsakyta už virš 25 bilijo
nus dolarių.

Vokiečiai Eina Link Suezo Kanalo
Anglai Apleido Graikiją

Vokiečiai pradėjo savo 
žygius Viduržemio abiem 
pusėm prieš Britus, nugalė
ję Graikus ir Jugoslavus. 
Vokiečiai žygiuoja pirmyn 
šiaurės Afrikoje, tais pat 
plotais kuriuose tik prieš 
kelias savaites Britai su
mušė Italus.

Numatoma kad jie trau
kia Į Egiptą linkui Suezo 
kanalo. Iš kitos pusės, ti
kimasi jų puolimo Irako ir 
vėliau Suezo kanalo per 
Syriją ir Palestiną, jeigu 
jie šoktų ir pamuštų Tur
kiją.

vis laikosi ne
utraliai, nors pasiruošus 
karui, manydama kad gal 
Hitleris paliks ją nepalies
tą, bet vargu ji ištruks ne
užkliudyta.

Šie Vokiečių žygiai, ku
rie gali uždaryti Rusijai iš
eigą i Viduržemio jurą per 
Dardanelius ir toliau net 
būti priežastimi pražūties 
Sovietų imperijai, Britams 
išrodo galimi todėl kad šio
mis dienomis Rusai ėmė 
Įrodyti jog jų santikiai su 
Berlinu nėra tokie “drau
giški”: Maskva paskelbė 
buk Vokiečių kariuomenės 
atsirado Suomijoj per Nor
vegiją. Toliau, Sovietų ar
mijos vadas ir apsigynimo 
komisaras Timošenko kal
bėjo minioms Gegužės 1 d. 
šaukdamasis taikos, Įrody
damas kaip taika labai rei
kalinga, ir kaip nuo karo 
viskas žūsta, naikinama.

Sovietų šaukimasis tai
kos reiškia jau kad Mask
vai darosi neramu, ji jau
čia kad ji gali atsidurti ka
ro liepsnose.

•BRITAI apleido Graiki
ją išsigabendami apie pusę 
savo ten buvusių kareivių, 
kiti žuvo arba buvo Vokie
čių sužeisti. Vokiečiai 
paguldė daugybę savo 
reivių, bet buvo atėję 
mėti ir laimėjo.

Sekantis nazių žygis 
bus užėmimas didelės Grai
kų salos Kreto, Viduržemio 
juroje.
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DAR DAUGIAU
pinigu Ikarui

Svarstymas Pustrečio Bilijono Taksų Biliaus »

.69
$3.45

'AMPS
įkeisti savo Stamp Books. ‘ V

HOEICBCI
\ve Atdara Vakarį]

Federalės valdžios Įstai
gose tarnautojų skaičius 
didinamas ir didinamas.

\ Štai šių metų Vasario m. 
dirbo jau 1,173,663, arba 
234,688 daugiau negu tą 
pat mėnesĮ 1940 metais.

SU V. Valstijų iždas 
pradėjo pardavinėjimą 
lies gynimo reikalams 
nansavimui paskolos bond- 
su nuo mažu sumu aukš
tyn, kad galėtų jų nusipir
kti kiekvienas žmogus.

Tais pinigais bus stipri
nama šalis ir pasiruošiama 
sutikti pavojus iš 
pusės.

priešų

Ame-ANGLIJA ragina 
riką užšaldyti S. V. esan
čius Vokiečiu, Italu ir Ja- 
ponų kapitalus, kad jie. ne
galėtų daugiau jais pasi
naudoti ir kenkti šiai ša. 
liai. Tie pinigai, sako, pa
naudojami rėmimui strei
kų ir kitų prieš-valstybiš
kų darbų.

VOKIEČIAI sako ruo
šiasi daryti pasikėsinimą 
verstis į Britų salas, dabar 
kai Amerika dar neprisi
rengus. Pasikėsinimas ga
li būti daromas ties Ply
mouth, kuris veik visai na- 
zių lėktuvais sugriautas.

Lakūnas Lindbergh atsi
statydino iš S. V. arsargos 
karininkų nepritard amas 
šios šalies kišimuisi Į pa
galbą Anglijai. Bet jis ne
sugrąžino Hitleriui meda
lį, kurį 
vanojo 
Hitleris 
grasina

Hileris jam pado- 
1938 metais, nors 
visais žiaurumais 

ir Amerikai.

AMERIKOS Raudonasis 
Kryžius praleido jau 27 mi
lijonus dolarių karo nuken
tėjusiu Europoje šelpimui 
nuo 1939 
Vokiečiai 
Britanija 
šia kaipo

metu rudens, kai v 7
užpuolė Lenkiją, 
gauna daugiau- 
paskira šalis.

Amerika rūpinasi duoti 
Britams reikalingus laivus 
bent poros milijonų tonų 
kad Britai galėtų laimėti 
karą Atlantike prieš Vo
kiečius.

Vokiečiai skelbia jog jų 
submarinai skandins visus 
Amerikos laivus kurie gel
bės Britanijai.

Vokiečiai Užima Jugoslavijos Sostinę, Belgradą

Radiophoto of German panzer units parading down one of the main 
thoroughfares in Belgrade in review before General Von Kleist, after the 
occupation of the Jugoslav capital. Part of Parliament square is shown 
in background. After 11 days of fighting the Jugoslavs capitulated.

Radiofoto iš Vokiečių inėjimo į Jugoslavijos sostinę Bel
gradą, kuri tapo užimta po 11 dienų karo.
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Washington, '-r- Amerikos 
pasiruošimo pi ogramas, ku
ris trijų metųįįbėgiu numa
tytas 40 bilijonį dolarių, tu
rės būti padvigubintas jei 
ši šalis nori praviršyti sa
vo galybe Vokiečius, skel
bia valdžios vadai.

Ginklavimo Ir pasiruoši
mo darbams i^ikalingi pi
nigai turės pasiekti 75 bi
lijonų sumą segančių trijų 
metų bėgiu. Amerikos or
laivių dirbtuvės turės rū
pintis pagaminti bent 85 
tūkstančius lėktuvų metuo-
se.

ms pareiš- 
:Ugoti visus

Suv. Valstija 
kus sutikimą si 
vakarų vandeni^ nuo Gren
landijos Į pietūs, kartu ir 
Kanados kraštus, Anglijos 
vyriausybė apsidžiaugė.

Premjeras Churchill pa
sakė, kadas gali praplisti 
Ispanijoje, Morokoj, Turki
joj ir Rusijoj, bet Hitleris 
turi nugalėti .pačią Angli
ją norėdamas būti laimė
toju.

S. VALST. didelis laivų 
statydino iš S. V. atsargos 
apima $5,700,000,000 sumą, 
nepradės rodyti žymių pa
sekmių iki 1942 metu, sa
ko reikalų žinovai. Nors 
darbas eina pirmyn, bet 
pastatoma jų tik ribatais 
kiekiais.

Sako, Britai vieni turės 
laikytis prieš Vokiečius ju
rose dar bent 8 mėnesius.

MILŽINIŠKAS TVEN
KINYS PRADĖJO 

VEIKTI

PaWashington valstijoje, 
cifiko pakraštyje, užbaigta iš
statyti milžiniškas tvenkinys, 
didžiausias kokį iki šiol žmo
gus yra padaręs, kuris pradė
jo dirbti. Jis naudojamas gami
nimui elektros.

Atidaryrfio ceremonijose pa
leista į darbą du po 10,000 ki
lowatt] turbinai, gaminanti 
elektros jiegą toje srityje.

Tas tvenkinys pavadintas 
Grand Coulee Dam, prie Co
lumbia upės. To tvenkinio van
duo, taip kaip Lietuvoje tven
kiniai suka vandeninius malū
nus, suka elektros gaminimo 
mašinas, iš kurių vielomis elek
tra išvedžiojama per šimtus 
mylių aplinkui.

Tą tvenkinį padirbti tokiu 
kokiu jis dabar yra, ėmė 142,- 
224,000 vyrų darbo valandų ir 
už darbą, reikmenis ir medegą 
išmokėta $128,450,000.

Tame tvenkinyje sulieta tiek 
cemento mišinio (11,250,000 
kųbiškų yardų) kad užtekti] 
nutiesimui dviejų po 16 pėdų 
pločio vieškelių per visą šalį 
nuo Atlantiko iki Pacifiko.

Tvenkinys yra 550 pėdų au
kščio. Dar visiškai neužbaig
tas dabar. Kuomet bus baig
tas jis kaštuos $435.734,000.

Secretary of the Treasury Henry Morgenthau Jr. (indicated by 
arrow) appearing before the house ways and means committee re
garding the treasury’s $3,500,000,000 revenue program, said: “We face 
a greater challenge than at any timejn the history of the republic.” 
He warned that all classes “shall bear their fair share of the burden.”

Suv. Valstijų Iždo Sekretorius kreipiasi Į atstovų rūmų 
komisiją prašydamas skirti n aujų taksų $3,500,000,000.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
■•' ■ 1 J i - i ■ '■ ■-•» ■ '• ( 7 -t , r

LIETUVOS kaimas, ūkinin
kai apkrauti rekvizicijom. “Iš 
viršaus” nustatomas kiekvienam 
ūkininkui pritaty tinas javų kie
kis ir gyvulių skaičius. Kas 
neišgali, ,tam ūkis atimamas, 
atiduodamas kitam. Dažnai, 
tokiu budu, ūkininkas privers
tas tarnauti savo buvusiam ber
nui.

RUSIJOS raudonieji tik 
dabar pradėjo suprasti kad 
visokios demonstracijos ir 
varinėjimai darbininkų mi
nėti Lenino plikę ir Stali
no “saulę” suaikvoja daug 
laiko. Dabar nutarė viso
kias sukaktuves minėti tik 
kai sueis 20, 50, 60, 75 ar 
100 metų.

Gen. Sir Archibald Wavell (left), 
commander of the British expedi
tionary force in North Africa, pic
tured with Gen. Jan Smuts, premier 
of the Union of South Africa, in 
Cairo, Egypt. In South Africa, 
every European resident-citizen be
tween 17 and 60 is eligible for mili
tary duty.

Gen. Wavell, kairėje, Britų 
armijos komandierius šiauri
nėje Afrikoje.

PADĖTIS Lietuvos miestuose 
ir miesteliuose ypatingai bloga. 
Namų savininkai išgujami iš 
nusavintų namų. Jiems jokio 
darbo nesuteikiama. Vėliau, 
jie kaltinami nedirbą, kemšami 
į prekinius vagonus, gabenami 
į Rusijos gilumą ir niekas apie 
jų likimą daugiau nieką nepa
tiria.

MIESTELIUOSE ir bažnyt
kaimiuose siaučia valkatos, pa
leisti kaliniai, chuliganai. Mie
stelių viršininkai esą dažniau
sia žydai. Patriotingieji Lie
tuviai pagrobiami, be jokių aiš
kinimų, nakties metu, kemša
mi į kalėjimus ir ten “dingsta.”

ESAMOJ Lietuvoje Sovietų 
kariuomenė daugiausia mongo
lai. Jų apriedalas pasibaisėti
nas : nudriskę, apšepę, neturį 
apatinių drabužių, o mundierai 
pasiūti iš maišams naudojamos 
medžiagos.

LIETUVOS kalėjimų langus 
Sovietai užmurino, iš kalėjimų 
kamerų išimtos lovos. Iš kali
nių dažnai visai atimami dra
bužiai ir jie kalinami nuogi iki 
numiršta.

DAUG ateinančių iš Sovietų 
į Lietuvą vagonų turi užrašus: 
“badaujančiai Lietuvai.” šito
kie užrašai dedami Sovietų liau
džiai mulkinti. Vagonai esti 
visai tušti. Jie Lietuvoje pri
kraunami visokiu turtu ir grą
žinami pilni į Rusiją.

VIENAME X miestelyje, Lie
tuvoje, pirma buvo visa 6 poli
cininkai. Dabar, prie Sovietų, 
jų esama 60, neskaitant krimi- 
nalės policijos. Kriminalinėje 
policijoje Lietuvių beveik nėra. 
Panaši policininkų proporcija 
padidėjo visuose Lietuvos mie
stuose bei miesteliuose.

Už žydo pavadinimą Žydu, 
Lietuvoje, žmonės esti tuč-tuo- 
jaus nubaudžiami, žydai Lie
tuvoje privaloma vadinti drau
gais, broliais. L. Pil. Kom.

LIETUVOS
KAUNO bolševikai komisa

rai pasipiktinusiai pareiškę buk 
Lietuvoje pirmiau nebuvę lei
džiama veikti kultūrinis dar
bas, kaip teatrų vaidinimas ir 
chorų steigimas, giriasi kaįp 
jie pastūmėję “liaudies teat
rą”: pakišę Lietuviams kelis 
Rusų komunistų parašytus nie
kus vaidinti, ir reikalauja kad 
bolševikų partija kontroliuotų 
vakarų ruošimo darbą ir pro
gramos. Tai tau “laisvė” ren
gti “kulturiškus” vakarus.

ŠAKIŲ apskrities vykdomo
jo komiteto valdininkas kaž 
koks A. Petrokas skundžiasi 
kad visa šakių apskritis palik
ta be prekybos punkto, kuris 
skirstytų prekes j miestelius. 
Pasak jo, prieš du mėnesįųę 
buvęs atvykęs atstovas iš Kau
no prekybos punktui steigti, 
“bet iki šiam laikui nieko ne
padaryta”. Turbut neturi pre
kių tai ir prekių skirstymo 
punkto nesteigia.

NESENAI buvom rašę kad 
okupuotoje Lietuvoje keliama 
abejonių ar Vilnius tikrai pa
virs Lietuvos sostine ar ne. 
Kaip žinoma, bolševikinė val
džia, norėdama pavaryti pro
pagandą buvo nutarus perkel
ti sostinę į Vilnių iki Gegužės 
1 dienos, bet vėliau pradėjo 
reikštis visoki priešingumai. 
Dabai* jau nustatyta kad sos
tinė iš Kauno į Vilnių busian
ti perkelta iki šių metų Rugsė
jo 1 dienos.

o
LITAS PANAIKINTAS. So

vietų Lietuvos spauda praneša 
oficialiai kad “Lietuvos TSR 
liaudies komisarų taryba nuo 
Kovo 25 d. litą išima iš apy
vartos”. Visi atsiskaitymai 
nuo tos dienos daromi tik ta
rybiniais rubliais. Taip viskas 
Lietuviško Lietuvoje naikina
ma, smaugiama. Bet tėmykit 
kad tas pranešimas padarytas 
tą pat dieną nuo kurios jis lie
ka galioje. Tokiu budu oku
pantai įvykdė dar vieną geng- 
sterišką gyventojų apiplėšimą.

SMULKAUS nejudamo tur
to nuosavybė teisė okupuotoje 
Lietuvoje dar palikta, bent ofi- 
ciališkai. Tačiau praktiškai ji 
baigiama naikinti. Ir tai del 
to kad miestuose namai ir že
mės sklypai apdedami tokiais 
dideliais mokesčiais jog noro- 
mis-nenoromis ne 
ninkas nuo savo 
jau atsisakė arba 
ti atsisakyti.

vienas savi- 
nuosavybės 

bus privers-

GPU (sovie-VIENAS Kauno 
tų teroristų) agentas, atvykęs 
Į Įtariamo asmens namą, savo 
aukai parodė Įsakymą kuriame 
be kita ko buvo pasakyta kad 
Įsakymo pareiškėjas turi teisę 
daryti kratas, suimti ir, reika
lui esant, įtariamąjį sušaudyti! 
Nesunku įsivaizduoti kaip pa
sijunta taip užkluptas žmo
gus. Tai sovietiškos “išmin
ties” ir “žmoniškumo” perlai.
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• 1903 metais tik 65,000 
tomobilių buvo išdirbta visose 
Su v. Valstijose. Dabar tą skai
čių gali padaryti per penkias 
dirbamas dienas.

Antanas,
West Pittston,

Lj,

Uršule, 65
12, Shenan-

(Vir- 
pusamžė, mirė 10 
Chicagoje.. — Iš 

ap., Pašvitinio p., 
k.

BALTIMORE, MD. — Balti 
molės Lietuvių 
gij:., minėjimui

Martynas, mi- 
7, West Exeter,

Juozas, mirė 
mėn., Mahanoy

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

PENNSYLVANIJOJE DARBININKAI 
PRADEDA KE

LIAUTI

patys savo žk
Brazilijos Atstovai AKRON, OHIO

PITTSBURGH

PREZ. SMETONOS 
ATSILANKYMAS

Sekmadienį, Balandžio 27, 
buvo didelė diena Pittsburgho 
Lietuviams: musų seną koloni
ją atlankė Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Antanas Sme
tona su ponia.

Stotyje garbingus svečius 
pasitiko labai iškilmingai tūk
stančiai Lietuvių ir kitų tautų 
žmonių; e ūdų orkestras grojo 
svečiams išlipant iš traukinio 
ir važiuojant iš stoties. Prezi
dentą ir ponią į Schenley vieš
butį lydėjo didelė eilė automo
bilių, pilni gerų patriotų Lie
tuvių.

Viešbutyje tą patį vakarą, 
su garbės svečiais dalyvavo ke
li desėtkai vietinių privatinėje 
vakarienėje.

Banketas įvyko pirmadienio 
vakare, Balandžio 28, dalyvau
jant apie 250 publikos, su mie
sto mayoru ir kitais. Apie tai 
bus pranešta plačiau. .

Lietuvos Prezidento priėmi
mu Pittsburghe rūpinosi Lie
tuvių Vaizbos Butas.

Juozas Virbickas.

ATSIRADO DAUG 
DARBU

DIDŽIOJO VIEŠKE
LIO NELAIMĖS

Per penkis mėnesius kai ta- Į 
po atidarytas automobilių nau-l 
dojimui 180 mylių ilgio vieške-i 
lis, Pennsylvania Turnpike nuo 
Pittsburgho Į Harrisburgą, ant 
jo jau ištiko 260 nelaimių su 

buvo 
už-’ 
pa-l I ne-1 
ke-1

-InLennsylvanijos dirbtuvėse ir 
?»iliriuose darbuose per Kovo 
inlėnesį dirbančiųjų skaičius 
pakilo 2 nuošimčiais ir pasie
kė 1,036,000 darbininkų skai
čių, kaip praneša Federalio Re
zervo Bankas Philadelphijoje. 
šis darbininkų skaičius pasie-

automobiliais. Tarp tų 
desėtkas nelaimių kuriose 
simušė 11 asmenų. Taigi 
sirodo kad automobilistai 
moka naudotis net tokiais
bais kurie pritaikyti jų pačių 
saugumui.

Tuo vieškeliu nekurie važiuo
ja po 80 ir suvirš mylių į va
landą, na o tie patys automo
bilistai tėra pratę važiuoti ke
liais kuriais galima saugiai va
žiuoti vos 20 ar 30 mylių į va-, 
landą. Patekę ant gero kelio, 
jie leidžiasi važiuoti tokiu grei
tumu kuris jiems yra nepri
prastas, del to ir nesusivokia.

Šiomis dienomis valstijos le
gislature nustatė greitumą 70 
mylių į valandą važiavimui tuo 
vieškeliu, sumažinimui nelai
mių.

kartą nuo 1929 metų. Jn...
Algos pakilo 3 nuoš. bėgyje 

Kovo mėnesio, ir savaitės lai
ku algomis išmokėta arti 29 
milijonai dolarių.

Šios žinios paremtos rapor
tais iš 2429 dirbtuvių.

Gyventojai Apleidžia 
Pittsburgh^

Pittsburgho miesto valdyba 
susirūpino kad miesto gyven
tojai apleidžia patį miestą iš- 
sikel lami gyventi už miesto ri
bų, kas mažina miestui taksų 
ineigas ir tuo budu miestas 
dar labiau nusmuks.

Tam tikros įstaigos imasi 
rūpintis sutvarkyti miestą ir 
pagerinti sąlygas bei susisie
kimą pačiame" centre, kad ja
me butų galima laisvai ir 
gvai gyventi arčiau savo 
bav

I 
vai. 
per 
dor

JČių ir įstaigų.
amasi išgražinimo ir 
no gatvių, apdailinimo ir 
'.isymo krautuvių išvaiz- 
ir tt.

Tijus panaikinti durnus da
vė lors tiek vaisių kad prieita 
pr o sutarimo stengtis durnus 
m; inti. 
laikymo 
gy" enti

Tas prisidės prie su- 
žmonių nuo kėlimosi 

Į priemiesčius.

DIRVA U. S. KON
GRESO KNYGYNE
Washington, D. C., Kongre

so Knygyne, tarp apie 900 kitų 
laikraščiu, randasi ir Dirva.

Ją gali gavi i pasiskaityti ten 
gyvenanti arba nuvykę Į Wa
shingtons Lietuviai. Kreiptis 
į “Reading Room”.

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

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

Tiltų Statybai Milijonai j 
Dolarių

Pennsylvanijoje nuo Sausio 
mėn. 1939 metų, pravesta trys 
specialus tiltų programai, ku
rie apima bendrą $7,050,000 
sumą. Už tuos pinigus taiso
ma, statoma nauji tiltai, ir dar 
bus pradėta statyti daugiau jų 
visoje valstijoje.

Valstijos vieškelių sistemoje 
randasi 3841 tiltų kurie neat
sako šių dienų trafiko reika- 
lavijmams. , .

Valstija prižiūri ir užlaiko 
Viso 17,299 tiltus, kurie nėra 
miestų ribose.

300 MILIJONU DO
LARIŲ PELNO

/ Amerikoje kenvehcijos duo
da miestams milijonus dolarių 
pelno. Paveizdan, Chicagoje 
per praeitus šešis metus atsi
buvo tiek konvencijų kad jose 
dalyvavo 5,801,715’ svečių iš 
kitų miestų. Jie paliko mies
to bizniams ir viešbučiams 
$310,640,000 gl’ynų pinigų.

Amerika atsiduria didžiausio 
darbininkų judėjimo angoje sa- 

. vo istorijoje.
Kuomet laivų ir lėktuvų iš- 

dirbystės traukia savo šimtus 
tūkstančių darbininkų, kuomet 
karo vadovybė užima ištisus 
miestelius kariuomenių apgy- 

! vendinimui, kai šimtai naujų 
orlaiviams aikščių tampa rei- 

į kalinga sutalpinimui didžiųjų 
i bombanešiu lėktuvu, visi tie I
i žmonių iš vietų išjudinimo žen- 
I klai apsireiškia kartu ir sosti
nėje Washingtone.

Skirtumas tarp žmonių ju
dėjimo, kilnojimosi iš vietų ir 
perėjimo kitur gyventi šioje 
šalyje yra tas kad čia viskas 
atsibuna tvarkingai, o Europo
je atliekama prievarta, išvary- 

! mu į tam tikras kitas vietas.
Darbininkai jau pradėjo sa

vo judėjimą iš vietos i vietą, 
net j tolimus miestus, girdėda
mi gerus gandus apie ten at
siradimą daugybės darbų. Jie, 

į pavasariui prasidėjus, išsipils 
į kelius, vykdami iš vieno mie- 

I sto Į kitą, jieškant darbo ir 
! pragyvenimo. Tie bastūnai 
darbų j ieškotojai net nepaklau
so valdžios patarimo kreiptis 
i artimiausius darbininkų sam
dymo biurus gauti patarimų.

Didžiųjų miestų industrijos 
' kurios gamina karo reikmenis 
ir toms reikmenims dirbti ma
šinas ir Įrankius, jau dabar 
reikalauja daugiau amatinin
kų, specialistų, išlavintų opera
torių, bet tokių yra mažai ir 
jie visi dirba. Nors dabar jau 
imamasi juos paruošti, mokin
ti, tačiau jų vistiek truks.

Du šimtai tūkstančių darbi
ninkų bus paimta į laivų sta
tybos darbus ir tiek ąr net 
daugiau Į orlaivių išdirbystes.

Mažų miestelių Lietuviai. — 
ypač jaunoji gentkartė — no
rintieji rasti sau geresnius už
darbius ir pramokti darbų pri
valo grupuotis į didelius indus
trinius centrus. Tuose dide
liuose miestuose visada rasis 
darbų.

Keliaukit į Lietuvių didžią
sias kolonijas, atnešit joms 
gyvumo, rasit savo žmonių, 
savas organizacijas, bažnyčias, 
klubus, rasit sau mylimas ir 
mylimus savo tautos, nereikės 
vesti svetimus ir tarp jų pra
dingti. '

K. Prospaliauskas nusipirko 
namą ir persikėlė į jį gyventi.

Ligonei M. Jocienei Peoples 
ligoninėje padarė operaciją. Ji 

sunkią 
greito

Alžyrą Peixoto, daughter of the 
president of Brazil, arriving in 
Miami with her husband, governor 
of the state of Rio, in Brazil. They are 
shown on their way to Chester, Pa., 
to attend the launching of a ship, 
“Ths Rio de Janeiro,” for Brazilian 
maritime forces.

Brazilijos prezidento duktė, 
atvykus į Miami su savo vyru, 
Rio valstijos gubernatorium. 
Jie keliavo į Chester, Pa., da
lyvauti iškilmėse paplukdymo 
ten padirbto Brazilijai karo 
laivo.

KAUNE Pienocentro tvarka 
visai sugriuvus. Maisto daly
kai neprižiūrimi. Tarnaujtojai 
nemandagus. Sviestas visada 
gaunamas - sugedęs. Mat, ir 
ten tvarką veda-“idėjos” drau
gai”, kuriems pirmiau vieta tik 
kalėjimuose tiko.

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

Dainos Drau- 
savo dešimt

mečio sukakties, statys sceno
je Komp. Miko Petrausko liau
dies operą, “Birutę”, Sekma
dienį, Gegužės 11, 7:30 vaka
re. Lietuvių Salėje, 851 Hollins 
Street.

šia proga, prie Dainos Cho
ro prisidėjo gražus būrys jau
nimo — merginų ir vaikinų. 
Padidintas choras, nauji solis
tai ir solistės,, pagreitintu tem
pu daro pratimus. Kadangi 
šios operos partitūros ir orkes
tram jos Kompozitorius Petraus
kas Amerikoje nepaliko, tai 
šiame perstatyme akompani
mentą teiks pianas ir Hammond 
trijų milijonų garsų elektriniai 
vargonai. Tie vargonai tikrai 
stebuklingi. Juose telpa tonai 
ir smulkų, ir triubų, arfų, 
paukščių čiulbėjimai ir parku- 
no trenksmai.

Suskambės Baltimorės pa
dangė, kai padidintas Dainos 
Ch< ras, su tokiu galingu akom
panimentu užtrauks:

Vienybėj, /.vienybėj,
Viską pergalėsimi.

Lietuviai teutonų nebijo.

U. S. Submarine Vaizdas iš Oro

A striking photo of two powerful arrtiš which go far towards making 
our navy the world’s greatest. The submarine Triton, sister shift of the 
Squalus, and one of the navy’s newest underseas craft, is seen from the 
navy Blimft, G-l, off Barnegat, N. J., light. One of the blimp’s motors 
covets the upfter part bf picture.

Amerikos naujausias submarinas matomas iš kariško ba
liono, prie Barnegat, N. J. Atsikišęs skritulis yra vienas- ba
liono motoras.

STANIULIONIENX Dcrr.lcolG, 
49 metų, mirė Bal. 9, South 
Boston, Mass. — Valkininkų 
par. Amerikoje išgyveno 34 
metus.

DUSEVIČIUS Motiejus, 46 m., 
mirė Balandžio 10, So. Bos
ton, Mass.

KARLAUSKAS Petras, mirė 
Balandžio mėn., Mahanoy Ci
ty, Pa.

KURSVEDIENĖ
metų, mirė. Bal. 
doah, Pa.

GLEBUS Juozas, 
Bal.

! jaučiasi gerai atlaikius 
i operaciją. Linkim jai 
pasveikimo.

Jaunuolis K. Grigas 
naują automobilį, 
ir jo žmoną atsilankė
ir suteikė jiems dovaną,

1 žią dukterį. Tėvai davė jai 
vardą Ona Barbora.

M. Janickas su žmona gavo 
laišką nuo sunaus Stasio, ku
ris tarnauja Amerikos kariuo- 

(menėj Mississippi valstijoj ir 
1 kartu gavo vietos laikraštyje 
j aprašymą apie jo gerą pasižy- 
(mojimą grojant akordionu Ve
lykų sekmadienį bažnyčioje.

Ji; yra muzikos mėgėjas ir
1 prakilnus vaikinas.

M. Aigirdienės sūnūs Bro- 
; nius ir kariuomenėje yra mu- 
j zikantų skyriuje. Jo orkes
tras Akrone puikiai grodavo 
teatruose, viešose vietose ir 
per radio. Smagu kad musų 
Lietuviai jaunuoliai daug vie
tų pasiekia pasižymėjimus ir 
geresnes vietas.

R. ir L. Višnelių Sūnūs Juo- 
' zas Balandžio 18 apsivedė sv 
kitataute. Jaunikio tėvai iškė
lė sa.vo namuose jiems vestu- 

; vių puotą. Dalyvavo ir Cleve- 
' landiečiai giminės, p. Višnelie- 
nės brolis J. Šeškevičius, p. žo- 
lynienė su sunum ir dukteria 
ir jos pusseserė Ona Gudaliau- 
skienė su savo sunum ir duk
teria. Svečiai jaunavedžius ap 
dovanojo įvairiomis dovano
mis. Višneliai yra ilgamečia. 
Dirvos skaitytojai. Kalnas

36 m., mirė 
mėn., Shenandoah, Pa. 

ŽIOGELIENĖ Petronėlė, 61 m. 
mirė Bal. 10, Wilkes-Barre, 
Pa.

SKRIPKUNAS 
re Balandžio 
Penna.

LIŠKAUSKAS
Kovo 27, New Britain, Ct. 

JANUŠONIS Simas, mirė Ko
vo 28, New Britain, Conn. 
Amerikoje išgyveno 35 m.

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ-BE

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

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

Po tamsiai naktelei 
Išaušo dienelė;

Sukilo žmoneliai, 
Galvijai, paukšteliai;

Atgijo Lietuvos žemelė.
/

Lado žemelė, lado, lado! 
Atgijos Lietuvos žemelė, 
Lado, lado, lado!

Per dešimts metų Dainos 
Chcras Baltimorėje skleidė mu
sų tėvų žemės* melodijas. Daug 
kas jomis džiaugėsi. Bet da
bar, visi šios padangės Lietu
viai džiaugsis kad ir šiais tra- 
gingais Lietuviams laikais, mu
sų melodijos (dar garsiau ir 
dar gražiau suskambės.

Daina išlaikėme Lietuvybę 
kai Rusų Carai mindžiojo Lie- 
tuv
vai nepriklausomybę.
dar garsesnė daina, ir ateityje 
išves Nemuno ir Nerio 
ir žmonės iš vargingos 
ties.

Baltimorės jaunimui
tus dainuoti, nėra abejonės kad 
‘“Birutė” bus pilnai tinkamai 
pastatyta, kuomi pradžiugs 
jatiintnas ir suaugusieji.

A.

KRATOSI “ROJAUS”. Su 
Lietuviais komunistais Urug
vajuje turima bėdų ir juokų. 
Minint Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuves, Vasario 17 
d., viešose kalbose Dr. Pranas 
šacikauskąs pasiūlė musų ko
munistėliams išpirksiąs laiva
kortes važiuoti pas Staliną į so
vietų “rojų”. Bet nei vieno 
beatsiranda norinčio ten vykti. 
Bet tie raudonukai bėgioja po 
namus ir renka parašus Dr. 
Šacikausko įskundimui, kad iš 
Kauno Paleckis paprašytų šios 
šalies valdžią jį sušaudyti.... 
Mat, jis užgaunąs Tarybų Lie
tuvą savo įrodinėjimais kokio
je padėtyje dabar Lietuva' at
sidūrė. Spec. Koresp.

10*

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street

(Kampas Crumb Ave.)

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

i. Daina išgavome Lietu- 
Daina,

žemės
padė-

sukrū-

it

K.

oKITŲ SPALVŲ, ne baltų, 
gyventojų skaičius Sūv. Vals
tijose padaugėjo 7.7 nuoš. nuo 
1930 iki 1940. To pat dešimt
mečio bėgiu baltųjų skaičius 
padaugėjo (7.2 nuoš.

FLEVESUOS VĖLIAVA, šv.
Kryžiaus Lietuvių parapijos 
darže, arti bažnyčios, jau sto
vi 43 pėdų aukščio stiebas, ant 
kurio reikalui esant iškeliama 
didelė Amerikos žvaigždėta vė
liava.

Šį stiebą ir vėliavą parūpino 
savo lėšomis Antanas Fretikas, 
Kauno užeigos savininkas.

D. Rėft.

MONTREAL MINĖS 
300 M. SUKAKTI

Montreal, didžiausias Kana
dos miestas, ateinančiais me
tais mines savo 300 metų su
kaktuves.

Paminėjimas bus atliktas iš
kilmėmis kurias jau dabar pa
skirta komisija išplanuos su
kaktuvių programą ir sukak
tuvės bus plačiai garsinama vi
soje Amerikoje.

KULINSKAS Jonas, mirė Ba
landžio mėn., Mahanoy Ci
ty, Pa.

KRUSIKIENĖ Lena, 31 metų, 
mirė Bal. mėn., Shenandoah, 
Pa.

ZAVECKAS Juozas, 53 metų, 
mirė Balandžio 5, Chicago j.

w — Marijampolės ap., Gude
lių par., Slaventų k. Ame
rikoj išgyveno 38 metus.

YTULGINSKAS Jonas, 63 m., 
mirė Balandžio 6, Chicagoj. 
— Raseinių ap., Viduklės 
Numgailių k. Amerikoj 
gyveno 41 metus.

PETRAITIS Antanas, 67
mirė Balandžio 6, Chicagoje. 
— Panevėžio ap., Razalimo 
p. Amerikoje išgyveno 37 
metus.

BERNOTAS Adolfas, 60 me
tų, mirė Balandžio 6, Pitts
burgh, Pa.

KULIGAUSKAS Jonas, 
Balandžio 6, Brooklyn,

YKROMAITIENĖ Elzbieta, 
metų, mirė Balandžio 5 
Brooklyn, N. Y.

KONKEVIČIUS Stasys, 53
mirė Balandžio 4, Brooklyn, 
N. Y.

3ANEVIČIUS Antanas, 
mirė Balandžio 9 d., 
point, N. Y.

MANKUS Sabas, mirė 
28, Philadelphia, Pa.

JAKULEVIČIUS Karolis, 
m., mirė Balandžio 4, 
kcs-Barre, Pa.

STANEVIČIUS
re Balandžio 1,

Pa.
MACIJAUSKAS

Balandžio
City, Pa.

1ANAUSKIENĖ Agnieška, mi
rė/ Balandžio mėn., Shenan
doah, Pa.

GALECKIS Kazys, mirė Bal. 
men., Frackville, Pa.

IURKONIENĖ Ona, 50 metų, 
mirė Balandžio mėn., Scran
ton, Pa. (

KEDAINIS Gasparas, pusam
žis, mirė Balandžio 10, Chi
cagoj. — Panevėžio apskr., 
Kupiškio par., Karaliuniškės 
kaimo.

MAŽEIKIENĖ Amilija 
bickaitė), 
Balandžio, 
Panevėžio 
Laitiešnių

SADONIS Motiejus, pusamžis, 
mirė Balandžio 13, Chicago
je. — Trakų ap., žiežmorių 
par.

IVINSKAS Teofilius, pusam
žis, mirė Bal. 11, 'Chicagoje. 
— Tauragės ap., Šilalės p., 
Džiaugenų k. Amerikoj iš
gyveno 25 metus.

BUDVITIS Antanas, 52 metų, 
mirė- Balandžio 10, Chicago
je. — Tauragės ap., Švėkš
nos p., Bilvičių k. Ameri
koje išgyveno 33 metus.

PETRAUSKIENĖ Uršulė, 75 
metų, mirė Bal. 14, Chica
goje. — Panevėžio ap., Ra
guvos par. Amerikoje iš
gyveno 20 metų.

IVANAUSKAS Juozas, 55 m„ 
mirė Bal. 5, Christopher, Ill. 
Telšių ap. Amerikoj išgy
veno 38 metus.

A KSOMITAŪSKiENĖ S a 1 yk- 
liutė) Ona, 45 metų, mirė 30 
Kovo, Hartford, Conh. — Sei
rijų par., Staiderių k.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

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

■/j jei gelia su kožna oro 
permaina, gali sulaukt 
palengvinimo nuo šio 
musų liberalio pasiūly
mo 7 dienoms DYKAI 
SAMPELIO, kurį mes 
duodam visai nemoka-

Bolševikai nesustoja karto
ję kad žinios apie sovietiškai 
maskolišką betvarkę ir visuo
tiną dezorganizaciją okupuoto
je Lietuvoje, esančios melagin
gos, Bet kiekvieną kartą ka 
pateikiama žinios apie sovietiš 
kos “tvarkos” žiedus, mes nu 
rodome tikrus šaltinius iš ku 
tos žinios paimta.

Dabar vėl paduosime visą e 
|ę pavyzdžių paimtų iš pači 
Lietuvos bolševikų laikraščii 
Jeigu jos parodo visuotinės si 
irutės Lietuvoje vaizdą, ne mi 
su kaltė. Tuo atveju tas “m 
lagiugas” žinias' platiname i 
mes, bet susovietintos Lietuv 
valdžios organas Tarybų Li 

Į tara ir komunistų partijos v
i riausias organas Tiesa. Tu
j raudonlapius redaguoja ne k
1 kitas kaip iš Maskvos atsiųs

j įvairus “tavorščiai” Kurojed
I vai ir Svistunovai, todėl žini
‘ turi būti tikros*ir gyvi fakt

Štai ką Tiesa rašo apie M 
sto fabriką Kaune; ,

Stačiais kreivais laiptais 
pam į Maisto dešrų ir konš 
vy skyrių. Vienoj patalpoj 
tolo jau matyti prikabinėta < 
šrų, kurios ir nespecialistui 
rodo įtartinos. Mus tuojau 

\ spito darbininkai. Vienas 
drg. Ekertas, karščiuodama 
kaišioja mums panosėn sto 
dešras ‘Poltavos’ vardu vadi 
mas (Musų pastaba: Kada 
dešros iš Lietuvos grudai

I Maskolijon tai ir pavadini) 
parinkti maskoliški):

— Tik pažiūrėkit, drauge, 
tai darbas? — spaudo sro 
kiai pavandenavusias dešras 
0 tokių yra 1,400 kilogram

— Tai ką, jų negalima p 
davinėti? — klausiam.

— Negalima, netinkamos.
' Komisaras pradeda judint 

. ir barti darbininkus, bet į 
| nelabai klauso. Girdėti'nep 

lankus balsai konservų sk 
riaus vedėjo Vilko adresu. ) 
ti reikalauja pašaukti jį pu 

’ aiškinti. Pasirodo Vilkas.
- Tokioj didelėj Įmonėj, 

į pakeltu balsu pradeda jis, 
Į gali kartais pasitaikyti a] 
. skaičiavimas.

Bet darbininkai neleic 
i jam užbaigti. Tada prad 
1 jo padėjėjas:

— Aš galiu užtikrinti 
; čia blogos valios nebuvo, 
j kiekvienam juk gali pasitai 
Įti

- Geras pasitaikymas! 
pašoko darbininkas Ekertas 
o anąkart kai 952 kilograr 
šoninės buvo taip pervirin

\ ar tai irgi “pasitaikė”? O 
į kojelėmis drebučiuose 
! “pasitaikė”!?

- Mašina neveikė, 
i syti negalima, dalių 
į - iškilmingai pareiškė Vilk;

- Noro trūksta, o ne dali 
pasigirsta darbininkų b;

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

mai šio laikraščio skai- J sai, — kitą mašiną galima b 
ro pritaikyti per penkiolil 
minutų.

Besikalbant iškyla klausim; 
apie dešrų valgymą. Pasir 
io, dešrų skyriuje dešros va 
pmos. Darbininkai sako kž 
komisaras jiems tai daryti le 
i).
- Ar aš leidau? — nust< 

ho komisaras.
- Jūsų pavaduotojas leid< 
Pavaduotojas perdaug nes

PM Atrodo tas leidimas gi 
na padrąsinančiai veikė kai ki 
rioos darbininkus, nes iš vie 
»fabriko j dešrų skyrių atei 
daro gausingi mėgėjai dešn 
užsikąsti. (0 gi ką darys var 
Šu darbininkai, nuolat pusba 
tiai vaikščiodami.—Red.)

Toliap laikraštis rašo api< 
Jias betvarkes: “Ir šiaip ko 
teetas ir fabriko vadovybi 
•labai jautri kasdieniniam: 
^iko bei darbininkų reika 
teu. Paveizdan, virykloj vie

tytojams. Rašyk DA
BAR — ŠIANDIEN i

RuriSE PRODUCTS CO., Dept. X-3 
2708 Farwell Ave., Chiago, Ill., ir 
gauk sau visos savaites išteklių 
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.

B 
I

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

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, 
taip kad galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 
taip pat turini iplnd liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
mėtų amžiaus. Visos jos "garantuotos valstijos įstatymais. 
Infdi-mbciju kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
Telėf. CtteiTy 7404. Mšykit ir prisiųskit šį kuponą:

Namie............  Age....

Address.

Occupation (13-2)
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een-l Kada tik užsikemša jūsų žarnos,
I išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai- 
(trumas, užkietėjimas, tuoj naudota 

K.OVOIFEEN-A-MINT. Tai malonaus sko-
I nio liuosuojantis kramtomas p- 
!ias, švelniai bet tikrai liuosuog 

idurius. Imkit einant gult Rjti 
ausi te tikrą palengvinimą ir, it- 
gausit vikrumą. Jauną ir seną Bi
lijonai naudojasi nebrangiu FEES- 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų šeimaiNusipirkit FEEN-A-MINT siuita
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NIULIONIENX Iknūcclū, 
metų, mire Bal.,9, South 

oston, Mass. — Valkininkų 
ar. Amerikoje išgyveno 34 
lėtus.
SEVIČIUS Motiejus, 46 m. 
nirė Balandžio 10, So. Bos
ton, Mass.
ARLAUSKAS Petras, mirė 
Balandžio mėn., Mahanoy Ci
ty, Pa.

lURSVEDIENĖ Uršulė, 65 
metų, mirė.Bal. 12, Shenan
doah, Pa.

GLEBUS Juozas, 36 m., mirė 
Bal. mėn., Shenandoah, Pa

ŽIOGELIENĖ Petronėlė, 61 m. 
mirė Bal. 10, Wilkes-Barre,

I Pa. • • i

ISKRIPKUNAS Martynas, mi- 
1 rė Balandžio 7, West Exeter, 
i Penna.
I LISAUSKAS A., 49 m, mirė 

-i Kovo 27, New Britam, Ct.
(JANUŠONIS Simas, mirė Ko- 

.J vo 28, New Britam, Conn.
I Amerikoje išgyveno 35 m.

na, mi-
Shenan-

irtBJV A1STINĖ
1.

j0 metų,
!., Scran-

C. Pakeltis Pharmacj
1001 East 79th Street

(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir i» 
portuotas gyduoles nuo visetai l 
gų, kaip tai nuo aštraus uita# 
jusio Reumatizmo, nuo jntį 
žaizdų, dedervinių, vidurių

I Skirtinio, užkietėjimo, kosulio, te 
l taro, lytiškų nusilpnėjimą, » 

kių lytiškų ligų, nerviškumo, 
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistini
1001 E. 79 St. Cleveland 

Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas an»
., pusamžis, 
t3, Chicago- 

žiežmorių
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icAtrnip Jei kenti skros
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įas, 52 metų,
10, Chicago-1 
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33 metus. 1I
Ė Uršulė, 75 
lai. 14, Chica- 
jvėžio ap.-, Ra- 
Amerikoje iš- 

»tų.
Juozas, 55 nu, 

Christopher, Ilk
Amerikoj isgy- sįnįs žurnalas, kaina dj 
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KIENr Salyk-| 
45 metų, mirė 30 
3rd, Conh. — Šėi- 
jtaidėrių k.

nariuose, nares ;
S' sustingę ar p

ĄJ-įį ^e’ ^e'ia sujei genu su 
r/ permaitia, galins ;
J palengvinimo # t 
Iii musų liberalioj I 
I mo 7 dienoms • 
I SAMPEL10, tai ■ 
Į>\ duodam visai ® ! 
W mai šio laikrafe;, 
MX tytoiams. WI 

~ BAR - SLLW 
RuoSE PRODUCTS C0, D*į 
2708 Farwell Ave., Chiago. Iį 
gauk sau visos savaitės A 
kuris tau nieko nekaštuoa. I

SKAITYKI!
ir GARSINKI

Lietuvių Naujienos -<

už du metus.
‘Lietuvių Naujiem 

332 N. 6th Slrttt 
Philadelphia, h

PATYS SAVO ŽIOPLUMUS IŠKELIA
ILkULi i.i I ' ---------

PREZ. SMETONA TARP LIETUVIU
WASH8NGTONE

Bolševikai nesustoja karto
ję kad žinios apie sovietiškai 
maskolišką betvarkę ir visuo
tiną dezorganizaciją okupuoto
je Lietuvoje esančios melagin
gos; Bet kiekvieną kartą kai 
pateikiama žinios apie sovietiš
kos “tvarkos” žiedus, mes nu
rodome tikrus šaltinius iš kur 
tos žinios paimta.

Dabar vėl paduosime visą ei
lę pavyzdžių paimtų iš pačių 
Lietuvos bolševikų laikraščių. 
Jeigu jos parodo visuotinės su
irutės Lietuvoje vaizdą, ne mu
sų kaltė. Tuo atveju tas “me
lagingas” žinias platiname ne 
mes, bet susovietintos Lietuvos 
valdžios organas Tarybų Lie
tuva ir komunistų partijos vy
riausias organas Tiesa. Tuos 
raudonlapius redaguoja ne kas 
kitas kaip iš Maskvos atsiųsti 
įvairus “tavorščiai” Kurojedo- 
vai ir Svistunovai, todėl žinios 
turi būti tikros ir gyvi faktai.

Štai ką Tiesa rašo apie Mai
sto fabriką Kaune; ,

Stačiais kreivais laiptais li
pam į Maisto dešrų ir konser
vų skyrių. Vienoj pątalpoj iš 
tolo jau matyti prikabinėta 
šrų, kurios ir nespecialistui 
rodo įtartinos. Mus tuojau 
spito darbininkai. Vienas
drg. Ekertas, karščiuodamasis 
kaišioja mums panosėn storas 
dešras ‘Poltavos’ vardu vadina
mas (Musų pastaba: Kadangi 
dešros iš Lietuvos grūdamos 
Maskolijon tai ir pavadinimai 
parinkti maskoliški):

— Tik pažiūrėkit, drauge, ar 
tai darbas? — spaudo smar
kiai pavandenavusias dešras.— 
O tokių yra 1,400 kilogramų!

— Tai ką, jų negalima par
davinėti? — klausiam.

— Negalima, netinkamos.
1 Komisaras pradeda jaudintis 

ir barti darbininkus, bet jie 
nelabai klauso. Girdėti nepa
lankus balsai konservų sky
riaus vedėjo Vilko adresu. Ki
ti reikalauja pašaukti jį pasi
aiškinti. Pasirodo Vilkas.

— Tokioj didelėj įmonėj, — 
pakeltu balsu pradeda jis, — 
gali kartais pasitaikyti apsi
skaičiavimas.

Bet darbininkai neleidžia 
jam užbaigti. Tada pradeda 
jo padėjėjas:

— Aš galiu užtikrinti kad 
čia blogos valios nebuvo.... 
kiekvienam juk gali pasitaiky
ti.

— Geras pasitaikymas! — 
pašoko darbininkas Ekertas,— 
o anąkart kai 952 kilogramai 
šoninės buvo taip pervirinta, 
ar tai irgi “pasitaikė”? 
kojelėmis drebučiuose 
“pasitaikė”! ?

— Mašina neveikė, 
syti negalima, dalių
— iškilmingai pareiškė Vilkas.

— Noro trūksta, o ne dalių!
— pasigirsta darbininkų bal
sai, — kitą mašiną galima bu
vo pritaikyti per penkiolika 
minutų.

Besikalbant iškyla klausimas 
apie dešrų valgymą. Pasiro
do, dešrų skyriuje dešros val
gomos. Darbininkai sako kad 
komisaras jiems tai daryti lei
do.

—r Ar aš leidau? — nuste
bo komisaras.

į — Jūsų pavaduotojas leido. 
Pavaduotojas perdaug nesi-

I gina. Atrodo tas leidimas ga- 
į na padrąsinančiai veikė kai ku- 
[■ riuos darbininkus, nes iš Vie
s' so fabriko į dešrų skyrių atei-

---------- . J: davo gausingi mėgėjai dešrų 
ATEINA 65 METAI AMŽIAI užsikąsti. (O gi ką darys var- 

n gšai darbininkai, nuolat pusba- 
£ džiai vaikščiodami.—Red.) 

Toliau laikraštis rašo apie 
■ kitas betvarkes: “Ir šiaip ko- 
| mitetas ir fabriko vadovybė 
t nelabai jautri kasdieniniams 

fabriko bei darbininkų reika
lams. Paveizdan, virykloj vie-

O su 
taip pat

o patai- 
truksta!

jus esat penkiasdešimts penkių ar manai 
plana daflėti prie jūsų Social Security P®— 
alėtumet smagiai gyventi suėjus 65 meWf 
trim iplnį Unija apdraudos nuo užgimimo^ 
aus. Visos jds garantuotos vaistuįg| 
iu kreipkitės: 730 Guardian Bldg, 
Liu.-.. rrJha TSrHSv-kit ir tirisiušklt SI

tomis iširusios grindys, blogas 
vandens nutekėjimas, darbinin
kai slidinėja, kabina kojas, o 
administracija kaltę verčia vi
sokioms aplinkybėms. Arba 
imkim dešrų sandėlio skyriaus 
valgyklą — tai ne valgykla, o 
paprasta šiukšlėta pašiūrė, ir 
šioj atsiprašant valgykloj turi 
pavalgyti 40 žmonių!”

Taip tai dirbtuves tvarko 
komunistai, visoki nenaudėliai 
pastatyti viršininkais. Jie ne 
tik apie tvarką ir darbą nieko 
nežino, bet ir už darbininkus 
ir jų gerovę nieko nesiduoda.

LIETUVOS PREZI
DENTAS PAS
ROOSEVELTA
x *•

WASHINGTON, D. C. — 
Sulyg vietos korespondento at
pasakojimo tai įvyko Washing
tone š. m. Balandžio 18 d. J. 
A. V. Prezidentas F. D. Roose
velt privatiniame pasimatyme 
ilgokai pasikalbėjo su Prezi
dentu Smetona. Lietuvos Pre
zidentą į Baltuosius Namus pa
lydėjo ir dviejų Prezidentų pa
sikalbėjime dalyvavo Lietuvos 
Įgaliotas Ministras p. P. ža- 
deikis.

Pasikalbėjimas vyko draugin
gai nuoširdžioje nuotaikoje; du 
Prezidentai atstovaują milži
nišką Ameriką ir mažą Lietu
vą pasikalbėjo kaip du seni pa- 
žymstami. “Aš Tamstą jau 
pažystų iš fotografijos. Ma
lonėkite sėstis ir papasakoti 
apie Lietuvą,” — sveikindamas 
su Prezidentu Smetona pasakė 
Prezidentas Roosevelt. Prez. 
Smetona bendrais bruožais nu
piešė Lietuvos kančią ir vėliau
sias žinias iš Lietuvių gyveni
mo. Kalba veikiai perėjo prie 
Europos dabartinės situacijos 
ir ateities perspektyvų. Tarp 
kitko buvo pareikštas įsitikini
mas, kad mažosios tautos, jų 
tarpe Lietuvą, be jokios kaltės 
iš jų pusės įstumtos į didžiųjų 
valstybių konflikto ugnį ir pa
vergtos, turi atgauti savo tei
ses ir savo nepriklausomybę pir
mų pirmiausia ir kad ateities 
uždavinys yra sudaryti tokia 
karais išvargintai Europai tvar
ka, kad panašus nusikaltimai 
prieš tarptautinę teisę, žmoni
ją ir civilizaciją mažųjų tautų 
sąskaiton nebegalėtų pasikar
toti; ne mažosios tautos, bet 
agresija prieš jas turės būti 
pažabota. J. A. V. nusistaty
mas link Pabaltijos Valstybių, 
patekusių svetimos diktatūros 
vergijon, pasilieka tvirtas ir 
nepasikeitęs.

Prezidentas Rooseveltas lin
kėjo Lietuvos Prezidentui ap
lankyti Lietuviškas kolonijas ir 
jas paraginti prie patrijotinių 
darbų. Atsisveikinant Prez. 
Smetona padėkojo už Amerikos 
moralinę pagelbą Lietuvai pra
eityje ir šio krizio metu, gi 
Prez. Roosevelt pareiškė noro 
dar kartą kada vėliau vėl pa
simatyti.

Lietuvos Prezidentas vizita
vo ir State Departamentą. Tai 
buvo Balandžio 1 d. kada p. 
Sumner Welles ėjo Valstybes 
Sekretoriaus pareigas .

L. Sp. ž.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O

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 laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.

DIRVA
Cleveland, Ohio

Sekmadienį, Balandžio 20 d. 
Amerikos Lietuvių Draugija 
WasTuhgTone ^suruošė bankietą 
Hamilton viešbutyje p. 
vos Prezidentui ir p. 
nienei pagerbti.

Bankiete dalyvavo be
zidento ir p. Smetonienės dai 
Lietuvos Įgaliotas Ministras p 
P. Žadeikis su ponia, Draugi
jos nariai su Draugijos pirmi
ninku p. A. šupieniu, pryšaky- 
je eilė kitų svečių, viso apie 
70 asmenų. Prieš vaišes Drau
gijos kapelionas kun. Mozeris 
sukalbėjo maldą. Vaišės pra
ėjo pakeltoj, jaukioj nuotaikoj.

Draugijos pirmininkas pas
veikindamas garbingąjį svečią 
p. Prezidentą su Ponią pareiš
kė jo atstovaujamos Draugijos 
narių prisirišimą prie tėvų že
mės, pasididžiavimą Lietuvių 
tradicijomis, didinga istorija, 
gražia, sena Lietuvių kalba, 
Lietuvių budo kilniomis ypaty
bėmis, jų gabumais ir t. t. 
kartu pareiškė Draugijos 
rių skausmą del Lietuvą 
kusios nelaimės ir reiškė 
ties, kad Lietuva vėl bus
va ir linkėjo p. Prezidentui su 
Ponia sulaukti tos linksmos va
landos, kada vėl galės gryžtį 
į atvaduotą, laisvą Lietuvą.

KALBOS. P. Respublikos 
Prezidentas pasakė svarbiausią 
ir gana ilgą, turiningą ir gražią 
kalbą, kurios santrauka čia pa
tiekiama. Jis tarp kita pasakė 
sekančias mintis:

Kartais ir be žodžių vieni ki
tus suprantame, štai ir
— kalbame dviem kalbom, bet 
Lietuvos meilė bendra ir 
siems mums suprantama 
ba.

Jus, Amerikos Lietuviai,
rite antrąją Tėvynę, Ameriką, 
kurios įstatymų globoje naudo
jatės laisve. Bet, atsimenate 
ir savo senąją Tėvynę — Lie
tuvą, kuri yra užugdžiusi Jū
sų tėvus ir protėvius ir išlei
dus juos laisvės ir laimės jieš- 
koti. Jus čia tą laisvę ir lai
mę atradote. Jūsų senąją Te^l 
vynę ištiko skaudus smūgis. 
Ji šiądien žiaurių valdovų val
doma. Niekas joje nėra tik
ras del savo gyvybės. Lietu
vis, savoje žemėje, eidamas i 
miegoti nežino ar sekantį rytą 
jam lemta bus naudotis laisve.

Kelis šimtus metų Tėvynė- 
Lietuva buvo laisva ir neprik
lausoma. Ir lyg mūras skyrė 
Rytus nuo Vakarų. Nuo Min
daugo ligi Vytauto, kuris iš
plėtė jos ribas nuo, jurų ligi 
jurų, Lietuva buvo didinga ir 
laisva. Bet ji išsisėmė. Per
daug jai buvo gintis nuo ją 
puolančių totorių aziatų ir kry
žiuočių. Musų idealingąją Tė
vynę simbolizuoja tokie seno
vės vyrai kaip Mindaugas, Kę
stutis ir Vytautas.

Atėjo sunkus laikai: Lietu
vą pasidalino susitarę Rusai, 
Vokiečiai. Po Didžiojo Karo 
Lietuva vėl atgijo. Užklupo ją 
barbarai vos pražydusią. Ne
priklausomybės žiede piktieji 
žmonės jūsų ir musų Tėvynę 
šiądien vėl terioja ir verčia 
griūvėsiąs.

Kas daryti? Ar duotis pa
laužiamiems ir laukti ką atneš 
rytojus? ne, mes tikimės kad 
Lietuva kelsis iš griuvėsiu, ku
rie jų neužtarnautai užgriuvo. 
Bet, tikėjimas vertingas tik ta
da, kai jis lydimas darbo. Tu
rime daryti talką. Visų’ Lie
tuvių bendravimas reikalingas 
Lietuvai. Tik reikia sukrusti 
ir stoti į pagelbos darbą Lie
tuvai. Ir mano Amerikon at
vykimo tikslas, kiek nuo manęs 
paeina, išjudinti Lietuvių jėgas, 
visai nesikišdamas į jūsų ramų
jį vidaus gyvenimą.

Broliai, sesės, padėkite Lie
tuvai, jūsų idealingąjai Tėvy
nei. Tegul musų neskiria skir-

binga kalba, praeitis, bet jun
gia bendram darbui bendra kil- 
nė is bendros meilės Lietuvai. 
<as kad mes nė viena kalba kal
bame. šv. Raštas sako kad 
vieną kartą krikščionys susi
rinko Jeruzalėje, jie negalėję 
susikalbėti tarp savęs. Vieni 
kalbėjo žydų, kiti Egiptiečių, 
kiti kitomis kalbomis. Bet, Šv. 
Dvasia ugnies liežuviu pavida
le juos apšvietė ir jie skirtin
gomis kalbomis kalbėdami vieni 
kitus suprato ir susikalbėjo. Tu
rėkime gerą valią, gerą širdį, 
tada mes viens kitą suprasime.

Man vienas Lietuvių čia va- 
žiuojant pasakė: “Turėsite in- 
domumo pabūti grąžiajame Wa
shingtone.” Kas tą grąžųjį Wa
shington miestą Amerikiečiam 
davė? Tai Washingtonas, ku
ris padėjo pagrindinį šiam mies
tui akmenį. Ir Lietuvių tau
ta turi eilę Washingtonu. Jais 
yra Mindaugas,( Gediminas, Kę
stutis, Vytautas. Jie irgi, kaip 
Washingtonas Amerikiečius, su
gebėjo suburti Lietuvius ir pa
kelti jų dvasią bendra, tėvynės 
labui.

Džiaugiuos patekęs į jūsų 
tarpą, kur yra tik jaunimas. 
Iš jūsų patyriau daug pagar
bos ir susidomėjimo. Lietuva 
atsikels ir jaunajai kartai teks 
Uar daug jai padirbėti po da
bartinio ten vykstančio des- 
truktyvinio darbo.

Po p. Prezidento kalbėjo Lie
tuvos Įgaliotas Ministras p. P. 
žadeikis. Jis išsireiškė, vilties 
kad p. Prezidento atvykimas 
šioje šalyje nors ir prie taip 
skaudžių apystovų yra ženklas 
kad desperacijai Lietuvių tar
pe nėra vietos kad vadavimo 
darbas dar labiau išsiplės ir kad 
Lietuva vėl bus laisva. Jis taip
gi reiškė pasitenkinimo kad

n ................

Žuvo Anglijos Lordas su Žmona

Two of the victims of the great air blitz on London were Lord and 
Lady Stamp. Both are shown above as they appeared on their last 
visit to America. Lord Stamp, better known as Sir Josiah Stamp, was 
Britain’s leading economist. Their sons, Travor and Colin, were mar
ried to relatives of Gen. Charles G. Dawes.

Du vėliausi žymus asmenys žuvę Londono užpuolime yra 
Lordas Stamp ir jo žmona. ’ Čia jie parodomi kai atsilankė į 
Ameriką prieš kelis metus. Lordas Stamp buvo žinomas kaipo 
žymiausias Anglijos ekonomistas.

Draugija gražiai ir nuoširdžiai 
pagerbia savo senosios tėvynės 
galvą. Reiškė pageidavimą ma
tyti čionykštės Draugijos narių 
skaičių dar skailingesnį ateity
je. Amerikos Lietuvių Drau
gijos rolė Washingtone galinti 
būti daug svarbesnė.

KONCERTINĖ DALIS. Ban- 
kieto ceremonijų vedėju buvo 
Draugijos narys p. Tamošiū
nas, kuris daug gražių pastan
gų dėjo kad vakaras galimai 
gražiau pavyktų. Bankieto me
tu buvo ir koncertinė dalis. Ke
letą' liaudies dainelių padainavo 
p. Gaveliutė akomponiuojant p. 
Petkevičaitei. Ant armoniko's 
keletą dalykų sumaniai išpildė 
p. Strumpis. Buvo suvaidinta 
vieno akto farsas “Amerikos 
kaimo mokykla.” Vaidinimas 
buvo atliktas Draugijos narių 
jėgomis. Tai pirmas šios Rū
šies bandymas, kuris sudarė ne
mažai juoko ir kuris gali būti 
dar labiau patobulintas.

Po bankieto p. Respublikos 
Prezidentui su Ponia buvo pri
statyti visi bankieto dalyviai.

Jaunieji Amerikos Lietuviai 
džiaugėsi turį progos pasveikin
ti p. Prezidentą ir Ponią, pa
kalbėti keletą žodžių ir gauti 
garbingų svečių autografus.

Dar padainavus Draugijos 
chorui, sugiedojus himną, ir 
sušukus p. Prezidentui griaus
mingus valio, garbingi svečiai, 
Draugijos vadovybės lydimi, 
apleido salę, kuri buvo papuoš
ta Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis. Palikusieji kiti bankie
to dalyviai dar ’ilgai pakilioj 
nuotaikoj linksminosi. Daly
vių tarpe matėsi asmenų apdo
vanotų Lietuvos garbės ženk
lais ir keletą Amerikos kariuo
menės kariškių. Už pasidar
bavimą p. Albertui šupieniui ir 
kitiems Draugijos bariams pri
guli Lietuviškas ačių.

Amerikos Lietuvių Draugi
jos auganti veikla, šią Drau
gija valdo ir veda Amerikoje 
gimęs-augęs jaunimas. Dr. 
Bražinskas ir kun. Giedra yra 
daug darbo ir laiko pašventę. 
Dabar gi energingai draugiją" 
tvarko jų pirmininkas juristas

p. Al. šupienis. Jis paruošė 
Draugijos simbolišką ženklą, 
tai Amerikos laro, Lietuvos vy
čio ir Kapitoliaus vaizdų kom
binaciją.

Amerikos Lietuvių Draugija 
(American Lithuanian Society) 
Washington’e nutarė sukelti lė
šų pabėgėliams iš Lietuvos su
šelpti. šio nutarimo pasėkoje, 
Draugijos pirmininkas p. A; Šu
pienis, kreipėsi į Department of 
State, Washingtone užregistruo
ti jo vadovaujamą Draugiją ta 
prasme kad jai butų leista, vie
nu ar kitu budu rinkti, priimi
nėti aukas įr jas persiuntinėti 
atsidurusiems Vokietijoje ir ki
tuose kraštuose Lietuvos pa
bėgėliams. Registracijos for
malumai atlikta ir šiomis die
nomis gauta Department of ’ 
State aprobata. Draugija turi 
teisę priiminėti aukas ir iš ki- 
tų miestų ir jas naudoti pabė
gėlių šelpimui, pateikdama at
siskaitymą iš surinktų šiam tik
slui lėšų Department of State 
kontrolei.

Aukščiau suminėta, Lietuvos 
pabėgėliams šelpti legalizuota 
Amerikos Lietuvių Draugija ži
notina ir kitų miestų, tuo pa
čiu reikalu suinteresuotoms, lab
daros draugijoms. Draugijos 
pirmininko pilnas adrisas yra 
sekantis: Mr. Albert W., Shu- 
pienis, 1733—20th Street, N,W. 
Washington, D. C. - L. Sp. Ž.

KOLEGIJOJ 27 TAU- 
, TŲ STUDENTAI 
Schenectady, N. Y., veikia 

Union Colegija, kurioje val
džios kaštais lavinami šalies 
gynimo reikalam^ specialistai 
inžinieriai.

Joje mokosi 27 tautų studen
tai, žinoma, priimami tiktai 
Amerikos piliečiai. Tarp jų, 
kaip pranešimas sako, yra ir 
Lietuvių studentų. Išviso ten 

'študehlų, iš jų 5b1 
56 moteriškos.

Pažymėti Bankai Suteiks 
Jums Savu Patarnavima

PIRKIME NAUJU UNITED STATES GOVERNMENT ŠALIES GYNI
MO TAUPOMU BONDS IR STAMPS

Kooperuodami su United States Valdžia sekanti bankai dabar jau pasiū
lė savo patarnavimą pagelbėti jums įsigyt United States Defence Savings 
Bonds ir Stamps.
Šie bankai užgiria šitą sveiką ir demokratišką būdą finansavimui šalies 
ginklavimosi pasiruošimo programo ir ragina bei kviečia visus piliečius 
pirkti šiuos Bonds ir Stamps kaipo savo patriotinę pareigą ir asmeniniam 
taupymui. Į

Stamps parsiduoda visai maža kaina, tik po 10 centų kiekvienas, o Bonds 
prasideda nuo $18.75 vienas, taip kad kiekvienas vyras, moteris ir vai
kas galėtų dalyvauti musų Valstybės ir šalies gynimo rėmime.

SEKANTI BANKAI PARDUODA ST A MPS IR SERIJOS E BONDS IR PRIIMS 
APLIKACIJAS SERIJOS F IR SERIJOS G BONDS:

The American Savings Bank Company
The Bank of Cleveland 

The Capita? Bank
Central National Bank of Cleveland

The Cleveland Trust’ Company
The Continental Industrial Bank

Union Bank of Commerce

The First National Bank of Rocky River 
The Lorain Street Bank

The Morris Plan Bank of Cleveland 
The National City Bank of Cleveland 

The North American Bank of Cleveland 
Society for Savings
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HITLERIS privertė Staliną pasirašyti nepuolimo 
sutarti su Japonija. Pora svaičių prieš tai niekas nei 
nesapnavo kad Rusija pasidarys “drauginga” Japoni
jai,’bet Japonų užsienių reikalų ministrui Matsuokai į 
Berliną nuvažiavus ir Įrodžius kaip Hitlerini bus nau
dingiau jeigu Japonijai bus pašalintas pavojus iš Rusų 
pusės, kai Japonai galės atlikti grobimus Azijoje, su
darant didesnius sunkumus Britams ir Amerikai, Hitle
ris už tą minti Matsuokai padėkojo ir sutarė užkimšti 
Sovietiją bonkoje, kad ji negalėtų niekur pasijudinti. 
Labiau ir labiau plinta gandai kad Hitleris gali suma- 
nyt atplėšti Ukrainą nuo Rusijos, ir jis tą tikrai pada
rys kaip tik matys ^au reikalingu.

AMERIKOS nuolaidumas šalies kenkėjams komunis- 
- tams yra tiesiog apgailėtinas. Nežiūrint visų Įro

dymų, visų komunistų žygių ir veiklos, kuri nustatyta 
sukėlimui Amerikoje raudonosios revoliucijos, komunis
tai leidžiami laisvai, oficialiai veikti.

Komunistai tuo tarpu dirba visu įtempimu, su pa
galba Maskvos r Berlino: jie sukursto įvairius streikus 
trukdymui šalies gynimo darbų, jie demoralizuoja žmo
nes ir daro visokias kitas painiavas.

Tiesa, Amerikos sąlygos nėra tokios lengvos komu
nistams daug ką laimėti, bet kam reikia leisti tokiam 
piktam šašui kyšoti ant sveiko kūno?

Ą MERIKOS gynimo ir ginklavimo reikalams vadovau- 
2 ti, prie įvairių valdžios narių, surinkta dar eilė žy
mių šalies industrijos ir visuomenės vadų, kurie gelbsti 
valdžiai visokiais atžvilgiais. Jie yra taip vadinami “do- 
]orio-Į-metus” darbuotojai. Mat. Amerikoje įstatymais 

ijiustatyta kad niekas dykai, be atlyginimo neapimtų jo- 
. .,ĄĮo darbo (gali būti kad paskui nepareikalautų teismo 

Jfęliu didelių atlyginimų). Stojantis valdžiai pagelbėti 
ar patarnauti asmuo sutinka dirbti už vieną dolarį me
tinio atlyginimo. Tokie “dolariniai” pagelbininkai pa
prastai yra turtingi ir turi savo reguliares ineigas iš 
kitų šaltinių. Jie stoja patarnauti sayo šaliai.

Tačiau, nekurie jie turi pelno, per savo kompanijas, 
.gaudami valdiškus užsakymus ir iš to žymiai pasinau
doja. Tiktai kai kurie jų dirba už garbę.

metus” imančių pagelbininkų.

IZOMUNISTAI Amerikoje dirba išvien su naziais prieš 
v visas Amerikos pastangas gelbėti Britanijai ir ki

toms prieš Vokiečius-Italus-Japonus kariaujančioms ša
lims. . Nežiūrint jų skelbimo ir dangstymosi “taikos” 
©balsiais, jie tarnauja ir gelbsti patiems žiauriausiems 
diktatoriams ir nori kad jie išeitų laimėtojais.

Prezidentas Roosevelt savo kalboje per radio Kovo 
30 dieną labai aiškiai Įrodė kas yra komunistai ir na- 
ziai. Tas parodo mums ką Amerikos valdžia žino apie 
juos ir kad jų visi judesiai, planai ir pastangos yra ge
riausia žinomi. Juos toleruoja, pakenčia tik iki laiko. 
Kada ateis tas momentas, jie vienas po kitam bus kaip 
tarakonai sugaudyti.

Mes Lietuviai, laikas nuo laiko pasisakę ką manom 
apie komunistus veikiančius musų pačių tarpe, vėl apti- 
lom. Ai- nereiktų organizuotai pradėti prieš juos veikti 
ir tai tuojau?

Kolonijose turėtų susidaryti komitetai kurie vestų 
propagandą, boikotą komunistų bizniams, profesiona
lams kurie komunistus remia, palaiko, ar yra jų idėjų, 
visuomenėje skelbti boikotavimą jų spaudos, naikinimą 
iš visų Lietuviškų namų komunistinio turinio knygelių 
ir kitokios literatūros, kuri yra ne kas kitas kaip nuo
dai sveikam Lietuvio protui.

AMERIKOS jaunimas nėra pilniausia geros sveikatos, 
2 * ką dabar Įrodė šaukimas vyrų Į kariuomenės tar
nybą. Iš Įvairių sričių skelbiamos žinios parodo kad iš 
kiekvienų penkių pašauktų vyrų du turi kokius nors ne
sveikumus ir trukumus del kurių jie negali būti net ka
riuomenėn imami. Jei apie trečdalis jaunų vyrų netin
ka kariuomenės tarnybon del fiziškų trukumų, arba iš 
apie 16,000,000 užregistruotų vyrų apie 5,000,000 fiziš
kai netinkami, tas tik iškelia aikštėn blogą Amerikos 
žmonių kūnišką stovį, kas turėtų iššaukti radimą būdų 
padėtį tašytu

&

IZAIP Sovietų Rusija viešai apgaudinėja pasaulio dar- 
bininkus, o slaptai remia Hitlerį parodo šie faktai: 
Kai Vokiečiai spaudė Jugoslaviją stoti į savo sąjun

gą, už Jugoslavų perversmą Maskva pagyrė Jugoslavus, 
bet tuo pat sykiu pasirašė su Vokietija sutartį prižadė
dama duoti Vokiečiams didelius kiekius mineralinių 
aliejų.

Per Kinų karą su Japonais ir Ispanų pilietinį karą 
Rusija rėmė Kinus prieš Japonus, ir Ispanus lojalistus 
(raudonuosius) gelbėjo prieš fašistus, kurie gavo pagal
bą iš Romos ir Berlino. Bet tuoj netrukus Maskva pa
sirašo su Hitleriu sutartį ir imasi grobinėti savo kaimy
nes mažas šalis.

Kur dirbk išvien su Hitleriu, tą skelbia kaipo “kovą 
prieš kapitalistinį imperializmą”, o kur nori pamulkint 
žmones buk užtaria mažas tautas, ten pagiria jas neva 
už jų pastangas Hitleriui neužsileisti, bet duoda Hitle
riui' reikmenis kuriomis reikalinga užkariauti ir paver
gti tas mažas šalis....

KAS KĄ RAŠO

Rašo Vyt. Sirvydas.

Otčjo Ožka prie Vežimo
Gana ilgokai Maskviniai lai

kraščiai pasekėjams tvirtino, 
Sovietija Lietuvon atėjusi “Lie
tuvos liaudį iš Smetonos jungo 
išlaisvinti”. Taip tikėdama, ji 

i pasigardžiuodama nurijo visą 
purviną okupacijos batą — juk 
už “socialės revoliucijos” įvyk
dymą tėvų žemėje raudonukas 
gali daug ką dovanoti!

Tačiau, ožka jau ateina prie 
vežimo. Aną dieną Masksvinė 
Vilnis baimingai krūptelėjo ir 
pasiklausė: “Ar naciai puls So
vietija?” Ji save nuramino 
Stalino grobišiavimo vaisiais. 
Sako: “Suomijoje paimta stra
teginių pozicijų, Pabaltijy j nau
ji pagrindai orlaivynui, Vaka-

Baltgudijoje pelkynai tan- 
nevilioja, o Besarabija sau- 
vartus iš Balkanų — visa 
labai sustiprino Sovietijos 

ir Vokietija tą gerai

žodžiais tariant, jau 
tautininkų

ru 
ku 
go 
tai
pozicijas 
žino.”

Kitais 
ir Vilnis pamatė
tvirtinimo teisybę: Stalinas į 
Pabaltijį atėjo ne jos liaudį 
nuo “fašistinių režimų” išlais
vinti, bet 
žiu) prieš 
puolimą.

įgyti pagrindu (ba- 
laukiamą Vokietijos

Drąsos!Daugiau
Aną, dieną. Prezidentas Roose- 

veltas pasakė mums įsitėmyti- 
nus žodžius. Sako: “Dabar 
mus daugiau, negu kada nors 
pirmiau, reikia drąsos ir dar 
daugiau drąsos, reikia veikimo 
ir dar daugiau veikimo.”

Kada nacis ar bolševikas ei
na pavienio piliečio ar mažos 
tautos laisvę smaugti, tai eina

BOBULĖ

KOKIUS DARBUS DIRBA LIETUVOJE 
BOBULĖS, SENUKĖS

KRĖVĖS VAIZDELIS)

nepalaužta, nei nieko. ... O kiekvienas, parė
jęs, skuba, rėkauja, bara bobulę, kad ji tingi
niaujanti, namie būdama, kad jai čia darbo ma
ža tesą Vincas Krėvė.

(VINCO

Laukai kugžda žmonių, o so- 
išmirė: dideli ir maži, seni ir

r\ARBYMETĖ.
džiai, rodos, 

jauni, visi išėjo į laukus; namie liko tik vaikai

tos darbuotis lauke. Ant jų rankų paliko visą 
namų ūkį ir vaikučius. Vai gi ir vargsta, šitos 
bobulės, namie būdamos, kaip pragare, anksti 
nuo ryto iki vakaro: vėliausiai ir gula, anksčiau
siai ir kelias.

Dar tik rytas prašvito, saulė dar kažin kada 
tekės — kerdžius jau eina per sodžių pliaukš- 
kindamas botagu. Tryk-tryk-tryk! skamba ra
gas. .. . Tai tau ir po miego!

— žinok, bobule, tuoj ginsiu galvijus, — 
kalba jis bobulei, keldamas ją iš patalo.

Jai gi reikia jie išvarinėti iš tvartų, reikia 
žinoma, nie-

I ALPI

- Vingėlos pagrobt 
kiyžinočių nelaisvės! — 
žaibas Gaižuvos apielin

Keli jauni gyventoj 
desniems berniokams sol 
dėti Alpj, o porai vyru 
visu smarkumu joti i 
Alpio motinai ko ji turi

Paskui jojančius bur 
ti, kiti savo arkliais, se 
Alpio buri, i jo motinos ] 
mi kad toks linksmas įvy 
mas dingusio sunaus bu 
dėlių vaišių.

ir jų neapsirikta.
Aukštai nevėžio kran 

kus kitame upės krašte t 
džių pradėjo matytis medi 
štesni pastatai. Tai buvo 
tė—Alpio tėviškė. Visos 
jam gerai pažystamos ir m 
loniausia buvo ana toliau i 
me krante gūžtelė, tas lizi 
gimė ii’ kur jo motina gyvi

Paprastu keltu per J 
Į kitą pusę, visi jojo j krs 
bai- paplakė savo žirgą ii 
kitus savo palydovus leido 
nomu keliu į krantą, horė 
čiau parvykti j savo motii

Jau buvo vėlokai po p 
vos pilaitėje kilo didis suj 
gienė Giedrė, jo motina, si 
visus tarnus ruošti, puošti 
tokį brangų svečią; ji pal 

L . jaunikio laukdama, taikėsi, 
viskas namuose butų geriat

Pagaliau - sudunda žt 
kojų, prie pilaitės artėjanči 
sai užpildo orą - ir

Atsidaro pilaitės varta 
kaip žaibas savo ristu žirg 
Greitai akis metęs aplinkun 
tė jau ne tą kaip jam buvo 
se dienose, nes jų senoji pik 
met kryžiuočių sudeginta.

Jame siautusios mintys 
gai ordino brolių Įkaltos ne 
pagoniška ir pagonis - ne 
- staiga perlėkė jo galvoje 
akyse pasirodė, aiškiausia ’ 
iriu, pavidalas aukštos nu 
dar buvo jauna, greta kur 
galėtas jaunas berniokas.

Nušokęs nuo žirgo, kt 
už pavadžių tarnas, Alpis s 
mvo artyn savo motinos, 
berniuku ėjo link jo. Giei 
minsią prablisko aiškus, į 
jos vyro, kuris buvo apie t 
dabar Alpis, kada ji už ji 
Mą akimirksnių ji jau ti 
$byje ir paleisdama dži 
glamonėdama ir bučiuodai

- Sūnau, sūneli mai 
Grąžino man tave dievai! 
džiaugsmą! Netikėtai, nei; 
lė prašvitai man šią dieną

- Motinėle brangiau 
ku radęs tave gyvą ir sve 
dievams kad tave gyvą iŠ 
tėjau sugryžti pas tave, išt 
tikėjo mane laikyti vergu 
Sunkiai vargai, motinėle i 
k mano pagalbos....

- Dievai buvo man f.
ji. - Štai, tavo broliu 

W visas rūpintojėlis ir u 
kalbėjo Giedrė, sukdama 
kuris tūlą laiką lyg užmi 
Uogas stovėjęs, pradėjo i 
vęs traukti kad jį supaži 
siu broliu.

Tai buvo Giedrės ja 
Koris gimė po jo tėvo ž

Alpis pakėlęs savo-fc 
H paskui prispausdam: 
fėdamasis kalbino:

- Ar buvai geras n 
ir tėvelio nebuvo?....
. - Kai aš užaugsiu, 

tavęs pagrobimą kr 
W! - ašarodamas b 
®u prašneko vaikas.

Aš žinau, žinau Verpėją....
Jos linus jo Tėvas sėja.... 
Ji su saule gimė, augo, 
Ir aušra jos slenkstį saugo....
Ryto rožės dar nebiro, 
Kai tekėjo ji už vyro.... 
Tėvas žentą sau parinko, 
Jos neklausęs ar sutinka....
Vakarykščiai ji dar juokės,
Bet
Nes
Kad
Kad
Skirtą žmogui žemės mazgą, 
Kraudamas į vieną rėtį 
Žalią rūtą ir erškėtį....
Kai atidavė ji žiedą, 
Jai vargonų dūdos gieda 
Ir ji žengia vainikuota
Į vestuvių trankią puotą....
Ir kai Tėvas rinko kraitį, 
Drobės ritinio neraitė, 
Bet tik liepė susirišti
Jos linų geltoną grįžtę....
— Vežkis visa kas tau ruošta.... 
Saugok, dukra, savo pluoštą — 
Nes, kaip amžių amžiais buvo, 
Nebegrįžta — kas pražuvo..?.
Laimino močia jos kelią:
— Neužmiršk namu, dukrele, 
Verp, kaip voras, vargk, kaip bitė, 
Kad užverptum pilną ritę....
Ir ji verpė ir jai klojos — 
Buvo jaunos rankos, kojos, 
Verpiant pirštas piršto vijos 
Ir gausėjo drūtos gijos....
Bet no tiek gija daugėjo, 
Kiek menkyn kuodelis ėjo — 
Ir Verpėja susimąstė, 
Kaip šią šerpetą suprasti....
Žvalgo stipinus jos rato — 
Niekur ydos ji nemato, 
Kaip daug rymojus nerado, 
Ką jai žemes sapnas žada....

/

Ant — ji nuo naktų be miego 
Vargo ilgesiu paliego, 1 x 
Meldės :zVisa — Tėvo galiai, 
Tėvo — pluoštas, Tėvo — spaliai....
Ir jau vėl jos ratas aukos, 
Pešė grįžtę pirštų šukos 
Ir kuodelis vėlės, iro — 
Ir galvelė jos pasviro....
Bet ji vargsta, verpia, skuba,
Nors jau jos skruostai Įdubo, 
Nors ne ji, bet jos kankynė 
Jos pakoją tyliai myne....
Ir kai, ji kuodelį pašo, 
Trykšta ašaros po lašą 
Ir ratelis kliba, plerpsi,
— Kaip toliau tu, vargše, verpsi

Jurgis Baltrušaitis

apsiverkė kai tuokės - 
ji jautė, nes ji minė, 
užgeso jos aušrinė,
tamsus likimas mezga

visi: ir kreivas, ir šleivas, ir 
katalikas, ir socialistas, ir Vo- 
kietys, ir Mongolas, ir karei
vis, ir komisaras, ir policinin
kas ir valdininkas. Nei vienas 
neatsilieka piktą darbą daryti, 
nes kitaip atsiduria prie sie
nos, ar kalėjime. Piktieji dik
tatoriai eina kaip vienas.

Taip pat, kaip vienas, priva
lu eiti ir tiems, kuriems demo
kratijos ir laisvės idealais pa- 
grysta visuomenė yra žmoniš
ka ir progresuos. Mes, Lietu
viai, privalome pasiimti drąsos 
ir dar daugiau drąsos, turime 
veikti ir dar daugiau veikti. 
Mes turime eiti visi kaip vie
nas, kaip eina diktatorių ver
gai: ir šleivi, ir kuproti, ir svei
ki, ir be kojos, katalikai ir 
tautininkai, žemaičiai ir Aug- 
štaičiai, tie, kurie myli alų ir 
tie, kurie myli pieną. Tik mes 
eisime ne dėlto, kad kalėjimo
ir kulkų bijome, bet dėlto, kad l ir senos bobulės, kurios jau nebeturėjo sveika- 
šventai, laisvai savo idealams 
tikime ir nematome kito budo 
piktus diktatorius nugalėti, 
kaip pavartoti demokratijos tik
slui priemones, kurias jie var
toja piktam tikslui.

Sandarietis, kuris šioje valan
doje nejieško bendran darban 
prikalbinti tautininką, arba tau
tininkas kuris šalinasi nuo san- 
dariečio, arba šie abu, jei kra
tosi nuo katalikų ar kunigų, yra 
tinkami kandidatai į penktąją
kolumną. Diktatoriai tokius la- jr piemenukas prikelti, aptaisyti, 
blausia “myli”, nes lengviausia kam taip anksti nesinori keltis: matai, toji priil- 

į sus — vakar per dieną rugius grėbė; tas arė, 
tas šienavo; visi priilsę, visi nuvargę, — su saule 
atsikels ir vėl eis į laukus.... Tu viena, bo
bule, nepriilsai, nenuvargai, namie būdama, tai 
tu ir kelkis!

Vėl kam gi galvoj, kad gyvuliai liks tvarte. 
Niekam juk neteks nei žoliauti nei jų šerti — 
padarys tat viena bobulė: ji namie sėdi.

* Tryk-tryk-tryk! skamba kerdžiaus ragas. 
Bobulė greitai šoka, nėra kada raivytis, tampyti 
seni kaulai, — išsitampė, išsimiklino jie per 
dieną ligi valios. Šoko, kėlė kuo greičiausiai 
piemenuką. Prikels, pasodins ji ant patalo, o 
tas ant kito šono virsta, negalėdamas akių pra
plėšti; žinia, mažas nusibėginėja per visą dieną, 
norėtų ilgiau pamiegoti. Bobulė vėl jį kelia, 
vėl sodina ir taip snaudžiantį ir apauna ir ap
velka ....

Tryk-tryk-tryk! suskamba vėl kerdžiaus 
ragas — jau gena! Na, argi tu, žmogus, pasi- 
tikėsi snaudžiančiu piemenuku; kaip matai, pa
liks ką nors tvarte. Čia bobulė vėl bėga, iš
varinėja pati gyvulius, kiaules, apžiūri visus 
kampus, kad neliktų kas.

Vos išginė, žiūrėk, saulė jau tuoj tekės, 
darbininkai kels Į darbą eiti. Negali jie laukti, 
gaišti, žinia, laikas dabar labai brangus.... O 
čia dar krosnis nekurta! Vai tu, Dievuli!.... 
Įkišo ugnį krosnin bobulė dar piemenį bekelda
ma, bet kol bėginėjo, kol aplink jį tupinėjo, kros
nis visai užgeso, puodai užšalo. Nėra čia kada 
bobulei prisėsti nei atsidusti — skuba, žarsto, 
malkų primeta; kad primanytų, pati krosnin 
įlįstų, kad tik greičiau užvirtų puodai.

Štai, žvirbliai sučirškė mėšlyne — saulė 
teka.

Va, vienas darbininkas atsisėdo, pasiraivė, 
atsižiovavo, persižegnojo ir atsikėlęs — greičiau 
praustis. Dar jis nenusiprausė, atsikėlė jati an
tras, trečias; sukilo ir moterys.

Ačiū Dievui! puodai
Po pusės valandėlės 

laukan, kiekvienas į savo 
viena bobulė su vaikais.

Dievuli, kiek darbo,

gali savo kilpas jiems ant kalc
io užnerti.

Drąsos, ir dar daugiau drą
sos, veikimo ir dar daugiau vei
kimo!

• PRANCŪZIJOJE 1940 me
tais kiekvienam žmogui buvo 
duota duonos 400 gramų die
nai. Vėliau sumažino iki 300 
gramų, o dabar jau praneša 
kad kožnas žmogus galės gauti 
tik- po 250 gramu, arba apie 
pusę svaro duonos dienai.. Gi 
mėsos gali gauti vos apie unci
ją dienai. Dabar Amerika per 
Raudonąjį Kryžių siunčia ten 
duonai miltų už milijoną dola; 
rių.

Kas platina Dirvą - 
platina apšvieta.

tas

ŽEMĖS DVASIA
Tylėdamas žengiu įmigusiam sode . 
Kartkartėmis rasa nupuola iš žiedų: 
Pūkelį snapeliu išsipešė lizde 
Paukščiukas pasiklot į guolį ašutų....
O šitų vakarų alsavime jaučiu, 
Lyg kažin 'kas mane sekiotų iš arti 
Ir kalbintų žodžiu slapčiausių paslapčių.. 
Nors nieko nematai, nors nieko negirdi.
Kai kas, gal, pavadins isteriku mane.
Kai kas, gal, pavadins mane panteistu,— 
Bet jus regėsit ją, kaip mirusius sapne, 
Bežvelgiančią į jus iš lapų atskleistų....
Tylėdamas žengiu įmigusiam sode.
Kartkartėmis rašo nupuola ir žiedų.... 
Tai ji, tai ji tenai — pavasario lizde 
Ir žvaigždėse tose pavasario naktų!

P. VAIČIŪNO EILĖS
Tarp gražybių šypsančios gamtos 
Mano širdžiai kartais rodos, 
Kad vėjelis iš šalies gimtos 
Neša gandą man paguodos, 
Kad paukšteliai dainele graudžia 
Liepia gryžti man tėvynėn, 
Žalios pušys, užesiu graudžiu 
Lieja raudą man krūtinėn.... 
Slaptus tie balsai gražios gamtos 
Vis masina mano sielą:
— Gryžk' tėvynėn — verkt širdis 

nūstos.. ’
Eik greičiau į šalį mielą.

I

užvirė. .. .
visi, užkandę; išėjo 

darbą; namie liko tik

li-

ir 
ir

kiek darbo! Nežinia 
nei kur pulti, nei už ko imtis!

Va, kas atsikėlė, tai ir nuėjo, nė jam gal
voj, kad patalą pataisius; troba, kaip kiaulių 
migis; visur užversta, prikrėsta.... O tau gi, 
bobule, visa reiks paslėpti, priglausti, kad ne
dulkėtų dovanai, nesivalkiotų po kojų.

Bobulė stveria, neša, glaudžia, karsto, kur 
galėdama, ir ant šatros, ir kamaron, ir ant auk
što; draugė didelė, rūbų daugelis (kiekvienas 
juk taiko minkščiau pasikloti); bus visur jų 
gi valios.

Išnešiojo rubus, iššlavė trobą — kaip 
erdviau pasidarė. Net akyse šviesiau; kaip
smagiau, tarytum, darias eina.... Bobulė tuoj 
už dubenių, už šaukštų, perplaudė visa, sudėjo 
lentynoje, apsišluostė rankas ir. atsisėdo....

Ačiū Dievui, gal gi dar tai atsidus!
Kaip kartas! Lauk tiktai! žiūrėk — vie

nas vaikas kelias, kitas subliuvo, kaip veršelis 
— Kiekviena papenėk, kiekvienam valgyti pa
duok šaukštą; paskui visa priimk, vaikščiok ap
link juos, tūpčiok, kaip aplink kokį poną.

Vos apėjo vaikus, vos paskutinis išbėgo kie
man, jau saulė, šit, kaip aukštai; tuoj pareis iš 
lauko pusryčiautų, o dar bobulės nieko nepri
gaminta: nei agurkų neparinkta, nei batvinių

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieni) 
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
ti. Kaina maža, tik $1.00 su prisiuntimu.

Reikalaukit “Dirvoje”
€820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Eleven girls in a row, and beauties all! From all this pulchritude 
pretty Bonnie Patton, sixth from the left, daughter of Rep. Nat Patton of 
Texas, was selected as “Miss Capitol Hill” by members of the “Little 
Congress.” She is pictured with the runners-ups. The “Little Congress” 
is made up of congressional secretaries.

Vienuolika eilėje, ir visos gražuolės! Iš visų gražuolių p-lė 
Bonnie Patton, šešta iš kairės, duktė Atstovo Nat Patton iš Te
xas, išrinkta “Miss Capitol Hill”. Tos gražuolės yra sekreto
rės Kongreso atstovų, iš visų šalies dalių.

“Šis momentas yra tamsiau
sias demokratijos gyvenimo 
dienose nuo to kai Anglai tu
rėjo apleisti Dunkerque”, pa
reiškė Clark M. Eichelberger, 
nacionalis direktorius 
Gynimui Amerikos 
Aliantams.

“Nors rėmimas iš
gyventojų pusės Britanijai ir 
jau gana didelis, bet dar daug

•DIDŽIAUSIAS vyšnių au
ginimo centras Suv. Valstijose 
yra Door apskrityje, Wiscon
sin, kur sezono laiku duoda po 
18 milijonų svarų vyšnių.

'Ml;

L. Prūsei-

lei nieko.... O kiekvienas, pare- 
•ėkauja, bara bobulę, kad ji tingi- 
mie būdama, kad jai čia darbo m

Vincas Krėvė.

au, žinau Verpėją 
us jo Tėvas sėja., 
aule gimė, augo, 
•a jos slenkstį saugo... 
ožės dar nebiro, 
kėjo ji už vyro... 
žentą sau- parinko, 
klausęs ar sutinka.... 
ykščiai ji dar juokės, 
įsiverkė kai tuokės — 
jautė, nes ji mine, 
žgeso jos aušrinė, 
amsus likimas mezga 
žmogui žemės mazgą, 1 

amas į vieną rėtį 
ratą ir erškėtį.... 
idavė ji žiedą, 
.rgonų dūdos gieda 
engia vainikuota 
ivių trankią puotą... <

Tėvas rinko kraitį, 
s ritinio neraitė, 
k liepė susirišti 
nų geltoną grįžtę.... 
skis visa kas tau ruošta 
k, dukra, savo pluoštą 
taip arabių amžiais buvo, 
rįžta — kas pražuvo.’.? 
no močia jos kelią: 
užmiršk namų, dukrele, 
kaip voras, vargk, kaip bitė, 
įžverptum pilną ritę.... 
verpė ir jai klojos — 
jaunos rankos, kojos, 
ant pirštas piršto vijos 
asėjo drūtos gijos.... 
e tiek gija daugėjo, 
menkyn kuodelis ėjo — 
rpėja susimąstė, 
šią šerpetą suprasti.... 
a stipinus jos rato — 
r ydos ji nemato, 
daug rymojus nerado, 
i žemės sapnas' žada.... 
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s:zVisa — Tėvo galiai,
— pluoštas, Tėvo — spaliai 
i vėl jos ratas aukos, 
grįžtę pirštų šukos 
odelis vėlės, iro —
i vėlė jos pasviro....
i vargsta, verpia, skuba, 
jau jos skruostai įdubo, 
ne ji, bet jos kankynė 
akoją tyliai mynė....
i, ji kuodelį pašo, 
;ta ašaros po lašą 
telis kliba, plerpsi, 
lip toliau tu, vargše, verps’

Jurgis Baltrušai

Reikalaukit “Dirvoje” 
perior Ave. Cleveland,
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IŠLAISVINTOJAS
(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.

(Tęsinys iš pereito nr.)

— Vingėlos pagrobtas sūnūs gryžo iš 
kryžiuočių nelaisvės! — plito gandai kaip 
žaibas Gaižuvos apielinkėje.

Keli jauni gyventojai įsakė savo di
desniems berniokams šokti ant arklių, ly
dėti Alpį, o porai vyrukų buvo įsakyta 
visu smarkumu joti į Gaižuvą pranešti 
Alpio motinai ko ji turi laukti.

Paskui jojančius būriai žmonių pėks- 
ti, kiti savo arkliais, sekė, lydėjo, vijosi 
Alpio buri, į jo motinos pilaitę, nujausda
mi kaęl toks linksmas įvykis kaip atsiradi
mas 
dėlių vaišių.

Ir jų neapsirikta.
Aukštai nevėžio krantu jojant, netru

kus kitame upės krašte tarp belapių me
džių pradėjo matytis medinės pilaitės auk
štesni pastatai. Tai buvo Gaižuvos pilai
tė — Alpio tėviškė. Visos šios vietos buvo 
jam gerai pažystamos ir malonios, bet ma
loniausia buvo ana toliau matoma aukšta
me krante gūžtelė, tas lizdas kuriame jis 
gimė ir kur jo motina gyvena.

Paprastu keltu per Nevėžį persikėlę 
į kitą pusę, visi jojo į krantą. Alpis da
bar paplakė savo žirgą ir pralenkdamas 
kitus savo palydovus leidosi savo jau ži
nomu keliu į krantą, norėdamas kuogrei- 
Čiau parvykti į savo motinos glėbį.

Jau buvo vėlokai po pietų kai Gaižu
vos pilaitėje kilo didis sujudimas. Kuni- 
gienė Giedrė, jo motina, sustatė ant kojų 
visus tarnus ruošti, puošti pilaitę priimti 
tokį brangų svečią;’ ji pati lyg nuotaka 
jaunikio ‘laukdama, taisėsi, ir žiurėjo kad 
viskas namuose butų geriausioje tvarkoje.

Pagaliau — sudunda žemė nuo arklių 
kojų, prie pilaitės artėjančių žmoniij gar
sai užpildo orą — ir

Atsidaro pilaitės vartai, pro kuriuos 
kaip žaibas savo ristu žirgu įlekia Alpis. 
Greitai akis metęs aplinkumoje, viską ma
tė jau ne tą kaip jam buvo žinoma jauno
se dienose, nes jų senoji pilaitė buvo anuo
met kryžiuočių sudeginta.

Jame siautusios mintys, jam klastin
gai ordino brolių įkaltos nekęsti visko kas 
pagoniška ir pagonis — net savo motinos 
— staiga perlėkė jo galvoje ir išnyko. Jo 
akyse pasirodė, aiškiausia visų kitų žmo
nių, pavidalas aukštos moteriškos, kuri 
dar buvo jauna, greta kurios stovėjo au
galotas jaunas berniokas.

Nušokęs nuo žirgo, kurį tuoj paėmė 
už pavadžių tarnas, Alpis smarkiai žings
niavo artyn savo motinos, ir motina su 
berniuku ėjo link jo. Giedrei akyse pir
miausia prablisko aiškus, gyvas atvaizdas 
jos vyro, kuris buvo apie to amžiaus kaip 
dabar Alpis, kada ji už jo ištekėjo. Už 
kelių akimirksnių ji jau turėjo Alpį savo 
glėbyje ir paleisdama džiaugsmo ašaras 
glamonėdama ir bučiuodama šaukė:

— Sunau, sūneli mano brangiausis! 
Grąžino man tave dievai! Atnešei tu man 
džiaugsmą! Netikėtai, nelauktai kaip sau
lė prašvita! man šią dieną!....

— Motinėle brangiausia! Linksmas 
esu radęs tave gyvą ir sveiką.... Dėkoju 
dievams kad tave gyvą išlaikė ir kad ga
lėjau su gryžti pas tave, ištrukęs iš ten kur 
tikėjo mane laikyti vergu visą amžį!.... 
Sunkiai vargai, motinėle mano, be tėvelio, 
be mano pagalbos... .

— Dievai buvo mar. geri.... — atsa
kė ji. — Štai, tavo broliukas, Gaižys, ma
no visas rūpintojėlis ir užtarėjas, — pra
kalbėjo Giedrė, sukdama prie Alpio vaiką, 
kuris tūlą laiką lyg užmirštas ir nereika
lingas stovėjęs, pradėjo motiną už 
vės traukti kad jį supažindintų su 
siu broliu.

Tai buvo Giedrės jauniausias 
kuris gimė po jo tėvo žuvimo.

Alpis pakėlęs savo broliuką aukštai į 
orą, paskui prispausdamas prie savęs, gė
rėdamasis kalbino:

— Ar buvai geras motinai, kai manęs 
ir tėvelio nebuvo?....

— Kai aš užaugsiu, už tėvelio mirtį ir 
už tavęs pagrobimą kryžiuočiams atker
šysiu! — ašarodamas bet tvirtu pasiryži
mu prašneko vaikas.

Kiek jo žodžiai ir pasiryžimas turės 
reikšmės parodys ateitis.

Del pavasario — tikriau sakant žie
mos dar — vėsaus oro, visi rinkosi į trobą, 
kur Giedrė su savo abiem sunais inėjo.

Alpiui įžengiant į didžiąją menę, jį 
prie slenksčio pasitiko jo močiutė su duo
na ir druska — reiškia, priėmė kaip šios 
pilaitės tikrąjį šeimininką.

Didžioje menėje, kur viduryje aslos 
ruseno negestama ugnis, rinkosi svarbes
nieji kaimynai ir svečiai. Prasidėjo vai
šės.

Atsirado ir kanklininkas, senelis Riau
ba, kurs buvo žinomas plačioje apielinkė- 
je savo gražiomis dainomis ir apsakymais 
Lietuvių karžygiškų darbų.

Riauba apdainavo Žemaičių tautos 
garbingumą, jų kunigaikščių iš senovės 
didingumą, žmonių narsumą; apdainavo 
tą liūdną, baisų kryžiuočių užpuolimą jų 
krašto ir Gaižuvos pilies, kur narsiai ko
vodamas žuvo Vingėla, kur daug apielin- 
kės narsių vyrų galvas paguldė; priminė 
baisią valandą kada piktas barzdotas ri
teris pagrobė jauną augalotą vaiką, Alpį, 
ir išsinešė savo keliais. Dramatiškai už
dainavo Kęstučio pribuvimą kryžiuočius 
nuvyti, Vokiečių baisų pralaimėjimą ir 
nelaimingą bėgimą.

Nuo tų dainų-apsakymų Alpio širdy
je kryžiuočiams atkeršto jausmas kalnais 
augo jo jiegos keliariopai padidėjo, — ir 
tvino geismas jo mintyse sutikti tuos “pa- 
gonų krikštytojus” ir visu savo įšėlimu 
atsikeršyti!

Motina greto jo 'sėdėdama daug jam 
kalbėjo apie jo narsų tėvą, apie Vokiečių 
žiauru elgesį ir jų pilaitės išdeginimą; ap
sakė kaip ji pati, lyg dievų lėmimu, išliko 
nuo kryžiuočių gyva: to užpuolimo metu 
ji buvo išvykus į savo tėviškę, ten laukti 
savo antrojo sūnelio....

Kuomet po vaiko gimimo ją pasiekė 
žinia apie Gaižuvos sunaikinimą ir Vinge
les žuvimą, jos tėvai nenorėjo ją nei leis
ti atgal Į tą nelaimingą vietą. Bet ji, no
rėdama savo vienatiniam likusiam sunui 
sukurti gyvenimą, gryžus Gaižuvą atsta
tė ir Čia augina tą kurs nuo pat mažens 
ruošiasi ordino gaujoms atkeršyti, kada 
ateis laikas.

Giedrė netekėjo daugiau už vyro to
dėl kad po to mūšio beveik neliko apielin- 
kėje tinkamo vyro kuris butų liuosas ją 
vesti; prie to, prisiėmus kitą vyrą į savo 
namus, tik nuskriaustų savo pačios vaiką, 
kuriam tėviškė priklausė.

Alpis visai susirinkusiai miniai apsa
kė apie savo patekimą į tą garsią ir Lie
tuviams baisią Marienburgo pilį, pas nau
jojo tikėjimo ir vieno Dievo skelbėjus, kur 
tik vienų vyrų būriai gyvena, pasišventę 
Mergelei Marijai, ją garbindami, pagonų 
užkariavimus ruošia. Iš kur laikas nuo 
laiko su atėjusiais iš visos Europos karin
gais riteriais užpuldavo “pagonis krikš
tyti”, ir gryždavo arba su daug grobio ar
ba sumušti ir nusiminę.

Apsakė kaip jį, parvedę į Marienbur
gą, pastatė patarnauti vienuoliams, kurie 
jį globodami mokino-kalbėjo apie Sutver
tąją, Atpirkėją, ir Šventą Dvasią — visus 
tris vienoje Esybėje, kurios žinioje yra vi
sas pasaulis, dangus ir pragaras. Išpa
sakojo kaip paruošė jį krikštui ir kaip pa
darė geru tikinčiuoju, įkalbėdami nekęsti 
Lietuvių, net savo tėvo ir motinos, ką pri
simindamas jis dabar net drebėdamas kal
bėjo: jam širdį plėšė tie į atmintį atgryžę 
prisiekavimai savo motinos nekęsti ir, rei
kalui esant, net nužudyti, kaip pagonę, be 
žmogžudystės nuodėmės.

— Bet štai, pereitą pavasarį, — toliau 
tęsė jis, — lygiai metas laiko atgal, į Ma
rienburgą buvo nelaisvėn atvestas musų 
kunigaikštis Kęstutis. Mane pristatė jam 
patarnauti, ir aš esu dėkingas dievams ir 
kunigaikščiui už. išgelbėjimą manęs iš ne
laisvės, nes kunigaikštis atgavino manyje 
meilę savo šalies, savo žmonių ir savo mo
tinos. Kunigaikštį pažinęs, nekantriai la
kinėjau tos dienos kada galėsiu su juo iš 
nelaisvės išeiti....

— Jisai Kęstutį iš Marienburgo nelai
svės išgelbėjo ir grąžino mums! — paaiš-

kino vienas Trakų vyras.
— Tiesa, pagelbėjau, progai pasitai

kius, kunigaikščiui iš priešų pilies išspruk
ti ir pats su juo Į Lietuvą parkeliavau, — 
aiškino Alpis. — Bet jeigu Kęstutis, kuris 
buvo lyg geras mano tėvas, nebūtų suža
dinęs manyje meilės savo žmonėms, aš 
pirmutinis bučiau, savo krikščioniško ti
kėjimo Įsakymą pildydamas, išdavęs visus 
kitus kurie butų norėję Kęstutį išlaisvin
ti. Jie butų nukentėję, o Kęstutis ir po 
šiai dienai butų Marienburge kalėjęs, nes 
jie norėjo kunigaikštį apkrikštyti, paskui 
užsirašyt sau visas Kęstučio žemes. Aš 
Lietuvos nei jūsų nebūčiau matęs nei no
rėjęs matyti. Taigi, Kęstutis pirmiau ma
ne išgelbėjo, tada aš galėjau jam pasitar
nauti.

Toliau jis apsakė apie parvykimą su 
Kęstučiu į Trakus, apie gražią ir malonią 
kunigaikštienę Biturą ir jų sūnų, Vytautą, 
kuris yra apie Gaižio metų.

— Užaugęs aš stosiu į Kęstučio ir Vy
tauto karius! — pasididžiuodamas parei
škė Gaižys.

— Mes visi dar turėsim daugybę dar
bo su kryžiuočiais! — reikšmingai pasakė

Vaišės Gaižuvos pilaitėje tęsėsi kele
tą dienų. Vieni kaimynai išvyko, kiti pri
buvo pamatyti Gaižuvos valdovą, kuris, 
visi tikėjo, pasiliks savo tėvo vietoje, nors 
Alpis apie tai minties neturėjo. Suvalgy
ta daug mėsos susudytos iš žiemos; pa

SUSOVIETINTOS Lietuvos 
spauda plačiai garsino kad iš 
“broliškų respublikų” (Rusų 
užimtų šalių) gaunama net 
grudų. Jau nekalbant apie tai 
kad tokia “parama” iššaukė vi
soje Lietuvoje visuotinį pasi
piktinimą, nes visi-^žinojo kad 
okupantai kraštą apiplėšė, išsi
gabendami Maskolijon visas 
turėtas Lietuvoje grudų atsar
gas. Pasirodė, kad buvo atsių
sta tokių grudų, bet Kauno 
elevatoriaus tarnautojai su di
džiausiu nusistebėjimu pareiš
kė kad atsiųstuose rugiuose 
apie trečdalis buvo dirsių ir ki
tų kenksmingų priemaišų. Iš 
tokių “rugių” duona net dvokė.

PER TVORA1
PASIŽVALGIUS

MANO ‘M r angas 
ka Vilnyje šitaip:

“Skaitau ‘Keleivyj’, kad tūlo 
Rusų oficierio žmona ‘nežinojo 
kaip reikia išvirti kiaušinį, nes 
ligi šiol nėra valgius kiaušinio’.

“Kas sakė kad pasauly nėra 
idiotų?” — klausia Pruseika.

Ištikro, kas taip sakė, juk 
Pruseika pats prisipažysta to- 
Ijiu!

skersta avių, paršų, veršių; midus upeliais 
plaukė, nes Giedrė norėjo kad visi — pa
prasti žmonės ir kunigai — pasidžiaugtų 
jos staiga sulaukta laime.

Apie savaitę laiko Alpis su savo paly
dovais iš Trakų ir Kauno pilių praleido 
savo tėviškėje. Per tiek laiko negalėjo 
nieko neatsitikti: taigi, jaunikaičiai sve
čiai, vaišių metu, suėjo į pažintis su apie- 
linkės mergelėmis, kurių gausiai su tėvais 
Gaižuvon atvykę buvo. Apielinkės vyrai 
keitėsi ginklais su svečiais, kiti plačiai iš
sikalbėjo, išsiklausinėjo apie Trakus, Kau
ną, Vilnių, apie kitas tolimas vietas kur 
tūli tie svečiai buvo buvę, matę, kur ka
riavę — nekurie jų apsakė buvę net toli
mose Rusų žemėse, kurias Totoriai valdo, 
ir rodinėjo savo iš ten parsineštus gink
lus ir nekuriuos kitus padargus.

Alpis rengėsi gryžti į Trakus. Jeigu 
kuri iš plačios apielinkės kunigų dukterų 
ir metė akį į Alpį, ir jeigu kurios motina 
labai godėjo šio narsaus jauno kunigo sa
vo dukteriai vyru, Alpis tuo tarpu apie tai 
visai net nemanė.

Raiteliai išsirengė gryžti vėlokai vie-j 
ną pavakarę, tardamiesi pasiekti KaunąZ 
tik nakvynei. Išvykimą visi delsė, nei Al-' 
pis nenorėjo skirtis su savo motina, o vy
rai su savo mergelėmis, bet pagaliau tu
rėjo skirtis ir išjoti.

Tačiau kas jų laukė tą pat dieną, gai
la, nabagai nenujautė.

Seka* Priešų Naguose.

KATALIKŲ dienraštis Dr- 
gas rašo:

“Amerikos Lietuvių komuni
stų laikraščiai su ypatingu pa
sigerėjimu pabrėžė faktą kad 
Lietuvos operos solistei . Gri
gaitienei paskirta pensija. Bet 
mes tikrai nusistebėjom išgir
dę kad toji bolševikų pensinin
kė jau paspruko iš Kauno ir 
gyvena Berlyne. Vadinasi/ 'Gri
gaitienė Maskvos rublių riėįVer- 
tino ir nepasidavė paperkdfka’\

Kaip V. Sirvydas sako, bėg
tų iš to Lietuviško “sovietų 
rojaus” visi, bet ne visi gali.

-i’?

reik-

<■

' '.ąz^įš

ir tarptautinės padė- 
kokioje atsi- 
koks pavojus 
Suvienytoms 
Eichelberger,

žmonės turi nu-

Amerikos žmonių negana su
pranta ir įsivaizduoja tos tra
gedijos 
ties, desperacijos
dūrė Britanija ir 
auga ir didėja 
Valstijoms”, sako

“Amerikos
sistatyti supratime kad Brita
nijai reikia teikti visokia para
ma. Atidarymas Raudonųjų

Jurų kelio pagelbės gauti 
menis Egiptui ir Balkanams. 
Paėmimas globoti Grenlandiją 
sumažina iš Vokiečių pusės pa
vojų Atlantike. Bet nei vienas 
šių žygių neišsprendžia gavi
mą arba teikimą reikmenų Bri
tanijai ir klausimo laimėjimo 
mūšio Atlantike, kas bus nu- 
sprendėjas padėties ant kurios 
remiasi musų saugumas”.

— Aš geriau Amerikoje mir
siu, negu Tarybų Lietuvoje gy
vensiu ! -— Leonas Pruseika 
(apsigimęs Vabalu).

— _ Mokslininkas Darwinas 
mane apšmeižė, skelbdamas buk 
tarp orang outango Bimbo ir 
manęs esanti giminystė. — An
tanas Bimba, kuris Stalino žvė
ryną gina, bet jame gyventi 
kratosi.

— Man geriausia skambinti 
tuščipms sienoms Amerikoje, 
negu skambinti Tarybų Lietu
voje. — Pianistas ne-Vytautos 
Bacevičius.

ĮDOMU, kaip tik Amerikos 
valdžia pradėjo smarkiau šni
pus spausti, musų Rubinas din
go kaip kumparas.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškome tikrojo Lietuvos 

Prezidento, kuris mums reika
lingas tam tikrais sumetimais. 
Radusieji gaus didelių dovanų^

Dr. Pijus Grigaitis, 
r Juozas Stalinas.
(Latvijos ir Estijos preziden

tai jau sušaudyti)

MUSSOLINO kareiviai, iš 
Abisinijos vejami, dainavo Lie
tuvišką dainelę:

Sudiev Abisinija, 
Man linksma buvo 
Gyvent tavo šalelėj!

FRICAS Abekas jau kriti
kuoja saulės Stalino žemės re
formą Lietuvoje. Sako: “ant 
sklypelio žemės negalima veik
ti traktoriui ir kombainui”.

Stalinas ne tam reformą darė 
kad ten traktoriai ir kombainai 
veiktų, bet kad visi Lietuviai 
badu išmirtų. Jis patriotingos 
tautos vieton nori Įgyvendinti 
tokius kaip Abekas, kurie nuo
lankiai jam kelius kas rytą bjn- 
čiudja. •I

“Britanijai reikalinga gauti 
karo laivų palydovų laivams 
vežantiems prekes ir reikmenis 
j Britaniją. Reikmenys priva
lo pasiekti ten jeigu norim kad 
Britanija galėtų kariauti.



LIETUVOS PREZI
VIETINES ŽINIOS DENTO ATSILAN

KYMAS

LANKĖSI URBONAS

THE BINC CO

NORINTIEMS PILIETYBĖS
IŠLEIS

Sheers, Rayons,

NAUJI SPAUSDINI
CREPES

Reguliariai $1 yardas

BANKAI PARDUOS
ŠALIES GYNIMO

BONDSUS

THEDENTISTAS
Dabar laikas susitaisyti dantis.

LANKĖSI STASYS PIEŽA

U. S. WALLPAPER and PAINT CO
DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS

STARK UPHOLSTERING CO
Išdirbėjai geros Rūšies

APMUŠTŲ BALDŲ ir RAKANDŲ JŪSŲ NAMAMS

darbas garantuotas.

PAVASARINIS NAMAMS REIKMENŲ

Prospect

Tiško Reikiami)

50th GOLDEN 
ANNIVERSARY

Valandos: 9 iki 
Trečiadieniais

14.00
9.75
8.95

18.50 
79.00 
89.00

2.95
7.95
3.95 

09.00

Sšift. VACULATOR 
M VIRĖJAS
Si Bent Pirkiniu nuo 
$29.95 arba Daugiau!

$9.75
6.75
5.95

14.50
59.00
59.00

1.95
4.95
2.95

79.00

Paminėjimui 
^ŠIMČIO METŲ 
PROGRESO !

pusi.)
Muliolis

ADV. ELZĖ TURI ‘RAZUMĄ 
NE TAM KAM REIKIA

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

šitam
i, kas

pirks prekių
gaus puikią

JAY M. HALLE 
vice msiMNT

ėmėsi kei- 
ginklavimo 
bondsų ir 

er kuriuos

Non-Penetrating Undercoater 
■viskas dar parsiduoda senomis kainomis.

Telefonas: ENdicott 1378

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave<

for premium
grade Sohio Motor Oil! No

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

Jau buvo rašyta kad okupuo 
toje Lietuvoje buvo rengiam; 
vadinambs ’’raudonosios gur 
guolės", kuriu pagalba savotiš 
kos prievartos priemonėmis no 
reta iš ūkininkų išgauti gru 
dus, nes šiaip jų niekas nepar- 
darinėjo. '

Dabar gauta tikrų žinių kaip 
su tokia "raudonąja gurguole” 
atsitiko Čekiškėje. Ūkininkai

Naujose Rankose
URBŠAITIS

DUNBAR

Atliekam rakandų taisymą
Klauskit musų kainų pirm eisiant kitur.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

[LIETUVIAI KOVC 
JA PRIEŠ RAUDC 

NUOSIUS

Capt. William C. Bentley, assist
ant military attache for air, of the 
U. S. embassy in Rome, whom the 
Italian government requested with
drawn from Italy, “immediately.”

Kapt. Bentley, militariško 
Amerikos atstovo padėjėjas 
Romoje, kurį Italų valdžia pri
vertė tuoj apleisti Italiją, kai
po nepageidaujamą.

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė
savininkai. Innerspring Matrasai____

Coil Springsai-------- 1-------
Metalinės ar Medinės Lovos

: RA. 5784 
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"Calvert” Matrasų Užties
Reguliariai 1.79

Storo gero muslino užtiesalai 
Apvedžiotais kraštais ir gumo ap 
tiomis. Pilno didumo arba twin h 
voms Beauty Rest, reguliariams ar 
ba box spring matrosams.

Trumpam laikui Clevelande 
buvo atsilankęs žinomas musų
i ainininkas Jonas S. Urbonas,
ii Chicagos, kuris dabar liko 
pirmoji ranka A. Vanagaičiui 
prie dainavimo ir kitų šposų ir 
rimtų darbų Chicagoje ir apie- 
linkėje. Jis ten dainuoja per 
radio ir šiaip lanko artimas ir 
tolimas kolonijas.

Jam beveik buvo proga dai
nuoti Lietuvos Prezidento pri
ėmimo bankete, bet jis sakė 
turi gryžti pirm musų banketo 
į Chicagą, nes jis užprašytas 
dainuoti Chicagoje Prezidento 
A. Smetonos bankete Gegužės 
4 d.

Bet Jonas S. Urbonas paža
dėjo atvykti į Clevelandą rude
nį su pusiau dzimdzišku pro
gramų, taigi jau dabar galim 
pasakyt jums kad ruoškitės, 
vėl matysit ką nors naujo.
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i Nikodemas A. Wilkeiis I

Suaugusiems pamokų vedėjai 
rengia viešą vakarą East High 
mokykloje 
bus 
žės 
bus

ir ponia iškeliavo j tą musų 
Amerikos Lietuvių sostinę.

Iš Chicagos buvo atvykęs p. 
Stasys Pieža juos palydėti į tą 
Amerikos Lietuvių Sostinę — 
ir taip lyg sapnas, baigiasi mu
sų Pasaka apie Lietuvos Vals
tybės Prezidento Antano Sme
tonos trijų dienų svečiavimąsi 
Clevelando Lietuvių tarpe.

Dirvos redaktoriaus keli mė
nesiai atgal padarytas prižadas 
kad Clevelando Lietuviai turės 
progą pamatyti tą garbingą 
Lietuvių Tautos Vadą, Prezi
dentą Smetoną, išsipildė.

Jus Tuoj Pirksit Vestuvių Dovanas — Taigi Štai 
Keletas Tinkamų Pasiūlymų

’Musų Sukaktuvių Dovana 
h. Susideda iš 12x18 
Entered Chrome T r a y , 

Puodukas, 2 šni. tikras 
•wktor su raudona ranke- 
1 royal ruby Prieskonių 

Grietinėlei ir Cuk- 
| puodukai. Gražiai sudė- 
Apskiniosę kartonuose.

Švelnus gražus rayon, g< 
rūšies crepes ir sheers ai 
iš rayon. Yardai puikių n 
ginių ir spalvų konjbina 
geriausioms suknelėms dii 
dėvėjimui. Vertybė nepa

LOUIS S. BINC j R. 
PRESIDENT

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292

dienraščio redakci-
Jis atvyko kaipo 

Lietuvių Komiteto 
ponui Prezidentui ir

nebus patenkinta 
nebus pilnai įrengta 

elektriško waffle- 
Šiame vaizdelyje pa- 
automatišką šilumos 
ir signalą kepimo 
Jo kaina yra $9.95. 
kuri kepins sandvi- 
dalykus, parsiduoda

Subankrutijęs advoka t ė 1 i s 
Elzė kaslink Liet. Prezidento 
lankymosi Clevelande parodė 
savo didelį “supratimą” tvar
kos, kokiame viešbutyje ir ku
rioje miesto dalyje turėtų būti 
prezidentų priėmimai rengia
mi. Bet pats<lel savęs tai ne
turi jokios tvarkos: net nežino 
kad reikia atiduoti svetimus iš- 
kolektuotus pinigus.

Jis pasirūpino ir apie kitų 
mokėjimą padaryti biznį, o jis 
ne tik iš savo gazietėlės biznio 
nepadaro, bet ir savo profesi
joje nemoka bizniavoti, turi 
kitus aplupinėdamas žyravotis.

• žinantis.

Kitas Chicagjatįs teik^į (\ap- 
TahkVYl CTt’veiarruh,‘~tai ’ biarfyS" 
Pieža, didžio Chicago Herald- 
American 
jos narys 
Chicagos 
atstovas 
poniai į Chicagą palydėti ir 
gauti daugiau ir pirmiausių ži
nių savo laikraščiui, paskleisti 
Chicagoje sąryšyje su Lietu
vos Prezidento Smetonos ten 
lankymusi.

Taigi, pradedant šokikais ir 
baigiant Stasiu Pieža, ši savai
tė tikrai buvo Chicagiečių sa
vaitė Clevelande.

Ketvirtadienį, 1 Gegužės, P. 
Prezidentas palydimas Kar- 
piaus, turėjo lunčą su Cleve
lando Eksporto Klubo nariais 
Statler viešbutyje, kur taip pat 
pasakė kalbą, reikšdamas ap- 
sidžiaugimą ir padėką kad Suv. 
Valstijų valdžia leido jam j šią 
šalį atvykti, kad jis čia jieško 
Lietuvai simpatijų tarp Ame
rikos žmonių. Kalbėjo Angliš
kai, ir pareiškė kad turi viltį 
vėliau Clevelande atsilankyti ir 
pasakyt savo tikrus pageida
vimus ir mintis kada gerai iš
moks Angliškai, čia atsilan
kė ir P. J. žiuris su Advokatu 
Uvicku. žiuris taip pat pada
rė pranešimą apie Lietuvos ir 
Lietuvių reikalus.

Tuo laiku keletas vietos vei
kėjų moterų išsivežė p. Smeto
nienę ir p. Tubelienę į vidur- 
miestį užkąsti, miesto pama-

mis kainomis—jie visi garantuoti 
tam kam jie skirti ir bus naudingi 
šią metų nuotakai.

šio išporda

Visi departmental šios 11 aukštų 
krautuvės pasiruošė šitam Auksi
niam Jubilejui. Be to, kas šio ju- 
bilejaus metu pas mus 
už $29.95 ar daugiau 
didelę dovaną. ■ •

Pirkėjų aptogumui, 
vimo laikotarpiu krautuvė bus at
dara iki 9 vai. vakarais.

Sekdafna visą laiką tą patį nusi
statymą duoti geriausias prekes už 
prieinamas kainas, The Bing Com
pany, įsteigta 1891 metais, ir dabar 
duoda viską lengvais išsimokėji- 
mais visokius moderniškus namams

2 šmotų Livingroom Setai
3 šmotų Bedroom setai _
Odora Cedar Robes____
6 šviesų Junior Lempos _. 
Rankiniai Sweepers ____
A.B.C. Washer, specialiai

Gražus balti užkvietimai kurie at
eis jums Birželio vestuvių dieno
mis reikalaus jūsų dėmesio. Jie 
reikš kvietimą jus į vestuves ir 
rūpinimąsi apie vestuvių dovanas.

Jums reikės rūpintis jieškoti tin
kamų dovanų jūsų giminių ir drau
gų vestuvėms, taigi štai keletas su
manymų ką 1941 metų nuotaka no
rėtų turėti savo naujuose namuose.

KAUNE įvyko bolševikų par
tijos Kauno apskrities komite
to posėdis. Iš laikraščiuose 
paduotų žinių matyti kad vi
same Kauno apskrityje bolše
vikų partija turi 14 narių ir 3 
kandidatus! Kauno apskrities 
organizacinio biuro pirminin
kas yra “draugas” Kolosov, o 
kitas vadas yra Portnov.

I The Wilkeiis Furniture Co Į
Rakandų Krautuve |

Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia | 
= 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 g
I N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKA8 =

Savininkas Vedėjas =

VIETOJ GRUDŲ VEŽA UI 
LŪS, IR T'T. x

selling oil at any price?, it’sw® 

Ohio’s biggest lubrication
, value! *25^ a qt. plus taxes

padargus. 1891 metais, penkiasde
šimts metų atgal, nebuvo elektriš
kų šaldytuvų, radio nei jokių kitų 
dalykų, bet dabar tie reikalingi pa
darai galima čia pirkti.

Ši krautuvė šiądien yra žymiai 
didesnė ir puošnesnė negu buvo kai 
pradėjo veikti kai dar musų mies
tas buvo mažas.

THE FLEMING FURNITURE CO 
75th Street ir St. Clair Ave.

Atdara kas vakaras. Lengvi Išsimokė j imai.

STARK UPHOLSTERING CO.
8830 Superior Avenue.

Res. MU. 1012

Amerikos valdžia 
ti pinigus šalies 
reikalams pavidale 
taupomų štampų, j 
šalies gyventojai galėtų prisi
dėti prie finansavimo šalies 
pasiruošimo programo. Bond- 
sai ir ženkleliai bus platinami 
per bankus bei taupymo ir pa
skolos draugijas Cuyahoga 
Apskrityje.

Bondsai, taip pat gaunami Jr 
paštuose, parsiduos nebrangiai, 
pradedant nuo $17.70 kiekvie
nas ir stampsai tiktai nuo 10c 
kiekvienas.

Nuošimčiai bus mokami su- 
lyg didumo bondso nuo 2.9 iki 
2.5 procentų. Stampsai neneš 
nuošimčio, bet jų surinkus iki 
tam tikros sumos jie bus gali
ma iškeisti į bondsus.

Bankai ir taupymų paskolos 
draugijos pardavinės tik štam
pus ir Serijos E bondsus, taip 
pat priims aplikacijas serijų F 
ir G bondsų.

Sesijos E bondsai, po $25, 
$50, $100, $500 ir $1,000 ver
tės, sueis į 10 metų, parsiduos 
tik paskiriems asmenims, neš 
2.9 nuoš.

(TAMOŠAITIS)

LIETUVIS

Bing Pradėjo Savo 50 Metų Sukaktuvių Minėj 
ma Didžiausiu Išpardavimu

The Bing Company, 514 Prospect 
avenue, skersai gatvės nuo Colonial 
Arcade, Ohio didžiausias pilnas na
mų baldų sandėlis ir parduotuvė, su 
Gegužės mėnesiu mini savo 50 Me
tų Sukaktuves ir per tą mėnesį bus 
didžiausias išpardavimas šios krau
tuvės istorijoje, kaip skelbia Louis 
S. Bing, Jr., kompanijos preziden-

1380 E. 82 st. Tai 
pavasarinis pokilis, Gegu- 

6 d., nuo 7 vai. vakare — 
rodoma filmos, gros muzi- 
ir baigsis šokiais bei už

kandžiais.
Kurie norit gauti pilietybės 

popieras ir pasimokyti prisi
ruošimui prie to, atsilankykit 
į šį vakarėlį, įžanga nemoka
mai.

(Pabaiga nuo 8-to
Kalbas sakė P. P.

Alekas Banys, P. J. žuris, Dr. 
J. Jonikaitis iš Detroito, San
daros pirmininkas P. Pivaro- 
nas iš Pittsburgho, poni Jadv. 
Tubelienė, ponia Smetonienė, 
ir pagaliau pats Prezidentas. 
Jo kalbos tema buvo apibudi
nimas musų šaliai ir tautai pa
darytos skriaudos per Rusų 
okupaciją, ir kvietimas Ameri
kos Lietuvių prie vienybės ku
ri reikalinga musų tautai ir 
būtina Lietuvos nepriklauso
mybės atsteigimo darbe.

Svečių bankete buvo iš Det
roito, Loraino, Pittsburgho, iš 
Clevelando priemiesčių ir iš 
pat Clevelando.

Po programo dar kas norėjo 
pasikalbėjo su Prezidentu ir 
Tubeliene bei Smetoniene.

šiame bankete dalyvavo še
šetas ordinuotų darbuotojų su
lyg jų laipsnių: J. J. Smailis, 
Dr. Jonikaitis ir Adv. Uvick iš 
Detroito, ir Karpius, P. J. Žiu
ris, A. Banys, vietiniai.

EKSPORTO KLUBE. — 
ARBATĖLĖ — 

TUVĖS

Savo parankumui atsilankykit į musų naujai modernizuotą par
duotuvę naujoje vietoje 6000 Euclid Ave. Mes ūžimam 30,000 
ketv. pėdų plotą. Dykai karų pasistatymas užpakalyje. Musų 
du dideli sandėliai turi didžiausį išstatymą sampelių sieninių po- 
pierų. Turim 800 pavyzdžių jūsų pasirinkimui.
Mes perkam viską tiesiog iš geriausių sieninių popierų ir maliavų 
išdirbėjų Suv. Valstijose. Musų kainos visada buvo ir yra žemos. 
Pirm eisiant kitur ateikit pas mus apžiūrėti ir pasirinkti malia
vas ir sienines popieras—kreipkitės į THE U. S. WALLPAPER 
& PAINT CO.
Specialėmis kainomis norėdami gauti ir rasti žymių papiginimų 
kreipkitės į musų naują Budget Department antrame aukšte — 
pasiulykit savo sąlygas—mėnesines ar savaitines—ir gausit sau 
reikmenis išsimokejimu be didesnių kaštų.
Mes parduodam The DuPont Paint Co. dažus ir turim visokių ki
tokių Multitone ’ Enamel—Non-Penetrating Undercoater— ir 132 
Enamel Undercoater-
Parduodam geriausius popieros, dažų nuvalytojus, sponges, cha
mois, Johnson’s Wax—viską ko reikia prie namų vidaus ir iš lau
ko prižiūrėjimo—numažintomis kainomis. Dvi parduotuėvs—7812 
Broadway—6000 Euclid Avenue.

DYKAI—BIG BOY PASTE SU KOŽNAM KAMBARIUI 
PERKAMA POPIERA

SPECIALS
Nu-Enamel, Paskutiniai likučiai-------------------------------- % kainos
Pittsburgh Plate Flat Wall Paint----------------------- 1.70 galionas
Pittsburgh Plate Double Cover Eggshell White Enamel 2.80 gal. 
Pittsburgh Plate Gloss White -------------------------------- 2.05 gal.

THE U. S. WALLPAPER & PAINT Co.
6000 Euclid Ave.—H7 6944

BRANCH—7812 BROADWAY DI 2639

Nuo 3 vai. po pietų Wade 
Park Manor atsibuvo arbatėlė 
p. Smetonienei pagerbti. Pro
gramą vedė p. Ona Mihelichie- 
nė, pasakydama nuoseklią kal
bą apie Clevelando Lietuvių 
moterų darbuotę.

Kalbėjo p. Tubelienė, p. Sme
tonienė ir Ponas Prezidentas, 
vėl pabrėždamas reikalingumą 
jieškoti Lietuviams vienybės 
kad galima butų dirbti tautos 
gerovei ir laisvei geromis pa
sekmėmis.

Musų garbės svečiams vieš
butyje esant visą laiką pasi
tarnavo Ona Karpienė.

N. A. Wilkeiis pasitarnavo 
savo dideliu limozinu visuose 
reikalinguose važinėjimuose P. 
Prezidento buvimo laiku.

Į stotį išlydėjo Gegužės 1 
vakare kohiiteto nariai ir bu
ris vietinių žmonių. Stasys 
Pieža, Chicagos komiteto at
stovas, kartu su P. Prezidentu

'inimiiimmiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiimimiiimiiiiiiiimimsiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiimir 

| VISOKIA APDRAUDA |
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- ■ 

Į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- : 
: sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- : 
į miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra Ę
: 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 Ė 
illllllllllllllll||||||j||||||||||lllllllllllllllllllillllllllllll>llllllllllllUllllllUllliiĮlllllllll)i:

Bent nuotaka bus linksma gavus 
elektriškus padargus į kuriuos šia
me vaizde matoma nuotaka žiuri su 
pasigerėjimu.

Toasteris yra automatiško mode
lio kuris kepina dvi riekes duonos 
vienu laiku, jis turi prietaisą duo
nai išmesti kuomet gatava, arba 
palikti viduje kad butų šilta. Jie 
parsiduoda po apie $16.

Geriems pusryčiams tikras drau
gas yra automatiškas stiklinis ka
vos virėjas. Jis yra labai tinka
mas, nes po atmieravimo kavos ir 
vandens visas kitkas atsilieka au
tomatiškai. Kava nuvarvėjus į apa
tinę dalį buna šilta ilgai. Jo kai
na yra $12.95.

Jauna žmonelė tuoj pradedanti 
rūpintis apie kepimą dėkos tam kas 
padovanos jai elektrišką maišyto
ją. Tas ką matot paveiksle turi 
savyje mažą žiburį parodymui kaip 
maišymas einasi; parsiduoda po 
$19.95.

Jokia nuotaka 
ir jos virtuvė 
jeigu ji neturės 
baker ir grill, 
rodomas turi 
kontroliuotoją 
kontroliavimui. 
Karštoji plyta 
čius ir kitus 
po $6.95.

Kita naudinga dovana yra elek
triškas laikrodis — visada naudin
gas, kadangi kiekvienam namui jų 
reikia net keleto.

Naudinga dovana yra lengvasis 
prosas. Jis turi naujas ypatybes, 
šviesą kuri parodo kada reikalingas 
karštis pasiektas, ir rodyklę kokio 
karščio kokiai medegai reikia. Jis 
parsiduoda po $8.95.

Štai jums buvo patiekta keletas 
dovanoms tinkamų dalykų įvairio-
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HIPPODROMELIETUVIAI KOVO

net 350

THE MAY COMPANY’S
MONUMENTAI

CLEVELAND POULTRY COVasariniu Medžiagų IšpardavimasIEMS PILIETYBĖS
WHOLESALE and RETAIL

Sheers, Rayons, Picfues Jūsų Naujoms Vasarinėms Suknioms Kitos Medžiagos 4323 Superior Avenue

NAUJI SPAUSDINTI RAYON

Yardas

Yardas

fonas: ENdicott 1378

laikas susitaisyti dantis.

Tiktai

3 MODERNINIŲ
KAMBARIŲ BALDAI

s 207

PUSŠIMČIO METŲ

Direktorius

HEnderson 9292

514 PROSPECT

6 šm. VACUUTOR 
KAVOS VIRĖJAS

Reguliariai 
59c yardas

s: 9 iki 12; 1 iki 5; 6 iki 9 
ieniais sulyg susitarimo.

•2 Superior Ave.
■m pas RuasfdĮ -Road)

įsiems pamokų vedėjai 
iešą vakarą East High 
e, 1380 E. 82 st. Tai 
įsarinis pokilis, Gegu- 

nuo 7 vai. vakare — 
ma filmos, gros muzi- 
aigsis šokiais bei už-

Reguliariai $1 yardas

gumą
Į Kauno 

polę buvo 
apielinkės 
Jie atvežė

Calvert ’ Matrasu Užtiesalai

i. T. THOMAS 
(TAMOŠAITIS)

UVIS DENTISTAS

The first of 2,000 trailers purchased by the Farm Security adminis
tration with funds from the $5,000,000 urgent deficiency appropriation 
voted by congress to provide temporary shelter for homeless defense 
workers are shown leaving the nation’s capital for Wilmington, N. C. 
They will be used to house defense shipyard workers.

Reguliariai 2.98

Kasha Spun 
Rayon 
Weave

Telefonas EN. 3142

Reikale tekfonuokit, arba parašykit mums už 1c atvirutę

>mis—jie visi garantuoti 
jie skirti ir bus naudingi 
nuotakai.

ARBA PIRKIT PASKIRAI
Living Room .......... $79.00
Bedroom .................. $79.00
Virtuvei .................. $49.00

Mokėti tik $2 Savaitėje

Musų
Dovana Jums

ĮMOKĖTI TIK $10

norit gauti pilietybės 
ir pasimokyti prisi- 
prie to, atsilankykit

arelį, Įžanga nemoka-

Kas platina Dirvą — 
platina apšvietą.

išsirašyti ui 
pusei metų.

Rankom Apsiuvinėtos Paklodes

CREPES ir SHEERS

Patogiausia Įvairių 
Novelty ir Dovanėlių 

parduotuvė
Reikmenys vestuvėms ir 

kitokiems “shower”. 
Motinos Dienai, etc.

NOVELTY & GIFT
SHOPPE

MAY COMPANY FABRICS

Prieinama kaina padirbami 
visokioms kapinėms.

James Broggini & Bros.
G822-24 Woodland Ave.

HErid. 0920. Cleveland, O.

PR. KUNCA1T1S
Kepėjas

VIETOJ GRUDŲ VEŽA 
LŪS, IR TT.

11 Aaukštų Visko Reikiamo 
Namų Įrengimui!

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

402
Telefonas WAshington 3227

Jau buvo rašyta kad okupuo
toje Lietuvoje buvo rengiama 
vadinarrfos ’’raudonosios gur
guolės”, kurių pagalba savotiš
kos prievartos priemonėmis no
rėta iš ūkininkų išgauti grū
dus, nes šiaip jų niekas nepar
davinėjo.

Dabar gauta tikrų žinių kaip 
su tokia “raudonąja gurguole” 
atsitiko Čekiškėje. Ūkininkai

The 
praneša 
nelaukdama 
tu daryti 
gorinti i 
sisiekimo 
didesnis 
torijoje. 
ti $5,000,000 ir tuos pinigus kompa 
nija gatavai

Railway 
Hanrahan 
nortacijos 
tas pirm

Su Bent Pirkiniu nuo 
$29.95 arba Daugiau!

“Penny Serenade'’
Gražus ir Įdomus veikalas 

kuriame Irene Dunne ir Cary 
Grant vaidina poroje, pradeda
mas rodyti Hippodrome Theat
re šeštadienį, Gegužės 3, pava
dintas “Penny Serenade”, šis 
veikalas sakoma yra didžiau
sia romantiška drama šymet 
pagaminta.

“Penny Serenade” vaizduo
ja gyvenimą ir prietikius jauno 
laikraščio reporterio, kuris su- 
sižavėja su muzikos pardavėja, 
kuriuos ir vaidina p-lė Dunne 
ir Cary Grant.

šiuos treilerius, kurių nupirkta 2,000 naudos apgyvendini
mui darbininkų dirbančių tokiose vietose prie šalies ginklavimo 
darbų kur nėra gyvenamų namų, šie gabenami Į Wilmington, 
N. C., kur statoma kariški laivai.

gatvekarių linijų į 
ir kitų septynių 

pat, kaip rekomen- 
Commissioncr Ed-

Gražųs ir patogus TRIMS 
Kambariams baldai iš 5 šm. 
Living Room, 8 šm. Bedroom 
ir 8 šm. Virtuvės padargai 
su moderniu Gaso Pečium. 
Verti bent tris kartus tiek. 
Musų Sukaktuvių special!

žinojo kad tenykštis sovietiš
kas koperatyvas neturi sandė
lio grūdams supilti. Tat atve
žami grudai buvo paliekami 
paišuose. Tą išanksto numa
tydami apielinkės ūkininkai, 
komunistų priversti “raudono
joje gurguolėje” dalyvauti, pri
pylė maišus pelais, dar del svo
rio pridėjo vieną-kitą akmeni, 
o viršuje užbėrė kiek grudų. 
Taip Čekiškės apielinkės ūki
ninkai pareiškė savo “dėkin- 

okupantams....
priemiestį Vilijam- 
suvaryta 
ūkininkų 
net....

vežimų.
117 cent

nerių grudų! Vienam vežimui 
tokiu budu išėjo po.... 33 ki-

ižkvietimai kurie at- 
lio vestuvių dieno- 
jusų dėmesio. Jie 
jus į vestuves ir 

vestuvių dovanas, 
rūpintis jieškJti tjn- 
įsų giminių ir drau- 
aigi štai keletas su- 
1 metų nuotaka no- 

> naujuose namuose.

Didelės 72x90 colių micros, rankų 
darbo mezginiais apsiūtos gražios 
paklodės. Stiprios ir ilgam dėvėji
mui. Ecru spalvos.

KAUNE susidrrė kokia tai 
advokatų grupe, kuri pasidavi- 
no “Injurkolegija”. Jų tiks
las išreikalauti iš užsienio viso
kius kam nors Lietuvoje pri
klausančius pinigus, palikimus 
ir kt. Kada susidarys panaši 
“injurkolegija”, kuri sugebės 
išreikalauti iš Maskolijos at
lyginimą už visus tuos apiplė
šimus kuriuos okupantai įvyk
dė Lietuvoje ir kituose kraš
tuose ?

Švelnus gražus rayon, geros 
rūšies crepes ir sheers austų 
iš rayon. Yardai puikių mar
ginių ir spalvų kombinacijų 
geriausioms suknelėms dienos 
dėvėjimui. Vertybė nepapra
sta!

Cleveland Railway Company 
kad ji nori kuogreičiau — 

iki bus baigta su mies- 
nauja sutartis—pradėti 

modernizuoti gatvių su- 
programą, kuris bus toli 

negu kada buvo miesto is- 
Tas programas siekia ar-

Geros rūšies nauji rayon 
audiniai gražiose paskiau
siose spalvose. Tinka siu
vimui Įvairių suknelių ir 
sporto rūbų Vasarai.

Illlllllllllllllllillillilllflllllll^

šilkelis!

Kurios Linijos Butų Pakeistos
Linijos kurias kompanija sako no

rėtų paversti iš gatvekarių į busų 
operavimą “kaip greit galima”, yra:

Madison, Clark, Fulton, Harvard- 
Denison, Seovill, Fairmount Boule
vard dali kuri aptarnauja Cleveland 
Heights; Broadview, Pearl ir State 
Road šakas West 25th Street lini
jos; Hayden gala nuo Euclid Ave.; 
E. 140th Street liniją; E. 71st St. 
dali nuo E. 55 Street linijos; Rocky 
River Drive dalį nuo Lorain Avenue 
linijos; Cedar Road dalį nuo Cleve
land Heights linijos'; Nottingham 
Road nuo St. Clair linijos; E, 212 
Street dalį nuo Euclid Ave.; Wood
land avenue liniją j rytus nuo Buck
eye Road S. E.: Farfield Park dalį 
nuo E. 105th Street.

Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia 
Vtfc.uvėms, Baliams

Reguliariai 1.79
Storo gero muslino užtiesalai su 
apvedžiotais kraštais ir gurno apa- Tiktai 
čiomis. Pilno didumo arba twin lo
voms Beauty Rest, reguliariams ar
ba box spring matrasams. -

logramus!
Kodėl ūkininkai grudų neve

ža Į susovietintus kooperatyvus 
ar Į valstybinės prekybos par
duotuves galima suprasti be 
didelių aiškinimų iš tokio fak
to. Valstybiniuose sandėliuo
se už rugių centnerį moka po 
9 rublius 75 kp., tuo tarpu lai
svoje rinkoje (komunistai va
di :a juodąją prekyba) už vi
dutinių rugių centnerį viduti
niškai moka po 25 rublius. Bu
vo atsitikimų, kaip pv. Kazlų 
Rudoje už rugiu centnerį mo
kėjo net po 50 rublių.

Ūkininkai kaip išmanydami 
savo grudų atsargas slepia, jų 
tarpe išsiplatinęs įsitikinimas 
kad netrukus Įvyksiančios at

ilt) 1 E. 55 Street 
Prie Superior.

Reguliariai 4.98 <75 1^1
Lengvos, purios, gerai pripiltos pui- ” 
kios rūšies žąsies pūkų pagalves, Tiktai 
21x27 colių didumo baltai ir mėly
nais bryžiais neperlendamais impi- 
lais.

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

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

Contractors
1972 E. 55TH St. EN. 3213

mainos ir bolševikai iš Lietu
vos turėsią išsidanginti, todėl 
nenori grudų pardavinėti už 
Rusiškus rublius.

Dirvą galinta 
viena rlolarį -

o Musų Sukaktuvių Dovana 
Jums. Susideda iš 12x18 
Hammered Chrome T r a y , 
9-10 Puodukas, 2 šm. tikras 
Vaculator su raudona ranke
na, royal ruby Prieskonių 
Lėkštė, Grietinėlei ir Cuk
rui puodukai. Gražiai sude
da paskiruose kartonuose.

JA PRIEŠ RAUDO 
NUOSIUS

turi.
Prezidentas Frank R 

sako kad geresnes trans 
davimas turi būti atlik 

negu sutartis bus padary 
pageidauja iš miesto vai 

dybos sekančio:
PAKEISTI 

busų 
linijų 
davo 
ward

NUPIRKTI 
pačių 
jei bus 
operavimas 

PAVADUOTI ' 
sais gatvekarius 
nos ant daugelio gatvekarių linijų, 
kad butų tankesnis patarnavimas.

BANDYMUI įvesti 5-centų busą 
kuris važiuotų nuskirtu keliu mie
sto centre.

PAILGINT Euclid Avenue žemos 
kainos zoną nuo jo dabartinio "ai o 
prie E. 22 St., iki E. 40 st., bet pa
branginti mokestį nuo 4 iki 5 cen
tu, kas butų lygiai kaip tame buse 
kūlis veš paskirtu keliu per miesto 
c n t ra.

PRATESIMO ar patarnavimo pa
gerinimo ant kelių busų linijų kaip 
yra prašyta miesto tarybos perleis
tame tarimo.

PERSVARSTYT kartu su miestu 
keleto 5-Centu kaimyninių zonų su- 
lyg- rekomendacijos patiektos Com
missioner Schweid ir Joseph S. Hos
tetler, specialio kompanijos patarė
jo, ką kompanija nenori priimti.

balta Duona, visokį Pyragaičiai, Byra 
Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

gaunami čia H
ENdicott 2343 | 

JURGIS ARBUCKA3 S 
Vedėjas s 
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P. J . KEP SIS į
809 Society for Savings Bldg. • |

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W J

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

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

ivirrinnnmmiimimiiiin i imm nmmmnnu

RADIO PUSH BUTTONS $1 
Taisymas ir visokis suderinimas

BALKAN - RADIO & ELECTRIC 
Hcnd. 9370.

operavimą 
šakas taip 
Traction 
J. Schweid

atsakantį skaičių” 
moderniškiausių gatvekarių 

užgirta vieno žmogaus jų 
kaip jie yra padirbti 

moderniškais bu- 
didesnę dalį die-

KETVIRTA S AUKŠTAS

Cordelia ir Chick Chic
Free N’ Easy Checked

Rayons Rayons
Reguliariai QQc Yardas 
1.25 yardas

Du populiarus sporto au
diniai įvairiose Vasarinėse 
spalvose. Siukit pačios sa
vo sportinius rubus ir su
taupyki! pinigus.

Reguliariai <2QC Yardas 
59c yardas
Didelė daugybė šių gražių 
miausiems dėvėjimo reik- 
rayon audinių jūsų mėgia- 
menims siūtis, tinka viso 
kiems siuviniams, sporto 
frakams. Ge-tai skalbiasi.
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Mr.

D
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VACATIONING
x

6702 Superior Ave
susidorhėji-

Telefonas: ENdicott 0878

M

3 už

______ ___

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

Lietuviški arba Lietuviš- 
motivais paties p. Belia- 
sutverti šokiai.

ŽI 
išvec 
sako 
gą 1

1M 
to sh 
cente 
tenan 
draft

jūsų namo visiškam 
ir pagražinimui.
apdraudę tos rūšies 
kontraktoriaus.

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

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Beliajus certainly 
any praise bestow- 
commentators and

atlydėti. Prezi- 
vainikus padėti

Tautos Didvyrių 
Basanavičiaus ir

Geri Marškiniai I
Balti arba margi, sanforizuoti 11
Stiprus, gerai nešiojasi. ’

prakalbas nemėgsta lan- 
Prie to, kiti buvo pasi- 

sekmadieniui, o dar kiti 
paties Lietuvos 
kurio ėjo

Apatinukai
Gražių broadcloth spalvų 10 
Su Gripper užsegimu.

Daugiau perkant 4 už

From balmy Florida comes word 
that two Lithuanian northerners are 
spending their vacation at Miami 
Beach. The two afore-referred to 
northerners are two sisters; Mrs. 
Helen Krause and Miss Beatrice 
Palub. Well, anyway all they have 
over us is swimming, it’s warm here 
too! Who’s jealous?

Prezi- 
pamatyti ir 
dienom vė-

= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI
= SAVO LANGUS SU

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

i . STATE WINDOW-SHADES c
| HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil!

who missed this novel 
entertainment certainly did 
worthwhile evening. The 
interpretations of ancient 

by Mr.

VYRAMS GRAŽIOS MARI
Kojines

Visokių spalvų
Gero darbo, tvirtos

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

•************h*J*****J**I*****’*****l**I********’**I*****I**i*****’**’* 

*

NAUJI PAVASARINIAI
Kaklaraiščiai

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

ę y
*■* *♦■*****«■***■•**■* %**** ****!■•**■•*'*■* **■**■*■**■*■**■*■•*■*■***•***•*■•*** *1**1*‘L**!****

J DRY CLEANING I

:'imiIIIIIIIIllllll(lllil!llllllllllllllIIII||]!BIIIll]ililllIIIIIIIII!lllimiIlll!llllllllllini

Lietuviška Didele Išdirbyste 
Ė Langams užtraukti Blindų (Shades) į

THE KRAMER & REICH CO. | 
NAUJOS PAVASARINĖS 4^^! 

Skrybėlės “i 
Didžiausias pasirinkimas Naujų Pavasarinių Skrybėlių ’ 
sų vėliausių spalvų ir pavidalų, VYRAMS, VAIKINAMS

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Lietuvos Prezidento Apsilankymas

Clevelande tiko tautiškais kostiumais pa- į 
"irengrsios SLA. 14-tos kuopos j 
Lietuvių kalbos mokyklos mer
gaitės ir berniukai, ta grupė 
vėliau apdovanojo gėlėmis po
nią prezidentienę ir vedė gie
dojimą Lietuvos ir Amerikos 
himnų, Onai Karpienei vado
vaujant.

Vainikų padėjimo tvarka bu
vo tokia: pirmiausia prieita 
padėta vainikas prie Dr. Basa
navičiaus paminklo, paskui už
eita į viršų, nunešta prie Dr. 
Kudirkos paminklo kitas vaini
kas. Sugryžus apačion prie 
Basanavičiaus paminklo prasi
dėjo trumpas kalbų progra
mas. Jonas Brazauskas, Lie
tuvių Darželio Sąjungos pirmi-

BELIAJAUS ŠOKIAI
SUŽAVĖJO VISUS

PHONE: ENdicott 4486

RECEPTION FOR A 
PRESIDENT

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND, OHIO

DIRVA (THE FIELD!
LITHUANIAN WEEKLY

Published every Friday in Cleveland by

Ohio Lithuanian Publishing Co 
(820 Sapcrier Ave. Cleveland, 0

MANAGING EDITOR—K. S. KARPI

Didelės minios Clevelando 
ir apielinkės Lietuvių gavo pro
gą pamatyti ir girdėti Lietuvos 
Respublikos Prezidentą Anta
ną Smetoną, kuris su ponia at
vyko iš Pittsburgho, tenailinio 
žymaus veikėjo p. Pivarono at
lydėtas antradienio vakare, 6 
valandą, Peana stotyje. Gar
bingus svečius pasitiko Har
vard stotyje priėmimo komite
to pirmininkas Karpius ir atly
dėjo į Euclid Avenue stotį. Čia 
jų laukė šimtai Lietuvių su gė
lėmis, su šypsą, kiti su ašaro- . . _ .
mis akyse. Poni Mišeikienė,' ninkas, atidarė programą, kal- 
komiteto sekretorė, įteikė po-1 bėti perstatė Dirvos redaktorių 
niai prezidentienei gėles. Pa- Krrp.ų, taip pat supažindino su 
sveikinimo kalbą pasakė komi- minia p. Tubelienę ir p. Sme- 
teto vice pirmininkas P. J. žu-jtonienę; trumpa padrąsinančią 
ris. Aplink apspitę Lietuviai kalbą pasakė Britanijos vice- 
sveikino pribėgdami abu atva- konsulas Bisiker._ Adv. Uvick
žiavusius svečius. Pasitikime 
dalydavo ir p. Smetonienės se
suo p. Tubelienė.

Prezidentui einant į automo
bili važiuoti viešbutin, pašaliai 
buvo nustoti Lietuvių, ypaš se
nesnių, kurie su ašaromis aky- 

• se mojo tam žmogui kurį per 
desėtkus metų iš jo darbų Lie
tuvių tautai pažinoję, dabar 
pamatė gyvą savo tarpe!

Clevelando policijos departa
mentas gražiai kooperavo pri- 
siųsdamas garbės . sargybą po 
vadovyste Policijos Inspekto
riaus Jono E. Savage-Savicko, 
kuris yra pasiekęs aukščiausi 
užsitarnavimo laipsnį policijos 
eilėse. Keturi motorcikliniai 
policininkai ir du policijos au
tomobiliai lydėjo musų Tėvy
nės Prezidentą ir buvo jo gar
bės sargyboje visas tris die
nas iki jis ir ponia Smetonienė 
Clevelande viešėjo.

Atlydėję į viešbutį, ,apie 20 
žymesniu _yiętog_Liętuvių>.ir ko
miteto nariai turėjo draugišką 
vakarienę ir jdomų pasikalbėji
mą.

MIESTO ROTUŠĖJE. 
APSILANKYMAS LIETU

VIŲ DARŽELYJE
Balandžio 30 d., Ponas Pre

zidentas padarė vizitą Cleve
lando Rotušėje, kur buvo pri
imtas Mayoro Blythin ir viso 
jo kabineto. Abu, ir mayoras 
ir Prezidentas, pasakė atitin
kamas kalbas.

Tikėsit ar ne, bet musų Pre
zidentas jau pats kalbėjo Ang
liškai! Per mėnesį laiko buvi
mo Amerikoje pau išmoko su
sikalbėti !

Ponas Prezidentas pasirašė 
miesto Rotušės svečių knygo
je, su komiteto nariais ir mie
sto valdyba nusifotografavo. .

Inspektorius Savage po to 
nuvežė parodyt didyjį miesto 

'stadijoną paežeryje, o gryžtant 
Ponas Prezidentas keletui mi- 
nutų sustojo Dirvos redakcijo- 

• je — toje įstaigoje kuri buvo 
žymiausia rėmėja p. Smetonas 
politikos Amerikos Lietuvių iši 
eivijoje, kuomet visa dauguma 
kitų žmonių ir musų spaudos 
Amerikoje buvo nusistačius 
prieš p. Smetoną, jo darbus ir 
prieš Lietuvos tautininkus.

Po pietų, 3:30 vai., trys žy
mus musų Tėvynės svečiai — 
Ponas Prezidentas, poni, ir p. 
Tubelienė, — atlankė Lietuvių 
Kulturinį Darželį, policijos^ gar
bės sargybos 
dentas ’atvežė 
prie Lietuvių 
— Dr. Jono
Dr. Vinco Kudirkos — pamin
klų. - j

Lietuvių Darželyje, kuris li
ko vienatinė musų tautinė pa
minklinė šventovė pasaulyje, 
po to kai žiaurus barbarai oku
pantai išvartė musų tautos pa
minklus Lietuvoje, svečių lau
kė vėl šimtai žmonių, ir butų 
buvę tūkstančiai, jeigu ne šio
kios dienos popietis, kuomet vi
sa dauguma dirba.

Čia vėl šypsanti, apsiašaro
ję veidai senų Lietuvos išeivių, 
džiaugsmai .susimaišę su susi
graudinimais tų kurie laikė 
sau didele garbe pamatyti ir 
pasveikinti Lietuvos Tėvą, pa
tį žymiausi šių laikų dar gyvą 
esantį Tautos atbudimo darbuo
toją. Už Antaną Smetoną žy
mesnio darbais savo tautai ki
to šiądien musų tautoje nėra. 
O štai jis čia pat jų tarpan at- 
ė:-!

Darželyje Tautos Vadą pasi-

. Adv. Uvick 
iš Detroito kalbėjo Angliškai.

Paskutinis 
jančią kalbą 
tas Smetona.

Programas 
tais himnais, 
su garbingais 
tis, kalbėtis 
minia.

Oras visas
Clevelande buvimo dienas pa
sitaikė šiltas ir gražus, kas 
prisidėjo prie visų ceremonijų 
paskaidrinimo.

PAGERBIMO BANKETAS
Vakare, Wade Park Manor, 

toje pat vietoje kur Preziden
tas su Ponia buvo apsistoję, 
įvyko Prezidento Smetonos ir 
Ponios banketas. Dalyvavo ne
toli poros šimtų svečių, vienų 
Lietuvių. Banketas 
rimtoje nuotaikoje.
vedėju buvo K. S. Karpius. 
Perstačius Poną Prezidentą ir 
publikai sustojus suskambėjo 
Lietuvos Himnas, p. Birutai 
žiurienei vedant pianu. Po to 
sekė Amerikos Himnas. Abu 
himnus sugiedojo visa publika.

Po savo įžanginės kalbos p. 
Karpius perstatė dainuoti mu
sų žymias dainininkes, p-les 
Bronę Rasiulytę ir Stellą Ma- 

| lonytę, akompanavo p. Žiurie- 
nė.

(Pabaiga ant 6-to pusi.)

gražią, inspiruo- 
pasakė, Preziden-

baigta jau minė- 
Po to pradėjo 

svečiais sveikin- 
musų susirinkus

šių musų svečių

Chicagos Lietuviai visgi tu
ri gerą vardą pas Clevelandie- 
čius: štai atvyko grupė Chica
gos Lietuvių Jaunimo Draugi
jos šokikų, vadovaujamų Vy
tauto F. Beliajaus — ir Cleve
lando ir plačių apielinkių Lie
tuviai užpildė salę kupinai.

Atsilankė gausiai publikos iš 
tolimesnio Youngstowno, taip 
pat iš Lorain, Akron, Alliance 
ir aplinkinių ūkių ir priemies
čių.

Visus traukė du dalykai: iš
girsti kalbant Lietuvos žymią 
viešnią, p. Jadvygą Tubelienę, 
kuri atvyko apsakyti Clevelan- 
diečiams dabartinę Lietuvos 
nelaimę, po svetimųjų žiauria 
okupacija, il
gos šokikus.

Gal niekad 
buvo tokioje 
koje kaip po 
gramo. Visi
vą už jos pastangas tuos šoki
kus čia parodyti, bet už patį 
atsižymėjimą ir parodytą tokį 
gabumą ir vikrumą programo 
išpildyme garbė priklauso tiems 
jaunuoliams ir jų 
tautui F. Beliajui.

Šis programas jį 
pasiliks atmintyje
to, visi išreiškė entuziastišką 
pritarimą kad Vytautas F. Be
liajus su tais linksmais šokė
jais — panelėmis ir bernaičiais 
— atsilankytų Clevelande ir 
kitą metą.

Programas apėmė porą de- 
sėtkų įvairių maišytų šokių, 
Europietiškų ir Orientalių, pa
baigoje gi virš desėtkas šokių 
buvo 
kais 
jaus

pamatyti Chica-

dar publika ne
smagioje nuotai- 
šio linksmo pro- 

dėkojo, gyrė Dir-

atsibuvo
Program o

JADV. TUBELIENĖS 
PRAKALBOS

Penkstadienio .vakare Lietu
vių salėje įvyko senai lauktos 
viešnios, p. Jadvygos Tubelie- 
nės prakalbos. Ši tautos veikėja 
atvyko iš Pittsturgho tęsdama 
savo maršrutą Chicagos linkui, 
po kelių savaičių pertraukos.

Publikos buvo į pora šimtų, 
nes šiokį vakarą Clevelandie- 
čiai į 
kytis. 
rengę 
laukė 
dento,
paklausyti keliom 
liau. ;

Publika dideliu 
mu išklausė jos ilgokos kalbos,
iš kurios daugeliui atsidarė ir 
akys apie tikrą dalykų padėtį 
ir ta tragediją kuri užslinko 
ant musų tėvynės Lietuvos iš 
svetimos pasvietės.

Antras to vakaro kalbėtojas 
buvo vietinis, P. J. žuris.

Aukų išviso susidarė $21.81. 
Prakalbas rengė vietinis sky
rius Lietuvai Gelbėti.

Iš 'Clevelando p. Tubelienė 
išvyko į Detroitą kalbėti Ge
gužės 2 d. Iš ten mano važiuo
ti į Chicagą dalyvauti Lietuvos 
Prezidento bankete Gegužės 4, 
o vėliau keliaus į Grand Ra
pids, Mich, kur kalbės Geg. 7.

Clevelande būdama dalyvavo 
Prezidento Smetonos pagerbi
mo bankete. Padarė plačias 
pažintis su Clevelandiečiais iš
būdama čia virš savaitę laiko. 
Jai teks daugiausia dirbti mu
sų išeivijoje Lietuvos nepri
klausomybės atsteigimo dar
buose.

Ponia Tubelienė yra 
Smetonienės sesuo.

ponios

It is hard to believe that Presi
dent Antanas Smetona was treated 
any better in his own country, Lith
uania than he is in his adopted 
country the U. S. A. Ever since 
he arrived in this country his life 
has been one oi gala celebrations 
and much pomp and glory. His vis- 
;t to Cleveland was no exception. 
The aging gentleman still impresses 
one that he was an able leader and 
a gallant statesman, right up to 
closing days of his reign over 
now invaded country.

He is happy and pleased that
Lithuanians of America have made 
a haven here for him, to help com
fort his aching heart, over the loss 
;f his native ]and. The land that 
he struggled for and once succeed
'd in wrestling from the Reds who 
know have again invaded with all 
the barbarianism of old.

While in this country the Presi
dent will reside at the Lithuanian 
Legation in Washington, D. C. where 
he will bide time, until his country 
is again restored to its rightful 
people.

By Geo. C. Venslovas

Ten Out of Town Teams 
Here Over Weekend

the 
his

the

HOLLYWOOD BALL

vadui, Vy-

mačiusiems 
ilgai. Be

Cleveland is all set 'for the gala 
occasion of the Second Annual Hol
lywood Ball which will be held on 
May 3rd in the Public Auditorium. 
The Ball is sponsored by the Cleve
land Lodge of the Fraternal Order 
of Police and is one of the high 
spots of the year in the entertain
ment field. Music will be provided 
by Angelo Vitale and his twenty 
piece orchestra and twelve acts of 
entertainment will also be presented 
between dances for those who do 
not care to dance. Movies will be 
taken of everyone at the Ball and 
will be shoyrp in various local,thea
tres.

Proceeds of the Ball will go to 
help support the Summer Camp for 
underprivileged children which is 
maintained by the Juvenile Crime 
Prevention Bureau of the Police Dept.

Tickets tor the Ball may be se
cured by calling MAin 8414, or at 
the box office in Public Hall the 
evening of the dance. Ctptain 
Tom Conry is in charge of affairs 
with Liet. Jack Dudek as Chairman 
of the entertainment committee.

Pittston, Kingston, Scranton all of 
Pennsylvania, Dayton, O., Chicago, 
Ill., and five teams from Detroit, 
Mich, will be here for the final two 
days of the tourney.

The teams will start roling them 
Saturday afternoon and the third 
National tournament will come to a 
close Sunday nite.

Pittston, Pa., winner in the 1939 
and 1940 tournaments will be defend
ing their title against some very 
tough opposition this year.

The first two weeks of bowling 
has brought out some very good 
scores, and we expect to see some 
more in these final days. All Lith
uanians are invited to come out to 
Coventry Recreation Center to see 
the Lithuanian bowlers in action.

The easiest way to reach Coven
try Recreation Center from the East 
side is to go out Euclid to May- 
field Rd. and out Mayfield Rd. to 
Coventry, turn right on Coventry 
and go two blocks. Last week be
sides the local teams, Gary, Indiana 
and two teams from St. Peter’s in 
Akron were knocking the maples. — 
Leading team scores are:

Frank Bros. .Ins., Cleveland 
Stonis Cafe, Cleveland

Akron

Entered as Secffnd-Class matter Dece 
her 6th, 1915, at the Cleveland Postoff 

under the Act of . March 3, 1879.

Stands star
eyes, 

lungfuls of other 
but lacking the cou- 
butt of his own.
TYPE. Wanders all

DARBAI
B DARBININKŲ ŽINIOS

St. Peter’s,
DOUBLES:
F. Rokus, S. 

1290.
J. Siroky, C. 

1261.
Al Derin, Joe 
1259.
J. Kubilius, G. 
1259.

SINGLES:
Tony Derin,

Kubilius,
Jankauskas, Akron

Jankauskas,

G.
S.

3055
2980
2948

Akron

CROSS-sectioning the cigarette 
addicts, the CASE TECH features 
an interesting aspect of smoking 
types:

“PSYCHOPATHIC TYPES”
The following types of weed-leech

es have been classified by the Dies 
Committeee (for the investigation 
of subversive activities) after ex
tensive surveys:

1) TIMID TYPE,
ing through tobacco-starved 
inhaling great 
people’s smoke, 
rage to beg a

2) SUBTLE
about school making strange noises 
as he filters air and conversation 
through the fouled stem of his emp
ty cig-holder, hoping to convey his 
mute message to a benevolent soul.

3) BOLD-FACED TYPE. Greets 
perfect and imperfect strangers im
partially with “Yagotasmokebud ?”

4) SELECTIVE TYPE. ScorTs 
to pilfer any but his own brand.

5) CRUSTY TYPE. His stock in 
trade is the following phrase: ■‘‘Can 
I have a match to light one of your 
cigarettes?”

6) DESPERATE TYPE, 
es weed from the twitching 
the expectant smoker.

The greatest subterfuge 
moocher’s art is practiced
QUIT SMOKING TYPE, which may
be subdivided into two main bran
ches:

7-A) Claims to have sworn off 
tobacco, whereupon sundry7 friends 
tantalizingly offer him cigarettes, 
for such is human nature. Forget
ting his vow of abstinence, he im
mediately accepts all

7-B) Conversely, 
friends that smoking 
Generously offering
he volunteers to remove from their 
vicinity the 
tation.

Operating 
fhnatic,- the 
the twisted 
soaked mind, the Tobacco Toad soorT 
becomes weed-jittery enough to be 
standing in four places at once. — 
There is an advantage to it, though 
—- he never has to finger-flip the 
ash from his borrowed cigarette.

Ambrose, Cleveland

Derin, Youngstown

Kubilius, Akron

Youngstown
' Akron

A BIG “HIT”

682.
664.

Snatch
lips of

in. the 
by the

offers.
convinces his 

is detrimental, 
to aid them,

Premier W. L. Mackenzie Kinį 
Canada, stepping out of his cu 
confer with the President at 
White House. Aid for Canada ■ 
lend-lease basis was said to
been the chief topic of discusski 
the meeting.

Duok žmogui šviesą — jis 
atras sau kelią — kas plati 
Dirvą — tas platina apsti

AUTOMOBILIŲ gamy
kla turės būti sumažin- 
i pusiau, nes Prez. Roose- 

t reikalauja kad butų 
dinta didžiųjų kariškų 
vų bombanešių gamy- 

. užtikrinimui aliantams 
vbės ore.

' STREIKAI įvairiose ša- 
| lies dalyse karo reikmenų 

dirbtuvėse šios savaitės 
pradžioje palietė 12,000 
darbininkų. Prie to taip 
unijų vadu ir dirbtuvių ve
dėju eina deiybos, kurios
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Prakalba, Dainos
Programas buvo paįvairintas 

pranešimais apie Lietuvos Res
publikos Prezidento A. Smeto
nos atsilankymą, ką padarė J. 
Brazauskas, taipgi žavėjančiai 
padainavo Chicagietė Elena Pe
čiukaitis, kuri akompanavo šo
kikus; prie to šokiams akom
panavo akordionu Kazys Dū
lys.

Elena Pečiukaitytė labai ma
loniai užsirekomendavo Cleve- 
landiečiams savo dainavimu ir 
kitą kartą ji bus pakviesta čia 
duoti dainų programą. Ji su
dainavo dvi populiares musų 
dainas, “Kur Bakūžė Samano
ta” ir “Tris Dienas”, ir baigė 
klasiška daina “Sugryžk į Sor
rento”. i

Ponia Tubelienė, kuri davė 
ilgą pranešimą pora vakarų pir
miau, šį kartą kalbėjo trumpai 
bet taip pat įdomiai ir įspūdin
gai. Virš 400 publika išklausė 
jos kalbos dideliu atidumu, taip 
kad per abu vakaru savo kal
bų ji paliko miniose Clevelan- 
diečių ir musų kaimynų tai kas 
reikalinga patriotui Lietuviui 
žinoti ir kas daryti Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigimui 
ateityje.

PIKNIKAI
Dar pakartojame didžiųjų 

organizacijų piknikus, kurie at
sibus šios vasaros pradžioje:

DIRVOS — Birželio 8 d.
Dr. V. Kudirkos Dr-gijos — 

Birželio 15 d.
Lietuvių Darželio Sąjungos 

— Liepos 6 d.
Rudens sezonui užimta dvi 

dienos Lietuvių salėje šios:
Dirvos metinis koncertas — 

Spalių 19.
Lietuvių Darželio Sąjungos 

metinis banketas — Lapkr. 9.

galima gauti pas 
D-RĄ MATULAITJ 

(Lait) 
7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

Vytautas Finadar Beliajus, 
and his talented group of artistitic 
dancers left Cleveland for Wash
ington, D. C. feeling happier than 
they have for a long time. The 
reason was the appreciation of the 
Cleveland attendance. They’ve danc
ed elsewhere and were highly ap
plauded, but here was a congenial 
Lithuanian gathering of some 400 
“plain folks” who were all tickled 
with the performance of this Lith
uanian group. .

Anyone 
type of 
miss a 
various 
dances
were worthy of 
ed by various 
columnists.

It was indeed a grand evening, 
a result of a grand gang of en
tertainers.

source of their temp-

with the fervor of a 
luck of the devil, and 
cunning of a nicotine-

SKAITYKIT 
VIENYBĘ j 
© VIENYBĖ — si -Lūšiai | 
populiarus Lietuviu lai 
Amerikoje, eina 55-ti
Bridžia Lietuvių Spaudos 
drove.. . Kaina, metams 
' **fc^mnatymui dykai.

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

, EUsworth, Pa. — Vienas 
ip angliakasis atsisa
kė įsirašyti į uniją, del ko 
trijų angliakasyklų darbi- 
ninkti virš 2500 skaičiuje, 
sustojo dirbę Ellsworth, 
Cokeburg ir Marianna ka
syklose. Tas negi’as jau 
sta metai dilba kasyklose, 
bet prie unijos neprisideda.

mvo mėnesį iš Suv. Val
stijų išvežta Anglijai jau 
414 karo lėktuvų. Vasario 
mį duota tik 258.
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L E I M O N S Ij 
DRY CLEANING I
Vyrų ir Moterų Rubus : 

pertaisau
Sulyg naujausios mados

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS į 

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatėm į namus j

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, Savininkas 

HEnderson 7822

JOHNG.POLTER
i Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisymo 
darbų prityrusiam ir atsakomin- 
gain: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbų, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų 
aptaisymui
Turiu pilnų 

darbų

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions: 

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

Cor. Superior and Ei 43 ENd. 5025

Sustreikavo 1,370 Penn- 
riraiija Greyhound pasa- 
žmi autobusų šoferių 
i aptarnautojų. Ji operuo
ja tarp Washington, Balti- 
Bit, Philadelphia, Pitts-

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai Cleveland, Chicago.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 Edna Avenue ENd. 1763

Sveteriai
Vyrams Vilnoniai Sveteriai T95 
Uzsimaunadi^vainų spalvų

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

|>Y|/A| green STAMPS 
rynlif i Sirpinti

fa ir geležies darbai 
as svaitės pradžioje pa- 

punktais iki 97%, 
įibaigėsi anglies streikas 
įiirbtnvės pradėjo užsi- 
įfet gavimą anglies.

,’ife ginklavimo dįrbtu- 
|fe pradėjus stokuoti 
Ri darbininku, ka- 
ras vadovybė prane- 
h? tuoj priims patvar
ai palikti darbuose ka
ras amžiaus vyrus, 

irimą svarbias pozi- 
P darbus ginklavimosi 
fejose, 
^’reikalinga prisitai- 
Rpie Prez. Roosevelto 
pino kad darbai bu
ranui 24 valandas ir 
"«3as savaitėje.

WIAI, kaip pra- 
sako, siunčia Bal- 

Bteitorijon daugiau ir 
gn kareivių. Kur jie 

niekas nežino.
įjiito naujo nazių ar- 
wriinio j rytus, ne-

Rusija, gal del to 
Ms ėmėsi Sovietų 
Wės vadovybės, ti- 
p ko nors staigaus 
Wiu pusės.

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave

AL 
užsie 
turis 
Hitle 
nore 
valst 
rius 
poni; 
Japo 
jos i 
;uoj 
jis, j 
tirti, 
kos 1 
Vals

JE 
vo 
žino^ 
ęių 
nors 
i vyk 
ke”.

įMai kareiviai, pra- 
p b Vokiečių išblaš- 
įjani, basi, apiplyšę 

iš vietos į vietą, 
Muo užsiimti ir kur 
įieško savo šeimų 
<o pusė metu at-
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