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IKI ŠIOLEI Amerika te
suteikė Anglijai gelbėti 75 
milijonų dolarių sumoj ka
ro reikmenų iš bilijonų do- 
lariu skirtu tam tikslui.
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Ohio Lietuvių Spaudos Bendrove

Vyrų 2 šmotų 
SLACK SVITAI

2.95 ir 3.95

Euclid, Ohio.
e. ir Green Road

Dabar dar viešuose 
buose dirba 1,497,000 
bininku.
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vidutinio didumo Europos 
valstybėžs.
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nittee in Washington, testifies M 
50 government employees attends 
m American peace mobilizatmi 
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porting the Communistic APJL
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niu ir baltos.
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GAUTA tikru žinių kad Ru
sų okupuotoje Lietuvoje iš rin
kos visiškai išnyko laikrodžiai. 
Jeigu kurioje krautuvėlėje dar 
galima laikrodi sužvejoti tai 
reikia gauti specialį prekybos 
komisaro leidimą jį pirkti. Pa
prasčiausias juodo metalo ran
kinis laikrodėlis kainuoja tarp 
800 ir 1,000 rublių, kas oficia
liųjų kursu sudaro 160-200 dol.

Prez. Roosevelt reikalau
ja Kongresą skirti 125 mi
lijonus dolarių Įrengimui 
naujų gerų vieškelių tin
kamų šalies gynimo reika
lams. Iš tos sumos apie 25 
milijonai reikalingi sustip
rinimui tiltu ant vieškelių.

ANGLIJOJ, geležinkelių 
vagonų languose iškabina
ma užrašai kurie vagonai 
veža užkrečiamų ligų ligo
nis, lavonus, bepročius, ir 
valdžios narius.

kurių dau- 
svarą 

prie

Vokiečių submarinas nu
skandino Pietų Atlantike 
nedidelį Amerikos laivą — 
žuvo 46 vyrai, išgelbėta 11.

Suprantama, del to Ame
rika nestos i karą.

Rep. M. Edelstein (D.) of New 
York city who dropped dead on floor 
of house corridor after leaping to his 
feet to answer statement made by 
Rep. John Rankin of Mississippi that 
“international Jewry 
difficulties in the

PREZ. SMETONA, WILLKIE IR KITI - 
GARBĖS NARIAI. ĮSTEIGTA SAJUN 

GA IR BENDRAS FONDAS

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose ----------
Kanadoje ir Meksikoje ----------

NUSKANDINO U. S 
LAIVĄ

Rio de Janeiro, Brazili
joje, tūla 29 m. amžiaus mo
teris, susipykus su savo vy
ru, nurijo dėžutę degtukų. 
Kaimynai nežinojo ar šaukt 
ugniagesius ar ligoninę. Ji 
ligoninėje išrevidavota ir 
išliko gyva.

3,000 ŽUVO JUGO 
SLA VIJOJE

Vatikanui reiks savo lai
vais prisistatyti sau iš kitų 
šalių reikmenis, nes Italai 
jau neturi daugelio reik
menų, kaip tai maisto ir 
tabako.

Vokietijoj Į Įvairius dar
bus priimta dar 300,000 
moterų daugiau nuo karo 
pradžios. Jos verčiamos ei
ti dirbti Į dirbtuves, atli
kimui reikalingų darbų.

GELŽKELIŲ tarnautojų 
unijos, kurios atstovauja 
apie 1,150,000 gelžkeliečių, 
pareikalavo kad su Liepos 
mėnesiu jiems butų pakel
ta mokestys.

PLIENO darbai šiomis 
dienomis pasiekė, bendrai 
imant, 100 nuoš. darbingu-

VOKIEČIAI padalino 
okupuotą Prancūziją Į tris 
ruožus, lyg kad jie rengia
si du tuos ruožus inkorpo
ruoti Į didžiąją Vokietiją. 
Tie ruožai yra turtingi vi
sokiais mineralais.

Prancūzų tarpe pasiprie
šinimai prieš Vokiečius au
ga, bet kada ir kaip jie ga
lės išsiveržti negalima pa
sakyti.

Streikeriai ir piketai didelėje North American orlaivių iš- 
dirbystėje, Englewood, Calif., kurią CIO. darbininkai uždarė iš
eidami streikuoti, kuomet valdiška taryba Washingtone svarstė 
jų reikalavimus. Ta) dirbtuvę turi $200,000,000 vertės užsaky
mų lėktuvų S. Valstijoms ir Britanijai.

RUMANIJOJE gyvento
jai kovodami prieš nepa
lankią valdžią ir nuolaidu
mą Vokiečiams, išskerdė 
13,000 galvijų ir suslapstė 
apie 160,000 tonų kviečių. 
Prieš toki sabotažą užves
ta kova.

ITALIJOS lėktuvai pra
deda bombarduoti Gibral
tarą, Britų tvirtovę prie 
ineigos i Viduržemio jurą. 
Tai sakoma yra pradžia 
užpulti Gibraltarą Vokie
čių ir Italų jiegomis.

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Vokietijoje Į savaitę vie 
nam asmeniui teleidžia pir
kti 14 uncijų mėsos (nepil
ną svarą).

Kažin kaip jaustųsi Ame 
rikos žmonės 
guma suryja apie 
mėsos vienu atsisėdimu 
stalo!

GEGUŽĖS 1 d. Kaune vals
tybiniame teatre buvo pastaty
tas veikalas “Poema apie Sta
liną”. Tačiau pasirodo kad tos 
“poemos” autorė yra ne Salo
mėja Neris, o Chačiaturian — 
koks nors Gruzinas. Joje vai- 
duojama kaip “genialus” Josif 
Visavirionovič ‘išgelbėjo’ Mas- 
koliją. .. .

Federates valdžios šel
piamų asmenų skaičius se
kantį metą bus sumažintas 
iki 300,000 asmenų. Visi 
kiti gauna arba turės gau
ti sau darbus privatinėse 
industrijose. Nuo Liepos 1 
dienos šymet paskiriama 
viešiems darbams $886,000,- JAPONIJA stos 

ašies pusėje, sako 
jeigu Su v. Valstijos 
karą prieš Vokietiją

NUSIŽUDĖ TARP GY
VAČIŲ. Colfax, Calif. — 
Tūlas Ottman, 47 m. amž., 
karčiamos ir gyvačių far- 
mos savininkas, pamišęs, 
išsivilkęs nuogas šoko į gy
vačių lizdą, kurios jį smar
kiai sukandžiojo. Po to dar 
atbėgo į savo karčiamą ir 
daug ką išvartęs, nuo nuo
dų krito negyvas.

Strikers and pickets outside the huge North American aviation plant 
in Inglewood, Calif., which was closed tight when C. I. O. workers called 
walkout while demand for higher wages was being considered by National 
Defense Mediation board in Washington. The plant has $200,000,000 worth 
of orders for planes for the U. S. and Great Britain.

Atstovas M 
iš New Yorko 
stovų rūmų 
met stojosi atsakyti į pareis 
kinią Atstovo Rankin kad tarp 
tautinė Žydi ja sudaro nesusi 
pratimus pinigų rinkose.

OKUPUOTOS Lietuvos že
mės ūkio komisaras agr. Ma
tas Mickis pateko į Sovietų 
Rusijos generalgubernatoriaus 
Podzniakovo nemalonę ir iš sa
vo vietos pašalintas (kalbama 
kad šis komunistėlis esąs jau 
suimtas), jo vieton paskirtas 
kaž koks tipas, neturintis nei 
pastovaus vardo, B. Leonas- 
Pušinis. Jis yra auklėtas Ru
sijoje ir nepažysta Lietuvių gy
venimo, taigi į Lietuvą atvykęs 
tuoj pradėjo iš pirmos dienos 
Lietuvos žemė ūkį sugriauti ir 
sulygint viską su maskolių kol- 
hozų baudžiavos lygiu. Už jo 
pečių, žinoma, stovi jo valdyto
jas “tovarišč” žitkov su visa 
gauja iš Rusijos atgrustų bol
ševikiškos vergijos specialistų.

PIRMOJI SESIJA
Sesiją atidaro komiteto su

važiavimui šaukti pirmininkas 
Adv. A. A. Olis. Pirmiausia 
pagiedami Amerikos ir Lietu
vos Himnai.

Sveikinimo kalbas pakviesti 
sakė Lietuvos Valstybės Pre
zidentas, ponia Smetonienė, ir 
ponia J. Tubelienė, kurie visi 
šiuo tarpu vasaroja Tabor Par
moję.

Suvažiavimo rengėjų sekre
torius V. S. Jokubynas perskai
to į suvažiavimą kviestų Ame
rikos Lietuvių tautinių veikė
jų pa vardas ir paskelbia suva
žiavime dalyvaujančių sąrašą. 
Suvažiavime įsiregistravo da- 
dalyvavę iš šių kolonijų veikė-

Telefonas: ENdicott 1378

DR. S. T. THOMA!
(TAMOŠAITIS)

LIETUVIS DENTISTAS
Dabar laikas susitaisyti dantis.

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; 6 iki! 
Trečiadieniais sulyg susitariu

6902 Superior Ave. 
(Kampas Russell Road)

BETVARKĖ ANT BETVAR
KĖS. Kažkoks žilaitis laikraš
čiuose nusiskundžia kad auto
busai taip retai vaikščioja jog 
darbininkai nesuskumba į dar
bą, o už pasivėlavimą atleidžia
mi iš darbo. Darbininkai bijo
dami pavėluoti laukdami kito 
autobuso, grudžiasi į einantį, 
laikosi už rankenų pasikorę, 
nukrinta ir sunkiai susižeidžia.

PATYS Lietuvos komunistai 
permato kokia betvarkė vieš
patauja visose jų įstaigose, 
“žiemos snaudulio ir biurokra
tizmo kandys tebesiveisia ko
misariatuose, trestuose ir vyk
domuose komitetuose”. Nepa- 
jiegiama net tiek sutvarkyti 
kad darbininkams butų atly
ginta už atliktus darbus. Tie 
ir kiti pavyzdžiai parodo koks 
nesusitvarkymas ir supuvimas 
įsigalėjo bolševikinėje Lietuyo-

KOMUNISTŲ oficiozas Ta
rybų Lietuva Kaune rašo kad 
šiais metais bolševikai “numa
to didžiulius statybos darbus 
Vilniuje, “Kaune ir kitose musų 
respublikos vietose”. Pasak to 
laikraščio, statyba turinti vyk
ti “bolševikišku tempu”. Ta
čiau čia pat laikraštis pateikia 
kelis desėtkus pavyzdžių kaip 
tas “bolševikiškas tempas” at
rodo gyvenime. Statybos rei
kalai “iki šiol tebestovi beveik 
visiškai vietoje ir net sunku 
numatyti kada galės tinkamai 
prasidėti”.

Birželio 7 d. paleistas į 
vandenį trečias Su v. Vals
tijų karo laivas, 35,000 to
nų didumo. Laivas kaštuo
ja 70 milijonų dolarių, už
baigtas mėnesiu greičiau 
negu buvo numatyta.

SUVAŽIAVIMO TIKSLAS
Rengėjų pirmininkas Adv. 

Olis smulkiai paaiškina šuva-

Rūmai priėmė bilių kuris 
skiria arti 10 bilijonų dola
rių S. V. kariuomenei bė
gyje sekančio fiskalio me
to nuo Liepos 1 d. Bilius 
perduotas Senatui.

Iš tos sumos numatyta 
statyti 12,856 kariškus or
laivius ir kit.

Šelpimo reikalams skiria
ma tik $865,905,000 suma— 
$475,650,000 mažiau negu 
buvo skirta šiam metui.

Numatyta kad bedarbių 
kuriems pašalpa reikalinga 
arba lengvi darbai tokiems 
kurie jau negali dirbti in
dustrijose bus tik 941,000.

Vichy, Prancūzija, Birž. 
11. — Britai ir laisvi Pran
cūzai veikianti išvien prieš 
Vokiečius ir jų pavergtos 
Prancūzijos vyria u s y b ė s 
pastangas išlaikyti Syriją, 
kuri priklauso Prancūzijai, 
dasiveržė iki Damasko, Sy- 
rijos sostinės, taipgi arti 
Beiruto ir Aleppo.

Prancūzai, prisidėję Bri
tų pusėje, turi kovoti prieš 
savus kurie susidėję su na- 
ziais.

Žinovai spėja kad Syri- 
jos užvaldyme gali turėti 
lemiančią reikšmę Turkija 
ir Sovietų Rusija.

Vokiečiai deda pastangas 
įtraukti Rusiją daugiau į 
karą, taip pat Anglai kal
bina Maskvą išnaujo laiky
tis su aliantais.

Rusai vis reikalauja kad 
Britai pripažintų Maskvai 
okupuotą Lietuvą, Latviją 
ir Estoniją.

Kaslink Vokiečių, sako
ma Hitleris stato Rusams 
reikalavimus kad Rusai at
imtų savo kariuomenes pa
statytas prie Ukrainos ir 
Besarabijos sienų, jei ne 
tai Vokiečiai galį pulti Ru
siją.

Streikai apėmė daug ša
lies gynimui reikmenis ga
minančių išdirbysčių.

Detroite sustreikavo 4 
tūkstančiai alumino darbi
ninkų.

Clevelande streikuoja 6 
tūkstančiai alumino darbi
ninkų.

San Diego, Cal., sustrei
kavo orlaivių darbininkai.

Pittsburgh e nuba Isavo 
streikuoti dvi Curtis Wright 
propelerių dirbtuvių darbi
ninkai.

Paskutinės žinios skelbia 
kad nekurie šių streikų jau 
baigti.

Los Angeles mieste, val
džia pasiuntė kariuomenę į 
streiko apimtą North Am
erican lėktuvų dirbtuvę už
imti tą dirbtuvę ir varyti 
darbus toliau. Streikan iš
ėjo apie 12,000 darbininkų.

žiavimo tikslus ir budus jiems 
atsiekti. Ilgoje savo kalboje 
pirmininkas Olis nurodo reika
lą steigti bendrą tautinės sro
vės fondą pagelbėti Lietuvai 
nepriklausomybę atstatyti. Tam 
tikslui, praneša jis, iniciatorių 
jau gražiai pradėta: gauta už
tikrinimas $5,000 pinigų; gau
ta Chicagos centre raštinei vie
ta nemokamai; parūpintas še
šiems mėnesiams raštinės išlai
kymas. Komiteto numatyta 
Lietuvai šelpti ir vaduoti dar
bui praplėsti akciją Ameriko
nuose. Darbui padėti komite
tas gavo iš šiądien Amerikoje 
antro populiariausio žmogaus, 
Wendell L. Willkie sutikimą 
būti Amerikiečių komiteto sek
cijos pirmininku. Lietuvos va
davimo darbui padėti sutiko 
tokios žymesnybės kaip Illinois 
valstijos gubernatorius Dwight 
H. Green, buvęs S. V. vice pre
zidentas Charles G. Dawes ir 
kiti. Lietuvių sekcijos pirmi
ninku tame fonde malonėjo su
tikti apsiimti Jo Ekscelencija 
Lietuvos Prezidentas Antanas 
Smetona.

Pirmininko Olio patiektas 
planas suvažiavimo • y vai pri
imtas.

WILLKIE, kalbėd amas 
Chicagoje Birž. 6 d., šaukė- 
is į Amerikos gyventojus 
teikti Rooseveltui “vienbal
sį pritarimą” jo užsienio 
reikalų politikoje.

Toje pat vietoje jis prieš 
smerkė Rooseveltą septyni 
mėnesiai atgal, laike prezi
dento rinkimų vajaus.

AVE. - CLEVELAND,

MANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS

SUVAŽIAVIMO PREZIDIU
MAS

Šio suvažiavimo prezidiumui 
nominuoti ir aklamacijos budu 
išrinkti:

Pirmininkas — Adv. Olis, 
Vice pirm. — P. J. žiuris, 
Sekr. — Jonas Valaitis ir

V. S. Jokubynas, 
Tvarkdariu — Brazauskas. 
Rezoliucijų komisija: Vaidy- 

la, Karpius, Laukaitis.
Projekto komisija. Dr. Joni- 

kaitis, Strumskis, Tubelienė, 
Trečiokas, Motuzas, 
cius. Dr. TamošaitisNew Yorko miesto 

džios operavimas per 
tus atsieina 667 milijonai 
dolarių — kaip bent kurios

Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

ANTROJI SESIJA
Antroje sesijoje projekto 

reikale raportuoja Ady? Olis 
ir p. Tubelienė.

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)

Baltimore, Md.:
Adv. Wm. F. Laukaitis, 

Brooklyn, N. Y.:
Ks. Strumskis,
Jonas Valaitis, 
Dr. Bladas K. Vencius.

Cleveland, Ohio:
Jonas Brazauskas,
K. S. Karpius, 
Dr. S. T. Tamošaitis, 
Pijus J. žiuris:

Chicago, Illinois:
Petronėlė Grybienė,
V. S. Jokubynas,
K. Meškauskas, 
Adv. A. A. Olis, 
Dominikas Pivarunas. 
Mikas Vaidyla,

Detroit, Mich.:
Dr. J. Jonikaitis,
F. Motuzas,
J. J. Smailis, 
Dr. J. J. Sims, 
Prof. J. Stanton;

Newark, N. J.:
A. S. Trečiokas, 

Sodus, Mich.:
J. J. Bačiunas, 
Jadvyga Tubelienė.

Toliau pirmininkas patiekė 
dienotvarkę konferencijai, kuri 
dalyvių tapo priimta.

onvince the logical that the tn 
in i.._ .,j3 ;n die caith 

ilen-hni of boti1. b:ac< and win 
— in moderation rather than a 
remes. Common sense will th 
:ach man the proper blending 
had:ng of these two primary cols 
e-'uisite for his individual case I 
ia; p.r.e.'.s. , ■

ILLINOIS valstijoje už 
drausta komunistams sta 
tyti savo kandidatus rinki 
mains į valdiškas vietas.

ryteliu laika: 
lTĖJO!
į Skrybėlę ię didelio kiekio 

šiaudinių skrybėlių, nau- 
spalvų. Sužnybtais fron- 
ir Minkšto šiaudinės.

Jugoslavijos forte spro
go Vengrų lioduojama ka
ro medega, sako tame spro
gime užmušta apie 3,000 
žmonių. Sugriautas visas 
Semendria miestas.

su kožnu pirkiniu. DYKAI 
;avo Stamp Books.

I & REICH CO.
Atdara Vakarais

A liquid garlic extract, which it 
:ains the garlic flavor but has t 
ador, is advertised with the slop: 
'‘Breath Takes a Holiday.”

TABOR FARM, Sodus, Mich. — Birželio 7-8 d., čia įvyko 
tautinės srovės veikėjų suvažiavimas, kur dalyvavo New York, 
New Jersey, Pennsylvania, Michigan, Ohio, Illinois ir Maryland 
valstijų Lietuviai veikėjai. Sutverta LIETUVAI VADUOTI 
SĄJUNGA, bendrinanti visą tautinį veikimą ir tautinės srovės 
iki šiol įsteigtus fondus. Chicagoje įsteigta Sąjungos Centras, 
su raštine 134 North La Salle St., Room 1212. Tos Sąjungos 
skyriai steigsis visose Lietuvių kolonijose. Jau prisidėjo neku
riu kolonijų skyriai su savo fondais, kurie ik sol paskirai veikė.

Suvažiavimas užgyrė Chicagoje jau įsteigtą Lietuvai V& 
duoti Tautini Fondą, prie kurio prisidėjo ne tik žymus Lietu
viai bet ir įtakingi Amerikonai. Su jų pagalba ir parama pra
dedama darbas už atkovojimą Lietuvai nepriklausomybės.

WENDELL L. WILLKIE, žymus šių dienų Amerikoje as
muo, antras populiariškumu po Prez. Roosevelto, apsiėmė būti 
fondo garbės pirmininku. Prisidėjo taip pat buvęs Amerikos 
Vice Prezidentas Charles Dawes, Illinois Gubernatoriaus D. H. 
Green ir dedasi dar eilė kitų žymių Amerikonų.

LIETUVOS PREZIDENTAS A. SMETONA sutiko būti gar
bės pirmininku. Centro Valdybos pirmininkas yra Chicagos 
finansierius-bankininkas JUSTINAS MACKEVIČIUS.

Suvažiavimą sveikino J. E. Lietuvos Respublikos Preziden
tas, poni Smetonienė, ir poni Jadvyga Tubelienė.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos valdybon išrinkti žymus Ameri- 
veikėjai.
BANKETE šio suvažiavimo proga, Birželio 7 d., kalbas pa

sakė Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona, Lietuvos Konsu
las P. Daužvardis, Komp. A. Vanagaitis, Ks. Strumskis, WTn. 
F. Laukaitis, P. Pivaronas, A. S. Trečiokas, F. Motuzas, P. J. 
žuris, K. S. Karpius, Jadvyga Tubelien.ė, J. J. Bačiunas ir kiti. 
Toastmateriu buvo Adv. A. A. Olis.

Birželio 8 d. vakare įvyko jaukus koncertas, kuriame dai
navo Ona Biežienė, Jonas Urbonas, kankliavo Kazys Šimkus, ir 
dainavo A. Vanagaitis. Suv. sekr. Jonas Valaitis.

(SEKA SUVAŽIAVIMO PROTOKOLO IŠTRAUKOS)
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PENNSYLVANIJOJE TAUTINIŲ VEIKĖJŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
TABOR FARMOJ

Gražios Lietuviškos Tabor Farm Vaizdai

PITTSBURGH

SOVIETAMS PRO
TESTO DIENA

Pittsburgho Lietuviai rengia 
pamini ,’imą metinių sukaktu
vių nv ) Sovietų užgrobimo ir 
pavergi no Lietuvos. Paminė
jimas su protestu prieš žiau
rią Ma kvjs okupaciją atsibus 
šį seka adienį, Birželio 15 d., 
musų žinomoje vietoje, Tauti
nėje Ukėje, Willock, Pa.

šį paminėjimą ir prakalbas 
rei.'Aa Pittsburgho Draugijos 
Lietuvei Gelbėti komitetas.

Visuomenė kviečiama atsi
lankyti ir dalyvauti šiame pro
testo 
bus 5 
šiem s

PRANAŠAUJA NE
LAIMES KASYK

LOSE

sustinkime, kuris atsi- 
val. po pietų; įžanga vi
ne? okamai.

J. Virbickas.

die- 
Ta- 
ku- 
su-

Dalyvavo Tabor Farm 
Si įvažiavime

Pittsburgho veikėjas Petras 
Pivaronas dalyvavo dviejų 
nų tautinėje konferencijoje 
bor Fermoje, Sodus, Mich., 
ri buvo specialiai sušaukta
stiprinimui tautinės akcijos ir 
sudarymui Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos. ši sąjunga ir jos 
fondas darbuosis sąryšyje su 
Lietuvos Respublikos Prezi
dento A. Smetonos pastango
mis atgauti Lietuvai nepriklau- 

i somybę ir rūpintis gauti Ame- 
.fį jrikoje Lietuvos reikalams rem

ti draugus. Rep.

UŽKLUPO VĖLY
VAS POTVINIS

Netikėtas vasarinis potvinis 
užklupo Pittsburgho upes, pa
sekmėje didelio lietaus aukš
tesnėse tų upių srityse.

javinio "iaTps- 
rį, padaryta mmjonų dolarių 
nuostoliai plačioje apielinkėje; 
keli asmenys žuvo potviniuose.

Sutrukdyta darbai dirbtuvė
se ir angliakasyklose dienai- 
kitai.

Suv. Valstijų valdžios inžinie
riai pranešė spaudoje kad ka
syklose yra didelis pavojus. 
Šiądieninė skuba darbe ir var
tojimas elektros srovės anglies 
kasyklose yra didelis pavojus 
kasyklų <131'011086 ateityje.

Rašytojai nurodo kad šiądien 
anglis iš kasyklų imama daug 
skubiau negu 25 metai atgal. 
Tas sudaro kad dujos iš ang
lies eina dvigubu greitumu, 
ventiliacija nepagerėjo, maši
nerija persimainė nuo rankų 
pajiegos į elektros. Taipgi an
glių vagonų špižiniai ratai pa
keista į guminius, kas sutrina 
anglį į mažus šmotelius, kur 
susidaro pavojus nuo anglies 
dulkių sprogimo. Elektra vi
sur turi vielas, tos vielos nėra 
apsaugotos, kas yra dideliu pa
vojum ugnies, nes po bėgiais 
yra mediniai skersbalkiai.

Tiesiog jie pranašauja dide
les katastrofas anglies kasyk
lose, jeigu kasyklų operatoriai 
nesiims įvesti geresnių apsau
gų. Apsaugai reikalinga vie
las isoliuoti gurnu, kad niekur 
nesiektų medžio, kad butų nors 
kartą į 48 valandas vandeniu 
aplaistyta kasyklose anglies 
dulkės. Taipgi turi būti page
rinta ventiliacija.

Tas viskas yra nurodyta 
kiekvienos valstijos angliaka- 
syklų įstatymuose, bet tas lė- 
šuoja pinigus, todėl 
operatoriai daug ką 
pina vykdyti.

Jonas J.

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.)
Priimtas steigiamos organi

zacijos pavadinimas, kokį ko
misija patiekė, sukėlė diskusi
jas. Suvažiavimas gabaus pri
ėmė vieną iš dviejų pasiūlymų: 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga. An
gliškai pavadinimas bus nusta
tytas Sąjungos valdybos.

(Projektas bus patiektas ki
tame numeryje).

Pirmininkas Olis, sulyg pro
jekto, suvažiavimo įgaliojamas 
iki rytojaus sesijos paskirti ko
misiją nominuoti 15-ka asme
nų sudarymui Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos valdybos ir 
bos.

TREČIA SESIJA
Trečia sesija prasidėjo 
d., 11 v. ryto. V. S.

tary-

Birž.
Joku-

Se-

DAYTON, OHIO
BAIGĖ MOKSLUS. Kiser 

High mokyklą baigė 139 moki
niai abiejų lyčių. Ta proga, 
Birželio 7 d., N. C. R. audito
rijoje įvyko graduacijos apei
gos ir diplomų suteikimas. Tų 
mokinių tarpe radosi ir 10 Lie
tuvių gavusių diplomus. Trys 
vaikinai: E. Monas, C. Mika
lauskas, P. Petkus. Septynios 
merg ritės: E. Adomaičiutė, C. 
Palui kiutė, M. Griciūtė, R. Zu- 
brickaitė, P. Urboniutė, P. Ži
linske atė, L. šabuniutė.

SUTARTUVĖS. Čia rengia
ma j narni Valley Centennial— 
100 i lėtų sukakties minėjimas 
nuo baltųjų žmonių apgyveni
nio [los srities. Iškilmė prasi
dės Birželio 14 d. ir tęsis visą 
savaitę, Fairgrounds, Daytone. 
Bus išstatyta visokį senoviški 
įrahl iai naudoti per šimto me
tų laikotarpį šios'srities gyven
tojų, ir šių dienų atsiekto pro- 
gres > įdomybės. Taipgi bus 
išpildyta įvairus programas ir 
trejetas didelių paradų mieste.

> D. Rep.

GELEŽINKELIAI 
DAUG PRALEIDO 

1940 METAIS
Amerikos geležinkeliai bėgy

je 1940 metų praleido savo rei
kalams viso $1,160,266,000.

Iš tos sumos už $624,821,000 
pirko įvairių išdirbinių ir me- 
degų reikalingų prie traukinių. 
$251,127,000 praleido pirkimui 
naujų lokomotivų ir vagonų. 
Kurui praleido $284,218,000.

Miškų produktų nupirko už 
nupirko$86,826,000. Plieno 

už $331,278,000.

kasyklų 
nepasiru-

Nienius.

BALTIMORE, MD

RENGIA PIKNIKĄ. Balti- 
morės Lietuvių Salės Bendro
vė rengia didelį išvažiavimą- 
pikniką sekmadienį, . Birželio 
15. dieną, Deck’s Grove, Furna
ce Branch Road. Nuvažiavi
mas busais 50c į abu galu.

Autobusai nuo Lietuviu salės 
išeis nuo 10 iki 12 vai. dienos.

Kviečia Komisija.

Lietuvos Reikalams

Lietuvos Konsulatas Chicagoje 
gavo ir šiuomi skelbia sekančias au
kas Lietuvos tremtinių šelpimo ir 
kitiems Lietuvos vadavimo reika
lams:
CHICAGO, Ill., Lietuvai Gelbėti

Bridgeport I skyrius per O.
Aleliunienę $77.00

Bendras Lietuvai Gelbėti Kom.
per ižd. A. J. Valonį — 50.00

Jonas Dimša . 1.50
Juozas šikšnis 1.00
MILWAUKEE, Wise., Lietuvos

Neprikl. sukakties minėjimo 
aukos ir pelnas 40.00

RACINE, Wise., ' Lietuvos ne
prikl. minėjimo pelno, likutis 9.00 
(Šios kolonijos anksčiau pri
statyta $141.40 auka jau bu
vo anksčiau skelbta.)

DETROIT, Rįich., Vytautas
Markuzas

GLENCOE, Ill., Pet. Sagatas
Liet Gelbėti Taryba, per savo

konferencijų Chicagoje
VISO

lO.OO.
3.CO

18.26 
$209.76

Už visas aukas nuoširdžiai dėko
jame aukotojams ir visiems pasi
darbavusiems jų parinkime. Aukos 
paskirstomos pagal jūsų nurodymą 
ir persiunčiamos į atitinkamus fon
dus.

Lietuvos Konsulatas 
30 North La Salle St.

Chicago, Illinois.

randa- 
kurie 

tiesiog 
tai už-

• SUV. VALSTIJOSE 
si 52,840,762 asmenys 
užsidirba pragyvenimą 
savo darbu, gaudami už
mokestį. Kiti yra nepilname
čiai arba perseni dirbti.

• MEKSIKOJE, per dvi sa
vaites 95 asmenys kėsinosi nu
sižudyti, bet tik 12 pavyko pa
sidaryti galą.

8
bynas skaito vardošaukį. 
sijoje dalyvauja nauji delega
tai :

Pittsburgh, Pa.:
Petras Pivaronas, 

Chicago, Ill.:
Dr. St. Biežis, 
A. Vanagaitis, 
Justinas Mackevičius, 
Dom. Kuraitis, 
Bolis Ramoška.

Nominacijos komisijos vardu 
A. S. Trečiokas rekomenduoja, 
o susirinkimas balsavimu užgi- 
ria sekančius Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos tarybos narius:

J. J. Bačiunas, J. Mackevi
čius, A. A. Olis, Dr. Biežis, M. 
Vaidyla, Dr. Jonas 
Ks. Strumskis, A. S. 
Dr. Tamošaitis, P.
Wm. F. Laukaitis, P. Pivaro
nas, Dr. Jonikaitis, Adv. Zu
zana Šalnienė (iš Bostono), V. 
Čekanauskas (iš Hartford).

šie tarybos nariai iš savo 
tarpo išsirinks Sąjungos val
dybą.

Taip pat, į Sąjungos vaikė- 
jus ir narius bus prikviesta ki
tų kolonijų daugiau darbuoto
jų sul^g valdybos nuožiūros.

Valukas, 
Trečiokas, 
J. Žiuris,

AUKŲ SUDĖTA $2,290
Juozas Bačiunas atsišaukia 

Į visus delegatus kviesdamas į 
darbą, pažymėdamas kad prie 
darbo -reikia ir dolarių. 
įteikė savo pradinę

J. J. Smailis
J. J. Bačiunas
Adv. A. A. Olis
P. J. žiuris
Dr. S. T. Tamošaitis
Just. Mackevičius
Vikt. Mackevičienė
Petras Pivaronas 
Dr. J. Jonikaiits 
Dr. St. Biežis 
Wm. F. Laukaitis 
A. Vanagaitis 

. M. Vaidyla 
Dom. Pivaronas 
D. Kuraitis 
Dr. J. J. Sims 
Poni Kuraitienė 
Ks. Strumskis 

S. Karpius 
Brazauskas 
S. Jokubynas 
Meškauskas 

Jonas Valaitis 
Petronėlė Grybienė 
F. Motuzas 
Dr. B. K. Vencius 
Alekas Banys, Cleveland
P. J. žiuris savo, Kar- 

pians ir Tamošaičio vardu 
paskelbia kad Clevelando 
foi.das su apie $100 įstos 
Į ši fondą.
Laukaitis, pirmininkas ki
to fondo, iš savo pusės pa
žada prijungti tą fondą 
pri j šio. " ' j

c
Pivaronas praneša kad 

Pittsburghe jie turi/fondą, 
kuris nusistatęs siųsti per 
Lietuvos vald. įstaigas.
Dr. Vencius pažymi kad 
Brcoklyniečių fondas jau 
pasiuntė Europon $200, o 
kasoj turi $300; pats nė
ra pozicijoj tą fondą per
vesti į šį fondą,, bet stovi 
už vieningumą, ir pasitars 
su kitais to fondo nariais.

Dr. Biežis, pirmininkas 
fondo Chicago j e, pažadėjo 
tą fondą, kuris turi $200, 
prijungti prie šio bendrojo 
fondo.

VISO SUSIDARO

auką

K.

K.

Jisai 
$300. 
$500 
$300 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$75 
$60 
$50 
$50 
$25 
$25 
$25 
$10 
$10 
$10 
$10 
$10 
$10 
$10 
$10

$2290.

REZOLIUCIJOS
Rezoliucijų komisijos 

menęluojamas i’ezoliucijas 
to Karpius:

reko- 
skąi-

VIENAS TAUTINĖS SRO
VĖS FONDAS

Tautinių veikėjų suvažiavi
mas i vykęs Tabor Farmoj, So
dus, Mich., Birželio 7-8 d., 1941 
m., mato reikalingu, tautinės

8m5*' c-:-;-.-;-:’:-'-:-:-

TABOR FARM, Sodus, Mich., žinomo tautininkų veikėjo 
Juozo J. Bačiuno vasarinio rezorto vaizdai. Ten vasarai apsibu
vo Lietuvos Prezidentas Smetona su ponia.

Birželio 7-8 dd. ten įvyko Amerikos Lietuvių tautininkų va
dų suvažiavimas.

akcijos pakėlimui, Amerikos 
Lietuvių tautinės visuomenės 
pasekmingesniam veikimui ir 
didesniam Lietuvos reikalų pa
rėmimui, kviesti visus iki šiol 
tautinėje srovėje įsteigtus Lie
tuvos gelbėjimo ir pabėgėlių 
šelpimo fondus jungtis j vieną 
fondą, bendrinant visas jiegas 
vienam koncentruotam darbui.

Toliau, kviečia ir ragina vi
sas paskiras kolonijas ir jų su
darytus Lietuvai gelbėti komi
tetus stoti į talką didžiajam 
bendram tautiniam fondui. — 
Lietuvai Vaduoti Tautiniam 
Fondui, — kuris yra pilnatei
sis, legalus, inkorporuotas Illi
nois Valstijoje ir užregistruo
tas State Departmente, Wash
ington, D. C.

Lietuvai Vaduoti Tautinis 
Fondas veiks ir rems visą vei
kimą už’Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atkovojimą, ku
ris koncentruojasi apie Lietu
vos Valstybės Prezidentą, at
vykusį musų pavergtai Tėvy
nei paramos ir pagalbos j ieško
ti plačioje Amerikoje, ir kuris 
yra gavęs Amerikos valdžios 
pritarimą ir užgyrimą.

TAUTINĖS SROVĖS KON
SOLIDACIJA

Tautinių veikėjų suvažiavi
mas įvykęs Tabor Farmoje, So
dus, Mich., Birželio 7-8 d., 1941 
m., numatydamas reikalą su
stiprinti Amerikos Lietuvių 
tautines jiegas didesniam ir pa- 
sekmingesniam Lietuvos rei
kalų gelbėjimui ir Lietuvos ne
priklausomybės atstatymui bei 
Lietuvių tautos išlikimui Ame
rikoje ir kitose pasaulio daly
se, šiuomi kviečia ir ragina vi
sas tautines jiegas jungtis į 
bendrą centrą, stoti po viena 
vadovybe, savo susiklausymui 
ir pasekmingesniam veikimui.

Kviečia į šį konsolidavimąsi 
visus senus musų tautinio gy
venimo veteranus, jaunus dar
buotojus, organizacijas, klubus, 
kuopas, chorus ir kitas musų 
kultūrines įstaigas ir jų vadus, 
numatydamas kad tas duos di
desnius rezultatus musų dar
buose savo tarpe ir musų tau
tai ir tėvynei bendrai.

Kviečia tautinę spaudą dirb
ti nuosaikiai ir rimtai vienam 
bendram tikslui — tautines 
srovės vienybei, sustiprinimui 
ir tautinio veikimo pakėlimui, 
kuris taip reikalingas dabar 
musų Tėvynės Lietuvos ir jos 
pavergtų žmonių vadavimui.

PADĖKA PP. BAČIŪNAMS
Amerikos Lietuvių tautinių 

veikėjų suvažiavimas įvykęs 
Tai or Farm, Sodus, Mich., Bir
želio 7-8, .1941 m., ištaria nuo
širdžią padėką pp. Bačiūnams, 
kurie maloniai priėmė delega
tus ir daug prisidėjo prie šios 
konferencijos pasisekimo.

Rezoliuciją del Birželio 15 d. 
1940 m. .įvykių Lietuvoje pa
ruoš Sąjungos valdyba ir per
siųs į atitinkamas Įstaigas.

—-r- PABAIGA
J. J. Smailis prie naujų su

manymų pasiūlo, jei Lietuvos 
klausimas butų lengvai išsprę
stas ir liktų pinigų nuo to vi
so darbo, juos skirti beturčiams 
mokąleivįapis stipendijoms to
limesnius mokslus siekti. Tas 
priimta.

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

Jokubynas paaiškino kad ši 
konferencija buvo pasekmė Vy
tauto Sirvydo iškelto sumany
mo konsoliduoti tautinę srovę 
sudarant tautinės veiklos va
dovybę.

Fondo steigimas kilo pasek
mėje Chicagoje įvykusio Lie
tuvos Prezidentui Priimti ko
miteto nekuriu narių sumany
mo.

Jadvyga Tubelienė pakviesta 
L. V. Sąjungos garbės nare. . 
išrinktoji 15-kos asmenų Lietu-

LIETUVAI VADUOTI SĄ
JUNGOS VALDYBA

Po bendros konferencijos, 
išrinkta 15-kos atmenu Lietu
vai Vaduoti Sąjungos taryba 
atlaikė posėdį ir valdybą išrin
ko iš šių narių:

Pirmininkas — Adv. Olis,
I Vicė pirm. — P. J. žuris,
II Vice Pirm. — M. Vaidyla 
Iždininkas — J. J. Bačiunas, 
Sekretorius — Dr. Biežis. 
Padėjėjas — Jokubynas.

(Iš Musų Laikraščių)

5, Ro-

Gegu-

ZELENKA 
užmuštas

SUIMTAS KE 
VAGIUI

Romoje policija su 
gelį kurio namuose 
rinkta daug įvairių 
dalykų, kurių žuvimai 
licijai manyti kad va 
lieka kokia gudrių i 
ja. Policija jieskoji 
jo vagilių kurie vo 
kus brangius dalyku 
brangius piešinius 
kryžius ir kitus re] 
lykus iš privatinių ii 
zejų.

šios vagystės tęsi 
turis metus, bet ne 
ta kad nors viena; 
tas dalykas butų b 
stas į pinigus.

Italijos policija 
šalių policijai sekt 
tų vagilius. Išrodė 
padėtis, iki vienų t 
nai, 14-kos metų i 
geru patėmijimu i 
j viršų.

Tas vaikas nuėjo 
didelę bažnytėlę Rt 
melsti už savo ser 
tiną. Jisai patėmi 
bažnyčioje vienų s 
riai pasirengusį, ž 
čiupinėjant senovišl 
šimtmečio stovylų, 
ta bažnyčia buvo p

Tam žmogeliui išč 
pamatė kad stovyl 
Tų atsitikimų j ir pr< 
gui, kunigas policijž 
to vaiko apsakymų, 
savaitės laiko tų žm 
kė. Pasirodė tai buv 
budo, lėtas, žemos ks 
nes tarnautojas. Ii 
juo į jo gyvenama b 
ja užtiko tokį grobi 
akys policininkams

Jo buto du kamb. 
nukrauti, sienos n 
įvairiais brangiais vi 
lykais kurie dingdavo 
čių, koplyčių, muzejų 
jo lovų buvo apstaty 
šv. Marijos stovylų 
nukrautos kietokais 
kabojo įvairus bran 
atvaizdai.

Tas žmogelis verk 
dėjo prisiekaūti: ‘T 
yra mano teisėjas, 
ras krikščionis. Aš 
su vogęs savo gyi 
šiuos dalykus tik 
pridavimui grožio i 
šam gyvenimui. M 
tiniame rašte yra j 
viską sugrųžinti į 
jie priklauso”.

Policija neuždarė 
man, bet mandagiai 
nuvežė pas vienų 
šalies specialistų iš 
proto.

Kazys, 60 meto, į ’1 
anglies kasyklose I

Mahanoy City, Pa,
MIKOLAINIUTĖ Fiorentina,'

8 metų, mirė Geg. mėnesį, ' 
Shenandoah, Pa.

KUN1GONIS Vincas, 45 mėtį i 
mirė Geg. 20, Brooklyn, N.Y, į-.

PUNDZEVIČIENĖ Uršulė, mj. L 
rė Geg. 14, Great Neck, N.Y.

MAČIENĖ Katrė, 64 m., mirė 
Geg. 13, Brooklyn, N. Y.

JOVAIŠAS Kazys, 66 nu, mj. į 
rė Geg. 19, Brooklyn, N. Y.

BUTELIAUSKAS Vincas, g 
metų, mirė Geg. 18, Brooį. 
lyn, N. Y.

BREIVĖ Adomas, 77 metų, į 
rė Geg. 1, Binghamton, I 
Y. — Panevėžio ap., Kabį 
kių vienk.

BERŽIS Juozas, 77 metų, ir® 1 
Bal. 7, E. St. Louis, III.-J 
Šiaulių ap., Luokės par. k

JANKAUSKAS Antanas, 3 Į 
m., mirė Bal. 6, Tollestoi ' 
Ind. Gimęs Dunlo, Pa.

MASIULIENĖ Uršulė (žemgn- ' 
lyte), mirė Geg. 19, So. Bos- j 
ton, Mass. — Telšių p. Ant ■ 
rikoj išgyveno 31 metą.

VEKTORAS Juozas, mirė 6e?. j
16, Detroit, Mich.

AMBROSAITIS Marcelinas, se- | 
no amžiaus, mirė Geg. S 
Chicagoje. — Raseinių aps 
Amerikoj išgyveno 55 m.

BIRGELA Jonas, seno amžiaus 
mirė Geg. 15, Niagara FaL 
N. Y. — Skirsnemunės par, 
Naujokų k.

DROZDOVSKIS Juozas, pus
amžis, mirė Geg. 22, Chica
goje. — Kėdainių ap. Amt 
rikoj išgyveno 34 metus.

PETRAUSKIENĖ Marė (W 
kauskaitė), 49 metų, miš 
Geg. 21, Chicagoje. — Lui- 
niškių p., Rudupės k. Ame
rikoje išgyveno 33 metus.

TAMAŠAUSKAS Kazys, 57 m. 
mirė Geg. 6, Antigo, Wis.- 
Trumpaičių k.

KESERAUSKIENĖ Agota (po 
tėvais Petraitytė), pusamžė, 
mirė Geg. 13, Chicagoje. — 
Tauragės aps., Gaurės par., 
Milgauskų k. Amerikoj iš
gyveno 32 metus.

SKILENSK1ENĖ Augustina, 
35 m., mirė Gegužės 
chcster, N. Y.

BUTKIENĖ Ona, mirė 
žės 8, Rochester, N.

SELINKA Antanas, mirė Ge
gužės m., Shenandoah, Pa.

MAZGELIS Antanas, mirė Ge
gužės m., Shenandoah, Pa.

ŠIMKONIS Jonas, mirė Gegu
žės m., Frackville, Pa.

LUKAUSKIENĖ Marcijona (po 
tėvais Tamašauskaitė), 60 
m., mirė Geg. 14, Kenosha, 
Wis. — Raseinių ap., Gir
kalnio par.

KASPARANAS Kasparas, pus
amžis, mirė Geg. 17, Chica
goje. — Panevėžio ap., Kre
kenavos p., Petriškių k. — 
Amerikoje išgyveno 34 m.

KAZOKAS Kazys, pusamžis, 
mirė Geg. 17, Chicagoje. — 
Vilniaus r., Kalekiemių km.

GRUŽAUSKAS Andrius, mirė 
Geg. 8, Lawrence, Mass.

BUDRIKAS Juozas, mirė Geg.
10, Cambridge, Mass.

RAGUCKAS Jurgis, 65 metų, 
mirė Bal. 21. Plymouth, Pa.

ŠTAUP1CKIENĖ Genovaitė, 51 
m. amžiaus, mirė Kovo 29, 
Milwaukee, Wis.

GRABAUSKAS Juozas, 57 m., 
mirė Kovo 16, Detroit, Mich. 
— Bartnikų par.

PADIMAUSKIS Petras, 56 m., 
mirė Bal. 9, St. Clair, Pa. — 
Krosnos par., Naujalaukių k.

GRUBLIAUSKIENĖ Rožė, mi
rė Geg. 6, Wilkes-Barre, Pa.

GAI'DJURGIENĖ Monika, mirė 
Geg. 4, Hughestown, sPa.

JONAVIČIENĖ Morta, mirė 
Geg. 8, Wilkes-Barre, Pa.

VEČERKAUSKIAS Juozas, 
mirė Geg. 10, Hudson, Pa.

BLAŽIS Vincas, 54 m., mirė 
Gegužės 9, Plains, Pa.

ŽUTAS Antanas, 52 metų, mi
rė Bal. 4., Lanos, Argentina. 
— Židikų p., Butakių km. 
Argentinoj išgyveno 27 m.

ŠNIOKIS Jurgis, 60 m., mirė 
Geg. 16. — Zanavykų kr. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

PAZIUNAS Jonas, 69 m., mi« 
rė Geg. 13, Laurelton, N. Y. 

MISKUNAITIENĖ Ona, 53 m.
mirė Geg. 18, Broklyn, N.Y.

HI-SPEED SERVICESTATION
Batteries 

Wash
Tires

Lubrication

East 185th
Prie .Shawnee

Street, 
Avenue

Parapijoje
(35)

3CHICAGO, Ill. — Birželio 
trys ginkluoti plėšikai už

puolė P. D. Dangio vaistinę ir 
atėmė virš 190 dolarių pinigų. 
® MENOMINEE, Mich.

F.r<hickevičienė, 72 m. 
nuteista visam 
mm už nunuodijimą savo 
ro, 62 m. amžiaus. Jisai 
vo nunuodintas Liepos 21 
1910 m.

IVanhoe 9673

V 
, 72 m. amž.. 
amžiui kalėj i- 

vy- 
bu- 
d.,

Šioa WORCESTER, Mass. — 
miesto jauno Lietuvio daili

ninkas Ričardas Chase-Čižius 
sulaukė tos garbės kad jo pa
veikslas, “Auklėjimas Demo
kratijoje”, tapo atidengtas val
stijos Mokslo Budinke, Bosto
ne. Atidengimo ceremoniją at
liko pats Mąss. gubernatorius.
« WATERBURY, Ct. — Bir

želio 22 d. čia rengiama pra
kalbos ir piknikas, kuriame 
pakviesta kalbėti p. Hipatija 
Yčienė, velionio Martyno Yčo 
žmona, Dr. šliupo duktė, gry- 
žu.s iš Lietuvos. Kalbės ir ki
ti veikėjai, dainuos choras iš 
I-h rtfordo, ir tt.

GILBERTON, Pa. — Dviejų 
dingusių vaikinų lavonai su

rasta elektrikuoti, kuomet jie 
per neatsargumą susilietė su 
elektros vielomis. Tai Jurgis 
Urbonus, 19 m., ir B. Jotkučio- 
niš, 17 metų amžiaus.

PAJIEšKAU draugus Praną 
AJcunę, Bridų k., Šiaulių vals. 
ir apskr., ir Antaną Kankalį, 
Keblių k. Abu gyvena Chica
goje. Prašau juos atsišaukti 
arba apie juos žinančių praneš
ti. (24)

J. Saulis 225 Stafford St. 
Pittsburgh, Pa.
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VISOKIA APDRAUDA i 
: Mes esi^n pasirengę
: tirtas Informacijas ir

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

P. P. MULIOLIS Į
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate : 

ir Apdraudos Agentūra :
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 : 

iiniiniiiiiiKiiniiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHniuiniiiiiiiii^

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

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, 
taip kad galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 

taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos Įstatymais. 
Informacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:

Age.........

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todėl pir-

Name,

Address.
(13-2) 

minanB1
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Nikodemas A. Wilkelis į
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292 s

Occupation

AMERIKINDIJON
Dabartiniu laiku 

tijų ribose randasi 
000 Indijonų. Api< 
tus, sakoma, jų s 
kils iki 750,000. E 
rie Amerikonai bi 
Indijonai nesiplatin 
nori pasiūlyt jiems 
ti gimdymo kontro

Vienas Amerikon 
del to pastebi, jeig 
sumažinimas išsprę 
nų bėdas ir vargus 
sulauks perdaug pri 
patį privalo naudot: 
Amerikos gyventoj j 
Indijonų atėmė jų i 
tys neišsprendžia s 
minio klausimo, nei 
tinkamai tvarkyti, 
skurde.

I The Wilkelis Furniture Co-1 
Rakandų Krautuve

Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia
•£ 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 s
f N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKA8 j

Sarininkas Vedėjas -
^iiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiini3HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiii>||IN?

•BĖGYJE 24 me 
iki 1941, Amerikos 
lių kompanijos apl 
mylių bėgių ir nu 
bėgių tiktai 10,556

Dirva dabar yra 
darbininko liuosla 
gas; platinkit jų



IRIMAI
/1AI AMERIKOS LĖTO

SUIMTAS KEISTAS 
VAGILIUS

Agota (po 
į), pusamžė, 
hicagoje. — 
Gaurės par., 
Amerikoj iš-

A.ugustina, 
južės 5, Ro-

mirė Gegu-
r, N. Y.
s, mirė Ge- 
indoah, Pa.
as, mirė Ge- 
andcah, Pa.

mirė Gegu- 
lle, Pa.

ZELENKA Kazys, 6) 3 
užmuštas' anglies fcjį 
Geg. m., Mahanoy (Jt

MIKOLA1N1UTĖ Floi^ 
8 metų, mirė Geg. į 
Shenandoah, Pa.

KUNIGONIS Vincas, fi, 
mirė Geg. 20, Brooklyi

PUNDZEVIČIENĖ Uijį 
rė Geg. 14, Great Ned] 

MAČIENĖ Katrė, 64 dų 
Geg. 13, Brooklyn, K 

JOVAIŠAS Kazys, 66 n 
rė Geg. 19, Brooklyn, S

BUTELIAUSKAS Vincai 
metų, mirė Geg. 18, į 
lyn, N. Y.

larcijona (po 
įskaitė), 60 
14, Kenosha, 
iių ap., Gir-

BREIVĖ Adomas, 77 meti 
rė Geg. 1, Bingham^ 
Y. — Panevėžio ap, į 
kių vienk.

asparas, pus- 
g. 17, Chica- 
žio ap., Kre- 
riškių k. — 
veno 34 m. 
, pusamžis, 
Jhicagoje. — 
ekiemių km. 
.ndrius, mirė 
ce, Mass.
.s, mirė Geg. 
Mass.

as, 65 metų, 
'lymouth, Pa. 
Genovaitė, 51 
irė Kovo 29,

BERŽIS Juozas, 77 metą, 
Bal. 7, E. St. Louis, J 
Šiaulių -ap., Luokės pa 

JANKAUSKAS Antm 
m., mirė Bal. 6, Tifi 
Ind. Gimęs Dunlo, h 

MASIULIENĖ Uršulė Iš 
lyte), mirė Geg. 19,Si 
ton, Mass. — Telšių p. 
rikoj išgyveno 31

VEKTORAS Juozas, min 
16, Detroit, Mich.

AMBROSAITIS Marcelė 
no amžiaus, mirė Gę 
Chicagoje. — Raseilč 
Amerikoj išgyveno S 

BIRGELA Jonas, senon

uozas, 57 m., 
Detroit, Mich.
r.
ėtras, 56 m., 
Clair, Pa. — 
aujalaukių k. 
IĖ Rožė, mi- 
:es-Barre, Pa. 
Monika, mirė 
town, xPa.
Horta, mirė 
Barre, Pa.
S Juozas, 
ludson, Pa.
54 m., mirė 
as, Pa.
52 metų, mi-
s, Argentina. 
Butakių km. 
veno 27 m.
60 m., mirė 
ana vykų kr. 
>no 40 metų. 
, 69 m., mi» 
relton, N. Y.

Ona, 53 m. 
Iroklyn, N.Y.

mirė Geg. 15, Niagįn 
N. Y. — Skirsnemunės 
Naujokų k.

DROZDOVSKIS Juozk 
amžiš, mirė Geg. 22, ( 
goję. — Kėdainių ap. 
rikoj išgyveno 34 mete

PETRAUSKIENĖ Marį ( 
kauskaitė), 49 metą, 
Geg. 21, Chicagoje.- 
niškių p., Rudupės k 
rikoje išgyveno 33 ne

TAMAŠAUSKAS Kazys,! 
mirė Geg. 6, Antigo,® 
Trumpaičių k.

HI-SPEED SERVU
STATION

Tires Baliai
Lubrication W

F. Stopar & Sd
East 185th Strtel I 

Prie .Shawnee Ares

Naujoje Lietuvių Par$ t.
IVanhoe 9673 . I

iiiiiiiiiiiibiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiaCIA APDRAUDA
.sirengę suteikti visiems pilnas musu Į» 
■i j as ir praktiškus patarimus reikale» 
los (Insurance) visai dykai. Todėl F 
uus negu ugniagesius (fire-monus).

P. MULIOLIS

Romoje policija sulaikė žmo
gelį kurio namuose radu su
rinkta daug įvairių brangių 
dalykų, kurių žuvimas davė po
licijai manyti kad vagystes at
lieka kokia gudrių vagių gau
ja. Policija jieškojo ir sekio
jo vagilių kurie vogė religiš
kus brangius dalykus, kielikus, 
brangius piešinius nuo sienų, 
kryžius ir kitus religinius da
lykus iš privatinių ir viešų mu- 
zejų.

šios vagystės tęsėsi apie ke
turis metus, bet nebuvo susek
ta kad nors vienas toks vog
tas dalykas butų buvęs paver
stas į pinigus.

Italijos policija prašė kitų 
šalių policijai sekti šių daik
tų vagilius. Išrodė labai paini 
padėtis, iki vieną dieną, nese
nai, 14-kos metų vaikas savo 
geru patėmijimu iškėlė viską 
į viršų.

Tas vaikas nuėjo į vieną ne
didelę bažnytėlę Romoje pasi
melsti už savo sergančią mo
tiną. Jisai patėmijo tuščioje 
bažnyčioje vieną senyvą šva
riai pasirengusį, žilą žmogelį 
čiupinėjant senovišką iš 15-to 
šimtmečio stovylą, nuo kurios 
ta bažnyčia buvo pragarsėjus.

Tam žmogeliui išėjus vaikas 
pamatė kad stovylėlės nėra. 
Tą atsitikimą jir pranešė kuni
gui, kunigas policijai, ir, nuo 
to vaiko apsakymų, policija po 
savaitės laiko tą žmogelį suse
kė. Pasirodė tai buvo švelnaus 
budo, lėtas, žemos kalbos rašti
nės tarnautojas. Nuėjus su 
juo į jo gyvenamą butą polici
ja užtiko tokį grobį kad net 
akys policininkams iššoko.

Jo buto du kambariai buvo 
nukrauti, sienos nukabinėtos 
įvairiais brangiais vogtais da
lykais kurie dingdavo iš bažny
čių, koplyčių, muzejų. Aplink 
jo lovą buvo apstatyta tuzinas 
Šv. Marijos stovylų, lentynos 
nukrautos kielikais ir sienose 
kabojo įvairus brangus šventi 
atvaizdai.

Tas žmogelis verkdamas pra
dėjo prisiekauti: “Kaip Dievas 
yra mano teisėjas, aš esu ge
ras krikščionis. Aš niekad ne
su vogęs savo gyvenime. Aš 
šiuos dalykus tik pasiskolinau 
pridavimui grožio mano vieni
šam gyvenimui. Mano pomir
tiniame rašte yra pasakyta tą 
viską sugrąžinti Į vietas kui’ 
jie priklauso”.

Policija neuždarė jį kalėj i- 
man, bet mandagiai išsivedė ir 
nuvežė pas vieną žymiausių 
šalies specialistų ištyrimui jo 
proto.

Distributed through the
Committee to Defend America by Aiding the Alltel

AND NEVER THE TWAIN SHALL MEET

ŠALIES GINKLAVI
MO EIGA

Kaip smarkiai pakilo šalies 
ginklavimo darbai parodo šios 
skaitlinės:

1940 m. Kovo mėnesį išdir
bta visos šalies dirbtuvėse 287 
lėktuvai, šymet Balandžio m. 
išdirbta jau 1427. Dadėjus šių

metų Gegužės mėn. išdirbtus 
lėktuvus, viso jų pagaminta 
jau apie 10,500 per metą laiko.

Lengvieji kariški atnkai iš
eina iš dirbtuvių jau po 150 
per mėnesį. Apžvalgymo ka
rai išdirbami po apie 400 per 
mėnesį.

Statoma 17 didžiųjų karo lai
vų, 12 daugiau orlaiviams ve
žioti laivų, 54 greitų kreiserių,

199 laivų naikintojų ir 78 sub- 
marinai.

Iki šiol jau valdžia išdavė 
užsakymų už virš 15 bilijonų 
dolarių. Išrengta 1,625 naujos 
dirbtuvėms įvairiems specia- 
liams darbams surištiems su 
šalies gynimu.

POTVINIO NUOSTOLIAI PENNSYLVANIJOJE

Roaring waters of the Youghioghenny river, sent far over its banks 
by a three-day continuous rain, washed out the tracks of the P. & L. E. 
railroad and sent this freight train plunging into the river at Dickerson 
Run, about 30 miles from Pittsburgh. The three-man crew was riding 
in the engine cab and narrowly escaped death.

• ŠEŠIOS Europos valstybės 
turi kolonijas Afrikoje. Jos 
yra Anglija, Prancūzija, Itali
ja, Belgija, Ispanija ir Portu
galija.

•AUTOMOBILIŲ ir trokų 
Suv. Valstijose kas met sume
ta į seną geležį apie pustrečio 
milijono sudėvėtų automobilių.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

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

PER TVORA

etinė Pastovi Lietuviška Real EsUie 
ir Apdraudos Agentūra

k ve. Cleveland HEndersoniJ 
iiiiiiiliiiiiiiiiillliiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiijiHinuiiu* 
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■INA 65 METAI AMŽIAU 
it penkiasdešimts penkių ar maniui 
dadėti prie jūsų Social Security paša? 
?t smagiai gyventi suėjus 65 metanu.-1 
Iną liniją apdraudos nuo užgimimo it 
Zisos jos garantuotos valstijos įstatys 
ikitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland 
94. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponi:

imas A. Wilkelii
:as Laidotuvių Direktoriuj
IR BALSAMUOTOJAS 
.\ve. HEndersoi

O •
kelis Furniture
Rakandų Krautuvė 

o v*
aviški Rekordai gaunami čia
Avė. ENdicolt 80

JURGIS ARBC®^ 
v««k 
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AMERIKOS
INDIJONAI

Dabartiniu laiku Suv. Vals
tijų ribose randasi apie 360,- 
000 Indijonų. Apie 1980 me
tus, sakoma, jų skaičius pa
kils iki 750,000. Del to neku- 
rie Amerikonai bijodami kad 
Indijonai nesiplatintų perdaug 
nori pasiūlyt jiems praktikuo
ti gimdymo kontroliavimą.

Vienas Amerikonų laikraštis 
del to pastebi, jeigu gimdymų 
sumažinimas išspręstų Indijo
nų bėdas ir vargus, kurių jie 
sulauks perdaug privisę, tai tą 
patį privalo naudoti ir baltieji 
Amerikos gyventojai, kurie iš 
Indijonų atėmė jų žemę, o pa
tys neišsprendžia savo ekono
minio klausimo, nemoka šalies 
tinkamai tvarkyti, ir gyvena 
skurde.

•BĖGYJE 24 metų nuo 1917 
iki 1941, Amerikos geležinke
lių kompanijos apleido 25,191 
mylių bėgių ir nutiesė naujų 
bėgių tiktai 10,556 mylių.

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

Per tris dienas ištisai lijus, išsiveržė Youghioghenny upė, 
ir kitos upės Pittsburgho srityje- Šis vaizdas parodo potvinio 
pasekmes prie Dickerson Run, apie 30 myliu nuo Pittsburgho. ----------------------------------------------------- 1------- .------------------------- -

SUIMAMI NAZIAI JŪREIVIAI

In another direct anti-Nazi move, government agents rounded up more 
than 160 stranded Nazi seamen for shipment to American “concentra
tion camp or camps.” This soundphoto shows some of those seized board
ing a cutter at New York, en route to Ellis Island for detention.

Valdžiai pradėjus veikti prieš nazius, suimta dar 160 na- 
zių juriningų išgabenimui į Amerikos koncentracijos stovyklas. 
Vaizde matomas buris suimtųjų, kurie gabenami į Ellis Island.

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7' dienas savaitėje.

JŪSŲ REIKALAMS
Dabar laikas apsipirkti prie na
mų reikalingus geležinius padar
gus prieinama kaina. Taipgi už- 
laikom maliavas, sėklas ir kt.

ALUS ĖMIMUI NAMON.

Albert Marks
4520 Superor Ave. (27)

BEAUTY SALON
Moterys: Permanent Waves ir 
kitokį plaukų ir galvos padabi- 
nimą gausit pas mus

Frances Beauty Salon
825 East 185th St.

KEnmore 6655
Mano vieta puikiai įrengta ir 
smagi užeiti. (35)

GERA VAISTINĖ
Gaukit čia Stomach Caps, gydo 
nuo riemens, prarugusio skilvio 
ir kitų negerumų paeinančių nuo 
vidurių netvarkos. Darom recep
tus, turim puikiausių muilų, ciga
rų, ir saldžių gėrimų. Musų skil
vio vaistai parsiduoda po $1, vi
sa dėžė ir 28 caps. (31)

REMY DRUG CO.
7408 Wade Park Ave.

Kampas Addison, Cleveland, O.

Ekonominis Patarėjas

Isadore Lubin, commissioner of 
labor statistics, who has been called 
in by President Roosevelt as his 
economic! advisor on the $7,000,000,- 
000 lend-lease program.

Isadore Lubin, darbo statis
tikų komisijonierius, kurį Pre
zidentas Roosevelt pakvietė sa
vo ekonomišku patarėju prie 
septynių bilijonų dolarių skoli- 
mmo-nuomavimo programo.

• KETURIOS didžiausios va
rio kasyklos Suv. Valstijose 
kas metą duoda po 80 milijonų 
svarų vario. Jos kartu suda
ro visą pusę šioje šalyje iška
samo vario.

AR JAUČIATĖS
NUVARGĘ—BE 

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

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

PASIŽVALGIUS
:> , ' ' '

POETAS šnypštpernosis pa
sirodė su šiuo kuriniu:

Tautininkai smarkus vyrai;
Iš vieno vis tris padaro. 
Komunistai gi kasdieną 
Iš trijų padaro vieną.
JO draugas Pumpernikelis, 

neatsilikdamas, kloja štai ką:
Kokis darosi čia biesas
Kad pabėgo narsus Hftssas?
Kodėl nazių velnias trecias 
Pas Anglus dabar toks 

svečias ?

BROLIAI katalikai bijosi 
gimdymo kontrolės: sako, ji 
žmoniją sunaikinsianti. Bet 
gimdymo kontrolė neturi jokios 
įtakos asilų veislei: vienas jų 
gema'kas minuta. Ji tiek gaji 
ir didelė kad net pliki faktai 
jos nesunaikina. Aną dieną 
skaitau komunistų Vilnyje: 
“Lietuvoje dabar liaudies val
džia”.

Kada gi Lietuvos liaudis tą 
valdžią kūrė ?

VINCUKS jau sudrebėjo. Į 
tautininkų ir katalikų veiklą 
pasižiūrėjęs, Vilnies redakto
rius jau nesako “bergdžias dar
bas”, bet krūpteli: “Reikia sa
kyti, butų klaidinga tvirtinti

kad tqs pastangos visai veltui 
eina.” , i . '

Vincukas, turbut, pasiklausė 
Vilnies administratoriaus kiek 
jų skaitytojų šymet užsimokė
jo. ...

PUSTAPĖDlS Margutyje pa
stebi įdomią Lietuvių kalbos 
filologinę savybę: Jauną mer
gaitę, sako, vadinama pieme
naite; kiek paaugusią — leli
ja, rožyte, rūtele, bet kai ap- 
sivedus pasensta tai visi tą 
pačią esybę vadina ragana!

JAPONAS, į Ameriką pasi
žiūrėjęs, sako: “Butų gerai eiti 
obuolių vogti, bet bijau kad 
pasturgalis nenukentėtų...”

STALINAS, sakoma, labai 
mėgstąs kopūstus. Jurgis Dur- ■ 
nelis sako, butų gerai jei kurį 
rytą jais paspringtų.

KAPITALIZMO sistema ne
davė Karoliui Marksui duonos, 
bet davė laisvės parašyti Ko
munistų Manifestą ir Kapitalą.

Karolio Markso sistema Lie
tuvoje neduoda Lietuviui duo
nos, bet neduoda nei laisvės 
rašyti ką mano ir galvoja.

Kuri sistema, brolau, geres
nė?

MARGUČIO Pustapėdis ge
rai klausia:

Socialistai Smetonos neskai
to Lietuvos Prezidentu, nes jo 
seimas nerinkęs, bet, štai, sei
mas išrinko Jurgelionį SLA. 
organo redaktorium, bet “piju- 
šininkai” nuvertė. Tai, ar Ba
joras dabar gali vadintis tei
sėtu redaktorium ?

KRETOS salą pirma puolė 
Vokiečiai, o paskui Italai. Pir
ma didelis šuva, o paskui ir 
kalė.

APIE lakūną Lindberghą is
torija ar nepasakys: Vienusyk 
skrido kaip sakalas, bet vėliau 
nutupė kaip vabalas.

V.

SS

Visai ne! Mes naudojam Cleveland 
Railway Chartered Coaches į pikniką 
važiuot per eilę metų. Daug smagiau.

“All the fun in the world” is yours at Cedar Point, the 
largest vacation resort on the Great Lakes. Seven miles of 
sandy beach extends out into the blue waters of Lake Erie.

Hotel Breakers, with 1,000 comfortable, outside rooms, offers 
you restful relaxation. Moderate rates . .. excellent cuisine. 
Every popular outdoor and indoor sport and amusement await 
you, including fishing, boating, riding, tennis and golf. Special 
attraction . .. Ohio’s most beautiful summer ballroom. End
less fun for all the family, for a day or the entire summer.

Easy to reach, via U. S. Route 6, Ohio a, midway between Cleveland and 
Toledo. Rail or bus to Sandusky. Steamers from Cleveland and Detroit.

Ask for folder. CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE, SANDUSKY, O.
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Dienos Klausimais
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Gaso, Aliejaus,
Kreipkitės p 

Atliekam Automobiliu M 
WD0KITES MUSŲ LENGVU

•GELEŽINKELIAL Suv. Valstijose ir Kanadoje 
1940 m. pervežė 600 milijonų svarų sprogstamų medegų, 
bet neįvyko nei vieno nelaimingo atsitikimo. Tai buvo 
14-tas metas paeiliui geležinkelių istorijoje kad nuo to 
nežuvo nei vienas žmogus.

TIES DIENŲ PIRAMIDĖM
(V. Ališas)

Po audringos nakties, po klaikios darganos 
iLyg bedalio malda — graudus rytas.
Ak, bent jis su tavim po klevais parymos, 
Kaip našlaitis, į lietų išvytas.
Ir užsuko į čia tiek žavingų dienų, 
Tiek pro šičia kaž kur nukeliavo, 
Kad procesiją tą ir dabar vis menu, 
Menu skolintom lupom
Kam, viliodams mane, jas grąžint ketini? 
Nutekėjusi upė negryžta....
Aš žinau kad tie metai, tie metai keli 
Jau nusinešė mano jaunystę. “
Ilr tenai už ribos
Vos įžvelgt horizonte begali —
Tenai liko tarp miegančių palmių šalis, 
Pasigrobus gyvenimo dalį.

•DABAR, kalbant apie uždėjimą naujų taksų vi
siems Amerikos gyventojams, sukėlimui pinigų šalies 
ginklavimo reikalams, nekurtose valstijose prasideda 
bruzdėjimas ir reikalavimai kad valstijų valdžios ma
žintų taksus. Iki šiol, nuo depresijos dienų, kuomet bu
vo didelės armijos žmonių be darbų, politikieriai stip
rindami savo mašinas pridarė įvairių politiškų vietų, į 
jas prisodino daugybes bereikalingų žmonių, kurtuos 
valstijų, apskričių ir miestų žmonės turi šerti. Dauge
lį tų vietų panaikinant galės būti taksai sumažinti.

PAVASARIS RIMUOS 
(V. Ališas)

Pavasaris pumpure gimė. 
Sulos sklidina beržų tošis. 
Pridėsiu — ir vien tik del rimo: 
Lyg aušros, suaižėjo rožės. x 
Pailsęs zefyras sūpuoja 
Lizdelį pilkos raudongužės, 
Kuris su buities įstabiuoju 
Vyksmu tarp žiedų susigūžęs. 
Skubėdami kaž kur, kažin ko 
Sparnai prašmėžuoja pro šalį. 
Paskui skardžiai krūme surinka 
Laiminga dagilio patelė.
Tuo tarpu iš žiedo taurelės — 
Ak, rimui vistiek kokio žiedo — 
Sužvilgčiojęs šaltas lašelis 
Į dvelkiantį vėją nurieda.
Tą drungną žiedais padvelkimą 
Pajutę, net kvapą sulaikomi 
Pavasaris pumpure gimė 
Tai gims ir širdyj jisai —

& (
TO Mid 

SPECIALISM VEST 
Visokios Gėlės ir Vainikai 

Kirstos Gėlės — Griai 

HEnders

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

metinę duoklę musų pavergtos 
i — arba padaryti vienlai- 

kinę auką, kuri bus šautuvas, ar kulkosvaidis, ar kanuo- 
lė Lietuviams išmušti tuos nuožmius despotus iš savo 
Tėvynės, valandai atėjus!

Daugelyje musų kolonijų Amerikoje šios sukaktu
vės minima griežtais protestais prieš maskolių okupan
tus Lietuvos. Kurie Lietuviai negali dalyvauti tokiuose 
protesto mitinguose, jie privalo padaryti sau viršpami- 
nėtus pažadus, ir savo aukas siųsti Lietuvai Vaduoti Są
jungos Fondui, kuris šiomis dienomis įsteigtas kaipo 
bendras tautinės visuomenės fondas.

STEVE’S
6510 Wade
685 East

Hl-SPEED G/
Automobiliams ratams , 

Atdara nuo 7

THE BIG I
ICE CREAM HEAI 

7023 Superior Avenue 
SODAS - SUNDAES - 

DVIDEŠIMTS RŪŠIŲ IR SKONIŲ It

Smubriqui - Lengvi

IŠ TIKRŲ šaltinių patirta 
kad Lietuvos bolševikų parti
jos centro komitetas su komi
sarų taryba yra išleidęs slap
tą Įsakymą valstybinių Įstaigų 
kadrų skyrių viršininkams kad 
valdininkais Į Įstaigas pirmon 
eilėn butų priiminėjami žydai, 
o antroje eilėje 
tarpu Lietuviai laikomi bolše
vikiškai tvarkai nepatinkamais 
ir į atsakingas vietas Lietu
viai priimami tik įsitikinus jų 
visišku atsidavimu okupan
tams.

Pavasaris ėjo miškais, ežerais, žeme, 
debesimis ir erdvėmis.

Nepraėjo jis nepalikęs savo žymių.
Žaliuoja ir žieduose skęsta Kęstučio 

pilies sala. Ežere kitos salos ir salukės 
žaliuoja-rpirga, ir vilioja jaunuolius leis
tis valtimis į ežerą, plaukioti, vandravoti.

Atėjo Rasos-Saulės šventė, jaunimo 
tai]) laukiama Gėlių šventė. Visi sujudo, 
subruzdo, pralinksmėjo, ypač jaunimas. 
Pasipylė didis Galvės ežeras jaunaisiais, 
kurie valtis papuošę vainikais ir žaliomis 
beržų šakomis išsiirė į plačius ežero plo-' 
tus. Krykštavimas, dainavimai aidėjo vi
somis pusėmis, atsimušdami į miškų sienas 
aplink ežerą; jaunimo sveikinimaisi val
tims viena pro kitą prasilenkiant užėmė 
svarbią tos dienos apeigų dąlį; visas van
dens paviršius siubavo-margavo judančio
mis ir svyruojančiomis žiedų ir žalumynų 
puokštėmis.

Vienose valtyse irstėsi vaikinai, kito-l 
se mergaitės, su savo draugėmis palydovė
mis; kiekviena valtis lenktyniavo su kito
mis savo papuošimais.

Trakų pilies vyrai jaunuoliai, smarkus 
ir šaunus, savo valtimis išsivarė gana to- 
Ii nuo pilies, aplankė ne tik v ’ salų plo
tus, bet pasiekė ir tolimiausias e'z 'ro užuo
lankas, įdomumo traukiami, ko jleškoda- 
mi, daugiau pamatyti geisdami ir tikėda
mi, nes ta diena tik tam ir buvo.

Štai, tolokai į šiaurvakarius nuo pilies, 
Alpis su savo draugais pamatė link jų ar
tėjančią didoką valtį, kurios išpuošimas 
buvo gražiausias, kurioje sėdėjo penketas 
mergaičių. Dvi jų irė valtį, viena vado
vavo kelią, dvi šiaip Sau sėdėjo. Valtis, 
mergaičių rankom nesmarkiai varoma tin
giai slinko vandens paviršium. Jos ir ne
siskubino niekur, tik plaukiojo apsidairi- 
nėdamos.

Lėtai vandenį pjaudama mergelių val
ais slinko pro Alpio ir jų jaunų draugų val
tį. Taip pasitaikė kad toms valtims rei
kėjo viena pro kitą praeiti, pakliuvus sa- 
lukių tarpe. Pro mergelių šalį irdamiesi 
vyrai sulaikė savo irklus, kad prasilenki
mas užsitęstų kuoilgiausia, kad galėtų pri
sižiūrėti į pro šalį praplaukiančias links
mas mergaites. Mergaitės tačiau vaira
vo pirmyn, nerodydamos jokių žymių savo 
darbo sulėtinimo. Dvi valtys viena pro ki
tos šalį praslinko lėtučiai, kaip dvi gulbės 
tingiai plaukdamos-prasilenkdambs. Mer
ginų valtyje, po aukštu lanku, gėlėmis api
pintu, sėdėjo regimai prakilnesnė už kitas, 
viena mergaitė, kurion ir nukrypo Alpio

akys.... Tos kitos buvo, kaip jie supra
to, jos tarnaitės.

Ta mergaitė taip pat įbedė akis į Al- 
pį, kuris sėdėjo savo valties gale, paskirai 
nuo kitų draugų. Jiedu vienas kitą taip 
nepaleidžiamai akim pralydėjo kad to ap
sireiškimo neliko nepastebėję ir Alpio ir 
tos mergaitės palydovai ir palydovės.

Po vainiko lanku sėdinti mergaitė tu
rėjo savo glėbyje didelę puokštę gėlių. Jos 
palaidi, vėjo gyvai taršomi tamsdki plau
kai draikėsi po vainiku rūtų ir kitų žie
duotų gėlių paspausti. Jos veidas išrodė 
jam toks rimtas, skaidrus ir malonus, ir 
jos žvilgsnis ir vogtinai sudaryta šypsą 
taip buvo kerėjanti, kad norėjosi sulaiky
ti valtį, prislinkti artyn prie mergelių val
ties ir tą gražuolę nors kokiu žodeliu pra
kalbinti ....

Tačiau, nepažystamus užkabinti ne
buvo priimta, ir jeigu tiko tai tik kokį 
nors paviršutinį ištolo pasveikinantį žodį 
pasakyti, vieniems pro kitus prasilenkiant. 
Kiekviena valtis turėjo sau laisvai plūdu
riuoti neužkliudoma, ir štai jiedu vėl vie
nas kitam iš akių dingo. Ar pasveikino 
Alpis nors vienu žodžiu tos valties kelei
ves? Ne, jis nepajiegė žodžio iš savo lu
pų išspausti kai jo akys paregėjo tą kurią 
taip netikėtai jam ežeras atnešė.

Alpiui tas matytas veidas buvo lyg 
saulė naujai jam patekėjus; visas dangus 
jam pasidarė giedresnis; vandens pavir
šius prablizgo skaisčiau, ir naujos jiegos 
jame užgimė. Nenorėdamas nuduoti sa
vo draugams kad liko tos mergaitės suža
vėtas, jis neklausė jų kas ji tokia.... Juk 
jie taip prasilenkia jau kelintą valtį, ku
riose buvo pilna mergaičių, linksmai dai
nuojančių, į juos žiūrinčių.... ir jas kiti 
vaikinai taip pat pakalbint norėjo....

Artėjo vakaras, kurio jaunieji laukė. 
Tai buvo ta iškilmių naktis, kuri krikščio- 
nybei į Lietuvą atėjus tapo paversta Joni
nių naktimi.

Dar Alpis nei nežinojo kas toliau tą 
dieną dėsis, tačiau jo draugai pasuko jų 
valtį į tą pusę kur reikėjo — link vienos 
didokos salos Galvės ežere, prie kurios su
plaukė desėtkai valčių ir šimtai jaunimo 
— vaikinų ir mergelių.

Tai naktis kurios metu, per pat vidur
naktį, kaip seni Lietuvių padavimai sako, 
laimingieji gali matyti paparčio žiedą pra- 
žydint, o tie kurie tą žiedą gauna pamaty
ti įgauna daugiau išminties.-

Alpis, kuriam ši šventė buvo mažai ži
noma, vos iš jaunų, dienų šiek-tiek atme
nama, dabar visu susikaupimu ja įdoma
vo, nes jis jau buvo paliestas paslapties — 
meilės paslapties, kuriai iškaiškinimo ėmė 
pradėjo. Girdėdamas savo 
bant ąpie tos nakties iškilmę 
ginimą toje saloje, paparčio žiedo jieško- 
jimą per pat vidurnaktį, norėjo patekti į 
tą salą kuogreičiau — bet savotišku slap
tu troškimu: jam rūpėjo ten rasti tą jo 
matytą mergaitę, nes iš savo draugų pa
tyrė kad ten susirenka vaikinai ir mergai
tės išvien.... Jis jau įsitikino kad ji ten 
bus, nes juk tai jaunimo vakaras, ir ta sa
la jaunųjų sueigos vieta. Kitaip ir negali 
būti — ji su savo draugėmis ten pribus!

Taip ir atsitiko. Sala prigužėjo jau
nimo. Plito, aidėjo didžiausis klegesys, 
juokai, kalbos apie paparčio žiedą ir kitus 
tos nakties burtus, 
turi sukrovę laužą 
čiau atvykę nuvilko, sunešė, sukrovė sau
sas šakas ir medelius — nes be laužo ne 
šventė.

Pradėjus temti, visi rinkosi aplinkui 
laužą, vyrai laikydamiesi vienoje pusėje, 
mergaitės kitoje.

Ar yra čia ta Alpio išsvajota mergai
tė ir kaip jis ją vakaro metu pažins?....

Aukštas būdamas, dar stengėsi aukš
tėliau stoti, per kitų galvas stiebėsi, dai
rėsi, žiurėjo į mergaičių pusę, tarp virš 
šimto mergaičių veidų norėjo surasti vieną 
veidelį kuris jo akyse pasiliko.... Ne
kantriai jis malėsi tarp kitų vyrų, perei
damas iš vieno eilės galo į kitą, vis jieško- 
damas, jieškodamas....

(Bus daugiau)

susilauktų duosnesnės paramos 
visuomenėje negu ikšiolei.

Gal Reiktų šalčiau?
Chicagoje įvyko kelių įžy

mesnių Lietuvių ir Lenkų su
sirinkimas pasikalbėti abiejų 
tautų reikalais. Musų spaudo
je karštai del to pasišokta ir 
pasišvaistyta “Liublinos 
jos” priekaištais.

Apie Lietuvių ir Lenkų 
sitarimus, gali būti, reiktų 
čiau kalbėti, šiądien daugeliui 
aišku kokia Europa bus po ka
ro: ji nebus tas viena su kita 
mažų tautų besiergeliuojąs rez
ginys, kurį Versalio sutartis 
sudarė. Politinę laisvę pasi
tikrinusios, Europos tautos pri
valės tą laisvę pažaboti tinką- 
mesniam ir sveiko proto reika
lavimams atsakančiam ekono
miniam sutvarkymui. Tuo at
žvilgiu daug kalbama apie “re
gionai}” Europos pertvarkymą.

Tokiu .budu, per grabę ne
peršokus nereikia šaukti “op!” 
Reikia pasitarimų daryti ir jais 
naudotis didesnei Lietuvos nau
dai. Mes šalininkai bendradar
biavimo su Latviais ir Estais: 
Nėra abejojimo, kitaip daly
kams persitvarkius Lietuva 
Europoje bus bendradarbė net 
Lenkijos, Rusijos ir Vokietijos. 
Kitaip, Europą valdys arba su
irutė, arba diktatorius.

DIRŽELIO 15-ta — metines sukaktuvės 
u tragingo patekimo raudonų Maskvos 
pocijon — privalo sužadinti kiekvienam 
sibjaurėjimą tokia valdžios sistema kuri veidmainingai 
skelbia “laisves”, “lygybes”, bet kuri visu žiaurumu pa
mina silpnesnes už save šalis;*pasmerkimą tokių valdo
vų kurie po priedanga “apsaugos” mažoms tautoms at
nešė joms pražūtį, naikinimą, o gyviems skurdą, kalėji
mą ir vergiją.

Kiekvienas Lietuvis privalo tikėti kad ta despotiška 
verguvė Užmesta musų tautai yra tik laikinas apsireiški
mas — kad visa ta sistema žlugs su baisiu trenksmu ir 
subiręs į dulkes. Ji nėra nuolatinė, ji yra tik įkaitusio 
proto išdava, palaikoma ugnimi ir kardu.

Kiekvieno Lietuvio priderystė yra užsidėti sau ko
kią nors mėnesinę, 
Tėvynės Lietuvos vadavimui

Lietuviška Knyga 
Amerikoje

žymus Lietuvos rašytojas, 
dabai' mokytojaująs Lietuvių 
Marianapolio Kolegijoje, aną. 
dieną pareiškė turįs apysakų 
ir novelių rinkinį, kurį jau ga
lėtų spaudai duoti jei rastųsi 
leidėjas.

Lietuvių Katalikų 
jos kongrese, Ru’gp. 
skaityta referatas 
kos knygos leidimo 
Amerikoje”.

Tokiu budu, knygų leidimo 
klausimas pribrendęs ir risti
nas. Kaip ir kuriuo budu — 
priklausys nuo kiek Lietuviš
kos knygos mėgėjų mes Ame
rikoje turime. Gal teks du bu
dai pavartoti: 1) telkti narius- 
prenumeratorius į Tėvynės My
lėtojų Draugijos tipo organi
zacijas, ir 2) sudaryti būrelį 
pasiturinčių Lietuvių norinčių 
knygų leidimą finansuoti, iki 
įdėti kaštai sugryš.

Butų gerai kad TMD. pasi
imtų uždavinį sukelti finansų 
(reikėtų gal apie $2,000) išlei
sti Lietuvos Istorijos pirmą to
mą, kurį turi paruošęs Lietu
vos Pasiuntinys Prancūzijai, p. 
Klimas. Iš aprašymo aišku, 
autorius išsamiai musų seno
vės istorijos laikotarpį apėmęs. 
Pasistačius užbrėžtą tikslą — 
eisti tam tikrą, visiems skel

biamą knygą, TMD., gali būti,

PAŠALINTAS Tėvynės redaktorius Kl. Jurgelionis iš- 
1 leido savo pažadėtą Tėvynės Balsą, kuriame savo 
įžanginiame straipsnyje pasisako jog tęs savo pradėtą 
darbą — savo pažiūrą į gyvenimą, ir savo kovą prieš 
dabar valdančią kliką Susivienijime Lietuvių Ameriko
je, kuri jį iš Tėvynės redakcijos neteisėtai išstūmė.

Jurgelionis, straipsnyje “Piktam Vėjui Pučiant”, iš
dėsto visas aplinkybes kuriomis pateko į Tėvynės redak
torius, kas įrodo visą Grigaičio, socialistų vado, skyma- 
vimą, politikavimus ir sauvališką vedimą SLA. valdy
mo politikos, savo ir tos klikos geriausiems interesams.

Reikia pripažinti kad šis Jurgelionio laikraštis žy
miai prisidės prie atliuosavimo Susivienijimo iš tos kli
kos glėbio, kuri organizaciją valdydama taip “nuvaldė” 
kad pagaliau pradėjo griebtis visokių “ekonomijų”, bet 
ir jas iš kito galo ėmė vykdyti, kaip Jurgelionis nurodo.

- Bagočiaus-Viniko-Grigaičio-Gugio klika reikia šluo
ti laukan iš Susivienijimo, jei norima ta musų organi
zacija palaikyti ilgiau ir gauti daugiau nartų.

Tautinė srovė, rimtai žiūrėdama į SLA. ateitį, tu
ri progą atgrąžinti organzaciją į tas rankas kurioms 
Susivienijimas priklausė, dabar, kada atėjo laikas šluo
ti sauvališką ir savanaudę kliką iš SLA. vadovybės.

Reikia tik rimtų, padorių, visuomenei ir organiza
cijai dirbti norinčių ir mokančių asmenų sąrašą suda
ryti ir eiti prie tikslo rimtai.

ELSIE Kll 
fa M metą patyrimo. N< 

JUS VISIEMS REIKALAI 
Naujagimiams Vestu* 

laikai Vestuvėms. Gėlės 

l®0 Carnegie Ave.
Si ra automobiliais.

Atdara Vakarais. Sekmi

'PAUTINĖ Amerikos Lietuvių visuomenė pagaliau sto- 
* jo į rimtą ir platų Lietuvos Nepriklausomybės va

davimo darbą. Šiame Dirvos numeryje ant 1-mo pusla
pio telpa pranešimas apie to darbo pradžią, kuri parem
ta ne vien žodžiais, ne tik gerais norais bet ir gausia su
ma pinigų ir visų tautinių jiegų sukonsolidavimu.

Iki šiol paskirai ėjęs veikimas tautinėje srovėje bu
vo tik pasiruošimas šiam didžiam darbui, kuris įkūnytas 
Tabor Farmoje, Sodus, Mich., musų žymaus tautinio 
darbuotojo, Juozo J. Bačiuno, vasariniame rezorte.

Tautinių /veikėjų suvažiavimas, įvykęs tenai Birže
lio 7-8 dd., užgyrė Chicagoje įsteigtą Lietuvai Gelbėti 
Tautinį Fondą. Patyrė kad tas fondas imasi organizuo
ti Lietuvai draugus Amerikiečių tarpe, ir kad tam dar
bui — propagandai ir vajui 
apie $5,000.

Įsteigta Lietuvai Vaduoti Sąjunga, ir ten pat 
ferenęįjps dalyviai sųd.ejo apie $2,300.00.

ši Šąjunga'^rzFondas veiks greta vienas kito, 
tuvos ir Lietuvių tautos geriausiems interesams, 
darbo planus ir pastangas taikydami prie Lietuvos 
publikos Prezidento Antano Smetonos darbo už atsta
tymą Lietuvos nepriklausomybės.

Kolonijų komitetai kurie turi savo ižduose pinigų 
Lietuvos gelbėjimo ir pabėgėlių šelpimo reikalams ir ne
žinojo kur juos siųsti, arba nepasitikėjo kitiems fon
dams, dabar gali susirašyti su Lietuvai Gelbėti Tautiniu 
Fondu ir Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir gaus platesnių in
formacijų apie visus šių organizacijų tikslus.

Rašykite: Mr. Anthony A. Olis, L. V. Sąjungos 
Pirmininkas, 134 N. LaSalle Street, Chicago, Ill.

DELLA C.
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisn

reikale VEŽIMAI L

Alpis ir Varytė
v

ĮZAUNO pilies nelaimė paliko Trakus ir 
Vilnių susirūpinime — nes kryžiuočiai 

pašalino sau iš kelio galingą pilį, ir gali, 
vėl susistiprinę, pulti Trakus arba Vilnių, 
arba abudu, krikščioniškoji Europa, ga
vus gandus apie Kauno pilies sunaikini
mą, noriai teiks ordinui daugiau paramos 
sunaikinti paskutinius pagonų stipriau
sius lizdus.

Galvojo visi, galvojo ir Alpis. I-r štai 
ką jis, įsidrąsinęs, Kęstučiui pasiūlė:

— Kunigaikšti, privalėtume, nieko ne
laukiant, statydinti naują pilį, ten tarpu- 
šakyje kur Nevėžis suteka į Nemuną, pa
stojimui kelio Vokiečiams gilyn į Lietuvą 
veržtis, iki Kauno pilis bus vėl atstatyta, 
didesnė ir galingesnė.

Šis sumanymas kunigaikščiui patiko, 
bet jis neduodamas suprasti savo jaunam 
patarėjui kad jo pasiūlymą tuoj priima, 
prabilo:

— Pagalvosim apie tai, pagalvosim....
Betgi daug galvoti nereikėjo. Kęs

tutis tik norėjo tą mintį patiekti Algirdui, 
ir tuoj bus imamasi darbo.

Algirdas buvo išvykęs iš Vilniaus į 
Smolenską, taigi Kęstutis nekantriai lau
kė iki jis sugryš, ir ruošėsi skubėti į Vil
nių apkalbėti pilių statymo ir atstatymo 
reikalą.

DIDELIS PIKNIKĄ
Rengia Lietuvių Moterų 

NEUROS FARMOJ - 
žinomoje vietoje — patogioj 

Dovanos prie įžangos tikieto.
Bus visokių gėrimu 

įžanga 20c.
..................................... ...

George J. MafowiU, 
. Chief of Police.

Yra daug skirtingų nuomo- 
nių apie trafiko įstatymus ar Ga Jingi ar n, Dau^ j} 
tik kad yra perdaug įstatymų 
važiuojantiems, kad liergnez- B į 
tai jie 'vykdomi ir kad traukui ko 
butų taip pat gera be daugu- 
mo tų suvaržymų. Vienas mo- •"* 
turistas, kuris atsižymėjo re- 
kordu saugaus ir sumanaus va- jTC 
jiūjimo, kitaip j tai žiuri. Jo ias 
nuomone, trafiko įstatymai pa- sos 
nšyti kaipo taisyklės tvarkęs- “ 
nių) naudojimui musų gatvių [į 
ir ft. šį būdą pripratinti ied 

važinėjimąsi reikalinga jut 
paremti sistema pabaudų kad Ul 
taisyklių butų prisilaikoma.

Kita rimta problema moder- Ca 
niškame trafike yra tai išvys-ta’ 
lyti atsakomybę už pėkščiųjų ju 
apsauga ir apribojimas moto- gtc 
ristų teisių. Kiekvienas žino tyc 
kaip pėkščias Įmogus neapgal- m 
volai išstato savo gyvastį pa- 
rojun ir kad nuo motoristo 
priklauso išvengimas nelaimės.

Tikima kad vykdymas drau
dimo pėkstiems skerečiotis per mi 
gatves nepaskirtose vietose iš- tų 
mokins ir pėksčiuosius daugiau cit 
apsisaugoti gatvėse. nii

-'.'.'A
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OHIO BELL RUOŠIA
SI NETIKĖTIEMS 

ĮVYKIAMS

PYTHIAS AKRON, OHIO
\ ______

ft

55 Metus Patyrus Valgių Gaminime, Naudoja 
Pirmu kartu Spaudoje, Paduotus Receptus

CIRCLE THEATRE

Tos kitos buvo, kaip jie 
arnaitės.
nergaitė taip pat įbedė akis Į 
i sėdėjo savo valties gale, _ 
į draugų. Jiedu vienas kitą t 
žiamai akim pralydėjo kad to 
io neliko nepastebėję ir Alpio 
raitės palydovai ir palydovės, 
zainiko lanku sėdinti mergaitė 
j glėbyje didelę puokštę gėlių, 
vėjo gyvai taršomi tamsdki 
kėši po vainiku rūtų ir .kitų 
Bliu paspausti. Jos veidas 
s rinitas, skaidrus ir malonus, 
rsnis ir vogtinai sudaryta s' 
o kerėjanti, kad norėjosi s 
prislinkti artyn prie mergelių 
į gražuolę nors kokiu žodeliu

au, nepažystamus užkabinti 
imta, ir jeigu tiko tai tik 
iršutinį ištolo pasveikinantį 
vieniems pro kitus prasilenki 

a valtis turėjo sau laisvai pi 
užkliudoma, ir štai jiedu vėl ii 
n iš akių dingo. Ar pasveiki 
rs vienu žodžiu tos valties keli 
;, jis nepajiegė žodžio iš savo 
isti kai jo akys paregėjo tą kai 
ketai jam ežeras atnešė.
ii tas matytas veidas buvo į 
įjai jam patekėjus; visas dan 
darė giedresnis; vandens pat 
dizgo skaisčiau, ir naujos ji 
;imė. Nenorėdamas nuduoti 
ams kad liko tos mergaitės 
neklausė jų kas ji tokia.... 
irasilenkia jau kelintą valtį, 
o pilna mergaičių, linksmai (k 
, į juos žiūrinčių.... ir jas" 
aip pat pakalbint norėjo...

o vakaras, kurio jaunieji K 
ta iškilmių naktis, kuri kri 
etuvą atėjus tapo paversta J 
iii. - i
Upis nei nežinojo kas toliau
s, tačiau jo draugai pasuko j 
pusę kur reikėjo — link vi 
los Galvės ežere, prie kurios 
lėtkai valčių ir šimtai jauni 
ir mergelių,

ktis kurios metu, per pat vi 
> seni Lietuvių padavimai 
gali matyti paparčio žiedą 

ie kurie tą žiedą gauna pama 
langiau išminties.-
kuriam ši šventė buvo mažai i 
iš jaunų dienų šiek-tiek a 
ar visu susikaupimu ja įdo 
jau buvo paliestas paslapties 
apties, kuriai iškaiškiriimo ė 
Girdėdamas savo draugus 
os nakties iškilmę — laužo 
i saloje, paparčio žiedo ji 
at vidurnaktį, norėjo patekti 
greičiau — bet savotišku 
.i: jam rūpėjo ten rasti tą j 
■gaitę, nes iš savo draugų p> 
n susirenka vaikinai ir mergai 
.. Jis jau įsitikino kad ji ta 

: tai jaunimo vakaras, ir ta si 
sueigos vieta. Kitaip k n 
.1 savo draugėmis ten pribus!
atsitiko. Sala prigužėjo jat 

o, aidėjo didžiausis klegesy: 
os apie paparčio žiedą ir kito 
burtus. Vaikinai jau gatavi 
į laužą — artimiausieji ante 
nuvilko, sunešė, sukrovė sau 
medelius — nes be laužo s

s temti, visi rinkosi aplinka 
laikydamiesi vienoje pusėjt 

itoje.
čia ta Alpio išsvajota mergai 
s jų vakaro metu pažins?.- 
būdamas, dar stengėsi auk 

per kitų galvas stiebėsi, dai 
į mergaičių pusę, tarp viii 

ičių veidų norėjo surasti vien? 
i jo akyse pasiliko.... Nt 
malėsi tarp kitų vyrų, pere.’- 
no eilės galo į kitą, vis jiėšk 
odamas.

(Bus daugiau)

TRAFIKO ĮSTATAI
J . ---------

George J. Matowitz, 
Chief of Police.

Yra daug skirtingų nuomo
nių apie trafiko įstatymus ar 
jie reikalingi ar ne. Daugelis 

;tik kad yra perdaug įstatymų 
važiuojantiems, kadi pergriež- 
tai jie vykdomi ir kad trafikui 
butų taip pat gera be daugu
mo tų suvaržymų. Vienas mo
toristas, kuris atsižymėjo 
kordu saugaus ir sumanaus 
žinėjimo, kitaip j tai žiuri. Jo 
nuomone, trafiko įstatymai pa
rašyti kaipo taisyklės tvarkes
niam naudojimui musų gatvių 
ir kelių, šį būdą pripratinti 
gerą važinėjimąsi reikalinga 
paremti sistema pabaudų kad 
taisyklių butų prisilaikoma.

Kita rimta problema moder
niškame trafike yra tai išvys
tyti atsakomybę už pėkščiųjų 
apsaugą ir apribojimas moto
ristų teisių. Kiekvienas žino 
kaip pėkščias žmogus neapgal
votai išstato savo gyvastį pa- 
vojun ir kad nuo motoristo 
priklauso išvengimas nelaimės.

Tikima kad vykdymas drau
dimo pėkstiems skerečiotis per 
gatves nepaskirtose vietose iš
mokins ir pėksčiuosius daugiau 
apsisaugoti gatvėse.

re-
va-

gynimo projektai kurie rei- 
elektros jiegos tam tikruo-

Šalies 
kalauja 
se valstijos punktuose kur jiegos 
sutrukdymas galėtų rimtai apsun
kinti telefono patarnavimą, pradėta 
sužiūrėti, kaip skelbia The Ohio 
Bell Telephone Company.

Generatoriai varomi Diesel inži- 
nų bus įdedami arba jau įdėti dau
gelyje kompanijos pastatų. Jie bus 
naudojami netikėtuose atsitikimuo
se kokie galėtų ištikti jeigu iš lau
ko gaunama komercinė elektros jie- 
ga kurią Ohio Bell naudaja staiga 
butų sulaikyta ar nutraukta.

Šios netikėtiems prietikiams tai
komos Diesel varomos sistemos jau 
įvestos Columbus ir Springfield tū
las laikas atgal ir didžiausia iš vi
sos grupės tapo tik šiomis dieno
mis įdėta Ohio Bell vyriausiuose 
pastatuose Clevelande. Kita dide
le grupė yra baigimo laipsnyje To
ledo ir be to įrengiama kitos nau
juose pastatuose Steubenville ir 
Middletown. Akron ir Youngstown 
stotys bus tuoj tomis sistemomis 
aprūpintos. Dayton, Zanesville ir 
Canton įtaisyta gasolinu varomi 
tam reikalingi įrengimai.

Dar daugiau Diesel vienetų bus 
įtaisyta 11 Cleveland© centralinių 
stočių pastatuose. Mažosiose sto- 
tyose bus pritaikyta kilojami apa
ratai kurie galimi bris pastatyti į 
darbą kiekviename atsitikime palai
kymui telefonų veikmės.

•'OHIO valstija uždraudė ko
munistams dėti savo kandida
tų sąrašą balsavimams sekan
čio rudens įvairių miestų valdi
ninkų rinkimuose.

DIDELIS PIKNIKAS BIRŽELIO 22
Rengia Lietuvių Moterų Atjautos Klubas

NEUROS FARMOJ — N. Brunswick, O.
žinomoje vietoje — patogioj Clevelandui ir

Dovanos prie įžangos tikieto. Pradžia 11
Bus visokių gėrimų ir užkandžių.

Įžanga 20c. Kviečia

Akronui 
vai. dieną.

Komitetas
TT

THE BIG DIPPER
ICE CREAM HEADQUARTERS

7023 Superior Avenue Prie Addison Rd. 
SODAS — SUNDAES — MALTED MILKS 

DVIDEŠIMTS RŪŠIŲ IR SKONIŲ ICE CREAM IR SHERBETS.

SAndvvičiai — Lengvi Užkandžiai

WESTMAN & GETZ, INC.
5923 Euclid Avenue 

SPECIALISTAI VESTUVIŲ BEKETAMS 
Visokios Gėlės ir Vainikai ir Kryžiai Laidotuvėms 

Kirstos Gėlės — Coi'sages —
HEnderson 2422.

Gėles Puoduose

STUDNEYS GULF STATION
Superior ir kampas E. 66th Street

Gaso, Aliejaus, Lubrikacijos, Tires
Kreipkitės pas savo kaimyną

Atliekam Automobilių Mazgojimo, Simonizing Darbus
NAUDOKITĖS MUSŲ LENGVU IŠSIMOKĖJIMU UŽ KARO DARBUS.

6510 Wade Park Avenue 
685 East 185th Street 

HI-SPEED GASOLINE & OIL
Automobiliams ratams gumai ir kitokį reikmenys. 

Atdara nuo 7 ryto iki 9 vakare.

ELSIE KIRCHNER
Virš 20 metų patyrimo. Neturi bendro su kitomis firmomis.

GĖLĖS VISIEMS REIKALAMS — VESTUVĖMS BUKETAI
Naujagimiams Vestuvėms Ant Stalo Puotoms

Vainikai Vestuvėms. Gėlės Pasiunčiamos Telegramų visur.
10520 Carnegie Ave. CEdar 5700

Patogu su automobiliais. Jei neatsiliepia, YEllowstone 6145.
Atdara Vakarais. Sekmadieniais ir šventadieniais.

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

I

4Mi**I*******^********I**l*rI**4’**i******'*4*********'*I***-**********I******'**********^********I<******************************************’******l**l’^

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

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

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

4
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LIETUVIŠKA UŽEIGA 
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Vcrbyla ir A. Ciutel?
savininkai.

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.

Cafe & Restaurant
LIQUOR WINE BEER
Vieta kurZ sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės

DIDŽIAUSIA

Stogams, Sienoms 
Nedegu ir Maliavų 

PARDUOTUVĖ

E. Višnelienė su dukteria 
Ona lankėsi Clevelande, jos da
lyvavo savo sesers Gubeliaus- 
kienės dukters varduvių dieno
je surengtame pokilyje, kur su 
kitais gražiai praleido laiką.

Dekoracijos dienoje, Gegu
žės 30, Akrone lankėsi buvus 
Akronietė, -Ona Bartkienė, iš 
Clevelande. Ji papuošė gėlė
mis savo buvusio vyro K. Bart
kaus kapą ir atlankė nekurtuos 
savo draugus, J. Jonuškus, J. 
Sebestinus ir L. Lipinskus.

Taip pat per tas šventes at
silankė iš kariuomenės Antano 
ir Veronikos Rudžių žentas, iš 
Mississippi valstijos. Paviešė
jęs porą dienų gryžo atgal.

Pas J. Pulkus lankėsi iš Cle- 
velando jo žmonos sėsuo Kaz
lauskienė su savo vyru And
rium, sunum ir dukteria, ir se
suo Malonienė su savo vyru ir 
dukteria Stella, žinoma daini
ninke. Taip pat dalyvavo tre
čios jų sesers sūnūs su savo 
žmona.

Kareivis Antanas Palionis 
trumpai paviešėjęs pas savo 
tėvus išvažiavo atgal tarnybon. 
Jis prisilaiko stovykloje Virgi
nia valstijoj. Kalnas.

Presents “POT OF GOLD”
The Circle Theatre, 10210 

Euclid avė., vienas iš didesnių 
išmiesčio teatrų, gražiai ir pa
togiai įrengtas, pradeda rody
ti įdomią filmą, “Pot of Gold”, 
Hollywood product ją su milži
niška daugyve vaidintojų; vei
kalas apima puikias dainas.

Vaidinime dalyvauja James 
Stewart, Paulette Goddard, Ho
race Heidt, Charles Winniger 
ir eilė kitų. Veikalas yra juo
kingas, pavadintas taip del to 
kad einasi apie turtingą dėdę, 
kurio pinigus norima pačiupti.

CLEVELANDE

TIRES TAISYMAS
Mieius _ _ Gasolinas

25 vagonai stogams medegų 
pasirinkimui įvairių stilių ir 
spalvų. Musų pirkimas di
deliais kiekiais leidžia par
duot ŽEMOMIS KAINOMIS

GERA STOGAMS MEDEGA 
Geriausia ką pinigas pirks 

Asphalt Strip Shingles 
Hexagon 3.50 už 100 ketv. pėdų. 
3-in-l—12 colių pločio 
Stoi’os 4.60 už 100 ketv. pėdų

ROLIAI STOGAMS
PLONI 
VIDUTINIAI 
STORI 
DIAMOND POINT

Taipgi turim daugybę
šies Dirbtuvės padarinių, 
pirmos rūšies.

HEXAGON SHINGLES 
2.75 už 100 ketv.

3-in-l—12 colių storos 
3.60 už

Ekstra stori slate

TIESTI
.80
.95

1.10
2.20

antros ru-
nevisai

pėdų

100 ketv. 
roll,

90 svarų ir virš, 1.30 
Taipgi plytų pavidalo šaliniai, 

išrodo kaip plytos,
1.75 už 100 ketv. pėdų

STOGAMS COATING
5 gal. dėžė 95c.

PLASTIC CEMENTAS
svarų dėžė 55c
svarų dėžė 1.60

VIELINĖS TVOROS 
pėdų, 48 colių aukščio, stora 

gauze galvanizuota vielų tvora
ir 10 ketv. 7 pėdų aukščio nepu- 
vanti maliavoti svoroms stulpai 
VISKAS tiktai už §10.95 su šiuo 

SKELBIMU.

pėdų

rolis

10
50

100 
9”

DIDŽIOSIOS KOPĖČIOS
20
24
28
32

40

6.20
7.45
8.65
9.90

11.15
12.40

pėdų 
pėdų 
pėdų 
pėdų 
pėdų
pėdų

SPECIALIS PRANEŠIMAS
NAMŲ SAVININKAMS

Mes finansuojam darbą ir me- 
degą išsimokėjimui tik po SC 
mėnesiui.

PASKUTINIAI LIKUČIAI 
Geros rūšies deck enamel — 
Pilkos spalvos §1.39 gal.

VIDAUS IR IŠLAUKINĖS
DURYS nuo 2.25 aukštyn 
COMBINITION DURŲ kabios 

taip pat palyginamai žemos.

ATSINEŠK ši SKELBIMĄ. 
Gausi papigininią perkamų 

namui reikmenų.

SIDNEY COHEN
Didysis sandėlis 

1808 E. 55 STREET 
LAKEWOOD—18701 Detroit 

YOUNGSTOWN 
237 E. Front St.

Jei reikia auto tires taisyti 
matykit mane. Taipgi geras 
gasolinas ir visokį Sinclair 
produktai. (35)

Rob Harwood Service
8125 Hough Avenue

MOTERIM, VYRAM
Dėvėjimo Reikmenys

Atidarėm kojinių parduotu
vę vyriškų, vaikams ir mo
terims kojiniu (pančiakų). 
Didelis pasirinkimas, (28)

Holmes Hosiery Shoppe
. . 8130 Wade Park Ave.

Jei manot kad esat “persenos iš
mokti naujų dalykų”, privalot pasi
mokyti iš Mrs. Orrie Filiere, 2646 
Milton road, University Heights— 
senutės apie 70 metų amžiaus—ku
ri po nakčiai pakeitė savo valgio 
gaminimo papročius naudotus per 
55 metus.

Mrs. Filiere mėgo gaminti valgį 
nuo 15 metų mergaitės, bet kadan
gi ji gyveno ukėje, jos visas pir
mesnis gaminimo patyrimas buvo 
su kūrenamais pečiais.

Apie metas laiko atgal ji persikė
lė gyventi mieste, ji pradėjo naudo
ti elektrišką pečių—ir dabar džiau
giasi galėdama juomi gamint valg.į 

Pirmoje vietoje, sako ji, kuomet 
ką nors kepa, nereikia jai imti iš
bandyti karštį, nes žino kad elek
triško pečiaus temperatūra visada 
yra vienodą ir tikra, ir viskas ką 
ji moka paruošti iš savo senų val-

ki-1 gių receptų išeina geriau negu 
tadUs. Ji be to pradėjo naudoti ir 
naujus valgių gaminimo receptus, 
kuomet patyrė kad elektrišku pe
čium daugelis valgių galima paga
minti vienu kartu.

Nereikia jai daugiau šveisti ap
degusius, aprūkusius puodus, nes 
elektriškas pečius ta neturi. Ji sa
ko daabr norėtų kad buųt galėjus 
turėti elektrišką pečių eilė metų at-

i gal.

MONUMENTAI
Prieinama kaina padirbami 

visokioms kapinėms.
James Broggini & Bros.

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

HIPPODROME

NAUDOTI TIRES 1$ 
ir aukščiau, z

Tires Batteries
AcessoriesVulcanizing

Visoks automobilitams 
patarnavimas.

Kainos prieinamos.

FREDDY’S Tire Shop
6907 St. Clair Ave.

HE. 8077 (35)

NAMŲ PARDAVĖJAS
Mes dabar parduodam na

mus vaikams tų tėvų kuriems 
pardavėm 35 metai atgal. Mes 
Mes pardavėme namų Lietu
viams daugiau negu kiti visi 
Real Estate pardavėjai Cleve- 
lande sudėjus į vieną.

McKENNA
1383 East 55th Street

HE_ 5282 HU. 4285

“In The Navy”
Didelis visuotinas pamėgimas šio 

veikalo Hippodrome Theatre, kuria
me vaidina Bud Abbott, Lou Cos
tello ir Dick Powell, privertė palik
ti tų filmą ilgesniam laiku ir ji bus 
rodoma iki Birželio 21 d.

Dalykas apima karo laivyną Pa- 
cifiko pakraštyje, ir veikale ineina 
Claire Dodd su savo romansu. Ji 
vaidina reporterį, kuri vaikosi Diek 
Powell, radio dainininką, kuris įsto
ja į Dėdės Šamo karo laivyną.

Daugelis šio veikalo vaizdų dary
ta tiesiog U. S. Laivyno Lavinimo 
Stotyje prie San Diego. Veikale 
ineina ir Drew seserys, žymios dai
nininkės.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

I

EI

THE AETNA LUMBER COMPANY
5327 St. Clair Ave.

HE. 6843
MI. 1185 3674 E. 93rd St.

GARAžIŲ BUDAVOTOJAI
Atliekame visokį Taisymo

Nereikalinga jokio įmokėjimo išanksto. 
Išsimokėjimas nuo 1 iki 3 metų.

F. H. A. FINANSAVIMAS
Mes parduodam nauja ir naudotą medį.

Darbą, apie Namus

KAIP ĮGYT! VASARINIS PATOGUMAS
ĮSIGYKIT SAU LANGINĮ FANĄ — Kar
tą panaudoję Langinį Fandą namuose arba 
savo ofise, jus sakysit kodėl neįsigijo! jį 
anksčiau! Šis Langinis Fanas prašalina 
dušnų, negyvą orą ir įtraukia tyrą, gaivi
nantį orą iš lauko!

NAUDOKIT KAMBARIO VĖDINTOJĄ — 
Kambario Vėdintojas jūsų namuose arba 
ofise suteiks jums tikrą vasaros patogumą. 
Jisai atvėsina jūsų kvėpuojamą orą iki rei
kalingos temperatūros, prašalina perviršį 
drėgnumo, perkošia dulkes, nešvarumą ir 
perus. Jis cirkuliuoja dirbtiną orą!

Naudojamas miegkambaryje naktį, jisai 
greitai sumažina temperatūrą apie 10 laip
snių! Diena ir naktį, kilnojamas Langinis 
Fanas reiškia patogų pasilsį. Jis pritaiko
mas prie bent kurio lango. Jis kaštuoja 
mažai įsigijimui ir nebrangiai atsieina jo 
operavimas.

Jis palaiko tyrą ir gerą orą darbe ir prie 
žaidimo. Jis palaiko sveikatą. Duoda pa
galbą nuo dusulio ir nosių apgulimo. Leng
vai įtaisomas bent kambaryje, taigi Kam
bario Vėdintoją turint nereikia atidaryti 
langų ir durų karstome ore—tuomi nelei
džiama ineiti nešvarumas ir garsai iš lauko.

Conditioning ir ventiliacijosInformacijai apie Window Fans, Vasarinius Air
prietaisus—be jokių sąlygų iš jūsų pusės — gausit kreipda miešti PRospect 5522
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Telefonas: ENdicott 1378

DENTISTAS
Dabar laikas susitaisyti dantis.
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LUCAS BEVERAGE CO
- — vv gUlllJ Utį i —

i; tad tįsos pastan-.. . ENdicott 2540 VoRengia

ros nSekm. Biržolio-Juno 15 We hope you will phone us often”.
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DRY CLEANING
DYKAIį

THE KRAKR & REICH CO

Ohio, 
dola-

are bleeding under bolshevik 
and that they want to be

Grigienė, 
Klimienė, 
Jones, 
Miller, 
Kušlys,

Valandos: 9 iki 
Trečiadieniais

greta. 
Kreip-

(23)

su- 
ku-

k, Bn 
tą atel 
BKlffl 
iki Ei 
nuo 1

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

PILNO ILGIO
Kojines
Gražių Įvairių

arba TRUMPOS
pora 25c

spalvų marginių

siunčiama ketvirtadienio vaka
re, su retais išėmimais, kada 
pasitaiko ketvirtadienį ar penk
tadienį kokia šventė.

su kožnu pirkiniu. I^YRAI 
Stnmn R nn Ir c

from
5 lb. bag

3 ft. Rules 
Brooms

- - 3 lbs

Gaudo Komunistus 
Streikų Kurstytojus

Kas platina Dirva — tas 
platina apšvietą.

6902 Superior Ave. 
(Kampas Russell Road)

1682 East 55th Street . .
Telephone Delivery Service recently expanded for your 
convenience has proved helpful to many of our patrons.

SPECIAL ATTENTION TO PICNICS AND ALL OTHER
SOCIAL AFFAIRS. (29)

Prosymas ir Valymas 
VISOKS. RŪBŲ VALYMAS 

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street 
•Ant Leimonas, Savininkas

HEnderson 7822

•J* *J* *J* *J* *|* ****** *J* *J* *J* *J* *%* *** *** *J* *J* *** *J* *J* *J* *4*

Kudirkines Piknikas
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

jos pikniko skelbimas telpa 
šiame Dirvos numeryje.

Detroit, Mich.—Sustrei- 
. kavus daliai Douglas and 

Lomason Co. darbininkų, 
h tarp CIO. ir AD?, va
dų kilo varžytinė už darbi-

Vyrų ir Moterų Rubus 
pertaisau

Sulyg naujausios mados

m • ’S

į sulaikyta dalbai troku iš- 
dirbystėse, su apie 40,000 
darbininkų.

GREEN STAMPS
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

>34 Michigan Av. Dayton. O

•N1 
je u 
žiu

Parsiduoda Krautuvė
SALDAINIŲ, TABAKO ir maž

možių krautuve, garantuojama $500 
savaitinių ineigų, nėra kompetici- 
jos; kambariai gyvenimui 
Našlė turi parduoti pigiai, 
tis 10 iki 11 prieš pietus.
5245 BROADWAY, Tel. Mich. 9609,

from 5c 
- - 89c 
froni 8c 

■/z gal. 99c 
HOUSE
- gal.
- gal. 

gal.
Pad

4 sq. yards 
Linoleum Rugs 
Seed 

Paper 1c 
Brush 11c.

LENGVOS VASARINĖS
KEPURĖS, įvairių spalvų 25c

Maudymosi Kelnaitės 
GERA DOVANA,— geros rūšies 
kelnaitės, stiprios ir gražios

$1.50 - $1.95 _

Sveteriai $1.00
Vilnoniai, įvairių skirtingų spalvų

Pajamas $1.50
Šiam karštam laikui, tinkami už
simaunami vyriški pažamai.

Gražus Kaklaraiščiai
Pradžiugs jis gražiu spalvingu 
vasariniu kaklaraiščiu.

65c. 2 už $1.25

Apatines Kelnaitės 
ir Marškiniai

Gražios įvairių spalvų apatinės 
kelnaitės, taipgi marškiniai, tvir
ti ir tinkami vasarai, atletiški.

35c 3 už $1.00

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 
SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds
Mes pasirengę

Šiaudinės Skrybėlės 
Patogi, vėsi ir smagi — didelis 
pasirinkimas įvairių spalvų.

$1 — 1.95 - 2.95

DR. S. T. THOMAS 
(TAMOŠAITIS) 

LIETUVIS

šią savai- 
Į 99 mioš, nor- 

.4 punktu ne- 
i 5 savaitė pirmiau.

Polo Marškiniai $1
Trumpom rankovėm, geros rūšies 
medegų. Skirtingose spalvose ir 
balti. Parsiduoda po

Kiti po §1.65 — $1.95

SLACK SIUTAI
Sanforizuoti, nesitrauks, su diržu 
tos pat medegos. Visokių spalvų

$2.95
Kiti po $2.45 — $3.95

Pikinikas prasidės nuo 1:00 vai
Įžanga ypatai 25c

‘ k įkišta. Charles-
~ Kasykloje 

' Jp anglies skaldyto- 
^rtl'ėjas, ištikus

FINANSINIAI PLANAI
žema kaina finar.s?A’’m’.:i aute”''•’■'i1'" :r 
pirkimui didesnių namams rclkali-.^ų 
padargų.

Kakralaištis ir Nosine 
Sudėti į dėžutes, gražių spalvų.

$1.00

ASMENINĖS PASKOLOS
žema kaina pinigai svarbiems reikalams ,

REAL ESTATE PASKOLOS
pirkti, statyti ar modernizuoti jūsų na
mui ar biznio pastatui

Apdovanokit savo Tėvą
TĖVO DIENOJE — šj SEKMADIENĮ 

Didžiausias Pasirinkimas Tinkamų Tėvui Reikmenų

I
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| CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

BIAME SUVAŽIA- 
DALYVAVO SVAR-

VIME

Keturi Clevelando veikėjai, 
P. J. Žiuris, K. S. Karpius, Dr. 
S. T. Tamošaitis ir Jonas Bra
zauskas buvo delegatais tauti
nių veikėjų suvažiavime Tabor 
Farmoje, Šodus, Mich., kurios 
savininkas yra Clevelandiečiams 
žinomas Juozas J. Bačiunas.

Taipgi į tą konferenciją per 
Clevelandą važiavo trys New 
Yorko delegatai: Jonas Valai
tis, Ks. Strumskis ir A. S. Tre
čiokas. Jie pernakvojo Cleve
lande ir Birželio 6 rytą su Cle- 
velandiečiais išvažiavo į Tabor 
Form.

Delegatai gryžo po konferen
cijos sekmadienio naktį. Del 
šio svarbaus įvykio Dirvos re
daktorius negalėjo dalyvauti 
Dirvos piknike.

Tabor Farmoje dabar vasa
roja Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona su ponia ir p. Tubelie- 
nė su dukteria.

Ten buvo atsilankęs ir A. 
Vanagaitis ir eilė kitų žymių 
tautinių darbuotojų iš Chicagos 
ir kitų kolonijų.

Apie tą tautinį suvažiavimą 
plačiai aprašoma ant 1 ir 
puslapių. Paskaitykit.

PASIIMKIT DIRVOS Nr.
Del nežinomų priežasčių 

te dingo keliolikos vietinių 
numeratorių 
numeris. Tą 
kurie kreipėsi 
numerio. Jis 
siųstas reguliariai, nevėluojant 
ketvirtadienio vakare.

Kurie to numerio dar nega
vot, pribukit pasiimti arba at
siųskit ką nors paimti.

Kartas nuo karto šiaip pas
kiri skaitytojai negauna vieno- 
kito Dirvos numerio. Taip es
ti dažniausia del tankaus laiš
kų išnešiotojų keitinėjimosi, 
ne iš administracijos kaltės.

PHONE: ENdicott 4486

DIRVOS PIKNIKAS
BUVO DIDELIS

pi- 
lai- 
do-

JONAS BULKEVIČIUS
Jonas Bulkevičius (Bulko), 

nuo 7711 Lockyear avė., mirė 
Birželio 10. Laidojamas Birž. 
13, Kalvarijos kapinėse; pa
maldos naujos parapijos baž
nyčioje 9 :30 ryto.

Liko 1 sūnūs, Stasys, dvi 
dukterys, Mrs. Stella Adamic, 
Mrs. Adell Cevanau’gh.

Laidojime pasitarnauja lai
dotuvių direktorė Della Jakubs.

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

THE PROBLEM OF THE BALTIC ST WAS GREAT!

DIRVA (THE FBD)
LITHU.KNIAN

Ohio Lithuanian Publishing

BJI Superior

MANAGING EDrrOB-K. s. KAa-

23
paš- 
pre- 

Dirvos 23-čias 
patyrėme iš tų 
reikalaudami to 

buvo visiems iš-

Dirvos piknikas pereitą sek
madienį Mažintos darže buvo 
vienas iš didžiausiu kokie buvo 
pastarų kelių metų bėgiu — 
didelės minios atsilankė vieti
nių ir iš aplinkinių miestų ir 
visi turėjo gerą laiką, gausiai 
paremdami Dirvą.

šešetas dalyvių laimėjo 
nigines dovanas — vienas 
mėjo penkinę, o penki po 
larį.

Šiuomi reiškiu padėką biznie
riams Dirvos draugams kurie 
prisidėjo su parama šiam pik
nikui, ir tiems kurie pikniko 
dieną energingai darbavosi pa
tarnaudami atsilankiusiems:

Jtflė Salasevičienė, 
Jurgis Salasevičius, 
C. Gurklis, 
V. J. Velioniškis, 
Bill Velioniškis, 
F. Aksenavičius, 
Antanas Litvinas, 
Jurgis Česnius, 
Kazys Štaupas, 
F. j. žiuris, 
Frances Shumaker, 
A. Virbickienė, 
Agota 
Elena 
Marge 
Helen 
Jonas 
Kasper Keliat, 
Vincas Pervažas. 
Mary Galdik ir kt.
Gražus ačiū publikai — 

augusiems ir jaunimui — 
rie atsilankė į pikniką.

K. S. Karpius, Dirvos Red.

DARBAI ir STREIKAI

SVEČIAI iš NIAGARA FALLS
Birželio 5 d. per Clevelandą 

gryžę iš Kentucky valstijos Po
vilas Žulys, su žmona, jų anuku 
ir Louis Kasper, sustojo Lietu
viškoje užeigoje, Superior-Rus
sell Inn, ir apsilankė Dirvos re
dakcijoje. Žulys ir jo žmona 
geri, susipratę Lietuviai, mėgs
ta skaityti Lietuviškus laikraš
čius ir knygas.

Iš Bostono lankėsi Dr.. Paul 
J. Jakmauh (Jakimavičius), da
lyvavo čia Daktarų suvažiavime. 
Jis susipažino ir susidraugavo 
su Dr. A. J. Kazlaucku ir ki
tais. Apsilankė Dirvos redakci
joje ir kitose Lietuviškose įs
taigose.

Dr. Jakmauh yra Mass. Val
stijos Sveikatos Komisijonierius.

VASARINIAI ‘POP’ 
KONCERTAI

Vasariniai populiariški koncertai, 
duodami Clevelando Public Audito
rium, prasideda trečiadienio vakare, 
Birželio 18. Juos teikia Cleveland 
Summer M(isic Society, išpildo Cle
veland Summer Orchestra, kuriai 
diriguoja Rudolph Ringwall.

Prie orkestro solistais dalyvaus 
žymus artistai, sekančiai:

BIRŽ. 18 — trečiadienio vakare— 
Jacques Fray ir Mario Braggiotti, 
duo pianistai.

BIRŽ. 20 — penktad. vakare — 
Leonard Warren, Metropolitan Ope
ros baritonas.

BIRŽ. 21 — šeštadienio vakare— 
Dr. Jerome Gross, smuikininkas.

BIRŽ. 25 — trečiad. vakare — 
Robert Marshall, tenoras.

BIRŽ. 2,7 — penktad. vakare — 
Vivian ir Evelyn, soprano ir smui
kininkė, iš “The Hour of Charm”.

BIRŽ. 28 — šeštadienio vakare— 
Mary Van Kirk, contralto, laimėto
ja 1941 Metropolitan audicijos.

Orkestras susideda iš narių The 
Cleveland Orchestra — virš 70 vy
rų. Koncertai prasidpės 8:15 vai. 
ir’kaip pereitais metais bus populia
riški; taip pat auditorijoje bus sta- 
lukai, prie kurių rezervuotos vie
tos yra po 75c ir $1, bus patarna
vimas visokių gėrimų ir užkandžių.

Balkone vietos po 25c ir 50c, ku
rių yra keli tūkstančiai. Galima iš- 
anksto pirkti $3.00 vertės kuponų 
knygeles už $2.50.

Darbai Glevelande vis eina 
geryn ir vis daugiau darbinin
kų gauna darbus. Dar 35 di- 
'desnės kompanijos pranešė kad 
jos ir toliau ims į darbus dau
giau darbininkų.

Gegužės mėnesį i darbus pa
imta keli tūkstančiai darbinin
ku daugiau negu dirbo Balan
džio mėnesį.

Cleveland Tractor Co. pakė
lė savo 850 darbininkams 5c į 
valandą mokesties daugiau ir 
pažadėjo Rugsėjo 1 d. pakelti 
dar po 5c valandai daugiau.

Iš miesto valdžios įvairių įs
taigų daugelis darbininkų ir 
viršininku pasitraukia ir per
eina į privatinius darbus ir po
zicijas. šymet iš miesto dar
bų pasitraukė ir nuėjo kitur 
dirbti 765 darbininkai ir tar
nautojai.

Kaip kitose šalies dalyse 
taip ir Clevelande neapsieina
ma be streikų nežiūrint Prezi
dento Roosevelto paskelbimo 
nepaprastos padėties.

Sustreikavo Aluminum Co. 
dirbtuvių darbininkai, paskiau
sia gi staiga išėjo į streiką ir 
Lamson & Sessions Co. darbi
ninkai. Tose dirbtuvėse dirba
ma šalies ginklavimui reikme
nys.

• 20 KANADOS laivų stoja 
į darbą vežioti Didžiaisiais Eže
rais geležies rudį į Clevelan
dą ir kitus Erie uostus. Ru
dies vežiojimu užsiima 290 S. 
V. laivu. Numatoma šį sezoną 
pervežti apie 80 milijonų 
geležies rudies.

• PRIE SANDUSKY, 
kur statoma 32 milijonų 
rių valdiškas parako fabrikas, 
paaiškėjo kad ten susimetę or
ganizatoriai išnaudoja darbi- 
bininkus: už gavimą teisės dir
bti darbininkas turi užmokėti 
unijos vadams $55.

Address by Mr. Vytautas Stašins
kas, attache 
erai of Lith.

On behalf 
Consul General 
regrets very much his inability to 
be with you this evening, I have 
the honor to greet the Committee 
and all the members of the Baltic 
American Society as well as other 
guests who are gathered here, and 
to express my sincere wish that the 
activities of the Baltic American 
Society may be accompanied by the 
most complete success.

Permit me to outline briefly how, 
in my estimation, this activity can 
and should be fulfilled under exist
ing circurpstances, and what our 
paramount duty is that we can and 
must fulfill, if we do not want to 
sorely disappoint our enslaved na
tionals who have placed in us all 
their hopes of liberation.

Our peoples are presently suffer
ing under the most cruel oppres
sion. Latest reports reaching this 
country disclose in terrifying de
tails the mass arrests, tortures, ex
ecutions and deportations, 
peoples are facing 
ter of a complete

And yet, for 
reasons, at time 
of our countries in the roll call of 
subjugated peoples is being avoid
ed. And it is not always that this 
mention is omitted unintentionally 
for lack of information. It is our 
duty to tell the American people 
the truth about the circumstances 
under which the three Baltic nations 
were occupied by Soviet Russia, and 
about the suffering and terror un
der communist occupation. We must 
raise our voices and proclaim ever 
louder and stronger, than ever be
fore, that Estonia, Latvia and Lith
uania 
yoke 
free!

We 
will be no lack of sympathy and 
understanding among this noble 
people of the United States who al
ways cherished the ideals of liber
ty and justice for all. Having gain
ed the trust and sympathy of this 
great nation, we may be confident 
that ohr countries will also be in
cluded in that great family of na
tions for whose liberty this coun
try is striving at the present time 
as so admirably expressed by Hon. 
Cordell Hull in the following words:

“We are at work not only at the 
task of insuring our own safety 
but also at the task of creating 
ultimate conditions of peace with 
justice. We can help to lay a 
firm foundation for the indepen
dence, the security, and the re
turning of prosperity of the mem
bers of. the family of nations” 
(Excerpt from April 24, 1941).
Long live free and independent 

Estonia, Latvia and Lithuania!

of
at
of

the Consulate Gen- 
New York
Mr. Jonas Budrys, 
of Lithuania, who

Our 
the terrible spec- 
annihilation.

some unjustified 
a mere mention

(Address by Hon. Kaarel R. Pusta, 
former Foreign Minister of Estonia, 
at Baltic

Lately, 
tic has 
about in 
and in 
sort of problem is it ?

It is the problem of liberty and 
accessibility, for every nation, to 
the Baltic Sea, the great commer
cial route of Northern Europe, all 
stretching from the shores of Ger
many, Denmark and Sweden to those 
of Poland, Lithuania, Latvia, Es
tonia, Russia and Finland. Attempt 
to dominate this truly European 
sea, dating from the thirteenth cen
tury onwards, whether Scandina
vian, German or Russia, have all 
failed; none of these powers suc
ceeded in mastering it alone.

Such a domination would imply 
the enslavement of several small 
Democratic nations, laborious and 
civilized to the highest degree, as 
well as the arbitrary control by 
one single power over the whole of 
the international trade in the Bal
tic, between the Western World and 
the huge territory covered by Rus
sian Eurasia. Any such domina
tion would be unacceptable to the 
rest of the world, thus a source of 
wars.

On the other hand, the liberty of 
the Baltic Sea and the freedom of 
communications in Northern Europe 
necessitates sound harmony and co
operation between all the riparians 
of that sea. The Baltic Republics 
understood that necessity since the 
first days of their independence, 
and their foreign policy was to con
sist of inducing all the other States 
of the Baltic Basin to share their 
efforts. No one can deny today 
that the Lithuanian, Latvian and 
Estonian peoples gave, during the 
twenty years of their free and in
dependent life, a display of their 
capacity of organizing and national 
genius. Their international mission 
of organizing the Baltic solidarity 
and carrying the Western civiliza
tion into Russia was interrupted 
by the present war and, in particu
lar, by the brutal occupation of 
these countries by Soviet Russia. 
It is in the interests of Europe, of 
the great American democracy and 
of Russia of tomorrow, the Russia 
of always, that the freedom of the 
Baltic nations should be restored, 
so as to enable them to continue 
their mission — for the benefit of 
thė world.

The solution of the Baltic prob
lem depends on that.

American Society Dinner) 
the Problems of the Bal- 
been more often talked 
both press and literature, 
public discussions. What

Pic- 
was 
the

Man and boy, was the Dirva 
nic a humdinger! The weather 
ideal and the crowds deluged 
grounds, not only from Cleveland, 
but Akron, Youngstown, Dayton and 
surrounding communities. It was 
as the old folks say so often about 
the weather “a real old fashioned 
affair”.

Many thanks to all 
attended and 
to those who render their services 
to make this 
and nicest picnics ever.

those who 
also sincerest thanks

one of the biggest

PARSIDUODA visai pigiai 
8 kamb. modernis namas, lotas 
88 pėdų frontas, 140 ilgio, ant 
Miles avė; turi mažą mortge- 
čių. Gera proga pirkti. Kreip
kitės 12609 Miles avė. (25)

D E A L 
with 
T? C. Tč

President William Green of the 
American Federation of Labor, pre
sents the President with an original 
oil painting bearing legend, “A. F, 
of L. 100 Per Cent for Defense.“ 
Fifty thousand large color posteij 
were reproduced for local unions.

DARBAI
« DARBININKŲ ŽINIOS

MASK)
GANO

PARSIDUODA NAMAS
3 šeimų, ir biznis, prieinama 

kaina; gerai išdirbtas biznis 
per daug metų. Puiki proga. 
Kreipkitės tuoj informacijų— 

Dirva, 6820 Superior avė. 
ENdicott 4486.

Fleet-Wing Station
E. 71st ir Dellenbaugh 

EARL DECK 
Independent Dealer 

Golden Motor Gas — Motor 
Ethyl Motor Gas 

Tires and Accessories

1463
NAUJAI ATIDARYTA

i
Gerai įrengta su visokiomis pre- ■ 
kėmis senų daiktų parduotuvė, j 
turim rašomų mašinėlių, indy, I 
varinių dalykų, dviračių, etc. . |

.1
George S. Curio

6525 St. Clair Ave. (27)

BIZNIŠKOS PASKOLOS 
komerciniams reikalams

■tab

iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii]gnnEiiEiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii«^

Crust Company

48 PATOGUS KAIMYNYSTĖS BANKAI 
Pasiteiraukit apie ■ Checking Account Patarnavimn

Amerikos valdžia pradė
jo griežčiau sekti komuni
stų agitatorių veikimų, ku
re įsilindę Į CIO. skyrius 
bando dirbtuvėse organi
zuoti streikus. Vienas to- 
kiy judėjimų pradėta Alu
minum Co. of America ir 
kitose dirbtuvėse.

CIO. vyriausi vadai taip 
■ pat sutiko apsivalyti nuo 

tokių gaivalų.
Clevelande suimtas orga

nizatorius Martin, kuris 
yra kriminalistas išėjęs iš 

' kalėjimo. Kiti pasirodo yra 
tikri komunistų partijos 
nariai.

London? 
Vokietija 
ultimatum 

’ kad Rosi i 
čiams žnre 
miniu nn
niu iš Tur 
karos.

Tos žini 
ultimatuin 
kas baizi 
duoti savi 
laroū Vol 
statytas ” 
nuo Balti 
jom pala 

Nepatik 
h buk Vi 
nės jau a 
vietų.

Vokieti? 
amžinti 1 
rabija. ni 
ma Vokii 
ievą, ir I? 
zią techni 
♦ams paini 
k Ruriios 
dustrijos.

Rumanii 
ifeikos Rm 

^įraiabujsnį

Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

• WPA. viešuose darbuose 
darbininkų eilės visai mažėja: 
štai liko jau apie 10,600 pa
prastų darbininkų vyrų ir mo
terų visoje Cuyahoga apskri
tyje. šie yra daugiausia seni, 
kurie jau netinka dirbtuvėse. 
Kurie tik tinka tie gavo dar
bus privatinėse industrijose.

Rūpinamasi surasti lengvus 
tinkamus darbus dirbtuvėse 
stipresnėms moterims dirban
čioms WPA darbuose.

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU
Kurie Lietuviai nežino savo 

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

PADĖKA
Didelis ačiū musų giminėms 

ir draugams kurie dalyvavo 
musų sidabrinių vestuvių su
kaktuvių paminėjime ir sutei
kė mums brangias dovanas.

Ačiū pusseserėms Helen By- 
dash, Mary Lendzian, dukterei 
Birutai ir sunui Jonui už šio 
pokilio surengimą. Taip pat 
ačiū musų artimiems draugams 
J. M. žilengevičiams, K. A. 
Prospalauskas, J. M. Morkū
nams, M. L. Thompson ir vi
siems kitiems kurie dalyvavo 
šiose sukaktuvėse.

Jonas ir Marijona Banialiai.

HAMS

PUOŠTI

San Frandsco. 
afe lasą ,
ta®®, totali VoVtom 
ilgą laiką, 
darbus. Jie stoki 
vii statymo i’
000,000. Meidin

Atlantiko laivą staiM 
uostuose imijistai nuw. KARI 
vo susilaikyti nuo streiką-’, budo

I rimo. Lavintiems niekam- 
į kams mokestis nustatyta 

$112 valandai.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGIJA

MACHUTOSSODE
PIKNIKO VIETA: 2510 Glenridge Road, Euclid, Ohio.
Nuvažiuojama iš Euclid avė. arba Mayfield Ave. ir Green Road

Muzika nuo 2:30 v.

Namų Savininkams 
Reikmenys

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

Nereikia nieko įmokėti. 
Nauji ir naudoti padargai.
Empire Plumbing &

Heating Co.
dienų ir naktį patarnavimas. 

1964 E. 55th Street
HE. 5000; MU. 3629; YE. 5544

Wall Paper, 1941 pats. 
Room Lots, complete - 
30 in. Plastic, Washtex 
4 Hour Enamel - - - 
PURE LINSEED OIL 

PAINT, in 5 gals. - 
Varnish, all purpose - 
Floor Enamel ... 
9x12 Waffle Back Rug 
Linoleum 
9x12 
Lawn 
Sand 
Wire 
PUTTY (kitas) - 
Hot Water Tanks 
Concrete Laundry Trays - - 
Roof Coating - - 5 gals.

Atdara vakarais ir trečiad. iki 7:30

1.75
1.35 
95c 

2.98 
99c 

2.95 
97c

9c 
24c 
19c 

5.95 
5 25 
95c

L E 1 M O N ’ S 
DRY CLEANING

Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

Į STATE WINDOW SHADES
i HEnd. 2149 • 1218 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. ,
•jin HiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniui1111^

Loch Haven, Pa. — Piper 
oriaivių dirbtuvėje kilus 
streikui piie dirbtuvės pa
matyta valstijos kariuome- 

tvarkai prižiūrėti.

Į Anglijoje moterys girnų- 
» 1918 metais registrao- 
W tarnybai industria- 
feimonėse. Užregistruo
tojo apie milijonas.

iltie, VYash. — Dvyli- 
Įiakstančių mišku darbi- 
fą nutarė baigti strei- 
Hbris tęsėsi nuo Gegu- 
. 3 d. Darbininkai iš- 

algų pakėlimą.

S.
šis
Vl:S
denj 
naui 
vii
šalii
nas

*

t

Senas Drapanas padarom £ 
kaip naujas, išvalom ir y 
sutaisom.

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

8502 Hough Ave.
(28) RA. 5872

S. 
tas 
tus 
ju a 
padi 
pask

Bt 
nių 
skirc 
0., š 
ti pa 
dolai

I M, Mich. — Auto- 
į>^| ir trokų pereitą 

, išdirbta rekordinis 
Į134,682, Savaitė 
į R buvo padaryta — 
į Metai laiko atgal 
MM padaryta 93,635. 

ragina automo- 
fp Wbystes sumažin- 
ĮM auto gamybą 1942 
Ijdad visos pastan- 

galima kreipti į laukt 
reikmenų dirbdi- 000 k

B ty ui

FARMERS poultry market
Poultry for all occasions:

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

and E. 43 St. ENd. 5025 7010 Superior Ave Atdara Vakarais

Aus 
draud 
streiki 
gitatoi 
uždare 
darbai 
bininki 
sės, v; 
paims




