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This picture, taken somewhere in Africa, shows a group of British 
soldiers fresh from the fighting lines of the see-saw battle of the dark 
continent. They are shown in the prison camp to which they were re
moved after they were captured by the successful Nazi and Italian forces 
campaigning in Africa.

Šis vaizdas, darytas kur nors Afrikoje, parodo būrį Britų 
kareivių po mūšio patekusių Į Italų ir Vokiečių nelaisvę.
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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ford Motor Co. Pasira
šė su CIO.

Detroit. — Henry 
• atkakliausias unijų 
| šas, ilgiausia kovojęs prieš 
' įsileidimą unijos į savo iš 
I dirbystes, pagaliau pasira 
I šė unijistų darbininkų su- 
Į tartį su CIO. United Auto 
į Workers Unija.
f Šita sutartis apima apie 
' 130,000 Fordo dirbtuvių 
j darbininkų įvairiose šalies 
f dalyse.

Visos bylos kokios buvo
■ valdiškoje Darbo Santikių 

j Taryboje prieš Fordo kom- 
I panija del darbininkų tapo 
| panaikintos.

3980 Fordo darbininku 
I paleistų iš darbo už uniji-
■ nį veikimą vėl priimti dir- 
I bti.

Šalies Gynimo reikalams 
valdžia žada statyti Ypsi
lanti, Mich., dirbtuvę už

■ arti 48 milijonus dolarių. 
I kurią operuoti paves Ford 
[Motor kompanijai.

Ford, 
prie-

Rusija Nazlu Užpulta. Lietuva Išvertu Sovietus
NAUJAUSIOS ŽINIOS

T-------
Berlinas. — Vokiečiams puolant Sovietų Rusiją, su

dilę Lietuvos žmonės patriotai, paėmė Kauno radio sto
tį ir per ją šaukėsi į visą šalį, į visus Lietuviui sukilti 
prieš Rusus okupantus. Lietuviai pasiskelbė savo ne
priklausomybe. Lietuviai pranešė per radio kad Kau
nas randasi stipriose Lietuvių rankose — matomai pa
čių Rusų Į Lietuvą atvežtais ginklais Lietuviai tuos kru
vinus okupantus ir jų išdavikiškus Lietuvius nugalė'o.

Bcrline, gavę Vokiečių sutikimą, ten gyvenanti Lie
tuviai užpuolę išmušė Rusus iš Lietuvos pasiuntinybės 
rūmų, nuplėšė Sovietų vėliavą ir iškėlė vėl Lietuvos vė
liavą.

Lietuvių vyriausybė sudaryta ši šių: Pulk. Kazys 
Škirpa, Lietuves ministras Berline. liko ministru pirmi
ninku. Prie valdžios priskaitomi Gen. S: Raštikis, kuris 
laimingai nabėgo iš Lietuvos j Berliną paskutiniausiu lai
ku, Gen. Pundzevičius, žymus patriotas, kuris sako ko
manduoja Lietuvių korpusą, kuris buvo po Rusais.

Iš Kauno pirmesni pranešimai sako kad ten įsteig
ta Lietuviu tvarka: areštuoti Rusai valdininkai Kaune, 
tik Vilniuje buvusieji pabėgę į Rusiją.

SUOMIJA paskelbė Rusijai karą, per Švediją vyks 
Vokiečiai kareiviai i Suomijos Frontą.

Kartu su Lietuviais sukilo prieš Rusus Latviai ir 
Estai ir ten be abejo įsistegė savos valdžos. Bet iki Vo
kiečiai daeis iki tų šalių, jos dikčiai nuo bolševikų nu
kentės.

Birželio 24 d. pranešimai sako kad Vokiečiai užėmė 
Vilnių ir žygiuoja gilyn į Rusiją.

I PLIENO darbai visoje 
f šalyje bendrai imant paki
lt lo iki 100 nuoš. darbingu- 

. mo, pirmą kartą šiais me- 
Tiktai keli plieno iš- 

ydirbinio distriktai dirba su 
mažiau negu 100 nuoš. 
kiti distriktai yra 

į šiję 100 nuoš.

Brooklyn, N. Y.
< pos 1 d. nustatyta
. kuoti apie 5,000 darbinin-
[ kų Sperry Gyroscope Co. 
; dirbtuvėje. Reikalauja al- 
t gų pakėlimo ir kitų sąlygų.

— Lie- 
sustrei-

I San Francisco, Cal., dar 
| tebestreikuoja masinis t a i, 
į dirbantieji laivų statybos 
i darbuose. Streikas tikima 
i baigti šiomis dienomis. Si> 

■ laikyta 500 milijonu dola- 
| rių vertės laivų darbų.

JAPONIJA GALI 
PULTI RUSUS

šanghai. — Kilus Rusų 
karui su Vokietija, Japonai 
palaukę iki Vokiečiai mas
kolius apsilpnins, galvoja 
apie užpuolimą Rusijos iš 
lolimų Rytų šono.

Suv. Valstijų valdžia ne
norėdama kad Japonai pul
tų Sibirą, pradeda rodyti 
Japonijai daugiau draugiš
kumo. Bet tas be reikalo: 
Japonai neatsižiurės į jo
kį Amerikos draugingumą, 
jei tik matys progą pasi
naudoti iš meškino

sutarti
Darda-

NAZIAI padarę 
su Turkija uždarė 
nelius svetimoms šalims į 
Juodąsias juras. Tokiu bil
du Vokiečiai gudriai darė 
neužpuldami Turkiją: pa
liko ją neutrališka, o per 
neutrališkos šalies vandenį 
niekas neturi teisės plauk
ti Rusiją gelbėti. Tada už
puolė Rusiją.

BRITAI praneši kad na- 
ziai per Gegužy j mėnesį 
nuskandino 461,328 tonus 
Britų ir Graikų laivų.

Britai Suimti Nazių Nelaisvėje Afrikoje

IS LIETUVOS
BABTŲ miesteliui paskirta 

dantų gydytoja, kuri turi ap
tarnauti be kitų ir tuos kurie 
turi teisę Į “nemokamų” gydy
mų. Tačiau mažai kas gali tuo 
gydymu pasinaudoti, nes gydy
toja priėmimo valandas pasi
skyrė nuo 9 iki 15 vai., kada 
turintieji teisę gydytis užimti 
darbu.

LIETUVOJE prasidėjo nau
jas žmonių persekiojimas, bū
tent kova su “buožėmis”, ku
ri? nenori atiduoti grudus oku
pantams. Geri Lietuviai ūki
ninkai apšaukiami “kenkėjais” 
ir perduodami teismui, kuris 
juos teisia skubiu keliu.

VILNIUJE buvo susirinkę
Lietuvos geležiil- 

profesinės sųjungbš 
Kcno rankose ytai, 

geležinkeliai galinta 
to kas buvo išrinkti

“laisvosios” 
kelininkų 
ck legatai.
Lietuvos 
spręsti iš
Į suvažiavimo valdyba: būtent, 
Lochmatov, Ivanov, Blochin, 
Gerasimov, Vinickis, Stimburys 
ir Lukoševičius.

SLACK SH
Sanfdrizuoti, nesitrah 
tos pat medegos. Vita

$2.95
Kiti po $2.45 -į

Apatinės Keb 
ir Marškini*

Gražios įvairių spihl 
kelnaitės, taipgi 
ti ir tinkami rasim1'

35c 3 už I'

American Telephone and 
į Telegraph Co. ruošiasi di- 
■■ deliems savo Įstaigų ir pa- 
| tarnavimo praplėtimo dar- 
Į bams, kurie sako apims 234 
i milijonus dolarių.

Mirė 73-čias. Martins 
I Ferry, O. — 1940 m. Kovo 
. 16 d. netoli čia ištiko spro- 
I girnas angliakasy kloję, ko 
y- pasekmėje žuvo 72 darbi- 
[ ninkai. šiose dienose mirė 
į dar vienas, kuris toje ne- 
| laimėje buvo sužeistas.

Rengiasi streikuoti. Chi- 
| cago. — Gipso darbininkų 
| unija apšaukė streiką 14-je 
t dirbtuvių priklausančių U. 
I S. Gypsum Co. Jai dirba ke
pi tūkstančiai darbininkų.

IE KRAMER & H
Superior Ave

Pietinių valstijų anglia
is kasyklų operatoriai- vis ne
sutinka su unijos reikalavi- 

• mais, todėl kaip rodos turės 
; vėl sustoti darbininkai dir
bę. Liepos 7 nustatytą ga
lutinė diena unijos sąlygoms 

i priimti, po to gal sustos 
\ dirbę apie 150,000 angliaka-

Bėdinas, Birž. 26. — Gausybės Vokiškų Stuka lėktuvų šią
dien užpuolė ir sudaužė Sovietų kareivių ir amunicijos trauki
nius vykstančius į Balkanų frontą, tuo pat laiku kai nazių tan
kai veržėsi i rytus kėsindamiesi apsupti dideles mases raudo
nosios armijos kareivių.

Vokiečiai pasiekė laimėjimų didesnių negu tikėjosi, ir sa
ko kad viena dalis Rusų kariuomenės jau atkirsta nuo savo vy
riausios komandos ilgame fronte, kuris tęsiasi nuo Baltijos iki 
Juodųjų jurų. Vokiečių skadronas užpuolė šešis ilgus prekinius 
traukinius užlioduotus karo reikmenimis ir kareiviais vienoje 
pietrytinėje Rusijos dalyje. Nuo bombų suplaišyta vagonai, 
sutrakyta geležinkelio bėgiai, šimtai kareivių krapštėsi iš apvir
tusiu vagonų.

Didžios Vokiečių armijos sakoma veržiasi rytų linkui vasa
ros karštyje, ats'iekdamos veik netikėtų pergalių, kuopiet Suo
miai ir Rumanai aliantai daužo Sovietų pašones didžiausiame 
karo fronte koks kada buvo. .

Sovietu oro laivynas smarkiai bombardavo Constanta,. Sali
na ir Galati Rumunijoje, “be atsiekime reikalingų pasekmių”. 
Rumunijoje Rusai lakūnai neteko 30 lėktuvų ore ir virš 49 lėk
tuvų ant žemės, prieš 12 Rumunijos lėktuvų.

Vokiečiai kareiviai verždamiesi per Lietuvą iš Rytų Prūsi
jos per vieną dieną nužygiavo 30 mailių, dideliame karštyje.

Vokiečiai išlaužė ir išgriovė Rusų išstątytą vielų sieną pa- 
Tv.bežyje ir perėjo lengvai tą tuščią ruožtą, kuriame Rusai tikė
jo ineinančius Vokiečius mušti.

Vokiečiai pradėjo Rusų užpuolimus Birželio 23 rytą dienai 
brėkštant. Orlaiviais užpuolė Sevastopolį, Kijevą, žitomirą, 
Kauną. Užėmė Kalvariją, ir žygiavo linkui Gardino. Lenkijo
je taip pat pradėjo puolimus Rusų laikomų Lenkų miestų.

Rusai metėsi į mušius visu įnirtimu. Rusai skelbia kad 
pašaukę Į karą penkis mil jonus savo kariuomenės. Rusų fron
tą ginanti kalmukai ir kiti Aziatai neturi teisės trauktis ar pa
siduoti, jiems įsakyta žūti prie ginklų, vietoje.

Keturių dienų mušiu bėgyje, Rusų pranešimais, jie 
391 savo lėktuvų, Vokiečiai neteko 457 lėktuvų.

Sovietai ^-ipažysta Vokiečių laimėjimus Lietuvoje 
kijoje, kur Vokiečiai eina pirmyn.

Vokiečiai sako sumuš Rusus bėgyje 30—40 dienų, 
novai tikrina kad Rusai bus nugalėti bėgyje trijų mėnesių. f 
/ žydų padėtis pablogėjo. Sakoma Lietuvoje visu smarkumu 
(jie pradėta persekioti, kur tik Lietuviai atgavo savo teises, žy
dai be abejo nešdinasi į Rusijos gilumą, kurie spėja pabėgti. ,

KAIP PRASIDĖJOVOKIEČIŲ KARAS 
PRIEŠ RUSIJA

ŠVEICARIJOJ kalba jog 
Hitleris planuoja sušaukti 
Europos valstybių kongre
są sutarti apie nustatymą 
naujos tvarkos Europai.

Bet po to paskelbta So
vietams 'karas, ir dar iki 
karo galo toli, dar gali jo 
visi planai suirti.

Pereitą savaitę pratimų 
metu Atląntike nuskendo 
S. V. submarinas, žuvo 33 
vyrai.

Iki šiol per 27 metus nu
skendo 139 Amerikos juri
ninkai nelaimėse penkių po
vandeninių laivų.

Mirė Harrison. Birželio 
23 d. Washingtone mirė S. 
V. senatorius Byron Har
rison, Demokratas, iš Mis
sissippi. Buvo 55 m. amž.

BRITŲ Atstovų Rūmai 
nubalsavo skirti 4 bilijo
nus dolarių karo reikalams.

ANGLIJOS karo lėktuvai 
pakartotinai daro užpuoli
mus Vokiečių valdomų da
lių Prancūzijoje už kanalo, 
ir pasiekia tolimesnes Vo-

ANGLIJA IR AMERIKA PAŽADĖJO SOVIE- kietijos sritis, net iki Kiel

T ondonas, Birž. 22. — Premjeras Churchill, patyręs kad
Vokiečiai užpuolė Rusiją, per radio kalbėdamas i pasauli priža- staipTl persivertė kuliais ir 
dėjo teikti Rusijai visą galimą pagalbą prieš Vokiečius ir ra- ”• " ' "
gino kad ir Amerika tą pat darytų. Anglai skaito savo drau
gais tuos kurie gelbsti kariauti prieš nazius. Patys Britai pa
didino savo veikimą prieš Vokiečius.

Washington, Birž. 24. — Prezidentas Roosevelt pareiškė 
prižadėijmą teikti Rusijai pagalbą ir užuojautą. Paliuosavo j 
h’ivnsius “užšaldvtus” Rusiios turtus šioje šalyje. Rusai galės 
pirktis kas tik jiems reikalinga ir gabentis j Rusiją. 
/ Amerikos spauda veik vienbalsiai išsireiška prieš davimą 

/Sovietams pagalbos, sako, Amerikos žmonės po senovei rodys 
<savo apmaudą ir panieką Sovietams ir komunistams.

Lenku valdžia užsienyje sutiko gelbėti Rusiją, kuri padėjo 
Hitleriui Lenkiją suplėšyti. Mat, Lenkai tiki kad Hitleris bus 
kada nors sumuštas su Amerikos ir Anglijos pagalba ir jie tu
rės progą atsteigti savo didelę Lenkiją.

pasiliovę piketuosi Prezi
dento Baltąjį Namą, kur 
ganiomis slampinėjo reika
laudami taikos, dabar jau 
visomis gerklėmis šaukia- 
rėkia kad Amerika turi ei
ti gelbėti Rusiją....

Kerenskis, kuris po caro 
nuvertimo užėmė Rusiios 
valdžią ir kuri bolševikai 
vėliau išvijo, dabar taipgi 
šaukia kad Amerika gelbė
tų Rusijai.

bė, Vokietijos pagelbėta, parei
škė, “Eisim vaduot Ukrainie
čius”. .. .

KARAS PRASIDEDA 
Taip ir prabėgo Birželio 21. 

Vakare klausau radio. Žinios 
Vis lyg karštesnės. Spaudoj vis 
nieko pačiose didžiosiose žinio
se, kaip ir paprastai dideliems 
įvykiams bręstant, bet tarp ei
lučių mažose žiniose, kurių nei 
cenzoriai nei redaktoriai “ne- 
išredaguoja”, pasidarai išvadą 
kad reikia ko nors laukti.

Ir 11 vai. vakare pasigirsta 
metų amžiaus paėmė į kariuo-1 pirma žinia — kad tarp Vokic- 
menę dar daugiau patvirtino tijos ir Sovietų prasidėjo^ su- 
kad Suomija ruošiasi prieš Ru- sirėmimai, kurių net 15-koj 
sus, o tas žinias patvirtino šve- vietų parubežyje esama.
j.. --------------------------- .-1 12 vai. jau skambina ben

dradarbiai pranešdami kad Vo
kietija paskelbė karą Rusijai. 
Tad jau atsisėdę, visus radijus 
ir stotis klausome, visą spaudą 
sekame ir laukiame kas ir kaip 
vyks, žinių “likeriai”, kuriuos 
WHOM stotyje turime iš In
ternational News Service du ir 
United Press, nesustojant vei
kianti, nuolat duoda jau ir Hit- 

1 (Pabaiga ant 3-čio pusi.) .

PRADŽIA ĮTEMPIMO — 
KARO ŽENKLAI

Vokietijos karas prieš bol
ševikus pradėtas ne be įspėji
mo. Per ištisą savaitę buvo 
pilna žinių, daugiausia iš Tur
kijos, Suomijos ir Švedijos, kad 
Vokietija ir Rusija subarusios 
kariuomenes, kurių keturi mi
lijonai po ginklu, žinios iš Suo
mijos kad vyrus nuo 18 iki 44

dų kariuomenės siuntimas į 
Suomiją ir Vokietijos Kareiviu 
subūrimas Suomijoje, nuo kur 
Leningradas tėra visai netoli.

Bet daugiausia įtikinančių 
faktų gavome kai išėjo žinios 
Birželio 21 kad Rusai atskyrė 
60 mylių parubežio plotą nuo 
Vokietijos: nutraukė geležin
kelius, suardė kelius, nusprog- 
dino tiltus ir visu 60 mylių plo
tu išdegino namus ir tūkstan
čius žmonių gabeno į Sovietų 
gilumą. Lietuvos Suvalkiją ko 
ne visą sunaikino. Iš jos 2,000 
žmonių išvežė Į Rusiją, o 4,000 
kitų iš Kauno nežinia kur nu
dangino. Ir į pasaulio spau
dos balsą apie galimą Sovieių- 
Vokiecių karą Maskvos Prav
da išdidžiai ir poetingai, bet 
pirmą kartą prabilo — kad so
vietai pasiruošę kariauti prieš 
bent ką, prieš bent koki priešą 
kuris mėgins pereiti Rusijos 
kalnus, girias ir žemes. Sakė, 
sovietų sargai, pėsti, važiuoti 
ir raiti jodinėją ir mato kas 
kitoje pusėj sovietų rubežiaus 
darąsi....

Tai vis buvo duota suprasti 
kad tai Pabaltijo valstybėse 
prasidėjo nerimas. Ypač jis 
pastebėtas Lietuvoje, kuri ru- 
bežiuojasi su Rytų Prūsija.

Vokietija iš savo radio ketu- 
riolikoj kalbų perdavinėjo pro- 
granius, kuriuose vis buvo kas 
nors dilgtelėjama. Jau Birže
lio 21 d. paskelbta kad Ukrai
nai Vokietijoj sudarė savo val
džią. .. . Sovietų ambasadoriai 
visose sostinėse pradėjo 
vizituoti atsakomingus 
bių centrus. Slovakų

LIETUVOJE 
daugybė vaikų 
kaip yra visoje Rusijoje, kurių 
tėvai nežinia kur dingo. Taip 
pat Lietuvon subėgo daug Ru
sijos tokių valkatų vaikų. Tie 
visi valkatos vaikai ir migles
nieji vaikėzai susimetė aplink 
du nebaigtus statyti namus Ra
gainės gatvėj Kaune, kur jie 
trukšmauja, girtauja, akmenais 
daužo kitus namus, ir užkabi
na praeivius. Gyventojai ragi
na miesto 
žmones nuo 
mo.

nuolat 
valsty- 
valsty-

* °
OFICIOZAS Tarybų Lietuva 

deda tokį pranešimą: “Dubiuo
se yra Padubysio valsčiaus ko- 
eperatyvo krautuvė, kuri ap
leista, skęsta purve. Jei koope
ratyvo valdyba nepajiegia su
tvarkyti tai reikėtų pakviesti 
kooperatyvo narius ir talkos 
budu apvalyti krautuvę, kol ji 
dar visai nenuskendo. Apla
mi’i, tiek išorėje, tiek viduje 
ta krautuvė labai šnevari”. — 
Šitaip atrodo į bolševikų agen
tų rankas patekęs Padubysio 
kooperatyvas. « Pačios
metu negalima gauti dobilų 
klų, vis atsakoma kad nesą 
dimo sėklą parduoti.

OKUPUOTOJE Lietuvoj
: skelbta bolševikų partijos ‘švie
timo namų’ paskaitų .progra
mas. “švietėjai” yra šie “drau
gai” ir “tavorščiai”: Sausas, 
Šatas, Kaširin, Moskvin, Kur- 
sanov.Admiral Otto Schniewind, who 

was appointed chief of naval opera
tions of German navy, succeeding . 
Admiral Luetjens, who went dawn i STAHANOVIŠKAI! Tarybų 
with the Bismarck in epic sea battle. 1 Lietuva rašo; Kėdainų miesto 

vykdomojo komiteto butų ūkio
Admirolas Otto Schniewind, valdyba Balandžio 26 dienos 

paskirtas vyriausiu Vokietijos ■ raštu ragina vidurinę mokyklą 
karo laivyno vadu, vieton Ad-1 
mirolo Luetjens, kuris nusken-l 
do su Bismarck, mūšyje su 
Anglų karo laivynu.

sumokėti nuomą Balandžio 27 
,9,0 raštą mckvklr.i įteikė Ba
landžio 28 d., 5 vai. po pietų!
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PENNSYLVANIJŪJE HITLERIO PROKLA
MACIJOS IŠTRAU

KOS

PITTSBURGH WYOMING KLONIS

Naikins Pittsburghe 
Durnus nuo Rudens

Pittsburgho miesto valdyba 
gavo pilnai apdirbtus planus iš 
durnų naikinimo komisijos. Su- 
lyg tų planų, kurie pasekmin
gai pravesti St. Louis, Mo., po
ros metų bėgyje tikima panai
kinti durnus kurie dabar Pitts- 
burghą vargina, kenkia visam 
gyvenimui ir žmonių sveika
tai.

Namų ir dirbtuvių savinin
kams bus patiekta keli budai 
durnų prašalinimui: visi turės 
naudoti arba nerūkstantį ku
rą, arba anglims deginti prie
taisus kurie patys sunaikina 
durnus. Tas planas pradės vei
kti šį rudenį, Spalių 1 d. ir po
ros metų bėgyje turės būti 
įvykdytas. Namų savininkai 
turi laiko iki Spalių 1 d. 1943 
metų įsivesti durnų naikinimo 
pagerinimus.

LIETUVIAI BAIGĖ VIDURI
NĮ MOKSLĄ

Pittstone, high mokyklą bai
gė: Anastazija Kizis, Leonard 
Kupstas, Katrė Puškevičiutė, 
Edwin Sakalauskas, Anna Sto- 
runas, Anna žemaitis.

Kingstone pabaigė: Lillian 
Ališauskas, Leonard Burdulis, 
Loretta Lelokas, Thomas Gu
daitis, Elizabeth Karlonis, Ire
ne Muškas, Thomas Lukas, Do
rothy Paukštis, Regina Paz- 
neskas, Helen Ruseckas, Sylvia 
Šaliunas, V. Tamulevičius, Bet
te Vaškelis, Albin Zadikas, Do
rothy Yankeliunas, William Yo- 
nelis. J. J. Nienius.

H 10 
kaip

siųsti 
tikslu

DAYTON, OHIO

PENNSYLVANIA geležinke
lio linija užsakė naujų reikme
nų už 23 milijonus doiarių. Už
sakyta 6,020 naujų prekinių 
vagonų, 50 kabinų vagonų, 15 
elektriškų lokomotivų ir 12 ga
rinių lokomotivų.

Anksčiau šių metų pradžioje 
buvo užsakyta 7,245 prekiniai 
vagonai.

DETROIT, MICH

- ŽINIŲ ŽINELĖS
Birželio 8 d. Dailės Choras 

surengė pasekmingą pikniką sa
vo radio valandos naudai. Nuo 
pikniko liko $300 pelno. Det
roito Lietuviai įvertina Dailės 
Choro pastangas išlaikyti radio 
valandą^ todėl jį visi remia.
~TikinKe^ilv(T^^ g mė s ■

dovanos, vieną dovaną, $25.00, 
laimėjo E. Molienė, kuri savo 
laime pasidalino su kitais, gau
siai užfundijo visiems ten pat 
piknike, o sekančią dieną pri
siuntė $5 auką Lietuvai Gelbėti 
Komiteto raštininkui, F. Motu
zui, to komiteto fondan.

Birželio 17 d. palaidota Pra
nas Dilis, dar jaunas žmogus, 
vos 44 m. amžiaus. Jis buvo 
Dailės Choro veikliausias narys 
ir geriausiai teatrų vaidinto
jas Detroite. Netekus Diliau; 
pasidarė didelė spraga meno 
srityje.

Dilis iš pat jaunystės buvo 
didelis idealistas, visą savo gy
venimą jieškojo gilesnės gy
venimo prasmės, jis buvo liuos- 
noris karys Amerikos kariuo
menėje pereitame kąre ir bu
vo Francuzijos 
audrose neradęs 
mės važiavo net 
siją manydamas
me yra jo siekiamas idealas. Iš 
Rusij js gryžo didžiausia nusi
vylęs. Kadangi kare buvo pa
žeistos, del to jo gyvastis buvo 
sutrumpinta.

Nt surasdamas niekuo sviete 
laimės, gryžęs iš Rusijos metė 
visus politinius siekius ir idea
lus ir visą laiką pašventė Lie
tuviukam menui, dirbdamas su 
Dailės Choru

Gaila tavęs, Pranai, kol tu 
gyvas buvai mes neįsivaizda- 
vom kad tu mums taip labai 
reikalingas. Pranai, tu atlikai 
visa ką bendrus siekius siek
damas žmogus turi atlikti. Tu 
likai pavyzdžiu gyviesiems.

Korespondentas.

GERĖJASI LIETUVIŲ DAR
ŽELIU

Daytoniečiai, Agota, Juozas. 
Stasys, Adelė Kavaliauskai, ku
rie lankėsi Clevelande pabaigo
je Gegužės mėn., turėjo progą 
aplankyti ir pamatyti Clevelan- 
do Lietuvių Kulturinį Darželį, 
kuris jiems labai patiko. Sako, 
didelė garbė yra tiems Cleve- 
landiečiams kurie prisidėjo to 
Darželio įrengimui.

VASARINIAI KONCERTAI. 
Per vasaros laiką, sekmadie
niais Island Parke yra duoda
mi puikus koncertai. Koncer
tų programą išpildo populiariš- 
kas Don Bassett benas, prie te 
dar prisideda dainininkai, so
listai ir choras. Į tuos koncer
tus muzikos mylėtojų publikos 
prisirenga po desėtką tūkstan
čių. Koncertai nemokamai. Pa
tartina ir Lietuviams lankytis 
į šiuos koncertus. D. Rep.

NEWARK, N. J

BALTIJOS DIENA. Ir New 
Jersey valstijos gubernatorius 
Charles Edison išleido prokla
maciją, kaip padarė New Yor- 
ko ir kitos pora valstijų, išrei
kšdamas simpatiją Sovietų Ru
sijos 
tijai 
želio 
buvo 
Pabaltijo Dieną paskelbė Bir
želio 19.

Šiame reikale parsidarbavo 
geras musų patriotas, V. Am- 
brozevičius. 
vo trumpas, tačiau 
svarbus darbas.

pablokštoms Lietuvai, Es- 
ir Latvijai. Kadangi Bir- 
15 gubernatorius Edison 
skelbęs Tėvo Dieną, tode

Nors laikas bu- 
nuveikta 

Rep.

SHELTON, CONN
fronte. Karo 
jįeškotos lai- 
į Sovietų Ru- 
kad komuniz-

VIEŠA PADĖKA. šiuomi 
dėkoju visiems kurie dalyvavo 
mano brolio, Andriaus Slavin
sko, šermenyse ir laidotuvėse, 
kurie palydėjo į jo amžino at
ilsio vietą Birželio 11 d. Taip 
pat padėka p. Krugeliams už 
jų nuoširdumą ir pavaišinimą 
visų kurie dalyvavo velionio 
palydėjime.

Adomas Slavinskas.

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

dirva
/ Cleveland, Ohio

Joe Louis, after the hardest fight 
of his championship career, looks 
down on Billy Conn as Billy sags 
down to stay down for count of ten, 
at Polo Grounds in New York.

Joe Louis, nugalėjęs Billy 
Conn pastarose dienose kumš
tynėse New Yorke.

BERLINAS. — Hitlerio pro
klamacija išaiškina sąlygas ku
rios privedė ji prie karo 
kamarotu Stalinu. štai 
Hitleris pareiškė:

Man buvo nemalonu 
savo ministrą į Maskvą
dirbti prieš Britų apsupimo po- 
itiką. Aš tikėjausi kad paga- 
iau bus galima atidėti įtempi

mą.
Vokietija niekados nemanė 

okupuoti Lietuvą. Lenkijos nu
galėjimas vėl mane paskatino 
pasiūlyti taiką alijantams. Tas 
pasiūlymas buvo atmestas, nes 
Anglija vis dar tikėjosi įvyk
dyti Europos koaliciją.

Del to 
ambasadorius) 
į Maskvą, 
tas bent 
susitarti 
visuomet skelbė kad ji apsau- 
gojanti tas valstybes (Lietu
vą, Latviją, Estiją — Baltijos 
valstybes).

Rusijos įžengimas į Rumu
niją ir Graikijos susigiminia
vimas su Anglija grasino įvel
ti naujus, didelius plotus į ka
rą. Rumanija, tačiau, tikėjo 
kad ji galėjo sutikti nusileisti 
Rusijai tiktai tuo atsitikimu 
jei Vokietija ir Italija duotų 
garantijas del likusios Rumu
nijos teritorijos. Su sunkia šir
dim aš tai padariau, nes, jeigu 
Vokietija duoda garantijas tai 
jų ir laikosi. Mes nesame nei 
Anglai, nei žydai.

Aš prašiau Molotovo (Rusi
jos užsienių reikalų komisaro) 
atvykti į Berliną ir paaiškinti 
padėtį. Jis paklausė: 
garantija Rumunijai 
prieš Sovietų Rusiją?”

Aš atsakiau kad ji 
prieš visus.

Tuo tarpu Rusija mums nie
ko nesakė kad ji turi daug di
desnius planus prieš Rumanija.

Molotovas dar paklausė ma
nęs: “Ar Vokietija pasiruošus 
neteikti pagalbos Suomijai, ku
ri vėl grasina Rusijai?”

Mano atsakymas buvo kad 
Vokietija neturi jokių politinių 
interesų Suomijoje, bet kad ki
to puolimo prieš Suomiją Vo
kietija negali toleruoti, tuo la
biau kad mes tikime jog Suo
mija negrąsina Rusijai.

Molotovo trečias klausimas 
buvo: “Ar Vokietija sutinka 
kad Rusija duotų garantijų 
Bulgarijai ?”

Mano atsakymas buvo kad 
Bulgarija yra nepriklausoma 
valstybė ir nežinojau kad jai 
reikia kokių nors garantijų. 
Molotovas pareiškė kad Rusijai 
reikia išėjimo pro Dardanelius 
ir reikalavo bazių Bosfore.

Pora dienų vėliau Rusija su
darė gerai žinomą draugingu
mo sutartį, kuria tikėtasi nu
statyti Serbus prieš Vokietiją. 
Maskva pareikalavo Serbų pa
skelbti kariuomenės mobiliza
ciją. Kada ‘aš dar tylėjau, 
Kremliaus vyrai žengė dar vie
ną žingsnį toliau. Rusija pa
sižadėjo pristatyti Serbams ka- 

.. ro reikmenis prieš Vokietiją. 
Tas įvyko tuo metu kai aš pa
tariau Matsuokai (Japonų už
sienių reikalų ministrui) švel
ninti santikius su Rusija.

Serbai karininkai skrido į 
Maskvą, kur juos priėmė kaip 
alijantus. Ašies pasisekimai 

1 Banjanuose pradžioje sugadino 
■ planus įvelti Vokietiją į ilgą 

karą, vėliau kartu su\ Anglija 
ir su viltimi gauti daugiau me- 
degos iš Amerikos, visai nuga- 

1 lėti Vokietiją. \
Dabar atėjo laikas kad aš ne

privalau laukti to įvykio. Lau
kimas butų nusižengimas prieš 
Vokietiją.

Jau keletas savaičių kai Ru
sai laužo pasienio taisykles. 
Rusijos lėktuvai dažnai skrai
dė per sieną tikslu įrodyti kad 
jie yra padėties viešpačiai. 
Birželio 17 ir 18 dienomis įvy
ko dideli pasienio judėjimai ir 
veikimas.

Vokietijos armijų žygiavi
mas neturi kito pavyzdžio. Kar
tu su Suomiais mes galim ka
riauti nuo Narviko iki Karpatų 
kalnų. Prie Dunojaus ir Juo
dųjų jurų pakraščiuose vado
vaujant Antonescu (Rumanijos 
diktatoriui) Vokietija ir Ru
manijos kareiviai eina vienin
gai.

Uždavinys yra apsaugot Eu
ropą ir tuo budu visus išgel
bėti.

Todėl šiądien aš ryžausi ati
duoti Vokiečių, Vokietijos ir 
visos Europos žmonių likimą į 
musų kariuomenės rankas.

Cripps (Britanijos 
buvo pasiųstas 

Jis buvo įpareigo- 
kuriomis sąlygomis 

su Maskva. Rusija

Su 
čiais 
mėtų 
skaičius pasiekė jau 7100. Mi
rimų pažymėjimai čia talpina
mi nuo Vasario mėn. 1937 m.

High government officials led the discussion in a “National Housing 
Inventory” at the convention of the national committee on the housing 
emergency. Principal speakers at the opening session were, 1. to r., 
William S. Knudsen, production chief; Mrs. Dorothy Rosenman, com
mittee chairman; and C. F. Palmer, co-ordinator of defense housing.

Aukšti valdžios nariai svarsto šalies Namų Inventorių, pa
tikrinimui ar užteks Amerikoje gyvenamų namų dabar, kuomet 
plačiai dirbama šalies apginklavimo darbai.

MIRĖ 7100 IŠEIVIU 
LIETUVIU

šiame numeryje telpan- 
vardais, ik šiol čia pažy- 
mirusių Lietuvių išeivių

DEFENSE BOND
KLAUSIMAI

“Ar ta 
taikoma

taikoma

• GALIONE jurų vandens 
vidutiniai esti apie trys aštuo- 
nios dalys svaro druskos.

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

iš-

25

Palaidotas militariš- 
iškilmėmis, nes buvo

K. Kas yra U. S. Defense 
Saving Bond ?

A. šie Bond yra įrodymas 
kad jus skolinot pinigus Uni
ted States Valdžiai šalies gyni
mo reikalams. Jūsų Bond neš 
2.9 nuošimtį per metus, 
laikysit jį iki išsibaigimo 
(dešimts metų).

K. Kodėl aš privalau 
ti Defense Bonds?

A. Del to kad pinigai kai-j 
ba. Diktatoriams 
kia pasipriešinimą, 
draugams jie sako, 
ranka 1”

PASTABA: Pirkti Defense 
Bonds ir Stamps, kreipkitės į 
artimiausi paštą arba banką, 
arba rašykit informacijų tie
siog į Treasurer of the United 
States, Washington, D. C.

(Iš Musų Laikraščių)

jeigu 
metų

pirk-

jie pareiš- 
Liuosybės 

“štai mano

LAIŠKAS iŠ
LIETUVOS

Dayton, Ohio, Lietuvis, 
nas Gužauskas, gavo iš Lietu
vos laišką, kurio ištraukos 
paduodama.^, Rašo:

“Dabar aciu, mielas dėde, 
laišką, kurį tamsta buvai

Mes ga-

ig-

čia

už

CHICAGO, Ill. — S. V. Ka
ro Aviacija išsiuntė jauną 

Chicagos Lietuvį lakūną C. V. 
Ruošį į aviacijos bazę 
je Alaskoje.
• UNION CITY, Conn.

želio 15 d. čia įvyko 
ticut Lietuvių Diena, 
atvyko minios iš plačių
kių ir dalyvavo dideli būriai 
Lietuvių iš Brooklyno, N.. Y. 
Kalbas sakė žymus musų vei
kėjai, J. Tareila, J. Tysliava ir 
kiti.

tolimo-

— Bir- 
Connec- 
j kurią 
apielin-

LOYAL OAK, OHIO

Pranešimai apie mirusius iš
eivius Lietuvius šiame skyriu
je priimami dykai. Reikia pa
duoti pilnas vardas, pavardė, 
amžius, moterų mergiška pa
vardė, kur mirė, iš kur iš Lie
tuvos paeina ir kiek metų 
gyveno Amerikoje.
MONTVYDAS Juozas, mirė

Gegužės, Astoria, N. Y.
BALČIŪNAS Juozas, mirė Ge

gužės 23, Orange, N. J.
VAITEKŪNAS Feliksas, mirė 

Geg. 6, Binghamton, N. Y.— 
Šiaulių ap., Paštvinio p. Te- 
tonių k. Amerikoj išgyve
no 29 metus.

DA1NAUSKIENE Ona, mirė 
Geg. 23, Inkerman, Pa.

RAMANAUSKAS Stasys, mirė
Geg. 17, Wilkes-Barre, Pa. 

JANULEVIČIENĖ Ona, 26 m.
mirė Geg. 18, Wilkes-Barre, 
Pa.

DEREŠKEVIČIUS Jonas, mi
rė Geg. 11, Bridgeville, Pa.

MAGLIONAS Karolis, 50 m., 
mirė Geg. 23, Brooklyn, N.Y.

KUNIGONIS Vincas, 45 m., 
rė Geg. 20, Brooklyn, N.

GEISLERIENĖ Morta, 36 
mirė Woodhaven, N. Y.

MARIMIENĖ Salomėja, 60 m. 
mirė Geg. 3, South Boston, 
Mass.

APALINSKAS Tamošius, apie 
50 m. amžiaus, užgriūtas ka
syklose, Minersville, Pa. — 
Stimburių k. Deltuvos p. Uk
mergės ap. Lietuvoj paliko 
motina, Ona Apalinskienė, 
du broliai ir sesuo. Čia pali
ko nubudus žmona, Ona Dra- 
guniutė, ir 4 vaikai, vyriau
sias 17, mažiausia 5 m. Ve
lionis Amerikoje išgyveno 26 
metus, 
komis
S. V. kareivis praeitam ka
re. Ilsėkis, broleli, šios šalies 
lengvoje žemelėje.

Marijona Pociūnienė. 
VERB YLA W.“l”7 m., mi- 

rė Birželio pradžioje, Ed
wardsville, Pa. Čia gimęs.

VEČERKAUSKAS Juozas, 45 
m., mirė Gegužės 7, Miners 
Mills, Pa. Seirijų par.

GUDAS Stasys, mirė Birželio 
mėn., Jamaica, N. Y.

TAMOŠAITIS Vincas, 13 m., 
mirė Geg. 18, Collinsville, Ill. 

DRAUGELIS Petras, 43 metų, 
mirė Geg. 1, Montevideo, 
Urugvajuje. — Marijampo
lės apsk.

ŠAŠKAUSKAS Jonas, 58 m., 
mirė Gegužės 25, Brooklyn,

KLOVAS Juozas, 52 m., mirė 
Birž. 5, Chicagoje.

mi-

m.,

cukraus 
prie to 

dienos 
laužyti;

Loyal Oak miestelis yra ne
didelis, šešios mailės nuo Ak- 
rono. Apie tą miestelį gyvena 
Lietuviai farmeriai: S. Nor
kienė, Kalsonienė ir St. Pros- 
paliauskas. Jisai pavyzdingai 
ūkininkauja, jo trobos muri
nės, gyvuliai ir padargai pir
mos rūšies. Jo žmona apie na
mus tvarkosi tikrai kaip Lie
tuvoje, turi aptvertą gėlių' dar
želį ir kiemą, taip kad gyvuliai 
nei paukščiai neineina. Sako, 
jiems gerai sekasi ūkininkauti. 
Jie yra Dirvos skaitytojai.

Netoli jų gyvena senas ūki
ninkas Tručinskas, * kurio ūkė 
randasi prie pat Barbertono 
miestelio. Pačiame Barbertone 
gyvena našlė p. Lekerauskienė.

Visi šie Lietuviai priklauso 
prie Barbertono pašto ir visi 
yra Dirvos skaitytojai. Kas 
penktadienis jie laukia ateinant 
Dirvos kaip kokio didelio sve
čio.

Izidorius Buivydas toje pa
čioje vietoje tarnauja ukėje už 
darbininką. Kalnas.

SADAUSKIENė Elzbieta (po 
tėvais Karpavičiūtė), 56 m., 
mirė Birželio 12, Clevelande. 
— Garliavos par., nuo Paeže- 
riukų. Amerikoje išgyveno 
apie 30 pietų.

SLAVINSKAS Andrius, 49 m. 
amžiaus, mirė Birž. 8, Shel
ton, Conn. — Amerikoje iš
gyveno 28 m. Ukmergės ap., 
Viaprių p. Paliko žmoną Lie
tuvoje ir brolį šiame mieste. 
Palaidotas Birž. 11 su bažny
tinėmis apeigomis, šv. My
kolo kapinėse, Ansonia, Ct. 
Prie laidojimo pasitarnavo 
Kun. Krakauskas, šv. Anta
no par. klebonas. Velionis 
buvo porą metų Dirvos skai
tytojas. Lai buna jam len
gva šios šalies žemelė. A.S.

AR JAUČIATĖS
NUVARGĘ-BE 

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

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

FEEN- 
šeimai. 

šiądien.

H

PERMANENTS
*1.95 IKI s5.00 

r Mašina arba be Marinos 

Lreme CURL $3 cn 
$7.50 vertės už ’

teifer’s Beauty Salon 
Barber Shop 

7028 Superior Ave.
Sanderson 9824 (33)

DRAUGAS STEPAS 
plakatais kaip ka 

SU PŪSLE

siuntęs 16 Vasario, 
vom prieš Velykas Balandžio 
11 d. Nors pas mus šymet Ve
lykų nebuvo, bet taip skaičiuo
jant tas laikas buvo. Kalendo
rių jokių neturiu, taip gyve
nam iš galvos. Mielas dėde, 
prašau, jeigu galima, atsiųsk 
mums kokį nors kalendorių. Šį 
metą esam visai akli, kiek gau
nam žinoti tai tik iš bažnyčios 
kokios šventės kada išpuola.

“Velykoms gavom 
po pusę kilogramo, ir 
reikėjo išstovėti pusę 
eilėje ir šonkaulius
paskui prisiėjo kooperatyve mi
liciją kviesti. Tokia pas mus 
tvarka dabar: ar nori kokį dra
bužį ar avalinę nusipirkti tai 
jau eik iš vakaro į Laižuvą ir 
stovėk prie kooperatyvo, o jei 
ateisi vėlai gali išsigrumti visą 
dieną ir pareiti namon nieko 
negavęs. Tris kartus per mė
nesį prekių teparveža, tai to
mis dienomis eina didelė revo
liucija.

“Dabar pas mus gera gyven
ti. jau nepersivalgysi. Nors ir 
turim Lietuvoje du cukraus fa- 
.brikus, bet cukraus daugiau 
negali gauti kaip tik pusę ki
logramo. Taip pat ir su kito
mis prekėmis yra.

“Kaip rašei, mielas dėde, 
apie Laižuvos kleboną, tai iš 
jo atėmė žemę ir iš klebonijos 
išvarė. Dabar klebonijoje yra 
persikėlus valsčiaus raštinė ir 
milicija. Klebopui buvo pra
nešta per 24 valandas išsikrau
styti, o jeigu neišsikraustys 
per nusakytą laiką viskas bus 
konfiskuota, 
doriai 
bonas 
žuvos 
dingo,
sis kunigas persikraustė į špi
tolę gyyenfi. Dabar atvyko 
kitas klebonas, ■ butą pasiėmė 
pas Liutkų. Daugiau nieko ne
žinau. Žinot tamstos i» laik
raščių apie musų rojų.”

šio laiško rašėjas yra maža
žemis biednas žmogus.

Tėvynes Balso Antras 
Numeris

Jurgelionio, buvusio S 
organo Tėvynės redakto- 
leidžiamas Tėvynės Bal- 

prieš porą ša
šu kėlė įdomu- 
išeis Tėvynės 

Jisai,

Kl. 
L. A. 
riaus, 
sas išsiuntinėtas 
vaičių, daugeliui 
mo. Dabar tuoj
Balso antras numeris, 
kaip praneša, bus įvairesnis tu
riniu. Tilps įdomus ir pamo
kinantis straipsnis “Komuniz
mo Bankrutas”. Tėvynės Bal
so antro numerio bus spausdi
nama tiek kiek bus gauta užsa
kymų, praneša leidėjas. Todėl 
visi kas nori jį gauti turi užsi
sakyti išanksto. Antrašas:

Tėvynės Balsas, 
32-12 54th Street, 

Woodside, N. Y.

©PER 50 METŲ Suv. Vals 
tijų gyventojų skaičius 
ginu negu pasidvigubino. 
metais 
metais

dau-
1890
1940turėjo 62,947,715, 

buvo 131,669,275.
PENKIŲ automobilių 
šioje šalyje, trys yra 

kurie niekad neperka
Suvažiavo gaspa- 

ir išsivežė viską, o kle
sti ta diena visai iš Lai- 

išvažiavo, nežinia kur 
labai užpyko. O jauna-

• IŠ 
pirkėjų 
tokie 
naujo modelio.

HI-SPEED SERVICE
STATION

Batteries 
Wash

Tires
Lubrication

East 185th
Prie Shawnee

Naujoje "Lietuvių
IVanhoe 9673

Street
Avenue
Parapijoje

(35)

’m.... ................... ........................................ .

VISOKIA APBRAUDA |
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musu pa- = 

: tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
sokios Apdraudos (Insurance) visaii dykai. Todėl pir- = 
miau šaukite mus negu ugniagesiu^ (fire-monus). ė

* —_  . s

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Reid Estate 
ir Apdraudos Agentūra

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 ■
IHlIlllllllllllillllllllliliHlllililillllllllllllllilliiliiigillllllllllllllliiHilllllilllllllllllll ’

IDShl

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)

miiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii''

Nikodemas A. Wilkelis |
= Laisnuotas Laidotuvių Direktorius ■:
; IR BALSAMUOTOJAS
= 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 Ę
Ė ® © =

The Wilkelis Furniture Co- Į
Rakandų Krautuvė !

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

Savininkas Vedėjas r

Aną vakarą einu į I 
vos redakciją ir susitii 
sušilusi einantį draugą i 
pa._ _ _ _ _ _ _ _  _

taip skul 
liežuvį iškišęs, Stepai, 
kiame karštyje? — sa 
aš.
- Aš, drauge, neš 

ii1 dalinu svarbius _ pi; 
tus, kurie pasako visą 
sybę apie Lietuvą. Te, 
siskaityk ir tu, susip 
nebūti priešingas liar 
valdžiai Lietuvoje, — 
jis.

— Tai tu vis su savo 
plakatais, kaip katina 
pūsle prie uodegos po 
ves lakstai. Ar suaugs 
da į protą? — sakau

— Drauge, tu tik ž 
kas čia apie Sovietų I 
vą rašoma. Tas pla 
tau akis atidarys, — 
jis.

— Stepai, aš tą pi 
jau pirma tavęs mači 
gavau progos pamat; 
tikslą ir budus kuris 
tave ir kitus tokius ta 
kaip tų. apmulkina, 
tik žiūrėk, plakate-sak 
“visos Lietuvos žemė 
jungtos su sostine Vi 
sostine Vilnium”, bet 
pasakyta kad tos vis 
mes atiduotos už d 
tos kruviniems Mąsk 
rams, kuyie pavergė 
vą ir privarė ją pik 
donarmiečių, čekos < 
kitų svetimų tranų, 
rių Lietuva per viri 
šimts metų puikiai 

, ii’ apsiėjo. Tikrus 
vius areštuoja, tren 
šaudo slaptomis. T 
kate nepasakyta, ir 
svarbu kad Lietuvi; 
sekiojami, bi tik tai 
sakoja kad “smeton 
ir kapitalistai” tos t 
nemėgsta. Tu nesi 
kad ta svetima tvari 
tuviui yra vergija i 
žūtis.

— Ale žiūrėk čia, 
ge, kodėl Smetona i 
bėga pas Hitlerį i Vi 
ją? Ar tai ne liaudies 
šai? — sako jis.

Į - Stepai, kodėl visa 
gybė Amerikos Lie 

( komunistų kurie buv( 
I važiavę į Rusiją, bėg 
b į Maskvą, pas Staliną 

dūmė atgal į Ameriką 
su Lietuvos žmonėmis 
pats: kai pajuto kad u; 
svetimi kruvini okupa 
kurie nešė jiems kančū 
mirtį, nejaugi lauks jų 
bius ištiesę? Turėjo t 

į' nešti savo gyvybę. Vo 
čiai juos priglaudė ii- c 

[' pavalgyt, užtikrino ji 
| ramumą, ir tai svetinis 

krašte. O ką Rusai ka 
Pai darė ir daro atėję į 
dy Lietuvių žemę? T 

viską naikinti, atii 
ką turi, žemes, nam 

Wsti iš pastogės Liei 
' W ir apgyvendinti sa 

l įgabentas žudeikų gauj; 
į 5. tu norėjai kad Liet 

tuo džiaugtųsi ii* lau 
I W iki juos areštuos ar n 
J Ws? Bėgo katras gal 
| 1° Pabėgti, ir dabar noi

■
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AMERIKOS LIETUVIAI
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Mano 
smagi

Įpina 
7 m.

i, 26 m. 
es-Barre

bieta (po I 
56 m., 

Jevelande. 
įuo Paeže- 

išgyveno

jlpan- 
pažy- 
šeivių

E A L 
with 
E C K

us, 49 m. 
L 8, Shel- 
erikoje iš- 
nergės ap.: 
žmoną Lie- 
me mieste 

su bažny-

rei
Šuo

,us is- 
kyriu- 
:ia pa- 
tvardė, 
ca pa- 
iš Lie- 
etų iš-

ir dalinu 
tus, kurie 
sybę apie 
siskaityk 
nebūti 
valdžiai Lietuvoje,

s, mirė
N. Y.—

ja, 60 m. 
a Boston;

įsonia, Lt. 
pasitarnavo

Šv. Anta- 
Velionis 

•irvos skai- 
i jam lęn- 
melė. A.S.

TIRES TAISYMAS
Gasolinas

— Ku tu taip skubini, 
liežuvį iškišęs, Stepai, to
kiame karštyje? — sakau

KAIP PRASIDĖJO 
KARAS

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

Dabar gi esi 
išdavikas ir 

musu krašto

DRAUGAS STEPAS SU 
PLAKATAIS KAIP ĖATĖ 

SU PŪSLE
Aną .vakarą einu į Dir

vos redakciją ir susitinku 
sušilusį einantį draugą Ste-

View of the 35,000-ton superdreadnaught “North Carolina,” mightiest 
of the warships in the United States navy, pictured as she slipped down 
the East river, beneath the Brooklyn bridge, bound for the open sea. 
Her destination was veiled in mystery. The ship is able to fire a broad
side of 20,000 pounds for 20 miles.

35,000 tonų milžinas karo laivas “North Carolina” išplau
kia iš New Yorko, po apačia Brooklyno tilto, kelionei j atviras 
juras. Kur jis plaukė laikoma paslaptyje. Tas laivas gali šau
ti 20,000 svarų šūvį 20 mylių tolumo.

— Stepai, tie pasigyrimai 
apie atvežamas “gerybes” 
yra tik raminimas apgau
ti] ir apvogtų žmonių. Ką 
reiškia kad iš Rusijos jau 
turėjo gabenti į Lietuvą 
per 300,000 porų “skuros 
apsiuvų” arba kitokių pla
kate paminėtų dalykų? Juk 
tai tik lašas vandenyje, ką 
Lietuvos žmonės seniau su
naudojo, ko jie turėjo ga
na be Rusijos “loskos”, ir 
kai seniau Lietuva gabeno, 
davė, pristatinėjo Rusijai 
maistą, kiaules, karves, ar
klius, avis ir kitką? Kodėl 
dabar staiga Lietuvoje to 
visko taip pritruko kad iš 
Sovietų turi gabenti? Tas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHi* 

emas A. Wilkeli 
)tas Laidotuvių Direktorių!

IR BALSAMUOTOJAS
Avė. HEnderson

— Corsages — Gėlės Puoduose 
HEnderson 2422.

TREČIA KARO DIENA
Birželio 24 d. bus labai reik

šminga. 1812 metais Napoleo
nas, Prancūzijos imperatorius, 
nugalėjęs Europą, eidamas į 
Rusiją, kaip tik įžengė į Vil
nių Birželio 24 d. Ar tik Vo
kiečiai netaikė tai pačiai dienai 
į Vilnių Įžengti?

Pasak Lowell Thomas, žinių 
komentatoriaus, dabar Sovie
tams keliamas klausimas: Ne 
ar Sovietai prieš Vokiečius at
silaikys, bet kaip ilgai jie atsi
laikys? Spėliojamą kad per 
trumpesnį laiką negu Vokiečiai 
planavo, jiems pavyks Sovietus 
sugromulioti. Atrasta kad So
vietų tankai senoviški, prasti, 
kad jų kariuomenė neturinti 
ambicijos kariauti, kad jie Vo
kiečių daugiau bijo negu bent 
ko kito.

Vienu Lietuviai gali labai 
daug pasididžiuoti. Iš šiame 
kare netekusių nepriklausomy
bes^ valstybių eilės, pati pirmu
tinė Lietuva pasiskelbė vėl ne
priklausoma.

Visus domina kas Lietuvos 
vyriausybę sudarys. žinome 
kad Pulk. Škirpa jau tikrai yra 
Lietuvos vyriausybės priešaky
je. Kiti prie jo bus esantieji 
Berline Lietuvos pabėgėliai — 
buvęs Lietuvos labai populia
rus kariuomenės vadas, Gen. S. 
Raštikis, buvęs Lietuvai Rem
ti Draugijos pirmininkas Adv. 
Rapolas Skipitis, buvęs preky
bos departamento direktorius 
Norkaitis, pagarsėjęs lakūnas 
Pyragius, lakūnai Dženkaičiai, 
Poznaniuje esąs Gen. Plecha-

Jr. kitų. Pagaliau, 
Klaipėdoje juk yra Galvanau
skas, ten yra daug kitu Lietu

va, drauge, čia 
kad Lietuvoj bu- 

kad

WESTMAN & GETZ, INC.
, 5923 Euclid Avenue

SPECIALISTAI VESTUVIŲ BUKETAMS
Visokios Gėlės ir Vainikai ir Kryžiai Laidotuvėms 

Kirstos Gėlės

Ikelis Furniture ii
Rakandų Krautuvė 

etuviški Rekordai gaunami & 
or Ave. ' ĖNdicott^
S JURGIS ARB^ ™E PUyGBODND OF THE GREAT LAKES • JOKE 14 THROUGH LABOR DAT

Fleet-Wing Station
1463 E. 71st ir Dellenbaugh 

EARL DECK 
Independent Dealer

Golden Motor Gas — Motor Oil 
Ethyl Motor Gas 

Tires and Accessories

pasauliui gali pasakyti apie 
tų raudonų kacapų žiauru
mus. Jus rėkėt kada pir
miau buvo keturi išdavikai 
sušaudyta, ir keli šimtai 
nenuoramų, kurie nesutiko 
važiuot į raudoną rojų, pa
sodinti kalėjimai), bet da
bar rėkiat kam Lietuviai 
bėgo nuo raudonų Maskvos 
teroristų 
m o.

“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 io reach, via U. S. Route 6, Ohio 2, 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.

STUDNEY S GULF STATION
Superior ir kampas E. 66th Street

Gaso, Aliejaus, Lubrikacijos, Tires
Kreipkitės pas savo kaimyną «

Atliekam Automobilių Mazgojimo, Simonizing Darbus'®

NAUDOKITĖS MUSŲ LENGVU IŠSIMOKĖJIMU Už KARO DARBUS,

— Tai tu vis su savo tais 
plakatais, kaip katinas su 
pūsle prie uodegos po gat
ves lakstai. Ar suaugsi ka
da į protą? — sakau aš.

— Drauge, tu tik žiūrėk 
kas čia apie Sovietų Lietu
vą rašoma. Tas plakatas 
tau akis atidarys, — sako

|l Mašina arba be Nairn Į

CCREME CllL « 
/ $7.50 vertės ui **

Pirfeifer’s Beauty Si
J Barber Shfep
'j 7028 Superior An

HEŲiderson 9824

įas, mi- 
ille, Pa.
, 50 m., 
lyn, N.Y 
i5 m., mi 
n, N. Y.
1, 36 m.

drauge, nešioju 
svarbius plaka- 
pasako visą tei- 
Lietuvą. Te, pa
ir tu, susiprasi, 

priešingas liaudies 
sako

tik ir parodo kad kacapai 
subėgę į Lietuvą kaip ša
ipančiai viską surijo, ką ga
lėjo išvežė į Rusiją, o da
bar kiek atveža tai užtenka 
tik šimtams tūkstančių ka
capų, jų pačių ir vaikų ap
rengimui, iš Lietuvių gi at
imta ir batai, ir rubai, kad 
niekas neturėtų daugiau 
kaip vieną porą. Per metą 
laiko kacapų valdymo, kas 
turėjo porą batų ar kitokių 
avalų jau sunešiojo; sudė
vėjo paskutinę eilutę rūbų, 
ir dabar jau skarmaluose 
liko. Kokie do šeimininkai 
tie komunistai kad nemoka 
pakelti šalyje gamybą, bet 
atima iš tų kurie turėjo ir 
atiduoda neturėjusiems, o 
nepajiegia pagaminti nie
ko naujo kad visiems už
tektų nusipirkti kaip pir
miau būdavo. Taigi, Ste
pai, tavo tikėjimas kad So
vietų Rusijos raudoni carai 
daro gero Lietuvai' šelpda
mi ją yra tuščias ir kvailas. 
Sunaikinę per metą laiko 
taip gerai progresavusią 
šalį, jie dabar jau “miela- 
širdystę” rodo, giriasi ap
rūpiną Lietuvą reikmeni
mis, kurių pirmiau Lietu
va turėjo ne tik sau bet ir 
plačiam pasauliui parduo
ti. Juk Lietuva eksporta
vo maistą ir kitus dalykus 
plačiai Europai, Palestinai, 
Amerikai. Mes ko tik no
rėjom to galėjom iš Lietu
vos gauti, o kur tas viskas 
dingo kai bolševikai Lietu
vą paėmė, kad reikia net 
iš nuskurusios Rusijos ga
benti jai maistą?

— Ale žiūrėk, drauge, 
kiek Sovietų Lietuvos val
džia paskyrė švietimo rei
kalams — net 203 tūkstan
čių rublių! — sako jis.

— Sakiau tau kad tie 
sovietiški rubliai neverti 
musų Amerikos pašto žen
klelio, taigi 203 milijonai 
rublių nesudaro nei tokios 
sumos mokymo reikalams 
kiek per metus išleidžia vi
sai paprastas Amerikos 
miestelis savo mokyklų iš
laikymui. Toliau gi, koks 
tas “mokslas” kurį kacapai 
Lietuvių vaikams duoda— 
tai tik komunizmo mėšlas 
ir Stalino garbinimas. To
kio “mokslo” kasdien gali 
girdėt rinkose iš komunis
tų agitatorių visos Žydų 
ožkos, ne tik vaikai. To
dėl mesk šį šlamštą laukan 
ir stok darbuotis už savo 
tėvynės laisvę iš po kacapų 
jungo, kaip darei seniau 
kada kovojai prieš baltojo 
caro valdžią, 
savo žmonių 
garbintojas 
kruvinų pavergėjų

MASKOLIŲ-Mongolų raudo
najai armijai ir GPU šnipams 
užėmus visus geresnius Lietu
vos namus, dabar J. Paleckis 
išleido ukazą”, kuriuo įveda
ma specialinis mokestis namų 
statybos reikalams. Kurie ne
uždirba nei 100 rublių mėne
siui mokės 2.5 nuoš., nuo komi
sarų uždirbančių daugiau kaip 
1,000 per mėnesį, ims 8 nuoš.

pasakyta 
vo daug dvarponių, 
Tubelienei ir kitiems pirk
ta dvarai. Ką sakysi ant 
to? — sako jis.

— Tai viena iš daugelio 
komunistų melagysčių, ku
ria norima apmulkinti ak
lus Lietuvius darbininkus. 
Lietuviai nekentė ponų, tai 
prikišus dvarus ir ponus 
tuomi norima sukelti ne
apkanta. Lietuviai mėgsta 
žemę, ir kas pajiegė nusi
pirkti didesnę ūkę tas pir
kosi. Kiti pirkosi dvare
lius, juose Lietuviai turėjo 
darbo, gražai gyveno, o da
bar iš visų atimta žemė ir 
visi kurie likę gyvi, pavers
ti Maskvos burliokų ber
nais, neturi teisės nieką tu
rėti savo. Ir tas žemes ku
rias iš kitų atėmė ir neva 
“davė” valstiečiams, jokių 
dovanų nepadarė, o tik pa
statė vergais dirbti, burlio
kų maitinimui.
ne gerai padarė kad skolas

— Bet štai va, drauge, ar 
žmonėms panaikino? — sa
ko jis.

— Tavo akim žiūrint La
bai gerai. Bet mano žino
ma tikrenybė yra ta: So
vietų Rusija ne tik “panai
kino” skolas žmonių, bet ir 
visą Lietuvos turtą išvogė, 
išsigabeno Lietuvos auksą 
ir kitą valiutą į Maskvą, o 
Lietuviams atsiuntė tik po 
piergalius, rubliais vadina
mus, už kuriuos nieko jau 
negalima gauti pirkti, nes 
ir prekės Lietuvoje išnyko.

— Neteisybė, drauge, kad 
Tarybų Lietuvoj nieko nė
ra, va žiūrėk čia parašyta 
kad 1940 metais iš Sovietų 
Sąjungos buvo atvežta per 
300,000 porų skuros apsia- 
vų, 500,000 špūlių siuvamų 
siūlų; 60,000 tonų anglies, 
150 tonų silkių, 125 tonų 
kruopų, 15 tonų kavos ir 
kitokių gerybių, — sako

Šią žinią berašant, Birželio 
23, 5 vai. po pietų, paskelbia 
per radio kad Kauno radio sto
tis nutilus, ir iš Maskvos pra
neša kad Kauną ’ vėl užėmus 
raudonoji armija.

Berline dabar yra keli šim
tai buvusios Lietuvos valdinin
ku, lakūnu, karių. Jeigu penki 
desėtkai jų iškėlė Berline Lie
tuvos trispalvę virš Lietuvos 
Pasiuntinybės, reikia manyti 
kad jų tarpe buvo visa Lietu
vių vadovybė Lietuvai atva
duoti, kuri tiki kad Lietuvos 
nepriklausomybė pareina nuo 
Vokietijos laimėjimų.... •

Tai toki pirmieji įspūdžiai 
trumpai perbėgus Vokietijos- 
Sovietų karą ir Lietuvos ne
priklausomybės atsteigimą. At
rodo kad Lietuviai paskelbė 
nepriklausomybę vėl, dar Vo
kietijos kariuomenei tik kelio
lika kilometrų į Lietuvą inėjus. 
Tas reiškia kad pačios Lietu
vos žmonės nuvertė likusią so
vietinę vyriausybę, o gal ji 
pati bėgo ■ drauge su pasitrau
kiančia raudonąja armija.

STEVE’S SERVICE
6510 Wade Park Avenue
685 East 185th Street

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

Atdara nuo 7 ryto iki 9 vakare.
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Broliai ir Seserys, Amerikos Lietuviai! Atėjo valanda ku
rią sutikti jus buvote raginami daug kartų! Laikas jau beldžia
si į musų duris ir reikalauja iš musų pagalbos musų Tėvynės 
gelbėjimui ir vadavimui! Atėjo kritiškas momentas musu Tė
vynei naujos nelaimės! Susirėmus dviem galiūnam iš rytų ir 
vakarų, musų Tėvynė Lietuva atsidūrė naujo sunaikinimo pa
vojuje! Tačiau ir taip pavojingoje valandoje, musų broliai ir 
seserys Lietuvoje vargdami prispaudėjo uždėtą naštą, prie pir
miausios progos siekia atstatyti Lietuvos nepriklausomybę.

šiuos žodžius rašant mus jau pasiekia iš Pabaltijo žinia kad 
Kaune jau paskelbta savistovė Lietuvos valstybė, Maskvai dau
giau nepriklausoma! Kiek ta žinia teisinga apie tai galvoti da
bar ne laikas. Dabar laikas mums sukrusti ir nešti visokią pa
galbą kovotojams už Lietuvos išsiliuosavimą iš po komunistinio 
jungo, ir talkininkauti jiems visokiais budais, nes už galutiną 
nepriklausomybės atstatymą teks praleisti dar daug skaudžių 
kovų.

Todėl visi sukruskime šiądien. Dėkime pinigiškas aukas 
ir siųskime jas Lietuvai Vaduoti Sąjungos fondan, šios sąjun
gos sekretoriaus antrašu: Liet. V. Sąjunga, 2201 W. Cermak rd. 
Chicago, Ill.). Rinkime ir taupykime drabužius kuriuos dėvėti 
jau nemanoma, kad vėliau juos pasiųstume Į Lietuvą, apiplėš
tiems musų tautiečiams. » ’

Likviduokime visus savo naminius nesusipratimus ir visi 
kaip vienas stokime prie bendro darbo savo Tėvynės vadavimui 
ir gelbėjimui iš nelaimių. Pradėkime tai neatidėliojant, pradė
kime tam reikalui veikti sau privalomą darbą dabar, šiądien! 
Prie Darbo, mieli Broliai ir Seserys!

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS SEKRETORIATAS.
2201 W. Cermak Road, Chicago, Ill.

Gerb.

SPRAGILAS

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. . a.T

Atdara Vakarais. Sekmadieniais ir šventadieniais.

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

Frances Beauty Salon 
825 East 185th St. 

KEnmore 6655 
vieta puikiai įrengta ir 

užeiti. (35)

Lietuvai Vaduoti Sąjungos
ATSIŠAUKIMAS Į VISUOMENĘ
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JA APt)RAUDA 
įrengę suteikti visiems pilnas musij p> 
jas ir praktiškus patarimus reikale» 
>s (Insurance) visau dykai Todėl ji 
us negu ugniagesiu^ (fire-monus).

P. MULIOLIS
įtinę Pastovi Lietuviška Real Estai! 
ir Apdraudos Agentūra
ve. Cleveland HEnderson O
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— Stepai, aš tą plakatą 
jau pirma tavęs mačiau ir 
gavau progos pamatyti jo 
tikslą ir budus kuriais jis 
tave ir kitus tokius tamsius 
kaip tu apmulkina. Štai 
tik žiūrėk, plakate sako kad, 
“visos Lietuvos žemės su
jungtos su sostine Vilnium 
sostine Vilnium”, bet nepa- 
pasakyta kad tos visos že
mes atiduotos už dovano
tos kruviniems Maskvos ca
rams, kurie pavergė Lietu
vą ir privarė ją pilną rau
donarmiečių, čekos šnipų ir 
kitų svetimų tranų, be ku
rių Lietuva per virš dvide
šimts metų puikiai gyvavo 
ir apsiėjo. Tikrus Lietu
vius areštuoja, tremia, su
šaudo slaptomis. Tas pla
kate nepasakyta, ir tau ne
svarbu kad Lietuviai per
sekiojami, bi tik tau papa
sakoja kad “smetonininkai 
ir kapitalistai” tos tvarkos 
nemėgsta. Tu nesupranti 
kad ta svetima tvarka Lie
tuviui yra vergija ir pra
žūtis.

— Ale žiūrėk čia, drau
ge, kode! Smetona ir kiti 
bėgo pas Hitlerį į Vokieti
ją? Ar tai ne liaudies prie-’ 
šai? — sako jis.

— Stepai, kodėl visa dau
gybė Amerikos Lietuvių 
komunistų kurie buvo nu
važiavę į Rusiją, bėgo ne 
į Maskvą, pas Staliną, Let 
dūmė atgal į Ameriką? Ir 
su Lietuvos žmonėmis tas 
pats: kai pajuto kad užeina 
svetimi kruvini okupantai, 
kurie nešė jiems kančias ir 
mirtį, nejaugi lauks jų glė
bius ištiesę? Turėjo bėgti 
nešti savo gyvybę. Vokie
čiai juos priglaudė ir davė 
pavalgyt, užtikrino jiems 
ramumą, ir tai svetimame 
krašte. O ką Rusai kaca
pai darė ir daro atėję į pa
čių Lietuvių žemę? Tuoj 
ėmė viską naikinti, atimti 
kas ką turi, žemes, namus, 
išmesti iš pastogės Lietu
vius ir apgyvendinti savo 
atgabentas žudeikų gaujas. 
Ar tu norėjai kad Lietu
viai tuo džiaugtųsi ir lauk
tų iki juos areštuos ar nu
žudys? Bėgo katras galė
jo pabėgti, ir dabar nors

(Pabaiga nuo -1-mo pusi.) 
lerio, Goeringo ir Ribbentropo 
karo paskelbimus, paskui So
vietų komisaro Molotovo kalba 
ir.... KARAS!

Nemigom šeštadienį per nak
tį. Tos pačios žinios tebepasi- 
kartojo. Rytą prasnaudėme.

Sekmadienio vidudienį dar 
tos pačios žinios tebepakarto- 
jamos, bet skelbiama kad Lon
donas perduos Amerikai Britų 
premjero Churchill kalbą.

3-čią valandą klausome jo. 
Jo kalba rusti, nelabai paruo
šta, gerokai pasikeikianti. Pa
sisako kad jis bolševizmo ne
kenčia, bet gelbės bent kam kas 
padės Hitlerizmą sumušti.

ANTRA KARO DIENA
Birželio 23 d. rytą žinių jau 

pilna. Vokiečių, Rusų ir ne
partiniai šaltiniai praneša kad 
Vokiečiai visu 1,700 mylių 
frontu įsiveržė į Sovietų 
dytas žemes.

Paiškėjo kad Vokietija 
kalauja Sovietų grąžinti 
mijai atimtas iš jos žemes, grą
žinti Rumanijai iš jos pagrob
tą Besarabiją, Vokietijai grą
žinti Sovietams perleistą pusę 
buvusios Lenkijos su Ukrainie
čių žemėmis. Ukrainai duoti 
nepriklausomybę, ir leisti Pa
baltijo valstybėms — Lietuvai, 
Estijai, Latvijai — būti nepri
klausomomis. Vokiečiai dar ir 
daugiau reikalavimų statė, ir 
daugumas manė kad toks na'- 
zių reikalavimas yra tik trukš- 
mas nukreipti dėmesį nuo Vo
kietijos pasiruošimo pulti Bri
tų salas. Bet sovietai atsisakė 
pildyti Vokietijos reikalavimus, 
kurie, tiesa, buvo toki kad So
vietus aiškiai likviduoja. Tada 
Vokiečiai sprogo.

LIETUVIAI ATSIIMA PA
SIUNTINYBĘ BERLINE 

.. LIETUVIŲ SUKILIMAS
Birželio 23 d. rytą, iš Euro

pos pranešė kad Berline Lietu
vos pasiuntinybės rumus Vo
kiečiai perdavė Lietuvai, iš jos 
apie ' penki desėtkai Berline 
gyvenančių Lietuvių išvijo Ru
sus ir iškėlė trispalvę Lietuvos 
vėliavą.

Po to iš Suomijos išgirdome 
kad Estijoje įvyko sukilimas 
prieš Sovietus, kad sukilėliai 
apėmė kelis Sovietų laivus, kad 
panašus sukilimai vyksta ir 
Lietuvoje bei Latvijoje.

Dar vėliau pranešama kad 
naziai sunaikino Pabaltijyje 
stovėjusius lėktuvus, kad Vo
kiečiai paleidę 5,000 lėktuvų, 
kurie Vespilyje sunaikino 60 
lėktuvų, kad Lietuvos Brastą, 
Lenkijoje, sunaikino, ir kad 
Kauno aerodrome Sovietų lėk
tuvams ne visiems tekę progos 
pakilti.

Pagaliau, išgirstame kad Lie
tuvos žmonės sukilę prieš So
vietų okupantus, kad Vokiečiai 
paima Kalvariją, kad Lietuvoj 
nuverčiama Sovietų valdžia ir 
sudaroma nauja Lietuvių val
džia ; toliau, kad tą valdžią su
daro Lietuviai priešakyje Pulk. 
Kazio Škirpos, Lietuvos Pasiun
tinio Berline. Pulk. Škirpa, at
mename, kai Lietuva buvo Len
kų priversta sudaryti draugin
gumo sutartį su Varšava, tada 
kaip gabiausias tokiose situa
cijose diplomatas, į Lenkiją 
buvo pasiųstas Pulk. Škirpa. 
Kai Klaipėdos ir kitos bėdos 
užpuolė Lietuvą, tada Pulk. K. 
Škirpa paskirtas į Berliną, kur 
iki šiądien ėjo pareigas.

APALINSKAS Tamošius, 
50 m. amžiaus, užgriūtas 
syklose, Minersville, Pa.,I 
Stimburių k. Deltuvos p. tį.| 
mergės ap. Lietuvoj pag|B 
motina, Ona Apalinski^I 
du broliai ir sesuo. čia^l 
ko nubudus žmona, Ona Dpi 
guniutė, ir 4 vaikai, vyrioj 
sias 17, mažiausia 5 m, 
lionis Amerikoje išgyveno ji 
metus. Palaidotas militajl 
komis iškilmėmis, nes fol 
S; V. kareivis praeitam įl 
re. Ilsėkis, broleli, šios š&| 
lengvoje žemelėje.

Marijona PocianieJ 
VERBYLA W.“l“17 O 

rė Birželio pradžioje, įįl 
wardsville, Pa. čia girnai 

VEČERKAUSKAS Juozas, J 
m., mirė Gegužės 7, MjJ 
Mills, Pa. Seirijų par, I 

GUDAS Stasys, mirė BiiJ 

mėn., Jamaica, N. Y.
TAMOŠAITIS Vincas, 15 į 

mirė Geg. 18, Collinsville,!
DRAUGELIS Petras, 43 J 

mirė Geg. 1, Monteriu 
Urugvajuje. MarijaJ 
lės apsk.

1ŠAŠKAUSKAS Jonas, 58 J 
mirė Gegužės 25, Br®| 
N. Y.

KLOVAS Juozas, 52 m., h 

Birž. 5, Chicagoje.

AR JAUČIATĖS |
• NUVARGĘ-BE

-r VIKRU!
J

Skauda galvą—išpusti riH 
Kada tik užsikemša jusi jJ

• išpunta viduriai, dvokia krapid 
trumas, užkietėjimas, tuoj m

’ FEEN-A-MINTJ Tai malonuj 
nio liuosuojantis kramtom! į 

| mas, švelniai bet tikrai lasį 
vidurius. Imkit einant gult I 
jausite tikrą palengvinimą s 
gausit vikrumą. Jauną ir ni 
ii jonai naudojasi nebrangiu iii 
A-MINT. Jis tinka ir jusą a 
Nusipirkit FEEN-A-MINT ui

iaaBi>aiaaiia»Baiai»iBaii»»iaiiinnnina^VL 

•INA 65 METAI AMŽIAIS 
it penkiasdešimts penkių ar mažiau. 
dadėti prie jūsų Social Security pa&j 
3t smagiai gyventi suėjus 65 metanai 
>lną liniją apdraudos nuo užgimimo K 
V’isos jos garantuotos valstijos įstatys 
pkitės: 730 Guardian Bldg, ClėveM* 
:94. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:

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

Rob Harwood Service
8125 Hough Avenue 

moterim, vyram 
Dėvėjimo Reikmenys 

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

Holmes Hosiery Shoppe 
.. 8130 Wade Park Ave.
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DIRVA

Dienos Klausimais
Kedaktonus—K... t>. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave, Cleveland, Ohio

šio posakio joks biologas ne
patvirtins (nepatvirtins ir pa
prastas daržininkas), šakninis 
supuvus, šakos ir atžalos nega
li sveikomis būti.

Tikriau pasakius, Europos 
šaknys sveikos, tik nesveikos 
kai kurios šakos, atžalos ir vai-

ALPIS
MIRĖ ŠERIFAS 

O’DONNELL

TTITLERIS paskelbė karą Sovietų Rusijai — savo dvi- 
* A veidi kamarotą Staliną, kuris priėmė Hitlerio išties
tą kruviną ranką, dabar Hitleris smogia ta pačia ranka.

Dirvos pranašavimas kad Vokiečiai netrukus puls 
Rusiją atsilyginti už visą suteiktą Naziams pagalbą su
kelti Europoje karą, už apgavimą aliantų, Prancūzų ir 
Britų, su kuriais Maskva varė derybas ir paskui staiga 
susitarė su Hitleriu, išsipildo. Išsipildo ne del to kad 
Dirva nori būti koks pranašas, bet del to kad dviejų ban
ditų kombinacija negali ilgai laikytis. Jie laukė progos 
katras pirmiau galės antrą savo partnerį apmauti.

Kaip Hitleris savo deklaracijoje paskelbia, Stalinas 
taikėsi Vokiečius apmauti vėliau stojant Anglijos-Ame
rikos pusėje, kada Vokiečiai jau bus gerai apmušti.

Hitleris iš savo pusės nesnaudė: jis pasiskubino sa
vo usotą partnerį pirmiau apgauti. Ir štai — Rusija 
užpulta visu Vokiečių smarkumu.

Mus smerkė, musų pranašavimus neigė musų Lie
tuviška komunistų spauda ir jos gizeliai. Kuomet kiti 
tuos pranašavimus darė, kuomet iš Europos ėjo žinios 
kad Hitleris Stalinui atsilygins, musų komunistai šau
kė buk tas viskas daroma tikslu sukurstyti “dvi drau
gingas valstybes”, ir visą pasauli kaltino “imperialistų” 
užsimojimu sunaikinti “demokratiškiausią” pasaulyje 
respubliką.... Iš savo pusės, jie skelbė jog niekas ne
nugalės “galingiausios raudonos armijos” pasaulyje...

Dabar, proga tai raudonajai armijai pasirodyti sa
vo galybe. Bet komunistai jau nusigando: jau šaukia 
kad Amerika kuogreičiausia duotų visą pagalbą Sovie
tams. Jie net pasidarė Amerikos “draugais”, kuomet 
iki šiol norėjo išversti Amerikos valdžią.

Raudonieji visame pasaulyje verkia kad Vokiečiai 
užpuolė Rusiją be jokios provokacijos iš Sovietų pusės. 
Dabar, mat, ir jiems skauda. O kai jie puolė Lietuvą ir 
jos kaimynes, patys provokacijas sufabrikavę, tai buvo 
lab^i gerai, ir džiaugėsi iš to net musų savi komunistai. 
X^Mums Lietuviams nesvarbu ką Hitleris ar kas ki
etas padarys su Rusija. Lai sugriauna jos tvarką iš pat 
pamatų. Musų tikslas ir nusistatymas buvo ir bus: Ko
voti už Nepriklausomą Lietuvą kaip ji buvo pavergta 
Rusų, ir kovoti už tokią pačią Nepriklausomą Lietuvą 
dabar, kuomet ji patenka Vokiečių globom

Kur stovi musų komunistai? Jie troško ir trokšta 
kad Lietuva liktų tiktai Sovietų despotų globoje, o ta
me jiems nei vienas doras Lietuvis nepritars.

Už tai, daugelis Amerikos laikraščių jau siūlo Suv. 
V aisti j ų^val džiąi planą — rinkti Amerikoje Rusijos ka- 
marotus raudonukus ir siųStL'gelbėt Rusiją — lai jie 
ten kariauja su Hitleriu ginklu rankoje, o ne čia liežu
viais mala. Amerika kitokios pagalbos ilgą laiką dar 
negalės Rusijai suteikti.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

Pėdsakus Mėto
Amerikos Lietuviai nustebę 

matė kaip viena žinia iš Tary
bų (Teroro) Lietuvos praneš
davo apie kurio veikėjo kanki
nio mirti, o kita pranešdavo 
kad jis sveikas pasprukęs. Ve-; 
liausiąs pavyzdis Prof. Eretas, 
šveicarietis.' Buvo pranešta 
kad jis kalėjime miręs. Dabar, 
sakoma, jis sveikas Šveicarijon 
pasprukęs.

Iš tokių žinių tenka pasida
ryti išvada: bolševikai tyčio
mis paskleisdavo žinią apie ku
rio veikėjo mirtį, o vėliau jį 
paleidžia gyvą. Ta priemone 
musų Tėvynės neikintojai no
rėjo pasėti Amerikos Lietu
viuose nepasitikėjimą blogoms 
žinioms apie Tarybų Lietuvą.

Bet Amerikos Lietuviai ne 
maži vaikai. Tokia priemone 
galėjo klaidinti tik Vilnies ir 
Laisvės redaktorius, bet ne 
demokratinės Amerikos pilie
čius! šie žinojo kad Tarybų 
Lietuva tai Teroro Lietuva, 
<ur nėra vietos doram ir 

riotingam savo Tėvynės ir 
tos mylėtojui.

šiai, kaip Hitleris, Stalinas ir 
jų ištikimas batlaižis Mussoli
ni.

Tą mintį patvirtina ir žymus 
Prancūzas galvotojas, Maritain, 
savo vėliausioje knygoje, “My 
Country Through the Disas
ter”. Joje jis įrodo kad Pran
cūzijos gyventojų masė, liau
dis (reiškia, tautos šaknys) 
buvusi sveika, tik supuvę jos 
vadai-politikieriai.

Panašus reiškinys ir Ameri
kos Lietuvių visuomenėje: mu- 

j sų liaudis nori ir trokšta Lie
tuvos nepriklausomybės. Tam 
idealui ji aukojosi ir per 22 me
tu ypatingai dirbo. Tuo tar
pu, jos supuvę vadai-politikie
riai : Grigaičiai, Michelsonai, 
Mizaros, Andriuliai, Pruseikos, 
Bimboš, Strazdai, Stilsonai ir 
kiti visomis keturiomis 
supuvimą bandė sveikose 
dies šaknyse įgyvendinti.

IŠLAISVINTOJAS
(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.

(Tęsinys iš pereito nr.)

pat- 
tau-

Dr.
K.

Keistas Biologas
Lietuvos eks-prezidento, 

K. Griniaus sūnūs, Pulk. 
Grinius, kuris nesenai atvyko
Amerikon, sakoma, Chicagos 
Lietuviams pasakęs kalbą, ku
rioje pareiškęs, dabartinė Eu
ropos suirutė primenanti medį 
kurios šakos ir atžalos šveikos, 
bet šaknys supuvę.

^AUTINEI visuomenei imantis darbo Lietuvos vada- 
11 vimo kryptimi, savo visas pastangas tuokiant ap
link Lietuvos Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną, 
musų katalikai daugiau neiškentė: jie Įsteigė savo In
formacijos Biurą, kurio direktorium skiria Prof. Kazį 
Pakštą. Musų katalikų Federacija, kuri surinkus apie 
10 tūkstančių dolarių aukų pasijuto galinga Hr norėjo 
jau savo “galybę” pradėti rodyti tuoj kajp tik pajuto 
kad apie Prez. Smetoną tuokiasi tautinis ir patriotinis 
nepartinis Lietuviškas elementas, dabar savo užsimoji
mą Įkūnijo.

Kaip Federacijos akcija taip ir Prof. Pakšto infor
macijos bus t.ik tęsimas krikdemų politikos ir federaci
jos fondo didinimui.

Visos informacijos, aišku, bus tik kad musų tauta 
yra “95 nuoš. katalikai” ir kad kas gero Lietuvoje ibuvo 
iki okupacijos padaryta — buvo tik “katalikų darbas”.

Informacijos Biuras musų krikdemų srovei buvo 
rėikalingas daugiau savo prestižui palaikyti, ne tiek 
Lietuvos ateičiai bendrą darbą varyti.

Jiems rūpėjo paimti vadovybė “Lietuvos gelbėjimo” 
jau nuo to kai Pittsburghe'jie Įsteigė Lietuvai Gelbėti 
Fondą ir paskui pasiūlė tautininkams ir socialistams su
daryti. bendrą Lietuvai Gelbėti Tarybą, nors tas fondas 
nuo šios tarybos buvo taip toli kaip dangus nuo žemės.; 
Jie pagaliau sumanė pristatyti Prof. Pakštą tai bendrai 
tarybai, kad tautininkai, socialistai ii’ katalikai lygio-; 
mis išlaikytų jį ir jo informacijos biurą, betgi atsisakė 
steigti bendrą visuomeninį fondą, Amerikos Lietuvių 
Tarybos vardu. . ,

Be abejo, bus bendrų darbų kur vėl tautininkai, ka
talikai ir socialistai (šie nei fondo neturi) sueis Į vieną. 
Pirma tokia pastanga yra tai tautininkų ir katalikų da
bar numatyta rengti Lietuvos Diena Chicagoje, Liepos' 
27 dieną.

- CAVIŽUDYSTeS šioje šalyje -kas metą paima suvirs- 
18,000 gyvybių, kaip skelbia Metropolitan Life In-i 

surance kompanija, tas žinias surinkus. Be to .dar virš; 
100,000 kitų žmonių daro įvairius pasikėsinimus nųsižu-. 
dyti, bet jiems nepavyksta. Moterys, kaip žinios rodo, 
daugiau kartų kėsinasi atimti sau gyvastis, tačiau vy-; 
rams tas pavyksta tris kart daugiau negu moterims.

Virš negu pusė moterų kurios kėsinasi nusižudyti; 
yra jaunesnės negu 30 metų amžiaus. Vyrų trysjket- 
virtdaliai kurie nori žudytis yra virš 30 metų amžiaus/ 

Nusinuodijimas, mažiausia pasekmingas būdas, la
biausia naudojamas moterų, o mažiausia vyrų.

Svarbiausios žudymosi priežastys paduodama su
irimas sveikatos, naminiai nesutikimai, finansiniai tru
kumai ir tt.

... i

savo
liau-

pa-OKUPUOTOJE Lietuvoj 
skelbta vaikų ir paauglių mobi
lizacija. Komisarų tarybos nu
tarimu nuo Birželio 5 iki 20 d. 
turi būti pašaukta 6,900 jau
nuolių nuo 16 iki 17 metų am
žiaus. Nuo Rugp. 5 iki 20 bus 
pašaukta 7.100 vaikų nuo 14 
iki 15 metų amžiaus, šie vai
kai šaukiami į neva “techni
kos” mokyklas. Tačiau tikro
vėje tuo budu norima greičiau 
atitraukti Lietuvos jaunimą 
nuo tėvų ir įskiepy t jiems Sta- 
linišką bolševizmą, šie Lietu
vos jaunuoliai atiduodami į 
“tovariščo” Lochmatovo ran
kas.

©1940 METAIS Suv. Valsti
jose buvo surasta apie 306 nau
ji aliejaus šaltiniai. Daugiau 
negu kitais kuriais paskirais 
metais.

VĖL SVAJONĖ
(Petras Vaičiūnas)

Vėl svajonė — aš galiūnas. 
Svaidos saulės glūdumoje. . 
Kas man kalnai, kas man liūnas — 
Kai širdis durnas dūmoja.
Aš pastatęs saulių rūmą, 
Ryto dainą bedainuoju 
Ir, pamiršęs vienodumą, 
Naktį saule vainikuoju.
Mano akys dangų mato — 
Jose Dievas rytą kėlės.... 
Ir širdis save suprato 
Kai jam lenkės baltos gėlės.
Jos belaukdamas didėjau, 
Spaudžiau saulę prie krutinės, 
Ir svajonei pavydėjau 
Josios meilės pirmutinės.
Aš degu ir ji — nušvitus.
Josios žodžiai — mano dainos. 
Maldomis širdis paplitus 
Vis vienoda ir vis — manos.
Čia ir Dievas lupas veria, 
Čia ir'gunda, kaip pasiutus, 
Čia ir ji tman sielą geria — 
Kukžda maldą, sega rūtas.
— Tu mylėk kaip saulę myli 
Ir aš degsiu kaip ji dega....
-Kai nemyli, Dievas tyli, 
>0 širdyj glūdybė klega....
Liepsnomis troškimai gimsta. 
Saulių rumus supa bangos. 
Man širdyj aistra nerimsta. 
Verias sieloj galių angos.
Saulės skruostus pamylėjęs, 
Juodą žemę pamylėsiu.
Kas man audros, kas man vėjas — 
Aš ir juos drauge mylėsiu....

— Kas yra, vaikine: ar Įsimylėjai? — 
jau nužvelgęs jame aiškią permainą, pa
kratė Alpi už peties Fredas.

— Gal.... bet gal savo nelaimei....
— Kas gali Įsimylėti tas turi jaustis 

laimingas.... Man tai kas kita: vienuo
lis esu....

Pradėjęs rodinėti per langą Į kieme 
besišvaistančius mergeles, Fredas, kuris 
jų daugelį pažinojo, Alpini kalbėjo:

— Tik Įsižiūrėk kiek čia puikių pago
nių tau pasirinkti: ana va Aldutė, kunigo 
Budrio duktė; ten ta laiba, šviesiaplaukė, 
Danutė, kunigo Urbšio duktė; ta va trum
poji, Kastytė, šaulio duktė; prie jų ką kva
toja ir daug kalba, Ragailė, kunigo Ra
mūno duktė; ten toliau ką su motina sto
vi, Giedrutė, bajoro Laukio duktė; o štai 
ta tamsiaplaukė, Varytė, kunigo Rumbio 
duktė; jų pilaitė stovi ten anapus ežero; 
ten va matai, tas aukštas vaikinas, yra 
jos brolis, U dry s, kuris iki šiol tikėjo kad 
Kauno pilies valdytojas, kunigaikštis Vai
dotas, tiktų jo seserei vyru.... bet jis žu
vęs. ...

Fredas ir toliau tęsė aiškinimą apie 
kitas, bet Alpini daugiau nerūpėjo girdėti. 
Dar labiau ji palietė sunkios mintys kai 
prisiminė žuvusį Vaidotą, kuris, gal but, 
butų likęs šios gražuolės vyru, o jį kry
žiuočiai nužudė.... Iš pagarbos tam nar
siam jaunam karžygiui, Alpis dar labiau 
užsidegė apmauda kryžiuočiams, ir vėl jam 
per mintis praėjo šio ordino brolio troški
mas laisvės, bet Alpis tenkinosi kad jam 
čia esant, priešų bus vienu mažiau....

— Tik buk atsargus, neįsimylėk Į ke
lias; tas pavojinga! — pridėjęs tą pasar
gą vienuolis, paplojo Alpini per petį ir pa
liko ji vieną.

Alpis liko besvajojus apie tą gražią 
mergaitę, apie kurią jau patyrė ir net jos 
vardą sužinojo! Varytė.... Varytė.... 
kartojo jis tą vardą. Bet jam pasidarė dar 
sunkiau nuspėti savo ateitis: gal ji, jeigu 
piršta kunigaikščiui Vaidotui, dabar jam 
žuvus, vėl peršama kokiam aukštesniam 
negu jis.... Ji gal nei nežino kas jis ir 
kad šioje pilyje prisilaiko.... Gal nerei
kėtų jai nei akyse maišytis....

Seniesiems kunigams su Kęstučiu be
sikalbant, nekurie pradėjo pasigesti:

— Kur tas tavo narsus išgelbėtojas, 
kunigaikšti? Kodėl jo nematome?

Dabar ir Biruta ir Kęstutis pasigedo 
Alpio, ir kai ėmė dairytis jo niekur nema
tė. Iki tol manė kad jis maišosi savo jau
nu draugų tarpe.

— Kur tas narsuolis? — pasigirdo ir 
daugiau balsų, ypač iš tolimesnių apielin- 
kių jaunimo, kurie apie AlpĮ gausiai gir
dėjo, bet nebuvo dar matę.

Kęstučio Įsakymu, Alpis, kuris, vie
nuolio kryžiuočio padrąsintas, artinosi Į 
sueigą, buvo atvestas Į priešakį.

— Štai tas narsus jaunikaitis; jis ma
ne iš kryžiuočių nelaisvės išvedė, ir Kau
no pilį persergėjo, kryžiuočiams atėjus ją 
paimti, — kalbėjo Kęstutis.

Vyrai suspito aplink Alpi sveikinti; 
jauni Vaikinai juomi gėrėjosi. Mergaitės 
taip pat visos Į jį sužiuro, ir visos viena Į 
kitą kuždėdamos, tik apie jį šnekėjo. Tai’- 
pe visų mergaičių, tylinčią, ir labai susi
maišiusią, pamatė jis ir tą savo slaptai pa
mylėtąją, kuri jam labiausia apėjo. Ji iš 
kitų kalbų visai netikėtai patyrė kas jis, 
ir nežinojus iš kur jisai paeina, užtiko jį 
čia pat, Trakų pilyje. Ji dabar, nugirdus 
apie jo narsius darbus ir vietą kokią jis 
prie Kęstučio užima, pasijuto lyg butų jo 
neverta.... jis toks pragarsėjęs, narsus. 
Gal jis kurią kitą pasirinkęs turi.... pa
manė ji sau....

Tokia jų abiejų neaiški padėtis butų 
buvus labai skaudi Alpini ir Varytei, l)et 
reikalą pataisė Biruta, kuri šuktelėjo:

— Na, jaunieji! Pašokit “Blezdingė
lę”! Visi Į poras! — ir pradėjo graibsty
ti už rankų merginas ir vaikinus ir staty
ti poras į eilę, vienas už kitų.

— Tu, Alpi, busi pora su Varyte! — 
griebus Alpini ir Varytei už rankų Biru
ta, jiems nenu jaučiau t kas dėsis, suvedė

juos vieną su kitu: Varytė pajuto savo 
ranką esant Alpio stipriame delne, ir kai
to ir balo ji, iš didelio susižavėjimo. Sma
gus, sužavėtas jautėsi ir musų vaikinas. 
Kunigaikštienė visa tai vykdė bistriai, žva
liai, jaunuose sukėlė ūpą pašokti, ir taip 
jie liovėsi vieni kitų drovėjęsi, užmiršo sa
vo nuobodumą, suėjo Į draugingumą.

Pribėgus, už peties pajudinus Biruta v 
prižadino snaudžiantį kanklininką, Meni
ną, kuris su visais seniais buvo midaus už
traukęs ir snaudė ant suolo po medžiu sė
dėdamas. Įsakius jam skambinti “Blez
dingėlę”, jaunimas sujudo šokti.

Mergaitės, mokėdamos tą šoki, tuoj 
ėmė savo skepetaites, padavė kitą skepe- Į 
taičių galą vaikinams, ir prasidėjo tas gra- .| 
žus, smagus, Lietuvių visada mėgiamas šo
kis, kas jaunimui buvo susiartinimo ir su
sipažinimo priemone. Alpiui ir Varytei 
tai buvo dUaugsmo valanda, ir jiedu su 
kitais “Blezdingėlę” pildydami, žingsniuo
dami, sukdamiesi ir narstydami pro kitų 
iškeltas, skepetaites laikančias rankas, ga- j 
vo progą vienas kitą iš arti matyti, giliai į 
Į akis pažvelgti ir laikas nuo laiko petis | 
petin susiglausti.... Kiek Alpis, nemo- ' 
kėdamas šokio maišė, tiek Varytė, gabi šo
kėja, pataisė, ir šokis išėjo pasekmingai.

Nors jiedu buvo geidę vienas kito, bet. | 
sueiti ir taip arti valandėlę laiko kartu 
praleisti nebūtų niekaip radę, o dabar vi- j 
sai netikėtai, lyg likimo ranka juodu su- i 
glaudė....

Varytė niekad nebuvo šokus “Blez
dingėlės” taip smakiai, taip vikriai ir žva- 
viai kaip šį kartą, kada jautė savo ranką ’ 
lytint ranką to kurį ji pamilo....

Abu jiedu suliepsnojo dar karštesnių 
užsidegimu, nauja jiega apėmė juos, ir pa- 
juto jie staigią palaimą, kurią likimas bu- J 
vo jiems skyręs.

Senesni žmonės, kurie Į šokančius pri- ; 
sižiurėjo, vieni kitiems kuždėjo kad “Al- j 
pis ir Varytė labai tinkama pora”. Ii* Va- į 
rytės brolis, toliau nuo jų su kita mergai- I 
te šokdamas, patenkintai Į savo sesutę ir I 
Alpi tėmijo.

¥ ¥ ¥

Trečia švenčių diena — gal pati Įdo- j 
miausia: šią dieną Į Trakų pilį pradėjo j 
rinktis pulkeliai vyrų iš plačių apielinkių, | 
patys šaunieji jauni kunigai su savo ipaly- I 
dovais ir savo galingais žirgais, dalyvauti I 
raitųjų rungtynėse.

Kęstutis, apšauktas Europoje riteris- i 
vytis, paakstino ir palaikė jaunimo narsu-1 
mo ir mankštos žaislus savo kunigaikšti
joje, auklėjimui savo šaliai narsių kariau
tojų ir vadų.

Kiekvienas aukštesnės kilmės jaunuo- ] 
lis laikė savo pareiga augintis sau gerą j 
ristą žirgą ir stengėsi joti dalyvauti šiose | 
rungtynėse Trakų pilyje.

Vieni vyrai buvo atjoję jau iš vakaro, | 
kiti rinkosi dar tik šiądien, ir pilyje ėjo | 
paruošimai kautynėms, kurios Įvyks vė- f 
liau po pietų.

Atjojo narsus dideli vyrai iš sekančių L 
pilių: Alytaus, Merkinės, Krėvos, Gardi-1 
no, Kernavės, Vilniaus, Liškevos, Varė-1 
nos, Raseinių, Airiogalos, Pernaravos, Vi-1 
duklės, Kražių ir kitų Žemaitijos vietų, ir i 
dalyvavo išlikę gyvi narsus Kauno apie- j 
linkės vyrai. Kiekvienas turėjo po spar-j 
tų, gerai išmiklintą žirgą, kurį, ruošdamie-1 
si šioms kautynėms, per ištisą metą la-l 
vino, pratino, kad nebūtų už kitų prastės-1 
nis, kad butu mitresnis, ristesnis ir smar- i 
kesnis.

Kaip vyrų buvo šviesiaplaukių, tam-1 
sfaplaukių, aukštų ir žemų, bet petingui 
ir jiegingų, taip ir žirgų matėsi visokio i 
plauko: širmių, juodų, žalių, margu ir ki-l 
tokių.

Su atvykstančiais kautynių dalyviais! 
i Trakus pribuvo ir daugiau jaunimo -I 
jaunesniųjų brolių ir palydovų, ir jų skais-3 
čių sesučių. i

Nepasiliko namie ir Varytė, kuri pri‘* 
buvo vėl Į pilį, kartu su savo narsiu bro-| 
liu, Udriu. j

(Bus daugiau) i

Sekmadienį ligoninėje staiga 
nuo širiies atako mirė Cuya
hoga apskrities šerifas Martin L 

i L. O’Donnell. Jis buvo 54 m. < 
amžiaus. Mirtis jį paėmė tuo 1 
laiku kai Clevelando Bar Asso
ciation (advokatų draugija) J 
užvedė kovą prašalinti jį iš še-|p 
rifo vietos už leidimą laisvai 
vesti geniblerystes visoje ap- « 
skrityje.' . . ”

Laikinai jo pareigas paėmė 
eiti apskrities daktaras Ger
ber, Dr. A L Kazlauckas yra 
Dr. Geiier pdėjėjas.

K Nauju Aenfu paskirtas Po- 
I licijos Inspektorius Sweeney.

į saugokitės apgavikų 
; Karo reikalams valdžia ren- 

f psi rinkti iš šeimininkių se- 
Į kj atliekamus alumino indus 
I ir padargus. Ęet žmonės per- 
pjHjstimi kad neduotų tų alų- 
i mino padargų niekam dabar, J 
1 nes gali atsirasti sukčių kurie 
|h vaikščiot po namus ir ša
ltytis kad jie yra valdžios at- 
’stovai. Pataria laukti iki alu- 
. mino vajus formaliai bus pra
dėtas ir bus paaiškinta kam 
ir kur alumino indus atiduoti. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ J—
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Į Namai Pardavimui
i 695.00-193- Ford “85" Coupe, ge- gį 
į raine stovyje. Vertas $400.00įL,.„ 
|HW~Gas Pečius, geriausioje pa-H , 
| dėtyje, kainuoja $200. Skubėkit. , 
K7W.C0 4 miegkambariy pavienis; ? e. 
| italo grindys, garažiai; $2600; p1“1® 
t Borgečius gali palikti; balansas .
E smokėt cash. St Clair E. 117 st. eiĮJe' 
[|»W.Oi)-Geras pavienis namas, 8 .
Etabu maudynė, East 67 st. arti "aDJUS 
EStCliir. į'ega
I|42K.OO—Geras pavienis, 8 kamb., ?
į tanias, maudynė, sleito stogas, 
Upraims. Superior 70 st

I McKENNA 
I 1383 East 55th Street
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Paimam ir juistatcm j namus 

1283 fist 74th Street
Alt Lems, Savininkas

HEnderson 7822

’ einantį 
torius 
1943 r

Dabs 
elektro 

‘ Avon,
■ daro į
- įrengiu 

Ši k 
! jiems

4 ŠEI 
wim 

tymui 
je, ai

J. J

Turi 
visol 
iš E 
Re«

ft LIETUVIŲ KULT

DARz

Meti r

iekm. Lie po
ŪKE SHORE PICNI
*9iore Blvd, ir sukti į Ežero

Kilieji: Lietuvių Darželio Są 
Itoi iš smagiausių, šymet j 
fet prie Erie ežero, galima ma 
iStiė šokiams puiki, gera muzi

Į (anga 25c. ypatai ir “adi

809 Society for Savi 
I Wua: Ofiso MAin 1773

pigiai pirkti namus mieste 
Plane, gausit už pigią kainą.

ipdraudos-insurance reikaluose 
iMu ir parduodu bankines knygele 
raea Patarnavimas ir išpildym 
fe j sane telefonu arba asmeniškai 

pinui 11111 w

Ui AETNA LUMBI
5327 St. Clair Ave. .
I HE. 6843
W 3674 E. 93rd St.
tap BUDAVOTOJAI 

' Atliekame visokį Taisymo I
Į Nereikalinga jokio įmoki

Išsimokė j imas nuo 1
F. H. A. FINANS 

Mes parduodam naują ir
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su kitu: Varytė pajuto savo I 
it Alpio stipriame delne, ir kai-1 
ji; iš didelio susižavėjimo. Sb I 
/etas jautėsi ir musų vaikinas I 
tiei^ė visa tai vykdė bistriai, žvj- I 
tose sukėlė ūpą pašokti, ir taip I 
vieni kitų drovėjęsi, užmiršo s-1 

durną, suėjo į draugingumą, 
gus, už peties pajudinus Biml

snaudžiantį kanklininką, Meni 
su visais seniais buvo midaus nil 
r snaudė ant suolo po medžiu sėl

Įsakius jam skambinti “Bfel 
jaunimas sujudo šokti.

gaitės, mokėdamos tą šokį, tntl 
o skepetaites, padavė kitą skeJ 
ilą vaikinams, ir prasidėjo tas pil 
.gus, Lietuvių visada mėgiamu »| 
jaunimui buvo susiartinimo ir d 

mo priemone. Alpiui ir Varyte! 
o džiaugsmo valanda, ir jiedu d 
Blezdingėlę” pildydami, žingsnį 
ukdamiesi ir narstydami pro fe 
, skepetaites laikančias rankas, d 
;ą vienas kitą iš arti matyti, pį 
pažvelgti ir laikas nuo laiko peš 
usiglausti.... Kiek Alpis, nec] 
is šokio maišė, tiek Varytė, gabiš-Į 
ataisė, ir šokis išėjo pasekmingu 
irs jiedu buvo geidę vienas kM 
ir taip arti valandėlę laiko m 
ti nebūtų niekaip radę, o dabar 
tikėtai, lyg likimo ranka juodis

Sekmadienį ligoninėje staiga 
nuo širdies atako mirė Cuya
hoga apskrities šerifas Martin 
L. ©"Donnell. Jis buvo 54 m. 
amžiaus. Mirtis jį paėmė tuo 
laiku kai Clevelando Bar Asso
ciation (advokatų draugija) 
užvedė kovą prašalinti jį iš še- 

Irifo vietos už leidimą laisvai 
vesti gemblerystes visoje ap

skrityje.
Laikinai jo pareigas paėmė 

įeiti apskrities daktaras Ger
ber. Dr. A. J. Kazlauckas yra 

|Dr. Gerber padėjėjas.
Nauju šerifu paskirtas Po

licijos Inspektorius Sweeney.

SAUGOKITĖS APGAVIKŲ
Karo reikalams valdžia ren- 

į'giasi rinkti iš šeimininkių se
ilius atliekamus alumino indus 
į ir padargus. Bet žmonės per- 
^sergstimi kad neduotų tų alu- 
^mino padargų niekam dabar, 
mes gali atsirasti sukčių kurie 
[ims vaikščiot po namus ir sa
kytis kad jie yra valdžios at
stovai. Pataria laukti iki alu- 
pnino vajus formaliai bus pra
dėtas ir bus paaiškinta kam 
ir kur alumino indus atiduoti.

KONCER^ J
Trečias sezonas Hų

rinių koncertų Clevt. Mo 
Hali tęsiasi šį penktadienį ir
dienj, pirmą vakarą dalyvauja Vi
vien ir Evelyn, ‘The Hour of Charm’ 
artistės, o paskutinį vakarą dainuos 
Mary Van Kirk, Metropolitan Opera 
kontralto.

Per Liepos 4 d. savaitę koncertai 
bus apleisti, nes orkestras dalyvaus 
didžiajame “Festival of Freedom” 
Stadiume Liepos 4 vakare.

Kita eilė koncertų prasidės Liepos 
9, su soliste Margaret Speaks, so
prano žvaigžde iš Firestone radio 
programų.'

Penktadienio vakare, Liepos 11, 
solistas Larry Adler, sensacingas 
jaunas harmonikos virtuose.

šeštadienio vakare, Liepos 12, 
Marjorie Phelps, soprano finaliste 
iš Metropolitan Opera oro audicijų 
1941 metų, ir Marian Matousek, žy
mus jaunas pianistas, bus solistai 
su orkestru.

Tikietai po 25c iki $1, gaunami 
ten pat, auditorijoje tą* vakarą, arba 
išanksto iš Taylor’s, Higbee’s, May 
Co. ir Bond’s.

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.

* Cafe & Restaurant
LIQUOR WINE BEER

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

AKRON, OHIO “FESTIVAL OF FREEDOM” LIEPOS 4

Namai Pardavimui
t $295.00—193- Ford “85” Coupe, ge- 
L rame stovyje. Vertas $400.00 
?$40.00—Gas Pečius, geriausioje pa- 
į dėtyje, kainuoja $200. Skubėkit, 
į$5700.00 4 miegkambarių pavienis; 

e ąžuolo grindys, garažiai; $2600; 
į morgečius gali palikti; balansas 
| sumokėt cash. St. Clair E. 117 st. 

{.$3000.00—Geras pavienis namas, 8 
! kamb., maudynė, East 67 
| St. Clair. 

B420C.00—Geras pavienis, 8 
k furnasas, maudynė, sleito 
I garažius.

•McKENNA
1383 East 55th Street 

' HE. 5282 MU. 4285

st. arti

kamb., 
stogas, 

Superior 70 st. ,

irytė niekad nebuvo šokus Ha 
ės” taip smakiai, taip vikriai ir m 
aip šį kartą, kada jautė savo iri! 
ranką to kurį ji pamilo.... 
bu jiedu suliepsnojo dar karste 
įgimti, nauja jiega apėmė juos,™ 
ie staigią palaimą, kurią likimas^ 
ms skyręs.
enesni žmonės, kurie į šokama 
ėjo, vieni kitiems kuždėjo kad“11 
Varytė labai tinkama pora”. Iii 
brolis, toliau nuo jų su kita mid 
kdamas, patenkintai į savo se® 
tėmijo.

Illuminating Co. Didina 
Jiegos Gamybą

Parupinimui daugiau jiegos šalies 
gynimo, darbąms varyti, The Cleve
land Electric Illuminating Co. pra
neša kad užsakė dar vieną turbo- 
generatorių 50,000 kilowattu stipru
mo įdėjimui į jos Avon elektros jie
gos gamyklą.

Šis generatorius, su visais reika
lingais įrengimais ir pritaikymais 
prie Avon patalpų, atsieis netoli 
$3,500,000.

“Šis projektas yra 100 nuoš. šalies 
gynimų, reikalams”, praneša Eben G. 
Crawford, kompanijos prezidentas.

“Musų dabartinių įrengimų pilnai 
užtenka išpildyti visus reikalavimus 
kokie iki šiol žinomi, bet mes sten
giamės pasiruošti dar geriau kad 
galėtume būti gatavi patarnauti at
eityje.

Ši kompanija dabar statydina du 
naujus generatorius, kurių bendra 
jiega bus 144,000 kilowattu, Lake 
Shore jiegos stotyje. Pirmasis jų 
bus įrengtas šią vasarą, antras at
einantį pavasarį. Priedinis genera
torius Avon įstaigoje bus įrengtas 

■ 1943 metais.
j Dabartiniu laiku šios kompanijos 
elektros jiegos trijose gamyklose, 

' Avon, Lake Shore is Ashtabula, su
daro 595,000 kilowattu, o su naujais 
įrengimais sudarys 799,000 kwt.

Ši kompanija šymet paskyrė nau
jiems įrengimams apie $13,300,000.

PYTHIAS
C A F E

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
231 EAST 156 STREET 
i Netoli Euclid Beach Parko) "

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

DIDŽIAUSIA

Stogams, Sienoms 
Medegii ir Maliavų

PARDUOTUVĖ
CLEVELANDE

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

DRY CLEANING
I Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
L, Sulyg naujausios mados , 

o
Prosymas ir Valymas

I VISOKS RŪBŲ VALYMAS

■ Visas darbas garantuotas.
i Paimam ir pristatom į namus

PARSIDUODA NAMAS
4 ŠEIMŲ, neša $63 rendų; 8418 So

winski avė, kaina $4500. Pama
tymui kreipkitės ten pat užpakaly
je, ar telefonuokit platesnių žinių:

J. J. STAPULIONS, GL. 8267

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. pėdų

ROLIAI STOGAMS TIESTI
PLONI .80
VIDUTINIAI .95
STORI 1.10
DIAMOND POINT 2.20

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, Savininkas

HEnderson 7822

Turiu didžiausį rinkinį Clevelande 
visokių gydančių žolių importuotų 
iš Europos. (36)
Receptus išpildo patyrę vaistinin-

HEROLD DRUGS
6045 Breadway

kai. Greitas patarnavimas. 
Telef. Diamond 9660

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

HEXAGON SHINGLES
2.75 už 100 ketv. pėdų

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

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

PIKNIKAS. SLA. 354 kp. 
rengia pikniką sekmadienį, 29 
Birželio, prie State Road, Bar
berton. Kviečiami visi atsilan
kyti. Komisija.

Albinas S. Krivickas, 21 m., 
Anelės Krivickienės - Beckienės 
sūnūs, Birželio 10 d. pabaigė 
inžinierystės mokslą Akrono 
Universitete, diploma gavo su 
atsižymėjimu, ir S. V. kariuo
menės gavo 2-ro leitenanto lai
psnį. Jis yra chemijos inži
nierius. Albinas gražiai kalba 
Lietuviškai ir savo tėvų paver- 
dės neiškeitė į kitokią. Jo ge
ra motina ir patėvis Povilas 
Bečko rūpinosi ji išauklėti ir 
duoti aukštą mokslą, o jisai 
būdamas gabus moksle visai 
jaunas baigė universitetą.

Jo motina iš Lietuvos paei
na Pagirių par., Siesikų vals., 
Ukmergės ap., yra Dirvos skai
tytoja. Jo brolis Vaclovas tu
ri valdišką tarnybą.

High mokvklą su atsižymėji- 
mn baio-ė Antanas Andruške- 
vičius, Miko ir Onos Andriuš
kevičių sūnūs. Diploma gavo 
Birželio 13, ir kadangi ta die
ną išpuola jo vardinės, jo tė
vai surengė jam vaišes, kurio
se dalyvavo būrelis jo draugu.

Tain pat baigė high mokyklą 
Jeanette Tolalis, Jurgio ir Ma
rės Tolalių duktė.

Susirgo Tarnas Stelmokas, 
jis gydosi miesto ligoninėje. 
Linkėtina greitai pasveikti.

Jaunai porai V. Krivickiams 
garnys atnešė dovanų gražų 
sunu.

Birželio 14 d. apsivedė An
tanas Kazlauskas, Onos Kaz
lauskienės sūnūs, žmona gavo 
kitatautę, šliuba ėmė Dangun 
'/engimo parapijos klebonas. 
Vestuvių nokilis atsibuvo J. 
Termino ūkyje, palei Barber- 
toną. Į vestuves pribuvo Cle- 
velandiečiai, kūmas Diriai, Va
siliauskai ir Blaškiai. Svečiai 
jaunavedžius apdovanojo. Mu
ziką šokiams patiekė Eddy Ru
dis.

Du biznieriai, J. Lukoševi
čius ir Povilas Kazlauskas, siu
vėjas, susirgo. Kazlauskas gy
dosi miesto ligoninėje. Linki
me jiems greitai pasveikti.

Iš Canton, Ohio. J. Bajori- 
nas su žmona lankėsi pas A. 
Palionius. Jisai seniau yra gy
venęs Akrone.

E. Sketrienė lankėsi Swan
sea, Mass., pas savo sūnų Vin
cą. Ten ji praleido atostogas, 
turėjo geras vaišes, sugryžo 
laimingai.

Kadangi paeiliui supuola An
tanų. Jonų, Petrų ir Povilų 
vardinės, visus Akrono ir ki
tur gyvenančius Dirvos skai
tytojus sveikinu jų vardo die
nose. Kalnas.

. ROSEMARY LANE
Free Festival of Freedom in Cleveland Stadium, July 4 at 8:30 p. m. (

Didelis ir įspudinmas Įvykis ren
giama Amerikos Nepriklausomybės 
Dienai paminėti, Liepos 4, pavadin
tas “Festival of Freedom”, . kuris 
rengiamas vadovybėje Cleveland Ad
vertising Club, didžiajame miesto 
stadione, nuo 8:30 vai. vakare.

Šis perstatymas, kuris apims ir 
fajerverkus ir visą kitą pasmagini
mą, paradus ir dainas, bus publikai 
dykai, todėl pasistengkit atsilanky
ti anksti pasirinkti geresnes vietas.

Šių metų parengimas bus puikes
nis negu buvo pernai, kuomet už
pildyta stadionas ir šimtai turėjo 
gryžti namon. Programo priešaky
je bus Rosemary Lane, Hollywood 
filmų žvaigždutė; bus didžiausi ir 
garsiausi fijerverkai kokie kada šia
me mieste girdėta; 
kestras vadovystėj 
wall, maišytas vyrų 
ras atliks dainavimą.

Stadiono durys atsidarys 8 vai.
Programas prasidės lygiai 8:30 v. 

ir programo vedėjas bus William 
Ganson Rose.

Programas sutvarkytas taip kad 
viskas eis pagretu be jokių trukdy
mų: su vėliavomis dalyvaus dalys 
Suv. Valstijų kariuomenės.

HIPODROME

grieš didis or- 
Rudolph Ring- 
ir moterų cho-

Visokių Stilių, Stiprumų, Paski
ro ir Dvigubo Matymo, pilnai su 
auksuotais ar 

rėmais. Nėra
Bifocals Pilnai su Auksuotais rė
mais arba Kauliniais. y
Nėra brangesnių ' *

Milton Optical Co.
2063 EAST 4TH STREET

Frederick Building, x (32) 
Clevelando žemiausios kainos

Išdirbėjai.

kauliniais 5 95 
brangiau.

KAIP DAUG ŽŪSTA 
TRAFIKE

LIETUVIU KULTŪRINIO
DARŽELIO SĄJUNGOS

frečia švenčių diena — 
šia: šią dieną į Traką 
is pulkeliai vyrų iš plačių 
s šaunieji jauni kunigai su 
is ir savo galingais žirgais, 
įjų rungtynėse. 
Kęstutis, apšauktas Europoje 
5, paakstino ir palaikė jauninu 
ir mankštos žaislus savo 
auklėjimui savo šaliai naršą 
ir vadų. ' ' ' į

Kiekvienas aukštesnės kilmės jaut 
laikė savo pareiga augintis sau f 
ą žirgą ir stengėsi joti dalyvauti & 
gtynėse Trakų pilyje.
Vieni vyrai buvo atjoję jau iš Gerbiamieji: Lietuvių Darželio Sąjungos metiniai piknikai 
rinkosi dar tik Šiądien, ir pilyjtiyra vieni iš smagiausių. Šymet gi piknikas bus gražioje 

UOŠimai kautynėms, kurios įvyto | vietoje, prie Erie ežero, galima maudytis ir turėti gerą lai- 
i po pietų.
Atjojo narsus dideli vyrai iš šefai 

ų: Alytaus, Merkinės, ’Krėvos,
Kernavės, Vilniaus, LiškevosJI 

;, Raseinių, Airiogalos, Pernaravos.! 
dės, Kražių ir kitų Žemaitijos v&l 
yvavo išlikę gyvi narsąs Kauno 1 
kės vyrai. Kiekvienas turėjo j 
gerai išmiklintą žirgą, kurį, ruošfl 
šioms kautynėms, per ištisą R 

10, pratino, kad nebūtų už kitm 
5, kad butų mitresnis, ristesnis ir 
snis. ;

Kaip vyrų buvo šviesiaplaukėj 
įplaukiu, aukštų ir žemą, bet ffl 
jiegingų, taip ir žirgą mat® j 

auko: širmių, juodų, žalią, margt 
kių.

Su atvykstančiais kautynių 
Trakus pribuvo ir daugiau jau^ 
Lunesniųjų brolių ir palydovą, ir 
ų sesučių.

Nepasiliko namie ir Varytė, W 
uvo vėl j pilį, kartu su savo 
u, Udriu.

Metinis
iknlkas

Taipgi plytų pavidalo šaliniai, 
išrodo kaip plytos,

1.75 už 100 ketv. pėdų

STOGAMS COATING 
5 gal. dėžė 95c.

PLASTIC CEMENTAS 
svarų dėže 55c

svarų dėže 1.60

VIELINĖS TVOROS 
pėdų, 48 colių aukščio, stora

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

SKELBIMU.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE

Parsiduoda Namas
X 6 KAMBARIŲ pavienis namas, 
visai moderniškas, naujai išdekoruo- 
tas. Prieinama kaina. (28)

739 E. 90TH ST. PO. 3346

10
50

100

Sekma Liepos-July 6
LAKE SHORE PICNIC GROUNDS

Lake Shore Blvd, ir sukti Į Ežero pusę prie East 185th St.

ką. Sale šokiams puiki, gera muzika. Pradžia 1:00 v. p.p. 

Įžanga 25c. y pat ai ir ‘‘admission dovanos'’

P. J. KEP SIS
809 Society for Savings Bldg.

I Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Į Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- ;
f tės j mane, gausit už pigių kainą. Taipgi gausit patarnavimą [į
į įvairios apdraudos-insurance reikaluose. -Į

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

THE AETNA LUMBER COMPANY

Darbą apie Namus

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

SPECIALIS PRANEŠIMAS
NAMŲ SAVININKAMS 

Mes finansuojam darbą ir me- 
degą išsimokėjimui tik po 
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.

ATSINEŠK ŠĮ SKELBIMĄ. 
Gausi papiginimą perkamų 

namui reikmenų, 
o

SIDNEY COHEN
Didysis sandėlis 

1808 E. 55 STREET 
LAKEWOOD—18701 Detroit 

YOUNGSTOWN 
237 E. Front St.

(Bus daugiau)..*®®

5327 St. Clair Ave,
HE. 6843

T. 1185 3674 E. 93rd St.
GARAžIŲ BUDAVOTOJAI

Atliekame visokį Taisymo
Nereikalinga jokio įmokėjimo išanksto. 

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

Mes parduodam nauja ir naudota medi.

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street

(Kampas Crumb Ave.)

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

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistine atdara 7 dienas savaitėje.

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_____GA. 4623

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisynio 
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

“Out of the Fog”
Jauki, įspūdinga' nauja Warner 

Bros filmą, “Out of the Fog”, pra
dedama rodyti Hippodrome Theatre, 
penktadienį, Birželio 27. Dalykas 
einasi pigiame New Yorko rezorte, 
Sheepside Bay.

Ida Lupino vaidina dukterį gero 
seno žmogaus, kuris iš siuvimo gy
venimą daro ir svajoja apie kelionę 
Į Kubą pasigerėti. Ji gi trokšta 
ko nors daugiau gyvenime negu’ tik 
būti telefono operatore, taigi ji ne
tikėtai susitinka John Garfield, ku
ris pasįulo jai naujus prietikius ir 
patyrimus. Tas naujas jos pažys
tamas patyręs kad jos tėvas turi 
kiek pinigų sugalvoja juos išvilioti, 
bet jam nepasiseka.

Rašo George J. Matowitz 
Chief of Police.

Mažuma žmonių teįsivaizdi- 
na koks didelis ir tankus mir
čių ir sužeidimo pavojus grą- 
so mums kasdien trafiko nelai
mėse. Su v. Valstijose vienas 
asmuo žūsta kas 16 miliutų. 
Trafiko sužeidimuose kas nors 
nukenčia kas 20 sekundų, ir 
per ištisą metą skaičius virši
ja milijoną asmenų.

Clevelande kas trečia^diena 
prisideda prie trafiko mirčių 
viena auka ir šeši sužeidžiami 
taip kad vieni lieka raiši ant 
visados, kitai pasveiksta po il
go gulėjimo ligoninėse, bet vi
si kaip nors žymiai nukenčia.

Kodėl reika 
gišką likimą? 
mes įvyksta?

Nekurie tie 
žeistieji buvo 
savo paiko, neatsargaus važia
vimo; kiti buvo įsigyrę ir ne
numanė ką daro; bet daugiau
sia nelaimingų buvo šiaip sau 
žmonių kurie bandė pereiti į 
kitą pusę gatvės savo kasdie
ninius reikalus atliekant. To
kiems kutinai reikia apsižiūrė
ti ir būti atsargiais pirm negu 
nužengia nuo šaligatvio į gat
vę. Taip žūsta vyrai ir mote
rys ir vaikai, nepagalvoję ir 
neapsidairę ar pavojus negrę- 
sia iš smarkiai važiuojančių 
automobilistų.

kentėti tokį tra- 
Kodel tos nelai-

žuvusieji ar su
kalti patys del

Plumbing 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. 3’629; YE. 5544

Namų Savininkams 
Reikmenys 

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

PAINT, in 5 gals. - 
Varnish, all purpose - 
Floor Enamel - - - 
9x12 Waffle Back Rug 
Linoleum 
9x12 
Lawn 
Sand 
Wire 
PUTTY (kitas) - 
Hot Water Tanks 
Concrete Laundry Trays 
Roof Coating - - 5 gals. 95c

from 5c
- - 89c 
f roin 8c

Yz gal. 99c
HOUSE

1.75
1-35 kJ
95c

2.98 ’ 1

- gal.
- gal. 

gal.
Pad

4 sq. yards' 99c
Linoleum Rugs from 2.95
Seed

Paper 1c 
Crush ’ 11c.

5 lb. bag
3 ft. Rules 

Brooms
- - 3 lbs

97c 
9c 

24c 
19c 

5.95 
5.25

trecuia. įTu 7?T5

8502 Hough Ave.
(28) RA. 5872

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025

CALI MAIN 9500 FOR "CHARTERED SERVICE

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL

PR.KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

4023 E. 141 Sr
Telefonas WAshington 3227

Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia 
Vestuvėms, Baliams ir tt.

balta Duona, visokį Pyragaičiai, Pyragai 
Pristatėm tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

g LA-' VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS | 
s Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už le atvirutę. g
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DRY CLEANING

Al Blozis Is Too Tall

Pass up

Jerson 7666

be

Telefonas: ENdicott 1378 larduoti pieną sena kai

Lithuanian is Advanced
DENTISTAS

Dabar laikas

R

of 
to 
in

Valandos: 9 iki 
Trečiadieniais

su Balandžio m. 
pakilo 15 nuoš.

tor two new ships were laid on the 
ways just vacated. The Fitch, shown 
above, was sponsored by Mrs. H, 
Walter Thomas of Salt Lake City, 
Utah, and was named in memory d 
her grand-uncle, commander Leroy 
Fitch.

I 
t 
]

highly appreciated.
P. J. Zuris
Dr. S. T. Thomas 

\ K. S. Karpius.

for his opinion as to who 
war.

These refugees are asking
They well know that 

other spot on this earth 
could turn to.

Blonde Al Blozis, the Georgetown 
University star athlete, was told by 
his local Draft Board that he is 
too „tall. This was told to him as 
he was taking his physical exami
nation. Al, is the world’s champion 
long distance shot-put hurler. He 
stands only a mere G ft. GVi inches 
tall.

these sufferers, an As- 
for Liberating Lithuania 

incorporated in

All the young and old friends 
Dr. J. J. Kamesis will be pleased 
'earn that he has been advanced 
the army to the rank of captain.

Capt. Kamesis visited his relatives 
and friends here in Cleveland last 
\yeek. He . is now stationed at Fort 
Knox, Kentucky, to which he will 
return via a new Buick automobile.

govern- 
will fight 

and independence, 
freedom 
any

A 
part will
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“For Beauty and Satisfaction

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

SPECIAL ATTENTION 9 0 PICNICS AND ALL OTHER
SOCIAL AFFAIRS. (29)

susitaisyti dantis.

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

U Karo Departmento 
J8®?* apie 14,000 ta-r-

Com- 
any- 
from 

wonder whether (he proper
fcr such a movement has

DIRVA (THE FIE 
LITHUANIAN WEEK

Published every Friday in Clevela 
Ohio Lithuanian Publishir 

632# Superior Ave. Clevel;

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.truly independent Lithuania, 

from any dictator.”

DR. S. T. THOMAS 
(TAMOŠAITIS) 

LIETUVIS

;he believes she will j mediately after the launching, keels
Souther Cahformal

.ĮHaiyių darbuose šioje 
ii Rugpjūčio mėn.

J® dar apie 244,000 dar- 
JR daugiau, kad atli- 

numatytus užsakymus.

Brazis Bros. On Top
The Brazis Bros, backed Class D 

team remained at the top of the 
heap, by hammering the Mayfield 
Heights Mohawks, 11 to 4, at Coit 
Field last Sunday.

FLOWERLAND
10828 Carnegie Ave.

Didžiausias Pasirinkimas gerų
GĖLIŲ PUODUOSE, SODINIMUI 

KIRSTI/ GĖLIŲ Iš MUSŲ 
PAČIŲ GĖLYNŲ MEDINA, O.

Gėlės Namams — Kapinėms ir 
kitokiems reikalams kada tik 

gėlių reikalinga. (36)

visu is.dirijūiiĮj auk& hą. Jie smarkiai kovoja 
washers $5.00 ir auH įįj ūkininkais kurie n

SALES CO.
DUGS & FURNITURE

LUCAS BEVERAGE CO.
1682 East 55th Street . . .... ENdicott 2540

25‘

P<

Ekstra! Masinis Mitingas ir Prakalbos 
Lietuvos Reikalais Antrad. Liepos 8

Youth’s Forum
PHONE: ENdicott 448G G820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

LIETUVIU SALĖJE Pradžia 8 v. vak. Įžanga dykai.

Bus parodyta Lietuvos Prezidento Atsilankymo Filmą

i likti.šį darbą saujelei tai butų 
skriauda, gėda ir apsileidimas 
savo pareigose ne tik kaipo 
Lietuviai Let ir kaipo sąžinin
gi žmonės.

Kiekvienas pasiskirkime sa
ve į komitetą vieno ir pasibrėž- 
kinie sau pareiga įstoti j Lie
tuvai Vaduoti Sąjungą ir pri
kalbinkime nors no vieną narį 
daugiau.

Paprasta narystė vos $2.00 
į metą. Ši suma nebus naudo
jama jokioms vietinėms išlai
doms, bet bus pasiunčiama tie
siog į centrą, kurio priešakyje 
yra legale Lietuvos valdžios 

1 it ii-! 8'a'va- Tapęs L. V. S. nariu 
•xo’...i„..n.? Į gausi gražų certifikatą ir žen- 

uu«ii7 o" Tė-' ^’i’ kuri nešiojant parodysi 
dukt-as ’ išblaš- ‘ atlikai savo pdreigą kaipo 

platu pasauli. Akivaiz- L,^UV)S žmogus.
1 € ■ - 1 Tat mesk rūkęs cigarus nors

porai savaičių, meskite saldai
nius nors trumpam laikui, liki
te nors tris-keturis vakarus 
namie nuo “movies”, arba ap- 
leiskite vieną-kitą “pokilį” ar 
kitą pramogą, o tą porą dola- 
rių suteikite kur atneš laimę, 
o jums garbę ir sąžinės ir net 
kūno sveikatą.

Pabaigoje, vėl mes kviečia
me vardan žmoniškumo, tėvy
nės meilės ir taip prakilniai už
vesto Lietuvai gelbėti darbo 
mesti savo kasdienines parei
gas nors šiam vakarui ir pasi
kvietus savo draugus, pažysta
mus ir tikrai atsilankyti į šį 
viešą prakalbų mitingą antra
dienį, Liepos 8, Lietuvių salė
je, nuo 8 vai. vakare ir pradėti 
Lietuvą vaduoti su dideliu uo
lumu.

Parodykime kad mes Cleve
lando ii’ apielinkės Lietuviai,

Midi Broliai ir Seserys!
Šiądien T ietuva išnaujo pa

skerdus ugnyje ir kraujuose. 
Tuksiančiai nekaltų vaikučių, 
motinų ir senelių likę be pa
stogės, I c maisto ir nežino kas 
toliau juos laukia. Namai iš
griauti, išdeginti, o visa Lietu
va yra didžiausiame sūkuryje 
baisiausio karo žmonijos isto
rijoje.

Metas laiko atgal Lietuvai 
atimta laisvė, iš jos išvogė vi
sus turtus, o jos žmones pa
versti Maskvos fanatikų ver
gais.

Dabar- iš vakarų Europos at
ėjo nauja nelaimė, kuri, 
kimo apsireiškimas, 
namus, kaimus, miestus, 
vynės sūnūs ir i...’.----
k j p j platų pasaulį. Akivaiz
doje šios padėties, mes prašom 
jus, tikri Lietuviai, kurie turi
te gilų žmogišką prijautimą 
tiems kurie yra parblokšti šios 
katastrofos, kurie turite širdį 
ką myli savo artimą, nepamir
šti savo pareigas. Stokime vi
si į darbą kaip vienas.

Štai Clevelando skyriui; Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos šaukia 
visuotiną Lietuvių susirinki
mą antradienį, Liepos-July 8, 
nuo 8 vai. vakare, Lietuvių sa
lėje. Pribukite visi į šį viešą 
susirinkimą kaipo Clevelando 
Lietuviai, nežiūrint jūsų nusi
statymų. Šis momentas reika
lauja savo mažus nusistatymus 
mesti į šalį, o kaipo tikriems 
Tėvynės sun,ams ir dukterims 
eiti išvien tam kad musų tau
ta ir šalis nežūtų.

PRISIMINKIME VARGS
TANČIUOSIUS

čia gyvendami esam lai- 
apsidengę, sotus, pasi- 
ir linksmi. ' Mums ne-

Mes 
mingi, 
turinti 
rupi ar kada užpuolikas neiš
plėš iš musų tarpo brolį, sese
rį, motiną, tėvą arba draugą po 
nakties priedanga ir išveš iš 

be jokio
VąlsrijU^vaio, ir kad jau apie jį arba 

ją daugiau negirdėsime. Mums 
negresia nuolatinas pavojus 
kad šiądien ar rytoj neteksime 
savo sunkiai įgytos pastogės, 
paskutinio kąsnio duonos ir pa
liksim ne tik ubagais bet be- 
laisviais-vergais. Mes čia tu
rime laisvę, saugą, 
žmogui priderančias 
jas.

ir visas 
privilegi-

Budami taip laimingais 
ar mes galime tylėti neprabilę, 
tūnoti nepasijudinę suteikti 
pagalbos ranką skęstantiems— 
ypatingai musų kraujo bro
liams. Ar galėtų nors vienas 
Lietuvis žinodamas šią padėtį 
būti ramiu nedasidėjęs savo 
pagalbos dalele? Ar jau gali 
taip musų širdys užšalti, jaus
mai surambėti ir dvasia • suak- 
menėti kad tokiame momente 
mes, gyvendami pertekliuje ne
suteiktume nei kiek pagalbos 
tiems kurių ašaros ir kraujas 
laisto žemę, o balsas maldau
jantis kyla į dangų?

Kaip žinote, šiam tikslui jau 
yra užvestas rimtas darbas. 
Birželio 7-8 d. įvyko Amerikos 
tautinių veikėjų suvažiavimas 
Tabor Farmoje, Sodus, Mich. 
Ten pribuvę veikėjai iš visų 
dalių Amerikos nustatyti vie
ningą, rimtą darbą atvadavi
mui Lietuvos ir suteikimui pa
galbos tiems kurie yra varge. 
Šie veikėjai yra taipgi darbi
ninkai ir iš savo rankų gyve
na. Bet pažiūrėkite ką jie pa
aukavo. Keliones, savo laiką, 
šimtines. Dabar laukiama iš 
musų visų kad parodytume sa
vo dalį ir neleist ūme kad sau
jelė atliktų minios darbą. Pa-

DR. J. J. KAMESIS
JAU KAPITONAS

Clevelandietis Dr. Jonas J. 
Kamesis, stojęs U. S. kariuo
menės daktaru, dabar jau pa
keltas į kapitonus.

Kapt. J. ji!. Kamesis lankėsi 
Clevelande su savo žmona ir 
šeima pereitą savaitę, pas sa
vo uošvius ir draugus, apsilan
kė Dirvos redakcijoje, užsirašė 
sau Dirvą, nes sako nori žinoti 
kas Clevelande dedasi. Abu 
jiedu įdomauja Lietuvių gyve
nimu ir reikalais. Kapt. Ka
mesis prisilaiko Fort Knox. 
Kentucky. 'Kelionę atliko savo 
nauju puikiu Buick.

KORTAVIMAS ATIDĖTAS
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

Clevelando skyriaus rengiamas 
kortavimo vakaras, numatytas 
rengti Birželio 29, atidėtas to
lesniam laikui. Apie tai bus 
pranešta toliau.

TO CLEVELAND LITHUANIANS DEFENSE 3OND
be 
of 
all

liv- 
the 
the 
We

kaip ir 
galime ir 
darbus kada 
las. Išvien 
žemę.

Lietuvai

kitų kolonijų, norime, 
atliekame didelius 
yra rimtas reika- 
mes pajudinsime

Vaduoti Paskirtas 
Vietinis Komitetas:
P. J. Žuris,
K. S. Karpius, 
Dr. S. T. Tamošaitis.

KAIP JAUČIASI CLE- 
VELANDO LIETU

VIAI DABAR
Clevelando rimtesni Lietuviai 

patriotai pasijuto linksmesni 
patyrę kad tas siaubimas kuris 
užpuolė musų tėvynę Lietuvą ir 
per metą laiko norėjo išnaikin
ti visas Lietuviškumo žymes, 
paversdamas Lietuvą savo ap
sigynimo laiku, tapo užpultas 
to kurio kruviną ranką jis pri
ėmė 1939 metų rudenį.

Hitlerio užpuolimas Rusijos 
pradžiugino Lietuvius, nes tas 
duoda viltis atsikratyti komu
nizmo nuodų ir priespaudos to 
laukinio barbaro, kuris Lietu
vą pavertė savo apsigynimo pa
tvoriu ir tikėjo Lietuvos žemė
se Vokiečius sulaikyti.

Kuomet bus sutrinta ta ga
lybė kuri visam pasauliui ir 
pačiai musų Amerikos grasino 
revoliucijomis ir musų gyveni
mo sistemos išgriovimu, tada 
bus žymiai apmuštas ir tas an
tras siaubimas, o su juo jau 
Amerikai bus lengva apsidirb
ti. Juk visai galėjo būti kad 
Hitleris prikalbėtų Staliną už
pulti Amefiką. ir jeigu tik bu
tų 
tų 
ko 
no 
lai

VAIZBOS BUTO PIKNIKAS
Sekmadienį, Birželio 29, at

sibus didelis Lietuviu Vaizbos 
Buto piknikas. Žiūrėkit skel
bimą šiame puslapyje.

©LIEPOS 4 d. arba prieš 
kurie gabens šaudomas mecle- 
gas iš užmiesčio į Clevelandą, 
susidurs su policija, kuri kon
fiskuos. Policija nori prašalin
ti nereikalingas nelaimes ir 
mirtis kurios kas met pasitai
ko del pačių žmonių paikumo 
naudojant sprogimus Liepos 4 
minėjime. C j

o REPUBLIC Plieno kompa
nija imasi naujų didelių darbų 
padidinti savo įstaigas, 
išstatys 
bartinių 
slėnyje.
75 pėdų 
gio.

Tuoj 
naują priedą prie da- 
dirbtuvių Cuyahoga 
Nauja dirbtuvė bus 

pločio ir 700 pėdą il-

Paminėkim Lietuves Išsprukimą iš po Sovietu Meškino letenos

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 
Pradžia 10:30 vai. ryto. i

23 Dovanos su įžangos bilietu:
Didėji dovana—SUNBEAM MIXMASTER—vertės $23.50

Prašome ir pasitikime kad visi vietos ir apielinkių Lietu
viai šiame piknike dalyvaus. Gera salė šokiams ir mau
dymasis ežere. Didelė bačka gerų laikų visiems.

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

NEW WAR
GRIEVES
SMETONA

sons 
that 
can
their 
year 
Tar-

daug pažadėjęs, Stalinas bu- 
sutikęs. Taigi mums nėra 
gailėtis nei užtarti nei vie- 
nei kito tų dviejų plėšikų, 
jie vienas kitą sunaikina.

Kuomet gauna į kailį tas ku
ris mus pirmiausia užkabino, 
puiku. Mes negalim būti tuo 
nepatenkinti, nes Lietuvos gy
ventojai nuo jų žiauriai kentė.

Verkia ir aimanuoja tik mu
sų raudonukai, kad jų “tėvy
nę” Rusiją pavietrė užklupo.

• Iš WPA darbu su Liepos 
1 diena paleidžiama dar 5,600 
darbininkų, taip kad liks tik
tai 9,100 asmenų kurie bus pa
laikomi viešų darbų pinigais. 
Kiti visi desėtkai tūkstančių 
gavo darbus privatinėje indus
trijoje.

We are very fortunate to 
ing in this glorious land 
free and to be enjoying 
privileges entitled by free men. 
are well clad, fed and protected from
the inroads of outside dangers as 
well as from personal worries.

Yet as human beings and 
and daughters of the people 
came here from Lithuania we 
not sit passively and not hear 
pleas for help. Lithuania, a 
ago was overrun by Asiatic
tars and deprived of its freedom. 
Its people were enslaved by Bol
shevistic fanatics, their material 
goods were sequestered and they 
were left not only paupers but 
serfs and slaves.

New a new menace is over
running Lithuania. The great new 
struggle between the octopus of | 
the East and the brazen dictator 
of the West have chosen Lilhuania 
as their battlefield.

Hundreds of villages, towns and 
tens of thousands of homes are left 
in ruins. The Lithuanians arė forc
ed to flee to all parts of the world, 
while others suffer fate worst than 
death,
us for aid. 
there is no 
where they

Thus, to alleviate this condition 
and to aid 
sociation 
has been formed, 
the state of Illinois and registered 
in the State Department, Washing
ton, D. C. The American section 
is headed by Mr. Wendell Willkie, 
Charles Dawes, Govenor Green and 
others. The Lithuanian section is 
headed by President Smetona.

At the first meeting of active 
leaders from various sections of 
the U. S. A., it was decided to form 
branches to carry out this work 
effectively in every city having a 
Lithuanian .population. For this 
purpose a meeting is being called 
and every Lithuanian and friend of 
Lithuania are invited to participate. 
This meeting will take place on 
Tuesday, July 8th, at 8 P. M., at 
the Lithuanian Hall, G835 Superior 
Ave , Cleveland, O.

The Committee urges all of you 
to come and join this group, 
little sacrifice an your
save a child, will feed a hungry
refugee and will help to restore
their faith in humanity,
a few cigars, a box of candy, a 
movie or a party and make others 
a little happier, thereby you will 
enoble your spirit and preserve your 
own health.

Come, help us and your efforts 
will...............

(Chicago Herald-American)
Antanas Smetona, last President 

of Lithuania who fled from his 
country at the time of the Russian 
invasion, was gloomy today when 
he discussed the current war bet
ween Germany and the land of the 
Soviets.

Reached over the telephone by 
The Herald-American in his secluded 
snot at the Bachunas farm in So
dus, Mich., the aged former ruler 
of Lithuania declared the newly 
created situation does not make him 
happy at all.

When told the Lithuanian radio 
announced formation of a new 
government and the proclamation 
of an uprasing against ~ 
Smetona said:

“This makes me worry, 
now are forcing Lithuania 
come another battlefront.

“The new leaders of the 
inent declared Lithuania 
for freedom

“I would prefer a freedom and 
independence without any dictato
rial protectorate. The uprising ap
parently was instigated by Germa
ny.

“Lithuanians despise the 
inunist regime and will do 
thing to liberate themselves 
it. but I 
moment 
arrived.”

Asked
might emerge a victor in this 
he said:

“I do not believe the Rod army 
wants to fight. The soldiers, slaves 
of Stalin, are not much in love with 
the Communist bible.

“However, I hope only for a hap
py.
free

What is a U. S. Defense Sav
ings Bond?
This Bond is proof that you 
have loaned money to the Unit
ed States Government for na
tional defense. You Bond will 
bear interest at the rate of 2.9 
percent a year, if held to ma
turity (ten years).
Why should I buy Defense 
Bonds ?
Because money ta’ks. To 
tators it speaks defiance, 
friends cf freedom it says 
“Here’s my hand!”

NOTE. — To purchase Defense 
Bonds and Stamps, go to the 
nearest post office or bank, or 
write for information to the 
Treasurer of the United Slates, 
WaJibigton, D. C.

Q.

Q.

To

Russia.

Events 
to be-

A Healthy Beauty
Lithuanian boys 

end in the field 
United States, while the girl 
to hold their own in beauty < 
At least 
been so 
contests, 
win the 
Beach Girl” contest at Long Beach, 
California ‘‘hands down.”

keep up their 
of sports in the 

Is seem 
contest. 

Miss Thelma Balaskas has 
successful in preliminary 
that 

“All

Two new destroyers, the U. S.S, 
Fitch and the U. S. S. Forrest, mrt 
launched within a few minutes tl 
each other at Boston navy yard. Im-

Entered as Second-Class matte: 
ber Gth, 1915, at the Cleveland 

under the Act of March 3,

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

kasykloje UžGRIUV(
40 DARBININKŲ

Indiana, Pa. — Birželit 
3G, kasyklos sprogime už 

.griuvo 40 darbininkų. Ke 
liolikos lavonai jau išimti 

..Kiti darbininkai' iš kasyk 
los išbėgo per kitą išeigą

FORDO dirbtuvės ikšio 
yra gavę iš valdžios užsa 
tymų už 737 milijonus do 
larių. Ford Motor Co. iš 
dirba ir ruošiasi išdirbt 
dar daugiau orlaiviams mo 
torų ir bombanešių lėktų

6702 Superior Ave.
Telefonas: ENdicott 0878

Detroit, — Chevrolet i 
luick automobilių išdirby 

stės ruošiasi prie smąrkic 
orlaiviams inžinų i gamybo 
ikima kad trumpu laik 
išdirbs po 2,000 į mėnesį.

McAllister 
ELECTRIC APPLIANCES, 

7S00 Superior Ave.
Naudoti VACUUM CLEANERS 

Naudotos Skalbiamos mašinos
Naudoti šaldytuvai REFRIGERATORS $20.00 ir auks.

Lietuviams patogi vieta apsilankyti. (29)

New Yorko valstijoj s 
streikavo pieno ukinink 
apie 23,000 Pieno Ukin 
kij Unijos narių. Reikali 
ja aukštesnės kainos už į 
pa. Jie smarkiai kovoja

6902 Superior Ave. 
(Kampas Russell Road)

NO.a COURTESY - STĄNOARO on of omo
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FORT ANCIEN'

Fort Ancient—Route 350 east of 
Lebanon—Take Route 123 from 

Lebanon

A section of Fort Ancient’s Walt

U/lftCJ" foihfuKMH*

PLAN

VU ANCIENT

FAMOUS OHIO BATTLEFIELDS
Ohio's Ancient Fortress Protected Mound Builders

It was a crisp autumn evening 
hundreds, perhaps thousands, of 
years ago.

Inside the high earthen walls 
of the fortress which the Mound 
Builders had laboriously con
structed, warriors kept vigilant 
watch, trying to penetrate the 
gloom of the thick forests beyond.

Lurking among the trees, they 
knew, were enemy tribes seeking 
to wrest from them their fertile 
lands and game-filled woods.

Suddenly a shrill war whoop 
broke the evening calm and in
vaders dashed from their shelters 
for the Great Gateway.

With stone axes and other 
weapons, invaders and defenders 
met in a struggle to the very 
death.

There is no account of this bat
tle in any history but scientists 
found at the Great Gateway at 
Fort Ancient, largest primitive 
fortress in America, a great auan-

tity of bones. Here, perhaps, just 
such a battle was fought, one of 
many for the possession of the 
rich lands that are now Ohio.

Today, Fort Ancient is a state 
park, operated by the Ohio State 
Archaeological and Historical So
ciety for the benefit and interest 
of the citizens of Ohio and Amer
ica. In prehistoric days it was a 
refuge for the Mound Builders in 
the Miami Valley, .rorn the Ohio 
on the south, to Cedarville, about 
18 miles south of Springfield, on 
the north. In times of danger they 
hurried through the unbroken 
forests to seek protection behind 
the three and a half miles of 
earthen walls which had been 
painstakingly raised, basketful by 
basketful, to a height of from 10 
to 20 feet.

Within the 126-acre enclosure 
built on a high plateau overlook
ing the valley of the beautiful 
Miami River they built their huts 
of saplings interlaced with vines
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“We hope you will phone us often”.
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Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades) f'i)

Modernizuokit savo namų langus puošniai su
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATE WINDOW SHADES
. HEnd. 2149 » 1248 E. 79 St. * .1. Pečiulis. Sav. 
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Pasiredykit Vasarai
Devekit Vėsius, Smagius Vasarinius 

1 RUBUS IR KITAS REIKMENIS

Valdžia pritaria sta 
inuLS naujų alumino di 
tuvių, kuriose per metą 
dirbtų dar 600,000,000 s' 
n/ alumino reikalingo 
lies gynimo reikalams, 
so tokiu budu butų išdirl 
ma 1,400,000,000 svarų į 
metus. Tos alumino dii 
tavęs bus išmėtytos pas 
rose šalies dalyse.

Gryžta dirbti. Tuksta 
ėiai streikuojančių dari 
inkų Įvairiose šalies dal 

sudirbančių šalies ginki 
imui reikmenis, mitai 

grjžti Į darbus. Vietom 
imėjo pilną reikalautą a 
t pakėlimą, kitur tik dal

Per šventes Liepos 4-( 
itno darbai bendrai inian 

tiek apmažėjo. Dirb 
94 nuoš. Savaitė pir 

įAi dirba apie 100 nuoš 
io.

and twigs and covered with a foot 
of clay.

Scientists searching through the 
prehistoric fortress have found 
more than 100,000 artifacts—stone 
weapons, pottery, pipes, crude or
naments and other products made 
by those mysterious people.

The ancient walls of this mighty 
fort stand today as a relic of long- 
ago Ohioans, built to defend their 
homes from enemies.

Fort Ancient is now the objec
tive for thousands of nwc.crr.-day 
Ohioans interested in the works 
of these early people or meie’y 
looking for a pleasapt place to 
picnic.

Fort Ancient is on Route 350, 
approximately 35 miles north of 
Cincinnati and midway between 
Routes 42 and 22.

Ncxt Week—How Old Britain, 
Indian Chief, met his death in the 
war between the French and the 
English.

Šiaudines Skrybėlės
Vėliausių spalvų ir pavyzdžių, 
vėsios ir patogios.

$1.00 — $1.95
Maudymosi Kelnaites
Iš tvirtos Lastex medegos, 
nešiojasi, gražių spalvų.

$1.50

gerai

Athletic Union Siutai
Be rankovių, ir trumpi, iki 79c 
kelių. Tvirti vasariniai

Sport Marškiniai
Gražus, vėsus vasariniai marški
niai mėgiamų spalvų

$1.00 ir $1.35
SLACK SIUTAI

Sanforizuoti, nesitrauks, su diržu 
tos pat niedegos. Visokių spalvų

$2.95
Vasarines Kojinės

Naujų gražių marginių ir 
spalvų. Vasarinės, pora

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. Ą Į 
(įia galit iškeisti savo Stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

. tankų. algos šioje 
įje kyla kartu su kylan- 

kainomis. Pragyve- 
reikmenų kainos pa- 

14 nuoš.. lyginant su 
įželio mėnesio 1940 metų 
•Mumis.
tanką algos, lygi

ai sn Balandžio m. 1940

pradeda dirbti po 
./įndas savaitėle, vie- 
Wp ikšiolei.

Vichy vy- 
! nutraukė diploma- 
pj?’’Tšius su Sovietu'




