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BRITAI SMARKIAI 
BOMBARDUOJA 

VOKIETIJĄ

Gaudo Komunistus
Streikų Kurstytojus

President William Green 
American Federation oi Lait,| 
sents the President with u q 
oil painting bearing legend, *( 
of L. 100 Per Cent tor Dth 
Fifty thousand large colot n 
were reproduced for Real turim

MOKYTOJAS J. Kutra Ta
rybų Lietuvoje skundžiasi kad 
sovietinė spauda pasidarė per
daug vienoda. Vienas laikraš
tis nuo kito labai maža kuo be- 
siskiria. Todėl prenumeruoda
mi vieną kurį iš laikraščių, ne
mato reikalo prenumeruotis ki-

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

under the Act of March 3, 1879.

LENKIJOS generalinis 
konsulas New Yorke pa
skelbė Lenkų šaukimą Į ka
riuomenę, nuo 18 iki 50 m. 
amžiaus. Tam Įsakymą ga
vo iš Lenkų valdžios Lon
done. Ar Lenkai gaus ka
reivių tai kitas klausimas, 
bet tas parodo kad Lenkai 
formaliai stoja prieš Vo
kietiją, aliantų pusėje.

DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY

Published every Friday in Cleveland by the

Ohio Lithuanian Publishing
6820 Superior Ave. Cleveland

PATOGUS KAIMYNYSTĖS BANKAI 
iukit apie ■ Checking Account Patamraa

Anglijoje moterys gimti 
sios 1918 metais registruo 
jamos tarnybai industria 
lėse Įmonėse. Užregistruo 
ta jau apie milijonas.

Iš VOKIETIJOS, sako, 
veikia slapta radio stotelė, 
operuojama Hess’o drau
gų, kurie, skelbia buk Vo
kietijoje išplito didelė- or
ganizacija stojanti už tai
ką tarp Anglijos ir Vokie
tijos ir už Britų-Vokiečių 
sąjungą prieš Rusiją.

Some of the 102 German and Italian seamen who sabotaged and 
scuttled the vessels Eisenbach and Fella off the coast of Costa Rica, 
pictured when they arrived at the Canal Zone quarantine station prepara
tory to deportation to Europe via the first Japanese vessel.

Apie 102 Vokiečių ir Italų jūreivių kurie subatažavo ir pa
skandino du laivus netoli Costa Rica, čia parodomi atvežti Į Ca
nal Zone kvarantino stotį, paruošimui išvežimo jų į Europą Ja
ponišku laivu.

KAUNO komunistų laikraš
tis Tarybų Lietuva rašo kad 
laikraščių administracijos rolė 
dabar sumažėjus. Visą laik
raščių platinimo darbą perėmė 
Maskolijos firmla ‘Sojuzpečat’. 
Ši burliokų įstaiga, matomai, 
dirba tikrai stahanoviškai, nes 
skaitytojų nusiskundimams del 
laikraščių negavimo ar pavė
lavimo ištisomis savaitėmis nė
ra galo.

JAPONIJA ir Rusija pa
sirašė dvi naujas prekybos 
sutartis. Rusija gaus šil
ką, mašinerijų ir kitų da
lykų, Japonijai duos petro- 
lejaus, manganezo rudies, 
platino, trąšų ir kitų reik
menų.

The S. S. Robin Moor, which was sunk by a German submarine in 
the South Atlantic, shown as it appeared at its Staten Island, N. Y., pier 
last April, while taking on cargo. Note how plainly she was marked 
with American identification. Eleven survivors were brought into port 
at Recife, Brazil, aboard the Brazilian freighter Osorio.

S. V. paėmė tarnybon še
šis Danijos prekinius lai
vus buvusius Amerikos van
denyse. Netrukus pradės 
naudoti kitus iš tų 84 lai
vų priklausančių kitoms 
šalims. Tarp tų laivų vie
nas yra ir Lietuvos.

Vienas žymus Kinų dip
lomatas sako, jei Amerika 
iššauktų Japoniją Į karą ir 
pasiųstu savo laivyną mū
šiui, Japonija atsisakytų 
stoti Į kovą. Jeigu Kinija 
gaus gana paramos, ji ap
sidirbs su Japonija, Ameri
kai nereiks kariauti su Ja
ponais, sako tas Kinietis.

Australijoje išleista už
draudimas darbini n k a m s 
streikuoti. Komunistai a- 
gitatoriai bus suimami ir 
uždaromi stovyklose. Kur 
darbai bus trukdomi iš dar
bininkų ar darbdavių pu
sės, valdžia tas dirbtuves 
paims Į savo rankas.

NAUJAI ATM
Gerai įrengta su visokiom 
kėmis seną daiktą pared 
turim rašomą mašinėlę, J 
varinią dalyką, dvira&i, J

| George S. Curin'
6525 St. Clair Ave. 1

U. S. Supreme Court Chief Justice 
Charles Evans Hughes, 79, who 
submitted a request for retirement 
to the President, effective July 1, be
cause of age and health.

O DIENOJE — ŠĮ SEKMADIENI 
s Pasirinkimas Tinkamų Tėvui Reik

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

LIETUVOS kooperatyvai ir 
kitokios valstybinės "prekybos 
įmonės darosi vis labiau pana
šios į Maskolijos “krautuves”: 
sienos nukarstytos Lenino ir 
Stalino ikonų, o lentynose .pa
dėta taip sau tuščios dėžutės 
ir bonkos.) Tik ant žemės na-

Vokietijoje pastatyta 
laukų darbus apie 1,300, 
000 karo nelaisvių, kad bu 
tų užauginta maisto vasa 
ros metu.

Detroit, Mich. — Sustrei
kavus daliai Douglas and 
Lomason Co. darbininkų, 
kur tarp CIO. ir ADĘ. va
dų kilo varžytinė už darbi
ninkų vadovybę, gali būti 
sulaikyta darbai trokų iš- 
dirbystėse, su apie 40,000 
darbininku.

U. S. Aukščiausiojo Teismo 
Vyriausias Teisėjas, Hughes, 
sulaukęs 79 metų amžiaus, at
sistato nuo Liepos 1 d. iš savo 
vietos. Jis buvo Republikonų 
kandidatas į prezidentus prieš 
Wilsona.

BRITAI praneša kad sa
vo pastarų dienų užpuoli
mais Vokiečių jurų jiegų 
atvirose jurose ir uostuose 
nuskandino apie desėtką 
nazių karo laivų. Tuo bu- 
du apie pusė Vokiečių ka
ro laivyno jiegų esą jau iš
naikinta.

BRITAI paskelbė naujo
jo savo slapto išradimo 
veikmingumą prieš užpuo
likų orlaivius, kuriuo gali
ma patirti atskridimas lėk
tuvų iš toli ir tamsoje ir 
tarp debesų, šaukia visus 
nekariaujančius piliečius Į 
techninę armiją naudoti 
tuos aparatus sekimui prie
šu lėktuvu atskridima.
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• NEW JERSEY valstijo 
je uždrausta veikimas na 
žili Bund organizacijos.

NINES PASKOLOS
i kaina pinigai svarbiems reikta

AMŽIUS vyrų imamų Į 
Amerikos kariuomenę nu
statyta nuo 21 iki 28. Vy
resni 28 m. nebus imami, 
bent tuo tarpu. Tas bilius 
dar pilnai nepraleistas.

LIETUVOJE dabar masko
lių pilna ne tik kooperatyvų 
centruose, kuriuos komunistai 
savaip perorganizavo, (Įjdt ir 
visur kitur. Iš likviduoto Liet
ūkio direktorių suimti A. Gil- 
vydis ir J. Toliušis. Naujos bol
ševikinės kooperatyvų sąjun
gos direktorium paskirtas Jo
navos geležies pirklys Epštei- 
nas. Tarnautojų tarpe jau pu
sė yra žydai. Tarnautojus į 
vietas skiria Žydė Sora Rubin- 
čikaitė.

Tikima kitų griežtų žy
gių prieš Vokiečius, kurie 
prives Ameriką prie stoji
mo karan prieš Vokietiją.

Su v. Valstijos protestuo
ja Vokietijai del nuskandi- 
nimo laivo Robin-^Moor, ne
žiūrint kad jb pasąžrenai 
ir jūreiviai išgelbėti.

Vokiečių valdžia patiekė 
protestą Amerikai del už
darymo konsulaturų ir biu
rų Amerikoje.

Italija ir Vokietija taip 
pat “užšaldė” Amerikos pi
nigus tose šalyse.KARIAUS IKI GALO

Londone Įvyko Britani
jos, Britų kolonijų ir alian
tų atstovų posėdis, kuria
me nutarta kariauti išvien 
iki Europa bus išlaisvinta 
nuo Hitlerizmo.

Amerikos prekinis laivas, Robin Moor, paskandintas Vokie 
čių submarine Pietiniame Atlantike. čia jis vaizduojamas prie
plaukoje Staten Island, N. Y., pereitą Balandžio mėnesį, pirm iš
plaukimo. Temykit aiškiai uždėtus ant jo Amerikos pažymėji
mus. Vienuolika jo išgelbėtų žmonių atgabenta į Braziliją.

ESTATE PASKOLOS
, statyti ar modernizuoti jūsų na- 
ar biznio pastatui

Seattle, Wash. — 
ka tūkstančių mišku 
ninku nutarė baigti 
ką, kuris tęsėsi nuo 
žės 23 d

Plieno darbai šią savai 
tę veikia su 99 nuoš. nor 
malio, pakilo .4 punktu ne 
gu buvo savaitė pirmiau.

reikalauia 
Rumaniiai Besa

ma rantuoti nristaty- 
Vokiečiams Ukrainos 

. ir laisva leidimą na- 
technikams ir eksper- 

raimti i savo kontro
le Rusijos transporto ir in
dustrijos.

Rumaniia taip pat esą 
įtaikus Rusiiai ultimatumą 
reikalaujantį grąžinti Be
są rabi i a.

Vokiečiai kalba anie ka
ro galimybes su Rusiia. bet 
tiki kad Maskva nusileis ir 
išoildvs jų reikalavimus be 
dasileidimo kariauti.

S. V. Karo Departmen- 
tas užtvirtino dar projek
tus statymui keturių nau
jų amunicijos dirbtuvių ir 
padidinimui 10 kitų. Tam 
paskirta $282,214,000.

Bus išstatyta nauji šovi
nių fabrikai keturiose pa
skirose vietose. Ravenna, 
O., šovinių dirbtuvei didin
ti paskirta dar 13 milijonų 
dolariu.

San Francisco. — Šios 
srities laivų statybos dar
bininkams, kurie streikavo 
ilgą laiką, įsakyta gryžti Į 
darbus. Jie sutrukdė lai
vu statymo darbu už $500,- 
000,000?

Atlantiko laivų statybos 
uostuose unijistai nubalsa
vo susilaikyti nuo streika- 
vimo. Lavintiems mekani- 
kanis mokestis nustatyta 
$1.12 valandai.

Skrybėlės 
smagi — didelis 
irių spalvų.

>5 - 2.95

Amerikos valdžia pradė
jo griežčiau sekti komuni
stų agitatorių veikimą, ku
rie Įsilindę Į CIO. skyrius 
bando dirbtuvėse organi
zuoti streikus. Vienas to
kių judėjimų pradėta Alu
minum Co. of America ir 
kitose dirbtuvėse.

CIO. vyriausi vadai taip 
pat sutiko apsivalyti 
tokių gaivalų.

Clevelande suimtas orga
nizatorius Martin, kuris 
yra kriminalistas išėjęs iš 
kalėjimo. Kiti pasirodo yra 
tikri komunistų partijos 
nariai.

OKUPUOTO! Lietuvoje pa
staru laiku žymiai pakelta mai
sto produktų kainos. Pavyz
džiui, sviesto kilogramas dabar 
kainuoja jau 30 rublių, cukraus 
klg. 20 rublių, ir tt. Pradžioje 
maisto produktų kainos oku
puotuose Pabaltijo kraštuose 
buvo palikta žemesnės, bet da
bar einama prie visiško sulygi
nimo su “broliškų” respublikų 
ubagynu.

MSINIAI PLANAI
a kaina finanse.vimv.i aute’"'^1" i 
ūmui didesnių namams relkaILtj 
argų.

C Du užmušta. Charles
ton, W. Va. — Kasykloje 
.užmuštas anglies skaldyto
jas ir jo padėjėjas, ištikus 
sprogimui.

S. V. VALDŽIA sutiks 
su apginklavimu Amerikos 
prekinių laivų vežančių Į 
Angliją karo reikmenis.

Amerikos pakraščiai nu- 
dedami minomis.

Londonas, Birželio 18. — 
Vokiečių’užpuldinėjimai An
glijos kodėl tai apmažėjo, 
bet užtai Anglų karo lėktu
vai, kurių v daugdįna yra is 
Amerikos gauti, smarkiai 
dirba prieš Vokiečius: per 
septynias naktis paeiliui 
užpuola vakarinės Vokieti
jos svarbius industrinius 
miestus, sprogdindami ir 
padegdami.

Taipgi visu smarkumu 
Britų lėktuvai puola kita
me pertakos krašte esan
čius Prancūzu uostus, ku- 
riuos užėmę Vokiečiai ir iš 
kur rengiama Britanijai 
užpuolimai.

Britai sako numetę virš 
4,500,000 svarų sprogimų 
ant Vokiečių teritorijų ir 
jų užimtų dalių šių kelių 
dienų bėgyje.

Britai skelbia patyrę kad 
Vokiečiai gabena kariuo
menes i vakarinę dalį Nor
vegijos, gal but puolimui 
Škotijos.

Mūšiuose Lybijoje, Šiau
rinėje Afrikoje, Britai lai
kosi pasekmingai. Vienoje 
vietoje jie pasitraukė iš
vengimui kad Vokiečiai ne
apsuptų jų. Britai suėmė 
kelis šimtus ašies kariuo
menės, daugiausia Vokie
čių, ir paėmė karo ginklų. 
Mūšiai eina apie Salum,

Syrijoje, kur Britai ver
žiasi užimti Damaską ir ki
tus miestus, kuriuos gina 
Vichy Prancūzų valdžios 
ištikima kariuomenė, vie
tomis laimi Prancūzai.

Syriją valdė Prancūzai, 
bet dabar Vokiečiams ver
žiantis i Egiptą, Britai su
manė Syriją užimti, kad ji 
neatitektu Vokiečiams, nes 
tada Britai prie Suezo ka
nalo butų apsupti iš abiejų 
pusių.

Anglija deda pastangas 
pakurstyti Rusiją laikytis 
stipriai prieš nazių įtaką. 
Maskva vis reikalauja kad 
Anglija sutiktų pripažinti 
Rusams jų užgrobtas Pa
baltijo šalis.

Kiti sako kad tokie gan
dai apie Rusų-Vokiečių ne
susipratimus, kaip buvo iš 
pat karo pradžios platina
ma, yra tiktai drumstimas 
vandens prieš kokį nors jų 
naują šposą ar klastą.

Paskiausios žinios skel
bia kad Rusijoje “viskas 
ramu” ir kad sovietai pil
nai pasiruošę sutikti viso
kius pasikėsinimus.

Tass praneša kad Rusai- 
Vokiečiai pasirašę naują 
sutartį.

Suomija susirupinus kad 
Maskva ruošdamasi prieš 
Vokietiją, vėl neužpultų ją 
ir nesikėsintų visą užimti.

Švedija taip pat rūpinasi 
kad Maskva nesumanytų 
per Suomiją veržtis Į Šve
diją, pirm negu Vokiečiai 
ją bandys paimti.

Londonas. Birželio 19. — 
Vokietija Įteikė Maskvai 
ultimatumą reikalaudama 
kad Rusija užleistų Vokie
čiams žemes ir daug ekono
miniu nrivilegijų, sulvg ži
nių iš Turkijos sostinės An
karos.

Tos žinios sako. Vokiečiu 
ultimatumo nustatytas lai
kas baigiasi, Rusija turi 
duoti savo atsakymą. Tuo 
tarnu Vokiečiu armijos su
statytos nrie Rusijos sienų 
nuo Baltijos iki Juodųjų 
juru gatavai laukia. •

Nenatilurintos 
k a buk Vokiečiu 
nes jau atakavo 
vietų.

Vokiečiai esą 
gražinti 
rabi ja 
mą 
ievų 
zių 
tams

Loch Haven, Pa. — Piper 
orlaivių dirbtuvėje kilus 
streikui prie dirbtuvės pa
statyta valstijos kariuome
nė tvarkai prižiūrėti.

LIETUVOS gyventojų ne
laimei, j ii padėtis yra bloges
nė negu Afrikos negrų. Baltie
ji užkariautojai Afrikos juodu
kams neša civilizaciją ir kul
tūrą. Tuo tarpu mongoliškai- 
maskoliški okupantai Lietuvą 
nori sulygint su baškirų, mord- 
vinų ir kitų laukinių klajoklių 
“kultūra”. Prie to dar, už api
plėšimą ir skriaudas Lietuvos 
žmonės turi siųsti padėkas “ge
nialiam mokytojui ir tėvui 
draugui Stalinui”....

LIETUVOS gyventojai turi 
mokėti sovietų valdžiai mokes
čius pinigais ii' dar duoti rink
liavas produktais. Ūkininkai 
turi suvežti: javų, bulvių, mė
sos, vilnų, sviesto ir tt. Duok
lės nustatytos žemės plotu, ne
žiūrint į tai ar ūkininkas augi
na gyvulių ar ne; ar jo žemė 
susideda iš smėlynų kuriuose 
tik grikiai ir bulvės auga, tas 
okupantams nesvarbu.

MANAGING EDITOR—K. S. KAk

1 GREEN STAMPS bu kožnu pirkinio.
1 čia galit iškeisti savo Stamp Books.

IE KRAMER S IB
Superior Ave

Washington 
riausybė įsakė užsidaryti 
visoms Vokietijos konsula- 
turoms šioje šalyje ir visi 
tų Įstaigų vedėjai ir tar
nautojai turi išvažiuoti at
gal i Vokietiją iki Liepos 
10 dienos. Prie to uždary
ta Vokiečių Informacijos, 
Turistų ir Žinių agentūros.

Iš tų visų Įstaigų buvo 
varoma priešvaldiška pro
paganda.

Toliau, Prez. Roosevelt 
“užšaldė” Vokiečių ir Ita
lų turimus šioje šalyje pi
nigus, kad juos nenaudotų 
kenksmingai agitacijai ir 
veiksmams prieš šią šalį.

Vokiečiams imigrantams 
kurie Amerikoje apsigyve
no, uždaryta durys gryžti 
Į Vokietiją, kad neišgaben
tų iš čia pinigų, kurie butų 
panaudoti karui prieš šią

TURKIJA pasirašė su
tartį su Vokietija, kuria 
žadama Turkijai neliečia
mybė, gal but tol kol Vo
kiečiams bus reikalinga.

st r ei 
Gegii 

Darbininkai iš 
. pakėlimą.

h Detroit, Mich. — Auto- 
t mobilių ir trokų pereitą 
J savaitę išdirbta rekordinis 

“ skaičius: 134,682. Savaitė 
pirmiau buvo padaryta — 
133,645. Metai laiko atgal 
tą savaitę padaryta 93,635.

Valdžia ragina automo
bilių išdirbystes sumažin
ti pusiau auto gamybą 1942 
metais, kad visos pastan
gos butų galima kreipti Į 
kariškų reikmenų dirbdi- 
nima.

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

IQR AVE. - CLEVELAND.
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Apatinės K< 
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Gražios įvairią 
kelnaitės, taipgi && 
ti ir tinkami vašia ’

35c 3 už $

SLACK SIU 
Sanforizuoti, nestato* i kovoj 
tos pat medegoa f.

Polo Marška
Trumpom rankovė*!1 
medegų. Skirtingos1 
balti. Parsiduoto •

Kiti po $Ltt '

Pajamas 
šiam karštam Irik* 
simaunami vyriški Į*

Sveteliai
[ Vilnoniai, įvairią f®

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

(26-ti Metai :: 26th Year)

si Kelnaitės
A,— geros rūšies |
>s ir gražios

- $1.95 _
.aklaraiščiai
gražiu spalvingu 

raiščiu.

UŽ $1.25
tis ir Nosinė
iŠ, gražių spalvų.

1.00
) arba TRUMPOS

pora 25c
į spalvų marginių
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esu vienas iš tų žmonių 
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m.,

3
5
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KAIP RAŠYTI LAIŠ
KUS KAREIVIAMS

LIETUVAI GELBĖTI 
DIENA LIEPOS 27

Pittsburgho Lietuviai, 
savo anksčiau sudarytą 
tetą darbuotis Lietuvos : 
lams, nuti rė Liepos 27 
rengti Lietuvai Gelbėti 
Lietuvių ukėje, prie Willock.

Apie tai bus pranešta dau
giau kitame Dirvos numeryje.

Sandar Iečių Darbuotė
Pittsburgho Sandaros Sąry

šio pirmininko V. Ruko suma
nymu, Sandaros kuopų susirin
kimai pradėta laikyti savo na
rių namuose, kurie turi gana 
ruimingus butus. Toks pirmas 
susirinkimas buvo Gegužės 9 
d. pas J. Petravičių, kur buvo 
prirašyta ir pora naujų narių.

Antras susirinkimas laikyta 
Birželio 4 d., pas F. Radžiu, 
vieną iš Sandaros stiprių stul
pų. Čia pasirodė kad ne tik 
Įvyko mitingas bet ir banke
tas. Apkalbėjus Sandaros rei
kalus, prie Sandąros prisirašė 
du žymus biznieriai, Albinas 
Kaulakis ir J. Kindra. Beveik 
visi sandariečiai užsimokėjo už 
organą.

Ponas ir poni Radžiai pradė
jo svečius sandariečius vaišin
ti. Vyrai susidėjo ir ant alaus 
taip kad išėjo tikra puota.

Buvo kalbėta apie surengi
mą pikniko; tas klausimas pa
vesta komisijai sutvarkyti.

Nutarta bandyt organizuoti 
i įvažiavimą pasimaudyt į Erie, 
Pa. Toliau, nutarta surengti 
banketą Sandaros naudai. Kal
bėta apie išleidimą Pittsburgho 
Sandaros numerio. Viskas pa
vesta tam tikrai komisijai vyk
dyti. J. /Virbickas.

Paimtiems į kariuomenę jū
sų sunams paaiškina kad jie 
rašydami jums į namus laiškus 
ir norėdami gauti iš jūsų laiš
kus nurodytų jums kaip turi 
būti adresuoti jiems siunčiami 
laiškai. Bet kariuomenės va
dovybė nusiskundžia kad dau
gybė namiškių neprisilaiko nu
rodytos tvarkos, ir laiškai gau
nami su ne pilnu adresu, todėl 
ne visada pasiekia jūsų sūnų 
ar draugą.

Rašant adresą reikia pirmo
je vietoje, ant kairiojo kampo 
konverto viršuje užrašyti jūsų 
pilną adresą atgal.

Kareivio adresas turi būti 
rašomas ant žemutinės pusės 
laiško dešiniojo galo, ir pilnas 
adresas. Paveizdan:

Private Robert Justin, 
Company S, 199 Infantry 

27 Division,
Camp Shelby, 

Mississippi
Kareiviai išskirstyti po įvai

rias stovyklas, kurios randasi 
kitokiose valstijose. Visada iš
rašyki! pilną antrašą ir pilną 
stovyklos ir valstijos vardą.

Prailgins Turnpike
HARRISBURG, Pa. — Penn- 

sylvanijos gubernatorius pasi
rašė bilių kuris suteikia galią 
pratęsti didyjį valstijos naują 
piodernišką vieškelį, vadinamą 
Pennsylvanija Turpike, nuo jo 
vakarinio galo, prie Irwin, iki 
Ohio valstijos sienos. Taipgi 
iš rytinio galo bus prailginta 
iki Philadelphijos.

Tik dar tuo tarpu nenustaty
ta kur gaus tam darbui reika
lingus pinigus.

Kareivis Nusižudė del 
Prarastos Meilės

CORRY, Pa. — Savo myli
mosios ir jos motinos akyvaiz- 
doje, kareivis Frank M. Over
ly, 2 l m. amžiaus, nusišovė po 
to k i ta mergina pradėjo su 
kitų ' vaikinu draugauti.' Jis 
buvo oarvykęs keletui dienų pa- 
sisve iuoti ir rado savo myli
mąją .kito draugystėje.

MIRĖ JAUNUOLIS
EDWARDSVILLE, Pa. — 

Čia įtaiga mirė W. L. Verby- 
la, 17 metų jaunuolis, mokslei
vis, suims Antano ir Marės 
Vert ylų, 156 Hillside ąve.

Kadangi jaunuolis buvo ga
bus moksle ir stropus sporte 
tai mokyklų taryba nusprendė 
palaidoti jį su jo diplomu, kar
tu įdėdami į karstą. Visa jo 
klesą buvo jo laidotuvėse, nes 
tai yra retas atsitikimas tokio 
amžiaus mirties. Laidotuvių 
ceremonijos buvo jaudinantis 
reginys. Jonas J. Nienius.

New Yorkas Ruošiasi
New Yorko miestas jau ren

giasi sutikti Vokiečių lėktuvų 
užpuolimus. Organizuojama 30 
tūkstančių savanorių ugniage
sių kurie turės būti pasiruošę 
dirbti išvien su miesto ugnia^ 
gesių komandomis prieš lėktu
vų bombomis padarytus gais
rus

TABOR FARMOS 
SUVAŽIAVIMO 

ĮSPŪDŽIAI

PIKNIKAS. Šv. Kržiaus pa
rapijos metinis piknikas bus 
laikomas sekmadienį, Birželio 
22 d., Recreation Picnic Grove, 
prie Powell Road. Busas veš 
nuo bažnyčios pradedant 1 v. 
po pietų.

Kadangi šymet piknikas bus 
laikomas naujoje vietoje,
duodame žinias kaip tą vietą 
dąsiekti.
stant iš Springfield, Columbus 
arba šiaurinės Ohio dalies, va
žiuokit Route 40, iki Phoneton, 
pasukit į kairę į Route 202, ir 
važiuokit iki Powell Road, ta
da sukit į dešinę. Ten matysit 
pikniko ženklus.

Iš Daytono važiuokit O'.d 
Troy Pike (Route 202).

Taipgi pranešame kad Liet. 
Vyčių 96-tos kuopos 
piknikas bus laikomas 
čioj vietoj, Liepos 13.

metinis
vOJ P *-
F. A.G.

BRIDGEPORT, Conn
PADĖKA. Adolfas Vogulis, 

miręs Birž. 5, buvo palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis šv. 
Jurgio parapjjpje, palydėtas į 
Šv. Mykolo kapines.

Vogulių šeima labai nuošir
džiai dėkoja prisiuntusiems gė
les ir užpirkusiems šv. mišias. 
Dėkoja klebonui Kun. Kazlaus
kui už atlaikytas pamaldas ir 
graboriųi Daugėlai už prielan
kų patarnavimą, taipgi visiems 
dalyvavusiems nuoširdus ačiū.

Vogulių šeima.

Komunistų Agitatorius

Aš 
kurie 
gavęs 
tinės
žiavime Birželio 7-8 dd., Tabor 
Farmoje, nusprendžiau važiuo
ti, atmetant visas kliūtis. Vie
na, nebuvau buvęs garsioj Ta
bor Farmoje; gi kita, reikalas 
buvo “šaukiantis į dangų” — 
surasti vienokį ar kitokį kelią 
tautinei darbuotei. Vedamas 
tų dviejų tikslų atsidūriau Ta
bor Farmoje.

Tabor Farma tikrai graži va
sarvietė, ant Šv. Juozapo upės 
kranto, su daugybe namelių va
sarotojams ir su kitais visais 
sporto ir pasilsio patogumais. 
Tabor Farma iš visko matosi 
ir be autentiškų žinių, kad yra 
istoriškos reikšmės vietovė, 
noma plačiai apielinkei per 
neracijas.

Čia netoliese randasi St. 
seph miestas, kur yra įdomi 
vieta, “Dovido Namai”, kur 
Dovido vaikai nešioja dideles 
barzdas ir tiki į nemirtiną gy
venimą, bet pakol kas vargšai 
miršta kaip ir žmonės be bar
zdų.

Tabor Farma įkurta gal 
šimtmetis atgal, bet ji populia
ri pasidarė tik pp. Bačiūnams 
ją pradėjus valdyti. Kokius 
stebuklus pp. Bačiūnai surado 
jau daug pasakojo tenai buvę, 
aprašė įvairus rašytojai. Aš 
labai domėjaus J. Pronskaus 
aprašymu ir maniau turįs tikrą 
Tabor Farmos paslaptį, nes bu
vo pavaizduota kad tas stebuk
las kuris Tabor Farmą padaro 
tokia miela ten užkliuvusiam 
svečiui tai pp. Bačiūnų Lietu
viškas širdingumas. Dabar ap
lankius Tabor Farmą tenka 
pripažinti kad tas teisybė, bet 
visgi nei vienas kuris nėra bu
vęs labor Fąrmoj, kaip ir aš, 
to tikrojo širdingumo iš jokio 
rašto nesupras.

Tabor Farmoj viskas gražu, 
viskas miela, bet už viską gra
žiausia ir mieliausia tai tos far
mos siela — Bačiūnai, kurie 
visa širdimi atsidavę patenki
nimui savo svečių. Tegul ir 
šimtai svečių randasi, jie kiek
vieną mato, kiekvieną aptar
nauja, kiekvienam parodo lin
ksmą veidą it rytmečio saulė!

Svečiavaus pirmą kartą Ta
bor Farmoje, bet ne paskutinį.

Konferencija, kuri tęsėsi dvi 
dienas, reikia laikyti viena iš 
reikšmingiausių šių dienų A- 
merikos Lietuvių darbuotėje. 
Sudėtos aukos Lietuvos reika
lams apie <$2,300 liudija kad su
važiavusieji buvo susirinkę sa
vo Lietuviškos meiles vedami 
ir įrodė kad pasiryžę dirbti 
Lietuvos išlaisvinimui užmirš
tant savitarpius nesusiprati
mu ;, ginčus, menkus išrokavi- 
mu.5. Chicago, kuri buvo laiko
ma musų snaudžiančiu milžinu 
p. Advokato Olio lupom pasi
reiškė labai didingai, ir reikia 
tikėti kad šiuo syk. Chicagie- 
čiai nesuvils Amerikos Lietu
vių : tuos savo didžiuosius pa
žadus įvykdys kooperuojant ki
toms kolonijoms.

Vyrai, pajudinkim žejnę!
F. Motuzas.

Ruškienė, Jo- 
ir Marė Vait- 
telpa mirusių

Harry Bridges, shown as he took 
the stand in his own defense, in San 
Francisco, to escape deportation on 
charges of alleged communistic 
affiliations.

Komunistų agitatorius, 
ris dirba tarp darbininkų 
Francisco, agituodamas už 
vertimą Amerikos valdžios, čia 
parodo tardymo laike. Valdžia 
nori jį deportuoti. Jis paeina 
iš Australijos.

ku- 
San 
nu-

Milžinas Karo Laivas Stoja Tarnybon

K

The 35,000-ton super-dreadnaught, U. S. S. Washington, has now 
joined the United States navy. This view during the commissioning 
ceremonies shows part of the after-deck with crew members lined up 
under the great ship’s 16-inch rifles.

35,000 tonų karo laivas milžinas, U. S. S. Washington, ku
ris baigtas statydinti ir stoja U. S. karo laivyno tarnybon. Vai
zdas laike ceremonijų. Priešakyje matosi trys po 16 colių di
dumo to laivo kanuolės.

VOKIEČIŲ ŠNIPAI 
SEKIOJA LAIVŲ 
IŠPLAUKIMUS

palydovai

laivas pa
pa voj ingo n

Paprastam žmogui gal neži
noma kaip Vokiečiai veikia šio
je šalyje kovodami prieš Ame
rikos pagalbą Anglijai. Kiek
vienas laivas kuris išplaukia į 
Angliją su reikmenimis tuojau 
žinomas Vokietijoje, nes pra
nešimus pasiunčia naziai šni
pai šioje šalyje slaptais radio 
aparatais. Tiktai nėra žinoma 
kokiu keliu laivas plauks.

Apie laivų išplaukimą 
macijos gauti lengva, 
šnipui užtenka nueiti į 
ir apžiūrėti kurie Britų
Meduojami. Negalima net pa
slėpti kokie dalykai gabenami. 
Jeigu Amerikos laivas vyksta 
į Raudonųjų jurų zoną, prieš 
išplaukimą padaroma raštai ir 
visi jūreiviai gauna popierius 
įrodančius Į kokį uostą jie ke
liaus. Tas reikalaujama įsta
tymais.

Kartą Britų laivas jau pri- 
lioduotas, -Jo išplaukimo laikas 
ir kuriuo kėliu jis plauks laiko
ma didžiausioje paslaptyje.

Paprastai laivai laikosi Suv. 
Valstijų ir Kanados pakraščio 
iki Halifax uosto. Ten jie kar
tais laukia dieną, dvi, kartais 
ir trejetą savaičių iki pribuna 
Britų karo laivai 
(konvojai).

Kuomet pagaliaus 
sileidžia paskutinei!
kelionėn, laivo valdytojui įsa
kymai duodami rankos ženklu. 
Jokie radio signalai nepasitiki
mi. Mažiuku laivu iš palydovų 
komandieriaus atgabenama už
antspauduoti įsakymai kiekvie
no lydimo laivo kapitonui.

Jokių kitų įsakymų nedaro
ma ir jokių radio pasikalbėji
mų tarp tos grupės laivų -nebū
na visu kelionės laiku, išskyrus 
atsitikime atako.

Britų laivai plaukia didžiau
sioje paslaptyje. Tuo tarpu 
Amerikos laivai vyksta geriau
sia žinomu 'keliu ir jų plauki
mas nuolat' per radio skelbia
mas, kad Vokiečiai per klaidą 
neužpultų, kaipo nežinomo lai
vo. Į

Amerikai stojus į karą, ir 
šios šalies laivai bus lydimi to
kioje slaptybėje.

OREGON CITY, ORE
PAJIEŠKAU draugus Praną 

Akunę, Bridų k., Šiaulių vals. 
ir apskr., ir Antaną Kankalį,- 
Kehlių k. Abu gyvena Chica- 
goje. Prašau juos atsišaukti 
arba apie juos žinančių praneš
ti. (24)

J. Saulis 225 Stafford St. 
Pittsburgh, Pa.

MIRIMAI | Lietuvos
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Dirbkim - Amerikonai M

CHICAGO, Ill. — Viktoras 
J. Karpus, 29 m. amžiaus, 

norėjo liuosnoriu stoti Į S. V. 
kariuomenę, bet pripažintas 
netinkamu. Priežastys: jisai 
sveria virš 200 svarų, aukščio 
turi 6 pėdas 8 colius, dėvi 14 
numerio batus.
® NEW YORK, N. Y. — Bir

želio 2 d. laivu Argentina iš 
Brazilijos atvyko du Lietuvos 
jurininkai, laivyno kapitonai 
Povilas Labanauskas ir Vytau
tas Kuizinas. Jie yra pabėgė
liai iš Lietuvos. Jie norėjo at
vykti Amerikon jau pereitą 
rudenį, bet sutiko visokių kliū
čių su įvažiavimu į šią šalį.
® BROOKLYN, N. Y. — ži

nomo tautinio darbuotojo ir 
muziko Ks. Strumkio duktė Al
dona, talentinga pianistė, su
rengė savo piano muzikos kon
certą SLA. salėje. Ji yra jau
na mergaitė, bet turi dįdelius 
gabumus muzikoje. Jos moti
na yra garsi dainininkė ryti
nėse valstijose.
® CHICAGO, Ill. — Lietuviai 

rengia milžinišką sueigą 27 
d. Liepos didžioje arenoje, ži
nomoje Soldiers Field. Tai bus 
Lietuvos Diena. Kalbėti ten 
pakviesti Wendell Willkie, S. 
V. Vice Prezidentas Wallace ir 
Prezidentas A. Smetona, šią 
dieną rengia bendrai Katalikų 
Federacijos

•cijos Biuras 
vai Vaduoti

įsteigtas Informa- 
ir tautinis Lietu-

Sąjungos Fondas.

Petras Sarpalius
p-le

—Komp. 
apsivedė su Detroitiete, 
Lilian Sutkaite.

tapo pa- 
V. karo 
Penseco-

Bir

74AU.JIENOS. Pas rpus šio
mis dienomis mirė trys vietos 
Lietuviai, seni šio miesto gy
ventojai: Marė 
nas Laurušonis, 
kienė. (Vardai 
skyriuje.—Red.)

Darbai čia eina gerai, ma
žiausia mokestis paprastam 
darbininkui 65c valandai.

Oras šiame
žiemą nebuvo sniego nei šal
čio ; dabar jau vyšnios ir avie
tės renkamos, daržovių ir bul
vių jau turim naujų.

Dar butų gerai kad mes tu
rėtume kataliką graborių, nes 
didelė parapija ir daug yra ka-' 
talikų. A. F. Brozinsky.

krašte dailus

9

—Dr. A. R. Lauraičio sūnūs 
Lawrence Lauraitis,

V

skirtas pulkininku S. 
aviacijos mokykloje, 
la, Fla.
• PITTSBURGH, Pa.

želio 8 d. Lietuvių Ūkyje at
sibuvo SLA. 3-čio Apskričio 
metinis išvažiavimas, kuris ge
rai pavyko visais atžvilgiais.
• DETROIT, Mich. — Po ne- 

pasekmingos vidurių opera
cijos Birželio 6 d. mirė žymus 
Detroito Lietuvių veikėjas Pra
nas Dillis. Jis buvo didžiojo 
karo veteranas. Paliko žmoną 
ir dukterį.

» MADISON, Wis. — Wiscon
sin Universitetas paskyrė at- 

sižymėjimo ženklą pasižymėju
siam studentui sportininkui, 
James S. Yonkui, iš Wauwa
tosa, Wis.

X
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DRY CLEANING |
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvąlom ir 
sutaisom.

i

X
6702 Superior Ave #

Ž
■? Telefonas: ENdicott 0878 
? *

HLSPEED SERVICE 
STATION

Tires Rątteries
Lubrication Wash

F. Stopar & Son
East 185th

Prie

Naujoje
IVanhoe

Shawnee

Lietuvių 
9673

Street
Avenue

Parapijoje
(35)

VOGULIS Adolfas, 52 m. am
žiaus, mirė Birželio 5, Brid
geport, Conn. — Skrebiškių 
k., Papilio par. Amerikoje 
išgyveno 28 metus. Paliko 
nuliudime žmona ir vienas 
sūnūs.

R1BOKAS Liudvikas, virš 60 
m., mirė Geg. 30, Bridgeport, 
Conn. Ilgą laiką sirgo. Pali
ko nuliudime žmoną ir 5 vai
kus, vienas sūnūs kunigas. 
Palaidotas iškilmingai, pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje, dalyvavo 7 kuni
gai. Palydėtas į šv. Mykolo 
kapines. Ribokų šeima labai 
dėkinga visiems 
siems laidotuvėse.

RUŠKIS Marė, 67
Gegužės. 5 d., Oregon City, 
Ore. — Telšių ap., nuo Luo
kės. Amerikoj išgyveno 
30 metų. Palaidota 
nytinėmis apeigomis.

LAURUŠONIS Jonas, 
mirė Gegužės 11 d.,
City, Ore. — Vilniaus gub. 
Amerikoje išgyveno apie 40 
m. Palaidotas katalikiškose 
kapinėse. Paliko du brolius, 
Kazį ir Igną, Oregon City, ir 
seserį Portland, Ore. Jo du 
sunai yra laikraštininkai, — 
Petras redaguoja laikraštį 
Enterprize, Oregon City, Jo
nas, redaguoja laikraštį ki
tur, Hillsboro, Ore. Jo duktė 
gyvena Aberdeen, Wash. Ve
lionis prigulėjo prie SLA. 
240 kp. Nariai jį palydėjo.

VAITKIENĖ Marė, 56 m., mi
rė Geg. 18, Oregon City, Ore. 
Liko sūnus, Petras, du sunai 
ir trys dukterys. Palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Prigulėjo prie SLA. 240 kp. 
Nariai palydėjo į kapus, pa
dovanojo gražių gėlių vaini
ką. Amerikoj išgyveno apie 
35 m., paėjo iš Mikališkio 
k., Mariampolės ap.

A. F. Brozinsky. 
SIMULAVTČIUS Juozas, 62 m. 

mirė Clevelande, Birželio 1. 
BULKEVIČIUS Jonas, senyvo 

amžiaus, mirė Birželio 10, 
Clevelande.

GAJAUSKIENĖ Petronėlė, 56 
m., mirė Gegužės 30, Euc
lid, Ohio.

GAIDYS Augustinas, 70 metų 
amž., mirė Kovo 27, Kansas 
City, Kan. Amerikoje išgy
veno 45 metus. — Radžyk- 
ščiaus k., Liškevos par.

KUPČIKAS Motiejus, 69 m., 
mirė Geg. 8, Pittsburgh, 
Pa. — Netonių k., Raudon
dvario p., Kauno ap. Ameri
koje išgyveno apie 37 m. 
Paliko nuliūdime broli Vin
cą ir dvi dukteris. Palaido- j 
tas su bažnytinėmis apeigo
mis Šv. Kazimiero kapinėse.

ZYKUS Tamošius, 54 m., už- Į 
muštas anglies kasykloje So. I 
Wilkes-Barre, Pa., Gegužės. 1 
27. — Paėjo iš Zanavykuos, į 
Amerikoje išgyveno 35 m.

STRIKOLIENĖ Katrė, 80 m., | 
mirė Geg. 23, 
Panevėžio ap., 
Dvariškių k. 
gyveno 35 m.

SKERSTONAS J., mirė Geg. Į 
22, Oglesby, Ill.

GIRČUS Jokūbas, pusamžis, | 
mirė Geg. 24, Chicagoje. — J 
Švėkšnos p., Surinkiškių k. !

ŽILINSKAS Adomas, 44 metų, į 
mirė Geg. 25, Chicagoje. — I 
šidlavos par., Miškių k. Ame- j 
rikoje išgyveno 25 m.

POCIUS Vladas, pusamžis, mi- ■ 
rė Gegužės 26, Chicagoje.— ’ 
Telšių ap., Rietavo p., Dau- 

( genų k.
REMOTIS Juozas, 67 m., mirė 

Geg. 26, Chicagoje. — Tel
šių ap., Akmenės p., Medva- 
lakių k. Amerikoje išgyve
no 31 m.

KASPARAVIČIENĖ Amilija, 
mirė Geg. 15, Nashua, N.H.

VAITKEVIČIUS Antanas, 64 
m., mirė Geg. 23, So. Bos
ton, Mass. — Punios parap. 
Amerikoje išgyveno 42 m.

LINK Ona (Mockienė), 51 m., 
mirė Geg. 26, Chicagoje. —

. 1 Punsko par., Pritavančių k.

. DAUGIRDA Bruno, 45 m., mi
rė Geg. 26, Brooklyn, N. Y.

. BUKAUSKAS Pranas, 62 nų 
mirė Gegužės 27, Brooklyn,

SLAVINSKAS P., 62 b., mirė
Geg. 23, Jackson Heights?

NAUDOTI TIRES 1$
ir aukščiau.

Tires Batteries
AccessoriesVulcanizing

Visoks automobilitams 
patarnavimas. 

Kainos prieinamos.

FREDDY’S Tire Shop
6907 St. Clair Ave.

HE. 8077 (35) |
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| VISOKIA APDRAUDA |
Mes esr-ui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

i tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- š 
i sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
i miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). j

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

ir Apdraudos Agentūra =
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 Ę 
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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.......Name.

Address.

Occupation (13-2)
isaai

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIq]

Nikodemas A, Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

@ @The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuve

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

Savininkas Vedėjas

I REIKALINGA VIENINGAS I po (
MUSŲ DARBAS nes

1JI0 metais Birželio 15 die-j tuvo 
| u Lietuvą okupavo Sovietų mi d 
| Rusijos raudonoji armija. Oku- vyni 
L pavę Lietuvą Rusai perėmė į sevel 
■ savo rankas tuoj riša spaudą, vaip 
E įdare visas Lietuviškas orga- pentį 
į jįicijas, panaikino valstybės su . 
į įjklą ir vėliavą, iš atsakomin- Ame 
į vietų pašalino visus Lietu- dek 
I ® ir sukišo kalėjiman ar iš- išeivi 
I jė$ė j Rusijos gilumą, ir at- ir P' 
I gt daug kitu baisią ir skau-rieto 
l įs dalyku. Taip jie naikino vei^ 
Į j dabar tebenaikina visa tai darbi 
I į! buvo Lietuviška, kad kiek- naud( 
I šasi galėjo priminti kad dar Prezi 
i sp nesenai Lietuviai ramiai Icialę 
I pieno, nuošaliai nuo Europos atviri 
| sukrėtimo, dirbdami savo dar- tingis 
| ją j džiaugdamiesi darbo vai- ziden 
lįis. Dabar šiame momente Ka 
| lietnva šaukiasi pagalbos į vi- priim 
Į g imoniją, kad ją iš žiauraus valsti 
i iTrrimo jungo išgelbėtą. mayo 

les Amerikos Lietuviai pir-Iriai, 
aeji turėtume atsiliepti ir pa
dėti muso vargstančiai Lietu
ti žinokim kad šiuo laiku 
šĖtelis musu tikslas ir

. uita yra matyti vėl Ne-
• priklausomą musą Tėvynę. Lie- 

msradavimąpastatykim pir-
; na eilėn. Visi kiti musą vi
gą® reikalai turi pasida-

i ijti iitraeiliais dalykais. Vi- 
1 j taniai ar nesutikimai turi

sritį Esame gerą noru, vi- 
ė nieki norime dirbti Tėvy- 
Ė vadavimui, tat vieningai

, (tire į tą šventą ir kilnų 
irią. Musą čia yra vienas

• rijms, tai didelis skaičius, 
brie eita išvien daug ga-

: Jjatayti Amerikos Vyriau
si ir romėnė matydama 
hd ne mh stengiamės dir- 1 
btiTerjffiraiavimui — padės 
buk Šrato mums ypa- 
lirpi mrto turėti Amerikos 

majautą, todėl
Waiwtetuvos vardą ir 1 
te Lieturią kaipo ateivių 
ta

MIS KADA NORS 
BAIGSIS

ta, bm pirmiau mokė- 
(raityti savo reikalus ir ka

ip 2 nepriklausomo gy vė
stels tokia pažanga bu- 

neturi žlugti, tu- 
$ H atstatyta kaipo lai- 
apiklansoina šalis.

tas dabartinis karas vis 
tsres kada nors baigtis 
Ir kokia nebūtų ta tai

gos vyriausybės prie
dą pagelbės Lietuvai 
$ nepriklausoma.

mums išeiviams, pa- 
nuo Rusijos caro 

Lietuvos, davė prie- 
aty ir ramu gyveni

ni mes galėjome ramiai 
f kurtis. Nebuvome 
i kaip kad senoje savo 

šiauraus Ruso žanda- 
mes galėjome laisvai

Wing Station
Clst ir Dellenbaugh
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MAI
IKOS LIETUVIAI

Amerikonai Mums PagelbėsDirbkim

Adv. A. A. Olis,

bolševikų okupaci

VIS

ALUS ĖMIMUI NAMON.

us

EIKIM

ekstra gumi- 
trukumas gali

JAPONIJA GAUNA 
GASOLINO IŠ U. S.

UKĖSE MAŽĖJA 
DARBININKAI

atskirta 
negauda-

pramone 
pasaulio,

E A L 
with 
E C K

padės 
menė, 
tuvoje 
mines;

LIETUVA ATSKIRTA 
NUO PASAULIO

AMERIKOJE GUMO 
IŠTEKLIUS TIK 7 

MĖNESIAMS

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

dirbtuvės ga-
įvairioms

TIRES TAISYMAS
Gasolinas

Klauskyit “The Telefone Hour’’ Pirmadieniais 7 vai. per WTAM, WLW, WSPD

At the National Nutrition conference held in Washington at the re
quest of the President 400 physicians and health officers were told that 
“diet standards of 75 per cent of our population need to be raised to 
withstand the strain of total defense.” (Left) Paul V. McNutt, federal secur
ity administrator; M. L. Wilson (center) and Russell Wilder of Mayo clinic,

SU PREZIDENTU 
SMETONA

Amerikos vyriausybė tau 
pat prielankiai priėmė ir Lie
tuvos Prezidentą Antaną Sme 
toną ir dabar traktuoja jj kai

' •ELEKTRAI gaminti 1940 
metais Suv. Valstijose sunau
dota 53,400,000 tonų anglies, 
arba 10,000,000 tonų daugiau 
negu 1939 metais.

būti dėkingais ir pa
Amerikos vyriausy-

Amerikoje jau kalbama apie 
įvedimą uždraudimo sekmadie
niais važinėti automobiliais — 
gąsdino taupymui.

Betgi, kaip pastaru laiku 
paaiški, Japonija vis dar tebe- 
gauna sau gąsdino iš Ameri
kos kiek nori.

Šymet per pirmus du mėne
sius išgabenta į Japoniją 797,- 
000 bačkų gąsdino, 857,000 
gaso ir kuro aliejaus ir 280,000 
bačkų tepamo aliejaus.

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

Albert Marks
4520 Superor Ave.

65 METAI AMŽIAUS 
isdešimts penkių ar mažiau, mes ’ 
rie jūsų Social Security pašalpai 
ii gyventi suėjus 65 metams. Bl 
į apdraudos nuo užgimimo iki W1 
garantuotos valstijos įstatymais.

30 Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
išykit ir prisiųskit šį kuponą:

..?................................................... Age—
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APDRAUDA
įteikti visiems pilnas musų p»-: 
Taktiškus patarimus reikale vi- : 
•ance) visai dykai. Todėl pk-: 
ugniagesius (fire-monus).

AULIOLIS
itovi Lietuviška Real Estate : 
iudos Agentūra
Cleveland HEnderson 672!;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiHi*

Nacionalė Maistingumo konferencija Washingtone sulyg 
Prezidento prašymo, paaiškino 400 gydytojų ir sveikatos virši
ninkų apie reikalingumą pagerinti 75 nuoš. gyventojų dalies 
maistingumą.

Industrinėse srityse kaip tai 
Ravenna, Cleveland, Cincinna
ti, Dayton, Akron, Toledo, kur 
seniau darbininkai eidavo va
saros darbams į ukes dabar vi
si gauna darbus dirbtuvėse ir 
jose geriau uždirba.

Pernai ūkio darbininkams 
mokėta $1.55 dienai, šymet jau 
mokama $1.75 ir valgis.

etai
jų atsakančiai; greitai; žema kaina
vaizdas kas dedasi telefono bizniui per visą Ohio. Te 
lefono įrengimai padaugėjo keturis kartus daugiau ii 
telefono aptarnautojai dirba didžiausiu greitumu atlai
kyti savo žingsnį su civiliniais, industriniais ir militari 
niais Šalies Gynimo rekalavimais.

mokė 
ir ku 
gyve- 

metus tokią pažangą bu- 
neturi žlugti, tu-

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)

avimo Darba

— Corsages — Gėlės Puoduose 
HEnderson 2422.

i s A. Wilkelis
Jdotuvių Direktorius
LSAMUOTOJAS

HEnderson 9292

Dirbkim su Prez. Smetona

WESTMAN & GETZ, INC.
5923 Euclid Avenue 

SPECIALISTAI VESTUVIŲ BUKETAMS 
Visokios Gėlės ir Vainikai ir Kryžiai Laidotuvėms 

Kirstos, Gėlės

Bėgyje pastarų 12 mėnesių 
Ohio valstijoje ukėse sumažėjo 
darbininkų skaičius 34 nuoš., 
sulyg paskiausia surinktų ži-

Lietuvą. Todėl visi kas tik 
jaučiasi esą Lietuviais stokime 
į vieningą Lietuvos vadavimo 
darba.

NAUDOTI TIRES 1| 
ir aukščiau.

Tires Batteries
Vulcanizing Acessorks

Visoks automobilitams 
patarnavimas.

Kainos prieinamos.

FREDDY’S Tire Shop 
6907 St. Clair Ave.

HE. 8077 (25)

PRUSEIKA klausia: “Ar nė
ra būdų Vilniai pagelbėti ir po 
mirties?” Na, jau na, Leo
nai, ar jau ir tu su dvasiomis 
kalbiesi?

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

Rob Harwood Service
8125 Hough Avenue

REIKALINGA VIENINGAS 
MUSŲ DARBAS

1940 metais Birželio 15 die
ną Lietuvą okupavo Sovietų 
Rusijos raudonoji armija. Oku
pavę Lietuvą Rusai perėmė į 
savo rankas tuoj visą spaudą, 
uždarė visas Lietuviškas orga
nizacijas, panaikino valstybės 
ženklą ir vėliavą, iš atsakomin- 
gų vietų pašalino visus Lietu
vius ir sukišo kalėjiman ar iš
trėmė į Rusijos gilumą, - ir at
liko daug kitų baisių ir skau
džių dalykų. Taip jie naikino 
ir dabar tebenaikina visa tai 
kas buvo Lietuviška, kad kiek
vienam galėjo priminti kad dar 
taip nesenai Lietuviai ramiai 
gyveno, nuošaliai nuo Europos 
sukrėtimo, dirbdami savo dar
bą ir džiaugdamiesi darbo vai
siais. Dabar šiame momente 
Lietuva šaukiasi pagalbos į vi
są žmoniją, kad ją iš žiauraus 
svetimo jungo išgelbėtų.

Mes Amerikos Lietuviai pir
mieji turėtume atsiliepti ir pa
dėti musų vargstančiai Lietu
vai. žinokim kad šiuo laiku 
vienintelis musų tikslas ir 
troškimas yra matyti vėl Ne
priklausomą musų Tėvynę. Lie
tuvos vadavimą pastatykim pir- 
mon eilėn. Visi kiti musų vi
suomenės Reikalai turi pasida
ryti antraeiliais dalykais. Vi
si barniai ar nesutikimai turi 
išnykti. Esame gerų norų, vi
si mielai norime dirbti Tėvy
nės vadavimui 
stokime į tą 
darbą. Musų 
milijonas, tai 
kurie eidamas 
Ii padaryti 
sybė 
kad mes išvien stengiamės dir
bti Tėvynės vadavimui — padės 
mums. Šiuo laiku mums ypa
tingai svarbu turėti Amerikos 
visuomenės užuojautą, todėl 
kelkim visur Lietuvos vardą ir 
kartu Lietuvių kaipo ateivių iš 
Lietuvos.

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

Amerikos 
tiek gero 
išeivijai, 
ir platus, 
vietos kiekvienam 
veikėjui ir vaisingesnis bus tas 
darbas jei musų veikėjai pa
naudos Lietuvos Respublikos 
Prezidento pagalbą ir jo poten
ciale įtaką. Prez. Smetonai yra 
atviros durys pas vieną iš ga
lingiausių žmonių 
zidentą

Kaipo 
priima 
valstijų 
mayorai 
riai

po esamą Lietuvos Prezidentą, 
nes Amerika nepripažysta Lie
tuvos okupavimo. Todėl būda
mi dėkingi ir ištikimi Amerikos 
vyriausybei ir Prezidentui Roo- 
seveltui, nesiimkim kol kas sa
vaip nagrinėti Lietuvos Prezi
dento klausimo ir eikim išvien 
su Prezidentu Rooseveltu ir 

vyriausybe, kurie 
yra padarę Lietuvių 
Darbas yra didelis 

Tame darbe rasis 
Lietuviui-

is Furniture C*
idų Krautuvė
i Rekordai gaunami čia

ENdįęoft
j JURGIS ABBUCU!

VedijM
iiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuBuu* THE PIAYGBODND OF THE GREAT UKES • JUNE 14 THROUGH LABOR DAY

"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.

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. 
Hotel Breakers, with 1,000 comfortable, outside rooms, offers 
you restful relaxation. Moderate rates . . . excellent cuisine.

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.

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimų 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

JPČIKAS Motiejus, 69 m., 
nirė Ųeg. 8, Pittsburgh, 
Pa. — Netonių k., Raudon
dvario p., Kauno ap. Ameri
koje išgyveno apie 37 m. 
Paliko nubudime brolį Vin
cą ir dvi dukteris. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigo
mis šv. Kazimiero kapinėse. 
YKUS Tamošius, 54 m., už
muštas anglies kasykloje So, 
Wilkes-Barre, Pa., Gegužės 
27. — Paėjo iš Zanavykuos, 
Amerikoje išgyveno 35 m.

ITRIKOLIENĖ Katrė, 80 m., 
mirė Geg. 23, Chicago, 111.— 
Panevėžio ap., Ramygalos p. 
Dvariškių k. Amerikoj iš
gyveno 35 m.

SKERSTONAS J., mirė Geg. 
22, Oglesby, Ill.

GIRČUS Jokūbas, pusamžis, 
mirė Geg. 24, Chicagoje. - 
Švėkšnos p., Surinkiškių k

ŽILINSKAS Adomas, 44 metu 
mirė Geg. 25, Chicagoje. - 
Šidlavos par., Miškių k. Ame
rikoje išgyveno 25 m.

POCIUS Vladas, pusamžis, mi
rė Gegužės 26, Chicagoje.— 
Telšių ap., Rietavo p., Dau- 

( genų k.
REMOTIS Juozas, 67 m., mirė 

Geg. 26, Chicagoje. ■- Tel
šių ap., Akmenės p., Medva- 
lakių k. Amerikoje išgyve
no 31 m.

i KASPARAVIČIENĖ Amiliją, 
mirė Geg. 15, Nashua, N.H.

- VAITKEVIČIUS Antanas, 61 
m., mirė Geg. 23, So. Bos
ton, Mass. — Pilnius parap

i. Amerikoje išgyveno 42 a 
i LINK Ona (Mockienė), 51 m, 
a mirė Geg. 26, Chicagoje,- 
5. P Punsko par., Pritavančiy L
j. DAUGIRDA Bruno, 45 m., ai- 
i- rė Geg. 26, Brooklyn, N. J. I 
i- BUKAUSKAS Pranas, 62 J 

ie mirė Gegužės 27, Brooklyn 
io N. Y.

SLAVINSKAS P., 62 b„ mirė 
g. Geg. 23, Jackson Height

, tat vieningai 
šventą ir kilnų 
čia yra vienas 
didelis skaičius, 
išvien daug ga- 

Amerikos Vyriau- 
visuomenė matydama

MOTERIM, VYRAM 
Dėvėjimo Reikmenys

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

Holmes Hosiery Shoppe
. . 8130 Wade Park Ave.

AKRON, Ohio 
dustrija, 
menų gamina šalies 
reikalams, labai žymiai 
doja gurno išteklius, 
apskaičiavimų, dabar 
neapdirbto gurno užteks tiktai 
šešiems ar septyniems mėne
siams.

Gurno kainos pakyla, ypač 
automobiliams guminiai ratai.

Bet automobilistams paste
bima kad neskubėtų šokti pir
kti dar keturis 
nius ratus, nes 
visai neprieiti.

Akrono ^gumo 
mina kariuomenės 
susisiekimo priemonėms ratams 
gurnus; dirba kareiviams duja- 
kaukes, ir mylių milias įvairių 
dūdelių ir kitų reikmenų orlai
viams.

Pastaru laiku raudonoji Lie
tuvos valdžia (žinoma, Rusų) 
deda visas pastangas pakelti 
pramonės gamybai. Bet čia pat 
reikia pridurti kad per pirmus 
okupacijos mėnesius Lietuvos 
dirbinių gamyba nepaprastai 
sumažėjo. Tam priežasčių yra 
daug, bet svarbiausios yra dvi: 
žaliavos stoka ir visuotina su
irutė, kuri įsigalėjo pramonėje 
nuo pirmos 
jos dienos.

Lietuvos 
nuo likusio 
ma jokių dirbinių bei žaliavų 
net iš artimiausio kaimyno Vo
kietijos, su kuria Lietuvos eko
nominis gyvenimas buvo glau
džiai susijęs, ypač po to kai 
del karo eigos nutruko ryšiai 
su Anglija Lietuvos pramonė 
atsidūrė katastrofingoje padė
tyje.

Bolševikų agitatoriai rami
no kad visko busią gauta iš 
sovietų Rusijos. Tačiau pasiro
dė tai butą daug tuščios agi
tacijos. Tiesa, kai kurių žalia
vų iš Rusijos gaunama. Pav., 
gasolino ir alyvų yra pakanka
mai, tačiau kam tas reikalin
ga ir kokia nauda iš to jeigu 
fabrikai negauna metalų, odos, 
vilnų, chemikąlų ir tt.

Atrodytų kad, pav., geležies 
sovietų Rusija, turinti didelius 
šio gamtos turto išteklius, tu
rėtų pristatyti neišsemiamus 
kiekius. Tačiau to’ nėra. Gali
ma butų sakyti kad didelius 
metalo kiekius sovietų Rusija 
sunaudoja karo pramonei. Bet 
didelė kliūtis normaliam žalia
vų paskirstymui yra perveži
mo priemonių sugriuvimas. Vi-

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.

Gurno in- 
kuri labai daug reik- 

gynimo 
sunau- 
Sulyg 

turimo

GRETIMAI vienos Ohio telephone exchange yra 
ištaisytas žolynas nusodytas rožėmis. Tos ro

žės auga ant ploto žemės pirktos prieš eilę metų kaipo 
pasiruošimas kuomet bus reikalinga ateityje telefonui 
plečiantis. Tas plotas ateities reikalui Teu-
kalingas ir sunaudojamas ir kitą vasarą rožių’ ten nebus. 
Jų vietoje bus išstatytas naujas priedas telefono sto- 

patarnaujanti daugybei naujų telefono naudoto- 
Tas yra tipiškas
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sai tik nesenai dar Lietuvoje aukščiausioje tvarkoje,- o da- 
geležinkelių judėjimas buvo bar įvyksta staičiai neįtikėtinų

pas Pre- 
Rooseveltą.
Lietuvos Prezidentą jį 
ir kalbasi Amerikos 
gubernatoriai, miestų 
universitetų profeso- 

Amerikos arkivyskupai ir 
žymus žmonės, kurie turi 

įtakos Amerikiečių tarpe.
Lietuvos Prezidentui leidžia

ma kalbėti per plačios Ameri
kos radio tinklus į milijonus 
Amerikiečių, jam duoda vie
tos Amerikos didžiausi dienraš
čiai ir žurnalai. Kartu su vi
sa tai yra garsinamas Lietuvos 
vardas ir Lietuvių tauta. Tat 
kaip matom be Lietuvos Prezi
dento pagalbos mes Amerikos 
Lietuviai tokios propagandos 
apie Lietuvą ir tokių audienci
jų negalėtume padaryti.

Todėl visa tai pravartu pa
naudoti Amerikos Lietuvių vei
kėjams Lietuvos vardo iškėli
mui ir jieškoti būdų suvienyti 
visus Lietuvius į vieną bendrą 
darbą. Lietuva šaukiasi musų 
pagalbos. Mes juk Lietuviai, 
tat padėkime pirmieji 'musų 
vargstančiai tėvynei, o kartu 

r Amerikos visa visuo- 
Juk daug kas turi Lie-; 
tėvelius, brolius ar gi- 
žinokim kad tiesdami 

pagalbą po svetimu jungu pa
kliuvusiai musų Tėvynei Lie
tuvai, mes netarpiai padėsim 
gąl but savo tėvams, broliams 
ir giminėms. O juk ir patiems 
norėtųsi vėl aplankyti saviš
kius ir Laisvą Nepriklausomą

Fleet-Wing Station
1463 E. 71st ir Dellenbaugh 

EARL DECK 
Independent Dealer

Golden Motor Gas — Motor Oil 
Ethyl Motor Gas 

Tires and Accessories

apsireiškimų, kurių laįkąs nuo 
laiko pasirodo ir spaudoje.

AR JAUČIATĖS
NUVARGĘ-BE 

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

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

KARAS KADA NORS 
BAIGSIS

Lietuva, kuri pirmiau 
jo tvarkyti savo reikalus 
ri per 22 nepriklausomo 
nimo 
vo padarius, 
ri vėl būti atstatyta kaipo 
sva, nepriklausoma šalis.

žiaurus dabartinis karas 
dėlto turės kada nors baigtis 
taika. Ir kokia nebūtų ta tai
ka, Amerikos vyriausybės prie
lanki opinija pagelbės Lietuvai 
atsistatyti nepriklausoma.

Amerika mums išeiviams, pa
bėgėliams nuo Rusijos caro 
valdomos Lietuvos, davė prie
globstį, darbą ir ramų gyveni
mą. Čia mes galėjome ramiai 
dirbti ir kurtis. Nebuvome 
kliudomi, kaip kad senoje savo 
tėvynėje žiauraus Ruso žanda
ro. Čia mes galėjome laisvai 
kalbėti savo tėvų kalba ir da
lintis įspūdžiais, susirinkę va
karais po darbo. Musų vai
kams buvo atdaros visos mo
kyklos, jie galėjo laisvai švies
tis, mokytis ir tapti gerais šios 
šalies piliečiais. Taigi visa tai 
mes gavome čia, Amerikoje, ir 
to mes turime amžiams neuž
miršti ir 
klusniais
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nudėvėtas 
suklestėji- 
diena die- 
teko: ko-

Prosymas ir Valymas 
VISOKS RŪBŲ VARYMAS 

Visas darbas garantuotas 
Paimam ir pristatėm į namus

1283 East 74th Street 
Ant. Lcimonas, Savininkas

HEnderson 7822

GAUTA žinių kad Latvijoje 
iš komunistų partijos pašalin
ta keli žymus Latviai komuni
stai, 
pimu 
dėlė 
tarp 
nistų 
kurie 
lijoje.
tus vadina Trockininkais.

j VAISTINĖ
' faia didžiausj rinkinį Clevelande 

njtbj gydančiu žolių importuotų 
i Europos. (36)
fceptus išpildo patyrę vaistiniu-

• HEROLD DRUGS
6045 Broadway

hi. Greitas patarnavimas.
Telef. Diamond 9660

6510 Wade Pai 
685 East 185 

; HI-SPEED GASC 
r Automobiliams ratams gum 

Atdara nuo 7 ryto

Jie esą kaltinami nukry- 
Į Trockizmą. Ypač di- 
nesantaika viešpatauja 

Latvijoje buvusių komu- 
ir tų Latvių komunistų 
visą laiką gyveno Masko-

Jie Latvijos komunis-

LEIMON’S 
DRY CLEANING
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
Sulyg naujausios mados

Didelis

STUDNEY S GU
Superior ir kampas

Caso, Aliejaus, Lul
Kreipkitės pas s; 

Automobilių Mazgo 
MUSŲ LENGVU ISSII

ICE CREAM HEA 

B Superior Avenue 
■ SODAS - SUNDAĘS - 
Jfiwrs RŪŠIŲ IR SKONIŲ

Sandwiciai — Lent
1

©

'‘TRYS, valstijos — New Yorko, Marylando, ir Massa- 
* chusetts — išleido per savo gubernatorius prokla

macijas sąryšyje su metinėmis sukaktuvėmis nuo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pavergimo Įsiveržiant i jas So
vietų Rusijos armijoms 1940 metų Birželio 15 dieną.

Tie gubernatoriai, kaip ir visa Amerikos visuomenė 
bendrai, kaip ir pats vyriausias šios šalies galva Prezi
dentas Roosevelt, prijaučiu mažoms pavergtoms valsty
bėms, ar jos patekę po Sovietų, ar Vokiečių, ar Italų to
talitarine priespauda.

Šitaip esant, toms mažoms valstybėms kova už jų 
nepriklausomybių atsteigimą yra šimteriopai lengvesnė.

Atsimename kaip priešingai buvo po Didžiojo Karo 
kuomet, tarp kitų, Įsisteigė Lietuvos Respublika. Suv. 
Valstijos beveik keturis metus delsė Lietuvos pripaži
nimą, nes tuo laiku niekas apie Lietuvą veik nežinojo, 
o Amerikoje veikė Lenkų propaganda, ir kartu buvo to
kių politikierių kurie laukė kad atsisteigtų Rusijos ca- 
ristinė imperija, kuriai, manė, reikės grąžinti Lietuvą 
ir jos kitas mažas kaimynes.

Esant dabar lengvesniam darbui už Lietuvos reika
lus Amerikoje dirbti, mes privalome koncentruoti savo 
darbų pastangas prieš vieną žalingiausį musų gyvenime 
Klementą — musų pačius patrakėlius komunistus, kurie 
džiaugiasi Lietuvos pavergimu ir visomis pastangomis 
dirba demoralizavimui musų išeivijos.

pASTAROMIS dienomis apie Sovietų Rusijos ir Vokie- 
1 tijos santikių blogėjimą, net galimą Vokiečių užpuo
limą Rusijos, eina visokių dalei dimų. Jiems galima ir 
tikėti ir ne. Tai gali būti Vokiečių pastangos išgauti iš 
Rusijos įvairių medegų ir reikmenų, kurių Vokiečiams 
reikia kad galėtų karą tęsti. Kaip Dirvos koresponden
tas iš Prancūzijos prieš kelias savaites rašė, tokie gan
dai yra Sovietų kokiam nors pasinaudojimui ir nukrei
pimui pasaulio dėmesio nuo kitų kokių įvykių. Gali bū
ti ir Hitlerio spaudimas Maskvos kamaroto Stalino duo
ti jam tų reikmenų, kuomet Stalinas pradėjo spardytis.

Tarp tų gandų yra minima ir tai jog Hitleris rei
kalaująs atiduoti Lietuvą, Latviją ir Estiją Vokietijai. 
Prie to minima ir Besarabija, kurią Rusai nuo Rumuni
jos atplėšė. Kiek tuose reikalavimuose yra teisybės pa
rodys ateitis.

Kad Hitleris gali užimti Rusiją į tris savaites ir 
Maskvoje pasodinti kokį nors sau ištikimą caruką abejo
nės negali būti. * Bet, anot to Dirvos korespondento, da
bar Rusams patiems dirbant ir tvarkant, Hitleris gauna 

jam ją užimti ir ten laikyti 
savo kariuomenė ir žmones, kuomet jie reikalingi kitur.

Jeigu Hitleris griebs Rusiją tai jis ims ir daugiau: 
jis ims Ukrainą, Kaukazą, su turtingais aliejų šaltiniais.

Del to tai komunistai visame pasaulyje nori grei
tos taikos. Dabartiniam karui tęsiantis, kas žino kokis 
dar likimas laukia Sovietų Rusiją.

Reikia tikėti kad ji neišliks tokia kokia ji yra, ka
ras toliau atneš ir jai kokią nors pavietrę. Atkentės ji 
už nekaltų, progresingų kaimynių pavergimą ir kanki
nimą.

PALECKIS TAPO 
BURŽUJUM

PALECKIO ALGA. Iš tik
rų šaltinių patirta kokį atlygi
nimą gauna Stalino vergijai 
parsidavęs “draugas” J. Palec
kis. Šis nepriklausomos Lie
tuvos duobkasis, raudonosios 
armijos durtuvais pasodintas 
į sovietų Lietuvos aukščiausios 
tarybos prezidiumo pirmininkus 
gauna per mėnesį 2000 rublių. 
Tačiau Paleckis dar gauna at
lyginimą ir už kitas pareigas. 
Kaipo Rusijos aukščiausiojo 
sovieto narys jis kas mėnesį 
paima po 1000 rb. ir kaipo oku
puotos Lietuvos aukščiausiojo 
sovieto narys dar 450 rb. Bet 
šios 3,450 rb. algos dara nega
na. Jis gauna dykai buvusios 
Prezidentūros butą, kurą, švie
są, nemokamą bilietą geležin
keliais, garlaiviais ir kitomis 
susisiekimo priemonėmis. Jam 
taip pat apmokama vadinamos 
reprezentacinės išlaidos. šis 
mėgstąs girtauti “proletaras” 
J. Paleckis puotas valdžios są- 
skaiton rengia labai dažnai. 
Jo žmona, kaipo okupuotos Lie
tuvos aukščiausiojo sovieto na
rė kas mėnesį gauna po 450 rb. 
Tat vien grynais pinigais Pa- 
leckiai per mėnesį gauna arti 
4,000 rublių. Tuo tarpu tikri 
darbininkai tarnai kurie Palec
kiui pasitarnauja, per mėnesį 
gauna alkos tarp 120 ir 220 rb. 
Iš to matom kam gerovė “liau
dies valdžioje”....

paprastai suklestėjusi mano 
gyvenimą”, atėjus raudonosios 
armijos maskoliams ir Mongo
lams, dabar staiga pakėlė di- 
džiausį trukšmą kad Lietuviai 
rašytojai nieko nebekurią. Pa
varčius sovietinėje Lietuvoje 
leidžiamus neva literatūros ir 
meno žurnalus matome kad jų 
puslapiai didžia dalimi užpil
dyti įvairių maskoliškų straip
snių vertimų apie “genialų” 
Leniną ir “dar geniališkesnį” 
Staliną.-’ Taip pat valstybinė 
leidykla leidžia Įvairių Stali
no, Kalinino ir kitų sovietiškų 
“literatų” šlamštą. Lietuviš
ki leidiniai teužima menkiausią 
vietą. Net dienraščiuose retai 
beužtinkami rašiniai kurie net 
ištolo galėtų pretenduoti į gro
žinę literatūrą.

LIETUVOS laikraščiuose ne- 
simatant jokių literatinių kuri
nių pačių Lietuvių rašytojų, 
bolševikams patiems pasidarė 
nepatogu kartoti 
frazes apie “meno 
mą”. Todėl dabar 
non kartojama kita
del Lietuvių literatai nieko ne
rašo? Girdi, esančios sudary
tos visos sąlygos kurti! Bet 
rašytojai patys neturi apie ką 
kurti. Toks pats P. Cvirka, 
kuris laižė padus maskoliams 
į Lietuvą atėjus, pasako jau: 
“Gal neliko apie ką rašyti, ne
bėra temų”. Apie raudonųjų 
nesąmones rašyti nenori, o jei 
rašytų Lietuviškais klausimais 
tikrai pakliūtų Rusų šnipams.

LIETUVOS bolševikai, kiek
viena proga kartoję apie “ne

ALPIS
IŠLAISVSNTOJAS

(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.

Y^ABRYS, atsižymėjęs savo marga karjera kaip ge- 
nys Lietuvių laisvės kovose, bet niekad neradęs sau 

nusistovėjimo punkto, vėl “švystelėjo” musų gyvenime, 
lyg meteoras, sąvo tuščia, bet blizgančia “šviesa”.

Tas Gabrys, apsigyvenęs Šveicarijoje, turėdamas 
laiko (jis rodos niekad neturėjo pastovaus užsiėmimo ir 
pačioje Lietuvoje nebuvo pasiekęs jokios rimtos vietos, 
kurioje butų galėjęs prisidėti prie tautos kūrybinio dar
bo) dabar leidžia savo neva buletiną, kuriame pasinau
doja visomis laisvo, be atsakomybės žmogaus teisėmis 
kaltinti Lietuvos Prezidentą A. Smetoną. ‘

Tie kaltinimai, be kitų mažmožių, yra: “Nesirūpi
nimas Lietuvos žemių rinkimu” (Smetona turėjo priver
sti Rusiją, Lenkiją, Vokietiją atgrąžinti Lietuvai tam 
tikras žemes, kurias Gabrys skaitė Lietuviškomis....). 
“Nesirūpino Vilniaus vadavimu” — kas yra visiems aiš
ki Gabrio melagystė. “Nenorėjo matyti Lietuvai grę
siančio pavojaus iš Sovietų Rusijos pusės”, “nesugebė
jo Įkurti militarinę Pabaltės Valstybių Sąjungą, nei pri
deramai apginkluoti Lietuvą apsigynimui nuo bolševi
kų”; “nepasinaudojo Suomių karu su bolševikais, kad 
atsipalaidavus nuo bolševikų”....

Šitokius “kaltinimus” gali daryti tiktai “atsipalai
davęs” nuo visokių atsakomybių protas.

Išrodo kad jis pats, Gabrys, butų atkovojęs ir Lie
tuvių savinamas didelių kaimynų valdomas žemes, ir 
butų sudaręs Baltijos kaimynių “militarišką sąjungą” 
sovietų Rusijai sumušti, butų įvedęs Lietuvą į karą tuo 
metu kai Rusai užpuolė Suomiją, ir, pagaliau, butų “at
palaidavęs” Lietuvą nuo ją užpuolusios komunistų mi
ll tarinės okupacijos, kai 1940 metų Birželio 15 d. mas
koliai Lietuvą pavergė! ......

Tuos ir eilę kitų kaltinimų, tokių pat paikų, kurių 
sugalvojo net 24, padaręs, Gabrys “skiria” Amerikoje 
esančius kelis žinomus veikėjus į “teisėjus” “nusūdyti” 
Antaną Smetoną.... kaipo tautos “priešą”.

Gabrys tam “teismui” įsako ne spręsti, bet gatavai 
nuteisti Smetoną.... Gabrys pasinaudoja nežinia iš 
kur — niekeno neįgaliotas — imtu “autoritetu” ir “tei
sėjus” skirti, ir Smetoną “nusūdyti” įsakyti, ir tame bu- 
letine barasi kad Smetona buvęs Lietuvos Prezidentu 
“sauvališkai”, “niekeno nerinktas”, “neįgaliotas”....

Tokiu savo pasielgimu Gabrys pasistato save į dau
giau negiį juokingą poziciją — ne diktatoriaus, bet ko- 
medijanto, kuris sau Vienas, nei iš šio nei to, pasiima sau 
visos Lietuviu tautos teises Lietuvos Prezidentą teisti.

GERAS MANO DIEVAS
(Petras Vaičiūnas)

Geras šiądien mano Dievas.
Vėl jaučiu aš savo valią, 
Vėl regiu lelijų pievas,.
Vėl daina brandina galią....

Vėl tave aš vainikuosiu.
Savo saulę pamylėjęs,.
Gludų ūką aš prakeikiau.... 
Saulės .skruostai dega, liejas....
Kam prie saulės apsiniaukiau — 

Juk aš džiaugsmą jai dainuosiu!

Širdimi širdis tik gyva, 
Tik su ja aš saulę kelsiu....
Rytą man pražys alyva, 
Kol aš taurę savo gersiu....

O jei ne — aš vienas busiu!
Mano saulė man tekėjo....
Net padangė raudonavo!
Širdimi širdis tekėjo — 
Amžių ilgesiu alsavo....

Jeigu žusiu — saule žusiu!
Apkabinęs tavo kojas, 
Su žeme aš pagyvensiu, 
Ir, dainos sparnais sumojęs, 
Vėl padangėmis plevensiu. —

Be tavęs ir jos man ilgu.
i

— Su tavim man gera.... šventa, — 
Ir paraudo tavo skruostai....
Amžių skirta, saulės lemta, 
Kad nušvistų musų sostai. —

Su tavim tik man neilgu.
Su mumis ir Dievas ėjo, 
Nes mumyse buvo šventa. 
Lupos lupas palytėjo....
Tu sakei kad rytas švinta, 

Ir ilgėjais saulės tvano....
Tu klėstė jai ir žydėjai 
Pabučiuota, kaip lelija.
Širdimi man pažadėjai 
Austi musų saulės giją...',

Dek kaip saulė — busi mano!

Pagaliau, kitame šone jau Įsiliepsno- ■ 
jusio laužo pažino tuos pačius plaukus su 
vainiku ant galvos, tą patį šviesų veidą, 
kuris, patėmijo Alpis, taip pat stiebėsi, 
atsargiai jieškojo ko tai vyrų pusėje.... 
Prieš tą veidą kitų mergelių veidai blan
ko ir nyko — tik ji vieną dabar Alpis Įžiū
rėjo, ir pastiręs stovėjo.... Ji, kaip Va
karinė žvaigždė erdvėje, tarp daugybės 
kitų nakties tamsoje jam matėsi skaistes
nė....

Koks jis dabar laimingas! Koks pa
tenkintas — nors tą laimę, kaip Vakarinę 
žvaigždę erdvėse — pasiekti nebuvo kaip.

Iš' blankaus Marienburgo gyvenimo 
jis atėjo i neaiškų, nepažystamą gyvenimą 
tarp aukštų mūrų Trakuose, kur jo viena
tinis pažystamas buvo Kęstutis — bet jis 
jam nėra lygus. Jis jautėsi vienišas, vie
nas.... Bet štai, Į jo gyvenimą įsisprau
dė kita asmenybė — jo nežinomose erdvė
se šalia jo suspindėjo kita žvaigždė, kuri 
praskaidrino jo dausas ir padarė jo gyve
nimą smagiu ir pilnu!

Koks jis laimingas kad iš Marienbur
go ištruko! Kaip patenkintas kad su Kęs
tučiu Į Trakus parkeliavo! Dabar, links
mas kad Į ežerą irėsi, kad Į tą salą pribu
vo!

Bet vis dar nežinojo kas ji, ir kaip jis 
ją kada sueis, užkalbins, iš arčiau galės 
pamatyti — ar bent kada gaus sueiti....

« A* *•*

Kaip tie jaunieji nuspėjo kada išpuo
la pats vidurnaktis negalima butų pasaky
ti, tik staiga visi ėmė klykti, spiegti — vai
kinai ir mergaitės — ir bėgti i pašalius 
nuo laužo — Į tamsumas, Į krumus ir me
džius — jięškoti paparčio žiedo kuris tuoj 
pražydės! Toje saloje paparčių augo gau
sybės, jie dideli ir buinųs, tarp kurių pa
plito jaunimas. Ten, tuose paparčiuose, 
tamsumoje, susiėjo vaikinai su mergai
tėmis — nes toks yra gamtos patvarky
mas kad vienas kitą trauktų glaustis, gla
monėtis. Tais laikais, senų žmonių griež
tais draudimais varžomi, tą vieną naktį 
laisvi tegalėjo susieiti.... Patamsėję vie
nas kitą, kiekvienas savo porą, surado, pa- 
siglamonėjo, gal ir pasibučiavo — betgi 
patamsėję negalėjo nei matyti paparčio 
žiedo pražydint, todėl, gal ir iki šiai die
nai niekas nėra paparčio žiedą matęs.

Alpis tik liko bestovįs, kaip stabas, 
vienoje laužo pusėje, o antroje pastebėjo 
stovinčią tą mergaitę, aukštą, liesą, kaip 
eglę, vainiku ant galvos, lyg dievų tarnai
tę, su puokšte pievų gėlių rankose. Laužo 
ugniai blyksnojant jų abiejų veidai ma
žiau ir daugiau buvo matomi, bet abudu 
jie, ugnies perskirti, vienas prie kito pri
eiti nesikėsino....

Kurie jaunuoliai ir mergelės žinojo 
šios nakties paslaptį, ir mokėjo vienas ki
tą pabėgę į tamsumą susirasti, tie atsie
kė savo troškinių, bet šiedu bijojo eiti “pa
parčio žiedo” jięškoti, nes galėtų pasimes
ti, su kitais susidurti ir vėliau būti apsi
vylusiais. Taigi abu jiedu liko bestovį vie
nas prieš kitą, kaip gyvi stabai.

Po trumpos valandėlės ramumos ko
kia aplink laužą buvo pasidarius, vėl ėmė 
atgyti garsai, juokai, klegėjimas, ir vėl 
vaikinai subėgo j savo pusę, mergaitės į 
savo. Daugelio mergelių ir plaukai buvo 
suvelti, kasos sukraipytos, ir vainikai ant 
galvų visaip sukreivinti, bet kiekvienas 
skubėjo gryžti prie laužo, kad pavėlavu
siems nekliūtų visų kitų pajuoka.

Vargu ką kiti ir paisė apie šiuos du 
prie laužo pasilikusius, kurie taip stovė
dami vienas į kitą kalbėjo tik širdžių kal
ba, kuri yra galingesnė už visokius gar
sius žodžius, bet ir skaudesnė.

Ši naktis yra trumpiausia vasaros 
naktis, taigi ne ką gerai sutemus vėl pra
dėjo brėkšti. Laužo ugnis darėsi nereikš
minga kai rytuose dangus paraudanavo 
ir aušra paskelbė naują dieną.

Laužą, po sugryžimo iš paparčių, ma
žai kas jau kurstė. Jaunieji skersai laužą 
vieni į kitus žiūrėję, atsidusę ėmė skirsty
tis į savo valtis. Vėl taip pat regimai be
vilčiai gryžo į savo valtį Alpis, savo vyrų

lydimas. Kurioje vietoje radosi ana kita 
valtis kuri jam rūpėjo, ir kur ji‘nuplauks 
— jam nebuvo kaip patirti...'.

Su šia nauja diena prasidėjo Alpiui 
naujas gyvenimas — gyvenimas meilės ir 
gilių abejonių. Jis pamilo tą mergaitę 
karštai ir labai, pirma savo meile; patyrė 
kad ir ji ji pamilo ir jo geidžia — jeigu jo 
vaizduotė jo nesuvedžioja — bet nežino 
kas ji ir iš kur.... ar ji kam kitam nepa
žadėta .... Erdvėse žvaigždžių daugybės 
žiba viena netoli kitos, bet jos niekad, nie
kad susiartinti negali.... ar ir jų toks 
likimas?....

Naujai pakilus saulė nebuvo jam skai
stesnė negu ta graži mergaitė, kurios vei
kas jo akyse ir mintyse spindėjo. Į kurią 
ežero dalį ji nusiirė Alpis negalėjo patir
ti. Pats rodės norėjo likti ežere vienas, 
das jo akyse ir mintyse spindėjo. Į kurią 
ilgiau ir niekeno nedrumzdžiamas jam 
akyse jos veidas stovėtų....

•Y. V ¥

Nuoga Moteris Parke, 
Apiberta Plunksnom 
Biri 18 vakare, Brookside 

parke, važiuojanti automobiliu 
rtikinaį rado prie kelio suriš
iu visai nuogą, kresotu ap
teptą ir plunksnom apibertą 
moterišką. Apie tai pranešė 
policijai. Ji nuvežta ligoninėn, 
vėliau papasakojo kad tą va
karą sėdėjo su savo vyru ant 
(Birią, vyrui inėjus j vidų, pro 
įjj važiavęs vyras pakalbino 

k važiuoti automobiliu pasi- 
įiiinėti. Ji sutiko ir jiedu iš- 
įgiiavo. Važiuojant, jis pra- 
hjo siūlyt jai gerti degtinės, 
Įjįistė ją degtine, paskui pra- 
hje plėšyt jos rubus, po ko ji 
langiau nieko neatsimena iki 
|giigaiveliojo apiplunks n u ot a 
įpilė. Ji yra Anna Kupisz, 36 
rt amžiaus, nuo 5902 Bower

Tas kaltinamas vyras jai 
įįaunas, suimtas.

Šventė tęsėsi ir kitą dieną. Tą antrą 
dieną po pietų į Trakų pili suplaukė dau
gybė valčių su jaunimu; kiti atjojo raiti 
iš tolesnių nuo ežero apielinkių. Visi rin
kosi pasveikint savo kunigaikštį ir jo ma
lonią žmoną, svetingą Trakų šeimininkę, 
Birutą. Visoje pilyje švaistėsi būriai jau-; 
nimo, nes tai buvo kunigaikščio vaišių die
na savo apielinkės kunigų vaikams. Tarp 
jaunimo buvo ir senesniųjų, jų tėvai. Pi
lies kiemas, vartai, visos durys buvo pa
puošta vainikais iš lapų ir beržo šakomis.,'

Šiuo metu kai visi jaunieji linksmai! 
švaistėsi, žaidė, kalbėjosi, Alpis, prisimin- Į 
damas vakarykščią, jautėsi vienišas, vie-1 
nas. Jį niekas netraukė prie visų. Neno-1 
rėjo jis su niekuo sueiti kalbėti, buvo nuo I 
visų namiškių atsiskyręs. Nekantriai-tikT 
žvalgėsi į pribūvančias jaunimo valtis, nesi 
jam rūpėjo ar ir čia atsilankys ta jo sva-1 
jonė-mergaitė, bet nežinojo ko tikėtis iri 
kaip pasielgti jeigu pamatytų ją atvyku-1 
šią....

Štai ji! Atplaukia prie pilies valtis su I 
keletu mergelių, kurių tarpe pamatė ją, I 
ir toje valtyje radosi pora vyriškių, kurių 1 
vieną, patogų, šaunų, Alpis labai įsitėmijo. | 
Kas jis?.... Ar tai jo svajonių žudyto-I 
jas?.... Argi jo visos gražios svajonės,! 
iki šiol apie tą mergaitę taip rūpestingai! 
sudėtos, turės nueiti bergdžiomis?....

Alpis stovi sau vienas aukščiau pilyje! 
ir per mažiuką langą tėmija į minios judė-I 
jimą kieme. Jaunieji tokie linksmi, iš vi-J 
sų tik tryška džiaugsmai — nes jie svečiai 1 
pas savo garbingą kunigaikštį, kuris mė-1 
go jaunimą ir skyrė šią dieną jaunimo vai-1 
šėms. Senesni vyrai, iš plačių sričių susi-1 
rinkę, sau paskirais būreliais laikydamie-1 
si, apkalbėjo savo rimtus reikalus.

Ta mergaitė persimetė į mergelių pu-1 
se, vyrai buriavosi paskirai. Alpis ištolo I 
matė ją nuolat dairantis, žvelgiant į vyrų 1 
būrį, lyg ko jieškant. Bet ko?.... Ar ji I 
akim sekė tą savo patogų vyriškį su ku-1 
riuo atvyko?.... Tokios klaikios mintys’ 
jį kankino-slėgė.

Staiga musų neramus vaikinas pajuto 
keno tai švelniai nusileidžiančią šiltą ran- 
ką ant jo peties.

— Kodėl tu taip nuo visų atsiskyręs,! 
Alpi? Buk linksmas, juk šiądien pagonę I 
šventė.... — išgirdo jis jau žinomo Fre-| 
do balsą. — Aš, kaip krikščionis, šalinuo- j 
si nuo jų tokiomis dienomis. O gal ir 1 
tu ?....

Vaikinas tik lėtai pasukinėjo galva. |
— žinai, jei turėčiau keno kito rubus, | 

šį vakarą su visais išvykstančiais svečiais | 
gal kaip nors išsprukčiau iš pilies.... Taip | 
norisi gryžti namon.... — vėl kalbėjo su-1 
jaudintas Vytauto mokytojas nelaisvis.

Alpis tą jo kalbą pusiau girdėjo, pu- i 
siau ne.

— Tu rodos turėtum būti laimingas! 
savųjų tarpe, o štai taip pat kaip ir aš pa
niuręs slampinėji.... — šnekino jį Vo- j 
kietis riteris.

— Laimingas?.... Gal tu esi laimiu-.Į 
gesnis už mane, Fredai.... — atmetė Al*! 
pis.

(Bus daugiau)

I Rengia CLEVELAND!) LIET

SEKM. BIRŽELI
LAKE SHORE PIC

Į Prie Lake Shore Blv. ir E. 185
23 Dovanos su Įk Į Didėji dovana—SUNBEAM MI 

Į Gražiausia ir smagiausia vieta 
■Laęva atrasti ir privažiuoti, v; 
Ihiome ir pasitikime kad visi 
■ ui šiame piknike dalyvaus. I 
Į įsasis ežere. Didelė bačka g<

ĮŽANGA tik 10c. V;
Kviečia LIE

ŠIE AETNA LUM
St, Clair Ave.
HE. 6843

1 US 3674 E. 93rd St.
BLDAVOTOJAI

Atliekame visokį Taisyme

Nereikalinga jokio įm 
Išsimokėjimas nuo

F. H. A. fina: 
_ Mes parduodam naują



Kurioje vietoje radosi ana ki( 
t jam rūpėjo, ir kur jbnuplaui 
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parke, ■ važiuojanti automobiliu 
vaikinai rado prie kelio suriš
tą, visai nuogą, kresotu ap
teptą ir plunksnom apibertą 
moterišką. Apie tai pranešė 
policijai. Ji nuvežta ligoninėn, 
vėliau papasakojo kad tą va
karą sėdėjo su savo vyru ant 
porčių, vyrui inėjus į vidų, pro 
šalį važiavęs vyras pakalbino 
ją važiuoti automobiliu pasi
važinėti. Ji sutiko ir jiedu iš
važiavo. Važiuojant, jis pra
dėjo siūlyt jai gerti degtinės,
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ai pakilus saulė nebuvo jam sį 
:gu ta graži mergaitė, kurios k 
tyse ir mintyse spindėjo. Į km 
lį ji nusiirė Alpis negalėjo patį

Turiu didžiausį rinkinį Clevelande 
: visokių gydančių žolių importuotų 
| iš Europos. (36)

. rodės norėjo likti ežere vi® Receptus išpildo patyrę vaistinin- 
kyse ir mintyse spindėjo. į km HEROLD DRUGS 
r niekeno nedrumzdžiamas ji 
s veidas stovėtų....

* * *

6045 Broadway 
kai. Greitas patarnavimas. 

Telef. Diamond 9660

L E ! M O N ’ S 
DRY CLEANING 
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
Sulyg naujausios mados
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is tai buvo kunigaikščio vaisiui 
apielinkės kunigų vaikams. I? j 
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nas, vartai, visos durys buvo į j 
vainikais iš lapų ir beržo šaka 
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i, žaidė, kalbėjosi, Alpis, prise 
vakarykščią, jautėsi vienišai 
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Senesni vyrai, iš plačių sričiųi 
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Buk linksmas, juk šiądien ĮH 
..... — išgirdo’ jis jau žinomo’

Prosymas ir Valymas 
VISOKS RŪBŲ VALYMAS 

Vigas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street 
Ant. Leimonas, Savininkas

HEnderson 7822

VASARINIAI POP 
KONCERTAI

Jau prasidėjo trečias sezonas va
sarinių populiarčs muzikos koncer
tų gėlėmis išpuoštoje lyg darželis 
miesto didžiojoj auditorijoj. Publi
ka parodė tokio didelio susidomėji
mo šiais koncertais kad pirmutinio 
vakaro trečiadieno vietos visos bu
vo išpirktos.

Šį penktadienį, Birželio 20, prie 
orkestro dainuos Leonard Warren, 
Metropolitan operos baritonas.

šeštadienio vakare, Birželio ' 20, 
solistas bus Dr. Jerome Gross, smui
kininkas.

Kitą savaitę, solistu bus Robert 
Marshall., jaunas Amerikietis teno- 
tas, jau gerai žinomas Clevelande 
ir pasidaręs aukštą reputaciją ope
roje pastarų poros metų bėgiu. Jis 
dainuos trečiadienio vakare, Birželio 
25 d..

Vivien ir Evelyn, linksmos daini
ninkės ir muzikantės iš General El
ectric “Hour of Charm” radio pro
gramų, dalyvaus programe penkta
dienio vakare, Birželio 27.

Mary Van Kirk, Metropolitan ope
ros kontralto, laimėjus 1941 audici- 
ją, bus solistė šeštadienio progra
me. Birželio 28.

Šiuos programus duoda Cleveland 
Summer Orchestra, vadovaujama 
Rudolph Ringwall.

Tikietai 25c iki §1, taksų nėra. 
Galima pirktis išanksto Taylors, 
Higbee’s, May Co. ir Bond Clothing 
ir tą pat vakarą auditorijoje.

SUPERIOR-. 
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

PYTHIAS 
CAFE

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. CiutelS 
savininkai.

Rengia Išvažiavimą 
Laivu Birželio 21

Jurų ‘Teroras’

Sheriff Martin L. O’Donnell ir jo 
štabas rengia ketvirtą mefinį laivu 
išvažiavimą į ežerą šeštadienį, Bir- 
že'Jo 21. Išvažiavimas bus laivu 
City of Detroit III.

Laivas išplauks nuo E. 9th street 
priestotės 1:30 vai. po pietų, gryš 
8:30 vai. vakare.

Šokiai, žaislai ir kitoks pasilinks
minimas tęsis visą popietį. Spėja
ma kad dalyvaus apie 2,500 asmenų 
tame pasivažinėjime.

The U. S. S. Terror, the navy’s 
first vessel particularly designed as 
a mine layer from the keel up, is 
shown getting its final • touches in 
preparation for its launching at Phil
adelphia navy yard. It displaces 
6,000 tons.

Jus Nesivadinkit Moky
tojais ; Vienas Musų 

Mokytojas Kristus

Matt.: 23:10.

aiškiai 
reiškią

Skaitykit ršventą Raštą, ja
me randasi išganymas.

Skelbia S. B. S. D. Cleveland, 
O. W.F.S.K., 1150 E. 76 St.

(Skelbimas)

HIPPODROME

NAUJAI ATIDARYTA
Gerai įrengta su visokiomis pre
kėmis senų daiktų parduotuvė, 
turim rašomų mašinėlių, indų, 
varinių dalykų, dviračių, etc.

George S. Curio
6525 St. Clair Ave. (27)

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

DIDŽIAUSIA

Stogams, Sienoms 
Medegti ir Maliavų

PARDUOTUVĖ
CLEVELANDE

25 vagonai stogams medegų 
pasirinkimui įvairiu 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
Storos 4.60 už 100 ketv. pčdų

ROLIAI STOGAMS TIESTI

AKRBt OHIO
I '

Didelis Piknikas
Rengia CLEVELANDO LIETUVIŲ VAIZBOS BUTAS

SEKM. BIRŽELIO- JUNE 29
’ • LAKE SHORE PICNIC GROUNDS

Prie Lake Shore Blv. ir E. 185th St. prie Ežero kranto
23 Dovanos su įžangos bilietu:

Didėji dovana—SUNBEAM MIXMASTER—vertės $23.50
Gražiausia ir smagiausia vieta kas kada turėjo piknikui. 
Lengva atrasti ir privažiuoti, važiuojant Lake Shore Blvd. 
Prašome ir pasitikime kad visi vietos ir apielinkių Lietu- 

E viai šiame piknike dalyvaus. Gera salė šokiams 
. Didelė bačka gerų laikų visiems.

ĮŽANGA tik 10c. Vaikams — dykai.
Kviečia LIETUVIŲ VAIZBOS

ir mau-

BUTAS.

6510 Wade Park Avenue 
685 East 185th Street

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

Atdara nuo 7 ryto iki 9 vakare.

THE BIG"DHTER
ICE CREAM HEADQUARTERS

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

DVIDEŠIMTS RŪŠIŲ IR SKONIŲ ICE CREAM IR SHERBETS.

Sandvičiai Lengvi Užkandžiai

PLONI .80
VIDUTINIAI .95
STORI 1.10
DIAMOND POINT 2.20

Taipgi turim daugybę antros rū
šies Dirbtuves padarinių, nevisai 
pirmos rūšies.

HEXAGON SHINGLES
2.75 už 100 ketv. pčdų 

3-in-l—12 colių storos
3.60 už 100 ketv. pčdų

Ekstra stori slate roll,
90 svarų ir virš, 1.30 rolis 

Taipgi plytų pavidalo šaliniai, 
išrodo kaip plytos,

9” gauze galvanizuota vielų tvora 
ir 10 ketv. 7 pčdų aukščio nepu- 
vanti maliavoti svoroms stulpai 
VISKAS tiktai už $10.95 su šiuo 

SKELBIMU.

1.75 už 100 ketv. pčdų

5
STOGAMS COATING 

gal. dėžė 95c.

10
50

PLASTIC CEMENTAS
svarų dėžė 55c
svarų dėžė 1.60

100
VIELINĖS TVOROS 
pėdų, 48 colių aukščio, stora

DIDŽIOSIOS KOPĖČIOS
20 pčdų 6.20
24 pčdų 7.45
28 pėdų 8.65
32 pčdų 9.90
36 pčdų 11.15
40 pčdų 12.40

i jų tokiomis dienomis. 0? 

aikinas tik lėtai pasukinėjo
- žinai, jei turėčiau kenoMtoi’ 
carą su visais išvykstančiais s” 
tip nors išsprukčiau iš pilies.-
gryžti namon.... — vėl kaftj 

itas Vytauto mokytojas nel^i 
Jpis tą jo kalbą pusiau girdėsi 
ne. . jĮ
- Tu rodos turėtum būti l^Į 
ų tarpe, o štai taip pat kaip I® 
s slampinėji.... — šnekino r 
, riteris.
- Laimingas?.... Gal tu esi 
s už mane, Fredai....

STUDNEV’S GULF STATION 
Superior ir kampas E. 661h Street 

Gaso, Aliejaus, Lubrikacijos, Tires 
Kreipkitės pas savo kaimyną

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

THE AETNA LUMBER COMPANY

Darbą apie Namus

5327 St. Clair Ave.
HE. 6843

MI. 1185 3674 E. 93rd St.
PARAŽIŲ BUDAVOTOJAI

Atliekame visokį Taisymo
Nereikalinga jokio įmokėjimo išanksto. 

Išsimokėjimas nuo 1 iki 3 metų.
F. H. A. FINANSAVIMAS

Mes parduodam naują ir naudotą medį.

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 kainos 

taip pat palyginamai žemos.

o
ATSINEŠK ši SKELBIMĄ. 
Gausi papiginimą perkamu 

namui reikmenų.

SIDNEYCOHEN
Didysis sandelis

1808 E. 55 STREET
LAKEWOOD—18701 Detroit 

YOUNGSTOWN
237 E. Front St.

(Bus daugiau)

Aukštesnę amatų mokyklą 
Laigė šie Akrono jaunuoliai:

P. Rutkauskas, sūnūs Stasio 
Rutkausko; J. Tamošauskas, 
sūnūs Stasio ir Marcelės Ta
mošauskų ; A. H. Jones, sūnūs 
Benio ir Marės Jonavičių (Jo
nes) ir Vladas Kornelius, po
sūnis A. Rudžio ir Veronikos 
Rudienės sūnūs. Nekurie jie 
jau gavo darbus šalies gynimo 
darbuose. Jie visi yra dori vai
kinai.

Iš kariuomenės vaišėsna pas 
savo tėvus buvo parvažiavęs 
Antanas Gribus. Jis randasi 
Michigan valstijos Stovykloje. 
Trumpai čia būdamas aplankė 
savo draugus, daug ko papasa
kojo iš savo tarnystes. Sako, 
jam patinka būti kariuomenė
je. Jo motina ir seserys labai 
džiaugiasi sulaukę jo apsilan
kant.

Birželio 13 d. Teisėjas Wa- 
namaker suteikė Amerikos pi
lietybę 375 ateiviams, tarp jų 
šeši Lietuviai tapo šios šalies 
piliečiais: Vincas William Pui- 
šis, Juozas Navickis, Pete Ro- 
žinskis, Alekas Lumpickas, ir 
Austinas Cipantas ir Hanna 
Hanson, abu yra Lietuvos žy
dai.

Pas Stasį ir Marcelę Tamo
šauskus Birželio 15 d. susirin
ko jų draugai ir kūmas pasvei
kinti jų sūnų Juozą, kuris bai
gė mokyklą. Jis mokykloje bu
vo pirmutinis gabume mokinis.

Felikso ir Onos Jankauskių 
duktė Biruta apvaikščiojo savo 
■gimtadienį. Ji buvo apdovano
ta Įvairiomis dovanomis iš sa
vo draugų. Sako, ji trumpu 
laiku žada ištekėti.

Susirgo Veronika žintelienė. 
Linkini greito pasveikimo. .

Kalnas.

U. S. S. Terror, karo laivy
no pirmutinis laivas ypatingai 
skirtas minoms dėti jurose, 
baigtas statyti Philadelphijoj. 
Jo talpa yra 6,000 tonų.

©AMERIKOS žmonės pralei
džia tris milijonus dolarių per 
dieną įvairiems pasilinksmini
mams ir pramogoms.

Telefonas: ENdicott 1378

DR. S. T. THOMAS 
(TAMOŠAITIS) 

LIETUVIS DENTISTAS
Dabar laikas susitaisyti dantis.

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

6902 Superior Ave. 
(Kampas Russell Road)

Plumbiiig ir Heating 
Reikmenys •

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Co. 
dieną ir naktį patarnavimas.

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

šventas Raštas mus 
mokina kad tikėjimas 
supratimą Dievo žodžio. Krik
ščionių tikėjimas yra paremtas 
ant Dievo pažadėjimų, šiądien 
nerasime nei vieno pasaulyje 
kad tikėtų į savo sutvertoją 
Viešpatį, bet užsitiki šėtono 
darbams ir jo pamokslams. Va
gystė, žmogžudystė, išnaudoji
mas, stabmeldystė — tai šėto
no darbai.

Mano brangus draugai, mes 
gerai tą viską sakom. Biblija 
šį reikalą gerai išaiškina. Skai
tykit Biblijoj, 1 Tim. 5, le. ir 
2 Tim. 3, l-2e. šventame raš
te teisybės durys atsivėrė prieš 
visus kurie nori surasti tiesą. 
Biblijos mokslą. Todėl Dievas 
vadina pasaulį. Taip sako Ap- 
reiškimas, šv. Jono 18:4: Išei
kite iš jos mano žmonės kad 
nepastotumet dalyviai jos nuo
dėmių. Čia užvadinta Babelė 
reiškia visos politiškos draugi
jos ir organizuotos tikybos va
dinas Babelės. Musų Viešpats 
vadina pas save. Matt. 11:28- 
29e. taip sako: Eikite šian ma- 
nęspi visi jus vargingieji ir 
apsunkinti.

Apsunkinimas reiškia netik
rus pamokslus. Jėzus taip kal
ba: Aš jus atgaivinsiu. Reiš
kia atgaivinti, pažinti Dieviš
kus planus ir mokytis Jėzaus 
pamokslų apie Dievo karalystę.

Šv. Jono'Ev. 4:14 taip kalba
ma: Jėzus Sako: Kas to van
dens gers kuri aš jums duosiu 
amžinai netrokš. Vanduo per- 
stato gyvastis pilnas atsidavi
mo Dievo vadovybei.

Čionai vėl Jėzus k^’ba j pa
saulį: Šv. Jono Ev. 5:40: Ir 
jus nenorite pas mane ateiti, 
kad gyvastį turėtumėt. Jėzus 
apgailestavo žmonijos.

“SUNNY”
Gražus, melodingas veikalas, ku

ris buvo perstatomas scenose, da
bar padarytas filmoje ir pradedamas 
rodyti Hipodrome Theatre, šešta
dienį, Birželio 21, su Annh Neagle 
vadovaujamoje rolėje.

Veikalas apima daugelį gražių 
dainų ir einasi apie karnivalo šoki
kę kuri įsimyli į turtuolį vaikiną 
laike Mardi Gras iškilmių New Or- 
lea'ns.

Anna Neagle šiame veikale nu
eina nuo savo paprastų rimtų rolių 
ir vaidina ne tik komediją, bet šoka 
ir dainuoja.

Prie jas vaidina Ray Bolger ir 
John Carrol, taipgi eilė kitų gerų 
filmų artistų.

Namai Pardavimui
7 KAMBARIŲ pavienis, ant West- 

ropp avė. $4500
DVIEJŲ šeimų, ant E. 47 $3500,
DEVYNIŲ kambarių pavieis, ant

E. 150 st. $4000
DVIEJŲ šeimų, ant E. 154 $6500
DVIEJŲ šeinių mūrinis namas ant

Holmes avė.
DVIEJŲ šeimų ant E. 146
ŠEŠIŲ kambarių pavienis, 

149 st.
ŠEŠIŲ kambarių pavienis, 

170 street
DVIEJŲ šeimų ant Dover.

E. Cleveland
DVIEJŲ šeimų ant E. 168

S. PALSIS
544 East 185th Street

Telef. IVanhoe 2604

$6000
$4000 

ant E.
$6900 

ant E.
$3500 

avenue 
$7000 
$6950

DIDELĖ LIETUVIŠKAVAISTINE

Namų Savininkams 
Reikmenys 

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 g-^,- 
Roof įCoaljgg..-. -•

Atdara vakarais ir trečiad. iki 7:30

from 5c 
- - 89c 
from 8c 

'/z gal. 99c 
HOUSE
- gal.
- gal. 

gal.
Pad

4 sq. yards 
Linoleum Rugs from 
Seed - - 5 lb. bag 

Paper 1c 3 ft. Rules 
1'rush lit. Brooms 

3 lbs

1.751 J 
1.35 
95c 4 

2.98. r 
99c 

2.95 
97c 

9c 
24c 
19c 

5.95 
5.25

DIDELĖ MĖSINĖ
Norėdami geros rūšies mėsos at
eikit į musų mėsinę. Parduodam 
paukštieną, kavą, arbatą ir dėžė
se produktus. Specializuoju par
davime Wisconsin sūrių, geriau
sių negu kurie kiti. (33)

A. NUNN .
2281 Lee Rd. FA 4181 
8710 Superior G A. 4623

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

ntaro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs

8502 Hough Ave.
(28) RA. 5872

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

1001

POP KONCERTAI
Penktad., Šeštadieni

Pradžia nuo 8:15 vai.
Cleveland Summer Orchestra
Rudolph Ringwajl, Conductor

Leonard Warren, Birž. 20
Jerome Gross, Birž. 21

Public Hall
Gaukit Papigintus Tikietus 
§3.00 KNYGELĖ UŽ §2.50

Taylor’s, Higbee’s, May’s, Bond’s 
Tikietai 25c. Rezervuoti 50c. 
Prie Stalų 75c, §1. Taksų nėra.

JiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiHiHiiijiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii!iiiiii]iii]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii>2

= MES DUODAM IR IŠKElčIAM EAGLE STAMPS ' ' . =

GALI BŪTI PAVERSTA Į LABAI PATOGIĄ LOVĄ

mai su

Pntėmykit šias Nepaprastas Ypatybes:
Gailus Paneliais Frontas ir Galai 
. . .Clironium Apvedžioti 
šešios Minkštos Paduškos 
Nešlampanti Viršai Kelių Spalvų 
ir Marginių
Pasirinkimas iš Raudonų, Mėlynų, 
Žalių arba Maroon

Coil Spring Sėdynė
Ball Bearing Pakabinimai

Metaliniai
Pelėm: ms

Supinti Atra-
Indeliu

(■ūminiai Padččkai 
kad Nedraskytų Grindų

Kojų Apačioj

Priimami telefohu 
THE MAY CO.

Vėsesniam ir Patogesniam

Vasaros Gyvenimui

Reguliariai
24.95 Vertes

užsakymai — CHcrry 3000
SUMMER FURNITURE — SEVENTH FLOOR

COIL SPRING SUPYNĘS
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais PHONE: ENdicott 4486

PROTESTAS PRIES 
SOVIETUS

> Sekmadienį, Birželio 15 d. 
metinėse sukaktuvėse nuo So
vietų Rusijos okupacijos mu
sų tėvynės Lietuvos, Dr. Vin
co Kudirkos draugijos piknike 
išnešta protesto rezoliucija So
vietų vyriausybei, kuri pasiun
čiama į Washingtona Rusijos 
ambasadai, U. S. State Depart
ments ir konsulatams.

Tokie protestai reikalingi iš
nešti tam kad įrodžius Ameri
kos visuomenei jog Amerikos 
Lietuviai nesidžiaugia ir neuž- 
giria Lietuvos okupacijos iš 
raudonųjų imperialistų pusės, 
ir įrodymui kad Lietuva buvo 
žiauriu įsiveržimu užgrobta, o 
ne Lietuvos žmonės norėjo 
su Rusija dėtis.

Kalbą pasakė ir rezoliuciją 
perskaitė P. J. žuris, naujai 
išrinktas Lietuvai Vaduoti Są
jungos vice pirmininkas, Cle
veland© skyriaus pirmininkas.

Del visą dieną lietingo oro 
piknike buvo visai yažai žmo
nių.

KITAS PIKNIKAS RUGP.- 
AUGUST 3

Pikniko komisija nutarė su
rengti kitą didelį pikniką toje 
pat vietoje sekmadienį, Rugp. 
3 dieną.

Kudirkinės nariams praneša
ma kad tie patys tikietai ku
riuos nariams prisiuntė, bus 
geri piknikui Rugp. 3 d., todėl 
laikykit juos. Komisija.

Pramoga Lietuvos 
Vadavimui Fondui

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Cleveland© skyrius rengia tre
čia paeiliui kortavimo popieti 
Lietuvos gelbėjimo reikalams. 
Šis kortavimas ir pasilinksmi
nimo sueiga atsibus Dr. S. T. 
Tamošaičio rezidencijoje, 13465 
Lake avenue. Lakewood. Pra
džia 4 vai. po pietų. Tikietas 
tik 25c. Bus dovanos kortuo
tojams, užkandžiai ir išsigėri- 
rnai, ir vakare kai sutems bus 
rodoma Lietuvos Prezidento at
silankymo Clevelande filmos.

Tikietai gaunami pas komite
to narius.

Patriotiškumas ir Tau
pymas abu Reikšmingi

Todėl reikalinga pirkti Su
vienytų Valstijų Apsisaugoji
mo (Defense) Bondsai. Pini
gai investinti į bondsus bus 
saugus ir neš nuošimtį. Jūsų 
pinigai bps įdėti darban į ša
lies apsigynimo programą, ap
saugojimui šios šalies ir jos 
žmonių, liuosybės.

Toliau, patriotui Lietuviui 
šiuos bondsus reikalas pirkti 
per Lietuvių Banką, kuriai 
nustatyta kvota yra reikalin
ga parduoti. Bondsai parsi
duoda sumomis po $18.75 — 
$37.50 — $75.00, ir taip toliau. 
Platesniam sužinojimui kreip
kitės į Lietuvių Banką, 6712 
Superior avė.

MIRIM

ELZBIETA SADAUSKIENĖ
Elzbieta Sadauskienė, 56 m., 

(po tėvais — Karpavičiūtė), 
nuo 1569 E. 45 st., mirė Birže
lio 12 d. Pašarvota buvo Joku- 
bauskienės laidotuvių namuose, 
palaidota Birželio 16 d. Kalva
rijos kapinėse. Pamaldos atsi
buvo Šv. Jurgio bažnyčioje.

Velionė paėjo iš Suvalkijos, 
Garliavos p., nuo Paežeriukų. 
Amerikoje išgyveno apie 3 b 
metų.

Liko 
sūnūs 
žentas

Dėkojam už gėles, mišias ir 
kunigams už pamaldas, taipgi 
laidotuvių direktorei Dellai Ja- 
kubs už prielankų patarnavimą. 
Pagaliau, ačiū tiems kurie da
lyvavo šermenyse ir palydėji
me į kapus. šeima.

duktė, Marė Vilimas, 
Antanas Sadauskas ir 
Petras S. Vilimas.

Y outh’s
YEAR OF TERRORISM AND DESTRUCTION

is a day of sorrow and 
for the Lithuanian na- 
that day last year, the 
of Soviet Russia invaded

Forum
6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

MASS. GOVERNOR’S 
PROCLAMATION

Du Dideli Piknikai
Cleveland© Lietuvių Vaizbos 

Butas rengia savo' metinį pik
niką kitą sekmadienį, Birželio 
29 d., Lake Shore Picnic parke 
prie ežero, kranto, ties E. 185th 
street. Nuvažiavimas artimas 
ir lengvas. Vieta puiki.

LIEPOS 6 d. ten pat įvyks 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 
metinis piknikas su dovano
mis.

Tgj^jį^dideli piknikai kurie 
vienas^fHTKitahi 'pastarų' 

savaičių bėgiu.
Toje vietoje Lietuviai pikni

kus laikys pirmą kartą.

• PER Gegužės mėnesi Cle
velande į' darbus pastatyta 
7,103 per miesto-valstijos dar
bininkų samdymo biurą. Be to 
kiti gavo darbus patys tiesio
giniai.

©OHIO State Universitetą, 
Columbus, Ohio, šį pavasarį 
baigė 1,601 studentai. Tai yra 
didžiausias mokinių skaičius 
ką kada vienu laiku iš to uni
versiteto išėjo su diplomais. 
Mokslus baigė keli Lietuviai. 
Jų ten mokosi desėtkas-kitas.

• TRAFIKE Clevelande per 
praėjusios 25 dienas neįvyko 
jokios mirtinos nelaimės. Tik 
baigiant 25 dieną pertraukos, 
mirė vienas senukas sužeistas 
automobilio Birželio 14 d. Vi- 

"so -iki^tos dienos šymet žuvu
sių trafike buvo 59. Pernai 
per tiek pat. laiko buvo 54.

• GARNYS Clevelande dirba 
šymet labai sunkiai, šymet 
iki Birželio vidurio garnys at
nešė suvirs 7000 kūdikių, arba 
200 daugiau negu per tiek pat 
laiko pernai. Ligoninėse gim
dymo skyriąi kaip tik spėja ap
sidirbti. Kūdikių sulaukia dau
giausia jaunos porelės.

LANKĖSI PETRAS AIŽIS
Petras Aižis, iš Ilion, N. Y., 

kur su savo motina turi ūkę, 
atostogas praleisdamas atsilan
kė Clevelande aplankyti savo 
pažystamų, su kuriais susipa
žino lankydamasis su savo mo
tina Lietuvoje 1938 metais. At
lankė Karpius, Bronę Kasiuly
tę, ir Kun. Ivanauską Akrone, 
nes ir Kun. Ivanauskas tą me
tą, dar klieriku"' būdamas, Lie
tuvoje mokėsi.

Svečias apžiurėjo ir nusifil
mavo Lietuvių Darželį, apie ku
rį yra iš seniau girdėjęs. Pra
leidęs trejetą dienų Clevelande, 
pasipažinęs su vietos Lietuvių 
jaunimu, išvažiavo į Detroitą. 
Iš ten per Kanadą gryš atgal 
namon. Petras yra Dirvos 
skaitytojas.

LANKĖSI PITTSBURGHE
Antanas Zdanis su šeima 

vo nuvykę i Pittsburghą, daly
vauti mokslo baigimo iškilmė
se jo sesers sunaus, Edvardo 
Rinkaus:—Edvardas—baigė Pitt 
Universitetą, bizniaus adminis
tratoriaus šaką.

Jonas Martin, Dirvos skaity
tojas, su dukterimis išvažiavo 
Į Chicagą pas gimines ir drau
gus apsilankyti.

bu-

June 15 
resolution 
tion. On 
Red Army
and occupied the Republic of Lith
uania. Since 
has not had 
She has been 
tured by the 
lin: the country is a victim of ra
pidly progressing vivisection. Fin
ance, banking, communication sy
stems Have been entirely taken over 
by Moscow. The strong Lithuanian 
litas (monetary unit) has been re
placed by the decrepit Russian ruble. 
Lithuanian banks, state and private, 
have been abolished, and in their 
stead, branches or agencies of the 
Moscow bank jiave been establish
ed. Railroads have been revamped, 
-’hanged from the standard Euro
pean gauge to the Russo-Asiatic 

gauge. Locomotives, engines, roll- 
ng stock, equipment, modern trans
portation vehicles, and innumerable 
terns of great value have been re
moved to Russia. As a very poor 
substitute for the wealth of the 
country accumulated during the 22 
years of her independence, Lithuania 
now has dubious “wealth” in the 
form of the Red Army, to the num
ber of 700,000, as well as thousands 
of GPU agents. Obviously, they 
curtail all Lithuanian activities. For 
the slightest attempt at Lithuanian 
activity, thousands of people are 
jammed into prisons, and brutally 
tortured.

The prisons of Lithuania do not 
suffice for the number of Lithuan
ians arrested. All prisons are filled 
to overflowing. More than 10,000 
Lithuanians have been exiled into 
the depths of Russia, to Siberia, and 
elsewhere. Among the exiles are 
former Premier Merkys, his assis
tant Bizauskas (former Lithuanian 
Minister to the United States), Mi
nister of Foreign Affairs Urbsys, 
and many of the most prominent 
persons of Lithuania.

All property belonging to Lithuan
ians is confiscated and turned over 
to the Soviet Union. Much of this 
wealth and property originated in 
America' and was transmitted to 
Lithuania by various means. Fair
ly well-to-do people were not only 
deprived of their rightful property, 
but were evicted into the street, 
and were denied all opportunity to 
obtain employment. If, by chance, 
anyone is lucky enough to obtain 
employment, he finds that the re
muneration is not sufficient to pro
vide him with the very barest ne- 
engsities of life; in fact, he can 

’scarcely afford to buy a pound of 
bread per day. Working at the 
most strenuous labor, such as chop
ping timber or hauling stones, a 
man earns a ruble, at most two 
rubles per day. On the other hand, 
bread costs one and a half rubles 
ner opund, sugar ir 20 rubles and 
butter 30 rubles per pound.

Farmers have lost the right of 
ownership to their own lands. They 
are overburdened with double taxa-

that day Lithuania 
a tranquil moment, 

and still is being tor- 
painful knife of Sta-

tion, as well as levies of onerous 
contributions of farm products. A 
farmer who is unable to make the 
required payments or who fails to 
deliver the levied contributions to 
Stalin, finds himself evicted from 
his 'own farm, is branded with the 
title of saboteur, and is either left 
to die of starvation, or is sent to 
Siberia to his doom at the hands 
cf the merciless communists.

75% of the Lithuanian industries 
and commercial enterprises taken by 
the communists have been complete
ly destroyed or left in a state of 
utter qhaos. Throughout the coun
try stores are depleted of ordinary 
stock, and lack of food is being 
felt very strongly; the consequen
tial result will be disease and famine.

In spite of persecution and tor
ture, Lithuanians refuse to submit 
to the Russian occupants; opposi
tion is felt in all spheres. Although 
the press and all organizations (in
cluding scouts and childrens’ clubs) 
have been closed down, still the 
people find means to meet secret
ly, to exchange news and ideas, 
and to preserve their patriotic zeal. 
The Russians know this, and there
fore punish the people still more 
brutally. Because of this torture 
and terrorism, countless people have 
been sent to their graves, and a 
great many have lost their reason 
and sanity. But this cruelty makes 
the fires of Lithuanian patriotism 
burn brighter, instead of minimiz
ing the patriotic fervor as the oc
cupant would desire. Lithuanians 
are courageously determined to put 
up ’ a strong fight for their free
dom and independence, and to 
tinue fighting until victory 
freedom arc theirs.

BOSTON, Mass. — Gov. Salton- 
stall issued a proclamation urging 
the citizens of Massachusetts to join 
in the nationwide observance <zf 
Baltic States Day on Sunday, June 
15. His statement read as follows:

“The citizens of America who are 
resolved to defend their liberties at 
home and to champion the cause 
of representative government abroad 
feel deep sympathy for the peoples 
of those small republics whose in
dependence either has been crushed 
or is threatened.

Among those enslaved nations are 
the Republics of Estonia, Latvia and 
Lithuania, which have provided this 
country with many loyal citizens 
now banded together in the Baltic 
America Society to preserve the de
mocracy here and to restore its 
benefits in their home lands.

“Estonia, Latvia and Lithuania 
have long been symbols of liberty. 
Their people have for centuries made 
great sacrifices for freedom and for 
democracy. It is fitting, therefore, 
that the citizens of Massachusetts 
convey their sympathy to the people 
of these enslaved nations and give 
public expression of the hope that 
they will soon regain their freedom. 
Consequently, I designate Sunday, 
Tune fifteenth, as BALTIC STATES 
DAY, and suggest that appropriate 
exercises may be held to celebrate the 
bonds of affection and regard exist
ing between America and the dis
tressed Baltic peoples.”

(From Office of Anthony Shallna 
Honorary Consul of Lithuania 

at Boston

Eugene Phillips, 33, of Fort Worth, 
Texas, who heads list of winners in J 
the Revere award for best contribuJ 
tions made by workers at the bench 
to America’s defense plans. He was’ 
awarded first prize ($5,000) for hid 
creation of a system for the blind 
landing of airplanes.

con- 
and

Blozis Again Sets
Record

New

Lithuanian Al Blozi's 
town University set a 
record and a new American standard 
last Sunday, June 15th.

Al featured the Fathers’ Day 
sports parade at the Polo Grounds 
by tossing the eight pound 
74 feet 2 inches to better the 
vious work! mark of 70 feet 
by Bill Watson of Michigan. 
56 feet 6V& inch effort with 
16 pound ball bettered his own 
official American mark of 56 
1 inch as well as the accepted 
cord of 55 feeet 10 inches held 
Elmer Hacknej' of Nebraska.

of 
new

George- 
world

shot 
pre- 
held 
Al’s 
the 
un
feet 
re- 
by

Benefit Card Party
Commencing at 7 p. m. and bene

fiting the Sisters of St. Francis, 
CARD NIGHT will be held at St. 
George’s Parish Hall on Saturday, 
June 21. Refreshments will be serv
ed to the regular gatne prizes, 
ed to the regular gafrie prizezs. 
Your attendance is requested. “

REIKALINGAS SIUVĖJAS
Patyręs bushelman, darbas 

pilną laiką. Kreiptis tuoj:
6905 Superior Ave.

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.

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)
N||||||!!llimiili||||||||l11||IW  ̂ lllilil'llllllllllllllilhilllli;;;

PARSIDUODA NAMAS
4 ŠEIMŲ, neša §63 rendų; 8418 

winski avė, kaina $4500. Pama-J 
tymui kreipkitės ten pat užpakalyj 
je, ar telefonuokit platesnių žinių:M

J. J. STAPULIONS, GL. 8267 i

‘For Beauty and Satisfaction’

10828 Carnegie Ave.
Didžiausias Pasirinkimas gerų 1 

GĖLIŲ PUODUOSE, SODINIMUI]
KIRSTŲ Gi' 'Ų T’ MUSŲ I

PAČIŲ GĖLYNŲ MEDINA, 0.1
Gėlės Namams — Kapinėms ir] 

kitokiems reikalams kada tik I 
gėlių reikalinga. (36) <
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DIRVA (THE FIELL
LITHUANIAN WEEKLY

Published every Friday in Cleveland I 

lib P-bcamas PublisŠkiŠ !
Superior Are, Cleveland,

J'*. 4

ku-.WlNG EDITOR—K.

—■

Ertered as Steond-Class matter1 Oc 
ber 6th. 1915. at the Cleveland Post 

under the Aft March 3, 187!
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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ford Motor Co. Pasira
šė su CIO.

Į Detroit, - Henry Ford, 
Į itkakliausias unijų prie- 
į' ilgiausia kovojęs prieš 
į įileidiin? unijos Į savo iš- 
į dirbystes, pagaliau pasira- 
| sė unijistų darbininkų su- 
į tartį su CIO. United Auto 

Workers Unija.
Ė Šita sutartis apima apie 

130,000 Fordo dirbtuvių 
darbininku Įvairiose šalies 

f dalyse.
I Visos bylos kokios buvo 
į valdiškoje Darbo Santikių 
f Taryboje prieš Fordo kom

panija del darbininkų tapo

$0 Fordo darbininku 
ft iš darbo už uniji
nį valomą vėl priimti dir

bti, •
' Šalies Gynimo reikalams 
A žada statyti Ypsi- 
totį Midi., dirbtuvę už 
sti milijonus dolarių. 
tai? operuoti paves Ford 

i to kompanijai.

Komunistai Paskleidė
' Savo Šlamštus
Clevelande, kaip ir kitose ko

lonijose, Lietuviški raudonukai 
gavę iš savo centro plakatų 
giriančių Lietuvos pavergimą 
ir rodančių džiaugsmą kad jū
sų brolius, seseris, tėvus ir vi
są musų kraštą užplūdo burlio
kai, ėmė juos platinti.

Tik proto netekę komunistai 
gali tokiu apsireiškimu džiaug
tis. Bet jie tą savo džiaugs
mą ir plačiau paskleidė: pagro
bę vienos , Lietuviškos įstaigos 
narių adresus, prie kurių jie 
prieina, išsiuntinėjo paštu tuos 
plakatus į namus visiems tos 
įstaigos nariams, jau nekal
bant apie kitus adresus, ku
riuos jie sugraibstė.

Kitose kolonijose Lietuviai 
atsikratė bolševikų, neduoda 
savo salėse jiems rfei mitingų 
nei prakalbų rengti, tik Cleve- 
landiečiai Lietuviai tokie gera
širdžiai kad juos toleruoja.

Tokios įstaigos kurios palai
ko komunistus, remia jų spau
dą ir .jų biznius, privalo būti 
gerų Lietuvių boikotuojamos.

Tą daro kitose kolonijose, 
tą daro ir Cleveland© nekurie 
geri Lietuviai. Reikia kad tas 
boikotas plistų plačiau ir dau
giau ir kad raudonukai butų iš 
visų Lietuviškų organizacijų 
išvyti.

Kurie džiaugiasi svetima ver
gija Lietuvoje, tie neturi tarpe 
Lietuvių vietos turėti! Rep.

JAU ARTINASI PUS
METINIŲ ATSKAITŲ

LAIKAS

ti
pradė- 

darbą!
ir po-

pirkti 
Bonds 
norit.

Laikas yra tinkamas 
kokį nors svarbesnį

PARAGINIMAS —
draug Lietuvių bankinė įstai
ga gali ir nori patarnauti šiuo
se reikaluose: namų statymo 
paskolomis, namų pirkimo ar
ba taisymo paskolomis.

šioje įstaigoje galima
United States Savings
už bent kokią sumą jus

Taipgi, su pelnu laikyti pa
dėtus depozitui pinigus.

Dabartinis uždarbis 3% ant 
depozitų, po Federal Insurance 
Corp, kiekviena knygutė iki 
$5,000.

Aukščiau minėtais reikalais 
kreipkitės į šią Lietuvišką įs
taigą, ir darbas bus atliktas pa
gal vėliausių patvarkymų.

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

DIDELIS PIKNIKAS BIRŽELIO 22
Rengia Lietuvių Moterų Atjautos Klubas

NEUROS FARMOJ — N. Brunswick, O.
f t

Žinomoje vietoje — patogioj Clevelandui ir Akronui
Dovanos prie įžangos-* tikieto. Pradžia 11 vai. dieną. 

Bus visokių gėrimų ir užkandžių. '
įžanga 20c. Kviečia Komitetas

r—■-■-■■u---------------------------- į^s.
« V — r ■ MIUM TIMBERS

, i 8n;old Brrjr

ST. CLAIR'S 
DEFEAT

SANDUSKY PLAINS

IATTLE Of PlCKAbVILLAMY

BATTlf OF 
LAKE ERIE

FORT LAURENS

FAMOUS OHIO
BATTLEFIELDS

Eleven famous Ohio battlefields 
are shown on this map

BATTLE OF PIQUA

BUFFINGTON
ISLAND ✓

I NO. I COURTESY— 
ft THE STANDARD OIL CO,
■ OF OHIO

Ohio—The Gateway of a Nation
To a much greater extent than 

most of us. realize, Ohio has been 
a battleground.

From 1745 to 1813, except for 
one period of nearly 20 years of 
unbroken peace, Ohio saw nearly 

- a score of campaigns and battles, 
all fought for the control of this 
rich and strategic region that 
stretches from Lake Erie on the 
north to the Ohio on the south.

In rapid and deadly succession, 
Indians fought Indians, the French 
and Indians fought the English, 
the English and Indians, the 
United States.

It was no accident that Ohio 
should have been a battleground. 
On its northern and southern bor
ders were unimpeded waterways 
to the West. Connecting these 
water highways were rivers whose 
sources were only a few miles 
apart. The Maumee led to the 
Miami; the Muskingum to the 
Cuyahoga. /

Nor had nature erected barriers 
to make land travel difficult. Im
portant trails crisscrossed the state 
in all directions.

Ohio was truly a gateway—a 
gateway to the West and a gate
way from the West back to the 
East

In addition, Ohio’s soil was rich, 
the climate moderate. Her hard
wood forests teemed with game, 
her streams with fish. As the 
frontier was pushed westward, to 
own Ohio farmland was the am
bition of thousands of pioneers.

It is only natural that men 
'should have fought over this rich 
prize.

Į Great cities, peaceful villages.

around
French

and farms are on the sites of yes
terday’s battlegrounds. But these 
battlegrounds are all a part of 
Ohio's history.

A list of the more important of 
the battles and campaigns follows. 
Each was a dramatic story vital 
not only to Ohio but in some cases 
to the world itself.
1745—First English trading station 

erectėd at Sandusky Bay.
1748— French destroy Sandusky 

Bay station.
1749— Celeron journeys 

Ohio reasserting 
claim to territory.

1750— Christopher Gist explores 
Ohio for Virginia’s Ohio 
Company.

1752—French invade Ohio and 
destroy “Old Britain’s" vil
lage, Pickawillany.

1763—Massacre at and destruction 
of rebuilt Fort Sandusky 
during Pontiac Conspiracy.

1763— Captain Dalyell destroys 
Indian village on Sandusky 
River to revenge destruc
tion of’Fort Sandusky.

1764— General Gage orders Colo
nel Bouquet to proceed 
against Ohio Indians from 
Fort Pitt and Colonel Brad
street along the Lake Erie 
road.

1774—Colonel Angus McDonald 
invades Ohio and bums 
Shawnee villages near what 
is now Coshocton.

1774—Lord Dunmore and General 
Lewis conduct campaign 

_ against Ohio Indians (Dun- 
_ mope’s War).___  1

1778— American Colonies build 
Revolutionary War Fort 
Laurens at what is now 
Bolivar.

1779— Colonel John Bowman leads 
160 Kentuckians against the 
Indians at Little Chillicothe.

1780— Colonel George Rogers 
Clark destroys old Chilli
cothe and Piqua, villages of. 
England’s Indian allies.

1782—Christian Indians massacred 
by militiamen led by Colo
nel David Williamson.

1782—Colonel Crawford leads 
campaign against Indians in 
Sandusky Valley; is cap
tured and burned at stake.

1782—Colonel George Rogers 
Clark with 1500 mounted 
Kentuckians destroy Pere 
Laramie’s mission and store.

1791—General Harmar unsuccess- 
„ ful in invasion of western 

Ohio.
1791—General St. Clair’s army- 

defeated by Indians at Fort 
Recovery.

1794—General Wayne defeats In
dians at “Battle of Fallen 
Timbers’’ and clears Ohio 
frontier.

1813—English unsuccessfully be
siege Forts Meigs and Ste
phenson.

1813—English defeated by Amer
ican squadron in Battle of 
Lake Erie.

1863—General Morgan, Confed
erate leader, and his raiders 
invade Ohio.

Next Week—The Mound Build* 
ers defend Fort Ancient. j

LUCAS BEVERAGE CO. I
16S2 East 55th Street . . .... ENdicott 2540 - J

Telephone Delivery Service recently expanded for your 
convenience has proved helpful to many of our patrons.

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

“We hope you will phone us often”.
.liliillllllllillillllllllllUIllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimtlHIIIIIIIIilllHIH^

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI 
SAVO LANGUS SU’

Naujais Shades ir Venetian Blinds
Mes pasirengę

STATE WINDOW SHADES
HEnd. 2149 •

Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

: HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. =
llilllllIIIJllllilllllliIilllillliIIII!l!llllllllilillllllll!l!l lllllilHIIIiniillllllllUlillllllllllll

Vyrams Vasarinas Reikmenys
Pirkites Dabar — Didžiausias Pasirinkimas

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

$1 - 1.95 — 2.95
LENGVOS VASARINĖS
KEPURĖS, įvairių spalvų 25c

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

$1.50 — $1.95 .
Gražus Kaklaraiščiai 

Pradžiugs jis gražiu spalvingu 
vasariniu kaklaraiščiu.

65c. 2 už $1.25
Kakralaištis ir Nosine

Sudėti į dėžutes, gražių spalvų.

$1.00

SLACK SIUTAI
SanftVrizuoti, nesitrauks, su diržu, 
tos pat niedegos. Visokių spalvą

$2.95
Kiti po $2.45 — $3.95 

___________________________ 1 -
Apatinės Kelnaites 

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

35c 3 už $1.00

PILNO ilgio
Kojinės
Gražių Įvairių

DYKAI

arba TRUMPOS
pora 25c

spalvų marginių

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

Kiti po §1.65 — $1.95

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

Sveteriai $1.00
Vilnoniai, įvairių skirtingų spalvų

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

THE KRAMER & REICH CO.
Atdara Vakarais |7010 Superior Ave

JWJarfca? visoje 
šį bendrai imam, paki
lt si 100 nuoš. darbingu- 
Hpą kartą šiais me
ta liktai keli plieno iš- 
ito distriktai dirba su 
sažan negu 100 nuoš., o 
įįi distriktai yra pervir-l 
sjęlOO nuoš.

Mm; N. Y. - Lie
pos 1 d. nustatyta sustrei- 
l®ii apie 5,000 darbinin- 
į Speny Gyroscope Co. 
Mėje. Reikalauja al- 
ĮipalėĖmo ir kitu sąlygų.

Į Su Francisco, CaL, dar 
tereikuoja mašinistai, 

įgiltieji laivų statybos 
fcfeose. Streikas tikima 

•feti šiomis dienomis. Sl- 
tejia 500 milijonų dola- 
įj Mes laivu darbų.

lierican Telephone and 
įraph Co. ruošiasi di- 

gro savo Įstaigų ir pa- 
Mo praplėtimo dar
ykime sako apims 234 

renius dolariu.
_ _ _ _ _

fe 73-čias. Martins 
jn, 0. - 1940 m. Kovo 
Į u netoli čia ištiko spro- 
ĮR angliakasykloje, ko 

feįėje žuvo 72 darbi
eji Šiose dienose mirė 
Iženas, kuris toje ne-' 
ĮR buvo sužeistas.

į fojiasi streikuoti. Chi- 
p - Gipso darbininkų 
ĮJįapšaukė streiką 14-je 

priklausančių U. 
Co. Jai dirba ke

iksiančiai darbininkų.

Jįtię valstijų anglia- 
^1 operatoriai' vis ne- 

su unijos reikalavi- 
|Į$Mel kaip rodos turės 
j uWi darbininkai dir- 
| Pępos 7 nustatyta ga- 
j J* diena unijos sąlygoms 
M po to gal sustos 
p apie 150,000 angliaka-
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