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LITVINOVAS, pavarytas 
iš Sovietų valdžios, sakoma 
tuoj gaus svarbią vietą, gel
bėjimui Stalino pozicijos.
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Two new destroyers, the Lil 
Fitch and the U. S. S. Forrest, J 
launched within a few miw 
each other at Boston tuvy yuil 
mediately after the launch;, J 
for two new ships were lilial 
ways just vacated. The Filth, J 
above, was sponsored by 
Walter Thomas of Salt Likt u 
Utah, and was named in mtw 
her grand-uncle, commuderli 
Fitch.

DIRVA (THE FIELD)
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Naujų gražių margina: 
spalvų. Vasarinės, pen

Senas Drapanas pafa 
kaip naujas, išvalomi 
sutaisom.
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KASYKLOJE UŽGRIUVO
40 DARBININKŲ

Suimta daug 
kalėjimų 

kurie 
nenužudy-

S. VALSTIJOS, sakoma, 
suteiks Rusijai pagalbą tik 
tada jei matys kad Sovie
tai atsilaiko prieš Vokieti
ją. Iš Amerikos leidžiama 
buris militariškų inžinierių 
Į Rusiją. Tai yra vienatinė 
pagalba ką dabar Amerika 
gali Sovietams duoti.

taip kaip dirbo sunaikindami 
kad jų kariuomenių eiles su-

naitės
jos, gerai

žuvo keli 
kurie iš-

Valdžia pritaria staty
mui^ naujų alumino dirb
tuvių, kuriose per metą iš
dirbtu dar 600,000,000 sva- 
rų alumino reikalingo ša
lies gynimo reikalams. Vi
so tokiu budu butų išdirba
ma 1,400,000,000 svarų pei 
metus. Tos alumino dirb
tuvės bus išmėtytos paski
rose šalies dalyse.

NELAISVĖN PAIMTA 200,000 RUSŲ 
SAKO, STALINAS PABĖGĘS

DU KAREIVIAI užmuš
ti prie Salinas, Cal., jų va
žiuojamam trokui susimu
šus su bites vežusiu troku 
Vežta 2,500,000 bičių.

Prez. ROOSEVTLT sa
ko, yra vilties kad Ameri
kai neprisieis stoti Į karą 
tiesioginai. Bet sako reikia 
varyti 40 bilijonų dolarių 
programas šalies ginklavi
mui ir gelbėjimui Britų il
ki tų kovojančių prieš ašį.

Phillip Williams, attache in the 
U. S. embassy at Rio de Janeiro, 
Brazil, who flew to Washington upon 
his arrival in Miami, Fla., to lay 
evidence in the sinking of the Robin 
Moor by submarine before the state 
department.

Darbininkų algos šioje 
šalyje kyla kartu su kylan
čiomis kainomis. Pragyve
nimo reikmenų kainos pa
kilo 2.4 nuoš. lyginant su 
Birželio mėnesio 1940 metų 
kainomis.

Darbininkų algos, 
nant su Balandžio n 
metų pakilo 15 nuoš

Iš LIETUVOS į Rusiją išbė
go apie 30,000 žydų pirmomis 
užpuolimo dienomis. Be abe
jo bėgo ir daugiau, katrie tik 
spėjo, nes visi jie nujautė koks 
likimas jų laukia iš Lietuvių 
pusės, už jų išdavikiškus dar
bus per ištisą metą iki šio ne
tikėto Vokiečiu karo.

Indiana, Pa. — Birželio 
|3G, kasyklos sprogime už
griuvo 40 darbininkų. Ke
liolikos lavonai jau išimti, 
i Kiti darbininkai iš kasyk
los išbėgo per kitą išeigą.

RUMANIJO.IE nužudyta 
500 komunistų už gelbėji
mą . Rusijos parašiutistų, 
kurie nusileido užpuldami 
Rumanijos parubežį Besa
rabijoje.

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

, GEN. ST. RAŠTIKIS lieka 
tuo tarpu Lietuvos laikinos vy
riausybės vadas 
nios sako 
Kauną, 
tvarkosi, 
paskirtas 
Kariuomenė 
Mieželio 
to Lietuvos' gyvenime 
vadavimo darbą vadovavo Pul 
kininkas Bobelis.

Jis, kaip ži- 
, iš Berlino išvyko į 
Lietuvoje vyriausybė 

Švietimo ministeriu 
■. Amkrozevičius. 
yra žinioje Gen. 

iki šiol mažai girde- 
Kauno

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

under the Act of March 3, 1879.

S. V. Karo Department© 
raštinėse apie 14,000 tar
nautojų pradeda dirbti po 
44 valandas savaitėje, 

Toje 39, kaip ikšiolei.

DIRVA
0820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

FORDO dirbtuvės ikšiol 
yra gavę iš valdžios užsa
kymų už 737 milijonus do
vanų. Ford Motor Co. iš
dirba ir ruošiasi išdirbti 
dar daugiau orlaiviams mo
toru ir bombanešiu lėktu-

German motorized columns, says the Nazi censor-approved caption 
for this radiophoto, cross an auxiliary bridge, replacing one destroyed by 
the Russians, as Hitler’s forces advance across a frontier into Soviet 
territory. German panzer columns were reported to have driven 120 
miles into Russian Ukraine in the first two days.

PREZIDENTAS pasira
šė didžiausį- vięnlaikinį pi
nigų skyrimo bilių, Birželio 
30 d., kuriuo skiriama virš 
10 bilijonų dolarių kariuo
menės reikalams. Visi ša
lies ginklavimui, gynimuisi 
ir kariuomenės paruošimui 
iki šiol jau paskirta virš 40 
bilijonų dolarių.

Valdžia jau išdavė apsi
gynimo reikalams įvairių 
užsakymų už 20 bilijonų 
dolarių.

Dabartinės šalies skolos 
pasiekė 49 bilijonus dola
rių. Tikima kad pasieks 62 
bilijonus iki karas bus pa
baigtas.

PRIGĖRĖ 37. Harps
well, Me. — Ekskursijos 
laiveliui su 37 žmonėmis iš
plaukus Į jurą laive ištiko 
sprogimas, žuvo 37 žm.

STAMPS
it iškeisti savo Stamp Books.

While seamen, officers and navy officials stand at attention on the 
deck of the submarine Triton, Secretary of the Navy Frank Knox 
tosses a wreath upon the Atlantic in honor of the men entombed in the 
sub O-9, near Portsmouth, N. I». The navy formally abandoned hope 
of raising the wreck after divers made inspection in 440 feet of water.

Jurininkams ir viršininkams stovint pagarboje ant denio 
submarine Triton, Karo laivyno sekretorius Frank Knox nume
ta vainiką į Atlantiką pageroimui jūreivių nuskendusių su sub- 
marinu O-9, netoli Portsmouth, N. H. Šubmarinas nuskendo 
440 pėdų gilumon, todėl apleista mintis ji iškelti.

VALDŽIA pradėjo gau
dyti nužiūrimus nazių Spie
gus Amerikoje. Suimta jų 
keli desėtkai. Pakliūva ir 
komunistų šnipai.

Gryžta dirbti. Tūkstan
čiai streikuojančių darbi
ninkų Įvairiose šalies daly
se, dirbančių šalies ginkla
vimui reikmenis, nutarė 
gryžti Į darbus. Vietomis 
laimėjo pilną reikalautą al
tą pakėlimą, kitur tik dali.

Lietuviai 
buvo dar

NUŽUDĖ TRIS. Chica
go j e suimtas tūlas Bernard 
Sawickis, 19 m. amžiaus, 
kuris prisipažino nužudęs 
tris asmenis ir sakė butų 
nužudęs dar du.

HOOVER, buvęs prezi
dentas, ir lakūnas Lind
bergh, kurie nesutinka si 
Roosevelto politika, smer 
kia Rusiją, nepritaria davi
mui jai pagalbos.

• New Yorko valstijoj su
streikavo pieno ūkininkai, 
apie 23,000 Pieno Ūkinin
kų Unijos narių. Reikalau- 

Sa aukštesnės kainos už pie
tą. Jie smarkiai kovoja su 

Kais ūkininkais kurie nori 
•.parduoti pieną sena kaina.

sius, Smagius Vasarinius 

R KITAS REIKMENIS

Tik ką sugryžęs iš Brazilijos 
Amerikos atstovas, kuris darė 
pranešimą apie Vokiečių nu- 
skandinimą Amerikos prekinio 
laivo Robin Moor, kurį Vokie
čių submarinas nuskandino.

MASKVA, Liepos 3. — Stalinas kalbėdamas per ra
dio į visą Rusija pripažino kad naziai užėmė visą Lietu
vą, didelę dalį Latvijos, ir vakarines dalis Baltgudijos ir 
Ukrainos. “Fašistu aviacija smarkiai puola Murmans
ką, Oršą, Mogilevą, Smolenską, Kijevą, Odesą ir Sevas
topolį. Musų šaliai gręsia rimtas pavojus”, pareiškė nu
siminęs raudonos Sovietų imperijos diktatorius.

Vokiečiai iš Berlino praneša kad jų kariuomenės ap
supo ir baigia sunaikinti 500,000 raudonarmiečių Bals
togei apielinkėse. Per 10 dienų karo Vokiečiai paėmė 
apie 200,000 Rusu nelaisvėn; paėmė 5,774 tankų, 2,330 
įvairių kanuolių, keturis šarvuotus traukinius ir neap- 
skaitomą daugybę kulkosvaidžių ir kitų smulkių ginklų. 
Matyt Rusai bėga viską pamesdami. Vokiečiai sunaiki
no 4,725 Rusu lėktuvus, kurių daug nušauta iš oro, kiti 
sunaikinta užpuolime Rusų orlaivių bazių.

Vokiečiai jau praėję pusę savo kelio linkui Maskvos 
ir randasi už nepilnai 300 mylių nuo Sovietų sostinės.

(26-ti Metai ::-23th Year)

Per šventes Liepos 4-3, 
;plieno darbai bendrai imant 
Kek-tiek apmažėjo. Dirbo 
apie 94 nuoš. Savaitė pir
miau dirba apie 100 nuoš. 
normalio.

BRITŲ karo lėktuvai vi
su smarkumu veikia prieš 
Vokiečius užpuldami stra
tegiškas sritis ir industri
nius punktus Vokietijos ir 
Prancūzijos miestuose.

Britai praneša suėmę 3 
Italų generolus mūšiuose 
Afrikoje.

Britai pasekmingai vei
kia prieš Prancūzus Syri- 
joje.

VOKIEČIAI 
bia kad bėgyje smarkių 
tarp Rusų ir Vokiečių 
šiaurėje nuo Kauno sunaikinta 
kelios Rusų raudonarmiečių di
vizijos, Vokiečiams ir Lietu
viams teko 200 Rusų tankų ir 
virš 150 kanuolių.

Iš KELIŲ desėtkų tūkstan
čių Rusų komunistų šnipų ii 
kitokių valdininkų Lietuvoje 
daugelis spėjo išbėgti, bet ki
tus Lietuviai pradėjo “likvi
duoti”. Lietuvos laikina vy
riausybė atmetė visus bolševi
kų Įvestus Įstatymus. Grąži
nama namai ir ūkiai jų buvu
siems tikriems savininkams.

AMERIKOS komunistų 
partija išleido karštą ragi
nimą kad visi Amerikos 
gyventojai ir valdžia nusi
statytų remti Sovietų Uni
ją Rusų kovoje prieš Hitle
rį ir fašizmą. O tik prieš 
kelias dienas smerkė tuos 
kurie skelbė sunaikinimą 
nazizmo. Komunistai geidė 
greito karo galo, kad Ame
rika nespėtų suteikti Ang
lijai pagalbos Hitlerį nuga-

Orlaivių darbuose 
šalyje iki Rugpjūčio 
■reikės dar apie 244,000 dar
bininkų daugiau, kad atli
kus numatytus užsakymus

KAUNO 
tūkstančiai 
kilminga palaidoti Birželio 26. 
Kaune ir Vilniuje gyvenimas 
pradeda nusistovėti.

MARIJAMPOLĖJE, sakoma, 
sukilę Lietuviai išžudė sovietų 
komisarus ii 
mus žydams

Vokiečių motorizuotos eiles, kaip sako nazių cenzūros pra
leistas šis vaizdas, eina per laikiną padirbtą tiltą, vietoje Rusų 
išgriauto pabėgant nuo Vokiečių. Vokiečių panzer eilės Įsiver
žė j Rusijos Ukrainą 120 mylių pirmas dvi dienas.

LIETUVIŲ pasikėsinime iš
gelbėti nuo Rusų okupantų sa
vo įstaigas, sukilime prieš rau
donarmiečius, sakoma žuvo ar
ba sužeista apie 10,000 Lietu
vių. žuvo gerų tautiečių dar
bininkų, inžinierių, studentų, 
valdininkų ir ūkininkų, kurie 
tikėjo kad bolševikų okupacija 
nebus amžina ir laukė dienos 
kada galės užgrobikams atsi
keršyti.

Iš Kauno bėgdami raudon
armiečiai spėjo susprogdinti 
seną žaliąjį tiltą. Vytauto ir 
Petro Vileišio tiltai (naujieji) 
liko sveiki.

jau Birželio 2S 
savaitę po pra- 
prieš Sovietus.

visa Lietuva

VOKIEČIAI 
dieną, lygiai Į 
dėjimo karo 
buvo okupavę 
Lietuviai pirmutiniai buvo ku
rie pradėjo sukilimą prieš rau
donųjų teroristų vyriausybę, ir 
nuginklavę dalis raudonarmie
čių jų pačių ginklais padėjo iš
mušti okupantus. Po Lietuvių, 
pasidrąsino ir Latviai bei Es-

AR PALECKIS ir kiti parsi 
davėliai spėjo pabėgti ir 
daug Lietuviai suėmė ar 
davo tuo tarpu jokių žinių 
ra. Paaiškės kai pradės 
tikros žinios iš Kauno.

Su v. Valstijų vyriausybė 
kasdien išleidžia po virš 28 
milijonus dolarių ginklavi
muisi ir apie 8 milijonus ki
tiems šalies vedimo reika- 
lamas. Kasdieninės išlai
dos viršija 37 milijonus.

Šalies ginklavimo reika
lams valdžia praleido jau 
5 bilijonus dolarių.

viešų
Mais-

P'ienocentras 
pradėjo vėl tvarkytis kaip se
niau veikė prie tautinės val
džios.

LIETUVIŲ kariuomenės kor
pusas, kurį buvo paėmęs tvar
kyti iš Rusijos parėjęs suko- 
munistintas generolas žemai- 
tis-Baltušis, Sovietamp neturė
jo jokios vertės. Tą korpusą 
Stalinas turėjo paleisti kaipo 
neištikimą. Tie kareiviai be 
abejo gelbėjo Lietuviams su
kilime prieš raudonuosius.

MASKVA, Liepos 1. — Raudonoji armija pasitraukė nuo 
Lwowo į naują frontą, ir kituose frontuose pasitraukus persi
tvarko. Pasitraukė nuo Minsko jr kitų savo laikomų miestų.

Stalinas sudarė specialę visagalinčią tarybą gelbėti Rusiją, 
pats pasidarydamas tos tarybos pirmininku.

Kiti pranešimai sako buk Stalinas pabėgęs iš 
Uralu kalnų apielinkę apie 1,000 mylių nuo Maskvos, 
nepabėgo tai be abejo pabėgs nerūkus.

Maskva pripažysta kad Vokiečių kariuomenės 
Baranovičių fronte esą didesnės negu Rusų. Kur tada dingo ta 
“galinga” raudonoji armija — milijonai jos?

Nekurie Sovietų pranešimai tikrina buk raudonoji armija 
“žygiuoja pirmyn” — turbut atbula, kad Vokiečiai kasdien pa
inia desėtkus mylių Sovietų valdomų žemių.

<ti Blindu (Shades) L’J

kN BLINDS 4
savo namų langus puošniai su
įdės ir Venetian Blinds 
tuviams patarnauti prieinama to

VIN DOW SHADES
48 E. 79 St. • J. Pečiulis. Si’
Hiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^

Beriinas, Liepos 2. — Hitleris ir jo militariška mašina su
davė baisų smūgį Rusijai, kad ta net apsvaigo, štai šiądien 
sumušė “didelę dalį” Sovietų raudonosios armijos apsuptos ry
tuose nuo Balstogės — apie 500,000 vyrų — ir paėmė nelaisvėn 
100,000 raudonarmiečių. Kituose frontuose suimta daugiau.

Rusų armija sakoma traukiasi plačiu frontu, nešdama di
delius nuostolius, smarkiai puolama Vokiečių lėktuvų, kurie ve
jasi pasitraukiančią raudonąją armiją.

Vokiečių ir Suomių armijos Įsiveržė Į Rusiją iš Suomijos, 
ir žygiuoja linkui Leningrado.

Vokiečių kariuomenė sumušė didelę Sovietų jiegą Kauno 
srityje prieš kelias dienas ir paėmė visus jų karo pabūklus ir 
ginklus, tarp kurių yra 94 šarvuoti vagonai, 250 kanuolių, 28 
lėktuvams šaudyti kanuolės, 81 tankas ir 500 kulkosvaidžių. 
Šis faktas parodo kokias jiegas ir kiek ginklų Rusai buvo su
gabenę Lietuvai “apginti”. Vokiečiai galutinai užėmė Kauną 
sekmadienį, Birželio 29.

Rusai praneša kad jie sulaikę Vokiečių veržimąsi pirmyn 
link Leningrado ir Maskvos, ir kad sunaikino Vokiečių tankų 
jiegas Dvinsko ir Minsko srityje centriniame fronte.

Vokiečiai ir Suomiai užpuolė 
mansko uostą.

Vokiečiai prieš Rusus veikia 
Lenkų armiją: puola Rusus taip 
kapoja ir išdalintus kareivių burius paskirai sunaikina

RI0R AVE- - jįrngr

Sport Mariki®
Gražus, vėsus vasariaiJ 
niai mėgiamų spalvų

$1.00 irių

SLACK S1M 
Sanforizuoti, nesitrauks. 4 
tos pat medegos. VisfcM

KAUNE? pasinaudojant Vo
kiečių užpuolimu Rusijos, pirm 
negu Rusai pajuto kas dėsis, 
sukilę Lietuviai prisidėjo prie 

p’L jy# 
namus, valdiškas įstaigas ir 
kitką nuo pasitraukiančių Ru
sų sunaikinimo 
Stalino gizelių, 
paleista geri •. 
komunistu

ISPANIJOJ pradėjo kil
ti demonstracijos prieš So
vietus ir užjautimas Vokie
čiams, kurie Rusiją užpuo
lė. Mat, Maskva visomis 
keturiomis gelbėjo Ispani
jos komunistus kare keli 
metai atgal. Ispanai pat
riotai norėtų net eiti į pa
galbą Vokiečiams, Rusus 
mušti.

PRANCŪZŲ Vichy vy
riausybė nutraukė diploma
tinius • ryšius su Sovietų 
Rusija.
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Published every Friday in Cleveland by 
Ohio Lithuanian Publishing Co.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Detroit. — Chevrolet ir 
Buick automobilių išdirby- 
stes ruošiasi prie smarkios 

6702 Superior AiEorlaiviams inžinų gamybos, 
tikima kad trumpu laiku 
išdirbs po 2,000 į mėnesį.

STER SALES C0.
IANCES, F'JSS & FURNITM

Avė. u? jerson 7666

ANERS visu išdirbiam Uflfl ir 
mašinos -WASHERS S5.00 ir is 
REFRIGERATORS $20.00 ir and 
vieta apsilankyti. (3i 
■MMaNBhMsramiiiiPiiiiunHnniiktaniinranimiafflnefKMiiMaM

BEVERAGE C0.
cet .. .... ENdieott 2il

■ervice recently expanded for jl 
id helpful to many of our patfl 

N 'i O PICNICS AND ALL Ola 
CIAL AFFAIRS.
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LIETUVOS buvusios 
reikmenų Įstaigos, kaip 
tas, Lietūkis
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PENNSYLVANIJŪJE
PITTSBURGH

LIETUVAI GELBĖTI 
DIENA LIEPOS 27 
LIETUVIŲ UKĖJE

Vietos ir apielinkės Lietu
viai matydami savo tėvynę ki
tų mindomą, visi kaip vienas 
stoja į jos gelbėjimo darbą. 
Savo partijas ir įsitikinimus 
padėjo į šalį ir visi kas tik jau
čiasi Lietuviu stoja vieningai 
gelbėti Lietuvai atgauti nepri
klausomybę kada ateis ta va
landa nuo svetimų okupantų 
pasiliuosuoti.

Lietuvai Gelbėti diena Lie
pos 27 d. Lietuvių Ūkė j e, prie 
Willock, Pu., bus tai Lietuvių 
demonstracijos diena. Kas jau
čiasi save Lietuviu ir keno gys
lose teka Lietuviškas kraujas 
tesirengia tą dieną atvykti į 
Lietuvių Ūkę. Ten sutelpa tūk
stančiai žmonių, taigi vietos 
bus visiems.

< Ten bus didžiausias progra
mas atvirame ore, dainuos vi
sų parapijų chorai, Pasaulinės 
Parodos Choras ir Maironio 
Choras.

Kalbas sakys : Pittsburgho 
miesto mayoras, Lietuvos Kon
sulas iš Chicagos, P. Daužvar- 
dis, ii- tik ką iš Lietuvos pri
buvęs pabėgėlis Kapt. Kuizinas 
ir kiti.

Prie to bus visokis sportas. 
,f.^Kas tą viską rengia? Jus 

■'jgal dar nepamiršot kad Sausio 
Įee d. šių metų SLA. 3-čias Ap- 
$$ritis buvo sušaukęs Lietuvių 
draugijų ir kuopų susirinkimą 
ir tą dieną liko sutverta Pitts
burgho ir apielinkės Draugijų 
Komitetas Lietuvai Gelbėti.

Tas komitetas susitarė su 
Romos Katalikų Federacijos 
Komiteto. Tiedu komitetai iš- 
rinlcovieną 'bendr^Kormt^į., 
iš šių: Pirmininkas Adv. Edw. 
Schultz, padėjėjas P. Dargis; 
sekr. J. Virbickas, ižd. P. Pi- 
varonas ir J. Grebliunas. Kiti 
abiejų komitetų atstovai skai
tosi šio komiteto nariais.

Taigi kaip matot čia katali
kai, sandariečiai ir socialistai 
savo partijas padėjo į šalį ir 
stoja į bendrą didelį darbą 
kaip Lietuviai. Musų visų A- 
merikos Lietuvių priedermė yra 
savo tėvynei Lietuvai pagelbėt 
pasiliuosuoti iš svetimos ver
gijos.

Mes tik Amerikos Lietuviai 
galim užtarti savo tėvynę, nes 
mums tas netrukdoma, ypač 
kada musų vadas Prez. Roose
velt mums pritaria ir užjau
čia. J. Virbickas.

WYOMING KLONIS

Pirmą kartą Amerikos isto
rijoje angliakasiai gavo 10 die
nų atostogų.

Jų pasilsio laikas prasidėjo i 
Birželio 28 d. ir baigsis Liepos! 
8. Apie 100,000 kietos anglies1 
darbininkų gauna pasilsėti iri 
gaus užmokėti du dolariu už: 
dieną Kalėdoms kaipo bonus-į 
dovaną.

Yra daugiau negu juokinga 
kad John L. Lewis, UMWA. 
prezidentas, iškovojo iš kasyk
lų kompanijų tai ko darbinin
kai visai nesvajojo reikalauti.

Daugelis kalba kad šiame vi
same projekte kur nors yra šu-l 
niukas pakastas. Per 10 die-' 
nu negaus Socialės Apdraudos i 
atlyginimų tie angliakasiai ku
riems reikalinga gauti. Tas Į 
įvykis sukėlė daug kalbų dar
bininkų tarpe.

Pagyvensime pamatysime tų 
atostogų vaisius.

Birželio 28 d. rytą kasyklo
se pasigirdo nepaprasti švilpi
mų švilpimai, kuriais paskelb
ta šimtui tūkstančių angliaka
sių atostogų pradžia.

Jonas J. Nienius.

DEFENSE BOND 
KLAUSIMAI

K, Kokia kaina yra Defense 
Savings Bonds?

A. Už mažiausį Bondsą mo
kėsit $18.75. Tas Bond per de
šimts metų bus vertas $25. Už 
$75, jus gausit Bond kuris pa
kils iki $100; kiti Bonds taip 
pat padidės proporcingai.

K. Ką Valdžia darys su pi
nigais kuriuos aš mokėsiu už 
mano Bond?

A. Jūsų pinigai tuoj bus pa
leisti į darbą šalies Gynimo 
programo vykdymui apsaugoti 
šios šalies neliečiamybę, ir vi
sų kitų žmonių kitur.

PASTABA: Pirkimui De
fence Bonds ir Stamps, kreip
kitės į artimiausi paštą arba 
banką, arba rašykit informaci
jų i Treasurer of the United 
States, Washington, D. C.

KENKSMINGOS ŽO
LĖS PAĖJO IŠ EURO

POS GĖLIŲ
Vienas tyrinėtojas skelbia 

kad per praėjusius tris šimtus 
metų Amerikoje priviso suvirs 
tūkstantis įvairių Europos žo
lių, kurių pirmiau čia nebuvo, 
dabar gi jos teršia laukus.

Jų kilmės šalyse dauguma 
tų žolių buvo puikios gėlės, bet 
šioje šalyje jos virto nenaudin
gomis žolėmis.

Tokios žolės į Ameriką at
gabenamos ar tai su nešvario
mis sėklomis, ar tai kojinėse, 
ar kelnių užlankuose ir kito
kiais budais.

Tam tikros gėlės kurios per
eitame šimtmetyje buvo atvež
tos į Ameriką ir buvo mėgia
mos darželiuose prie namų, da
bar virto laukų žolėmis ir la
bai plintančiomis. Jos užpil
to ir sugadino tūkstančius ak
rų dirvonų ir pievų.

WASHINGTON, 
D. C.

Ben Cohen, legal adviser, American embassy in London, and Col.

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

KIMiBARKIENĖ J., mirė Geg. 
31, Rhinelander, Wis.

VENSKUS Pranas, pusamžis, 
mirė Geg. 29,’ Chicagoje. — 
Telšių ap., Rietavo par 
caičių k. Amerikoje 
veno 41 metą.

STANKEVIČIENĖ Agnė 
driejauskaitė), 76 m., 
Geg. 28, Chicagoje. —
šeinių ap., Kražių par., Pa- 
dvarninkų vienk.

BUKAUSKAS Pranas, 62 m., 
mirė Gegugės 27, Brooklyn,

, Ju- 
išgy-

(An
ui ir ė 
Ra-

William J. Donovan, who had been on special missions abroad as they | 
entered the White House to report to the President, accompanied by 
Secretary of Navy Knox. L. to R.: Richard A. Mahar, assistant to ( 
Colonel Donovan; Colonel Donovan, Secretary Knox, and Ben Cohen.

Ben Cohen, Amerikos ambasados Londone legalis patarė
jas. ir Pulk. Dovovan, kurie buvo išvykę specialei misijai užsie- GARLIAUSKAS Vincas, 40 m. 
nyje, parodoma sugryžę vyksta į Baltąjį Namą duoti savo ra
portą Prezidentui Rooseveltui.

TURTINGŲ LIETU
VIŲ PALIKIMAI

Gruodžio me-

Pade!
Svarbu Ti

STREIKAS 179 trokų kom- 
pani.i į Pennsylvanijoje ir pa
čiam i Pittsburghe darbininkų 
laimėtas: apie pora tūkstančių 
trokų darbininkų gavo mokes- 
ties pakėlimą po 10c valandai.

Su streikavo Armour and Co. 
mėse s darbininkų.

IŠ VIEŠŲ DARBŲ paleidžia
ma 1500 baltkalnierių darbi- 
nink j. Bus paleista dar apie 
5500 kitų trumpu laiku. Ne- 
kurie viešų darbų projektai su
laikomi visai, nes jų darbinin
kai gali gauti darbus privati
nėje industrijoje.

A ŪKO S
Lietuvos Tremtinių 

Šelpimui
CHICAGO. — Tėvynės Lietuvos 

Mylėtojų Draugijos ir SLA. 357 vkp. 
nariai savo tarpe parinko ir per M. 
Zįzuną pristatė Konsulatui sekančias 
aukas Lietuvos tremtinių šelpimui:

M. Zizunas $3; J. Kundrotas, B. 
Musteikienė po $2; B. Janulis $1.20. 
Po $1: O. Pereckienė, J. Bondonis, 
J. Žirolis, J. Urba, J. Valonis, J. Pe- 
čiukėnas, G. Nikštėla, J. Bette, O. 
Yaškunienė, P. Yakševičius, S. Gra
belis. O. Plukienė, P. Kirša, P. Mu- 
delis, P. Gumuliauskas, A. Konckis, 
J. Drabulis, P. Drasutienė, B. Pe
čeliūnienė, V. Mikuliunas.

Po 50c.: P. Radzevičius, J. Rubis, 
P. Kaupienė, P. Katinas, A. Dami- 
nas. A. Šatkauskienė — 30c.

Viso suaukota $31.00.
Už aukas dėkojame Lietuvos 

tremtinių vardu visiems aukavu
siems šiam svarbiam reikalui.

Tai yra gražus ir sektinas pavyz- 
dis kitų organizacijų nariams.

LIETUVOS KONSULATAS 
30 North La Salle Street 

Chicago, Ill.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS VEI
KIMAS

Lietuvių Draugija surengė 
i didelę WhatZit Party ir pelni- 
jo $62.23. Šią sumą pavedė 
Lietuvių šelpimui Vokietijoje, 
per Bishop Relief Committee, 
kurio centras yra čia pat.

Ši draugija per pokilius ir 
Chicagos Lietuvių šokikų pro
gramą sukėlė $127.15, šiuos pi
nigus per Lietuvos Pasiuntiny
bę šiame mieste perdavė šelpi
mui Lietuvos pabėgėlių Vokie
tijoje. ši Draugija įregistruo
ta State Department© (N. 446) 

! ir toliau darbuosis aukų rinki
me Lietuvos reikalams.

Jaunieji nariai turėjo išva
žiavimą Birželio 21 Į Beverly 
Beach. Toliau surengta kitas 
išvažiavimas į Rock Creek 
Park. Taip pat rengiama išva
žiavimas į Atlantic City.

Girdėjom kad Juozas žemai
tis, kuris atvažiavo čia iš Wil
kes-Barre, Pa., pirko namą sa
vo jaunai pačiulei. Taipgi Al
bertas Peterson pirkosi namą 
naujoje Anacostia dalyje.

Kun. Juozas Gedra iš Imma
culate Conception bažnyčios, 
buvo išvažiavęs į kariuomenę.

Lietuvių Draugijos pirminin
kas Albertas W. Shupienis ren
giasi didesnei kelionei mėnesiui 
laiko, išvažiuos Liepos mėnesį.

Atkeliavo jauna mergelė į šį 
miestą dirbti. Čia susitiko sa
vo pažystamą vaikiną, kurio 
nebuvo mačius keturis metus. 
Rodos kad meilė juos suvedė, 
jiedu sueina į porą trumpu lai
ku.

Suvirš 100,000 naujų gyven
tojų atkeliavo į šį miestą per 
praeitus 18 mėnesių laiko. Sek
madieniais čia matosi daug vi
sokių svečių ir daug kareivių, 
kurie atvyksta pamatyti sosti
nę. J. J. Waicikauskas.

oAPSKAITLIUOJAMA kad

CHICAGO, 
nesį 1940 m. mirė Petras Juo
zaitis, palikęs testamentą, ku
riuo visą savo turtą paskirstė 
šitaip:

Savo giminėms, įvairiom su
mom, $7,000; Tėvų Marijonų 
kongregacijai $2,000; Šv. Ka
zimiero Seserų Akademijai — 
$1,500. Viso $10,500.

Pastaromis dienomis kitas 
turtingas Lietuvis, kurio pa
vardė nėra skelbiama, nes jis 
dar gyvas, pas Adv. Joną Bag- 
džiuną-Borden 
mentą, kuriuo 
skirsto šitaip:

Šv. Kryžiaus 
cagoje) $5,000; šv. Kazimiero 
Seserų Akademijai $2,000; Kū
no Kultūros Rūmams Lietuvo
je $2,000; Laisvamanių kapi
nėms (Žagarėje, Lietuvoje) 
$2,000; Aušros Vartų parapi
jai (Chicagoje) $1,500, Chica
gos Lietuvių Tautiškoms kapi
nėms $1,000; savo giminėms 
įvairiomis sumomis $6,000. Vi
so $19,500.

Abu testamentai sudaro su
mą $30,000. Kaip ten nebūtų, 
šiedu Lietuviai savo turtus pa
skirstė Lietuviams, ne taip 
kaip prieš kelis metus tūlas 
Lietuvis tųfėjęs pavardę Kelly, 
paliko $40,000 be jokio testa
mento ir todėl tą turtą puolėsi 
graibstyti visi pašaliai pasida
rę net kreivus liudijimus, už 
ką vieniems reikėjo atsidurti 
kalėjime, kiti neteko laidų sa
vo profesijai ir bizniui, o kiti 
turėjo dingt net nežinia kur.

Korespondentas A.

(Iš Musų Laikraščių)

padarė testa- 
savo turtą pa-

ligoninei (Chi-

DAYTON, OHIO

APSIGYVENA CHICAGOJE. 
Ponia Marijona Mockevičienė 
(Radzevičiūtė) apleidžia Day
tona po 23 metų išgyvenimo 
čia, ir apsigyvena Chicagoje.

Jos duktė, Hypatija, jau 3 
mėnesiai kaip gyvena 
turi federalės valdžios 
j e darbą.

Liepos 4 d. sukanka 
kaip velionis Mateušas
kevičius ilsisi amžinai Memo
rial Park kapinėse. Nėra abe
jonės kad progai pasitaikius p. 
Mockevičienė ir duktė atva
žiuos į Daytoną aplankyti sa
vo vyro ir tėvo

APSIVEDĖ.
apsivedė Stasys
užeigos savininkas, su p-le Ma
re Sinkevičiūte. Juos surišo 
moterystės ryšiu klcb. Kun. L. 
Praspalius. Jaunavedžiai yra 
geri Lietuviai, taipgi ir Lietu
vos Vyčių organizacijos nariai.

D. Rep.

ten, ir 
raštinė-

5 metai
K. Moc-

Suv. Valstijose įvairiuose dar
buose ir užsiėmimuose daro 
pragyvenimą 11,148,840 mote- 
rų-merginų.

Didžiausios šios Rūšies 7 ransporto Lėktuvas

BIZNIAI Pittsburgho srityje 
pereitą savaitę pakilo dar auk
ščiau. Biznių kilimas yra pa
sekmė bendro kilimo visos pro
dukcijos.

Pastaba Skatytdjams
Kuomet negaunate kurio

The world’s largest twin-motored airliner, the new 3C-passenger Cur
tiss-Wright transport plane. The plane, designed for army troop trans
port, arrived in New York after a noji-stop flight from St. Louis. It can 
accommodate 40 soldiers. Cruising at 60 per cent of full speed, it 
averaged better than 215 mile? an hour on the 933-mile test flight.

Didžiausias pasaulyje dviejų motorų lėktuvas, naujas 36 
pasažieriiji transportinis. Tas lėktuvas, skirtas kareivių perve
žimui, pribuvo į New Yorką ir St. Louis be sustojimo. Jis gali 
sutalpinti 40 kareivių. Skrisdamas tik su 60 nuoš. savo galimo 
greitumo, jis darė virš".215 .mylių į valandą 933 mylių bando
moje kelionėje^, . ’ . ‘

kapą.
I 

Birželio 28 d. 
Lukas, Brandt

GAISRŲ NUOSTO
LIAI MILŽINIŠKI

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

DIRVA 
a Cleveland, Ohio

Apskaičiuojama kad gaisrai 
šioje šalyje pereitą metą su
naikino turto už 300 milijonų 
dolarių. Tie pinigai taip tra
giškai suaikvojami del žmonių 
atsargumo. Prisilaikant atsar
gumo su ugnimi daug gaisrų 
butų išvengiama.

Už tuos pinigus ‘galima bu
tų išstatyti apie 15 lengvų ka
riškų kreizerių, arba šimtus 
prieš-lėktuvinių kanuolių, arba 
gerą skaięių kariškų lėktuvų.

HITLERIO KAIP IR STA 
NO PAŽADAI VIENODI

MACEVIČIUS Antanas, pus
amžis, mirė Birž. 2, Chica
goje. — Betygalos p., Alek- 
naičių k. Amerikoj išgyve
no 33 metus.

T AVIS Juozas, 68 metų, mirė 
Birželio 1, Chicagoje.

ŠABAŠEVIČIENĖ Katrė, mirė 
Birž. 1, Pittsburgh, Pa.

LAUCIUS Kazys, 68 m., mirė 
Birž. 2, Chicagoje. — Šiau
lių ap., Radviliškio p., Naru- 
šaičių k. Amerikoje išgy
veno 35 m.

KRALIKAS Vincas, 56 m., mi
rė Geg. 10, Nanticoke, Pa.

GUDAUSKAS Tanias, 67 m., 
mirė Kovo 22, Westville, Ill,

PAULIUKAITIS Juozas, 77 m. 
mirė Bal. 13, Seattle, Wash.

JAKUBONIS Martinas, mirė I 
Birželio mėn., Mahanoy Ci- į 
ty, Pa.

ŠAMIS Andrius, mirė Birželio 
m., Pottsville, Pa.

NEMORAS Alekas, mirė Geg. ; 
mėn., Waterbury, Conn.

TAMULAITIS Vincas, 62 m„ 
mirė Geg. 27, So. Boston, ! 
Mass. — žem. Panemunės p. Į 
Amerikoj išgyveno 35 m.

NEMEIKŠTIS Alekas, mirė 31 
Geg., Cambridge, Mass.

GELA Mylokas, 58 m., mirė | 
Birželio 2, Brooklyn, N. Y. j 

VAUSKEVIčIENĖ Marė, mirė į
Birž. 1, Brooklyn, N. Y. i 

VAINAUSKIENĖ Elena, 50
m., mirė Birž. 1, Bronx, N.Y. į 

BRAČIULIS Juozas, 43 mėty, |
mirė Geg. 18, Detroit, Mich. į 

URBONAS Jurgis, 19 m., mi-
Gilberton, Pa.
B., 17 m., mirė 
Gilberton, Pa.

Juozas, mirė]

Apiplėštą ir nuvargintą ži 
rios bolševikų.okupacijos J 
su senąją tėvynę Lietuvą i 
ko naujas smugis-karas. 
te dar buvo neišnaikinta 
senku tai karas ir Vokii 
okupacija viską pribaigs, 
vieno vargo į kitą pakliuvo 
su broliai. Vargsta jie ir 
šaukiasi musu pagalbos.

Tat padėkim jiems ir n 
Dalesnė pagalba bus jei v 
kartą pas mus Amerikos 
tunus atsiras bendra k;

| Nesiskaldykim, sudarykim 
į na bendrą frontą, skelbi 

kad Lietuvos šalis turi būti
I laisva, kad turi but vėl Li 

vai atstatyta nepriklausc 
bė, kad Lietuvis pasijustų 
esąs laisvas žmogus.

Karas kada nors baigsis, 
tuva taps nepriklausoma 
tybė. Mes pirmieji ture 
jai padėti, darbu ir pinigą

Daug ko reikės Lietuvoi 
statymui, todėl yra būtinas 
kalas sudaryti vieną mil; 
ką Lietuvai vaduoti fond< 
keliu tūkstančių, bet kelių 
tą tūkstančių. dolarių, ku 
suaukotų ne vien tik Liet 
bet ir visa Amerikos vist 
nė. Iki šiol mes tą darbi 
bom paskirai. Susidarė d 
lis fondų, kiekvienas sa 
kai veikia ir veikdami pa 
neparodo didelių rezultat

Vien tik katalikų fede 
gali pasigirti kad jos 
turi surinkęs apie $10,0( 
ir ta suma negalėtų pa 
didelio darbo, kuris suriš 
Lietuvos tremtinių šelpi 
atstatymu visiškos L 
nepriklausomybės.

Šiuo laiku Lietuva pa 
Hitlerio malonei. Bet gei 
nome kad Hitlerio pažada 
sai nesiskiria nuo Stalino 
du. Ir vienas ir antras 
laiko jokių tarptautinių 
čių. Grobia svetimas 
vadovaudamiesi tiktai bi 
ka jiega.

Kas ten šiuo laiku i 
Amerikos Lietuviai rei 
visiškos Lietuvos nepri 
mybės, kuri nepriklaus; 
nuo Hitlerio, nei nuo 

Todėl neatidėliojant 
me vieną bendrą ir 
fondą, pritraukime ] 
Amerikos visuomenę, k< 
rai galėtų mus pinigišl 
remti. Bet pirm to, m 
tuviai turime parodyti 
vieningumą, savo norą i 
nešimą šiam darbui.

: parodyti Amerikai kad 
me savo' senąją tėvynę 

! nm vėl ją matyti nepril
I ma ir laiminga.

; Organizuojamas ”LII 
į SIAN NATIONAL ‘ RE 
| FUND" kaip tik nori su 
į Uiam darbui visus Liei
II kartu pritraukti prie 
j irto Amerikos visuomen 
j niia pripažinti kad fondi 
i iasį. šiam fondui vad 
[ i žinomas Chicagos fina 
IA' Lietuvis Justinas Mac 
i A kurio norai yra m 
II.luptus—Lifituyos tremt 
l.iatstatytą Lielrrvu^n 
I Jespybę.
■7 Neužilgo Lietuviška vi 
I *aė išgirs daugiau apie 

tikslus ir nuveiktus
i X Todėl mes Lietuviai i 

■' tą fondą, nes gausinge
Amis remia šį fondą ir 1 

vadavimo da 
Amerikos visuomenė 

Adv. A. A. Oi

mirė Geg. 29, Woodhaven, 
N. Y.

ČESNYS Juozas, 49 m., mirė 
Geg. 30, Pittston, Pa. — Sei
nų ap., Kučionių par.

ZIGIENĖ Jieva, mirė Gegužės 
26, Scranton, Pa.

JUŠKIENĖ Uršulė, mirė Geg.
18, Alliance, Ohio.

BLE1ZGIS Vincas, mirė Gegu
žės 9, Plains, Pa.

RUTKAUSKIENĖ Ona, mirė 
Geg. 10, Worcester, Mass.

Geg.

TORONTO, Ont. — Kanados
Lietuvių Taryba pareiškia 

Kanados spaudoje kad Lietu
viai numato Lietuvos nepri
klausomybę tiktai kuomet lai
mės aliantai. 
nuteriota prie 
daug nukentės
• GARDNER,

nintelė katalikiška
vyrų, Šv. Petro ir Povilo dr-ja 
rengia metinį savo pikniką 19 
ir 20 Liepos, Lietuvių Bendro
vės Parke, West Broadway, | 
Gardner, šeštadienį bus pikni
kas su šokiais, sekmadieni gi 
su visokiais sporto žaidimais, 
prakalbomis.
® CHICAGO, Ill. — Iš Vytau-| 

to parko, po pikniko Birže-1 
lio 29, apie 11 v. naktį, f?ryž-; 
tant Kun. A. Briškai su pini
gai-, kelią pastoję plėšikai prie 
pat parko, ir atėmė visas pikai- NE VERAUSKAITĖ 
ko ineigas, apie’ $1,800.
o TUSCON, Ariz. — čia gy-j

vena 12 Lietuvių šeimų ir pa
vienių, kurie čia atvažiuoja! 
sveikatos pataisyti.

® BALTIMORE, Md. — Birže
lio 15 d. Lord Baltimore vieš

butyje įvyko paminėjimas Pa- 
baltijos Valstybių dienos, sąry
šyje su metinėmis Lietuvos ir 
jos kaimynių užgrobimo sukak
tuvėmis. Įsteigta Pabaltės - 
Amerikos Draugija su Adv. W. 
F. Laukaičiu priešakyje. Pa
minėjime dalyvavo Lietuvos 
ministerio įgaliotas J. Rajec
kas ir Estų bei Latvių atstovy
bių nariai iš Washington©, ii’ 
Maryland©’ gubernatorius. Nuo 
vietos Lietuvių kalbėjo Lau
kaitis, Adv. Rastenis ir kiti.

■ VENTERIS Juozas, mirė 
Lietuva baisiai 16, Detroit, Mich.
Rusų, ir dabar MALINAUSKAS Stasys, 
po Vokiečiais. . Geg. 11, St. Clair, Pa.

MASON1S Zigmas, seno 
žiaus, po ilgo sirgimo 
mirė Gegužės 22 d.. Avella
neda, Buenos Aires, Argen
tinoje.

i DILIS Pranas, 44 metų, 
Detroit,

j Birželio. 
JUČAITĖ 

Geg. 29, 
ir gimus.

ŽEMAITIS Dominikas, pusam
žis, mirė Birželio 1, Chicago
je. — Tauragės ap. 
nu p., Numinikų 
koje išgyveno 45

Mass. — Vie- 
tautiška

Viscount Halifax, British ambas
sador to the U. S., and Wendell L. 
Willkie (rear) shown in the aca
demic procession at Yale university, 
New Haven, Conn. Both were given 
honorary doctor of laws degrees. 
Halifax was honored as “an envoy 
of the people from whom our Pilgrim 
Fathers sprang” and Willkie as “a 
gallant loser.”

Viscount Halifax, Britų am
basadorius Amerikai, ir Wen
dell L. Willl$ie (užpakalyje) 
dalyvauja akademinėje proce
sijoje Yale universitete, kur 
jie buvo apdovanoti teisių gar
bės daktaratų laipsniais.

mirė

am- 
pasi-

mirė
Mich. Palaidotas 17

Morta, 25 m., mirė 
Chicagoje, kur buvo rė Birž. m.,

JOTKUČIONIS
Birželio m., 

PETRAUSKAS
Geg. 27, Union City, Conn.Kaltine-

Ameri-
m.
Agota, 29 
m., Maha-m., mirė Birželio 

noy City, Pa.
NAVIKIENĖ Agota, mirė Ge

gužės 29, Lawrence, Mass.
KIMBARK Julė (Pociūtė), pu

sės amžiaus, mirė Geg. 31, 
Rhinelander, Wis. Vainutos 
p., žigaičių k. Amerikoj iš
gyveno 45 metus.

MARTINAITIS Aleksandras, 
42 m., mirė Birž. 1, Chicago
je. — Šiaulių ap. Amerikoj 
išgyveno 27 metus.

STOČICUS Rokas, 65 m., mirė 
Birž. 4, Chicagoje. — Šiau
lių ap., Joniškio par.

© SUV. VALSTIJOSE kas 14 
sekundų gema viekas kūdikis.j 
Kas 23 sekundos miršta po j 
vieną žmogų (čia įskaitoma vk- 
sokios mirtys: kūdikių, suau-1 
gūsių, ir nelaimingi žuviniai.) į

PERMANENTS 
*1.95 1KI *5.00 
Mašina arba be Mašinos

CREME CURL $□ KI 
$7.50 vertės už *

Pfeifer’s Beauty Salon
Barber Shop

7028 Superior Ave.
HEnderson 9824 ( 33)
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VISOKIA APDRAUDA Į
Mes esaui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

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

ir Apdraudos Agentūra B g
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 = 
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JUMS ATEINA 65 METAI AMŽIAUS 1
TTEIGU jus esat penkiasdešimts penkių ar mažiau, mes | 

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, | 
taipKkad galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes j 
taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 • 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos įstatymais. ■ 
Informacijų kreipkitės: 739 Guardian Bldg, Cleveland, 0. Į 
Telef. CHerry 7494. Išrašyki! ir prisiųskit šį kuponą: ;
Name................................................................... . ........................ Age........ Į

Address.

Occupation (13-2)
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i Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
= 6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co-
Rakandų Krautuve

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

Sarininkas , Vedėjas

Permanent Waves i 
plaukų ir galvos padabi 

| Busit pas mus

tęs Beauty Saloj 
® East 185th St.

KEnmore 6655
•. vieta puikiai įrengta ii 

’*i«WtL (35)



RIKOS LIETUVIAI

Lietuvos

KILNIOJI PRIESAIKA

KRAUJO SPAU
DIMAS

Lietuvos

KALNAI GRUDŲ

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tegul Amerikos

Estate

HITLERIO KAIP IR STALL 
NO PAŽADAI VIENODI

Amerikos nuskandinto laivo Robin Moor kapitonas, Meyer 
kurio atvaizdą laiko jo šeimos nariai jų namuose, Baltimore je

labai 
krau-

MIRĖ PIANISTAS 
PADEREWSKIS

ko jiems 
Lietuvos 
negauda- 
varinėjo.

Mich., apie Lie-

sako tą ištyrusieji 
kad nežiūrint kitų 
ir būdų, pagelbėji- 
galvos skaudėjimo 
nuo aukšto kraujo

A. Olis,
J. Žiūrės, 
Vaidyla, II
S. Biežis, 

J. Bačiunas.

Family of Capt. Edward Myers, skipper of the S. S. Robin Moor, 
sunk in the South Atlantic by a German U-boat, viefr his picture at the 
Myers home in Baltimore, Md. The picture was taken befor the rescue of 
the second boatload of survivors, at Cape Tower, Union of South Africa, 
which included Capt. Myers. Shown are, Edward Jr., 16; Marie, 13; Flor
ence, 10; and Mrs. Josephine Myfcrs.

/ FINEST BEACH IN THE WORLD
. ALL SPORTS AND AMUSEMENTS

Danco nightly In Grand Ballroom 
to famous radio bands such as

BENNY GOODMAN, HENRY BUSSE, BEN 
BERNIE, ORRIN TUCKER, and others

On U. S. Route 6, Ohio 2. Rail or busto Sandusky, 
lake steamers to Cedar Point. Ask for folder. 
Cedar Point-on-Lake Erie, Sandusky, Ohio.

Automobiliams ratams gumai ir kitokį reikmenys 
Atdara nuo 7 ryto iki 9 vakare.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Lietuvoj nepri

Soviet Ambassador Constantine 
Oumansky (left) after conference 
with Acting Secretary of State Sum
ner Welles. It was the envoy’s 
first meeting with American officials 
since new war started.

racio- 
viena

Lietuva bus nepri- 
Vyt. Sirvydas,

mu-
vis

Nekurie Amerikos Lietuvių 
kunigėliai, mažai žinodami ko
kia buvo Lietuvos valdžia laike 
Prezidento Smetonos ir kokį 
žemišką rojų ten turėjo kuni
gai pirmiau, dar ir dabar tebe- 
stena kad kunigams buvo blo
gai. Lai jie paskaito šitą:

Ryšium su Vasario 16 minė
jimu Krekenavoje tarp raudo
nųjų ir parapijonų įvyko šiur
pios muštynės, šios muštynės 
buvo labai panašios į musų is
torijoje gerai žinomas Kražių 
skerdynes. Tik raitų kazokų 
vietą užėmė vietiniai žydai ir 
Maskolių okupantai komunis-

Pfeifer’s Beauty Salon
Barber Shop

7028 Superior Ave.
HEnderson 9824 (33)

5 METAI AMŽIAUS 
dešimts penkių ar mažiau, mes 
e jūsų Social Security pašalpos 
gyventi suėjus 65 metams. Mes 
apdraudos nuo užgimimo iki 65 

garantuotos valstijos įstatymais. 
9 Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
ykit ir prisiųskit šį kuponą:

Sovietų Rusijos ambasado
rius Oumansky (kairėje) lan
kėsi pas S. V. Veikiantį Sekre
torių Welles Rusijai pagalbos 
jieškoti. Tai yra jo pirmas at
silankymas pas Amerikos vir
šininkus nuo naujo karo pra
sidėjimo.

(Pastaba: Bolševikams iš 
Lietuvos, išbėgus, šis straips
nis butų lyg pervėlus, bet jis 
vaizduoja tą faktą ką bolševi
kai Lietuvoje darė, ir kaip ne
kurie musų katalikai laike ko- 
monistų okupacijos džiaugėsi 
buk kunigams dabar “geriau” 
negu buvę prie Smetonos val
džios ... .)

Musų Tėvynė Lietuva prieš 
metus pavergta plėšraus kai
myno iš rytų pusės, dabar ta
po paliesta naujų įvykių, iš va
karų siaubiant kitam pavojui. 
Naujos inzavijos proga, Kaune 
paskelbta Lietuvą daugiau ne
priklausoma nuo Rusijos; pa
skelbta taipgi 
džia.

Akivaizdoje 
tuvai Vaduoti

Daktarai aiškina 
mažai žmonių kurie 
jo spaudimą parodo 
apsireiškimo simptomus. Krau
jo spaudimas paprastai patiria
ma kaip nors netikėtai, ar tai 
įsirašant į apdraudą ar atlie
kant bendrą sveikatos patikri
nimą. Sakoma, kad daugeliu 
atvejų daktarai padarytų žmo
gui daugiau gero jeigu nieko 
apie tai ir nesakytų, žmogaus 
sužinojimas kad jis turi aukš
tą kraujo spaudimą suteikia 
jam rūpestį, bet pagelbėti ta
me mažai kas galima.

Vienas simptomas kuris la
bai gerai jaučiamas turinčio 
aukštą kraujo spaudimą yra 
tai galvos skaudėjimas. Šitas 
skaudėjimas yra ypatingos rū
šies. Jis apsireiškia tuo metu 
kai kraujo spaudimas esti že
miausias, tai yra naktį. Žmo
gus tankiai išbunda su galvos 
skaudėjimu ir neramiai pralei
džia naktį iki sulaukia ryto, o 
kai ryto metą pradeda judėti 
galvos skaudėjimas dingsta.

šie galvos skaudėjimai dak
tarus supainiojo iki jie paga
liau susekė įdomių faktų apie 
tai. Viena moteris, kuri pri-

kad
turi
kokius to

laisvės reikalas sun- 
matys. Jei Lietuvos 
Čarneckis, savo lai- 
reikalo telkti įžymes-

Apiplėštą ir nuvargintą žiau
rios bolševikų okupacijos mu
sų senąją tėvynę Lietuvą išti-’ 
ko naujas smugis-karas. Jei 
kas dar buvo neišnaikinta bol
ševikų tai karas ir Vokiečių 
okupacija viską pribaigs, 
vieno vargo į kitą pakliuvo 
su broliai. Vargsta jie 
šaukiasi musų pagalbos.

Tat padėkim jiems ir 
nalesnė pagalba bus jei 
kartą pas mus Amerikos Lie
tuvius atsiras bendra kalba. 
Nesiskaldykim, sudarykim vie
ną bendrą frontą, skelbkime 
kad Lietuvos šalis turi būti vėl 
laisva, kad turi but vėl Lietu
vai atstatyta nepriklausomy
bė, kad Lietuvis pasijustų vėl 
esąs laisvas žmogus.

Karas kada nors baigsis. Lie
tuva taps nepriklausoma vals
tybė. Mes pirmieji turėsime 
jai padėti, darbu ir pinigais.

Daug ko reikės Lietuvos at
statymui, todėl yra būtinas rei
kalas sudaryti vieną milžiniš
ką Lietuvai vaduoti fondą, ne 
kelių tūkstančių, bet kelių šim
tų tūkstančių. dolarių, kuriuos 
suaukotų ne vien tik Lietuviai 
bet ir visa Amerikos visuome
nė. Iki šiol mes tą darbą dir
bom paskirai. Susidarė dauge
lis fondų, kiekvienas savotiš
kai veikia ir veikdami paskirai 
neparodo didelių rezultatų.

Vien tik katalikų federacija 
gali pasigirti kad jos fondas 
turi surinkęs apie $10,000, bet 
ir ta suma negalėtų padengti 
didelio darbo, kuris surištas su 
Lietuvos tremtinių šelpimu ir 
atstatymu visiškos 
nepriklausomybės.

Šiuo laiku Lietuva 
Hitlerio malonei. Bet

s A. Wilkelis
dotuvių Direktorius
SAMUOTOJAS k

HEnderson 9292

šausko sūnūs, Adv. Antanas A. 
Olis.

šių darbų priešakyje dvasi
niu vadu stovi Lietuvos Prezi
dentas, Antanas Smetona, ir 
viena gabiausių Lietuvos mo
terų veikėjų, Jadvyga Tubelie- 
nė. Tokiu budu, Amerikos 
Lietuvių visuomenei patikrinta 
buvimas tarptautinėje politiko
je patyrusių žmonių patarimas 
ir talka. “Aš Amerikon atve
žiau Lietuvos vėliavą”, Prezi
dentas Smetona pasakė, Ame
rikos krantan išlipęs. Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos uždavinis ir 
pareiga bus tą vėliavą sugrą
žinti vėl į laisvą, nepriklauso
mą Lietuvą. Ir Amerikos Lie
tuviai, Amerikonų visuomenės 
vadų ir vyriausybės padedami, 
tą padarys!

Galiaus išrinkta Sąjungos 
Centro Taryba, kurion ineina 
visiems tautininkams priimti
ni asmenys. Nėra Amerikoje 
rimto tautininko kuris bent 
vienam tų asmenų nepasitikė
tų. Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
valdyba turi pilną visuomenės 
pasitikėjimą nuo pat pirmos 
jos pasirodymo dienos!

Vadai darbą pradėjo, ir pra
dėjo rimtai, smarkiai ir ener
gingai. Visuomene, dabar ta
vo laikas! Visur organizuok 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos sky
rius, stokim visi nariais ir tuo
jau pasiųskime savo $2 mokes
tį Sąjungos iždan per sekreto
rių Dr. S. Biežį, Chicagoje.

Antrašas :
Lithuanian National Relief 

Fund
134 North La Salle Street 

Chicago, Ill.
Tikėkime sau, tikėkime Lie

tuvių tautos dvasiai, tikėkime 
musų tautos vadams, tikėkime 
Prezidentui Rooseveltui ir įta
kingiems Amerikonams, ir dir
bkime — 
klausoma!

PERMANENTS
H .95 IH s5.«
Mašina arba be Mašinos

CREME CURL S] D
$7.50 vertės už ’

Daugeliui Lietuvių pažysta
mas paveikslas “Vytauto Prie
saika”, vaizduojąs kryžiuočių 
nudeginamą Kauną ir jaunutį 
kunigaikštį Vytautą, Kęstučio 
ir kariuomenės akyvaizdo^e, 
prisiekiantį Lietuvos Dievams 
kerštą begailestingam priešui.

šis paveikslas mintin ateina 
pasiskaičius J. Valaičio prane
šimą iš Sodus
tuvai Vaduoti Sąjungos įkūri
mą. Senasis pasaulis visuose 
kraštuose dega. Musų Tėvy
nę okupavo nuožmus, begailes- 
tingas priešas, pasiryžęs iš Lie
tuvių tautos ir jos darbų tik 
istorinį atminimą padaryti. Ir 
štai, Bačiuno ūkyje, Tabor Par
moję, susirenka senai trokšton 
ir pageidauton konferencijon 
būrelis tautinės srovės veikė
jų ir padaro darbų, kurie, kaip 
Vytauto priesaika, ateičiai ža
da nuožmiųjų priešų nugalėji
mą ir Lietuvi^ tautos laimėji-

klausė prie tokių ligonių, pa
pasakojo kad ji turėdama gal
vos skaudėjimą naktį pasidėjo 
po galva tris pagalves ir ant 
jų laikant galvą, skaudėjimas 
nevargino. Nuo to sykio kas
nakt tą darant jai galvos skau
dėjimai neužėjo, ir tas gelbėjo 
kitiems.

Taigi, 
gydytojai, 
aplinkybių 
mas nuo 
paeinančio 
spaudimo tėra naudojant dau
giau pagalvių gulant naktį pa
silsiu!.

Duluth-Superior grudų ele
vatoriai, iš kurių grudai imami 
ir gabenami Didžiųjų Ežerų 
laivais, per metą perleidžia po 
apie du šimtu milijonų bušelių 
grudų. Tų grudų užtektų pa
dalinti po penkis svarus kiek
vienam ant visos žemės skritu
lio gyvenančiam žmogui.

Supilti į gelžkelių vagonus 
jie užimtų 1,010 mylių ilgio. 
Reikėtų 800 laivų po 580 pėdų 
ilgio supylimui tų grudų į lai
vus.

Tiems grūdams užauginti 
reikalinga virš 10 milijonų ak
ru žemės.

viliugingoms užma-

s Furniture Co- 
lų Krautuvė 

Rekordai gaunami čia
ENdicottUJti 

JURGIS ARBUCRAS 
, Vedėju
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1ACEVIČIUS Antanu pus- I 
amžis, mirė Birž, 2, Chica- K 
goję. — Betygalos p., Alek- I 

naičių k. Amerikoj išgyve- I 

no 33 metus.
' AVIS Juozas, 68 metų, mirė I 

Birželio 1, Chicagoje.
ABAŠEVIČIENĖ Katrė, mirė Į 

Birž. 1, Pittsburgh, Pa.
^AUGIUS Kazys, 68 m., mirė I 

Birž. 2, Chicagoje. — šiaii- g 
lių ap., Radviliškio p., Naru-I 
šaičių k. Amerikoje išgy-1 

veno 35 m.
KRAL1KAS Vincas, 56 m., mi- I 

rė Geg. 10, Nanticoke, Pi I
GUDAUSKAS Tarnas, 67 n, I 

mirė Kovo 22, Westville, 1 ■ 
PAULIUKAITIS Juozas, 77 n I 

mirė Bal. 13, Seattle, Wash. B 

JAKUBONIS Martinas, mirti 
Birželio mėn., Mahanoy G-l 

ty, Pa.
ŠAMIS Andrius, mirė Birželi1 

m., Pottsville, Pa. *
NEMORAS Alekas, mirė Gą.| 

mėn., Waterbury, Conn.
TAMULAITIS Vincas, 62 m, I 

mirė Geg. 27, So. Boston, I 

Mass. — žem. Panemunės įl| 
Amerikoj išgyveno 35 m. I 

NEMEIKŠTIS Alekas, mirė 311 

Geg., Cambridge, Mass.
GELA Mylokas, 58 m., mirti 

Birželio 2, Brooklyn, N. Y. I

VAUSKEVIČ1ENĖ Marė, mirt 
Birž. 1, Brooklyn, N. Y.

VAINAUSKIENĖ Elena, d 

m., mirė Birž. 1, Bronx, N.Y. I 
BRAČIULIS Juozas, 43 meiJ 

mirė Geg. 18, Detroit, Mich.
URBONAS Jurgis, 19 m., mi

rė Birž. m., Gilberton, Pi 
JOTKUČ1ONIS B., 17 m., mirt

Birželio m., Gilberton, Pi 
PETRAUSKAS Juozas, mirė

Geg. 27, Union City, Com

vadovau- 
finansis- 

Mackevi- 
yra matyti 

sušelptus—Lietuvos tremtinius 
ir atstatytą 
JįlatMeąiybę.

Neužilgo 
menė išgirs 
fondo tikslus 
bus. Todėl mes Lietuviai rem
kime tą fondą, nes gausingomis 
aukomis remia ši fondą ir kar
tu Lietuvos vadavimo darbą 
geroji Amerikos visuomenė. 
X Adv. A. A. Olis.

šio įvykio, Lie- 
Sąjunga, per sa

vo Centro valdybą, šiuomi pa
reiškia savo nusistatymą:

1. Mes nesutiksime skaity
ti Lietuvą faktiškai nepriklau
soma ir jos valdžią neskaitysi
me teisėta, jeigu ji sukurta, ir 
Lietuvos valstybė paskelbta 
nepriklausoma, tik svetimos 
propagandos arba net ir prie
vartos sumetimais, kas galėtų 
suteikti Lietuvai tik daugiau 
nelaimių.

2. Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą mės visais gali
mais budais remsime, ir Lie
tuvos valdžiai (kuri bus pilnai 
nepriklausoma nuo bent kokios

Tą dieną Krekenavos bažny
čion įsiveržė žydų ir maskolių 
gauja, išvaikė susirinkusius 
žmones ir paėmė kleboniją. At
sigavę parapijonys vėl puolė 
kleboniją ir iš ten išvarė žy
dus kartu su raudonąja milici
ja. Krekenaviečiai saugojo kle
boniją visą savaitę. Pagaliau 
atvykęs sustiprintas raudono
sios milicijos būrys' riaušes li
kvidavo. Daug dalyvių kurie 
dalyvavo bažnyčios ir kleboni
jos gynime, yra suimti. Apie 
jų likimą kaip ir apie kitus su
imtuosius nieko nežino.

Taip pat gauta žinių kad vi
si Šiaulių kunigai po Vasario 
16 įvykių buvo suimti, bet vė
liau vėl buvo paleisti su sąly
ga kad be GPU žinios niekur 
iš Šiaulių neišvyks.

Ylakių bažnyčia del įvykių 
Vasario 16 proga visiškai už
daryta.

Patirta kad Kun. Bikinas, 
Raudondvario klebonas, nese
nai suimtas ir išvežtas nežinia 
kur. Taip pat suimtas Kun. 
Byla, Lygumų (Šiaulių apsk.) 
klebonas. ~

Visur kunigai iš klebonijų 
išmetami, kurie dar neareštuo
ti. Trumpu laiku visoje Lietu
voje bažnyčios bus visai užda
rinėjamos, paverčiamos į ko
munistų klubnamius. Kunigų 
žemės atimamos, apdedamos 
dideliais mokesčiais, kad ne
galėdami išsimokėti paleistų 
jas valdžiai.

Kaune nebaigtą statyti Pri
sikėlimo bažnyčią komunistai 
apžiurėjo ir kalbama kad rau
donieji okupantai tą bažnyčią 
pavers krutamu paveikslų te
atru.

First on President Roosevelt’s schedule after a busy week-end at his 
family home in Hyde Park, N. Y., was his meeting with legislative 
leaders, the "Big Four” of congress. L. to R., Majority Leader John 
McCormack, Speaker Sam Rayburn, Vice President Henry Wallace and 
Sen. Walter F. George, chairman senate foreign relations committee.

Prezidentas Roosevelt po paviešėjimo savo namuose Hyde 
Park, N. Y., pirmiausia pasimatė su “keturiais didžiaisiais” Kon
greso nariais, į Washingtona sugryžęs. Iš kairės dešinėn, Di
dumos Vadas John McCormack, Kalbėtojas Sam Rayburn, Vice 
Prezidentas Henry Wallace ir Sen. Walter F. George, pirminin
kas senato užsienių santikių komiteto.

•SUV. VALSTIJOSE kas 11 
sekundų gema vietas kufc 
Kas 23 sekundos miršta p 
vieną žmogų (čia Įskaitom: 
sokios mirtys: kūdikių, ,si» 
gūsių, ir nelaimingi žuvimai']

AR KUNIGAMS LIETUVOJE VIS DAR 
GERIAU NEGU BUVO PRIE 

SMETONOS?

Nuo vidurinės srovės žmonių 
ir veikėjų kolonijose ši konfe
rencija nuėmė troškų slogutį, 
nuo 1926 metų atėmusį tos 
srovės energingą iniciatyvą 
tautos darbams. Sužibo it fe
nikso paukštis iš berusenančių 
pelenų, skaisti tautinės vieny
bės šviesa — žaibas, visus ma
lonia nuostaba nutrenkęs. Su
kurta Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga. Jos nariu gali tapti kiek
vienas Amerikos Lietuvis pa
daręs pareiškimą ir pasižadė
jęs kas metą mokėti po $2V Lie
tuvos laisvės reikalams. To
kiu budu, pradėta vykdyti Pre
zidento Roosevelto Lietuvos 
Prezidentui Smetonai pareikš
tas noras
Lietuviai pradeda organizuotis 
kovoti už Lietuvos laisvę.

Be Sąjungos, įkurta fondas, 
kurio priešakyje atsistoja vie
ni įžymiausių Amerikos žmo
nių: Willkie, Dawes, Illionis 
gubernatorius. Tokiu budu vy
kdoma kitas visiems sąmonin
giems tautininkams senai su
prastas ir jaustas reikalas — 
traukti į Lietuvos Draugų or
ganizaciją įtakingesnius Ame
rikonus, nes be stiprios Ameri
kos visuomenės vadų paramos 
Lietuvos 
kų kelią 
Atstovas 
ku, matė 
nius Amerikonus į Baltic Ame
rican Lietuvos draugų organi
zaciją, reikalas būtinesnis da
bar, kada Lietuva bandoma pa
laidoti Sovietijos žiotyse.

Ne tik įkurta fondas, bet 
tuojau, žaibo greitumu ir di
deliu patriotizmo pakilimu, su
dėta arti $2,500 aukų. Stam
biausią auką davė Detroito vei
kėjas, vaistininkas J. J. Smai
lis ($500), tokiu budu Detroito 
kolonijai suteikdamas didelės 
garbės. Be to, kitų fondų va
dai veik prisiekė dirbti kad vi
si fondai susilietų su šiuo fon
du. Daug gražaus paruošiamo 
darbo čia įdėjo jaunas senos 
Lietuvos leidėjo, Antano 01-

New Yorke, Birželio 29 d., 
mirė Ignacas Paderewski, žy
mus pasaulinis pianistas, Len
kas, sulaukęs 80 m. amžiaus.

Kurilowka,Lenkijoj. Jaunas 
būdamas pradėjo pasižymėti 
muzikoje. Amerikoj pragarsė
jo nuo 1891 metų, kada čia at
vyko koncertuoti.

Po pasaulinio karo, 1919 m. 
jis buvo išrinktas Lenkijos 
prezidentu, bet tą pat metą pa
sitraukė, del Lenkų neramumų. 
Tuo laiku jis prisidėjo prie nei
gimo Lietuvių ir Lietuvos, nau
dodamasis savo garsumu: jis 
tikrino kad tokių žmonių kaip 
Lietuviai visai nėra, yra tiktai 
“nenuoramos”, nuo Lenkų at
simetėliai, kurie turi būti pri
jungti prie Lenkijos.

pakliuvo 
gerai ži

nome kad Hitlerio pažadai vi
sai nesiskiria nuo Stalino paža
dų. Ir vienas ir antras nesi
laiko jokių tarptautinių sutar
čių. Grobia svetimas tautas 
vadovaudamiesi tiktai brutališ- 
ka jiega.

Kas ten šiuo laiku nebūtų, 
Amerikos Lietuviai reikalauja 
visiškos Lietuvos nepriklauso
mybės, kuri nepriklausytų nei 
nuo Hitlerio, nei nuo Stalino.

Todėl neatidėliojant steigia
me vieną bendrą ir galingą 
fondą, pritraukime plačiąją 
Amerikos visuomenę, kuri tik
rai galėtų mus pinigiškai pa
remti. Bet pirm to, mes Lie
tuviai turime parodyti savo 
vieningumą, savo norą ir atsi- 
nešimą šiam darbui. Turime 
parodyti Amerikai kad myli
me savo senąją tėvynę ir no
rim vėl ją matyti nepriklauso
ma ir laiminga.

Organizuojamas ’’LITHUA
NIAN NATIONAL ‘ RELIEF 
FUND” kaip tik nori suvieny
ti šiam darbui visus Lietuvius 
ir kartu pritraukti prie šio 
darbo Amerikos visuomenę. Ir 
reikia pripažinti kad fondui tas 
sekasi, šiam fondui 
ja žinomas Chicagos 
tas Lietuvis Justinas 
čius, kurio norai

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

Lietuviška visuo- 
daugiau apie šio 
ir nuveiktus dar-

Prezidento Smetonos valdžia 
kunigams algas mokėjo, laikė 
juos pagarboje kaipo dvasios 
vadus. Tik viskas 
truko — jie norėjo 
viešpačiais būti, bet 
mi to, savo naravus

Kovo pradžioje bolševikai su
šaukė Tauragės burmistrą ad
vokatą Laikuną, kuris pasta
rais metais vertėsi praktika 
Šiauliuose.

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

Frances Beauty Salon
825 East 185th St.

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

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 IŠS1MOKĖJIMU UŽ KARO DARBUS,

APDRAUDA 
teikti visiems pilnas musų pa- 
aktiškus patarimus reikale vi- 
ince) visai dykai. Todėl pir- 
igniagesius (fire-monus).

1ULI0LIS
avi Lietuviška Real 
ūdos Agentūra 
Cleveland HEnderson 6729 :| 
iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiu*

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

HI-SPEED GASOLINE & OIL

diktatūros) kuo galėdami gel- 
bėsime atsteigti Lietuvos val
stybės gyvenimą, kuomet tik
rai žinosime kad nepriklauso
mybę paskelbė ir valdžią suda
rė tik Lietuvos piliečiai savo 
pastangomis ir laisva valia, be 
svetimos prievartos.

3. Mes visuomet stovėsime 
už demokratijos principus, ir 
skaitysimos tik su liuosa Lie
tuvos piliečių valia, ir jokios 
pagalbos niekad neteiksim dik
tatorių 
čioms.

4. Mes' stovime ir stovėsime 
už Amerikos Suvienytų Valsti
jų ir kitų demokratiškų vals
tybių principus, ginsime demo
kratiją ir griežtai kovosime 
prieš užgrobikus ir tautų pa
vergėjus.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdyba:

Pirmininkas 
Vice Pirm. 
Vice Pirm. 
Sekretorius 
iždininkas.
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809 Society for 
Telefoms: Ofiso MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namu n 
j mane, gausit už pigų ka 

įvairios apdrandos-insurance rei! 
Perku ir parduodu bankines 1 

mortgeėio. Patarnavimas ir ii 
'kites j mane telefonu arba asm

FARMERS POOL
Poultry for all 

CHICKENS, ducks, geesi 
Paranki vieta. Užkviečiame 1 

Cor. Superior and E, 43 St.

I

Dienos Klausimais
Kedakronus—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

ES šiame naujame krizyje — Vokiečių-Sovietų ka
re — stovime su Amerika. Kur stovi musų kailia- 

verČiai komunistėliai? Jų padėtis apgailėtinai juokin
ga. Vieną dieną jie troško visokiais budais sutrukdyti 
Amerikos ginklavimąsi, kad greičiau karas baigtųsi ir 
tuo budu jų ‘ tėvynė” Rusija išliktų neužkliudyta ir svei
ka. ir kartu pavojinga visam pasauliui. Bet kaip tik 
tą jų “tėvynę” užpuolė Stalino kamarotas Hitleris, ir 
musų raudonukai išvertė savo kaili Į kitą pusę. Dabar 
jie rėkia, meldžiasi ir tikisi kad Amerika turi šokti gel
bėt Rusiją, nes kitaip Rusijos neliks Į kelias savaites.

Mes stovime už Laisvą, Nepriklausomą Lietuvą nuo 
Rusų ir Vokiečių ir ko nors kito. Musų komunistai gi 
nieko kito netrokšta, kaip ir iki šiolei, kaip tik matyti 
Lietuvą Sovietų vergijoje.

Hitleris užpuolė ne tiktai Rusiją kaipo valstybę, bet 
komunizmą kaipo pasaulinę santvarką, ir pasiryžęs ją 
išgriauti. Mes busim pilnai patenkinti kuomet bus baig
ta naikinti komunizmas ir jo nešėjai, kurie turi užsimo
jimą pavergti visą pasauli po kūjo ir pjautuvo emblema.

Ar Amerika nori gelbėt Rusiją? Išskyrus raudonu
kus, kiti visi geri Amerikonai daro įvairias išvadas, ir 
pasmerkdami Staliną ir jo veidmainišką politiką, siūle 
rinkti Amerikoje komunistus ir gabenti juos į Rusiją, 
gelbėt tą jų “tėvynę”. Ar atsiras norinčių važiuoti, kaip 
važiavo gelbėt Ispanams loyalistams?

Mes pritariam siuntimui, gabenimui, varymui kiek
vieno komunisto, Lietuvių ir kitų, i Rusiją ją ginti. Pri
tariame kad butų 'konfiskuota visi komunistų turimi 
pinigai ir namai, ir atiduodami Rusijai gelbėti. Tada 
bus tikra komunistų pagalba tai jų “tėvynei”. Kiti joki 
pinigai, skiriami Amerikai ginkluoti, negali būti naudo
jami tiems raudoniems despotams gelbėti.

Musų, Lietuvių, ir musų tėvynės Lietuvos, pozicija 
šio įvykio akivaizdoje dar labiau pagerėjo.

Atsimename, Prez. Roosevelt pasakė kad Amerika 
stos už išlaisvinimą visų mažų, diktatorių pavergtų ša
lių. Lietuvai dabar patekus Vokiečių okupacijon, Ame
rikos pirmiau pareikštas nusistatymas pasidaro aiškes
nis ir galimesnis: Rusijai likus sumuštai, Vokietijai ap
silpusiai, galiaus nazizmą sutriuškinti bus lengviau, ir 
mažoms tautoms laisvės atsiekimas pasidaro tikresnis.

A 4 ŪSŲ sroviniai vadai, ypač laikraščiai, nežino ką ra- 
1VL šyti del įvykių Lietuvoje, ir jau imasi ginčytis del 

-Vokiečių pagalba, laikinai Lie
tuvoje įsteigta. /Tiek turėtų suprasti kad Lietuva pate
ko Vokiečių okupacijon ir jokios kad ir jų leidimu val
džios nebus savistovės: ji bus bejiegė, išskyrus ką tu
rės tam tikras teises savo naminių reikalų tvarkyme, ir 
tai sulyg Vokiečių nurodymų. Todėl, vietoje jau ginčy
tis už valdžią, reikėtų stropiau ir greičiau rūpintis ruoš
ti Amerikos Lietuvius prie to tikrojo momento kada bus 
Lietuva atsteigta nepriklausoma pilnoje prasmėje. •

Tam laikui reikės turėti pinigų Lietuvą gelbėti, nes 
atminkit, ji visai komunistų apvogta, o magaryčioms 
dar pridėta Vokiečių okupacija. Po Rusų rublių, kurie 
sunaikino litus, atėjo Vokiečių markė, kuri sunaikina 
rublius. Visa Lietuva pradės iš penkių pirštų atsistaty
ti. Mes turim būti pasiruošę jos žmonėms teikti viso
kiausią pagalbą, o ne dabar apie jos valdžios sąstatą 
ginčus kelti. Parodykit nors kiek savo suaugusio (žmo
gaus protavimo.

Viskas kas dabar Lietuvoje darosi, yra tik laikina. 
Turim ruoštis ateičiai ir nestatyti sau į kelią jokių berg- 
džių kliūčių.

KAS KĄ RAŠO
Rašo Vyt. Sirvydas.

Nepriėmė ir Bara
Kai kuriems katalikų srovės 

vadams tautininkų energingas 
žygis Bačiuno ūkyje konferen
cijoje bus nemalonus, nors kiti 
nuolatos tautininkams linkėjo 
susiorganizuoti ir tapti tiek su
cementuota kaip katalikai. Bo
stono Darbininke vienas nepa
tenkintųjų katalikų jau barasi. 
Sako, tautininkų Lietuvių Tau
tinio šelpimo Fondo garbės pir
mininku yra Antanas Smetona. 
Bet taip neturėję būti. Smeto
na tuo žygiu, sako, “stoja vado
vauti tautininkams, paneigda
mas visas kitas sroves ir visų 
tautinių srovių sudarytą Ameri
kos Lietuvių Tarybą.”

Deja, dalykai visai kitaip ėjo. 
Ne Smetona Amerikos Lietu
vių Tarybą ir ją sudariusias 
sroves paneigė, bet ALK ir tos 
srovės (išėmus tautininkus) 
paneigė Lietuvos prezidentą. 
Smetonai Amerikon atvykus, 
kur buvo oficialus ALK (arba 
jos tėvo, Lietuvai Gelbėti Tary
bos) atstovai Lietuvos preziden
tą sutikti ir pasveikinti? Jie 
buvo žymus savo nebuvimu. 
Socialistų spauda atvirai ir il
gai šaukė bei įrodinėjo kad 
Smetona jau ne Lietuvos prezi
dentas, o jei ir butų — vis- 
tiek jo nepripažysta. Katalikų 
spauda laikėsi rimčiau, bet pa
tylomis galvojo tą ką ir socia
listai.

Tokiu budu, prezidentui Sme
tonai teko pritarti tik tai sro
vei, kuri tikrai nori partijas

bei- sroves pamiršti ir trokšta 
visus Lietuvius (įimant ir prezi
dentą Smetoną) sušaukti ir pa
naudoti Lietuvos išlaisvinimo 
darbui.

Klausimas aiškus: socialistų 
ir katalikų vadai trokšta Lie
tuvos prezidentą visai Į šalį pa
stumti ir nepanaudoti nei jo 
pozicijos, nei jo žinių, nei jo 
gabumų Lietuvos laisvės dar
bui. Tautinės srovės vadai, 
Lietuvos prezidento vertę tam 
darbui suprasdami (ypatingai 
Amerikoje), taip pat žino kad 
Amerikos Lietuvių visuomenės 
dauguma nėra socialistai ir nė
ra katalikų vadų nustatytos 
politikos sekėjai. Ta daugu
ma tautinė ir nepartinė. Ją pa
likti išimtinai socialistų ir ka
talikų kai kurių vadų smul
kioms užgaidoms, butų politinė 
klaida ir nusižengimas Lietu
vai. Tokiu budu, gerai padary
ta įkuriant Lietuvos Vaduoti 
Sąjungą ir Tautinį šelpimo Fon
dą. Vaduoti Lietuvą privalo 
visi Lietuviai: socialistai, ka
talikai, tautininkai, nepartiniai 
ir — prezidentas Smetona. Kiek
vienas . pagal savo gabumą ir 
stovį, šelpti pabėgėlius Lietu
vius, taip pat, privalo visi Lie
tuvai, ne socialistai, katalikai, 
tautininkai, ar nepartiniai — ir 
reikia šelpti visus Lietuvius pa
bėgėlius, ne vien tik socialistus, 
katalikus, tautininkus, ar ne
partinius.

Jei toks Lietuviškas darbas 
kai kuriems nemalonus, ir 
jiems maloniau dirbti savo sro
vių vaga — tegul dirba. Bet 
kam barti kitus, pasiėmusius 
platesnį kelią?

Klausimas šiek tiek primena 
SLA istorijoje įvykį. Vieną 
(po Devenio piniginio skanda

lo) daugelis net gerų SLA pre
zidento Gegužio draugų ragino 
ir norėjo kad jis iš vadovybės 
pasitrauktų ir užleistų vietą 
kitam. Gegužis griežtai atsi
sakė ir pareiškė statys savo 
kandidatūrą, nes netikėjo esąs 
kuo nors kaltas.

Nariai jį vėl prezidentu ap
rinko: Gegužis buvo “right”.

š

ALPIS M
IŠLAISVINTOJAS

(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.

(Tęsinys iš pereito nr.)
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T IETUVOS Pasiuntinis Washingtone, P. Žadeikis, įtei- 
kė S. V. State Departmentui pareiškimą Rusijos- 

Vokietijos karo ir Lietuves atžvilgiu. Panašų pareiški
mą įteikė Latvijos Pasiuntinis, ir, be abejo, tą padarė 
Estijos Pasiuntinis.

Iš Lietuvos Pasiuntinybės šiomis dienomis gavome 
didoką Anglišką mimeografuotą raštą, 44 kpsl. didumo, 
pavadintą “The Lithuanian Situtaion”, sąryšyje su meti
nėmis sukaktuvėmis nuo Sovietų okupacijos Lietuvoje?

Tas faktų ir padavimų rinkinis, matomai, išsiunti
nėtas ir įvairiems Amerikos valdžios nariams ir visur 
kitur kur tik gali turėti svaros.

Latvijos Pasiuntinybė gana dažnai leidžia savo bu- 
letinus Angliškoje kalboje, kuriuos siuntinėja plačiai 
po Ameriką. Tie buletinai turi savo svarbą.

I IEPOS 4-ta yra Suvienytų Valstijų Nepriklausomy- 
bes paskelbimo diena. Nepriklausomybės Deklara

cija paskelbta Liepos 4, 1776 metais, Philadelphijoje. 
Ta deklaracija užtraukė Suv. Valstijoms karą su Ang
lija, atnešė laimėjimą ir buvo pradžia įsikūrimo didelės 
valstybės, su kuria šiądien pasaulis skaitosi.

•VIENAS penktadalis Suv. Valstijų gyventojų pa
daugėjimo tarp 1920 ir 1930 metų paėjo nuo imigracijos 
iš kitų šalių. Bet, bėgyje praeito dešimtmečio, tarp 1930 
ir 1940 metų, 46,000 daugiau apleido šią šalį negu atva
žiavo. Daug gryžo į Europą apsigyventi.

•MIRČIŲ 1939 metais Suv. Valstijose išpuolė po 
10.6 nuo 1000 gyventojų, kas yra mažiausias nuošimtis 
neeu kada pirmiau buvo šios šalies istorijoje. Gimimų 
išpuolė po 17.3 ant 1000 gyventojų. 1933 metais buvo 
žemiausias gimimų nuošimtis, 16.6. Tai buvo depresi
jos metai.

KARO ŠMĖKLA
(Petro Vaičiūno eilės)

Ten karo juoda šmėkla skrenda, 
Sparnus išskėtusi plačiai.
Ir kruvini šešėliai brenda
Ir raitos vingiais, kaip žalčiai.

Ji musų žemę jau apglobė — 
Paleidus skausmą iš nasrų. 
Piktieji priešai plėših lobį, 
Apšviestą kruvinų gaisrų....

Keliai kuriais ji plevėsuoja, 
Nukloti karžygių jaunų, 
Ir kur tik ji sparnu pamoja, 
Ten rūksta krūvos pelenų....

Pražuvo dainos ir linksmybės, 
Nutilo paukščių klegesys. ( 
Tik vien iš mėlynos aukštybes 
Nulindęs rauda veversys----

Sraunių upelių vandenėlis 
Paplūdęs nekaltų krauju, 
Tik rieda sau vilnis sukėlęs, 
Čiurlendamas balsu nauju....

O žalios pušys ūžia, gaudžia.... 
Matydamos žmonių kančias 
Krūvon jos galvas savo glaudžia 
Ir lieja ašaras karčias....

Senieji ąžuolai didvyriai
Durnas dūmoja sau rimtai
Ir, į žalias pušis pasvirę
Joms kaž ką šlama paslaptai....

Tėvynės praeitį atminę
Svajones audžia jie dailias.... 
Jie mato ten toli Aušrinę — 
Ji nuramins pušis bailias....

Jau daugel amžių jie vis laukia
Ir tikis kad aušra išaus,
Ir debesiai kur dangų niaukia, 
Viršūnių jiems jau nebelaųš....

Na o mergelių dalyvavimas iškilmėse ] 
buvo priežastimi vyrams dar daugiau pa
sistengti pasižymėti, dar labiau rūpintis ■ 
parodyti savo narsumą.

Artėjant rungtynių laikui, didelėje pi
lies aikštėje pradėjo siausti gerai šarvuo
ti raiteliai ir jų patarnautojai. Teisėjais 
ir tvarkdariais buvo pats Kęstutis ir ke
li kiti apielinkės senieji kunigai. Paskir
tose vietose abiem pusėm aikštės buvo su
dėta suolai žiūrėtojams sėdėti. Vienoje 
dalyje buvo paaukštinta vieta su sėdynė
mis garbingiems valdovams, svečiams ir 
teisėjams sėdėti. Moterys, aplink Birutą 
apsupusios, sėdėjo nuošaliau nuo vyrų to
je paaukštintoje dalyje; ten buvo kunigų 
žmonos, jaunos jų dukterys, taip kurių ra
dosi ir Varytė. Vaikai buvo gatavai suli
pę ant pilies sienos ar Į medžius susikorę; 
tarp jų norėjo būti ir Vytautas, tačiau tė
vas laikė jį prie savęs.

• Pasigirsta trimitų garsai. Abiejuose 
ilgos aikštės galuose sulekia ir tvarkiai sa
vo vietose sustoja raiti vyčiai, ilgais jieš
mais, iškeltais į orą.

Jų žirgai trypia, piestu stoja, vos su
valdomi; rodos neštų savo vytį Į jo priešą 
kuogreičiausia ir padėtų jį nugalėti, at
siekti garbę.

Raiteliai paskirstyti kuris su kuo pra
dės kautynes. Visi vyrai traukė šiaudus, 
porų išdalinimui, kad nebūtų kokios klas
tos ar netinkamo suporavimo. Kautynėms 
sutaikyta pora stovėjo priešinguose aikš
tės galuose ir laukė savo eilės.

Alpiui teko Varėnos jaunas kunigas 
Toleikis, petingas vyras, kurio jiega matė
si jo petingame, ne tiek aukštume.

Kiekvienas tų padalintų pusių narsuo
lis, ilgiausia išsilaikęs nenuverstas nuo ar
klio turėjo toliau vėl stoti prieš kitą lai
mėtoją, iki tol kol pabaigoje liks jau tik 
vienas prieš vieną — kautis už galutiną ir 
aukščiausią atsižymėjimą.

Skardus trimito garsas — ir pirmuti
nė pora, du vyrai iš priešingų aikštė? ga
lu, lekia raiti vienas i kita. Jiešmai misi- 
leidžia žemyn, taikomi į priešininką, ir 
nuo arklio virsta Gužas iš Airiogalos, lai
mėtoju lieka Sartis, Alytaus jaunuolis.

Po to kita pora: Šernas iš Kauno nuga
li Kybarą iš Vilniaus. Varytės brolis Ud
rys nuverčia Marmą iš Krėvos.

Seka Alpis prieš Toleikį iš Varėnos. 
Nors Alpis ne Lietuvoje augęs, bet į nar
sumą linkęs, kiek neįsiauklėjęs tai prisi
žiūrėjęs ir prisigėręs gabumo matydamas 
'Europos riterių kautynes Marienburge, 
per keletą mėnesių Trakuose pasilavinęs, 
gavęs geriausi Kęstučio žirgą ir paties ku
nigaikščio pamokintas, dabar Vytauto pa
ragintas nepasiduoti, apginti Trakų pilies 
garbę, su pasitikėjimu stojo į kovą, ir To
leikis virto nuo gerai pataikyto Alpio smū
gio.

Dar kelios poros atliko savo kautynes, 
ir iš šešiolikos vyrų liko tik astuoni laimė
tojai.

Iš tų astuonių, vėl suporavus, Alpiui 
dabar teko Šernas, ir jiedu sudarė labai 
įdomią kąutynę, kurioje pirmu susilėkimu 
Alpis, vos nenuverstas nuo arklio, gabiai 
išsilaikęs, antru susilėkimu taip gerai pa
taikė savo priešui kad jis su arkliu atbu
las nuvirto, arklys atsisėdo, o šokdamas 
atgal ant kojų nutrenkė savo jojiką į dul
kėtą aikštę.

Išliko jau tik keturi vyrai, arba dvi 
poros. Sartis, kuris buvo vėl laimėjęs 
prieš Rastį nuo Punios, dabar teko Alpiui, 
o Udrys pastatytas prieš Švarna iš Ker
navės, atkaklų vytų, kuris su keletu kitų 
narsuolių iki šiolei ėjo nugalėtoju. Jis bu
vo laimėtojas pereito meto rungtynių.

Šitaip rungtynėms virstant, jos darė
si įdomesnės, ir narsuolių draugų tarpe 
susirūpinimas labiau įsitempė.

Štai abiejuose aikštės galuose pakyla 
dulkės — lekia vienas į kitą Alpis ir Sar
tis. Abu labai atsargus, gerai taiko jieš
mais — bet Alpio įnagis taikingesnis — 
nelaimingas Sartis virsta, išmeta savo jie
šmą ir nukrinta nuo arklio.

Vėl trimitas — ir matome aikštės vi
duryje susiremia Udrys su Švarna. Vie
nas iš jų liks Alpio priešininkas. Kuris?

— Valio! Švarna! Švarna ir vėl lai
mi! — suriko minia, jau iš pirmesnių me
tų pažinus Švarnos narsumą, kuris aki
mirkoje, smarkiame įsibėgime nubloškė_ 
Varytės brolį nuo arklio.

Po šio įvykio labiausia nusiminus šių 
rungtynių tėmytoja buvo Varytė, del dvie
jų priežasčių: pažemintas ir nugalėtas jos 
brolis, o tas pats narsus vytis iš Kernavės 
vėl lieka laimėtojas ir tampa neišvengia
mas priešas jos pamylėtam Alpiui....

Nedrąsi liko ir Biruta, pamačius Švar- 
ną laimėtoju; susirūpino Kęstutis ir jo pi
lies vyrai. Tik Vytautas su kitais vaikais 
drąsiai šaukė kad laimės Alpis.

Po atitinkamo posilsiui laikotarpio, 
trimitas davė gandą abiem likusiems vy
rams stoti į savo vietas. Alpio ir Švarnos 
antrininkai apžiurėjo abiejų šarvus ir jieš- 
mus, suvaržė balnų diržus labiau ir tvir
čiau, ir gatavai stovėjo po vyrą su kitais 
jiešmais, paduoti jeigu kurio jiešmas lūž
tų arba butų išmuštas iš rankos.

Žiūrėtojuose tyluma, lyg visi butų su
akmenėję. Visi įtempti, visi nori kad lai
mėtų Alpis, bet žino narsumą švarnos. Jo 
gi palydovai ir šeimos nariai įsitikinę kad 
jis turi vėl laimėti.

Jų žirgai trypia, žvengia, žemę kano
pom kerta. Visi laukia to buriamo trimito 
garso — dviem narsuoliams leisti į kau- 
tynę.

Trimitas — ir štai du vyrai kaip du 
perkūnai šauna vienas linkui kito. Žemė 
dunda, dulkės debesiais keliasi į orą ten 
kur arklių kojos žemę mindo.

Kažin kodėl, švarna paleido savo žir
gą kiek tolėliau į šalį, taip kad jiešmais 
vienas kitą pataikyt buvo pertoli, ir abu 
praūžė pro šalį, lyg apvildami žiūrėtojus, 
bet ir pradžiugindami, nes abudu jojikai 
pasiliko nepaliesti ir atsidūrė priešinguo
se aikštės galuose.

Iš kito galo vėl lekiant į vienas kitą, 
Švarna savo jiešmu nuspaudė Alpio jieš
mą žemyn, taip kad tas susmigo į žemę, ir 
jeigu butų nenulužęs, Alpis pats save bu
tų nuvertęs nuo arklio. Jam greituoju pa
duota kitas jiešmas, ir Alpis vėl stojo į ko
vą. Švarna savo puolimą to naujo Trakų 
atėjūno varė įvairiais gudravimais ir net 
klastomis, norėdamas išeiti laimėtoju.

Trečiu įsilėkimu, Alpis gindamas sa
vo jiešmą kad vėl nebūtų numuštas į že
mę, iš apačios smarkiai smogė į Švarnos 
nusileidžiantį jiešmą ir tas iš rankos išlė
kęs, kelis kartus apsisukęs ore krito ant 
žemės netoli žiūrėtojų suolų. Antrininkas 
skubiai padavė jam kitą jiešmą.

— Alpi, nepasiduok! — drąsino Vy
tautas, ir su juo šaukė kiti vaikai.

Ketvirtu susilėkimu, švarnos jiešmas 
praėjo Alpiui po pažastimi ir abudu ark
liai susilėkė taip arti kad pasturgaliais su
simušę vos nesuklupo abudu. Alpis neno
rėdamas užgauti švarnos arklio savo jieš
mą paleido nukristi ant žemės.

Tokia ilga kautynė galima tik tarp 
gabiausių vyčių, kurie moka apsisaugoti 
nuo savo priešo klastų ir smūgių. Švar
na buvo užsispyręs parnešti pergalę ir gar
bę Kernavei. Ęet jis sutiko sau lygų nar
suolį, kuris nesiryžo pažeminti Trakų ir 
suvilti pasitikėjimą kokį jame turėjo Kęs
tutis.

Varytė ir kitos mergelės ir net seny
vos moterys’ šių kautynių metu sėdėjo pa
stirusios. Varytė buvo pabalus, jos ran
kos sugniaužtos ir atšalusios. Bet ji aiš
kiai matė kaip laikas nuo laiko pro šalį 
pralėkdamas Alpis į ją giliai pažvelgdavo. 
Nors jo galva ir veidas buvo apdengta 
tvirtu plieno kalpoku, tačiau pro matymo 
plyšį jis galėjo gerai ir drąsiai į ją pažvel
gti, o matydamas ją įtemptai sekančią jo 
judesius, įgavo padrąsinimo neužsileisti, 
laimėti.
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Prosymas ir Valymas 
VISOKS RŪBŲ VALYMAS 

Visas darbas garantuotas, 
himm ir pristatom į namus

1283 East 74th Street
Alt Leinmnas, Savininkas 

HEnderson 7822
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Device to give infantrymen an 
idea of the way to fight dive bomb
ing. Model plane is hoisted to top 
of pole, where it is automatically 
released to swoop down on a wire
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George J. Matowitz 
Chief of Police.

Liepos mėnuo sulyg rekor
dų praeitų kelių metų, yra pats 
pavojingiausias mėnuo. To mė
nesio bėgiu apie vienas iš kož- 
nų 150 asmenų sužeidžiamas 
'elaiminguose įvykiuose. Kas 
dvylika dienų tą mėnesį žūsta 
po tiek Amerikos žmonių ne
laimėse kiek užmušta išviso 
Amerikos Revoliuciniam kare. 
Pereitą metą virš 9,000 asme
nų užmušta ir 900,000 sužeis
ta visokių rūšių nelaimėse tą 
mėnesį.

Liepos 4-tos apvaikščiojimas 
prideda didžiausią skaičių prie 
žuvimų. Kiekvieną metą pen
ktą Liepos, po tos šventės, pa
sirodo sąrašas aukų nereika
lingų nelaimių.

Liepos mėnuo taipgi pažymi 
pradžią tikro atostogų sezono. 
Trafikas žymiai patirštėja ir 
atostogaujantieji paprastai va
žiuoja daug greičiau, norėdami 
toli nukeliauti, mažai pamąsty- 
dami apie saugumą. Kuomet 
važiuojat kelionėn išvažiuokit 
anksčiau, keliaukit lėčiau ię at
siminkit apsisaugojimą net ir 
pėksčia einant.

nes jų 
Kurie 

darbų, 
bus 
yra 
bie- 
nes
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Mayor LaGuardia of New York city (right), national director of 
civilian defense, is shown giving New York city police officials 
their final instructions for the registration of G3,000 air raid wardens. 
Registrations were held in all police stations under police supervision— 
the first activity of its kind in America.

Nev/ Yorko mayoras La Guardia (dešinėje), civilinės 
sadgos direktorius, duoda New Yorko policijos viršininkams 
strukeijas suregistravimui 63,000 oro užpuolimo tėmytojų. 
pirmas toks žygis Amerikoje.

Telefono Pionierių 
Viršininkai

it išmokėjo arba kreditavo
l ’ne

daugiau negu

prieš staigius bombanešių už
puolimus. Bandymai daromi 
prie Halifax, N. S.'

'at šiuomi visi Lietuviai 
atsiminti kad 

depozitai yraętuvių Banke
Ilgus taip kaip ir bent banke 
[vienytose Valstijose, turint; 
Įįderalės Valdžios apdraudą 
I $5000.

j Taip pat Direktorių Taryba 
fa nutarus kad Taupinimas 
deposits) padėtas pirm 10-tos 
[Ienos Liepos, nuošimčiai bus 
kaitoma nuo 1 Liepos, 1941. 
’at nepamirškit tą padaryta 
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Trimitas — ir štai du vyrai bif šiuomi tarpu Lietuvių Ban
anai šauna vienas linkui kito. Ž 
la, dulkės debesiais keliasi į oą 
arklių kojos žemę mindo.
Kažin kodėl, švarna paleido sau 
dek tolėliau Į šalį, taip kad pš 
as kitą pataikyt buvo pertoji 
iže pro šalį, lyg apvildami žii^ 
ir pradžiugindami, nes abudu jį 
liko nepaliesti ir atsidūrė priešu 
.i'kštės galuose.
Iš kito galo vėl lekiant Į vienas i 
i-na savo jiešmu nuspaudė Alpioj 
žemyn, taip kad tas susmigo j ža 
u butų nenulužęs, Alpis patssart|_ GERA VAISTINE 

rtikit čia Stomach Caps, gydo 
riemens, prarugusio skilvio

• OHIO valstijai reikia pa
dėti 25 milijonus dolarių į ke
lių darbus kad šios valstijos 
militariški keliai butų pritai
kyti nustatytam reikalavimui. 

. pasakė Kapt. Thornborough, iš 
1 Fort Hayes. Ohio valstija tu
ri 18,565 vieškelių, iš kurių 
1,300 mylios nustatyta kaipo 
militariški keliai del jų strate
ginių pozicijų. Iš tų 1,300 my
lių kelių, 898 mylios yra že
miau nustatyto standarto plo
čiu, stiprumu ir tiltų gerumu.

®ORO trafikas žymiai didė
ja. Per Birželio mėnesį pasa- 
žierių orlaiviais per Clevelando 
stotį pravežta 39,879. šymet 
bus apie 300,000 tokių pasažie- 
rių, kuomet pernai ištisą metą 
buvo 163,465.

SUPERIOR- 
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave.

Cafe & Restaurant
LIQUOR WINE BEER

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

is turi daug reikalaujančių 
įskolų ant namų, ir nori pa- 
Bkti MILIJONĄ DOLARIŲ 
ivo turto.

e Lithuanian Savings1
and Loan Ass’n
6712 Superior Ave.

DR. PAUL WELSH
Kuris 1940 m. buvo kandidatas į 

State Senatą, atidarė naują- ofisą 
423 Citizens Bldg., 850 Euclid Ave.

Dr. Welsh, Jugoslavas (Kroatas), 
yra gerai žinomas ateivių tarpe. Jis 
seniau turėjo savo ligoninę Cleve- 
lande ir turėjo ryšius su dauguma 
didelių vietos ligoninių per 15 me
tų. Jisai atsiekė gerų pasekmių gy
dyme nervų ir proto ligų, kepenų 
ir inkstų, reumatizmo, kraujo spau
dimo ir senų žaizdų. Naudoja van
dens gydymą kaip ir visus kitokius 
moderniškus ligoninių metodus.

Dr. Welsh dabar turi savo ofisą 
miesto centre, kur gali visiems ge
rai pasitarnauti.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

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

ALUS
UŽKANDŽIAI

DEGTINĖ

uvertęs nuo arklio. Jam greituojiL
:a kitas jiešmas, ir Alpis vėl stiji į"°kitŲ nc|_mln,u p„eina„čjŲ „„„ 
Svarna savo puolimą to naujo u burių netvarkos.

tino varė Įvairiais gudravimais iri ss, turim puikiausių muilų, ciga- 
tomis, norėdamas išeiti laimėtoji 
Trečiu Įsilėkimu, Alpis gindami' 
[iešmą kad vėl nebūtų numuštas j 
iš apačios smarkiai smogė į Šuo

TIRES TAISYMAS
Mielus _ _ Gasolinas

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Vcrbyla ir A. Čiutelė
savininkai.

Darom recep-

ų, ir saldžių gėrimų. Musų skil
to vaistai parsiduoda po $1, vi
sa dėžė ir 28 caps. (31)

I REMY DRUG CO.
leidžianti jiešma ir tas iš rank! v 7408 Wade Park Ave. _ 

*■ M u iKnmnnc Arldicnn ( nūn anri.

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

8125 Hough Avenue

Labai susirgo Veronika Ru
dienė. Jai ligoninėje padary
ta operacija. Ji randasi Peop
les ligoninėje. Linkėtina grei
tai pasveikti.

Gumų ir kitos dirbtuvės dir
ba gerai, net su viršlaikiu ir 
šventadieniais. Paprastas dar
bininkas dabar į savaitę uždir
ba po $65 ir daugiau. Dabar 
darbininkams tikra Amerika.

Visi jaunuoliai vaikinai ir 
merginos kurie netingi tapo 
pašaukti į darbus.

Nelaimė tik seniems, 
jau darban nepriima, 
dirbo prie viešų WPA 
tų daugybė nuo Liepos
paleisti iš darbo. Jie labai 
susirūpinę. Nedirbančiam 
dnam blogas yra būvis, 
visokios reikmenys brangios.

Kur buvo miesto prasikaltė
liams namai, kuriuos miestas 
nuomavo iš privatinių savinin
kų, dabar kompanija tuos pa
status nupirko ir ten bus dir
bama karo reikmenys. Mies
tas susirūpino kur dės prasi
kaltėlius. Naują kalėjimą sta
tyti neturi pinigų.

Veronika Apšega iš Cleve
lando lankėsi pas savo pussese
rę Magdę ir jos vyrą Tarną 
Martuševičius.

Mokytojas Vincas Darulis, 
kuris tarnauja Amerikas ar
mijoje, buvo atvykęs palankyti 
savo tėvus ir draugus. Pavie
šėjęs savaitę laiko' gryžo.

Kalnas.

Mirtys nuo Plaučių Už
degimo Sumažėjo

Šių metų pirmą pusmetį 
mažėjo mirtys nuo plaučių
degimo, kaip skelbia sveikatos 
komisijonierius.

Per šešis mėnesius buvo 981

su-
UŽ-

HIPPODROME

The Bride Came COD.
I James Cagney ir Bette Davis su
poruoti naujame veikale, “The Bride 
Came C.O.D.”, kuris pradedama ro
dyti Hippodrome Theatre Liepos 4. 
Tai yra linksma, ypatinga komedija 
kuri visiems patiks.

Bette Davis vaidina išdykusią 
tuolę merginą, kuri pasiryžta 
bėti nuo tėvų ir apsivesti. Jie 
sisamdo lakūną, James Cagney,
rį paperka jos tėvas, kad parvežtų 
ją atgal neištekėjusią. Pagaliau da
lykas baigiasi taip kad Cagney gau
na užmokėti ir laimi sau merginą.

Taisymas —

ap- 
in- 
Tai

sirgimų, mirė 303. Tuo pat 
pusmečiu pernai buvo 606 su
sirgimai ir 311 mirčių. Plau
čių uždegimas pagydoma dau
giau naudojant naujesnių for
mų serums ir chemotherapiją.

rikas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

ZALAR’S ACCORDIONS 
5256 Superior Avenue 

Telefonas HEnderson 9494

Didžiausias pasirinkimas geros rūšies 
AKORDIONŲ — Naujų ir Naudotų K 

kiekvienas yra tikras bargenas, duodama

Balsų Sutaikymas visokiu išdirbinių Akordionų.

tur
ps- 
pa- 
ku- SVEIKATA

A- O. C/.
Wfii-TrfOUM. 8W3£K

Harold J. Barber, vice preziden
tas The Ohio Bell Telephone Com
pany čionai, tapo išrinktas pirmi
ninku N. C. Kingsbury Chapter, Te
lephone Pioneers of America, meti
niame viršininkų susirinkime Cle- 
velade.

Frederick D. Walthour, Ohio Bell i 
išlaukęs įstaigų inžinierius, išrink
tas vice pirmininku Clevelando ta
rybos. N. C. Kingsbury Chapter, 
su 1,975 nariais, apima visą Ohio 
išskiriant teritoriją kurią aptarnau
ja Cincinnati and Suburban Bell 
Telephone Company pietvakarinėje 
valstijos dalyje.

Mr. Barber ėjo vice prezidento 
pareigas nacionalės Pioneer organi
zacijos, kuri turi virš 50,000 narių 
Suv. Valstijose is Kanadoje.

Jisai pradėjo darbuotis prie 
Telephone Co. Pennsylvanijoje 
metais. Trumpam laikui buvo 
traukęs *iš telefonų darbų ir 
dirbti prie Baldwin Locomotive 
Works, bet 1910 m. vėl sugryžo į 
telefono darbus prie American Tele
phone and Telegraph Company Phi- 
ladelphijoje.

Tarnavęs Philadelphijoje, Balti- 
morėje. ir kituose rytiniuose mies
tuose jis atvyko į Clevelandą 1918 
metais ir dirbo Long Lines divizi
jos- trafiko viršininku. 1919 metais 
persikėlė į Cincinnati, iš kur gryžo 
į Clevelandą 1937 m.

Mr. Walthour stojo j telefono biz
nį kaipo studentas inžinierius prie 
New York Telephone Company 190G 
metais. Per porą metų nuo 1920 
buvo pasitraukęs iš to biznio, bet 
sugryžo 1922 metais, į inžinierių 
štabą Clevelande. 1923 m. buvo pa
skirtas darbų inžinierius, o 1933 m. 
tapo išlaukiu įstaigų inžinierium 
šios kompanijos šiaurrytinės srities.

Mr. Barber gyvena 3937 Broxton , 
Rd., o Mr. Walthour 15000 Terrace 
Rd. i'll

>1 n'

HI-SPEED SERVICE ifl 
STATION

Tires
Lubrication

F. Stopar
East 185th

Bell 
1904 
pasi
stojo

Batteries 
Wash

Street-

Naujoje Lietuvių Parapijoje
IVanhoe 9673 (35)

kelis kartus apsisukęs ore krito 
ės netoli žiūrėtojų suolų. Antri® 
oiai padavė jam kitą jiešmą.
— Alpi, nepasiduok! — drąsai 
;as, ir su juo šaukė kiti vaikai 
Ketvirtu susilėkimu, švarnos j$ 

ėjo Alpiui po pažastimi ir abudu 
susilėkė taip arti kad pasturgaliai 
ušę vos nesuklupd abudu. Alpis i 
amas užgauti švarnos arklio savo) 
paleido nukristi ant žemės. 
Tokia ilga kautynė galima tik' 

iausių vyčių, kurie moka apsis? 
' savo priešo klastų ir smūgių. Š 
buvo užsispyręs parnešti pergalęir 
Kernavei. Ęet jis sutiko sau lygu5 
Ii, kuris nesiryžo pažeminti Tnb 
ilti pasitikėjimą kokį jame turėjot 
LS.
Varytė ir kitos mergelės ir HM 
moterys’ šių kautynių metu sėdėri 

■tįsios. Varytė buvo pabalus, j® 
j sugniaužtos ir atšalusios. Bet į 
i matė kaip laikas nuo laiko pu 
įlėkdamas Alpis Į ją giliai pažvelgi 
rs jo galva ir veidas buvo ap» 
rtu plieno kalpoku, tačiau pro 
ši jis galėjo gerai ir drąsiai i j? [4 
, o matydamas ją Įtemptai sekant 
lesius, Įgavo padrąsinimo neuMJ 
mėti. X

Kampas Addison, Cleveland, O.

DRY CLEANING
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau *
Sulyg naujausios mados 

e

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas.
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street
Ant. Laimonas, Savininkas 

HEnderson 7822

(Bus daugiau)

Kaina su prisiuntimu
; • '. > ■

Reikalaukit “Dirvoje"

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE

Deal 
with e c K

Fleet-Wing Station 
1463 E. 71st ir Dellenbaugh 

EARL DECK 
Independent Dealer 

Golden Motor Gas —Motor Oil 
Ethyl Motor Gas 

Tires and Accessories

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street

(Kampas Crurib Avė.)

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

SPINET PIANO
Puikus SPINET PIANO tik per
imtas atgal, kai naupjas, geros 
rūšies, puikus balsas, parsiduos už 
mažą likusį balansą. Lengvas iš- 
simokėjimas. Kreipkitės tuojau 

(36)

Namai Pardavimui
$9500.00-t-Krautuvė 25x20; didelis 

lotas; alėja; 17 gerų kambarių; 
.5 kamb. ir maudynė gyvenimui; 
\10 kamb. pilnai įrengta ir gyvena 
pavieniai vyrai; 2 maudynes; 3 
vietos valgiui gaminti. Neša $160 
į menesį ineigų. Pridėsiu 38 metų 
išauklėtą biznį dykaf. Priežastis 
pardavimo senatvė ir nesveikata. 
Gera vieta saliunui arba nakti
niam klubui. (29)

$295.00—193- Ford “85” Coupe, ge
rame stovyje. Vertas $400.00 

$40.00—Gas Pečius, geriausioje pa
dėtyje, kainuoja $200. Skubėkit. 

$5700.00 4 miegkambarių pavienis;
ąžuolo grindys, garažiai; $26Q0; 
morgeeius gali palikti; balansas 
sumokėt cash. St. Clair E. 117 st. 

$3000.00—Geras pavienis namas, 8
kamb., maudynė, East 67 st. arti 
St. Clair.

$1200.00—-Geras pavienis, 8 kamb., 
furnasas, maudynė, sleito stogas, 
garažius. Superior 70 st.

McKENNA
1383 East 55th Street 

HE. 5282 MU. 4285

GERA IŠŽIŪRA
PATOGUMAS

Reikalauja KARSTO
Vandens

Iš apačios degantis G ASO automatiš-

kas vandens šildytojas suteikia jums

tą visada ir kada tik reikia, ir tik už

jei

1001

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions: 

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, 
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius.

and EGGS

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

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

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

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

Stiprumų, Paski- 
Matymo, pilnai su 
kauliniais 5 95 
brangiau. 
su Auksuotais rė-

7.95

Visokių Stilių, 
ro ir Dvigubo 
auksuotais ar 

rėmais. Nėra 
Bifocals Pilnai
niais arba Kauliniais. 
Nėra brangesnių

Milton Optical Co.
2063 EAST 4TH STREET

Frederick Building. (33)
Clevelando žemiausios kainos

Išdirbėjai.

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Co.
dienų ir naktį patarnavimas.

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

Kreipkitės 
norit tikro bargeno.

M. O. Mattlen
2027 Euclid Avenue

Atdara vakarais.

FUMIGACIJA mažus kaštus ’per dieną.

už 
pi- 

DEIMANTUS ir

PERKAME SENĄ 
AUKSĄ

AUKŠTAS KAINAS mokam 
seną auksą, sidabrą, platinum, 
nigus, merkurą,
kitas brangmenas.
Atneškit ar prisiųskit ir gausit 

užmokėt. Nereiks laukti.
Mes taipgi apkainuojam deiman
tus ir brangmenas ir greitai pa
tarnaujant laikrodėlių taisyme.
SIMONS JEWELRY SHOP 

353 Old Arcade
Sčias aukštas. Tel. MAin 8508 
Įsteigta 1918. (36)

Naikinam blakes, tarakonus, 
skruzdės, blusas, žiurkes ir 
peles, etc.
Kreipkitės į mus tuojau, duosim 
apkainavimą dykai. (30)

Laing Exterminating 
Company

7700 Carnegie Ave. 
CLEVELAND, OHIO 

ENdicott 3233

THE EAST OHIO GAS CO

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

A. NUNN
2281 Lee Rd. FA
8710 Superior GA.

geriau-
(33)

4181
4623
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I Skani Lietuviška Duona I

Phone HEnd. 0875

BEAUTY SHOP
1317 Addison Road

MOTERIMS IR PANELĖMS
GERAS PATARNAVIMAS
Plaukų Kirpimas 50c.

Atdara 9 iki 6 vak. pirmadienį, 
antradieni ir trečiadienį.

Ketvirtadienį, penktadienį ir šeš
tadienį su sutarimu tiktai. (36)

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 kilų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilną apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

NEW DEAL
PR. KUNCAITIS
S a v i n i n k a s ir Kepėjas

Telefonas WAshington 3227

balta Duona, visokį Pyragaičiai, PyragaiSkani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

g LlT visada prašykit NEW DEAL DUONOS |
= Reikale telefonuokit, arba parašykit mums’ už lc atvirutę.
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Ekstra! Masinis Mitingas ir Prakalbos 
Lietuvos Reikalais Antrad. Liepos 8
LIETUVIŲ SALĖJE Pradžia 8 v. vak. Įžanga dykai.

PHONE: ENdicott 448G

Bus parodyta Lietuvos

Svarbus visuomeniškas susi
rinkimas bus laikomas Lietuvių 
salėje antradienio vakare, Lie
pos 8 d., nuo 8 vai.,

Visuomenė prašoma atsilan
kyti te pažiūrų skirtumo, iš
girsti naujausius pranešimus 
apie šių dienų įvykius Lietuvo
je, apie pasiliuosavimą Lietu
vos iš po raudonojo teroro, ir 
apie tai ką mes turime toliau 
daryti jie^kant savo Tėvynei 
laisvės ir nepriklausomybės.

DARŽELIO METINIS
PIKNIKAS

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos metinis piknikas jau 
atėjo — įvyks šį sekmadienį, 
Liepos 6 d., puikioje vietoje, 
Lake Shore Picnic Grounds, 
prie pat ežero, kur galima ir 
maudytis ir šiaip laiką praleis
ti vešiame pavandenyje. Pik
nikas bus su daugeliu dovanų 
atsilankiusiems. Įžanga 
Pradžia 1 vai. po pietų iki 
lumos.

Tą vietą lengva rasti: 
žiuokit automobiliais arba 
sais Lake Shore Blvd, iki

ežero
ženk-

185th Street, ir sukit Į 
pusę, ten rasit pikniko 
lūs.

Prezidento Atsilankymo Filmą

Į prakalbas bus ne- 
visiems.
s pranešimus pada-

Įžanga 
mokamai

Trumpu
rys vietiniai P. P. Muliolis, P. 
J. žiuris, K. S. Karpius, Dr. S. 
Tamošaitis, ir Adv. Gabaliaus
kas, vienas pabėgėlių iš Lietu
vos, kuris po bolševikais tūlą 
laiką gyveno.

Visi kaip vienas, Clevelan- 
diečiai, atsilankykit į šį mitin
gą. Lietuvos reikalai ir musų 
tautos vieningos pastangos jai 
nepriklausomybę iškovoti lai 
veda mus Į bendrą darbą.

LAUSCHE KANDIDA
TUOS I MAYORUS
Common Pleas Judge Frank 
Lausche sutiko kandidatuo- 

į Clevelando mayorus šio ru- 
Jis kandida- 

Demokratų sąrašu.

25c.
vė-

va- 
bu-

VAŽINĖJIMAISI
Per šventes, Liepos 4, dau

gelis Cleveland iečių sulaukė gi
minių ir kitokių svečių iš kitų 
miestų. Taipgi dikčiai Lietu
vių automobliais ir kitaip 
važinėjo po kitus 
j n kės pasisvečiuoti 
sėti.

is- 
miestus ir 
arba pasil-

Dirvos il
su visa

Pittsburghietis Liko 
Čampionu

J. 
ti 
dens rinkimuose, 
tuo ja

Teisėjas Lausche yra atkak
lus priešas visokių gemblerys- 
čių Cuyahoga apskrityje ir jis 
nesutiko su nesenai mirusiu 
šeriu O’Donnell, kuris laisvai 
leido gemblerystėms veikti.

Yra žinių kad Lausche’s opo
nentai statys kandidatu prieš 
jį . Kongresmaną Martin L. 
Sweeney. Sweeney vis nori 
ardyti Clevelando Demokratus.

Tofilius Lazickas, 
gametis skaitytojas, 
šeima išvažiavo laivu į 'Detroi
tą savaitei laiko pas savo drau-

re. 1
Agota Grigienė išvažiavo į 

Philadelphiją. pas pažystamus. 
Ten praleis kokį mėnesį laiko 
pasilsėdama pajūryje.

Alvina ir Petras Luizai šu 
dukteria ir kita Luizų šeima 
buvo išvažiavę savaitei laiko 
pasilsiui Sandusky vandenuose. 
šiomis dienomis gryžo.

• LIETUVIŲ VAIZBOS BU
TO piknikas pereitą sekmadie
nį Lake Shore Picnic Grounds 
darže buvo didelis ir pasekmin
gas. Dalyviai gavo arti tris 
desėtkus įvairių dovanų. Apie 
Lietuvos reikalus pasakė trum
pą kalbą Adv. Gabaliauskas, iš 
Lietuvos, kuris laikinai apsigy
vena Clevelande su savo šeima. 
Programą vadovavo P. P. Mu- 
liolis.

• WHITE MOTOR CO. dar
bininkai reikalauja mokesties 
pakėlimo ICc valandai. Jeigu 
reikalavimas nebus išpildytas 
gali būti apšaukta streikas.

• KARŠČIAI BAIGĖSI. Di
delių karščių banga, kuri pri
vargino; Clevelandiečius, baigė
si antradienio vakare, po pali- 
jimo. Karščiai tęsėsi 12 die
nų, nekurtomis dienomis buvo 
pasiekta 97 laipsniai karščio.

Youth’s Forum
G820 SUPERIOR CLEVELAND. OHIO
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LITHUANIAN LEGATION 
STATEMENT

D. C.
Lithuania 
it necessary

in

uania’s independence will find warm 
support among all civilized nations 
of the Old as well as of the New 
World and 
continued 
support.

that Lithuania will merit
American sympathy and

DEFENSE BOND

of a Defense

MANAGING editor-k.

Pittsburghui, nors ne oficia- 
liškai, tenka šios vasaros golfo 
čampionatas. Dalykas buvo ši
taip.

Petras Pivaronas, Pittsbur- 
gho veikėjas, atvyko į Cleve- 
landą su reikalais Birželio 27 
d. ir atlikęs reikalus iššaukė 
Clevelandiečius Jurgi Salasevi- 
čių ir K. S. Karpių golfuoti.

Sutarta. Visi trys išvažiavo 
į Highland Park, ir sulošė 18 
skylių golfo, 
tras 9 skyles 
mėjo, tokiu 
paimdamas į 
lasevičius 
pius trečioje vietoje.

Clevelandiškiai žada 
nors važiuot į Pittsburghą at
siimt čampionatą. Nes nesi
jaučia gerai kad vienas Pitts
burghietis abu juos sukirto.

Referee.

karui, 
sudarė 
desėt-

Pirmas 9 ir an- 
P. Pivaronas lai- 
budu čampionatą 
Pittsburghą.

stovi antroje, Kar-

kada

. • EKSPRESAS. Nuo E. 185 
gatvės atvažiuoti į miestą iki 
šiol truko pusantros valandos. 
Dabar iškovota ekspresinių bu
sit patarnavimas, kuris veiks 
kiekvieną dieną ir vežios pasa- 
žierius į miestą ir atgal už 15c. 
Tie busai nestos niekur kitur 
paimti pasažierius, kaip tik nu
skirtose vietose. Kelionę iki 
miesto centro atliks į apie 35 
minutas. Bušų kelias eis La
ke Shore Blvd, ir tuo nauju 
keliu paežerių.

• BOMBOS išsprogdino dvi 
gėlių pardavimo krautuves an
tradienio į trečiadienį naktį— 
ant Carnegie ir Buckeye gat
vių. Abi krautuvės priklauso 
Orbaii’ui. Sako, jo kompetito- 
riai jam keršija. Policija Įieš
ko kaltininkų.

Clevelandas Ruošiasi 
Karui

Clevelandas ruošiasi 
Miesto mayoras Blythin 
apsigynimo komisiją iš
ko asmenų. Vėliau bus suda
ryta didelė grupė iš miesto, ap
skrities, mokyklų, sveikatos ir 
viešos saugos valdininkų.

Neužilga gal bus pradėta or
ganizuoti savanorių 
visokiam apsigynimo 
gos darbui.

Mayoras Blythin 
senų alumino padargų rinkimą 
kariškiems reikalams. Kurie 
turit senų alumino indų laiky
kit juos iki bus nuskirta vieta 
kur juos pristatyti, tik neati- 
duokit kokiems sukčiams ku
rie gali landžiot po namus Tr 
rankiot, sakydami kad jiė at
stovauja valdžią.

Ohio valstijoje 11,000 slau
gių užsiregistravo karo tarny
bai ir šalies aptarnavimo rei
kalams, jeigu ištiktų karas.

brigados 
ir apsau-

vadovauja

©NAUJŲ jaunų vyrų Lie
pos 1 d. Amerikos kariuomenės 
tarnybon Cuyahoga apskrityje 
susiregistravo viso 7,469. Tai 
yra tie kuriems suėjo 21 me
tai amžiaus. Išviso dabar iš 
Cuyahoga apskrities susiregis- 
travę vyrų tarp 21 ir 35 
amžiaus 169,439.

• TRAFIKO nelaimėse 
velande iki šios savaitės 
džios žuvusių skaičius pasiekė 
63. Pernai per tiek pat laiko 
užmuštų buvo 58.

metų

Cle- 
pra-

SUBMITTED TO THE DEPART
MENT OF STATE 

WASHINGTON,
The Minister of 

Washington considers
to state the following:

According to press dispatches, 
German-Soviet war broke out on 
•June 22, 1941, and immediately, huge 
German and Soviet armies becapie 
locked in deathly combat on the en
tire front from the Baltic to the 
Black Sea. The whole territory of 
Lithuania became a burning battle
field of invading foreign forces. 
Numerous Red Army divisions, kept 
in Lithuania by Soviet Russia, ap
parently were no “protection” 
against but rather an invitation to 
the German invasion. Lithuania’s 
geographic position is also much 
responsible for Lithuania’s involve
ment in this long anticipated con
flict between the two mighty dic
tators fighting for supremacy, for 
near the Lithuanian borders Nazi- 
ism meets Communism, Teutons and 
Slavs meet, West meets East.

A year ago, to be exact on June 
15, 1940, Soviet Russia obsessed by 
the old Czarist Russian imperialism 
and communistic world revolution 
idea, brutally and shamefully invad
ed Lithuania. Sadistic methods of 
Soviet rule enraged the Lithuanian 
people to such an extent that they 
revolted at the first available chance. 
Signs of Lithuania’s resistance to 
Soviet occupation and compulsory 
sovietization were numerous from 
the very outset, but the present 
German Drang nach Osten, accord
ing to press reports, gave the Lith
uanians a real opportunity to get 
rid of the completely discredited 
nonsensical communistic experiments 
and despised Soviet regime based 
on artificially fanned class war and 
terror. The will of the Lithuanian 
people remains unchanged: the Lith
uanian nation insists on its unalien
able right to complete sovereignty 
and independence and is. determined 
to fight for and defend these sacred 
rights with all means at their dis
posal no matter who the new in
vader may be and regardless of ad
ministrative qualifications of a new 
puppet regime most likely to be 
set up by him. Lithuania free from 
foreign troops, assured of democra
tic liberties for the people with 
independence restored and territor
ial integrity guaranteed is the hope 
of all Lithuanian patriots every
where.

The friendly attitude of the A- 
merican Government and the Ameri
can people is the greatest source 
of moral support and encourage
ment for the Lithuanian nation in 
these trying times. Any form of 
possible assistance by the Ameri
can Government to thousands of 
Lithuanian nationals deported by the 
Soviet Government into the interior 
of Russia, would be profoundly ap
preciated by the Lithuanian Govern
ment and the Lithuanian people.

1 take this opportunity to empha
size the conviction of the Lithuan
ian people that restoration of Lith-

P. ZADEIKIS
Minister of Lithuania

SHOWER PARTY
Miss Aldonna Zubin and her “in

tended” Mr. Peter Skule (Skukas), 
were greatly and highly honored 
by a huge suprise shower party. 
The shower was given and held at 
the home of her sister and hus
band, the Frank Bublos.

The bride-to-be certainly was 
“showered” with beautiful gifts of 
every sort and description, while the 
groom-to-be perspiringly sat in the 
center of the room encircled with 
about 30 ladies cheering him on 
with his tussle to open the various 
gifts, 
an

What is the price
Savings Bond ?

the smallest Bond, you pay I 
$18.75. The Bond will increase į 
in value in ten years to $25. 
For $75, you get a Bond which 
will increase to $100; other 
Bonds are in proportion.

What will the Government do with 
the money I pay for my Bond?

Your money will be put to work at 
once in the National Defense 
Program to protect the free
dom and safely 
States, and of 
everywhere.

Note.—To purchase 
and Stamps, go 
post office or bank, 
lor information to the Tr°asur-, 
er of the United States, Wash
ington, D. C.

jntered as Second-Class 
Ur Gth, 1915, at the Clew 

under the Act of Man

For

National 
protect 

of the United 
people

BondsDefense 
to the nearest 

or write

DARBA
IB DARBININKŲ ŽIN

It was a worthy party 
equally worthy couple.

A 
Mr.

lb. G oz. boy was born
Mrs. John Svets. 

’ event occured on 
29th 

mother

7
and Mrs. John 

happy event occured 
June 29th at Womens 
The mother is the former 
Mullen of Whitney Ave.

for

I to
The 

Sunday, 
Hospital. 

Mary

“For Beauty and Satisfaction”

FLOWERLAND
10828 Carnegie Ave.

Didžiausias Pasirinkimas gerų 
GĖLIŲ PUODUOSE, SODINIMUI 

KIRSTŲ GĖLIŲ Iš MUSŲ 
PAČIŲ GĖLYNŲ MEDINA, O.

Gėlės Namams — Kapinėms ir 
kitokiems reikalams kada tik 

gėlių reikalinga. (36)

Telefonas: ENdicott 1378

DR. S. T. THOMAS 
(TAMOŠAITIS) 

DENTISTASLIETUVIS
Dabar laikas

Valandos: 9 iki 
Trečiadieniais

susitaisyti dantis.

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

6902 Superior Ave.
(Kampas Russell Road)

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Delicatessen, cigarų, saldainių ir 

mokyklos reikmenų krautuvė, ga
rantuota geros ineigos. 5 gražus 
kambariai greta gyvenimui, žema 
nuoma, nėra jokios kompeticijos. 
Savaitiniu ineigų $350. Matykit ši 
gerą biznį, 3033 MEYER ' AVE., 
netoli W. 25th St. Kreipkitės tarn 
1 iki 2 po\ pietų. (29)

POP KONCERTAI 
TĘSIAMI

Trečia savaitė populiarių vasari
nių koncertų Clevelando Public Hali 
pradedama kita savaitę, trečiadienį, 
Liepos 9. Soliste prie Cleveland 
Summer Orchestra tą vakarą bus 
Margaret Speaks, soprano žvaigž
dė iš Firestone radio valandos.

Penktadienio vakare, Liepos' 11, 
solistas bus Larry Adler, sensacin
gas jaunas harmonikos virtuoso, 'ku
ris taip sugabiai burnine armonikė
le griežia kad tapo priimtas i sim
fonijos sales rytinėse valstijose.

šeštadienio vakare. Liepos 12, 
soliste bus Marjorie Phelps, sopra
no finaliste 1941 Metropolitan Ope
ros audicijų, ir Marian Matuose, 
pasižymėjęs pianistas.

Tikietai po 25c iki $1, gaunami 
išanksto, ir ta patį vakarą prie du
rų. Yra 5.000 vietų po 25c.

LIETUVIU KULTURINiO
DARŽELIO SĄJUNGOS

Sekm. Liepos-July 6
LAKE SHORE PICNIC GROUNDS

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

Gerbiamieji: Lietuvių Darželio Sąjungos metiniai piknikai 
yra vieni iš smagiausių. Šymet gi piknikas bus gražioje 
vietoje, prie Erie ežero, galima maudytis ir turėti gerą 
ką. Salę šokiams puiki, gera muzika. PrAdžia 1:00 v.

lai-
p.p.

Įžanga 25c. y pat 41 ir “admission dovanos”

REIKIA DARBININKO 
dirbti grosernėje, gera užmo
kestis tinkamam vyrui. Kreip
tis: 7400 Wade Park Ave.

LIETUVIŲ SVETAINEI 
reikalingas Džianitorius, seny
vas pavienis vyras, mokantis 
parašyt ir skaityt, taipgi su
prantantis aptaisymo darbą.— 
Kreipitis vakarais į Lietuvių 
Klubą, 6835 Superior avė.

Parsiduoda Namas
G KAMBARIŲ pavienis namas, 

visai moderniškas, naujai išdekoruo- 
tas. Prieinama kaina. (28)

739 E. 90TH ST. PO. 334G

VAISTINE
Turiu didžiausi rinkinį Clevelande 
visokių gydančių žolių importuotų 
iš Europos. (3G)
Receptus išpildo patyrę vaistinin-

HEROLD DRUGS
6015 Broadway

kai. Greitas patarnavimas.
Telef. Diamond 9GG0

The Indian Village 
battlefield was on 
Route 36, east of Piqua 
An Indian Raid from 
“The History of the 
State of Ohio” (1875)

COURTESY-STANDARD OIL CF OHIOH0.3

FAMOUS OHIO BATTLEFIELDS
THE BATTLE OF 

PICKAWILLANY—1752
The shot that started a war that 

spread around the world and lost 
France her Canadian Empire, was 
fired in the Indian village of Pick
awillany, nestled in the dense for
ests of Ohio.

The story begins in 1749, nearly 
two centuries ago, when the 
French governor at Quebec com
missioned Pierre-Joseph Celeron 
to renew France’s claim to Ohio 
by burying lead plates at the 
mouth of the rivers and fastening 
tin plates to. trees on the principal 
trails, both asserting the sov
ereignty of France over the Ohio 
territory.

Celeron penetrated the wilder
ness with a train of uniformed 
soldiers, with Canadians and In
dians, holding counsels with prin
cipal Indian chiefs. His last meet
ing before returning to Quebec 
was with "Old Britain.” a Miami 
chief, and an ally of the ©igUsh. the (lead.

The French Burn Pickawillany
At Pickawillany, north of Piqua 
and near the present village of 
Lockington, Celeron spent pur
poseless days trying to win ‘‘Old 
Britain” to the French cause and 
so strengthen his country’s hold 
on the rich and important Ohio 
country.

Celeron’s peaceful efforts to win 
Ohio for the French having failed, 
war broke Out in Ohio.

It was a quiet, beautiful June 
day in 1752. Most of the warriors 
at Pickawillany \. ere away hunt
ing. Squaws were working in 
the gardens and a few English 
traders lounged around the cabins.

Suddenly shots rang out as 
Charles Langlade, French Cana
dian, descended on the village 
with 240 French and Indians, sent 
by the French to destroy the vil
lage and kill the inhabitants, es
pecially the English traders. Re
sistance was useless. Swiftly the 
killing came to an end, with ‘‘Old 
Britain,” friend of the English 
and enemy of the French, among

The village was plundered and 
the victorious war party hastened 
northward through the forests 
with their booty.

In quick succession fresh action 
took place. A youthful surveyor, 
George Washington, was sent by 
the Virginia governor to demand 
that the French cease building 
forts on the Allegheny River. Fol
lowing Washington’s suggestion, 
the English started a fort at what 
is now Pittsburgh, which was 
seized 
could 
army 
when 
recapture the fort which was fi
nally taken by Forbes and named 
Fort Pitt.

For seven years the war that 
started over the control of Ohio, 
raged. In far-off India, on the 
European Continent, in Canada, 
the Seven Years War was carried 
to its bloody conclusion.

by the French before it 
be completed. Braddock’s 
was disastrously < seated 
an attempt was mada to

Next Week—The story of Fort 
Laurens, its sieges and massacres. .

Maryland’s first woman memba 
of congress, Mrs. Katherine Edm 
Byron, shown at Capitol with H 
four sons. Mrs. Byron succeeds M 
late husband, Rep. William D. Bj 
ron, who was killed several monik 
ago in an airplane crash.

DRY CLEANING
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave.
Telefonas: ENdicott 0878

McAllister sales co.
ELECTRIC APPLIANCES, RUGS & FURNITURE 

7800 Stmerier Ave. HEnderson 7666
Naudoti VACUUM CLEANERS

Naudotos Skalbiamos mašinos
Naudoti šaldytuvai REFRIGERATORS $20.00 ir auka.

Lietuviams patogi vieta apsilankyti. (29)

vi :,u sdirbimu $4.00 ir aukš.
WASHERS $5.00 ir auks,,?

'DA’mnc eon no 5 ■

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

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

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

“We hope you will phone us often”.
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Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

= v L n L s n o a™ h rkJ
= Modernizuokit savo namų langus puošniai su /
= Naujais Shades ir Venetian Blinds
“ Mes pasirengę

Į STATE WINDOW SHADES
| HEnd. 21-19 » 1248 E. 79 St. • . .
u i iiiiiiiiiiniiiiiiniiiii iBiiiiiiiiiEiiiimii iifimiii i mi nitiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiM

Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

J. Pečiulis. Sav.

Dcvekit Vėsius, Smagius Vasarinius 
RUBUS IR KITAS REIKMENIS

Šiaudines Skrybėles
Vėbausių spalvų ir pavyzdžių, 
vėsios ir patogios.

$1.00 — $1.95
Maudymosi Kelnaites

Iš tvirtos Lastex medegos, gerai 
nešiojasi, gražių spalvų.

$1.50

Athletic Union Siutai
Be rankovių, ir trumpi, iki 79* 
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 medegos. Visokių spalvų

Vasarines Kojinės
Naujų gražių marginių ir 25c 
spalvų. Vasarinės, pora

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

DYKAI GREEN STAMPS
r' 1 O O- n I 1 f i š 1 r , r. L i

THE KRAMER & R0CH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

PLIENO darbai, po 
pos 4 šventės pertra 
vėl staiga pakilo iki i 
to laipsnio. Dabąr vėl 
ba apie 97 nuoš. noru

Pietinių Valstijų ar 
kasyklų operatoriai s 
su U. M. W. A. viršii 
reikalavimais ir pas 
dviejų metų sutartį, 1 
150,000 angliakasių g 
daugiau mokesties. T 
ko išvengta. Mokesti: 
didinta po $1.40 diena

Orlaivių gamyba į 
kė aukščiausį laipsnį 
želio mėnesi, nežiurin 
kliudymų streikais. I 
lio mėnesį jau pad 
1400 lėktuvų. Dalis t 
lamų tenka Anglijai

Darbai visoje šalyj 
kilo šio pavasario I 
Tačiau' Darbo Depar 
to-viršininkai skelbia 
darbai didės dar da: 
Bėgyje sekančių 12 
siu gaus darbus dar 
3 milijonai darbiniai

Apie 1,400,000 dari 
kų bus reikalinga iaiv 
laivių, mašinų ii’ kitų 
menų dirbtuvėms.

WPA viešų darbų 
ninkai kurie netinki 
tuvėms, pradedama 
kyti prie Įvairių ka 
nės .reikalams api 
darbų.

Zelienople, Pa. - 
linkės angliakasiai : 
streikuoti privertin 

I imijistii angliakasiu 
j uniją. Streikas ap: 

[ lis šimtus darbininl

Darbai prie Jeffers 
rišku baraku, Missou 
stijoje vėl prasidėjo 

į met ADF. nariai da: 
kai sutiko gryžti dirt 

Į sustreikavo kai 75 
I darbu darbininkai bu 
į samdyti maliavoti ba

I Sydney, Australijo. 
į streikavo 50 geležies 
, tavęs darbininkų p: 
I iaodami prieš išvaryr 
Į to'bo vieno darbininki 

iš atsisakė užrišti 
įbbdaviui atsiliuosa v 

italo šniūreli. *

United States -Steel C 
įvairios dirbtuvėse 

: ®ė lavinti ir paruošti 
to 15,000 jaunų darbi 
to Darbininkai lavin 

į ? paruošiami i gėrėsi 
' ir specialius darbus ki 

įrišti su šalies ginklavi 
Wjomis.

PĮ»no pardavimas šal 
reikalams pak 

į wiopai. Plieno parcla 
!• ^pakilo 135 iki 150 nui 
į ^-galimybių pagamin 
į S tai plieno kompanij 

’šdirbystes
Tpi paruošti dargia

jĄsikoje, Guadalajur
gaisre sudegė 85 žn




