
DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY

AVE. - CLEVELANdFq^ 

r--.—■ ; .................. . ’ ’.

Published every Friday in Cleveland by P
Ohio Lithuanian Publishing Co.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

MANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS

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

’ under the Act of March 3, 1879.
The 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

DIRVA (THE FIELD)
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrove

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

DIRVA
0820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 29

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ray Joslyn of the Golden w 
Farm for boys in Franklin, N, 
for whose benefit this charity iq 
match was played al the CohbJ 
wealth Country club, presents J 
Cobb with the Bette Davis tnw 
while the Georgia Peach inditJ 
with his fingers the three-up sJ 
in which he beat Babe Ruth. N 
Golden Rule Farm received 3 
proceeds of the “feud” match Į

Telefonas: ENdicott 1378 I

DR. S. T. THOMjJ
(TAMOŠAITIS) i

LIETUVIS DENTISTAS
Dabar laikas susitaisyti dnti

STREIKAI, šios savai
tės pradžioje streikų padė
tis buvo tokia:

Ecorse, Mich., uždaryta 
plieno dirbtuvė del streiko.

Tennessee baigėsi strei
kas didelėje plieno išdirby- 

I stėje.
Warren, O., sustreikavo 

: plieno darbininkai, kurių 
L dirba 2,000.

Bendix, N. P., streikuoja 
‘ orlaivių darbininkų dalis.

Valandos: 9 iki 12; Į iki 5; t ibi 
Trečiadieniais sulyg susitaria

6902 Superior Ave, 
(Kampas Russell Road)

SALES CO.
!, RUGS & FURNITURE 

HFnderson 7666

S visą dirbimų $4.06 ir Mi
ls, WASHERS $5.00 ir aukš, ■ 
JERATORS $20.00 ir aukS. Į 
.psilankyti. (29) I

ERAGE CO.
.... ENdicott 2540 

recently expanded for your 
>ful to many of our patrons. 
PICNICS AND ALL OTHEll 
AFFAIRS. (251
il phone us often”.
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Išdirbyste 
indu (Shades). i'jįĮj 
BLINDS ®
imą langus puošniai su 

r Venetian Blinds 
patarnauti prieinama kaina.

)OW SHADES
79 St. ° J. Pečiulis, Srt 
illlllill IIIUliimillllllllllllIltllilIĮĮĮĮ!!

it Vasarai
Smagius Vasarinius 
'AS REIKMENIS

Sport Marškiniai
Gražus, vėsus vasariniai 
niai mėgiamų spalvų

$1.00 ir $1.35 I

SLACK SIUTAI 
Sanforizuoti, nesitrauks, su i 
tos pat medegos. Visokių sF

$2.95

Streikais per pirmą šių 
metų pusmeti Amerikos 
darbininkai sunaikino pus
trečio milijono darbininkų 
darbo dienų. Buvo 178 vi
sokio didumo streikai. Ap
ėmė desėtkus tūkstančių 
darbininkų. Tomis pražu
dytomis valandomis jau bu
tų buvę daug atlikta šalies 
ginklavimui.

Trys užmušta. Cobles
kill, N. Y. — Traukinio ka
tilui sprogus užmušta trys 
darbininkai. Sprogimui iš
tikus nuo bėgių nuvirto 11 
prekinių vagonų.

liniIEffli

Bus 5,000,000 bedarbių. 
WPA viršininkai sako kad 
per 1942 fiskali metą bus 
apie 5 milijonai viešų dar
bininkų be darbo. Federa
te valdžia tegalės parūpin
ti darbų del 1,000,000.

11 užmušta. Leeds, Ala. 
— Anglies kasykloje išti
kus sprogimui užmušta 11 
darbininkų. Iš jų 9 negrai, 
du baltieji.

Pirmos rūšies geležinke
lių darbuose šioje šalyje, 
kaip žinios iš Balandžio 15 
rodę, dirbo 1,080,986 darbi
ninkai, 9.7 nuoš. daugiau 
negu tą pat mėnesi 1940 m.

Wali joje, angliakasyklos 
sprogime, užmušta 15 dar
bininkų.

E

Japonijoje, Tokio apielin- 
kėše, potviniui iškilus pri
gėrė apie 20 žmonių. Ap
semta tūkstančiai namų.

Penkias dienas išbuvo šu
linyje. Socorro, N. M. — 
Laike potvinio, vienas iš 
gelbėtojų Įkrito Į šulini ir 
niekas jo nepasigedo, šei
ma per penkias dienas jo 
nematė ir tikėjo kad jis vis 
darbuojasi gelbėdamas ki
tus. Jis labai išbadėjo. Iš
gelbėtas kai vaikai išgirdo 
iš šulinio šauksmą.

Vasarines Kojines 
: Naujų gražių marginių ir $ 

spalvų. Vasarinės, pora

S su kožnu pirkiniu. DYK*I 
savo Stamp Books.

BRITAI skebia kad nuo 
Sausio, 1940, iki galo Bir
želio, 1941, nazių lėktuvų 
užpuolimais užmušta apie 
42.000 civilinių gyventojų, 
prie to 52,670 kitų sužeista.

R & REICH CO.
Atdara Vakari

ITALŲ spauda gąsdina, 
jei Amerika staiga pulsian
ti ąšies laivus jurose, delei 
Vokiečių karo prieš Rusiją, 
tai ir Amerikos laivai bus 
užpuolami, ir, sako, Japoni
ja stos ąšies pusėje akty
viai j karą.

KAINA 5c. CLEVELAND, OHIO LIEPOS-JULY 18, 1941

Smolensk, Vitebsk ir k. Miestai Naziii Užimti
PAĖMĖ MOGILEVĄ; NOVGORODO GE

LEŽINKELIUS; ARTĖJA KIJEVO

Leidžiant Dirvą į spaudą atėjo žinios kad Vokie
čiai užėmė dideli Rusų miestą Smolenską, ir pri
siartino apie 90 Angliškų mylių prie Maskvos.

Maskva, Liepos 17. — Vokiečių ginkluotos jiegos 
prasiveržė pirmyn ir pasiekė Smolensko sritį, 90 mylių 
į rytus nuo Vitebsko, kurį jie užėmė prieš porą dienų, 
ir 230 mylių nuo Maskvos, praneša Sovietų Informacijos 
Biuras. Tai pirmu kartu patys Sovietai pamini Smolen
ską, kas parodo kaip toli Vokiečiai pažingėjo pirmyn, 
perlauždami Stalino liniją, nors pirmiau Maskva skelbė 
buk naziai visur sulaikyti, sumušti, atstumti ir tt. Vo
kiečiai, reiškia, prasiveržė 50 mylių pirmyn keliuose lin
kui Sovietų sostinės Maskvos.

Nazių mechanizuotos jiegos apsupo Novogradą- Vo- 
lynskį ir veržiasi linkui Kijevo.

¥ ¥ *
Berlinas, Liepos 17. — Vokiečių pranešimai iš Rusų 

fronto skelbia kad greitieji Vokiečių kareiviai prablaš
kė Rusus tiek kad naziai priėju jau tik 110 mylių atstu 
nuo Maskvos, bėgyje dviejų pastarų dienų kai pradėjo 
savo naują stumimąsi į rytus. Keliolika tūkstančių Ru
sų kareivių apsupo giriose netoli Gorodice.

Rusų jiegos esą išblaškytos, jie jau nekariauja po 
viena vadovybe, Vokiečių žinios sako. Vokiečių jiegos 
skubiai artėjo Leningrado.

Iš Stockholm^ praneša kad nazių kariuomenių da
lys prisiartino iki 65 mylių nuo Leningrado. Užėmė Ru
sų geležinkelių centrą Novgorodą, 100 mylių pietuose 
nuo Leningrado.

Sovietų atstovas Maisky Londone pareiškė jau, jei
gu Rusų armijos taptų sumušamos, raudonieji bėgtų į 
rytus už Uralu kalnų ir kovotų ten, plačiuose Azijos plo
tuose. Del to, sako, ir Sovietų sunkiosios industrijos iš
mėtytos po miestus tolyn nuo Maskvos, kad nebūtų taip 
lengvai užpultos ir išsprogdintos lėktuvais.

Londonas, Liepos 14. — Britanija ir Sovietų Rusija pasi
rašė bendrą sutartį išvien gintis ir gelbėti vieni kitiems dabar
tiniame kare prieš Hitlerinę Vokietiją, ši sutartis nėra jokia 
Britų-Sovietų sąjunga. Anglai ir Rusai pasižadėjo vieni be ki
tų nedaryti paskiros sutarties su Hitleriu, jeigu Vokiečiai pra
dėtų vienus ar kitus net ir visai sumušti.

Anglų sutartis su Rusija apima ir prižadėjimą kad Sovie
tai atiduos užgrobtas kaimynių valstybių žemes, Lenkijos, Lie
tuvos ir kitų, kad jos vėl butų laisvos ir nepriklausomos.

Lenkai tariasi su bolševikais žadėdami pagalbą Rusams, jei 
I olševikai paleis 200,000 Lenkų Belaisvių esančių Rusijoje. Bet 
kur tie Belaisviai eis ir pasidės nežinia.

RUSAI skelbia nuskandinę Baltijos juroje 13 Vokiečių lai
vų, nekurie buvo orlaivių ugnimi padegti, pranešimas sako.

Vokiečiai pranešę Japonijai kad Maskva bus paimta apie 
Liepos 20 dieną.

In his first visit to the White House 
since July, 1939, Cpnstantin Ouman- 
sky, Soviet ambassador to the U. S., 
laid Russia’s problems before Presi 
dent Roosevelt in i\n hour’s confer
ence. He is shown leaving the White 
House.

Sovietų atstotas Washing
tone Oumansky andžioja prie 
Prez. Roosevelto', prašydamas 
gelbėti Rusiją. Ji pirmą kartą 
įleido į Baltąjį Namą nuo Lie
pos, 1939 m.

Difficulties with the Ą. F. of L. International Teamsters’ union forced 
milk producers such as these (above), in the Los Angeles area to pour 
28,000 quarts of milk a day down the drains. This was asserted by 
Clarence Smith, co-operative dairy head. His firm was the sixth dairy to 
be picketed, and their milx listed as “hot cargo.”

Išlieja pieną, viejįrįj parduoti už pigią kainą, šis vaizdas 
yra iš Los Angelesergj'inkės, kur kilo nesusipratimas tarp pie
no vezejų unijas ffįnklu išplatintojų.

NORI LAIKYT KAREI
VIUS ILGIAU. S. V. Karo 
Departmentas gavo Prez. 
Roosevelto pritarimą kad 
laikyti karo tarnybon pa
imtus vyrus ilgiau negu 
metus laiko. Jei bus pradė
ta leisti atsitarnavę metus 
laiko, tai du trečdaliai ka
reivių tuoj pareis namun, o 
armija bus labai suardyta.

VOKIEČIŲ spauda at
kakliai smerkia Prez. Roo- 
seveltą buk jis bando stum
ti Ameriką į karą “ranka 
rankon su bolševikais”.

BRITAI skelbia kad per 
Birželio mėnesį Vokiečiai 
nuskandino 79 Britų preki
nius laivus, viso 329,296 to
nų. I

ANGLAI UŽĖMĖ 
SYRIJĄ

____ L
Britai užėmė Syriją ir 

Lebaną, kurias iki šiol val
dė Prancūzai. Šiame kare 
Prancūzai buvo nugalėti.

MASKVOJE ir kituose 
Rusijos miestuose įvedama 
maisto ir nekuriu kitų gy
venimo reikmenų pirkimui 
kortelės. Maskva bijo kad 
visai nepritruktų maisto, 
nes ir taip ten būdavo rei
kia kelias dienas laukti iki 
gauna kaip ką pirkti.

BRITŲ lėktuvai darė už
puolimus Italų laikančių ap
gulusių Tobruk, Lybi joje. 
Italai praneša atakavę To- 
bruką savo lėktuvais, kurį 
laiko Britų garnizonas.

APIE 1 400 Vokietijos ir 
Italijos konsulų, kurie šioje 
šalyje varė prieš Ameriką 
propagandą, išvežti atgal į 
Europą Amerikos trans
porto laivu West Point. Šio 
laivo nazių submarinai tik
rai neužpuls....^

--------------- T“
AMERIKA sutinka duo

ti Rusijai pagalbą — įvai
rių mašinų reikalingų gin
klams dirbti, už 10 milijo
nų dolarių, ką Rusai turi 
pirktis iš Amerikos. Vo
kiečių submarinai ar lėktu
vai gali tas mašinerijas ve
žamus laivus skandinti.

Bet Amerikos bolševikai 
tokios pagalbos Rusijai ne
nori, jie reikalauja kad S. 
V. siųstų į Rusiją orlaivius, 
tankus ir vyrus padėti Vo
kiečius mušti. Tačiau to
kios pagalbos negreit su
lauks.

Prez. Roosevelt vėl siun
čia savo atstovą Hopkins į 
Angliją vėliausiems pasita
rimams.

With communiques giving varied reports on the progress of the 
Russo-German war comes this radio-photo from Berlin which purports to 
show Nazi heavy tanks rolling through the White Russian capital of 
Minsk. It was not definitely known the Nazis had pushed this far—but 
this would seem to be “proof,” says Berlin.

Vaizdas Vokiečių inėjimo į Baltgudijos sostinę Minską, ne
žiūrint bolševikų gyrimosi kad jie Vokiečius “atstumia”.

KAS DEDAS! LIETUVOJE DABAR

Iš Patikimų šaltinių Europo
je, telegrafu gautos žinios:

Iki šiol susisiekimas su Lie
tuva dar negalimas nei tele
grafu nei laiškais, todėl smul
kesnių ir pilnesnių žinių apie 
pastaruosius Įvykius negalima 
gauti.

Kaip jau anksčiau spaudoje 
buvo pasirodžiusios žinios, su
kilimas Lietuvoje prieš Rusus 
įvykęs Birželio 23 d. Sukilė
liai didvyriškai, veik plikom 
rankom, užėmė Kauną, Vilnių 
ir kitus Lietuvos miestus ir 
tuoj paskelbė nepriklausomy
bės atstatymą.

Taip pat išleista eilė patvar
kymų kurie panaikina bolševi
kų Lietuvoje Įvestą netvarką. 
Vienu iš tokių patvarkymų pa
naikinami bolševiku Įvesti sov- 
hozai, kurie valdžios dvarų pa
vidale buvo naujoviška bau
džiava Lietuvos žmonėms.

Sukilėliai paskelbė naują vy
riausybę su Lietuvos Pasiunti
niu Vokietijai K. Škirpa prieš
akyje. Į šią vyriausybę ineina 
Užsienio Lietuviams Remti Dr-

Palaidojo su šuniu. Far
mer City, III. — Čia mirė 
vienas žmigelis, 73 m. am
žiaus, kuris, sulyg jo pra
šymo, palaidotas su jo šu
niu. Šuo buvo chloroformu 
nunuodytas ir padėtas Į tą 
pat duobę.

Bulius subadė. Sioux Ra
pids, la. — Kaimyniškoje 
ukėje bulius subadė žymų 
šios apielinkės galvijų au
gintoją, Glen Pressel, 47 m.

S. V. valdžia paėmė nau
doti 16 Danijos prekinių 
laivu. 4-

AIRIJOJE privežta tam 
tikri techniški Amerikos 
darbininkai atlikti ginkla
vimo darbus, bet per tris 
savaites jie nesulaukia jo
kių reikmenų darbui at

jos pirmininkas Adv. R. Skipi
tis, buvęs kariuomenės vadas 
Gen. Stasys Raštikis, buvęs 
mergaičių Aušros gimnazijos 
mokytojas ir iki bolševikų oku
pacijos Vytauto Didžiojo Uni
versiteto lektorius Juozas Am
brazevičius, žemės Ūkio Akade
mijos Dotnuvoje profesorius 
Balys Vitkus, savo laiku lankę
sis Amerikoje, ir buvęs Lietu
vos Banko direktorius Vytau
tas Statkus.

Prieš pat Rusų-Vokiečių ka
rą bolševikai išgabeno iš Lie
tuvos kelias dešimtis tūkstan
čių inteligentų ir ūkininkų iš
tisomis šeimomis, kurių tarpe 
išgabenti Kazys Bizauskas, V. 
Čarneckis, Gen. Nagius-Nage- 
vičius.

Visa Lietuva baisiai nuken
tėjus. Daug miestų ir kaimų 
visai sunaikinti. Vilkaviškyje 
liko tiktai bažnyčia ir keli na
mai. Marijampolė stipriai ap
degė.

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
šaukiasi pagalbos, nes tūkstan
čiai šeimų del bolševikų okupa
cijos ir karo audros yra liku
sios be maisto ir pastogės.

Škirpa ir Skipitis tuo tarpu 
tebėra Berline. Atrodo kad 
Vokiečiai Lietuvių sukilimo fa
ktą lyg tai ignoruoja, teskelb
dami kad Lietuvos gyventojai 
jų karius su džiaugsmu sutikę. 
Iš Lietuvos sukilėliu ginklai 
atimti, o Vokiečiu intencijos 
ateičiai bent dabar dar nežino
mos.

Kauno radijas tebeskelbia 
laikinosios administracijos įsa
kymus, nurodymus bei paskyri
mus. Visoje Lietuvoje įvesta 
maisto kortelės.

DEL MAISTO stokos Lietu
voje Įvesta maisto kortelės su
lyg Vokiškos tvarkos. Komu
nistai išnaikinę viską Lietuvo
je, jau buvo įvedę savo korte
lių tvarką. žmonės turėdavo 
eilėse laukti prie krautuvių no
rėdami ko gauti pirkti, bet ne 
visada gaudavo.

( 26-ti Metai 26th Year)

IS LIETUVOS

ABIEJŲ PU-

Tikrai, kolhozų baudžia- 
netoriklausomoje Lieptoje 

\Jr, matyt, nebel ->us *——v »    —■ i* —'

NUŽUDYTA 15 KUNIGŲ. 
Iš Lietuvos bėgdami, kaip ži
nios praneša, bolševikai žudė 
visus kas tik papuolė. Kiek 
žirioma, nužudyta 15 dvasiškių, 
tarp kurių yra Telšių Vysku
pas Staugaitis, Kanauninkas 
Maciejauskas ir 13 kitų kuni
gų.

SUMUŠTI Iš
ŠIŲ. Dar prieš bolševikų iš 
Lietuvos išvijimą, iš Maskvos 
Į Kauną buvo atvežti geriausi 
Rusų sportininkai, krepšinin
kai, futbolininkai, lošti su Kau
no Lietuvių komanda. Kaunie
čiai bolševikus nugalėjo, 40 
prieš 35. Tas reiškė artėjimą 
bolševikams- galo Lietuvoje.

VILNIAUS apskrityje šiais 
metais bolševikai buvo numa
tę Įsteigti 250 grupinių sodybų 
(kolhozų). Pasak bolševikų lai
kraščių, “tai bus sodybos ko
kių mitsų respublikoje dtir nė
ra”, 
vos
nebuvo

VILNIUS ir KAUNAS yra 
Vokiečių okupuotas, kaip ir vi
sa Lietuva. Lietuvoje pilna 
Vokiečių kariuomenių. Nazių 
armijos per Lietuvą traukia į 
Rusiją, Į Leningrado frontą. 
Greitai atstatyti Lietuvos gele
žinkeliai, kuriais naudojasi Vo
kiečiai. Lietuvoje įvesta už
laikymas namų patamsėj nak
tį, kad neatskristų Rusų lėktu
vai nuostolių padaryti.•

Iš BERLINO praneša kad 
Hitleris, Vokiečių armijoms 
žygiuojant į Rusiją, buvo atsi
lankęs ir Lietuvos fronte, ap
važinėjo kelis Lietuvos mies
tus, buvo sustojęs ir Kaune.i •

LIETUVOS ligoninės užpil
dytos sužeistais Vokiečiais ir 
Lietuviais.

o
AMERIKOS žydai jausdami 

kad Lietuvoje gali būti smar
kus persekiojimai žydų už jų 
išdavikiškus darbus, pasiskubi
no prašyti Amerikos valdžios 
užtarimo žydams likusiems Lie
tuvoje. Nedorieji Žydai, kurie 
dirbo Maskvai, aišku, skubinosi 
bėgti kurie spėjo Į Rusiją.•

RUSAI traukdamiesi iš Lie
tuvos gadino, naikino, degino 
ką spėjo. Bet staiga užklupti 
ne viską spėjo sunaikinti. Pa
liko daug žaliuojančių javų ir 
kitokios sėjos, kurią dabar rū
pestingai Lietuviai prižiūri, kad 
turėjus maisto. Daug laukų 
liko neužsėta arba prastai pri
žiūrėta, del to kad žmonės ti
kėjo reikės bolševikams atiduo
ti kai sunoks. •

LIETUVOS kariuomenė tvar
kosi Į pulkus. Stoja daug sa
vanoriais. Turės savo unifor
mą kaip pirmiau turėjo, kada 
gyveno nepriklausomai. Neži
nia ar savu noru ar priverstas, 
Į Rusiją pasitraukė Gen. v Vit
kauskas, kuris pirmiau buvo 
Lietuvos kariuomenių vadas, 
vėliau liko Sovietų pataikūnas.

l ; - r ti . . i. • « i > 4 !, i
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DIRVa MIRIMAI
Praktika Dėjimo Minų New Yorko Vandenyse

apie

AKRON, OHIO

(Iš Musų Laikraščių)

22

s
Address.

(13-2)Occupation

Kalnas

e TURKIJOS tik 3 
tis yra Europoje, o 97 
Čiai ploto yra Azii/

• 1940 m,etais Suv. Valstijo
se buvo 107 miestai kurių gy
ventojų skaičius siekia nuo 50,- 
000 iki 100,000.

mirė 
Tau
pai'., 
išgy-

Gausiausi minų dėjimo bandymai nuo 'Pasaulinio karo die- 
atliekama prie Fort Hancock, N. J., kur vyrai specialėje mi- 
komandoje pradėjo 3į4> mėnesių praktikas pasiruošti apsau- 

Vaizdas parodo miną ir jų inkarą

100 
vie- 
Lie-

—Chicagos 
ništai uždarė

Pocienę, nuo 
st. Ji buvo

their part in protecting New York harbor. Picture shows mine and 
anchor ready to be dropped from the “General E. O. C. Ord.”

nu 
nu 
gojimui New Yorko uosto, 
gatavą paleisti iš laivo “General E. O. C. Ord”.

Ge- 
ga- 
Šv.

Most intensive mine-planting exercises since World war days are 
now being held at Fort Hancock, N. J., where men of the special mine , ŽIGULIENĖ 
command have started intensive 3!b months of drills to prepare them 
for 
its

te), 85 metų, mirė Birž. 23, 
Chicagoje. — Šiaulių 
Amerikoje išgyveno 31

RAGAŽINSKAS Kazys, 
Birž. men., Frackville,

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyk. r1)

Stefanija
pusamžė,

Chicagoje. į PETRAUSKAS Nikodemas, 68
(Žiliūtė), i

16, Chica-1
m., mirė Birž. 23, Chicagoj.
— Panevėžio par.

PITTSBURGHttec

DETROIT, MICH
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LIETUVOS DIENA 
LIEPOS 27

Plačiu ir įvairiu programų 
ruošiasi pavaišinti Pittsburgho 
Lietuvių Dienos rengimo komi
tetas svečius kurie atsilankys 
Lietuvių Ūkyje, Liepos 27 d.

To parengimo nauda bus pa
skirta Lietuvos gelbėjimo rei
kalams. Kviečiami visi vietos 
ir aplinkiniai Lietuviai, nes tai 
visų bendras darbas.

NUŽUDĖ UŽPUOLIKAS
Pittsburg he, East End, Lie

pos 13 vakare, plėšikas užpuo
lęs gatvėje jauną moterį, api
plėšimo tikslu, smogęs primu
šė. Ji mirė ligoninėje, 
p-lė Rose Haber, 34 
savęs turėjo tik $3. 
užpulta kuomet išlipo 
eiti namon.

NUSISKANDINO. Tūlas 
Topping, nuo 717 N. Homewood 
avė., Liepos 14 d. telefonu pra
nešė laidotuvių direktoriui kad 
jis nusižudys ir kad nori jam 
paverti save palaidoti. Už pus
valandžio nuo Highland Park 
tilto į Allegheny upę jis nušoko 
nusiskandinti. Bet kaip tik nu
krito į vandenį pradėjo šaukti 
pagalbos. Pora vyrų buvę ne
toliese nusistūmė valtele į upę 
skęstantį gelbėt, tačiau nespė
jo, skęstantysis paniro ir dau
giau nebuvo matyt iškylantis. 
Ant kranto rasta jo žiponas su 
rašteliu žmonai kad jis nusižu
do r.orėr imas palengvint abie
jų’ padėtį.

K/xS ?3UTŲ JEI TRO- 
KAI SUSTOTŲ

PENNSYLVANIJOJE, 
150,000 akrų javų buvo išar
ta ir sunaikinta šį pavasarį, 
prisitaikant prie federalės Ag
rikultūros Departmento nusta
tytos kvotos, kad nepriaugtų 
perdaug.

Užsėta buvo 1,062,000 akrų! 
kviečiais, dabar liko nukirsti j ves‘ 
912,000 akrų.

Ūkininkams už 
savo sėjos valdžia apmoka.

Amerikos kasdieninis gyve
nimas labai daug priklauso nuo 
motorini į sunkvežimių, kurių 
y^.nm Jojama 4,299,000 viso- 

1Vl£1 . i • f • .j/ . .ly, _Jeįgu prarūktų ga- 
I solinb-l’'^-Te?kėtų *šu\aikyti‘ TrO- 

ku jud jimą, turėtų šalyje iš
tikti d ielė permaina, ir šalis 
turėtų sugryžti atgal 50 metų 
ar dau pau.

štai kas maždaug atsitiktų:
Apie 4,000,000 asmenų dir

bančių trokų gamyboje, parda
vime, aptarnavime ir operavi- 
me liktų be darbo. Iš 3,650,- 
000 trokų šoferių dalis turėtų 
gryžti prie arklių ir vežimų 
valdymo, kaip greit arkliai bu
tų gaunami.

Trokais privežama maistas į 
daugelį miestų kur geležinke
liai neprivesti. Pienas beveik 
visas iš visų ūkių suvežamas 
į miestą trokais.

Ūkės naudoja 997,033 tre
kus, ir jų veikimą sulaikius 
suirtų ūkio gyvenimas.' /

• AFRIKOJE, Gwelo mies
telyj?, bitės užpuolė rinkoje 
suneštas kiaules ir išvijo jas 
visas Į purvyną už miestelio. 
Keletą kiaulių mirtinai užgy- 
lė.

Lietuvos Konsulatas Chicagoje 
turi prašymus iš Lietuvių gyvenan
čių įvairiose pasaulio dalyse suras
ti jų gimines ar pažystamus. Jieš- 
komujų asmenų sąrašas čia seka:

BALKUS Jonas, iš Trakų apsk., 
Genionių k. Gyveno Chicagoje.

KILIKEVIČIENĖ Antanina,
vų pavardė Slavenaitė. Seinų ap., 
Dusnyčios k. Paskutiniu laiku gy
veno Clevelande.

KUBEKAITĖ, vardas ir pavardė 
po vyru, jei ištekėjus, nežinomi. Jie- 
ško Juozas Balkus.

KURTAUTAS (Kurtoft) Juozas. 
Taipgi žinomas kaipo Juozas Rim- 
kev.cius. Kilęs iš Kauno. Gyveno 
Danville, TU. Jo jieško Silvestrą 
Žaltnuskaitė.

PUIKIS Jonas. Amerikon atvyko 
1909 m. Gyveno “Kolze” (gal Co
les), Ill.' Jo jieško Vladas Pukys. 
les'. III. Jo jieško Vladas Puikys.

PUŽERAUSKAlTĖ Juzė, gyveno 
Chicagoje

PODRIBONIS Bronius. Atvyko į 
Ameriką 1910 metais. Gyveno Gar
den avė., Hamilton, Ohio. Jo jieško 
jo brolis Feliksas.

SLAVĖNAI, Juozas ir Jonas, kilę 
iš Seinų ah., Dusnyčios k.

Aukščiau suminėti asmenys arba 
tie kurię apie jicškoriiuosius turi ži
nių prašomi tuojau atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS 
30 N. LaSalle Street

■ Chicago, UI.

CHICAGO, Ill. — Lietuvos 
padėties pasikeitimo sutrukdy
tas Chicagoj įsikūręs Lithua
nian National Relief Fund (rin
kimui Lietuvai pagalbos tarp 
Amerikiečių), pagaliau tapo U. 
S. A. valdžios legalizuotas ir 
gavęs State Departmento lei
dimą (No. 486), priimti visuo
menės aukas Lietuvos gelbėji
mui, Liepos 10 turėjo savo už

sibrėžto darbo pradžiai įkurtu- 
— . Tai buvo LNRF komite- 
i to pirmutinis legališkas susi- 

sunaikinimą 1 rinkimas Palmer House viešbu
tyje, dalyvaujant komiteto na
riams, svečiams ir didžiųjų lai
kraščių korespondentams. Su
sirinkimui pirmininkaud a m a s 
Adv. A. A. Olis savo Įžanginėj 
kalboj plačiai nupiešė Lietuvos 
nelaimes ir dabartinę apverk
tiną padėtį, ir paaiškinęs įsi- 

i kūrusio LNRF tikslą, pareiškė

DR. J. JONIKAITIS PERSI
KĖLĖ I KITĄ VIETĄ

Detroitas, pasaulinio mašta
bo industrijos miestas, nuola
tos auga ii' plečiasi. To milži-j viltį kad Amerikiečių visuome
ne judėjimui plečiamos gatvės, j nė ateis komitetui talkon su sa- 
tarp kitų ir Michigan avenue, Į vo paga)ba daug nukentėjusiai 
ant kurios kampo gyveno ir 
turėjo savo ofisą Dr. J. Joni-i 
kaitis. Taigi daktaro mylima' 
^jivcniHiu vieta Aiugi įauucuua, 
Dabar daktaras Jonikaitis, pro
greso ! 
pora mailių j vakarus ir nupir
ko gražų, didingą namą 1.77 
W. Grand Blvd., trikampyje 
Grand River ir Tireman. Pen
kiasdešimts metų atgal ta vie
ta buvo už miesto ribų, čia Ti- 
remanai ir Martindelai arė lau
kus ir žiurėjo į rytuose augan- 
tį galingą Detroitą. Dabar I 
jau nuo tos vietos uniesto ribos 
bus už 8 mailių. Ant tų gražių 
ūkių stovi šimtai namų, tarp 
kitų ir Martindelų pastatytas 
didingas namas. Bet iš Mar
tindelų senos ir garbingos gi
minės čia gyvenusios per šimt
mečius liko tik juos primenan
tis gatvės pavadinimas, o tuo
se gražiuose Martindelų rūmuo
se dabar gyvena Lietuvis, Dr. 
J. Jonikaitis. Namuose kur ne
pažvelgsi viskas byloja apie 
didelę ir garbingą praeitį. Kiek 
čia galvota apie Detroito, apie 
Michigano ateitį, kada gyveno 
Martindelai, net gubernatoriaus 
pareigas eidami. Dabar, po tuo 
stogu apsigyveno Lietuviška 
dvasia, ir kas gali nuspręsti 
kiek čia bus sielotasi, kiek kal
bama Lietuvos gyvybiniu rei
kalu! Dr. J. Jonikaitis, kaipo 
pirmutinis Lietuvis daktaras 
Detroite pravedė kelią kopti į 
viršūnes kur garbingi Ameri
konai užleidžia ten Lietuviai 
turi užimti. Dirbkim ir tikė
kim jog Detroitas bus musų,

VAIŠĖS. Paskutinėmis die
nomis pp. Gudžiūnus ir pp. Ki- 
bartus, gerus\Dirviečius, atlan
kė maloni viešnia, poni Veh- 
ner, p. Gudžiūno sesuo iš Brid
geport, Conn. Ta proga kaip 
Gudžiūnai taip Kibartai suruo
šė viešniai vaišes, kuriose bu
vo skaitlingas būrelis žmonių, 
žinoma ir Dirvos koresponden
tas. Viešnia pabuvojus Detroi
te porą savaičių ir apžiurėjus 
miestą išvažiavo namon, 

z Korespondentas.

ir dabar kenčiančiai Lietuvai.
Laiškai ir telegramais susi

gyvenimo vieta nugriaunama, rinkimą sveikino Chicagos mie- 
- - . i sto mayoras Edward J. Kelly, 

3. E. Prezidentas A. Smetona, 
1775 Illinois gubernatorius Green ir 

Lietuvos garbės konsulas Ka- 
kanadoje Pulk. Grant Suttie.

Prez. Smetona apipasakojęs 
Lietuvos nelaimes, komitetui 

i linkėjo geriausių pasisekimų 
Į užsibrėžtame darbe Lietuvos 
gelbėjimui. Mayoras E. Kelly 
giliai pabrėžęs Lietuvos kan
čias, pareiškė kad Lietuva tik
rai verta Amerikiečių visuo
menės pagalbos, ir paraginęs 
komitetą tam tikslui energiš
kai veikti, prižadėjo pats kuo 
galėdamas tame darbe komite
tui padėti. Panašiai pareiškė 
ir garbės konsulas Grant Sut- 
tic.

Gyvu žodžiu kalbą pasakė 
Lietuvos konsulas P. Daužvar- 
dis, kuris labai vaizdžiai apibu- 

, dinęs Lietuvos nelaimes ir kan- 
1 čias, komitetui linkėjo geriau- 
' siu pasisekimų pasibrėžtame 
1 darbe. Paskutinę kalbą pasa
kė Amerikos atstovas Lietu
vai p. Norem. Jis trumpai api
budinęs Lietuvos praeitį ir da
bartį, pabrėžė kad Lietuva per
gyvenus visas nelaimes praei
tyje išliko gyva, ir dabar visas 
savo kančias pergyvens ir ne
pražus. Baigęs savo kalbą p. 
Norem linkėdamas komitetui 
pasisekimų, pirmininkui įteikė 
$100 čekį. Tai pirmutinė au
ka kurią gavo LNRF, ir su šia 
auka komitetas pradeda savo 
užsibrėžtą darbą Amerikonų 
tarpe.

DAYTON, OHIO
SERGA. Susirgo Ignas Gu- 

žauskas. Ligonis randasi pra
stame padėjime, bet yra viltis 
kad pasveiks. Linkėtina I. Gu- 
žauskui greito pasveikimo,, kai
po geram žmogui ir geram Lie
tuviui. D. Rep.

Jnąh dė Dioš Martinez Mera, for
mer president of Ėcnador, and a 
leader in his country, shown on ar
rival in New York with Mrs. Mar
tinez, aboard the S. S. Santa Lucia.

s ji 
prib

Juan de Dios Martinez Mera, 
vęs Ecuadoro prezidentas ir 

šalies vadas, parodoma 
ęs į New Yorką su savo
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mėgina tokius massmitingus 
surengti New Yorke, Baltimo- 
rėje ir kitur. Laikas trumpas, 
todėl tam reikalui veikiama 
energiškai. Viskam tam vado
vauja ir energingai dirba Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos centro 
pirmininkas, Amerikoje gimęs 
ir augęs, Lietuvos niekad ne
matęs jaunas patriotas, Adv. 
A. A. Olis. Rep.

• MONTREAL, Kanada.—
Birželio, Villa Lašale parke 

Montreal© Lietuviai minėjo me
tinę sukaktį raudonųjų okupa
cijos Lietuvoje. Publikos bu
vo arti tūkstančio.

• CHICAGO, Ill. — Dr. A. A.
Petrauskas, Kun. J. Petraus

ko brolis, užbaigė Mass. Tech
nologijos Institutą filosofijos 
daktaro laipsniu. Tai bena pir
mutinis Amerikos Lietuvis iš
ėjęs tokį mokslą.

LNRF KOMITETO SUDĖTIS
Lithuanian National Relief 

Fund veiks Amerikiečių tarpe, 
tPdel ir jo komitetą sudaro ne 
vien Lietuviai bet ir žymus ■ 
Ar.’.erikiečiai. Iš Lietuvių ko
mitete yra: bankininkas Justi
na?, Mackevičius, Adv. A. A. 
OLs, J. J. Bačiunas, komp. A. 
Vanagaitis, Adv. Grish, laik-į 
Paštininkas S. Pėža, red. M.. 
Vaidyla ir keli kiti. Garbės na-1 
riris yra: politikas Willkie, 
Chicagos mayoras Kelly, Gen. 
Dawes, p. Shrowder, Illinois 
gubernatorius Green, teisėjas 
Lewis, Gen. McBade. Chicagos 
Universiteto profesorius Smith, 
Amerikos Atstovas Lietuvai p. 
Norem, teisėjas O’Conner, tei
sėjas Fisher, J. E. Lietuvos 
Prezidentas Antanas Smetona, i bills gatvėje 
garbės konsulas Kanadoj Grant 
Suttie ir keli kiti reikšmingi ir 
Lietuvai prielankus žmonės.

MASSMITINGAS LIEPOS 27
Kadangi Liepos 27 sukanka 

19 metų kaip Amerika pripaži
no Lietuvą, LNRF komitetas 
ruošiasi tai dienai surengti de
monstratyvi massmitingą su 
obalsiu “Demokratija turi gy
vuoti” (Democracy shall live).

Chicagoje tokiam masiniam 
susirinkimui kalbėtoju mėgina- 

iTna gauti New Yorko miesto 
InayOra LaGuardia ir kitus žy- 
Inius politikus. Tai pačiai die
nai LNRF per LYS skyhįus

—Stasys Daugėla, virš 
metų amžiaus, spėjamas 
nas turtingiausių Chicagos 
tuvių, Emerald Pieninės savi
ninkas, apsivedė su savo biz
nio vedėja, Ona Kasciuška, ku
ri jam tarnavo per 40 metų. 
Jis jau visai silpnas, gyvena sa
vo namų skiepe, bet atsisako 
persikelti kitur gyventi.

—Margučio piknikas Liepos 
! 6 d. buvo labai didelis, publi
kos suvažiavo virš penki tūks
tančiai. Išpildyta įdomus pro
gramas. Dainavo solistas Jo
nas S. L’Tbonas, kuris kitados 
mokėsi dainavimo Clevelande ir 
žinomas teinaitinių Lietuvių. 
Urbonas dabar užima žymią 
vietą Margučio programuose.

—Liepos 13 d. rytą automo- 
užmušė Petronėlę 
1830 So. Peoria 

47 m. amžiaus.
Lietuviai komu- 

ir savo radio pro- 
gramus. Iki šiol, matyt gauda
mi iš Maskvos tepti, jie turėjo 
iš ko duoti radio programus. 
t)abar sulaikė radio programus 
ir paskelbė kad Vilnis pabrang
sta. O kaip nesenai jie jautė
si “labai galingi”.

MIRĖ DR. PRANAS 
PUSKUNIGIS

DR. PRANAS PUSKUNIGIS, 
53 m. amžiaus, mirė nuo šir
dies ligos, Liepos 3, North į 
Grafton, Mass. —. Katilių 
k., Suvalkijos. Daktaro mok
slą baigė Chicagoje, 1915 m. 
ir nuo 1915 metų praktika
vo Worcester, Mass. Buvo 
Amerikos Lietuvių Ekonomi
nio Centro pirmininkas, prie 
jo Ek. Centras parodė dide
lio gyvumo. Darbavosi prie 
Lietuvių Vaizbos Butų.

KARPAVIČIENĖ Marė, 52 m. 
mirė Liepos 5, Worcester, 
Mass. Liko vyras ir suau
gę vaikai.

ZUJUS Antanas, mirė Birželio 
m., Girardville, Pa.

MARGINA USKIEN Ė
i (Vrubliauskaitė), 

mirė Birželio 15,
Emilė 

6G m., mirė Birž. 
goję. — Šiaulių ap., Tavai- į INGAUNIS Uršulė (Navickai-

ŽIOGIENĖ Veronika (Lenker- 
taitė), seno amžiaus, 
Birž. 16, Chicagoje. — 
ragės aps., Kvėdarnos 
Gvaldų k. Amerikoje 
veno 32 metus.

KAZLAUSKAS Jonas, 29 m., 
mirė Birž. 10, Wilkes-Barre.

KAROSAS Antanas, mirė Birž. 
15, Exeter, Pa.

KUPCIKEVIČIUS Motiejus, 
mirė Gcg. 28, Pittsburgh, Pa.

KURAUSKIENĖ Petronėlė, po 
tėvais Satkauskaitė, 46 m., 
mirė Birž. 21, Ch'icagoje. — 
Panevėžio ap., Ramygalos p., 
Glebackų k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

MOCKUS Jurgis, pusamžis, mi
rė Birž. 20, Chicagoje. — 
Kražių p., Pupenų k. Ame
rikoje išgyveno 27 metus.

MILERIS Juozas, 55 m., mirė 
Birž. 21, So. Boston,. Mass. 
Paėjo iš Suvalkijos.

Liepos 5 d. apsivedė p-lė 
novaitė Rutkauskaitė, vyrą 
vo kitatautį, šliubą ėmė 
Antano bažnyčioje. C—, 
pokilis buvo naminio pobūdžio.1 
Jaunavedė yra duktė Stasio 
Rutkausko, ilgamečio 
skaitytojo, kuris 
gyveno prie Birutos

Jonas, 49 m., mirė 
Chicagoje. — Vil- 

ap., Bartnikų par. 
išgyveno 27 m.
Karolius, 60 m., 
16, Chicagoje. — 
ap., Upytės par., 
k. Amerikoj iš
metus.

Dirvos 
ilgus laikus 

gatvės, 
buvo uolus rėmėjas Šv. Petro 
Lietuvių parapijos ir Lietuvos 
reikalų. Jisai R. K. Sus-mo 
nemalone pražudė savo namą. 
T'apęs našliu su mažais vai
kais, užėjus nedarbo laikme
čiui suvėlavo su skolos mokė
jimu ir Sus-mas atėmė jo sun
kaus darbo namą. Dabar jis 
gyvena šiaurinėje miesto daly
je tarp svetimųjų. Ir dukters 
šliubas atsibuvo kitataučių ba
žnyčioje.

Barbora Yarašienė, ilgametė 
buvus Akrono gyventoja. Lie
pos 4 d. atsilankė iš Philadel- 
phijos, su dviem savo sunais 
pas savo dukterį. Ji atlankė 
savo mirusio vyro broli, Bolį 
Y rrasių, vietos darbuotoją, ir 
kitus savo pažystamus, S. Ta
mašauskus, Barauskus, Sebes- 
tinus, V. Rudienę, sergančią li
goninėje, pasimatė dar su ki-' 
tais Akroniečiais, ir trumpai 
čia paviešėjus išvažiavo atgal. I 

M. Janickas su žmona ir duk
teria Alena ir sunum Petru ir į 
jo žmona Liepos 4 d. lankėsi' 
Jennette, Pa., pas savo draugą 
Paknį. Važiavo automobiliu. 
Kelionę turėjo gerą ir vaišes 
malonias.

Pas ilgamečius Dirvos skai
tytojus J. Slivinskus atsilankė 
iš Cambridge, Mass., žmonos 
sesers duktė Veronika Jonu- 
šauskaitė. Apžiurėjo Akrono 
įdomybes, didžiąsias ‘ išdirbys- 
tes, ir sako jai Akronas pati
ko.

Firestone gumų dirbtuvė pa
sirašė su darbininkų unija su
tartį, darbininkams pakelta 
mokests 5 nuoš.

Goodrich gumų kompanija 
su ceremonijomis suteikė gar
bės ženklus išdirbusiems toje 
kompanijoje po 20 metų darbi
ninkams. ženklus gavo 83 j 
darbininkai, jų tarpe ir trys ; 
Lietuviai: A. Rudis, V. Vaši- į 
liauskas ir J. Daimontas.

džių k. Amerikoje išgyveno 
40 metų.

SAKALAS 
Birž. 17, 
kaviškio
Amerikoje 

KIŠKUNAS 
mirė Birž. 
Panevėžio 
Stultiškių 
gyveno 35

GRICIENĖ Veronika, seno am- 
__  __ žiaus, mirė Birž. 18, Chica- 
Vestuvių i goję. — Telšių ap., Lieplau- 

kių p., Pokštakių k. Amerikoj 
išgyveno 40 metų.

RUZGIENĖ Julijona (Macai- 
tė), mirė Birž. 17, Chicagoj. 
— Tauragės ap., Pagraman
čio p., Songailiškių k. Ame
rikoje išgyveno 39 metus.

ŠERAI,DIENĖ Ona, 34 m., mi
rė Birž. 11, Lynnbrook, N.Y. 

SINKEVIČIUS Juozas, 61 m., 
mirė Birž. 9,.Brooklyn, N. Y. 

ARBAČAUSKAS Juozas, 54 
m., mirė Birž. 12, Brooklyn. 

JUŠKEVIČIUS Jonas, mirė 11 
Birželio, Newark, N. J.

SMALENSKAS Antanas, mirė 
Birž. 9, Pittston, Pa.

STRAVINSKAS Juozas, mirė 
Birž. 9, Kingston, Pa.

MATUZA Jonas, mirė Birž. 9, 
Lynnwood, Pa.

PUZARAS Pranas, 49 m., mirė 
Birž. 10, W. Pittston, Pa.

KLAIDOS ATITAISYMAS. 
Pereitame Dirvos nr. įvyko ze- 
ceriška klaida paminėjime Pet
ro Miliausko ir Amilės Sket- 
rionės vardinių. Turėjo būti 
sekančiai:

Ilgametis Dirvos skaitytojas 
Petras Miliauskas Birželio 29 
d. minėjo savo vardodienj — 
Petrines. Jį tą dieną pasvei
kino jo draugai.

Birželio 30 d. savo vardines 
apvaikščiojo Amilė Sketrienė. 
Ją pasveikinti nepamiršo jos 
artimi draugai.

apsk. 
m. 
mirė 
Pa.

VILIMĄ VIČIUTĖ Ona, mirė 14 
Birželio, Detroit, Mich.

JANKAUSKAITĖ Geraldina,
24 m., mirė Birž. 20, Chica
goje, kur buvo ir gimus.

BALTUŠKA Juozas, 52 m., mi
rė Birž. 23, Chicagoje. — 
Radviliškio p. Amerikoje iš
gyveno 35 m.

ANTANAVIČIENĖ Barbora i 
(Voškartaitė), pusamžė, mi
rė Birželio 24, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Švėkšnos par., 
Mieželių k.

KLIMAS Silvestras, 53 m., mi
rė Birž. 24, Chicagoje. — 
Utenos ap., Kazitiškio par., 
Laukštainių k. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

JANKAUSKAS Mykolas, 70 
m., mirė Birž. 25, Chicagoje. 
— Kauno rėd. Amerikoj iš
gyveno 51 metą.

DZITAVECKAS Leonas, 75 m. 
mirė Birž. 20, Pittsburgh, 
Pa.

RADAVIČIUS Petras, mirė 26 
Birželio, Chicagoje. — Kal
tinėnų p., šaltiškės k. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

MISIŪNAS Petras, mirė Birž.
10, Wilkes-Barre, Pa.

Prezidentas A. Smet

j, j, Račiūno interview su 
Lietuvos Preadenta Sme
tona, Tabor Parmoję, apie 
prezidento pareiškimus ir 
nepareijkimus spaudai ir 
apie kily padarytas keistas 
ir įžeidžiančias išvadas del 
to. S
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miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). =

P. P. MULIOLIS Į
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ir Apdraudos Agentūra -
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 š

lEilHOllllllllllilIllII liliHIillIllIII imi JllinillIIIIII Illi IIIIIIIEIH Hill HUH 111 IlilinilllllM
iBBaniiaaaDaaaaaiiiiHi
■

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

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, 
taip kad galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 
taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos įstatymais. 
Informacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:

Name...........................  Age........
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Chicagos dienraščio Herak 
įnierican išspausdintas (Bi 
jtlio 24 d.) straipsnelis, vare 
5ew War Grieves Smetona 
iššaukė Amerikos Lietuvis! 
hikraščių šiokį ar tokį del 
atsiliepimą. Kiti, kaip va E 
ps, piktinosi ir smerkė p. 
Smetoną kaip jis dryso, šnek 
damas su to dienraščio bendi 
darbiu, tvirtinti kad Lietuv 
Vokiečiu. sukurstyti kilę pr 

\ Sovietų Rusijos valdžią Liet 
roję. Rimčiau įsiskaičius ' 
pašnekesys ir man pasirodė 
šioks nei toks. Tat pasip 
šiau p. Smetoną ar nesuti] 
man plačiau išdėstyti to paš 
kėsio prasmę. Sutiko.
- Buvo šitaip, — pasakė 

prezidentas. — Birželio 23 
buvau pakviestas į telefi 
Asmuo man pranešęs kv 
mą, sakėsi negalėjęs perini 
ti pavardės to kurs norįs 
manim kalbėti, ir pridūrė 
tas nepažystamasis mokąs 
tik Angliškai bet ir Lieti 
kai. Tačiau besant kokį 
tuvį. Imu nepažystamąjį 
tinti Lietuviškai, o jis mai 
sako Angliškai. Klausiu
jis per vienas. Atsako
Herald bendradarbis. Sup: 
jog tas pats žmogus su k 
buvau pažintin atsitiktina 
vestas kai lankiausi E 
spaustuvės įmonėje. Tai 
jos emigrantas, tačiau m 
su kilmės, atvykęs ar no 
dvidešimtį metų Amerikoi 
klaustas ko jam reikia, ; 
norįs sužinoti iš manęs k; 
vienas p. Škirpa, kuris, si 
vyriausybę Lietuvoje, < 
talentingas, kodėl sukilę 

’ viai prieš Rusus; Stati 
Hitleris laimėsią karą, 
našiai. Atsakiau neuor 
lietis šiomis temomis, 1 
neturiu joms tikrų d 
Esu palikęs Lietuvą jai 
metus. Viena tik gerai 
Pabaltijo kraštams g 
Stalino režime yra kaip 
re būti. Rusijos kareivis 
romis kariaus, nes netu 
asmens laisvės, nei nuosa 
nei savo šeimos neliečia! 
dinio. 0 Lietuvai atėji 
sunkios dienos: ji tapo 

' žygių lauku.
Maždaug tokių minčių 

no buvo pareikšta. TeL 
| buvo labai sunku susip 

Daug visai nepermaniau 
kas buvo man kalbėta ži 
lėto. Ar jis bus mane ’ 
tirai nugirdęs ir supratęs 
emu. Baigdamas tą Į 
Įišnekėsį įspėjau kad iš n 
šgaus pasikalbėjimo ned 
į mano vardu kitokio ir 
* spaudai.
žurnalisto pasielgta b< 

/dingai: iš pasikalbėjimo 
interview ir, kaip

■ėta, išspausdintas. Nuo p 
iki galo painiava. Vier 

yta, prišnekėta ko n 
*buvo sakyta, kitur ma 

iškraipytos. “The u 
apparently was instig 

^Germany....” Aš ta
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I Nikodemas A. Wilkelis Į
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

ė IR BALSAMUOTOJAS
E 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 s

The Wilkelis Furniture Co-1
Rakandų Krautuve =

Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia | 
6C '7-11 Superior Ave. ENdicott 2343 3

Ą- WILKELIS JURGIS ARBUCKAS 3
/jĄVoiO ’as \ Ve46jaB :

daryti? Kreipiaus pi 
!*®enį prašymu i inte: 

’^riy, kad bent dalint 
kavo klaidą, kad ben 

, . Herald dienraštyj 
’^tian minėtu sakinii 

i rislingai įdėtu mano są 
. ‘ Jhno prašymo teigia- 

ikšiol tačiau ne- 
Tiekto.

įj* fodos, gerbiamasis 
į ir pirmiau pasitai- 

pašnekėsiu An- 
kalbomis einan- 

^^/^čiu°se, pašnekė- i 
^enas-Jdtas saki-



IMAI
/1ER1KOS LIETIMAI:

Prez. Smetona Paaiškina Netikslumus
' b ? * " ? ' • ’ ’ ■ • .

Prezidentas A, Smetona Neatsako už Tikslius ar Sumaišytus Sakinius

CLEVELANDO LIETUVIAI PRAŠO 
AMERIKĄ UŽTARTI LIETUVĄ • LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGĄ •

Antrašas: *2201 W. Cermak Road. Chicago, II1J

s šiame skyriuje talpinama dy'n
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ika- 
;uvo 
omi- 
prie | 
lide- 
prie

2 m. 
ister, 
suau-

irželio

ŽIOGIENĖ Veronika (Lenkt’* 
taitė), seno amžiaus, niiii® 
Birž. 16, Chicagoje. - Tį® 
ragės aps., Kvėdarnos pu I 
Gvaldą k. Amerikoje iig® 

1 veno 32 metus.
| KAZLAUSKAS Jonas, 29

mirė Birž. 10, Wilkes-Ban® 
KAROSAS Antanas, mirė Bir®

15, Exeter, Pa.
.KUPGIKEVIČRJS Motiejus, | 

mirė Geg. 28, Pittsburgh, P®
J' | KURAUSKIENĖ Petronėlė, 1 

tėvais Satkauskaitė, 46 *® 
mirė Birž. 21, Chicagoje.-B 
Panevėžio ap., Ramygaloj;® 
Glebackų k. Amerikoje ® 
gyveno 30 metų.

MOCKUS Jurgis, pusamžis,® 
rė Birž. 20, Chicagoje.® 
Kražių p., Pupenų k. ko
riko j e išgyveno 27 mete®

MILERIS Juozas, 55į m., J® 
fanijal Birž. 21, So. Boston,.» 
samžė.į Paėjo iš Suvalkijos, 
ragoje. j PETRAUSKAS Nikodemas.® 
iliutė), i m., mirė Birž. 23, Chia® 
Chica- — Panevėžio par. , I Chica-
TavaLjlNGAUNIS Uršulė (Nai 
gyveno tė), 85 metų, mirė Biri. W 

Chicagoje. — Šiaulių į® 
Amerikoje išgyveno 311® 

RAGAŽINSKAS Kazys, •>
Birž. mėn., Frackville,®, 

VILIMAVIČ1UTĖ Ona, e® 
I Birželio, Detroit, Mick I 
JANKAUSKAITĖ Gentį

24 m., mirė Birž. 20. Q® 
goję, kur buvo ir g®

BALTUŠKA Juozas, 521® 
rė Birž. 23, Chicago® 
Radviliškio p. Amen B 
gyveno 35 m.

u, mirė
— Vil
ių par.
27 m.
60 m., 

goję. — 
ės par., 
rikoj iš- 

(Macai-1 
Chicagoj. 

’agraman-
k. Ame- i 
metus.

34 m., mi- 
rook, N.Y. 
is, €1 m., 
dyn, N. Y. 
uozas, 54 
, Brooklyn, 
s, mirė 11
N. J.

tanas, mirė 
Pa.

lozas, mirė 
n, Pa.
lirė Birž. 9,

seno am-
3, Chica-

Lieplau-
Amerikoj į ANTANAVIČIENĖ BaĖ® 

(Voškartaįtė), pusmil 
rė Birželio 24, Chieą® 
Raseinių ap., švėkaos® 
Mieželių k.

KLIMAS Silvestras, 5! 
rė Birž. 24, 
Utenos ap., 
Laukštainių k. Amei.į 
gyveno 30 metą, t

JANKAUSKAS Mii.il 
m., mirė Birž. 25,0-1 
— Kauno rėd. Am® 
gyveno 51 metą.

DZITAVECKAS Lemi 
mirė Birž. 20, fel 
Pa.

RADAVIČIUS Petras, si 

Birželio, Chicagoje.-i' 
tinėnų p., žaltiška t R 
rikoje išgyveno 35 -t 

MISIŪNAS Petras, e|
10, Wilkes-Barre, hi

49 m., mirė 
Aston, Pa.
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edemas A. Wilke 
anuotas Laidotuvių Direktorių 

IR BALSAMUOTOJAS
jrior Avė. HEnd®>

Wilkelis Furniture I
Rakandų Krautuvė 

d Lietuviški Rekordai gaunam 
superior Ave. B®
LKELIS HTRGE
ras \

J. J. Bačiuno interview su 
Lietuvos Prezidentu Smė.- 
tona, Tabor Farmoje, apie 
Prezidento pareiškimus ir 
nepareiškimus spaudai ir 
apie kilų padarytas keistas 
ir įžeidžiančias išvadas del 
to.

Tačiau besant kokį Lie- 
Imu nepažystamąjį kal- 

Lietuviškai, o jis man at- 
Angliškai. Klausiu kas 

Atsako esąs 
Supratau

ar jis

Chicagos dienraščio Ilerald- 
American išspausdintas (Bir
želio 24 d.) straipsnelis, vardu 
“New War Grieves Smetona”, 
iššaukė Amerikos Lietuviškų 
laikraščių šiokį ar toki del jo 
atsiliepimą. Kiti, kaip va Dr- 
gas, piktinosi ir smerkė p. A. 
Smetoną kaip jis dryso, šnekė
damas su to dienraščio bendra
darbiu, tvirtinti kad Lietuviai 
Vokiečių , sukurstyti kilę prieš 
Sovietų Rusijos valdžią Lietu
voje. Rimčiau įsiskaičius tas 
pašnekesys ir man pasirodė nei 
šioks nei toks. Tat pasipra
šiau p. Smetoną ar nesutiktų 
man plačiau išdėstyti to pašne
kesio prasmę. Sutiko.

— Buvo šitaip, — pasakė p. 
prezidentas. — Birželio 23 d. 
buvau pakviestas į telefoną. 
Asmuo man pranešęs kvieti
mą, sakėsi negalėjęs permany
ti pavardės to kurs norįs su 
manim kalbėti, ii* pridūrė jog 
tas nepažystamasis mokąs ne 
tik Angliškai bet ir Lietuviš
kai.
tuvį, 
binti 
sako
jis per vienas. 
Herald bendradarbis.
jog tas pats žmogus su kuriuo 
buvau pažintin atsitiktinai su
vestas kai lankiausi Herald 
spaustuvės įmonėje. Tai Rusi
jos emigrantas, tačiau ne Ru
sų kilmės, atvykęs ar ne prieš 
dvidešimtį metų Amerikon. Pa
klaustas ko jam reikia, atsakė 
norįs sužinoti iš manęs kas per 
vienas p. Škirpa, kuris sudaręs 
vyriausybę Lietuvoje,
talentingas, kodėl sukilę Lietu
viai prieš Rusus; Stalinas ar 
Hitleris laimėsią karą, ir pa
našiai. Atsakiau nenorįs kal
bėtis šiomis temomis, kadangi 
neturiu joms tikrų davinių. 
Esu palikęs Lietuvą jau prieš 
metus. Viena tik gerai žinau: 
Pabaltijo kraštams gyventi 
Stalino režime yra kaip praga
re būti. Rusijos kareivis neno
romis kariaus, nes neturi nei 
asmens laisvės, nei nuosavybės, 
nei savo šeimos neliečiamo ži
dinio. O Lietuvai atėjo vėl 
sunkios ' dienos: ji tapo karo 
žygių lauku. \

Maždaug tokių minčių ma
no buvo pareikšta. Telefonu 
buvo labai sunku susiprasti. 
Daug visai nepermaniau iš to 
kas buvo man kalbėta žurna
listo. Ar jis bus mane visur 
tikrai nugirdęs ir supratęs ne
žinau. Baigdamas tą įkyrų 
pašnekėsi Įspėjau kad iš musų 
rizgaus pasikalbėjimo nedary
tų mano vardu kitokio inter- 

f view spaudai.
žurnalisto pasielgta betgi 

priešingai: iš pasikalbėjimo su- 
« darytas interview ir, kaip jau
; minėta, išspausdintas. Nuo pra-
L džios iki galo painiava. Vienur
; pramanyta, prišnekėta ko ma

no nebuvo sakyta, kitur mano 
mintys iškraipytos. “The up- 
rising apparently was instiga- 

e ted by Germany....” Aš taip
. nesu sakęs.

Kas daryti? Kreipiaus per 
i trečią asmenį prašymu i inter-
I -view autorių, kad bent dalinai 

atitaisytų šavo klaidą, kad bent 
i' paskelbtų Herald dienraštyje 
F abu aukščiau minėtu sakiniu 

esant klaidingai Įdėtu mano są- 
I skaitom Mano prašymo teigia- 
1 mų rezultatų ikšiol tačiau ne- 
| matyti. Tiek to.

— Bet rodos, gerbiamasis 
® Prezidente, ir pirmiau pasitai- 
fc kydavo tamstos pašnekėsiu An- 
|, glų ir Lietuvių kalbomis einan- 
» čiuose laikraščiuose, pašnekė

siu kuriuose vienas-.kitas saki- 
prieštaraudavo arba neati-

The President has elevated Harlan Fiske Stone (center) to be chief 
justice of the United States Supreme court, succeeding Charles Evans 
Hughes, retiring. At the same time the President nominated Attorney 
General Robert H. Jackson (left) and Sen. James F. Byrnes (D.) of South 
Carolina, to fill the two vacancies on the high court. j

Prezidentas Roosevelt paaukštino Harlan Fiske Stone (vi
duryje) į vyriausią teisėją United States Aukščiausiojo teismo, 
vietoje pasitraukiančio Charles Evans Hughes. Tuo pat laiku 
Prezidentas Nominavo Robert H. Jackson (kairėje) ir Senato
rių James F. Byrnes (D.) iš So. Carolina, užimti dvi tuščias 
vietas aukščiausiajame teisme.

Clevelando Lietuvių viešame susirinkime, sukviestame Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos Clevelando skyriaus, Liepos 8 dieną, 
1941 metais, Lietuvių Salėje, 6835 Superior Avenue, apkalbė
jus pastarus Lietuvoje įvykius, sąryšyje su Vokieti j os-Sovietų 
Rusijos karu, kufin Lietuva pateko ne savu noru, ir vėl nuken
tėjo kuomet dvi karingos jiegos susikirto jos žemėse, išnešė se
kančius tarimus: * ■ '.

Pasveikinti Lietuvos valstybės gynėjus Lietuvius, kurie, 
akivaizdoje svetimų jiegų susikovimo savo žemėse narsiai ir 
pasiryžusiai griebėsi'ginklo ir pasišventusiai kovojo už atsiliuo- 
savimą iš po raudonojo teroro, užmesto Lietuvai Sovietų Rusi
jos Įsiveržimu ir okupacija Birželio 15 dieną, 1941 metais.

šiuomi pažadame Lietuvos žmonėms visokiariopą savo pa
galbą sulyg savo išgalių, kaip tik sąlygos leiSj kad gyvais liku
sieji musų Tėvynės laisvės kovotojai galėtų greičiau ir nuosek
liau atsteigti savo sugriautas ukes ir visą gyvenimą.

Reiškiame savo gilią pagarbą tiems musų karžygiams kurie 
padėjo savo galvas gindami savo Tėvynę ir turtą nuo Lietuvos 
pagrobikų, kad musų šalis Lietuva vėl butų laisva nuo raudo
nojo teroro.

Prašome Suvienytų Valstijų Vyriausybę užtarti Lietuvos 
laisvę ir Nepriklausomybę nuo vienų ir kitų svetimų okupantų, 
pareikšdami kad mes norime Lietuvos kuri nepriklausytų nuo 
Sovietu Rusijos nei nuo naziškos Vokietijos, kad butų savisto
vi ir nepriklausoma kaip skelbia jos Nepriklausomybės Aktas, 
pasirašytas Vilniuje, Vasario 16 dieną, 1918 metais.

Toliau, prašome Suvienytų Valstijų Vyriausybę užtarti ir 
dėti visas pastangas kad iš Sovietų Rusijos butų paliuosuota vi
si Lietuvos piliečiai Lietuviai, kurie iš savo Tėvynes buvo varu 
išvežti, išvaryti ir ištremti šios Rusų okupacijos Lietuvoje me
tu, kurie kuogreičiausia nori į savo Tėvynę sugryžti.

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CLEVELANDO SKYRIUS

P. J. žiuris, Pirm.; K. S. Karpius, Sekr.

AMERIKOS LIETUVIŲ KLAIDINIMAS
Nenusivokiančio Žmogaus Pagiežos Pavyzdžiai

X ______

tikdavo tamstos kalbu, viešai 
sakytu Amerikoje, prasmei?

— Deja, taip tikrai atsitik
davo. Bet ką čia padarysi. 
Laikraštininko klaida esti daž
nai skuboto darbo, nesutvarky
tų minčių padaras. Antra ver
tus, kartais ir piktos valios Įsi
terpia, kaip rodo patirtis.

— Toji pat patirtos rodo, 
Prjezidente, jog mums reikia 
būti atsargesniais kalbantis su 
laikraštininkais.

— Tiesa. Bet nega galima, 
sakysime, kad ir man savo nar
velyje kur glūdėti ii* lyg neby
liu pavirsti. Ogi ir spauda tu
ri teisę šnekėti žmonėms Įvai
riais klausimais, rupimais vi
suomenei. Antra vertus, lyg 
ir musų pareiga butų jais pa
sisakyti. Taip esant, kartais 
neišvengiami tie nesusiprati
mai, kurie tačiau galima išly
ginti, jei vieniems ir kitiems 
netrūksta geros valios. Yra 
toks juokų žaismas. Atsklei
džia kur rimtos knygos lakštą, 
išrenka iš jo atskirus sakinius, 
ir taip juos suderina kad jų 
prasmė išeina priešinga nuosa
kiai visumos prasmei, lakšte iš
skaitomai. Yra ir laikraštinin
kų piktai žaidžiančių svetimo
mis mintimis ir nesisielojančių 
kad jų toks piktas žaidimas ga
li pakenkti savajai tėvynei ar 
savajai tautai.

— Kaip gi dabar išskirti, 
Prezidente, kas tamstos pašne
kesiuose, spaudoje, tikrai pa
reikšta ir kas tamstos sąskai- 
ton kitų pramanyta ar suklys
ta?

— Už pašnekesius, mano ra
šytus ar bent mano ištaisytus, 
aš atsakau. Mano pašnekesiai, 
kitų, manęs klausinėjančių, pa
rašyti, ir mano netaisyti, yra 
abejotini: vienur mano mintys 
gali būti tikrai atpasakotos, 
kitur gali būti iškraipytos, o 
kitus man primestos. Destis 
kokios vertės laikraštininkas.

— Bet juk sunku žinoti ku
rie tamstos pašnekesiai tikrin
ti, kurie ne.

— Tikrai sunku. Tatai ga
lima žinoti mane paklausus. 
Bet lengva pajusti kurie laik
raštininkai pikta intencija šiaip 
ar taip atsiliepia apie mano 
pašnekėsi, kurie iš nepatikrin
tų žodžių, ar jie mano ar ne 
mano, daro man įžeidžiančias 
išvadas.

— Dar vienas klausimas, p. 
Prezidente. Kaip tamstą nu
teikė žinia kad Lietuviai suki
lę prieš Sovietų Rusijos valdžią 
Lietuvoje?

— Aš apsidžiaugiau kad Lie
tuviai ryžosi verčiau garbingo
je kovoje su ginklu rankoje žū

ti ne kaip begyventi baisioje 
bolševikų vergovėje. Bet man 
ii* liūdna pasidarė įsivaizdavus 
įsiutusių bolševikų kerštą ir 
jų žvėrišką pagiežą beginkliams 
ramiems Lietuvos gyvento
jams.

KUR GYVENA MILI
JONAI ŠIKŠNO

SPARNIŲ .
New Maxico valstijoje, gar

siuose Carlsbado Urvuose, va
karais per vasarą, iki minutei 
nustatytu laiku, išsiverčia iš 
savo plyšių ir išlekia į atvirą 
orą apie trys milijonai šikšno
sparnių.

Tie sparnuoti gyvuliukai at
virame ore skraido trejetą va
landų, paskui ankstyvą rytą 
vėl sugryžta į urvus ir sulenda 
ir susislepia savo plyšiuose.

Tie šikšnosparniai taip dare 
per tūkstančius ii* tūkstančius 
metų, nuo priešistoriškų laikų.

žiemos metu tie gyvūnėliai 
neskraido, jie užmiega iki pa
vasariui.

• NAMINIAI buliai yra pa
vojingiausi gyvūnai Ameriko
je del savo netikėtų staigių už
puolimų žmonių. Patys ra
miausi žinomi ūkių buliai nei 
iš šio nei iš to staiga pašėlsta 
ir puola žmogų.

S. S. President Polk, newest of 
America’s ships, going down the 
ways at launching at Newport News. 
The ship was built for the American 
President lines, and will be another 
vessel for the ever-increasing 
American merchant marine.

Naujas Amerikos laivas, Pre
sident Polk, nuleistas į vande
nį Newport News. Tai dar vie
nas laivas Amerikos prekybi
niam laivynui.

Amerikon atvykęs vienas iš 
keliolikos čia atsiradusių trem
tinių iš Lietuvos, St. Gabaliau- 
skas, savo sena pagieža prieš 
Lietuvos tautininkus gyvenda
mas, čia užsiima žmonių klai
dinimu savo kreivomis išvado
mis katalikų spaudoje.

Štai, Lietuvoje išvyta Rusai 
bolševikai ir Lietuvą paėmė į 
savo okupaciją Vokiečiai. Nors 
paliuosavimas iš raudonojo te
roro leido Lietuviams apsi
džiaugti, tačiau kad Lietuvai 
teko nauji atėjūnai ant spran
do nešti, tą kiekvienas pripa- 
žysta.

Lietuvos Prezidentas, Anta
nas Smetona, Lietuvai patekus 
nazių okupacijon, buvo paklau
stas vieno Amerikoniško laik
raščio, iš Chicagos, ką apie tai 
'turi pasakyti, ir pareiškė kele
tą minčių. Tas jo mintis laik
raštyje matė tilpusias iškrai
pytas, neapdirbtas. Gabaliaus- 
kas prie tų žodžių prikimba ir 
štai kaip drožia:

“Buvęs Lietuvos diktatorius 
A. Smetona Chicagos Herald- 
American reporteriui, ryšium 
su nauja situacija Lietuvoje, 
davė keistą ii* apgailėtiną pa
reiškimą. Jo manymu Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimas dar esąs perankstyvas. 
Keistai ir perdaug egoistiškai 
skamba mums šis A. Smetonos 
pareiškimas....”

Po to prikiša Smetonai 1918 
metų skelbimą nepriklausomy
bės Vilniuje, kada dar Vokie
čiai Lietuvą valdė, ir sako:

“Dabar, kada tokių pat gerų 
norų vedamas, kitas Lietuvos 
patriotas skelbia Lietuvos Ne
priklausomybę, A. Smetona pa
vydu nesitverdamas dejuoja ir 
klaidina, Lietuvos atžvilgiu, ne 
tik Lietuvių, bet ir Amerikie
čių viešąją opiniją.

“Lietuviai turėtų protestuo
ti del tokių neapgalvotų pareiš
kimų ir neleisti Lietuvos rei
kalų nebesuvokiančiam buvu
siam diktatoriui skleisti dez
orientaciją musų tarpe.”

KAS NESUVOKIA?
St. Gabaliauskas, nors advo

katas, reiškia turėtų žinoti tei
ses, ir žmogus kuris imasi net 
valstybių reikalus spręsti ir ki
tam, išmanančiam reikalus, to
kius drąsius užmetimus daryti, 
pasirodė pats visiškai nesu
vokiančiu neišmanėliu.

Pirmiausia, Lietuvai naujos 
nepriklausomybės skelbti visai 
nereikia (tą patvirtina ir per
eitame Dirvos nr. tilpęs Lietu
vos Pasiuntinybės pareiški
mas). Lietuva oficialiai skai
tosi ir yra nepriklausoma visa
me pasaulyje, viena tik Sovie

tų Rusija (ir su ja Gabaliaus
kas) nusprendė kad Lietuvos 
daugiau jau nėra.

Lietuva yra toje pačioje pa
dėtyje kaip Norvegija, Danija, 
Belgija, Bulgarija, Jugoslavija, 
Latvija, Estija ir kitos vienų 
ai* kitų okupuotos valstybės. 
Kitų ir karaliai pabėgo, ir pre
zidentai nužudyti, tačiau jos 
formaliai ir oficialiai skaitosi 
nepriklausomos valstybės ir jų 
karalius ir prezidentus pripaži
no ir pripažysta — kaip ir Lie
tuvos Prezidentą A. Smetoną 
— visos valstybės.

Nepripažysta tik Hitleris sa
vo okupuotų šalių; nepripažys
ta Stalinas savo pavergtų kai
mynių, na ir.__ Gabaliauskas.

Lietuvos, kaip ir kitų mažų 
pavergtų šalių, pasiuntinybės, 
konsulaturos pripažintos ir te
bėra kaipo oficialės tų šalių įs
taigos. Niekas nėra panaikin
ta., Viskas laukia karo galo.

Tik to galo nesulaukdamas p. 
Gabaliauskas savo piktais tiks
lais savo išvadas daro ir nei
gia žodžiu ir raštu Lietuvos 
Prezidentą ir visus kas su juo 
ir už jį.

“Ant kiek Vokiečiai leis Lie
tuviams laisvai tvarkyti savo 
valstybę ir kiek naujoji Lietu
vos valdžia bus stipri ginti Lie
tuvos suverenitetą turėsime 
progos taip pat greit patirti”.

Iš šių p. Gabaliausko žodžių 
matome jog ir jis pats netiki 
kad Vokiečių okupacijoje Lie
tuviai turės laisvę ir galės sa
vo reikalus tvarkyti sulyg savo 
noro. Lietuviai atmena pir
mesnę Vokiečių okupaciją, ir 
užtenka vėl prisiminti ką Vo
kiečiai daro kitose savo užim
tose šalyse. Bet p. Gabaliaus
kas kiršina ir klaidina Lietu
vius, norėdamas čia, laisvoje 
Amerikoje, išrišti savo kokias 
ten senas sąskaitas su Lietu
vos tautininkais savo neišmin
tingais priekaištais Prezidentui 
A. Smetonai.

Kokias sąskaitas su A. Sme
tona tas federantų agentas tu
ri tuoj pradės paaiškėti.

Jisai turėtų žinoti tai, kad 
Lietuvos Prezidento A. Smeto
nos “nepripažinimas” visai ne 
nuo jo priklauso, ir todėl turė
tų bent kiek prisilaikyti vyru. 
Plepalų Amerikos Lietuviams 
nereikalinga. Didesni negu jis 
Amerikos ir Lietuvos katalikai 
pripažysta A. Smetoną Lietu
vos Respublikos Prezidentu, ir 
visi išmano daugiau negu tiek 
kad kitos Nepriklausomybės 
Lietuvai skelbti nereikia, 'ji 
turi Vilniuje Vasario 16 d. 1918 
metais paskelbtą Nepriklauso
mybės Aktą.

Chicagietis.

AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOMENEI 
PRANEŠIMAS

Birželio 7 ir 8 d. įvyko mu
sų visuomenininko Juozo J. Ba
čiuno rezorte Taboi* Farm, So
dus, Mich., Amerikos Lietuvių 
tautiškos visuomenės veikėjų 
konferencija, kurioje dalyva
vo veikėjai iš visų žymių ko
lonijų valstijose: New Jersey, 
New York, Maryland, Pennsyl
vania, Ohio, Michigan ir Illi
nois.

Konferencijon susirinkę vei
kėjai su širdies skausmu minė
dami tėvynės Lietuvos trage
dijos metines sukaktuves, ra
do reikalą konsoliduoti Ameri
kos Lietuvių jiegas ir Imtis 
energiško darbo gelbėjimui ne
laimingųjų tautiečių, kurie bu
vo priversti palikti visą savo 
turtą tėvynėje ir bėgti į sveti
mas šalis.

Konferencija rado taip pat 
būtiną reikalą imtis griežtes
nio darbo Lietuvos vadavimui 
išanksto prisirengiant teikti vi
sokią pagalbą kada reiks at
statyti Lietuvos valstybę ir jos 
nepriklausomybę. Tam tikslui 
tapo įkurta organizacija, Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga, kurios 
gyvenimo pradžiai ten pat bu
vę veikėjai sudėjo pustrečio 
tūkstančio liuosnorių aukų.

Konferencijos dalyviai Chi- 
cagiečiai pranešė kad Chicago
je yra įkurtas Lietuvos gelbė
jimui ir vadavimui Fondas,1- 
Lithuanian National Relief 
Fund, kuris savo ižde turi jau 
$5,000. Tos organizacijos obal- 
siu yra, “Tam kad Lietuva Gy
vuotų” (So That Lithuania 
Shall Live).

Su tuo obalsiu šis Fondas 
imasi didelio darbo Lietuvos 
gelbėjimui ir vadavimui plačio
je šios šalies visuomenėje, ne 
vien Lietuvių bet ir svetimtau
čių tarpe. Todėl ir jo nariais 
yra ne vien žymus Lietuviai 
(juos suminėsime kitą kartą), 
bet ir žymus svetimtaučiai, o 
garbės pirmininkais yra net ir 
valstybės vyrai, kaip U. S. A. 
Vice Prezidentas Wallace, Illi
nois valstijos Gubernatorius 
Green, politikas Wendell L. 
Willkie, Chicagos miesto ma- 
yoras Edward Kelly ir keli ki
ti.

Smagu taip pat priminti kad 
šio Fondo garbės pirmininku 
yra ir J. E. Lietuvos Preziden
tas Antanas Smetona.

HOTEL BREAKERS :: 1,000 ROOMS . MODERATE RATES

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

HLSPEED GASOLINE & OIL 1
Automobiliams ratams gumai ir kitoki reikmenys. 

Atdara nuo 7 ryto iki 9 vakare.

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

Gaso, Aliejaus, Lubrikacijos, Tires
Kreipkitės pas savo kaimyną

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

DELLA C. JAKUBS
f (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) į 
I REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. ] 

I Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai, i 
B LITHUANIAN FUNERAL HOME § 
n 6621 Edna Avenue ENd. 1763 w

turėdami savo vadais tokius 
žymius žmones mes siefcame 
prie milžiniško darbo Lietuvos 
gelbėjimui ir vadavimui.

Lithuanian National Relief 
Fund paveda ir savo raštinės 
patalpas Chicagos vidurmies- 
tyje, kuriomis Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga naudosis dykai.

Tokiu budu musų organizaci
ja Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
bendrai su Lithuanian National 
Relief Fund atsistojus ant sti
prių pagrindų, su diktu iždu 
pradžiai, dabar laukia' visuo
menės talkos, ir eina veikti 
darbą Lietuvos gelbęjimui ir 
vadavimui.

Antanas A. Olis, Pirm.
P J. žiuris, Vice Pirm. L 
M. Vaidyla, Vice Pirm. II. 
Dr. S. Biežis, Sekretorius 
Juozas J. Bačiunas, Ižd.

• ALAUS, 'kiek išviso pasau
lyje jo išdirbama, 28 nuošim
tis pagaminamas 569-se bravo
ruose Suv. Valstijose. 1940 
metais Amerikoje pagaminta 
54,891,000 bačkų alaus.

AKINIAI
Visokių Stilių, Stiprumų, Paski
ro ir Dvigubo Matymo, pilnai su 
auksuotais ar kauliniais 5.95 

rėmais. Nėra brangiau.
Bifocals Pilnąį "5u Auksuotais rė
mais arba Kauliniais. 7.95 
Nėra brangesnių * •

Milton Optical Co.
2063 EAST 4TH STREĘT 

Frederick Building. 1(33) 
Clevelando žemiausios kainos 

Išdirbėjai.

DIDELE LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
„7-

C7iy3^eltišx’ Pharmacy
1001 East 79th Street

(Kampas Crumb Ave.)

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

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
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Dienos Klausimais
Kedaktonus—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

KAS KĄ RAŠO

Mes tam pritariame. Tam pri
taria ir Lietuvai Vaduoti Są
junga. ALPIS

Ą MERIKOS Lietuviai privalo gyvai stoti į darbą jieš- 
kant Lietuvai užtarimo žymesniuose Amerikos žmo

nėse ir valdžios rateliuose, kad Lietuva, karo paliauboms 
atėjus, butų palikta laisva ir nepriklausoma, ar karą lai
mės viena ar kita pusė — Vokiečiai ar Rusai.

Tas daryti dabar jau nėra peranksti. Lietuvai at
sikračius raudonosios Sovietų okupacijos ir patekus į 
Vokiečių okupaciją, ji nėra nepriklausoma, nėra savi- 
stovė valstybė. Nors Vokiečiai nesielgia taip kaip elgė
si raudonieji teroristai — neatima iš žmonių jų turtą, 
pripažysta privatišką nuosavybę ir pripažysta Lietuvius 
kaipo tautą, ką Rusai skubėjo į kelis mėnesius sunaikin
ti, tačiau po nazių okupacija Lietuva turės taikytis Vo
kiečių reikalavimams ir jų nustatytai tvarkai, kuri nėra 
maloni, ar ją užmeta vienas ar kitas svetimas grobuonis.

Jeigu Vokiečiai laimėtų prieš Rusus, Amerika vis 
tik turės pridėjus savo ranką prie nustatymo ateities 
pasaulio tvarkos, todėl musų prašymai kad Suvienytų 
Valstijų vyriausybė užtartų Lietuvos visiškos nepriklau
somybes reikalą bus neperankstyvas musų susirūpini
mas'. Mes nenorime kad Lietuva liktų — kaip ir kitos 
mažos valstybės — Vokiečių priklausomybėje.

Jeigu kokiu stebuklu Rusai ir sumuštų Vokiečius, 
taika nepriklausys nuo Maskvos. Amerika ir Anglija 
pastatys Sovietams savo išlygas už pagalbą kokią galės 
Rusijai teikti šiame karė, jeigu teiks.

Iš Anglijos pusės, kiek nujaučiama, ji linkus net pa
vesti Lietuvą Lenkams — taigi visais atžvilgiais imant 
musų prašymas kad Suvienytų Valstijų Vyriausybė ir 
jos Galva, Prezidentas Roosevelt svertų Lietuvos liki
mą lygiai teisingai kaip svers kitų mažų tautų likimą, 
nėra pergreitas ar perankstyvas.

Dar vienas svarbus prašymas kurį mes rezoliucijo
se į U. S. State Departmentą Washingtone privalome 
kreiptis — tai kad Amerikos vyriausybė pareikalautų 
Maskvos grąžinti į Lietuvą visus iš Lietuvos išvežtus ir 
išvarytus Lietuvius tų barbarų okupacijos metu.

A R Hitleris gali; sulaukti Napoleono likimo į Rusiją 
verždamasis? \ Klausimas. Napoleonas žygiavo į 

Maskvą 1812 metai apie 130 metų prieš musų laikus. 
Tada nebuvo nei lėktuvų, nei tankų, nei motorizuotų pa
būklų nei kareiviams pervažimui priemonių. Visi ėjo 
pėksti, dalis jojo raiti. Dabar ne tie laikai: dabar grei
tas motorizuotas mausto ir reikmenų pristatymas.

Nors Rusai, ma/žo proto žmonės, norės panaudoti 
Vokiečius anuj(geiiŲ laikų karo priemones ir klas

tas Į ne^atTgr turi), tačiau Hitleris karą
veda ne ana sena Napoleono tvarka, ir Rusi] gudrybės 
gali nieko negelbėti.

Pasauliui svarbu kad kas nors ir tuojau sunaikintų 
komunizmą, tą nuodą kiwis visam pasauliui kenksmin
gas, o kai Rusijoje įsisteigs rimta demokratinė tvarka 
su Nauja Rusija lengviau bus susikalbėti ir mažoms ir 
didelėms valstybėms.

®LIEPOS 16-17 d. suėjo jau 8 metai nuo žuvimo la
kūnų Dariaus ir Girėno. Jie išskrido Liepos 15-16, 1933 
metais, iT laimingai perskridę Atlantiką, 17 dieną, po 
pusdienio nežinojimo kas su jais atsitiko, rasti girioje 
nukritę ir užsimušę, netoli Soldino, Vokietijoje.1

A R mums visiems rupi musų Tauta, musų Tėvynė Lie- 
tuva kaip tokia? Labai daug kartų įrodėme kad ne

matome nei tautos nei savo gimtinės šalies kitokia spal
va kaip tik savo. Pakartotinai įrodėme ir tebetęsiam 
įrodinėti kad mes nenorim kitokios Lietuvos kaip tik 
tokios kokią geidžiam matyti per savo akinius.

Net didžiausioje jos nelaimės valandoje dabar, jai 
patekus klastingų kaimynų okupacijon, kada reikia vi
siems bendromis pajiegomis stoti į kovą už atsteigimą 
jos nepriklausomybės, mūsiškiai nekurie labai griežtai 
nusistatę nedirbti su tais tautos vyrais kurie buvo Lie
tuvos valdžios priešakyje, bijodami kad — na, dar paukš
tis medyje, o jau plunksnomis nepasidalina....

Kuomet Amerikoje esant Lietuvos Respublikos Pre
zidentui Antanui Smetonai turim progą ir galimybes 
savo valstybės padėčiai daug pagelbėti, nekurie skubi
nasi jo “nepripažinti”, prieidami visokių kraštytinybių, 
kad tik musų visuomenė nestotų greta jo dirbti už Lie
tuvos vadavimą.

Tas žmogus užsitarnavęs ne tik kaipo prezidentas, 
bet ir kaip Lietuvybės darbuotojas iš jaunų dienų, kaip 
laikraštininkas-publicistas, kaip veikimo vadas — bet 
musų kraštutiniesiems rupi kiti vėjai, kiti asmenys, ir 
darbai kita linkme.

Per vienus metus Lietuva, kuriai išrodė lyg bus jau 
lemta likti barbarų Rusų okupacijoje ilgiems laikams, 
ištruko iš raudonojo teroro, bet tuoj atsirado - naujoje 
svetimų okupacijoje. Žinant kaip Rusai ir kaip Vokie
čiai yra Lietuviams “geri”, mes turėtume visomis pas
tangomis šokti į darbą — su tikru noru, su mintimi gel
bėti savo žmonėms, su tyra sąžine kaip Lietuviai, o ne 
rezervuotai darytis, žvalgantis į kurios musų srovės 
rankas Lietuva pateks, ir tik save skaitytis tinkamiau
siais Lietuvai gelbėti!

MUSŲ bolševikėliai Amerikoje gyrėsi, kai Sovietai 
okupavo Lietuvą, kad, va, tokie tai ir tokie Lietu

vos žymus žmonės “užgyrė” komunizmą ir darbuojasi su 
“liaudies” valdžia. Dirva pasakė: tie žymus žmonės pa
siliko Lietuvoje, prisitaikė prie okupantų, kad valandai 
išmušus butų kam svetimus pągrobikus iš Lietuvos iš: 
mušti. Ai- tas neišsipildė?, 1 r . Ų :' J ?J .: j ;

Rašo Vyt. Sirvydas.

Amerikos Lietuvių 
Pareiga

Apie paskutinius įvykius Lie
tuvoje eina daug kalbų spau
doje, ir dar daugiau asmeniš
kuose pasikalbėjimuose bei A- 
merikos Lietuvių širdyse. Vi
sų mintį pareiškia LRKSA. or
ganas Garsas: “Apie ateitį kal
bant, Lietuviai prieš akis tik 
vieną tikslą turi — iškovoti 
sau pilną laisvę ir nepriklau
somybę.”

Pagrindinis faktas mums ži
nomas: kaip pereito karo metu 
taip ir dabar, musų tėvų žemė
je turėjo susigrumti dvi milži
niškos jiegos, naikinusios Lie
tuvos gražias sodybas, vėl vis
ką pelenais vertusios. Milži
nams perėjus, Lietuvoje vėl lie
ka vargas, skurdas ir badas.

Lietuvis linki kad abu tie 
milžinai taip pat sprandus nu
sisuktų kaip pereitame kare, 
nes tik tada yra viltiems ma
žoms tautoms, kaip Lietuvai, 
sau laisvai vėl karo nuostolius 
išlyginti ir civilizuotų tautų 
pavyzdį sekant, kulturon ir ge- 
rovėn kopti. -

Į pragąrą su Stalinu, ir Hit
lerį tegul velniai ima! Lietu
va pergyveno carus, Lietuva 
pergyveno kaizerį, Lietuva per
gyveno Staliną, Lietuva per
gyvens ir Hitlerį.

Gražia, diplomatine kalba ši
tą nuotaiką Amerikos vyriau
sybei pareiškė Lietuvos pasiun- 
tinis Pulk. P. žadeikis ir Lat
vijos pasiuntinis p. Bilmanis.

Del Lietuvos
Lenkai rūpinasi iš Sovieti- 

jos išgauti savo 160,000 buvu
sių kareivių, kuriuos Stalinas, 
plėšikauti eidamas, pernai ne
laisvėn paėmė. Lenkai spau
dimą Rusams daro per Angli
ją ir Ameriką.

Panašų spaudimą reiktų ir 
Amerikos Lietuviams, Lat
viams ir Estams padaryti, tik
slu priversti Stalino gaują su
grąžinti Pabaltijin tūkstančius 
iš ten neteisėtai išvežtų nelai
mingų piliečių.

Be to, Rusijos kalėjimuose 
ir priverstino darbo stovyklo
se šimtai tūkstančių geriausių 
Rusijos sūnų, kurių Stalino 
diktatoriškas režimas bijojo. 
Amerikonų visuomenėje kyla 
balsų reikalaujančių juos pa
leisti.

Amerikos Visuomenė 
Mus Supranta

Katalikų savaitraštis Ameri
ka perspausdino New Yorko 
Times ir kitų laikraščių parei
škimus del Įvykių Lietuvoje. 
Rimtoji Amerikonų visuome
nė, matyti, supranta kad Lie
tuviams šiuo metu teko iš dvie
jų blogumų pasirinkti mažesnį, 
kuris tačiau vistiek blogu yra.

Amerikonai supranta kad to
kios mažos šalys kaip Lietuva 
yra bejiegės milžinų sūkuriuo
se. Joms čia tenka vaidinti ne 
stiprių ąžuolų, kurias viesulas 
iš šaknų išlaužia, bet lanksčių 
nendrių vaidmenį. Audra pra
eis — ii’ nendrės vėl išsitiesu- 
sios gyvens!

“KAS skaito, rašo tas duo
nos neprašo”, bet musų komu
nistų redaktoriai nuolat aukų 
elgetauja. Nejau patarlė kly
sta?

VILNIUS VĖL MUSŲ
Kur kalnai ir upės Vilniaus miestą puošia, 
Mus didvyriai ilsis ten Rasų kapuose.

Ten prabočiai musų laimingai gyveno, 
Vaidilutės ugnį šventąją kūreno.

Apaštalai Lenkų Vilniun Įsibriovę 
Ugnį užgesino, aukurus išgriovė.

Sunaikino garsią Perkūno žinyčią,
Toj vietoj pastatė krikščionių bažnyčią.

Bet jiems ne tikyba — rūpėjo Ldnkija;
Žadėdami dangų, įvedė vergiją....

Kai Krivių Krivaitis laužo liepsnoj mirė, 
Sunkią vargo dalią Praamžius mums skyrė.

Išnvko vaidilos, ąžuolai šventi,V Z 4. 7

Paliko čia liūdna ir sunku gyventi.
Tada čia Lietuviai daug vargo, kentėjo;
Kunigams ir ponams jie baudžiavą ėjo.... 

Kovose del laisvės daug mus brolių žuvo, 
Jų krauju dirvonai raudonai pasriuvo.

Daug skriaudų patyrę del Lenkų sauvalės, 
Šiądien jau sulaukėm vėl Samsono galės.

Ir kuriam rytojų sau šviesų ir gražų, 
Kuris ikšiam rodės kai kam tik miražu.

Vilnius vėl jau musų! Ne Lenkijos ponų, 
Patys jie pateko vergijon Teutonų.

Sveikos, Vilniaus sesės! Sveiki, Vilniaus broliai! 
Jus laisvės gynėjai, garbingi drąsuoliai. \

Laimingai gyvenkit po daug kovų žygių, 
Nusipelnę garbę ir vardą karžygių .

Jonas Orintas.

IŠLYDĖTA GODA
(V. Ališo eilės)

Prie lupų virpančių gestu 
Pakėliau brangią, skaisčią taurę. 
Lengvutėj ūkanoj skęstu, 
Kuri apgaubia naktį niaurią.

Skaudi nykios būties dalia
\ Atgal atsiminimais ^ryžta 

Ir ten — pavasario sapne — 
Sutinka draugą vakarykštį.

Ir vėl anų dienų goda 
Suvysto širdį man išlėto.

, - Goda iš ilgesio kurta,
f I i i'i 1 i 1111 ■ Godą su' ilgesiu .lydėta.... <

IŠLAISVINTOJAS
(ISTORINE APYSAKA)

K. S. Karpius.

(Tęsinys iš pereito nr.)

Naująjį Kauną baigiant statyti, Alpis 
gavo gandą nuo Kęstučio gryžti su karui 
tinkamais vyrais atgal i Trakus, nes Al
girdas kvietė jį žygiuoti į karą prieš ne
rimstančius jo užkariautus Rusus ir tas 
žemes užkabinėjančius Totorius. Ganda- 
nešiai išėjo su įsakymais paskirų pilių ku
nigams siųsti kareivius tam žygiui.

Didelės Lietuvių kariuomenės traukė 
į rytus — į Rusiją. Algirdas ir Kęstutis 
susitiko Naugarduke ir iš ten kartu trau
kė į pietų Rusų žemes, į Ukrainą, linkui 
Kijevo. Kartu su Kęstučiu jojo ir Alpis, 
Udrys ir daug kitų narsių jaunuolių.

Ru'sija tais laikais buvo palaidas, be 
tvarkos valdomas kraštas. Tarp savęs tą- 
sydamiesi, įvairus smarkesni Slavų knia- 
ziai nepajiegė susivienyti, tat juos buvo 
pamušę Totoriai, kurių didžiajam Khanui 
Rusai mokėjo duoklę. Bet Rusijos šiaurė
je jau buvo iškilus Maskva, kuri, nustelbus 
Tverę, varžydamas! su Lietuva rinko į sa
vo valdžią smulkesnes kunigaikštijas. Dė
lei to Algirdas šiaurėje turėjo daug sun
kumų ir nuolatinių pasipriešinimų. Daug 
lengviau jam buvo veikti pietuose, kur tik 
Totoriai buvo stiprus, o pačios Rusų kuni
gaikštijos bejiegės. '

Kijevas priklausė Lietuviams jau Ge
dimino laikais, tačiau į tos kunigaikštijos 
reikalus dar kišosi Totoriai ir jie gundė 
Kijevo kniazų atsimesti nuo Lietuvių. To
dėl Algirdas dabar, 1362 metais, suruošė 
į tą sritį didelį žygį, sumušė Totorius ties 
Mėlynais Vandenais, ir paėmė Kijevą į 
savo valdžią. Senąjį kniazių prašalino, 
į jo vietą pasodino savo sūnų Valdimierą. 
Netrukus jš Totorių atėmė ir Podolę, ku
rią pavedė savo brolio Karijoto vaikams 
valdyti.

Šie žygiai Rusų žemėse užsitęsė 
1363 meto, kaip štai išgirsta Kęstutis 
smagią žinią, kuri jį su būriais savo 
riuomenės paskubino gryžti atgal.

Štai kas ištiko Nemuno krašte,

rodyti Lietuvių slėpynes. Žynys atvedė] 
juos į Varluvos žemes, kur buvo susirin-1 
kę-subėgę iš apielinkių gyventojai. Ma
gistras patyręs kad Lietuviai slepiasi pel
kėse ir klaikiuose miškuose, ir kad ten su- ] 
sitelkę ne kariai, buvo begalvojus gryžti; j 
tačiau dalis kryžiuočių užpuolė beginklius 1 
žmones ir daugelį jų išžudė. |

Kęstutis pradėjo savo smarkų naiki-j 
nimą prieš kardininkus Ukmergės apie- j 
linkėję, sunaikindamas jų maistą ir paša-j 
ra, ir Livonijos užpuolėliai skubiai leidosi] 
atgal. Negalėdami vieni veikti, grąsina-1 
mi Lietuvių apsupimu, po plėšimų ir žibi 
dymų, kryžiuočiai pakrypę arčiau Neriai 
ir Nemuno, gryžo Prūsijon.

Lietuviai ordinui atsilygino tų pačiu 
metų rudenį ir kitų metų žiemą bei pava-1 
sarį. Didelės Kęstučio kariuomenės su j 
pačiu kunigaikščiu priešakyje, įžygiavo į 
Sambiją, kur nuteriojo vyskupo Baltra-! 
miejaus žemes Jurgenburgo apielinkėsej 
palei Įsrutį, paskui nutraukė į Probeskl 
waldą, pietuose nuo Vėluvos, kur ki’ikščio-1 
nims padarė didelių nuostolių, ir paėmėl 
daug kryžiuočių nelaisvėn.

Kęstutis dasimušė į gilumą ordino že-] 
mių ir niekas Lietuvių nepajiegė sulaikyti j

Užpuolė Angerburgo pilį, paėmė iš j 
čia 800 kryžiuočių nelaisvių ir gryžo atgal 1 
į Trakus.

iki 
ne- 
ka-

kas 
privertė Kęstutį ir Alpi skubėti namon.

Kryžiuočiai, išgirdę apie atsiradimą 
naujos pilies prie Nemuno žemiau Kauno, 
surengė žygį ir tą žiemą atvykę Naujojo 
Kauno pilį skubiai sunaikino. Lietuviams, 
kurių didieji vadai buvo išvykę toli iš Lie
tuvos, parupo ir kilo baimė kad kryžiuo
čiai nepulti] Trakų ir Vilniaus, taigi gan- 
danešiai skubino šaukti Kęstutį visu smar
kumu gryžti Lietuvon.

Šiuo tarpu Vokiečiai vėl. toliau nesi
kėsino eiti, išgriovę naująją pilį gryžo at
gal. Gryždami jie užpuolė dar Paštvėnų 
pilį prie Nemuno ir Dubysos santako, ku
rios įgulai patarė pasiduoti. Lietuviai iš
prašę laiko pagalvoti ir net pažadėję apsi
krikštyti. Kai kryžiuočiai kiek pasitrau
kė, Lietuviai naktį iš pilies visi išbėgo. 
Rytą radę pilį tuščią Vokiečiai iš pykčio 
ją sudegino. Paskui užpuolė Veliuonos pi
lį, kurią apsupę laikė dešimts dienų. Jos 
įgula su vadu pagaliau pasidavė. Vokie
čiai varėsi nelaisvius į Prusus, bet kelyje 
kilus tarp kryžiuočių ir nelaisvių kivir- 
čiui, Lietuviai su savo vadu buvo nužudyti.

Kitais, 1364 metais, kryžiuočiai dar la
biau įsidrąsina. Atvyko į Prusus Vokie
čių pfalcgrafas Ruprechtas II ir Sausio 
mėnesį buvo suruošta į Lietuvą žygis, ku
riame su ordino vadais dalyvavo ir Sam- 
bijos vyskupas Baltramiejus.

Livonijos magistrui su savo kardinin
kais iš Rygos buvo liepta atvykti tarp Ne
vėžio ir Neries upių. Kryžiuočiai Lietu
von įsiveržė netoli Jurbarko ir patraukė 
tiesiog ant Airiogalos, kurios apielinkes 
teriojo keturias dienas/ Penktą dieną pa
siekė Pernaravą, vis tęsdami naikinimo, 
žudymo ir deginimo darbą pasiekė Labū
navą ir Žeimius. Žeimių gaisrai nurodė 
Livonijos kardininkams kelią, ir tuoj abi 
kariuomenės susitiko. Kryžiuočių ir kar
dininkų vadai sutarė veikti atskirai. Prie 
kardininkų prisidėjo dalis iš Prusiį atėju
sių plėšikų. Kryžiuočių magistras su sa
vo gaujomis pasuko kiek į pietus, arčiau 
Neries, į Svilėnų ir Šatijos žemes. Čia su
čiupo vieną Lietuvį žynį, kurį privertė nu-
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Savo šių pasisekimų padrąsinti, 1365 įtata*)““ 
metų pavasarį Lietuviai užpuolė ordino 
žemes dar didesnėmis jiegomis.

Keturi kunigaikščiai — Kęstutis, Al
girdas, Patirkas ir Aleksandras (Karijo
to sūnūs) su 4000 vyrų įsiveržė į kryžiuo-J 
čių valdomą kraštą Prusnose, Skalviją: 
ten sugriovė dvi pilis — Spitrę ir Kauz- 
tritę, apie Tilžę. Paskiau, viską grobdami 
ir naikindami, pasiekė Kuršių marių pa-| 
kraščius, kur apiplėšę' žvejus, linksmi gry- I 
žo link Ragainės, pakeliui sučiupdami daug j 
riteriu arkliu.

Savo dievams, už šį pasisekimą, Kęs- į 
tutis aukojo jaučio kraują ir vieną Vokie-1 
tį belaisvį. Tūkstančiai kryžiuočių nužu-1 
dyta arba paimta nelaisvėn. Gryžo Lietu-1 
viai su dideliais grobiais. E. 141d St

Pilių užpuolimuose geriausia pasitar-| 
navo Alpis, kuris, gerai mokėdamas Vokie-1 
čių kalbą, pavartojo įvairias klastas ir jos ] 
visos jam pavyko.

Angerburgo pilies paėmime, persiren-1 
gęs kryžiuočio belaisvio rubais ir šarvais,] 
Alpis, įjojęs nuduodamas pakeleivį kryl 
žiuotį, įsiprašė pilin nakvynės, ir piliai) 
įmigus, atidarė vartus, suleido Lietuvi™ 
kurie visą įgulą iki vienam suėmė gyvus,? 
nes Vokiečiai nespėjo sukilę sugriebti sa
vo ginklų.

Spitrės pilin tuo pat budu Lietuvius 
Įvedė, bet Kauztritės pilyje beveik pats, 
savo kailį įkišo.

» • ĄS
(Bus daugiau)

MIKADDOS
Karalienės Sabbos 

PRANAŠYSTES
Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbosj 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge-1 
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su I 
prisiuntimu trk 30c. Galit prisiųsti pasto t 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

MARGUČIO DAINOS;
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę I 
,fMARGUČIO”-VANAGAI<5IO dainų knyge-1 
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau- 4 
siu, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su į 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok- j 
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias S 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, 9

* žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų -4--1
KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje” 
6820 Superior Ave.
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HIPPODROME

• PRIGĖRĖ. Columbus, O., 
bemokindamas vaikus plaukioti | 
prigėrė pats plaukimo mokyto
jas, Ruddock, 44 m. amžiaus.

t

’ . DIRVA

■iaa*;-

VIETINES ŽINIOS
• TRAFIKO mirtys Clevelan

de pradėjo mažėti ir jau susi
lygino su 1940 metų mirčių 
■skaičium. Pernai iki Liepos 
16 užmušta buvo 67 asmenys, 
šymet iki tai dienai užmušta 
65. Clevelandas tiki gauti vėl 
saugumo dovaną už šiuos me
tus.

SAVAS PAS SAVA

iuvių slėpynes. Žynys a 
Įuvos žemes, kur buvo 
iš apielinkių gyventojai 
yręs kad Lietuviai slepiasi 
kiuose miškuose, ir kad ten 
kariai, buvo begalvojąs 
s kryžiuočių užpuolė be 
daugeli jų išžudė.
is pradėjo savo smarką 
; kardininkus Ukmergės a 
įaikindamas jų maistą ir 
iii jos užpuolėliai skubiai 
galėdami vieni veikti,
ų apsupimu, po plėšimų ir 
žiuočiai pakrypę arčiau N 
>, gryžo Prūsijon, 
iai ordinui atsilygino tą 
nį ir kitų metų žiemą bei
elės Kęstučio kariuomenės 
gaikščiu priešakyje, įžygiavj 
<ur nuteriojo vyskupo 
emes Jurgenburgo ap' 
>į, paskui nutraukė j 
:uose nuo Vėluvos, kur krisi 
rė didelių nuostolių, ir pats 
iuoČių nelaisvėn.
is dasimušė į gilumą ordinei 
<as Lietuvių nepajiegė sulafc 
lė Angerburgo pūį, paėmei 
/žiuočių nelaisvių ir gryžo atp

“Moon Over Miami’’
Hippodrome Teatre pradedant šeš

tadieniu, Liepos 19, rodys naują 
įdomią tropiško rojaus filmą užvar
dintą “Moon Over Miami”, su daug 
dainų ir šokių, kur žymiausias roles 
vaidina Betty G rabi Don Ameche 
ir Robert Cummings.

Veikalas yra linksmas, einasi apie 
dvi seseris, Bette Grable ir Carole 
Landis, kurios su savo teta Char
lotte Greenwood investuoja $5,000 
savo palikimo tikėdamos gauti di
delius dividendus. Jos pradeda gy
vent puošniai puikiam Miami Beach 
hotelyje, tikėdamos gauti Bettei mi
lijonierių vyrą. Betty nuduoda tur
tų paveldėtoją, Carole jos sekreto
rę, o Charlotte kaip jos patarnauto
ją. Betty turi pasisekimą — pasi- 
vilioja ne vieną milijonierių bet du, 
bėnt ji taip mano. Bet Don pasi
taiko būti kitas toks kaip ji turtų 
jieškotojas.

Namai Pardavimui
$5500.00—Didelis 8 kamb. pavienis, 

moderniškas, ąžuolo grindys, ge
ro darbo; garažius, cemento įva
žiavimas. $300 gaso pečius. Rei
kia įmokėti $500. Randasi prie 
St. Clair ir E. 108 st.

McKENNA
1383 East 55th Street

HE. 5282 MU. 4285

BEAUTY SALON

Ar dar atsimenat šj gražų 
obalsi: “Savas pas Savą”? Tai 
yra Lietuvių biznierių ir pro
fesionalų obalsis, kuris labai 
lengvas sekti.

Remkit savus biznierius ku
rie remia ir palaiko Lietuviš
kus reikalus.

Eikit pirkt sau reikmenis — 
nuo maisto iki rūbų — Lietu
viu parduotuvėse.

Užsisakykit padargus ir vi
sokius dirbinius pas Lietuvius.

Namų aptaisymo darbus, vi
sokią apdraudą ir patarnavimą 
jums taip pat lygiai gerai at
liks Lietuviai.

Kai norit atsivėdinti vasa
ros karščio metu, eikit į Lie
tuvių laikomas alines. Ten ra
sit savo draugus, pažystamus, 
o daugelyje vietų turi ir muzi
kų prietaisus su puikiomis Lie
tuviškomis dainomis.

Musų draugijų susirinkimuo
se dažniau turėtų būti paagi
tuojama nariai remti savo biz
nierius, nes draugijos ir kuo
pos nuo mažiausios iki didžiau
sios visokiais atvejais nori vi
sokių paramų iš biznierių gau
ti ir lenda prie jų visokių au
kų ir skelbimų prašyti, bet ga
vę aukas apie biznierius dau
giau nei nepagalvoja.

©NAMŲ statyba Clevelande 
šymet viršijo 12 metų rekor
dą, ir matyti dar didesnis sta
tymo judėjimas iki galo šių 
metų.

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė”
584 Eucild Avenue
WICKLIFFE, OHIO

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

šių pasisekimų padrąsinti, 1>3 
asarį Lietuviai užpuolė orid 
didesnėmis jiegomis.

i kunigaikščiai — Kęstutis, 4 
itirkas ir Aleksandras (Karį 
su 4000 vyrų įsiveržė į kryžmi 
na kraštą Prūsuose, SkakijJ 
vė dvi pilfs — Spitrę ir B 
Tilžę. Paskiau, viską grobte 
ami, pasiekė Kuršių mario 
:ur apiplėšę’ žvejus, linksni g 
painės, pakeliui sučiupdami dq 
ilių.
lievams, už šį pasisekimą, M 
io jaučio kraują ir vieną Voki 

Tūkstančiai kryžiuočių nd 
paimta nelaisvėn. Gryžo M 
lėliais grobiais.
ižpuolimuose geriausia pasitd 
, kuris, gerai mokėdamas Vobį 
pavartojo įvairias klastas ir ji 
pavyko.
burgo pilies paėmime, persite 
očio belaisvio rubais ir šarw 
ęs nuduodamas pakeleivį kr) 
įrašė pilin nakvynės, ir pm 
įdarė vartus, suleido Lietuvis 
Įgulą iki vienam suėmė gyd 

iiai nespėjo sukilę sugriebti a

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

Frances Beauty Salon
825 East 185th St. 

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

Skani Lietuviška DuonaNEW DEALBAKERY
Pr. Kuncaitis, Sav.
4023 E. 141st St.

Telefonas: WAsh. 3227
Skani Lietuviška ruginė Duona, 
visokį Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Baliams. Pristatom sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba 
parašykit.

Visada prašykit NEW DEAL 
Duonos.

PYTHIAS
CAFE 

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

ALUS — DEGTLNĖ
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais |

J. Verbyla ir A. čiutelė
savininkai.

SUPERIOR-
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

> pilin tuo pat budu Lieto 
Kauztritės pilyje beveik pi 

įkišo.

(Bus daugiau)

DRY CLEAN/NG

IKALDOS
Karalienes Sabbos
A N A Š Y S T£S
ranašystės senovės laikų Salto 
karalienės Mikaldos. Tą knjP 
galima gauti, ir visai pigiai S*

u tik 30c. Galit prisiųsti P$ 
(Vietiniams po 25c.)

*ikalaukit “Dirvoje”

Vyrų ir Moterų Rubus 
pertaisau

Sulyg naujausios mados 
©

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas.
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street 
Ant. Leimonas, Savininkas 

HEnderson 7822

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 
amatininkų 
aptaisymui
Turiu pilną 

darbų

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Mane 
rūpintis ir jieškot kitų 

jūsų namo visiškam 
ir pagražinimui.
apdraudą tos rūšies 
kontraktoriaus.

GUCIO DAINE 
i-kit įsigyti šią mažą, kiša®! 
510”-VANAGAIČIO dainą kojT 
yra trečia Dainų knygelė, nauji* 
lį dainų rinkinis, nekuria jį® 

Iš šios knygelės galėsit iš®*' 
inuoti sau visas mėgiamiausi 
> dainas, kurių gaidas mokat I] 
nai nežinot. Apie 40 dainų i

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje” Ii 
or Ave. ClėvelandP

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

f Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- 
v tės į mane, gausit už pigią kainų. Taipgi gausit patarnavimą
4 įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
$ Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
į mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip-
5 ‘kitča į mane telefonu arba asmeniškai.

I 'I i i-jHi-i-i-i-i-i' <"> ♦

i

^Pasekmės visoj valstijoj tyrimų 
per Ross Federal Research, Ine.

jei

žio-

6702 Superior Ave*
1 Telefonas: ENdicott 0878

dva- 
gali

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

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

(36)

Troops of the first division are pictured as they boarded a U. S. 
army transport vessel in New York, before sailing to take part in 
joint maneuvers with United States marines along the coast of North 
Carolina.

Kareiviai iš pirmos divizijos vaizduojama kaip jie sueina į 
transporto laiką New Yorke, prieš išvyksiant į manevrus su U. S. 
marinais prie North Carolina pakraščio.

1ST 
CHOICE

FOR MILEAGE

—tyrimai* tarp Ohio 
karų savininkų 

parodo!

KODĖL BAŽNYČIOJ 
ŽIOVAUJAMA

George Peabody kolegijos 
mokslus baigusių studentų bu
ris nesenai pasidalinęs į ketu
rias grupes nuėjo į keturias 
Nashville, Tenn., bažnyčias pa
tyrinėti iš moksliško atžvilgio 
kodėl žmonės bažnyčioje 
vau ja.

Jie priėjo išvados kad 
siškio vieno tono balsas
privesti žmogų klausantį jo už
simerkti ir pražiodinti.

Patys studentai savo tyrinė
jimų patikrinimui pradėjo žio
vauti, ir patėmijo kad juos pa
sekė kiti žmonės. Bažnyčiose, 
jie sako, tuo budu pavyksta su
kelti žiovavimų dešimts kartų 
daugiau negu kitoje kokioje 
vietoje kur žmonės randasi.

ii

Kreipkitės 
norit tikro bargeno.

M. O. Mattlen
2027 Euclid Avenue

Atdara vakarais.

DRY CLEANING
❖̂ I

Hough & Crawford Rd. District
A Nice Neighborhood with Fine Stores in which you can 

trade profitably.
Graži Kaimynyste su Geromis Krautuvėmis, kur galit 

pelningai apsipirkti, .sau reikmenis.

TIRES TAISYMAS
Aliejus _ _ Gasolinas
Jei reikia auto tires taisyti 

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

8125 Hough Avenue

FUMIGACIJA
Naikinam blakes', tarakonus, 
skruzdės, blusas, žiurkes ir 
peles, etc.
Kreipkitės į mus tuojau, duosim 
apkainavimą dykai. (26)

Laing Exterminating 
Company

7700 Carnegie Ave.
CLEVELAND, OHIO 

ENdicott 3233

HI-SPEED SERVICE 
STATION

Tires 1 Batteries 
Lubrication Wash

F. Stopar & Son
East 185th

Prie Shawnee

Naujoje Lietuvių
IVanhoe 9673

Deal 
with 
E C K

Perkraustcm iš visur j visur

SH E R M A N 
MOVING CO.

MOVING and STORAGE
Perkraustymas vietinis ir 

ir į kitus miestus.

1707 Crawford Road •
Cleveland. Telef. CEdar 4252

TROY’S TAILORING 
and Dry Cleaning Co. 

and Laundry
Geresniam Rūbų Valdymo darbui 

kreipkitės į mus.
Visoks Rūbų Taisymas ir 

Valymas
Susiuvam išplyšusius pamušalus, 
taisom ir remodeliuojam kaili

nius. Patenkinimas garantuotas.
Netoli Hough avė. (40)

1724 Hough Avenue 
Telef. GArfield 3810.

Street
Avenue

Parapijoje
(35)

Fleet-Wing Station
1463 E. 71st ir Dellenbaugh 

‘ EARL DECK 
Independent Dealer

Golden Motor Gas — Motor 
Ethyl Motor Gas 

Tires and Accessories

Oi!

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

GIRIASI APIE

\ valgiu gaminimą

KARO SAVININKAI SAKO:

Šokio. %,7(& 
ilao našumo.
DAUGIAU MYLIŲ Iš GALIONO 
REIŠKIA DAUGIAU GALIONŲ 

ŠALIES GYNIMUI

Skrybėlės $1.95 ir aukšiau 
Suknios nuo $2.95 aukšč.

ELSIE SHOPPE
8102 Hough Avenue

Vėliausių Stylių '
Suknios, Skrybėlės
Vidaus Suknios, žiurstai 

Berkshire Hose
Taipgi Nylons. (36)

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

REMY DRUG CO. *
7408 Wade Park Ave.

Kampas Addison, Cleveland, O.

■■■•=>. a- "N

J ;j 1. '-i--' vi•>< y t -f- i U ‘

Jų taipgi Turėtumėt Turėt Elektrišką Pečių
Namų šeimininkė įvertins ir džiaugsis Elektrišku Pečium per ištisą metą ap
linkui, bet kuomet oras yra karštas, ji dėkuos savo laimės žvaigždėms tūks
tantį kartą kad ji gali gėrėtis vėsiu elektrišku valgių gaminimu!

Elektriško Pečiaus vidus yra insuliuotas, jus ži
not. Pečius kepa maistą, ne virėją.
Elektriškas Pečius priklauso kiekvienoje virtuvė
je — švariam ir vėsiam lengvam maisto gamini
mui vasarą, ir saugiam, geresniam ir saugiam iš
tisą motą aplinkui.
Įsitaisykit Elektrišką Pečių savo virtuvėje tuoj, 
DABAR — už šios dienos žemas kainas.

Juo daugiau 
elektros 

sunaudoji, 
tuo pigesnė 

ji darosi



DIRVA

HEnd. 3246

Telefonas: ENdicott 1378
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Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

DAU-

E

48‘

THE & REICH CO

3 
3

Geriausias Stogams Tepalas — Tyras Asbestos 
Visada gyvas ne suraukiantis — NETURI SMALOS

100 svaru Tyro Dutch Boy Lead
3 galionai Tyro Spencer Kellogg Aliejaus 
</z galiono Tyro Turpentine
% pt. Tyro Japan Dryer

pra- 
tau-

s■ a
2

kitas 
Obe- 
Dyk-

Valandos: 9 iki 
Trečiadieniais

3 B ■
3

Rep. Hamilton Fish of Newloit 
leading house isolationist, and il 
colonel in the Specialist Reserve, į 
pictured in his uniform in his offied 
in Washington shortly before lea™ 
for a month’s active duty at Foil 
Bragg, N. C. Rep. Fish saw actin 
service in World War I.

gatvėmis, išven- 
žudysčių. Kas 

gatvę nepažymė- 
ir prieš trafiko 
policijos tikietą,

8 vai. vakare. Prašomi

Dutch Boy Tyra Gatava Namams Maliava 
Tyriausia maliava ką už pinigus galima gauti. 

Guarantuota per the National Lead Co.

su-
sa-
24, 
at-

AUTO SALES 
6115 Superior Avenue 

Phil Smith, Mgr.

DENTISTAS 

susitaisyti dantis.
LIETUVIS

Dabar laikas

yra toks geras kaip 
tas žmogus kuris jį 
parduoda.

Mcallsster 
ELECTRIC APPLIANCES, 

7800 Superior Ave.
Naudoti VACUUM CLEANERS

Pfeifer’s Beauty Salon
Barber Shop

7028 Superior Ave.
HEnderson 9824 (33)

PERMANENTS 
s1.95 IKI SS.O6 
Mašina arba be Mašinos

CREME CURL 
$7.50 vertės už *

ne 
nuri 
as

12; 1 iki 5; 6 ikiI 
sulyg. susitarimo. 

6902 Superior Ave. | 
(Kampas Russell Road)

CLEVELANDO IR APIEL1NKES ŽINIOS

‘DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

DUOKIT VALDŽIAI 
SENUS ALUMINO 

PADARGUS

GAUSIT POLICIJOS 
TIKIETUS

LAUSCHE KANDIDA- 
TUOS Į MAYORUS

PHONE: ENdicott 4486

WEDDING BELLS 
FOR TWO 

ATTORNEYS

WHY NOT COME TO 
CLEVELAND?

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

DIRVA (THE F
LITHUANIAN WE]

Published every Friday in Clei 
Ohio Lithuanian Publis

MW Superior Are. Cle 

managing editor-k. s
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Kitą savaitę Clevelande 
bus pravesta senų alumino 
puodų, skarvadų ir kitokių 
nereikalingų, kiaurų, pur
vinų, sulankstytų ar kitaip 
netinkamų padargų rinki
mas. Tas aluminum bus 
naudojamas šalies ginkla
vimo reikalams.
- Rinkimas eis šiokia tvar
ka: Pirmiausia jūsų namus 
atlankys surašinėtojas, pa
klaus ar turit ką duoti val
džiai iš nereikalingų alumi- 
no padargų. Jei turėsit, jū
sų vardas ir adresas bus 
paimtas ir už dienos-kitos 
atvažiuos trobas paimti.

Trokai bus pažymėti vė
liavomis ir kitais ženklais.

APSISAUGOK1T
Teko girdėti kad kas tai jau 

renka rubus neva į Lietuvą sių
sti. Persergstime visuomenę 
dabar neduoti niekam, nes tai 
gal but bolševikai renka, kurie 
siųs į Rusiją. Tautinis nei ka
talikų fondas dar neužsiima rū
bų rinkimu, tik pataria laiky
ti ir apie rinkimą bus spaudo
je plačiai pranešta.

George J. Matowitz, 
Chief of Police.

“Saugokitės vaikščiodami“— 
yra tai patarimas iš Policijos 

i Departmento, tiksiu apsaugoti 
jūsų gyvastį, sveikatą ir pini
gus. Parinkti būriai policijos 
pastatyti visame mieste dalin
ti persergėjimo tikietus netai
syklingai vaikščiojantiems.

Policininkai kurie tuos per
sergėjimus dalina kreipia dė
mesį į žmones einančius sker
sai gatvę ne ties pažymėjimais 
o per vidurį blokų, kas pastarų 
kelių metų bėgiu buvo didžiau
sia priežastimi pėksčiųjų mir
čių ir sužeidimo automobiliais. 
Nors skersai gatvę einant yra 
pavojų, bet daugiausia pavo
jinga ėjimai ties viduriu blo
kų, kur motoristas nesitiki iš
lendant žmogaus norinčio eiti 
į kitą gatvės pusę.

Pereitą metą 49 asmenys už
mušta ir 453 sužeista del to 
kad jie bandė eiti skersai gat
vę neprisilaikydami tvarkos.

Persergėjimo periodas kuris 
buvo pradėtas pereitą mėnesį 
tęsis iki Liepos 15. Nuo tos 
dienos betvarkiams bus įteik
ta arešto tikietai kuomet jie 
pasieks kitą gatvės pusę.

L. V. Sąj-gos Skyriaus 
Narių Susirinkimas

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Clevelando skyriaus narių 
sirinkimas atsibus Lietuvių 
Įėję, _ ketvirtadienį, JLiepos 
nuo 
eiti ir norintieji įsirašyti.

I LIETUVAI VADUOTI SĄ
JUNGOS Clevelando skyrių įsi
rašė V. P. Banionis, užsimokė
damas $2. Kas nori tapti na
riu gali užsimokėti Dirvos re- 

tripas skyriaus ižd. 
Dr. S. T. Tamošaitį, 6902 Supe
rior avė.
. Per Dr. Tamošaitį, į L. V. S. 
užsimokėjo $2 F. Mudrauskas.

•CLEVELANDE pradės ty
rinėjimą ir tardymą mokytojų 
eilėse patyrimui kiek plačiai čia 
paplito komunistų ir fašistų 
įtaka. Tyrimus ves federalės 
valdžios Dies komiteto nariai.

• POLICIJA pradėjo griežtą 
kovą su neatsargiais vaikščio
to jais miesto 
girnų i trafiko 
tik eis skersai 
toje vietoje 
šviesas, gaus 
tada turės užsimokėt $1 pabau
dos. Moterims tikietus įduoti 
paskirta moterys policininkės, 
išvengimui bėdų su gudruolė
mis moterimis. Jeigu vyras po
licininkas jas užkabina, yra to
kių kurios sukelia su policinin
ku peštynes, paskui užveda by
lą miestui, reikalaudamos at
lyginimo už neva jų sumušimą.

DARBAI VIS 
GĖJA

vis eina 
tie kurie

Darbai Clevelande 
geryn, darbus gauna 
tinkami dirbti. Štai per Birže
lio mėnesį 3,497 vyrai ir 3,700 
moterų, viso 6,197 asmenų, ga
vo darbus per Cleveland Em
ployment Security Center.

Surinktos žinios iš 100 žy
mesnių dirbtuvių parodo kad 
jose dirba" 98,404 darbininkai, 
arba 36 nuoš. daugiau negu 
dirbo pirm pradėjimo šalies gy
nimo programo vykdymo 16 
mėnesių atgal.

Liepos 9 d. bus paleista iš 
viešų WPA darbų 5,600 asme
nų. Iš 14,700 darbininkų dir
bančių viešus darbus, liks tik 
9,100. Tai yra tik senesnieji 
ir negalintieji kitur 
bą.

Clevelando šalies 
darbams reikalinga 
lavintų darbininkų.

gauti dar-

ginklavimo 
bent 7,500 

Dalis jų 
lavinama, bet daugiausia ką 
miesto mokyklų taryba gali iš
lavinti vienu laiku tai 1,400. 

Lavinti priimama vaikinai 
virš 18 metų amžiaus. Gali 
užsirašyti Cleveland Employ
ment Security Center.

Miesto ribose šalies ginkla
vimo reikmenis gamina net 363 
įvairios didelės ir mažos dirb
tuvės.

Common Pleas Teisėjas Frank 
Lausche paskelbė kad 
kandidatas Demokratų 
Į Clevelando mayorus 
dens rinkimuose.

jis bus 
sąraše 

šio ru-

Within a week two of Cleveland’s 
•oung Lithuanian attorneys 
into themselves a spouse. Both 
these young men are well known in 
‘ocal society.

The first to lead the parade to 
he altar was Mr. Peter Paul 
škule (Skukas) who suprised every
one with a quiet wedding at Bles- 
;ed Sacrament Catholic Church on 
Saturday, July 5th. His wife is 
he former Aldonna Zubin. The 
.vedding was to the bride and the 
^room’s liking, small and informal, 
.villi just the parents and immediate 
families present, 
ire now residing 
Hircliased cottage 
Ohio.

The second of our well-known ; 
tt.irneys to take the holy vows of J 
o"c, honor and cherish was Mr.
rank O’Bcll (Obelienis), who mar- 
ied Miss Henriette Dykman. The 
zedding took place on Saturday, 
Tuiy 12th at St. George’s Lithuan
ian Church, the reception was held 
at the Lithuanian Hall. Mr. O’Bell 
is the son of Mr. Charles O’Bell, 
well-known Lithuanian businessman 
in Cleveland.

May we wish both of these en
terprising young men and their 
brides all the blessings of a full 
and happy married life.

took
of

The newlyweds 
in their recently 

in Avon Lake,

Stonis Atidarė Kitą 
Užeigą

Kazys Stonis, per ilgus me
tus buvęs Dirvos kaimynas val
gyklos ir užeigos savininkas, 
pasilsėjęs kelias savaites, atsi
daro kitą užeigą, dabar jau to
liau užmiestyje, 584 Euclid av,. 
Wickliffe, Ohio, kur jau pasi
baigia Clevelandas ir praside
da priemiestis Wickliffe.

Stonis sako, kurie jo drau
gai ir pažystami važiuodami 
automobiliu pasivažinėti sustos 
pas jį atsivėdinti, gaus viso
kių gėrimų ir draugišką pri
ėmimą. Jo vieta bus uždaryta 
nedėldieniais.

(Jo skelbimas nuolat tilps Dir
voje.)

JONAS BAKAITIS
Liepos 11 d. mirė Jonas Ba

kaitis, 28 m., nuo 1424 E. 66 
st. Palaidotas Liepos 15 d., pa
maldos atsibuvo Šv. Jurgio baž
nyčioje.

Liko patėvis Petras Durase- 
vičius ir motina, taipgi brolis 
Antanas Bakaitis, seserys Ade
lė Bakaitis ir Mrs. Anna Hub- 
linger.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wilke- 
lis.

JONAS BALUKONIS
Jonas Balukonis, 69 m. am

žiaus, nuo 8006 Bellevue avė., 
mirė Liepos 14, palaidotas Lie
pos 17, pamaldos atsibuvo Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Giminių paliko Mrs. Mike 
Lutkus ir Mrs. Frank Zupka.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della Jakubs.

APSISAUGOK
SAVO

TAUPMENAS

APSIVEDĖ DU LIE
TUVIAI ADVOKA

TAI
Liepos 5 d., dalyvaujant ar

timiems giminėms, apsivedė in
žinierius ir Advokatas Petras 
P. Skule-Skukas su p-le Aldona 
Zubinaite, mokytoja. Abi šios 
šeimos yra plačiai žinomos Cle
velando Lietuvių tarpe.

Liepos 12 d. apsivedė 
advokatas, Pranas O’Bell, 
lienis, su p-le Henriette
man. Pranas yra sūnūs pla
čiai žinomo vietos biznieriaus, 
St. Clair duonkepyklos savinin
ko, K. Obelienio.

25 METŲ SUKAKTUVĖS
Sekmadienį, Liepos 13, gra

žiai paminėta 25 metų vedy
binio gyvenimo suka k t u v ė s 
Stasio ir Sofijos Chalkų (čal- 
kai). Pokilis atlaikyta Mlyli
kos salėje, E. 79 st. Dalyvavo 
pora šimtų svečių, Chalkų gi
minių ir draugų.

Chalkai turi dukterį, Reginą, 
ir sūnų, Povilą.

1924 metais Chalkai su duk
rele lankėsi Lietuvoje, o 1938 
m. Lietuvą aplankė p. Chal- 
kienė su sunum.

Šiomis dienomis apsaugos 
programai užima svarbią vietą 
Kiekvienas yra užinteresuotas 
apsaugojimu musų krašto. Bet 
taip pat Tamsta turėtute būti 
suinteresuotas ypatingai ap
saugojimu savo taupmenų.

Lietuvių Bankas yra įsteig
tas Jūsų Taupinimui, virš ket- 
virtdalio šimtmečio. Pinigai 
padėti taupymui (deposit) yra 
apdrausti Federalės Valdžios 
iki $5000.00, ir dabartiniu lai
ku neša uždarbį 3G'. Tat 
dėk kad ir su maža suma 
pymo sąskaitą dabar.

t ! f'

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

(Continued from last issue)

With half of the population 
the United States and Canada liv
ing within an overnight's ride, maxi
mum attendance is a regular report 
at Cleveland conventions. Every 
means of transportation — air, or 
water, motor or rail is available to 
bring you to the city.

During the lake navigation and 
air travel season it is particularly 
pleasant to make the trip by steam
er or plane. All air and water 
schedules are synchronized with the 
railroad schedules to and from all 
important centers so that your jour
ney allows for the minimum of time 
and effort.

Cleveland’s hotel accomodations for 
I its many convention visitors are al

so splendid. Six hotels alone have 
I 4,500 roems, each with private bath. 

Designed for conventions, modern, 
I with all facilities.

When convention expositions re
quire unusually complete facilities, 
Cleveland Public Hall is chosen. 
This $15,000,000 plant is the finest 
and most serviceable municipal au
ditorium in the country. Its range 
of service is practically unlimited. 
Sixteen events can be held simul
taneously there without interference.

The huge Main Auditorium seats 
12.500 persons and can be readily 
adapted for the sessions of a huge 
convention or the exhibits of a great 
exposition. The beautiful Music Hall 
seats 3,000. The Ball Room and 
Little Theatre have seating capaci
ties of 1500 and 700 respecitively, 
and ten other halls range in seating 
capacity from 50 to 500. A com
mon stage makes it possible for the 
Main Auditorium and the Music Hal! 
to seat 16,000 persons for a single 
event.

The Public Hall, of fireproof con
struction, contains 260,000 square 
feet for exhibition purposes and ev
ery modern exhibit facility. The 
ceiling clearances are high. Un
usual floor loads are sustained. 
Steam railway tracks right to the 
door of the underground Exhibition 
Hall solves one of the greatest of 

■ the problems of exhibitors. The hall 
is ideally located in the heart of 
the downtown district within easy 
walking distance of all principal 

į hotels alid shops. It is provided 
with committee rooms, lockers, tele- 

’ phone booths, women’s and men’s 
. retiring rooms, emergency hspital, 

checkroom and telegraph stations. 
Nothing essential to the comfort 
of the patron has been overlooked 
in this colossal Public Hall.
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2EtIi Wedding 
Anniversary

Mr. and Mrs. Stanley Cha.ko 
orated their 25 th Anniversary
a really ‘‘big'’ way. When we say 
•big” we mean in a hall surrounded 
by over a hundred of their friends I 
and 'well-wishers. The party was Į 
held at Mlynko’s hall, on Sunday, j 
July 12th. The banquet of ail į 
rood Lithuanian food and many re
freshing drinks was fit for a king, 
vhile the presents, all of silver, 
•eally was a fine tribute to a de
serving couple. This i_ 
was engineered by the>r 
Regina assisted by their

Altered as Second-Class ms 
Her 6th. 1915, at the Cleveląi 

under the Act of March

fine banquet 
daughter, 
;cn, Paul.

Human Nature
The vicar was trying to encourage j 

m apnrehenswa woman parishion-1 
er. ‘‘Perhaps London won't be , 
bombed at all,” he said.

“What!” she protested indignantly.’ 
“After all the expense we’ve been 
out to!”

Dr. Joseph F. Rapisarda
Surgeon Chiropodist

Kojų gydytojas. 
Vakaras sulyg sutarimo.

DR. S. T. THOMA
(TAMOŠAITIS)

KETVIRTA SAVAITĖ 
POP KONCERTŲ

Ketvirta ir paskutinė savaitė pui
kių ir smagių populiarių koncertų 
Clevelande, kurie rengiami Miesto 
Auditorijoje, vadovybėje Dr. Ru
dolph Ringwall ir jo Cleveland Sum
mer Orchestra. Tie koncertai bus 
penktadienio ir šeštadienio vakarais, 
Liepos 18 ir 19.

Penktadienio vakare, solistais bus 
prie orkestro nauji artistai, Whitte
more ir Lowe, kurie pirmą kartą 
pasirodo Clevelande.

Tie duo-pianistąi gryžta iš ato
stogų iš Puerto Rico ypatingai šiam 
pasirodymui Clevelande ir pasitiki
ma kad jų paklausyti prisirinks pil
na salė.

Paskutinį vakarą, šeštad'etiį, so
listė bus Eunice Podis, laimėtoja 
piano muzikos daugelio pirmų dova
nų savo koncertuose.

Tikietai gaunami mieste, Taylor’s 
krautuvėje, 630 Euclid avė., po 25c, 
50c. ir sėdynės prie stalukų po $1. 
Gaunami ir tą pat vakarą prie durų.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Delicatessen, cigarų, saldainių ir 

mokyklos reikmenų krautuvė, ga
rantuota geros ineigos. 5 gražus 
kambariai greta gyvenimui, žema 
nuoma, nėra jokio® kompeticijos. 
Savaitinių ineigų $350. Matykit šį 
gerą biznį, 3033 MEYER AVE., 
netoli W. 25th St. Kpeipkitės tarp 
1 iki 2 po pietų. (29)

oWHITE MOTOR CO. pri- 
ėjo sutarties su U. A. W. (C. 
I. O.), kaip praneša iš Washin- 
gtono. Susitarimo sąlygos i dar 
nepaskelbtos, bet matomai yra 
abiem pusėm priimtinos.

• 17 NUTEISTA. Už priga- 
vinėjimą žmonių pardavinėjant 
Crown Hill kapinėse sklypų, į 
kalėjimą pateko 17 asmenų. 
Jie naudojo paštą viliojimui iš 
žmonių pinigų, taigi nubausti 
ilgiems metams federalin kalė
jimam

©PIENAS pabrango 1c ant 
kvortos nuo Liepos 16.

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.

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

(33)

4181
4623

ZALAR’S Accordions
5256 Superior Ave.
Tclef. HEnderson 9494 

Didžiausias pasirinkimas gerų 
Naujų ir Naudotų. 

Kiekvienas yra tikras bargenas. 
Duodama ilgeam išsimokėjimui. 

AKORDIONŲ TAISYMAS. 
Sutaisom ir nustatom balsus 
visokių išdirbimų Akordionų.
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NAUDOTAS
KARAS

DARBA!
IR DARBININKŲ ŽINI0

■ Automobilių gamybą ] 
žinant, kad užtektų da 
ninku ir medegų šalies į 
Įdavimui, nekurie prac 
įrodinėti buk tas suma; 
darbus. Visi darbinir

I laisvi nuo automobilių ( 
I bu bus pastatyti prie k; 
I reikalingų dalykų dirbi 
I skelbia Prez. Roosevelt

Automobilių gamyba 
: tais metais manoma 
r apie 2,600,000, pusiau 
Į kiek numatyta padaryti 
į met.

Bus apmažinta dirbi 
į šaldytuvų, skalbiamų n: 

nu ir kitų tokių dalykų 
r rie suima daug medegi

Detroit. — Great L; 
: Engineering darbuose 
■ River Rouge kilęs stre 

po šešių dienų tapo s’ 
įkytas.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

'829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

is* Heating
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg j 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PlJ 

Nereikia nieko įmokėti.
jr naudoti padargai. |

L;, pire Plumbing & 
Heating Co.

dieną ir naktį patarnavimas. | 
1964 E. 55th Street I

HE. 5000; MU. 3629; YE. 55H

Apie 6,000 Pacifiko
E darbininkų įsakyta 
įkuoti protestui prieš
Idymą kitataučių dar' 
įku ant nesenai paimti 
aiškų laivų, už pigesn 

Igas. ‘

Qnoninlo Visai Savaitei qJMIS Liepos 26

SALES CO.
RUGS & FURNITURE

HEnderson 7666
visu išdirbimų $4.00 ir aukil 

Naudotos Skalbiamos mašinos WASHERS $5.00 ir aukš. | 
Naudoti šaldytuvai REFRIGERATORS $20.00 ir aukš. j

Lietuviams patogi vieta apsilankyti. (29)

Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

1AMS

= Modernizuokit savo namų langus puošniai su
Naujais Shades ir Venetian Blinds

E Mes pasirengę

| STATE WINDOW SHADES
i HEnd. 2149 ’ 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. 
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SIENINĖS POPIEROS Yž kainos
PASKUTINIS IŠPARDAVIMAS

Pittsburgh Plate Geriausios Maliavos Namams
Wall Primer
Flat Balta
Enamel Undercoater 82.20 gal.

Visi šie viršuje pažymėti balti.

81.70 gal.
81.70 gal.

Double Cover Eggshell 82-80 
One Coat Gloss White $2.30

Gloss Balta $2.05

Mes vis dar turim Tyrinusį Chrome Aluminum 
sena kaina. Kuomet užteptas turi Skaistų žibėjimą.

j Tvirtas ir ilgai laikantis.
Visiems tikslams geras, kietas, SPAR VARNISH 

$1.39 galionas.

Mes turim pilniausį pasirinkimą
United States Gypsum Co. TEXOLITE

Geriausia ir patvariausia vandenį atlaikanti casein maliava.

PIRKIT GERAI ŽINOMAS VISOJE ŠALYJE 
Du Pont Paints & Varnishes iš musų 

UŽ URMO KAINAS.

Jau Prasidėjo!!
PUSMETINIS IŠPARDAVIMAS

VASARINIU REIKMENŲ!
C- <-

Geriausia Proga Sautaupyti Pinigų — f i
Kainos jau Pradeda Kilti — pirkit tiabar j

VYRAMS ir VAIKAMS šiaudinės SKRYBĖLĖS ] 59
Jūsų pasirinkimas geriausių, buvo 1.95 iki $2.95 vertės
VYRAMS SPORTINIAI MARŠKINIAI ..........

Visokių skirtingų spalvų, $1.35 vertės
MAUDYMUISI KELNAITĖS, $1.50 vertės ...

Tvirto dardo, gerai nešiojasi, su suporteriais
VYRAMS BVD Stiliaus Union Apatiniai ....
arba susegami, gražus apatiniai, kurie vyrams patiks.
VYRAMS 2 šmotu SLACK SIUTAI ................
Visokių spalvų, plytuotos kelnės, pritaikyti diržai
VAIKAMS Sportiniai Markšiniai ir ..................

Taipgi geros maudymosi kelnaitės taipgi po

DAUG KITU SEZONINIŲ REIKMENŲ SPECIALĖMIS I 
' KAINOMIS ŠIAME IŠPARDAVIME.

r^VrĮ<^A| GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI
Lr B ^ia ga]jt įkeisti savo Stamp Books. 1

97c
1.00
69c

2.89

KUDIRKINĖS PIKNIKAS
Nepavykus Birželio 15 reng

tam Dr. Vinco Kudirkos Dr- 
jos , piknikui, komisija rengia 
kitą didelį pikniką sekmadienį, 
Rugp.-August 3, Mačiutos dar-

Kudi^unės nariams prane- 
tikietai kuriuos 
piknikui bus ge-

že.
šama kai 
jie gavo 
ri šiame

t

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

HEROLD DRUGS
6045 Broadway

kai. Greitas patarnavimas.
Telef. Diamond 9660

3

PIRKIT DABAR! Jau pritrūksta visų iiIk 
sieninių popierų. Kainos kasdien kyla!!!! Mes 
taupysim jums pinigų ant visko ką pirksit 

Visos musų Prekės Parduodamos Pirmos Rūšies.

The U. S. Wall Paper &> Paint Go.
HEnderson 6944 Diamond 2639.

6000 Euclid Avenue ' 7812 Broadway

vų ir 
su- 
čia.

7010 Superior Ave Atdara Vakarais
• DYKAI duodame Pikniko kuponus su kožnu pirkiniu. •

S. Valstijų karo dt 
t mentas šiomis dienom 
į sake dar 2,000 viduti] 
’ lengvųjų tankų. Taipj 
[sakė 900,000 plieninii 
hunų kareiviams.

Tankų užsakymas 
88 milijonų dolarių ;

! Detroit. — Fordo 
mobilių išdirbystėje p 
ta gaminti didžiuosiu;

Iro lėktuvams motorui 
[po 16 į dieną. Val'dži 
Iri užsakius jų 4,000.
Įliau sako išdirbimas p 
j iki po 40 per dieną.

į Sidney Hillman, vien 
palies ginklavimo prod 
jos tvarkytojų, skelbia 
iki 1942 metų Balandži 

[dirbtuvėms bus reikal 
[dar 1,400,000 darbin 
įdaugiau, viso gamybos 
huno išplėtimui.
į laivu statybai reik, 
h bus 323,900 darbin: 
Jungiau, mašinų ir irai 
[darbuose 291,000 daug 
[statyboje ir kitose s 
w industrijose < 
p daugiau.

pBLGUOJE šią vai 
pnės beveik badauja, 
p.tori kiek maisto tai 
R suvaržytas kad ga 
p 'isai mažą porciją.
U V. VALSTYBĖS 
A vedėjas Sumner V

Japonijai par 
Rąkad ji nesikėsintų 

taiką Pacifike, ! 
!Wėstu Europinio 
i tolimuose Rytuose. 
Lr kad JaP01 

pasinauc 
^US1U ^M-Vokįečių

šioft'^0 vajuje, kr 
roS ?omis šalyJe 
% surinkti a 

svarą.




