
buvo

-

užsienių 
valdinin- 
ir kiti.

Britų žinios praneša kad 
kare prieš Rusus Vokiečiai 
neteko jau 600,000 vyrų, o 
Rusai — virš milijoną.

LIETUVOS geležinkeliai vėl 
perdedami j Vakarų Europos 
geležinkelių platumą. Mat, bol
ševikų okupacijos metu jie bu
vo praplatinti į maskolių gele
žinkelio platumą,

laiki- 
įstai-

ke- 
su-

JAPONAI UŽGAVO 
U. S. LAIVĄ

daiktus iš baž- 
jie sakė kad ve- 
muzejus”. Ten- 
Vokietijos kata- 

aukas aprūpinti

Arkivyskupas reiškia 
dabar jau niekas ne- 
Lietuvoje tikybos ir 

laisvės. Atsišaukimą 
be paties arkivysku-

Visoje šalyje pereitų 
lių dienų karščių delei 
tiko įvairias tiesioginas ir 
netiesioginas mirtis suvirš 
300 žmonių.

aplinkinių 
nepavyko 

Nepa-

PASKELBUS karą 
Lietuvos bolševikai su 
rais priešakyje pačią 
dieną susėdo į geriausius au
tomobilius ir , išdūmė Maskoli- 
jos link. Ar tarp suimtųjų 
Lietuvoje yra koks žymesnis 
išgama komisaras tuo tarpu 
nežinoma.

Iš EUROPOS du laivai 
išveža paskutinius Ameri
kos piliečius iš karo apim
tu šalių. Gryžta ju apie 
400.

Iš LIETUVOS bažnyčių bol
ševikai išvežė visas jų brange
nybes. šiuos 
nyčių imdami, 
ža “į bedievių 
ka patirti kad 
likai renka
Lietuvos bažnyčias bažnytiniais 
daiktais.

NUO KARŠČIO MIRĖ 
300 ŽMONIŲ

policija Lietuvoje yra’ Lietu
vių rankose, vidaus tvarkai 
prižiūrėti.

ės

(R. d
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IR DARBININKŲ ŽINIOS

o*

m

U. S. UŽŠALDĖ JAPONIJOS PINIGUS

❖

Postal Telegraph kompa
nijos suvirs 100,000 tarnau
tojų visoje šalyje pareika
lavo mo'kesties pakėlimo.

KINIJA pažadėjo siųsti 
savo kariuomenes Į Burma 
jeigu ten Japonai pradėtų 
atakuoti Britus, skelbia Ki
nų karo vadovybė.

jas

Plieno darbai šios savai
tės bėgiu operuoja su 99.6 
nuoš. nc-rmalio, reiškia vi
sai aukštai.

• /DiMaggio’s batting streak al 
ig safely in 56 consecutin 
*s was ended as he banged out 
>low shown above. Next gaut 
iled to get a hit and his record 
Is for the baseball world to shoot

a few 
lie on 
ational

DAR 3 MILIJONAI Bri
tų suregistruota, vyrų ir 
moterų, karo lauko parei
goms ir įvairiems Ųarbams 
namie.

Nužudė moterį. Woods
town, N. J. — Jaunas neg
ras ūkės darbininkas kal
tinamas nužudymu ūkės sa
vininkės, 85 m. amžiaus.

f 
4*

u didžiausį rinkinį Cleveland 
kių gydančių žolių importuotą 
Europos. , (36)
entus išpildo patyrę vaistiniu- 

4EROLD DRUGS
6045 Broadway

ai. Greitas patarnavimas, 
Telef. Diamond 9660

N
ir 

ibi-

22 užmušta. Anglijoje, 
angliakasyklos spr o g i m e 
užmušta 22 darbininkai.

Nelaimė ištiko Liepos 29.

I*UB 

mų langus puošniai su 
Venetian Blinds 

patarnauti prieinama kaina.

>OW SHADES 
9 St. • J. Pečiulis,

•; t : . ; ' ■ ;>t • s t '■

? DRY CLEANS
Senas Drapanas pate 
kaip naujas, išvalom i 
sutaisom.

Hamilton, Ont., Canada. 
■Čia sustreikavo 2,500 amu
nicijos darbininkų. Pašau
kta kariuomenė riaušėms 
sulaikyti.

Japonijos ambasadorius No
mura. po pasitarimo su veik. 
Valstybės Sekretorium Welles, 
pareiškė jog turi viltį kad U. 
S. ir Japonijos santikiai “eis 
geryn ir geryn”. Welles betgi 
pasakė Nomurai kad Japonų 
elgesys Indo-Kiniįpje yra gra
sinimas U. S. apsaugai.

*
6702 Superior An

DIDELĖ MĖSINĖ
ėdami geros rūšies mėsos st- 
t i musų mėsinę. Parduoda 
/.'./e.:k-'.' ■ V?, ir dėžė- 
produktus. Special.z...Ju par
imę Wisconsin sūrių, geriau- 
negu kurie kili. (33)

A. NUNN
1 T--? Rd. • FA 4181
3 LVperior GA. 4623

Japan’s Ambassador K. Nomura, 
after a conference with Acting Sec
retary of State Sumner Welles, ex- 

1 pressed the hope that U. S.-Japa- 
Ken- nese relations would get “better and 

better.” Welles, however, said he 
told Nomura, that Japan’s actions in 
Indo-China were a threat to U. S. 
“security.”

įsidėjo!
PARDAVIMAS j 
REIKMENŲ! <•

lautaupyti Pinigų - 
Kilti — pirkit dabar
idinės SKRYBĖLĖS ICO
> 1.95 iki $2.95 vertės
RŠKINIAI .............fle
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, $1.50 vertės ....... Ųjj
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iniai ir ....................
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Washington. — Sidney 
Hillman, šalies gynimo dar
bų vedimo komisijos narys, 
primena geležinkelių kom
panijoms ir jų darbininkų 
unijoms kad pasvarstytų 
apie perleidimą apie 190,000 
išlavintų darbininkų iš ge
ležinkelių dirbtuvių į šalies 
ginklavimo industrijas. Ge
ležinkeliai turi tokių darbi
ninkų apie 400,000.

Amerikoje užsakyta nau
jų laivų tiek kad susilygi
na su Vokiečių iki šiol nu
skandintais. Šymet bus pa
dirbta laivų 1,000,000 tonų. 
1942 metais numatyta pa
dirbti 6,000,000 tonų.

Geležinkelių darbini n k ų 
unijų vadai tariasi su ge- 

| ležinkelių kompanijų virši- 
t ninkais už pakėlimą mokes- 
' čių 1,150,000 gelžkeliečių. 
į Reikalavimas sudaro 900 
■ milijonų dolarių metinių 
! algų sumą. Tai yra di- 
| džiausios paskiros derybos 
i tarp darbininkų ir darbda- 
| vių industrijos istorijoje.

New Yorke sustreikavo 
8,000 elektros suvedžiotojų 
'statybos darbuose, kas su
trukdys darbus 250,000 ki

lį tų statybos darbininkų.
Valdžios taikytojai dar

buojasi streiką baigti.

5,1 4

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland
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Naziai Artėja Maskvon. Apsupa Leningradą
VOKIEČIU KARIUOMENĖS 130 MYLIU 

NUO MASKVOS

Berlinas, Liepos 31. — Vokiečiai .šiądien pranešė 
išžudę virš 2,000 Rusų vienos dienos mūšyje prie tilto 
kelyje į Leningradą ir skelbia kad tas miestas neilgai 
bus Rusų rankose. Netrukus Vokiečiai ir Suomiai tiki
si ji paimti.

Vokiečiai pasitenkinę savo talkininkų Suomių karia
vimu, kurie lėtai bet tikrai žygiuoja link Leningrado iš 
šiaurės. Su nazų pagalba Suomiai palengva atima iš 
Rusų jų pirmiau ‘užgrobtą Kareliją.

Vokiečiai kariauja su raudonaisiais rytuose už Smo
lensko, tik 130 Angliškų mylių nuo Maskvos. Rusai ne
ša labai didelius nuostolius. Sovietai į karo frontą me
ta visas savo jiegas norėdami išsigelbėti nuo sunaikini
mo. Mūšyje už Smolensko Rusai neteko 230 savo tankų 
per dvi dienas.

Smolensko fronte eina didžiausias mušis koks ka
da buvo. Vokiečiai pasiekė Viazmą, pakelyje į Maskvą, 
kurią Rusai visomis jiegomis nori išgelbėt.

Vokiečių lėktuvai dažnai Maskvą puola bombarduo
dami iš oro.

Apsuptus Rusus Minsko srityje raudonieji norėda
mi išgelbėti neša didelius nuostolius.

Dniestro srityje, apgulime Kijevo, Vokiečiai sako 
sunaikino 1,086 Rusų tankus, 230 tankų Rusai neteko 
diena prieš tai.

Nežiūrint Maskvos pranešimų kad jie “triuškina”, 
“sulaiko”, “atmuša” ir “apsupa” Vokiečių divizijas, Vo
kiečių armijos kasdien randasi naujose dalyse pirmyn 
ir arčiau savo siekiamų punktų.

Iš LONDONO skelbiama kad Britai vieni negali ko
voti su Japonija, nori Amerikos akcijos prieš Japonus.

JAPONAI, sakoma, nori susitaikyti su Kinais, susi- 
stiprinimui prieš Anglus ir Ameriką.

BRITŲ lėktuvai užpuolė Vokiečių pozicijas Norve- 
ijoje taipgi sakoma buvo pasiekę ir atakavo Suomiją.

MASKVON nuvyko Roosevelto atstovas Hopkins, 
kuris lankėsi Londone, pasitarimui apie pagalbą ir ben
drą kariavimą prieš Vokiečius. Hopkins Maskvai pasi
darė kai]) koks angelas išgelbėtojas, tai]) bolševikai nu
džiugo. Stalinas gavo prižadą Amerikos tam tikrų reik
menų paliuosavimui Rusijai, kaipo pagalbą._________

Cigarų dirbėjų streikas. 
Lima, O. — Sustreikavo 2 
tūkstančiai cigarų dirbėjų, 
dirbančiu penkiose Ohio 
cigarų dirbtuvėse. Strei
kas baigtas valdžios atsto
vų tarpininkavimu.

Streikai tęsiasi keletoje: 
S. V. miestų, kur dirbama 
karo reikmenys.

Key West, Fla., sustrei
kavo 800 laivų darbininkų.

Los Angeles streikuoja 
apie 3,000 rubsiuvių.

Washington. — S. V. vy
riausybė, tėmydama į Ja
ponijos sauvaliavimą Toli
muose Rytuose, užšaldė čia 
esančius Japonijos pinigus

Užslydo ant šakes.
ton, O. — Šliauždamas nuo 
šieno kūgio žemyn, ukinin-Į 
kas Poorman, 45 m., patai
kė ant šakės, persiskriodė 
vidurius ir mirė.

ir kitas vertybes, pabaudi
mui tų Aziatų nuo perdi- 
delio sauvaliavimo. Pana
šiai padarė ir Britanija.

Tačiau Japonija rėžė at
gal, sušaldydama Amerikos 
ir Anglijos turtus esamus 
Japonijoje.

Prez. Roosevelt įsakė su
ruošti gatavai apsigynimui 
150,000 kareivių Filipinų 
salose, kur Japonai gali 
kėsintis pulti užėmę Pran
cūzų Indo-Kiniją.

Japonąi užėmė Indo-Ki- 
nijos punktus susitarimu 
su Prancūzų Vichy vyriau
sybe.

Sykiu su pranešimais a- 
pie Japonų traukimą į pie
tus Azijos vandenuose, at
eina kitos žinios buk Japo
nai siunčia kitas armijas į 
Sibirą prieš Rusiją.

Suv. Valstijos įsakė grei
tai pasitraukti Japonų lai
vams iš Amerikos vandenų, 
jei nenori būti sulaikyti.

Japonai užgrobė Ameri
kos piliečių nuosavybes Ki
nijoje, “apsaugojimui” 
nes esą kas tai norėję 
susprogdinti.

WILLKIE, kalbėda m a s 
San Fpancisco mieste, ra
gino Amerikos valdžią tei
kti didesnę pagalbą Kinijai 
kad ji galėtų trukdyti Ja
ponus nuo užpuolimo Rusų 
per Sibirą.

ROOSEVELįT NORI 
TVARKYT NUO
MAS IR KAINAS
Washington. — Preziden

tas Roosevelt persergėjo 
šalį, jei nebus kontroliuoja
ma reikmenų kainos ir na
mų nuomos, jejgu viskas 
busz branginama, šalis gali 
prieiti prie infliacijos, pi
nigų vertė gali būti suma
žinta. Šalyje neturi būti 
vieni kitų išnaudojimo ir 
pasipinigavimo.

Atstovų Rūmai priėmė 
naują $8,063,238,478 šalies 
gynimo reikalams bilių ir 
perdavė Senatui. Iš tos su
mos $4,760,203,000 skiria
ma kariuomenei išlaikyti ir 
reikmenims įgyti. Karo lai
vynui tenka $1,569,374,000.

Taipgi bus statoma dau
giau įvairių laivų.

Šalies ginklavimo ir Bri
tams* gelbėjimo kaštai šiuo 
tarpu numatyta 50 bilijonų 
dolarių. Dabartiniu laiku 
įvairiems karo pasiruoši
mo reikalams valdžia išlei
džia po 30 milijonų dolarių 
į dieną.

Birželio mėnesį šalies gy
nimo reikalams valdžia iš
leido 994 milijonus dolarių.

Valdžia tuoj įves naujus 
taksus. Numatyta gauti 
dar $3,529,200,000 naujų in- 
eigų sekančio meto bėgyje.

&

DEL JAPONŲ subom- 
bardavimo Amerikos karo 
laivo Kinijoje, Kongrese 
pradėta daugiau pritarti 
pratęst paimtų į kariuome
nę vyrų tarnybą ilgesniam 
negu metų laikui.

BOLŠEVIKAI iš Mask
vos skelbia buk Vokiečiai 
norį užpulti Turkiją už pa
imti į savo globą Darda- 
nelius. Maskvos valdovai 
sužino kada naziai nori ką 
kitą užpulti, bet nežinojo 
kad užpuls juos.

SOVIETŲ misija atsira
do Londone, o kita tuoj at
skrido į Ameriką, jieškoti 
pagalbos nazių užpultai jų 
šaliai. Tie kurie per daug 
metų jieškojo priemonių iš
griauti Amerikos ir Brita
nijos valdžias, dabar patys 
įkrito į tą duobę ir kai na
ziai pila jiems kailį, bėga 
dabar į Angliją ir Ameriką 
šaukdamiesi gelbėti.

JAPONIJA patiekė Mas
kvai protestą del Sovietų 
karo laivų leidimo minų 
“Japonijos vandenyse”. Ru
sai bolševikai matyt bijo 
Japonų, todėl apminuoja 
Vladivostoko vandenis toli 
į jurą.

Grudų Elevatoriaus Gaisras Chicago]e

This spectacular picture was taken just as a billow of white hot 
flame blew off the top of a United States Grain elevator, in Chicago, 
during a $300,000 fire, of mysterious origin. More than 350,000 bushels 
of corn were destroyed. Furnace-like heat melted steel girders like butter 
and drove back firemen.

Šis gaisro vaizdas parodo kaip sudegė U. S. grudų eleva
torius Chicągoje, padarydamas $300,000 nuostolių; gaisro prie
žastis nepatirta. Sunaikrrita virš 350,000 bušelių grudų. Kar
štis sutarpino plieno suvedžiojimtfs kaip sviestą ir atstūmė ša
lin ugniagesius.

IS LIETUVOS
Rusijai 
komisa- 
pirmąją

o
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LIETUVOS MIŠKUOSE vie
tomis dar slapstosi bolševikų 
kareiviai, kurie pasimetė arba 
pabėgo kai Lietuviai ar vėliau 
Vokiečiai ėmė Rusus iš Lietu
vos mušti. Ypač jų esą Dzū
kijoje. Bado verčiami, jie nak
timis puola ir apiplėšia atski
ras ūkininkų sodybas. Buvo 
užpultas Pravieniškės kaimas, 
kur daug ūkininkų apiplėšta ir 
išžudyta.

Washington. — Liepos 30 
Japonų lėktuvų užpuolime 
Čungking miesto, bombo
mis sugadintas Amerikos 
nedidelis karo laivas. Val
džia įteikė Japonijai griež
tą protestą prieš tai.

ŠALIES GINKLAVIMO 
vadai apsižiūrėjo kad šiai 
šaliai gali pritrukti senos 
geležies ir plieno bent pen
kių milijonų tonų. Tas su
tramdytų ginklavimosi pa
stangas. Trumparegiai po
litikieriai iki šiol leido seną 
geležį išvežti į Japoniją ir 
tuomi padėjo jai ginkluotis.

UŽNUODIJO VANDENI. Iš 
paskutiniausių raudonojo koš
maro valandų tenka pažymėti 
tokį pasibaisėtiną dalyką. Bol
ševikai užnuodijo Kauno van
dentiekį. Radio perspėjo gy
ventojus nevartoti vandens iki 
jis nebus Išvalytas. Praėjus 
kokiam laikui ir išvalius van
denį, jo .naudojimas vėl 
leistas. \

NUŽUDĖ. Vichy, Pran
cūzija. — Tapo nužudytas 
socialistų vadas Prancūzi
joje, Marx Dormoy. Jisai 
yra buvęs vidaus reikalų 
ministeriu Blum’o “bendro 
fronto” kabinete ir gelbėjo 
ardyti dešiniųjų veikimą.

Gen. Erwin Rommel, commander 
of German forces in Africa, who 
succeeds Field Marshal Wilhelm 
Keitel at the Russian front, accord
ing to the Moscow radio.

Gen. Edwin Rommel, Vokie
čių armijų komandierius Afri
koje, kuris dabar užima Marša
lo Keitei vietą Rusijos fronte, 
kaip žinios iš Maskvos praneša.

TARP BOLŠEVIKŲ pasku- 
tiniausiu laiku išgabentų į Mas- 
koliją yra K. Bizauskas, buvęs 
ministerio pirmininko pavaduo
tojas ir pasiuntinys Washing
tone, ir V. Čarneckis, buvęs 
pasiuntinys Romoje; taipgi iš
gabenta Karo Muzejaus direk
torius Gen. Nagius, 
reikalų ministerijos 
kas D. A. Trimakas

Iš KAUNO ir jo 
fabrikų bolševikams 
išgabenti visų mašinų, 
liestos liko ir pieninės, išsky
rus tas kurių įrengimus jie iš
vežė į Maskvą anksčiau. Kiek 
nepaliestų fabrikų išliko pro
vincijoje tuo tarpu nežinoma. 
Iš Kauno priemiestyje esančio 
Maisto mėsos fabriko bolševi
kai norėjo paimti konservų at
sargas, bet Lietuviai darbinin
kai su ginklais rankose tą tur
tą apgynė. Maskoliai vėliau 

sudeginti pagamintą 
bet ir čia patys darbi- 
pastojo jiems kelią, 

produktais Kaunas yra

Ispanijoje, geležink e 1 i o 
nelaimėje, užmušta 15 žm.

norėjo 
maistą, 
ninkai 
Maisto
aprūpintas, tik turima sunku
mų su privežimu. Marijampo
lės cukraus fabrikas taip pat 
veikia. Darbą atnaujino pieni
nės, bankai ir kitos įstaigos 
bei dirbtuvės.

LIETUVOS dabartinės 
nos vyriausybės įvairios 
gos per radio skelbia savo pa
rėdymus ir įsakymus Lietuvos 
gyventojams: atsiimti bolševi
kų išdalintą turtą, vykdyti lau
ko darbus, užsėti neapdirbtus 
laukus linais ir kitomis kultū
romis. Taip pat visiems prieš 
bolševikų atėjimą buvusiems 
Lietuvos valdininkams įsakyta 
eiti savo pareigas, užimti savo 
turėtas vietas.’ Kadangi ne vi
sur veikia telefonai tai provin
cijoje valdininkai skiriami ir 
jiems duodama nurodymai per 
radio.

PER KAUNO radio buvo 
perskaitytas Arkivyskupo Skvi
recko atsišaukimas į tikinčiuo
sius. Atsmaukime smerkiama 
bolševikų apgaulingumas, žiau
rumas ir kerštingumas, o taip 
pat nurodomi didžiausi nuos
toliai kraštui ir pastarų dienų 
žmogžudystės. Daug sušaudy
ta inteligentų, gydytojų ir net 
slaugių, 
viltį kad 
bevaržys 
sąžinės 
pasirašė,
po, ir generalvikaras šaulys.
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TRUMPOS

Liepos 27 surengtas Lietu
vių bendro komiteto piknikas 
paminėjimui 19 metų sukaktu
vių nuo to kai Amerika pripa
žino Lietuvą nepriklausoma sa- 
vistove valstybe. Publikos da
lyvavo bent keturi tūkstančiai 
iš plačių apielinkių.

Kalbėtajais buvo Lietuvos 
Konsulas P. Daužvardis iš Chi- 
cagos ir keli kiti kalbėtojai, jų 
vienas buvo kunigas, pabėgęs 
nuo bolševikų iš Kretingos. Jį 
perstatė patriotas vietos kuni
gas, J. Misius, apie kurį reiktų 
daugiau parašyt, nes per jo 
didelę įtaką į kitus Lietuvius 
kunigus Pittsburghe tegalimas 
vieningas darbas su kitomis 
srovėmis ir todėl vietos Lietu
viai gali gražiai pasirodyt sa
vo bendrais parengimais, kaip 
tai Vasario 16, taip ir dabar.

Visų kalbos buvo nukreipta 
padėkoti Amerikos valdžiai už 
pripažinimą Lietuvos savisto- 
ve valstybe 1922 metais Lie
pos 27 d.

Prie prakalbų buvo ir spor
to programas, atsilankė žymus 
Amerikoje sportininkas Bložis, 
prie to buvo basketbolo loši
mas.

Piknikas buvo laikomas ben
dromis pastangomis tau'tinin- 
kų-sandariečių ir katalikų, Lie
tu vių Ūkė j e, Willock, Pa.

B. Gramba.

■ t 
■ixit 
dili Bolševikams Neduos 

Pašalpos
HARRISBURG, Pa. — Val

stijos seimas priėmė bilių ku
ris atima teisę balsuoti ir nu
traukia šelpimą valstijos pini
gais bolševikams, kurie skelbia 
išvertimą šiofe šalies valdžios
jicga,

pradėjo va- 
dabar 

Kusiją užpuolė, 
tačiau Amerikos žmonės juos 
gerai pažysta ir žino jų tikrus 
darbelius šioje šalyje. Tiems 
kurių politiškos doktrinos tai
komos perpjauti Dėdei Šamui 
gerklę Įvedama apsunkinimai.

dmti saVe-'** 
kai Vokiečiai

FED' IRALĖ valdžia rengia- 
. si plės! i namų statybos progra

mą vakarinėje Pennsylvani jo
je, aprūpinimui gyvenimui bu
tais darbininkams dirbantiems 
prie Liks gynimo programo.

Pittsburgho srityje bus iš
statyta butų del 17,000 darbi
ninkų. Jau daug gyvenamų 
butų statoma dabar.

SWEET VALLEY, Pa.

(Iš Musų Laikraščių)

Apsilankius Lietuvoje
Raudonieji Nujautė Sau Pavojų. — Lietuvių Gaudymas ir Išvežimas. 

Žydai Bėgo su Bolševikais^ — Lietuvoje Suplevėsavo Musų Vėliavos

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

pER TVORA

• BOSTON, Mass. — Miesto 
may oras Tobin paskyrė Adv.

Joną Grigalių, miesto legalio 
departmento narį, So. Bostono 
legalio departmento viršininku 
patarėju.

SUKAKTUVIŲ POKILIS
Nienių šeimai Liepos 26 d. 

suėj > 28 metai vedybinio gyve
nimo. Amerikoniškų Moterų 
Klubas surengė jiems “surpraiz 
party”. Taipgi jų Vyrai parė
mė visą veikimą. Suteikė jiems 
naujos mados kėdę dovanų. 
Užkandžiais ir gėrimais pra
leido vakarą iki ankstyvo ry
to.

WYOMING KLONIS
c' A. APSKRIČIO IŠVAŽIA

VUS AS. SLA. 7-tas apskritis 
'urūio savo išvažiavimą 27 d. 
Liepas San Souci Parke.

D ena buvo nepaprastai gra
ži, ro pietų dar labiau įkaito, 
temperatūra pakilo iki 98 laip
snių. žmonės miestuose ir mie- 

■^'c’ tose Wyoming klonyje ne- 
”nr jo būti ir važiavo *į parką, 
l'im yra vandens maudytis, di
deli i medžių pavėsis.

P ’ogramas susidėjo iš- kal
bų. kalbėjo St. Gegužis, Juo
zas B. Šaliunas, Senatorius Mil- 

■ ler ir kiti. Po to sekė dainos 
ir • ikiai iki vėlumos.

Publikos buvo keletas tilks
ta n ių pasiskirstę šimto akrų 
pai<;e.

Jonas J. Nienius.

Kas platina Dirva — tas 
platina apšvietą.

Frrsiduoda ar Išsinuomoja 
Par 20 metų išdirbtas avalų 
1 dsymo biznis ir dirbtuvė. 
Gera proga tą amatą mokan
čiam gerai gyventi. (33) 

1308 Westminster St.
DETROIT, MICH.

© THOMPSON, Ct. — Rugp.
6 d. Marianapolio kolegijoje 

prasidės Lietuvių Kunigų Vie
nybės seimas.
* QUEBEC, Kanada. — La

vai universitetas Birželio 20 
d. suteikė Teologijos Daktaratą 
Kun. Vincui F. Andriuškai, 
MIC. Kun. Andriuška gimęs 
Sausio 13, 1913 m., Worces-

■ėČO'n.-či.c
AZORE S

otNA/^y 
/s.

MIRĖ 7300 IŠEIVIŲ, 
LIETUVIU

šiame numeryje telpan- 
mirusių išeivių Lietuvių

Su 
čiais 
vardais, mirusiųjų skaičius pa
siekė jau 7300. Šis mirusių 
pažymėjimas pradėtas talpinti 
Vasario mėn., 1937 metais.

40 metų, 
Akron, O. 
ir augęs,

Specialio Korespondento, 
Atsilankiusio Lietuvoje 1 

Pranešimas
Jau Birželio pradžioje šį pa

vasarį bolševikų okupuotoje 
Lietuvoje maža beliko Lietu
vių kurie neskaitė dienų kada 
išmuš lemiamoji valanda ir ka
da sugaudus pasienyje pabūk
lams, kiekvienas kas gyvas ir 
pajiegus dar nešti ginklą, stos 
į mirtiną kovą su raudonuoju 
siaubimu. Tiktai labai bai
mingai laukė šios valandos mu
sų išgamos. Tačiau, kaip pa
aiškėjo, ir jie tai kovai ruošė
si : raudonosios Lietuvos vy
riausybės galvos ir šiaip auk
štieji bolševikiniai pareigūnai

ter, Mass. Jis kelis metus auk-■ išanksto planavo kaip tokiu at- 
štesnius mokslus ėjo ir Lietu- veju jie neš iš Lietuvos savo 
voje, Vytauto Did. Universite- \ kailį, o iš antros pusės jų keli 
to teologifos fakultetą baigė' suklaidinti sėbrai-komunistai ir 
1937 metais. į gausingi Lietuvos žydai ruošė

- . I Lietuvos Lietuviškai visuome- 
’ nei kruvina pirti.sąjungos,i . .

organizacijos, sei- Paskutinę savaitę prieš ka- 
Hartford, Conn., r£l rytuose, prieš nazių puoli- 

ir 15 d ’ nią ant Rusų, Lietuvos visūo-
! menę apėmė tikras siaubas. 

Ohio“ liepos išmonės pajuto kad bolševikai 
važiuojančio per •>,a paiuošę žiauių planą, pa- 

užmušė gal kurį prieš pat karą jie bu- 
i vo numatę išžudyti keletą tuk- 
i stančių Lietuvių inteligentų, o 
daugumą kitų išvežti į Rusiją.

Jų baimė turėjo pagrindo: 
Birželio 19-20 dienomis bolše
vikai staiga pradėjo daryti vi
soje Lietuvoje masinius areš
tus. Tūkstančiai GPU agen
tų švaistėsi po visus Lietuvos 
kampelius ir suiminėjo kiek
vieną daugiau pasireiškusį ir 
žymesnį Lietuvį patriotą. Kaip 
tvirtina užsilikę Lietuvoje pa
sitikimi asmenys, per šias dvi 

' dienas bolševikai spėjo suimti 
kelis desėtkus tūkstančių pa

sek- dorių Lietuvių. Sakoma, vien 
ži-1 tik Kaune suimta virš 10,000 

prie Lietuvių. Raudonieji budeliai 
Į suimtuosius tuoj 
kinius vagonus 
traukiniais vežė 
Išvežtųjų tarpe 
ūkininkų, ypač
Taip, pav., daug ūkininkų iš
vežė iš Marijampolės ir Vilka
viškio apskričių. Vežė ne tik 
vyrus bet ir moteris ir visas 
šeimas.

SENAIS AUTOMOBI-; ŽM0GUS « miško 
LIAIS ŠERS KARVES Bolševikai su išgabenamais 

elgėsi gyvuliškiau- 
kad šios tragedijos 
neturi žodžių 
barbariškumui 

Vienas, ir tai

SO. BOSTON, Mass. — Lie
tuvių Darbininkų 

katalikiškos 
mas įvyks 
Rugsėjo 14
© DAYTON,

27 d. traukinis užlėkė ant 
automobilio važiuojančio per 
geležinkelio bėgius ir u„......
4 suaugusius ir 4 vaikus.
e CHICAGO, III. — Juozas Jur- 

gilas, 29 m. amžiaus. Liepos 
27 d. šokdamas į vandenį pa
simaudyti Michigan ežere pa
taikė galva Į uolą vandenyje 
ir prisimušė. Ligoninėn nu
vežtas jis mirė.

DETROIT, MICH
PIKNIKAS RUGP. 10 D.

Lietuvos Nepriklausomy b ė 
Gelbėjimo komitetas rengia ‘di
delį pikniką Lietuvos nelaimė- į 
je patekusių žmonių sušelpimo 
naudai. Piknikas įvyks 
madienj, Rugpjūčio 10 d. 
nomame 
John R ir 11 Mile road.

Visi Detroito Lietuviai 
valo atsilankyti piknike ir pa
remti šį labdaringą darbą, nes 
musų nuteriotai tėvynei reikia 
pagalbos nuo kiekvieno jos iš
eivio sunaus ir dukters.

Pikniko pradžia 12 vai. die
ną, įžanga 25c ypatai.

Kviečių Komitetas.

Birutos Darže,

s

pn sodino j pre- 
ir ištįstais 

Į Maskoliją. 
yra nemaža 

iš Suvalkijos.

^South America!

Placing U. S. troops in Iceland in occupation of strategic Atlantic 
outposts were taken “in order to forestall any pincers movement under
taken by Germany against the Western hemisphere,” according to a 
statement by President Roosevelt. Above map indicates how this works. 
(1) Iceland occupation nullifies any Nazi threat from the north and 
occupation of Trinidad, and British Guiana (2 and 3) take care of the 
southern jaw of the pincer hinged on Vichy-French Dakar in Africa. 
Some sources contend taking over of Azores and Cape Verde Islands 
(shown in large type) would further greatly strengthen hemisphere defense.

Patalpinimas U. S. kariuomenės Islandijoje užimant strate
giškus Atlantiko išlaukinius punktus užkirtimui kelių Vokiečių 
pasikėsinimui prieš Vakarų pasaulį, sudarys apsaugą, anot Prezi
dento Roosevelto. Viršuje telpantis žemėlapis parodo kaip tas 
veikia. (1) Islandijos užėmimas panaikina Vokiečių grasinimą 
iš šiaurės užėmimas Trinidado ir Britų Guianos (2 ir 3) apsau
goja puolimą iš pietų iš Prancūzų Afrikos, per Dakar. Nekurie 
tikrina kad užėmimas Azores ir Čape Verde salų dar labiau su
stiprintų Amerikos apsaugą.

su- 
ka-

dvpačiu laiku, t. y.
prieš karą, kada GPU 
išplėšė iš Lietuvos di- 
dalį geriausios inteli-

JONAVIČIUS Jonas, 
mirė Liepos 8 d., 
Amerikoje gimęs 
Juozo ir Antaninos Jonavi- 
čių sūnūs.

LISANIS Juozas, 60 metų, už
muštas anglies kasykloj Lie
pos mėn., Ashley, Pa.

PEKAITIS Pranas, 55 m., mi
rė Birželio 19, Lee Park, Pa. 
Jo kūnas rastas krūmuose 

Sako, 
apalpti

savaičių.
karščio

Rozalija, 21
15

m. 
d., 
gi-

prieš porą 
galėjęs nuo 
ir ten mirė.

KEIDOŠIUTĖ
amžiaus, mirė Liepos 
Dayton, Ohio, kur buvo

Elenos ir Vin-

Darata, 84 m., 
Dayton, O., 
metus. Pa- 
krašto.

85 m., mirė

16,

Michigan valstijos Agrikul
tūros departmento vedėjas sa
ko, ateis laikas kad senais au
tomobiliais bus šeriamos kar
ves. Automobiliai bus sumal
ti karvėms į pašarą.

Mat, pastaromis dienomis 
viena automobilių išdirbystė 
pradėjo gaminti tam tikras au
tomobilių dalis iš Kiniškų pu
pų, vadinamų soy-beans, pada
rinių. Toliau, iš tų pupų bus 
gaminama ir dauguma auto
mobilio dalių, na o kai automo
bilis jAu bus išmetamas, jį ga
lima bus paversti karvėms pa
šaru.

This is Brig. Gen. Carl Spaatz, 
newly appointed chief of army air 
force, now operating as an independ
ent division within the department 
of war.

Brig. Gen. Carl Spaatz, nau
jai paskirtas vadas armijos or- 
laivyno skyriaus, kuris pradė
jo veikti kaipo atskira divizija 
prie karo departmento.

I Lietuviais 
šia, taip 
liudininkai 
komunistų 
budinti, 
pirmas Lietuvis kurį aš 
kan, įžengęs į Lietuvos žeme
lę, išlindęs iš miško ir šiek- 
tiek atsipeikėjęs, šį Lietuvių 
išvežimą man taip apibudino:

— Tie žvėrys musų brolius 
kaip vanagai paukščius išgau
dė ir kaip seniau supirktus pjo
vimui gyvulius, varė, apdaužy
tum., sukruvintus, apsirengusius 
ir pusiau apsirengusius, į su
rinkimo vietas, o iš ten sugru- 
dę po 80-90 žmonių į prekinius 
vagonus, uždarę duris ir lan
gus, pusiau gyvus, ištrošku
sius, pridususius, kur tai 
sais traukiniais vežė. Jų 
non suskaitytos. Vieni jų 
tokios kaitros uždarytuose 
gonuose uždus, o kitus tie bjau
rybės nuvežę toliau 
akių išpjaus.

Palyginamai dai
nas žmogus, taręs 
žodžius, hebegalėjo

šiam 
api- 

buvo 
suti-

išti- 
die- 
prie 
va-

nuo musų

ne perse- 
šiuos kelis 
toliau pa

sakoti apie šią musų tautos ne-
laimę. Prapliupo ašaromis ir, 
šiek-tiek aprimęs, vėliau bevil- 

, ..j išmetihėdahias,liškai iV, lyg 
klausė:

— Viešpatie, 
atėjot mums j 
savaitę anksčiau? 
buturtie išgelbėję tūkstančius 
musų brolių ir su jų pagalba 
dar smarkiau butume galėję 
perti kailį tiems judesiams.; ■.

kodėl jus he- 
pag^lbą vieną

Mes tada

Tai buvo tėvas, kurio ‘ vienas 
sūnūs su ginklu rankoje tuo 
momentu sukilėlių eilėse kovė
si prieš bolševikus, o. kitas 
nūs — sukilusios Lietuvos 
riuomenės eilėse.

Tuo 
dieni 
šnipai 
džiąją
gentijos, bolševikinė Lietuvos 
valdžia išsijuosus ginklavo vi
sus Lietuvos žydus. Birželio 
20 d. vien tik Kaune raudonoji 
valdžia apginklavo apie 10,000 
žydų. Šio ginklavimo tikslas 
Lietuviams buvo aiškus. Ypač 
tai tinkamai įvertino musų su
kilėliai. Jie buvo visiškai pa
siruošę žūtbūtinei kovai ir tik 
laukė gando. Tai buvo, kaip 
pasakojo sukilėliai, nepapras
tos valandos.

LIETUVIAI KAIP VIENAS 
. ANT PRIEŠO

— Tomis dienomis, — aiški
no man vienas gerai pažysta
mas sukilėlis, — mes visi gy
vieji stovėjome prie? klausi
mą: ar sustoję petis į petį su 
mažomis savo jiegomis įveik
sime raudonąjį siaubą ir savo 
krauju nuplausime Lietuvai 
padarytą gėdą ir Tėvynę išva
duosime iš barbarų, ar garbin
gai visi likusieji žūsime, palikę 
Tėvynę kitiems vaduoti!

Lietuvos sukilėlių troškimas 
pasitvirtino. Lemtoji valanda 
išmušė. Birželio 22 d. rytą su
gaudė Lietuvos pasienyje ka
ro pabūklai, dusliai nuaidėjo 
nuo geležinių paukščių dedamų 
“kiaušinių” garsai, nuo kurių 
išlėkė į orą visi bolševikų Lie
tuvoje įtaisyti aerodromai ir 
kiti kariniai įrengimai k ei pa
statai. O Birželio 23 d. apie 
pietus — sukilo visa Lietuva., 

Šioje lemiamoje kovoje ne
pasiliko nuošalyje ir Lietuviai 
pabėgėliai, gyvenę Vokietijoje 
ir jos užimtuose kraštuose. Ne
maža jų stojo greta Vokiečių 
karių ir kartu žygiavo prieš 
Lietuvos ir visos Europos tiro- 
ną-raudonąjį kruviną bolševiz
mą. Tai- buvo laimingiausios 
tų atbėgėlių dienos: vaduoti 
Lietuvą nuo barbarijos, gelbė
ti savo .'brolius nuo pražūties, 
gelbėti nors tai kas dar šiądien 
galima Išgelbėti; pagaliau, žū
ti savo raemėje už Lietuvos lai
svę ir nepriklausomybę!

ne kur dar rūksta griuvę.

VISUR MATOSI LIETUVOS 
VĖLIAVOS

Su nepaprastu džiaugsmų ir 
nekantrumu artėjome prie Lie- 
tuvos-Vokietijos sienos, šiame 
žygyje dalyvavusių Lietuvių 
tai bus viena iš neužmiršta- 
miausių jų gyvenime valandų. 
Sieną pravažiavom. Trys Lie
tuviai, vieno likimo draugai, 
džiugiai sužiurome vienas į ki
tą ir, netvėrę, linksmai sveiki
nome vienas kitą laimingai į 
savo šventąją žemelę įžengę!

'.Be savo tiesioginių uždavi
nių, stengiuosi visu smalsumu 
viską pastebėti, visur savo akis 
įbesti, viską patirti, sužinoti. 
Juk iš žurnalistinio kailio ne
gi išlysi.

— Virbalis! — surikau savo 
dviem prieteliams, kuriems ši 
vietovė yra mažai pažystama. 
Šis pasienio miestelis buvo pir
mutinė šio karo auka. Tik dė
ka staigumui Virbalis pasiliko 
dar neperlabiausia sunaikintas. 
Kui
siai, žmonės be miego, išvargę, 
gelbsti savo turtą nuo gaisro, 
kiti gi jau gryžta pabėgę nuo 
pirmosios karo audros ir dali
nasi su likusiais nelaime ir 
džiaugsmu. Tik žydai neturi 
ko džiaugtis. Nepaliesti musų 
sukilėlių rankos, jie stovinėjo 
gatvėse ir, norėdami prisitai
kyti prie naujų aplinkybių, dar 
mėgino rodyti savo “neutralu
mą” ir “nekaltumą”. Pasiro
do, jų čia paliko labai mažai, 
pats ubagynas. Kiti gi išdūmė 
su savo broliais bolševikais j 
maskoliškąją “matušką”.

Visais keliais dunda įvairių 
įvairiausi Vokiečių kariuome
nės daliniai. Virbališkiai Lie
tuviai juos džiaugsmingai su
tinka, kaip išgelbėtojus nuo 
užpuolikų antplūdžio. Kiekvie
name užsilikusiame Lietuviš
kame name plevėsuoja musų 
trispalvė. Kur ne kur gatvių 
pašalėse riogso bolševikų palik
ti karo reikmenys. Taip pat 
kur ne kur pakelėse matyti tik 
ką supilti karių kapai. Liūdna 
buvo žiūrėti į šį miestelį ir jo 
gyventojus.

Kažin ar taip ir kitur Lietu
voje bus, klausėme savęs, to
liau iš Virbalio važiuodami.

Ir vėl raminamės pamatę 
musų pirmuosius kaimus. Jie

(Daugiau ant 3-čio pusi.)

mus. Duktė 
co Keidošių. 

STEPUTIENĖ 
mirė Liepos
kur išgyveno 53 
ėjo iš Klaipėdos 

TRAUPIS Juozas,
Birž. 24, Worcester, Mass.—
Vabalninku par. Amerikoje 
išgyveno 50 metų.

NENIS Izidorius, 48 m., mirė 
Birž. 26, Gary, Ind.

PETRUŠKA Jurgis, mirė Birž. 
22, Waukegan, Ill.

TOLEIKIENĖ Marė (Šarkai
tė), pusamžė, mirė Birž. 29, 
Chicagoje. — Tauragės ap., 
Švėkšnos par.

MICKEVIČIENĖ Natalija (Mo- 
zerevičiutė), pusamžė, mirė 
Birž. 27, Chicagoje. — Šiau
lių ap.. Pašvitinio p., Ratku- 
nų k. Amerikoj išgyveno 31 
metą.

VISKANTIENĖ Pranė (Ykniu- 
tė), 47 m., mirė Birž. 27 d.. 
Chicagoje. — Šiaulių parap., 
Pabalių kp. Amerikoje išgy
veno 29 metus.

URBONAS Vladas, pusamžis, 
mirė B!rž. 28, Chicagoje. — 
Kėdainių ap., Krakių parap. 
Amerikoje išgyveno 35 m.

KRAUČIUNAS Vladas, 47 m., 
mirė Liepos 4, Chicagoje.— 
Šakių ap., Rudos par., Šon- 
kariu k.

RUDGALVIENĖ Augustina po 
tėvais Eisenaitė, pusamžė, 
mirė Birž. 29, Chicagoje.— 
Pašilės par. Amerikoje iš
gyveno 36 m.

DILIENĖ Uršulė, pusamžė, mi
rė Birž. 27, Chicago^. — Ma
rijampolės aps., Liudvinavo 
par. Amerikoje išgyveno 36 
metus.

KARSOKIENĖ Paulina, 68 ra. 
mirė Liepos 6, So. Boston, 
Mass. — Šiaulių par. Ame
rikoje išgyveno 40 metų.

VILEIKIS Vincas, sulaukęs se
natvės, mirė Liepas 1, Chica
goje. — Panevėžio ap., Smil
gių par., Utenių km.

STAS1ULYTĖ Ona, prigėrė 
Atlantiko vandenyne spro-

‘ gus laivui vykstant į Angli
ją, Birž. 29. Gyveno Harps
well, Me.

PARECKAS Juozas, mirė Lie
pos mėn., So. Chicago, Ill.

BRUCHAS Juozas, 76 metą, 
mirė Liepos 1, Johnson Ci- i 
ty, III.

SEBELSKIS Jonas, 52 metą, 
mirė Liepos 2, Chicagoje. - 
Raseinių ap., Viduklės par,, 
Deksnių k. Amerikoje išgy
veno 31 metą.

SLAŽIENĖ Ona (Rudaitytė), 
36 metų, mirė Liepos 6 d,, 
Chicagoje.

LAURAITIS Petras, pusamžis, 
mirė Liepos 6, Chiragoje.- 
Akstinų k., šildavos parap. \ 
Amerikoje išgyveno 31 m.

PALUBINSKIENĖ Elzbieta, 
mirė Liepos mėn., Shenan-; 
doah, Pa.

BALSIS Benny, 19 metų, mirė;
Liepos 5, Chicagoje, kur bu
vo ir gimęs.

LEKNICKAŠ Klemensas. 21 
m., mirė Liepos 3, Chicagob 
kur buvo ir gimęs. <1

STRASDAS Ignas, mirė Lie-1 
pos 7, pasikardamas, Oak 
Forest, Pa.

RAVAITIS Vincas, 15 metą, 
mirė Liepos 7, Wilkes-Bar
re, Pa.

BARTKUS Pranas, mirė Birž.
25, Pittston, Pa.

BABUNIENĖ Barbora, 70 ra, 
mirė Liepos 5, Wilkes-Bar-; 
re, Pa.

ANDRIJAUSKAS Petras, pus
amžis, mirė Liepos 12, Chi-J 
cagoje. — Šiaulių ap., Šau
kėnų par. Amerikoje išgy
veno 32 metus.

BOLŠEVIKŲ Vilnis džiai 
si kai Stalinas paskyrė Li 
vai “prezidentą” Justiną P: 
kj. Dabar Hitleris skiria 
sijai karalių, kurio atvaizdą 
uis įtalpino. Iš atvaizdo 
busintis Maskvos caras 
panašus į Justą Paleckį, 
nis turėtų džiaugtis, ne z

. ti prieš tai.

&

DIRVAI pažymėjus kai 
su bolševikų laikraščių 
pabrango kai naziai u 
Rusiją ir Maskva nep: 
daugiau “senvičių” savo 
tukams Amerikoje dalin 
nis suriko prieš Dirvą oi 
su, ir pasakė kad Naujie 
cilikų dienraščio) kain; 
jau buvo brangesnė.

Tuo bolševikai ir is 
save: cicilikai negaudi 
kios paramos iš niekui 
nustatę savo dienrašč 
kainą, o bolševikai gai 
Maskvos “šmero” leii 
raudonlapius pigesne 
kad tik darbininkai j 
numeruotų. Kai užtn 
vutė”, tuoj ant rytoj 
donlapiai ir pabrangs!

Dabar bolševikų ž 
reikės dar sunkiau di 
gauti po namus lani

' 1 i! -
Draugas Andriulis 

šitaip:
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| VISOKIA APDRAUDA Į
- Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- ; 
Ę tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- : 
: sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- Ę 
E miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
i P. P. MULIOLIS J

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate = | 
: ir Apdraudos Agentūra š
: 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 :

K

“Amerikos Lietuvi 
įskaitytų i ‘juodą są 
kas bent kuo padeda 

Taip, drauguti, 
Lietuviai tą jau se: 
— nuo tada kai Sfc 
gulėjo su Hitleriu 
musų Lietuviški iši 
jot į pagalbą nazia 
ragais, gerkle ir d; 
jus troškot kad Hi 
giau svetimų žemių 
kad Stalinui nors tr 
tų, o Amerikoje tru 
lavimąsi, kad tik Ai 
spėtų prisidėt į tai 
sumušti.
' Kodėl jus, draugui 

tesirupinat dabar api 
o vis tik verkiat, d 
atsitiks Sovietų Sąjį 

Palaukit, pamatysi!

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

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

taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos įstatymais. 
Informacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:
Name...... ....................................................................................... Age........

Addrėss............................................................................................................

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

: ' IR BALSAMUOTOJAS
■ 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 Ę

C © s

| The Wilkelis Furniture Co- i 
Rakandų Krautuvė ■i

Visoki Lietuviški Rekordai gaunami čia
: 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 |
Į N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAŠ |

Savininkas Vedėjas ::

VILNIES ‘šmokai’ 
komunistų laikraščio 
rius Pruseika vadina 
savo buvusį kamarotą 
riuo seniau intemacioi 
tu bliovė), del Dirvos 
jimų apie kryžius ku 
duoja Lietuvių vergišl 
tį, nurašo tarp kita k 

“Kaip kam gali išre 
tautininkai, pasisakyda 
ta archaišką senobinį 
®«Da, daro žingsnį pili 
to nėra. Mums mato; 
Rai Karpiai, bėgda 
diliaus, nebėga prie 
kosf

Tai tikrai šmokiškai 
nutauzijimas.

Augutis Vabalas 
dar vos tik vakar

Mistiką bučiavo, kai 
® Stalinu vienoje lovo,

Supa

Dėjime besėdįs, 
| vadas Browder, a

^Wkė: “Mes, ki 
| Amerikoje, nesam
I mes jo tik pam 
i • Kitais žodžiais t

, komunistai 
Mionės,



MAI KAS MATYTA LIETUVOJEKaip Rusai Raudonieji Kariauj

Cedar Point Dalyviai

prie

pamatysit

samdy.

Amerika

Strat,

kasyklos

ziau

pasiduoti 
tie miestai

kie barbarai yra Rusai 
valdovas Stalinas.

1 jo 
pas-

zino- 
išliks

sypso-
damasis taria aštuntos klasės

Andriulis Vilnyje

Prez. Roosevelt uždrau
dė Amerikos firmoms par
duoti prekes toms Pietų 
Amerikos firmoms kurios 
prekiauja su Vokietija, su
laikymui Amerikos gami
nių patekimo naziams.

gimnazistas, prieš keletą dienų 
dar bolševikų kankintas kalė- 

Kaunas ir Vilnius mu-

Jokubas Stalin, vyriausias sūnūs Rusijos premjera Juozo 
Stalino, parodomas Vokiečių nelaisvėje. Jis suimtas nazių už
puolime Rusijos, su daug kitų raudonųjų karininkų ir kareivių, 
šis pranešimas yra iš Vokiškų šaltinių.

KAIP STALINO SŪNŪS 
PAKLIUVO. Vokiečių ži
nios praneša kad Stalino 
vyriausias sūnūs, Leit. Jo
kūbas Džugašvili, Vokiečių 
orlaivių užpultas su raudo
nąja kariuomene, pasidavė 
nelaisvėn, iškeldamas bal
tų vėliavą. Jis kaltino rau
donųjų karo vadų ir- ko- 
mandierių žioplumą, kurie 
pasiuntė j j su jo kareiviais 
tiesiog Į nazių ugnį.

LENKAI pasirašė su So
vietų Rusija sutartį kariau
ti išvien prieš Vokietiją. 
Bolševikai sutiko paleisti į 
Rusiją išgabentus Lenkus 
nelaisvius, kurie įvairiais 
kaltinimais buvo ten išgrū
sti. Kažin kur jie pasidės, 
nes visa Lenkija nazių už
imta, ir kaip jie kariaus 
už gelbėjimą Rusijos iš na
zių, prisimindami kaip ne
žmoniška* bolševikai juos 
kankino/užėmę dalį Lenki
jos, po /susitarimo su Hit
leriu.

Jacob Stalin, the eldest son of Russian Premier Joseph Stalin, is 
shown (arrow) in a German prison camp. He was captured near Ljosno, 
Russia, with a number of other officers and soldiers taken by German 
panzer forces under the command of Gen. Rudolf Schmidt, according to 
a Nazi communique.

galas to kuris 
kad visa vaka- 
susilpnintų iki 
galėtų laisvai 

paskleisti 
savo komunistiškus sovietus, 
užvaldant visą Europą be pra
žudymo vieno savo kareivio.

(taip te 
redakto- 
Grigaiti

Glen Gray ir jo Casa Lomans 
groja Cedar Point penktadieni, 
Rugp. 1 iki 7 d. Cedar Point 
šokių salėje.

“Pee Wee” Hunt ir Kenny 
Sargent dalyvauja su orkestru 
kaipo solistai.

BARTKUS Pranas, mirė k 
25, Pittston, Pa.

BABUNIENĖ Barbora, 7h 
mirė Liepos 5, Wilkes-te 
re, Pa.

ANDRIJAUSKAS Petras, p? 
amžis, mirė Liepos 12, Oi 
cagoje. — Šiaulių ap., & 
kėnų par. Amerikoje fe 
veno <32 metus.

VOKIEČIAI JAU PASKYRĖ 
RUSIJOS IR LIETUVOS 

VALDYTOJUS
Vokiečiai jau turi nuskyrė 

apie 1,000 tvarkytojų, indus
trinių žinovų, inžinierių ir biz
nio ekspertų, kurie tik lauka 
Hitlerio įsakymų vykti užimti 
Rusijos valdymo vietas, įves
ti Vokišką administraciją.

Visos Rusų automobilių, or
laivių, chemikalų dirbtuvės ir 
kitos išdirbystės jau turi pa
skirtus Vokiečius vedėjus, kū

jis ir dabar dar drysta saky
ti buk jis “apsaugojęs”, “išgel
bėjęs” ar “užstojęs” Lietuvą 
ir kitas šalis nuo nazių.

Tų šalių okupavimas ir api
plėšimas parodo kiek jam rū
pėjo jos ii’ ko jis į jas veržėsi. 
Dabar vėl, traukiantis iš tų ša
lių, jų žmonių žudymas, naiki
nimas turto įrodo geriausia ko-

• ONTARIO aukso 
(Kanadoje) 1939 metais davė 
3,008,280 uncijas aukso, gi 1938 
metais davė 2,808,471 uncijas.

j’DGALVIENĖ Augustina į» 
tėvais Eisąnaitė, pusamžį, 
mirė Birž. 29, Chicagoje^ 
Pašilės par. Amerikoje g. 
gyveno 36 m.
1L1ENĖ Uršulė, pusamžė, nį 
rė Birž. 27, Chicagoį. - 1b 
rijSmpolės. aps., Liudvinan 
par. Amerikoje išgjveno K 
metus.

Wash- 
padavė 

įvairių karo reik
tu rėš pakratyti savo 

Amerikos val
ką galės Sovie- 

Maskva turin-

BOLŠEVIKŲ 
si kai Stalinas 
vai

KIEK KATRŲ ŽUVO
Vienas Amerikos tarptauti

nių dalykų rašytojas praneša 
būti pasiruošusiais išgirsti ne
smagių žinių iš Rusijos bėgy
je sekančių šešių savaičių. Jis 
sako kad žinovų spėjimais bol
ševikai negalės laikytis ilgiau 
kaip iki Rugsėjo 15 dienos.

Nežiūrint Rusų pasigyrimų

Bombar 
linijų, pri- 
arba vi s iš-

savo pareigas kaip tik 
atiteks naziams. /
Pabaltijo ir Rusijos 
vyriausias valdytojas 

kuris 
arba

Kai Rusai skelbia kad rau
donosios armijos visais fron
tais nazius sulaikė, Berlino ži
nios praneša kad sprendžiama 
valanda artėja, Rusų priešini
masis braška.

LOS LIETUVIAI 
skyriuje talpinama dykai)

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

sveiki, nesudegę, ir pasipuošę 
tautinėmis vėliavomis, 
čiai, nežiūrint karo 
kruopščiai darbuojasi 
ir linksmais veidais

KALĖJIME besėdįs, komu
nistų vadas Browder, aną die
ną pareiškė: “Mes, komunis
tai Amerikoje, nesam Stalino 
agentai, mes jo tik pamėgdžio
tojai”. Kitais žodžiais tariant: 
Amerikos komunistai Stalino 
beždžionės.

Vokiečiai nujaučia kad gin
damiesi bolševikai gali grieb
tis gazų prieš Vokiečius karei
vius. Iš Berlino paskelbia kad 
ir Vokiečiai duos Rusams “tin
kamą atsakymą”, jeigu bolše
vikai griebsis gazų kaipo gin
klo prieš nazius. Aiškus daly
kas, Vokiečiai pilniausia pasi
ruošę viskam.

Vokiečiai toliau skelbia kad 
jie pradės smarkiausius puoli
mus Rusų miestų Maskvos, Le
ningrado ir Kijevo 
duos juos už karo 
vertimui pasiduoti, 
kai juos išnaikins.

Rusai, norėdami 
turės paskelbti kad 
yra “atviri”, neapginkluoti, pa
našiai kaip Prancūzai paskel
bė, norėdami išgelbėt Paryžių 
nuo sunaikinimo. Jei Maskva, 
Leningradas ir Kijevas ginsis, 
Vokiečiai sako puls juos begai- 
lestingai, kaip padarė su Var
šuva.
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4PDRAUDA | 
eikti visiems pilnas musu pa- 
ktiškus patarimus reikale vi- i 
ice) visai dykai. Todėl pir- i 
gniagesius (fire-monus).

ULIOLIS
vi Lietuviška Real Estate 
dos Agentūra
leveland HEnderson 6725

per tvora 
PASIŽVALGIUS

STALINO PAREIŠKIMAS
Kai naziai užpuolė Rusiją, 

Hitlerio kamarotas Stalinas at
sišaukdamas į Rusijos žmones 
gelbėti šalį, dabar jau pasisa
kė kad jo pasirašymas sutarties 
su Hitleriu 1939 metų rudenį 
davė Rusijai pusantrų metų 
taikos, taip kad per tą laiką 
spėjo geriau pasiruošti užpuo
limus atlaikyti. Tas reiškia 
kad anuomet Stalinas labai bi
jojo Hitlerio ir priėmė jo kru
viną ranką tik iš baimės, 
damas kad nors laikinai 
neužpultas.

Bet Stalinas tada, visu 
rumu ėmė pulti savo silpnesnes 
kaimynes šalis ir jose drutin-

' FINEST BEACH IN THE WORLD 
ALL SPORTS AND AMUSEMENTS

Dance nightly In Grand Ballroom 
to famous radio bands such as

ORRIN TUCKER, GLEN GRAY, TED
WEEMS, GENE KRUPA, and others.

On D.S. Routed, Ohio 2. Rail or bus to Sandusky. 
Lake steamers to Cedar Point. Ask for folder. 
Cedar Point>on>Lake Erie, Sandusky, Ohio.

‘šmokai’ 
laikraščio 

Prūseika vadina 
buvusį kamarota

Vilnis džiaugė- 
paskyrė Lietu- 

“prezidentą” Justiną Palec- 
Dabar Hitleris skiria Ru

sijai karalių, kurio atvaizdą Vil
nis įtalpino. Iš atvaizdo tas 
busintis Maskvos caras visai 
panašus į Justą Paleckį. Vil
nis turėtų džiaugtis, ne zurzė
ti prieš tai.

VILNIES 
komunistų 
rius 
savo 
riuo seniau internacioi alą kar
tu bliovė), del Dirvos pažymė
jimų apie kryžius kurie vaiz
duoja Lietuvių vergišką praei
tį, nurašo tarp kita ko šitaip:

“Kaip kam gali išrėdyti kad 
tautininkai, pasisakydami prieš 
tą archaišką senobinį kryžių 
meną, daro žingsnį pirmyn. Bet 
to nėra. Mums matos ar tik 
ponai Karpiai, bėgdami nuo 
kryžiaus, nebėga prie svasti
kos ?”

Tai tikrai šmokiškai Prusei- 
kiškas nutauzijimas.

Draugutis Vabalas užmiršo 
kad dar vos tik vakar jis pats 
svastiką bučiavo, kai Hitleris 
su Stalinu vienoje lovoje gulė
jo. Supa Garba.

AR RUSIJA IŠSI 
LAIKYS

Kaimie- 
audros, 

laukuose 
sveikina 

mus. Laukai gražus, apsėti. 
Javai puikus, tik kur ne kur iš
važinėta tankų ir kaip ančių 
iššliaužioti bėgančių bolševikų.

VILKAVIŠKIO NĖRA
Ir iš kairės ir iš dešinės, vi

same horizonte, giedrą dieną 
baisus pilki debesys. Tai žy
giuojančių kariuomenės dalinių 
sukeltos dulkės. Prieš mus, 
pro dulkių debesis, stypso po
ra bokštų. Tai, Vilkaviškio baž
nyčios. Po kiek laiko mes pa
siekiame patį Vilkaviškį. Nors 
šį miestą ir gerai pažinojau, bet 
šį kartą, deja, jo visai nepaži
nau. Ir nebuvo ko pažinti, nes 
jo kaipo tokio veik nėra: pasi
liko tik viena jo šiaurės rytų 
dalis su bažnyčia, šiaip visas 
miestas išdegęs, sugriautas, ir 
dar mums žygiuojant degė.

žmonių veik nematyti: vieni 
bolševikų išvežti, kiti gi žuvo 
karo audroje. Likusieji gelbsti 
kas dar galima išgelbėti, krap
štinėjasi griuvėsiuose; verkšle
na moterėlės, vaikai, matyt žu
vusiųjų ar šiaip kokios nelai
mės ištikti, šiuose griuvėsiuo
se ir tarp vargo ir nelaimių pri
spaustų žmonių tvarką sten
giasi palaikyti sukilėlių posta- 
tyta vietos valdžia. Tai dau
giausia buvę valdininkai ir lai
svų profesijų žmonės. Jų pa-r 
dėtis savotiška, nes jie niekaip 
negali susisiekti su Kauno ir 
Vilniaus sukilėliais ir tokiu bu
riu turi laikinai tvarkytis savo 
rizika ir atsakomybe.

Mieste jaučiama sukilėlių 
Lietuvių dvasia: ne tik ant už
silikusių namų bet ir ant kelių 
namų griuvėsių plevėsuoja mu
sų trispalvė. Kiekvieno Lietu
vio veide skaityte skaitai pasi
ryžimą ir nenugalimą norą vis
ką pakelbti, visa kuo aukotis 
kad tik galima butų sutriuš
kinti raudonąsias gaujas. Čia 
pamatome pirmus Lietuvos su
kilėlius. Tai daugiausia jauni 
vyrukai, 17-30 metų amžiaus 
gimnazistai, ūkininkaičiai, stu
dentai ir darbininkai. Jie pri
mena 1918-19 metų savanorius: 
be jokios uniformos, tik ant 
kairiėsės rankos įvairių įvai
riausi kaspinai, ginkluoti taip 
pat įvairiais ginklais, su žėrė- 
jančiom akim ir savo tvirtom 
rankom suspaudę ginklą valdo 
miestą ir jo aplinkybę nuo rau
donųjų parazitų. Iš užsienio 
atvykę Lietuviai ryžtingai ir 
džiaugsmingai spaudžia savo 
bendrojo likimo draugus, vie
tos sukilėlius, rankas ir pasi
keičia pirmaisiais įspūdžiais ir 
patyrimais.

— Viskas tvarkoj

riej gatavai laukia laiko vykti 
užimti
Rusija

Visų 
krašto 
yra Alfred Rosenberg, 
vadinsis Reichsminister 
gubernatorius okupuotų rytinių 
žemių. Lenkija neineina 
ribas, Lenkijai valdovas 
kirtas kitas, Hans Frank.

Pabaltijo valstybėms — 
tuvai, Latvijai h’ Estijai - 
ministratorius paskirtas Hein
rich Lohse. Lietuviški bolše
vikai patyrę šitą žinią pradėjo 
baisiai rėkauti buk tai koks 
nedoras Vokiečių pasielgimas 
kad skiria Lietuvai adminis
tratorių. Tuo tarpu Maskva, 
po Lietuvos užėmimo, paskyrė 
tūkstančius visokių komisarų 
ir šnipų, kurie pradėjo vykdyt 
kuogreičiausia bolševikišką be
tvarkę — Lietuvius areštuoti, 
persekioti, bausti, šalį apvogti 
ir viską naikinti.

Ukrainai administrator i u m 
paskirtas Herbert Backe.

Pačiai Rusijai — Erich Koch.
Rosenberg yra aklas Hitle

rio sekėjas, įsitikinęs kad bol
ševizmas yra didžiausias žmo
nijos priešas; kad Vokiečiai 
yra geriausia rašė pasaulyje, 
žydai aršiausia; ir kad krikš
čionybė atgyveno save ir ypa
tingai Vokiečiams nesanti tin
kama tikyba.

AMERIKOS PAGALBA 
RUSIJAI

Maskva paskubino atsiųsti 
savo misiją ir į Ameriką pra
šyti pagalbos Rusijai. Misija 
žinoma negaus kitokios pagal
bos kaip tik tokią kad Rusija 
galės pirkti Amerikoje sau rei
kalingus karui dalykus ir tai 
tik tokius kuriuos galės duoti, 
kurie Amerikai nesukliudys. 
Viską tą Rusija turės pirkti ir 
pati parsigabenti arba 
ti laivus parvežimui.

Sovietų ambasadorius 
ingtone Umanskis jau 
užsakymus 
menų 
maišus aukso, 
džia svarsto 
tams parduoti 
ti New Yorke apie šimtą mili
jonų dolarių aukso, tuos turės 
atiduoti Amerikai už reikalin
gus karo pabūklus. Kitką sa
ko mainys į Rusijos žalią me- 
degą, kurią turės 
atgabenti.
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s A. Wilkelis 
otuvių Direktorius 

AM UOTO J AS
HEnderson 9291:

turėtų 
į ‘juodą sąrašą’ tuos 
kuo padeda naziams.” 
drauguti, Amerikos 

tą jau senai padarė
tada kai Stalinas susi-
iu Hitleriu ir kai jus, 

musų Lietuviški išgamos sto-
jot į pagalbą naziams nagais, 
ragais, gerkle ir darbu, kada 
jus troškot kad Hitleris dau
giau svetimų žemių užgrobtų, 
kad Stalinui nors trupiniai lik
tų, o Amerikoje trukdėt gink
lavimąsi, kad tik Amerika ne
spėtų prisidėt į talką Hitlerį 
sumušti.

Kodėl jus, draugučiai, mažai 
tesirupinat dabar apie Lietuvą, 
o vis tik verkiat, drebat kas 
atsitiks Sovietų Sąjungai?

Palaukit

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

ta tuščiai 
“Stalino linija” su- 
Vokiečiai kur ėjo

STUDNEYS GULF STATION
Superior ir kampas E. 66th Street

Gaso, Aliejaus, Eubrikacijos, Tires
Kreipkitės pas savo kaimyną

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

Furniture 0
1 Krautuvė
Rekordai gaunami čia

ENdicott
JURGIS
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iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuuiiiiHUi^

Drau 
šitaip:

“Amerikos Lietuviai 
įskaityti 
kas bent

Taip, 
Lietuviai 
— nuo 
gulėjo

STALINAS BIJOJO HITLE
RIO. — BOLŠEVIKŲ KLAS

TOS APVEIKTOS.
Karo dalykų žinomai sako, 

mažai yra abejonės kad Vokie
čiai pagaliau sutriuškins Ru
sus. Dauguma kariškų eks
pertų sutinka ant to. Jie tik 
skirtingai nustato laiką kiek 
Vokiečiams teks Rusus sumuš
ti. Jie savo nuomones remia 
faktais kad nors Sovietų armi
ja ir milžiniška ir turi daugybę 
karo įnagių, bet jie veik visi 
yra senos mados. Nors Rusų 
dvasia bus ir stipri, bet jų eko
nominė sistema kuri reikalau
ja palaikyti kariuomenes fron
te yra labai silpna. Sugriuvi
mas Rusijos greičiausia paeis 
užpakalyje fronto, ne pačiame 
fronte.

Nei Anglija nei Amerika ne
gali patiekti Rusijai užtektinai 
reikmenų padengti visus Rusi
jos vidaus trukumus, sako eks
pertai. Prez. Roosevelto ir Mi
nistro pirmininko Churchill pa
daryti prižadai Rusiją parem
ti padaryta tiktai sukėlimui 
užpultų Rusų ūpo. Nekurie sa
ko net kad Prez. Roosevelt pa
darė klaidą taip greitai pasek
damas Churchill’į ir pažadėda
mas Rusams pagalbą. Ameri
ka gali pažadėti tik tiek kiek 
žadėjo Jugoslavijai: duos pa
spirtį jeigu ji išsilaikys gana 
ilgai. Bet Amerika nuo savo 
prižado gali ir išsilenkti. Kas 
kita Anglijai, kuri susisiekia su 
Rusija. Ji net pasiuntė misi
ją į Rusiją tartis, bet ką ta 
misija gero padarys parodys 
ateitis.

Dabar jau paaiškėjo kad Ru
dolph Hess, kuris atskrido į 
Škotiją, buvo ne pabėgėlis nuo 
Hitlerio keršto, bet Hitlerio 
pasiuntinis jieškoti Britų pri
tarimo jo kare prieš bolševiz
mą.

Jeigu Rusų militariška ma
šina butų sutriuškinta Hitle
ris gal pasiūlytų Stalinui tai
ką paimdamas į savo globą Pa
baltijo valstybes, Ukrainą ir 
Kaukazą. Stalinas, kuris nori 
turėti galybę ant ko nors, savo 
kailio išgelbėjimui gal priimtų 
Hitlerio sąlygas. Jeigu nepri
imtų, tada gali būti išnaikinta 
visas bolševizmas.

Toks tai butų 
tikėjosi ir laukė 
rų Europa save 
tiek kad Rusai 
šluoti į vakarus ir 

komunistiškus

5 METAI AMŽIAUS 
lešimts penkių ar mažiau, m* 

jūsų Social Security pašalu 
gyventi suėjus 65 metams. 
ipdraudos nuo užgimimo iii 6 
arantuotos valstijos įstatymais 

Guardian Bldg, Cleveland, ft 
kit ii’ prisiųskit šį kuponą:

............................................ Age—-

jime.
sų rankose, bolševikų gaujos 
strimigalviais nešasi iš musų 
Tėvynės.

(BUS DAUGIAU)

DIRVAI pažymėjus kad mu
sų bolševikų laikraščių kaina 
pabrango kai naziai užpuolė 
Rusiją ir Maskva nepajiegia 
daugiau “senvičių” savo agen- 
tukams Amerikoje dalinti, Vil
nis suriko prieš Dirvą ožio bal
su, ir pasakė kad Naujienų (ci- 
cilikų dienraščio) kaina senai 
jau buvo brangesnė.

Tuo bolševikai ir išsiduoda 
save: cicilikai negaudami jo
kios paramos iš niekur turėjo 
nustatę savo dienraščio pilną 
kainą, o bolševikai gaudami iš 
Maskvos “šmero” leido savo 
raudonlapius pigesne kaina, 
kad tik darbininkai juos pre
numeruotų. Kai užtruko “kar
vutė”, tuoj ant rytojaus rau- 
donlapiai ir pabrangsta!

Dabai- bolševikų žebrokams 
reikės dar sunkiau dirbti, uba
gauti po namus landžiojant.

kad jie “sumuša”, “sunaikina” 
ir “sulaiko” Vokiečius, Vokie
čiai kasdien artėja Leningra
do, Maskvos ir Kijevo.

Kad taip greit nepaimta tie 
miestai (ištikro taip greitai 
nėra ko ir norėti) tai del to 
kad Rusai bėgdami sunaikina 
kelius, tiltus ir geležinkelius. 
Vokiečiai turi viską atstatyti 
kad galėtų privežti karui reik
menų ir kariuomenei maisto. 
O aprūpinti šimtus tūkstančių 
ar porą milijonų'vyrų juk nė
ra lengvas vienos dienos dar
bas. Kariuomenė juk nebėgs 
pirmyn, be maisto ir reikmenų. 
Vokiečių kariuomenėms susto
jus, tada Rusai naudojasi pro
ga pasigirti kad Vokiečius bai
gia “sunaikint”.

Visais punktais 
išgarsinta 
traukyta, 
perėjo, išskyrus prie Kijevo, 
bet ten, sako, Vokiečiai baigia 
apsupti visą raudonąją armiją.

Suomiai su Vokiečiais 
giuodami iš šiaurės artėja 
Leningrado iš kitos pusės.

Per pirmą mėnesį karo 
vusių ir sužeistų tikras skai
čius nustatytas sekančiai: Vo
kiečių žuvę po vieną ant kiek
vienų penkių Rusų. Smulkių 
skaitlinių nežinoma, tačiau sa
ko Vokiečių žuvo ar sužeista 
10 divizijų (150,000 vyrų), o 
bolševikų žuvo ir sužeista 50 
divizijų, arba 750,000 vyrų.

Hitleris ištraukė savo armi
jas iš Graikijos ir šiaurės Af
rikos ir tas jiegas siunčia prieš 
Rusus.. Vokiečiai turi 262 di
vizijas, iš jų apie 25 divizijos 
palikta Prancūzijoje ir Holan- 
dijoje, o prieš Rusus išstatyta 
apie 200 divizijų (arti 3 mili
jonai vyrų).

Rusai esą turi karo lauke 6 
milijonus vyrų, iš kurių arti 
milijonas jau žuvę arba sužei-

KARSOKIENĖ Paulina, 68» 
mirė Liepos 6, So. Bostcs, 
Mass. — Šiaulių par. A®, 
rikoje išgyveho 40 metų.

VILEIKIS Vincas, sulaukęs» 
\ natvės, mirė Liepos 1, Cfe 

goję. — Panevėžio ap., Si2 
gių par., Utenių km.

STAS1ULYTĖ Ona, prigis 
Atlantiko vandenyne spi 

‘ gus laivui vykstant į Angį- 
ją, Birž. 29. Gyveno Harp
well, Me.

PARECKAS Juozas, mirė Ii 
pos mėn., So. Chicago, fl 

BRUCHAS Juozas, 76 rota 
mirė Liepos 1, Johnson C 
ty, UI-

SEBELSKIS Jonas, 52 m 
z mirė Liepos 2, Chicagoje.- 

Raseinių ap., Viduklės pa 
Deksnių k. Amerikoje iųj 
veno 31 metą.

SLAŽIENĖ Ona (Rudaity® 
36 metų, mirė Liepos 6 i 
Chicagoje.

LAURAITIS Petras, pusnim 
mirė Liepos 6, Chiragojt- 
Akstinų k., šildavos pas 
Amerikoje išgyveno 31 n 

PALUBINSKIENĖ Elzbietą 
mirė Liepos men., Shea 
doah, Pa.

BALSIS Benny, 19 metu, e 
Liepos 5, Chicagoje, kurk 
vo ir gimęs.

■ LEKNICKAS Klemensas, i 
i m., mirė Liepos 3, Chics?,

kur buvo ir gimęs.
■ STRASDAS Ignas, mirė Ii

pos 7, pasikardamas, 0 
Forest, Pa.

• RAVAITIS Vincas, 15 hb 
mirė Liepos 7, Wilkes-fe

809 Society for Savings Bldg. • ■
Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W ■>• I

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo L
KRortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- T 
kites į mane telefonu arba asmeniškai.
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KAIP BOLŠEVIKAI 
KARIAUJA

Vokiečiams veržiantis į Ru
siją, nazių naudojami užpuoli
mo ir veržimosi pirmyn budai, 
kaip Prancūzų užpuolime taip 
ii’ Rusų, nesulaikomi. Vokie
čiai įleidžia eiles tankų per 
Rusų tarpus, lyg ilgus pirštus 
nutiestus pirmyn. Rusai nepa
jiegia juos sumušti. Bet nak
ties laiku tankai yra bejiegiai. 
Raudonieji kareiviai ir žmonės, 
apginkluoti, pasislėpę krūmuo
se ir javuose laukia nakties ir 
nakties metu apipuola juos ir 
išžudo. Nakties metu nei lėk
tuvai, kurie tarnauja kaip akys 
žygiuojantiems Vokiečių tan
kams, pagelbėt negali.

Rusams tūlą laiką šis būdas 
sekėsi. Tas būdas nėra naujas. 
Jį naudoja Kiniečiai prieš Ja
ponus, palikdami laukuose ir 
namuose kareivius perrengtus 
prastais rubais. Kada Japonai 
kareiviai užimtose vietose nak
tį užmiega, Kinai juos užpuola 
ir išskerdžia katruos spėja.

Tuo pat budu ir Rusai laiki
nai sutramdė Vokiečių žygia
vimą. Tankų valdytojai likę be 
maisto, be gasolino, nemigę, 
negali eiti pirmyn. Jie sustoja 
nakčiai, tada jiems priveža rei
kmenų. Rusai, prisitaikę at
lieka savo užpuolimą.

Bet neilgai tas Rusams sekė
si. Vokiečiai su tankais leidžia 
ir pėstininkus, kurie nakties 
laiku laukia slaptai užpuolan
čių bolševikų ir juos išžudo.

Jie be abejo dabar išgalvojo 
dar ir geresnius budus su bol
ševikais apsidirbti.

Stalino Linija, žinovai sako, 
yra tik propaganda. Jokios li
nijos panašios kaip Maginot li
nija ar tvirtovės Prancūzijoje, 
Rusijoje nėra. Yra tik apgin
kluotos tam tikros lengviau 
pereinamos vietos per upes ir 
šiaip kur. Tą Stalino Liniją 
bolševikai bando garsinti stip
rinimui savo kareiviuose ūpo.

AR NAUDOS NUODINGAS 
DUJAS?

Kaip žinome, pereitame pa
sauliniame kare nuodingas du
jas (gazus) išrado ii’ pradėjo 
naudoti Vokiečiai. Dabar gi, 
nei viena pusė dar nenaudoja 
gazų, nors naudoja visokiau
sias kitas žiaurias priemones 
žudymui net civilinių gyvento-

KURIE PIRMIAU PRADĖS NAUDOTI NUO 
DINGAS DUJAS ANT PRIEŠŲ?

1,000 ROOMSHOTEL BREAKERS MODERATE RATES
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♦MAYORAS BLYTHIN sa 
to, nuėsto, ligoninė turi but

zmo 
save

ištikus epidemijai dideliu sa: 
to. Tam tikslui mayoras ai 
sesukė j federalę valdžią ka 
stirtų $2,000,000 miesto ligi 
įneš padidinimui. Jeigu kai 
ištikime prasidėtų atakai ar 
rytinių miestų ir iš ten žmi 
nė bėgtų, Clevelandas turi ti 
rėti galimybes nukentėjusiem 
patarnauti.

♦GOODYEAR Gumų dirbti 
vės darbininkai, iš Akrono, ti 
įėjo savo metinį pikniką Ęu< 
W Beach Parke Liepos 28 < 
Atsilankė apie 80,000 asmem 
darbininkai su savo šeimomi 
Akrone niekur nėra tokios vi 
tos kad galėtų tokiam skalei 
žmonių vienu laiku patarimu* 
Dalyvavo šimtai ir Lietuvi 
darbininkai ir jų šeimos.

I aDUONOS kaina Ohio vi 
stijoje sakoma pabrangs po : 
ant bakanėlio sveriančio sva: 
ir ketvirtį. Duonos reikmen; 
sako jau pabrangę kelių past 
ru mėnesių bėgiu.

tuo ’ 
veni: 
dam 
klau 
dieni

Miestas vėl Baigia 
Pinigus

Miesto valdyba skelbia kai 
apie Gruodžio 1 d. ji išteigs 
visus savo pinigus ir truk; 
dar virš pusė milijono dolanų 
Rūpinasi kaip tas deficitas bu; 
galima apeiti, iš kur gaus trū 
kuiną padengti.

Prie Eilių “IŠGAMA”
Šiame puslapyje telpa žino

mo praeitos gentkartes Lietu
vių poeto Prano Vaičaičio ei
lės, kurios labai gražiai pritai
komos prie šių dienų musų iš
gamų komunistų, kurie palin- 
kę svetimiems vergauti ir sa- pantai žudė, Į Sibirą trėmė...

kirt

Dienos Klausimais
B'tf Kedakxonus—K. 8. KAKPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio
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IZODEL Lietuviai nekenčia Rusijos ir kodėl negali pa- 
kęsti komunizmo ir komunistų, ir privalo be atolai- 

dos kovoti prieš juos savo tarpe ir visame pasaulyje pa
sako sekanti daviniai:

Lietuvių tauta iki vienam — išskyrus išsigimėlius— 
nusistatė prieš Sovietus ir bolševikus už tai —

KAM melagingai pakartotinai Įrodinėjo Lietuvai 
savo draugingumą ir net sutartis pasirašė,

KAM užgrobė mažą, laisvai, pažangiai gyvenančią 
kultūringą Lietuvių šalį;

KAM įsiveržę į Lietuvą iš pirmos dienos ėmė nai
kinti Lietuvių tvarką, turtą, Įvedė terorą;

KAM išvogė Lietuvos turtą, auksą, valiutą, sunai
kino pasaulinę prekybą, įvędė «badą, skurdą,

KAM plėšė, vogė, vežėsi viską musų žmonių sunkiai 
sudėtą, per kelis metus sutriustą;

KAM pavedė svetimiems gaivalams ant Lietuvių 
sauvaliauti ir teisotus krašto gyventojus paniekinti;

KAM areštavo, kankino, žudė, trėmė Lietuvius, ku
rie niekuo niekam nėra prasikaltę?

Savo “draugingumą” ir “apsaugą” Lietuvai siūly
dami bolševikai-maskoliai atliko visas barbarų veidmai
nystes ir nusmerkė musų mažą tautą kančioms ir išnai
kinimui !
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TZAIP pranešimai sako, Maskva jau pripažino ir pada- 
rė sutartis su Lenkais, čekoslovakais ir Balkanų 

šalimis. Tai jau parodo kad „išsižada (jeigu tokiems 
veidmainiams galima tikėti) grūsti tų šalių žmonėms Į 
gerkles nereikalingą komunizmą, kad tik jos darytų ką 
nors išgelbėti Rusiją nuo ųazių pamušimo ir išsaugoti 
Stalino kruviną sostą. Už šiaudo ir už smilgos griebia
si Maskvos raudoni carukai;

Viso pasaulio rimtu žmonių troškimas, tačiau tėra 
vienas — kad KOMUNIZMAS IR TA KRUVINA SIS
TEMA KURIĄ MASKVOS CARAI PALAIKO BUTŲ 
IŠ PAT PAMATŲ IŠGRIAUTA. Jeigu kiti nepajiegs, 
ją išgriaus patys Rusijos žmonės. Bet turi būti išgriau
ta pašalinimui pasauliui nuolatinio pavojaus.

Hitlerizmas yra vienos šalies, vienos tautos reika
las ir suinteresuotos valstybės su juo lengvai apsidirbs 
be komunistų pagalbos. Komunistai — pati Maskva, 
pats Stalinas — tij< prisidėjo prie Hitlerio galybės padi- 

Tgu: jno sutartis ir leidžiant jam lais- 
» JĮ vai vieną po kitai Eur<5]5os šalis parblokšti.

Kada dabar, bėdoje esančios, viena, kita, trečia ir tt. 
tautos daro su Maskvos hipokritais sutartis, jos aiškiai 
ir atvirai išreikalauja tų raudonų budelių prižado neuž
kabinti jas daugiau. Nemanykit kad ta eilė šalių taip 
aklai eina Maskvą gelbėti, kaip musų komunistų spauda 
džiaugsmo apimta nukalba.

G

AR Lietuva galėtų susitarti su Sovietų Rusija prieš 
7 Hitlerį, prieš bendrąjį dabartinį priešą, kaip padarė 
Lenkai, Čekoslovakai ir kiti?

Šis klausimas yra atviras klausimas. Ir kitos tau
tos — arba jų vadai — nesusitarė savo šalyje būnant, 
bet jų vyriausybėms esant Londone. Tas lengva pada
ryti. Lietuvių tautos vyriausybei, jeigu ji susidarytų 
Amerikoje ar Kanadoje, taip pat tas galima butų pada
ryti. BET —

Bet PIRMIAUSIA, Maskvos budeliai turi prižadėti 
atlyginti Lietuvai visus nuostolius padarytus per metą 
čkupacijos; grąžinti iš Lietuvos išvogtą auksą ir kitą 
vertingą valiutą; atlyginti valstybei padarytus nuosto
lius; grąžinti suimtuosius ir varu ištremtus Lietuvius; 
atlyginti šeimoms už jų nužudytus, nukankintus duon
davius; išsižadėti “globoti” Lietuvą, ir pripažinti ją ly
giateise, savistove nepriklausoma valstybe, kokia buvo 
prieš Maskvos veidmainių sulaužymą pirmesnių su su
verene Ųietuvos valstybe pasirašytų sutarčių.

Priedui dar, gal mes pareikalautume kad pasikeistų 
ta dviveidiška, teroristinė Maskvos vyriausybė ir kad 
Rusijoje butų įsteigta žmonių, liaudies valia pastatyta 
demokratiška valdžia.

Atminkit, tai nebus musų vienų reikalavimas, o vi
sų didžiųjų valstybių, kurios nori matyti Europoje tai
ką ir ramybę. Juk butų nesąmonė sunaikinti kitus dik
tatorius, o palikti vieną mėšlo kūgį, Staliną Maskvoje.

Ar musų Lietuviški komunistai sutiks su šiais leng
vais ir sveikais reikalavimais?

Bet kur tau — pamatysit kaip sužviegs komunistų 
spauda šitas sąlygas paskaičius.

Mat, tiems musų tautos JUDOŠIAMS nerupi niekas 
daugiau kaip tik išlikimas Stalino kailio ir nepaliestos 
<fmatuškos” Rusijos....

Tuos veidmaiųius mes gerai žinome, nežiūrint ko
kiu kailiu jie dangstysis. Žino ir Amerikos valdžia.

vo tautą parduoti, savo sali 
pavesti svetimu vergijon.

Atitinka ir musų išgamoms 
čia Amerikoje, kurie ne savo 
tėvynei laimės trokšta, bet at
sidavę garbinimui ir gelbėjimui 
raudonų Maskvos kraugerių.

Kaip teisingai Vaičaitis nu- 
pranašavo kad “su neteisybė
mis musų tautą naikinti — nie
ko nebus” — ir du kartu tas 
pranašavimas išsipildė: anuo
met, kai dar carai Lietuvą val
dė, ir dabar, kuomet raudonie
ji kraugeriai ją pavergę buvo.

Tas išgama, atsidavęs sveti
miems, atitinka ir šių dienų iš
gamoms, kurie džiaugiasi kai 
jų brolius-seseris svetimi oku-

IŠLAISVINTOJAS
(ISTORINĖ APYSAKA)

Šis Nastutės priminimas Alpi pralink
smino; jis tuoj prisiminė tą pirmą šventę, 
kuomet ežere valtyje irstydamasis sutiko 
Varytę, kaip matė ją saloje prie laužo.... 
Dabar gi, ir jis bus drąsesnis, ir Varytė 
nesibaugins jo.... eis kartu paparčio žie
do j ieškoti....

Nastutė išsišnekėjo kad visos mergai
tės jau rengiasi tai šventei, ir Alpiui ne
reikėjo daug galvoti suprasti kad ir Vary
tė šventės laukia. Jam dabar rūpėjo tik 
ją sueiti pirm išjojant ir susitarti pasima
tyti saloje.

Pagaliau prie jų atėjo ir Varytė, ir 
jaunimo kalbos nukrypo i Rasos Šventę, į 
tą burtų naktį, Į vaišes ir rungtynes Tra
kų pilyje ir kitus linksmus dalykus.

Vakaras artėjo, Alpiui reikėjo apleis
ti Beržyne ir vykti į Trakus, kur jo laukė 
vaišės ir pagyrimai už jo narsius darbus 
karuose su priešais.

Šoko jis ant savo žirgo, ir atsisveiki
nant su varyte išgirdo iš jos švelnius žo
džius :

— Pasimatysim saloje....
— Saloje.... — pratarė jis jai vienai 

girdimu balsu.
Po Alpio išvykimo, seserys ko nesusi

griebė viena kitai už plaukų. Varytė pa
vydu apimta užsišoko:

— Ko tu taip smalsiai lendi prie jo? 
Jis ne tau....

— O kas man uždraus? Jis man pa
tinka. ... O gal ir aš jam patinku labiau 
negu tu....

Varytė papykus visai nuo Nastutės 
nuėjo.

PlNKLĖS

Cu daug turto iš kryžiuočių žemių — iš 
tų “auksu žibančiom boniom miestų” — 

gryžo Lietuviai, su daugybe nelaisvių, ku
riuos varėsi namon, nugalėję ir smarkiai 
atsikeršiję savo mirtiniems priešams.

Patyrę apie gryžtančius nugalėtojus 
visi jų laukė — nors ne visi sulaukė savų
jų, nes daugelis patys galvas paguldė kry
žiuočius kariaudami.

Namie likusieji laukė savųjų gryžtant 
su grobiu: su dovanomis, su naujais gerais 
ginklais, papuošalais, visokiomis brange-l 
nybėmis pareinant. Mergaitės laukė savo 
bernelių parnešant joms aukso žiedų ir šil
ko skarų.

Laukė ir Varytė savo mylimo berne
lio Alpio, — laukė jo ne su dovanomis par
jojant, bet parnešant jai savo širdį, ir ji 
jam savo širdį, meilės perpildytą, laikė ga
tavai atiduoti.

Laukė ir ilgėjosi — ir tas lūkestis bu
vo toks ilgas, toks didelis, nes jau praėjo 
metas ir antras kaip Alpis su Kęstučiu bu- 
vinėjo tolimose šalyse — ir Rusų žemėse, 
ir Teutonų pilyse, narsiai kovėsi, daug už
kariavo, ilgai užtruko, o ji negalėjo jo nei 
sueiti, nei pasidžiaugti juomi.

Neužmiršo to ir Varytės narsus bro
lis, Udrys, kuris kartu gryždamas kalbėjo 
Alpiui apie savo sesutę, pasakojo kaip ji 
bus linksma jį sutikti; Įkalbėjo kad jis ne
prajotų pro šalį, kad būtinai sustotų jų 
pilyje, su ja pasimatyti.

Tas Alpi dar labiau padrąsino Varytės 
ilgėtis ir geisti ją pamatyti, ir jis išpildė 
Udrio pageidavimą sustoti Beržyneje il
gesnėms vaišėms, Varytę palankyti.

Kęstutis visai nesipriešino jam tai pa
daryti, neragino jo gryžti tiesiog Į Tra
kus, taigi musų jaunikaitis buvo neapsa
komai linksmas nubtikiais kurie jo laukė.

Pargryžtančius savo kariautojus Ber- 
žynės gyventojai bėgo pasitikti toli nuo 
pilies, pamatę tolumoje kelią dulkstant. 
Liudnesniais liko tik tie kurie nesulaukė 
ar savo sūnelio, ar brolelio, ar bernužėlio, 
ar savo šeimos galvos-tėvo.

Kai iš didžiojo vieškelio pasukusius Į 
pilaitę UdrĮ su jo vyrais, pasitiko ir jiems 
nušokus nuo arklių, Į glėbį apkabino na
miškiai: Udrio tėvas, motina ir Varytė ap
spito jį, jaunajai Nastutei, kuri Į dvejetą 
metų suaugo ir pagrožėjo, liko pasveikinti 
Alpis, prie kurio Varytė, nors ir labai no
rėjo, nedryso prišokti.

Nastutė, drąsi ir kalbi mergaitė, link
smai šnekino sųgryžusi ir daug pasižymė
jusį kariautoją, iki pagaliau Udrys pastū
mėjo Varytę prie Alpio, kad ji daugiau 
laikytųsi prie to kurio ji taip geidė, ką jis 
gerai suprato.

Dvi išsiilgusios širdys sustojo viena 
priešais kitą, ir akim pervėrę žiurėjo, ma
žai ką kalbėdami, bet daug vienas kitam 

(pasakyti norėdami, nors prie kitų žmonių 
negalėjo savo jausmų išreikšti.

Rumbienė su tarnėmis skubiai ruošė 
pargryžusiems kariautojams valgi, senis 
Rumbys surado midaus, kuriuo, pats užsi
gerdamas, vaišino, siūlė savo vyrams ger
ti.

Varytė ir Nastutė pagaliau kartu su 
motina ėmė rūpintis sugryžusių karių ir 
svečio vaišinimu, ragino valgyti, ir gėrė
josi savo broliu ir Alpiu, kurie vienas ir 
kitas apsakinėjo savo patyrimus ilguose 
žygiuose tarp kryžiuočių.

— Valgykit, mano dobilėliai, stiprin- 
kites.... Po tokiai kelionei išvargę, išal
kę! — vis ragino Rumbienė vyrus valgy
ti, kai jie jau buvo prisivalgę ir tik norėjo 
kiek atsikvėpti.

Pasistiprinus, Udrys vedėsi Alpi ap- 
rodyt jam plačiau visą savo pilaitę, ir gre
ta jų, daug kalbėdama, ėjo Nastutė. Va
rytė liko padėti motinai .liuobtis.

— Ar žinot kad už poras savaičių jau 
vėl bus Rasos šventė? Vėl visi rinksis į 
salą laužo deginti, paparčio žiedo jieško- 
ti.... — priminė Nastutė, kuriai rūpėjo 
ta ateinanti pramoga.

‘Tom, Dick or Harry
Clevelandiečiams taip pati 

filmą “Tom, Dick, or Harrj 
su Ginger Rogers vadovau. 
moję rolėje, kad Hippodro 
Theatre palieka tą veikalą 
dyti dar vienai savaitei d 
giau. Kurie negalėjot ma! 
pereitą savaitę, ateikit da 

s ir pasigerėkit smagiu ju 
ir Įdomumu kokį ta filmą 

! daro. ’
Clevelando kritikai sako . 

I šią komediją kaipo apie vi 
I puikiausių šios vasaros. D 
I kas eina apie vieną panelę 
1 lefonistę, kuri susižieduoja 
i trimis vaikinais apsivedii 
I ir tuomi sukelia daug juok

i ZALAR’S Accordioi
5256 Superior Ave.
Telef. HEnderson 9494

I Didžiausiai pasirinkimas geru 
Naujo ir Naudotų.

I Kiekvienas yra tikras bargenas 
i Mama ilgeani išsimokčjimui

AKORDIONŲ JCAISYMAS.
■ Sutaisom ir nustatom balsus 
I visokių įdirbimų Akordionų.

¥ * *

Prieš Įvykstant laukiamai šventei, Al
piui dar prisiėjo su Kęstučiu nuvykti į 
Vilnių.

Trakuose atvyko Algirdo pasiuntinis 
su prašymu kad Kęstutis tuojau vyktų į 
Vilnių apkalbėti apie dalykus kokie pradė
jo reikštis ir darėsi pavojingi, abiem ku
nigaikščiams taip dažnai nesant namie. 
Algirdas būtinai tuojau norėjo apkalbėti 
su Kęstučiu tai kas jam pradėjo paaiškė
ti, kaip jiedu paprastai svarbiuose reika
luose bendrai tardavosi.

Kęstučiui apsilikus Vilniuje keletui 
dienų, Alpis turėjo daug laisvo laiko po 
Vilnių apsidairinėti, pažinti miestą ir pa
skiras jo dalis, kur paskirstytai gyveno 
Įvairių luomų ir tikybinių pasidalinimų 
Lietuviai ir kitataučiai.

Eidamas turtingų miesto gyventojų 
dalimi, pamatė jis gatvėje nualpstant se
nuką, kuri pribėgęs prikėlė, atgaivino ir 
klausė kuo galėtų jam patarnauti.

— Parvesk, vaikeli, mane į mano na
mus.... — prašė senukas, silpnai kalbė
damas. — Aš gyvenu šioje pat gatvėje, ten 
prie užsisukimo.... |

— Mielai pasitarnausiu. Eiva.... — 
prilaikydamas nepažystamą senuką Alpis 
vedė jo nurodyta kryptimi.

Daėjus gatvės užsisukimą, priėjo jie 
puošnų dvarą-namą, kuris stovėjo sodne | 
tarp medžių ir išrodė didikų rūmais. Se- 1 
nukas pasakė:

— Čia, vaikeli, čia; sukim Į sodną.... ■
Pavedęs taku artyn rūmų prieangio, į 

Alpis manė paleisti senį eiti vieną, nes jis 1 
jau buvo stipresnis, ir pats žygiuoti sau ■ 
atgal, bet iš vidaus tuo tarpu išbėgo jau- : 
na mergina, šviesiaplaukė, graži ir puošni, ‘ 
kuri puldamasi prie senuko kalbėjo:

— Tėveli, tu ir vėl apalpai.... Sa- : 
kiau neiti vienam i gatvę, toliau nuo na
mų.... — Viena ranka apkabino senuką 
per pažastį, o antra ranka ji staiga sugrie
bė už rankos jį parlydėjusį nepažystamą I 
vyrą, tardama: — Gerasis prieteliau, ne- | 
prasišalink iki mudvi su motina nepadė- 
kosim tau už musų tėveliui suteiktą pa
galbą. Prašau Į vidų....

— Prašom, vaikeli, užeik.... — pra
bilo ir senukas.

Alpis, tokiu gražiu balsu užkalbintas, I 
malonios, prakilnios aukštakilmės mergai
tės, nesipriešino: pagelbėjo jai laiptais už-1 
vesti seną jos tėvą Į vidų, o angoje juos 
pasitiko antra moteriška, dar jaunoka ir ' 
taip pat graži ir maloni.

z (Bus daugiau) , j Į1
i • -L—.—.-s-1.-MSB

(Prano Vaičaičio eilės)
Lietuvis — išgama, kūną pardavęs 
Maskoliams, o dūšią piktiesiems velniams, 
Sėdėjo degtinės gerai išragavęs 
Ir mislijo kilpas statyt Lietuviams.
O kilpos dar naujos, visai negirdėtos: 
Kad kožnas Lietuvis maskolium pastot 
Per tris arba du metu kokiu turėtų, 
Lietuviškų knygų net melstis, nešiot 
Kad nieks negalėtų....

Ii- šnapso stiklinę 
Pastatęs jis prašos pagalbos velnių, 
Su galva linguodams, daužydams krutinę 
Nor daug' išnaikint katalikų tikrų....

Bet phieangoj koks čia bildėsis pasklido? 
Žandarai ką įvertė ten per duris?
Štai išgama jauną vaikiną išvydo — 
Abu prieš viens kitą pastatė akis. 
“Gerai tau, patrakėli”, išgama tarė: 
“Po Rusų valdžia tau gyvent negerai? 
“Už tai surakintą čia tave atvarė — 
“Sibire bebudams gyvensi ramiai.” 
Kaip paukštis pagautas drebėdams vaikinas:

“Aš jokiu patrakėliu, pone, nesu, 
‘‘Bet kožno teisingo juk širdį žavina 
“Vargai ir nelaimės viengenčių savų. 
“Kur nori ten gali mane nuvaryti, 
“Aš suimtas vergas, bet tarsiu ir tą, 
“Kad su neteisybėms mus tautą naikinti 
“Ir dovyt mus šalį, kuri mums miela, 
“Tai nieko nebus, ar ne mano teisybė? 
“Naikinat tikėjimą, lygiai spaudos j 
“Nęi knygų, nedpodat, atėmę liuosybę 
“Mus vejat iš tėviškės mus prigimtuos. 
“Išdraskėt mus gimtinį kraštą kaip vagys 
“Ir varginat mus, kaip turting’s siratas... . 
“Palauki, ir tave juk Dievas paragįs — 
“Už darbus tau pragaro kraštą surds. 
“Kankinki mus, išgama, bauski ii' spauski, 
“Kankinki kiek nori, nors kataliku 
“Ir pats pirma buvęs, dabar gi sau snauski, 
“Prakeiktas, bevydamas mus po karu”....

“Eik lauk!” čion išgama smarkiai suriko, 
žandarai vaikiną išstūmė tuoj lauk, 
O išgama vėl vienų viens pasiliko, 
Sau vienas daug keikė, šimpavosi daug. 
Kaip rodos įkąstas piktosios gyvatės 
Nerimdamas vaikščioja greitai grindims, 
Kaip rodosi pamietį kokį pametęs 
Sustoja ir kalba ir griežia dantims.

“Kokia čia atmaina dar atsitiko?” 
Durnojo ištolo stovėdams žmogus: 
“Ir taip daug suėdė žmonių katalikų, 
“Tai kam,gi dar šaukia perkūnus, kipšus?” 
Kaip rodos pašėlęs, tas perkrikštas piktas 
Bėgioja po kambarį, kalba viens greit, 
Medėjų kaip apnyktas meškinas diktas 
Neduoda medėjams ištolo prieit. 
Taip išgama, apimtas sąžinės jausmo, 
Drebėdamas stūmė graužimą širdies, 
Bet pasišventimas vaikino tą skausmą 
Atgydė ir vėlei jis lenda išties.

“Prakeiktas!” jam taręs doringas vaikinas 
Sujudino sąžinę vienu žodžiu, 
Ir, kaip prasikaltęs, tuoj šis nusiminęs 
Pašoko kaip meškins pašautas šuviu., 
Atsiminė dieną kada dar jis buvo 
Lietuvninku tokiu kaip žmonės visi, 
Paskui, kaip maskolių tarnystei! pakliuvo, 
Paskui, kaip jį popai apspito girti.
Kaip mesti prikalbino katalikystę 
Ir priimt pravoslaviją šunišką jų, 
Kaip jis atsisakė viengenčių brolystės, 
Kaip stojos burliokų, meškorių draugu. 
O šito vaikino dar butą jo draugo 
Senovės; pažino jį išgama tuoj, 
Drauge abu žaidė, drauge abu augo, 
Dabar gi jį vargšą įkando kaip šuo.

■ “Judošium pastojau kad urėdą gauti 
“Ir varginau žmones del savo naudos, 
“Turėjau tikėjimu dar, mainikauti, 

x “O Gudas dar sako, aš turįs doros!
“Viengenčiai kaip šuns kokio šalinas, bijos, 
“Maskoliai tik juokiasi — mat ką turi!
“Esmi tarp visų kaip paniekints galvijas.... 
“O, kad pasikartų judošiai visi!
“ 'Prakeiktas esi!’ man pasakė vaikinas, 
“Teisybė gryna, aš prakeiktas esu, 
“Aš pardaviau tą kuo kiekvienas dabinas, 
“Dabar gi prakeiktas nuo brolių visų. 
“Ir tu, motinėle, augintoja brangi, 
“Kam taip rūpestingai, gražiai auginai, 
“Kam nemetei mane Į upę kur bangią? 
“Kam Ruskio bjaurėtis neišmokinai?”

Ir vaikščiojo ilgai ir ilgai durnojo, 
O sąžinę graužė, kaip kūną džiova, 
Paskui jau nutilo, tik tankiai vaitojo: 
Tarp mįslių ir sąžinės baigės kova.

I

Džiaugsmingai sdulutė ant lauko pražydo 
Ir skubinos žmonės prie lauko darbų, 
Bet štai.... o baisybė.... judošių išvydo: 
Mat, jis pasikorė ant šoblės diržų!

SPINET PIANO
fife SPINET PIANO tik per
są atgal, kai naupjas, geros 
bs, paikus balsas, parsiduos už

likusį balansu. Lengvas iš- 
sktiimas. Kreipkitės tuojau 
ji wit tikro bargeno. (36)

į M. 0. Mattlen
į 2027 Euclid Avenue
I Atdara vakarais.

MOTAS
ta

j Ra toks geras kaip 
j to žmogus kuris jį 
Į įduoda.

ciu■

\

tri

ga 
nu 
ir

ne 
nu 
as

G
SUH

^22

•AMERIKOJE vėl pradeda plisti prohibicijonistų 
judėjimas. Jie dabar, kaip ir ano didžiojo karo laiko
tarpiu, kelia reikalavimus įvesti uždraudimą degtinės 
per karo laikotarpį, ta pačia priekabe kaip pirmiau bu
vo išradę: buk tai kenkia šalies ginklavimo darbams ir 
jauniems kareiviams. Bet valdžia gauna iš degtines 
biznio virš $750,000,000 metinių taksų. Iš kur prohibici- 
ninkai sukeltų tuos pinigus?

•SIDABRINIAI ir auksiniai pinigai daromi karbuo- 
tais kraštais, apsaugojimui kad tam tikri žmonės nenu- 
drožtų jų kraštų, pinigo sumažinimui, o pinigą vėl ne
leistų į apivartą už pilną jo vertę.

W0 SALES
Avenue 

'tJĮĮSmith, Mgr.
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Miestas vėl Baigia 
Pinigus

Miesto valdyba skelbia kad 
apie Gruodžio 1 d. ji išbaigs 
visus savo pinigus ir truks 
dar virš pusė milijono dolarių. 
Rūpinasi kaip tas deficitas bus 
galima apeiti, iš kur gaus 
kurną padengti.

trU-

•MAYORAS BLYTHIN 
ko, miestoz ligoninė turi 
parengta taip kad galėtų 
tarnauto atsitikime karo arba 
ištikus epidemijai

.. ku. Tam tikslui 
sišaukė j federalę 
skirtų $2,000,000 
ninės padidinimui, 
atsitikime prasidėtų atakai ant 
rytinių miestų ir iš ten žmo
nės bėgtų, Clevelandas turi tu
rėti galimybes nukentėj tįsiems 
patarnauti.

• GOODYEAR Gumų dirbtu
vės darbininkai, iš Akrono, tu-

I rėjo savo metinį pikniką Euc
lid Beach Parke Liepos 28 d. 
Atsilankė apie 80,000 asmenų, 
darbininkai su savo šeimomis. 
Akrone niekur nėra tokios vie- 

\ tos kad galėtų tokiam skaičiui 
L žmonių vienu laiku patarnauti.

Dalyvavo šimtai ir Lietuvių, 
darbininkai ir jų šeimos.

• DUONOS kaina Ohio val
stijoje sakoma pabrangs po 2c 
ant bakanėlio sveriančio svarą 
ir ketvirtį. Duonos reikmenys 
sako jau pabrangę kelių pasta
rų mėnesių bėgiu.

sa- 
buti 
pa-

dideliu sai- 
mayoras at- 
valdžią kad 
miesto li'go- 

Jeigu karo

HIPPODROME
‘Tom, Dick or Harry’

• Clevelandiečiams 
filmą “Tom, Diek, 
su Ginger Rogers 
moję rolėje, kad 
Theatre palieka tą 
dyti dar vienai savaitei dau
giau. Kurie negalėjot matyti 
pereitą savaitę, ateikit dabar 
ir pasigerėkit smagiu juoku 
ir Įdomumu koki ta filmą su
daro.

Clevelando kritikai sako apie 
šią komediją kaipo apie vieną 
puikiausių šios vasaros. Daly
kas eina apie vieną panelę te
lefonistę, kuri susižieduoja su 
trimis vaikinais apsivedimui 
ir tuomi sukelia daug juoko.

taip patiko 
or Harry”, 
vadovauja- 

Hippodrome 
veikalą ro-

ZALAR’S Accordions
5256 Superior Ave.
Telef. HEnderson 9194 

Didžiausias’ pasirinkimas gerų 
Naujų ir Naudotų. 

Kiekvienas yra tikras bargenas. 
Duodama ilgeam išsimokėjimui. 

AKORDIONŲ TAISYMAS. 
Sutaisom ir nustatom balsus 
vjsokių išdirbinių Akordionų.

SPINET PIANO
Puikus SPINET PIANO tik per
imtas atgal, kai naupjas, geros 
rūšies, puikus balsas, parsiduos už 
mažą likusį balansą. Lengvas iš- 
simokėjimas. Kreipkitės tuojau 
jei norit tikro bargeno. (36)

2027 Euclid Avenue
Atdara vakarais.

NAUDOTAS
KARAS

yra toks geras kaip 
tas žmogus kuris jį 
parduoda.

AUTO SALES
6115 Superior Avenue 

Phil Smith, Mgr.

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

7.95

Visokių Stilių, 
ro ir Dvigubo 
auksuotais ar

rėmais. Nėra
Bifocals Pilnai
mais arba Kauliniais.
Nėra brangesnių

Milton Optical Co.
2063 EAST 4TH STREET

Frederick Building. (32)
Clevelando žemiausios kainos

Išdirbėjai.

Cleveland Public Library ati
daro savo naują skyrių antra
šu 6405 Superior avenue, kuris 
vadinsis Norwood Branch, o 
iki šiol buvęs St. Clair avenue 
Branch prie E. 55 st. 
mas.

Nod wood knygyno 
mas įvyks antradienį, 
čio 5, o atidarymo iškilmės ir 
programas įvyks 5312 Superior 
avė. salėje tą patį vakarą nuo 

Atidarymo programe 
ir Lietuviai su daino-

uždaro-

atidary- 
Rugpju-

8 vai. 
dalyvaus 
mis.

Šiame 
naujama 
tinęs grupės, jų tarpe ir Lie
tuviai. šiame knygyno sky
riuje bus gaunama Lietuviškų 
knygų pasiskaityti, arba gali
ma bus užsakyti kurių čia ne
bus, jos bus pristatytos iš cen- 
tralinio knygyno.

šio skyriaus knygyno vedė
ju paskirtas Frank T. Soha- 
dolnik, kuris bus pirmutinis 
vyras knygyno vedėjas mieste. 
Iki šiol knygynų vedėjos buvo 
moterys.

Norwood knygyno skyrius 
atidaromas greta Wilkelio ra
kandų parduotuvės.

knygyne bus aptar- 
knygomis šešios tau-

Daugeliui Amerikos Lietuvių 
rūpinasi susisiekti su savo gi
minėmis Lietuvoje, pasiųsti pa
galbą ar senų rūbų. Kiek žino
ma, tuo tarpu nei pinigų nei rū
bų siųsti negalima. Jeigu karas 
labiau įsitemps tarp Amerikos 
ir Vokietijos tai iki karo pabai
gos nieko nebus galima siųsti.

Laiškus į Lietuvą rašykit se
nais adresais, nes mažas nuos
tolis jei laiškas nenueis. Laiš
kai dar priimami, nes Amerika 
su Vokietija oficialiai nekariau
ja ir pašto santikiai nenutrau
kti. Tiesa, laiškai eina labai lė
tai, nes i Europą per Portugali
ją nueina tik retas laivas.

Lietuvoje, be abejo, viskas pa
liko bolševikų suardyta, sunai
kinta, taigi ir pašto veikimas 
iki susitvarkys negali veikti. 
Laiškai iš ten dar neateina po 
bolševikų išmušimo iš Lietuvos. 
Gal dabar, kai atvyks vienas- 
kitas laivas iš Portugalijos, at
eis kokių laiškų.

Lengva Turėti Vėsumą 
ir Patogumą — Štai 

Ta Paslaptis'

AKRON, OHIO
Visokios Žinutes

Dar Reikės 30,000 
Darbininku

Clevelando dirbtuvėse didė
jant darbams, sakoma iki Ko
vo mėn. 1942 metų dar bus rei
kalinga bent 30,000 darbininkų 
daugiau.
Clevelando Komercijos Rūmai, j

Prie tų 30,000 darbininkų į 
dirbtuves, dar pasidarys apie | 
20,000 darbų transportacijoje, 
aptarnavime ir gretimose in
dustrijose.

Clevelando srityje šiuo lai
ku yra tik 17,000 asmenų ne
turinčių darbo.

Šie nedirbantieji yra vyrai 
ir moterys kurie negali dirbti 
bent kokį darbą, ir Į metus su
ėję vaikinai ir merginos.

Turint galimybes įsigyti visokias 
namu vėdinimo priemones, nevarg- 
kit bėdavedami kad oras karštas.

Yra visokių prietaisų padidini
mui jūsų vasarinio patogumo, pra
dedant nuo mažos kainos, nuo stali
nio modelio elektriško feno iki di-

Šias žinias skelbia

Langinis Oro Fenas 
kabinetinio kambarių vėdinto-

•CLEVELANDO srityje pa
didėjo vaikų paralyžius. Lie
pos mėnesį susirgo 20, o visą 
pirmą pusmetį susirgo 
pos mėnesį trys mirė 
ralyžiaus.

• REPUBLIC plieno 
ponija gavo valdžios užsakymą 
už $5,423,000 šarvuoto plieno 
plotvių karo reikalams.

Penkios kitos Clevelando iš- 
dirbystės gavo užsakymus pa
daryti šiaip įvairių reikmenų 
kariuomenei ir karo reikalams 
už bendrą sumą $677,000.

24. Lie- 
nuo pa-

kompa-

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesnė”

581 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

PYTHIAS

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.

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

6824 Superior Ave..
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

ENd. 5025

delio 
jo, kuris filtruoja, vėsina ir cirku
liuoja orą.

Didesnis ir patogesnis negu stali
nis elektriškas fenas yra tai prie 
lango pastatomas fanas, kurio plo
tis apima nepilnai 30 colių, ir yra 
gana stiprus išjudinti orą iš visų 
Rambų bent kurio vidutinio didumo 
buto. Jis pastatomas 
lango ir vėdina nuolat 
karštą orą, o iš lauko 
vėsų orą.

Jeigu attiko įtaisyti 
feną, antro

prie atviro 
išvarydamas 
įtraukdamas

vehtiliavimo 
aukšto karšti kamba

riai bus vėsus ir nekliudys geram 
naktiniam pasilsiui.
ba tuo pačiu budu kaip prie lango 
pastatomas fenas
karštą orą laukan, ir kuomet attikę 
nebus karšto oro tada ir kambariuo
se bus vėsiau.

Jeigu jūsų namas randasi tokioje

Šis fenas dir-

kuris ištraukia

Kambarių Vėdintojas
vietoje kur galėtų į namus patekti 
dulkės, suodžiai, nešvarumas, tuo
met naudokit kitą prietaisą, langinį 
ventiliatorių, kuris įtrauks išvalytą 
tyrą orą ir jį cirkuliuos viduje. Šie

rių vėdinimui, labai tinkami namuo
se kur yra ligonis, kūdikis, senas 
asmuo, arba nosių užgulimu ar 
suliu sergantis.

Virtuvės ventiliavimo fenas 
bai bus naudingas šeimininkei, 
jis prašalina iš virtuves karštus 
rus ir kvapsnius. Betgi, karštis 
bus toks didelis klausimas jeigu ji 
atliks valgių gaminimą vėsiu budu, 
elektrišku pečium arba roasteriu.

du- j

la
nes 
ga
nė-

Skrybėlės $1.95 ir aukšiau 
Suknios nuo $2.95 aukšč.

ELSIE SHOPPE
8102 Hough Avenue

Vėliausių Stylių 
Suknios, Skrybėlės 
Vidaus Suknios, žiurstai

Berkshire Hose
Taipgi Nylons. (36)

Skani Lietuviška DuonaNEW DEAL
Cor. Superior and E. 43 St.

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

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

Visada prašykit NEW DEAL 
Duonos.

Liepos 26 d. apsivedė p-lė 
Biruta Berta Jankauskaitė, Fe
likso ir Onos Jankauskų duk
tė; vyrą gavo kitatautį, šliu- 
bą ėmė St. Mary’s bažnyčioje. 
Svečių vestuvėse buvo daug ir 
jaunavedžius apdovanojo gau
siomis dovanomis. Vestuvių 
pokilis įvyko Raymond salėje.

Susirgo p. Pulkienė, jai mie
sto ligoninėje buvo padaryta 
operacija.

Susirgo p. Kuprienė, ilgame
tė Dirvos skaitytoja, 
namie. Abiem joms 
greitai pasveikti.

P-lė Adelė Rokas su 
mis praleido atostogas Cedar 
Point, Ohio.

Kareivis Stasys Janickas iš 
kariuomenės atostogas pralei
do pas savo tėvus Akrone. Jis 
apleido Akroną Liepos 28 d. 
Už gerą šaudymą jis atsižy
mėjo, kariuomenės vyriausybė 
apdovanojo ji medaliu.

Taip pat iš kariuomenės 
vo atostogoms parvažiavęs 
reivis Stasys Liskauskas, 
Andriuškevičiaus posūnis.

Akrono Goodrich kompanija 
operuos naujai statomą val
džios dirbtuvę, 35 milijonų do- 
larių vertės, prie Texarcana, 
Texas. Dirbtuvė pradedama 
statyti šiomis dienomis.

Susirgo Jono Rudžio žmona, 
gydosi Peoples ligoninėje. Ji 
yra žinomo Antano Rudžio po
sūnio žmona. Kalnas.

Gydosi 
linkime

draugė-

bu
ka
is.

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

Laing Exterminating 
Company

7700 Carnegie Ave.
CLEVELAND, OHIO 

ENdicott 3233

Telefonas: ENdicott 1378

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)

Deal 
with 
E C K

Fleet-Wing Station
1463 E. 71st ir Dellenbaugh 

EARL DECK 
Independent Dealer

Golden Motor Gas — Motor 
Ethyl Motor Gas 

Tires and Accessories

Oil

DIDELĖ LIETUVIŠKAVAISTINE
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 ir kitokių.

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtbmac 6899

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
Klieįus _ _ Gasolinas

Perkraustom iš visur į visur

Jei reikia auto tires taisyti 
matykit mane. Taipgi geras 
gasolinas ii’ 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.ir į

1707
Cleveland.

Crawford Road
Telef. CEdar 4352

GERA MĖSINĖ
Užlaikom geriausią mėsą ir gro- 
serius, musų krautuvė atdara va
karais ir sekmadieniais, 
dam viską

Parduo- 
pirmos rūšies. (40)

Dan

$105

Tasty Food
Shoppe
Hough Avenue

THE QUINN STUDIO
7808 Wade Park Ave.

PHOTOGRAPHERS
VAIKAI MUSŲ SPECIALYBĖ

Darom fotografijos asmens įrody
mui ir pilietybės aplikacijoms bei 

pasportams.
Kodak 2c Prints

Trys 5x7 padidinimai už 25c.

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

McKENNEY’S 
Restaurant

CEdar 9507 

1734 Crawford Road

TROY’S TAILORING 
and Dry Cleaning Co.

i 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.

NEW CARNEGIE
SLIP COVER STORE

Gyvuoja virš 12 metų.

CARNEGIE SLIP COVERS
7823 Carnegie Avenue K

Pasiuvami gerai, išrodo kaip ap
dirbti. Virš 1000 pavyzdžių pa
sirinkimui. Žemiausios kainos

Clevelande.
Atitaisojn Sėdynes ir Springsus.
Atdara vakarais. HEnd. 1180

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, vi7 
sa dėžė ir 28 caps. (31)

REMY DRUG CO.
7408 Wade Park Avg.

Kampas Addison, Cleveland, O.

PERMANENTS 
’ H.95 IKI s5.00

Mašina arba be Mašinos

CREME CURL i $O Cfl 
$7.50 vertės už *

Pfeifer’s Beauty Salon 
Barber Shop 

7028 Superior Ave. 
HEnderson 9824 (33)

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Co.
dieną ir naktį patarnavimas. 

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

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

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

Atdara nuo 7 ryto iki 9 vakare.

Jus galit pasidaryti savo
namų ruošos darbą daug
lengvesniu su karštu
vandeniu iš po apačios
kūrenamo

AUTOMATIŠKO GASINO
VANDENS ŠILDYTOJO

Vidutiniai nuo šeimos kaštuoja 
žemomis East Ohio kainomis, tik 

3 iki 4 centų vertės gaso Į dieną.

THE EAST OHIO GAS CO

—

šakio. %,70b

*Pasekmės visoje valstijoje tyrimų 
per Ross Federal Research, Ine.

KARŲ SAVININKAI SAKO: 
,)AL’GIAU MYLIŲ IŠ GALIONO 
REIŠKIA DAUGIAU GALIONŲ 

ŠALIES GYNIMUI

Imas 
’ Pasirinkimas

myliu daugume 
—tyrimai* tarp Ohio 

karų savininkų 
parodo!
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Kiekvienas miestas ir 
nuo tos dienos per- 

savo vietines trafiko 
ir panaikins tas ku-
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Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.op- 

re- 
and 
nu- 
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galėtų 
kurie 

upe iš 
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behind 
safety.

Lithuanian Republic 
ultimate victory of

Democracy’s first 
and Nazi Germany.

DIRVA (IHtLITHUANIAN •’

Arrow indicates Gen. George C, 
Marshall, army chief of staff, as he 
appeared before senate military af
fairs committee asking congress to 
authorize a draft army of unlimited 
size. He spoke of the “grave na
tional peril.”

kuri yra 
Užsimo- 

pas bro- 
Apsilan- 
ir kito-

Gcorge Rogers Clark 
monument near 
Route 40 west of 

Springfield

Streikai valdžios sta 
urnose arsenaluose. Viei 
po kitam pasikartoja sti 
kai valdžios statomuose i

Norėdami 
eikit i 
paukštieną, ka\; .

produktus. St 
Wisconsin sūrių 

negu kurie kiti.

Canada is supplying the 
with about $3,000,000 worth 
dium each year.

the retreat from Mons in 
British regiment,

se 
davime
siu

1283 East 741h Street 
Ant. Leimonas, Savininkas 

HEnderson 7822

Cuyahoga Demokratų parti-Į Republikonai taipgi rupina- 
jos pirmininkas Ray T. Miller, si rinkimais. Dabartinis skir- 
„ ’" I su Teisėju tas mayoras, Blythin, kuris už-

geros rūšies mėsos at
mušti mėsine. Parduodam 

>°!a ir dėžė- 
ai par- 

geriau- 
(33)

■i
t

Naujoje Vietoje 
KAZAKEVIČIAI 

perkėlė savo Aludę Į naują 
patogesnę vietą 

6607 WADE PARK AVE.

A. NUNN
r ?e Rd. FA
Superior GA.

I take this opportunity to em
phasize the conviction of the Lith
uanian people that restoration of 
Lithuanian’s indepedence will find 
warm support among all 
nations of the Old 
the New World and 
will merit continued 
pathy and support.

P. ŽADEIKIS,
Minister of Lithuania

people that restoration
will 

civilized
as well as of 
that Lithuania 

American sym- Turiu didžiausi rinkinį Clevelande 
visokių gydančių žolių importuotą 
iš Europos. (36)
Receptus išpildo patyrę vaistinio-

HEROLD DRUGS
6045 Broadway v

kai. Greitas patarnavimas. 
Telef. Diamond 9GG0

nriim. - 1248 E. 79 St. ® J. Pečiulis. Sav. |

į CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4186—Atdara vakarais (’>820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND.
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galutinai susitarė 
Frank J. Lausche del jo kan
didatūros Į miesto mayorus šio 
rudens rinkimams. Demokra
tai tokiu budu gauna stiprų 
kandidatą, kuris turi gerą var
dą miesto gyvenime ir gerbia
mas savo partijoje.

Tautinės Demokratų parti
jos grupės vienbalsiai stoja už 
Lausche kandidatūrą.

Per kelis pastarus rinkimus 
Demokratai Clevelande negalė
jo pasirodyti savo jiega, nes 
buvo susiskaldę ir per eilę me
tų Republikonai miestą valdė.

Dabar matyt dirbs nuosaikiai 
ir vieningai.

Teisėjas Lausche, kuris yra 
kilęs iš Jugo-Slavų, darbuojasi 
bendrai su tautinėmis grupė
mis, ir Liepos 29 d. priimda
mas nominacijas iš savo parti
jos pareiškė kad turi tikslą pa
daryti Clevelandą žymiu mies
tu, o kadangi čia yra daug at
eivių kilmės piliečių, sako rei
kalinga ateivius jungti į vieną 
grupę didesnei naudai šio mie
sto ir šalies.

Nominacijų balsavimai bus 
kitą mėnesi, o galutini rinkimai 
Lapkričio mėnesį.

ėmė Burtono vielą, kuomet tas 
išvažiavo į Senatą Washingto
ne, tariasi su savo partijos va
dais apie savo kandidatūrą.

Blythin kandidatuos regu- 
liariams rinkimams ir jau ga
lim būti tikri kad Mayoras Ed
ward Blythin ir Common Pleas 
Teisėjas Frank J. Lausche bus 
kandidatais vienas prieš kitą. 
Kuris laimės patirsim Lapkri
čio 4 naktį.

ELENA BARMESS
Elena Barmienė, po tėvais 

Vaišvilaitė, 48 m. amžiaus, mi
rė Liepos 29 d. Pašarvota Del
la Jakubs laidotuvių namuose. 
Pamaldos Įvyks Šv. Jurgio baž
nyčioje, Rugp. 1, 9 vai. ryto, 
laidojama Kalvarijos kapinėse.

Liko vyras, trys seserys ir 
4 broliai.

AUTOMOBILISTŲ 
ŽINIAI

New Yorkers who must stay up 
all night — some 400,000-odd people 
including charwomen, police ser
geants, bakers, tugboat crews, tired 
cabbies, etc. — tune to station WN- 
EW to hear the Milkmans Matinee.

■ ----- 1, it fills the
lonely hours between 2 a.m. and 7 
with an endless stream of request 
recordings.

Conductor of the program is Stan 
Shaw, “your very good friend the 
Milkman?’ He and his assistant 
receive 100 to 25G requests nightly 
by phone and telegram. They fill 
them from a library of 10,000 re
cords, and play an average of 80 
in their five hours on the air.

Shaw is proudest of his three 
public services: for farmers and 
fishermen he intones weather and 
market reports; for the police he 
reads descriptions of missing per
sons, which have helped locate 17 
so far. or sleepless patients in one 
New York hospital his soothing 
records have cut down opiates. Sim
ilar programs have sprung up in

S. cities.

entered as Second-Class 
wr Gth. 1915, at the Clev 

under the Act of Mr
In light of the recent develop-, gave the Lithuanians a real oppor- 

ments abroad and the news that a, tunity to get rid of the complete- 
pro Nazi puppet government has j ’ 
been set un in Lithuania, the LITH
UANIAN ’ NATIONAL RELIEF 
FUND is especially anxious to cor
rect the possible misconception that 
Lithuania really desires Hitlerism 
or that Americans of Lithuanian 
extraction approve of any impend
ing Hitler-Lithuania pact.

One of the most essential phases 
of our campaign now becomes the 
task of rallying all Americans of 
Lithuanian origin foursquare behind 
the foreign policy of the United 
States government. There has been 
some rejoicing that the communist 
aggressors who brought so much 
suffering to Lithuania have been 
driven from that country, .but a 
more sober analysis of the situa
tion reveals Lithuania now con
fronted with a new invader, another 
aggression and the terror of becom
ing a battle ground of two cruel 
dictators.

We firmly believe that the res
toration of the 
depends on the 
Democracy and 
enemy is Hitler 
It must be made clear to all Ameri
cans of Lithuanian extraction that 
their first allegiance is to the Unit
ed States and its position on foreign 
affairs. I~ , ~.
in Washington has been advised 
this program.

The following statement was 
sued by the Lithuanian Minister 
Washington, which is expressive 
the background of the Lithuanian 
situation.

ly discredited nonsensical commun- 
nistic experiments and despised So
viet regime based on artificially 
fanned class war and terror. The 
will of the Lithuanian people re
mains unchanged: the Lithuanian 
nation insists on its*unalienable right 
to complete sovereignty and inde
pendence and is determined to fight 
for and defend those sacred rights 
with all means at their disposal no 
matter who the new invader may 
be and regardless of administrative 
qualifications of a new puppet re
gime most likely to be set up by 
him. Lithuania free from foreign 
troops, assured of democratic liber
ties for the people with indepen
dence restored and territorial in
tegrity guaranteed in the hope of 
all Lithuanian patriots everywhere.

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

...... .v~ . Government and the Lithuanian
The Department of State I people.
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DARBAIR DARBININKŲ ŽIN1Alumino Surinko apie 
88,000 Svarų

Clevelande pravestas alumi
no vajus Liepos 26 dieną davė 
šalies ginklavimo reikalams 
tą dieną 87,783 svarus alumi
no. Bet tai dar ne viskas, nes 
tą dieną ne visi galėjo atiduo
ti kurie ir turėjo. Dar mano
ma susidarys bent 30,000 svarų 
iš tų kurie pristatys į ugnia
gesių stotis ir kitas paskirtas 
vietas.

Gelžkeliečiai Grasi 
Streikavimu

Chicago. — Geležini 
kompanijos atmetė ge 
liti tarnautojų unijų n 

; lavimą pakelti algas, 
reikalavimas sudaro $ 
000,000 daugiau kaštų 
tuose.

Geižkelių darbininkų 
ju vadai nusprendė "1 
gelžkeliečių tarpe bak 
mą streikuoti delei jų 
kalartmų atmetimo.

Gelžkeliečiai turi 1,1 
000 narių.

George J. Matowitz, 
Chief of Police.

Nuolatinis ir teisingas 
toristų nusiskundimas kad jie 
negali žinoti ir pildyti visus 
trafiko įstatymus kurie kiek
viename mieste ir miestelyje 
yra kitokie, tapo išklausytas. 
Pravesta Įstatymas suvieno- 
dint visoje Ohio valstijoje va
žiavimų ir užsisukimų patvar
kymus, kas ineina galion Rug
sėjo 6. 
miestelis 
tvarkys 
taisykles 
rios nesutaikomos.

Pačiame Clevelande bus pa
naikinta tas išsisukimas Į deši
nę, kuomet nori važiuot kairėn. 
Keletoje signalinių vietų tas 
sukimosi būdas gal bus palik
tas, bet1 visur kitur Į kairę 
žiuojant bus galima suktis 
siog iš gatvės vidurio.

During 
the last war, one 
worn out by weeks of constant fight
ing, collapsed in the square' of St. 
Quentine, too exhausted to care if 
they were captured. Lieut.-General
Sir Tom Bridges knew the advanc
ing German army was just behind 
them: yet it seemed impossible to 
rally men practically unconscious 
from fatigue.

Facing the square was a desert
ed toy shop. In a few minutes Sir 
Tom appeared with a toy drum slung 
about his neck and a shill penny 
whistle clamped in his teeth. Play
ing the British Grenadiers and Tip
perary, with flourishes, he marched 
around the square. Weary heads 
began to lift from the cobblestones. 
As the soldiers sat up, Sir Tom’s 
trumpeter dealt out the shop’s sup
ply of mouth organs. In ten or 
so minutes the regiment, weariness 
forgotton, was tootling Tipperary 
for dear life and marching 
Sir Tom’s penny whistle to

Darželio Pikniko Komi
sijos Padėka

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos metinis piknikas bu
vęs Liepos 6 d., išėjo labai pa
sekmingai. Pelno liko $253 su 
centais.

Pikniko rengimo komisija 
Darželio Sąjungos vardu dėko
ja visuomenei už paramą, biz
nieriams už dovanas, ir pikni
ko darbininkams už nuoširdų 
dirbimą, kas viskas padarė šį 
pikniką vienu iš pelningiausių.

Komisija.

Statement
The Minister of Lithuania 

Washington considers it necessary 
to state the following:

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

A year ago, to be exact on June 
15, 1940, Soviet Russia obsessed by 
the old Czarist Russian imperialism 
and communistic world revolution 
idea, brutally and shamefully invad
ed Lithuania. Sadistic methods of 
Soviet rule enraged the Lithuanian 
people to such an extent that they 
revolted at the first available 
portunity. Signs of Lithuania’s 
sistance to Soviet occupation 
compulsory • sovietization were 
merous from the very outset,
the present German Drang nach 
Osten, according to press reports,

SVEČIAVIMAISI
Iš Detroito atvyko1 Clevelan

de atostogas praleisti Dirvos 
skaitytojai Mikas L. Balčiūnas 
su žmona, Liudvika, I 
didelė Dirvos mėgėja, 
kėjo už Dirvą. Vieši 
lį Justiną Balčiūnus, 
kė Lietuvių Darželyje 
se žymesnėse vietose.

Iš Brooklyno atvyko
į Chicagą ir dieną paviešėjo 
vargoninkas p. Dulkė, kuris su 
vietiniu p. Greičium išvažiavo 
į Lietuvių Vargoninkų Sąjun
gos seimą Chicagoje. Su Dul
ke kartu į Chicagą vyko p. Ona 
Valaitienė ir Boleslovas Lauč- 

Jka- Dulkė ir Valaitienė”išva
žiavo į Chicagą pirmadienį, su 
jais ir p. Greičius. Laučka lai
kinai užtruko Clevelande.

šie svečiai apsilankė Dirvos 
redakcijoje, ir tik pirmą kartą 
gavo pamatyt Lietuvių Dar
želį.

Ona Karpienė išvažiavo pa
viešėti į Chicagą ir Tabor Far- 
mą porai savaičių laiko. Gryš 
per Detroitą.

Jonas ir Marge Verbylai taip 
pat nuvažiavo keletui dienų į 
Chicagą pas savo gimines ir 
draugus.

Amilė Klikunaitė ir Martinas 
Žitkus išvažiavo į Detroitą pa
viešėti.

Stella Malonis ir Jaenette 
Jankauskas su draugais išva
žiavo atostogų į New Yorko 
valstiją.

Jonas Skodis su žmona ir 
draugais buvo išvažiavę į Nia
gara Falls ir Amsterdam, N.Y.

Lietuvos Konsulais P. Dauž- 
vardis su žmona gryždami iš 
Pittsburgho sustojo Clevelan
de, atsilankė Dirvos redakcijo
je, pas P. P. Muliolį ir kitur ir 
trečiadienį išvažiavo į Chica
gą.

VAŽIUOS Į DETROITĄ
Rugpjūčio 10 d. Detroito 

tuvių komitetas rengia Lietu
vos žmonių šelpimo naudai pik
niką. Ten rengiasi važiuoti 
keli automobiliai Clevelandie- 
čių, atsilyginti Detroitiečiams 
už jų skaitlingą atsilankymą Į 
Lietuvos Prezidento Smetonos 
priėmimo banketą Clevelande 
Balandžio 29 d.

©UŽSIMUŠĖ 5 LAKŪNAI. 
Netoli Mt. Gilead, Ohio, skri
dęs didelis bombanešis, mato
mai padarytas Anglijai, nukri
to ir 
penki

©CLEVELANDO miestui at
sieis apie 25 milijonai dolarių 
paruošti savo uostą kad 
priimti jūrinius laivus 
atplauks St. Lawrence 
Atlantiko. Bet ne visi 
vadai tam pritaria, sako laivų 
atplaukimas nedaug ką 
landui gero duos.

■ Streikas laivų statyt 
Kearny, N. J. — CIO. 
garizatoriai iššaukė Į si 
ką tūkstančius laivų st 
bos darbininkų, subaik; 
mi §493,000,000 vertės 
bos Apie 16,000 darbi 
ko ten turės sustoti di

It seems impossible nowadays to 
express any cheerful opinion with
out causing some person to produce 
the cliche “wishful thinking”.

Wpat is this wishful thinking of 
which wo must at all costs avoid? 
I take it to mean thinking that 
certain events will happen because 
we want them to happen, even 
against cool scientific evidence that 
they may not. It is a common hu
man failing and can be obviously 
dangerous: but is it always to be 
avoided ? Some form of wishful I 
thinking is at the root of ail in- 
itative and daring and high cour
age. It is practiced automatically 
by every soldier, sailor and airman. 
I am beginning to think the rest of 
us might be allowed a little of it.

Plieno darbuose šioje 
lyje Birželio mėnesį da 
ninkŲ skaičius pasiekė 
Bosią laipsni — di 
638,000 darbininkų ir ra 
m tarnautojų.

Birželio mėnesio ska: 
neyra 6,000 daugiau n< 
dirbo Gegužės mėnesį, 
apie 100,000 daugiau k 
dirbo metas laiko atgal

Algi; išmokėta Birži 
mėnesį $110,504,000.

Kudirkines Piknikas
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

jos nariams ir vietos visuome
nei pranešama kad draugijos 
metinis piknikas įvyks šį sek
madienį, Rugp.-August 3, Ma- 
čiutos darže. Tikietai nupirkti 
pirmam piknikui (Birž. 15, ku
ris neįvyko) bus geri šiam pik
nikui. Atvykusioms bus geros 
dovanos: viena prie įžangos ti- 
kieto, dvi dovanos už atsižy- 
mėjimus. Komisija.

Vyrų ir Moterų Rublis 
pertaisau

Sulyg naujausios mados 
o

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas.
Paimam ir pristatom į namus

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

Frances Beauty Salon
825 East 185th St.

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

AR
Visa ilga savaitė karščio per 

praėjusias dienas nukankino 
Clevelandiečius. Temperatūra 
vis buvo virš 90 laipsnių, o 
Liepos 27 d., sekmadienį, pa
siekė 103 laipsnius karščio.

Pirmadienį ir antradienį vie
tomis palijo, bet oras pasiliko 
karštas iki ketvirtadienio.

Karščio 'banga apėmė ben
drai visą šalį.

Apie 300 žmonių žuvo įvai
rias budais del karščio.

LŪniiiHiiminii:niiiii9iiiHin:!Hitiiiiinniiiii!iiii!niiiiHiiiiiii!iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii’2 ni aresnaluose prie Rav

DR. V. KUDSRKOS D-JOS PIKNIKAS
Sekmad. Rugp.-August 3 — Machutos Darže

įžanga ypatai 25c

NUOMAI KAMBARIAI
5 kambariai, su visais pato

gumais. Kreipkitės tuoj kam 
reikia. Adresas:

1459 E. 93rd Street

Two victims are of
fered to appease 
General Clark, freym 
"Our Western Fron

tier” (1883)
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Lietuviška Didele Išdirbyste EO
Langams užtraukti Blindų (Shades) MrffajĮ

la B N fed E H JPTk S M Su 11 11 Bsy Sj'IAKS

Modernizuokit savo namų langus puošniai su
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę

STATE WINDOW SHADES
HEnd. 2149 •

B, Ohio, ir Sandusky, < 
500 medžio apdirbėjų 

stojo dirbę prie Sandus 
ffienalo, reikalaudami ] 
irimo mokesties, del 
i® 4,200 darbininkų tu 
ji nutraukti darbus.
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MIZERNOS PRAKALBOS
Draugas Šliomkė ar šaloms- 

kis atvyko j Clevelandą papa
sakoti Lietuviams kaip jie tu
ri tuoj šokti gelbėti Sovietų Są
jungą, tą darbininkų “tėvynę”, 
kurios išgama diktatorius susi
bičiuliavo su Hitleriu, davė 
jam susidrutinti, užkariauti vi
są Europą, kad paskui galėtų 
užpulti Rusiją, kada jau Rusi
ja draugų neturės.

Tam šliomkei kaip ir kitiems 
musų žydberniams nerupi Lie
tuva kaip Lietuva, bet baimė 
ima kad Hitleris nenuluptų kai
lį Maskvos despotui, kuris bu
vo pavergęs Lietuvą ir j metą 
laiko pavertė ją ubagynu.

šlicngkei ir kitiems bolševi
kams reikia priminti kad pa
saulis nori atsikratyti visų dik
tatorių — ir Hitlerio, ir Mus- 
solinio — ir Stalino! Rep.

užlaiko:
Skanią Degtinę, šalto Alaus 

x visokių Vynų.
Kviečia savo draugus ateiti 

į savo naują vietą
6607 Wade Park Ave.

PARSIDUODA NAMAS
1428 E. 84 St., puikus na

mas, kaip naujas, tikras bar- 
genas, lengvos išlygos, gata
vas užimti. Savininkaę:

IVanhoe 1076.

PIKNIKO VIETA: 2510 Glenridge Road, Euclid, Ohio.
Nuvažiuojama iš Euclid avė. arba Mayfield Ave. ip Green Road
Pikinikas prasidės nuo 1:00 vai. Muzika nuo 2:30 v.

FAMOUS OHIO BATTLEFIELDS
The Hero 

THE BATTLE OF 
PIQUA—1780 

“Let them coinc near enough so 
that we may singe their eye
brows,” was 
passed from 
frontiersman 
waited for 
charge of the Shawnees to regain 
the Indian village of Piqua. 

The riflemen waited. The In
dians advanced.. Muskets crashed. 
Those Indians who were able, 
fled, and the Battle of Piqua was 
ended. 

Though not listed among the 
important actions of the Revolu
tion, the Battle of Piqua was one 
of the victories that helped to 
push the western boundary of the 
new United States from the sum
mits of the Alleghenies to 
banks of the Mississippi. 

George Rogers Clark had 
turned from one of the most 
roic campaigns in history, which

of Vincennes Defeats Ohio Indians

ViSU VASARBN3U REIKMENŲC- *_ fc-

Žymiai Papigintomis Kainomis!

175,0 šilko darbininl 
brikoje neteks dar 
brikai nutraukus ryši 

Japonija, iš kur impc 
šilkas. Visuon 

fe reikalams šilko tuoj r 
b galima gauti, visk 
fe laikoma karo reik 
b Valdžia rūpinasi k 
j padėta šilko indust: 
> darbininkai.z 
Anuojama plėsti rayi 

blon gamyba, kas pav

the command that 
one buckskin-clad 

to another as they 
the last desperate

the

re- 
he-

ended with the capture of Fort 
S-ckville at Vincennes, Ind., only 
tu find Ohio threatened by the 
English and their Indian allies. 
Swift raids were being carried 
out agaihst the outlying settle
ments as the British tried to 
strengthen their hold on the all- 
important lands between Lake 
Erie and the Ohio.

Hastily perfecting his plans, 
Clark started north from the Ohio 
to invade the Indian territory. 
Each man carried his own sup
plies—meal and jerked buffalo or 
venison—and traveled through 
the dense forests and up the 
streams on foot, on horseback, or 
by birch bark canoe.

Up the Little Miami, past Fort 
Ancient, the 900 men (a large 
army for a forest campaign) pre
ceded by vigilant scouts, forced 
their way through thick forests. 
Old Chillicothe (now Oldtown, 
south of Springfield) was desert
ed. The Indians were concen
trated at some other point. Vil

lage and crops were destroyed.
Guided by Simon Kenton, fa

mous Indian fighter, Clark con
tinued his march to Piqua, a vil
lage on the west bank of the Mad 
River. There he found the In
dians assembled in large numbers. 
The town was surrounded. A 
brass six-pounder captured from 
the British at Fort Sackville was 
brought to bear on the newly 
erected stockade, shattering the 
walls. 
Indians 
lines. 1 
command.
proached, a sharp, deadly volley 
threw them into panic and defeat.

Clark’s success, a surprise to 
the British, helped to counteract 
their elation over the English vic
tories in the Carolinas and’ Geor
gia, and left the Indians too busy 
repairing the damage to try fur
ther raids against the colonists.

Vasaros Skrybėles
Paskutinė proga, vertė A 
1.95, įsigykit šiai vasarai ir 

'kitai, iki jų turime.

Vyrų Ensemble Siutai 
Sanforizuoti, nesitrauks, ge
rai nešiosis. Kelinės 2.89 
ir diržai pat medegos.

Driven from shelter, the 
; advanced on Clark’s 
“Hold your fire," was the 

As the Indians ap-

Ncxt Week—A friend of Wash
ington’s is defeated by Indians, i

/

Snortiniai Marškiniai
Vėsus ir patogus, trumpom 
rankovėm, įvairių spal- Oje 
vų, vertė iki $1.50

Vyrų Union Apatiniai
Megstiniai trumpom ranko
vėm, pilno ilgumo ko- 
jom, labai geri

V yrams Apatiniai 
Marškiniai, Kelnaitės

Kelnaitės sanforizuotos 29c 
marškiniai atletis style A

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

Vyrams Vasariniai
Kaklaraiščiai

Didelė daugybė vėliau- 84c 
siu spalvų ir pavyzdžių

DYKAI GREEN stamps

IALDŽIA išleido jsak 
Mdaryti visas gaso 
piltis, iš kim^ autom 
/fei ima gasoliną, rytin 
Įvijose nuo Maine i 
W Uždarymas ni 

tik nakčiai, nuo 
iki 7 ryto. Apin 

100,000 gasolino sb

IE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

• DYKAI duodame Pikniko kuponus su kožnu pirkiniu. ©

J* Raudonasis Kryžii
J iš civilinių žmoni 

kurį džiovins ir la 
^feda bus reikalingai




