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BOLIVIJOJ, Pietų Ame
rikoje, laiku pastota kelias 
kaip išrodo buvusiam ruoš
tam nazių sukilimui. Vo
kietijos ministeris išsiųstas 
atgal į Vokietiją.
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Rep. Hamilton Fish of Neit 
leading house isolationist, a 
colonel in the Specialist Resmi 
pictured in his uniform in fc, 
in Washington shortly before|q 
for a month’s active duty u 
Bragg, N. C. Rep. Fish san 
service in World War I.

PRIE bolševiku Lietuvoje šį 
pavasarį jau buvo kilęs užkre
čiamų ligų pavojus.

Staff Sergeant Robert W. Shackleton of New York, who was drafted 
last fall and has already earned his sergeant’s stripes, picks the first 
capsule, No. 196, in the second peacetime national lottery at Washington, 
D. C. Lieut. Col. R. Morris, who also officiated at 1917 lottery, is at right.

LIETUVOJE visi iki vienam 
dabar jau pagijo nuo komuniz
mo ant visados. Kurie išsyk 
dar prijautė komunistams, da
bar gyvi likę nežino net kaip 
tą raudoną plėgą smerkti.

JAPONIJA uždarė Kobe 
uostą svetimšaliams. Išrodo 
lyg Japonai nori pultis Į 
Prancūzų Indo-Kiniją.

Apie 6,000 Pacifiko laivų 
darbininkų Įsakyta strei
kuoti protestui prieš sam
dymą kitataučių darbinin
kų ant nesenai paimtų Da
niškų laivų, už pigesnes al
gas.

NERS
lašines
EFRIGERATORS $20.00 įrauki
eta apsilankyti. (29)

NUŽUDYTA TRYS 
MOTERYS

VOKIEČIU LĖKTUVAI BOMBARDUO 
JA IR PADEGA MASKVA

NUSIŽUDĖ. New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
dovanojo gyvastį nuteistam 
mirti vyrui už merginos nu
žudymą, skirdamas bausmę 
kalėti iki gyvos galvos. Ka
linys prieš tai užprotesta
vo, ir gavęs progą pats ka
lėjime pasikorė.

PRANCŪZAI, anot pra
nešimų iš Tolimų Rytų, sa
ko sutikę užleisti Japonijai 
naudotis Prancūzų Indo- 
Kinija, iš kur Japonai galė
tų pulti Britų karo laivyno 
stoti Singapore ir Rytų In- 
dijas. Ten butų nukreipta 
ir Amerikos ir Britų jiegos, 
o Japonija tuomi pagelbė
tų Hitleriui. Japonija tiki
si kad Rusija greitu laiku 
subiręs.

APIE 1,000,000 Rusų ar
mijos Rostovo srityje sto
vi apgynimui kad Vokiečiai 
nesiveržtų nuo Kijevo lin
kui Baku aliejaus laukų, 
sako žinios iš Turkijos.

NESPĖJO. Raudonieji bu
vo užregistravę visus Lietuvos 
jaunuolius kurie butų imami į 
Rusų raudonąją armiją. Pra
dėti stropiai mokinti Rusų kal
bos. Bet tuoj užėjo Hitleris ir 
tie jaunuoliai nespėta paimti. 
Butų tekę jiems atsidurti kur 
Rusijos gilumoje.

KINAI sako kariaus su 
Japonais dar 4 ar 14 metų, 
jeigu reikės. Jie gauna iš 
Amerikos šiek-tiek pagal
bos. Japonai skelbia kad 
per 4 metus karo Kinai ne
teko 3,800,000 kareivių. Ja
ponija. netekus 109,250 už
muštais, daugiau sužeistų.
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Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami m 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO FJ 

Nereikia nieko įmokti] 
ir naudoti padarpJ

Ll pire Plumbing į 
Heating Co, 

dieną ir naktį patarnavia 
1964 E. 55th Street 

HE. 5000; MU. 3629; TE

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Iš Maskvos paskelbė kad 
Hitleris areštavęs savo an
trą žymiausi padėjėją, Mar
šalą Goering. Ta žinia ne
patikrinta.

Tuoj po to paaiškėjo kad 
Stalinas pastūmė i šalį vy
riausi Sovietų karo vadą 
Timošenko ir pats paėmė 
vadovybę. Tai gal buvo pa
leista durnai iš Maskvos 
rodymui buk Vokietijos žy
miausi vadai stumdosi, kai 
tą studymą atliko patys 
Maskvos vadai.

KAUNE bolševikai buvo nu 
savinę 4,600 namų, reiškia vi 
sus tinkamus maskoliams nau 
doti ir bolševikams komisa
rams gyventi namus buvo pa
sisavinę, tikruosius jų savinin
kus išviję.

LIETUVOJE sukilime prieš 
raudonųjų okupantų vergiją 
dalyvavo apie 125,000 partiza
nų, daugiausia jaunimas 15 iki 
20 metų amžiaus. Jie parodė 
pasišventimą, sukildami prieš 
maskolius visose Lietuvos da
lyse. Birželio 23 ir 24 d. su
kilėliai buvo įsistiprinę Kaune, 
Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžy
je ir kitur.

Kovose prieš okupantus žu
vo virš 4,000 partizanų.

Detroit. — Great Lakes 
Engineering darbuose prie 
River Rouge kilęs streikas 
po šešių dienų tapo sutai
kytas.

SENATAS priėmė bilių 
kuris suteikia prezidentui 
teisę -rekvizuoti j valdžios 
kontrole visas medegas, iš- 
dirbystes, mašinas ir Įran
kius reikalingus šalies gin
klavimo darbams atlikti, 
jei kiltu toks reikalas.

Telefonas: ENdicott 1371

DR. S. T. THOH
(TAMOŠAITIS)

‘V’ PERGALĖS RAIDĖ. 
Anglijoje sugalvota ir pa
skleista visur kur tik gali
ma, prieš Vokiečius jų ūpo 
gadinimui ženklas — dide
lė raidė “V” — tai reiškia 
‘Victory’ (nugalėjimas). Tą 
ženklą ragina tepti ant sie
nų, tvorų, namų, kur tik 
Vokiečiai matys.

100,000 BE NAMŲ. Ja
ponijos sostinėje, Tokyo, 
užėjus jurų audrai kuri už
liejo gyvenamus namus, li
ko be pastogės apie šimtas 
tūkstančių žmonių. Daug 
lauku sugadinta.

Adv. R. Skipitis, Lietuvos veikėjas, dabartinės laikinos vyriausybės narys, ku
ris 1935 m. lankėsi Amerikoje, šitaip praneša: “Šiuo metu pabėgėlių reikalai ir var
dai palyginti su tais kokių del Rusų neišsakomo barbariškumo yra susilaukus visa 
Lietuva, nustoja reikšmės. Yra faktas kad šiuo metu Lietuva yra daug daugiau 
nuniokota kaip kad buvo per Didyjį karą. Eilė miestų ir miestelių paversta tiktai 
griuvėsių krūva, šimtai kaimų sudeginti, tūkstančiai Lietuvių tiek inteligentų, tiek 
jkininkų bei darbininkų išgabenta nežinia kur. Tūkstančiai be pastogės, tūkstan
čiai našlaičių, vaikų, moterų, senelių....

Per ištisus metus bolševikų griautas ir ardytas ūkis šiądien ir su didžiausiomis 
pastangomis ir pasiaukojimu veikiai neįmanoma atstatyti, labiau todėl kad tam nė
ra net būtiniausių išgalių. Taigi šiuo sykiu jau ne kelių šimtų pabėgėlių o visos 
musų tautos vardu noriu apeliuoti į Amerikos Lietuvių širdį, šiuo metu didžiau
sias Amerikos Lietuvių dėmesys turėtų būti atkreiptas į pačią Lietuvą, į Lietuvos 
atstatymą, į ten kenčiančių musų brolių šiurpų likimą. Raudonasis Lietuvos Kry
žius šaukiasi pagalbos. Ir iš kur jei ne iš Amerikos brolių jie pirmoj eilėj gali bū
ti paremtas. Amerikos Lietuviai galėtų pajudinti ir Amerikos ir Tarptautinį Rau
donąjį Kryžių, ir Hoover’o Komitetą ir kitas tarptautines labdaros organizacijas ir 
turtuolius kurio turi gerą širdį.

Lietuvoje ypač trūksta vaistų, apavo, aprangos, skalbinių, nes tuos dalykus bol
ševikai kaip šluote iššlavė. Be abejojimo, persiuntimo sunkumai bus dideli, bet 
esant geriems Borams jie nebus nenugalimi, šį mano prašymą perduokit didžio
sioms Lietuvių organizacijoms ir visiems tiems musų tautiečiams kuriuose dar pla
ka Lietuviška širdis. R. SKIPITIS.”

’Washington. — Federa
te paskolos agentūra skel
bia kad-Amerika paskolino 
Britanijai $425,000,000 už 
apie 500 milijonų vertės 
Britų esantį turtą šioje ša
lyje, duotą užstatif.

Iš Amerikos kasdien iš
vežama Anglijai maisto po 
$500,000 vertės.

Prez. Roosevelt pasiruo
šęs reikalauti Kongreso pa
skirti Britu gelbėjimui iki 
$10,000,000,000.

Iki šiol šalies gynimo 
kalams skirtos sumos 
pasiekė $49,583,000,000.

Automobilių gamybą ma
žinant, kad užtektų darbi
ninkų ir medegų šalies gin
klavimui, nekurie pradėjo 
įrodinėti buk tas sumažins 
darbus. Visi darbininkai 
laisvi nuo automobilių dar
bų bus pastatyti prie karui 
reikalingų dalykų dirbinio, 
skelbia Prez. Roosevelt.

Automobilių gamyba ki
tais metais manoma bus 
apie 2,600,000, pusiau tiek 
kiek numatyta padaryti šy- 
met.

Bus apmažinta dirbimas 
šaldytuvų, skalbiamų maši
nų ir kitų tokių dalykų ku
rie suima daug medegos. "

ISLANDIJOS gyventojai 
patekę Amerikos giobon, 
tikisi kad viskas baigsis 
laimingai, kad karui pasi
baigus Amerika apleis tą 
salą. Tuo tarpu jie ten da
ro gerą biznį iš Amerikos 
kareiviu .S. V. VALSTYBĖS rei

kalų vedėjas Sumner Wel
les įteikė Japonijai pareiš
kimą kad ji nesikėsintų su
ardyti taiką Pacifike, kad 
nepraptestų Europinio ka
ro Tolimuose Rytuose.

Yra mintis kad Japonija 
gali kėsintis pasinaudoti 
kilusiu Rusu-Vokiečiu ka-

STALINO vyriausias sū
nūs, kai]) žinios sako, ka
riavęs su Vokiečiais, Lie
pos 16 pasidavė nazių ne
laisvėn. Jis sako pamatęs 
kad nėra prasmės toliau 
Vokiečiams priešintis ir su 
likusiais gyvais raudonar
miečiais pasidavė.

Boston, Mass 
veiktas lavonas 15 m 
mergaitės rastas Reading 
Baptistų klebonijoj. Kalti
namas ten buvęs 16 m. vy
rukas. Mergaitės rubai bu
vo visai nuplėšyti.

Prie Swampscott rastas 
lavonas kitos merginos, 19 
m. amžiaus, taip pat išgė
dintos ir nužudytos. Jos 
kūnas buvo subadytas ir 
sukoneveiktas.

Rome, N. Y. — Kitame 
kieme netoli jos namų bu
vo rastas nuogas lavonas 
moteries, 40 m. amžiaus, 
trijų vaikų motinos.

ANT KIEK bolševikai Lietu
voje buvo paiki neišmanėliai 
parodo ir tokie atsitikimai. Jei 
kur šį pavasarį sdvo ukėse dar 
sėdėjo kokie dideli ūkininkai tai 
ūkio komisarai skubino juos iš 
tų ūkių išvaryti, o žemės pali
ko be priežiūros, neapsėtos. 
Rudenop, tie paiki komisarai 
gal tikėjosi Stalino ‘‘saule” gy
vi būti. Apie laukų užsėjimą 
ir maisto parupinimą jie nieko 
neišmanė.

ALUMONO vajuje, kuris 
šiomis dienomis šalyje va
romas, tikima surinkti apie 
20 milijonų svarų.

BELGIJOJE šią vasarą 
žmonės beveik badauja. Jei 
ir turi kiek maisto tai jis 
taip suvaržytas kad gauna 
po visai mažą porciją.

iš Lietuvos 
nužudyti apie 
žmonių. Prie
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štabo Sargeantas Robert W. Shackleton iš New Yorko, ku
ris buvo draftuotas pereitą rudenį ir dasisiekė į sargeantus, iš
ima pirmutinę kapsiulę, No. 196, antroje taikos meto šalies lo
terijoje Washingtone. vLeit. Pulk. R. Morris, kuris atliko 1917 
metų loteriją, stovi dešinėje.

PASKIAUSIOJ žinios ’atei
nančios per Berliną sako jog 
sovietų šnipai Lietuvoje per 
metą laiko gaudė, suiminėjo ir 
į gilumą Rusijos išvarė apie 
200,000 Lietuvių kurie jiems 
išrodė neištikimi ir nepalankus. 
Paskutinėmis dienomis prieš 
Vokiečių užpuolimą, dar gaudy
ta ir gabenta tūkstančiai kitų 
Lietuvių. Matyt raudonieji 
norėjo išnaikinti iki paskutinio 
tokius Lietuvius kurie galėtų 
bolševikų teroristams pasiprie
šinti. Lietuvius išnaikinti pa
sikėsinimas bolševikams 
kreipė atgal: naziai juos 
džia desėtkais tūkstančių 
dien.

Harry Bridges (arrow), West 
coast maritime union leader, is 
shown as he warned of "a big 
strike” since he is not satisfied with 
longshoremen’s wages.

Harry Bridges, vakarinio pa
kraščio laivų darbininkų unijos 
vadas, vėl kalba grasindamas 
“dideliu streiku”, nes sako jis 
nepatenkintas laivų darbininkų 
algomis. Jis apkaltintas komu
nizmo platinimu ir jam gręsia 
deportavimas į Australiją.

BĖGDAMI iš Lietuvos pol- 
ševikai Rusai kareiviai, komi
sarai, čekistai-šnipai ir jų mo
terys nešėsi, grobė, vogė ką tik 
pačiupo iš namų tų žmonių kur 
jie buvo apsigyvenę. Jei kas 
priešinosi, bandė savo mantą 
išgelbėt, buvo šaudomi, pjau
nami.

jtfntered as Second-Class matter 
Der 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

S. Valstijų karo depart- 
mentas šiomis dienomis už
sakė dar 2,000 vidutinių ir 
lengvųjų tankų. Taipgi už
sakė 900,000 plieninių ke
purių kareiviams.

Tankų užsakymas 
88 milijonų dolarių

Sidney Hillman, vienas iš 
šalies ginklavimo produkci
jos tvarkytojų, skelbia kad 
iki 1942 metų Balandžio m. 
dirbtuvėms bus reikalinga 
dar 1,400,000 darbininkų 
daugiau, viso gamybos pro
gram© išplėtimui.

Laivų statybai reikalin
ga bus" 323,900 darbininkų 
daugiau, mašinų ir įrankių 
darbuose 291,000 daugiau, 
statyboje ir kitose 
gynimo industrijose 
000 daugiau.

BOLŠEVIKAI 
bėgdami spėjo 
tris tūkstančius 
Kauno, Praveniškių koncentra
cijos stovykloje, kur buvo lai
komi rekvizicijų neatidavę ūki
ninkai, Birželio 25 atvykę rau
donarmiečių šarvuočiai sušau
dė per 500 žmonių. Sušaudyta 
ir pačių bolševikų pastatyti tos 
stovyklos prižiūrėtojai.

rasidejoH
5 IŠPARDAVIMAS 
SU REIKMENŲ!

c- u I

ęa Sautaupyti Pinigų- 
ėda Kilti — pirkit uabar 
Šiaudinės SKRYBĖLĖS ]J| 
buvo 1.95 iki $2.95 vertės .
MARŠKINIAI ................

$1.35 vertės
ITĖS, $1.50 vertės ...........||
įsi, su suporteriais

Union Apatiniai ............ M
niai, kurie vyrams patiks.
CK SIUTAI  ...........Ji
Inčs, pritaikyti diržai 
irkšiniai ir .........................

kelnaitės taipgi po
TŲ REIKMENŲ SPECIAL^ 
AME IŠPARDAVIME.
MPS su kožnu pirkiniu. QY|(m 
jisti savo Stamp Books.

a & REICH co.
ve Atdara Vaka^ 
ko kuponus su kožnu pirį“^

IOR AVE. - CLEVELAND.

DR. P. ANCEVIČIUS, kuris 
iš Berlino praneša nazių cen
zoriaus leidžiamas žinias Ame
rikos Lietuvių spaudai, pasku
tiniame pratesime sako aplan
kęs per savaitę laiko žymesnes 
Lietuvos daljs, kalbėjosi su vi
sais ką tik susitiko. Jo prane
šimu Lietuvoje jau eina Lietu
viški ^oiKe,j LaįSVę Uki- 

. , 19 metų kaip .. . .nijįįj
Naujoji Lietuva, 'Panevėžyje, 
Išlaisvintas Panevėžietis, lei
džia laikraščius ir Telšiškiai 
bei šiauliečiai.

Maskva, Liepos 24. — Vokiečių lėktuvai trečią nak
tį pagretu bombardavo Moskvą, ir vėl užmušta desėtkai 
žmonių. Miesto paskirose dalyse iškilo gaisrai. Rusai 
numuša po keliolika Vokiečių lėktuvų, pranešimai sako.

Didžiausi mūšiai tarp Rusų-Vokiečių armijų eina 
Polocko-Nevel srityje, Smolensko srityje, Žitomiro ir 
Besarabijos srityse. Tose srityse Vokiečiai veržiasi lin
kui Leningrado, Maskvos, Kijevo ir Odesos.

Vokiečių kariuomenės visu smarkumu pradėjo ver
žtis artyn Leningrado ir Kijevo, kaip pranešimai iš Mas
kvos skelbia. Suomiai iš vienos pusės, Vokiečiai iš pie
tų, palengva apsupa antrą didžiausi Rusijos miestą.

Pietuose, Maskva praneša, Rusai buvo priversti pa
sitraukti Novograd-Volynsko srityje po 10 dienų atkak
laus mūšio. Rusai pasitraukė 70 mylių į Žitomiro sri
tį, o Vokiečiai pažingėjo artyn Kijevo.

Iš Berlino praneša kad smarkus mūšiai eina Smo
lensko rytuose, nors Rusai skelbia kad Smolenskas dar 
nesąs Vokiečių užimtas.

Vokiečių lėktuvai, apie 200 skaičiuje, pirmą kartą užpuolė 
Maskvą Liepos 22 naktį, mėtydami padegančias ir sproginan
čias bombas. Per virš penkias valandas numesta tūkstančiai 
bombų. Nekurtos bombos krito Kremlino apielinkėse, taigi-Sta
linas ir jo štabas be abejo išbėgo, arba sulindo giliai 
pasislėpti rūsiuose.

ŠIAME KARE Vokiečių ir Rusų armijos sudaro 
milijonu vyrų skaičių. Bolševikai turi dar i milijonus 
Maskvos, gatavų stoti prieš Vokiečius progai atėjus, 
sako suėmę holševikiu moterų batalijoną, kurios išėjo į frontą 
gelbėt savo “darbininkišką tėvynę” (Stalino kailį).

Vokiečiai vietomis apsupdami Rusų armijas, išžudo bolše
vikus užpuldami iš žemai nusileidžiančių lėktuvų, mėtydami Į 
juos bombas. Taip naziai išmušė daug Rusu i rytuos nuo už
imtų miestų Vitebsko ir Minsko, pakelėje į Maskvą.

MASKVA praneša kad Liepos 23 jų lėktuvai nuskandino 
Baltijos juroje kelis Vokiečiu transporto laivus, gabenančius 
kariuomenes į Suomiją. Bet nenurodo vietų kur tą atliko.

WILLKIE pranašauja kad Amerika netrukus bus įvelta į 
karą, nežiūrint pastangų išsilaikyti nuo tiesiogino kariavimo.

GEN. MARSHALL, U. S. armijos štabo viršininkas, tikri
na kad naziai ruošia (rijose Pietų Amerikos šalyse sukilimus. 
Tumui nori atitraukti Ameriką nuo kišimosi i Europos reikalus 
ir priversti rūpintis tvarka savo kaimyninėse šalyse.

Detroit. — Fordo 
mobilių išdirbystėje pradė
ta gaminti didžiuosius ka
ro lėktuvams motorus jau 
po 16 į dieną. Valdžia tu
ri užsakius jų 4,000. Vė
liau sako išdirbimas pakils 
iki po 40 per dieną.

Prez. ROOSEVELT pra
tęsė kariuomenėn paimtų 
vvru tarnavimo laika dau
giau negu 12 mėnesių, nes 
per metą laiko vyrai nepa
ruošti tinkamais kareiviais. 
Bet del to ne tik nekurie 
politikieriai, o net ir patys 
kareiviai ėmė protestuoti. 
Armijos štabo viršininkas 
Gen. Marshall, kuris reika
lavo ilgesnio tarnybos lai
ko, sako kad kareivių kur
stymas yra keno nors va
romas iš šalies.

Amerika nori turėti ge
rai išlavintos kariuomenės 
apie 1,500,000. Lavinimas 
turėtų užsitęsti porą metų.

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose -------------- $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ----------- — 2.50
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ele Išdirbyste ®
i Blindu (Shades) yįį|
N BLINDS *£ 
ro namų langus puošniai su 

es ir Venetian Blinds 
ams patarnauti prieinama kaina.

N DOW SHADES
E. 79 St. • J. Pečiulis, M 
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nly National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very 
I 80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland
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Lietuvos Diena Liepos 27
Visi Vietiniai ir iš Apielinkių Važiuokit Į Lietuvių 

Ūkę — Willock, Pa., prie Rt. 51. — Kalbės 
Konsulas P. Daužvardis iš Chicagos

PITTSBURGH

DEL LIETUVIU TREMTINIU IŠVARYTU I RUSIJA
Lietuvai Vaduoti Sąjunga Rūpinasi Nelaimingiems Pagalbos Teikimu
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STATYS DIDELĘ 
DIRBTUVĘ

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

■ Gerb.

SPRAGILĄ

prie pa
ir tėvy-

apie di-

Ši bendra Lietuvos gelbėji
mui diena privalo gauti parė
mimą visų gerų Lietuvių, to
dėl rengkitės, važiuokit visi iš 
arti ir toli, prisidėsit 
rėmimo musų žmonių 
nes Lietuvos reikalų.

Jau buvo pranešta
delį ir įdomų programą — pra
kalbas, su kalbėtojais Lietuvos 
Konsulu P. Daužvardžiu, mies
to mayoru Scully ir kitais; su 
dainomis ir sporto lošimais.

Piknikas atsibus Pittsburgh© | 
Lietuvių Ukėje, prie Route 51, 
Willock, Penna. Pradžia 1: 00 
vai. po pie'jų, įžanga tik 25c.

Tie kurie neturi automobilių 
galės nuvažiuoti busais, busai 
veš nuo Brentwood, kaip pasi
baigia Carrick gatvekarių lini
ja. Gatvekarius imkit No. 53, 
54, 77. Ton lauks 
15 minutų veš į 
Country Club.

busai ir kas
Lithuanian

; ubr

gaminti 
dabar 

j ų vi- 
kitais 

savo

Federalės Paskolos adminis
tratorius skelbia kad Šalies gy
nimo dirbtuvių korporacija sta
tys ir įrengs 22‘milijonų dola- 
rių vertės dirbtuvę prie Les
ter, Pa. Tą dirbtuvę paves 
Westinghouse kompanijai ga
minti karo laivynui reikmenis.

Yra reikmenų kuriuos val
džiai karo reikalams
neturi tinkamų patalpų 
veikiančios kompanijos, 

j sos dirbtuvės užimtos 
gaminiais. Kompanijos 
pinigų nenori leisti dirbtuvių 
statymui, nes karui pasibaigus 
jos liks nereikalingos. Todėl 
pati valdžia stato nekurias 
talpas ir įrengia dirbtuves, 
vesdama tos rūšies gamybą 
sumanančioms kompanijoms 
ryti darbą.

SANDARIEČ1Ų 
SIJA J ERIE, PA.

Pittsburgh© sandariečiai ren
gia ekskursiją į Erie ežerą pa
simaudyt ir pasižuvaut. Eks
kursija įvyks sekmadienį, Rug- 
pjiu.o-Av. gust 3. Kas norėtų 
karta vr: iuoti turi įsigyti tikie- 
tą pus Luką, Virbicką ir Piva- 
roną, nes važiuosirh busu ar 
dviem, Liek susidarys keleivių. 
- Busas išeis sekmadienio ry
tą 2 vai., važiuos nuo L. M. D. 
salės, 142 Orr st.^ ir sugryš tą 
patį vakarą. ,

TikicL s bus ua busą ir pus
ryčius I rie, Pa.,* o vėliau pri- 
sigar.de žuvies is^- t^n.

važiuos -Aešta-> 
dieni p > pietų, užimti vietą ir 
paruošti viską reikalingo.

Sand; ros mitingas bus laiko
mas pas Alb. Kaulakį, 2130 5th 
avc., a .trad., Liepos 29, vaka
re. Ti n bus paskutinė proga 
gauti ekskursijai tikietus.

J. Virbickas.

EKSKUR-

WYOMING KLONIS

60
iš

40 
jo

LIETUVIŲ NELAIMĖS
Pereitą savaitę Huber kasy

kloje, Ashley, Pa., uola užgriu- 
griuvo darbe Juozą Lisanį, 
m. amžiaus. Velionis paėjo 
Lietuvos, Ashley pragyveno 
metų. Laidotuvėms pribuvo
sūnūs Jonas iš Michigan val
stijos.

LEE PARK, Pa., Pranas Pe- 
kaitis, 55 metų, Birželio 19 d. 
iš nrmų išėjo ir dingo. Praei
tą s; vaitę rado jo lavoną kru- 
muoie apipuvusį, nes jis ten 
išgul jjo 28 dienas. Jo mirties 
priežastis, sako apskrities 
taro padėjėjas, Charles 
gus, Lietuvis, nėra aiški, 
no kad jis galėjo mirti 
karščio.

Velionis paliko žmoną ir
ną sūnų, Praną, keturis anukus 
ir keturis brolius. Gimęs Lie
tuvoje, dirbo Loomis angliaka- 
syklose iki nelaimingos mirties.

Jonas J. Nienius.

dak-
Lea-
Ma- 
nuo

vie-

/ TIDAVĖ PO 16 METŲ
,3 ranton, Pa. — šiomis die

nomis prie gatvekario operato- 
ria’ s Kresge priėjo gerai pa- 
sirė lęs vyras ir paklausė: “Ai
tu nametei $17 apijk 16 metu 
atg I?”

* Taip”, atsakė Kresge.
‘ Tai te. Man reikėjo pinigų 

ir aš pasigriebiau kuomet tau 
iškrito. Bet tas man gulėjo 
a?'; krutinės, taigi aš noriu at- 
sitiisti”.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai

kokius paklausimus, visada įdė
■" “ " '1 atsa-kit už 3c pašto ženklelį 

kymui. Tas būtina.

pa- 
pa- 
nu- 
va-

DAYTON, OHIO

Keidošių. 
palaido- 

dabar ir 
palydėti, 
palietus

Kryžiaus Lietuvių para- 
bazaras prasideda Liepos 
ir tęsis per dvi savaites
Bazaras atsibus parapi-

Pernai Rusija okupavus Lie
tuvą, tuojau sugaudė tūkstan
čius nekaltų Lietuvių ir juos 
išgabeno Rusijos gilumom Ir 
šiais metais prasidėjus Vokie
čių karui su Rusais, iš Lietu
vos pasitraukdami Rusai vėl 
sugaudę dešimtis tūkstančių 
Lietuvių lyg kokius nenaudė
lius, be jokios kaltės, išgabeno 
taip pat Rusijos gilumom Da
bar visi tie nekalti Lietuviai 
pūdomi ir badu marinami Ru
sijos kalėjimuose ir koncentra
cijose, kur negali pasiekti jo
kia labdaringa ranka kad ne
laimingiems Lietuvos kanki
niams suteikti bent kokią pa
šalpą.

Bet dabar pasitaiko proga 
kurią reikalinga išnaudoti. Da
bar Rusija jieško • Amerikoje 
sau pagalbos prieš ją kariau
jančią Vokietiją, ir tokią pagal
bą šios šalies valdžia jai žada. 
Dabar reikalinga Lietuvių vi
suomenei sukrusti ir prašyti 
šios šalies valdžią kad ji žadė
dama pagalbą Rusijai vienkart 
išreikalautų kad Rusija visus 
ištremtus Lietuvius paleistų iš 
kalėjimų ir koncentracijų, ap
gyvendintų juos vienoje kolo
nijoje, leistų jiems susidaryti 
savo globojimui komitetą ir 
garantuotų 
saugumą 
tėvynėn, kada bus 
kalinga taip pat 
šalies valdžią kad 
rikos Raudonajam 
boti Lietuvius tremtinius Ru
sijoje, ir kad iš Rusijos išrei
kalautų sutikimą Amerikos 
Raudonąjį Kryžių tam tikslui 
įsileisti.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
valdyba tam reikalui savo žy
gius jau pradėjo, tačiau to per- 
maža. Yra reikalinga prisidė
jimas ir visuomenės dalių. To
dėl šiuomi prašome visų talkos, 
ypatingai talkos organizuotos 
visuomenės.

LIETUVIŠKOS ŽINIOS '
Liepos 15 d., Šv. Elzbietos 

ligoninėje mirė p-lė Rozalija 
Keidošiutė, 21 m. amžiaus, duk
tė Elenos ir Vinco 
Dar visai nesenai jie 
jo savo vieną dukterį, 
antrą prisiėjo į kapus 
Tai skaudi nelaimė 
Keidošių šeimą.

Liepos 16 mirė Darata Ste- 
putienė, 84 m. amžiaus, Day- 
tone išgyvenus 53 metus. Li
ko vienas sūnūs. Velionė pa
ėjo iš Klaipėdos krašto, save 
persistatė Prūsų Lietuvninke.

Liepos 19, garnys aplankė 
namus Zofijos it Motiejaus 
Pauparų, paliko jiems dukrelę, 
už kurią jie yra labai dėkingi 
garniui ilgakojui.

Šv. 
pi jos 
24 d. 
laiko,
jos darže, prie pat bažnyčios.

Vietos Lietuviai labai apgai
lestauja dabartinę Lietuvos 
žmonių nelaimingą būklę, bet 
atsiranda vienas-kitas sužvėrė
jusių tamsunų, kurie reiškia 
džiaugsmą del to. Jie sako, lai 
visi Lietuvoj Lietuviai išnyk
sta, kaipo negeri žmonės....

Tokius sužvėrėjusius gaiva
lus negalima vadinti nei Lietu
viais nei žmonėmis,. nors jie ir 
vaikščioja ' ant dviejų kojų ir 
turi žmogišką pavidalą.

D. Rep.

• COLORADO valstijoje yra 
suvirs 300 kalnų kurių viršū
nės yra po virš 10,000 pėdų 
aukščio; virš 25 kalnai su čiu
kurais virš 14,000 pėdų.

The Argentine congress commit
tee has requested evidence uncov
ered by Dies committee on Nazi in
filtration into Latin America. Shown 
is Robert Stripling, Dies committee 
secretary, addressing pouch with 
evidence of such infiltration.

Argentinos kongreso komite
tas paprašė įrodyti kad iš tos 
šalies naziai siunčia į Suv. Val
stijas savo propagandinę lite
ratūrą, kaip Dies komitetas iš
tyrė. Šis vaizdas parodo Dies

į Argentiną pašto maišą pilną 
gautų nazių laiškų iš Argenti
nos.

’TW' V*-'

* aww

A view of the funeral of Ignace Jan Paderewski, renowned Polish 
patriot and pianist. The casket, draped with the national flag of the 
Polish Republic, was borne on a gun carriage flag by an honor guard of 
the U. S. army. Until it can be taken to Poland, the body will rest in 
Arlington cemetery.

Vaizdas pianisto Ignaco Paderewskio iškilmingų laidotuvių. 
Jis palydimas į Arlington kapines, su Amerikos kariška garbės 
sargyba.

TRUMPO S WATERBURY, CT

komitetą
jiems gyvenimo 

ir saugų gryžimą 
galima. Rei- 
prašyti šios 
leistų Amc- 
Kryžiui glo-

ŽINUTES 
(Iš Musų Laikraščių)

BALUKONIS Jonas, 69 metų, 
mirė Liepos 14, Clevelande.

BAKAITIS Jonas, 28 m., mirė 
Clevelande Liepos 11.

RUPEIKIENĖ Rožė, 66 m., mi
rė Birž. 23, Glendale, N.Y.

V1NCEVIČIUS Matijošius, 55 
metų, mirė Birželio 21, Flu
shing, N. Y.

LIBERIENĖ Viktorija, 60 m., 
mirė Birž. 22, Brooklyn, N.Y.

BLAŽEVIČIUS Vincas, mirė 
Birž. m., Mahanoy City, Pa.

KUBILIUS Vincas, 55 m., už
muštas anglies kasykloje 
Birž. mėn., Mahanoy City.

RISKUS Juozas, 60 m:, mirė 
Birž. 23, Elizabeth, N.

ALKSNIENĖ Jieva, mirė 
želio 22, Plymouth, Pa.

BUTKEVIČIUS Adomas, 
m., mirė Birželio 20, Worces
ter, Mass. — Gimęs Stakliš- 
kėje, Trakų ap.

! ANTANAVIČIENĖ
■>

(Voškartaitė), 
rė Birž. 24, 
Raseinių ap., 
Mieželių k.

BAZINSKAS Kazys, 63 metų,
I mirė Birž. 25, Worcester, 

Mass. Amerikoj išgyveno 45 
metus.

SIMANAVIČIUS Juozas, 56
I m., mirė Birž. 25, Worces-
| ter, Mass.
j KAVALIAUSKIENĖ Katrė, 42 

metų, mirė Birž. 27, Brook
lyn/^ Y.

AUGUTYTĖ Albina, 13 metų, 
mirė Birž. 27, Brooklyn, N.Y.

STANKAITĖ Ona, 58 m., mirė
Birž. 28, Brooklyn, N. Y.

LUIZA
ežere
Mass.

ŠLEIGUS Viktoras, 25 m., mi
rė Birž. 28, Brooklyn, N. Y.

ZUOZA Povilas, nusižudė Geg.
27. Buenos Aires, Argentina.

DEMIDOVAS Petras, 55 m., 
mirė Geg. 31, Buenos Aires, 
Argentina.

MARCINKEVIČIUS Juozas, 
mirė Geg. 29, Buenos Aires, 
Argentina.

KLIMAVIČIUS Jonas, mirė 28 
Birž., W. Pittston, Pa.

Bir-

B a r bora 
pusamžė, mi- 

Chicagoje. — 
Švėkšnos par.,

MAČYS Pijus, 56 metų, mirė 
Birž. 28, Brooklyn, N. Y. — 
Paėjo iš Suvalkijos.

SIURMAITIENĖ Uršulė, 48 m. 
mirė 21 Bal., Seltzer City, Pa.

ANDRIUŠKEVIČIUS Simas, 47 
m., mirė Birželio 8, Spring
field, III.

LINGIENĖ Elena, 66 ra., mirė 
Birž. 4, Somerville, Conn. - 
Trakų ap., Pieskunų km, 

BERNATONIS Kostantas, mi
rė persipjaudamas gerklę, 
Liepos m., Shenandoah; Pa. j 

PANKAUSKAS Vladas, pus- • 
amžis, mirė Birž. 30, Chica- 
goję. — Tauragės ap., Kvė
darnos p., Kulių k. Amen- j 
keje išgyveno 34 metus.

VARAKOJIS Adolfas, 38 m, 
mirė Birž. 30, Chicagoje, kur i 
buvo ir gimęs.

VASILIAUSKAS Antanas, s- 
no amžiaus, mirė Liepos ’ 
Chicagoje. — Vilkaviškio ap. | 
Gražiškių p. ir k. Amerikoj I 
išgyveno 38 metus.,

LIGUNAITIS Kazys, pusam-1 
žus, mirė Liepos 1, Chicago-1 
j e. — Rietavo p., Palakių 
k. Amerikoj išgyveno 32 mI 

KUZMINSKIS Pranas, 60 nd 
mirė Birž. - 29, Chicagoje. | 

BIELIŪNAS Kastantas, mirti
Birž. m., Shenandoah, Pa. j 

ŠIMKUS Jonas, pire Birž. m,| 
Philadelphia, Pa. j

JONELIS Jonas, mirė Bill ai
Frackville, Pa. !

, JUTKEVIČIUS Zigmas, 34 m,| 
užmuštas automobilio

: 27, So. Boston, Mass.
KUBILIUS Vincas, 55 meti]

i mirė Birž. m., Mahanoy Ci-
, ty, Pa.

SIREVIČ1ENĖ Adolfina, 64 n 
mirė Geg. 21, Philadelphia,] 
Pa. — Telšių ap., Butikių k

• KIZELIENĖ Kazė, 55 m., mi
rė Birž. 11, DuBois, Pa.-į 
Kauno ap., Masgaigalią k.

, BUIVIDIENĖ Ona, 50 m, nd 
rė Birž. 13, Kenosha, Wis. I 

BIČKUS Juozas, 68 m., mini 
Birž. 26, Chicagoje. — Tac-I 
ragės aps., Kvėdarnos pd 
Drabukšių k. Amerikoj ill 
gyveno 40 metų.

I DRAUGAS STEPAS N 
RI PASISKANDINT 

Aną vakarą, kai buvo
I bai karšta, nueinu su sa 
| gerb. šonkauliu j paežf 

. Gordon parke atsivedu 
ir šiuriu, toli ant akmei 
Į vandenį nuėjęs, nosį n 

. Jęidęs, sėdi draugas Stepą 
Nuėjau pas jį arčiau 

sakau:
- Na, ką, Stepai, ar i 

dalinai visus plakatus ap: 
silkes,ir kitas “gerybes 
kokias sovietai į Lietuv 
atsiuntė? - sakau aš.
- Drauge, neįžeidinė 

mano darbininkiškų jaus 
mų, - sako jis.
- Aš tuomi visai neįžei 

džiu tavęs: juk tuose ta v 
plakatuose buvo parašyti 
kiek silkių Stalinas į Lietu 
va atgabeno. Gal but ne 
spėjo nei išsinešt jas, ka 
Ueturiai užatakavo Kau-

SLA. 4-TO APSKRIČIO IŠVA-! 
ŽIAVIMAS RUGP. 24

S.L.A. 11 kuopos komisija 
daro žygius surengti SLA. 4-to 

ičio antrą išvažiavimą:CHICAGO, III. — Rugpjūčio Apskr
mėnesį įvyksta A. L. R. K. j didesnį ir pasekmingesnį negu j 

Federacijos kongresas, Kunigų buvo pirmasis, Birželio 8 d. 
Vienybės, Lietuvos Vyčių, ir 
Moterų Sąjungos seimai. Sei
mai atsibus skirtigomis dieno
mis ir skirtingose kolonijose.

—Penkios Chicagos Lietuvai
tės Seserys Kazimierietės va
žiuos į Argentiną ten parsidar- 
buoti tarpe Lietuvių.
© CHICAGO, III. — Elzė Mika

lauskienė, važinėjus Kolora
do valstijoje, Estes parke nu
krito nuo kalno ir sunkiai su
sižeidė. Spėjama kad ji nusi
laužė nugarą.

— Petras Kubilius, 45 metų 
amžiaus, nuo 2632 Farrell st., 
taisė langą 18-kos pėdų aukš
tumoje, ir aukštieninkas nu
krito į plytų krūvą, kur nusi
laužė sprandą. Ligoninėje po 
poros valandų mirė.,

—Chicagoje minėjo savo 50 
metų kunigavimo sukaktį Kun. 
Kazys Stučka. Jis yra Lietu
vis, bet klebonauja Lenkų pa
rapijoje nuo ilgų metų.
* BALTIMORE, Md. — Am.

Liet. R.-K. Moterų Sąjungos 
jos atsižvelgt į, seimas prasidės čia Rugpjūčio 
finillQ iiinQ mi- .4 rl inaia 4-vi a av L oh i vi a rlin

valdžiai prašymus: Pa- 
Prezidentui Roose veltui, 
Departmentui, Kongresui 
nariams, taipgi privatiš- 

universitetų profeso- 
ir valstybės vyrams, vi-

©
Biri.

PRAŠYKIME UŽTARIMO 
LIETUVIAMS RUSIJOJE
Visos Amerikos Lietuvių or

ganizacijos, nuo mažiausių iki 
didžiausių, visais galimais bu
dais kuogreičiausia siųskit šios 
šalies 
čiam 
State 
ir jo 
kiems 
riams
sur prašant pritarimo ir Lie
tuvos tremtiniams užtarimo; 
prašant kad Amerikos valdžia 
žadėdama pagalbą Rusijai, iš-1 
reikalautų iš 
Lietuvos tremtinius, juos pa-j 4 d., tęsis tris ar keturias die- 

___ Lietuvių šv. Alfonso pa- 
' rapijoje rengiama pamaldos ir 
šeiminis vakaras.

liu< suoti ir su 
kai > pridera su 
tylės nekaltais 

šiame reikale
dueti Sąjunga atliks savo dalį 
ir padarys viską kas bus jai 
gal ma. Tačiau jai reikalinga 
organizuotos visuomenės talka. 
Musų, Lietuvių, Amerikoje yra 
daug. Todėl ir parodykime 
kad savo tautos reikalai rupi 
ne vien mažoms grupelėms bet 
ir didumai. Kada visi kelsime 
savo balsą jieškodami teisybės, 
mus visi girdės ir išklausys.

Užtai atkartotinai kviečiame 
Lietuvių organizacijas visas 
sukrusti tuojau, dabar, ir grei-į 
tai siųsti savo prašymus vai-, 
džiai ir jos įstaigoms, prašant 
išreikalauti iš. Rusijos musų 
nekaltiems broliams ir sese
rims užtikrinto saugumo. Ne
duokime jiems Rusų žemėje 
pražūti.

Prašykime valdžios taipgi 
kad leistų Amerikos Raudona
jam Kryžiui pasiimti globoji
mą ir šelpimą Lietuvių, kurie 
prieverta ir be jokio reikalo , 
buvo išgabenti Rusijos gilu- 
men, kur dabar jie kenčia nc-

jais skaitytis I nas. 
svetimos vals- 
piliečiais.
Lietuvai Va- • CHICAGO, III. — Lietuvių 

Vargoningų Sąjungos 30-tas 
seimas įvyks Chicagoje, Liepos 
29 ir 30 d.

DETROIT, MICH

Lie-
Gel- 

dide-

DIDELIS PIKNIKAS, 
tuvos Nepriklausomybės 
bėjimo Komitetas rengia 
lį pikniką, kurio nauda skiria
ma nukentėjusiai Lietuvai.

Piknikas įvyks » sekmadienį, 
Rugpjūčio 10, Birutės Darže, 
prie John R ir 11 Mile road, 
užpakalyje Madison mokyklos. 
Prasidės 12 vai. dieną, įžanga 
25c.

Piknike bus dainų, prakalbų 
ir pasilinksminimo. Laukiama 
svečių iš Cleveland©, Grand Ra
pids, Chicagos ir kitur. Vieti
niai pasistengkit skaitlingai pa
sirodyti. Komitetas.

apsakomai bąisų vargą.
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

Centro Valdyba.

©PIRMUTINĮ gasolinu varo- 
i šioje šalyje iš

operavo 
Duryea.

mą automobili 
rado ir pasek 
Charles A. Du:

Antras išvažiavimas bus su 
platesniu programų, tikimės tu-1 
rėti kalbėtojų, dainininkų, spor
tininkų. šis išvažiavimas įvyks 
sekmadienį, Rugpjūčio 24 d., 
Linden Parke, Union City, Ct.

SLA. 4-tas Apskritis turi 
užsibrėžęs prakilnų tikslą, pa
laikyti Lietuvių kalbos mokyk
lėles, todėl išvažiavimo pelnas, 
tam tikslui reikalingas.

Visi SLA. nariai šioje plačio
je apielinkėje privalo šį išva
žiavimą lankyti, paremti ir pa
sikviesti savo draugus nena- 
rius atvažiuoti.

Gali dalyvauti visų pakrai
pų ir politiškų įsitikinimų Lie
tuviai ne tik vietiniai bet ir iš 
kitų valstijų.

Lietaus nereikia bijoti, 
parke yra didelė salė ir 
togumai, 
tūkstančių.

Šokiams gros gera 
bus visokių užkandžių 
gėrimų. Atvažiuokit

vietos yra

nes
visi pa-
keletui

Vincas, 50 m., prigėrė
Birž. 28, Worcester,

6510 Wade
685 East

Park Avenue 
1851h Street

Hl-SPEED GASOLINE & OIL
Automobiliams ratams gumai ir kitokį reikmenys. 

Atdara nuo 7 ryto iki 9 vakare.
muzika, 
ir išsi- 
anksti, j 

geras laikas visiems užtikrinta.
Rengimo Komisija.

Petras Steponavičius.

TRUMPAI STORAI
NEWTON, Mass. — šio mie- į 

sto sveikatos inspektorius Ir- Į 
vin W. House buvo išvykęs į 
savo ūkę sekmadieniui. Jis su-; 
gryžo labai nupuolusiu upu.- I

Ten jam įkando šuo, įgilę į 
širšė, užpuolė jį raguotas avi-1 
nas, nukrito nuo laipsį ir įpuo
lė j trąšų lovį, o priedui dar 
Įsidūrė paišeliu į akį.

Sveikatos inspektoriui tai la
bai prastas rekordas.

EFENSE

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS 
fBONDS 
AND STAMPS

b* SALE AT YOUR PQST OFFICE bS BAN/k

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America’s defense preparations.
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VISOKIA APDRAUDA |
Mes esiui pasirengę suteikti visiems pilhas musu pa- S 

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

pir-

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729
(mHillllllllllllllllllllllllllllililllllllllllinilllililllllUllIIHIIIliilllHilllllllllllllllli1

JUMS ATEINA 65 METAI AMŽIAUS
JEIGU jus esat penkiasdešimts penkių ar mažiau, mesi 

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos® 
taip kad galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. .Vesi 

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: I

Age..... |Name.

Address.

Occupation («-2)Į

- Tas fašistas, krauge- 
ris, kapitalistų išpera Hit

I kris užpuolė darbininkt 
I tėvynę, o tu juokus kreti'

- sako jis.
—Tai ką, Stepai, gal ma

nai skaudintis patyręs kac 
r Vokiečiai pliekia tavo tos 

“matiiškos” Rusijos raudo- 
nas “nenugalimas” armi
jas? - sakau aš.
- Geriau nusiskandint 

drauge, ii' aš tą padaiy
I m, negu žinot kad tie fa

šistai užkariaus darbininke 
tėvynę. Ale dar yra viltis 

\ -sakojis.
- Tikrai, Stepai, gyve 

Dime niekad nereikia nu
; stoti vilties. Mes Lietuvia 
: nenustojom vilties, ii* šta 
[ tas pats Hitleris, kaip Dir 

■ va skelbė, užpuolė Staliną 
Į Ir Lietuvos žmonės, pačii 
Į raudonarmiečių ginklais, i 
[ nakties juos užpuolę prie 
I Vokiečių atėjimą, supliek 
j svetimus banditus ir išvi 

jo iš kur jie atėjo, — saka 
aš.
- ‘Bepiga jums girti 

kai Vokiečiai su visa peL 
į liška galybe inėjo ir užpuc 

lė raudonąją armiją, — se 
kojis,

k - Lietuviai laukė te 
progos, kuriai ir patys Ri 
p rengėsi. Juk , Stalina 
f Pasirašęs su Hitleriu nev 
ptartj išdavė visą darb 
Įjokiją. Stalinas žinoj 
hd Hitleris Rusiją užpul 
t ® to griebė Lietuvą ir k 
p šalis, kad jose apsitv 

■^s nuo Vokiečių. Bet bi 
J gana žioplas kada Ani 

' ®1 ii' Prancūzai siūlė ja: 
; Wą prieš Hitlerį pu 
i metą atgal, — saks

3iiiniiiiigiriiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiBiHiiiHiiHgiiiniKii!Hi]iiiiiinimiiiiiiKii>  

| Nikodemas A. Wilkelisj 

i Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
š IR BALSAMUOTOJAS
= 6522 Superior Ave. HEnderson 9292
Š O ©

Į The Wilkelis Furniture Co-1
= Rakandų Krautuvė

Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia
s 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2348 j
f N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS 1
į? Savininkas 1 Vedėjas J
FtiiiiiiilfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiixi 11111!

;| - Ale aš mislihu, dra 
h kad tam Hitleriui d;

riestai kai Ameril 
^įkarą. Tada visi i 

jį sumuš, ir jus su s 
H Lietuva nesidžiau 

sako jis.
C* Iš šių tavo žodžių gi 

išdavikiška pagiež
J tįsiai susigraužei kai 
toeris užpuolė Rusiją, 
^ Lietuvos likimą vis 

šlptosai, nors esi tiku 
S įjuvis. Gaila kad ta 
f ligoninė taip sumaišy 

? svetimais nuodais. K
I ‘Jra Lietuvis turi tre

sigar.de


—

,, mi-

da-

neiš-

dar yra viltis,

I

E

įfaifiV1

V

yra dide- 
yra atsiti-

Batteries 
Wash

padi- 
viso-

netų, 
adė.
mirė

55
Flu-

> metų, 
rcester, 
veno 45

ėmė pasi- 
jodvi gali

FINEST BEACH IN THE WORLD 
ALL SPORTS ANB AMUSEMENTS

Dance nightly in Grand Ballroom 
to famous radio bands such as

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

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

Street
Avenue

Parapijoje
(35)

Betgi kai jos vyro 
kūno dalys 
moteriškas, 
draugėmis, 
atsitikimas

Visokių Stilių, 
ro ir Dvigubo 
auksuotais ar

rėmais. Nėra
Bifocals Pilnai
mais arba Kauliniais.
Nėra brangesnių

Milton Optical Co.
2063 EAST 4TH STREET

Frederick Building. (33)
CIevelando žemiausios kainos 

Išdirbėjai.

Stiprumų, Paski- 
Matymo, pilnai su 
kauliniais 5 95 

brangiau. **• 
su Auksuotais rė-

7.95

HOTEL BREAKERS I1,000 ROOMS į ’ ! MODERATE-RATES

PERMANENTS
H.95 IKI s5.00
Mašina arba be Mašinos

CREME CURL CQ 
$7.50 vertės už *

Pfeifer’s Beauty Salon
Barber Shop

7028 Superior Ave.
HEnderson 9824 (33)

...........................................................

MA 65 METAI AMŽIAI! 
penkiasdešimts penkių ar mažiau,® 
dėti prie jūsų Social Security p$|‘ 
smagiai gyventi suėjus 65 metams.1 
y liniją apdraudos nuo užgimimo ibjv 
os jos garantuotos valstijos Įstatai- 
tės: 730 Guardian Bldg, Cleveland*.

Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą* 

...............................................................Ap-w-
HI-SPEED SERVICE 

STATION
Tires

Lubrication

F. Stopar <
East 185th

Prie Shawnee
Naujoje Lietuvių
IVanhoe 9673

3

II
i !

UMAI ' I / .
AMERIKOS LIETUVIAI
vius šiame skyriuje talpinama dyl

Gerb.

SPRAGILAS

MAČYS Pijus, 56 metų, įl 
Birž. 28, Brooklyn, N. Y. J 

Paėjo iš Suvalkijos.
SIURMA1TIENĖ Uršulė, 48J 

mirė 21 Bal., Seltzer City, w 
ANDRIUŠKEVIČIUS Simaa.1 

m., mirė Birželio 8, Spiįj 

field, 111.
LINGIENĖ Elena, 66 m, J 

Birž. 4, Somerville, Com. 
Trakų ap., Pieskunų km.

i BERNATONIS Kostantas, Jmirė

0 m.

, Pa. r ė persipjaudamas geį
L, UŽ- Liepos m., Shenandoah, F
ykloje PANKAUSKAS Vladas, j
City. amžis, mirė Birž. 30, Ct

mirė goję. — Tauragės ap, J
. J. darnos p., Kulių k. Alį
ė Bir- kcje išgyveno 34 metu
a. VARAKOJIS Adolfas, 38
5, 50 mirė Birž. 30, Chicagoje,
7orces- buvo ir gimęs.
jtakliš- VASILIAUSKAS Antanai,

no amžiaus, mirė Liepa
■ b o r a Chicagoje. — Vilkaviškio
nė, mi- Gražiškių p. ir k. Ame
je. — išgyveno 38 metus.
s par., LIGUNAIT1S Kazys, 

ž^, mirė Liepos 1, Chįl 
j e. — Rietavo p., PaJ 

k. Amerikoj išgyveno m
KUZMINSKIS Pranas, &j| 

mirė Birž. • 29, Chicago*
BIELIŪNAS Kastantas, *as, 56

5 East 185th Street 

:d gasoline & oil

VVorces- Birž. m., Shenandoah, 
ŠIMKUS Jonas, purė Biri

atrė, 42 Philadelphia, Pa.
Brook- JONELIS Jonas, mirė Bin 

Frackville, Pa.
3 metų, JUTKEVIČIUS Zigmas, J!
yn, N.Y. užmuštas automobilio
m., mirė 27, So. Boston, Mass.
N. Y. KUBILIUS Vincas, 55 J

prigėrė mirė Birž. m., Mahanoy
o rcester, ty, Pa.

SIREVICIENĖ Adolfina, fe
m., mi- mirė Geg. 21, Philate

n, N. Y. Pa. — Telšių ap, Buffi
adė Geg. KIZELIENĖ Kazė, 55 m
rgentina. rė Birž. 11, DuBois, h

55 m., Kauno ap., Masgaigah
>s Aires, BU1VIDIENĖ Ona, 50 n 

rė Birž. 13, Kenosha, i:
jozas, RIčKUS Juozas, 68 m.
os Aires, Birž. 26, Chicagoje. - 

ragės aps., Kvėdarnos
mirė 28 Drabukšių k. Amerih

Pa. gyveno 40 metų.

TS SERVICE
.0 Wade Park Avenue

ratams gumai ir kitokį reikmenys. I 
nuo 7 ryto iki 9 vakare.
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A APDRAUDA 
ingę suteikti visiems pilkas musų M 
j ir praktiškus patarimus reikale 1 
(Insurance) visai dykai. Todėl jH 
negu ugniagesius (fire-monus).

'. MULIOLIS 1
iė Pastovi Lietuviška Real Eslati 
Apdraudos Agentūra

, Cleveland HEnderson d

mas A. Wilkelii
s Laidotuvių Direktoriui
I BALSAMUOTOJAS 
re. HEnderson *

telis Furniture (i
akandų Krautuvė , yt K' 
viski Rekordai gaunami o1 i
We. ENdtottfl

JURGIS 
I
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DRAUGAS STEPAS NO
RI PASISKANDINT

Aną vakarą, kai buvo la
bai karšta, nueinu su savo 
gerb. šonkauliu į paežerį 
Gordon parke atsivėclint, 
ir žiuriu, toli ant akmenų 
Į vandenį nuėjęs, nosį nu
leidęs, sėdi draugas Stepas.

Nuėjau pas jį arčiau ir 
sakau:

— Na, ką, Stepai, ar iš
dalinai visus plakatus apie 
silkes , ir kitas “gerybes” 
kokias sovietai į Lietuvą 
atsiuntė? — sakau aš.

— Drauge, neįžeidinėk 
mano darbininkiškų jaus
mų, — sako jis.

— Aš tuomi visai neįžei
džių tavęs: juk tuose tavo 
plakatuose buvo parašyta 
kiek silkių Stalinas i Lietu
vą atgabeno. Gal but ne
spėjo nei išsinešt jas, kai 
Lietuviai užatakavo Kau
na, — sakau aš.

— Tas fašistas, krauge
rį s, kapitalistų išpera Hit
leris užpuolė darbininkų 
tėvynę, o tu juokus kreti,
— sako jis.

— Tai ką, Stepai, gal ma
nai skandintis patyręs kad 
Vokiečiai pliekia tavo tos 
“matuškos” Rusijos raudo
nas “nenugalimas” armi
jas? — sakau aš.

— Geriau nusiskandint, 
drauge, ir aš tą padary
čiau, negu žinot kad tie fa
šistai užkariaus darbininkų 
tėvynę. Ale
— sako jis.

— Tikrai, 
nime niekad 
stoti vilties, 
nenustojom vilties, ir štai 
tas pats Hitleris, kaip Dir
va skelbė, užpuolė Staliną. 
Ir Lietuvos žmonės, pačių 
raudonarmiečių ginklais, iš 
nakties juos užpuolę prieš 
Vokiečių atėjimą, supliekė 
svetimus banditus ir išvi
jo iš kur jie atėjo, — sakau 
aš.

— Bepiga jums girtis 
kai Vokiečiai su visa pek
liška galybe inėjo ir užpuo
lė raudonąją armiją, — sa
ko jis.

— Lietuviai laukė tos 
progos, kuriai ir patys Ru
sai rengėsi. Juk Stalinas 
pasirašęs su Hitleriu neva 
sutartį išdavė visą darbi
ninkiją. Stalinas žinojo 
kad Hitleris Rusiją užpuls, 
del to griebė Lietuvą ir ki
tas šalis, kad jose apsitve
rus nuo Vokiečių. Bet bu
vo gana žioplas kada Ang
lai ir Prancūzai siūlė jam 
pagalbą prieš Hitlerį pus
antrų metų atgal, — sakau 
aš.

— Ale aš mislinu, drau
ge, kad tam Hitleriui dar 
bus riestai kai Amerika 
šoks i karą. Tada visi iš
vien ji sumuš, ir jus su sa
vo ta Lietuva nesidžiaug- 
sit, — sako jis.

— Iš šių tavo žodžių gir
disi išdavikiška pagieža: 
tu baisiai susigraužei kada 
Hitleris užpuolė Rusiją, o 
apie Lietuvos likimą visai 
nepaisai, nors esi tikras 
Lietuvis. Gaila kad tavo 
smegeninė taip sumaišyta 
su svetimais nuodais. Kas 
tik yra Lietuvis turi trok-

Stepai, gyve- 
nereikia nu- 

Mes Lietuviai

šti Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės nuo Rusi
jos ir Vokietijos, o tu. kaip 
Vaikas džiaugeis! kada ją 
buvo pavergę’ Rusai, o da
bar nori galą pasidaryti 
patyręs kad naziai Rusiją 
muša, — sakau aš.
• — Drauge, musų visa 
viltis yra Amerika. Prezi
dentas pažadėjo Sovietams 
pagalbą, tik kad greičiau 
ją duotų, — sako jis.

— Matai, dabar ir Ame
rika tau gera, kada pradė
jai laukti, kaip šuo kaulo, 
kad Amerika bėgtų Rusiją 
gelbėt. Dar tik vakar ti
kėjai kad tos “galingos” so
vietų armijos gali ateit ir 
Ameriką užimt. Tegul da
bar prieš Vokiečius laiko
mi. Amerika neduos pagal
bos jeigu nematys raudon
armiečių jokio kariavimo, 
o tik bėgimą. Bet yra vie
na greita pagalba Rusijai 
dabar, — sakau aš.

— Na o kokia, drauge?
— sako jis.

i — Štai kokia. Net Ame
rikos valdžios nariai ir vi
si laikraščiai pritaria kad 
rinkti tokius žioplius kaip 
tu, kurie buvo 
pavojingi, kurie 
sižioję garbina, 
Rusiją ją ginti 
armijų, — sakau aš.

— Ar tikrai valdžia taip 
žada daryt? — sako jis.

— Apie tai kalba, kiti gi 
net si tilo sumanymą kon
fiskuoti visus tokių pusgal
vių sovietų garbintojų tur
tus, namus, automobilius ir 
bankuose laikomus pinigus 
ir naudoti juos Rusijos gel
bėjimui. Amerika neturi 
gana pinigų Anglijai ir sa
ve ginkluotis, tai paėmus 
visų komunistų turtus šio
je šalyje ir dar surinkus 
visus išdavikus, žioplius ir 
griovikus tvarkos, išsiųsti 
Į Rusijos karo frontą, — 
sakau aš.

— Drauge, jeigu valdžia 
šitaip darytų tai butų prie
šinga darbininkų gerovei,
— sako jis.

— Visai ne: kurie nori 
gelbėt Rusiją turi ne tuš
čiais žodžiais barškėti, bet 
pavesti savo turtus ir pa
tys keliauti į sovietų rojų 
ji gelbėt, — sakau aš.

— Jeigu taip, drauge, tai 
kažin ar valdžia žino kad 
aš prie darbininkų pri
klausau? — sako jis.

— Sakyk: prie komunis
tų, ne darbininkų. Nemai
šyk visų gerų darbininkų 
su savo paikų pamišėlių 
gauja. Amerikos valdžia 
turi visų jūsų vardus, ku
rie tik mokat komunistų 
partijai, taigi netikėk pa
sislėpti, jeigu ateis laikas 
gabenti jus i Rusiją, — sa
kau aš.

—- Ale, drauge, ar val
džia gali priverst važiuot 
i Rusiją tuos kurie nenori 
ir jų turtus konfiskuot? — 
sako jis.

— Ar tu toks žioplas ir 
čia? Kodėl gi Rusija pri
vertė Lietuvą “nubalsuot” 
prisidėt prie Sovietų, kodėl 
galėjo viską iš Lietuvos iš
plėšt? Jeigu viena valdžia 
gali tai gali ir kita valdžia. 
Prie to, Amerika vis ar
čiau ir arčiau eina prie įsi
vėlimo Į karą, — sakau aš.

— Tai, drauge, prastos 
naujienos, jeigu taip, 
mislinau kad Amerika

Apdovanotas Atletas

Brig. Gen. Robert Eichelberger, 
West Point head, presents trophy to 
Cadet William G. Gillis, of Cameron, 
Texas, for rendering the most valu
able service to athletics.

Brig. Gen. Robert Eichelber
ger, West Point viršininkas, 
įteikia troeją kadetui William 
G. Gillis, iš Cameron, Texas, 
už jo prisidėjimą prie atletikos 
pakėlimo.

BIJO GRYŽTI 
DEKANOZOVAS 

MASKVON

Lietuva ir Lietuviai
Rusų ir Ukrainų Žemes kur Senoveje Lietuviai 

Kariavo ir Viešpatavo

• LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA
Antrašas: 2201 W. Cermak Road. Chicago, Ill.

Amerikai 
Rusiją iš- 
ir siųsti Į 
nuo naziu

Draugas Stepas

Aš 
ims

DEKANOZOVAS, kuris 
lyvavo Lietuvos okupacijoje ir 
skyrė Paleckį Lietuvos “prem
jeru”, per metą laiko atliko ki
tų misijų Stalinui. Jis buvo 
pasiųstas į Vokietiją Sovietų 
ambasadorium, matomai dau
giau pašnipinėti ką Hitleris ža
da daryti su Rusija. Dezano- 
zovas ir Stalinas tikėjo kad į 
Berliną nuvykęs, savo pažinti
mi su Hitleriu ir Ribbentropu 
Dekanozovas galės žinoti jei ką 
Hitleris ruošis daryti. Bet na- 
zių vadai taip gabiai mokėjo 
apsisukti ii* paruošti savo pla
nus Rusiją užpulti kad Dekano
zovas iki paskutinei dienai pra
nešinėjo Stalinui jog Berline 
“viskas tvarkoje” ir kad skel
biamos žinios apie Vokiečių 
ruošimąsi užpulti Rusiją esąs 
tik “kapitalistų išmislas”. Bet 
tai nebuvo išmislas: Hitleris 
užpuolė Rusiją, Dekanozovas 
turėjo apleisti Vokietiją, bet 
nabagas bijo gryžti pas Stali
ną, taigi apsibuvo Bulgarijoje. 
Jo laukia geras “atlyginimas”, 
jeigu Stalino ranka jį pačiup
tų.

gelbėt Sovietų Sąjungą sa
vo pinigais ir ginklais, — 
sako jis.

— Praeis tavo žioplumas 
kai pasijusi vežamas Į Ru
siją gelbėt tą laukinių bar
barų sali, kurią tu ir kiti 
toki žiopliai pradėjot va
dinti “darbininkų tėvyne”, 
— sakau aš.

Stepą palikau susimaišiu
si kaip durnaropių apsiri
jusi: jam gaila ir Rusijos 
ir apėmė baimė kad gali 
būti išsiųstas ją gelbėt nuo 
Hitlerio....

Įdomi senoji Lietuvos pra
eitis, del to ne pro šalį ir apie 
ją keli žodžiai pasakyti.

Sekdami Vokietijos karą su 
Sovietų Rusija, užtinkam laik
raščiuose skematinių žemėla
pių, kur pažymėta Rusų žemės 
miestai, kaip Vitebsk, Mink, 
Bobruisk, Orša, Mogilev, Smo
lensk, žitomir, Vladimir Vo
lynsk, Kiev ir kiti. Skaityto
jams gal ir galvon neateina jog 
visi tie miestai seniau priklau
sė Lietuvos Didžiajai Kunigai
kštijai, kurios ribos, įrėpusios 
Ukrainą ir Baltgudiją, siekė 
nuo Baltijos iki Juodosios ju
ros.

Pamiršti ir Lietuvių tautos 
nuopelnai, kurių ji davė civili
zacijai. Kovoje prieš Slavus į 
rytus ir prieš Germanus į va
karus, Lietuviai sukurė vidur
amžiuose didžiausią valstybę, 
atsispyrė Teutonų (Vokiečių) 
ordino Drag nach Osten (ver
žimąsi į rytus), sulaikė Totorių 
ir kitų rytinės Europos ir Azi
jos klajoklių (nomadų) antplū
dį, ir tokiu budu sėkmingai 
saugojo beaugančią Vakarų 
Europos kultūrą. Tačiau šio
je kovoje, šioje civilizacijos 
sargyboje bebudėdama, Didžio
ji Lietuvos Kunigaikštija pa
vargo ir išseko, ir 18-to šimt
mečio pabaigoje buvo carų Ru
sijos ir Prūsijos pasidalinta.

Per Didyjį Pasaulinį Karą 
(1914-1918) Lietuvių tauta pa
skelbė 1918 metų Vasario 16- 
tą dieną Lietuvą Laisva, ne
priklausoma, suverenine vals
tybe etnografinėse ribose, su 
sostine Vilniuje. Naujoji, at- 
gimus Lietuva buvo tik kelin
ta senosios Lietuvos dalis.

Kad ir maža, kad ir baisiai 
nualinta, ji stebėtinai greitai 
atsikūrė, padarius didį pažan
gos šuolį visose tautinės kultū
ros srityse.

Sovietų Rusija, smurtu ir 
ginklu užgrobus tą kraštą 1940' 
metais, kaip aukščiau minėta, 
per metus laiko suspėjo bai
siai nuplėšti jį, išardyti socia
linę jo tvarką, išžudyti arba 
ištremti Rusijos gilumon dau
gybę jo geriausių žmonių.

Pajutę Vokietijos konfliktą 
su Sovietų Rusija, Lietuviai ir 
jų Pabaltijo kaimynai Latviai 
ir Estai, kurie taip pat nepri
klausomi gyveno ir tų pačių 
raudonųjų tapo pavergti, su
kilo prieš nematytai žiaurų ko
munistų jungą.

Dabar raudonųjų okupantų 
nebėra Lietuvoje, dabar Sovie
tų Rusijos okupaciją pakeitė 
nauja, Vokiečių, okupacija.

Kas toliau?

Lietuviai tikisi jog taikos 
derybose Su v. Valstijų vyriau
sybės, stojančios už mažųjų ir 
pavergtų tautų laisvę, svoris 
bus labai didelis, jog demokra
tinis tautų apsisprendimo dės
nis, jų visą laiką ginamas, tu
rės nemaža respekto ir jog Lie
tuva, kaip ir jos kaimynės, 
Latvija ir Estija, bus vėl lais
va ir nepriklausoma.

J. J. Bachunas.

PYKTI NESVEIKA
Amerikos gydytojai ir pro

to ligų tyrinėtojai, kurie laiko 
pirštą ant Amerikos žmonių 
pulso, persergsti žmones nuo 
pykimo, kas yra kenksminga 
sveikatai. Kiti net tiesiog sa
ko, “Valdyki't savo piktumą, 
liaukitės neapkentę Hitlerio”.

Mat, daugelis savo pykesčiu 
nusvyra iki to kad neapkęsda
mi Hitlerį (ar ką kitą) nusto
ja lygsvaros. Tas jau reiškia 
sukrikimą sveikatos.

Dr. Ralph Fischer, Philadel- 
phijos Osteopatų Kolegijos na
rys, primena žmonėms šitą bib- 
lišką sakinį: “Mylėk savo ar
timą ir ilgiau gyvenk”.

Nereikia turėti nei daktaro 
laipsnio suprasti kaip žmogaus 
širdžiai kenkia pykestis. Mir
čių skaičius padaugėja kuomet 
baimė ir histerija šalyje 
deja, o tas padidėja nuo 
kios propagandos.

Taigi, žinantieji sako,
statykim savo gyvastį pavojun 
neapykantomis kurios suplėšys 
musų kūno kraujo gyslas.

VYRAS VIRSTA 

MERGINA

Los Angeles, Calif., paaiškė
jo toks dalykas. Tūlas Edward 
P. Richards, 29 metų amžiaus, 
apsivedęs su mergina prieš me
tą, dabar kreipėsi j teismą pra
šyti leidimo pakeisti jo vardą 
Į Barbara Ann Richards, nes 
keistu gamtos veiksmu jo-jos 
lytis pradėjo keistis j moteriš
ką. Del kūno persikeitimo jis- 
ji pradėjo dėvėti moteriškus 
rubus. Dar kai ji-jis manė jog 
yra vyras, įsimylėjo į priešin
gos lyties asmenį, merginą ir 
apsivedė, 
lytiškos 
keisti į 
būti tik

Šitoks
lė retenybė, bet jau 
kę ir pirmiau.

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS VALDY
BOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS No. 3

Mexican ambassador Dr. Don Francisco Najera (right) hands acting 
Secretary of State Sumner Welles the Mexican government's check for 
$1,000,000, in payment of the amount due on account of the claims of 
American citizens whose lands in Mexico have been expropriated since 
August 30, 1927, under the Mexican agrarian program.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centro Valdybos trečias susirin
kimas įvyko. Tabor Farm rezorte Liepos 13 d., 1914 m. Susirin
kime dalyvauja Valdybos pirmininkas Adv. A. A. Olis, I vice 
pirmininkas P. J, žiuris, II vice pirmininkas M. Vaidyla, sekre
torius Dr. S. Biežis, iždininkas J. J. Bačiunas ir sekretoriaus pa
dėjėjas V. S. Jokubynas. Susirinkimą atidarė pirmininkas Olis 
4:00 vai. po pietų.

1. Prisilaikyta sekančios dienotvarkės: •
2. LVS. ir LNRF. bendradarbiavimo reikalas, kuris buvo 

svarstytas ir neužbaigtas pirmame susirinkime Birželio 16 d. 
Kadangi LVS. tikslas reikalauja turėti savo fondą atskirai nuo 
LNRF. priėmimui visuomenės aukų, ir todėl negalima pasiten- 
kint vien LNRF. čarteriu, todėl šis reikalas ilgai svarstyta ir 
duota įvairus pasiūlymai, tačiau prie rezultato neprieinant nu
tarta visą reikalą išrišti pavest LVS. ir LNRF. valdybų bendram 
susirinkimui, kurį sukvies abiejų pusių pirmininkai tarp savęs 
susitarę.

3. Prašymas aukų iš nužiūrėtų asmenų kurie galėtų pa
aukauti stambesnes sumas. Nutarta tam reikalui pagamint tin
kamus laiškus prašymo formoje, ir tokiems žmonėms tuos laiš
kus siuntinėti jų antrašais.

4. Aukautojams ženkleliai. Vice pirmininkui žiuriui pa
siūlius pagamint ir teiks aukautojams dėvimus ženklelius kaipo 
agitacijos priemonę, nutarta pasiteirauti kiek tokių ženklelių pa
dirbimas kainuotų, ir jei tai neparseitų perbrangiai, tokius žen
klelius su pritaikytu obalsiu duoti padaryt įrašui panaudojant 
Anglišką tekstą; tuom rūpintis pavesta Valdybos nariams Chi- 
cagoje ir Clevelande.

5. Užpildymas Tarybos sąstato ir kooptavimas Tarybon 
naujų narių žymesnėse kolonijose. Kadangi iš konferencijoje 
nominuotų kandidatų L. V. S. Tarybon įstojo tik vienas Čeka
nauskas iš Hartford. Conn., ir kadangi matosi reikalas L. V. S. 
veiklą praplėsti kolonijose daugiau, todėl nutarta Tarybos narių 
skaičių padidinti, nominuojant naujus kandidatus: 1) F. Motuzą 
iš Detroit, Mich., 2) V. A. Kersevičių, iš Scranton, Pa., 3) S. Ge
gužį, iš Mahanoy City, Pa., 4) Dr. kapočių iš So. Boston, Mass. 
Be to įgaliota Tarybos narį Čekanauską kad jis Valdybai reko
menduotų tokius kandidatus iš Naujos Anglijos kolonijų, ku
riuose jis mato reikalą LVS. turėti savo atstovus.

6. L. V. Sąjungos valdybos sąstato padidinimas. Kadangi 
Valdybos sąstatas yra susitelkęs veik prie vienos Chicagos kolo
nijos, kas gali sudaryt šiokius-tokius nepasitenkinimus koloni
jose kitur, todėl nutarta Valdybos sąstatą padidinti iki 7 narių 
prie dabartinio sąstato pridedant du iždo globėju, kurių vietai 
čia pat susirinkimas nominavo Dirvos redaktorių K. S. Karpių 
iš CIevelando, antrą kandidatą nominuot palikta pačiai valdybai.

7. Fondų konsolidavimo reikalas. Kadangi konferencijoj 
buvo dalyvių žadėta pasistengt kolonijose, susidariusius fondus 
sujungt su LVS. Fondu, ir kadangi tokį prižadą ikšiol išpildė 
tik vieni Clevelaiidiečiai, todėl nutarta laiškais , kreiptis į veikė
jus tų kolonijų kuriose pavieniai fondai egzistuoja, jų narius 
paprašant, jei jiems tai galima, kad Vienytųsi su LVS. Fondu.

8. Nauji reikalai. Pirmininkas1 A. Olis praneša kad Lie
pos 10 d. pradėjęs veikti Lithuanian National Relief Fund savo 
pastangomis ir LVS. skyriams prigelbstint mėgina surengt Lie
pos 27 d. masmitingus Chicagoj, New Yorke, Baltimorėje ir Cle
velande, nes tą dieną sukanka 19 metų kaip ĮJ.S.A. pripažino 
Lietuvą de jure; tie masmitingai butųTJJTMllsiTtrcijošAšu 
obalsiu “Demokratija Turi Gyvuoti!” o tai butų surišta su rei
kalu išreikšti Lietuvių viešąją opiniją kad Lietuvių visuomenė 
reikalauja Lietuvai savistovybės, neliečiamos okupantų kontro
lės. Susirinkimas šiame reikale pradėtą darbą užgyrė, ir toliau 
juo rūpintis pavedė pirmininkui Oliui, prigelbstint jam vice 
pirmininkui žiuriui. •

9. Lietuvos tremtinių reikale. Kadangi sov. Rusija per
nai okupavus Lietuvą, daugybę Lietuvių suėmus išgabeno Rusi
jos gilumon be jokios priežasties, ir dar daugiau tokių imtinių 
suėmus išgabeno paskutinėmis dienomis, Vokiečiams veržiantis 
kada Rusai iš Lietuvos turėjo pasitraukti, ir visi tie Lietuviai 
tremtiniai be jokios kaltės kankinami ir badu marinami kalėji
muose, todėl vice pirmininkas žiuris įneša kad LVS. privalo tuo
jau išleisti atsišaukimą visuomenei, kviečiant Lietuvius visais 
galimais budais prašyti Amerikos valdžios kad ji darytų spaudi
mą į Rusiją ir priverstų ją visus Lietuvos tremtinius paleisti iš 
kalėjimų ir leisti jiems Rusijoje liuosai gyvent, kol susidarys 
galimybės jiems gryžti į Lietuvą; prašyt Amerikos Raudonąjį 
Kryžių kad jis pasistengtų globot ir gelbėt Lietuvos tremtinius 
Rusijoje, kol bus galima jiems iš ten gryžt į savo tėvynę; prašyt 
Amerikos valdžios kad ji išgautų Rusijos leidimą Amerikos Rau
donajam Kryžiui sudaryt Lietuvių komitetą Rusijoje, ir kad 
duotų leidimą Raudonajam Kryžiui nešti pagalbą Lietuviams 
tremtiniams Rusijos gilumoje, kol jie galės gryžt Lietuvon.

Susirinkimas p. žiurio įnešimą išklausęs jį užgyrė ir tuo 
reikalu rūpintis pavedė pačiam žiuriui kartu su pirmininku A. 
Oliu, o visuomenėn atsišaukimą tuo reikalu pavedė pagaminti 
sekretoriatui.

Meksikos ambasadorius (dešinėje) perduota S. V. veikian
čiam sekretoriui Meksikos valdžios čekį už milijoną dolarių, at
lyginimui Amerikos piliečiams kurių žemes Meksikos valdžia at
ėmė Rugp. 30, 1927 metais.

STUDNEYS GULF STATION
Superior ir kampas E. 66th Street

Gaso, Aliejaus, Lubrikacijos, Tires
Kreipkitės pas savo kaimyną

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

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

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo L 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- T 
kites į mane telefonu arba asmeniškai. ?

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763
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Bėgyje penkių metų tarp 
1935-1939, kurio periodo tapo 
surinkta pilnos statistikos ži
nios, pasirodo mirčių nuo su
žeidimų Įvairiose nelaimėse bu
vo 501,458 — daugiau negu iš
viso gyventojų tokiuose mies
tuose kaip New Orleans, Min
neapolis ir Cincinnati.

Seka: Pinklės.
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KANADA IR KOMUNISTAI
Komunizmas Kanadoje skai 

tomas supuvusia preke, 
tikimų šaltinių patirta kad
nados vyriausybė pritaikė 
siveržiančiai per Kanados 
nas komunistų literatūrai 
tikrus muito nuostatus,
nuostatų pritaikymo pasėkoje 
į Kanadą nebeįsileidžiama nei 
Laisvė nei Vilnis. Taip pat 
draudžiama įsileisti ir komu
nistų propagandinis šlamštas 
“New Lithuania”. Jos autorė 
yra Anna Louise Strong.

©NAUJŲ pinigų jieškant, 
valdžia pasiruošus aptaksuoti 
šalies gyventojus taip kad be
veik kiekvienas bus tų taksų 
paliestas. Reikalinga surasti 
$3,504,400,000 suma daugiau 
padengimui šalies ginklavimo. 
Bus aptaksuota degtukai, sal
dainiai, kramtomas gumas 
saldus gėrimai. Daugeliu 
vejų taksus sumokės patys 
dirbėjai, pirkėjas nejaus 
aptaksavim3.

PASKUTINIAI TREMTINIAI
Bizausko, Čarneckio ir Dr. 

Trimako šeimos ištremtos So
vietų gilumom

ši žinia patirta iŠ patikimų 
šaltinių iš Stockholmo. Ją pa
skelbęs Kauno radio apie Lie
pos 1 d. Ar suminėti tremti
niai išvežti apie Minską ar to
liau nėra

Esama vilties kad visos iš 
Lietuvos
rėš progos sugryžti Tėvynėn.

L. Sp. žinios.
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STUVIŠKI komunistai kaip driežai perkeitė savo 
spalvą, kaip žalčiai persivertė Į kitą kryptį, ir da

bar vėl platina savo atsišaukimus Lietuvių tarpe, norė
dami kad ir kiti, durnesni už juos, taip pat varteliotųsi.

Kada Stalinas susibučiavo ir Į vieną lovą sugulė su 
Hitleriu, musų bolševikai platino plakatus su užgyri- 
mais to jų “broliškumo”. Kada išrodė kad aliantai, su 
Amerikos prisidėjimu, gali sumušti Vokietiją ir pada
ryti Hitleriui galą, musų komunistai platino plakatus 
reikalaudami kad Amerika nesikištų Į karą, kad grei
čiau Hitleris laimėtų.

Kada spauda Įrodinėjo kad Hitleris tuoj užpuls Ru
siją, atsilyginimui veidmainiui Stalinui, musų komunis
tai visaip rodinėjo buk tarp tų “kamarotų” jokių “nesu
sipratimų” nesą, buk tai noras “sukiršinti” juos Į karą.

Dabar, kada išsipildė tas ko jie bijojo, jie pakeitė 
savo spalvą kaip driežai (bet kitus vadina chameleo
nais! — tik Įsivaizduokit) ir kaip skerdžiami paršai rė- 
kie-žviagia kad visas pasaulis turi eiti gelbėti Rusiją!

Neužtenka jų riksmo už gelbėjimą Rusijos. Jie dar 
turi šėtonišką drąsą skelbti-meluoti (žinoma, kvailes- 

' niems už save), buk visi kiti kurie iki šiol buvo už Ame
rikos gelbėjimą Anglijos, kad Hitleris butų nugalėtas, 
dabar virtę “fašistais”, “Hitlerio agentais”, ir kaipo to
kie, turėtų būti Amerikos valdžios suimti ir uždaryti Į 
tas pačias koncentracijos stovyklas kurias sakoma Ame
rika turi įrengus naziams, fašistams ir komunistams! 

z Jie net reikalavimus Į Washington lą siunčia skųsdami 
visus kitus “neištikimais”: tik jie vieni jau liko, kaip tie 
kailio spalvą keičianti driežai, “geri”, “ištikimi”....

Kokiais bepročiais juos palaiko Amerikos valdžia ga
lit lengvai Įsivaizduoti.

Bet jie pasiverčia bepročiais, išdavikais, išgamomis, 
ir didžiausiais-“lojalistais” visur ir visada kur tik gali 
prisitaikyti tarti savo tuščią, nieko nereiškiantį žodelį 
už tą bestiją, kraugerišką Staliną ir jo valdomą Rusiją.

Jie savo spaudoje net tęsia melus buk Lietuviai su 
u| burliokais kacapais išvien “narsiai kovoją” gindamiesi 
"’pųo Vokiečių užpuolikų. Mat, jiems nemalonu girdėti 
ouikad Lietuviai griebėsi ginklo teroristus iš savo žemių 

• išmušti.
Jie skelbia buk Vokiečiams atėjus turėjo žūti ir Vys

kupas Staugaitis ir kiti — kuriuos patys Rusai, ar pa
tys Lietuviai, ar jų “dhaugai” Žydai iš Lietuvos trauk
damiesi nužudė....

* Musų bolševikai dabar prikiša kitiems ir svastiką, 
kurią jie pasikabinę po kaklu nešiojo, ir Hitleriui agen-

‘ darbas per pusantrų metų, ir Ame-
rikos išdavystę, ką jie^varė, — gaila tik, kad Amerika 
perdaug gera ir nuolaidi jiems buvo.

I IETUVOS patekimas Vokiečių okupacijon palengvi- 
L na Lietuvių padėtį kovoti už pilną nepriklausomybę, 
nes kaip Amerika taip ir Anglija yra nusistačiusios at- 
steigti visas mažas ir dideles valstybes patekusias Hit
lerio okupacijon. Butų sunkiau buvę jeigu Lietuva vis 
butų buvus Maskvos teroristų globoje. Juk iki šiol Sta
linas reikalavo Anglijos ir Amerikoj pripažinti jo už
grobtas šalis Rusijai, už “pagalbą” Amerikai ir Anglijai.

Dabar musų pareigos turi būti: nuolatos priminti 
Anglijai ir Amerikai kad mes prašome jų užtarimo ne
duoti, daugiau raudonojo terorizmą Į Lietuvą grąžinti 
(tas supuola su prašymais Lenkijos, Latvijos, Estijos, 
ir kitų kurias raudonieji buvo pavergę).

Amerikos valdžia, ir visas pasaulis, žino kokia šė
toniška apgavyste Maskva Lietuvą ir kitas mažas kai
mynines šalies užgrobė Birželio 15, 1940 metais.

\ •AMERIKOS gyventojams taksai pakils. Iki šiol 
pavienis asmuo, uždirbantis $2500 į metus, federalių 
taksų mokėjo tik $11. Sulyg naujo S. V. Iždo Depart
ment© plano turės mokėti $72. Nekurie tuoj pradėjo 
rėkti buk valdžia aptaksuoja “mažuosius”. Bet ar už
dirbantis $2500 Į metus yra “mažiukas”? Sakoma kad 
87 nuoš. Suv. Valstijų gyventojų uždirba po mažiau ne
gu $2500, o virš pusė Amerikos šeimų gyvena uždirbda
mi tik pusę tiek.

KLAIDINANT!
INFORMACIJA

(ISTORINĖ APYSAKA)

Nesenai pradėtame New Yor
ke leisti, pasivadinusiam Rusų 
social-demokratų organu, “No- 
vyj Put”, nr. 5-6 iš Liepos 5 
tilpo G. M. Baldiso straipsnis 
užvardintas, ‘‘Anapus Barika
dų”, kuriame rašoma apie pa
dėtį Pabaltės valstybėse, tame 
tarpe ir Lietuvoje.

Tarp kitų tvirtinimų tame 
straipsnyje rašoma esą Pabal
tės valstybės privalėjusios rin
ktis tarp Vokiečių ir sovietų ir 
pasirinkusios sovietus. Bolše
vikai esą turėję visuomenės 
pritarimą: darbininkai, ūkinin
kai, jaunimas ir dar inteligen
tai simpatizavę bolševikams, 
ir tt. ir tt.

Prie šito reikia pastebėti 
kad Lietuvių tauta savo pasi
rinkimą padarė dar 
tais. Nuo to laiko 
žmonių pasirinkimas 
tė. Visokia globa:
Vokiška, Lenkiška ar kitokia 
nėra Lietuviams priimtina. Lie
tuvis stovi už visišką savo tau
tos laisvę ir nepriklausomybę.

Kas liečia Lietuvos visuome
nės ir jos karių tariamas “sim
patijas” bolševikams, tas tvir
tinimas nublanksta akivaizdoje 
Lietuvos sukilėlių prieš bolše
vikus aukų,
resnis už argumentą, 
brozevičiaus žodžiais 
krito kad nereikėtų 
svetimiems. Idealas
jos aukojosi yra Lietuvos lais
vė.

Bendrai paėmus to straips
nio mintys visiškai atitinka 
Laisvės ir Vilnies galvoseną. 
Todėl atpuola reikalas iš esmės 
Į jį ištisai reaguoti.

MIRTYS NUO SUŽEI
DIMU PER 5 METUS

DU PAVEIKSLĖLIU
(Ę. Steponaitis)

Dailus mus Nemunas pas Kauną, 
Kad iškilmingai jį aplies 
Rausva varsa — varsa ugnies — 
Aušra. Paviršių melsvą, sraunų 
Bučiuoja tyrios oro lupos.... 
Tada girdėti net kaip supas 
Ant burės paukštis.... Kaip ramu! 
Ant kranto pušys belinguoja 
Viršūnes aukštas — lyg sapnuoja 
Senus laikus.... Ir jaunumu 
Gegužio rytas mus bučiuoja....

Komtūras pasišaukė savo porą pade- ■ 
jėjų ir Įsakė suruošti visą pilies Įgulą žy- ' 
giui nakti pasalomis užpulti pagonis kai- ’ 
myniškoje Spitrės pilyje. Kartu išėjęs ’ 
su pilies vadu Į kiemą, sėdęs ant arklio, ; 
greta komtūro laikydamasis, Alpis davi
nėjo pilies vyrams Įsakymus, pagaliau pa
duota gandas atidaryti pilies vartus, ir jie 
visu platumu atsivėrė.

Už vartų buvę Kęstučio žvilgai, pajų-į 
tę pilyje gyvumą ir subrudimą, viską ki- , 
taip negu turėjo būti, susirūpinę nusisku
bino prie Kęstučio pranešti kas Kauztri- 
tėję dedasi. Ir Kęstutis nustebo kai paty
rė kad viskas dedasi kitaip negu buvo su 
Alpiu sutarta. Vietoje kaip kitur, nakties 
laiku patylomis atidaryti, šios pilies var
tai atsidarė su dideliu žmonių judrumu 
prie jų, ir pilyje girdėjosi kalbos, rėkalio- 
jimai ir kariški Įsakymai.

Kęstutis su savo padėjėjais kalbėjosi 
•kas butų galėję nutikti: ar Alpis, pakliu
vęs, pažintas, tapo priverstas išduoti Lie
tuvių paslaptis, ir kryžiuočiai išbėga juos 
užpulti, ar kas kito visai nesuprantamo 
vyksta ?....

Alpini tuo tarpu nebuvo galima susi
nešti su savo kunigaikščiu ir persergėti jį 
apie tai kas dedasi ir ką Lietuviai turi da
ryti. Jam dabar rūpėjo tik kad Kęstutis 
kaip nors susiprastų ko griebtis, kad ne
pralaimėjus čionai, po visų pasisekimų ki
tuose Vokiečių užpuolimuose.

Bet išvedus pilies įgulą Į naktį, visa 
kryžiuočių vora traukė paskui savo vadus 
sau žinomu keliu, ramiai atsitolindami nuo 
pilies. Kęstučio žvalgai pamatė kad visa 
pilies Įgula išvesta ir vartai lieka atviri, 
skubiai davė žinią kunigaikščiui. Tuo tar
pu Alpini pavyko tamsumoje pasprukti 
nuo girto, pergalę skelbiančio komtūro, ir 
jis atsiskubino prie Kęstučio.

— Kitaip negalėjau, kunigaikšti: rei
kėjo juos taip iš pilies išvesti, nes komtū
ras mane pažino. Bučiau gal buvęs tikrai 
sučiuptas, jei jis butų buvęs blaivas.... 
Girtą Įkalbėjau eiti užpulti pagonis Spit- 
rėje šios nakties metu. Jie eina. Mes už- Į 
pulkim pilį, ir juos gryžtančius pasitiksim 
jų pačių pilyje, kai pajutę mano klastą 
šoks bėgti atgal. Rytoj jie laukia pagal
bos iš Marienburgo.

— Dabar mes su jais apsidirbsim, - 
linksmai prabilo Kęstutis, paplodamas Al
pini per petį.

Dalis Lietuvių-suėjo Į pilį, kitos dalys 
aplinkumoje tykojo kryžiuočių parbėgan
čių, iš užpakalio juos užpulti.

Taip buvo paimta Kauztritės pilis, ir 
daug kryžiuočių galvas paguldė, daugybė 
Į nelaisvę pateko, kai pajutę apgauti gryžo 
atgal Į savo pili, bet rado ją Lietuvių už
valdytą.

Taip Alpis atsikeršijo ordinui už jų 
klastas — už jų išgriovimą Kauno pilies ir 
suardymą jų naujai išstatytos pilies prie 
Nevėžio.

Kai šion pilin įsiprašė prieglaudos, 
kaipo sužeistas riteris, ištrukęs iš Spit
rės paimtųjų nelaisvėn riterių, jį įsižiūrė
jo pilies komtūras, kuriam pasirodė kad 
jis jį pažysta. Tai buvo vienas iš tų ką 
radosi prie magistro von Kniprodės laive 
Nemune tą vakarą kai kryžiuočiai Alpį su 
jo draugais buvo sugavę ir išrengę Kau
no pilies vartus atidaryti, bet jis juos su
kirto savo klasta.

— Ar tu nesi tas Adolfas, pabėgėlis 
iš Marienburgo, kuris gal but išdavei An- 
gerburgo pilį pereitą rudenį, kaip gan
dai eina?.... — urzgė komtūras, viena 
akim primerkdamas Į Alpį žiūrėdamas su 
nepasitikėjimu.

Šis Spitrės pilies komtūras buvo pu
sėtinai girtas ir Įvairiais budais per juo
kus Alpi užkabinėjo, norėdamas ištirti da
lyką.

Alpiui visaip išsisukinę  jaut atsaky
mais, neiškentęs komtūras prišokęs nuplė
šė nuo Alpio rankos ^užrišalus, tikėdamas 
įrodyti kad svečias vis tik apgaudinėja jį 
ir kad ranką tyčiomis pasirišęs, nudavi- 
mui sužeistą.

Apraišalus nuplėšus pasimatė dikčiai 
sužeista, kardu perkirsta svečio ranka; 
žaizda buvo dar nauja, šios pat dienos, ku
rią Alpis buvo gavęs susikovime su kry
žiuočiais. Vokietis, pasipurtęs pamatęs 
žaizdą, pašaukė tarną perrišti žaizdą, Įsa
kydamas ją nuplauti vynu, kurio turėjo 
įvairių .rūšių ir skonių pastatyto ant sta
lo savo vieškambaryje.

Komtūras vėl užsigėrė vyno, atsipra
šė svečio už tokį pasielgimą, ir pirštu grū
modamas tęsė:

— Tau nakvyne pas mane užtikrinta. 
Bet rytoj rytą atvyksta iš Marienburgo 
daugiau riterių, kurie man tikrai pasakys 
ar tu esi tas kas man išrodai, ar aš klystu, 
kaip tu sakai.... Išsigerkim dabar!....

— Išsigerkim už musų pergalę! — pa
sakė skambiu balsu Alpis, ir prisipylęs 
sau vvno, sumušė taurėmis su komtūru.

— Tu geri kaip tikras riteris, — mirk
telėjęs prakalbėjo komtūras. — Atleisk 
kad įtąrdinėju, jeigu tu nesi tuo kuo man 
išrodai.... Bet rytą tikrai žinosim!.... 
Dar po vieną!....

— Puikus tai vynas! Tavo skonis, 
broli, tikrai geras tokį vyną pamėgti! Mu
sų komtūras visai be skonio!.... — vėl 
tarė Alpis, imdamas ąsotį pilti vyno sau 
ir komtūrui. — Ar galima? — pildamas 
jam pilną taurę, Alpis mandagiai klausė.

— Su tokiu svečiu smagu išsigerti! — 
džiaugėsi komtūras, sunkokai bevaldyda
mas liežuvi nuo girtumo.

— Į sveikatą narsaus Kauztritės gy
nėjo! — taukštelėjo savo beveik tuščia si
dabrine taure Į komtūro sklidinai pripil
tą.

— Į musų pergalę pagonų! — akis 
perkreipdamas pažiūrėti Į Alpi, riktelėjo 
Vokietis. — Pasakyk man, broli, ką tu ži
nai apie tuos pagonis užpuolėlius, su ku
riais kovojai ir sužeistas tapai: ar tiek 
daug jų yra kad musų pilys neišsilaiko? 
Kad tik spėtų Marienburgiškiai pribūti 
mums Į pagalbą, pirm negu pagonys mus 
apsups!

— Mažai žinau kur jų daugiau yra, 
be>t musų pili užpuolė nedaug jų. Jei spė
tume laiku juos Spitrėje užklupti, paimtu
me visus ir be Marienburgo pagalbos. Jie 
turi daug grobio, kuris tektų mums. Bet 
jie nesėdės ten visą dieną laukdami kada 
mes juos aplankysiu). Dabar jie ten nak
voja. Ryto sulaukę gali išžygiuoti čionai.

— Padegsim mes Spitrę, suspirginsim 
pagonis! — sušuko džiaugsmingai komtū
ras, stodamas ant kojų, rėždamas Į stalą 
kumštimi taip kad vienas ąsotis vyno pa
šokęs į orą parvirto ir išsiliejo.

— Šitaip pagonų kraujas papliups — 
kaip šis raudonas vynas! — suriko Alpis.

' — Tu vesk mus! Iki paryčio busim 
Spitrėje! — džiaugėsi riteris, kuris vis 
daugiau užgerdamas vyno ir krypuoda
mas, visai ėmė pasitikėti savo sužeisto sve
čio kalbomis,

Naujai 
Gautos

Dailus mus Nemunas pas Kauną, 
Kada atšviečia gelmėse 
Burius žvaigždžių, kad vilnyse 
Mėnulio veidą tyliai plauna,... 
Žiūrėk kaip jis apjuosia miestą! 
Matai, kaip žvaigždės kelią riestą 
Voriai gesina gilume, 
Kaip tyliai valtis besiūbuoja, 
Kaip saldžiai dainos jį liūliuoja!
Koksai ramumas visame, 
Kaip puikiai viskas harmonuoja!
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Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje

•ŽMOGAUS kūnas krisdamas iš bent kokios aukš
tumos, krintant neviršija 118 mylių Į valandą greitumo, 
kaip įrodė armijos statistikos.
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•LIETUVIŠKI komunistai spjaudė ant Britų ir 
Prancūzų, vadindami juos “kapitalistais” ir “karo kur
stytojais”, kada jie barė Sovietus už susidėjimą su Hit
leriu. Sakė, du geriausi kamarotai, Stalinas ir Hitleris, 
niekados vienas kitą neužkliudys. Kalbos ir rašymai 
kad Hitleris gali užpulti Rusiją vadinta tik “kapitalis
tiškų niekšų” troškimas. Bet štai vieną rytą išgirdom 
Staliną rėkiant “Karaul!” Kas atsitiko? Nagi Hitle
ris, geras Stalino “kamarotas”, su kuriuo iki tol jiedu 
vienoj lovoj ■gulėjo, pagriebė Stalinui už gerklės ir suką 
riestu komunistišku pjautuvu apie jo gerklę....

Stalinas pakliuvo savo pačiose pinklėse, kurias pa
dėjo Hitleriui užstatyti, kad tas galėtų panaudoti sayo 
karo mašiną prieš likusią Europą.

Amerikos spauda rašo kad Amerikos žmonės po se
novei neapkęs tos žiaurios priespaudos kokią Stalinas 
perstato. Niekas Amerikoje nesutinka duoti Rusijai pa
galbą. Per kelis metus Amerika davė Rusijai tam tikrų 
reikmenų, kurios jau tada buvo gera pagalba Rusijai. O 
ką darė Stalinas? Jis susijungė su Hitleriu ir Japonija 
ir net tarpais grasino stoti Hitlerio pusėje. Ar Amerika 
gali tą užmiršti?

AUŠTA RYTAS
(Faustas Kirša)

Aušta rytas — dega saulė;
Sklysta debesys, rukai;
Skamba šilas — paukščiai gieda;
Darbu džiaugiasi laukai.

Per krutinę meilė plaukia, 
Plaukia norai ir viltis, 
Ir visas mintis masina 
Auksu puošiamas rytys!

Aštrus norai nebelanko,
Kur pažiūri — vien draugai, 
Ir patsai tiki be žado, 
Kad taip bus ilgai, ilgai

MIKALDOS
Karalienes Sabbos

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišenipę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dąinų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su ' 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų -

KAINA TIK 25c. . • |

Reikalaukit “Dirvoje” 
6820 Superior Ave. L. .Cleveland, Ohio
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ras pasišaukė savo porą $ i 
<ė suruošti visą pilies įgulą > I ir į

GERA MĖSINĖ

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps.

The May Co's • APIE 83 nuošimčiai visų 
pasaulyje pagaminamų riebalų 
sunaudojama maistui.

.ip Alpis atsikeršijo ordinui 
s — už jų išgriovimą Kauno 
rmą jų naujai išstatytos pilis 
LO.

Crawford Road
Telef. CEdar 4252

1707
Cleveland.• JAPONIJOJE šiuo tarpu 

džiova serga apie pusantro mi
lijono žmonių.

Užlaikom geriausių mėsų ir- gro- 
serius, musų krautuvė atdara va
karais ir sekmadieniais. Parduo
dam viskų pirmos rūšies. (40)

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė”

nos pranašystės senovės laiką 
Lybės karalienės Mikąldos. Ty 
au vėl galima gauti, ir visai pip 
iuntimu tik 30c. Galit prisiėst 
deliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje"

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

i 1 I

pasalomis užpulti pagonis į 
Spitrės pilyje. Kartu fe 

žadu į kiemą, sėdęs ant arį 
įturo laikydamasis, Alpis į 
vyrams įsakymus, pagaliau 

das atidaryti pilies vąrtus,ir 
mu atsivėrė,
irtų buvę Kęstučio žvilgaj, įs 
gyvumą ir subrudimą, vislsįi 
turėjo būti, susirupipę nusį 
Kęstučio pranešti kas Kam 

;i. Ir Kęstutis nustebo kai ps 
skas dedasi kitaip negu buvo 
arta. Vietoje kaip kitur, mį 
ylomis atidaryti, šios piljesi 
irė su dideliu žmonių judi;

cariški įsakymai.
itis su savo padėjėjais 
galėję nutikti: ar Alpis, 

ntas, tapo priverstas išduoti 
slaptis, ir kryžiuočiai išbėga 
ar kas kito visai nesup

.ii tuo tarpu nebuvo galima 
savo kunigaikščiu ir pe 
kas dedasi ir ką Lietuviai tini 
m dabar rūpėjo tik kad 
■s susiprastų ko griebtis, Igj 
jus čionai, po visų pasisęki 
ikiečių užpuolimuose, 
išvedus pilies įgulą į naktį 

•ių vora traukė paskui savo 
mu keliu, ramiai atsitolindai 
Kęstučio žvalgai pamatė kai 
mla išvesta ir vartai lieka 
davė žinią kunigaikščiui. Tu 
iui pavyko tamsumoje pi 
;o, pergalę skelbiančio 'kotai 
kubino prie Kęstučio, 
Kitaip negalėjau, kunįg 
»s taip iš pilies išvesti, į 
te pažino. Bučiau gal buvęs 
is, jei jis butų buvęs blaiv 
raibėjau eiti užpulti pagonis 
> nakties metu. Jie einą, 1 
pilį, ir juos gryžtančius pas 
j pilyje, kai pajutę mano 
gti atgal. Rytoj jie laukia 
Marienburgo.
Dabar mes su jais apsidirbs 
i prabilo Kęstutis, paplodami!

[is Lietuvių-suėjo į pilį, kitai 
moję tykojo kryžiuočiu 
užpakalio juos užpulti.
ip buvo paimta Kauztritėspi 
iryžiuočių galvas paguldė, (k 
>vę pateko, kai pajutę apgauti 
savo pilį, bet rado ją Lietau

Seka: Pinklės,

MIKALDOS
Karalienės Sąbbos

MIGUČIO D
^skubinkit įsigyti šią mažą, 
ARGUČIO”-VANAGAICĮ0 dainq
— tai yra trečįą Dainą knygoj 
, gražių dainų rinkinis, nekuria 
domis. Iš šios knygelėj 
pasidainuoti sau visas į 

nagaičio dainas, kurią gaujas 
ižių pilnai nežinot. Apie 40

KAINA TIK 2§c.

Reikalaukjt “Dirw
Superior Ave.

VIETINES ŽINIOS HIPPODROME

Clevelandas Ruošiasi 
Priešų Užpuolimui

Clevelando srityje ruošiama
si praktiškai sutikti karą — ką 
gyventojai turėtų daryti jeigu 
Clevelandą užpultų priešai.

Miesto civilinės apsaugos 
komitetas, kurio vadu yra ma- 
yoras Blythin, įsteigia finansi
nę komisiją kuri rūpinsis su
kelti pinigų reikalingų padengi
mui saugos, sveikatos ir viešų 
reikmenų patarnavimo užpuoli
mo metu.

‘Tom, Dick and Harry’
Ginger Rogers vaizduojama nau

joje filmoje, “Tom, Dick and Har
ry’’, Hippodrome 
dant ieštadieniu, 
kartų nuo to kai 
mijos dovaną už 
“Kitty Foyle”.

Šiame naujame 
vaidina jauną Janie, išdykusią mer
giotę, telefomi operatorę, kuri vie
nu kartu susižieduoja su trimis vy
rais, iš ko išeina daug juoko, ir šis 
veikalas yra žymiausia šio sezono 
romantiška komedija.

Jai buna didžiausia bėda pasirin
kti kurį vyrą iš keturių ji turėtų 
imti, ir pagaliau pasirenka vieną, 
negalėdama kitaip daryti kaip tik 
prisitaikyti prie priimtos visuome
ninės tvarkos.

AKRON, OHIO
Visokios Žinutes»

Theatre, prade- 
Liepos 26, pirmų 

akade- 
veikale

ji laimėjo 
savo rolę

veikale Ginger

B.Liepos 8 d. mirė Jonas 
Jonavičius, sulaukęs 40 m. am
žiaus. Buvo nevedęs. Ameri
koje gimęs ir augęs; senai sir
go. Tapo palaidotas Liepos 11 
d., Glenndale kapinėse. Liko 
tėvai, Juozas ir Antanina Jona- 
vičiai, brolis Juozas ir dvi se- 

Stella Balčiūnienė, Ak- 
ir Veronika Kuduraus- 

Mansfield, O. Tėvai, gi- 
ir draugai velionį paly-

jie atlankė savo draugus biz
nierius Milkintus, Thomas, W. 
Va. Kelionę turėjo smagią.

Liepos 26 d. yra šv. Onos. 
Kadangi Akrone yra daug Dir
vos skaitytojų Onų, visas jas 
čia ir kitus esančias sveikina
me jų vardo dienoje.

Akrone gauta leidimas sta
tyti naują geležinkelių stotį, 
vietoj 50 metų senumo stoties, 
kuri visapusiai neatitinka di
deliam ir veikliam miestui.

Nauja stotis kaštuos suvirŠ 
$500,000. Kalnas.

ST. CLAIR LIBRARY 
PERKELIAMA ANT 

SUPERIOR AVE.

. Gražiu Gčliuotų Spausdinni

Nešuntančio Perkelio

Keturių naujų stilių spausdinto perkelio suk
nelės, su šaliko arba apvaliu kalnierium. Vi
sos iškirptos populiariu “Hooverette” apsisu
pamu principu, taip kad gerai tinka ir turi 
vietos lankstymuisi, siekimui ir tt. Jos yra 
taip lengvos užsimauti, ir patogios dėvėti . . 
taipgi lengvai skalbiasi ... be jų beveik ne
galima apsieiti namuose arba darže. Mic
ros 34 iki 44.

Daytime Dresses . . . Air-conditioned Trečiame Aukšte

The MAY Company

serys: 
rone, 
kienė, 
minės 
dėjo amžinam atilsiui.

Velionio tėvai Jonavičiai yra 
seni Akrono gyventojai, prieš 
40 metų jie su savo broliu čia 
atsikėlė gyventi iš Chicagos, 
sako radę čia tik vieną Lietu
vių šeimą. Juos vadina Jan
sonais. Yra Dirvos skaityto
jas.

Pr. Kidikas su žmona nuo 
ūkės palei St. Joseph, Ohio, 
lankėsi pas savo draugus Joną 
Slivinską. _____

Akrone ir apielinkėse un-ėse 
siautė didelis vėjas su lietum, 
padarė daug nuostolių, o 
siui Prospaliauskui, kuris 
ninkauja palei Loyal Oak, 
bas nutrenkė vieną karvę.

P-lė Bronė Baublis lankėsi 
Youngstowne, dalyvavo savo 
draugės vestuvėse.

Kazys Prospaliauskas su šei
ma lankėsi pas savo pusseserę 
Lukus, Oakland, Md. Su jais 
kartu vyko ir Stasys Lukas pas 
savo tėvus. Jie ten rado vie
šint ir pusseserę Sofiją Navic
kienę, iš Philadelphia, Pa., su 
kurie nebuvo matęsi per 30 m.

Vaišingi Lukai svečius gra
žiai priėmė ir vaišino. Iš ten

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Co.
diena ir naktį patarnavimas. 

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

St. Clair Avenue skyrius 
Cleveland Public Library užda
romas, kuris per daug metų pa
tarnavo Lietuviams ir kitiems. 
Tas skyrius perkeliamas ant 
Superior avė. prie Norwood rd. 
ir bus atidarytas apie Rugp. 5, 
antrašu 6401 Superior avė.

Su pakeitimu vietos bus pa
keista ir- skyriaus vardas, da
bar vadinsis Norwood Branch, 
atitinkamas tai sričiai kuriai 
dabar tarnaus, čia bus aptar
naujama tirščiausia šioje daly
je gyvenančios tautos, Slovė
nai, Kroatai, Lietuviai, Slova
kai, švedai, seni Vokiečiai, vie
tiniai Amerikonai ir kiti.-

Kurie dar ima knygas iš se
nojo skyriaus, vasaros skaity
mui, perkraustymo delei galės 
gauti keturioms savaitėms vie
toje dviejų, ir galės gauti di
desnį skaičių knygų.

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

trade profitably.
Graži Kaimynystė su Geromis Krautuvėmis, kur galit 

pelningai apsipirkti sau reikmenis.

TIRES TAISYMAS
klieius _ _ Gasolinas

Perkraustom iš visur į visur

Sta- 
uki- 
žai-

Telefonas: ENdicott 1378
584 Eucild Avenue
WICKLIFFE, OHIO

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

PYTHIAS

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

LIETUVIS
Dabar laikas

Valandos: 9 iki 
Trečiadieniais

DENTISTAS 
susitaisyti dantis. 

12; 1 iki 5; 6 iki 9 
sulyg susitarimo.

6902 Superior Ave.
(Kampas Russell Road)

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

Rob Harwood Service
8125 Hough Avenue

SH E R M A N 
MOVING CO.

MOVING and STORAGE
Perkraustymas vietinis ir 

kitus miestus.

Dan Tasty Food 
Shoppe

8105 , Hough Avenue

DIDELĖ VALGYKLA
Norėdami gero, skaniai pagamin
to maisto, sriubos, mėsos, daržo
vių, bulvių ir kitokių valgių atsi- 
lankykit čia. (40)

KcKENNEY’S
Restaurant

CEdar 9507
1734 Crawford Road

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 Crawford Road 
Telef. GArfield 3810.

Skrybėlės $1.95 ir aukšiau 
Suknios nuo $2.95 aukšč.

ELSIE SHOPPE
8102 Hough Avenue

Namai Pardavimui
$4,200.00 Modernis pavienis 8 kam

barių namas, furnasasx sleitų sto
gas, attikas, muro garažius, pri- 
vatiškas savininkas. 1345 Russell 
rd. netoli Šv. Jurgio parapijos. 
Privatinis savininkas nori parduo
ti. Netrukdykit ten gyvenačio, 
kreipkitės i mus.

McKENNA
1383 East 55th Street

HE. 5282 MU. 4285

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė
savininkai.

9

NAUDOTAS
KARAS

yra toks geras kaip 
tas žmogus kuris jį 
parduoda.

AUTO SALES 
6115 Superior Avenue 

Phil Smith, Mgr.

Skani Lietuviškas. Duona

NEW DEAL

Pr. Kuncaitis, Sav.
4023 E. 141št St.

Telefonas: WAsh. 3227
kani Lietuviška ruginė Duona,

visoki Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Baliams. Pristatom sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba 
parašykit.

Visada prašykit NEW DEAL 
Duonos.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
j laišką $1 dabar ir “Dirva” 
lankys jus ištisą pusmetį.

LEIMON S 
DRY CLEANING
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
Sulyg naujausios mados

t

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave..
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

E A L

E C K

Fleet-Wing Station
1163 E. 71st ir Dellenbaugh 

EARL DECK 
Independent Dealer

Golden Motor Gas — Motor Oil 
Ethyl Motor Gas 

Tirtd and Accessories

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.) 

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

1001

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 EasL123rd St.
Telefonas POtomac 6899

9
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Prosy mas ir Valymas 
VISOKS RŪBŲ VALYMAS 

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatėm j namus

1283 East 74th Street 
Ant. Leimonas, Savininkas 

HEnderson 7822

9

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

Laing Exterminating 
Company

7700 Carnegie Ave.
CLEVELAND, OHIO 

ENdicott 3233

• ORAS, po karšto tikrai 
vasariško, nuo pereitos savai
tės pabaigos keletą dienų bu
vo gerokai atvėsęs. Karščių 
bus daugiau, nemanykit kad Į 
jau vasaros pabaiga.

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 dėžė ir 28 caps. (31)

REMY DRUG CO.
7108 Wade Park Ave. 

Kampas'^Ąddison, Cleveland, O.

Dede Samas

★Kas valandą per dvidešimts keturias valandas Dėdes 
Šamo oro tyrinėtojai reikalauja ir gauna greitus, tik
rus ir plačiai apimančius raportus apie oro stovį telefo
nu ir teletype. Ohio ūkininkai, Didžiųjų Ežerų laivų 
kapitonai, pakraščių sargybos, miškų saugotojai ir or
laivių lakūnai patiekia oro tyrinėtojams pilnus ir nuo
latinius raportus.
Cleveland yra vienas iš 11 šalies didžiųjų stočių U. S. 
Weather Bureau oro stoties kur gaunama ir siunčiama 
oro informacijos taip svarbios oro operacijoms visoje 
Ohio valstijoje. Teletype žinios iš Civic Aeronautics 
Administracijos išsisklaido iš Clevelando į kitas Ohio 
oro stotis Akrone, Cincinnati, Columbus, Dayton, To
ledo ir Youngstown ir į Wright bei Patterson armijos 
orlaivių stotis. Jos susijungia su visos šalies žiniomis

ir yra pripažintos puikiausia Airways System pasaulyje. 
Greiti, tikri, patikėtini—šie trys svarbus dalykai mo
derniniame oro darbe — lygiai pritinka ir prie telefono 
ir teletype patarnavimo, ir gelbsti oro tyrėjams atlikti 
atsakančiai Dėdei Šamui darbą.

Klausykit “The Telephone Hour” kas Pirmad. 8 vak. iš WTAM, WLW ir WSPD



LIETUVIAI, ATIDUOKIT VALDŽIAI SENUS NEREIKALIN 
GUS ALUMINO PUODUS IR KT. PADARGUS 

A Kitchen ‘Shower’ for Adolf By McGaw
Youth’s Forum
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Virš 9,000 skautų ir 
keli tūkstančiai kitų as
menų visam mieste lan- 
kj namus ir užrašo kur 
turima kokių senų atlie
kamų alumilno padargų, 
kuriuos surinks trokai 
važiuodami šeštadienio 
rytą, Liepos 26. Tai bus 
Clevelando dalis prie vi
soj šalyje vykdomo alu- 
mino vajaus šalies gyni
mo reikalams.

Miestas padalintas į 
21 skyrių ir kiekvienas 
skyrius su savo suraši
nėtojais ir trokais su
ims valdžiai dovanoja
mus atliekamus alumi- 
no puodus, skarvadas, 
ir šiaip kitką kas tik iš 
alumino padaryta, o na
muose jau nereikalinga.

Kadangi alumino pa
dargai namuose daugu
moje yra virtuvės pa
dargai, šis vaizdas pa
juokiančiai rodo kaip 
moterys savo dovano
mis x ginklavimo reika
lams išvanos kailį tam 
prieš kurį Amerika tu
ri ginkluotis.

Pas jus atsilankę Į 
namus alumino su rašy
tojai tik paklaus ar tu
rit ką duoti. Neduokit 
tokių daiktu kuriu ne
tekę vėl turėtumėt pir
kti kitus. Jeigu neturė
sit nieko duoti, jūsų ad
reso neužsirašys ir pas 
jus Liepos 26 d. niekas 
neis prašyti alumino — 
surinks tik iš tų kurie 
pasisakys ką nors turi 
atiduoti.

PHONE: ENdicott 4486

THE BORDER WERE STALIN’S

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

DEFENSE BOND
Ofreland, Ohio

S. KARPIUS K

LANDS PRISONERS
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Namų Aptaisymui Rei
kia 40 Milijonų Dolariu

Šv. Jurgio Parapijos 
Piknikas Sekmadieni

Teisėjas Lausche Gauna 
Indorsavimų
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Apskaičiuota kad iki šiolei 
išstatytiems Clevelande gyve
namiems namams aptaisyti ir 
pagerinti reikalinga suvirs 40 

.milijonu dolariu. Tų namų ver
tė nustatyta $1,500,000,000 ir 
jie sudaro 339,585 šeimoms bu
tus visoje Cuyahogla apskrity
je. Iš jų 122,942 reikalingi ap- 
taisymo arba visai ' naujai at- . B nrr < t T-~ '•“siatj irtu?

Apie 97,000 namų reikalauja 
mažesnių aptaisymų, 23,068 
namų reikalauja didesnių tai
symų. 2,000 namų jau netin
ka gyventi ir turi būti 'griauna
mi. 30,962 namai neturi mau
dynių nei toiletų.

yšv. Jurgio parapijos pirmas 
šios, vasaros piknikas atsibus 
sekmadienį, Liepos 27, žinomo
je vietoje, Basta’s Grove, prie 
Turney road.

Kitą mėnesį bus šios pat pa
rapijos antras piknikas.

Dr. Vinco Kudirkos Dr-jos 
metinis piknikas atsibus kitą 
sekmadieni, Rugp. 3, Mačutos 
darže, prie Green road. Kurie 
turi pirmiau gautus pikniko ti- 
kietus, naudokitės jais, jie 
geri.
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Jieško Daugiau Dirbtu
vių Clevelande

Šalies ginklavimo viršininkai 
jieško Clevelande daugiau dirb
tuvių kurioms galėtų pavesti 
gaminti karo reikmenis ir ki
tus dalykus surištus su šalies 
ginklavimu. Tokių dirbtuvių 
jieškoma ir kituose miestuose.

vot 
tai 
me, 
mo

APSIVEDĖ
Liepos 22 d., šv. Aloyzo baž

nyčioje, surišti moterystės ry
šiu Dr. Henry Williams (Vili- 
maičių sūnūs, dentistas), su 
p-le Rita Wagner.

Jaunai .porelei linkime gra
žaus ir laimingo gyvenimo.

• SUIMTAS tūlas Frank 
vis, 35 m., nuo Cedar avė., ku
ris norėjo toje pačioje dirbtu
vėje imti dviejų darbininkų al
gas. Jis gavo darbą pereitą 
Balandžio men. Ohio Foundry 
Co., už molderį, pora dienų vė
liau, užsidėjęs tamsius akinius 
atėjęs vėl užėmė kitą darbą to
je pat dirbtuvėje savo vardu 
(pirmam darbui . padavė kitą 
vardą). Ateidamas ir išeida
mas į darbą jis užžymėjo 
darbo kortas. Tą darant ir 
kliuvo. Apkaltintas ėmime 
nigų klastingu budu.

Teisėjas Frank J. Lausche, 
kuris sutiko kandidatuoti mie
sto mayoru, gauna daugiau ir 
daugiau pritarimo. Cosmopo
litan Democratic League, ku
rios pirmininku yra Lietuvis, 
John T. DeRighter, savo pas
tarame susirinkime indorsavo 
Lausche’s kandidatūrą. Ikšiol 
jau keliolika politinių grupių 
pasireiškė už Lausche kandida
tūrą, bet apskrities Demokratų 
partijos pirmininkas Ray T. 
Miller dar nenori su Lausche 
skaitytis. Teisėjas Lausche tu
ri pritarimą visų vietos Ameri
koniškų ' laikraščių. Jam yra 
proga laimėti. Rinkimai bus 
Lapkričio mėnesį. Nominacijų 
balsavimai bus paskelbti rude
nop.
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SVEČIAI
Gryždami iš Mass, valstijos 

Clevelande pas draugus N. A. 
Wilkelius buvo sustoję Pirmyn 
Choro vedėjas K. Steponavičius 
su žmona, iš Chicagos. Atsi
lankė ir Dirvos redakcijoje.

Kazys Placenis, iš Toledo, 
O., gryždamas su šeima iš ke
lionės apie Bostoną, apsilankė 
redakcijoje, užsirašė Dirvą.
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•WHITE MOTOR CO. gavo 
iš Karo Departmento naujų už
sakymų už $5,476,926, taip kad 
dabar turi kariškų trokų už
sakymų už apie 62 milijonus 
dolariu. “ 
na daugiausia įvairios 
trokus, pervežimui 
Čius, kurių skaičiai 
stančiais. White 
dirba suvirs 4,000 
Pik Diesel inžinų dirbtuvė, Ge
neral Motors dalis, yra kita iš- 
dirbystė Clevelande gavus di
desnius užsakymus negu White 
Motoi* Co.

• MIESTO valdybos statoma 
nauja dalis elektros stoties, 
pradės veikti Rugsėjo 7 d., sa
ko miesto viešų reikmenų di
rektorius. Ta elektros stotis 
pirmiausia buvo nustatyta kaš
tuosianti $5,400,000, bet be
ruošiant atsirado įvairių naujų 
priedų, ir jos kaštai pakilo iki 
$6,440,000. Dabar dar prirei
kė $19,350 sumos įvedimui dar 
tūlų dalykų, be kurių dirbtuvė 
butų turėjus stovėti dyka, nors 
ir užbaigta.
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• NUSIŽUDĖ. John Lacko, 
batų taisytojas, nuo 15400 
Broadway, neperkęsdamas su
sigraužimo ir ilgesio kad jį ap
leido ’ jo žmona 8 savaitės at
gal, nuėjęs į garažių automo
bilio dujomis nusižudė. Jisai 
buvo patalpinęs 'laikraštyje at
sišaukimą į žmoną kad gryžtų 
pas jį, bet nieko apie ją negir
dėjo. Liko jo 26 m. amžiaus 
sūnūs. Jis buvo čekas.

sui 
mi 
tai 
tn

Ta kompanija gami- 
rušies 

ii’ šarvuo- 
siekia tuk- 
Motor Co. 
darbininku.

• TRAFIKO nelaimėse Cle; 
velando. srityje iki šios savai
tės pradžios užmušta 70 asme
nų, kuomet šiomis dienomis 
žuvo dar 4. Pernai iki šio lai
ko žuvusių skaičius buvo 67.

Pereitą savaitę automobilio 
buvo užgautas veikėjas Alekas 
Banys, einant per Carnegie av. 
Sužeistas lengvai, tik savaitę 
laiko negalėjo dirbti. Kaltė 
buvo automobilisto, kuris no
rėjo važiuoti kuomet kiti auto
mobiliai buvo sustoję prie rau
donos lempos.

PADĖKA
Šiuomi dėkojam už mums su

rengtą 25 metų musų vedybi
nio gyvenimo paminėjimo poki- 
lį. Ačiū rengėjams už jų pasi
darbavimą ir tiek daug svečių 
sukvietimą, net pilnos Mačiu- 
tos šokių salės. Labai ačiū vi
siems draugams už atsilanky
mą. Mes nemanėm kad tiek 
daug draugų turim ir kad jie 
mus taip myli, prisidėdami su 
didele pinigine dovana mums. 
Ačiū už įteikimą sidabrinės do
vanos, kuri bus mums atmintis 
ant visados.

Dėkojame tiems 
daug darbo padėjo 
darni: Mockaičiai, 
Ona žvairaitienė,
maitis, Račkaičiai ir Matusevi- 
čiai. Ačiū Mačiutams už pa
dovanojimą piknikui vietos mu
sų pokiliui. Ir ačiū musų duk- 
terei Birutai už kvietimą musų 
giminių net iš Scranton, Pa., 
o Scrantonietėms Aliutei ir 
Agutei Andriukaičiutėms už 
atsilankymą į pokilį ir už do
vanas mums.
Antanas ir Ona Andrusevičiai.

kurie taip 
pokilį reng- 
Janušaičiai, 
Juozas Že-

DR. V. KUDIRKOS D-JOS PIKNIKAS

Sekmad. Rugp.-August 3 — Machutos Darže

PIKNIKO VIETA: 2510 Glenridge Road, Euclid, Ohio.
Nuvažiuojama iš Euclid avė. arba Mayfield Ave. ir Green Road

Pikinikas prasidės nuo 1:00 vai. Muzika nuo 2:30 v.

Įžanga ypatai 25c.

LIETUVIŲ Moterų Klubas 
turėjo savo metinį pikniką pir
mininkės Onos Mihelichienės 
ukėje, sekmadienį, Liepos 20.

Moterų Sąjungos 36-tos kp. 
grupė buvo išvažiavus auto
mobiliais į Cedar Point, ten su
sitiko su sąjungiečių grupe iš 
Detroito.

An

Western Poland, are rep- 
by exiled Governments all 
continue to speak in their

Editoral in the New York Time 
JULY 1, 1941

In terms of human suffering, the 
fate of the helpless peoples doom
ed to live on the shifting borders 
between two great and greedy tyran
nies, Germany and Russia, has few 
parallels in history. In the west 
the unhappy nations standing in the 
path of Nazi conquest are endur
ing the miseries of a hateful oc
cupation, but they have been in
vaded only once, and all of them, 
including 
resented 
of which 
name.

The western states are not quite 
abandoned; in the east, 
the Baltic States, Eastern 
and Bessarabia have been 
overrun, twice pillaged, and 
months completely 
tims of the unholy 
Hitler and Stalin, 
have been brutally 
to the Soviet “new order”, 
means that those who owned ony- 
thing were dispossessed, 
intellectual, political and 
leaders were exiled or 
liquidated. Now they are 
tiefield for the “biggest 
history”, and this means 
towns, bombings, pogroms, 
ings, hideous reprisals of all kinds.

There was bound to be revolu
tion in the Baltic states at the first 
opportunity, with or without the 
machinations of Hitler. These un
fortunate nations are sure to be 
betrayed if they exchange Soviet 
rule for Nazi rule; but it is proba
bly inevitable, caught as they are 
between impossible alternatives, that 
they should help the devil they 
know. The case of Finland, which 
has maintained independence by its 
own force, is somewhat different. 
So is the position of Russian-occu
pied Poland; the great advantage 
of having an outside Government 
to act for the Polish state is that 
President Sikorski is in a position 
to negotiate for the release of Po
lish prisoners of war and other 
exiles held in Siberia, Including the 
wives and children of Polish sol
diers fighting for Britain. The sol
diers in Russians camps will be in 
no condition to fight, perhaps, but 
their release will be of great poli
tical importance as the first sign 
that Poland can be reunited if Hit
ler can be defeated.

In any event, the policies of the 
border states are not 
they are reactions to 
terror. It is not for 
them in their tragic 
is for us to remember 
one of the dominant and responsi
ble Powers in a world in which man- 
eating and nation-eating monsters 
are at large.

however, 
Poland 

twice 
for 18 

Vic-isolated.
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incorporated in- 
which
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religious 

otherwise 
the bat

battie in 
burned 
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real choices; 
cruelty and 

us to judge 
dilemna. It 
that we are

(Extract from the “Chicago Daily 
Tribune:” — July 7, 1941.)

Mr. Day, Columnist for the “Chi
cago Daily Tribune” says: “The 
Kaunas, Lithuania, radio announc
ed that Prof. Augustinas Wolde
maras, a former premier of Lith
uania, has been freed, together with 
all political prisoners 
confined in Kaunas 
the dictatorship of 
tanas Smetona.”

I would appreciate 
following:

In the first place, Presiuvnt Sme
tona is no dictator. His political 
philosophy, as I understand it, is 
based on the idea of a conservative 
democracy and necessity of a stable 
government. The constitutional law 
sponsored by him does contain basic 
democratic principles. His Minist
ers belong to various political groups.

Secondly, President Smetona left 
Lithuania on June 15, 1940, the day 
of Soviet Russia’s invasion of Lith- 

party 
com- 

soviet 
kept in 

Naturally,

who were 
prison under 

President An-

space for the

uania. As the communist 
was illegal in Lithuania, a 
paratively small number of 
agents (communists) were 
prison at that time.
these were released by the soviet 
invaders. Whether or not all the 
prisoners of the legal government 
of Lithuania were released by the 
soviet regime of occupation at that 
time is not known, altho it is safe 
to presume that some persons did 
not 
and 
But 
the
rested thousands of Lithuanian pa
triots and kept them in prisons and 
subjected them to the most inhu- 

obvious that 
Helsinki had 
of the Red 
previous le-

merit 
were 
it is 

soviet

“bolshevik benevolence” 
left to stay in prison, 
a well known fact that 
regime of occupation ar-

What is the reason for buying a 
Defense Bond ? 
keep America 
your f.. 
country, 
tators that the United 
is the strongest country 
world.

But if I do not have enough 
to buy a Defense Bond, what 
can 1 do ?

Buy Defense Postal Stamps, _ on 
sale almost everywhere. Your 
post office, bank, department 
store or druggist has them, or 
can get them for you, at 10 
cents upward. Save enough 
Stamps to exchange for a De
fense Bond.

Note.—To purchase Defense Bonds 
and Stamps, go to the nearest 
post office or bank, or write 
for information to the Treasur
er of the United States, Wash
ington, D. C.

To free. To show 
faith and pride in your 

To warn foreign dic- 
States 
in he

lįjt Orėtai Postoffice few 3. la

KAINA

money

BRANCH LIBRARY
TO MOVE TO NEW

LOCATION

^Ijg gycirtio dar-

VOKIEČI

man treatment. It is 
Mr. Day’s report from 
reference to prisoners 
regime and not to the 
gitimate regime.

1 As for Prof. Woldemaras: He 
returned unexpectedly from abroad 
soon after the soviet invasion of 
Lithuania and was immediately ar
rested by the Reds and kept im
prisoned until now. It is self-evi
dent that the crimes of the soviet 
Russian regime cannot be ascrib
ed to the constitutional government 
of Lithuania headed by President 
Smetona. Therefore, the last sen
tence of Mr. Day’s article should 
read thus: “Prisoners who were 
confined in Kaunas prison by dic
tatorship of Josef Stalin were now 
released by Lithuanian insurgents 
against soviet tvranny.” \

P. ŽADEIKIS n 
Minister of Lithuania.

A monument of St. Clair^ Avenue 
is about to be no more. The final 
preparations are now being made 
to move the St. Clair Branch of the 
Public Library to its new location 
m Superior Avenue at Norwood. 
The move will be completed about 
August 5th.

The name will be changed from 
the St. Clair Branch to “Norwood 
Branch” to conform more closely 
with the locality which it proposes 
to serve.

To help along during this period 
of “being upset” the matter of 
summer reading will be simplified 
as the staff of the library has de
clared that all books may be kept 
out for a month and there is no 
limit on the number of books that 
may be taken for the period. How
ever books withdrawn now will be 
returned in the new quarters after 
the new branch opens.

Frank T. Suhadolnik, Libr.

Dr. Joseph F. Rapisarda1
Surgeon Chiropodist

Kojų gydytojas. 
Vakaras sulyg sutarimo.

1338 Russell Road 
HEnd. 3246

SpecialsVl8ai SMVaitelLię^pos 26
100 svaru Tyro Dutch P ^oy Lead
3 galionai Tvro Spe’^'cėr Kellogg Aliejaus
>/2 galiono Tyrę * Turpentine 0.35
'4 pt. Tyro -<Japan Dryer 

i .__

Dutch y'Boy Tyra Gatava Namams Maliava 
Tyr^-dausia maliava ką už pinigus galima gauti. 

' Guarantuota per the National Lead Co.
1 $14.00 už 5 galionų keną.

Geriau^1
Visada ’

ias Stogams Tepalas — Tyras Asbestos
gyvas ne sitraukiantis — NETURI SMALOS

SIENIN^ĖS POPIEROS
PASKUr;/INIS IŠPARDAVIMAS
Pittsburgh Plate Goriausios Maliavos Namams

Wall Primmer $1-70 gal. Double Cover Eggshell $2.80
Flat Balta “į $1.70 gal. One Coat Gloss White $2.30
Enamel U‘ep^ercoa^er ?2.20 gal. Gloss Balta $2.05

Viši š. te viršuje pažymėti balti.

Mes vis; ^ar turim Tyriausi Chrome Aluminum
Iran ua. Kuomet užteptas turi Skaistu žibėjimą. 

Tvirtas ir ilgai laikantis.
Visiems tp'FsIams geras, kietas, SPAR VARNISH n* _$1.39 galionas.

Unite
Geriausia i

PIRKT
l)n 1

Mes turim pilniausį pasirinkimą
>d States Gypsum Co. TEXOLITE
r patvariausia vandenį atlaikanti casein maliava.

T GERAI ŽINOMAS VISOJE ŠALYJE 
Pent Paints & Varnishes iš musu 
; Už URMO KAINAS.

PIRKIT D Jau pritrūksta visų maliavų ir
sieninių pc ppierų. Kainos kasdien kyla!!!! Mes su- 
taupysim /jums” pinigų ant visko ką pirksit čia. 

Visos i musų Prekės Parduodamos Pirmos Rūšies.

The U< S. Wall Paper & Paint Go
HEndersor’7 6944

6000 Eu Mid ne

■ -
Diamond 2639.

7812 Broadway

Joe 'DiMaggio’s batting streak 
hitting safely in 56 
games was ended as he banged 
the blow shown above. Next 
he failed to get a hit and his 
stands for the baseball world to 
at.

Vacation Out West
Mr. and Mrs. John Myhling and 

family are vacationing thru the 
western states this year. Of the 
states visited so far, the state of 
Arizona seems to be the most ap
pealing according to literature re-

rinding, etc. spending a few 
at various ranches while on 
way to Yellowstone National

back 
days 
their 
Park.

BEAUTY SALON
Moterys: Permanent Waves ir 
kitokį plaukų ir galvos padabi- 

mus
Frances

825 East 185fhvSU >
KEnmore 6655

Mano vieta puikiai įrengta ir 
smagi užeiti. (35)

game 
ecord 
shoot

Turiu didžiausi rinkinį Clevelande 3 
visokių gydančių žolių importuotą I 
iš Europos. (36) |
Receptus išpildo patyrę vaistinin-1

HEROLD DRUGS '
6015 Broadway

kai. Greitas patarnavimas. |
Telef. Diamond 9660

DIDELĖ MĖSINĖ
Norėdami geros rūšies mėsos at
eikit i musų mėsinę.

se produktus. Special,/, 
davime Wisconsin sūrių 
siu negu kurie kiti.

A. NUNN
T Rd . FA

87 j j i\.perior GA.

Parduodam 
ir dėžė- 
ju par
genan
ti

4181
4623

DRY
padaromSenas Drapanas 

kaip naujas, išvalom 
sutaisom.

G702 Superior Ave
ENdicott 0878
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Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

JoJAMS

Modernizuokit savo namų langus puošniai
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę

su
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si ji paimti.
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Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATE WINDOW SHADES
1248 E. 79 St. ® J. Pečiulis.HEnd. 2149 ®
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Jau Prasidėjo!
PUSMETINIS IŠPARDAVIMAS 

VASARINIU REIKMENŲ!
Geriausia Proga Sautaupyti Pinigų — 

' Kainos jau Pradeda Kilti — pirkit ūaoar
VYRAMS ir VAIKAMS šiaudinės SKRYBĖLĖS
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 KITŲ SEZONINIŲ REIKMENŲ SPECIALĖMIS 
KAINOMIS ŠIAME IŠPARDAVIME.

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

1.59

1.00

THE KRAMER £ RBCH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

• DYKAI duodame Pikniko kuponus su kožnu pirkiniu. •
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