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The U. S. S. Ellyson slides down 
the ways at Federal ship yards, 
Kearny, N. J. It took the water a 
short time after the U. S. S. Bristol, 
[Which was first out in the twin 
launching. Both ships were built in 
record time.

iš S. V. 
iki Kovo 
3,154,000 
kuro, iš 
buvo or-

Am. Raudonasis Kryžius 
renka iš civiliniu žmonių 
kraują, kurį džiovins ir lai
kys kada bus reikalingas.

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

Telefonas: ENdicott ffiii

Harry Hopkins, President Roosevelt’s personal represeVative, is 
shown (left) being greeted on his arrival in the Soviet capital after a 
secret airplane flight from Britain. Shaking hands with Hopkins is 
Lieutenant General MacFarlane, head of the British military mission to 
Moscow. Between the two men is Laurence Steinhardt, U. S. ambassador 
to Moscow, and (right) Sir Stafford Cripps, British ambassador to 
Moscow.

Harry Hopkins, Prez. Rocsevelto atstovas (kairėje), parodo
ma pasitinkamas Maskvoje, kur nuskrido slaptai iš Britanijos. 
Su Hopkins sveikinasi Leit. Gen. MacFarlane, Britų misijas 
Maskvoje atstovas. Tarp jų stovi Laurence Steinhardt, U. S. 
ambasadorius Maskvoje, ir (dešinėje) Sir Stafford Cripps, Bri
tų ambasadorius Maskvoje.

Gelžkeliečiai Grasina 
Streikavimu

buvo- 
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Suv. Valstijų karo laivy
nai! ima daugiau vyru — 
bus priimama po 15,000 
kas mėnesį.

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

e Išdirbyste
Hindu (Shades)

BLINDS 
namų langus puošniai su

ir Venetian Blinds 
s patarnauti prieinama kaina.

DOW SHADES
79 St. ® J. Pečiulis. Sav.

Senas Drapanas pato 
kaip naujas, išvalom i 
sutaisom.

® NORTH CAROLINA, vie- 
gerą pagalbą pi-į na pietinių valstijų, auginanti 
iaL-f-nwoia Ų- pen- tabaką, 1940 metais išaugino 
------ - I eon aaa------  ...

Naujai pastatytas Amerikos 
kariškas laivas Ellyson nueina 
į vandenį Kearny, N. J. 
laivas nuleistas tuoj no kito, 
U. S. S. Bristol, 
pirmutinis iš tų 
tas. Abu laivai 
kordiniai greitu
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įlomis Kainomis!
Sportiniai Marškiniai

Vėsus ir patogus, trumpa 
rankovėm, įvairių spal- 07c 
vų, vertė iki $1.50

Vyrams Apatiniai 
Marškiniai, Kelnaitės 

Kelnaitės sanforizuotos 
marškiniai atletis style 

su kožnu pirkiniu. DYKAI 
savo Stamp Books.

& BH CO
Atdara Vakarai* 

inonus su kožnu pirkinio.

® AUTOMOBILIŲ ir trokų 
Suv. Valstijose per Gegužės 

padeda i mėnesį išdirbystės pardavė net 
1530,300. 1940 metais tą pat

j dar_ Kongresas praleido bilių 
' kasti kul’is nustato kariuomenės 
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RUSAS NETEKO 4 MILIJONŲ VYRŲ 
SKELBIA VOKIEČIAI

SULAIKO ŠILKĄ,
NEDUOS JAPONI 

JAI GASOLINO

Chicago. — Geležinkelių 
kompanijos atmetė gelžke- 
lių tarnautojų unijų reika
lavimą pakelti algas. Jų 
reikalavimas sudaro $900,- 
000,000 daugiau kaštų me
tuose.

Geižkelių darbininkų uni
jų vadai nusprendė leisti 
gelžkeliečių tarpe balsavi
mą streikuoti delei jų rei
kalavimų atmetimo.

Gelžkeliečiai turi 1,200,- 
000 narių.

' Streikas laivų statyboje. 
Kearny, N. J. — CIO. or
ganizatoriai iššaukė į strei
ką tūkstančius laivų staty
bos darbininkų, sulaikyda
mi $493,000,000 vertės dar
bus’. Apie 16,000 darbinin
kų ten turės sustoti dirbę’.

Plieno darbuose šioje ša
lyje Birželio mėnesį darbi
ninkų skaičius pasiekė au
kščiausią laipsnį — dirbo 
638,000 darbininkų ir rašti
nių tarnautojų.

Birželio mėnesio skaitli
nė yra 6,000 daugiau negu 
dirbo Gegužės mėnebį, ir 
apie 100,000 daugiau kaip 
dirbo metas laiko atgal.

Algų išmokėta Birželio 
mėnesį $110,504,000.

Streikai valdžios stato
muose arsenaluose. Vienas 
po kitam pasikartoja strei
kai valdžios statomuose ka
ro aresnaluose prie Raveų- 
na, Ohio, ir Sandusky, O.

600 medžio apdirbėjų su
stojo dirbę prie Sandusky 
arsenalo, reikalaudami pa
didinimo mokesties, del to 
visi 4,200 darbininkų turė
jo nutraukti darbus.

175,0C0 šilko darbininkai 
Amerikoje neteks darbų 
Amerikai nutraukus ryšius 
su Japonija, iš kur impor
tuojama šilkas. Visuome
nės reikalams šilko tuoj ne
bus galima gauti, viskas 
bus laikoma karo reika
lams. Valdžia rūpinasi kur 
bus padėta šilko industri
jos darbininkai.

Planuojama plėsti rayon 
ir nylon gamyba, kas pava
duos šilką.

VALDŽIA išleido įsaky
mą uždaryti visas gasoli- 
no stotis, iš kurių automo
biliai ima gasoliną, rytinė
se valstijose nuo Maine iki 
Floridos. Uždarymas nu
statoma tik nakčiai, nuo 7 
vakare iki 7 ryto. Apima 
apie 100,000 gasolino sto
čių.

Maskva, Rugp. 7. — Rusų armija atkakliai kovoja 
prieš Suomius ir Vokiečius Karelijos srityje prie Kaki- 
salmi, Ladoga ežero krašte, apie 75 mylios šiaurėje nuo 
Leningrado/ ši žinia pasako kad Suomiai-Voklečiai jau 
prisiartino prie Kakisalmi. Tą plotą bolševikai užėmė 
iš Suomių 1939-40 metų užpuolime Suomijos.

Berlinas, Rugp. 7. — Vokiečiai panaujino trimis 
kryptimis puolimą bolševikų, slinkdami artyn Leningra
do iš Estijos pusės, linkui Maskvos nuo Smolensko, ir 
Kijevo linkui.

Per 46 dienas karo, Vokiečių žiniomis, Rusai nusto
jo arti 4 000.000 vyrų: apie trys milijonai bolševikų iš
mušta ir sužeista ir 895.000 suimta nelaisvėn.

Vokiečiai suėmė arba sudaužė 13,145 tankų, 10,388 
artilerijos šmotus ir 9,082 orlaivius kare prieš Rusus.

Patys bolševikai pripažysta kad Vokiečiai pasimu- 
šė pirmyn ir perlaužė sovietų apsigynimo sistemą tarp 
Maskvos ir Leningrado. Pietuose nuo Kijevo naziai ap
supo ir išžudė dideles Rusų jiegas ir prisiartino apie 50 
mylių atstu prie Kijevo.

Kijevo fronte paimta Rusų miestas Belą Cerkov, o 
Maskvos fronte Kholm, 250 mylių šiaurvakariuose.

SUOMIAI praneša nukirtę Rusų susisiekimą Murmansko- 
Lcningrado geležinkeliu keletoje vietų; Suomiai lakūnai nuskan
dino bolševikų transporto traukinius ir vieną laivą.

VOKIEČIAI sako, Rusijos kareiviai “yra mirę, bet jie ne
žino to”. Rusams įsakyta kariauti, stovėti vietose ir iki vie
nam žūti, bet nesitraukti. Kitų šalių karo vadai, matydami kad 
jų karius priešai bemielaširdingai žudo, sutinka pasiduoti, bet 
bolševikai nori savo lavonais nukloti laukus, bet nepasiduoda.

Stalinas tikisi sumušti Vokiečius sekančiais metais, kuomet 
gaus pilną pagalbą iš Amerikos ir Anglijos.

Traukiantis bolševikų armijoms dar išnaujo Įsakyta viską 
deginti ir išnaikinti kad Vokiečiams nieko netektų. Įsakymas 
toks: “Kovoti 
likti jięms nei 
ti.sau maistui, likusius nudegint; išnaikinti daržus ir sodus iki 
žemės. Kurie gali pakelti ginklus, turi stoti Į kovą prieš tuos 
•pasiutusius šunis’, naikinti traukinius, sprogdinti reikmenis.”

Visos Rusų moterys karo apimtose srityse varomos 
bus toli už linijų paruošti visokius apsigynimus: jos turi 
grabus, duobes, rengti visokias slėtynes ir priešams spąstus.

1 
paaiškės kuri pusė pradės imti viršų Rusų-Vokiečių kare.

JAPONAI spiriasi prieš Ameriką ir Britaniją, kurios pra
dėjo ekonomini spaudimą uždraudžiant parduoti Japonams alie
jus. Japonai sako, “viena maža kibirkštis gali sukelt sprogimą.” 
reiškia, jie grasina būti atsargiais kad_karas nekiltų. ] 
< 
tą Vladivostoką Tolimuose Rytuose.

Amerikos ir Britainijos karo laivai plaukioja arti Siamo 
(Thailando) atsargai kad Japonai ten nesiveržtų.

BRITAI k'.'lba apie užpuolimą Vokiečių ir Suomių per Nor
vegiją ir Suomiją, pagelbėjimui Rusijai.

Washington, Rugp. 2. — 
Valdžia įsakė visoms civi
liniams reikalams šilko iš- 
dirbystėms sulaikyti dar
bus, šilką laikyti tik para
ko maišiukams ir parašiu
tams dirbti. Tuo bųdu su
laikoma ir importavimas iš 
Japonijos šilko. Apie 175,- 
000 šilko darbininkų lieka 
be darbo, iki pasidarys ki
tokį jiems darbai.

Iš Japonijos imta apie 81 
nuoš. viso šilko.

Moteriškos kojinės ir ki
ti šilkiniai dėvėjimo daly? 
kai tuo budu pabrangsta ir 
tuoj išsibaigs. Jų vieton 
bus gaminama daugiau ra
yon, nylon ir kiti šilko pa
vaduotojai. '•

Valdžia taip pat uždrau
dė parduoti ir vežti Japo- 
nijon gasoliną ir aliejus iš 
kurių galima butų daryti 
gasolinas orlaiviams vary
ti. Tas viskas daroma pa
baudimui Japonijos už jos 
veržimąsi į Indo-Kiniją.

■HmuP
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galėjo pralaužti Rusų frontą 
šiaurėje, skubiai pasiekti Min
ską ir Rygą, sunaikinti prie 
Balstogės didžiules sovietų pa- 
jiegas, jie turi būti dėkingi 
narsiai mažai Lietuvai: tai įro
do tas faktas kad pietų fronte 
— Velninėje, Galicijoje ir Be
sarabijoje — raudonoji armija 
atkakliai ir tvirtai laikosi savo 
Įsitvirtinimus, lodei bus įdo
mu susipažinti su Lietuvių ko
va už nepriklausomybę, remian
tis tomis žiniomis kurios yra 
gautos vakarų Europoje, o taip 
pat padaryti išvadas del atei
ties operacijų, nes Lietuviai nė
ra vienintelė ne Rusų tauta, 
Įjungta į dabartines SSSR sie
nas.

PADIDINAMA
TAKSAI

Washington, Rugp. 4: 
Atstovų Rūmai perleido 
lių ir atidavė Senatui sprę
sti naujų $3,200,000,000 tak
sų uždėjimą šalies gyven
tojams. Tas bilius kelia- 
riopai padidina iki šiol mo
kėtus ineigų taksus.

Pavieniai asmenys uždir
bdami $900 metuose anks-

I čiau mokėjo 44c., dabar mo- 
I kės $5.45. Uždirbanti $1000 
Įmokėjo 4.40, dabar j
15.40. Uždirbau’’ mO į 

. metus mokėjo $44.00, mo
kės $110.00, ir tt.

Žymiai pasididina taksai 
asmenims su šeimomis. Jie 
iki $2,500 laisvi nuo taksų, 
bet uždirbanti virš $2,500 
jau mokės trigubai daugiau 
negu mokėjo ikšiolei.

AMERIKOS kareiviams 
už ištarnautą laiką po vie
nų metų siūloma skirti po 
$30 bonų į mėnesi virš jų 
algos kokią jiems kariuo
menėje moka. Jei tie bo- 
nai butų Įvesti sudarys vi
są $1,000,000,000 daugiau 
kaštų Į metus.

Washington, Rugp. 4. — 
S. V. vyriausybė pažadėjo 
formaliai rūpintis teikti 
Rusijai “visą praktišką eko
nominę pagalbą”, sustipri
nimui sovietų atsparos Vo
kiečiams.

Amerika atnaujino pre
kybos sutartį su Rusija.

Naujoje sutartyje neap
ribota ką Rusai galės pir
kti Amerikoje. Taipgi bus 
daroma pastangos suteikti 
nekurtas pirmenybes Sovie
tų užsakymams ir bus leis
ta eksportuoti į Rusiją tai 
kas galės pagelbėt sustip
rinti Rusijos apsigynimą.

Šiaip gi jokios tiesiogi
nės pagalbos Amerika so
vietams nesirengia duoti.

Washingtone eina gandai 
buk atvykstąs pas Prez. 
Rooseveltą pasitarti Hitle
rio nugalėjimo reikalais 
Britų premjeras Churchill. 
Pasimatymas įvyktų kur 
nors juroje, gandai sako.

BRITANIJA persergėjo 
Japoniją kad ši nesikėsin
tų įsiveržti į Thailandą, 
pietų Azijoje. Iš Thailan- 
do Japonai gali užpulti An
gių Singaporą ir Azijos 
kolonijas. Japonai jau įsi
veržė į kaimynišką Pran
cūzų Indo-Kiniją.

tų Vilniuje ir Kaune. Labai 
žiaurios gatvių kovos įvyko 
tarp sovietų pajiegų ir Lietu
vių gyventojų. Lietuviai buvo 
palaikomi tautines gvardijos, 
kuri visame krašte priskaitė 
110,000 žmonių. ši gvardija 
(autorius turi galvoje šaulių 
Sąjungą,—Musų pastaba) su
siorganizavus dar prieš bolše
vikų okupaciją, galėjo bent da
linai išsaugoti savo ginklus, 
juos suslėpdama. Tačiaių gin
klų turėta tiktai šautuvų ir ko
kį tuziną kulkosvaidžių. Visos 
Lietuvių kariuomenės armotos 
ir sunkioji karo medega buvo 
pagrobta raudonosios armijos. 
Prie tautinės gvardijos prisi
dėjo “Lietuvių nacionalis kor
pusas”, kurį sudarė Lietuvių 
armijos likučiai, įjungti į rau
de nąją armiją ir sudarę dvi di
vizijas.

SUV. Valstijų vyriausy
bė priėmė Japonijos atsi
prašymą už apšaudymą U. 
S. mažo kariško laivo Ki
nijos vandenuose. Japoni
ja sutinka atlyginti pada-

KROATIJOJE sušaudyta 
102 asmenys, “Žydai ir ko
munistai”, už tai kad mar- 
šuojant milicijai buvo mes
ta Į ją keturios bombos. 
Žydai ir komunistai kalti
nami norėjime sugriauti 
Vokiečių įsteigtą sau pa
lankią Kroatiją.

LIEPOS menesį Ameri
kos valdžia jau išleido bi
lijoną dolarių šalies gyni
mo reikalams. Šalies gin
klavimo ir kariuomenių iš
laikymo kaštai kas mėnuo 
eis aukštyn.

Japonija įsivežė 
per šešis mėnesius 
31 d. iš Amerikos 
baškų motorinio 
jų 467,000 bačkos 
latviams gasolinas.

Japonija taipgi vežėsi vi
su smarkumu iš Amerikos 
seną plieną ir geležį, gink
lavimuisi. Amerika tik da
bar apsižiūrėjo kad tas vis
kas buvo ruošiama prieš ją 
pačią.

Trukumas seno plieno 
sako gali sumažinti plieno 
darbus šioje šalyje 10 nuoš. 
šio rudens bėgiu.

šis

Vokiečių karo vadas aiš
kina kad naziams einant 
link Maskvos nesvarbu sku
bėti ir pereiti didelius plo
tus, bet žiūrėti kad dau
giau bolševikų butų išmuš
ta, sako jis.

Iš ARGENTINOS skel
bia kad Peru respublikos 
kariuomenėje, kuri kovoja 
už tam tikrą plotą žemės 
su kaimyne Ekuodaro res
publika, esą apie 
'ponų kareivių.

Ekuadoras nori 
liaubų ir taikytis, 
atsisako.

BRITANIJOS svarbiuo
se punktuose yra išstatyta 
100,000 Kanados kareivių, 
atmušimui priešų jeigu jie 
veržtųsi į Britų salas.

NORVEGIJOJE ir kaip 
kur kitur na?ių užimtose 
šalyse pradėjo kilti nera
mumai. Vokiečiai griežtai 
baudžia sukilėlius.

Vokiečių spauda smerkia 
Ameriką už sušaldymą Ja
ponų turtų ir kaltina buk 
Su v. Valstijos pačios norė
jusios užpulti Indo-Kiniją, 
bet Japonai pastoję kelią.

ŠIO KARO bėgiu Švedi
ja neteko 109 laivų, kurie 
tapo minų ir submarinų pa
skandinti. Su jais žuvo 750 
jurininkų. Tie laivais su
darė 427,465 tonus svorio.

LIETUVIAI karininkai bu
vo suimti, išvežti arba sušau
dyti, bet jų visgi šiek-tiek liko. 
Raudonoji valdžia buvo nuta
rus šį korpusą paleisti, bet Vo- 
kicčių-Rusų karas tai sutruk
dė. Tokiu budu Lietuvių kor
pusas galėjo dalyvauti kovoje. 
Jis nusikratė sovietiškais va
dais ir pasiskyrė vadu energin
gą Pulkininką Bobelį. Pulk. 
Bobelis pasiliko Lietuvoje, nors 
sovietų įstaigos už jo galvą pa
skyrė aukštą premiją. Jis slap
stėsi pas ūkininkus, nors kiek
vienas jų negalėjo jo laikyti 
daugiau kaip vieną savaitę. 
Puikiausias Lietuvių patriotiš
kumo įrodymas yra tas faktas 
kad Pulk. Bobelis galėjo vesti 
tokį gyvenimą vienuolika mė
nesių ir kad jis nebuvo bolše
vikams išduotas.SUOMIJA nutraukė di

plomatinius ryšius su Bri
tanija. Mat, Suomija dabar 
skaitosi Vokietijos karo 
bendrininkė, nes 
naziams mušti Rusus.

Pusantrų metų atgal, kai mėnesį pardavė _391,215.
Rusai užpuolė Suomiją An
glai davė f 
nigais ir lėktuvais ir j 
gėsi siusti 100,000 kareivių 600,000,000 svarų tabako, di- 
bolševikams mušti. džiausią kiekį savo istorijoje.
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Uždaro Nakčiai Gasoli- 

no Stotis

’rezi
>ada

Pittsburghe, kaip ir rytinė
se valstijose ir miestuose, val
džia įsakė uždaryti gasolino 
stotis nakčiai: nuo 7 vakaro 
iki 7 vai. ryto. Tuo budu ma
noma taupyti gąsdiną, kad ne
pritruktų.

Allegheny apskrityje tas įsa
kymas uždarė 1750 gasolino 
stočių.

Kurie nori važinėti vakare 
rūpinasi prisipildyti savo auto
mobilio tanką prieš stočių už
darymą. Kelios stotys atdaros 
naktį, kur gali gauti gasolino 
busai, taksi ir kiti butini au
tomobiliai.

vima 
vilčic Vaikus Subadė Savo*

Motiną “per Klaidą”

kryž: 
simb

motė
mis • 
girti 
viso 
ti ir 
liu j

jausi 
tam

tuo 5 
venii 
dam: 
klau 
dieni

Ruth B. Eskey, 40 metų am
žiaus motina, gyvenanti Shady
side apartmente, pasimetus su 
savo vyru, pirmadienio naktį 
tapo savo sunaus, 15 metų stu- 

b dento, subadyta ir sumušta, 
kaip jis policijai sako, “per 
klaidą”. Naktį jiems jau mie
gant, vaikas išbudęs sako iš
girdo bute kokį tai sujudimą, 
išlipęs iš savo lovos palengva 
šliaužė grindimis, užčiuopė ant 

' grindų peilį, ir kraujo šlapu
mą, ir labai sujaudintas sako 
tuo peiliu porą kartų smogė į 
patamsėję gulinčią ant grindų 
savo motiną, pirm negu patyrė 

T’ kas ten guli. Iš namų sako 
_jj’ girdėjo ką tai išbėgant ir už- 
-au-idarhnt duris.
isl Policija veda tardymą, vai

kas suimtas.

IR JIEMS NEGERAI! Al
legheny apskrities degtinės 
monopolių tarnautojai pareiškė 
reikalavimus daugiau mokes- 

streikam >’Tokių 
degtinės parduotuvių apskrity
je yra apie 70.

zmo 
savoj.

PITTSBURGH!) distriktė sa
ko esą reikalinga apie 2000 
medžio apdirbėjų (carpenters) 
prie statomų valdiškų darbinin- 
Ivhms gyventi namų.

i cereg 
pra^|

Streike ir Riaušės

vot: 
tai

UNIONTOWN, Pa. — CIO. 
medžio apdirbėjų unija iššau
kė į streiką trijų valstijų — 
Pennsylvania, West Virginia ir 
Maryland — darbininkus. Su
laikyta pristatymas reikalingų 
rąstų į anglies kasyklas, delei 
ko daugelis kasyklų turės už- 

• sidaryti. /
Prie Addison, Pa., streike- 

riai užpuolė vežusius rąstus 
t rokus, užstodami jiems kelią, 
iškilo muštynė, sužeista šeši 
asmenys.

J. O. SIRVYDO
BIOGRAFIJOS 

REIKALU y

Gerbiami Juozo O. širvydo 
Biografijos Prenumeratoriai ir 
Rėmėjai:

Praėjo keli metai kai šitas 
darbas yra pradėtas — renka
ma prenumerata ir rašoma kny
ga, bet iki šiol prenumerato
riai knygos vis nesulaukė.

Teko man patirti pačiam pir
miausia, kaipo komiteto pirmi
ninkui del sukėlimo prenume
ratų tai biografijai, kad daug 
kas net neteko vilties jog kny
ga bus išleista, ir kai kurie 
metė gana stiprius apkaltini
mo žodžius mano adresu.

Tačiau šiądien pasijutau pa
tenkintu patyręs kiek jau daug 
darbo prie J. O. širvydo biogra
fijos spaustuvėje atlikta: su
laukiau iš spaustuvės gatavai 
atspausdintų vienuolika lankų, 
176 puslapius knygos. Dvylik
tas, tryliktas ir keturioliktas 
lankas jau spaudoje. Tai yra 
apie 250 puslapių jau atlikta.

Toji dalis knygos kuri man 
jau teko gatavai išspausdintos 
paskaityti, yra man labai įdo
mi. Joje aiškiai nušviečiama 
ne tik velionies J. O. širvydo 
kaip veikėjo ir kulturnešio gy
venimas, bet kartu atskleidžia
ma ir daug įdomybių iš tų lai
kų kada Lietuva ir jos žmonės 
glūdėjo Rusų carų ir biurokra
tų priespaudoje. Be to, skai
čiau ir pačią pradžią pirmųjų 
ateivių Lietuvių Amerikoje is
torijos. čia ir bus pirmas to
mas Amerikos Lietuvių istori
jos.

Neveltui tas darbas ir nusi
tęsė taip ilgai, nes knygos au
torius ii* redaktorius duos tai 
ką mes Amerikos Lietuviai tu
rėjome senai turėti. Tai bus 
veidrodis Amerikos Lietuvių 
veiklos tuose ateivių Lietuvių 
pionierių laikuose, iki maž
daug dabartinių laikų. Kiek
vienas Amerikos Lietuvis aiš
kiai pamatys savo savo pragy
ventą praeitį Amerikoje, ir 
perduos tuos pėdsakus ateinan
čiai gentkartei. Todėl, gerbia
mi prenumeratoriai, jeigu šis 
darbas sulyg daugelio nuome- 
nės ir yra nusilesęs gana ilgai 
tai knygą gavę nesigailėsite 
laukę.

Prašau prenumeratorių būti 
kantriais ir dar porą mėnesių 
palūkėti, ir knygos redakciją 
ir spaustuvę paskubėti mus vi
sus patenkinti.

Širvydo Biografijos Kom.
J. Sagys, Pirm.
s 95-09 Woodhaven Ct.

Ozone Park, N. Y

me, 
mo CASTLE SHANNON

DETROITE PIKNIKAS SEKMADIENĮ, RUGPJŪČIO 10 
LIETUVOS GELBĖJIMO REIKALAMS

DETROIT, MICH.

Detroito Lietuviai neatsilie
ka nuo kitų patriotinių kolo
nijų savo pastangomis parem
ti Lietuvos reikalus. Ši kolo
nija yra sudėjus žymias aukas 
pirmiau, ir dabar vėl nori su
kelti kiek pinigų Lietuvos rei
kalams.

Vietinis Lietuvos Nepriklau
somybės Gelbėjimo Komitetas 
rengia didelį pikniką šį sekma
dienį, Rugpjučio-Aug. 10 d., į 
kurį užkviečia kiekvieną Lie
tuvį atsilankyti ir prisidėti su 
savo centais tam būtinam tik
slui.

Sovietų barbarų nuteriotos 
ir dabar Vokiečių okupuotos 
Lietuvos durys kada nors at
sidarys — tada bus reikalinga 
ištiesti Lietuvai ranką, ir mes 
turim būti pasiruošę tą pada
ryti.

Atvažiuokit visi į Birutės 
Daržą, prie John R ir 11 Mile 
road, pikniko vieta randasi už 
Madison mokyklos. Prasidės 
12 vai. dieną, įžanga 25c.

Dainuos Dailės Choras, A. 
Kvedero vedamas, ir bus kal
bos, pranešimai, ir dalyvaus 
žymių svečių iš tolimų koloni
jų. Komitetas.

BALTIMORE, MD.

MIRIMAI ' Kas M
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MIRĖ. Liepos 17 d. mirė 
Viktorija Klinikienė, 54 m. am- 
: ‘aus, po tėvais Grėbliūnaitė. 
Iš Lietuvos paėjo šventažerio 
p., Nemajūnų k., Seinų <ip. Il
gu gyveno Pittsburghe, pasku
tiniu laiku gyveno jo priemies
tyje Castle Shannon, savo likė
jo, kur ir mirė. Buvo rimta, 
dora moteris. Turėjo daug gi
minių ir draugų. Laidotuvėms 
p-ibuvo ne tik vietiniai Lietu
vai, bet ir iš tolimų miestų — 
C-and Rapids, Mich., Chicagos, 
P nnsylvanijos, Clevelando ir 
iš Akron. Ohio. Palaidota R. 
K. kapinėse Liepos 21 d. Pa
maldose vietos b^vNoV da
lyvavo Šv. Pranciškaus vienuo
lyno kapelionas Kun. J. Skrip- 
kri.. asistuojant dviem svetim- 
tan<”i'ams kunigams.

Velionė paliko vyrą, Adomą, 
iris sūrūs ir 4 dukteris, visi 
mrugę. nekurie jau vedę. Lai 
Isisi ramiai šioje išeiviu šalyje.

M. A.

©ANGLIJOJE maisto pirkė
jos moterys moka už kiauši
nius pardavėjams aukštesnę 
kainą negu valdžios nustatyta, 
kad tik gautų. Jos atsisako 
išduoti valdžiai tų pardavėjų 
vardus, bijodamos kad paskui 
negaus kiaušinių visai.

The first photo to come out of Ice
land'of an American marine of the 
occupation force shows a “leather
neck” (above) at a counter of a 
Y.M.C.A. tea car in Reykjavik.

Pirmas atvaizdas atėjęs iš 
Islandijos parodantis Ameri
kos jurininką naudojantis Y. 
M. C. A. įrengtu arbatos vago
nu Reykjavike.

Parsirinoda ar Išsinuomoja 
Per 29 metų išdirbtas avalų 
trisvmo biznis ir dirbtuvė. 
Gera proga tą amatą mokan
čiam gerai gyventi. (33) 

l°n<S Wo^minster St. 
DETROIT, MICH.

ĮSIKŪRĖ LIETUVAI VADUO
TI SĄJUNGOS SKYRIUS 
Liepos 20 d., Teisėjo W. F.

Laukaičio iniciatyva buvo su
šauktas Lietuvių salėje veikė
jų būrelis tikslu įkurti Lietu
vai Vaduoti Sąjungos skyrių. 
Pirmiausia, į susirinkusius pra
bilo pats iniciatorius p. Laukai
tis, paaiškindamas kaip ir kada 
įsikūrė L. V. S., kokis jos tik
slas ir uždaviniai; kaip L. V. 
S. veiks ir tt.

Po to buvo perskaityta L. 
V. S. centro sekretoriaus Dr. 
S. Biežio prisiųsta L. V. S. 
įstatų projektas, kur nurodo
ma iš kiek narių susidaro lega
le kuopa, kaip ta kuopa turi 
veikti ir kokie asmenys sudaro 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos Ta
rybą.

Po to sekė trumpas pasikal
bėjimas ir kaip kurie paklau
simai, į kuriuos atsakė bei pa
aiškino teisėjas Laukaitis.

Liuesai pasikalbėjus ir pasi
dalinus mintimis, buvo užklau
sta ar susirinkusieji sutinka 
įsirašyti į L. V. Sąjungą ii’ su
daryti vietinę kuopą ar skyrių. 
Susirinkusieji visi vienu balsu 
pasisakė sutinka ir tuoj prisi
rašė sekanti nariai: Teisėjas 
Wm. F. Laukaitis, Adv. Na
das Rastenis, P. P. Jaras, J. 
Gutauskas, V. Velžys, J. Griči- 
na, V. Lukoševičius, J. Kiškis, 
A. Kilkis, B. Aleknavičius, K. 
Pcčkys, M. Kurelaitis, J. Milu- 
nai'tis, Adv. T. Grajauskas ir 
A. Kurelaitis. Iš jų 13 tuoj 
užsimokėjo metinę duoklę, o 
du pasižadėjo kitame susirin
kime užsimokėti.

Skyriaus valdyba išrinkta: 
Teisėjas W. F. Laukaitis — 
pirmininkas: V. Velžys — vice 

'pirm.; J. Kiškis — ižd.; V. Lu
koševičius — turto rašt.; P. P. 
Jaras — užrašų rašt.; Adv. N. 
Rastenis, J. Gutauskas — iž
do globėjai. Kitą susirinkimą 
greitu laiku sušauks valdyba.

Susirinkusieji pasižadėjo en
tuziastiškai pasidarbuoti kad 
įkyrius išaugtų iki šimtinės, o 
kiti net išsireiškė kad mes tu
rime padaryti savo skyrių di
džiausi visoje Amerikoje.

Taigi, gerb. Baltimorės tau
tiečiai, aš varde L. V. S. sky
riaus atsišaukiu į visus geros 
valios tautiečius tuoj įsirašyti 
; LVS. skyrių. Įsirašyti gali
ma per bent vierlą kuopos narį 
kurių vardai čia suminėta.

P. P. Jaras.

• SUVIRš pusė suaugusių S. 
Valstijų žmonių dėvi akinius.

This photograph was made at Jacksonville, N. C., during marine 
maneuvers—first time—between army-navy and marines on beach land
ing practice. Transports unloaded armored cars and troops carrying 
equipment, etc. Photo shows marines going over the side of transport 
into landing boats.

Ši fotografija daryta prie Jacksonville, N. C., laike jūrinių 
manevru—pirmą kartą—tarp armijos-laivyno ir marinų išsėdi- 
mo į kraštą praktikose. Transportai nuleido i vandenį šarvuo
tus karus ir kareivių gabenimo priėtaisus. Paveiksle matoma 
marinai išlipanti iš transporto į pakraščio valtis.TRUMPOS DEFENSE BOND

KLAUSIMAI
(Iš Musų Laikraščių)

® NEWARK, N. J. — Susitvė
rė Lietuvai Vaduoti Sąjun

gos skyrius, kuris gavo numerį 
3. Skyrius imasi darbo gauti 
daugiau narių. Pradžioje pri
sirašė keliolika narių.

e LAKEWOOD PARK, Pa. —
Rugpjūčio 15 d. atsibus 27-ta 

Lietuvių Diena. Tai yra ka
talikų vadovaujamas parengi
mas, į kurį suvažiuoja papras
tai po 30,000 žmonių, daugybė 
Lietuvių iš plačios Amerikos.

©CHICAGO, III. — Jonas Ban
kus, 42 m., likosi užmuštas 

iškilus ginčui su trimis kitais 
vyrais. Mušeikos pabėgo, bet 
policija sako turi jų pavardes

—Jaunas Lietuvis darbinin
kas, Kazys Butkus, 32 m. am
žiaus, dirbtuvėje pargriuvęs ir 
patekęs po karštais garais taip 
apdegė kad nuvežtas į ligoninę 
mirė.

® BROOKLYN, N. Y. — Lie
pos 27 d. Lietuvai Vaduoti 

Sąjungos skyrius surengė pra
kalbas Lietuvos reikalais. Da
lyvavo maišytų pažiūrų kalbė
tojai, tautininkai, sandariečiai 
ir socialistai. Aukų surinkta 
$78.60.

—A. S. Trečiokas, turizmo 
agentūros vedėjas Newark, N. 
J., užkviestas dalyvauti Ant
rame Inter American Travel 
Kongrese, Mexico City, Meksi
koje, Rugsėjo 15-24.

9 BUENOS AIRES, Argenti
na. — Argentinos paštas at

sisakė siuntinėti Lietuviškų 
komunazių leidžiamą laikraštį 
Momentas.

Praneškit Pakeitimą 
Savo Adreso

Dirvos skaitytojams laikas 
nuo laiko pasitaiko pakeisti sa
vo gyvenamas vietas. Apie sa
vo antrašo pakeitimą pasisten- 
gkit išanksto pranešti Dirvos 
administracijai, kad galėtume 
laiku įrašyti jūsų naują adre
są. Kurie pranešat paštui apie 
savo naują antrašą, Adminis
tracija turi paštui užmokėti už 
jūsų naujo adreso prisiuntimą 
mums. Tas per metą laiko su
daro administracijai tam tikrų 
nuostolių. Todėl prašome pri
silaikyti tvarkos: 'žinodami kad 
kelsites į naują vietą, parašy
kit mums tuojau savo naują 
adresą, neatidėliojant. Tuo at
veju jums nei laikraštis nebus 
sutrukdytas, nei mums nerei
kės už tai pačtui mokėti.

Dirvos ^Administracija.

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

Antanina, vi- 
Liepos 13 d., 

Raseinių aps.,
Amerikoj iš-

Kas atsitiks jei man stai
ga prireiktų pinigų sumokė
tų už Defense Savings 
Bond pirkimui ?

Galit gauti savo pilną su
mokėtą sumą atgal po 60 
dienų, su priklausančiu nuo
šimčiu.
Ar daugel Bond savininkų 

iškeičia savo Bonds?
Ne. žmonės nori gelbėti 

Amerikai nuo visų priešų. 
Daugeliu atvejų žmonės su
deda visus savo atliekamus 
pinigus į Defense Bonds ir 
Stamps. Nekurie tą daro 
paprašydami savo darbda
vių arba bankų palaikyti jų 
algų dalį ir už ją nupirkti 
jiems Bonds ir Stamps.

Pastaba: — Pirkimui Defense 
Bonds ir Stamps, kreipkitės 
į artimiausi paštą ar ban
ką, arba rašykit informaci
jų į Treasurer of the Uni
ted States, Washington, 
D. C.

(Putriu-
K.

A.

‘DRAUGAS’ BROW
DER TIKRAI “IŠGEL

BĖTŲ” AMERIKĄ

Marė, 72 m., 
d., Brooklyn,

Marijampolė Ape 

giliose ir Krumuc 
Vieno Arklio. —

Albertas, 16 (Tęsinys iš pereito

mirė 
Ct.

Birž. ,

Ona (Gel
minė Lie- 
— Viekš- 
Amerikoje

RASINSKAS Petras, mirė 161 DRAUGEL1ENĖ 
Birželio, Honolulu salose lai-!
ke kariškų manevrų. Paėjo 
iš Ashley, Pa.

KAULAIČIUTĖ Adelė, 24 m., 
mirė Birž. 29, Rumford, Me.

VISAI ANTAS Juozas, mirė 1 
Birželio, Hartford, Conn.

RIMKIENĖ Petronė, 52 metų, 
mirė Liepos 12, Chicagoje.— 
Tauragės ap., Batakių par. 
Amerikoje išgyveno 29 m.

BARMESS Elena, Vaišvilaitė, 
48 m. amžiaus, mirė Cleve- 
lande Liepos 29, kur buvo 
ir gimus.

DABULSKIS Aleksandras, 51 
m., mirė Liepos 12, Chicago
je. — Tauragės ap., >Skaud- 
vilės par., Pilsudos k. Ame
rikoje išgyveno 32 metus.

BLAŽEVIČIENĖ 
duramžė, -mirė 
Chicagoje. — 
Laužininkų k.
gyveno 29 metus.

MOTIEJŪNIENĖ Sofija, 66 m. 
mirė Liepos 12, Dorchester, 
Mass. — Amerikoje išgyve
no 36 m.

RUSAS Povilas, 24 m., mirė 
Liepos 13, Dorchester, Mass.

ŽOBA Motiejus, 75 m., mirė
Liepos 11, Dorchester, Mass.
— Marijampolės ap., Prienų 
par., Naujasodžio k. Ame

rikoje išgyveno 55 m.
VALAITIENĖ Marė

kė), mirė Liepos 9, Chicagoj.
MIELIUN1ENĖ Vincenta (Mi

liutė), 39 m., mirė Liepos 10, 
Chicagoje. — Tauragės ap., 
Eržvilko p., Rimsių k. Ame
rikoj išgyveno 18. metų.

POVILAITIS Justinas, 15 m., 
mirė Liepos 9, Chicagoje.,— 
Gimęs Lancaster, Mich.

MISIŪNAS Mateušas, pusam
žis, mirė Liepos 9, Chicago
je. — Švenčionių ap., Dau- 
deliškių par., Geniunų km.

LOPANIS Vincenta, 45 m., mi
rė Birž. 6, Chicagoje. — Ra
seinių ap.

VAITKEVIČIENĖ Marė, 57 m. 
mirė Gegužės 25, Oregon Ci
ty, Ore. — Marijampolės 'ap.

KUDIRKIENĖ Anelė, mirė Lie
pos mėn., Pitsburgh, Pa.

UBARTIENĖ Julė, 50 m., mi
rė Birž. 24, Pittsburgh, Pa.

BALTRUŠAITIS Tarnas, 61 m.
mirė Birž. 29, Pittsburgh, Pa, 

PETRAITIS Juozas, 19 metų,
užmuštas automobilio Liepos
17, Aurora, III.

mirė Liepos 8 
N. Y.

BARKAUSKAS
m., mirė Liepos men., New
Philadelphia, Pa.

LISANIS Juozas, 60 m., už
muštas anglies kasykloj Lie- 1 
pos m., Wilkes-Barre, Pa.

MATULEVIČIENĖ Rožė, 
Birž. 27, New Britain,

BAUŠA Bernardas, mirė 
27, Lawrence, Mass.

POCIENĖ Petronėlė, 45 metų, 
mirė Liepos 13, Chicagoje.— 
Kretingos ap., Tūzų k. Ame-/ 
rikoje išgyveno 25 metus.

KONČIUS Antanas, 65 m. mi
rė Liepos 13, Chicagoje. — 
Amerikoje išgyveno 40 m.

KARPAVIČIENĖ Marė, 52 m. 
mirė Liepos 5,- Worcester, 
Mass.

ŽAKSIS Stasys, 35 m., mirė 
Liepos 15, Chicagoje. Gimęs 
Škotijoje. Amerikoj išgyve
no 30 metų.

TAMULIS Vladas, užmuštas 
traukinio Birželio 17, Buenos 
Aires, Argentinoj.

STOČKUS Jonas, mirė Liepos 
m., Mahanoy City, Pa.

RAMANAUSKIENĖ 
žinaitė), pusamžė, 
pos 16, Chicagoje. 
nių p., Tigrų k. 
išgyveno 30 metų.

STIRNA Mikas, mirė Liepos 8, 
Scranton, Pa. — Alytaus ap. 
žagariu kaimo.

SIMONAITIS Jurgis, mirė Lie
pos m., Warrior Run, Pa.

RUTKAUSKIENĖ Mikalina, 
mirė Liepos 8, Sugar Notch, 
Penna.

'BARANAUSKIENĖ Marė, mi
rė Liepos 13, Pittston, Pa.

KADIŠIUS Stasys, 54 m., mirė 
Liepos 14, Kingston, Pa.

KRIVICKAS Jonas, mirė Lie
pos 20, Plymouth, Pa.

STRUNGIS Jurgis, mirė Lie
pos 3, Shenandoah, Pa.

ZAJAUSKAS Kazys, 60 metų, 
mirė Liepos 17, Chicagoje.— 
Raseinių ap., Kelmės parap. 
Amerikoje išgyveno 38 m.

PRIZGINTIENĖ Jadvyga, mi
rė Liepos 9, Brooklyn, N. Y.

BAČINSKAS Kazys, mirė Bir
želio 25, Worcester, Mass.

SADAUSKIENĖ Salomėja, 64 
m., mirė Liepos 20, Chicago
je. — Panevėžio ap., Kreke
navos ap., Papaičių k. Ame
rikoj išgyveno 35 metus.

Amerikos komunistai prieina 
visokių kvailybių, kuriomis no
ri kitiems apdumti akis.

Štai dabar, kai Rusija liko 
nazių užpulta ir kai bolševikai 
sugalvojo kad tik Amerika ga
li išgelbėt Stalino kruviną sos
tą- nuo nazių pavietrės, jie su
skato rūpintis “remti” Ameri
kos ginklavimosi pastangas.

Dabartinis komunistų parti
jos sekretorius Robert Minor 
pradėjo raginti ir kurstyti savo 
bolševikus raginti Amerikos 
valdžią kad ji paleistų iš kalė
jimo komunistų vadą Browder, 
kuris nuteistas už vogtu pas- 
portu keliavimą Į Rusiją pas 
Staliną svečiuotis. Iš kalėjimo 
paleistas draugas Browder su
judintų visą Ameriką dides
niam pasiaukojimui šalies gy
nimo reikalams.

Tik įsivaizduokit, tas žmo
gus kuris neturėjo jokios pa
garbos šios šalies įstatymams 
ir juos laužė visada ir visaip, 
dabar jau pataptų Amerikos 
“vaduotojas” — lyg Ameriko
je nėra dorų, gerų patriotų ir 
vadu šios šalies reikalais rū
pintis. .. .

Bet tai tik žioplos gudrybės 
išgauti tą žiurkę iš kalėjimo, 
kur jam tinkamiausia vieta.

Vienas Amerikos laikraštis 
teisingai pastebi: Mums butų 
daug geriau jeigu tie pastarie
ji partiniai atsivertėliai kurie 
nori ginti Ameriką, butų ten 
atvirame karo lauke ir atliktų 
savo kariavimą prie Minsko, ar 
Pinsko ar Pskovo.

® JAPONIJOJE degtukus iš 
dirba 70 dirbtuvių, stengdamo 
si aprūpinti šalies reikalavi
mus to produkto.

uiiiimiiiiiliiiiimiuiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiimiminimiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiimiinVISOKIA APDRAUDA |
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate : 
ir Apdraudos Agentūra

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 E
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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, O. 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą: •

Age........Name.

Address.

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

! IR BALSAMUOTOJAS
: 6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

Visoki Lietuviški Rekordai gaunami čia
6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKA8

Savininkas Vedėjas

BOLŠEVIKŲ KAPAI 
VO.NAI PAKELI

Vilkaviškio sukilėlis 
tas toliau sakė:

— Reikia jiems k 
stoti kelią, juos suimt 
duoti jiems dar labini 
name užkampyje uos 
tuviško parako....

Ugningom akim 
vieni kitus atsisveiki 
skubėjo savo keliu, o

Mes visa savo siek 
mes jau pasiektais su 
mėjimais ir su didži 
kantrumu traukėm K

Pakeliui sužinojom 
deginta ir Marijampo 
taip baisiai kaip V 
Esą sudegė apie pe: 
miesto. Miestą sav 
taip pat turi sukilėli: 
ja su bolševikais ir i

— Mirtis Lietuv 
kams ir rązbaininkąr 
spaudęs kumštį kar 
kaimietis, rodydam: 
kelią. Mums jį gu 
judant pirmyn, girt 
šio senio prašymą:

— Tik, brolyčiai, 
kit tų budelių, judoš 
ir jums dar'kelią g:

Pasiekėme pusiauk 
na. Gražiai žaliuoji 
laukai. Ūkininkai, 
namus tautinėmis 
kruopščiai darbuojas 
Iš pirmo žvilgsnio ; 
čia tik ką praūžė k 
Bet geriau įsižiurę j 
ką pastebi kad čia 
ma priešo šiltų pėč 
kur dar rūksta nai 
šiai, pakelėje riogso 
tankų, pabūklų ir 
padargų likučiai.

, tinkame sovietų kai 
aprangą, ypač munc 
dines (r u baskas), 
vinynus ir panašiai, 
girną uždokumentuo 
tik ką supilti dažni 
vietų kapai baisiai : 
nykus buvo jų tiks 
gyvenimas: s u berta 
krūvelė žemės, ant 
paprastas baslys ar 
ka ir ant jos užmai 
armiečio kepurė, š 
net pakabinta* pala 
kio užrašo, jokio kite 
ženklo. Pagalvoji ži 
tu žmogystų galas, r 
skiria nuo jų pačių 
nimo. Jie buvo beve 
gai Stalino karalystė 
mintis išdilo kartu si

Į Priartėjome šešup 
jame. Klausinėjame

; Pasirodo kad esame 
į partizanų zonoje. J 
L kremuose ir javuose.

PAS ŪKININKĄ M.
Pasiruošk — kom 

pirmyn. Laimingai ;
I , Vinčius. Prakrapštę 
I’ akis, užsukam i troba 
t mutinį Lietuvos ūkini 
i riau sakant, darbiniu 
L patinam daugiau apie 
į ką siautėjimą, ukinink 
| mą, jų kankinimą ir t 
| temis ūkininkas savo 
| nuoširdumu ir namų 
Į grožiu bei švariu įrenj 
i žavi senus, jau per di 
■ ra buvusius Lietuvoje 
; aus karius. Vidutinio 

žmogų ir jo šeiminiu] 
vienas beriam be palio’ 
rijusiais klausimais. ( 
fins be jokio varžymosi

, į k karys trumpai mum 
Į sakoja visą paskutinių 

kvikinių metų eigą:
į - Ačiū Dievui kad 
1 «jot Mus bolševikai j 
S Smaugti. Aš nekali 
1 te didesnius ūkininkus

fetus. Jų didelė d s 
miškai buvo prismaugti 

į ii laukė savo eilės. Ne



MAI Kas Matyta Korespondentui Ispanai Demonstruoja prieš Raudonuosius

RIKOS LIETUVIAI
ame skyriuje talpinama dykai)

Apsilankius Lietuvoje
----------------------- * 9 9

)RAUGEL1ENĖ Marė, 72 m, I 
mirė Liepas 8 d., Brooklyn!
N. Y.

BARKAUSKAS Albertas, 1(1 

m., mirė Liepos mėn., Xe»B 
Philadelphia, Pa.

uISANIS Juozas, 60 m., jį I 

muštas anglies kasykloj U ■ 
pos m., Wilkes-Bane, Pa. I

MATULEVIČIENĖ Rožė, mirė | 

Birž. 27, New Britain, Ct I
BAUŽA Bernardas, mirė Biri. K 

27, Lawrence, Mass.
POCIENĖ Petronėlė, 45 meti B 

mirė Liepos 13, Chicagoje.- E 
Kretingos ap., Tuzųzk. Aus.E 
rikoje išgyveno 25 metus. I

KONČIUS Antanas, 65 m. it E 
rė Liepos 13, Chicagoje. -E 
Amerikoje išgyveno 40 a I

KARPAVIČIENĖ Marė, 52 ai 
mirė Liepos 5,- WorcesterW 
Mass.

ŽAKSIS Stasys, 35 m., niiiįE 

Liepos 15, Chicagoje. Gimei 
Škotijoje. Amerikoj išgyrė-E 
no 30 metų.

TAMULIS Vladas, užmuštai 

traukinio Birželio 17, BuefcB 
Aires, Argentinoj.

STOČKUS Jonas, mirė Lieps E 
m., Mahanoy City, Pa. ;

RAMANAUSKIENĖ Ona (Gt-| 
žinaitė), pusamžė, mirė U E 
pos 16, Chicagoje. — Viek-E 
nių p., Tigrų k. Amerikoje E 
išgyveno 30 metų.

STIRNA Mikas, mirė Liepos t E 
Scranton, Pa. — Alytaus ą. E 
žagariu kaimo. j

SIMONAITIS Jurgis, mirė Iii 
pos m., Warrior Run, Pa. I

RUTKAUSKIENĖ Mikalina, I 
mirė Liepos 8, Sugar NotclE 
Penna.

BARANAUSKIENĖ Mare, ri-B 
rė Liepos 13, Pittston, Pi E

KADIŠIUS Stasys, 54m.,miil 

Liepos 14, Kingston, Pa. E
KRIVICKAS Jonas, mirė lir 

pos 20, Plymouth, Pa. j
STRUNGIS Jurgis, mirė Ii j 

pos 3, Shenandoah, Pa.
ZAJAUSKAS Kazys, 60 Mj 

mirė Liepos 17, Chicagoje.-!
Raseinių ap., Kelmės par<< 
Amerikoje išgyveno 38 a E

PRIZGINT1ĘNĖ Jadvyga, 
rė Liepos 9, Brooklyn, N. i!

BAČINSKĄS Kazys, mirė Bii-j 

želio 25, Worcester, Mass. I
SADAUSKIENĖ Salomėja, « 

m., mirė Liepos 20, Chica^E 
je. — Panevėžio ap., Kreki 
navos ap., Papaičių k A®!' 
rikoj išgyveno 35 mete. Ę

Marijampole Apdeginta. — Bolševikai Tyko Ru
giuose ir Krūmuose. — Du Raudonieji Bėgo ant 
Vieno Arklio. — Sovietų ‘Rojaus’ Žymės Kaune

(Tęsinys iš pareito nr.)

PDRAUDA
:ti visiems pilnas musų pa- 
iškus patarimus reikale vi- 
e) visai dykai. Todėl pir- 
iagesius (fire-monus).

Lietuviška Real Estate 
s Agentūra 
eland HEnderson 6729 : I 
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METAI AMŽIAUS 
imts penkių ar mažiau, mes 
ūsų Social Security pašalpos, 
venti suėjus 65 metams. Mes 
Iraudos nuo užgimimo iki 69 
antuotos valstijos įstatymais. 
Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
t ir prisiųskit šį kuponą: •

.... (13-2)

A. Wilkelis
uvių Direktorius
(UOTOJAS

HEnderson 9292

jirniture Co.
Krautuvė 
kordai gaunami čia

ENdicOtt 2341
JURGIS ARDUOUS 

Vedėjte
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIIIilIlHllillIUlUU11

BOLŠEVIKŲ KAPAI ik LA
VONAI PAKELĖSE

Vilkaviškio sukilėlis studen
tas toliau sakė:

— Reikia jiems labiau pa
stoti kelią, juos suimti į bučių, 
duoti jiems dar labiau kiekvie
name užkampyje uostyti Lie
tuviško parako....

Ugningom akim peržvelgę 
vieni kitus atsisveikinom. Jie 
skubėjo savo keliu, o mes savo.

Mes visa savo siela- džiaugė
mės jau pasiektais sukilėlių lai
mėjimais ir su didžiausiu ne
kantrumu traukėm Kauno link.

Pakeliui sužinojom kad ap
deginta ir Marijampolė, bet ne 
taip baisiai kaip Vilkaviškis. 
Esą sudegė apie penkta dalis 
miesto. Miestą savo rankose 
taip pat turi sukilėliai ir kovo
ja su bolševikais ir išgamomis.

— Mirtis Lietuvos išdavi
kams ir rązbaininkąms, — su
spaudęs kumšti kartojo senis 
kaimietis, rodydamas mums 
kelią. Mums ji guodžiant ir 
judant pirmyn, girdėjom dar 
šio senio prašymą:

— Tik, brolyčiai, nesigailė
kit tų budelių, judošių.... Jie 
ir jums dar'kelią gali pastoti!

Pasiekėme pusiaukelę į Kau
ną. Gražiai žaliuoja Lietuvos 
laukai. Ūkininkai, pasipuošę 
namus tautinėmis vėliavomis, 
kruopščiai darbuojasi laukuose. 
Iš pirmo žvilgsnio atrodo kad 
čia tik ką praūžė karo audra. 
Bet geriau įsižiūrėjus Į aplin
ką pastebi kad čia dar esa
ma priešo šiltų pėdų: kur ne 
kur dar rūksta namų griuvė
siai, pakelėje riogso sovietiškų 
tankų, pabūklų ir kitų karo 
padargų likučiai. Dažnai už
tinkame sovietų karių pamestą 
aprangą, ypač mundirus, palai
dines (rubaškas), šalmus, šo- 
vinynus ir panašiai. O jų bė
gimą uždokumentuoja pakelyje 
tik ką supilti dažni kapai. So
vietų kapai baisiai nykus, kaip 
nykus buvo jų tikslai ir pats 
gyvenimas: suberta beforminė 
krūvelė žemės, ant jos įbestas 
paprastas baslys ar kokia ša
ka ir ant jos užmauta raudon
armiečio kepurė, šalmas, ar 
net pakabinta palaidinė. Jo
kio užrašo, jokio kito atminimo 
ženklo. Pagalvoji žmogus kad 
tų žmogystų galas, nieku nesi
skiria nuo jų pačių viso gyve
nimo. Jie buvo beveidžiai ver
gai Stalino karalystėje, jų at
mintis išdilo kartu su jais....

Priartėjome Šešupę. Susto
jame. Klausinėjame ūkininkus. 
Pasirodo kad esame bolševikų 
partizanų zonoje. Jie tykoja 
krūmuose ir javuose.
PAS ŪKININKĄ MAŽAŽEMĮ

Pasiruošk — komanda, ir 
pirmyn. Laimingai pasiekiam 
Vinčius. Prakrapštę dulkėtas 
akis, užsakam Į trobą pas pir
mutini Lietuvos ūkininką, tik
riau sakant, darbininką. Čia 
patiriant daugiau apie bolševi
kų siautėjimą, ūkininkų išveži
mą, jų kankinimą ir tt. Maža
žemis ūkininkas savo taurumu, 
nuoširdumu ir namų vidaus 
grožiu bei švariu įrengimu su
žavi senus, jau per didyjį ka
rą buvusius Lietuvoje Vokie
čius karius. Vidutinio amžiaus 
žmogų ir jo šeimininkę kiek
vienas beriam be paliovos įvai
riausiais klausimais. Gaspado- 
rius be jokio varžymosi drąsiai 
it karys trumpai mums nupa
sakoja visą paskutiniųjų bol
ševikinių metų eigą:

— Ačiū Dievui kad jus at
ėjot. Mus bolševikai jau bai
gė smaugti. Aš nekalbėsiu a- 
pie didesnius ūkininkus ir inte
ligentus. Jų didelė dalis jau 
visiškai buvo prismaugta, o ki
ti laukė savo eilės. Ne kitokio

galo butume ir mes, mažaže
miai ir darbininkai susilaukę, 
žiūrėkit, ir aš, pusės hektaro 
ūkininkas, jau buvau paimtas 
už gerkles: apdėjo tokiais mo
kesčiais kad maniau jau aplei
sti namus ir eiti kur akys už
mato. Mes laukėm, laukėm va
landos, ir neapsivylėm. Gaila 
tik kad anksčiau neatėjot, bu
tume dar išgelbėję savo kaimy
nėlius. Juos dvi dieni prieš 
karą tie šarančiai kaip gyvu
lius vagonais išvežė iš musų 
tarpo. (Čia jis pradėjo minėti 
visą eilę išvežtų jo kaimynų, 
kurių tarpe pamini ir mums, 
Kauniškiams, gerai pažystamo 
valstybės gynėjo Budre^ičiaus 
brolį, kurį bolševikai su visa 
šeima kur tai išvežė.) Taigi, 
tik vien musų apielinkėje iš po 
nakties dingo gal keli šimtai 
ūkininkų, tai ką bekalbėti apie 
visą Lietuvą, o ypač apie Kau
ną ii' Vilnių....

Šiurpas ėmė beklausant tokių 
apsakymų. Jie mus dar labiau 
užgrudino ir lyg spirte spyrė 
kuogreičiau traukti į Kauną. 
O gal dar galėsim šį-tą padėti, 
gal armija apsupo iš sparnų 
tas gaujas ir ' tuos kankinius 
Lietuvius išlaisvins.... Tokio
mis mintimis vylėmės ir ruošė
mės apleisti nuoširdų ir vaišin
gą brolį Lietuvį.

Šeimininkė pritarė vyro pa
sakojimui ir ką tai skaudaus 
slėpė savo širdyje. Senas pul
kininkas atspėjo jos paslaptį 
ir, lyg norėdamas ją patikrin
ti, užklausė kame yra jos vai
kai. Moteriškė drąsiai ir- su 
pasididžiavimu, bet su tam tik
ra diplomatija, atsakė:

— Vyresnysis, 22 metų am
žiaus, dar laisvos Lietuvos val
džios buvo pašauktas į kariuo
menę, o paskum paliktas bol
ševikų kariuomenėje. Jis tar
nauja Varėnoje, šiądien gal 
jis jau peria kailį bolševikams. 
Jaunesnysis sūnūs vakar kur 
tai išėjo, o jauniausias dirba 
prie geležinkelio. Taigi, jie dir
ba. Turbut išeis kas gero iš 
jų darbo, — ramiai ii’ atsar
giai baigė kalbėti moteriškė.

Pastebėjęs kad ji abejoja sa
vo jaunesniojo sūnaus darbu 
ir varžosi pasisakyti kur jis 
išėjo, ją raminau, pareikšda
mas kad jis greičiausia daro 
labai didelį ir naudingą darbą. 
Moteriškė nusišypsojo ir, nu
šluostydama riedančią ašarą, 
energingai baigė:

— Dieve duok kad jis su gin
klu rankoje prisidėtų prie gel
bėjimo musų nekaltų žmonių 
nuo išžudymo. Ak, tie bolše
vikai, ką jie Lietuvai padarė! 
O jeigu vaikai ir žus tai mes 
žinosim už ką. .. . Ką tie dris
kiai atsilaikys, bėgo, bėgo per 
laukus, viską pemetę, kaip zui
kiai. . . Net po du žmones ant 
vieno arklio movė.... žus tie 
bestijos nei savo žemės nepa
siekę, — įsismagino moterėlė 
ir išliejo mums visą savo pa
giežą bolševikams.

KAZLŲ RUDOS NELIKO 
NEI ŽENKLO

Toliau traukiam plentu Kau
nan. Paplentėje vis daugiau 
paliktų bolševikų karo reikme
nų, kapų. Prie miško dega 
Kazlų Ruda. Jos nepaliko nei 
ženklo. Paplentėje iškirstas 
miškas, riogso nušalinti nuo 
plentų rąstai, vis daugiau rau
donarmiečių kapų. Kur ne kur 
dar guli nepalaidoti roudonar- 
miečiai. Nekantriai traukiam 
toliau. 1 >

Dulkių debesys dengia mus 
ir tolimus horizontus. Keliais 
ir laukais traukia su pundais 
pabėgėliai, dviračiais ir pėsti 
juda sukilėliai, veda suimtus 
bolševikus; dūzgia virš galvų 
lėktuvai. Jaučiam kad ir Kau
nas netoli.

— Kaunas! — surinka ma
no prietelius ir savo geležine 
ranka spaudžia man dešinę. Iš- 
tikro, pro dulkių ir durnų debe
sis pamatai “Maisto” bokštą ir 
toliau Prisikėlimo bažnyčią. 
Taigi, jau mes prie savo laiki
nosios sostinės, prie savo arti
miausių draugų, prietelių, gi
minių. Tuojau mes su jais su
sijungsime, gyvensime vienu 
gyvenimu, bendru džiaugsmu, 
bendra kova, bendru liūdesiu.

ALEKSOTO IR KAUNO 
APIELINKĖSE

Sukame iš plento. Traukiam 
iš kairės Kauno aerodromo. Ro
dosi, išžiūrėtum kiekvieną čia 
esantį pastatą, pakalbėtum su 
kiekvienu! sutiktu Kauniečiu, 
bet reikia eiti toliau. Prie plen
to, prie Maisto, rūksta sudegę 
dvaro rūmai. “Maistas” tvar
koje, — šaukia mano priete
lius, — ačiū Dievui, dar ūkinin
kai galės laikytis.

Aplink aerodromą smarkiai 
sudaužytos gatvės, nei vieno 
sveiko namo. Aerodromo sto
tis sveika, čia pat sužinome 
kad šioje vietoje žuvo nesenai 
atsisveikintas musų mielas ko
votojas ii* geras draugas lakū
nas Leitenantas Dženkaitis. Dar 
labiau suverda musų kraujas.

Leidžiamės į Aleksoto pakal
nę: Fizikos ir Chemijos Rūmai 
sveiki, o pakrantėje stovintieji 
namai taip pat sveiki, bet daž
niausia be langų, ir šiaip kul
kų apdaužyti.

Vytauto tilto nėra, išsprog
dintas. Sukame Nemuno pa
krante Į dešinę. Visur dega, 
rūksta griuvėsiai, čia neliko 
nei vieno pastato, tik išdidžiai 
stovi ne karinis pastatas grudų 
elevatorius. Tikrai čia prieš 
porą dienų Vokiečių lėktuvai 
tiksliai bolševikams “kiauši
nius” dėjo, žaliojo geležinke
lio tilto taip pat nėra: jis per- 
skriostas per pat vidurį ir ny
kiai riogso jo lavonas.

žiuriu į aną pusę Nemuno, į 
Kauną, rodos lyg skaitliuoju 
sveikus pastatus. Jie atrodo 
visi sveiki. Ir neapsirinku — 
pats Kaunas nei aviacijos, nei 
artilerijos visai nepaliestas. 
Ten ėjo ir eina žiaurios sukilė
lių kovos su bolševikais.

Persikeliam pontoniniu tiltu 
per Nemuną. Jau mes prie 
Karmelitų bažnyčios, traukiam 
Vytauto prospektu ir atsidu
riam pačiame Kauno centre.

Tai buvo neapsakomo džiau
gsmo valanda. Gatvėmis tvar
kingai traukia Vokiečių ka
riuomenė, kurią sveikina tūk
stantinė išvargus, apdriskus, 
vienplaukė minia. Mergaitės 
vaišina karius arbata, kava, 
papirosais. Gatvės, pati Lais
vės alėja, nykios, apie 80 nuo
šimčių langų išdaužyta, sienos 
išgnaibytos kulkų, krautuvės 
uždarytos, languose dar užsili- 
kusios bolševikų liekanos — 
raudonarmiečių uniformų ženk
lai, mažos raudonosios vėliavė
lės, Rusiški užrašai ir tt.

Gatvėmis smalsiai vaikšto 
tūkstantinės minios. Nei vie
no vyriškio su kaklaryšiu, nei 
vieno vyriškio padoriau apsi
rengusio ar su skrybėle nema
tyti. Atrodo kad čia butų Mas
kva. Deja, tai Kaunas po vie- 
nerių metų “laisvės” ir bolševi
kų “rojaus”.

Jau apie 10 minutų esu Lai
svės alėjoje ir nematau nei vie
no inteligento, nei vieno savo 
pažystamo, draugo. Ima šiur
pas, kyla juodžiausios mintys: 
kur gi jie dingo, išvežti, išžu
dyti, pabėgę? Gatvėmis dūz
gia su tautinėm vėliavomis pa
sipuošę Raudonojo Kryžiaus 
sanitariniai automobiliai. Su
žinau kad jų tik keletas užsili
kusių turi aptarnauti apie porą 
tūkstančių sužeistų sukilėlių, 
kurie slaugomi ne ligoninėse 
bet po visą miestą išbarstytuo
se privačiuose butuose.

(BUS DAUGIAU)

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

Lithuanian National Relief Fund’o Lietuvių Komitetas Chicagoj

With banners and bands, enthusiasm is whipped up in Spain for cru
sade against the Reds—this was part of the Nazi campaign for a Spanish 
legion to fight against Russia on the eastern front. A drive which ended 
in “fiasco,” according to London. Spaniards, says London, have had 
war enough.

Ispanijos patriotai surengė demonstraciją prieš komunistus 
ir Rusiją, kuri gelbėjo kairiesiems Ispanų pilietiniame kare keli 
metai atgal. Sako, ši demonstracja nazų sukurstyta traukti 
savanorius kovoti prieš Rusiją rytų fronte. Pasekmių iš to ne
gauta, anot Londono. Ispanai turėjo gana savo karo. .

PREZ. A. SMETONOS SVEIKINIMAS 
LNRF. KOMITETUI

Iš kairės Į dešinę: Adv. J. Grish, redakt. M. Vaidyla, USA. atstovas 
Lietuvai O. J. C. Norem, Adv. A. Olis, komp. A. Vanagaitis, Lietu
vos Konsulas P. Daužvardis, ir LVS. sekretorius Dr. S. Biežis. Vidu- 

' ryje matosi Adv. Olis priima iš p. Norem čekį $100 kaipo pirmutinę
auką LNR. Fondui. / a-

DAR TRYS LVS. SKYRIAI
Man labai malonu pasveikin

ti Lithuanian National Relief 
Fund’o ir jo talkininkų prade
damus žingsnius prie tikslo pa
gelbėti mano tėvynei, turėju
siai nelaimės patekti Rusijos 
vergijon, o paskui, Rusijai su
sikovus su Vokietija, patapti 
karščių veiksmų lauku. Aš 
dar gerai atsimenu pirmojo pa
saulinio karo viesulų, praūžu
sių per Lietuvą, klaikius pėd
sakus, ir jaučiu kelerių metų 
svetimą režimą, anos gadynės 
okupaciją.

Šiądien man vaidinasi dar 
baisesnis mano gimtojo krašto 
reginys: nuniokti derlingieji 
laukai, išdegintos, sodybos, iš
griauti namai, tebestuksą trio- 
bų griuvėsiai, teberūkstą du
rnais pašvinkę turto degėsiai, 
išdarkyti šeimynų židiniai, be 
globos vaikai našlaičiai, apleis
ti seneliai, geriausi sūnų bei 
dukrų, sukilusių prieš agreso
rių jungą, naujai supilti kapai, 
tūkstančiais kryžių pažymėti.

Bado, ligų ir skurdaus gy
venimo šmėklos stovi Lietuvių 
akivaizdoje, sielvartas veria jų 
sujaudintas sielas. Jiems teks 
išgyventi dar daug vargiųjų 
dienų, gal teks patirti jų gim
tajai žemei ' dar naują, slogią 
okupaciją, kol sulauks visiškos 
laisvės, kol Lietuva taps vėl ne
priklausoma šalis, geriausių jos 
vaikų krauju apšlakstyta.

Tat supraskite, gerbiamieji 
L. N. R. Fund’o nariai, mano 
džiaugsmą, sužinojus jūsų ryž
tingumą pradėti žygį Lietuvos 
naudai, — Lietuvos, siekiančios 
atsikelti iš didžio nupuolimo, 
norinčios visiškai išsivaduoti 
iš nelaisvės.

Lietuviai tebemini Amerikie
čių paramą, jiems teiktą ano 
pasaulinio karo laikais, jie su 
didele padėka minės ir šią už
uojautą bei pagalbą, jiems A- 
merikiečių ketinamą dabar, dar 
žiauresnio karo laikais visu 
rimtumu parodytą.

Laisva, ’ nepriklausoma, . de
mokratiškai atkiutus Lietuva 
— tai šūkis kuris telkia mano 
tautiečius bendrai dirbti, to 
idealo vardu, kad jų tėvynė bu
tų suvereningai atkurta. Lie
tuviai iš anapus* okeano gaivi
na viltį jog Amerika, kur jų 
tautiečių bent milijonas laimin-'

gai gyvena, atjaus jų didžią 
nebūtį, sukrus ir išties jiems 
pagalbos ranką. Ir tikiu, tikiu 
neapsivils.

Linkiu Lithuanian National 
Relief Fondui geriausios klo
ties kilniame žygyje, kurs taip 
aukštai vertinamas kiekvieno 
Lietuvio patrioto.

A. Smetona.

NUO ŠIRDIES LIGOS 
MIRŠTA KASMET 

PO 360,000

Atsitikimai kurie nesukelia 
žmonių taip kaip sujudina ka
ras yra tokie kurie ramiu bu- 
du, bet tikrai paima šimtus 
tūkstančių gyvasčių metas į 
metą.

Paveizdan, pereitame Pasau
liniame Kare žuvo 233,184 Su
vienyti) Valstijų vyrų.

Bet štai kiekvieną metą, ra
miu budu tik nuo vienos šir
dies ligos miršta po 360,000 
asmenų. -

Viena moteris rašytoja tuo 
reikalu pastebi, kas svarbu ži
noti kiekvienam. Ji sako:

“Neturėjimas supratimo ' a- 
pie širdies ligą tankiai berei
kalingai surūpina senesnius vy
rus ir moteris, kurie skundžia
si kokiu nors skaudėjimu šir
dies apielinkėje. Bet skaudė
jimas yra simptomas, ne liga. 
Tokis skausmas gali būti arba 
nebūti širdies liga”.

Ji pataria kas met duoti sa-‘ 
ve daktarui išegzaminuoti per- 
tikrinimui savo sveikatos sto
vio, kad tokiu budu pašalinus 
sau bereikalingą . rūpestį.

Nors Liepos mėnuo buvo la
bai karštas, tačiau tai nesu
trukdė tautiečius nuo patrioti
ško darbo Lietuvos vadavimui 
ir gelbėjimui. Tam reikalui 
ypatingai padirbėjo geros va
lios tautiečiai rytinėse valsti
jose įkurdami tris naujus sky
rius :

Skyrius No. 2 — Brooklyn, 
N. Y., su 16 narių.

Skyrius No. 3 — Newark, 
N. J., su 15 naęių, ir

Skyrius No. 4 — Baltimore, 
Md., su 13 narių.

(Skyrių No. 1 sudarė Cleve
land, Ohio.)

Visi tų skyrių nariai Lietu
vos vadavimui ir gelbėjimui 
apsidėjo metinėmis duoklėmis 
po du dolariu. Tai gražus pa
triotiškas žygis būtinam tau
tos ir Tėvynės reikalui, šitą 
gražų ir pavyzdingą darbą pri
valo pasekti ir kitų kolonijų 
veikėjai. Prašau visus prisi
minti kad Lietuva savo kan
čių dienose rankas ištiesus 
šaukiasi musų pagalbos šią
dien.

Sveikindamas įsikūrusių sky
rių narius ir linkėdamas jiems 
gražiausio pasisekimo, šiuo pat 
kviečiu visus musų tautiečius 
prie tų skyrių dėtis, kurie dar 
neprisidėjote; prisidėkit su sa
vo dalimi Lietuvos pagalbai.

Kur dar nėra įsikūrusių sky
rių, tų kolonijų veikėjus pra
šau greitai juos įsteigti. O ten 
kur negalima tokius skyrius 
sudaryti prašau Lietuvos gel
bėjimui aukauti pavieniu, savo

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vien, 
numerį pamatymui.

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave. 

Chicago, Ill.

aukas siunčiant LVS. Centran.
Reikalaukite Centre tam tik

slui informacijų ir nurodymų, 
o tuoj bus išsiųsta. Padaryki
te tai be atidėliojimų, kaip 
greitai jums galima.

Dr. Steponas Biežis, 
LVS. Centro Sekretorius.

KARŠTAS ORAS 
IR DRUSKA/ ______

Prieš kelis metus tapo atras
ta labai paprastas būdas apsi
saugoti nuo nualpimo laikė di
delio karščio, naudojant drus
ką. Jeigu žmogus alpsta lai
ke karšto oro arba prie karštų 
darbų, arba jo raumenys pra
deda trauktis, tas paeina del 
stokos jo kūne druskos.

Daktarai pataria valgyti sū
resnį maistą, sūdyti sriubas ir 
net gerti sūdytą vandenį. Dar
buose kur karšta ir kareiviams 
laike manevrų' kact 'h^il'fl'aip?1^’ 
duodama druskos pilės su van
deniu.

Prakaitas yra vanduo paei
nantis tiesiog iš kraujo. Su 
prakaitu iš kūno išeina drus
ka, kuri kunui reikalinga, todėl 
reikia p įsiminti kunui duoti 
druskos, kuri palaiko žmogų 
stipresniu.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

NAUDOTAS
KARAS

yra toks geras kaip ( 
tas žmogus kuris jį 
Darduoda.

SMITH
AUTO SALES

6115 Superior Avenue
Phil Smith, Mgr.

PERKAME SENĄ 
AUKSĄ

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

užmokėt. Nereiks laukti.
Mes taipgi apkainuojam deiman
tus ir brangmenas ir greitai pa- 
tarnaujam laikrodėlių taisyme.

SIMON’S JEWELRY SHOP 
353 Old Arcade

Sčias aukštas. Tel. MAin 8508 
įsteigta 1918. (36)

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

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.

HOTEL BREAKERS :: 1,000 ROOMS \ : MODERATE RATES

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

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

Atdara nuo 7 ryto iki 9 vakare.

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

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

Perku ir parduodu bankines .knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės j mano telefonu arba asmeniškai.

: i ■ . ■ ' i . j. ! re f F:V. v t ; - Į

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

Gaso, Aliejaus, Lubrikacijos, Tires
Kreipkitės pas savo kaimyną

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

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

FU i
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IWEDNES ŽINIOSALPIS
IŠLAISVINTOJASs

(ISTORINĖ APYSAKA)

(Tęsinys iš pereito nr.)

to senio.

HIPPODROME

(Bus daugiau)

n T

.v

^SENIS APSIVEDĖ SU 
JI, MERGAITE. Zanesville 
- Nežiūrint visų protestų, 
apsivedė 73 m. senis su 16

SAPNININKAS
Kaina su prisiuntimu $1.00.

Didelis, gausiai paveiksluotas SapninykaB, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo j j turėti savo 
namuose. t

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

6820 Superior Ave_ Cleveland, Ohio

FARMERS P< \ 
Poultry

CHICKENS, DUCKS, 
Paranki vieta. Užkviei

Cor. Superior and E. d

I fį mergaite. Mergaitės m 
M davė sutikimą jai' eiti

...... . .....................................................................—

pigaus nak

darbą.

Ypatingai didelis bolševikų Siautimas pasireiškė paskutinę
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CKAITYTOJŲ dėmesį atkreipiame Į šį reikšmingą ir 
plačiai dalyką nušviečiantį P. Gulbio straipsnį, kuris 

nusako kaip Stalinas pasitarnavo Hitleriui, ir ar Lietu
viai galėtų tartis su Rusais prieš Vokiečius, bei kokiomis 
sąlygomis galima butų su bolševikais kalbėtis:

Kada Lietuvą okupavo Sovietų Rusija, tai veik visi Lietu
viai kurių tik nesiekė Maskvos ranka, griežtai pasisakė prieš 
okupaciją. Nei vienas Lietuvos atstovas užsienyje, nei vienas 
konsulas nenuėjo su Stalino “išlaisvinta Lietuva”. Išskiriant 
grynuosius Maskvos agentus, arba komunisfus, kaip jie save 
mėgsta vadinti, nebuvo Lietuvio kuris neprotestuotų prieš įvyk
dytą agresiją. .

Bolševikų propagandieriai ir tada išsijuosę dirbo — jie įro
dinėjo kad Lietuvių tauta ir toliau turės visas kultūrines laisves, 
kad Lietuva liks “nepriklausoma”, bet tik bus Sovietų Sąjungos 
ąarys. Pasitaikė dar naivių žmonelių kurie kelias savaites po 
Birželio 15 dienos (1940 metų) gyveno abejonėse ir stengėsi sa
ve raminti. Bet vos tik praslinko antras mėnuo, visos tos bolše
vikiškos “malonės” paaiškėjo — keli tūkstančiai geriausių Lie
tuvos sūnų buvo sukišta į kalėjimus, dar daugiau jų išgabenta į 
tolimą Maskoliją, turtai ir kitokia nuosavybė iš visų atimta. 
Darbininkai ir mažažemiai vietoje laukto gyvenimo pagerėjimo 
susilaukė baisiausio išnaudojimo. Lietuvių tautoje nepasitenki
nimas bolševikais augo ruošdamasis išsiveržt į didžiausi uraganą.

Okupantai tą jautė. Apsisaugoti nuo galimų netikėtumų 
daugiau ir daugiau gaudė bent kiek visuomeniniame gyveni-vis _ _

me pasižymėjusius Lietuvius ir juos masėmis siuntė į Maskoli
ją. Ypatingai didelis bolševikų Siautimas pasireiškė paskutinę 
savaitę prieš Sovietų Rusijos ir Vokietijos karą.

Kuo daugiau bolševikai dūko tuo labiau kilo neapikanta prieš 
juos visoje Lietuvoje. Bolševikų neapikanta pasiekė tokio laip
snio kad Lietuvis buvo pasiruošęs viskam kad tik bolševikai bu
tų iš Lietuvos išvyti.

Vos tik pradėjus kristi Lietuvoje VoRlečių bomboms, Lietu
vis pamatė auksinę progą nusikratyti šito raudonojo siaubo. Vi
sa Lietuva sukilo kaip vienas žmogus. Ko Lietuviai sukilėliai 
siekė mums visiems aišku. Jie siekė pilnos nepriklausomybės ir 
už tą galvas guldė. Juk jau vien tas faktas kad sukilėliai per 
radiją skubiai paskelbė atstatą nepriklausomybę, rodo sukilėlių 
tikslus.

Bet juk yra faktas kad Lietuviams išgujus iš Lietuvos bol
ševikus paskui juos sugužėjo į Lietuvą Vokiečiai. Pakelėse su
sirinkę šimtai ūkininkų sveikino žygiuojančią Vokiečių kariuo
menę. Normaliai imant ątrodytų jog tai neįtikėtina kad Lietu
viai sveikintų naujus okupantus Vokiečius. Deja, taip įvyko ir 
tai yra faktas. Kaip “New York Timas” vedamajame nesenai 
yra pastebėjęs — Lietuviai džiaugiasi atsikratę vieno velnio, ku
rį jau pažysta, patekdami į kito velnio rankas, kurio dar nepa
žysta. Vadinas ir šį. kartą Stalinas pasitarnavo Hitleriui. Juk 
tiesiog yra paradoksas kad tie Lietuviai kurie per veik tūkstan
tį metų kariavo prieš Vokiečius, šiądien ateinančius į Lietuvą 
Vokiečius sveikino. Atsimenu kaip 1939 metais musų kariuome- 

-Vilnių tūkstančiai Lenkų tikrai nuoširdžiai ją svei
kino, o Lenkiški laikraščiai negailėjo jai pagyrimų kad ji gerai 
organizuota, gerai atrodo ir tam panašiai. Vadinas, ir tada Sta-. 
linas pavaldęs Vilnių vos mėnesį sugebėjo į Lenkus “įvaryti mei
lę Lietuviams”, lygiai taip kaip metus pavaldęs Lietuvą, jis į 
Lietuvių širdis “įvarė meilę Vokiečiams”....

Nėra paslaptis kad čia yra šėtoniškai gudrios Hitlerio poli
tikos triksas. Aš nemanau kad butų atsiradęs bent vienas nuo
širdus Lietuvis -kuris butų sveikinęs Vokiečių kariuomenę tuo 
metu kada dar Lietuva buvo nepriklausoma. Kaip visi Lietu
viai vieningai protestavo Vokiečiams užimant Klaipėdą taip visi 
vieningai butume protestavę prieš Vokiečius okupuojant Lietu
vą. Dabar, kaip matome, Hitlerinė politika su Stalino pagalba 
pasiekė to kad Lietuviai džiaugėsi kuomet Vokiečiai atėjo jų iš
vaduoti ųuo bolševikų. ' Negana to, Stalinas išgabeno į Rusiją 
aktyviausią Lietuvių inteligentijos dali, jog dabar Vokiečių ži
nioje esanti Lietuvių tauta liko beveik be vadų. Geriau pasitar
nauti Hitleriui Stalinas ir negalėjo. Taip gražiai Stalinas dar
bavosi Hitlerio naudai kad rezultate net tokia narsi ir save ger- 
biąnti Suomių tauta dabar kariauja prieš raudonąjį slibiną.

Po tokios nevykusios politikos kaip Stalino susidraugavimas 
su Hitleriu agresijos darbe, normalėje valstybėje Stalinas, Molo- 

«tovas ir visa jo klika butų išguita iš savo vietų. Rusijos val
džioje šiądien sėdėtų kiti žmonės, su kuriais galėtų rizikuoti pa
sirašyti karo ir kitokias sutartis ne tik Anglai bei Lenkai, bet 
ir kitos tautos. Bet po šitokių nevykusių manevrų ir triksų kas 
gi dabai- gali pasitikėti Rusiją vadovaujančiais žmonėmis?

Vieną gerą darbą atliko Hitleris, tai gudriai manevruoda
mas nuėmė tą “nekaltybės kaukę” nuo Rusijos diktatoriaus ir jo 
klikos veidu, parodydamas: “Jeigu jau aš, Hitleris, esu diktato
rius, banditas ir užpuolikas, tai Stalinas yra ne kitoks — mudu 
abu tokiu”. Jeigu jau diktatoriškai valdoma Rusija iki šiol ne
vykdė agresijos tai ne del to kad ji butų nusistačius prieš agre
siją, bet kad del gležnumo *to nepajiegė. Bet kada tik Hitleris 
“leido” tai Stalinas metėsi ir j Lenkiją, ir į Suomiją, ir į Balti- 

. jos valstybes ir, pagaliau, į Besarabiją. Stalino agresija prieš 
mažytę Suomiją sukėlė pasaulyje prieš bolševikus dar negirdė
tą neapikanta. Vienu žodžiu, Rusija dabartinėje padėtyje atsi
dūrė per, Stalino ir jo klikos kvailumą.

¥ ¥ -t-

Šiądien daugeliui Lietuvių besidžiaugiančių tuo faktu kad 
bolševikai išguiti iš Lietuvos, atsirūgsta ta pati šėtoniškai gud
ri Hitlerio politika: “Hitleris Lietuvą išvadavo, šaukim jam va
lio, Heil Hitler....” Bet kas gi Lietuvą į StMino nasrus įgrūdo 
tai tas faktas užmirštas. Nėra paslaptis kad Lietuvių tauta yra 
laimingesnė išsivadavus iš Aziatiško'bolševizmo, bet tai dar ne
reiškia kad, Lietuvis apsvaigintas tos laimės išsižadėtų laisvės ii’ 
visiškos nepriklausomybės.

^Amerikos Lietuvių dauguma pasitiki Lietuvos Atstovu Vor 
kietijai Pulk. Škirpa ir Generolu Raštikiu — tiek vienas, tiek 
kitas jie darbais yra įrodę savo ištikimybę ir meilę Lietuvių tau
tai. jie gal taip pat nuoširdžiai patikėjo kad išgujus bolševikus 
iš Lietuvos, jai bus duota laisvė. Bet kaip tai, matyt, pažadai 
nesipildo, iki šiol Lietuvos padėtis “neaiški”. Iš Europos ateina 
gandai kad Pulk. Škirpa “susikompromitavęs”, arba, geriau ta
riant, patekęs į Vokiečių nemalonę. Ką veikia Gen. Raštikis? 
Taip pat negirdėti kad Vokiečių jam koks pripažinimas butų su
teiktas. Jis veikiausia taip pat tik ryšio karininkas. Iki šiądien 
su Lietuva susisiekimas neatstatytas, Lietuvos padėtis neišryš
kintą, į “nemalonę” patekusiam Škirpai neduodama net Į Lietuvą 
gryžti. Tas faktas Lietuvius ne tik nuo Škirpos nestumia, bet, 
atvirkščiai, mus su juo laįiau artina, nes mes tikime kad jis te
bėra tikras Lietuvių tautos stinus ir Lietuvos patriotas, kas ne
abejotina naujiesiems okupantams nėra malonu. Tegul Lietu
viškos Maskvos papūgos tuo nesidžiaugia — mes visuomet sto
vėjome už Nepriklausomą Lietuvą, todėl kiekvienas okupantas, 
ar tai butų raudonas ar rudas, mums yra priešas. Mes taip pat 
žinome kad nei Stalinas, nei Hitleris nei vienai tautai laisvės ne-

LAIKYKIT SENUS 
RUBUS

KOMITETO DAR NĖRA, BET 
JIS ATSIRAS KAI GALIMA 

BUS Į LIETUVĄ SIŲSTI
merikos Lietuviams kad tau
pytų savo atliekamus galimus 
nešioti rubus, batus, baltinius, 
kojines ir viską kitą kuo galės

Nėra peranksti priminti A-

K. S. Karpius.

KALBĖS LINDBERGH
Lakūnas Charles Lindbe 

koris priešingas Amerikos 
jjniiiisi į karą, savo pastan; 
atgrasinti Amerikos žm< 
nuo gelbėjimo Anglijai, R 
jai ir kitoms šalims, kad A 
rfka nebūtų įtraukta j. k 
lankosi po visą šalį su pra 
tomis. Clevelande jis ka 
miesto auditorijoje, Rugp. 
nuo 8 vai. vakare. Ine j ii 
nemokamas.

pasinaudoti musų broliai sese
rys Lietuvoje, kuriems pagal
ba bus tuoj siunčiama kaip tik 
bus galima.

Dabar dar nėra nei komiteto 
kuris tuo rūpintųsi, niekas dar 
tarp Amerikos Lietuvių nevei
kia senų dėvėjamų dalykų rin
kimui. Tačiau nereiškia kad 
jų nereikės. Svarbu tik kad 
tie kurie turi atliekamus dėvė- 
jamus daiktus nesunaikintų jų. 
Kada bus galimybė persiųsti į 
Lietuvą tokias reikmenis tuoj 
bus spaudoje pranešta.

Dabar ta proga dar prime
name saugotis apgavikų, kurie 
kai kuriose kolonijose buk jau 
renka rubus iš Lietuvių. Tie 
asmenys nėra nei katalikų, nei 
tautininkų komitetų, nes tokių 
komitetų visai nėra. Jie gali 
būti bolševikai, kurie surinkę 
viską siųs į svetimą kraštą, 
bolševikams Rusams gelbėti.

neša. Abu jiedu moka tiktai pavergti, todėl ir visa Europa šią
dien paversta į didelį tautų kalėjimą, kuriame niekas žodžio ar 
sąžinės laisvės neturi. Jeigu moki diktatoriui padus laižyti, kaip 
Paleckis, tai gerai. — . x ,

Nesenai skaitėme kad Lenkai susitaikė su .dabartinės Rusi
jos Valdovais ir su tais pačiais sukčiais ir sutarčių laužytojais 
pasirašė naują sutartį. Ko verta šita sutartis sunku pasakyti, 
bet tik viena aišku kad, progai pasitaikius, Stalinas visai leng
va širdim sulaužys ir šitą sutartį. ,

Nieko nebūtų stebėtino jei Anglų verčiami bolševikai pasiū
lytų “susitaikyti” ir panašią sutartį pasirašyti su Lietuva. So
vietų Rusijos kalėjimuose yra pora šimtų tūkstančių rinktinių 
Lietuvių, kurių tarpe Bizauskas, Čarneckis, Gen. Nagius ir kiti. 
Jau laikas butų juos gelbėti. Juk ir Lietuvos vyriausybę, reika
lui esant, butų galima sudaryti kur nors už Europos ribų. Ai
tą vyriausybė galėtų vesti su dabartinės Rusijos valdovais bent 
kokias d’erybas? Gal ir galėtų! Bet pati pirmutiniausia sąlyga 
iš Lietuvių pusės turėtų būti kad bolševikai antrą kartą ant vi
sados išsižadėtų pretenzijų į Lietuvių tautą ir teritoriją (pirmą 
kartą jie tą padarė 1920 m., kurį pažadą sulaužė 1940 m.) An
tra sąlyga, bolševikai turėtų tuojau sustabdyti propagandą ir 
Lietuvių tautos ardomąjį darbą, uždarant jų agentų Amerikoje 
ir kitur Lietuvių kalba leidžiamus laikraščius, o pačiuĄ-Lietuviš- 
kai kalbančius agentus pasikviestų į Sovietų Rusiją ir pasiųstų 
į frontą prieš Vokiečius, arba bent duotų kokį produktingą dar
bą dirbti pačioje Rusijoje. Trečia, Sovietų Rusija turėtų tuojau 
iš" kalėjimų paleisti visus iš Lietuvos išvežtuosius, o jų likimu 
butų leista rūpintis atitinkamiems komitetams Amerikoje ar 
kitur. n

Tik tas sąlygas bolševikams priėmus, Lietuviai gal ir galė
tų išnaujo su bolševikais kalbėtis.

Bet kad bolševikams butų išlaksčiusios iš galvos agresiš- 
kos mintys dar iki šiol nematyti, nes jų agentai ant nepriklau
somos Lietuvos šalininkų dar iki šiol nenustoja pamazgų pylę.

OI, PALIAUKIT RUGU2ĖLIAI
(Prano Vaičaičio eilės)

Oi, paliaukit, rugužėliai, 
Jus taip smarkiai sūkuriavę;
Oi, paliaukit, pjovėjėliai, 
Liūdną dainą bedainavę!
Mano mislys ir banguoja 
Taip kaip jus miela dainelė; 
O širdis neatvanguoja, 
Kaip, pjovėjai, jus rugeliai.
Tuoj, balti rugučiai, jus štai 
Krisit po ašmenims dalgio; 
Mano mislys ir liaus ūžti 
Ir nereiks daugiau man valgio.
Oi, ne oškit, rugužėliai, 
Kad ir esąs šiądien status!
Ne dainuokit, pjovėjėliai, 
Kad dirvonai jūsų platus!
Mano širdį sužaisdintą
Dar baisiau jus nekankinkit, — 
Nuo linksmumo uždarytą 
Nors nuo verksmo n’užrakinkit.
Rugelius parveš laimingas- 
Linksmas namų gaspadorius: 
Kūnas mano nelaimingas 
Tąsyk ant juodų bus morų.

KO LIŪDI, MERGėLĖ?
(Petro Vaičiūno eilės)

—Ko liūdi, mergele skaisčioji?
Koki tavo sielą suspaudė skausmai?
Atbudusią žemę jau saulė bučiuoja,...
Klausyk kaip pavasario skkmba balsai.
Žiūrėk kaip pasaulis atgimsta,
Kaip puošias džiaugsmu jis po vargo 

sunkaus....
Ko siela vis tavo nerimsta?
Ko ilgisi akys, it žvaigždės dangaus?
—Vai liūdna man jūsų šalelėj, 
Ilgiuos aš panūdus tėvynės savos.... 
Ten žydi jau rūtos darželyj....
Ten svaigsta’radastos nuo saulės kaitros.
Ten liko senieji tėveliai....
Dažnai aš svajoju — tėvynėn skrendu.
Tik ten aš varguolei širdelei
Sau ramią linksmybę ir meilę randu....

— Mamyte, musų tėvelis vėl apalpo 
gatvėje.... Gal butų ir blogai ištikę, tik 
šis geras prietelius parvedė jį....

— Dievas tau atlygins už tavo gerą 
•darbą savo artimui.... — prakilniai kal
bėjo antroji moteriška. — Prašom, pra
šom paviešėti pas mus, gal nesiskubini nie
kur, gerasis....

Iš to moteriškos išsitarimo “Dievas 
tau atlygins” ir viduje šian-ten akis me
tus matomų krikščioniškų ženklų, Alpis 
tuoj suprato kokioje šeimoje atsirado.

Krikščioniškas tikėjimas jam buvo ge
rai žinomas ir jis jautėsi tarp krikščionių 
ne svetimas. Tačiau, stebino jį tas kad 
čia pat, pagonų sostinėje, randasi Lietuvių 
priėmusių tą tikėjimą kurio skelbėjai vien 
tik pražūtį Lietuviams neša.

— Prašom, sėskis, sunau, neapleisk 
musų namo nepriėmęs musų vaišingumo 
už tavo gerą darbą mano vyrui, — kalbė
jo dėkingumą rodydama senesnėji moteris.

Alpis neturėdamas niekur skubėti, pa
siliko svečiu šių savo naujų pažystamų 
krikščionių namdose.

— Musų tėvelis yra giminingas musų 
didžiam kunigaikščiui, bet mes jau krikš
čionys: pats tėvelis, aš, ir duktė, Ona, — 
kalbėjo šeimininkė Į savo sveti, ir užklau
sė: — Ar ir tu krikščionis?....

— Negalėčiau Į tą klausimą pridera
mai atsakyti, kunigiene. Aš esu Lietuvių 
pagonų vaikas, kryžiuočiai pagrobę mane 
nelaisvėn, padarė krikščioniu, paskui vėl 
su kunigaikščiu Kęstučiu pabėgom iš ne
laisvės, pargryžau- i savo kraštą, tapau 
Lietuviu....

— Tu esi Lietuvis ir tikras krikščio
nis, sunau.... Kartą priėmęs krikštą ir 
pasiskyręs tikrąjį tikėjimą negali būti nie
kuo daugiau....

— Bet aš negaliu būti krikščioniu ma
tydamas krikščionių užsimojimą mus iš
naikinti ir musų žemes pagrobti. Aš esu 
Kęstučio karys. Kryžiuočių klastingi tik
slai ir darbai man gerai žinomi.

— Sunau, kai Kęstutis užpuola krikš
čionis, ordinas puola Lietuvius, ir taip 
kraują lieja. Jei visi Lietuviai apsikrikš
tytų, kryžiuočiai neturėtų ko mus puldi
nėti, — kalbėjo, bet ne savo žodžiais, šei
mininkė.

— Jau pusantro šimto metų jie musų 
kraštus puldinėja ir grobia. Prusai apsi
krikštijo, o kryžiuočiai jų žmones naikin
ti nesiliauja, — paaiškino jai Alpis.

Jis Įsitėmijo kad ta moteris, perimta 
naujojo tikėjimo, daugiausia kalba ir bū
tinai nori ji pertikrint, kuomet pats šeimi
ninkas ir jų duktė veik visai tyli.

Dabar iš sodno Į vidų inėjo vienuolis, 
kurį Alpis tuoj pažino.

— Fricai, tai tu ?! Iš Marienburgo, o 
čia laisvas? — nustebęs kalbėjo Alpis.

— Dievas su tavimi, Adolfai, — pakel
damas du pirštu ir laimindamas Aljlį, pra
bilo vienuolio rubais vilkintis Vokietis. — 
Nesitikėjau tave čia sutikti. Juk tu prisi
laikai Trakuose, taip?.... Ar dar tebesi 
krikščionis savo širdyje, jei iš paviršiaus 
ir negali tokiu būti?

— Aš esu Lietuvis karys, savo žemės 
gynėjas, — atsakė Alpis. — Trakuose prie 
Kęstučio gyvenu ir padedu jam kariauti 
su musų tėvynės priešais.

— Bet tu buvai krikščionis! Tu esi 
krikščionis! Tu negali atsižadėti savo ti
krojo tikėjimo kartą jį priėmęs! — rustai 
bet pamaldžiai kalbėjo vienuolis. —. Tu 
prisiekei prieš kryžių kovoti už tikėjimą 
ir pagonis krikštyti arba....

— Aš neprisiekiau savo žmones nai
kinti, ko iš manęs vėliau reikalauta! — 
atkirto Alpis. — Patyręs ordino piktus 
darbus prieš musų žmones, džiaugiuosi ga
lėdamas juos nuo krikščįonių užpuolikų 
ginti!

— Bet tu gali būti geras krikščionis 
ir savo šalyje gyvendamas. Taip kaip jie, 
kurių namuose dabar esi. Gali būti tikro
jo Dievo tarnu savųjų tarpe ir platinti ti
kėjimą gražiu budu! Klaupkis, nusilenk 
prieš kryžių ir gailėki^ už nuodėmes pa
pildytas atsigryžimu nuo musų Sutverto-

jo! — Įsakančiu balsu prabilo Vokietis 
vienuolis iš ordino sostinės Marienburgo,

— Jei butume Marienburge gal gale-, 
turn grąsinimais priversti mane nusilenk
ti tau, dabar gi, prisimink, tu esi Vilniu
je, ir jokis Lietuvis neprivalo tau lenktis!

— Vardan Dievo, sunau, nekalbėk ši
taip prieš tikėjimą! — parodė savo susi- . 
rupinimą šeimininkė. — Atmink, jis yra 
Dievo tarnas, jis kalba Dievo vardu, mes 
privalom jo klausyti....

— Aš nekalbu prieš tikėjimą nei prieš 
Dievą, tik prieš ŠĮ žmogų, kurio darbai j 
Lietuvoje man nepatinka!

— Jis atnešė mums Dievo žodį, mes 
ji pagarboje laikome.... — pridėjo šeimi
ninkė.

— Ar tai jis jus apkrikštijo, primes
damas .jums savo tikėjimą? Ar jis turi 
kunigaikščio leidimą tokiu pasalingu budu 
Lietuvius Į kitą tikėjimą versti?! — rus
tai, užsidegęs ir Įširdęs prieš kryžiuočių 
atstovą, kalbėjo Į namiškius Alpis, Įtarian
čiai Į ji žiūrėdamas.

— Mes savu noru apsikrikštinom, 
prabilo nusigandus jauna mergina. — Ne
kaltink jo už tai. Jis yra musų namų dva
siškis ....

— Kiek man žinoma, krikščionims lei
sta Vilniuje tik laisvai gyventi, taip kaip 
ir stačiatikiams, ir Totoriams ir Žydams, 
bet ne Lietuvius į jų tikėjimą versti! Ai' 

supranti ši naują tikėjimą? — užklau- 
Alpis jaunos merginos, Onos, gražiai į 
prakalbėdamas.
Patogaus vyro užkalbėt ta, paraudu

siais veidais mergaitė susimaišius atsakė:
— Musų mamytė priėmė tikėjimą iš 

šio dvasiško tėvo, ir mudu tu tėveliu suti
kom su jos valia....

Iš visų davinių Alpis dasiprotėjo kad 
šis senas senukas našlys, Vilniaus valdovo 
Algirdo, ir Kęstučio, giminaitis, gavo jau-

DR. V. KUDIRKOS DR-J< 
PIKNIKAS PAVYKO

Antras rengtas piknikas 
Vinco Kudirkos dr-jos, sek 
dienį, Rugp. 3, pavyko gf 
Dėkojam publikai ir nari; 
atsilankymą. Taipgi pad 
darbininkams kurie piknike 
atsidavimu darbavosi: P. . 
skis, Belskienė, Kasilioniš, 
Drasutmė, šalčienė, Jast 
tienė, J. Vidugiris, K. Vale 

Visiems už jų darbštumą 
deb's ačiū. Komis

tu 
sė 
ją

•PENKI UŽMUŠTA. ] 
Anfora, 0., važiuojant auto 
biliu per geležinkelio bėg 
užmušta motina, Pulsifer, 
keturi jauni jos vaikai, 
vyras, kuris laukė jų panų 
tent, gavęs žinią apie nelai 
nevažiavo pažiūrėti sum 
savo šeimos lavonų, sutiko 
laidoti nepažiūrėjęs j juos, 
darytuose grabuose, kad ga 
E' ‘ nti apie juos tik to]

jie gyvi buvo. , Vyra, 
žmona buvo po 29 m. amži 

Prie Vermillion susimuš 
so (roku užsimušė trys j: 
vaikinai, keturi kiti susiže

“MANPOWER”
Vias spiečius filmų žvaig: 

akraji naujoje filmoje, kuri 
tisu rodyti Hippodrome Th< 

■ feštsifaį, Rugpjūčio 9, užvard 
jt “Mpower”. Žymiausias 
tut veikale vaidina Edward 

’ Uita, Marlene Dietrich ir ( 

na, gražia žmona, kuriai galvą apsuko šis I tJĄ 
vienuolis savo nauju tikėjimu, pasiryžęs Į fckjkei atSiianko d 

■tai atlikę savo
Raft ir Robinson yra du c 

pi vienas kitą išgelbėję nuo 
tis darbe. Kai Robinson, pa] 
lai vyras, įsimyli į Dietrich, 1 
j| gerai pažinodamas, stengiasi 
tramdyti jų apsivedimą. Ma 
įsniua del to kišimosi, iš piki 
ipsraĮa, po to sunkiai deda pa: 
!»pasirodyti gera šmona. Ta 
ji pirmiau mylėjus Raft, nūs] 
dba pamesti Robinson, negal 

: Bylai Šis įširsta ant savo c 
p, tikėdamas kad Raft jo ži 
pniliejo.

patraukti savo įtakon daugiau Lietuvių į 
didžiūnų ir gauti jų turtus; jis apkrikšti- j 
jo ir kunigą Vaupšą ir jo dukterį, iš jo 1 
pirmesnės žmonos, ir taip jie išsižadėjo 
savo senų’Lietuviškų dievų.

— Kaip tu atsiradai Vilniuje, Fricai? 
— klausė įkandžiai Alpis vienuolį.

— Didis Kunigaikštis Gediminas įve
dė patvarkymus kad kitų tikėjimų žmo-. 
nes galėtų Vilniuje gyventi, ir Didis Ku
nigaikštis Algirois tų teisių nesuvaržė. 
Jomis pasinaudodamas aš atėjau čia skelb
ti tikrojo Dievo žodį!

— Ar tik tam čia švaistaisi, ar ko
kiems kitiems tikslams? — vis akis įtem
pęs į Fricą klausinėjo Alpis.

— Mano pašaukimas Dievo garbei yra 
didžiausias mano gyvenimo tikslas! Jei 
tu, savo krašte, tarp savo žmonių gyven
damas, butum krikščionis, pataptum didis 
ir galingas. O kas dabar esi: paprastas 
karys, — reikšmingai nusakė Fricas.

— Iš kur gi ta didybė, ir galybė man 
ateitų, jeigu ji kur yra?

— Sutvertojo apvaizda visų darbus 
įvertina ir neužmiršta atlygint!

“Sutvertojo apvaizda” įsuko Alpio gal
von naujas mintis: jam parupo plačiau pa- S 
tirti kaip tas vienuolis iš Marienburgo Vii- j 
niuje gyvendamas “didybę ir galybę” da- 
liną. Vienuolio abitą dėvinčiam Vokiečiui i 
atėjimui, kuris nekariauja ir kurio tik
slas yra pasišvęsti “Dievo garbei”, tas ga-1 
Įima geriausia atlikti ir savoje šalyje, ar
ba savo lizde, iš kur jis paeina: kam lysti | 
į Lietuvą?.... Matomai, jo darbas buvo | 
vykdyti Marienburgo ordino platų užsi- j 
mojimą Lietuvą užkariauti pasalingai ap- ■ 
krikštijant Lietuvius didžiūnus, kad tuomi 
budu griauti Lietuvių atsparumą iš vi- ! 
daus.... ./

Telefonas: ENdicott 1378

DU. S. T. THOM-
(TAMOŠAITIS)

LIETUVIS DENTISTAJ
Debar laikas susitaisyti dant 

hhndos: 9 iki 12; 1 iki 5; 6- ii 
Trečiadieniais sulyg susitari) 

| 6902- Superior Ave.
(Kampas Russell Road)

SPINET P1ANC
1 Mm SPINET PIANO tik 
| atū atgal, kai naupjas, g' 

rases, puikus balsas, parsiduos 
ražą likusį balansą. Lengvas

• Mokėjimas. Kreipkitės tui 
I ji norit tikro bargeno. i

M. 0. Mattlen 
2027 Euclid Avenue 

Atdara vakarais.

AKIN I A I
Tuokiu Stilių, Stiprumų, Pa 
»ir Dvigubo Matymo, pilnai 
nhuotais kauliniais E 
dūli Nėra brangiau.
Krals Pilnai su Auksuotais 
uh arba Kauliniais. "1
Sbi brangesnių ‘ •

Milton Optical Co 
M3 EAST 4TH STREE’ 

Frederick Building. (I 

Qevelando žemiausios kain 
Išdirbėjai.
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8105

DIDELĖ VALGYKLA

Oil

AETNA LUMBER

HIPPODROME

medį.

PATOGI UŽEIGA

ir kitokiu.Telefonas: ENdicott 1378

1001i

Skani Lietuviška DuonaSTONIS TAVERN
■

■

(Bus daugiau)

6843
1185

Valandos: 9 iki 
Trečiadieniais

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė”

LIETUVIS
Dabar laikas

pigaus naktinio 
atsilanko darbi- 
darbą.

Vieta kur sustoja kitų miestų \ 
pravažiuojanti Lietuviai

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki! ją tarp savų.

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

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)

McKENNEY’S
Restaurant

CEdar 9507 

1734 Crawford Road

Žymiausias roles 
vaidina Edward G.

Dietrich ir Geor-

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

B
r
r

LIQUOR WINE BEER

DENTISTAS 
susitaisyti dantis. 

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

6902 Superior Ave. 
(Kampas Russell Road)

Fleet-Wing Station
1463 E. 71st ir Dellenbaugh 

EARL DECK 
Independent Dealer 

Golden Motor Gas — Motor
Ethyl Motor Gas 

Tires and Accessories
ESKseBnaBBnscaaoca&aEEESsazsaBnosi

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

lUinlliniMHlMMliaMlMMWIH

——

akančiu balsu prabilo VolįB 
iš ordino sostinės Marienh^l 
i butume Marienburge galę# 

nimais priversti mane sį| 
bar gi, prisimink, tu esi vį| 
s Lietuvis neprivalo tau leiįl 
irdan Dievo, sunau, nekaM 

tikėjimą! — parodė savoji 
šeimininkė. — Atmink, jis J. 
nas, jis kalba Dievo vardu, J 
jo klausyti..'..
nekalbu prieš tikėjimą nei prl 

: prieš šį žmogų, kurio i-1 
man nepatinka f

; atnešė mums Dievo žodį, 1 į 
je laikome.... — pridėjo še»

tai jis jus apkrikštijo, pring 
ns savo tikėjimą? Ar jis į į 
iio leidimą tokiu pasalingu bg 
Į kitą tikėjimą versti?! —n 
;gęs ir Įširdęs prieš kryžinį 
ilbėjo į namiškius Alpis, Įtaria , 
urėdamas.
s savu noru apsikrikštmoą. | 
sigandus jauna mergina.-įį 
už tai. Jis yra mušą naąfc

k man žinoma, krikščiommsį 
je tik laisvai gyventi, hipį 
dams, ir Totoriams ir Žyte 
tuvius Į jų tikėjimą versti! i 
i šį naują tikėjimą? - ufe 
runos merginos, Onos, grožį 
ėdamas.
uis vyro užkalbintu parai 
is mergaitė susimaišius atšali 
sų mamytė priėmė tikėjimai 
o tėvo, ir mudu tu tėvelius^ 

5 valia....
i davinių Alpis dasiprotėjo 
enukas našlys, Vilniaus vatoj
Kęstučio, giminaitis, gavo jo 

žmoną, kuriai galvą apsukoj 
>avo nauju tikėjimu, pasini 
savo Įtakon daugiau Liete 
' gauti jų turtus; jis apkris 
>ą Vaupšą ir jo dukterį, iii 
žmonos, ir taip jie išsižadą 
Lietuviškų dievų.
p tu atsiradai Vilniuje, Fm 
kandžiai Alpis vienuolį.
lis Kunigaikštis Gediminas p 
tymus kad kitų tikėjimą b
Vilniuje gyventi, ii- Didis b 
Algirdas tų teisių nesivari 

naudodamas aš atėjau čia ste 
Dievo žodi! y 
tik tam čia švaistaisi, ar b 

ims tikslams? — vis afcįt® Į 
i klausinėjo Alpis.
no pašaukimas Dievo garbei jn 
i mano gyvenimo tikslas! Ji 
rašte, tarp savo žmonių gyvs 
turn krikščionis, pataptum 
s. O kas dabar esi y papras 
reikšmingai nusakė Fricas, 
kur gi ta didybė, ir galybė e 
;u ji kur yra?
tvertojo apvaizda visų daite | 

■ neužmiršta atlygint!
ertojo apvaizda” Įsuko Alpioj 
5 mintis: jam parupo plačiau p 
:as vienuolis iš Marienburgo^ 
mdamas “didybę ir galybę” į 
molio abitą dėvinčiam Voided 
kuris nekariauja ir kurio 
asišvęsti “Dievo garbei”, tas? 
.usia atlikti ir savoje šalyje, f 
sde, iš kur jis paeina: kam 
’.... Matomai, jo darbas te 
larienburgo ordino platų $ 
ietuvą užkaj’iauti pasalinį 
t Lietuvius didžiūnus, kad tuo® 
mti Lietuvių atsparumą iš9

P N I N I NKAS 
na su prisiuntimu $1.00. 
gausiai paveiksluotas Sapniny^ 

įtvarkytas, išaiškinantis luekffl 
kiekvienas privalo jj turėti s*

eikalaukit “Dirvoje” |
ior Avė, Oert

KALBĖS LINDBERGH
Lakūnas Charles Lindbergh, 

kuris priešingas Amerikos ki- 
šimuisi į karą, savo pastangose 
atgrasinti Amerikos žmones 
nuo gelbėjimo Anglijai, Rusi
jai ir kitoms šalims, kad Ame
rika nebūtų Įtraukta j karą, 
lankosi po visą šalį 
bomis.
miesto auditorijoje, 
nuo 8 vai. vakare, 
nemokamas.

AKRON, OHIO
Visokios Žinutes

RANDOLPH, O

Clevela-nde
su prakal- 
jis kalbės 

Rugp. 9, 
Ine j imas

DR. V. KUDIRKOS DR-.JOS 
PIKNIKAS PAVYKO

Antras rengtas piknikas Dr. 
Vinco Kudirkos dr-jos, sekma
dienį, Rugp. 3, pavyko gerai. 
Dėkojam publikai ir nariams 
atsilankymą. Taipgi padėka 
darbininkams kurie piknike su 
atsidavimu darbavosi: P. Bel
skis, Belskienė, Kasilionis, B. 
Drasutienė, šalčienė, Jasulai
tienė, J. Vidugiris, K. Valeika.

Visiems už jų darbštumą di
delis ačiū. Komisija.

^SENIS APSIVEDĖ SU 16 
M. MERGAITE. Zanesville, O. 
— Nežiūrint visų protestų, čia 
apsivedė 73 m. senis su 16 me
tų mergaite. Mergaitės moti
na davė sutikimą jai eiti už 
to senio.

•PENKI UŽMUŠTA. Prie 
Aurora, O., važiuojant automo
biliu per geležinkelio bėgius, 
užmušta motina, Pulsifer, ir 
keturi jauni jos vaikai. Jos 
vyras, kuris laukė jų parvyks- 
tant, gavęs žinią apie nelaimę, 
nevažiavo pažiūrėti sumaltų 
savo šeimos lavonų, sutiko pa
laidoti nepažiūrėjęs į juos, už
darytuose grabuose, kad galėtų 
prisiminti apie juos tik tokius 
kokie jie gyvi buvo. Vyras ir 
žmona buvo po 29 m. amžiaus.

Prie Vermillion susimušime 
su troku užsimušė trys jauni 
vaikinai, keturi kiti susižeidė.

“MANPOWER”
Visas spiečius filmų žvaigždžių 

dalyvauja naujoje filmoje, kuri pra
dedama rodyti Hippodrome Theatre 
šeštadienį, Rugpjūčio 9, užvardinto
je “Manpower”, 
tame veikale 
Robinson, Marlene 
ge Raft.

Marlene vaidina 
klubo šokikę, kur 
ninkai atlikę savo

Raft ir Robinson yra du drau
gai, vienas kitą išgelbėję nuo mir
ties darbe. Kai Robinson, papras
tas vyras, įsimyli į Dietrich, Raft, 
ją gerai pažinodamas, stengiasi su
tramdyti jų apsivedimą. Marlene 
jširdus del to kišimosi, iš piktumo 
apsiveja, po to sunkiai deda pastan
gas pasirodyti gera šmona. Tačiau, 
ji pirmiau mylėjus Raft, nuspren
džia pamesti Robinson, negali jo 
mylėti. Šis įširsta ant savo drau
go, tikėdamas kad Raft jo žmoną 
paviliojo.

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

SPINET PIANO
Puikus SPINET PIANO tik per
imtas atgal, kai naupjas, geros 
rūšies, puikus balsas, parsiduos už 
mažų likusį balansą, 
simokėjimas. Kreipkitės 
jei norit tikro bargeno.

M. O. Mattlen
2027 Euclid Avenue

Atdara vakarais.

Lengvas iš- 
tuojau 

(36)

A K I
Visokių Stilių, 
ro ir Dvigubo 
auksuotais ar

rėmais. Nėra
Bifocals Pilnai
mais arba Kauliniais.
Nėra brangesnių

Milton Optical Co.
2063 EAST 4TH STREET

Frederick Building. (33)
Clevelando žemiausios kainos

Išdirbėjai.

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

7.95

Pas Antaną Rudį atsilankė 
jo sesuo Marė Cygebenė su sa
vo vyru Kaziu, sunum Vincu 
ir jo žmona ir dukteria, visi iš 
Pittsburgho. Jie čia praleido 
atostogas, apžiurėjo Akronc 
įdomybes, ežerus, dirbtuves.

Poni Cygebenė yra apsišvie- 
tus moteris, perskaičius pas sa
vo brolį Dirvą, sako ji jai labai 
patiko, taigi ir užsirašė ją vi
sam metui. Sako, jai patinka 
Dirvos rimtos, teisingos žinios, 
istorinė apysaka ALPIS, ir Ak- 
rono žinios.

Paviešėję savaitę laiko, pa
tenkinti p. Rudžių vaišėmis ap-' 
leido Akroną.

Jonuška su žmona Rugp.»3 
lankėsi pas farmerį P. Kidiką, 
palei St. Joseph miestelį. Jie 
dalyvavo išleistuvėse p. Kidikų 
sunaus Vaclovo į kariuomenę.

Dirvos skaitytojos p. Leke- 
rauskienės sūnūs Povilas susir
go, jam Barbertono ligoninėje 
tapo padaryta operacija, dabar 
•gydosi namuose.

Mikas Antanavičius lankėsi 
Castle Shannon, Pa., dalyvavo 
laidotuvėse savo kūmos, Vikto
rijos Klinikienės.

R. Višnebs su žmona ir J. 
Salasevičius lankėsi Clevelan- 
de pas Juozą Šeškevičių ir p. 
Žolynus.

Kareivis B. Algirdas iš ka
riuomenės atvažiavo atlankyti 
savo motiną, ir pasimatė su sa
vo draugais.

A. Oleknavičius su žmona ir 
jų sūnūs Stasys su žmona lan
kėsi pas farmerį Praną Mar- 
tinkų, buvusį Akronietį, palei 
Ravenna, Ohio. Kalnas.

Pamišęs del to kad žmona jį 
paliko, tūlas Edward Hudson, 
47 m. amžiaus, nušovė savo 
žmoną ir buso šoferį, ir pats 
persišovė. Tame šaudyme su
žeista penki kiti žmonės.

Hudson buvo susiėjęs savo 
žmoną gatvėje ir jie barėsi. 
Atvažiuojant miesto busui ji 
norėjo nuo vyro pabėgti, šok
dama į busą, o jis tada pradė
jo į ją šaudyt.

ši užeiga naujų savininkų 
rankose. Lietuvaitė patar
nautoja. Užlaikom alų, vy
ną, užkandžius. Turim susi
rinkimui vietą dykai pokilių 
rengimui, klubams.

Russell Tavern
6921 Wade Park Ave.

SUPERIOR- 
RUSSELL INN 

6824 Superior Avė,. 
Cafe & Restaurant

584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

PYTHIAS
1

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. Čiutel?
savininkai.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

- W

For 21 years Lewis E. Lawes was 
boss of Sing Sing and now he is 
leaving to be a writer and lecturer. 
He is shown taking a last look at 
his old domain, where as warden he 
became internationally famous as 
penologist. In background are build
ings of the well-known prison.

Per 21 metą Lewis E. Lawes 
buvo Sing Sing kalėjimo virši
ninkas, dabar pasitraukė ir už
siims rašymu ir paskaitomis. 
Vaizde matosi dalys to kalėji
mo, Ossining, N. Y.

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)

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

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

NEW DEAL

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.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Čia nuo senai ūkininkauja 
buvęs Akronietis Pranas Ridi
kas. Jo ūkis yra pavyzdingai 
prižiūrimas, sekasi gerai. Iš
siaugino du sūnūs, kurie gra
žiai Lietuviškai kalba, nors kai
mynai ūkininkai yra Ameriko
nai. Abu jo sunai yra pavyz
dingi jaunuoliai, mokykloje ge
rai mokinosi, yra darbštus ir 
mandagus. Tėvams ukėje 
bėjo darbuotis.

Deja, gerų visi nori, ir 
mis dienomis Dėdė 
šaukė ju vyresnyjį 
lovą, į kariuomenę.

Tėvai mylėdami 
jo išleistuvėms Rugp. 3 d. pa
kvietė iš Akrono sunaus, Vac
lovo, kumus, S. Rodavičių ir 
p. F. Jonuškienę, kurie atsi
lankę išleistuvėms, palinkėjo 
vaikinui geros kloties sveikam 
tarnauti šiai šabai. Išleistuvė
se dalyvavo kaimynai farme- 
riai P. Marlinkus ir žvirblis.

Kalnas.

gel-

šio- 
pa-Samas 

sūnų, Vac-

savo sūnų,

PARSIDUODA KEPTUVĖ
Išdirbta per 15 metų, su 5 gy
venimui kambariais ir parduo
tuve, pirksit pigiai, arba mai
nais į namą. Kreipkitės tuojau 
6606 Ovington avė., už Union 
avė., Union avė. karas. Kreip
kitės tarp 3—2 po pietų. (34)

Deal 
with 
E C K

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

REMY DRUG CO.
7408 Wade Park Ave.

Kampas Addisop, Cleveland, O.

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.

• TEXAS valstija turi 492,- 
000 farmų, daugiau negu kuri 
kita valstija S. V. unijoje.

TIRES TAISYMAS
Mieius _ _ Gasolinas

Perkraustom iš visur Į visur

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

Rob Harwood Service
8125 Houąh' Avenue

SH E R M A N
MOVING CO.

MOVING and STORAGE
Perkraustymas vietinis ir 

kitus miestus.ir j

1707
Cleveland.

Crawford Road
Telef. CEdar 4252

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

Parduo-
pirmes rūšies. (40)

Tasty Food
Shoppe
Hough Avenue

THE QUINN STUDIO
7808 Wade Park Ave.

PHOTOGRAPHERS
VAIKAI MUSŲ SPECIALYBĖ

Darom fotografijos asmens įrody
mui ir pilietybės aplikacijoms bej 

pasportams.
Kodak Prints

Trys 5x7 padidinimai už 25c.

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. 5900; MU. 2629; YE. 5544

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

Laing Exterminating 
Company 

*7700 Carnegie Ave.
CLEVELAND, OHIO 

ENdicott 3233

TROY’S TAILORING 
and Dry Cleaning Co. 

and Laundry
Geresniam Rūbų Valdymo darbui 

kreipkitės į mus.
Visoks Rūbų Taisymas ir 

Valymas
Susiuvam išplyšusius pamušalus, 
taisom ir remodel iuo jam kaili

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

1724 Crawford Road 
Telef. GArfield 3810.

y NEW CARNEGIE
SLIP COVER STORE

Gyvuoja virš 12 metų.

Upholstery — Drapes
7823 Carnegie Avenue

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

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

PERMANENTS 
H .95 IKI $5.00 
Mašina. arba be Mašinos 

CREME CURL $3 EQ 
$7.50 vertės už * 

Pfeifer’s Beauty Salon 
Barber Shop 

7028 Superior Ave. 
HEnderson 9824 (33)

L E I M O N S
DRY CLEANING

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

F.H.A. FINANSAVIMAS.
Parduodam naują ir naudotą

The Aetna Lumber
5327 St. Clair Av. HE. 
3674 E. 93rd St. MI.

Vyrų ir Moterų Rubus 
pertaisau

Sulyg naujausios mados

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas.
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street
Ant. Laimonas, Savininkas 

HEnderson 7822

NAMAI NIEKADOS DAUGIAU NETURĖTU BŪTI ‘TOKIAIS

ŽIEMA JAU VISAI NETOLI . . . TAIGI 
IRADĖKIT RŪPINTIS PAGERINIMU 
SAVO NAMŲ APŠILDYMO DABAR!

tas bedas kokias turėjot kiekvie-

name . . . reikės bėgti į skiepą 
ir reguliuoti pečių . . . bus per- 

. be paliovos 
i ‘nekęsit’ žiemos!

Už poros mėnesių jus pradėsit kūrinti pečių žiemai— 
ir jeigu neįsitaisysit Į pečių Stoker ar Blower-Filter, 
jus ir vėl turėsit visas 
ną žiemą pirmiau.
Jus atsikelsit šaltame 
pilti anglis ir pelenus,
karšta vieną valandą, ir vėl šalta kitą 
reiks šluoti ir dulkes valyti . . . tii

Bet neturėtų šitaip būti!
Sumodernizuoki! savo karšto oro furnasą įsitaisydami 
į ji Stoker ir Blower-Filter.
Jūsų Stoker prižiūrės jūsų pečių automatiškai. Jo ther- 
mostato kontrolius užlaikys jūsų namą, dieną ir naktį, 
tekio šiltumo kokio norėsit. Jūsų Stoker pagelbės jums 
gauti daugiau šilumos pigesnės kainos anglim. Jis veik 
prašalins nešvarumą, dulkes ir pelenus.
Jūsų Liower-Filter išvalys orą pirm cirkuliuojant jį. Jis 
nuolat varys šiltą orą per visus kambarius jūsų namuo
se. Šalti kambariai ir kampai bus lygiai šilti ir pato-

STOKER IR
BLOWER-FILTER

gus. Sumažins namų valymo nuovargį ir kambarių po- 
picriavimo ir dekoravimo kaštus.

Taupyki! ant Anglies! Taupyki! ant švarumo! 
Angies kaina ir valymo kaštai šią žiemą bus branges
ni negu per daug metų buvo! Jus galėsit sutaupyt pi
nigus abiem atvejais—pritaisydami Stoker ir Blower- 
Filter prie jūsų šilto oro furnaso DABAR! Neatidėlio- 
kit! šie pinigus taupanti prietaisai visų reikalaujami— 
taigi užsisakykit sau tuojau, ir bukit gatavi žiemai!

Dykai ir pilnų informacijų ir patarimo apie mo
dernizavimą jūsų namo šildymo sistemos, šaukite 
PRospect 5522, ir klauskit Electric Home Bureau

The Electrical League MIDLAND BUILDING

PATYS APSIMOKA UZ SAVE TAUPYMAIS KOKIE ATLIEKA
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Next Week—General St. Clair’s 
rout endangers Western Frontier.
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Platinum deposits have been dis
covered in the Mutan river district 
of northeastern Manchuria.
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NAMŲ RAKANDAI PARSIDUCDA 
Už pusdykę, savininkai išvažiuo
ja į Vakarus. Taipgi geras cash 
register. Kreipkitės tuoj

/KEn. 2670-J. 1869 Colonade rd.

G702 Superior Ave. |
Telefonas: Endicott 0878 |

(The following article is a reprint 1 like 
cf the Detroit New;
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS r orum DIRVA cn 
Lithuania?

“DIRVA”—6820 Sun

lankėsi Teisėjas John 
T. Zuris iš Chicagcs

Rugp. 5 d. per Cleve-andą v 
žiuodamas, atsilankė 
redakcijoje Chicagos 
teismo Teisėjas John T. Zuris, 
važiuodamas į rytines valstijas. 
Dabar Teisėjas Zuris atosto
gauja. Važiuoja į Philadel
phia, ten susitiks su savo žmo
na, kuri išvažiavo į Baltimore 
dalyvauti Moterų Sąjungos sei
me. Paskiau važiuos Į Conn, 
valstiją.

Svečiui pirmą kartą parody
ta Clevelando Lietuvių Darže
lis, kurį matydamas tiesiog ste
bėjosi. Nesitikėjo kad tokis 
didelės ir puikus Darželis ga
lėtų būti, nors apie jį yra gir
dėjęs.

Teisėjas John T. Zuris buvo 
delegacijoje pas Prez. Roose- 
veltą pereitą rudenį, kuomet 
buvo- gauta Roosevelto priža
dėjimas užtarti Lietuvos ne
priklausomybės atsteigimas.

Chicagoje jis yra žymus vei
kėjas ir plačiai žinomas Ameri
kos politikoje.

Dirvos 
miesto

VAžINĖJIMAISI
Į Detroito Lietuvių pikniką, 

kuris rengiamas šį sekmadienį, 
Lietuvos gelbėjimo reikalams, 
iš Clevelando važiuoja kelioli
ka asmenų: Karpiai, Salasevi- 
čiai, Luizai, Verbylai, Brazau
skai, Miščikai, Noreikai, Vil
činskai, žiuriai ir kt.

Į Moterų Sąjungos seimą 
Baltimorėje išvažiavo M. S. 36 
kuopos delegatės: Julė Salase- 
vičienė, Paulina štaupienė, Ka
trė Magilienė, V. Katkevičienė, 
Adv. Gabaliauskas, ir K. štau- 
pas, kuris savo mašina delega
tes išgabeno. Gryš šios savai
tės pabaigoje.

Verbylai gryždami iš Chica
gos, pereitą savaitę atsilankė 
Grand Rapids, Mich., pas Ver- 
bylienės dėdę, Joną Zinkevičių, 
ir sugryžę išrašė jam Dirvą.

Iš DuBois, Pa., leidžią: ato- 
stOgas Clevelande Kundrotų 
žentas ir duktė Lasevičiai. Ap
silanko pas kitus gimines ir se
nus draugus.

BOLŠEVIKŲ LANDUMAS
Vilnis Chicagoje rengia pik

niką. o jClevelande komunazė 
S. M. pardavinėja tikietus į tą 
pikniką, ir giriasi kad jai la
bai sekasi tarp svetimtaučių 
tikietus platint. Man teko ma
tyti kaip ta S. M. saliune len
da į akis girtiems ir įperša sa
vo ta vorą. Girtas juk nežino 
ką daro. X.

• DUONA jau pabranginta 
didžiosiose Clevelando maisto 
krautuvėse po 1 centą bakanė- 
liui. Sako, pabrangins ir pa
skiros kepyklos.

• SUŽĘISTA. Ona žekanis, 
48 m., šeštadienio vakare va
žiuodama su ;savo žentu, Juozu 
Yanulaičiu, automobiliu, tapcf 
sužeista kitam automobiliui už
lėkus į juos. Yanulaitis’leng
viau sumuštas. Juos sužeidęs 
yra 20 metų vyrukas, kuris ne
sustojo su automobiliu kur rei
kėjo sustoti. z

•ior Avenue. ENd. 4 186—Atdara vakarais 6820 SUPERIOR AVE.- - CLEVELAND. OHIO

LIETUVIŠKAS
PROGRAMAS

PLAČIAI RUS GIRDIMAS RA
DIO PROGRAMAS RUGP. 9
Pirmyn Choro valdyba iš 

Chicagos praneša kad šį šekta- 
dienį tas choras duos dainų 
programą United States De
partment of Justice surengta
me programe, šeštadieni. Rug
pjūčio 9 d., ■ tarp 4:30 ir 5:00 
vai. vakare, Central Daylight 
Saving Time, per Mutual Net
work. To tinklo radio stočių 
yra kiekviename žymesniame 
mieste, kituose miestuose net 
po dvi stotis.

Choras sudainuos penkias 
dainas ir Lietuvos Himną.

Numatytos dainos: Tykiai 
Nemunėlis Teka, Už Jurų Ma
rių, Lietuviais Esame Mes Gi
mę, Kur Bėga Šešupė, Spaudos 
Baliaus Valcas.

Clevelande bus girdima 
WHK-WCLE stotis.

CIO. unijos skyrius apšaukė 
uždaryta dirbtuve didelę Alu
minum Co. of America išdiri y- 
stę Newburgh Heights, užsto
dami kelią einantiems į darbą 
A. F. of L. ir neunijistams dar
bininkams.

CIO. nariai užstoję visas in- 
cigas į dirbtuvę reikalavo dar
bininkų parodyti narystės mo
kesčių kertelę. Kurie neįsira
šę į CIO. negali eiti į tą dirb
tuvę dirbti.

Kurie priklauso prie A. F. 
of L. unijos skyriaus 
skaitomi “skebais” ir 
džiama jiems eiti j darbą.

Neužtenka kad kovojama su 
darbdaviais, bet dar patys tarp 
savęs darbininkai kovoja: kur 
pasirodo katrie galingesni — 

ar AFL. ten vieni kitus 
išnaikinti.

vistiek
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DEL TRAFIKO TAI
SYKLIŲ SUVIENO

DINIMO

George J. Matowitz, 
Chief of Police.

Ohio Valstijos 
pagaliaus pravedė 
mą ‘The Uniform 
kuris suvienodina 
dėjimą vieškeliuose ir gatvėse 
visoje valstijoje.

Visi miestai ir miesteliai tu
rės pakeisti savo dabartines 
trafiko taisykles sutaikymui ir 
suvienodinimui visoje valstijo
je; Tas aktas ineina gallon su 
Rugsėjo-Sept. 6 diena. 30 ki
tų valstijų turi tokius pat su
tvarkymus. Suvienodinimas vi
sos šalies trafiko taisyklių to
kiu budu darosi artimesniu.

Svarbiausia tas aktas pakeis 
rpusų naudojamą sukimosi į 
kairę būdą kur trafiko signa
lai kontroliuoja kryžkeles.

Vietoje pasitraukti į dešinę 
prie žalio signalo ir laukti pro
gos suktis į kairę, važiuotojas 
dabar turės pataikyti priva
žiuoti į centralinę kelio dalį ir 
laukti progos suktis į kairę. 
Norintis suktis į dešinę priva
žiuos prie dešinio gatvės šono 
prie šaligatvio ir lauks signa
lo suktis dešinėn.

Legislatura 
taip vadina- 
Traffic Act’, 

trafiko j il

PAS LIETUVI PALH<0 
IR RADO SAVO PINIGUS

Į Juozo Pečiulio State Win
dow Shades parduotuvę atsi
lankė pirmadienį Lietuviai su 
reikalais, ir po išsikalbėjimo, 
išvažiavo i miestą. Moteris pa
liko Pečiulio įstaigoje visą sa
vo mašnelę su virš $180 pini
gais. Mieste pinigų pasigedo, 
visur jieškojo, atsekdami sa
vo pėdas, ir po poros valandų 
sugryžo į Pečiulio įstaigą. Pe
čiulis, buvęs jau radęs jos maš- 
ną ir pinigus, suprato ko jie 
sugryžo, ir linksmai šypsoda
masis atidavė savininkei visą 
jos pamestą turtą.

Apsimoka kreiptis į savus 
Lietuvius biznierius, nes jie ir 
patarnavimą gerą suteikia ir 
tokiuoše , atsitikimuose nenu
skriaus.

Bankiniu, Paskolos ir
Trusto Patarnavimu

Biznio ir Asmeniniais Reikalais

Che 
Cleveland 

Cruet Company

PATOGUS KAIMYNYSTiįS BANKAI

CIO. 
nori

• DEL PARALYŽIAUS, ku
ris pradėjo Clevelande siausti, 
uždaryta trys maudymosi pun
ktai Erie pakraštyje prie Cle
velando. Toliau į rytus nuo 
Clevelando Lake apskrityje už
daryta 8 paežerio maudynės.

Martin L. Sweeney 
vėl Kandidatuos

Demokratų partijai Clevelan- 
de sustiprėjus, po apie dešimts 
metų suskilimo ir susitaikius 
ant vieno kandidato Į miesto 
mayorus, teisėjo Lausche, štai 
ir vėl išlenda kongresmanas 
Martin L. Sweeney, kuris pa
siskelbia kandidatuosiąs į ma
yorus Demokratų tikietu prieš 
Lausche. Sweeney tuo budu 
vėl pasiryžta Demokratus su
skaldyti, kad laimėtų Republi- 
konai.

Sweeney atstovauja Airius ir 
jam nepatinka kad Lauche, pa
einantis iš Slavų kilmės, gali 
būti išrinktas miesto mayoru.

Republikonų abaze irgi ne 
viskas tvarkoje. Senas politi- 
tikierius, buvęs mayoras Har
ry L. Davis vėl išbudo iš mie
go ir sako kandidatuosiąs Re
publikonų sąrašu prieš dabar
tinį mayorą Blythin.

Ir štai kokia gali išeiti ko
medija: Sweeney po nominaci
jų, kurių negaus, gali sukurs- 
tyt savo šalininkų Demokratų 
balsus atiduoti už Davis, ir šis 
vėl gali būti išrinktas. 1933 
metais Sweeney padarė tą pa
tį : suskaldė Demokratus ir į 
mayorus tapo išrinktas Davis.

LITTLE INDEPENDENTS NEED A 
SUPERSTATE

Lithuania and Other Nations Threatened l.y Aggressors Are 
Doomed Unless Self-Determination Is Guaranteed.—Adler.

Dear Mr. Adler:
I have had the pleasure of fol

lowing your articles in the Detroit 
News, especially your last series 
on what we may anticipate in Rus
sia, based on your own observations 
in that country. I agree with so 
much that you say that it has oc
curred to me to suggest that you 
write on article on Lithuania, the 
’and of my ancestors.

I need not tell you the position 
< t' that country, situated as it is 
between that devil Hitler and the 
deep sea of* bolshevism. As I re
call it, you visited that country 
and interviewed the principal offi
cials rnd lepresentatives of the 
Lithuanian Republic, including Prof. 
A. Valdemaras. I would like to get 
your reaction to the Lithuanian 
mess.

What really promps me to write 
you is a recent visit President Sme
tona, of Lithuania, in which he told 
me that where prior to Stalin’s in
vasion of the country the Lithua
nians were 95 per cent pro-Russian 
and 5 per cent pro-German, today 
the ration is reversed.

Yours trulv.
JOSEPH P. UVICK 

(Judge of the City of 
Grosse Point, Mich.)

Lithuania or Czecho-Slovakia, 
or with marked leanings toward 
fascism, like Poland or Yugo’avia 
exist alongside colossi like Russia 
or Germany? Is the principle cf 
national self determination doomed, 
no matter who wins the war? Let 
us see.

First of all who are'the Lithuan
ians ?

Often regarded as Slavs, Teutons 
or Finns, the Lithuanians are none 
of these, but the nearest thing to 
the original Aryans in existence. 
Illiterate Lithuanian peasants speak 
a language so much like the old 
Latin and Greek that it should be 
the envy of any professor of clas
sical literature.

This people at one time held 
European territory from the Baltic 
to the Black Sea. Absorbed by 
Poland, in 1386, Lithuania, together 
with the largest portion of that 
country, subsequently fell into the 
hands of Russia. She regained her 
independence in 1918 and save for 
h few defensive conflicts lived very 
('peacefully, trying to avoid future 
catastrophes through a policy cf 
liberal reform.

Freedom the Only
Motive of Rebelling 

Lithuanians
The Lithuanian rebellion agr 

Soviet tyranny cn June 23, 1 
was inspired solely by the keen

t ne 
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By PHILIP A. ADLER
Judge Uvick’s suggestion strikes 

me as being timely, indeed. While 
Lithuania does not at present figure 
much in the headlines, what is hap
pening in that little republic 
yesterday should be of general 
terest to the American public 
the following reasons:

Lithuania, one of the smallest 
publics in post-war Europe, was 
of the most peaceful, liberty-loving 
and democratic in the true sense 
of the word. She not only preached 
these virtues, but actually practiced 
them. In the 22 years of her post
war existence, she waged no war 
of aggression but improved the sta
tus of her own people, which also 
included her national

As things now go in Europe, the 
most profound changes 
of nations often take 
they have "teased to- attract public 
attention. Lithuania has not fig
ured in press cables since her oc
cupation by Hitler nearly a month 
ago.
WARNING TO DICTATORS

With America’s attitude toward 
Russia now daily becoming more 
sympathetic, Lithuania stands as a 
reminder of what Comrade Stalin 
did but a few months ago and what 
he may do in the future. Lithuania 
stands as a warning against all 
dictators—red as well as brown or 
black.

The fate of little Lithuania also 
brings to mind an important ques
tion about the future of nations. 
Can any small nation—democratic,

NEEDY AIDED
With this end in view, Lithuania 

gave land to her landless peasants, 
abolished rural as well as urban un
employment, and gave her national 
minorities their full measure of ci
vil rights. To preserve peace, Lith
uania even gave up Vilna, her capi
tal, to Poland, and Memel, her only 
seaport, to Germany.

But even that did not do Lith
uania much good after Stalin and 
Hitler decided against her right to 
an independent existence.

The long 44-page bulletin on — 
“The Lithuanian Situation” recently 
compiled by the Lithuanian legation 
in Washington, reveals it as a deep 
secret that “the first move toward 
the occupation of Lithuania took 
place soon after the second meeting 
of the German foreign minister, 
Von Ribbentrop, with Sialin and 
Molotov in Moscow in 
1939.”

It so happens that I 
about Hitler’s plan to „__
uajiia, together with other 
tory, to Russia as the price for 
Stalin’s neutrality pact, in August, 
1939. in London. Lithuania’s fate 
had been sealed by the dictators, as 
President Smetona, of Lithuania, 
was negotiating with Moscow a 
“Mutual Assistance Pact” with the 
Soviets concluded on Oct. 10, 1939.

Under the terms of this ract, the 
Soviets were to garrison 25,000 or 
more troops in Lithuania, for “Lith
uania’s safety.” The pact proved 
to be a Trojan horse. Moscow soon 
brought charges about little Lith
uania “kidnapping Russian soldiers,” 
“shooting Russian deserters,” etc.

(Concluded Next Week)

motive of revenge against the 
viets nor the desire to assist 
German drive could have been 
-pons.iblc for the wide-spread 
spontaneous uprising that took place.

Th" manrer in which 
.vili bo governed depends, < 
temporarily upon the Gerr 
-ry authorities. The Kaunas 

dio and other sources cf in! >r:r 
indicate that the Lithuanian i 
gents have proclaimed an indencn- 
dent state and a provisional admin- 
'strntion is in ’'r;.ce" of format’on. 
In this connection the Lithuanian 
Legation in Washington has issued 
a statement to the Lithuan-an A- 
merican press from which we quote:

“At the present moment Lith
uania’s prospects for the future 

• remain obscure. One thing, howJ 
ever, is certain: the Lithuanian 
people afe in dire need of 
cry possible help.
“The Lithuanian nation is 
termined in her quest for 
establishment of 
complete independence, the pro
per functioning 
interrupted by 
vasion of last 
iginal Declaration

of which 
the Soviet in
year. The or- 

of Indepen
dence—the Vilnius Act of Feb. 
16, 1918—and the 22 succeeding 
years of traditions of meritor
ious independent existence have 
lost none of their validity. — 
Therefore, we demand uncon
ditional restitution of an inde
pendent Lithuania, this indepen
dence stemming from the will 
of the Lithuania nation »ilse'f. 
Ąny pseudo-independence is not 
our choice.”

In what denominations are De
fense Savings Stamps available? 
Ten cents, 25 cents, 50 cents, 
$1, and $5. An album is given 
free with first stamp purchase 
to mount stamps of 25 cents 
and up.
In what denominations are De
fense Savings Bonds available? 
You can buy a Series E Bond 
for

F
$7.400;
$100 to $10,000.

NOTE—To buy Defense Bonds 
Stamps, go to the nearest 
office, bank, or savings and 
association; or write to
Treasurer of the United States, 
Washington, D. C., for a mail
order form.

No. 33

The duke of Kent, brother of Kin? 
George, being interviewed at Otta
wa shortly after his arrival from 
England. The duke flew to Canada 
on a bombing plane that brought 
back bomber ferry pilots. He will 
tour Canadian training camps.

Turiu didžiausi rinkinį Clevelande 
visokiu gydančių žolių importuoti; 
iš Europos. (36)
Receptus išpildo patyrę vaistinin-

HEROLD DRUGS
6015 Breadway

kak t Greitas patarnavimas. 
Telef. Diamond 9660

DIDELĖ MĖSINĖ
Norėdami geros rūšies mėsos at- 
o:1 ' : ’-aus” p-'rduodain
paukštieną, kaw.. .* dėžė
se produktus. Specializuoju par
davimo Wisconsin sūrių, geriau
siu negu kurie kiti.

Šalies gynimo ind 
se darbams pradėjus 
buoti, pradėjo vėl 
didėjanti streikų ba

Šios savaitės pi 
buvo iškilę 30 didelių 
žų darbininkų nesu 
mai su darbdaviais.

Trukdoma dirbime 
reikmenų, lėktuvų, ] 
instrumentų, rūbų, I 
kitų dalykų. ■

Dideliuose laivų si 
darbuose Kearny/ N. 
Brooklyn, N. Y., CIO 
D. F. iššaukė streiku:

Šymet per .septyni 
nesiūs del streikų su; 
ta 4,400,000 darbiniu! 
nų, sako valdžios t 
jai.

A. NUNN
ce Rd. FA

Superior GA.
4181
4623

. E V A ’ S ĮI
DRY CLEANING*
Senas Drapanas padarom Į 
kaip naujas, išvalom ir J 
sutaisom. t
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Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

MUSU PUSMETINIS

Išpardivimas

NO. 6 COURTfSV-STANDARD OIL OF OHIO i 
Burning of General Crawford 
from “Fifty Stories of Ohio His

tory’’ (1917)

UPPER
SANOUSm

•JCRAWFORD

COL. WILLIAM
CRAWFORD
MONUMENT

Langams užtraukti Blindu (Shades) ‘•iLSjJ 
VENETIAN R Ū N D

FAMOUS OHIO BATTLEFIELDS
Col. Crawford Is Burned at the Stake

THE BATTLE OF 
THE SANDUSKY PLAINS 
“The object of your command 

iš to destroy with fire and sword, 
if practicable, the Indian towns 
and settlements at Sandusky by 
which we hope to give ease and 
safety to the inhabitants of this 
country.” * \

With these orders before him,' 
Colonel William Crawford, com
panion of Washington during the 
campaigns of Braddock and 
Forbes, veteran of Dunmore’s War 
and the Revolution, left Fort Pitt 
to subdue the Indians on the San
dusky.

Though the last battle of the 
Revolution had been fought in the 
East, the British, intent on hold
ing the Ohio Country, armed the 
Indians for raids against the white 
settlers.

The Indians needed no encour
agement from the British. A suc
cession of acts of cruelty on the 
part of the Americans, climaxed 
with the murder of 90 Christian 
Indians at Gnadenhutten, 
woused their bitter rage.

On May 25, 1782, Colonel Craw
ford and 480 frontiersmen left 
Mingo Junction for their surprise 
attack on the Sandusky villages.

A week later they had left the 
eastern forests and were crossing 
the first of the plains. Villages 
they had meant to surprise were 
deserted. Crawford’s advance was 
no secret.

In the meanwhile the Indians 
and British were gathering—Wy- 
andots, Delawares, Shawnees, 
Butler’s Mour.tr-1. Rangers from 
Detroit. Trouble was ahead for 
Crawford’s men.

June 4th saw the first action. 
Crawford sought to drive the In
dians from a piece of high ground. 
Night fell with no conclusion.

It was the next night that 
Crawford, alarmed by the arrival 
of reinforcements, ordered a re
treat. Four abreast, the wound
ed in the center, the column toiled 
eastward. Then the Indians struck 
with all their fury. The head of 
the column was annihilated. The 
men, panic-stricken, tried to flee 
in small groups. Colonel Craw-

ford, searching frantically for )iis 
son, his son-in-law and nephew, 
was captured.

Crawford’s torture and death 
was described by Dr. John Knight, 
who was captured with him.

He was tied to a post with 15 
feet of rope. His ears were cut 
off; he was stripped of his clothes, 
and gunpowder fired into his bare 
skin. Flaming sticks were laid 
against his body and hot coals 
covered the ground over which 
he was forced 
still alive, he 
coals and ashes 
bleeding head.
sinking, Crawford died.

About 300 of Crawford’s men 
returned to Fort Pitt, ragged, 
starving.
1 With the Battle of Sandusky 
Plains, the Revolution was ap
proaching an end in the West but 
the warfare for the control of 
Ohio was to continue for 11 long 
years.
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šų Darbų administr 
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Nuo Balandžio n 
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jo visu milijonu.
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ii’ nekuriu išdirbys 
darymo apie pora i 
darbininkų visoje ša 
kinai turės palikti 
bo.

A, D. F. prezident 
: liam Green pareiškė 
; goję kad dabartinis 

pos karas “nėra d 
; nžrubežinis karas” i: 

no unijistus sudary 
deli kovos frontą pr 
lies priešus”.

Valdžioje pradeda
■ pintis apie suradimą 

šalies ginklavimo inc 
' jose darbininkams ta 
j ir 65 metų amžiaus. 
J gelyje darbų jau pr;

. .. .......... 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav. fWPimti darbininkus 4 
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Modernfzuokit savo namų langus puošniai su
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę

STATE WINDOW SHADES
H End. 21-19 °

VISU VASARINIU REIKMENŲ
c. c. c-

Žymiai Papigintomis Kainomis!
Vasaros Skrybėlės
Paskutinė proga, vertė
1 95. jsigykit šiai vasarai ir 
kitai, iki jų turime.

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

Vyrams Vasariniai 
Kaklaraiščiai

Didelė daugybė vėliau- g^c
siu spalvų ii1 pavyzdžių
nvifAB GREEN stamps

AĮ* rrnlif. ickpiqfi

Sportiniai Marškiniai
Vėsus ir patogus, trumpom 
rankovėm, įvairių spal- Q7c 
vų, vertė iki $1.50

Vyrų Union Apatiniai
Megstiniai trumpom ranko
vėm, pilno ilgumo ko- J9C 
jom, labai geri

Vyrams Apatiniai
Marškiniai, Kelnaitės

Kelnaitės sanforizuotos 29c 
marškiniai atletis style

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

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

Orlaivių išdirbimas 
tei geryn. Štai jau i 
įffla po du militari 
lėktuvus kas valanda.

laiką nuo pereitų 
^pradėjimo orlaivių 
R, iki šiol pagani 

•”111,647 kariški lėkti 
fynet per pirmus s 

®jąesius išdirbta 7423 
Irusių lėktuvai: b 
jj^iai, kareiviniai, k( 

ir lavintojai.
\ ,,į galui šių metų bus 

arti 26,000 lėktu

■ .Hmobilių išdirbi m 
.JDel)u$ suvaržytas j 

i sekančius mėnesius,
p, jau turės prad 
Jį- Nekurie išdirbą

■ 2 gatavus 1942 ir
įJ Ui tuoj padarys, 

įgytais automobil 
J^.^rės būti sum 

nes reikali 
I (taV .ku’ui v*sa m

į šalies gini 
[ 0 reikmenų darbus.




