
um DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY

SUPERIOR AVE. - CLEVELAHB^
JND.Į

a Defense

' you pay 
rill increase 
ars to $25.1 
Bond which 
$100; other 
orticn.

7 ^<2 >>

jyntered as Second-Class matter Decern- r
Per 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice x ;

under the Act of March 3, 1879.

No. 28
ent do with 
r my Bond? 
t to work at 
mal Defense 
it the free- 
‘ the United 
1 its people

efense Bonds
> the nearest
nk, or write
the Tr°asur-, r "

States, Wash-; ; X
IR DARBININKŲ ŽINIOS

2ININKO 
gera užmo- 
yrui. Kreip- 
ark Ave.

ETA1NEI „ , „ .
torius, seny- ”’ . y. oi congress, Mrs. uotą 
as, mokantis Byron, shown at Cam 
t, taipgi su- four sons. Mrs. Byra 
rmo darbą.— late husband, Rep, ffiSa 
š į Lietuvių ron, who was killed snet 
arior avė. ‘ ago in an airplane mi

Namas
pavienis namas, 
įaujai išdekoruo- 
na. (28)

PO. 3346

❖

r i n ė
akinį Clevelande 
žolių importuotų 

(36) 
patyrę vaistinin-

DRUGS 
oadway 
patarnavimas, 

mond 9660

t DRY CLEAI
| Senas Drapana 

kaip naujas, iš 
sutaisom.

f

6702 Superior!
Telefonas: EN&kI

ALLISTER SALES CO. I
C APPLIANCES, RUGS & Fiwi

Superior Ave. HEndersonlB

JUM CLEANERS visu šdirbinnj JUK 
kalbiamos mašinos WASHERS lilil 
ildytuvai REFRIGERATORS
is patogi vieta apsilankyti. K

:wm>wwmiiiiim'j nbmummm

UCAS BEVERAGE CO. I
st 55th Street .. ..... ENdintl*

Delivery Service recently expanded:?* 
e has proved helpful to many of R*. 

ATTENTION TO PICNICS AND AUS 
SOCIAL ALF AIRS.

“We hope you will phone ns often”. 1
'.’I I-L.ir

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiflfl 

ziška Didelė Išdirbystė 1 
is užtraukti Blindų (Shades) H 
IETIAN BLINDS 1 
lernizuokit savo namų langus puošniais 

ujais Shades ir Venetian BU1 
įasirengę

‘ATE WINDOW SHAD® 
’149 • 1248 E. 79 St. • J.P«*I 

iiiiiiiintiiniiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiniiii’.iiiiiiiiiiiiinvv

Lietuviams patarnauti prieinama

isireffit to
įvėkit Vėsius, Smagius Vasarini 
<UBUS IR KITAS REIKMEI

CAI GREEN STAMPS su koinu pirkiniu, p] 
čia galit iškeisti savo Stamp Boob. Į

nes Skrybėlės 
spalvų ir pavyzdžių, 
patogios.

00 - $1.95

Sport Marifl
Gražus, vėsus nsM 
niai mėgiamą spit 1

$1.00 ii M

Tiiosi Kelnaitės
Lastex medegos, gerai 

gražių spalvų.

$1.50

SLACK w
Sanfurizuoti, nesitrw 
tos pat medegos. W

J2.Į

ic Union Siutai
rių, ir trumpi, iki Jgc 
rirti vasariniai

Vasarinėj®1
Naujų gražią 
spalvų. Vasarini!*

IHEMER&0
10 Superior Ave ’ Atdara V*

MANAGING EDITOR—K. S.

Published every Friday in Cleveland by the
Ohio Lithuanian Publish) 

t
6820 Superior Ave. Clc

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

KAINA 5c.

PLIENO darbai, po Lie
pos 4 šventės pertraukos, 
vėl staiga pakilo iki aukš
to laipsnio. Dabąr vėl dir
ba apie 97 nuoš. normalio.

Pietinių Valstijų anglia- 
kasyklų operatoriai sutiko 
su U. M. W. A. viršininkų 
reikalavimais ir pasirašė 
dviejų metų sutarti, kuria 
150,000 angliakasių gauna 
daugiau mokesties. ’ Strei
ko išvengta. Mokestis pa
didinta po $1.40 dienai.

Orlaivių gamyba pasie
kė aukščiausi laipsni Bir
želio mėnesi, nežiūrint su- 
kliudymų streikais, 
lio 
1400 lėktuvų. Dalis tų 
laivių tenka Anglijai.

Birže- 
mėnesi jau padaryta 

or-

Darbai visoje šalyje pa
kilo šio pavasario bėgiu. 
Tačiau Darbo Departmen- 
to - viršininkai skelbia kad 
darbai didės dar daugiau. 
Bėgyje sekančių 12 mėne
sių gaus darbus dar apie 
3 milijonai darbininkų.

Apie 1,400,000 darbinin
kų bus reikalinga laivų, or
laivių, mašinų ir kitų reik
menų dirbtuvėms.

WPA viešų darbų darbi
ninkai kurie netinka dirb
tuvėms, pradedama pritai
kyti prie Įvairių kariuome
nės reikalams aptaisymo 
darbų.

Zelienople, Pa. — Apie- 
linkės angliakasiai iššaukti 
streikuoti privertimui ne- 
unijistų angliakasių Įstoti 
į uniją. Streikas apima ke
lis šimtus darbininkų.

Darbai prie Jefferson ka
riškų barakų, Missouri val
stijoje vėl prasidėjo, kuo
met ADF. nariai darbinin
kai sutiko gryžti dirbti. Jie 
sustreikavo kai 75 viešų 
darbų darbininkai buvo pa
samdyti maliavoti barakus.

Sydney, Australijoj, su- 
I streikavo 50 geležies dirb- 
i tuvės darbininkų protes

tuodami prieš išvarymą iš 
darbo vieno darbininko ku
ris atsisakė užrišti savo 
darbdaviui atsiliuosa v u s Į 
avalo šniūreli.

United States Steel Corp. 
: savo Įvairios dirbtuvėse pa

ėmė lavinti ir paruošti dar
bui 15,000 jaunų darbinin
kų. Darbininkai lavinami 

1 ir paruošiami į geresnius 
ir specialius darbus kurie 
surišti su šalies ginklavimo 

j operacijomis.

Plieno parcįavimas šalies 
į gynimo reikalams pakilo 
f keliariopai. Plieno pardavi- 

mai pakilo 135 iki 150 nuoš. 
L virš .galimybių pagaminti, 
t Todėl tai plieno kompanijos 
f didina savo išdirbystes ir 
į rūpinasi paruošti dargiau 
I darbininkų.

Meksikoje, Guadalajura 
[ tteatro gaisre sudegė 8o žm.
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Vokiečiai Palengva Artinasi prie Leningrado
SUMUŠĖ RUSUS ESTIJOJE, UŽĖMĖ 3 
MIESTUS; EINA PIRMYN SUOMIJOJE

Maskva, Liepos 10. — Dideli Vokiečių tankai ir me- 
chanziuotos jiegos išnaujo smogia Rusų linijas trijose 
svarbiausiose dalyse, praneša raudonosios armijos vado
vybė. Rusų armijos deda pastangas sulaikyti Vokiečių 
tiesiogini veržimąsi linkui Leningrado, Maskvos ir Uk
rainoje. Keletoje vietų Rusai išstatė paziams smarkų 
pasipriešinimą. Vokiečiai naudodami 10,000 tankų už
klupo Rusus vietomis netikėtai ir sunaikino kelis šimtus 
Rusų orlaivių. Vokiečiai nepajiegė sutriuškinti sovietų 
apsigynimų, prie didžiausių pastangų.
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• Berlinas, Liepos 9. — Vokiečių karo vadovybė skel
bia kad “visu frontu mūšiai tęsiasi pasekmingai ir su- 
lyg nustatyta tvarka”. Šiaurėje Vokiečių jiegos veržia
si linkui Leningrado ir Murmansko, paėmė Salia, netoli 
Rusų-Suomijos sienos šiaurėje, užėmė Viljandi ir Parnu 
miestus Estijoje, ir Ostrovą už Latvijos sienos, Rusijos 
žemėje.

Kas dedasi Smolensko ir Minsko fronte, iš kur na
ziai traukia pirmyn Į Maskvą paskiausių žinių nėra.

Novogrado Volynskio srityje, netoli Žitomiro ir Sta
lino linijos, kur Vokiečiai veržiasi link Kijevo, Ukrainos 
sostinės, smarkus mūšiai tęsiasi dalyvaujant nazių mo
torizuotoms jiegoms. Rusai buvo padarę ataką prieš 
Vokiečius tenai, bet naziai savo užpuolėlius sunaikino.

RAUDONIEJI NESPĖJA IŠDEGINT LAUKŲ
Nežiūrint Stalino atsišaukimų ir įsakymų “išdeginti žemę”, 

traukiantis nuo Vokiečių, Rusai nepaspėjo sunaikinti laukų Uk
rainoje, kurie dar buvo nesunokę, ir dabar Vokiečiai juos nau
doja sau. Jeigu Vokiečiai butų užtęsė savo puolimą Rusijos 
dar pora savaičių, Rusai gal butų galėję laukus ir nudegint, pri
versti trauktis. Betgi Rusai, negalėdami sunaikinti laukų, da
rė viską ką tik barbariško išgalėjo, naikindami, degindami kai
mus ir miestus ir viską išgabendami. Daug žmonių išžudė kur 
žinojo neis su jais. Ne visur paspėjo sugriauti tiltus ir kelius.

Sovietų vadai jau nepasitiki savo “šaunių ir galingiausių 
pasaulyje” kariuomenių jiegomis, jau šaukia į karą visus vyrus 
nuo 17 iki 55 metų ir ginkluoja visas bobas atlaikyti prieš Vo
kiečius.

Ta vadinama “Stalino liniją”, kurią net Amerikos bolševi
kai lyg kokiu stebuklu laiko, sakoma esanti niekas daugiau kaip 
tik maži apginklavimai aukštesnių paupių ir tam tikri kiti su- 
sistiprinimai. Ji nėra jokia panaši į Prancūzų Maginot liniją.

Lietuvoje, Vokiečiai jau baigia nutiesti geležinkelių bėgius 
sulyg Europos geležinkelių pločio. Rusai, kaip tik okupavo Lie
tuvą tuoj paplatino bėgius kad negalėtų jais važiuoti Vokiečių 
traukiniai. Tai vis buvo taikoma apsisaugoti nuo Vokiečių, bet 
niekas negelbėjo.

VOKIEČIAI sako nuva
rė Į jurų dugną du Britų 
laivus vežusius kariškus 
lėktuvus.

PIETŲ AMERIKOS dvi 
respublikos, Peru ir Ekua- 
doras, vėl tarp savęs susi
pešė už tą plotą clel kurio 
kariavo keli metai atgal.

NAZIAI skelbia Birželio 
mėnesį nuskandinę 768,950 
tonų Britų laivų, oro ir ju
rų atakais.

S. V. KARIUOME
NĖ ISLANDIJOJE

Washington, Liepos 8.— 
S. Valstijų kariuomenė pa
skubomis nuvyko kariškais 
laivais ir transportais ir 
užėmė Islandiją, didelę sa
lą šiauriniam Atlantike. Tą 
salą laikė Britai, po to kai 
Vokiečiai užėmė Daniją ir 
Norvegiją. Saja priklauso 
Danijai. Amerikos sargy
ba įsteigta toje saloje pa- 
liuosuoja Britų dalį karui 
kituose frontuose.

Nekurie Amerikos vadai 
ragina S. V. užimti ir ki
tas salas Atlantike, kuriose 
butų Įsteigta sargybų pun
ktai prieš Vokiečius.

Tas jau Įveda Ameriką i 
karo lauką, bet Vokiečiai 
bent tuo tarpu pegali prieš 
Amerika kariauti, nors la- 
bai pasipiktino tuo pasiel
gimu Berlinas ir Roma.

Willkie lankėsi pas Roo- 
seveltą, turėjo pasitarimą, 
ir siūlo prezidentui Įsteig
ti Amerikos kariškas bazes 
Škotijoj ir Airijoj. Jeigu 
reikalas bus, Amerikos ir 
Britų karo hienai veiks 
išvien prieš Vokiečius nu
galėjimui jų Atlantike.

Prez. Roosevelt ruošiasi 
prašyti Kongresą skirti ki
tas dideles sumas pinigų 
vykdymui Anglijai gelbėji
mo programo. Ta nauja su
ma esanti apie 5 bilijonai 
dolariu. t.

S YRI J OJE kariaujantieji 
Prancūzai prieš Britus pa
galiau sutiko prašyti karo 
paliaubų. Britai taipgi pa
reikalavo Prancūzus užlei
sti miestą Beirutą, kitaip 
Anglai jį Lombarduos.

• Naziai Ruošiasi Pliekti Raudonuosius

German soldiers load shells into a Nazi heavy tank at Grodno, 
U.S.S.R., after capture of that former Polish city from Soviet forces, while 
Josef Stalin, Soviet premier, warned his people that they must defend 
each inch of soil and fight to the last drop of blood. This photograph 
was transmitted via radio from Berlin.

Vokiečiai kareiviai lioduoja šovinius į nazių sunkųjį tanką 
Gardine. Tuo laiku Stalinas šaukėsi į visą savo šalį ginti kiek
vieną colį žemės ir kovoti iki paskutinio kraujo lašo.

ŠIAULIUOSE IŠ
ŽUDĖ 700

LENKAI tariasi su So
vietais gelbėti Rusijai jei
gu Maskva priims Lenkų 
išlygas atsteigti Lenkiją ir 
paliuosuoti ištremtus Len
kus iš Rusų užimti] Lenki
jos dalių. Lenkų misija iš 
Londono vyksta Į Maskvą. 
Lenkai be abejo gaus Sta
lino prižadą, kuris reiškia 
tiek kiek Hitlerio prižadai.

ŽUVO 612. Per tris die
nas švenčių Liepos 4, Suv. 
Valstijose žuvo 612 žmo
nių. Iš jų 373 žuvo auto
mobilių nelaimėse, kiti ki
tokiomis priežastimis.

BRITAI kariaudami su 
Italais Etiopijoje suėmė 10 
Italų generolų.

Douglas B-19 bomber, largest airplane ever built, is pictured above 
as it took off on its first test hop from Clover field, Santa Monica, Calif. 
The mighty plane lifted from the concrete runway amid a rousing cheer 
from Douglas workers and army officials. Army air corps ace test 
pilot, Stanley Umstead, was at the controls.

Douglas B-19 bombanešis, didžiausias lėktuvas kokis kada 
pastatytas, parodoma jo pirmame bandymine pakilus į ora Clo
ver lauke, prie Santa Monica, Calif.
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LIEPOS 4, Prez. Roose
velt kalbėjo Į šalį per ra
dio, ragindamas visus pa
siaukoti šalies apsaugai ir 
kovoti prieš tiraniją, kuri 
grasina kitoms šalims. Jei 
kitur neišsilaikys liuosybė, 
ji ir čia bus pražudyta, pa
sakė preidentas.

BERLINAS. — Vėliausios ir 
pilnesnės žinios iš Lietuvos nu
sako kokiu įšėlimu bolševikai 
iš Lietuvos traukdamiesi žudė 
ir darė iką tik baisaus galėjo 
Lietuvoje. Bolševikų teroras 
palietė daug miestelių ir mie
stų, palikdamas savo kruvinas 
žymes.

Bėgdami iš Šiaulių, kaip tie 
pranešimai sako, raudonieji iš
žudė ar išgabeno apie 700 Lie
tuvių, daugiausia politiškų ka
linių (tikrų Lietuvių, kurie ne
sutiko su komunizmo tvarka).

Dikčiai apgriauta Taurage, 
kurios apielinkėse kaimuose 
rasta išžudyta daug ūkininkų, 
šeimos nesuranda savo tėvų, 
giminės saviškių.

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
pakartotinai šaukiasi pagalbos, 
nes desėtkai tūkstančių žmo
nių liko be pastogės. Labiausia 
gi prašoma Amerikos Lietuvių 
siųsti pagalbą kokią tik gali

S. V. KARO Departmen- 
tas skelbia kad šios šalies 
kariuomenėje dabar yra iš
viso 1,441,500 kareivių ir 
karininkų.

Prezidentas nustatė kad 
bėgyje sekančio meto nuo 
Liepos 1 i S., V. kariuome
nę tebus priimta 900,000 
vyrų vienų metų laikui pa
lavinti kariškai.

JAPONIJA praneša lai
kysis neutrališkai Rusų-na- 
zių kare, bet tęs savo plėti
mosi rytuose politiką, kir- 
šinimui Amerikos, kad S. 
V. negalėtų stoti Į Europos 
karą prieš Vokiečius.

Vokietija ir Italija rems 
Japonų Įsigalėjimą Kinijo
je.
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RUSAI bėgdami iš Estonijos 
Įsakė paimti visus galvijus, 
grudus, mašineriją gabenti į 
Ėusiją. žmonėms įsakyta pa
gelbėti raudoniesiems tą visą 
jų mantą sukrauti Į trauki
nius. žmonės verke matydami 
jų mantą raudonųjų plėšiamą. 
Iš Lietuvos taip Viską išvežti 
bolševikai nespėjo, nes Lietu
viai puolėsi gintis ir į Lietuvą 
tuoj pat inčjo Vokiečiai Rusus 
mušti laukan.

STALINAS įsakė visi'ems so
vietų valdžioje esantiems žmo
nėms bėgant nuo Vokiečių de
ginti, paleisti vėjais viską ko 
nespėja išnešti, kad Vokiečiams 
neliktų. Bet nelieka tada ir 
tiems kurie ten gyvena. Todėl 
žmonės ką galėdami slepia.

Iš BERLINO praneša kad 
Justas Paleckis su kitais ko
misarais iš Lietuvos nespėjęs 
pabėgti ir likęs suimtas. ^Tie 
visi laikomi uždaryti kalėjime. 
Pasodinti ten kur jie kitus ge
rus Lietuvius buvo sugrudę 
kankintis. Ar ši žinia teisin-

Robert Watt, Scottish scientist, 
credited with invention of Britain’s 
new secret radio locator, which is 
Britain’s mysterious defense against 
Nazi air raiders.

Robert Watt, Skotas moksli
ninkas, kuris sakoma išradęs 
naują Britų slatą radio suse- 
kėją, kas yra Britų geras ap
sigynimo ginklas prieš nazių 
orlaivių užpuolimus.

n f f ;v v b

ma. Amerikiečiai prašomi or
ganizuoti Lietuvai šelpti komi
tetus ir rinkti aukas nukentė- 
jusiems Lietuviams, kurių tar
pe yra beveik kiekvieno Ameri
koje gyvenančio Lietuvio gimi
nių ir artimųjų.

Pati Lietuvos laikina vyriau
sybė stengiasi kuogeriausiu bil
du sutvarkyti vietos reikalus 
ir aprūpinti gyventojus maistu 
ir kitomis reikmenimis.
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IŠ KALĖJIMŲ paleista dau
gybė ūkininkų kuriuos bolševi
kai buvo sukišę, del to kad jie 
vienaip ar kitaip negalėjo pri
statyti nuskirtų kiekių grudų 
ir kitų , reikmenų. Lietuvos 
ūkininkai, atgaudami savo že
mes kurias bolševikai buvo at
ėmę, turi išnaujo pradėti įsi
gyti gyvulius, nes raudonieji 
kur galėjo ten viską atėmė ir 
suėdė arba į Rusiją išgabeno.

o

KAŽIN kas atsitiko su tais 
Lietuvos jaunais vaikais ku
riuos bolševikai organizavo ir 
tūkstančiais rinko, atiduoti Į 
bolševikiškas mokyklas Stalino 
“saulę” išmokti garbinti. Jei 
neišgabeno niekur tai jie liko 
savo šalyje ir gryžta Į savo 
namus.

BĖGDAMI iš Lietuvos bol
ševikai šaudė gydytojus kurie 
atsisakė su jais iš Lietuvos iš
eiti ir nespėjo pasislėpti.

o

VISA Lietuva šaukiama su
telktomis jiegomis imtis atsi
statymo ir atsigaivinimo. Gy
ventojus ragina prie darbo vi
si dabar Į valdžią stoję asme
nys ir Arkivyskupas Skvirec- 
kis.

•
KAUNE šį pavasarį, bolševi

kų betvarkėje, buvo pradėjus 
siausti šiltinė, paėmus nemaža 
žmonių gyvybių.

Toliau karui tęsiantis, smar
kiai nukentėjo Vilkaviškis, Pa
nevėžys, Šiauliai, Radviliškis, ir 
buvo padegta Kazlų Rudos gi
ria.

1 A.

LAIKE KARO prieš Rusus 
Lietuvoje pirmieji smarkiausi 
Vokiečių susirėmimai su bolše
vikų armijomis įvyko prie Kal
varijos ir Marijampolės. Rau- . 
donieji bėgdami iš Lietuvos 
stengėsi padegti miestelius ir 
kaimus. Kaunas apgriautas, 
ypač priemiestis Aleksotas iš
ardytas. Ten randasi didysis 
Kauno kariškas aerodromas, 
kur radosi sustatyta raudonų
jų orlaiviai.

PALECKIS, prieš netikėtą 
savo valdymo galą dar išleido 
“įsakymą” Lietuvos sostinę iš 
Kauno perkelti į Vilnių. Bet 
pats negavo progos istorinėje 
Lietuvos sostinėje nei vieną 
dieną pavaldyti.

Gedimino gatve Vilniuje bu
vo pakeista į Lenino gatvę — 
bet tas vardas nespėjo prilipti ‘ 
ir vėl išnyko.

KAUNE, Gegužės 30 d., mi
rė Vilniaus valstybinio, teatro 
aktorius ir režisierius Algir
das Jaksevičius. Jis prieš ke
lis metus yra buvęs Ameriko
je.

RUSAI patyrę kad Vokiečiai 
jau užpuolė Lietuvą, Vilniuje 
pradėjo žiaurų terorą prieš Lie
tuvius: sunkvežimiais rinko iš 
namų vyrus, moteris ir vaikus 
ir surinkę per desėtką tūks
tančių vežė į traukinius, kur 
sukrauti buvo gabenami kaip 
galvijai į Rusijos gilumą.

SOVIETAI dar norėjo galu
tinai apiplėšti Lietuvą paskir
dami Lietuvos žmonėms išpirk
ti 46 milijonų rublių vertės pa
skolą. Bet ir tas nepavyko 
pravesti, raudonieji turėjo neš
dintis iš Lietuvos.
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LIETUVAI GELBĖTI 
DIENA LIEPOS 27

Šį didžiausį pikniką, kurio 
pelnas skiriamas Lietuvos gel
bėjimo reikalams, rengia visi 
Lietuviai kartu — tautininkai, 
sandariečiai, katalikai ir socia
listai. Todėl nenuostabu kad 
jis bus didžiausias ir pasek- 
mingiausias. I

Piknikas Įvyks sekmadienį, 
Liepos 27 d., Lietuvių Ukėje, 
Willock, 'Pa., prie Rt. 51.

Ten dainuos visų parapijų 
chorai kartu su Maironio cho
ru, kurį sudaro 150 daininin
kų, vadovybėje žinomo muziko 
Aleksandro Sadausko ir Kazio 
Bazio.

Po dainų bus kalbos. Kalbės 
Lietuvos Konsulas P. Daužvar- 
dis iš Chicagos, Lietuvos Karo 
Laivyno Kapitonas Kuizinas, 
tik ką atvažiavęs Į Ameriką-; 
miesto mayoras Scully, ir kiti. 
Taipgi pakviestas Penna, gu
bernatorius James.

Bus ir sportas — žymiausi 
Basket Ball čampionai, Soho 
Lietuviai čampionai 1941 metų 
su Duquesne Lietuviais čam- 
pionais iš 1940 metų. Tai yra 
patys geriausi Lietuvių tymai 

. Amerikoje. Dalyvaus žymiausi 
sportininkai, Bložis iš N. J., ri
tulio mūiytojas; taipgi Berno
tas, Ir ki.
"' Visą tą programą matyti ir 
piknike . magiai laiką praleisti 
visą diei.ą kaštuos tik 25c.

Geistina, kad Lietuviai, seni 
ir jauni atsilankytų tą dieną Į 
Lietuvių Ūkę. Tai bus Lietu
vių demonstracija prieš musų 
tėvynės okupantus ir diktato
rius.
_lš kitjr atvažiuojantiems Į 
pik?kiką~HetĄTengva Surasti, jf 
randasi orie Rt. 51, kuris eina 
skersai Ameriką. Pravažiavus 
Pittsburgho miestą j rytus, 12 
mailių nuo miesto, randasi tas 
Lithuar an Country Club arba 
Lietuvi’’ Ūkė. Iš Rt. 51 reikia 
S’-ikti i lesinę ir tada tik kelios 
minutas iki vietai.
« Lietuvių Ukėje gali sutilpti 
desėt’zes tūkstančių automobi
lių, taigi vietos bus visiems.

Visas pelnas skiriamas Lie
tuvos reikalams. Parodykime 
didesnio susirūpinimo savo tė
vynės likimu, nes ten vėl sve
timas okupantas įsigrūdo. Mu- 

5Sų tėvų žemelėje vėl naikini
mas, skurdas ir naujos bėdos.

Juozas Virbickai;.

SKYRIUS
KOVA SU DUMAIS 
PRADĖTA

Pittsburgho mayoras Liepos 
7 d. pasirašė miesto tarybos 
pravestą įstatymą, kuris užve
da kovą su durnais šiame mie
ste. Miestas iki šiol buvęs pa- įvyko būrelio Brooklyno veikėjų 
skendęs durnuose, kur kenks- susirinkimas, 
minga ir sveikatai ir šiaip ne- suvažiavimo ’ ; 
padoru gyventi, nori patapti įsteigė Lietuvai _____
švariu ir gražiu, kaip bent ku- (g0S New Yorko skyrių, 
ris kitas miestas Amerikoje, i................................

Birželio 7-8 d. įvykusio So
dus, Mich., tautininkų veikėjų 
suvažiavimo įsteigtos Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos darbai pra
deda rodytis ir New Yorke, čia

DIRVa

Alumino Rinkimo Karo Reikalams Vajus

DEFENSE BOND 
KLAUSIMAI

K. Kodėl mes turime pirkti 
Defense Bonds ?

Apsaugoti Amerikos lais
vę. Parodyti savo pasidi
džiavimą ir pasitikėjimą sa
vo šaliai. Persergėti sveti
mus diktatorius kad Suv. 
Valstijos • yra stipriausia 
šalis pasaulyje.
Bet jei aš neturiu gana pi

nigų pirktis Defense Bond, 
ką aš galiu daryti?

Tada pirk Defense Postal 
Stamps, kurie parduodami 
beveik visur. Jūsų pašte, 
bandė, krautuvėse ar vais
tinėse, arba jie parūpins 
jums jų, po 10c ir daugiau. 
Sutaupyk gana Stamps iš
keitimui į Defense Bond.

Pastaba: — Pirkimui Defense 
•Bonds ir Stamps, kreipki
tės į artimiausį paštą arba 
banką, 
macijų 
United 
D. C.

K.

A.

arba rašykit infor- 
į Treasurer of the 
States, Washington,

DAYTON, OHIO

kuris išklausęs 
atstovų raportų,

i Vaduoti Sąjun- 
Susi-

i rinkimui pirmininkavo Ksave
ras Strumkis, sekretoriavo Jo
nas Valaitis. Skyriaus na
riais įsirašė: (Jurgis Andrius, 
Juozas Ambraziejus, Pr. Ben
deris, Jonas Belickas, P. Buk- 
šnaitis, V. Bukšnaitis, J. Gar
šva, Kl. Jurgelionis, D. Klin- 
ga, K. Motuzas, J. Narvydas, 
Ks. Strumskis, B. ščegaus, Jo
nas Valaitis, Vincas Vyšnius.

Įstojantieji New Yorko ini
ciatoriai užsimokėjo po $2 me
tinių mokesčių ir yra pilnatei
siai Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
nariai. Jie išsirinko skyriaus 
pirmininku Ks. Strumskį, vice 
pirmininku D. Klingą, iždinin
ku Juozą Ambraziejų, sekre
torium Joną .Valaitį, iždo glo
bėjais 'Pijų Bukšnaitj ir Kazį 
Motuzą. ■ Dabar kviečiami šios 
apielinkės Lietuviai įstoti į da
bar reikalingiausios Lietuvai 
organizacijos skyrių.

Greitu laiku toks skyrius nu
matomas įsteigti New Jersey- 
Susirinkime dalyvavęs Albinas 
S. Trečiokas, iš bjewark, N. J., 
pažadėjo tuoj, Brooklyniečiems 
talkininkaujant, pasitaręs su 
savo kolonijos ir apielinkės vei
kėjais, įsteigti 
skyrių.

Long Island 
pat subruzdę L. 
sudarymo reikalu, 
lui darbuojasi Dr. Jonas Valu
kas. Jonas Valaitis.

New Jersey

Lietuviai taip
V. S. skyriaus 

Tam tiks-

PIKNIKAS. Liet. Vyčių 96 
kuopos metinis piknikas bus 
laikomas sekmadienį, Liepos 13 
d., Recreation Picnic Grove, 
prie Powell Road, toje pačioje 
vietoje kur atsibuvo parapijos 
piknikas. Powell Road tęsiasi 
į vakarus nuo Old Troy Pike 
(Route 202), pusiaukelyje tarp 

-Dayton ir 'Phoneton.
Kaip kas met taip ir šymet 

Vyčiai kviečia Daytono ir kitų 
miestų Lietuvius atsilankyti į 
pikniką. Dalis pelno bus ski
riama parapijos reikalams.

Busas veš į pikniką nuo baž
nyčios pradedant 1 v. po pietų.

F. A. G.

WATERBURY, CT

Žino-

šalies 
gami- 

dar-

SMARKIAI DIRBA
Pittsburgho distrikte 

ginklavimui užsakymai 
narni visu smarkumu - 

' bąj atliekami pirmiau negu su
tartys reikalauja. čia gami
nama, be kita ko, įvairaus di
dumo kanuolės, kurių užsaky
ta už virš 25 milijonus dolarių.

PER LIEPOS 4-5 d. šventę 
(Pitts jurgho srityje automobi
lių nelaimėse žuvo 8 asmenys, 
ir desėtkai sužeista.

Ant didžiojo vieškelio, Turn
pike. prie Somerset, automobi
lio nelaimėje užmušta vienas 
kareivis ir du kiti sužeista.

Trys kareivėliai ėjo pėksti 
atgal į savo stovyklą Illinois 
valstijoje, iš Philadelphijos.

Juos žmonės pavėžėjo po ga
lą • kelio. Prie Somerset juos 
vežė jauna porelė, kuri gryžo 
namon iš savo “medaus mėne
sio” kelionės. Jų automobilis 
atsimušė į didelį troką, kiti su
žeisti, tik tas vienas kareivis 
užmuštas.

TEISMO VERTĖJAS.
mas senas Amerikos Lietuvių 
darbuotojas. Jonas žemantaus- 
kas, Birželio 30 d. likosi pa
skirtas dviem metams kaipo 
vertėjas ar perkalbėtojas (in
terpreter) prie miesto teismo 
ir pradėjo šias pareigas eiti 1 
dieną Liepos.

Jonas žemantauskas pirmiau 
tame urėde buvo šešis metus, 
nuo Liepos 1, 1933 iki Liepos 
1, 1939 metų. Nuo tos dienos 
dvejetą metų teismo vertėju 
išbuvo kitas musų gerai žino
mas tautininkas, Jonas Tarei- 
la.

Waterburyje, kur gyvena la
bai ^daug Lietuvių, miesto teis
mas užlaiko Lietuvį perkalbė- 
toją. Perkalbetojai yra ir ki
tų tautų. Rep.

TAUTININKŲ VEIKLA
Liepos 2 d. Grand Paradise 

salėje, Lietuvių Amerikiečių 
Tautininkų Sąjunga ir Lietu
vių Tautos Fondas 
masinį susirinkimą, 
karštis siekė 94F, 
skaitlingai patriotingų Lietu
vių ir Lietuvaičių.

Susirinkimą atidarė J. Gin- 
kus, Lietuvių Tautos Fondo pir
mininkas, vedė J. Sagys, minė
to fondo iždininkas. Dienos 
klausimu kalbas pasakė šie: D. 
Klinga, Adv. K. Jurgėla, Dr. 
B. K. Vencius ir Adv. V. Ab- 
raitis, kuriam yra tekę gyven
ti po bolševikais Lietuvoje. 
Prie pabaigos buvo pakviestas 
jaunuolis studentas B. La tie
ka, Amerikos redaktoriaus jau
nesnis brolis, kuris pasakė 
trumpą bet jausmingą kalbą.

Kalbomis publika dėmėjosi. 
Ar buvo perduota šiurpulingi 
įvykiai kovose Lietuvos žmonių 
su jų smaugėjais, ar puošia
ma garbingu pergalė, publika 
visvien lydėjo su ašaromis pa- 
sriuvusiomis akim.

Adv. K. Jurgėla pabaigęs sa
vo Raibti priminė susirinkime 
dalyviams kad reikia pagerbti 
kovotojus už tautos laisvę, ir 
jos turto gynėjus. Visa publi
ka neraginant sustojo ir nu
lenktam galvom išstovėjo apie 
porą minutų.

Tarp kalbų, pakviestas Adv. 
K. Jurgėla perskaitė įvykiui 
pritaikintas rezoliucijas, vieną 
Lietuvių ir antrą Anglų kalbo
se. Susirinkime dalyvavusieji 

''rezoliucijas vienbalsiai priėmė.
Buvo renkamos ir aukos del 

Lietuvoje nukentėjusių našlai
čių, ir lėšų padengimui; aukos 
perduotos Lietuvių Tautos Fon
dui. J. Sagys.

surengė 
ir nors 

susirinko

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

DIRVA
Cleveland, Ohio

With Nazi permission, a French air force is 
of the. French empire,” and here Marshal H 
Aulnat air base near Clermont-Ferrand. On 
over 15 plan'es recommissioned by Nazi author) 
520, fastest French pursuit plane now in service,

leidimu, įrengiama Prancu? 
s gynimui”, ir čia Maršalas 
Ii Clermont-Ferrand.

ų oro laivynas “Pran- 
Petain apžiūri Aulnat

Su nazių 
euzų imperijos 
oro bazę netoli

a French air force is being rebuilt “for defense 
and here Marshal Henri Petain inspects the 

On his visit here he looked 
including a Dewoitine

The Office of Production Management has begun a salvage campaign 
to collect aluminum cooking utensils and other scrap metals to overcome 
major metal shortages facing the defense program. If necessary it may 
be expanded to a nationwide “pickup” campaign to begin about July 4. 
The photo shows three Richmond, Va., residents with their contribution 
to the “sample” salvage campaign.

Amerikoje pradėta raginimas rinkti naudotus alumino pa
dargus ir puodus sumažinimui alun ino trukumo šalies gynimo 
reikalams. Jeigu tas bus pasekminga, bus pradėta visoje šaly
je toks vajus, apie Liepos 4 d. Vaizdas parodo Richmond, Va., 
gyventojas su jų dovanomis tam vajui.

ATSTEIGIA NU- 
TERIOTĄ ŠALĮ

Rašo Jonas Valaitis,
4 Lietuvių Radio iš WHOM 

Vedėjas, Brooklv n, N. Y.

Lietuvoje veik 
sios nepriklausomos 
įstaigos valdininkai 
užimti savo pareigas, 
čių viršininkai, miestų burmis
trai, policijos viršininkai, įs
taigų vedėjai kurie išliko gyvi 
jau eina savo pareigas bolševi
kų ir karo nuteriotoje Lietuvo
je.

žuvę už nepriklausomybę ko
voję Lietuviai, apie 3,000 žmo
nių, kuoiškilmingiausia pager
bti, o Stalino stovylas ir vis
ką kas bolševikiško likę, sunai
kino. Pagerbime dalyvavo nau
jasis švietimo ministras Prof. 
Juozas Ambrozevičius ir ka
riuomenės atstovas Gen. Sta
sys Mieželis. Nesunaikino dar 
tik vargo kurį Lietuvai bolše
vikai užtraukė, 
Lietuvą globoti, 
pirmiausią kovos 
tėvų žemėje.

Kaune pradėta 
laikraštis, Laisvė. 
Vokiečių markės, kurių už vie
ną reikia mokėti 10 Rusiškų 
rublių.

Daug Amerikos Lietuvių gi
minių žuvo Lietuvoje. Pilnų 
žinių dar ne tuoj pavyks gau
ti. Bet kai kurios jau gauna
mos.

Brooklynietis veikėjas Juozas 
Ambraziejus gavo iš Lietuvos 
žinią kad jo brolis, Adomas 
Ambraziejus, 45 m. amžiaus, 
buvęs Tauragės teisėjas, bolše
vikų užkankintas, paskelbtas 
buk netekęs proto ir tragingai 
žuvo.

Prof. A. Voldemaras nuo vi
sų buvo atskirtas ir buvo žiau
riai kankinamas Kauno kalėji
me, dabar vos gyvas, Lietuvos 
sukilėlių paleistas.

Kas pirmutinis Lietuvos vė
liavą laike šio sukilimo iškėlė 
negavome žinių, bet pirmasis 
Lietuvos trispalvę Kaune iška
binęs jaunuolis patriotas buvo 
bolševikų nušautas. Minės at
eities Lietuva jo vardą ir gar
bins jį.

Smagu kad raudonieji, nąi- 
kindami ką spėję, nespėjo su
naikinti Maisto, Lietūkio ir 
Pienocentro, didžiausių Lietu
vos įmonių, su didžiausiais fa
brikais ir Įstaigomis Kaune.

visos buvu-
Lietuvos 
atkviesti

Apskri-

pažadėdami 
o užtraukė 
lauką musų

leisti naujas
Pinigai —

KIEK BAŽNYČIŲ 
AMERIKOJE

Sulyg vėliausių žinių, Suvie
nytose Valstijose yra 241,410 
bažnyčių. Jos bendrai turi 
64 milijonus parapijom/, iš ku
rių trečdalis yra 
kai. štai kaip:

Katalikų
Žydų
Negrų baptistų

• Metodistų Episk.
Pietinių Baptistų
Protestonų Episk.
Šiaurės Baptistų 
ir kitokiu visokių

Romos Katali-

21,322,688 
4,081,242 
3,796,645 
7,385,638 
4,595,602 
1,942,322 
3,796,000

TRUMPOS

(Iš Musų Laikraščių)

• BROOKLYN, N. Y.
įsisteigė Lietuvai

Sąjungos skyrius, tos 
zacijos kuri sutverta
7-8 d. Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich.

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ 7200 IŠEIVIŲ
LIETUVIU

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių vardais, mirusių
jų skaičius pasiekė 7200. Šie 
mirusiųjų pažymėjimai talpina
ma Dirvoje nuo Vasario mėn. 
1937 metų, žinios į šį skyrių 
apie mirusius Lietuvius priima
ma nemokamai.

pus-

— Čia 
Vaduoti 
organi- 
Birželio

Jonas® BAYONNE, N. J.
Brajus Birželio 18 d. gavo 

advokatūros diplomą. Nauja
sis advokatas yra gerai atsižy
mėjęs Lietuvių tarpe. Jaunuo
lis Brajus turėjo tarnybą paš
te, o vakarais studijavo advo
katūrą.

© WORCESTER, Mass. — J.
Čižauskui, muzikui, Lietuvių 

parapijos vargoninkui, ligoni
nėje padaryta operacija. Jis 
taisosi.

® RACINE, Wis. — Lietuviai, 
suprasdami momento svar

bą, susiorganizavo į bendrą 
dešimties draugijų komitetą, 
kurio uždavinys yra bendrai 
teikti paramą svetimų vargi
namai Lietuvai. Liepos 6 d. 
draugijos surengė pikniką Lie
tuvos šelpimo reikalams.

©LOS ANGELES, Cal. — čia 
veikiančiam Lietuvių paraji- 

jos Pral. Juliui Maciejauskui 
šukavo 50 metų kunigavimo. 
Jis jau turi 73 metus amžiaus.

• CHICAGO, Ill. — Juozas Pe- 
rečka nukrito nuo 

traukinio (elevated) 
užsimušė.

aukštojo 
bėgių ir

—Laike Lietuvių 
klebono Kun. Briškos, gryžtan- 
čio iš pikniko su pinigais, api
plėšimo, nuo išgąsčio kitą die
ną apsirgo tame apiplėšime pa
tekęs VI. Penkauskas, kuris už 
poros dienų mirė. •
• THOMPSON, Conn. — Lie

tuvių Marianapolio Kolegijo
je Liepos 5-6 įvyko Am. Liet. 
Katalikų Studentų ir Profesio
nalų Sąjungos suvažiavimas.
® MONTEVIDEO, Urugvajus".

Gegužės 15 d. per radio bu
vo transliuojama, Lietuvių, Is
panų ir Anglų kalbomis, pami
nėjimas Lietuvos Steigiamojo 
seimo. Rengė Lietuvos Vada
vimo Sąjunga Urugvajuje. Kal
bėjo dr-jos pirmininkas Dr. P. 
Šacikauskas Lietuviškai; Kun. 
Jonas Kamandulis kalbėjo An
gliškai. ir Ispaniškai kalbą pa
sakė Prof. Dr. H. P. Reyes, 
kuris nurodė kad Lietuvių tau
ta nieko bendro neturi su Sla
vų rase.

parapijos

© ARGENTINOJE, suim tas 
vienas kunigas, kuris labdary
bės reikalams surinkęs 12 tūk
stančių dolarių, pats juos pra
švilpė.

DELNAUJOS NEF LIETUVA TE!

ZIMBLYS, Ignotas, Kunigas, 
mirė Gegužės 12, Philadel- 
phija, Pa. — Siesikų parap. 
Amerikon atvyko 1912 m.

GALDICKAS Antanas, 50 m., 
mirė Birž. 8, Chicagoje. — 
Tauragės ap., Laukuvos p., 
Dilgalių k. Amerikoje išgy
veno 40 metų.

PETROKAS Silvestras,
amžis, mirė Birž. 8, Chica
goje. — Raseinių ap., Vidu
klės p., šarkaimės k. Ame
rikoje išgyveno 52 metus.

BUDGINIENĖ Barbora (Ges- 
tautaitė), pusamžė, mirė 11 
Birželio, Chicagoje. — Tau
ragės ap., Upinos p., Vito- 
galės k.

KLOVAS Juozas, pusamžis, mi
rė Birželio 5, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Kruopių parap., 
Pleikių p. Amerikoje išgy
veno 31 metą.

VIRBICKAS Mykolas, pusam
žis, mirė Birž. 7, Chicagoje. 
— Šiaulių ap., Pašvintinio p. 
Gaubų k. Amerikoje išgyve
no 37 metus.

JUCEVIČIUS Vincas, 66 metų, 
mirė Birž. 6, Chicagoje. — 
Vilkaviškio ap., Bartnikų p. 
ir k. Amerikoj išgyveno 28 
metus.

SAVICKAS Jokūbas, 65 metų, 
mirė Birž. 6, Brooklyn, N.Y.

KASPERAS Aleksandras, 51 
m., mirė Birž. 3, Brooklyn. 
N. Y.

PAPIEVIS Jonas, mirė Gegu
žės 14, Sioux City, Iowa.

ŽIBIENĖ Domicėlė, mirė Ge
gužes 24, Sioux City, Iowa.

KIELIENĖ Darata, pusamžė, 
mirė Birželio 8, Chicagoje.— 
'Panevėžio ap., Ramygalos p. 
Dudonės k.

BLEIZGYS Jonas, mirė Birže
lio m., Mahanoy City, Pa.

PALUKEVIČIUS Mykolas, 
r ė Birž.

KELPŠAS
r ė Birž.
buvo ir

m. Girardville,
Chester, 30 m.,

13, Chicagoj, 
gimęs.

I

par., Bublelių km. 
išgyveno 33 m.
Jonas, pusamžis,
11, Chicagoje. —

PIKTUŽIS Kazys, 78 m., mirė 
Birž. 6, Chicagoje. — Telšių 
ap., Alsėdžių p, Platakių k. 
Amerikoj išgyveno 38 m.

STEPONAITIENĖ Ona (Dieli- 
ninkaitė), 52 metų, mirė 7 
Birž., Chicagoje. — Šiaulių 
ap., šakių 
Amerikoje

ZARONAS 
mirė Birž.
Tauragės ap., Nemakščių p., 
Pabalčių k. Amerikoje iš
gyveno 37 m. '

KULBOKAS Stasys, mirė Birž.
2, W. Pittston, Pa.

ZELENKIENĖ Elena, 46 m, 
mirė Birž. 5, Kingston, Pa.

SKERSTUNAS Zigmas, mirė 
Geg. 22, Oglesby, Ill.

MASONIS Zigmas, seno amž., 
mirė Geg. mėn., Buenos Ai
res, Argentina.

SAUSANAVIČIUS Alekas, mi
rė Birž. 15, South Boston, 
Mass.

ČESNAUSKAS Juozas, mirė 
Geg. 30, Jersey City, N. J.

MILIAUSKIENĖ Jadvyga, mi
rė Birž. 12, Philadelphia, Pa.

DABULSKIS Jonas, pusamžis, 
mirė Birž. 17, Chicagoje. — 
Tauragės aps., Pagramančio 
par. Amerikoje išgyveno 33 
metus.

ŠAULYS Kazys, pusamžis, mi
rė Birž. 18, Chicagoje. — 
Telšių ap., Luokės par., Pa- 
prudiškių k. Amerikoje iš
gyveno 33 metus.

ČERNAUSKAS Stasys, 46 m., 
mirė Birž. 18, Chicagoje. —
Šiaulių ap., Užuvenčio par., 
Sarakiškių k. Amerikoj iš
gyveno 19 metų.

TAMAŠAUSKAS 
m., mirė Geg. 
Wis.

JANKAUSKAS
amžiaus, mirė
cagoje. — Raseinių ap., Kvė- I 
darnos p., Socialių k. Ame
rikoje išgyveno 45 metus. |

KUPRIS Mykolas, pusamžis, 1 
mirė Birž. 1, Chicagoje. — į 
Seinų ap., Metelių p., Budgi- 
nų k. Amerikoje išgyveno 
37 metus.

VILIMAS Mateušas, pusamžis, į 
mirė Birž. 16, Chicagoje. — 
Panevėžio ap., Šimonių par., ' 
Tumasonių .k. Amerikoj iš-

/Z gyveno 38 metus/
STPJPULIONIENĖ Petronėlė 

(Skirmontaitė), 47 m., mi- 
riė Birž. 14, South Boston, 
Mass. — Panevėžio ap.

Kazys, 72
6, Deersbrook,

Antanas, seno 
Birž. 14, Chi-

mi- 
Pa. 
mi- 
kur

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

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

P. P. MULIOLIS i
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate s 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 š 
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JUMS ATEINA 65 METAI AMŽIAUS | ■
JEIGU jus esat penkiasdešimts penkių ar mažiau, mes j 

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, Į 
taip kad galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes I 
taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 • 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos įstatymais. ! 
Informacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, O. ! 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:
Name.............................................................................................. Age........ t

Address.

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

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co-
Rakandų Krautuvė

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

Savininkas Vedėjas

Lietuva, iškentėjus 
metus (nuo 1940 m. 
15 dienos) svetimoje < 

—. joje, Rusiško bolševizn 
' šių metu Birželio 22-23 

nomis pateko j Vokiečii 
ką okupaciją, kaip 19 

i karo metu. Lietuva m 
) įniršus Vokiškos oki 

b. i anų laiku, todėl ši nauji 
I pacija nėra jai didelė 

na, ypač kai ji atėjo Ru 
E atiškos okupacijos pase 

Bį i Lietuvai vienų metų 
> lemta perkąsti dvigubą 

K ciją, tat galima sau įsi’ 
Ii kiek skriaudos kraš 

i padaryta, kiek skausmo 
L ventojams tenka pati 
| betgi Lietuvių ištveriu 

laukta, ypač Lietuvos ; 
dvasia nepriklausomybė 

, išanksto pasirodė didi
'I prie pirmos progos I
| kariai, šauliai ir mol
'' sukilo prieš sovietų tiri

visam pasauliui parodė 
nistų melagystę buk 

. savo noru pasidavus so1 
parodė ir tai kaip buv 

į’ , kenčiamas ir nepriimtir
tuvos,liaudžiai Rusiška 
vizmas.

Kauno, Vilniaus ir vii 
tuvos Lietuviai sukilo 
vien Lietuvos neprikl;

■ bes troškimu ir, žinoma, 
kad tarnauti naujos oki 
tikslams. Galimas daik 
sovietų ir jų simpatijų 
gandos mašina bandys ] 
sukilimą peikti ir deri 
but prikaišios naziškun 
čiau kiekvienas nuoširč 
tuvis, kiekvienas kei 
Lietuvos draugas skali 
pareiga priekaištus at

Amerikos vyriausyh 
džioji spauda Lietuve 
supranta; štai, pavyzd 
New York Times, Lit 
laidoje taip sako;

“Sukilimai Baltijos 
se buvo neišvengiami 
mos progos, nepaisai 
Vokiečiams rūpėjo ar 
ten nebūtų-, pakrašė 
bes (suprask: Lietu 
ja, Estija, Suomija, 
rytai) neturi tikrai 1 
rinkimo politikoje — 
ka veikti žiauriaus 
apystovose; ne mumi 
sti (girti ar kaltinti 
giško pasirinkimo vi 

Taip galvoja bešalis 
i rikos laikraštis. Ta: 
į ' mas prieš sovietų te: 

diktatorišką valdžią 
F ansksčiau ar vėliau b 
į vengiamas. Lietuviam 
i šku kad sukilęs Lietuv 

mas. aukojo savo gy1 
vardan Lietuvos laisvė 

Į priklausomybės, o ker 
I smas sovietų valdžiai s 
t Vokiečių kariuomenės 

čia, psichologiškai imar
I nelošę.

Dabar kiekvienam 
| Lietuviui patriotui rupi 
i kaip bus toliau ? ' Kiek 

vai bus duota laisvės ir 
i tos savo žaizdoms gydy 

/• Lietuvos ateities likim* 
I į ’ momentu tebėra nepaaii 
I Vienas betgi dalykas yra 
I aiškus: Lietuvos žmonėm 

i reikalinga visokia pagalb
Neprietelingi bolševikai 

I į terorizavo žmones kad m 
IĮ pinna besusižinoti su sav 
S | ainėmis, o apie pašaipos s 
I 1 tona nebuvo prasmės nei 
i L fc 0 dabar kaip bus — 
| - Mtrukus patirsime.

Lietuvos laikinoji santv< 
dabar prigulės nuo 

teią kariškos valdžios, 
kkr įvairus gandai muš

I esą Lietuvai kas tai 
j nepriklausomybę.
I ^fau-tiesa, ką tai reikšt 
|| ^Lietuva bent teisės atž\ 
\ h«a nepriklausomybės n

tauta laukia Liet 
’•nepriklausomybės atsteig 

c ne “naujos nepriklausi 
skelbimo. Lietuvai te

A

T _ -. ■



IRIMAIHAI AMERIKOS LIETUVIAI į DEL ĮVYKIU LIETUVOJE
NAUJOS NEPRIKLAUSOMYBES SKKLBTI NEREIKALINGA - 
LIETUVA TEBERA

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

NEPRIKLAUSOMA IR VISŲ PRIPAŽINTA
IŠEIVIU 
OU
ryje telpan- 
ais, mirusių- 
ė 7290. Šie 
imai talpina- 
Zasario mėn. 
5 į šį skyrių 
uvius priima-

as, Kunigas,
12, Philadel-

PIKTUŽĮS Kazys, 78 m, 
Birž. 6, Chicagoje. - TeĮįl 
ap., Alsėdžių p., Plaktoji 
Amerikoj išgyveno 38 at

STEPONAITIENĖ Ona (DjJ. 

ninkaitė), 52 metų, mirėt 
Birž., Chicagoje. - 
ap., šakių par., Rublelių «■ 
Amerikoje išgyveno 33 ai

ZARONAS Jonas, pusaši 
mirė Birž. 11, Chicagoje. 1 
Tauragės ap., Nemakščių* 
Pakaičių k. Amerikoje B 
gyveno 37 m. /

ištisus 
Birželio 

okupaci-
• LIETUVA! VADUOTI SĄJUNGA •

Antrašas: 2201 W. Cermak Road. Chicago, Ill.

jiesikų parap. KULBOKAS Stasys, mirė 
ko 1912 m. 
tanas, 50 m., 
Chicagoje. —
Laukuvos p., 

nerikoje išgy-

vestras, pus
lira. 8, Chica- 
nių ap., Vidu
tinės k. Ame- 
o 52 metus.
Barbora (Ges- 
amžė, mirė 11 
igoje. — Tau
kinos p., Vito-

>, pusamžis, mi-
Chicagoje. — 

Kruopių parap., 
Amerikoje išgy-

2, W. Pittston, Pa.
ZELENKIENĖ Elena, 45*.' 

mirė Birž. 5, Kingston,®
SKERSTUNAS Zigmas, 1 

Geg. 22, Oglesby, 111.
MASON IS Zigmas, seno 1 

mirė Geg. mėn., Birensi 
res, Argentina.

SAUSANAVIČIUS Alėtoj' 
rė Birž. 15, South 
Mass. .

ČESNAUSKAS Juozas, į 
Geg. 30, Jersey City, JI

MILIAUSKIENĖ Jadvygai 
rė Birž. 12, Philadelphia

DABULSKIS Jonas, poJ, 
mirė Birž. 17, Chicayoylmirė Dirz. u, uuc

i- Tauragės aps., Paj

[ykolas, pusam- 
ž. 7, Chicagoje:* 
., Pašvintinio p. 
nerikoje išgyve-

/incas, 66 metų, 
i, Chicagoje. — 
ip., Bartnikų p. 
koj išgyveno 28

kubas, 65 metų, 
, Brooklyn, N.Y. 
Aleksandras, 51 
ra. 3, Brooklyn,

nas, mirė Gegu- 
x City, Iowa, 
nicelė, mirė Ge- 
ioux City, Iowa.
>arata, pusamžė, 
o 8, Chicagoje.— 
p., Ramygalos p.

par. Amerikoje isgyval 
metus.

ŠAULYS Kazys, pusamt 
rė Birž. 18, Chicago;
Telšių ap., Luokės pr.K 
prudiškių k. Ameiw 
gyveno 33 metus.

ČERNAUSKAS Stasys,! 
mirė Birž. 18, Chia?# 
Šiaulių ap., UžuveašK 
Sarakiškių k. Arnui f 
gyveno 19 metų.

TAMAŠAUSKAS Kad 
m., mirė Geg. 6, D®< 
Wis.

JANKAUSKAS Antai 
amžiaus, mirė Biri. Iii 
cagoje. — Raseinių a t., 
darnos p., Sodaliąki
nkoje išgyveno (o sdr

KUPRIS Mykolas, psį 
mirė Birž. 1, Chiati- 
Seinų ap., Metelių p,®- 
nu k. Amerikoje si 
37 metus.

VILIMAS Mateušas,

anas, mirė Bi 
lanoy City, P 
US Mykolas, 
. Girardville, 
iester, 30 m., 
3, Chicagoj, 
męs.

rže-
L

mirė Birž. 16, Chię 
Panevėžio ap., Šime 
Tumasonių ,k. Auto

mi- /gyveno 38 metus.'
Pa ŠTBPULIONIENĖ Pa
mi (Skirmontaitė), Ii
klu Birž. 14, South

Mass. — Panevėžio
iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH* ( 

iOKIA APDRAUDĖ. 
ui pasirengę suteikti visiems pilnas m®* 
ormacijas ir praktiškus patarimus reihlflr 
įdraudos (Insurance) visai dykai. Todd®, 
kite mus negu ugniagesius (fire-monus). |
P. P. MULIOLIS Į

nė Vietinė Pastovi Lietuviška Real
ir Apdraudos Agentūra

jrior Ave. Cleveland HEndeial | 
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ATEINA 65 METAI AMŽM 
jus esat penkiasdešimts penkių ar mans k 
planą dadeti prie jūsų Social Security jė , 
alėtumet smagiai gyventi suėjus 65 mete 
irim iplną liniją apdraudos nuo užgimto^ | 
aus. Visos jos garantuotos valstijos jste į 
ų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, (levels 
>,rry 7494. Išrašyki! ir prisiųskit ši taps
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odemas A. Wilkel 
lisnuotas Laidotuvių Direktoriui

IR BALSAMUOTOJAS 
perior Avė. , HEnderas f

Wilkelis Furniture fl
Rakandų Krautuvė 

ki Lietuviški Rekordai gaunami 
Superior Ave. ENW^

1LKELIS JURGIS
kas 
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiii

pirmos progos Lietuvos 
šauliai ir moksleiviai 

prieš sovietų tiraniją ir 
pasauliui parodė komu- 
melagystę buk Lietuva

Lietuva, iškentėjus 
metus (nuo 1940 m. 
15 dienos) svetimoje 
joje, Rusiško bolševizmo tipo,
šių metų Birželio 22-23-24 die
nomis pateko į Vokiečių kariš
ką okupaciją, kaip 1914-1^8 
karo metu. Lietuva nėra už
miršus Vokiškos okupacijos 
anų laikų, todėl ši naujoji oku
pacija nėra jai didelė- naujie
na, ypač kai ji atėjo Rusų Azi- 
atiškos okupacijos pasėkoje. 

. Lietuvai vienų metų bėgyje 
lemta perkęsti dvigubą okupa
ciją, tat galima sau įsivaizduo
ti kiek skriaudos kraštui yra 
padaryta, kiek skausmo jos gy
ventojams tenka patirti. O 
betgi Lietuvių ištvermė nepa
laukta, ypač Lietuvos jaunimo 
dvasia nepriklausomybės metu 
išanksto pasirodė didvyriška: 
prie
kariai, 
sukilo 
visam 
nistų

. savo noru pasidavus sovietams, 
parodė ir tai kaip buvo nepa
kenčiamas ir nepriimtinas Lie
tuvos , liaudžiai Rusiškas bolše
vizmas.

Kauno, Vilniaus ir visos Lie
tuvos Lietuviai sukilo įkvėpti 
vien Lietuvos nepriklausomy
bės troškimu ir, žinoma, ne tam 
kad tarnauti naujos okupacijos 
tikslams. Galimas daiktas kad 
sovietų ir jų simpatijų propa
gandos mašina bandys Lietuvių 
sukilimą peikti ir dergti, gal 
but prikaišios naziškumą. Ta
čiau kiekvienas nuoširdus Lie
tuvis, kiekvienas kenkiančios 
Lietuvos draugas skaitys savo 
pareiga priekaištus atremti.

Amerikos vyriausybė ir di
džioji spauda Lietuvos padėtį 
supranta; štai, pavyzdžiui, The 
New York Times, Liepos^ 1 d. 
laidoje taip sako:

“Sukilimai Baltijos valstybė
se buvo neišvengiami prie pir
mos progos, nepaisant ar tai 
Vokiečiams rūpėjo ar ne; kaip 
ten nebūtų, pakraščių valsty
bės (suprask: Lietuva, Latvi
ja, Estija, Suomija, Lenkijos 
rytai) neturi tikrai laisvo pasi
rinkimo politikoje — joms ten
ka veikti žiauriausio teroro 
apystovose; ne mums juos tei
sti (girti ar kaltinti) jų tra
giško pasirinkimo valandoje”.

Taip galvoja bešališkas Ame
rikos laikraštis. Taip, sukili
mas prieš sovietų teroristiškai 
diktatorišką valdžią Lietuvoje 
ansksčiau ar vėliau buvo neiš
vengiamas. Lietuviams yra ai
šku kad sukilęs Lietuvos jauni
mas- aukojo savo gyvybę tik 
vardan Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės, o keršto jau
smas sovietų valdžiai ar talkai 
Vokiečių kariuomenės žygių 
čia, psichologiškai imant, rolės 
nelošė.

Dabar 
Lietuviui 
kaip bus
vai bus duota laisvės ir pagal
bos savo žaizdoms gydyti?

Lietuvos ateities likimas šiuo 
momentu tebėra nepaaiškėjęs.

• Vienas betgi dalykas yra labai 
aiškus: Lietuvos žmonėms yra 
reikalinga visokia pagalba.

Neprietelingi bolševikai taip 
terorizavo žmones kad nebuvo 
galima besusižinoti su savo gi- 

7 minėmis, o apie pašalpos sutei
kimą nebuvo prasmės nei kal
bėti. O dabar kaip bus — gan 
netrukus patirsime.

Lietuvos laikinoji santvarka, 
žinoma dabar prigulės nuo 
kiečių kariškos valdžios, 
dabar įvairus gandai mus 
siekia: esą Lietuvai kas tai 
skelbę nepriklausomybę,
tai butų‘tiesa, ką tai reikštų? 
Juk Lietuva bent teisės atžvil
giu nėra nepriklausomybės nu
stojus.

Lietuvių tauta laukia Lietu
vos nepriklausomybės atsteigi
mo, o ne “naujos nepriklauso-

• mybės” skelbimo. Lietuvai te-

kiekvienam 
patriotui rupi kas ir 
toliau? Kiek

jų' >

doram

Lietų

Vo- 
Jau 
pa- 
pa- 
Jei

įsfa‘

L. V. S. TARYBOS IR SĄJUNGOS NARIAMS
Rusų-Vokiečių naujai pradė

tas karas iškelia klausimą — 
Kaip Amerikos Lietuviai priva
lo nusistatyti savo opiniją šia
me reikale?

Be abejonės, visiems supran
tama kodėl kiekvienas Lietu
vis, Amerikoje ir Europoj gy
venantis, džiaugiasi kad Vokie
čiai veja iš Lietuvos Rusus; 
džiaugiasi kad atėjo proga Lie
tuvai nusikratyti jai prievarta 
užkrautą Rusų brutališką ir 
begėdišką jungą. Ir nenuosta
bu todėl kad prie pirmiausios 
progos Lietuvos piliečiai patys 
sukilo ir deda savo pastangas 
kad nusikratyti įRusų terorą ir 
atgauti Tėvynei Lietuvai lais
vę ir nepriklausomybę.

Tačiau rimtas ir šaltai pro
taujantis Lietuvis privalo su
prasti kad šitas džiaugsmas yra 
tik momentalis, nes Lietuvos 
horizonte matosi naujas pavo
jus — pavojus prieš kurį'kovo
ti mažutei Lietuvai bus labai 
sunku. Lietuva jausdama kad 
ji skolinga Hitleriui už jo pa
galbą prieš Rusus, be abejonės 
turės pasiduoti jo (Įtekmei ir 
jo diminacijai. O Amerikos S. 
Valstijos Hitleriui nepasitiki, 
nes žino kad jo duotas žodis 
bile kada bus sulaužytas, kaip 
tik atsiras proga tai padaryti. 
Todėl mes, Amerikos Lietuviai, 
jausdami neišvengtiną Hitlerio 
įtekmę dabartinėje Lietuvos 
padėtyje, permatome dar tam
sesnę Lietuvai 
vos laisvė bus 
j e, nes žinome 
galės sutremti 
da panorėjęs.

Mes Amerikos Lietuviai su
prantame kad tokioms aplin
kybėms susidarius, Lietuvos 
piliečiai bus norom-nenorom 
verčiami pasisakyti už bendra
darbiavimą su Vokiečiai, ir ži
nome kad Vokiečių propagan
dos skleidėjai Amerikoje pa
skleis žinias buk Lietuvos žmo
nės “džiaugiasi Hitlerio šeimi
ninkavimu”. O tai atsilieps la
bai Blogai į Amerikos Lietu
vius, Amerikiečių visuomenę, 
ir sugadys Lietuvių reputaci
ją, nes didžioji spauda greitai 
nupieš Lietuvą “pro-naziška”. 
Jeigu Lietuviai tylės ir leis to
kioms žinioms įsigalėti, tada 
ne tik Lietuvos valstybė bet ir

Amerikos Lietuviai neteks A- 
merikiečių simpatijos, ko šią
dien yra jau netekę Amerikos 
Vokiečiai ir Italai, kurie jau 
neturi jokios užuojautos. Tai 
štai kaip šiądieninė Lietuvos 
padėtis gali skaudžiai atsiliepti 
į kiekvieną Lietuvį čia, Ame
rikoje.

Mes dabar negalime tylėti. 
Mes, Amerikos Lietuviai, esa
me ištikimi ir lojališki Ameri
kos Suvienytų Valstijų pilie
čiai. Mes esame laisvi ir galim 
laisvai pasisakyti prieš Hitle
rį. Mes nenorime ‘pro-naziš- 
kos” reputacijos. Mes trokš
tam Tėvynei Lietuvai laisvės 
ir nepriklausomybės, nepaei
nančios nei nuo Rusų, nei nuo 
Vokiečių įtekmės. Mes priva
lome dar sykį pareikšti savo 
nusistatymą, ir prižadėti kad 
remsime Amerikos Suv. Valsti
jų valdžios principą, kad pa
gelbėti demokratijoms laimėti 
šį karą, nes tik kada demokra
tijos laimės, tik tada musų Tė
vynė Lietuva galės tapti lais
va ir nepriklausoma pilnoje to 
žodžio prasmėje.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdyba.

LIETUVOS Žinių Buletine, 
kurį siunčia iš Šveicarijos, pa
duota tokia žinia iš buvusio 
Kauno komunistų organo Ta
rybų Lietuvos:

“Oficiozas Tarybų Lietuva 
įsidėjo vedamąjį straipsnį, ku
riame raginama labiau susido
mėti sportu. Laikraštis rašo: 
‘Viena iš geriausia fizines jie- 
gas sustiprinančių treniravimo
si priemonių yra bėgimas’.

“Reikia tikėtis kad bėgimu 
ypač susidomėjo ‘draugai’ Pa- 
leckiai, Gedvilai ir kompanija, 
numatydami kad jie gaus bėg
ti iš Lietuvos” — baigia bule- 
tinas.

Ir’išsipildė jų nujautimas.

SOVIETUS gelbėti mi o 
Vokiečių šaukiasi ir Litvi
novas, kuris išliko dar gy
vas nuo Stalino “saulės” 
ugnies. Litvinovas buvo 
užsienių reikalų komisaras, 
jį Stalinas -staiga prašali
no prieš porą metų. Lit
vinovas ragina dabar An
glus veržtis atgal į konti
nentą, Į Prancūziją, ir iš

užpakalio pulti Vokiečius. 
Britai sako tam žygiui dar 
negatavi.

BRITAI įsidrąsino prieš 
Vokiečius tiek kad dabar, 
jau daro ir dieninius už
puolimus Vokietijos svar
besnių punktų iš oro.

Vokiečių lėktuvai taipgi 
veikia užpuldami Britani
jos miestus.

Cimst Company

Bankiniai Ofisai randasi Didžiajame Clevelande ir apielinkėse

ateitj, jei Lietu- 
Hitlerio malonė- 
kad tą laisvę jis 
ir sunaikinti ka-

bėra gi gyvas ir Vasario 16, 
1918 metų Vilniaus aktas ir 
22 metų nepriklausomo gyve
nimo tradicijos. Tat ir turi
me reikalauti besąlyginės ne
priklausomybės atsteigimo, to
kios nepriklausomybės kuri 
priklausytų nuo valios Lietu
vių tautos, o ne tokios “nepri
klausomybės” kuri nuo 
vių nepriklausytų.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Washington, D. C.

Lietu-

ORGANIZUOJASI L.
V. S-GOS SKYRIAI
Lietuvai , Vaduoti Sąjungos 

sekretoriui malonu pranešti vi
suomenei kad šiai Sąjungai su
sikūrus Lietuvos vadavimui ir 
gelbėjimui, jos tikslą gražiai 
suprato Clevelando Lietuviai 
tautiečiai, kurie pirmutiniai sa
vo kolonijoje įsteigė LVS. sky
rių, kuriam teikdami No. 1, 
Clevelandiečius statome pavyz
džiu kitoms Lietuvių koloni
joms ir prašom jų veikėjus pa
sekti Clevelandiėčių pėdomis:« 
prašome subrusti ir prie pir
miausios progos įsteigti LVS. 
skyrius.

Clevelandiečiai patys pirmie
ji pasirodė ir darbu Tėvynės 
vadavimui ir gelbėjimui, ant 
Tėvynės aukuro dėdami gau
sią auką: per Dr. S. T. Tamo
šaitį LVS. Fondan jie atsiuntė 
$100.00.

PAVIENĖS AUKOS
LVS. Fondan taipgi aukavo 

šie tautiečiai:
Alekas Banys, Cleveland,

Ohio $5.00
Antanas Olšauskas,

Chicago, Ill. 10.00
W. i)L Chase, Hartford,

Conn. 10.00
Vardan Tėvynės Lietuvos va

davimo ir gelbėjimo, visiems 
aukavusiems tariame nuoširdų 
ačiū. 'Prašome ir kitus geros 
valios tautiečius 
kiek išgali.

Liet. Vad.
Centro

aukauti kas

Sąjungos 
Sekretoriatas.

This soundphoto shows Scene at the new naval air base on Tucker’s 
Island, Bermuda, as Commander Robert Hickey of the United States 
navy read the orders assigning him to take over the base. The Tucker’s 
Island base is the first of a chain of similar U. S. island defenses to be 
formally dedicated.

Suv. Valstijų paskirtas Komandierius Robert Hickey užima 
į savo globą Tucker’s Salą, Bermudoj, priklausančią Britams. Ten 
įsteigta Amerikos karo oro laivyno stotis. Tokių stočių įsteigta 
visa eilė.

EINA
Trečią šlicą nuleidęs, drau

gas Raudonmarškinis pradėjo 
dainuoti:

Eina garsas nuo rubežiaus, 
Naziai pulkus telkia;
Dėdei Stalinui Maskvoje 
Prastos žinios dvelkia.
Atsikels jis kurį rytą 
Iš Kremlino dvaro, 
Tatirs, nazis su bizunu 
Malkų kirsti varo!

GARSAS
Stiprumų, Paski- 

Matymo, pilnai su 
kauliniais 5 95 

brangiau. 
šu Auksuotais rė-

7.95

Visokių Stilių, 
ro ir Dvigubo 
auksuotais ar 

rėmais. Nėra 
Bifocals Pilnai
mais arba Kauliniais. 
Nėra brangesnių

'Milton Optical Co.
2063 EAST 4TH STREET 

•Frederick Building. (33)
Clevelando žemiausios kainos 

Išdirbėjai.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

ČIU DRA LIA LIA ŽIUMBAI
Prof. Kampininkas, Drauge, 

šitaip dainuoja apie Raudono
sios darbininkų “tėvynės” “ne- 
ščėstį” (nata balševikų dainos: 

“Per Beržyną į Berlyną”)

DIDELĖ LIETUVIŠKA
VAISTINE

SUTRAUKA ĮSTAIGOS STOVIO BIRŽELIO 30, 1941

"TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose ..............................
United States Government obligacijos, tiesiogi

niai garantuotos, atėmus Amortizacijos Rezervą 
State, Municipal ir Kiti Bonds ir Investmentai, 

Įskaitant Stock in Federal Reserve Bank, at
ėmus Rezervus .................................' . . .

Paskolos, Diskontai ir Avansai, atėmus Rezervus 
Bankiniai Namai, (su investmentais ir kitu turtu 

skaitomu bankiniais namais) be Rezervų . .
Kitoks Nejudamas Turtas (su investmentais ir 

kitokiu turbu netiesioginiai atstovaujantį kitokį 
nejudamą turtą) be Rezervų .................... ;

Kitoki Šaltiniai, be Rezervų...................................
Klientų Atsakomybė už Pavedimus Atliktus šio

Banko įstaigose ..........
Klientų Atsakomybė už Paskolų Sutartis . . .

$181,712,315.74

149,281,756.75

7,918,412.3^
158,087,010.45

6,076,617.17L

4,048,685.85
1,849,161.04

73,853.27
1,795,500.00

Balomis ir per dumblyną 
Beg’ Paleckis pas Staliną, 
Paskui jį sek’ Liudas Gira, 
Bet jam net kelnes įra.

Gedvilas irgi nelieka, 
Kulnys jam sėdynę siekia. 
O poetė Salomėja
Bėgti jiems net nepaspėja, 
Mat, kaip atstovė Parnaso, 
Stalinui poemas neša.

Paskui juos Pakarklis, 
Mickis,

Bėga Kaganas ir Ickis.
Bėga visa maskoljada, 
Gevalt šaukia žydijada.
Štai jau ir srauni Dauguva, 
Dosvidania tau, Lietuva.

Štai jau matos Maskvos 
miestas,

Kūjis ir pjautuvas riestas.
Pribėgę prie Kremlio sienos 
Puola ant kelių kiekvienas: 
Stalinėli musų mielas, 
Grąžinam tau saulę čielą.

Naziai jau užatakavo, 
Glauski mus po sparnu savo 
Bet \ir Stalins jau nebgirdi 
Ne? ir jis patsai jau smirdi 
Nuo nazių tokio blitzkrigo 
Negerai jam atsitiko.
Jau ir jis bėgti ketina, 
Tikrai kur, nei pats 

Čiu-dra-la-laj!
nežino.

ženklai
Grigai-

MANO astrologiški 
rodo kad cicilikų papa 
tis vėl turės bėgti prie komu
nistų prašyt jų gelbėt jam iš
laikyt Susivienijimą nuo tau
tininkų, kaip tik pasirodys tik
ras pavojus Susivienijimui iš 
Grigaičio klikos globos ištruk
ti.

Juk komunaziai ir cicilikai 
daugeliu klausimų yra vienodi. 
Pav., abu nepripažysta Lietu
vos Prezidento A. Smetonos.

Supa Garba.

GERB. PUSTAPĖDIS Mar
gutyje šitaip:

“Pruseika (bolševikų redak
torius—SP) vis juokėsi iš Sme
tonos kad jis pabėgo. O kaip 
dabar su Paleckiu? Ar tas rai
tas išjojo? Matai, Leonai, ne
reikia juoktis išpradžių. Juo
kiasi tas katras juokiasi pas
kutinis. ...”

KAŽIN kodėl dabar Lietuvos 
liaudis nesiskubino nubalsuot 
bėgt į Maskvą, kada pamatė 
progą Sovietų jungo atsikraty
ti, bet griebėsi ginklų, iškėlė 
Lietuvos vėliavas ir skubino 
vyti raudonarmiečius “išgelbė
tojus” ten iš kur jie atsidan
gino !

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street

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

1001

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

FUMIGACIJA
Naikinam blakes, tarakonus, 
skruzdės, blusas, žiurkes ir 
peles, etc.
Kreipkitės į mus tuojau, duosim 
apkainavimą dykai. (36)

Laing Exterminating 
Company

7700 Carnegie Ave.
CLEVELAND, OHIO 

ENdicott 3233

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

Frances Beauty Salon
825 East 185th St.

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

B

Ar* **

Viso $510,843,312.60

ATSAKOMYBE
Kapitalo Notos ......................... $ 12,600,000.00

(Atsako už Depozitus ir Kitą Turtą)
Kapitalo Stock..............................
Perviršis ir Nedalinti Pelnai . .
Rezervas .Netikėtinumams . .
Fondas Išpirkimui Kapitalo

Notų ir Susėjusiam
Nuošimčiui Rugp. 1, 1941 . .

13,800,000.00
6,667,622.77
1,006,826.63

587,446.58 34,661,895.98

DEPOSITAI
Pareikalavimui ....
Ilglaikiniai .................... ....
Estates Trust Department
(Preferred) ....................
Corporate Trust Department
(Preferred) ....................

$255,415,190.92
187,694,417.52

18,654,549.75

6,727,847.90 468,492,006.09

Suėję Taksai, Nuošimčiai, etc......................
Kitokia Atsakomybė.................................. .
Klientams Atlikti Patarnavig>ai_^.„.uir,v-
Paskolų Pažadėjimai .......Pažadėjimai

Viso

1,768,103.02
4,051,954.24

1,795,500.00

$510,843,312.60

United
mantis
trusto padėliams ir kitiems tikslams kaip reikalauja ir pa

velija įstatymai.

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM
NARYS CLEEVELAND CLEARING HOUSE ASSOCIATION

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

States Government Obligations ir kitokis turtas api- 
$18,585,711;56 yra užtikrinimas žmonių pinigams ir

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

"niTRlėi

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

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

Easy to reach, via U. S. Rossie 6, Ohio 2, midway between Cleveland and 
Toledo. Rail or bus to Sandusky. Steamers from Cleveland and Detroit.

Ask for folder. CEDAR POINT- ON-LAKE ERIE, SANDUSKY, O.
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.teymas ir Valymas 
SUS RŪBŲ VALYMAS 

h darbas garantuotas, 
ba ir pristatėm į namus

3 East 74th Street
|» letenas, Savininkas 
| Enderson 7822
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Pr. Kuncaitis, Sav.
4023 E. 141st St.

Telefonas: WAsh. 3227

Skani Lietuviška ruginė Duona, 
risoki Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Baliams. Pristatėm sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba 
parašykit

Visada prašykit NEW DEAL
Duonos. .

Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL 
BAKERY

V!

-
Peni

R

Vi

TZUOMET Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas 
Smetona nuvyko Chicagon, didelis Amerikoniškas 

dienraštis Herald-American visą puslapį paskyrė Lietu
viams ir Lietuvai. Apie ketvirtdalis to puslapio užimta 
Prezidento A. Smetonos pareiškimu. Visas puslapis gi 
padabintas — Lietuvos kryžiais, kryžiais, kryžiais: vir
šuje puslapio atvaizduojama tas garsus Kryžių Kalnas 
Žemaitijoje; puslapio šonai ir apačia apvesta įvairių sti
lių Lietuvoje priimtais pakelėse, kryžkelėse ir kiemuose 
statyti kryžiais. Kryžiai, kryžiai, kryžiai....

Po tais kryžiais telpa Angliškas parašas, kuris Lie
tuviškai skamba: “Vaizdingiausios ypatybės Lietuvos 
provincijoje yra kryžiai puikiausia kaimiečių išdrožinė
ti. Simboliški tos šalies sielai....”

Tikrai, turim pripažinti, tai yra simbolis-atvaizda- 
vimas Lietuvių tautos nuolaidumo, baudžiauninko be
vilčio pasidavimo dvasios išraiška, ūpo slėgimo ženklas.

Daug kartų ir visur tarp svetimųjų mes Lietuviai 
stengiamės pasirodyti su savo kryžių “menu”, kokie jie 
margi, įvairiausia išdrožinėti, gražus....

“Rūpintojėlis”, kaip vaizduojama kartais tokiuose 
kryžiuose sėdintis nusiminęs, pasirėmęs Kristus, yra tai 
simbolis musų tautos nuslopintos sielos.

Kokia musų kita kūryba — musų, šių dienų vyrų ir 
moterų, kuriems priklauso lygi vieta pasaulyje su kito
mis progresingomis tautomis — mes užmirštam pasi
girti. Mes visada gryžtam į baudžiavos laikus, kada 
viso labo Lietuvis tegalėjo kryžių išdrožinėti, iškarbųo- 
ti ir pono nekliudomas gale kaimo, ar savo kieme dide
liu pamaldumu pastatyti.

Šitas sakoma ne pažeidimui musų tautos tikybinių 
jausmų, ne pašiepimui katalikybės nei su ja susirišusios 
tam tikros musų žmonių dalies.

Lietuvių tautą kaipo visą galima sau atsivaizduoti 
tuo vienu Lietuvos žmogeliu kuris, neturėdamas savo gy
venime kitokio tikslo, keliauja per savo kraštą, ir priei
damas kryžkelėje ir kitose vietose išstatytus kryžius pri
klaupia, galvą nuleidęs klupo valandą, dvi, ar ir pusę 
dienos — nes jis neturi kur skubėti, ką prieiti....

Bet tautai tas kenksminga, pražūtinga! Tauta, — 
tas žmogelis. — privalo turėti tikslą savo kelionei: eiti 
Į kurią nous vietą, ar kraštą ar galą ir ten ką nors ras
ti sau reikalingo, naudingo, prideramo. Rasti sau pas
kirtą .darbą, kuris ją keltų, ne slopintų.

*£■

TZITOKIAIS įvairiais atvejais mes esam labai gabus 
{^_savo tarpe visokias labai puošnias ceremonijas su- 

pasiryžusio, bet neturin
čio ką veikti žmogaus charakterį. Lietuvoje, Kaune, Ka
ro Muzejaus sodelyje, labai puošniai, rimtai, ceremonin
gai, kas rytas, vakaras atlikta paminėjimas mirusiųjų 
už Lietuvos laisyę kovotojų — kiekvieną dieną po du 
kartu atlikta sugryžimas į praeitį, nuslopinimas savo 
dvasios, bet nei vienoje Lietuvos dalyje nebuvo nustaty- 
ta-pritaikyta jokių ceremonijų kurios gyvą Lietuvį, to- 
■kį pat sveiką, stiprų kunu, jaukų protu kaip kitų tautų 
žmonės, žadintu, keltu, stumėtu pirmyn — PIRMYN už 
savo ateitį, užgavo TAUTOS GYVĄ GYVENIMĄ.

Mes puikiai užsirekomendavom dievukų dirbėjais, 
ceremonijų vykdytojais, kas viskas surišta daugiau su 
praeitimi, net negyvųjų pasauliu.

Bet mes esam TAUTA kuriai skirta po saule vieta, 
kurią vietą turim VISOMIS pastangomis išlaikyti — 
jeigu nepajiegsim, kiti mus pastums, sumins, sunaikins!

Mums reikia didesnio užsigrūdinimo kovoti ir GY
VENTI — kovoti kaip kovoja kitos tautos, kurios ko 
didesnio siekia.

/ * * * iy

AMERIKOJE mes pasižymėjome vienu užsikirtimu — 
* * kuris mums kaipo tautai nieko nedavė, — tai atko
voti nuo Lenkų Tadą Kosciušką: daug laiko praleidžiam 
tai bergdžiai, tuščiai kovai, daug straipsnių prirašė
me, daug kalbų prisakėme, — bet nei mažiausio palinki
mo neparodėme sutverti savo Tautai KITUS Kosciuškas 
— bent vieną Tadą Kosciušką, kuriuo dabar, juo pačiu, 
gyvu galėtume didžiuotis ir džiaugtis.

Mes nesistengiam pakelti aukštyn Amerikos politi
koje ir gyvenime nei vieno savo jauno vyro, ir dar kiek
vieną kuris savo pastangomis mušasi, veržiasi, nori žy
giuoti pirmyn ir aukštyn, visomis pastangomis traukia
me žemyn, jam kelius pastojame!

Išeivijoje, Amerikoje, savo atsiektos laimės ir tur
tų šalyj<e, nepajiegėme įsteigti ir rimtai pastatyti jo
kios savo mokyklos, kur jaunimas galėtų būti auklėja
mas mums pageidaujamoje Lietuviškoje dvasioje. Ku
rios mokyklos yra, jos ne visiems prieinamos ir yra vie
no kraštutinio nusistatymo. »’

Kosciuška mirė 1817 metais; musų ateivybė į šią 
laisvės ir laimės šalį prasidėjo apie 75 metai atgal — o 
kur musų pačių išauklėtas, globotas, glamonėtas Kos
ciuška. kuris butų mums garbė?* * *
Z’ ABI AUSI A mes mokam, taip rodos, kaip tuos kryže- 

liūs marginti, kaip akiai patraukiančias ceremonijas 
surengti — tai savo tarpe nepadoriai kovoti. Tai atžy- 
mis tautos nekultūringumo. Tiesa, už tai nekalta visa 
tauta, bet kalti vadai; jie tuomi tautai daro nuostolį, 
trukdo jos pirmynžangą., . •

Mes Amerikoje neišmokom atiduoti prideramos pa
garbos savo nusipelniusiems žmonėms, jeigu jie nėra 
musų srovės asmenys. Prieišngai, savosios srovės kad 
ir mažos vertės asmenis lyg balvonus aukštinam, giriam.

Mums, net didžiausias tautos darbuotojas, jeigu tik 
ne musų plauko, yra nevertas to vardo; visą savo suma
numą ir net klastingumą išnaudojam paneigimui tokio 
asmens.

KAS KĄ RAŠO

Ar Galima Pamiršti?
Juozas Tysliava Vienybėje į 

musų bolševikų prašymus pa
miršti “skirtumus” ir stoti gel
ti Lietuvą, sako:

“Kai tik Sovietų Sąjungai 
riesta tai musų bolševikai siūlo 
pamiršti ‘visokius skirtumus’.

“Laisvės Mizara rašo:
“Pamirškime visokius' skir

tumus ir stokime talkon gelbė
ti Lietuvai — kovoti už išviji
mą ten bandito Hitlerio okupa
cijos.’

“Visokius skirtumus” 'mes 
galėtume pamiršti, jeigu drau
gas Mizara mums įrodytų skir
tumą tarp bandito Stalino ir 
bandito Hitlerio.

“Kitapus vertus, kam ta tal
ka reikalinga? Kaip čia senai 
Mizara tvirtino kad Sovietų 
Sąjunga, ypač raudonoji armi
ją, yra nenugalimos....”

BOLŠEVIKŲ SPAUDA pa
brangsta. Vilnis Liepos. 1 d. 
praneša:

“Nuo šios dienos Vilifies me
tinė prenumerata pakeliama 
iki $6. Chicago.]e bus $8. Lais
vė taip pat pakėlė prenumera
tą. Vilnies leidėjai priversti 
tą padaryti, nes viskas pabran
go”.

Tų raudonlapių kainų pakėli
mo priežastis yra ne tiek “vis-

ko pabrangimas' 
brango kitiems 
čiams), bet štai 
bolševikai gavo 
kitų komunistų 
bar staiga užtruko visos kar
vutės, kai naziai užpuolė savo 
kamarotus raudonarmiečius.

Dabar visos aukos ir pinigai 
bus reikalingi Rusijai gelbėt, 
komunistų fondai neduos pašal
pų laikraščiams.

Kai išgirsime kad musų rau- 
donlapiai “del visko pabrangi
mo” suretėja ar sustoja tada 
mes pasijuoksime. Nesenai dar 
tik Vilnies redaktoriai savo 
dantis iškišę juokėsi kaip jų 
spauda klestėja, o kitų “nyks
ta”. ' Net Dirvą priskaitė prie 
“nykstančių”, del to kad Dir
va per vasaros karštį leidžia
ma 6 vietoj 8 puslapių.

” (nes nepa 
musų laikraš- 
kame: iki šiol 
iš Maskvos ir 
senvičius. Da-

:

ALPIS
IŠLAISVINTOJAS

(ISTORINE APYSAKA)

K. S. Karpius.

(Tęsinys iš pereito nr.)

LENKAI keisti žmonės.
rus Kosciuškai jį “surevidavo- 
jo”, kūną palaidojo vienur, šir
dį kitur. Mirė Pilsudskis — ir 
su juo tą patį padarė: po dalis 
supjaustę keliose vietose palai
do.

Dabar mirė Paderewskis — 
jį taip pat sudorojo, išlupo 
dį ir veš laidot į Lenkiją, 
na palaidojo Amerikoje.

Norint žmogų pagerbti
tenka jam paminklą pastatyti 
vienur ir kitur, bet ne po šmo
tą supjausčius išblaškyti.

LIETUVOJE paskutinėmis 
savo valdymo dienomis bolše
vikai dar kėsinosi įbrukti Lie
tuviams Rusiškus pasus, kad 
galėtų kaip gyvulius vyti Į Ru
sijos gilumą. Bet daugelį iš
gelbėjo tas faktas kad pasų iš
davimo komisarai negalėjo nie
kur Lietuvoje rasti fotografi
joms reikalingų medegų, mat, 
i pasus reikėjo lipdyti asmenų 
fotografijas.

Dar kartą ir kitą du smarkus vyčiai 
kaip viesulai praūžė vienas pro kitą, tai 
pertoli būdami, tai iš arti vengdami ark
lius sužeisti, ir kautynė užsitęsė iki įkai
timo žiūrovams bei didžiausio susirūpini
mo abiejų šalininkams.

Bet lemiama valanda atėjo. Perkū
nišku įsilėkimu jiedu vėl taiko vienas į ki
tą savo jiešmais — ir kas įvyksta: Švar- 
nos arklys piestu atsistoja — taip taikliai 
Alpis pataiko švarnai į plienu padengtą 
krutinę, o šis taip tvirtai laikosi į savo ar
klį įsikibęs, nesiduodamas nusiversti, kad 
abudu su arkliu iškyla į orą, arklys pasi
kelia ant paskutinių kojų, ir arkliui persi
verčiant Kernavės narsuolis netekęs lyg
svaros, pametęs jiešmą, nudrimba nuo ar
klio per užpakalį ant dulkėtos žemės.

Alpis greitai nušoka nuo savo arklio, 
pirm negu spėja pribėgti Švarnos antri
ninkai, pakelti jį ir apžiūrėti ar jis nesu
žeistas. Švarna betgi, vos ką susitrenkęs, 
niekame nenukentėjo. Jis pasveikino Al- 
pį, pripažindamas jį laimėtoju, ir su savo 
vyrais nuėjo į savo pusę. Jo arklį suga
vę jo padėjėjai nuvedė kur reikia.

Minia ūžė iš džiaugsmo. Visi pašoko 
ant kojų, skubėjo prie Alpio, kuris savo 
vyrų-antrininkų lydimas ėjo prie kunigai
kščio suolų, kur pats Kęstutis jį pagyręs, 
paglamonėjęs, apdovanojo laimėtojo gar
be.

Aplink laimėtoją spito mergelės, gė
lėmis į jį mėtė. Tarp jų buvo ir Varytė, 
bet ji kodėl tai jautėsi nedrąsi; kitos vik
riai ir atvirai prie jo prilindo, o jai buvo 
taip sunku savo pamylėtojo priešakyje pa
tekti. Tačiau Alpis labiausia ją pamatyti 
geidė ir iš jos rankų sau nors gėlelę pa
gauti laukė....

¥

MANĘS NELIŪDĖK....
(Petro Vaičiūno eilės)

Tu, močiute, senutėle, 
Manęs jauno neliūdėk.... 
Priešas mus kovon sukėlė — 
Per kiemelį palydėk....

Aš jau joju į karužę 
"Linksmas, jaunas ir vikrus.

Už tave ir už mergužę
Man kariauti linksma bus.... 

Laisvėj gimęs — laisvas busiu! 
Pas mus priešas galą gaus.
Jeigu žusiu — laisvas žusiu — 
Niekas musų nevergaus!

Tu, žirgeli mylimasis,
Ausimis jau čia karpyk: 
Pakelėje priešų rasis — 
Buk eiklus: man jį pavyk! 

Aš, paėmęs jį už rankos, 
Nedarysiu jam mirties, 
Tik paklausiu ko jis trankos 
Čia tarp musų be širdies.

Jeigu jis stovės be žado,
Ar netiesą man sakys,
Tai suprask kad mirtį rado....
Tuoj užmerksiu jam akis.

Tu, močiute sengalvėle, 
Manęs jauno negraudink — 
Priešas kerštą man įgėlė, 
Jo širdyj man nemigdyk....

Aš sau joju į karužę
Už močiutę ir mergužę....
Bėgk, žirgeli, nešk sparčiau — 
'Piktą priešą pamačiau!

N. N.
(V. Ališas)

Toks liūdnas jis į čia atėjo 
Ir man žiedų padovanojo. 
Ak, rodos, drungną pievų vėją 
Aš pajutau pirkelėj šiojoj!
Bet jis išėjo. Ir suploti 
Daugiau prie durų nebegryžo. 
Diena ta buvo ūkanota — 
Diena kaip mano dienos visos...

Kęstutis buvo gavęs gandą iš Vilniaus 
kad Algirdas gryžo, todėl po' švenčių ren
gėsi joti Į Vilnių ir ten aptarti Kauno pi
lies atstatymą, ir statymą naujos pilies 
Nevėžio intake, ką Alpis jam buvo pasiū
lęs. ' ■

Apie šiuos savo ruošiamus darbus Kęs
tutis šios dienos proga su senesniaisiais 
savo kaimynais kunigais suėjęs, apsakė ir 
įsakė jiems paruošti jų vyrus vykti į dar
bą kaip tik kunigaikštis juos pašauks.

Naujasis Kaunas

Do raitųjų rungtynių viešosios šventės 
1 dienos baigėsi, visi skirstėti į namus. 
Namuose betgi, šventė tęsėsi dar ilgiau — 
ją senovės Lietuviai įvairiais žaislais už- 
tęsdavo net keturiolika dienų.

Varytė, gryžus į savo pilaitę, daugiau 
Alpio sužavėta ir jam savo širdį pavedus, 
jausdama jo meilę ir palinkimą prie jos, 
labiau ir labiau rūpinosi kaip, kur ir kada 
vėl gaus Alpį pamatyti. Nors jų apielin- 
kės jaunimas dar tęsė vietines šventės ap
eigas, tačiau Alpio atvykstant pas save iš
kilmėms baigti ji nesitikėjo.

Tokis pat rūpestis slėgė ir Alpį, nors 
jo gyvenimas reikalavo iš jo įvairių dar
bų ir užsiėmimų ir jo laiką padalindamas 
įvairioms pareigoms davė kaip kada pro
gą paleisti ją iš minčių, arba, jos meile 
įkvėptas ir paakstintas jis geriau ir leng
viau savo paimamus darbus galėjo atlikti.

Štai jis su Kęstučiu įau išvyko į Vil
nių pas Algirdą aptarti Kauno pilies at
statymą ir sustiprinimą Nemuno pakraš
čių.

Vilniuje, jie sutarė statyti vieną nau
ją pilį Nemuno ir Nevėžio santake, pasto
jimui kelio Vokiečiams, kad jie netrukdy
tų Kauno pilies atstatymą, ir Alpis išsi
rengė kelionėn į tą Lietuvos dalį, kur visu 
smarkumu pradėta senojo Kaupo atstaty
mo ir Naujojo Kauno pilies statymo dar
bai. ■ į

Rumbys, Varytės tėvas, savo pilaitėje 
Beržynėje, stovinčioje pakelėje iš Trakų į 
Kauną, vakarų krašte Galvės ežero, gavo 
iš Kęstučio gandą duoti vyrų darbui kurį

Žemaitijos valdovas imasi pravesti.
Ši žinia pralinksmino Varytę, ir ji da- 

bar ne be vilties tikėjosi pamatyti Alpį, 
kuris turės pro jų pilaitę prajoti ir, be abe
jo, užsuks į ją.

Trečią dieną po gauto iš Trakų gan
do, jau dulkėjo kelias iš tos pusės, ir prieš
akyje su Kęstučiu atjojo Alpis ir įsuko į 
Beržynės pilaitę. Bet neilgai jie ten te
užtruko, tik išsigėrė šalto vandens, ir iki 
Rumbio vyrai išsiruošė prisidėti kelionei, 
tada visi išžygiavo į Nemuno kraštą.

Alpis tą trumpą pasimatymo valandė
lę gavo progą su Varyte^ sueiti, žodelį pra
tarti, arčiau ir giliau jai į akis pažiūrėti, 
ir Varytė jautė ir suprato kad tas pato
gus vaikinas ją pamilo ir pasirinko už sa
vo.

— Lauk manęs pargryžtant ir turėk 
mane savo širdyje nuolatos.... — prašė 
Alpis, paimdamas jai už abiejų rankų ir 
giliai į akis žiūrėdamas.

Varytė, išleisdama jį į tolesnį kraštą 
ilgesniam laikui, gailesčio ir džiaugsmo 
pilnom ašarų akim, spausdama jo rankas, 
pasakė:

— Keliauk, mielasis, lai dievai tave 
laimina; tu visada busi mano širdyje....

Rago balsas nuaidėjo pilaitės sienomis 
ir plačiais plotais, ir vyrai, raiti ir peksti, 
pradėjo rinktis prie pilaitės vartų.

Su Kęstučiu ir savo vyrais į Nemuno 
kraštą jojo pats Rumbys, kaipo sumanus 
pilių statybos žinovas. Udrys pasiliko na
mie.

Nors jie jojo į darbą, pilių statyti, ne 
į karą, bet moterys . apsiašarojusios, liūd
nos išleido juos į tą kelionę.

Varytės akys lydėjo Alpį toli, toli — 
ir kai jau nebuvo matyti, jojančių ir žy
giuojančių vorai užsisukus už kalnelių ir / 
girių ir dingus iš akių, ji vis Alpį matė — 
matė jį prieš save stovintį, jai į akis žvel
giantį, matė jo malonią šypsą, kas viskas 
jai širdį žnaibė, didesnę jai meilę prie jo 
žadino.... - . >

Jos didį įsimylėjimą į tą narsų kaimy
ną aiškiai matė jos brolis ir jos ’jaunesnėj! 
sesutė. Brolis nutylėjo, pasitenkindamas 
kad ji pasirenka vertingą vyrą, kuriam 
gyvenimas skyręs plačią ateitį, o sesutė, 
Nastė, jauna ir meilės dar nepatyrus, iš 
Varytės juokus krėtė....

Varytės motina, Algė, pati susigrau- 
žus del vyro išjojimo, nedaug ką apie ki
tus rūpindamasi, priėjus apkabino apsi
ašarojusią Varytę, ir abi nuėjo į vidų.

Alpiui, paskutinę valandėlę prieš iš
vykstant gavus progą savo mylimąją ma
tyti, jos prielankų pažadą girdėti, pasau
lis pasidarė toks smagus, jo žygis toks 
lengvas, kelionė taip jauki, ir jam rodės 
kad jojant per girias prieš jį medžiai len- 

apie meilę čiulbė-

' Žemiau išgriautos 
pušakyje kur Nevėžis 
augo ir augo Žemaičių ir Lietuvių skai
čiai: iš visų pusių, Kęstučio Įsakymu, ten 
rinkosi, ėjo, jojo vyrai naujai piliai sta
tyti.

Vyrai milžinai kasė piliai pagrindus, 
rinko laukuose, nešė ir vežė akmenis, o 
Nevėžio ir Nemuno šlaituose virto šimta
mečiai ąžuolai, pušys ir eglės pilies sieno
jams ir pačios pilies patalpoms statyti.

Pusiau plytų, akmenų ir medžio, di
di pilis augo savaitė po savaitės ir rude
nop buvo baigta. Ten kur buvo karklais 
nužėlę Nemuno ir Nevėžio pavandeniai ir 
smėlynus plovė vanduo, dabar stogsojo pi
lis. Kęstutis ją pavadino Naujuoju Kau
nu. Ji tapo apvesta vandens perkasu iš tų 
pusių kur buvo sausuma, tai yra aplink 
pilį' giliu perkasų buvo suvestas Nemunas 
su Nevėžiu, ir į pilį ineiti galįma buvo tik 
per nuleidžiamą tiltą.

Šią pilį globoti Kęstutis paliko savo 
vietininką, Goštautą, su nedidele kareivių 
įgula, kuri turėjo saugoti priešus iš vaka
rų, o kiti vyrai visu smarkumu ėmėsi se
nosios Kauno pilies atstatymo darbo: sta
tė naują ir galingesnę muro ir akmenų 
pilį-

(Bus daugiau)

Policija Areštuos Ms- 
SwTrafiko Trukdy
tojus nuo Liepos 15 

Kuo U d. Liepos visi pėks- 
tieji bus policijos saugojami ir 
turie nesilaikys trafiko taisy- 
įliii, kurie eis skersai gatvę 
MĮBiymėtose vietose, kurie 
eis uMtsižvdgdami trafiko ži- 
buriy, ir kitaip, gaus policijos 
kortelę, su kuria turės eiti į 
ijos teismą užsimokėti pa- 

Kiti bus tiesiog areš- 
mįpi-

Įforiut apsaugoti gyvybes ir 
■ tįstieji turi prisilaikyti tra- 

taisyklių, ue tik automo-
I

foyjač saugokitės kurie nu- 
L ijtstėt j miesto centrą, nes 
į; ta paiicija tėmys netvarkin- 
I p raikščiotojus.

PERKAME SENĄ.
AUKSĄ

I AUKŠTAS KAINAS mokam už 

f seną auksą, sidabrą, platinum, pi- 
Į ilgus, merkurą, DEIMANTUS ir 
Į kitas brangmenas.

Į Atneškit ar prisiųskit ir gausit, 
Į užmokėt. Nereiks laukti.

lies taipgi apkainuojam deiman
te ir brangmenas ir greitai pa- 
tarnaujam laikrodėliu taisyme.

SIMONS JEWELRY SHOP
353 Old Arcade L 

Inas aukštas. TeL MAin 8508 / tel. 
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Phone H End. 0875

CLEM ENTS
BEAUTY SHOP

i 1317 Addison Road 
IDTERrilS IR PANELĖMS 

GERAS PATARNAVIMAS 

Plauku. Kirpimas 50c.
I&i 9 iki 6 vak. pirmadienį, 
I umdieni ir trečiadienį.
Iktedienį, penktadienį ir šeš- 

Įm m sutarimu tiktai. (36)

P. J. KEJ
. 809 Society for Savi; 

Ofiso MAm 1773 1
B

pirkti namus mieste a 
posit už pigią kainą. T 

L^ados-insurance reikaluose. 
^Riduodu bankines knygeles, 

htamavimas ir išpildymai 
*** telefonu arba asmeniškai.

ilKil M
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STEVE’S SERVICE

HIPPODROME

Oil

Taisymas — Balsu Sutaikymas visokių išdirbinių Akordionų.

' DRY CLEANING
8102 Hough Avenue

uz-

Žemiau išgriautos Kauno pfe

stokos 
kaina

Vero- 
Bronė,

) 

)

už 
pi-

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

Arthur Lardin, an attache of the 
Office of Production Management, 
shown on arrival in New York on 
trans-Atlantic clipper, after a mis
sion to London. Lardin was jailed

Jisai sako kitados gyve 
Kaslink paskelbi

Gund yra gyvas ir entuzias- 
žymus industrialiuose, neju- 

turto, apdraudos ir finansi- 
rateliuose. Vienas jo žymių 

tai išplatinimas Kaffee

ŠŪKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Ciutelė
savininkai.

Lengvas iš- 
tuojau 

(36)

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

Phone HEnd. 0875

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

Kreipkitės 
norit tikro bargeno.

M. O. Mattlen
2027 Euclid Avenue

Atdara vakarais.

ios įstaigos 
prie 
me
nuo

BEAUTY SHOP
1317 Addison Road

MOTERIMS IR PANELĖMS 
GERAS PATARNAVIMAS
Plaukų, Kirpimas 50c.

> vak. pirmadienį, 
antradieni ir trečiadienį.

Ketvirtadieni, penktadienį ir šeš-
. (36)

Skrybėlės $1.95 ir aukšiau 
Suknios nuo $2.95 aukšč.

ELSIE SHOPPE

SPINET PIANO
Puikus SPINET PIANO tik per
imtas atgal, kai naupjas, geros 
rūšies, puikus balsas, parsiduos už 
mažą likusį balansą. T „ 
simokėjimas.
jei

Fleet-Wing Station 
1463 E. 71st ir Dellenbaugh 

EARL DECK 
Independent Dealer 

Golden Motor Gas — Motor 
Ethyl Motor Gas 

Tires and Accessories

Pr. Kuncaitis, Sav.
4023 E. 141st St.

Telefonas: WAsh. 3227
Skani Lietuviška ruginė Duona, 

•g. .K visoki Pyragaičiai, Vestuves,
Baliams. Pristatom sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba

' parašykit.

Visada prašykit NEW DEAL
Duonos.

Pfeifer’s Beauty Salon 
Barber Shop 

7028 Superior Ave.
HEnderson 9824 (33)
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Mašinos

J3.50

6510 Wade Park Avenue 
685 East 185th Street

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

Atdara nuo 7 ryto iki 9 vakare.

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

A. NUNN
2281 Lee Rd. FA 4181 
87JO _____ G^.453^-.

PERMANENTS
*1.95 IKI s5.00
Mašina arba be

CREME CURL
$7.50 vertės

$

J

S

J 
I
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Co. paliko gilų įspūdį į savo drau
VIETINES ŽINIOS

Policija Areštuos Pėks- 
čius Trafiko Trukdy
tojus nuo Liepos 15 

Nuo 15 d. Liepos visi pėks- 
tieji bus policijos saugojami ir 
kurie nesilaikys trafiko taisy
klių, curie eis skersai gatvę 

■ nepažymėtose vietose, kurie 
eis neatsižvelgdami trafiko ži
burių, ir kitaip, gaus policijos 
kortelę, su kuria turės eiti į 
policijos teismą užsimokėti pa
baudą. Kiti bus tiesiog areš
tuojami.

Norint apsaugoti gyvybes ir 
pėkstieji turi prisilaikyti tra
fiko taisyklių, ne tik automo- 
ilistai.

- To ypač saugokitės kurie nu- 
vykstat į miesto centrą, nes 
ten policija tėmys netvarkin

Žemaitijos valdovas imasi pravesti.
Ši žinia pralinksmino Varytę, ir j 

>ar ne be vilties tikėjosi pamatyti 
airis turės pro jų pilaitę prajoti ir, 
į o, užsuks į ją.

Trečią dieną po gauto iš Traką 
do, jau dulkėjo kelias iš tos pusės, ir 
akyje su Kęstučiu atjojo Alpis tr 
Beržynės pilaitę. Bet neilgai jie (g| gUS vaikščiotojus. 
užtruko, tik išsigėrė šalto vandens, j 
Rumbio vyrai išsiruošė prisidėti 
tada visi išžygiavo į Nemuno kraštą

Alpis tą trumpą pasimatymo
lę gavo progą su Varytu sueiti, žodejj! NEW DEAL 
tarti, arčiau ir giliau jai į akis
ir Varytė jautė ir suprato kad tal BAKERY 

. gus vaikinas ją pamilo ir pasumkoi|-

Skani Lietuviška Duona

— Lauk manęs pargryžtant ir 
mane savo širdyje nuolatos.... 
Alpis, paimdamas jai už abiejų 
giliai į akis žiūrėdamas;

Varytė, išleisdama jį į tolesnį 
ilgesniam laikui, gailesčio ir ” 
pilnom ašarų akim, spausdama jo 
pasakė:

— Keliauk, mielasis, lai dievai 
laimina; tu visada busi mano

Rago balsas nuaidėjo pilaitės® 
ir plačiais plotais, ir vyrai, raiti j 
pradėjo rinktis prie pilaitės vartą.

Su Kęstučiu ir savo vyrais į 
1 kraštą jojo pats Rumbys, kaipo 

pilių statybos žinovas. Udrys 
mie.

Nors jie jojo į darbą, pilių 
į karą, bet moterys (apsiašarojusi®, 
nos išleido juos į tą kelionę.

Varytės akys lydėjo Alpį toli, 
ir kai jau nebuvo matyti, jojanm 
giuojančių vorai užsisukus už kai 
girių ir dingus iš akių, ji vis Alpį: 
matė jį prieš save stovintį, jai į aki 
giantį, matė jo malonią šypsą, kasi 
jai širdį žnaibė, didesnę jai meilę 
žadino....

PERKAME SENĄ 
AUKSĄ

AUKŠTAS KAINAS mokam 
seną auksą, sidabrą, platinum, 
nigus, merkurą, DEIMANTUS ir 
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)
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Jos didį įsimylėjimą į tą narsu \ 
ną aiškiai matė jos brolis ir jos jam !’ 
sesutė. Brolis nutylėjo, pasitenkini ;
kad ji pasirenka vertingą vyrą,b Atdara“Tikimo 
gyvenimas skyręs plačią ateitį, os

\ 1 JHkCLVll LclUlVJių, puiinLauiuiiĮ

Naste, jauna ir meiles dar nepairu tadienį su sutarimu tiktai. 
Varytės juokus krėtė....

Varytės motina, Algė, pati s® 
žus del vyro išjojimo, nedaugių 
tus rūpindamasi, priėjus apkatoo 
ašarojusią Varytę, ii- abi nuėjo į"

Alpiui, paskutinę valandėlę 
vykstant gavus progą savo mylim, 
tyti, jos prielankų pažadą girdėti, 
lis pasidarė toks smagus, jo žyp 
lengvas, kelionė taip jauki, ii ja 

. kad jojant per girias prieš jį 

. kėši, ir paukščiai jam apie meĮ 
jo..,.

;iau 
lūs, 
jos, 
ada 
ilin- 
ap-

5 IŠ

šeiniau išgriautus n.aww s
pušakyje kur Nevėžis subėga į “ ■

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. Leimonas, Savininkas 

IIEnderson 7822

in Lisbon for refusing to open his bag 
of military secrets for inspection.

Arthur Lardin, Produkcijos 
vedėjų ofiso narys, parodo su- 
gryžęs iš Londono į New Yor- 
ką. Lardin buvo uždarytas 
kalėjime Lisbone už atsisaky
mą atidaryti savo krepšio ku
riame vežė militariškus 
mentus.

® DEL SAUSROS ir 
darbininkų ukėse pieno 
rengiama pabranginti: nuo 15 
Liepos pieno kvorta gali būti 
vienu centu brangesnė.

• MIESTE pradėta gatvių 
duobių užpildymo darbai. To
kių užlyginimų bus atlikta vi
sas milijonas ketvirtainių yar- 
dų, kur tik labiausia skylėta ir 
iširę.

The Bride Came COD,
Clevelando publikai taip patiko 

Bette Davis ir Jim Cagney nauja 
filmą, “The Bride Came COD’’, kad 
tas veikalas paliekamas Hippodro
me Theatre rodyti dar vienai savai
tei.

Veikalas yra linksmas ir sma
gus, einasi apie išdykusią dukterį, 
kuri nori išbėgti iš tėvų ir ištekėti, 
bet Ji m Cagney pasitarnauja tė
vams sugrąžinimui jos atgal neiš
tekėjusios.

Prie jų vaidina Stuart Erwin, Eu
gene Palette, Jack Carson, George 
Tobias ir Harry Davenport.

AR JUS KENČIATE?
Skilvio, Kepenų, Inkstų, Reuma

tizmo, Aukšto Kraujo Spaudimo, ar 
senų žaizdų ? Kreipkitės. į mane, 
pažiūrėsiu kas galima jums pagel
bėt. Aš turėjau didelį pasisekimą 
per praeitus 25 melus tokių ligų 
gydyme. Aš naudoju senus Euro- 
piškus ir vėliausius ligoninių meto
dus gydyme.

Dr. Paul W. Walsh
HYDROPATHIC CLINIC

850 Euclid Avenue
423 Citizens Bldg.

Ofiso valandos: 1 iki 5 po pietų 
išskyrus trečiadienius.
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augo ir augo Žemaičių ir Lietais 
čiai: iš visų pusių, Kęstučio į 
rinkosi, ėjo, jojo vyrai naujai 
tyti.

Vyrai milžinai kasė piliai 
rinko laukuose, nešė ir vežė 
Nevėžio ir Nemuno šlaituose vniifĮ 
mečiai ąžuolai, pušys ir eglės pilis 
jams ir pačios pilies patalpoms

Pusiau plytų, akmenų ir 
di pilis augo savaitė po savaitės J 
nop buvo baigta. Ten kur buvo 
nužėlę Nemuno ir Nevėžio pa" 
smėlynus plovė vanduo, dabar $ 
lis. Kęstutis ją pavadino NaujC' 
nu. Ji tapo apvesta vandens per^ 
pusių kur buvo sausuma, tai $ 
pilį' giliu perkasų buvo suvestas • 
su Nevėžiu, ir į pilį ineiti galį® 
per nuleidžiamą tiltą.

Šią p.ilį globoti Kęstutis F 
vietininką, Goštautą, su nedidele 
įgula, kuri turėjo saugoti priešu 
rų, o kiti vyrai visu smarkumu 
nosios Kauno pilies atstatymo į 
tė naują ir galingesnę muro u' 
pilį-

TIRES TAISYMAS
Aliejus _ _ Gasolinas 
Jei reikia auto tires taisyti 

matyki t mane. Taipgi geras 
gasolinas ir visoki Sinclair 
produktai. (35)
Rob Harwood Service

8125 Hough Avenue

COFFEE CUP CAFE
SUB HOUGH AVENUE

-----  Under New Management------
Home Cooking Waffles at all hours.

Atdara 6 ryte iki 12 vakare.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius. (39)
Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025

P. J. KERSIS
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 
įvairies apdraudos-insurance reikaluose.

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

(Bus daugiau)

• LIEPOS 4, Geauge Lake 
parke, pilietybės iškilmėse da
lyvavo 3,572 kitataučiai kurie 
per meti) laiko gavo Amerikos 
pilietybę. Tarp jų yra keli de- 
sėtkai Lietuvių įgijusių Ame
rikos pilietybę.

• BANKŲ depozitai ši pus
metį pasiekė aukščiausio laip
snio, kuomet paskelbtos penkių 
didžiųjų bankų apyskaitos pa
rodė Birželio 30 d. jų bendrą 
depozitų sumą $1,026,298,207. 
ši suma yra virš 16 milijonų 
dolarių didesnė negu buvo pa
siekta pirmiau, 1930 metų Gr. 
31 dieną.

AKRON. OHIO CLEVELAND TRUST COMPANY
AUKŠTIEJI ĮSTAIGOS VEDĖJAI

gu buvo vadovybėje Cleveland Trust

SUPERIOR-
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.

Cafe & Restaurant
X

LIQUOR WINE BEER vyrai ir

Deal 
with 
E C K

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

REMY DRUG CO.
7108 Wade Park Ave.

Kampas Addison, Cleveland, O.

HI-SPEED SERVICE 
STATION

Tires
Lubrication

Batteries 
Wash

East 185th
Prie Shawnee

Naujoje Lietuvių
IVanhoe 9673

Street
Avenue 1
Parapijoje

(35)

“For Beauty and Satisfaction'

vadų F. H. Goff ir Mr. Creech, ku
rie abudu jau mirę.

Mr. Freiberger ’ savo plačiu paty
rimu ir teisių žinojimu prisidėjo 
prie Cleveland Trust per 25 metus 
pirmynžangos ir kilimo. Jis yra vi
sų mylimas ir gerbiamas šioje įs
taigoje. Jis yra buvęs prezidentu 
Cleveland Chamber of Commerce.

Mr. 
tiškas, 
damo 
niuose
atsiekimu 
'Haag Kavos, ką jis vėliau pardavė 
Kellogg Co. iš Battle Creek, Mich.

Abu šie banko vadai skelbia se
kantį bendrą pareiškimą:

“Tiedu asmenys kurie pirma mu-

The Cleveland Trust Co. direkto
riai "Liepos 7 d. įsteigė tarybos pir
mininko vietą ir jai užimti išrinko 
Į. F. Freiberger. Tuo pat laiku 
George Gund tapo išrinktas banko 
prezidentu, į vietą mirusio Harry 
Creech.

Ta nauja vieta padaryta delei šio 
banko pakilimo iki pusės bilijonų 
dolarių institucijos, kaip parodo ra
portas iš Birželio 30 d.

Mr. F reiberger buvo
direktorium nuo 1939 metų ir 
šio banko darbuojasi nuo 1901 
tų. Mr. Gund buvo direktorium 
1937 metų.

Šių dviejų vyrų pakėlimas į auk
štesnę vadovybę padaro juos ver
tais įpėdiniais pirmesnių šio banko

Akroniečiai Ona Rokienė su 
Talaliene, jos sunum ir dukte
ria lankėsi pas buvusius Akrtf- 
niečius p. J. Kuliunus Brigh
ton, Mass. Sako, p. Kuliunai 
juos puikiai priėmė ir vaišino, 
parodė Bostono įdomybes.

J. Kuliunas yra tikras Lietu
vis, ilgametis Dirvos skaityto
jas, turi nuosavą namą. Dirb
tuvėje yra užveizda, gražiai ir 
pavyzdingai gyvena.

Ona Rokienė ten atlankė sa
vo vyro brolį, Joną Roką, Med
ford. Mass, savo dėkę Paleckį, 
So. Bostone (kuris nėra gimi
nė su Lietuvos buvusiu bude
liu Paleckiu), atlankė savo vy
ro seserį M. Talalienę, Brigh- 
tone, ir biznierius pusbrolius 
Stasį ir Antaną šarkynus ten 
pat Brightone.

Poni Rokienė sako, ten dar
bininkai visi dirba,
moterys, su bedarbe jau nesi
skundžia, visi gerai uždirba.

Poni Rokienė dėkoja p. Ku- 
liunams ir visiems gentims už 
malonų priėmimą ir vaišingu
mą.

Biznierių p. Garijonų dukte- 
rei Genovaitei ir jos vyrui H. 
Šmith’ui garnys atnešė 
nų gražų sūnų.

Buvusios Akronietės 
nikos Balsienės duktė
su savo vyru, Jonu Navickiu, 
atsilankė Akrone pas savo pus
seserę Antaniną Kubilienę ir 
pusbrolį A. Bartkų. Ta proga 
atlankė Aleką Lumpicką, M. 
Mačerauskienę, J. Lipinskus ir 
farmerius P. Siderius. Buvo 
nuvykę į Clevelandą, aplankė 
savo dėdę, Antaną Bartkų.

Ilgametis Dirvos skaitytojas 
Petras Miliauskas Birželio 29 
apvaikščiojo Amilija Sketrie- 
Petrines. Jį tą dieną pasveiki
no jo draugai.

Birželio 30 d. savo varduves 
apvaikščiojo Tmilija Sketrie- 
nė. Ją pasveikinti nepamiršo 
jos draugai.

Liepas 4 d. p. Jonuškai lan
kėsi pas J. Noreiką ukėje, ku- 

(ris gyvena palei Medina, Ohio.
Alekas Lumpickas Liepos 4 

d. P. Siderio ukėje surengė 
pramogą savo draugams ir liu
dininkams kurie pagelbėjo jam 
tapti Amerikos piliečiu. Ji pa
sveikinti iš Clevelando atvažia
vo Antanas Bartkus su žmona.

Goodyear Gumų , kompanija 
atidarė naujas dirbtuves Bed
ford, Ohio, ten buvusiose tuš
čiose patalpose. Ten dabar iš
dirba kariškas reikmenis. Sa
ko, ten gavo dirbti 400 darbi
ninkų.

Pas K. Kuprį lankėsi jo bro
lis Alfonsas Kupris iš Detroi
to, 
no Akrone.
mo žinių apie mirimą buvusio 
Akroniečio Antano Kairio, tai 
jis yra gyvas ir sveikas. Pa 
sirodo, Detroite mirė kitas as 
muo tuo vardu. Kalnas

gus apie šios institucijos principų ir 
nusistatymų. Mr. Goff’s vadovybė
je priimta tam tikri aukšti nusista
tymai, ir jo administracija ir vėliau 
Mr. Creech’s buvo atžymėta griež
tais prisilaikymais tų rimtų konser- 
vativių banko biznio principų. Dė
ka visuotino jais pasitikėjimo ir 
jų supratimo visuomenės reikalų 
tvarkymo, šis bankas dabar turi 
suvirs 660,000 depozitų sąskaitų, 
turtą arti pusę bilijono dolarių it 
vieną iš didžiausių pasaulyje suėju
sių t rust o fondų.

“Mes neturime kitos minties kaip 
tik tęsti darbą taip kaip jie darė. 
Jie visada pasiliks zCleveland Trust 
Co. dvasia . visuomenės atsakingo 
patarnavimo ir globos žmonių su
dėtų pinigų.

I “Musų tikslas bus siekti išaugin
ti dar didesnę Cleveland Trust Co. 
kaip musų pirmtakunai numatė ir 
kam jie pašventė savo gyvenimą.”

Mr. Freiberger gimė New Yorko 
mieste, Gruodžio 12, 1879, mokėsi 
Clevelando" Central High, Western 
Reserve Universitete ir Baldwin- 
Wallace kolegijoje. Pradėjo darbuo
tis su Cleveland Trust >Co. nuo 1904 
metų ir palengva kildamas į aukš
tesnes atsakomingas vietas bendra
darbiavo su Mr. Goff, x atlikdhmas 
žymius i’arbus šio banko reikaluose.

Mr. Gund gimė Bal. 13, 1888. Pis 
čia baigė University School ir aukš
tesnius mokslus išėjo Harvard uni
versitete. Vėliau lankė Iowa State 
College. Jis pradėjo darbuotis ban
kų biznyje 1910 metais Seattle Na
tional Bank. Po karo gryžo į Cle
velandą ir čia pradėjo įvairius biz
nius ir tapo šios institucijos dali
ninku.
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Vėliausių Stylių 
Suknios, Skrybėlės 
Vidaus Suknios, žiurstai 

Berkshire Hose

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

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

STUDNEYS GULF STATION 
Superior ir kampas E. 66th Street 

Gaso, Aliejaus, Lubrikacijos, Tires 
Kreipkitės pas savo kaimyną

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

Plumbing - ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Co.
dieną ir naktį patarnavimas.

1964 E. 55'th Street
HE. 5900; MU. 3629; YE. 554-1

ZALAR’S ACCORDIONS 
5256 Superior Avenue 

Telefonas HEnderson 9194

Didžiausias pasirinkimas geros rūšies 
AKORDIONŲ — Naujų ir Naudotų 

kiekvienas yra tikras bargenas, duodama

BARSI DUODA KRAUTUVĖ
Delicatessen, cigarų, saldainių ir 

mokyklos reikmenų krautuvė, ga
rantuota geros ineigos. 5 gražus 
kambariai greta gyvenimui, žema 
nuoma, nėra jokios kompeticijos. 
Savaitinių ineigų $350. Matykit šį 
gerą biznį, 3033 MEYER ’ AVE.,, 
netoli W. 2»th St. Kreipkitės tarp 

■ 1 iki 2 po pietų. (29)
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Vešiame Basemente
Išeigoms - Sportui - Pasirėdymui

TUZINAI ĮVAIRIU STILIŲ v I V asariniaiAvalai

’ ■

FLOWERLAND
10828 Carnegie Ave.

Didžiausias Pasirinkimas gerų
1ĖLIŲ PUODUOSE, SODINIMUI 

KIRSTŲ GĖLIŲ IŠ MUSŲ
PAČIŲ GĖLYNŲ MEDINA, O.

Gėlės Namams — Kapinėms ir 
kitokiems reikalams kada tik 

geliu reikalinga. 1,36)

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

TIKTAI . .

KAINA VISAI
NEBRANGI

PORA

Naujausių Stilių Balti ir Kombinacijos.

Margais bryžiais ir vienodų 
šiame dideliame pasirinkime, 
yra tokia gausybė kad nėra galima čia jų nupasako
ti! Micros 4 iki 8 toje grupėje, bet ne visuose sti
liuose.

spalvų avalai randasi 
ir stylių bei medegų

THE MAY CO. BASEMENT
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Telefonas: ENdicott 1378

DENTISTASLIETUVIS
Dabar laikas susitaisyti dantis. yr

it is evident

HEuderson 7666
■dirbimų $4.00 ir aukš. j
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Langams užtraukti Blinctų
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Night Scene from “The History 
! of the State of Ohio” (1875)

Valandos: 9 iki 
Trečiadieniais

out 
of 

es-

SU
nu

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

6902 Superior Ave. 
(Kampas Russell Road)

FORT 
LAURENS

Miu ?m «i tm

winter Cleveland’s 
is filled with

Fillt Milittt; ftst 
Erectedin Ohio 
by American 
Government

STATE PARK

-V •*< *'• ------

A monument commemorates 
Fort Laurens at Bolivar—Route 
212 north' of Dover. Take Route 

8 from Dover

outdoor events,
Four college

“Wo hope you will pjione us often”.
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS Youths Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

LATVIA AND THE NEW OCCUPATION DEFENSE BOND
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DIRBA 46,000 DARBI
NINKU DAUGIAU 
šalies ginklavimo reikmenų 

užsakymai Clevelando dirbtu
vėse pasiekė $750,000,000 su
mą ir per virš metą laiko gavo 
darbus 46,000 darbininkų dau
giau. Pernai įvairiose indus
trijose dirbo 142,000 darbinin
kų, šiuo laiku dirba jau 188,- 
000 ‘ ' ’ ’ ' ~ ■ ■ ■
gos 
kia 
tais, kada buvo vieni iš geriau
sių metų, siekė $5,000,000.

Daugelis Clevelando dirbtu
vių praplėtė ir plečia savo įs
taigas taip kad tie plėtimų dar
bai pasiekė $115,000,000.

Bėgyje meto iki Liepos 1 d. 
Clevelande įsisteigė 47 naujos 
išdirbystės.

darbininkų. Savaitinės al- 
industrijos darbininkų sie- 
apie $6,000,000. 1929 me-

• ALUMINO rinkimo dienos 
šalies gynimo reikalams Cle- 
vclandc nustatyta Liepos 24-25 
ir tomis dienomis bus paimami 
iš namų seni alumino padargai 
specialiais trekais. Lietuviai 
irgi turi senų alumino puodų, 
surinkit juos, padovanokit val
džiai. Trekai pravažiuos vi
somis 'gatvėmis.

• VISOJE OHIO Valstijoje 
susiregistravo naujų vyrų ka- 
riškon tarnybon Liepos 1 d., 
40,511. Tai tie kuriems suėjo 
21 metai amžiaus po pirmosios 
registracijos.

vei- 
ko- 
ka-

VAŽINĖJIMAISI
Cipras J. Selickas, senas 

kėjas Clevelande Lietuvių 
Jonijoje, pereito Pasaulinio 
ro veteranas, apsilankė Lietu
vių Skvere, atlankė savo senus 
draugus ir pažystamus, užsira
šė Dirvą. Prašė pasveikint jo 
draugus, ir vėl išvažiavo į Ra
venna, Ohio.

Stasys Žilinskas su žmona ir 
Pranas Kulikauskas, automobi
liu buvo išvažiavę į Mahanoy 
City, Pa., pas gimines ir drau
gus. Aplankė biznierių Vincą 
Majauską ir 'jo šeimą, taipgi 

-pr-Fikuse—
gerą priėmimą ir vaišeš! Tu
rėjo gerą laiką visoje kelionėje 
per ištisą savaitę. Gryžo Lie
pos 5 d. Kelionę atliko auto
mobiliu.

F. Aksenavičiaus šeima 
žmona, sūnūs Klemensas 
duktė Jennie šventėms buvo
važiavę automobiliu pas gimi
nes į Norfolk, Va.

Jonas Petrauskas su drau
gais lankėsi Niagara Falls.

Anderson su žmona 
Kanadoje, Niagara 

kitur.

ir 
iš-

V. H.
važinėjo
Falls ir ____

Elena Baltrukoniutė lankėsi 
Baltimorėje, pas savo seserį ir 
švogeri, Julę ir Adv. Nadą 
Rastenius.

Stella Velioniškis buvo išva- 
, žiavus į Hazleton, Pa., visą lai

ką viešėjo pas F. Diksus. Pra
leidus savo atostogų laiką su- 
gryžo antradienio rytą.

Kazys Stonis lankėsi Detroi
te, matėsi su savo draugais ir 
pažystamais.

Ona Kizas, iš Donora, Pa., 
su dukteria Ruth, ir Mary Ar
guello,' viešėjo Clevelande pas 
Kamarauskus, aplankė savo se
nus DonPriečius pažystamus, ir 
apžiurėjo Lietuvių ' Darželį.

A. Velioniškis per šventes 
su savo draugais lankėsi Wa
shington, D. C., ir Baltimore, 
Md. Gryžo Liepos 7.

Iš Youngstowno lankėsi p. 
Lukoševičienė pas savo dukte
rį ir žentą Eleną ir Kenny J. 
Mogs. Su ja buvo atvykęs ir 
jos brolis su žmona, Wm. Radę 
iš E. Pittsburgho. Apžiurėjo 
Lietuvių Darželį, atsilankė Dir
vos redakcijoje ir kitose įdo
mesnėse vietose.

Buvo ir kitų daug Clevelan
diečių išvažiavę, ir čia lankėsi 
įvairių svečių, bet apie visus 
žinių surinkti nebuvo galima.

LANKĖSI JADVYGA TUBELIENĖ; SUSIRAŠĖ 
KELIOLIKA I LIETUVAI VADUOTI SAJ-GĄ

Prieš pora savaičių buvo su
manyta rengti Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos Clevelando skyriaus 
viešas susirinkimas pavaryti 
platesnį vajų už L. V. Sąjungą, 
kurios veikimas tuokiasi apie 
Lietuvos Prezidentą A. Smeto
ną. Tuo tarpu iškilo Vokiečių 
karas su Rusija, Lietuvos iš
sivadavimas iš po Sovietų des
potiško jungo.
ryti platesnio masto visuome
ninis mitingas, tačiau praėjus 
porai savaičių nuo karo prasi
dėjimo ir Lietuvai galutinai iš
silaisvinus iš Rusijos okupaci
jos, padėtis nusistovėjo ir vi
suomenėje susidomėjimas Lie
tuvos reikalais vėl atslūgo.

Paaiškėjo ir Amerikos Lie
tuvių grupių ir jų veikėjų nu
sistatymas į Lietuvos naują 
padėti ir visus klausimus suriš
tus su tolesne Lietuvos reikalų 
eiga.

L. V. S. skyriaus prakalbos 
su mažomis pamainomis įvyko, 
ir pravesta kaip išsyk buvo no
rėta, prirašyti Į Sąjungą dau
giau metinių narių.

Šis skyrius, savistoviai vei
kęs iš pirmiau, po Lietuvai Va
duoti Sąjungos įsteigimo įsto
jo į tą Sąjungą ir jau pasiuntė 
pirmą dalį savo aukų, $100, į 
Sąjungos iždą. Dabar vėl ke
liolika metinių narių susirašė, 
užsimokėdami po $2.

dą, Kapitonas Labanauskas.
Jis

kelių

tinis,

vieši pas p. Ivinskus. Už 
dienų žada atvykti čia il
su juo atvažiavęs trem- 
Kapitonas Kuizinas.
L. V. S. NARIAI 
įsirašė ir užsimokėjo po

Norėta pada-

šie
$2 metinių narystės mokesčių 
Į Lietuvai Vaduoti Sąjungą:

A. M. Praškevičius, Izidorius 
Samas, Ben Dovidavičius, Juo
zas Biaškevičius, Ona Karpie- 
nė, Jurgis Salasevičius, Magda
lena Kazlauskienė, Dr. F. M. 
Lait (Matulaitis), Marė Mišei
kienė, Justinas Miščikas, Mar
tinas Motiejūnas, Jonas Pet
rauskas, Jonas Verbela ir N.N. 
Viso 14 naujų narių.

Smulkių aukų davė 80c.
Daugelis pasižadėjo būti 

riais ir sumokėti vėliau.
Karpius, žiuris, Dr. Tamo

šaitis, Jonas Brazauskas sumo
kėjo savo duokles Į L. V. Są
jungą jos organizatyviame su
važiavime Tabor Farm, Birže
lio 7-8. Rep.

na-
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KALBOS
Poni Jadvyga Tubelienė, su

interesuota L. V. Sąjungos au
gimu, gavus progą atvyko Į šį 
susirinkimą ir pasakė Įdomią 
kalbą.

Programas atidaryta su Lie
tuvos Himnu. Po p. Tubelie- 
nės kalbėjo Dirvos redaktorius 
Karpius ir L. V. S. centro ta
rybos narys ir musų skyriaus 
iždininkas Dr. S. T. Tamošai
tis. Vietos skyriaus pirminin
kas ir centro valdybos vice-pir- 
mininkas P. J. Žiuris vadova
vo programą ir plačiai apsakė

Clevelandiečių pareigas.
Pabaigoje, parodyta Lietu

vos Prezidento A. Smetonos 
Clevelande lankymosi ir kitos 
filmos iš Lietuvių Darželio ce
remonijų.

Šiame vakare lankėsi kitas 
svečias tremtinis, tik ką atva
žiavęs į Ameriką ir Clevelan-

Remia Dirbtuvių Sta
tymą Clevelande

Valdžios statoma orlaivių in- 
žinų tyrimo laboratorija prie 
Clevelande orlaivių stoties ga
vo dar penkis milijonus dorarių 
daugiau. Pirmiau jai buvo pa
skirta $8,400,000. Dabar viso 
bus išleista $13,300,000. La
boratorija bus smarkiai praplė
sta. Orlaivių motorai bus iš
bandomi tokie kad galėtų skri
sti iki 40,000 pėdų aukšty'**’*'• 
po 500 mylių Į valandą & _ 
m u.

Thompson Aircraft Products 
Co., kuri dirba orlaiviams reik
menis, gavo iš valdžios RFC. 
paskolą dar $3,182,000 dirbtu
vių prąplėtimui. Iki šiol ta iš- 
dirbystė iš valdžios gavo jau 
apie 11 milijonų dolarių dirb
tuvių plėtimui. Per metus ši 
dirbtuvė galės gaminti orlai
viams dalių už apie ,25 milijo
nus dolarių.

BY DR. ALFRED BILMANIS 
Latvian Minister in Washington
The Latvian Minister in the Unit

ed States of America duly occredit- 
ed by the independent and legal 
Government of Latvia to repre
sent the Latvian Nation in this 
country and invested with special 
full powers in case of an emer
gency to act in the best interests 
of the Latvian Nation, has the 
honor to make the following State
ment in connection with the recent 
armed conflict between Germany and 
Soviet Russia in which against 
will the 
involved 
express 
view, or 
of the present war 
great Powers waged in part on the 
territory of Latvia.

The Republic of Latvia, a free 
and independent country, was in
vaded on June 17, 1940 by strong 
Soviet Russian armed forces in 
violation of all existing treaties be
tween Latvia and Soviet Russia and 
contrary to solemn pledges given to 
Latvia and its statesmen by the 
Government and the leaders of the 
U.S.S.R. Similarly were invaded 
Estonia and Lithuania.

By the way of brutal aggression 
and treachery and through enforc
ed elections of a puppet parliament, 
the U.S.S.R. took control of all the 
institutions of Latvia and annexed 
Latvia and made it a part of Com
munistic Soviet Russia, thus com
mitting illegal acts never recogniz
ed by the Latvian Nation and its 
representatives who were not under 
duress of the invaders.

According to news filtering 
of occupied Latvia a regime 
communistic terrorism had been 
tablished in Latvia; the social, eco
nomic and political order destroyed, 
and religious life suppressed; in
describable, inhuman sufferings 
were the result. Similar events took 
place in Estonia and Lithuania.

It is evident that the Latvian 
Nation has struggled by all possible 

to liberate it- 
•Soviet invad-

horrors of war waged between two 
great military powers against the 
will of the Latvian Nation, which 
asks only to be permitted to become 
again free and independent and to 
enjoy the fruits of its hard labor 
and to live as a really good neigh
bor.

WHY NOT COME TO
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ted B Seeond-Class matter Deci 
Jįjį 1915, at the Cleveland Postofl 

ata the Aet of March 3, 1879.

your Bond at 
days, for the 
plus any in-

KUDIRKINĖS PIKNIKAS
Nepavykus Birželio 15 reng

tam Dr. Vinco Kudirkos Dr- 
jos piknikui, komisija rengia 
kitą didelį pikniką sekmadienį, 
Rugp.-August 3, Mačiutos dar
že. Kudirkinės nariams prane
šama kad tie tikietai kuriuos 
jie gavo anam piknikui bus ge
ri šiame naujame piknike.

©WHITE MOTOR CO. vėl ga
vo armijos ginkluotų “pusiau- 
trak” skautų 'karų užsakymą, 
už $1,975,800.

White Motor Co. darbininkų 
reikalavimas 10 nuoš. algų pa
kėlimo remiamas 
streiko. Kompanija 
unijos viršininkais.• 
4200 darbininkų.

grąsinimu 
tariasi su 
Ten dirba

POP KONCERTAI
VĖL TĘSIAMI

Trečia savaite Clevelando vasari
nių populiarių koncertų gražiai iš
puoštoje Public Hali yra šios savai
tės bėgyje. Koncertus duoda Cleve
land Summer Orchestra vadovybėje 
Rudolph Ringwall, šio penktadienio 
ir šeštadienio vakarais, Liepos 11 
ir 12.

Ketvirta savaitė, koncertų prasi
dės kitą savaitę! trečiadieni, penk
tadieni ir šeštadieni, Liepos 16, 18 
ir 19.

Liepos 11 vakare, solistas bus 
Larry Adler, sensaeinis jaunas bur
ninės armonikėlės virtuoso, kuris 
pragarsėjo rytinėse valstijose sim- 
ponijos salėse. »

Liepos 12, Marjorie Phelps, so- 
orano finaliste iš Metropolitan Ope
ros oro audicijų, ir Mariau Matuo
se!^ jaunas pianistas, bus solistai 
urie orkestro.

REIKALINGAS KAMBARIS
Lietuvių šeimoje, Lietuviš
kame distrikte. Prtneškite 
Dirvos Adm., raštu arba te- 
lefonu: ŲlNdicott 4486.

įdomios Prakalbos — temoje

Kalbės S. J. Baneckas, iš Chicagos
TREČIADIENI, LIEPOS 16

Kviečiame visus Clevelandiečius atsilankyti j šias prakal- 
sužinosite kodėl pasaulis ugnyje ir kas bus po ugnies val- 

. ĮŽANGA LIUOSA, NĖRA KOLEKTŲ.
Rengia BIBLIJOS TYRINĖTOJAI.

What happens if I suddenly need 
the money I put into a Defense 
Savings Bond ? 
You can cash 
any time, after 60
full amount paid, 
terest due you. 
Do many Bond 
their Bonds? 
No. People want 
America against 
many cases, people are putting 
every cent they can spare in
to Deftense Bonds and Stamps. 
Some are doing this by asking 
employers or banks to with
hold part of their salaries in 
order to buy these bonds or 
stamps for them.

NOTE: — Tn purchase Defense 
Bonds or Stamps, go to the 
nearest post office or bank, or 
write for information to the 
Treasurer of the United States, 
Washington, D. C.

Q.

A.

owners cash

to help arm 
all attacks. In

CLEVELAND
its 
be 
to 
of

Latvian nation might 
without the possibility 

independent point 
influence the outcome 

between two

THIS YEAR?
its
to

DARBAI
B DARBININKŲ ŽINIOS

its array of 
attractive and 

interior

baseball teams, while 30 churches 
are represented.

Leagues operating under the Cle
veland Basketball Commission have 
a total membership of more than 
850 teams. Other organized sports 
include outdoor and indoor skating, 
ice baseball, outdoor and indoor 
swimming meets, soccer and foot
ball. One of Cleveland’s public 
Swimming pools has a capacity of 
5,000 bathers.

Cleveland’s unexcelled facilities, 
its valuable experience gained by 
way of serving large and small con
ventions, and its location, make it 
an ideal meeting place. The cli
mate, tempered by Lake Erie, is 
pleasantly moderate.

(Continued next week)

Ray Joslyn of the Golden Role, 
Farm for boys in Franklin, N. I,,/ 
for whose benefit this charity golf 
match was played al the Common- 
wealth Country club, presents ly 
Cobb with the Bette Davis trophy,: 
while the Georgia Peach indicates 
with his fingers the three-up score I 
in which he beat Babe Ruth. The 
Golden Rule Farm received the 
proceeds of the “feud” match.

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

JlffiAL Šios savai- 
pradžioje streikų padė
tam tokia:

Eeorse, Mieh., uždaryta 
dirbtuvė del streiko.

f Wee baigėsi strei- 
|g didelėje plieno išdirby-

1 ta, 0, sustreikavo 
fa darbininkai, kuriu

hį N, P., streikuoja 
tii™ darbininkų dalis.

J and available means 
self from the brutal 

~ ers.
At the same time 

also that the change from the mon
strous erroristic military occupation 
by Asiatic Soviet Russia — to mili
tary occupation by German troops 
apparently taking place at the pres- 

( ent moment in Latvia will not bring 
freedom and full independence to 
Latvia and its inhabitants.

As duly accredited Latvian Envoy 
• and Minister Plenipotentiary I have 
. the honor' to declare solemnly in 

the name of the Latvian Nation 
that Latvia will continue to struggle 
for her complete and unconditional 
independence.

With gratitude for the sympathe
tic support given by the Government 
of the United Sates of America and 
the great American Nation to the 
cause of freedom of Latvia, the 

- Latvian Minister requests the con- 
l tinued good will and support in the 

United States of America in the 
present difficult situation of Latvia. 

■ the innocent God-fearing people of 
which are now suffering all the

Few cities have so diversified 
amusements and entertainment of 
so high a character, — there are 
hundreds of places to go, hundreds 
of things to do, hundreds of inter
esting things to see.

One of the most famous shopping 
streets in the world is Cleveland’s 
Euclid Avenue with 
fine stores. Their
artistic window displays, 
decorations and complete stocks of 
merchandise are always of interest 
to visitors. Cleveland’s wide streets 
and broad sidewalks have been an 
important factor in its success as 
a shopping center. No large city 
in the United States is better equip
ped to handle large crowds of shop
pers.

Theaters, palatial motion picture 
houses, restaurants, night clubs, el
aborate- public ballrooms, and con
cert halls offer amusement for the 
evening hours. For those who seek 
the outdoors, .there is, in summer, 
American League baseball; and Eu
clid Beach Amusement Park, Edge
water, and Gordon parks give op
portunity for swimming, boating, 
and the like. There are also many 
interesting trips possible to resorts 
dotting the shores of Lake Erie 
and to scenic and historic spots in 
Northern Ohio.

In fall and
recreation program 
football, basketball, hockey and all 
other indoor and 
boxing bouts, etc.
teams and the many high school 
elevens offer a great football va
riety.

Cleveland’s park and boulevard 
system is unrivaled by any city in 
the United States in its picturesque 
natural beauty. Deep ravines, wa
terfalls, fine old forests, sandy and 
large stretches of beach, huge rock 
formation of Lake Erie’s shore
line combine to add charm to the 
park system. The Metropolitan Park 
System unites the more important 
valleys and glens of the area into 
one continuous parkway encircling 
Cleveland.

Cleveland is a sport loving com
munity. It was the birthplace of 
organized amateur baseball, as well 
as the National Baseball Federa
tion, an organization with a mem
bership of 30 cities which conducts 
annua] inter-city championship ser
ies. More than 30,000 registered 
athletes participate in organized 
sport in Cleveland every year, about 
one-third of whom play baseball. 
Industrial plants have about 60

Turiu didžiausi rinkinį Clevelande 
visokių gydančių žolių impo'rtuofų 
iš Europos. (36)
Receptus išpildo patyrę vaistinin-

HEROLD DRUGS
6015 Broadway

ka'. Greitas patarnavimas.
Telef. Diamond 9660

Htis per pirmą šių 
gio pusmeti Amerikos 
artininkai sunaikino pus
ta® milijono darbininkų 
sį dienu. Buvo 178 vi
lti) didumo streikai. Ap
šė telkus tūkstančiu 
rtinku. Tomis pražu
dytomis valandomis jau bū
tį tavę daug atlikta šalies 
ginklavimui.
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> McAllister
ELECTRIC APPLIANCES, 

7S00 Superior Ave.
Naudoti VACUUM CLEANERS

Naudotos Skalbiamos mašinos, WASHERS $5.00 ir aukš. 1 
Naudoti šaldytuvai REFRIGERATORS $20.00 ir aukš.

Lietuviams patogi vieta apsilankyti. (29)

SALES CO.
RUGS & FURNITURE

Trys užmušta. Cobles- 
lU.-Traukinio ka- 
tfci sprogus užmušta" trys 
tebininkai. Sprogimui iš
tikus m bėgių nuvirto 11 
prekinį ragmą.

fre 
<ė 
nu 
sa^ 
su

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 J
SOCIAL AFFAIRS. (29) |
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An Ohio Fort Protects Colonial Armies

HQ. 4 COUR TfSY-STANDARD OfL Of Cf/IOFAMOUS OHIO BATTLEFIELDS
FORT

LAURENS

FORT LAURENS—1778
A barrel of rancid meat and a 

barrel of hardtack saved the lives 
of a small garrison of an Ohio 
fort built fluring the 
to prevent lightning 
British and Indians 
western wilderness on 
gling American armies.

With the completion of , Fort 
Laurens, Colonel John Gibson and 
his 150 troops had not long to 
wait to find that though stationed 
in the remote forests, they were a 
vital part of a bloody conflict

The Indians and English were 
enraged at this audacious thrust 
into the West, which threatened 
their hold on strategic Ohio.

It was on a cold December day 
that the gate of the one-acre out
post closed behind 15 men who 
were starting on the long, difficult 
journey back to the East. No soon
er had they left the shelter of the 
stockade than they were attacked

Revolution 
attacks of 
from the 
the strug-

by ambushed Indians. Thirteen 
returned safely but the bodies of 
two men lay in the snow.\

Then Simon Girty, white rene
gade, took a hand. He persuaded 
the English at Detroit to send a 
war party of 200 Wyandots and 
Mingoes against isolated Fort 
Laurens.

Early on the morning of Febru
ary 23, 1779, seventeen soldiers, 
following their daily routine, left 
the Fort to bring in wood which 
had been cut the previous fall. 
There was no hint of danger un
til from behind frees and under
brush the painted warriors rushed 
to cut off their retreat to the Fort. 
The short, sharp battle ended as 
quickly as it began, with the death 
or capture of every soldier.

Then the siege began. Provi
sions in the Fort were low. Daily 
rations were reduced to a quarter 
of a pound of sour dough and thfc 
same of rancid meat.

But the.soldiers were not.the

7i MINERAL 
CITV

only sufferers. Game was scarce 
and the besiegers, too, were on 
short rations. Finally forced by 
hunger, they offered to lift the 
siege if Colonel Gibson would give 
them a baiTel each of flour and 
meat!'

There was no hesitation on 
Colonel Gibson’s part and the 
speed with which he accepted the 
offer probably convinced the In
dians -that the hungry garrison 
had an ample store. At any rate, 
the Indians left as EV.dC2r.Iy as 
they had appeared.

In the summer a relief pa,-ty of 
500 arrived from Fort Pitt, and 
Fort Laurens was abandoned—too 
remote to be properly defended.

Short as was Fort Laurens’ 
chapter in the story for the control 
of Ohio, it was nevertheless im
portant.

Next Week—How a British can
non was used to capture a British 
stronghold.

(Shades) fPtajįj 
mos£, ON £ B i shams c

Modernizuokit savo namu langus puošniai su EM]
Naujais SEades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina. :

STATE WINDOW SHADES =
HEnd. 2149 « 1248 E. 79 St. ° J. Pečiulis, Sav. |

Pasirldyklt Vasarai
Dėvėki t Vėsius, Smagius Vasarinius 

RUBUS IR KITAS REIKMENIS

Šiaudines Skrybėles
Vėliausių 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 79c 
kelių. Tvirti vasariniai

Sport Marškiniai
Gražus, vėsus vasariniai marški
niai mėgiamų spalvų

$1.00 ir $1.35
SLACK SIUTAI

Sanforizuoti, nesitrauks, su diržu 
tos pat medegos. Visokių spalvą

$2.95
Vasarines Kojinės

Naujų gražių marginių ir' 25c 
spalvų. Vasarines, porų

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

THE KUH & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais
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8b 5,000,000 bedarbių. 
B minkai sako kad 
per 1W2 fiskalį metą bus 

i milijonai viešų dar- 
hmkę be dai-bo. Federa- 
lė vadžia tegalės parūpin
ti del 1,000,000.

11 užmušta. Leeds, Ala. 
-Anglies kasykloje išti- 
te sprogimui užmušta 11 
'hriiiiinku. Iš jų 9 negrai, 
tĮallieji

Pirmos rūšies geležinke
ly darbuose šioje šalyje, 
tip žinios iš Balandžio 15 
įdirbo 1,080,986 darbi- 
®ai, 9.7 nuoš. daugiau 

į pat mėnesį 1940 m
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Islijoje. angliakasyklos 
ime, užmušta 15 dar

litanijoje, Tokio apielin- 
"4, potviniui iškilus pri- 
i apie 20 žmonių. Ap- 

tūkstančiai namų.

tas dienas išbuvo šu- 
W Socon-o, N. M. — 

potvinio, vienas iš 
iiojii Įkrito į šulinį ir 

fcs jo nepasigedo. Šei- 
penkias dienas jo 

W ir tikėjo kad jis vis 
Wjasi gelbėdamas ki

te labai išbudėjo. Iš
lįs kai vaikai išgirdo 

šdinio šauksmą.
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^TAI skebia kad nuo 
k 1940, iki galo Bir- 

M941, naziu lėktuvu 
imsis užmušta apie 

i civilinių gyventojų, 
to 52,670 kitų sužeista.

M1 spauda gąsdina, 
Wika staiga pulsian- 
' laivus jurose, delei 

.-Jaro prieš Rusiją, 
H Amerikos laivai bus 

—i, ii’, sako, Japoni- 
įte ąšies pusėje akty- 

Ihra.




