
iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiinmnmmiiiiiiiiiiw.

The duke of Kent, brother olKių 
sorge, being interviewed at Oto 
1 shortly after his arrival Ina 
gland. The duke flew to Cuih 

i a bombing plane that brtujii 
ick bomber ferry pilots. Heil 
ur Canadian training camps.

panaikinta šie 
muzikinės ko- 
žydų dramos, 
dramos, Vil-

Turiu didžiausi rinkinį Cleveland 
zisokių gydančių žolių importuap 
š Europos. (S)
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kai , Greitas patarnavimu.
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Vienas švedas iš Kansas 
City, Kan., pasiuntė oro 
paštu savo tėvams. Švedijo
je svarą kavos, už 28c. Per
siuntimo užmokėjo $15.

ITALIJOS spauda rašo 
kad šis karas gali tęstis 10 
metų. Italai ragiami pa
siruošti tai galimybei.

* Vyrų Union Apatiniai 
Megstiniai trumpom ranki' 
vėm, pilno ilgumo ko- JJc 
jom, labai geri

Marshall Semeon Budenny, com
mander of Russian armies operat
ing on the southwestern front, who 
led the Red counter-attack against 
the assaults of the German army.

Maršalas Semeon Budenny, 
bolševikų armijos komandie- 
rius pietvakarių fronte, kuris 
nori sulaikyti Vokiečių verži
mąsi Į Rusijos gilumą.

Šis bolševikas panašus į sa
vo “saulę” Staliną.

nu langus puošniai su

Venetian Blinds 
jatarnauti prieinama kaina.
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Išdirbyste 
idų (Shades) lilj-įį

DRY CLEANING: 
j 

Senas Drapanas padarai 
kaip naujas, išvalom ii j 
sutaisom.

G702 Superior Ave, į
I

Telefonas: Endicott 0878 į
I
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tomis Kainomis!
Sportiniai Marškiniai

Vėsus ir patogus, trump® 
rankovėm, įvairių spal- 07t 
vų, vertė iki §1-50
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Vyrams Apatiniai 
Marškiniai, Kelnaitės 

Kelnaitės sanforizuotos 
marškiniai atletis style

> su kožnu pirkiniu. DYKAI 
savo Stamp Books.

I & H Cl. |
Atdara Vakarais 

kuponus su kožnu pirkiniui

The German caption merely calls this spectacular picture of a city in 
flames “the burning of Dunaburg.” Dunaburg is the Russian city of 
Dvinsk in White Russia. It was once a great artillery center for the 
Russian army. “Nothing but the complete annihilation of the Soviet 
forces will end the Russo-German war” is the conclusion reached in 
military circles in Berlin.

Vokiečių pranešimu šis vaizdas degančio miesto pavadintas 
“Dunburgo sudeginimas”. Dunaburg- yra Baltgudijos miestas 
Dvinsk, kuri valdė bolševikai. Jis buvo kitados svarbus centras 
Rusijos armijai. “Niekas daugiau kaip tik visiškas išnaikini
mas sovietų jiegų užbaigs Rusų-Vokiečių karą”, Berlino milita- 
riški rateliai skelbia.

«
Vokiečiai naudoja prieš Rusus pasislėpusius giriose ir lau

kuose, be kita ko ir grafofonus su garsiakalbiais, kuriais leidžia 
Rusų liaudies dainas, tas išvilioja bolševikus iškišti galvas į vir
šų pažiūrėt kas Rusiškai dainuoja, tada Vokiečiai bolševikus pa
mato ir užpuolę ižšudo. Bolševikai traukdamiesi iš kurių nors 
vietų palieka burius kareivių gulėti krūmuose, miškuose ir žolėse 
ir kada Vokiečiai praeina, jie iššokę užpuola nazius iš užpakalio. 
Žinoma, Vokiečiai juos išmuša iki vienam, bet ir jie nužudo Vo
kiečių daugiau negu galėtų išžudyti šiaip bėgdami.
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Šalies gynimo industrijo
se darbams pradėjus įsisiū
buoti, pradėjo vėl reikštis 
didėjanti streikų banga.

Šios savaitės pradžioje 
buvo iškilę 30 didelių ir ma
žų darbininkų nesusiprati
mai su darbdaviais.

Trukdoma dirbimas karo 
reikmenų, lėktuvų, parako, 
instrumentu, rubli, batu ir 
kitų dalykų. •

Dideliuose laivų statymo 
darbuose Kearny, N. J., ir 
Brooklyn, N. Y., CIO. ir A.

• D. F. iššaukė streikus.
Šymet per septynis mė

nesius del streikų sugaišin
ta 4,400,000 darbininkų die
nų, sako valdžios tėmyto- 
jai.

Bedarbių 5,600,000. Vie
šų Darbų administratorius 
skelbia kad Liepos mėnesi 
buvo 5,600,000 asmenų be 
darbo, apie 4 milijonai ma
žiau negu metai laiko at
gal ir 800,000 mažiau negu 
šių metų Birželio mėnesi.

Nuo Balandžio mėn. šy- 
met bedarbių eilės sumažė
jo visu milijonu.

Del produkcijos keitimų 
ir nekuriu išdirbysčių už
darymo apie pora milijonų 
darbininkų visoje šalyje lai
kinai turės palikti be dar
bo.

A. D. F. prezidentas Wil
liam Green pareiškė Chica- 
goje kad dabartinis Euro
pos karas “nėra daugiau 
užrubežinis karas” ir ragi
no unijistus sudaryti “di
delį kovos frontą prieš ša
lies priešus”.

Valdžioje pradeda rupin- 
pintis apie suradimą darbų 
šalies ginklavimo industri
jose darbininkams tarp 45 
ir 65 metų amžiaus. Dau
gelyje darbų jau pradeda 
priimti darbininkus 46 iki 
65 metų amžiaus.

Orlaivių išdirbimas vys
tosi geryn. Štai jau išdir
bama po du militariškus 
lėktuvus kas valanda. Per 
metą laiką nuo pereitų me
tų pradėjimo orlaivių dir
bimą, iki šiol pagaminta 
jau 11,647 kariški lėktuvai.

Šymet per pirmus šešis 
mėnesius išdirbta 7423 vi
sokių rūšių lėktuvai: bom- 
banešiai, kareiviniai, kovo
tojai ir lavintojai.

Iki galui šių metų bus iš
dirbta arti 26,000 lėktuvų.
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Prez. Roosevelt ir Churchill Susitiko Atlautike
EKSTRA! Prezidentas Roosevelt ir Britų premje

ras Churchill susitiko ant laivo atviroje juroje Atlanti- 
ke ir nustatė bendrą taikos planą, už kurį laikysis ir iš- 

daro- 
žmo- 
savo

vien kariaus iki galo. Pianas apima: Kad nebūtų 
ma jokių žemių permainų prieš kitų tautų valią; 
nems turi būti suteikiama laisva teisė pasirinkti 
valdžią po kokia jie nori gyventi; tautoms kurios jiega 
buvo parblokštos jų laisvės teisės turi būti grąžintos; 
kad visos šalys, mažos ir didelės, pavergtos ar laimėto
jos, galėtų lygiomis teisėmis ateityje naudotis ir turėti 
priėjimą prie medegų ir prekybos su pasauliu, kas rei
kalinga jų ekonominei gerovei. Po sunaikinimo naziz- 
mo tironijos, taika bus įsteigta tokia kuri suteiks vi
soms tautoms saugų gyvenimą savo pačių ribose, kad 
jos galėtų gyventi laisvai be baimės ir nedateklių.

RUSAI SUMUŠAMI; VOKIEČIAI SUPA 
ODESĄ; SMOLENSK SUGRIAUTAS

Maskva, Rugp. 14. — So
vietu armijos vadovybė ga
linus pripažino kad Vokie
čiai visiškai užėmė Smolen
ską, pakelyje į Maskvą. Tą 
miestą nazių armijos buvo 
apėję aplink ir palikę bol
ševikams patiems ten išsi
baigti. Miestas visiškai su
naikintas.

Iš Berlino praneša kad 
Rusams artėja paskutinės 
valandos vakarinėje Ukrai
noje. Be to nazių armijos 
žygiuoja link Odesos prie 
Juodųjų jurų, kur yra rau
donųjų karo laivyno stotis 
ir svarbus uostas.

Po tūlo laiko tylėjimo so
vietų -karo vadovybė skel
bia vėl apie didelius mūšius 
prie Kakisalmi, 75 mylios į 
šiaurę nuo Leningrado, ir 
prie Staraja Russa, pietuo
se nuo Ilmen ežero netoli 
Leningrado. Taipgi Vokie
čiai dasiveržė arčiau prie 
Kijevo.

Vokiečiai sako bėgyje 24 
valandų Rugp. 12-13 sunai
kino 184 Rusų lėktuvus ir 
numušė 60 Britų lėktuvų 
užpuolančių Vokiečių mie
stus.

Rusai kiek matyt jau vi
sai nustoja viltį išsilaikyti 
Ukrainoje žemiau Dniepro 
upės, kur naziai žygiuoja 
link Odesos. Tačiau bolše
vikų karo vadų verčiami 
kareiviai turi laikytis iki 
išžudomi. Tarp Odesos ir 
Ocharovo bolševikų armi
jos apsupamos ir paklius į 
Vokiečių reples.

Rusai pripažysta netekę 
5,000 tanku, 7,000 kanuoliu 
ir 4,000 lėktuvų, kas viskas 
įrodo jog Vokiečiai juos su
pliekia.

Vokiečių tikrinimu, bol
ševikai neteko 13,145 tan
kus, 10,377 kanuoles, 9,082 j 
lėktuvus, neskaitant smul- į 
kiųjų ginklų.

Vokiečiai paima naujus 
desėtkus tūkstančių bolše
vikų nelaisvėn prie šimtų 
tūkstančiu sužeistu ir už
muštų.

Rusai, kaip paskiausios 
žinios sako, vietomis būda
mi Vokiečių apsupti, laiko
si išbadėję ir apiplyšę, ba
si. Vienam tokiam basiakų 
buriui teko pabėgti, jie ap
sivilkę Vokiečių žuvusiųjų 
kareivių rubais parėjo.

VYRAI TARNAUS
PUSTREČIO METO

Washington. 1— Senatas 
priėmė prailginimą karei
viams tarnavimb laiko nuo 
1 metų iki 30 mėnesių. Tą 
bilių perleido ir Atstovų 
Rūmai. Atstovai bilių pri
ėmė 203 balsais prieš 202.

Kareiviams išbuvus tar
nyboje metus laiko bus mo
kama $10 bonų į mėnesi.

Kongrese svarstoma ga
lutinis pravedimas naujų 
didelių taksų.

JAPONIJAI DUODA
PASIRINKT TAIKĄ

Londonas. — Britan i ja 
atvirai pareiškė Japonijai 
pasirinkti savo ateities el
gesiais karą ar taiką. Jei 
Japonija nori karo, tai ka
ras ir bus. Jei nori taikos, 
bus taika, — pareiškė jai 
Britų atstovas.

Už karą Pacifike bus at
sakinga tik viena Japonija.

Japonija sako,-ji tęs to
liau savo numatytą planą 
tvarkyti Tolimuose Rytuo
se reikalus kaip jai patin
ka, apie ką ji persergėjus 
Britaniją ir Ameriką, ir jų 
bus kaltė jeigu turės kilti 
ten karas.

Žuvo 8 kareiviai. Spring- 
' field, Mo. — Vežusiam ka
reivius trekui susimušus su 
kitu kariuomenės troku už
mušta ir sudegė 8 negrai 
kareiviai.

RIAUŠĖS K A L ĖJIME. 
McAlester, Okla. — Kali
nių riaušėse užmušta du 
kaliniai, kalėjimo viršinin
kas ir jo padėjėjas. Keli 
nelaisviai buvo pasikėsinę 
pabėgti.

SUOMIŲ fronte, kur at
silankė Amerikos kores- 

, pondentas Lochner, sako 
randa viską išdeginta ir iš
naikinta kur bolševikai pa
sitraukė. Net mažiausiuo
se miesteliuose užtinkama 
didelės Stalino stovylos — 
tas balvonas visur verstas 
garbinti. Išsyk Suomiai jas 
daužė, paskui pradėjo rin
kti kaip trofejas.
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IS LIETUVOS
KAUNE prie Karo Muzejaus 

atnaujinta vėliavos puleidimo 
ir maldos už žuvusius už Tė
vynę 
mėS 
kapo 
kad
per Tautos 
malda net

iškilmės, 
prie 
buvo 

dalis

Pirmos iškil- 
Nežinomo Kareivio 

tokios iškilmingos 
ceremonijų dalyvių 
Himną ir vakarinę 
suklaupė.

PASAK laikraščio ‘Į Laisvę’, 
bažnyčios Lietuvoje dar niekad 
nebuvo mačiusios tiek daug 
žmonių. Per radio duodamų 
pamaldų klausosi visame kraš
te tūkstančiai žmonių. Po pa
maldų sugiedama giesmė už 
Tėvynę.

KAUNO karo komendantas 
Bobelis Birželio 24 d. išleido 
įsakymą kad bus mirtimi bau
džiami visi kriminališki nusi- 

are shown here standing idle outside the plant at Kearney, N. J., after kalteliai, vagys, plėšikai nusi-
Part of the 14,000 shipyard workers of the Federal shipbuilding plant 

having been called out by the C.I.O. In the meantime $373,000,000 in 
defense shipbuilding work came to a standstill. Two cruisers, six destroy
ers, three tankers and two cargo boats are on the ways at this plant.

Dalis iš 14,000 laivų statybos darbininkų Federal laivų dirb
tuvėse, susirinkę prie dirbtuvės Kearny, N. J., kuomet juos iš
šaukė streikuoti CIO. vadai. Sulaikyta $373,000,000 šalies gy
nimo reikalams laivų darbai. Ten statoma keliolika karo laivų.

DRAUDŽIA IŠSIMO- 
KĖJIMU BIZNĮ

PRANCŪZAI LAIKY
SIS NAZIŲ PUSĖJE

kaitimo vietoje.

Automobilių išdirbi m a s 
dar nebus suvaržytas per 
tris sekančius mėnesius, o 
vėliau jau turės pradėti 

i. Vnažėti. Nekurie išdirbėjai 
I jau turi gatavus 1942 mo- 
I; delius, kiti tuoj padarys.

1942 metais automobilių 
dirbimas turės būti suma
žinta pusiau, nes reikalin
ga taupyti karui visa me- 
dega. Darbininkai taip pat 
bus pastatyti į šalies gink
lavimo reikmenų darbus.

Washington. — Valdžia 
ima žingsnių užkirsti taip 
plačiai Amerikoje naudoja
mą “lengvų išsimokėjimų” 
planą, kuris metuose suda
ro 10 bilijonų dolarių biz
nio. To tikslas yra sulai
kyti šalį nuo infliacijos.

Valdžia ragins žmones 
susilaikyti nuo pirkimo iš- 
simokėjimo planu visokių 
nereikalingų dalykų kurie 
gaminami iš karui reika
lingų medegų.

NUO MIEGO ligos vidu
rinėse penkiose valstijose, 
per du mėnesius mirė 84 
asmenys ir virš 800 kitų ta 
liga apsirgo. Daugiausia 
ji liečia Minnesota ir N. 
Dakota valstijas.

Vichy, Rugp. 9. — Ne
okupuotos Prancūzijos vy
riausybė nutarė priimti na
zių nustatytą naują pasau
lio santvarką. Tas padary
ta nežiūrint didelių pastan
gų iš Amerikos ir Anglijos 
pusės sutrukdyti tą Pran
cūzų krypimą į nazius.

Šios valstybės gal nu
trauks diplomatinius ryšius 
su Vichy vyriausybe.

Amerikos valdžia ragina
ma užimti Prancūzų salas 
ir kolonijas Amerikoje už- 
bėgimui Vokiečiams kelio 

■Į jas.

NORI KAD AMERIKA 
STOTU Į KARĄ

APIE išlaisvintus iš Kauno 
kalėjimo asmenis negauta pla
tesnių žinių. Privatiškai patir
ta kad >iš žinomesnių"- 
tų asmenų yra šie: Kun. Miro
nas, Dr. P. Navakas, Pulk. Na- 
rakas, Inž. Germanas, žurnali
stas V. Rastenis. Kiek žmonių 
ir kas išlaisvinti iš kitų kalėji
mų, žinių nėra.

LIETUVOS Raud. Kryžius 
gavo žinių kad daugelis Kauno 
kalėjimo ketvirtojo skyriaus 
politinių kalinių ir vežtųjų į 
Rusiją yra Minske. Yra nema
ža ir tokių kurie nepasiekė 
Minsko. Tie išvežtųjų daliniai 
yra išsisklaidę ir visais keliais 
stengiasi sugryžti į savo gy
venamas vietas. Jiems visur 
paramą teikia Vokiečių kariuo
menė. Raudonasis Kryžius pa
siunčia automobilius ir kito
kiais budais rūpinasi jų par
gabenimu iš Minsko, kuris yra 
Vokiečių užimtas.

SUV. VALSTIJOS užve
dė tarybas su Brazilija ga-| 
vimui plotų išstatymui oro! 
aikščių atsparai prieš Vo-' 
kiečius, kurie grąsina pa-Į 
ėmimu Dakaro, kitame šo
ne Atlantiko, Afrikoje.

Iš Brazilijos į Dakarą’ 
siauriausioj dalyje per At- 
lantiką yra 1620 mylių.

Amerika sutiko leisti im
portuoti daugiau kavos į 
šią šalį, sulaikymui kilimo 
kavos kainos. Brazilija pa
brangino eksportuojamą į 
Ameriką kavą.

Vienas Amerikos kores
pondentas iš Europos rašo 
kad Anglija pralaimės ir 
net atsidurs bėdoje jeigu į 
karą tiesioginai nestos gel
bėti Suv. Valstijos. Ang
lija turi 59 divizijas karei
vių prieš 280 Vokiečių divi
zijų, sako jis.

NAZIAI pradėjo ginkluo
ti ir stiprinti Norvegiją ti
kėdami gintis nuo Britų jei 
jie kėsintųsi užpulti Vokie
čius ir Suomius per Norve
giją gelbėti Rusijai.

ČILE respublikoje Pietų 
Amerikoje, suimta būriai 
nazių, kurie turėjo ginklus 
ir sakoma norėję padaryti 
ten valdžios perversmą. Vi
soje šalyje vedama jieško- 
jimas tų priešininkų.

BRITŲ lakūnai daro oro 
užpuolimus prieš Vokiečius 
nuo Norvegijos iki Prancū
zijos užimtų plotų, ir tęsia 
atakavimus Berlino.

Berlina kėsinasi atakuoti 
ir bolševikų lėktuvai.

BOLŠEVIKAMS ištisus me
tus Lietuvoje žiauriai siautė
jant, išžudyta daug politinių 
kalinių, kurie paslapčiomis už
kasti įvairiose vietose. Raudo
nojo, Kryžiaus nukentėjusiems 
nuo karo komitetas yra susirū
pinęs surasti tokius užkastus 
lavonus, juos atpažinti ir tin
kamai palaidoti. Todėl komite
tas prašo visus gyventojus ži
nančius užkastų lavonų vietas 
bent kuriose Lietuvos srityse 
apie tai skubiai pranešti Rau
donajam kryžiui.

o
MIESTŲ, apskričių, valsčių 

ir kaimų viršininkai ir kaimų 
gyventojai turi rūpintis savo 
apielinkėse lavonų rinkimu ir 
laidojimu. Lavonus reikėjo at
pažinti kuriuos tik galima. Vi
si prie lavonų rasti daiktai, pi
nigai, dokumentai įsakyti per
duoti policijai.

ELTA skelbia: Nuo Liepos 1 
dienos 1941 m. 
teatrai: Kauno 
medi jos, Kauno 
Vilniaus Lenkų
niaus Lenkų muzikinės kome
dijos, Vilniaus jaunojo žiūro
vo, Vilniaus Žydų dramos, Vil
niaus lėlių, o taip pat ir vals
tybinis cirkas.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH WATERBURY, CT.

PASEKMINGAS PIKNIKAS - DU DAVĖ PO ŠIMTINĘ 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI

DETROIT, MICH.

DAR APIE LIETUVAI 
GELBĖTI PIKNIKĄ

Pittsburgho Lietuvių reng
tas Lietuvos gelbėjimo naudai 
piknikas Liepos 27 d. gerai pa
vyko. Turbut kaip Lietuvių 
Ūkė stovi pirmu kartu ten te
ko matyti tiek daug Lietuvių. 
Žmonių buvo privažiavę ne tik 
iš Pittsburgho ir , apielinkės, 
bet ir iš Clevelando, iš Erie, iš 
Chicagos, ir net iš Bostono.

Tame piknike sporto progra
mą tvarkė musų žymusis spor
tininkas Adv. E. A. Schultz, 
ir sporto dalimi visi buvo pa
tenkinti. .

Pirmiausia buvo šokimas Į 
aukštį, ką atliko Lietuvis Ber
notas ir Pittsburgho Universi
teto atletai.

Po to sekė krepšinio (basket 
ball) rungtynės tarp Soho Lie
tuvių čampionų 1941 ii’ Du
quesne 1940 čampionų. Pasek
mės buvo: Duquesne 14, So
ho 12.

Trečia sporto programo dalis 
buvo metimas rutulio, 16 sva
rų sunkumo, ir disko, kiek leng
vesnio. Tą atliko Lietuvis Al 
Bložis iš New Jersey, pagarsė
jęs Amerikos universiteto spor
tininkų tarpe, kuris specialiai 

L>iam tikslui atvažiavo. Rung
tynės buvo su Pittsburgho uni
versiteto geriausiais atletais.

Čia Bložis matydamas tiek 
daug Lietuvių gražioje Lietu
vių vasarinėje ukėje taip įsi
smagino kad jo sviedžiamas 
diskas nulėkė net 255 pėdas, 
kas, sulyg Pittsburgho univer- 

"siteto refery pareiškimo yra 
u naujas pasaulinis rekordas, ta

čiau kad šis žaidimas atsibuvo 
piknike, ne oficialiame kontes- 
te, nebus įrekorduotas.

Toliau prasidėjo prakalbos. 
Pirmiausia choras vedamas A. 
Sadausko ir K. Bazio sudaina
vo aštuonias liaudies dainas.

Pirmas kalbėjo Lietuvos Kon
sulas iš Chicagos P. Daužvar- 

—dis*. , Antras kalbėto jas buvo 
Adv. •F. LBagočius, kuris bu
vo atvykęs Pittsburghe atosto
gauti.

Trečias kalbą pasakė Lietu
vos’jurininkų kapitanas Laba
nauskas, kuris sveikino Ameri
kos Lietuvius ir prašė kovoti 
ir dirbti kad Lietuva vėl liktų 
laisva ir nepriklausoma.

Po to sekė kalbos vieno ku
nigo, pabėgėlio iš po Rusų bol
ševiku okupacijos, ir vietinis 
veikėjas P. Pivaronas pratarė 
keletą žodžių.

Pikniko komisijos pirmininku 
buvo Adv. Schultz, programo 
vedėju P. Dargis.

Iš šio parengimo pelno Lie
tuvos reikalams liko arti $300.

S. Starta iš Wilmerding, Pa., 
paaukavo $5, sako, pas mus 
nėra kam rūpintis tais reika
lais tai aš nors su maža auka 
prisidedu. J. Virbickas.

SLA. 4-TO APSKRIČIO IŠ
VAŽIAVIMAS

Šis didelis piknikas išvažiavi
mas jau visai netoli, sekmadie
nį, Rugpjūčio 24, Linden Park, 
Union City, Conn.

SLA. 11-tos kuopos komisi
ja turėjo pasitarimą Liepos 28 
d., kur pribuvo ir 4-to Apskri
čio pirmininkas J. Marčilionis 
iš Ansonia. Vietiniai dalyvavo 
šie komisijos nariai: V. Dum- 
šianė, J. žemantauskas, B. Pet
rauskas ir P. Steponavičius.

Komisija nustatė išvažiavi
mo šitokį programą: kalbėto
jais pakviesta ir pasižadėjo bū
ti SLA. prezidentas F. J. Ba- 
gočius, Lietuvos Gen. Konsula
to atstovas L. Simutis iš New 
Yorko. Dainuos choras iš New 
Britain, šokiams bus geras 
orkestras.

Bendrai dedama pastangos 
visus atsilankiusius 'patenkin
ti, todėl kviečiami iš plačių 
Lietuviai j šį suvažiavimą.

Nors dabar karo metu, kada 
musų brangios tėvynės padė
tis sunki ir broliai ir sesutės 
žiauriai nukentėję nuo Rusų ir 
Vokiečių okupantų, nepritiktų 
mums linksmintis, tačiau yra 
sakoma tos pačios akys ir ver
kia ir juokiasi. Mes palaikyda
mi save linksmesniame upe ga
lėsim tvirčiau žiūrėti į ateitį 
ir lengviau ištiesti ranką savo 
nukentėjusiems broliams.

Kas kitus kardu ir ugnia nai
kina pats nuo to žūsta. Ateis 
galas diktatoriams, jie žus vie
nas po kito, ateis ramybės ir 
taikos dienos.

Šis išvažiavimas yra rengia
mas kad kuodaugiau Lietuvių 
iš plačių apielinkių susieitų ir 
susipažintų, kad daugiau tarp 
jų užsimegstų draugiškumo iš
vien dirbtK ir kovoti už musų 
tautos ir tėvynės likimą.

Pikniko vieta tikrai graži: 
yra puiki svetaine su keturio
mis salėmis, didelė aikštė, me
džiais ir krūmais apaugęs par
kas. Pro šalį teka Naugatuck 
upė, kitoje pusėje aukšti, ža
liuojanti kalnai. Tame parke 
nuvažiavęs tikrai jautiesi šven
tadieniškai. Taigi gerbiami S. 
L. A. nariai jr visi Lietuviai, 
atvažuokit j tą didelę Lietu
vių sueigą! (

Kviečia Renginio Komisija.
P. Steponavičius.

DEFENSE BOND
KLAUSIMAI

\

DAYTON, OHIO

SMULKIOS ŽINIOS
Rugpjūčio 2 d. klebonas Kun. 

L. Praspalius surišo moterys
tės ryšiu p-lę Eleną SkaČkaus- 
kaitę (Scott) su jaunikiu Jo
nu Varna iš Boston, Mass,

Elena yra gimus, augus ir 
visą laiką išgyvenus Daytone. 
Dabar jai prisiėjo apleisti savo 
gimtinį miestą ir visus saviš
kius ir apsigyventi Bostone, iš 
kur jos vyras paeina. Jauna
vedžiai abu yra Liet. Vyčių or
ganizacijos nariai. Per šią or
ganizaciją jiedu vienas kitą pa
žino, susidraugavo ir apsivedė.

Šv. Kryžiaus Lietuvių para
pijos bazaras užsibaigė Rugp. 
3 d., su geromis pasekmėmis. 
Pelno padaryta apie pustrečio 
tūkstančio dolariu.

SVEIKSTA. Kaip «au buvo 
rašyta Dirvoje kad sunkiai su
sirgo Ignas GuŽauskas. Dabar 
ligonis jau pradeda atgryžti j 
sveikatą ir žada tuoj pradėti 
toliau skaityti istorine apysa
ką Alpis, telpančią Dirvoje, ku
rią laike savo sunkaus sirgimo 
buvo nutraukęs Skaityti.

D. Rep.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.

K. Kokiomis vertybėmis ga
lima gauti Defense Savings 
Stamps ?

A. Dešimts centų, 25 centų, 
50 centų, $1. ir $5. Albumas 
duodamas dykai su pirmu pir
kimu štampų nuo 25 ir dau
giau.

K. Kokios vertės yra De
fense Savings Bonds?

A. Galima pirkti Series E 
Bonds už $18.75, $37.50, $75, 
$375, ar $750. Series F Bonds 
kaina eina nuo $74 iki $7,400. 
Series G Bonds nuo $100 iki 
$10,000.

Pastaba: Pirkimui Defense 
Bonds ir Stamps, kreipkitės į 
artimiausį paštą,- banką arba 
taupymo ir paskolos draugiją; 
arba rašykit: Treasurer of the 
United States, Washington, D. 
G„ gavimui paštu užsakymo 
formos.

Detroito patriotai Lietuviai 
gražiai ir pavyzdingai parėmė 
pikniką, kuri surengė Lietuvos 
Nepriklausomybės Gelbė j i m o 
komitetas sekmadienį, Rugpjū
čio 10, Birutės Darže. Prie ke
lių šimtų Detroitiečių minios 
piknike dalyvavo dar desėtkai 
svečių iš plačių apielinkių ir iš 
tolimo Clevelando.

Diena piknikui buvo smagi 
ir dalyvavusieji linksminosi iki 
vėlumai, prisidėdami prie parė
mimo tikslo kuriam ši pramo
ga rengta. Reikia tikėti liko 
gražaus pelno.

Pikniko bėgiu pasakyta ke
letas trumpų kalbų. Progra
mą atidarė F. Motuzas, toliau 
programą vedė p. M. Kemėžie- 
nė. Kalbas pasakė Dirvos re
daktorius Karpius, P. J. žiuris, 
Jonas Brazauskas, iš Clevelan
do, taip pat trumpai kalbėjo p. 
Greičaitis iš Grand Rapids, pa
galiau perskaityta rezoliucija, 
kuri telpa šiame rašinyje, ir 
kalbėjo Dr. J. Jonikaitis, ko
miteto pirmininkas.

Programas pradėta su Lie- 
įtuvos himnu, kurį vedė Cleve- 
landietė dainininkė, Bronė Ra
si ulytė.

REZOLIUCIJA
Lietuvos Nepriklausomyb ė s 

Gelbėjimo Komiteto surengta
me piknike Lietuvos karo nu
kentėjusių šelpimo reikalams, 
sekim, Rugpjūčio 16 d., 1941 
metų, Detroit, Mich., priimta 
sekanti rezoliucija:

Kadangi Lietuva pateko Vo
kiečių okupacijon, ir atsidūrė 
tokioje pat padėtyje kaip ir ki
tos diktatorių okupuotos vals
tybės, prieš kurias demokrati
jos kariauja ir rūpinasi pasau
lio ateities ramybės nustatymu 
prašalinant diktatorių pavojų 
ant visados;

Kadangi Lietuva tik prieš 
trumpą laiką buvus Rusų bol
ševikų okupacijoje, liko žiau
riai nuteriota Sovietų Rusijos 
okupantų ir šimtai tūkstančių 
Lietuvos Lietuvių buvo areš
tuota ir ištremta į Rusijos gi
lumą,

Šiuomi mds prašome U. S, 
vyriausybę užtarti Lietuvos4 
nepriklausomybės atstei girną 
su sostine- Vilnium, paliuosuo- 
jant Lietuvą iš Vokiečių oku
pacijos ;

Toliau, prašome U. S. vy
riausybę panaudoti savo įtaką 
j Sovietų Rusiją kad visi iš
tremti Lietuvos Lietuviai bu
tų užlaikomi kaip žmonės, pil
nateisiai Lietuvos piliečiai, ku
rių teisės privalo būti pagerb
tos,

Pagaliau, prašome U. S. vy
riausybę daryti per savo įstai
gas įtaką kad tie ištremti Lie
tuvos Lietuviai butų saugiai 
iki vienam grąžinti į savo gim
tąją šalį, Lietuvą.

DVI ŠIMTINĖS LIETUVAI
šiame piknike Clevelandietis 

kalbėtojas P. J. žiuris, kuris 
yra Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
centro valdybos vice pirminin
kas, pareiškė kad du žymus 
Detroito Lietuviai biznieriai— 
abu tokiame pačiame biznyje, 
filmų teatrų savininkai, nors 
paskirai operuoja — V. Pet
rikas ir J. Miškinis — paauko
jo po $100 Lietuvos reikalams 
per Lietuvai Vaduoti Sąjungą.

Taip tai Detroitiečiai stam
biomis savo aukomis Lietuvai 
Vaduoti Sąjungai beveik susi
lygina su garsia Chicaga. Yra 
žinoma kad J. J. Smailis auko-

Photo of the 370-ton U. S. gunboat “Tutuila,” which was struck by 
bombs during a Japanese raid on Chungking, China. It is reported 
the boat was in the so-called “safety zone” when she was hit. There 
were no casualties. Japan has promised the U. S. government a com
plete investigation and full indemnities. The “Tutuila” was built in 1937.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Vaizdas parodo 370 tonų U. S. pakraštinį karo laivą “Tutui
la”, kurį užgavo Japonų bombos laike užpuolimo Chungking, Ki
nijoje. Tas laivas sakoma buvo taip vadinamoje "saugioje zono
je” kuomėt užgautas. Niekas nuo to nenukentėjo. Japonijai 
pasižadėjo Amerikai pravesti pilną ištylimą dalyko ir atlyginti.

MIRIMAI
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A U. S. navy airship from the naval base at Lakehurst, N. J., hovers 
over an American freighter while on patrol over the Atlantic. Airships i 
are coming back into their own and the base at Lakehurst is another of 
our defense posts which is feeling growing pains. Officers and crews are 
being trained for the new blimps ordered by the navy.

Amerikos karo laivyno orlaivis iš laivyno bazės Lakehurst, 
N. J., skraido virš Amerikoniško prekinio laivo laike sargybos 
Atlantike. šitie orlaiviai pradedama vėl naudoti ir ta bazė Lake-i 
hurste yra kitas musų šalies sargybos postas kuris sudaro rū
pesčio. Tiems orlaiviams pradėta lavinti lakūnai ir viršininkai.

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

jo <$500, Dr. J. Jonikaitis $100, 
Dr. J. J. Sims $25, F. Motu
zas $10, na ir dabar prisideda 
dar V. Petrikas su $100 ir J. 
Miškinis su $100.

DAUG SVEČIŲ
šiame labdaringame piknike 

atsilankė keli desėtkai Lietuvių 
svečių iš gana toli, pradedant 
nuo Grand Rapids ir baigiant 
Cleveland u.

Detroitiečiai ypač pasižymė
jo savo vaišingumu ir meilumu 
prie savo svečių. Vieni su ki
tais taip susidraugavo kad pa
sižadėjo, jei kas bus rengiama 
Clevelande, ar Grand Rapids, 
atsilankyti.

Kaip lengva vieniems kitus 
lankyti, palaikyt pažintį ir su- 
šidraugaut dar su kitais lanko
mose kolonijose savo vientau
čiais parodo šis faktas: iš Cle
velando atvažiavo apie desėt- 
kas automobilių su svečiais, 
iš Grand Rapids taip pat ke
li automobiliai, neskaitant visą 
eilę automobilių iš artimesnių 
miestų ir miestelių.

Piknike matėsi ir žymių De
troito biznierių ii’ profesiona
lų. Visiems už atsilankymą ir 
paramą kada nors ateis iš Lie
tuvos karo nukentėjusių 
vių širdingas ačiū.

? v

(Iš Musų Laikraščių)

Lietu-
Rep.

SMULKIOS ŽINIOS
šymet pas mus Detroite 

bai graži v vasara, karšta, ; 
sa.

Darbai automobilių dirbtu
vėse šiuo laiku sumažėjo. Ne
užilgo pradės dirbti 1942 metų 
automobilius.

APSIVEDĖ. Petro ir Onos 
Banionių sūnūs Jonas Banionis 
apsivedė su p-le Alice Balkiu- 
te.

Petras Banionis apsivedė su 
p-le Monika širvaite.

Banioniai yra žinomi kaipo 
geri, padorus vaikinai.

Rugp. 11 d. apsivedė žinomo 
Lietuvių veikėjo Adv. ir 
nios Uvickų sūnūs Juozas.

Linkime jaunavedžiams 
mingo gyvenimo.

MIRĖ. Matas 
48 m., sirguliavo 
tus širdies liga, 
goninėje iššoko per langą nuo 
penkto aukšto ir užsimušė. Pa
liko žmoną, keturis vaikus" ir 
brolį. Vyt. Markuzas.

; la
sau-

po-

lai-

Varanauskas, 
per kelis me- 
Budamas li-

YOUNGSTOWN
PIKNIKAS. SLA. 157 kp. 

ir L. D. S. 170 kp. iš Sharon, 
Pa., rengia bendrą pikniką šį 
sekmadienį, Rugpjūčio 17 d., 
Jono Skirkevičiaus ukėje. Vie
ta žinoma ir patogi. Bus ge
ra muzika, galėsim gerai pasi
linksminti ; bus visokių išsigė- 
rimų ir užkandžių. Kviečiami 
suaugusieji ir jaunimas vietos 
ir iš apielinkių. Geras laikas 
užtikrintas visiems.

Rengijno Komitetas.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko Jiuoslalkio drau
gas; platinkit ją tarp savy.

TORONTO, Ont., Kanada. —
Rugpjūčio 30 ir 31 d. Mont

real yra šaukiamas Kanados) 
Lietuvių Tarybos pastangomis) 
Kanados Lietuvių Seimas 
ronto Lietuvių draugijos stro
piai renka delegatus į tą sei
mą.
® PHILADELPHIA, Pa.— čia

rengiama didelė metinė die
na, Vienybės savaitraščio nau
dai piknikas sekmadienį, Rug
pjūčio 24 d. Piknikas atsibus 
A. Mikelaičio sode. Dalyvaus 
daug svečių iš plačios apielin
kės.
e PITTSBURGH, Pa. — Rug

pjūčio 3 d. buvo pašventini
mas naujai įrengtos Lietuvių 
šv. Pranciškaus akademijos — 
tai yra mergaičių aukštesnėj! 
mokykla.
c WORCESTER, Mass. — Par

siduoda Lietuviškų bolševikų 
lizdas už $567 ir 42 centu. Vie
tos Amerikoniškas laikraštis 
praneša bolševikų nuosavybė 
parduodama “iš licitacijos” už; 
nemokėtus taksus.
® NEWARK, N. J. — Bolševi

kai pagrobę Lietuvą, pernai ■ 
norėjo pagrobti į savo nagus ii’ 
visą Lietuvos turtą pasaulyje.' 
Bandė prisisavint ir Lietuvos 
nesenai buvusį pirktą laivą, 
esantį New Yorke, kuris dar 
nespėjo į Lietuvą nuplaukti. 
Del to laivo Sovietai iškėlė by
lą, bet dabar byla baigta Lie
tuvių naudai. Laivas “Denny- 
Lithuania” pasilieka Lietuvių 
nuosavybe.
• BROOKLYN, N. Y. — SLA.

centras bus perkeltas iš New 
Yorko į Brooklyną, kur SLA. 
turi didelį namą, tam tinkamą, 
buvusį Vienybės namą. Tame 
name sudėta daugybė SLA. pi
nigo atnaujinimui, bet ir tai 
dar ne visas baigtas taisyti. 
Centro namą. New Yorke per
dirbs į apartmentus ir išnuo
mos. Tik reiktų žiūrėti kad ir 
Į tą Centro namą nesukrėstų 
desėtkų tūkstančių pinigų kaip 
padarė su Vienybės namu, o 
nebaigė taisyti.
• CHICAGO, Ill. — Lietuvių

Vaizbos Butas rengia trum
pas paskaitas Lietuvių biznio 
reikalais. Paskaitos bus ket- 
virtadinio vakarais iš WHFC 
radio stoties, 7:45 vai.

—Liepos 25 d. Chicagoje pa
laidotas kareivis B. česnavi- 
čius, kuris užsimušė laike ka
riškų manevrų nukrisdamas 
nuo troko. Jis buvo išsiųstas 
į Rio Hato, Panamoje.

o

MOCKEVIČIUS Juozas, mirė
Liepos m., Lawrence, Mass.

PIEšAITIS Pranas, mirė Bir
želio 19, Lee

KRATA VIČIUS
mirė Liepos
Mich.

ŠALGAUSKAS

GAUDIS Kazys, pusamžis, mi
rė Liepos 20, Chicagoje. — 
Raseinių ap. Amerikoje iš
gyveno 31 m.

SIRKUS Dominikas, 53 metų, 
mirė Liepos 17, Chicagoje.— 
Pagirių par. ir km. Ameri
koje išgyveno 38 metus.

B ARKUS Jonas, 42 m., mirė 
Liepos mėn., Chicagoje.

VAIČIULIS Juozas, mirė Lie
pos m., Shenandoah, Pa.

ŠLIUŽAS Motiejus, 67 m., mi
rė Liepos m., Jamaica Plains, 
Mass. — Kaišiadorių apsk., 
Žiežmarių p., Pakerčiškių k.

1 Amerikoje išgyveno 41 m.
i BONEVIČIENĖ Uršulė, mirė 

Liepos 23, Freeland, Pa. 
JURKONIENĖ Josefina, 55 m.

mirė Liepos 16, So. Boston, 
Mass. — Liškevos pa. Ame
rikoje išgyveno 45 metus.

STANIENĖ Alvira, 48 m., mi
rė Liepos 15, Dorchester, 
Mass. — Ylakių par. Ameri
koje išgyveno 28 metus.

BAKAVECKAS Justinas, mirė 
Liepos 2, Cambridge, Mass.

KLINIKIENĖ Viktorija (Grėb
liūnaitė) , 54 m., mirė Liepos 
17, Castle Shannon, Pa. — 
Nemajūnų k., Šventežerio p., 
Seinų ap.

IZUBKA Kazys, išsirgęs 3 me
tus mirė Birž. 14, Buenos Ai
res, Argentinoje. — Viduk
lės par.

ČEČIS Juozas, 45 m., mirė 13 
Birželio, Dock Sude, Argen
tinoje.

! TREIGIS Kastas, 41 m., mirė 
Birž. 4, Montevideo, Urugva
juje. — Merginės par., Ro-

• To-į Jukos k.
DRAGŪNAS K., mirė 

m., Rockford, Ill.
ALEBIENĖ Marė, mirė 

m., Binghamton, N. 
Panevėžio ap., Ažagų 

MARTUSEVIČIUS Juozas, 
rė Liepos 8, Philadelphia, 
— Pakunų par., Sodybos

MILIAUSKAS Motiejus, .mirė 
Liepos 26, Mahanoy City, Pa.

JONUŠKIENĖ Rožė, 54 metų, 
mirė Gegužės 16, Brockton, 
Mass. — Vilkšnių k.

KRIVAITIS Antanas, 58 m., 
mirė Liepos 6, Hazleton, Pa. 
— šilgalių k.

E1TMANTIENĖ Izabelė (Kok- 
laitė), pusamžė, mirė Liepos 
24, Chicagoj. — Vilniaus r., ėda vabalus, 
Trakų ap., Sikinių k. Ame- peles, ir prie 

- rikoje išgyveno 37 metus.

Park, Pa.
Pranas, 34 m.,
12 d., Detroit,

Liepos

Liepos

mi-
Pa.

Zeigler, Ill. — 
Vitogalio km.
Charles, 27 m.
26, Chicagoje,

Antanas, 57 
19 d., Eliza- 1

Juozas, 50

Vincas, 57 m., 
mirė Sausio 24, Los Angeles, 
Cal. — Šiaulių ap., Baisio- 
galos par.

BABIUNIENĖ Barbora, 69 m. 
mirė Liepos 5, Wilkes-Bar
re, Pa. — Suvalkų rėd., Gižu 
kaimo.

MEDIšAUSKAS Juozas, 52 m. 
mirė Birž. 30, Sioux City, 
Iowa. — Ukmergės ap., Kur
klių v., Pilviškių k.

KERŠULIS Juozas, 54 m., mi
rė Birž. 27, 
Upėnų par., 

MACUI KŪNAS 
mirė Liepos
kur buvo ir gimęs.

DAUNTS Juozas, 65 m., užmuš
tas traukinio Liepos mėn., 
Beverly, 111.

STALKEVIČIENĖ Adelė, 50 
m., mirė Liepos 23, Great 
Neck, L. I.

DUMBLIAUSKAS 
m., mirė Liepos 
beth, N. J.

GRATKAUSKAS
m., mirė Liepos 28 d., Brook
lyn, N. Y.

BLAžAITIS K., 71 metų, mi
rė Liepos 23, New Haven, 
Conn.

DEGĖSIS Vincas, 31 m., mirė
Birželio 26, Worcester, Mass. :

STANIENĖ Agota, mirė Lie
pos m., Lawrence, Mass.

VASILKUS Jonas, seno amž., | 
mirė Liepos 24, Chicagoje.— : 
Šiaulių ap., Luokės p. Ame- j 
rikoje išgyveno 50 metų.

ČESNAVIČIUS Benediktas, 
mirė Liepos 2, Rio Hato, Pa
nama.

BUDVITIS Kazys, pusamžis, 
mirė Liepos 23, Chicagoje.— J 
Tauragės ap., Vainutos par. ; 
Amerikoje išgyveno 34 m.

KAVALIAUSKAS Juozas, pu
sės amžiaus, mirė Liepos 24, 
Chicagoje. — Tauragės ap., 
Šilalės par., Ganigliškių k. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

©ŠEŠKAI skaitomi naudin
gais gyvūnais žmonijai, nes jie 

kirminus, gaudo 
to jų kailiukai

yra labai geri dėvėjimui.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiinuiiiiniiii'j 

VISOKIA APDRAUDA I 
Mes esaui pasirengę 

tirtas Informacijas ir 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai, 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todel pir-

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate s 
ir Apdraudos Agentūra

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 Ę 
uiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiUiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiniin

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

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

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

Age........Name.

Address.

Occupation (13-2) ■

| Nikodemas A. Wilkelis !
~ Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS =
= 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 =

Thfr Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

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

Savininkas Vedėjas

TETULEI DŽIA 
ŠIRDJ PAKUr

Aną. nedėldienio 
' laistau sau žolę a 
' jr žiuriu, ateina i 

tūlė.
— Gerą vakarą 

Kaip tau patinka 
štas oras? — sak

— Gerą vakar; 
Oras kaip tik pak 
bet kodėl tai tel 
nebijai karšto or< 
kau aš.

— Kaip Lietuvi 
sako: Šiluma kau 
žo. 0 man kaip s 
šilumos geriau. E 
šalčiai per žiemą, 
Ji-

— Tetulė, mat 
spritni jautiesi, 
sant karščių nesi
- sakau aš.

— Aš labai, 1: 
ma, vaikeli, — s

— Kame daly] 
buvai bingo loši 
laimėjai? — sa1

— Bingo? Ki 
visose bažnyčios 
draudė, kam d 
iš manęs, — sa

— Tiesą sa 
bingo jau uždr; 
gal Lietuvių salė 

i koše koks senb 
pašokdina kad 
jautiesi? — sal

— Vėl tu juo 
nęs: vakaruškos 
ra šokių nebun 
aš su senbernia 
du, — sako ji.

— Tai kame 
tavo tokio link 
tūle? — sakau

— Aš jau keli 
tokia linksma.
Dievas duotų s 
sako ji.

— Sveikatą k; 
kokį jauniklį įsir. 
sakau aš.

— Ką tu čia 
apie Įsimylėjimus 
laikai praėjo, —

— Na tai pas 
tave taip pralir 
laiko kelios savai!

’ tu sveikatos praš. 
kau aš.

— Kam, argi ti 
ugi žiūrėk kas E 
tašyta. Kad tik 
Dievas duotų jar 
tą, - sako ji.
- Tai ką, ar j 

pradėjai turėt ge 
Dirvos redaktoriui 
ros sveikatos jam 
sakau aš.
- Ne, ne, vaike 

Dirvos redaktoriui 
Patiko, ale ne apie . 
ou, - sako ji.
- Tai sakyk, tet 

ką tu kalbi ir kam 
geros sveikatos pr< 
sakau aš.
.— Ugi ąĮ tu ir ne 

ji: juk skaitai Dir 
kalbu apie ItlerĮ: ži 
Jis padarė: išpliek 
lam ieliui, pypkės 
įvertam Mastams

' Stalinui ir išvijo jį 
Jw>s. Išgelbėjo mu

Į javą, tad jam Diev;
■ tą sveikatą! — sake

* Dabai; tik suj 
’tavisą laiką esi toki

kai Vokiečiai ir
, išmušė Rusus



MAI Gerb.

SPRAGILAS
1R1KOS LIETUVIAI
iame skyriuje talpinama dykaj)

MOCKEVIČIUS Juozas, nįj I 
Liepos m., Lr.wrence,- I 

PIEŠAITIS Pranas, mire Kj. I 

želio 19, Lee Park, Pa.
KRATAVIČIUS Pranas, 34 a, I 

mirė Liepos .12 d., Detroit, | 

Mich.
ŠALGAUSKAS Vincas, $7 a, I 

mirė Sausio 24, Los Angela, I 
Cal. — Šiaulių ap., Baisai 

galos par. ,
BABIUNIENĖ Barbora, 69 a I 

mirė Liepos 5, Wilkes-Bar. I 
re, Pa. — Suvalkų rėi, Ga I 

kaimo.
M E D Iš AU SK AS Juozas, 59 a I 

mirė Birž. 30, Šiom Cte.l 
Iowa. — Ukmergės ap., fcl 

kliu v., Pilviškių k.
KERšULIS Juozas, 54 m., nįl 

rė Birž. 27, Zeigler, BL -I 

Upėnų par., Vitogalio km I 

MACHIKUNAS Charles, 271 
mirė Liepos 26, (Bucam 

> kur buvo ir gimęs.
- DAUN1S Juozas, 65 m., uM 

tas traukinio Liepos nė. 
j Beverly, Ill.

STALKEVIČIENĖ Adelė, i 
m., mirė LiepoŠ 23, Gral 

Neck, L. L / 
DUMBLIAUSKAS Antanas," 

m., mirė Liepos 19 i, Hia 
beth, N. J.

GRATKAUSKAS Juozas, ii 
m., mirė Liepos 28 d., Brea- 
lyn, N. Y.

BLAžAITIS K., 71 met0 
rė Liepos 23, New Hava

t
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APDRAUDA 
įteikti visiems pilnas musy [t i 
Faktiškus patarimus reikale fr: 
•ance) visai dykai. Todėl jė- i 
ugniagesius (fire-monus).

1- Conn.
DEGESIS Vincas, 31 m., es|

•ė Birželio 26, Worcester, Hal

i- STANIENĖ Agota, mirė L-l

pos m., Lawrence, Mas. 1
VASILKUS Jonas, seno ril

)S mirė Liepos 24, Chicagoįt-I
Šiaulių ap., Luokės p. A»|

3S rikoje išgyveno 50 meti 1

— ČESNAVIČIUS Benediktas. 1

mirė Liepos 2, Rio Halo, k
ii- narna.
a. BUDVITIS ‘ Kazys, p»|
.. mirė Liepos 23, Chkagojt-I

rė Tauragės ap., Vainutas gi

'a. Amerikoje išgyveno 34 a 1

V, KAVALIAUSKAS Juozas, J

>n, sės amžiaus, mirė Liepos ii
Chicagoje. — Tauragės J

n., Šilalės par., Ganigliškų ii

’a. Amerikoj išgyveno ■30 ns||

>k- • ŠEŠKAI skaitomi uai
IOS gaiš gyvūnais žmonijai, nes ji

r., ėda vabalus, kirminus, pi
le- peles, ir prie to ju kaiti
s. yra labai geri dėvėjimui.

AULIOLIS
stovi Lietuviška Real 
ludos Agentūra
Cleveland HEnderson 673

Estate

65 METAI AMŽIAUS 
isdešimts penkių ar mažiau, K 
rie jūsų Social Security pašaį* 
ii gyventi suėjus 65 metams. 
į apdraudos nuo užgimimo iii 6 
garantuotos valstijos įstatymais.

30 Guardian Bldg, Cleveland, 
išykit ir prisiųskit šį kuponą:

i s A- Wilkelis
cidotuvių Direktorius
LSAMUOTOJAS

HEnderson 93!

is Furniture Co.j
idų Krautuve
i Rekordai gaunami čia 1 

ENdicott!^| 

JURGIS

iiiiiiiiniuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniuu^

TETULEI DŽIAUGSMAS 
ŠIRDĮ PAKUTENO

Aną, nedėldienio pavakarį 
laistau sau žolę apie namą 
Jr žiuriu, ateina mano Te
tulė.

— Gerą vakarą, vaikeli. 
Kaip tau patinka toks kar
štas oras? — sako ji. <•

— Gerą vakarą, tetule. 
Oras kaip tik pakenčiamas, 
bet kodėl tai tetulė visai 
nebijai karšto oro? — sa
kau aš.

— Kaip Lietuvių patarlė 
sako: Šiluma kaulų nelau
žo. O man kaip senai prie 
šilumos geriau. Dasibodėja 
šalčiai per žiemą, — sako 
ji.

— Tetulė, matau, visai 
spritni jautiesi, ir nepai
sant karščių nesėdi namie, 
— sakau aš.

— Aš labai, labai links
ma, vaikeli, — sako ji.

— Kame dalykas: ar vė 
buvai bingo lošti ir gerai 
laimėjai? — sakau aš.

— Bingo? Kibą nežinai: 
visose bažnyčiose bingo už
draudė, kam dar juokiesi 
iš manęs, — sako ji.

— Tiesą sakai, tetule, 
bingo jau uždraustas. Tai 
gal Lietuvių salėje vakaruš
kose koks senbernis gerai 
pašokdina kad taip gerai 
jautiesi? — sakau aš.

— Vėl tu juokiesi iš ma
nęs: vakaruškose per vasa
rą šokių nebūna, 
aš su senberniais 
du, — sako ji.

— Tai kame priežastis 
tavo tokio linksmumo, te
tule? — sakau aš.

— Aš jau kelinta savaitė 
tokia linksma. Kad jam 
Dievas duotų sveikatą, — 
sako ji.

— Sveikatą kam? Gal Į 
koki jauniklį įsimylėjai? — 
sakau aš.

— Ką tu čia man senei 
apie įsimylėjimus kalbi: tie 
laikai praėjo, — sako ji.

— Na tai pasakyk kas 
tave taip pralinksmėjusią 
laiko kelios savaitės ir kam 
tu sveikatos prašai? — sa
kau aš.

— Kam, argi tu nežinai: 
ugi žiūrėk kas Dirvoj pa
rašyta. Kad tik sektųsi ir 
Dievas duotų jam sveika
tą, — sako ji.

— Tai ką, ar jau tetulė 
pradėjai turėt gerą loską 
Dirvos redaktoriui kad ge
ros sveikatos jam linki? — 
sakau aš.

— Ne, ne, vaikeli. Man 
Dirvos redaktorius visada 
patiko, ale ne apie jį aš kal
bu, — sako ji.

— Tai sakyk, tetule, apie 
ką tu kalbi ir kam tokiam 
geros sveikatos prašai? — 
sakau aš.

— Ugi a£ tu ir nesupran
ti: juk skaitai Dirvą. Aš 
kalbu apie Itlerį: žiūrėk ką 
jis padarė: išpliekė kailį 
tam icliui, pypkės tabako 
nevertam Maskvos kacapui 
Stalinui ir išvijo jį iš Lie
tuvos. Išgelbėjo musų Lie
tuvą, kad jam Dievas duo
tų sveikatą! — sako ji.

— Dabar tik suprantu: 
tu visą laiką esi tokia link
sma kai Vokiečiai ir Lietu
viai išmušė Rusus burlio-

Prie to, 
nesusi.de-

kus iš musų tėvynės! Tai 
tetulė nepritarei tiems ku
rie sakė kad Stalinas “lai- 
mę”< Lietuvai atnešė? — 
sakau aš.

— Kvarabą ten su jo lai
me kad kunigus ėmė žudyt 
ir bažnyčias griaut. Itleris 
jam atsimokėjo už skriau
das Lietuvai, — sako ji.

— Del jo atsimokėjimo 
už skriaudas Lietuvai nėra 
ko džiaugtis, tetule, del to 
kad jis ėjo ne už musų že
mės ir žmonių skriaudimą 
kacapus mušti, bet užsino
rėjęs užkariaut Rusiją ir 
išnaikint bolševizmą, — sa
kau aš.

— Tai vistiek, bile tik tas 
pypkorius gauna į kailį ir 
Lietuva liko laisva, — sa
ko ji.

— Tetulė kalbi lyg daug 
žinodama. Gerai kad rūpi
niesi Lietuva. Bet iki ji 
bus visai laisva dar toli, — 
sakau aš.

— Ugi ar neteisybė? — 
sako ji.

— Teisybė kad burliokai 
ir jų gizeliai Lietuviai iš
gamos iš Lietuvos išvyti ir 
patys Lietuviai gali savaip 
gyventi savo šalyje. Betgi 
žinok, tetule, kad Lietuva 
pateko kitam tokiam pat 
dideliam prispaudėjui kaip 
buvo Rusai. Skirtumas tik 
jų tvarkoje. Lietuviai tik
rai laukė progos kada tie
du žiaurus diktatoriai vie
nas kitam už gerklės ims 
ir pradės smaugtis, tada 
Lietuviai patys kacapus iš 
Lietuvos išmuš, — sakąu 
aš. ' F

— Taigi, vaikeli, aš ir 
prašau Dievo geros sveika
tos tam Itleriui, kad jis su
taršytų tą meškerių kalmu
ką Staliną, kad jis daugiau 
apie Lietuvą nei pamislyt 
nenorės, — sako ji.

— Tetule, kaip tu taip la
bai džiaugiesi Hitleriu, tą 
patyrę musų bolševikai iš
gamos ims tave skųsti val
džiai kad esi “penktakojė”, 
jie, mat, graužiasi sau na
gus. kad Vokiečiai sumuša 
tuos kacapus ir kad Lietu
va iš maskolių nagų išsi
laisvino, — sakau aš.

— Tegul jie skundžia: 
jiems kaktoj greičiau ragai 
išaugs negu Amerikos val
džia patikės ką jie meluo
ja. Ar tu mislini valdžia 
tokia durna kaip jie? Val
džia visą laiką juos sekiojo 
ir tyrinėjo jų veikimą šioje 
šalyje, ir žino ką darė ir ko 
jie verti, — sako ji.

— Tetulė turi tiesą: gai
la net pamanyt kaip savi 
Lietuviai pavirto tokiais 
išsigimėliais kad džiaugia
si svetima pašvietė, jiems 
nežinoma Rusija ir jos pa
trakusiais kraugeriais val
dovais, verkdami kad Lie
tuva iš tų kraugerių rankų 
išsprūdo, o mus gerus Lie
tuvius jie gatavi įkąsti už 
tai kad mes su jais never- 
kiam kacapų nelaimės, — 
sakau aš.

— Vaikeli, kad aš bučia 
Amerikos prezidentas aš 
jiems parodyčia kur jie vi
si priklauso: sugaudyčia ir 
uždaryčia Niuburge, kreiz- 
auzėj, — sako ji.

— Gal but ten jiems ge
riausia ir tiktų. Kam ne
gera savo tauta, savas pre
zidentas ir savi žmonės, o 
nori juos pavergt svetimų 
globon ir priespaudon, tas 
nėra Lietuvis ir turi būti

Gerb. Tetulė.

Kas Matyta Korespondentui 
Apsilankius Lietuvoje

Suimti Bolševikai, Žydai. — Liūdni Vaizdai, Lai
dotuves Sukilėlių Kaune. — Kaip Tauta Ruošėsi 

Sukilimui Savo Priešus Išmušti

sikalbėjimas laikinai nutruko. 
Tai buvo 11 vai. nakties. Mat, 
prasidėjo vėl kova. Ji tęsėsi 
visą naktį, iki 4 vai. ryto.

(Tęsinys^ iš pereito nr.) 
ATSIRANDA PAŽYSTAMAS

KAUNE — Prie visų valdi
nių pastatų stovi sukilėlių sar
gybos, kur tik pasisuksi, matai 
su ginklu rankoje sukilėlius, 
kurie žaibo greitumu vykdo 
jiems pavestas pareigas. Tai 
daugiausia jauni vyrai: gim
nazistai, studentai, šiaip uzsi- 
likusieji inteligentai ir darbi
ninkai. Jų gyslęse verda ko
vos kraujas. Jie turi darbo iki 
valiai: dieną susitvarko su su
imtomis bolševikų gaujomis, o 
naktį eina sargybos. Bolševi
kų kalinti kaliniai paleisti, da
lis gi jų bo.ševikų išvežta Mas- 
kolijon. Komendantūra' apgul
ta jaunų vyrų. Tai musų sa
vanoriai, sukilėliai, kurie lau
kia komendanto parėdymų, nu
rodymų. Prie Kauno kalėji
mo tūkstančiai suimtų bolše
vikų, raudonarmiečių, nugink
luotų Kauno žydų. Tai vis bai
sios išvaizdos žmonės, kurie 
dar vakar žudė nekalčiausius 
Kauno ir jo apylinkių gyven
tojus, net mažyčius vaikus ir 
kūdikius! Kalėjime daroma 
tvarka ir šie Lietuvos išdavikai 
ir banditai užima nesenai iš 
jo išėjusių nekaltų Lietuvos 
patriotų vietas, Buvusios so
vietų pasiuntinybės rūmai taip 
pat pilni Lietuvos išdavikų ir 
plėšikų. Juos saugoja narsio
ji sukilėlių sargyba. Sukilėliai 
dirba išsijuosę: išvargę, be 
miego, apiplyšę, išsitepę, be
kovodami su bolševikais, jauni 
ir net žilagalviai seniai su di
džiausiu pasiryžimu ir pasiau
kojimu dirba kas jiems yra pa
vesta. Kur tik pasisuksi, jų 
vienas, du ar trys veda gatvė
mis kur reikia pagautus bol
ševikus, daugiausia Rusus ar
ba Žydus, žodžiu, čia dar tik
ras karo katilas.

Atsistoju prie Karininkų Ra
movės. Staiga prie manęs pri
bėga vienas pažystamas ir, iš 
džiaugamo mane išbučiavęs, 
liudnu balsu pratarė:

— Brangus prieteliau, džiau
giuosi tave pamatęs, bet tu
riu tau pranešti kad daugiau 
musų bendrų prietelių bet pa
žystamų mažai ką berasi. Juos 
prieš pat karą visus išplėšė bol
ševikai iš musų tarpo. Iš Kau
no išvežė kelis tūkstančius in
teligentų, o iš visos Lietuvos 
kelias dešimtis tūkstančių. Ki
ti gi dar spėjo pasislėpti. Koks 
jų dabar likimas, niekas ne
žino.

šie mano prieteliaus žodžiai 
patvirtino gatvėje matytos mi
nios vaizdą. Tai buvo minia 
be inteligentų. Tik pabuvęs 
vieną parą Kaune, pradėjau 
vis daugiau matyti pažystamų 
žmonių ir matytų veidų. Taip 
pamažu pradėjau ir pats atsi
gauti, daugiau patirti, pasida
linti bendrais įspūdžiais ir ap
tarti svarbesniuosius bendruo
sius musų reikalus.

Visos Kauno valdinės įstai
gos nuo Birželio 23 d. buvo su
kilėlių vyriausybės parėdymu 
ir nurodymais. Jos palaiko 
reikiamą kontaktą su Vokiečių 
kariuomene. Karo Muziejaus 
bokšte plevėsuoja Lietuvos Va- 
stybės vėliava ir Vokiečių ha- 
kenkreuzas. Visi kiti gi pa
statai yra pasipuošę tiktai tau
tinėmis vėliavomis nuo Birže
lio 23 d. po pietų.

Laikinosios vyriausybės pa-

rėdymu Lietuvoje paskelbtas 
pinigų kursas, būtent, 1 Vokie
čių markė lygi 10 Rusiškų rub
lių. Z

Kauno mieste didelės maisto 
stokos nejaučiama, nes ūkinin
kai pradėjo vežti maistą į tur
gų. Bet daugelis krautuvių 
dar neveikia, nes jo iš ligšio
linių bolševikinių valdovų dar 
neperimtos, o pagaliau ir nėra 
iš ko perimti, nes bolševikai 
išsilakstė.

Bendra Kauniškių nuotaika 
gera. Deja, Kauniškiai yra tiek 
išterorizuoti, jog jie dar nėra 
atsipeikėję ir negali ’tiksliai iš 
jų ką pozityvaus išgauti. Jie 
džiaugiasi ir kartu verkia. Ir 
tai suprantama, nes jie dar gy
vena raudonosios pabaisos įvai
riais prisiminimais ir dar vyk
stančiais miesto ir visoje Lietu
voje įvykiais. Juk dar nakti
mis, nežiūrint Vokiečių žygiuo
jančios kariuomenės, mieste ei
na kovos su bolševikų partiza
nais: sukilėliai valo miestą nuo 
raudonųjų parazitų. O dieną 
Kauniečiai mato tų kovų rezul- 
tatus-Iavonus, karstus, šimtus 
sužeistų ir pagaliau vis naujai 
supiltus kapinėse kapus. Ypač 
didelį liūdesį pergyveno Kaunie
čiai Birželio 26 d. kada jie ma
siniai laidojo Lietuvos sūnūs, 
kurie, pirmieji gindami Lietu
vos garbę, žuvo už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Tai 
buvo nepaparastas įspūdingas 
vaizdas, kurio liudininkai neuž
mirš visą savo gyvenimą. Prie 
šių šventų kapų be paliovos iš
tisomis dienomis dabar lankosi 
likusieji kovos draugai ir kiti 
Kauniečiai. Daug ten pralieja
ma ašarų, daug kas ten prisie
kia eiti žuvusiųjų keliais, daug 
kas ten randa, kaip Lietuvis, 
savo gyvenimo prasmę ir nusi- 
brėžia savo gyvenimo tikslą. 
Liūdna kad šie didvyrių kapai 
diena iš dienos negailestingai 
didėja. Jie priglobia kasdien 
apie 10—20 nuo sunkių žaizdų 
mirštančių sukilėlių. O tokių 
nelaimingųjų vien Kaune yra 
apie 300 ir lengviau sužeistų 
apie 2,000 žmonių.

Kalbėdamasis su vienu iš sa
vo geriausių pažystamų, vienu 
inžinierium, iš karto pajutau, 
lyg turėčiau prieš akis pergy
ventos bolševikinės okupaci
jos apsvaigintą ir pritrenktą 
žmogų. Jį suprasti pakanka 
šių jo žodžių:

— Brangus prieteliau, — 
šluostydamas ašaras, virpančiu 
balsu, sužlugęs, išvargęs, nedrą
siai man kalbėjo artimiausias 
mano draugas, — ką mes da
bar galime kalbėti apie tuos 
barbarus ir musų tautos per 
metus patirtas kančias. Juk 
žiūrėk, mes pasilikę gyvi ir 
neišvežti, per ištisus metus nei 
vienos nakties ramiai nemiego
jome.... Praradome nervus, 
esame užguiti, paversti mašino
mis, gyvuliais, mums išplėšta 
bet kokia teisė, mes apsvaigin
ti, duokite mums atsikyėpti, ta
da mes busime sau žmonės ir 
galėsime būti objektyvesni.
Tik, gink Dieve, nekalbėkite 
mums apie politiką, partijas ir 
kičus panašius dalykus. Buki
me Lietuviai ir tik Lietuviai. 
Atsidėkokime kaip reikia mu
sų žuvusiems broliams. . .

Man beklausant savo draugo 
skaudžių pergyvenimų, staiga 
pasigirdo šūviai, ir musų pa-

KAIP SUKILĖLIAI VEIKĖ
Sukilimas Kaune. Jo ne

kantriai laukė sukilėliai ir šiaip 
visi padorus Lietuvos piliečiai 
jau prieš porą mėnesių. Pra
ėjo Gegužės 15 d., Gegužės 30 
d., Birželio pradžia ir Birželio 
15 d. Ypač sukilimo nekantriai 
laukė sukilėliai. Jau prieš du 
mėnesius tam žygiui buvo pa
siruošę ir laukė tik signalo. Jų 
susiorganizavimas buvo nepa
prastai sunkus ir rizikingas. 
Apsupti žiaurių GPU. agen
tų, nuolat terorizuojami, daž
niausiai ištisus mėnesius besi- 
slapstą pas savo pažystamus ar 
net miškuose, jie su didžiausiu 
įnirtimu ir pasiryžimu kiekvie
name Lietuvos mieste, miestely
je ir net kaimuose susirogani- 
zavo savo kovos burius. Jų ei
lėse daugiausia buvo jaunimas, 
vietoje išlikusieji inteligentija, 
ūkininkaičiai ir labai daug Lie
tuvių darbininkų. Tai buvo di
džiausias konspiracijos ir tau
tos atsparumo darbas, kurį tik 
Lietuva yra mačiusi savo isto
rijos lapuose. Ir kas svarbiau
sia, sis darbas pavyko visu — 
100 %, praėjo sukilimas, o jo 
rezultatus įvertins ateitis. Ta
čiau jau dabar galima tvirtinti, 
kad sukilimo dėka Lietuva ne 
tik nusiplovė savo gėdą, bet ji 
išgelbėjo dešimtis tūkstančių 
savo tautiečių nuo išžudymo, o 
taip pat išgelbėjo didžiąją dalį 
Lietuvos turto, kurio dar anks
čiau nesuspėjo pagrobti raudo
nieji okupantai.

SUKILIMO LAUKĖ VISA 
LIETUVIŲ TAUTA

Birželio 22 rytą, vos auš
tant, suraižė Lietuvos padangę 
Vokiečių bombanešiai ir pakė
lė į padangę sovietų aerodro
mus ir kitus jų karinius pasta
tus. Nudžiugo kiekvieno Lie
tuvio širdis, užvirė kovos krau
jas, suspaudė dar stipriau su
kilėliai savo kumštis.

Sukilę iš miego Kauniečiai 
gerai suprato bombų sproginė
jimo reikšmę, nors ją bolševi
kai ir stvėrėsi tuojau mažinti. 
Visame mieste savaime dvasi
niai sukilo visi Lietuviai. Vie
toje lindę į slėptuves jie neži
nia kokios jiegos stumiami pa
sirodė gatvėse ir languose ir 
su džiugiais veidais stebėjo pa
tį bombardavimą. Jie visi sa- 
si savo širdyse pradžiugo.

— Išsilaisvinimo valanda jau 
atėjo! Galas musų tautos bu
deliams ! Laukan raudonąsias 
gaujas iš musų šventos Lietu
viškos žemės! Mirtis musų 
tautos išgamoms, išdavikams 
ir Lietuvos parazitams! Te
gyvuoja Laisva, Nepriklauso
ma Lietuva!

Tokiais Šukiais ir linkėji
mais bučiuodamiesi šeimos .na
riai ir sveikindamiesi pažysta
me j i ir draugai sutiko karo 
pradžią.

Bolševikų valdžia, jos pakali
kai ir ypač bolševikų sėbrai žy
dai priešingai gi, ištisą Birže
lio 22 dieną viską darė kad tik 
nuslopinus Lietuvių tautos dva
sios pakilimą ir sutramdžius 
ateinantį sukilimą. Jie viso
mis priemonėmis pradėjo skel
bti kad čia nesama karo, o tik 
vykstą eiliniai raudonarmiečių 
manevrai! O iš kitos pusės 
jie kaip žvėrys stvarstė kiek
vieną dar užsilikusį laisvėje 
Lietuvį inteligentą ir juos kur 
tai grūdo. Patys gi valdžios

Here are some of the 262 dollar-a-year men in the defense program 
on their recent “pay day.” Total of all payments was only $126 to the 
262 workers as many of them had not worked a full year and could not re
ceive their “total” salary. Distributing checks above (center) is Ed
ward Stettinius, priorities director.

štai yra nekurie iš 262 už dolarį į metus šaliai dirbančių 
vyrų, kuriems pastaru laiku išmokėjo “algas”. Išmokėta išvi
so tik $126 tiems 262 darbininkams, nes dalis jų nebuvo išdir
bę pilną laiką. Čekius jiems išdalina (viduryje sėdintis) Ed
ward Stettinius.

žmonės ir jų serbai galvatruk- 
Čiomis krovėsi į konfiskuotus 
Lietuvių automobilius ir bėgo 
iš Kauno į Rusiją. Tik daugu
ma žydų, kurie jau Birželio 20 
d. buvo apginkluoti ir, matyti, 
negalėję kartu su savo sėbrais 
išbėgti, siuvo gatvėmis iki dan
tų apsiginklavę ir, darydami 
“tvarką”, pradėjo žudyti kiek
vieną pasitaikiusį gatvėje Lie
tuvį inteligentą ar šiaip žymes
nį asmenį.

(BUS DAUGIAU)

Parsiduoda ar Išsinuomoja 
Per 20 metų išdirbtas avalų 
taisymo biznis ir dirbtuvė. 
Gera proga tą amatą mokan
čiam gerai gyventi. (33) 

1308 Westminster St. 
DETROIT, MICH.

SAKO, TURI CARO 
PELENUS

Vienas Prancūzas generolas, 
Pierre Janin, kuris pereitą ka
rą gelbėjo Gėn. Kolčakui Ru
sijoje kariauti prieš bolševikus, 
sako kad Jis slaptai išvežė iš 
Rusijos pelenus caro Nikalo- 
jaus II kūno, kuomet tas buvo 
sudegintas po bolševikų sušau
dymo caro ir jo šeimos Ekate- 
rinburge Liepos 16, 1918 m.

Caro pelenai esą laikomi sau
giai Anglijos banko rūsyje ir 
kada nors bus sugrąžinti į 
Kremlių, Maskvoje.

• 1940 METAIS, automobilių! 
nelaimėse su traukiniais kryž
kelėse 35 nuošimčiai buvo -del 
to kad automobiliai arba tro- 
kai įlėkė į važiuojančių trau
kinių šoną.

“Kodėl Mes Nenuslpirkom 
T? Naują GasfSčiy 
Daug Seniau?”

-ift.

H J

iš Lietuvių tarpo pašalin
tas: Lietuvis su tokiu ne
privalo kalbėti, jam ran
kos paduoti, del to kad tai 
yra nuodas, kenksmingas 
musų tautai, musų tėvynei 
ir net Amerikai, kur mes 
laisvę ir geresnį gyvenimą 
radom, — sakau aš.

Į P. J. KE PSI S
Ji 809 Society for Savings Bldg. ..
!! Telefonas: Ofiso M Ain 1773 Namų KEnmore 4740-W . ■
.. •'
•• Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- T
•• tės j mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą ;
!! įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
t Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo !
•• raortgeeio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- *
!. kites į mane telefonu arba asmeniškai. •

Taip jie sako visi, šeimininke, šeima 
ir kiti, kuomet moderniškas gaso pe- 

- čius įnešamas į virtuvę, ir skanus val
giai, su visokia gausybe naujų skir
tingų valgių, pradeda atsirasti ant 
stalo.

Ir viskas tas atliekama lengvai, taip
gi. Moderniškas gasu gaminimas yra 
automatiškas.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

FINEST BEACH IN THE WORLD 
ALL SPORTS AND AMUSEMENTS

Dance nightly in Grand Ballroom 
to famous radio bands such as 

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

On D.S.Roatafe, Ohio 2. Rail or bus to Sandusky, 
loke steamers to Cedar Point. Ask for folder. 
Cedar Polnt-on.Lake Erie, Sandusky, Ohio.

■ HOTEL BREAKERS C 1,000 ROOMS x : : MODERATE RATES

DEUBA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

< t ■ < Ti ; i 1 •
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pabaigoje ir Liepos 
pasėti linai iki ru- 
spės užaugti ir pri

įi Mary R. Sotak, žmona mi- 
£ frank' W. Sotak, sudarė Ali 
tos organizaciją, kurios pirmi
ni ji yra, vesti vajui ARTHUR 
f DAY kandidatūrai į Mayorus, su 
d 537 Leader Building.
fc Sotak yra už ARTHUR H. 
įf todėl kad: “Ji žino jog musu 
jį-3) interesai bus rankose MA-

Lietuvos
Kaune yra susikūręs

©AMERIKOS bravorai 
1933 meti) naudojo 5,965,000 
medinių alaus bačkų ir 3,100,- 
000 metalinių bačkų. Tiek bač
kų pravežti reikalinga apie 30 
tūkstančių vagonų.
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Kedaktonus—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

o
C O VIETŲ valdovai, karo užklupti, paneigia tikrinimus 

buk Maskva nori sujungti visus Slavus po vienos 
“Matuškos Rusijos” sparnu ir valdyti. Vietoje to, jie 
dabar skelbia buk Maskvos carų akimis žiūrint “visos 
mažos ir didelės tautos yra lygios: mums nėra nei mažų 
nei didelių”. Šitaip pareiškė bolševikams tarnaujantis 
garsaus Rusų rašytojo Levo Tolstojaus anūkas, Alexej 
Tolstoj, pateikdamas naują Maskvos carų nusistatymą.

Naują nusistatymą? Matai kaip greit jie ir Krem
liuje savo kailį išvertė kaip tik pasigirdo Vokiečių orlai
vių dūzgimas ir bombų sprogimas.

Visai nesenai jie grasino užkariavimu, pavergimu 
viso pasaulio, kartu ir Amerikos. Juk Lietuvon įsiver
žę bolševikai 1940 metų vasarą gyrėsi kad jie netrukus 
atkeliaus ir Amerikon!

Dabar jau jie “prižada” laisves ir neliečiamybes vi
siems — kartu ir Lietuvai, kada iš jų rankų ištruko.

Prieš porą mėnesių ką jie darė su tomis tautomis 
kurias turėjo savo globoje: ir žmones smaugė, ir turtą 
vogė, ir neva sovietus vykdė, išnaikinimui visų tų tautų 
ir žmonių savistovumo žymių.

Dabar jau, kada Hitleris pastojo Stalinui kelią, jie 
kalba lapės liežuviu, o tik nesenai puolėsi savo kaimy
nus draskančio žvėries žiaurumu.

Iš pačių Maskvos carų lupų eina ta pati mintis kaip 
buvo anais laikais prie caro: “Micrtvym svabodu — ži- 
vych pod arest!” (Minusiems laisvė — gyvieji po areš
tu). Tų kurių savo nagais nepasiekia, priviliojimui ža
da “lygybes” ir kitokiais veidmainingais vilioja. Tuos 
kuriuos valdo — žudo, persekioja dar ir šiądien.

Ką darė Lietuvoje prieš mėnesį laiko atgal, tą šią
dien daro Ukrainoje: gyventojus varo, tremia, kaimus 
ir miestus naikina, kad žmonėms, po karo, nieko nelik
tų. Jiems nesvarbu žmogus, vargšas gyventojas, svar
bu tik kad visi žiauriausi budai pagelbėtų išsilaikyti tų 
teroristų despotų gaujai valdžioje.

Vietomis kur laukai jau nuvalyti, Rusijoje ir Ukrai
noje per mylių mylias viskas griaunama, deginama ir jo
kio gyvo daikto nematyti. Žmonės milijonais varomi iš 
vietos į vietą. Apie 25 milijonai Ukrainiečių ir kitų so
vietų valdomų žmonių dabartinėmis dienomis varomi iš 
jų namų į tolimas pašvietęs, kur jie turės badu ir ligo
mis išnykti.

T IETUVIŲ spaudos biuras iš Šveicarijos prisiunčia ži- 
nią apie tokią smįęti Lietuvos laikinos vyriausybės: 

kirpa — ministras pirmininkas,
J. Ambrazevičius — ministro pirmininko pavaduo

tojas ir švietimo ministras; •
R. Skipitis — užsienio reikalų ministras;
Gen. Raštikis — krašto apsaugos ministras;
Pulk. A. Šlepetys — vidaus reikalų ministras;
J. Matulionis — finansų ministras;
Dr. Inž. Darnusis — pramonės ministras;
Pr. Vainauskas — prekybos ministras;
Dr. J. Pajaujis — darbo ir socialės apsaugos min.;

/ M. Mackevičius — teisingumo ministras;
Dr. K. .Vencius — sveikatos ministras;
Prof. B. Vitkus — žemės ūkio ministras;
Inž. Vyt. Liandsbergeris — komunalio ūkio min.;
A. Navickas -— susisiekimo ministeris.
Šita visa Lietuvos vyriausybė veikia Vokiečių oku

pacijos tvarka leistomis teisėmis. Lietuva, kartu su Es
tija ir Latvija, turi vieną bendrą Vokiečių nuskirtą vir
šininką, su kuriuo laikina Lietuvos vyriausybė turi skai
tytis.

Musų bolševikų spauda Amerikoje bandė išpusti di
delį burbulą del šio Vokiečių viršininko, tačiau jų riks
mas ir nuėjo tuščiu aidu. Visi žino kad Lietuva yra 
Vokiečių okupuota, kas bus tik laikinai, iki karo pabai
gai. Jeigu butų pasilikus Sovietų okupacijoje šiądien 
visa Lietuva butų buvus paversta tuščiu, plynu plotu.

Nepriklausomybės atgavimas butų’ šimteriopai pa
sunkėjęs prie bolševikų, nes’šio karo bėgiu Anglija bu
tų tikriausia sutikus Lietuvą ir kitas bolševikų užgrob
tas šalis pripažinti Maskvai už gelbėjimą kare.

Vokiečių okupacija yra tiesiog karo okupacija, o 
Maskolių okupacija buvo padengta įvairiomis “draugin
gumo” prigavystėmis, ir net kada Lietuva buvo smaugia
ma žmonės buvo verčiami tikėti kad bolševikai ją tik 
“glosto”....

DAR SPĖJO APSĖTI 
LINAIS PALIKTAS 

DIRVAS
. k

Kooperatyvų Sąjunga Linas 
skelbia kad šj pavasarį del vi
sokių priežasčių liko nieku ne
apsėti gana dideli ariamos že
mės plotai. Kraštui reikalin
gas maistas ir įvairios žaliavos, 
o ūkininkams pinigai, todėl ne
užsėtos žemės negali likti nei 
vieno aro. Tuos plotus kuriuos 
galima užsėti ir kurie iki Birže
lio pabaigos dar neužsėti, pa
sirūpinta užsėti linais.

Birželio 
pradžioje 
dens dar 
nokti.

Karo metu linai ir sėmenys 
labai brangios ir reikalingos 
prekės, todėl už linų ūkio pro
duktus ūkininkai galės gauti 
daug pinigų. Gerų sėklinių 
sėmenų dar gauta pirkti linų 
pirkyklose.

Lietuvos linai, kurie buvo pa
krauti į vagonus ir turėję bū
ti išsiųsti Rusijon, Lietuvos 
Lino sąjungos pirmininko J. 
Krikščiūno įsakymu 
Šiaulius, 
rikan.

PRIE 
Kryžiaus 
iš buvusių visuomenės organi
zacijų ir pavienių asmenų ko
mitetas nuo karo nukentėju- 
siems šelpti. Komitetas turi 
tokias sekcijas: išvežtų į Ru
siją ir dingusių politinių kali
nių gelbėjimo, vaikų ir motinų 
globos, nukentėjusių nuo karo 
globojimo, politinių kalinių glo
bos, aukų rinkimo, patalpų ir 
namų sekcija.

SOVIETŲ okupacinę kanuo 
menę Lietuvoje, susidedančią 
iš 500,000 vyrų, sudarė daugu
moje kariai nemoką Rusų kal
bos, būtent, kalmukai ir kirgi
zai iš rytų Pavolgio. Ar Mas
kva bijojo kariuomenės susinė
simų su Lietuvių tauta, tik ne
senai sovietizuotos ? Faktas' 
yra tas kad kariuomenė buvo 
apgyvendinta provincijoje, ne 
miestuose. Tokiu budu sukili
mas galėjo kilti Vilniuje, Kau
ne ir Šiauliuose. Tačiau Lie
tuviai nebūtų galėję išsilaikyti 
Kaune ir Vilniuje dvi dienas, o 
Šiauliuose keturias, jei Vokie
čių aviacija nuo pirmų valan
dų nebūtų vyravus ore ii- nesu
naikinus aerodromų. Didelis 
Lietuvių nuopelnas Vokiečių 
atžvilgiu buvo tas kad jie lai
kė tris svarbiausius tiltus per 
Nemuną ir Nerį. Tokiu budu 
Vokiečių vado von Reichenau 
armija, pradėjus žygį Suval
kuose, galėjo eiti pirmyn Min
sko ir Daugavpilio kryptimis.

9

ŠIAULIŲ apielinkėje Rusai 
galėjo ilgiau išsilaikyti. Jie 
jau išanksto suėmė apie tūks
tantį Lietuvių inteligentų, šie 
žmonės buvo GPU šnipų išga
benti Rusijon ir apie jų likimą 
nieko nežinoma, šiame rajo
ne kova buvo nepaprastai kru
vina. Ypač atkakliai prieš bol
ševikus kovojo Lietuviai darbi
ninkai, kuriems Maskva paža
dėjo aukso kalnus, bet prakti
koje jie buvo prirakinti prie 
mašinų stahanoviškais meto
dais, įvestais kaip ir visoje so
vietų Rusijoje. Tat sukilimas 
buvo visuotinis, visos tautos. 
Sovietai buvo užklupti netikė
tai. Tai įrodė kad Lietuvių 
planų sekretai buvo gerai iš
saugoti. Tai įrodė pavyzdingą, 
patriotišką visos tautos 
šventimą tam sekretui.

ALPIS
IŠLAISVINTOJAS

(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.

(Tęsinys iš pereito nr.)

Alpis manė sau: Ar tas senelio apal
pimas buvo tikras, ar tik to vienuolio, su 
motinos žinia Vaupšai įkalbėtas Alpi į jų 
namus įvilioti?...,. Ar, pagaliau, tame 
suokalbyje įvelta ir ši jauna, graži jų duk
tė, kuri gal yra nekalta auka jų visų klas- 
tavimų ?

Nedaug trukęs, Alpis susimetė išeiti.
— Dėkoju tau, gerasis vaikine, už man 

suteiktą pagalbą.... Aš to neužmiršiu, — 
prašneka pagaliau senukas kunigas Vaup- 
ša.

— Dievas tau atlygins, tu turi tikrą 
krikščionišką širdį, — pridėjo Vaupšienė. 
— Atlankyk mus vėl kai busi Vilniuje....

Ir Ona savo mėlynom akim, kurios 
taip maldaujančiai į Alpi žiurėjo, prašė jo 
atlankyti vėl — ją....

Eidamas sau atgal pfties linkui, Alpis 
galvojo apie tą gražią mergaitę, apie jos 
nauju tikėjimu užsidegusią pamotę, ir se
nį Vaupšą, pagaliau, apie tą savo pažys
tamą, tai šeimai prisimetusį vienuolį Vo
kietį.

Jam pradėjo į mintis lysti kad tas Vo
kietis, per fanatikę pamotę, neprisimestų 
nedorais tikslais prie tos geros, bet įbau
gintos mergaitės, kaip tankiai pasitaiky
davo ....

Jis galvojo ir toliau:
Čia, Vilniuje, laisva visokio tikėjimo 

išpažintojams gyventi, bet nei vienas ne
gali kitų žmonių kabinti ir primesti jiems 
savo tikėjimo, nei kalbinti Lietuvius vers
tis į kitą tikėjimą. Kiekvienas gali savo 
Dievą ar dievus garbint sulyg savo supra
timo — bet žiūrėk ką po priedanga daro 
kryžiuočiai....

/ąjy
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SONETAS
(Prano Vaičaičio eilės)

Jau neatsimeni, skaisčioji, 
Laimingas praeities dienas, 
Kada, lelija žydinčioj i, 
Išreikšdavai mislis kitas; 
Kada iš daugelio vaikinų 
Skaisčių, gražių kaip obuoliai, 
Tik mane vieną, o mergina! 
Tik mane vieną tematei. 
Dabar ne taip, jau tau patiko 
Didžturčio senio kosuliai, 
O meilė manęs jau atliko— 
Tau reik kitokio: prie skatiko. 
Na! imk, apgauk jį taip lengvai, 
Kaip mane jauną apgavai.

Ą MERIKOS spaudoje dar vis plačiai eina diskusijos ir 
paminėjimai Lietuvos sąryšyje su Lietuvos ištrūki

mu iš po bolševikų okupacijos ir atsteigimu savo nepri
klausomybės kiek ji galima yra nazių okupacijoje.

Nežiūrint Amerikos valdžios oficialių žadėjimų ir 
pastangų gelbėti Rusiją, kuri tapo nazių užpulta, Ame
rikos spauda vis rodo prijautimo buvusioms bolševikų 
globoje tautoms, kurių padėtį gerai žinojo. .

Šiomis dienomis daugelyje Amerikos laikraščių til
po Lietuvos Prezidento A. Smetonos ir ponios Smetonie
nės atvaizdai, parodanti juos gyvenančius Tabor Kar
moje, prie Benton Harbor, Mich.

Benton Harbor dienraštis The News-Palladium pa
talpino Rugp. 8 d. ilgą Prez. Smetonos interview apie 
jo pabėgimą nuo bolševikų ir atvykimą Amerikon, bei 
nekurias p. Smetonos pažiūras į ateitį.

t

„ •ŠIOMIS dienomis mirė Indusų žymus poetas Ra
bindranath Tagore, Nobelio dovanos laimėtojas. Jis mi
rė savo gimtiniame krašte, Kalkutta, Indijoje. Turėjo 
80 metų amžiaus. Jo raštų buvo išversta ir į Lietuvių 
kalbą.

JAU AUŠRA
(Petro Vaičiūno eiles)

Jau aušra danguj pabudo.
Skaisčios, linksmos šviesos skriejas, 
Spinduliais miglas jos žudo, 
Neša mums gražias idėjas...'.
Vyrai! tuoj i darbą stokim— 
Laužkim mes miglotą sieną, 

x Nenustodami kovokim,
Vėliavą iškėlę vieną....
Tieskim mes tėvynei kelią 
Džiaugsmo gėlėmis nuklotą, 
Kad pasiektų musų šalį 
Tuoj aušros šviesa auksota....
Kad pasaulį ji nušviestų 
Spinduliais linksmos saulutės — 
Ir tamsa jau nebeliestų 
Musų tėviškės jaunutės....
Kurkim, vyrai, kas ką gali. 
Plunksną, kūjį rankom imkim.... 
Iš vargų vaduokim šalį, 
Jai vainiką laisvės pinkim.

Ką Algirdas turėjo svarbaus* su Kęs
tučiu apkalbėti Alpis tuo tarpu nepatyrė, 
ir mes gal tik vėliau sužinosim kaip svar
bus dalykai vystėsi, kurie dar buvo neaiš
kus, bet buvo pavojingi ir kenksmingi.

Dar kelios dienos prisiėjo Alpini Vil
niuje prabūti ir jis gavo patirti kaip Vo
kiečiai vienuoliai vieną po kitai Vilniaus 
Lietuvių didžiūnų šeimas perverčia į krik
ščionišką tikėjimą ir jų rūmuose landžio
dami turi sau gerą gyvenimą, kartu gali 
varyti kenksmingą darbą kiek įmanydami, 
ir patys Lietuviai jokiu budu nedrysta jų 
išduoti, dar palinksta jų klastoms.

Jam betgi pradėjo rūpėti kad Kęstu
tis neužtruktų Vilniuje perilgai, kad ne
prisieitų palikti nedalyvavus toje laukia
moje šventėje, kuomet saloje jo lauks jo 
mylimoji....

Už poros dienų vėliau, Alpis netikėtai 
sutiko gatvėje tas savo naujas Vilnietes 
pažystamas — Oną su jos pamote, kurių 
prašomas palydėjo jas į jų rumus.

Plačiai ir apie viską kalbėdama, Vaup- 
šiehė nukrypo į tą kas Alpį labai išgąsdino 
ir surūpino:

— Mes neužilgo lankysimos Trakų kai
mynystėje, vestuvėse, — ypatingai pažy-‘ 
mėdama vestuves tarškėjo Vaupšienė.

— Vestuvėse? Nagi keno taip? — 
klausė Alpis įdomumo apimtas.

— Musų giminiečio, Rumbio duktė, 
Varytė, peršama Alytaus kunigo Simui; 
greit bus ir vestuvės....

Alpis tą išgirdęs nutirpo.
Ar tai butų teisybė? Kodėl jis apie 

tai visai nieko nežino ?....
Bet.... bet.... maųė jis sau.... Kas 

aš kad man kas apie keno piršlybas pasa
kotų .... Kai įvyks vestuvės, girdės apie 
jas visi, to turės užtekti..*.. Juk jis yra 
vienišas, bedalis, be žemės, be pilies, Kęs
tučio karys.... Argi Varytės tėvai sutik
tų ją leisti už jo, kuomet jos ir ano perša
mojo jaunikio tėvai yra pažystami per 
metų metus, kurie laikui atėjus pradėjo 
rūpintis savo vaikų suvesdinimu....

Nors jis žingsniavo greta šių moterų, 
bet jo mintys radosi Beržynėje, kur dar 
prieš kelias dienas Varytę matė, meiliai 
kalbėjosi.... Dabar jis matė ir jos šypsą, 
ir savyje jautė kerštą, neapikantą link 
jos.... arba vėl galvojo iš priešingos pu
sės. Jo mintimis plaukė įvairios išvados:

.i

Varytė jį tikrai myli, jis tą žino; jos tėvų 
piršlybos ar derybos ją apvesdinti su kitu 
yra prieš jos norą, kurio ji negali pareik
šti.... O gal ji myli aną, jį tiktai vilioja,
kaipo patogų, ją pasidabojusį vyrą, kurio 
narsumas visas mergaites į jį traukia....

Palydėjęs tas moteris, kurių tik viena 
motina kalbėjo, o duktė gal nei žodelio ne
pratarė, į vidų neužeidamas jis skubiai 
gj-yžo Vilniaus kunigaikščio rūmų linkui, 
kur radosi Kęstutis. Rodos, norėjo par
bėgęs šokti ant savo arklio ir skristi į Ber- 
žynę.... pas Varytę.... bet ko?!....

Vėl suniuręs turėjo laukti laiko kada 
Kęstutis gryš į Trakus, taigi jis belaukda
mas ir kankinosi širdgėlomis kurias jam 
ta krikščionė pažystama įbrėžė.

Kodėl ji tai darė? Ar savo motiniš
ku rūpesčiu tokiu budu palenkti tą narsų 
vaikiną prie savo dukters, kaip paprastai 
motinos daro, ar už to viso slėpėsi kas di
desnio, ko mes dar nežinom?....

Tarp minčių ir svajonių apie Varytę 
— pirmą savo meilę — jam dažnai mintyse 
ir vaizduotėje blyksnojo ši šviesiaplaukė 
Vilnietė, kurią sutiko ir pažino tokiose 
dirbtinose ir ypatingose sąlygose.

Jei taip kitokiu atveju, 'juk ir ši yra 
graži, meili, maloni, į jį taip meiliai žiuri, 
ji butų galima pilniausia pamylėti. Dabar 
gi jis sužavėtas, susitaręs su Varyte, bet 
apie ją girdi tokius skaudžius gandus, kas 
labiau jį prie jos riša....

Alpio mintyse užsiautė audra. Jis 
norėjo stoti kariauti prieš visus ir viską — 
kautis už savo pamylėtą Varytę, nors čia 
pat po šonu randasi kita, kurią taip leng
vai, kaip išrodė, galima butų gauti, ji net 
gatavai siūloma jam....

Šis karingumas ir audra siautė ne tik 
jame — siautė ir kituose asmenyse, kurie 
dar jam nebuvo pažystami. Dėjosi daly
kai kurie jam dar nebuvo žinomi.

Apie tai patirsime vėliau.

Keliu iš Vilniaus joja keli vyrai — tai 
Kęstutis, Alpis ir jų palydovai. Kęstutis, 
galvą nulenkęs, net kelio prieš save nema
to, taip susimąstęs ir suaudrintas. Alpis 
taip pat, savo saiku, susigraužęs. Kęstu
tis net nenorėdamas į Trakus gryžta — 
taip palaužtas patirtų gandų. Alpis norė
tų kuoskubiausia pasiekti savo buveinę, 
ten, rodos, suraminimą rastų. /

Abu juos slegia paskiros, tik jiems ži- 
nomis, mintys, bet gal paaiškės vėliau kad 
viso to priežastis 
nuodingo šaltinio.

KAIP NAŠLAITIS TAPO
MILIJONIERIUM
DIDELĖ KNYGA, Už 50c.

Kiekvienas gerėsites ta puikia knyga.

Našlaitis buvo kilęs iš paprasto ūkininko, Lie
tuvoje. Jo tėvas numirė kada jis buvo tik ke
turių mėnesių amžiaus. Paaugęs ganė žąsis, 
paskui kiaules ir kitus 'gyvulius, o j metus su
augęs atvyko jis į Ameriką, ir pradėjo veikti 
tarp savo brolių išeivių. Šavo darbštumu ir 
taupumu prasisiekęs, pradėjo leisti Lietuviš
ką laikraštį ir juomi švietė savo brolius Lie
tuvius, per 24 metus. Paskui įsirengęs savo 
spaustuvę, spausdino Lietuviškas knygas, ku
rių išleido 210,000 egzempliorių, ir su tais dar 
išplatino 200,000 egzempliorių knygų sveti
mos spaudos. Įsteigė pirmutinį Lietuvišką 
banką Chicagoje, ir jį operavo per 20 metų; 
tas bankas turėjo įdėliais Lietuvių pinigų iki 
milijono dolarių. Pastatė teatrą, kurio patai; 
pos ir įrengimas kainavo $200,000. Įrengė 
pirmutinę didelę Lietuvišku drabužių parduo
tuvę ir kitas įstaigas.
Kaip ir kokiu budu tas našlaitis galėjo rasti 

tokį pasisekimą, ir kaip galėjo pasiekti tokį 
turtą? Apie tai vaizdžiai aprašoma knygoje 
“ANTANAS OLŠAUSKAS”. Knyga didelio ✓ 
formato 10x13 colių, ant gražaus popierio ir 
talpina 19 paveikslų. Knyga verta $1.50, da
bar ją gausit už 50c Dirvos Knygyne. Pasi
skubinki! šitą knygą nusipirkti, nes nedaug 
jų yra likę. (Galit siųsti pašto ženklais.) f

t : ’ri)
Reikalaukit “Dirvoje”

Superior Ave. Cleveland, Ohio6820

z
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AUTO SALES 
B15 Superior Avenue 
Phil Smith, Mgr.

beauty salon
Jbeyj; Permanent Waves ir 
įatj plauką ir galvos padabi
ns) gausit pas mus

Frances Beauty Salon
825 East 185th St. 1

KEnmore 6655 
fat vieta puikiai įrengta ir
Eiįi užeiti. (35)

UDOTAS 
RAS
F'**’’ . A

yra toks geras kaip 

tas žmogus kuris jį 

nuduoda.

etc.

KAME SENĄ'
i AUKSĄ

at savo seną auksą, su
ks brangmenis, laikrodėlius, 

, dantis, akinius ir kt.
it pinigus.

įpkam DEIMANTUS. Mo
kiausią kainą už senus 

fe. pinigus ir gyvsidabri.
■ laikrodėlius ir brangme-
• porinama kaina ir tuojau.
Imkitės i mus ir taupykit.

N'S JEWELRY SHOP
353 Old Arcade i

inkštas. Tel. MA in 8508
& 1918. (36)

’^ERS POUL'
Poultry for all 

įC*8- DUCKS, GEESE,
Užkviečiame Li

E. 43 St.



- _

DIDELĖ VALGYKLABROOKLYN, NAKRON, OHIO US

Visokios Žinutes

1734 Crawford RoadGArfield 9153,
GERA MĖSINĖ

Perkraustom iš visur į visur

MOVING and STORAGE

kitus miestus,8105

Crawford Road1707
Cleveland

BEAUTY SALON

Cool Basement
Likučių išpardavimas

Tires and Accessories

69c |KI 88c-MĖSĖMS MEDEGOS

coliu
YARDASSiutams

98c Novelty Corduroy
DIDELĖ LIETUVIŠKA yardas

Likučiai
yardas

$1 yd. CelaneseSTONIS TAVERN NEW CARNEGIEFUMIGACiJA
SLIP COVER STOREkitokiu

1001

Skani Lietuviška Duona
Bus daugiau) NEW DEAL

AETNA LUMBERAŠLAITIS TAPO
JONIERIUM

KNYGA, Už 50c.

erėsites ta puikia knyga.

medį

HE

ENd. 5025Cor. Superior and E. 43 St

6843
1185

SH E R M A N 
MOVING CO.

1724 Crawford Road 
Telef. GArfield 3810.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

E A L 
with 
E C K

LEIMON'S
DRY CLEANING

TROY’S TAILORING 
and Dry Cleaning Co.

Ideale 
nams! 
sporto

'1657 Crawford Road
Wholesale or Retail delivery.

Užlaikom 
serius, 
karais 
dam viską

McKENNEY’S 
Restaurant 

CEdar 9507

ses-
(36)

NAUDOTAS
KARAS

Si užeiga 
rankose, 
nautoja.

r naudotą

umber

Telef. CEdar 4252

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė”

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO

THE MAY CO. COOL BASEMENTDrapes
7823 Carnegie Avenue

TIRES TAISYMAS
Gasolinas

1252 Addison Road
ENdicott 4947.

yra toks geras kaip 
tas žmogus kuris jį 
parduoda.

S M I T H 
AUTO SALES 
>115 Superior Avenue 

Phil Smith, Mgr.

MES DUODAMI IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

yardas vertės! Mu-
1 iki 3 yardų

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

M. O. Mattlen 
2027 Euclid Avenue 

Atdara vakarais.

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA , 
Penktadienio ir šeštadienio vakar'

Čii.elėVerbyla ir
savinir

• PARALYŽIUM šymet Cle
veland? mirė 9 asmenys. Sir
gimų pradėjo daugėti, del to 
net uždaryta publikai naudotis 
ežero maudynėmis Clevelando 
teritorijoje per 30 mylių į ry-

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

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

6824 Superior Ave,. 
Cafe &. Restaurant

$1.69 iki $2.98 
su visas perviršis 
ilgio šmotai!

Fleet-Wing Station
1463 E. 71st ir Dellenbaugh 

EARL DECK 
Independent Dealer

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

Frances Beauty Salon
825 East 185th St. i

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

Apsiaustams, . . 
ir Sijonams

QOp yardas

36 colių pločio! Audinyčios ga
lai ir pilni šmotai! Pastel spalvų 
tiktai!

Prosynias ir Valymas 
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatom į namus

Gyvuoja virš 12 metų.

Upholsterv

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 
UŽKANDŽIAI

kit klausymo ragelį atgal į vietą po naudojimo—ypatin
gai kur telefonas turi kelis pratęsimus. Paliekant ne
uždėtą po kalbėjimo visa ta linija lieka nenaudinga.

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

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

Rob Harwood Service
8125 Hough Avenue

Sąjungos pirminin-
K. Venciui posėdį 

pirmiausia raporta- 
įvykusią konferenciją

Iniaus joja keli vyrai - tai 
ir jų palydovai. Kęstitis, 
net kelio prieš save neina- 

stęs ir suaudrintas. Alps 
saiku, susigraužęs. Katu
lamas į Trakus gryžta - 
patirtų gandų. Alpis norė
sią pasiekti savo buveinę, 
įminimą rastų. t 
egia paskiros, tik' jiems ži
bėt gal paaiškės vėliau kai 
tis tryška iš vieno pikto-

39c iki 49c Yardas 
Spausdinta Pique

yardas

LIQUOR WINE BEER

39c iki 59c Rayon 
Suknioms Medega 

9/k yardas

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

FOUR STAR CAFE 
(Inc.) 

John Meyer, Mgr. 

DEGTINĖ - VYNAI - ALUS

1283 East 74th Street 
Ant. Lcimonas, S avininkas 

HEnderson 7822

dryžiuoti chain 
ir balto broad 

cloth! Stiprių spalvų ir gerai iš 
siskalbia.

PERMANENTS 
q.95/IKI s5.00
Mašina arba be Mašinos

geriausią mėsą ir gro- 
musų krautuvė atdara va- 
ir sekmadieniais. Parduo- 

pirmos rūšies. (40)

Tasty Food
Shoppe
Hough Avenue

49c iki 59c yd. Sukto 
Rayon Likučiai 

yardas

ilęs iš paprasto ūkininko, Ne
numirė kada jis buvo tik ke- 

mžiaus. Paaugęs ganė žąsis, 
kitus 'gyvulius, o į metus su; 
į Ameriką, ir pradėjo veikti 
išeivių. Savo darbštumu ir 

skęs, pradėjo leisti Lietuvi!- 
uomi švietė savo brolius Įl
ietus. Paskui įsirengęs savo 
dino Lietuviškas knygas, ku- 
0 egzempliorių, ir su tais dar 
) egzempliorių knygų sveti- 
Įsteigė pirmutinį Lietuviški 
, ir jį operavo per 20 mėtį; 
o įdėliais Lietuvių pinigu iki 

Pastatė teatrą, kurio patai; 
s kainavo $200,000. įrengė 
Lietuvišką drabužių paniro- 

ligas.
indu tas našlaitis galėjo rasti 
ir kaip galėjo pasiekti tolo

i vaizdžiai aprašoma knygoje 
išAUSKAS”. Knyga didelio 
olių, ant gražaus popierio ir 
cslų. Knyga verta $1.50, d* 

50c Dirvos Knygyne, fts* 
nygą nusipirkti, nes nedaili 
alit siųsti pašto ženklais.) I

327 St. Clair A
674 E. 93rd St

Juodų ir tamsių spalvų! Labai 
geros rūšies!

Taipgi 36 colių 
brai, flock voile

Golden Motor Gas — Motor Oil 
Ethyl Motor Gas

VAISTINE
C. Pakekis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.)

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

Visada prašykit NEW DEAL 
Duonos.

SCHMID BODY C°
BODY & FENDER 

REPAIR
Welding Painting

Atbūdavo jame sugadintus 
automobilius.

Skrybėlės $13)5 ir aukšiau 
Suknios nuo $2.95 aukšč.

ELSIE SHOPPE
8102 Hough Avenue

Vėliausių Stylių
Suknios, Skrybėles 
Vidaus Suknios, žiurstai 

Berkshire Hose 
Taipgi Nylons. (36)

G A R AŽI v STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be {mokėjimo.
1 iki 3 metu išsimokėjimas.

F.H.A. FINANSAVIMAS. 
Parduodam naują

The Aetna

REIKALE GERIAUSIO 
PIENO IR PIENO 

PRODUKTŲ 
Kreipkitės

OLD MEADOW
DAIRY

DIDELIS PIKNIKAS. SLA 
198 kp. rengia didelį pikniką 
sekmadienį. Rugpjūčio 17 d. 
401 E. State St., Barberton, O 
Širdingai užkvięčia visus Ak- 
reno ir apielinkės Lietuvius.

Rengimo Kom.

CREME CURL $*5 m 
$7.50 vertės už 

Pfeifer’s Beauty Salon
Barber Shop 

7028 Superior Ave.
HEnderson 9824 (33)

.i myli, jis tą žino; jostėd 
irybos ją apvesdinti su kiti 
torą, kurio ji negali pareik- 
ji myli aną, jį piktai vilioja, I 
ją pasidabojusį vyrą, kurį 
j mergaites į jį traukia.,,, 
tas moteris, kurių tik viena 
. o duktė gal nei žodelio» 
ų neužeidamas jis skubiai
i kunigaikščio rūmų linkui, 
stutis. Rodos, norėjo pul
savo arklio ii’ skristi j Bei-

Zarytę.... bet ko?!.... 
ęs turėjo laukti laiko kadi
Trakus, taigi jis belaukia-Į 

osi širdgėlomis kurias jau 
pažystama įbrėžė.
ii darė? Ar savo motiniį 
kiu budu palenkti tą narsą 
ivo dukters, kaip paprastai 
ir už to viso'sleįėsi kasi-
dar nežinom?..,.

ių ir svajonių apie Varytį 
neilę — jam dažnai mintyse 
blyksnojo ši šviesiaplauki

, sutiko ir pažino tokios 
patingose sąlygose. j 
tokiu atveju, 'juk ir ši yn 
iloni, į jį taip meiliai žiuri, 
pilniausia pamylėti. Dabai 
s, susitaręs su Varyte, bd 
ikius skaudžius gandus, h 
os riša___
tyse užsiautė audra. Jis 
’iauti prieš visus ir viską - 
pamylėtą Varytę, nors a 

ndasi kita, kurią taip leng- 
i, galima butų gauti, ji nei 
a jam....
imas ir audra siautė ne Ii 
ir kituose asmenyse, kurie 
o pažystami. Dėjosi daly- 
dar nebuvo žinomi, 
atirsime vėliau.

Pr. Kuncaitis, Sav 
40'23 E. 141st St.

Telefonas: WAsh. 3227

Vyrų ir Moterų Rubus 
pertaisau

Sulyg naujausios mados

naujiems brookstick sijo- 
Taipgi kitokių ir gražių 
audinių.

Visi 39 colių pločio! Naujų Ru
deninių spalvų! Likučiai po 1 iki 
5 yardų ilgio! Neparpastai žema 
kaina!

Likučiai geros rūšies rayon ir 
sukto rayon audinių, ir French 
crepe gabardine ir kitų. 1 iki 5 
yardų ilgio.

Apsivedė Elena Aigirdaitė, 
Magdės Aigirdienės duktė. Jos 
tėvas yra miręs. Vyrą gavo 
kitatautį.

Antaną Kruvalskį ir jo žmo
ną atlankė garnys ir paliko 
jiems dovanų dukterį.

A. Kruvalskiutė, Juozo Kru- 
valskio duktė, pasistatė naują 
namą. Juozas Kruvalskis pa
darė kaip Kruvalskių koloniją. 
Šalę jo namų turi namą jo su- 
nai Jonas ir Antanas, ir dabar 
jo duktė ten įsikūrė. Reiškia, 
keturi Kruvalskių šeimos na
riai turi namus vienoje gatvė
je gretimai.

Jaunuolis Vincas Algirdas 
susirgo, jam Peoples ligoninė
je tapo padaryta operacija. 
Dabar .gydosi namuose.

Kareivis Bronius Algirdas 
trumpai paviešėjęs pas savo 
motiną išvažiavo atgal į tarny
bą. Jis yra pulko muzikantų 
skyriuje. Už gerą šaudymą ap
dovanotas medaliu.

Juzė Jankauskaite iš Char
leroi, Pa., duktė Antano Jan
kausko, lankėsi Akrone pas sa
vo dėdę, Feliksą Jankauską. Ji 
dalyvavo savo pusseseres Bi
rutės Jankauskaitės vestuvėse.

Pas Buklus lankėsi R. Pla- 
čynienė iš Pittsburgho. Ji čia 
praleido visą savaitę laiko. Ap
žiurėjo Akrono įdomybes. Ji 
yra p. Adelės Buklienės arti
ma kaimynė iš Lietuvos ir gi- 
minietė iš vyro pusės. Sako, 
turėjo geras vaišes.

Antanas Rudis atostogų lai
ke viešėjo pas savo seserį ir 
švogeri Cygelius Pittsburghe. 
Taip pat atlankė kitą savo se
serį. Petronėlę ir jos vyrą Jak
štus, Donora, Pa.

P-lė F. Gutauskaitė apsive
dė Rugp. 9 d. Vyrą gavo ki
tatautį.

A. Buklienė lankėsi Youngs
town, Ohio. Kalnas.

Phone HEnd. 0875

CLEMENTS
BEAUTY SHOP

1317 Addison Road
MOTERIMS IR PANELĖMS

GERAS PATARNAVIMAS
Plaukų Kirpimas 50c.

Atdara 9 iki 6 vak. pirmadienį 
antradienį ir trečiadienį

Ketvirtadienį, penktadienį 
tadienį su sutarimu tiktai.

Tautininkų 
vių Tautos 
sirinkimas.

L. A. T. 
k t. i D r. B. 
pradėjus, 
vo apie 
Tabor Farmoje, ir jos tikslus. 
Iš pranešimo paaiškėjo kad Ta
bor Farmoje susikurusios Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos tikslai 
taktikos žvilgsniu, skiriasi nuo 
LAI S. Prie to buvo paskai
tyta telegramas nuo Lietuvai 
Gelbėti Sąjungos pirmininko 
Adv. A. A. Olio, adresuotas J. 
Ginkui. LATS. valdyba tele- 
grame pakeltus klausimus išri
šti ir nuspręsti negali atokius 
klausimus, remiantis LATS. 
įstatais, gali tik organizacijos 
bendras suvažiavimas. Atsa
kyti Į telegramą patarta tam 
kam adresuotas.

Išduota atskaita iš įvykusių 
prakalbų Liepos 2 d. per J. Sa- 
gį ir J. Ginkų. Komitetas pra
nešė kad buvo išsiuntinėta apie 
šimtas rezoliucijų ir iš įžymes
niu visuomenės veikėjų ir kitų 
valstybių atstovybių gauta la
bai prielankus atsakymai.

Lietuvių Tautos Fondo iždi
ninkas raportavo kad buvo iš
duota pašalpa $25 Vytautui 
Kuizinui, buvusiam Lietuvos 
laivyno leitenantui, kaip pabė
gėliui nito bolševikų tiranijos.

Kai kurie nariai iškėlė klau
simą kas atsitiko su aukomis 
surinktomis Vienybės koncer
te, kurių buvo apie $140. Se
kė paaiškinimai ir tuo reikalas 
baigėsi.

Be kitų eilės klausimų tapo 
nutarta šaukti, organizacijos 
suvažiavimą šių metų pabaigo
je Brooklyne. J. Praeivis.

IŠ LIET. AM. TAUTININKŲ 
SĄJUNGOS VEIKIMO

Liepos 28 vakare, Lietuvių 
Tautininkų Klubo kambariuo
se Įvyko Lietuvių Amerikiečių 

Sąjungos ir Lietu- 
Fondo valdybos su-

Viskas Sensaciniai žema Kaina! . .
/ Celanese Rayon Taffeta »
• Celanese Rayon Satin
/ Spauddinto Sukto Rayon Heathertone
• Rayon Crepe Romaine
Puikus daug brangesnės kainos rayon au
diniai ... po 1 iki 5 yardų ilgio. Gra
žių marginių vėliausių spalvų. 39 colių 
pločio.

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

Perkraustymas vietinis ir 
ir į

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Co.
diena ir naktį patarnavimas. 

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

Visokių Stilių, 
ro ir Dvigubo 
auksuotais ar

rėmais. Nėra
Bifocals Pilnai
mais arba Kauliniais.
Nėra brangesnių

Milton Optical Co.
2063 EAST 4TH STREET

Frederick Building. (32)
Clevelando žemiausios kainos

Išdirbėjai.

laukit ‘Dirvoje” 
ve. Cleveland, Oto

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

29c yd 36 col. Spausdint
Perkalto

PIETUS ir VAKARIENĖS
Duodasi sriuba, užsigardavimas ir gėrimas.

1690 East 93rd St. kampas Hough
Atdara Sekmad. 9 ryto iki 6 p.p. Kasdien nuo 6 ryto iki g vakare.

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

7.95

BEACH'S LUNCH
Specialus pilnos sudėties (Full course) t 

35c. ir 40c.

Rayon Crepe Satinas
1 iki 5 yardų Z?Rc Ya,('as
Ilgumo 40

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

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

PATOGI UŽEIGA 
naujų savininkų 

Lietuvaitė patar- 
Užlaikom alų, vy

ną, užkandžius. Turim susi
rinkimui vietą dykai pokilių 
rengimui, klubams.

Russell Tavern
6921 Wade Park Ave.

Geri Valgiai ir Užkandžiai 
Muzika Pcnktad. ir šeštad. vak.

6512 Hough Avenue
ENdicott 9162

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

and Laundry
Geresniam Rūbų Valdymo darbui 

kreipkitės į , mus.
Visoks Rūbų Taisymas ir 

Valymas
Susiuvam išplyšusius pamušalus, 
taisom ir remodeliuojam kaili

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

PERKAME SEN/).
AUKSĄ

Tik atneškit savo seną auksą, su
gadintus brangmenis, laikrodėlius, 
retežėlius, dantis, akinius ir kt. 
ir gausit pinigus.
Mes perkam DEIMANTUS. Mo
kam aukščiausią kainą už senus 
dalykus, pinigus ir gyvsidabrį.
Taisom laikrodėlius ir brangme

nis prieinama kaina ir tuojau.
Kreipkitės į mus ir taupykit.

SIMON’S JEWELRY SHOP 
353 Old Arcade

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

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

Rayon Suknioms
Audimo Likučiai

yardas

Spausdinto sukto rayon! Taipgi 
įvairių novelty audinių! 3 iki 5 
yardų ilgio šmotai.

Mrs. Mary R. Sotak, žmona mi
rusio Frank' W. Sotak, sudarė Ali 
Nations organizaciją, kurios pirmi
ninku ji yra, vesti vajui ARTHUR 
H. DAY kandidatūrai į Mayorus, su 
centru 537 Leader Building.

MrS. Sotak yra už ARTHUR II. 
DAY todėl kad: “Ji žino jog musų 
miesto interesai bus rankose MA- 
YORO atsakomingo tiktai miesto 
žųinoėms”. (Skelb.)
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FAMOUS OHIO BATTLEFIELDS
St. Clair's Army Meets Defeat With 600 Dead
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THE KRAMER & REICH CO
Atdara Vakarais

IV. 1874
‘The Eye That Never Sleeps” brings victory to the Western Frontier.
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tam

covery 
Route

a Gallup poll with which to measure 
public sentiment.

Has stęiasi. Kearn; 
II-Darbininkai stre 
bj laivų statybos da 
te, sutrukdydžTmi 45 

dolarių vertės la 
ibbiis. Apie 16,000 da 
iį nedirba.
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670£ Superior
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dirba

Vyrams Apatiniai 
Marškiniai, Kelnaitės 

Kelnaitės sanforizuotos 29c 
marškiniai atletis style *

PHONE: ENdicott 4486

šaliai apsigin

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Telefonas: ENdicott 0878

6820 SUPERIOR AVE

PRANAS SAMUOLIS su sa
vo žmona išvyko Į Fort Knox, 
Ky., aplankyti ir paviešėti pas 
savo dukterį ir žentą, Kapt. J. 
J. Kamesį.

GIVEN
but the overture te

On June 14, 1940

DIRVA”—GS20 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

• negyvą. Reading, 
Po savaitės laiko ne-

kožnu pirkiniu. DYKAI

Ii Texas valstijos bu 
Keta ilgiausia aliejau 
Puvimui linija koki; 
Išbuvo. Ji eis iki Nev 
M ir Philadelphijos i: 
į.frją pervarystpo 250,001 
R aliejaus per dieną 
p apima 80 milijom 
Ri ii' truks pastatyt 
ršnesius laiko.

I tamsta. Sitka, Alai 
: i- Dinamito neatsargi 
nšmu sprogimui u; 

į Ei šeši darbininkai dii 
lipe kalno plaišinimo.

PARSIDUODA RAKANDAI 
Pirkti galima paskirais šmo
tais. Kreipkitės:

16C8 E. 32 St. ąyti Payne.

ered as Second-Class mattei 
frh 1915, at the C’eveland 1 
under the Act of March 3,

prie 
žen-

BUNGALOW PARSIDUODA 
5 kamb. apačioje ir 1 viršuje. 
1 karui garažius. Kaina $3500. 
Reikia įmokėt, $1,000, likusius 
išsimokė j imui ka'ip rendą. — 
Adr. 1037 E. 77 Str. Kreiptis 
19001 Kildeer av.

į L. Petrich
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who
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dam 
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DIRVA (THE HE 
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iąnanijoje merginos n 
fes užima daugiau ii 
fe darbų, ypatinga: 
inobilizuojanios j karui 
fegus darbus, kur tik
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triubyti

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

Corp. John Zilen is spending his 
10 day furlough with his parents 
here

regime.
that neither President 

the Lithuanian lega
id any-

Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)
VENETIAN BLINDS

sykių praeina 
ir mažai pada-

Stamps 
Bond 
mat-

speediest cruisers ever built for the 
navy, launched at the Bethlehem; 
Steel company’s Fore river plant,! 
Quincy, Mass. Bearing some resent^ 
blance to a destroyer, the new light 
cruiser has no raised forecastle. £

No. The completed album 
be exchanged for a Bond, 
gardless of the amount of

Gatvekarių Darbininkų
Streikas Detroite

west Territory, marched iorth 
from Fort Washington (now Cin
cinnati) with his army of 2900 
men, the largest army ever as
sembled in 'orest-covered Ohio up 
to this time.

Cutting their way through the 
dense forests at a hazardous five 
miles a day, the army traveled 
without scouts to guard against 
ambush, and slept without pickets 
to warn of surprise attack.

On the site of Hamilton, St. 
Clair built Fort Hamilton, and 
further north near present Jeffer
son Park, Fort Jefferson.

The advance became increas
ingly difficult. Rations were re
duced a half. A part of the militia 
deserted.

On November 3 the army ar
rived at the banks of a small 
stream (now the Ohio town of 
Fort Recovery), too weary to build 
fortification?. Without warning, 
the Indians attacked through the 
early morning mists. Terror

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

at Fort Recovery, 
119 northwest o j 
Greenville

fao darbai visoje šaly 
jtedrai imant šios ss 
tė pradžioje ėjo 98. 
te normalio. Plieno už 
temą padavimai veik su 
ffita iki bus nustatyt 
te galima duoti plien-

Iki 1939 metų galo penkta
dienio vakaras buvo priimtas 
žmonėms pasigerti vakaras, bet 
1940 metais tas jau sumažėjo 
ir šymet mažiau žmonių pasi
geria penktadieniais.

Tą patyrimą skelbia polici
jos daktaras, kuris tyrinėja 
automobilistų girtumą, kuomet 
jie buna sugauti girti už trafi- 
ko teisių laužymą.

Girtavimo sumažėjimas pen
ktadienio naktį, ir tokiu budu 
sumažėjimas trafiko nelaimių 
tą naktį paeina del to kad dau
gelyje dirbtuvių darbininkai 
turi dirbti šešias dienas vieto
je penkių, kaip 1939 metais, 
todėl ir pasigerti jie laukia 
šeštadienio vakaro, šeštadie
nį ir sekmadienį girtų važinė
jimas, policija sako, yra dide
lis, ir nelaimių atsitinka dau
giau su girtais.

More 
world’s 
registered

country, Lithua- 
parliament was 
political parties 

disbanded. A 
formed in 
to a brand 
only Com- 
office, the 
a vote of

• ATVĖSO. Su praeitu sek
madieniu atvėso oras, karščiai 
pasibaigė. Pirmadienio vaka
re gerai palijo ir net gerokai 
atšalo.

Lietus ir žaibai padarė dik- 
čiai nuostolių.

stricken, the militia rushed pell- 
mell back to the lines of the regu
lars, on whom the Indians con
centrated their fire. With fixed 
bayonets, counter attacks started 
out bravely, only to fail. After 
three hours, outnumbered, prac
tically surrounded, disorganized, 
St. Clair ordered a charge to clear 
the way for a retreat. But the 
troops were in a panic. Equip
ment, horses, tents, were aban
doned to the Indians and the ter
rifying retreat to Fort Jefferson, 
27 miles to the south, was begun.

With 600 dead, the Indians had 
inflicted one oi the most disas
trous defeats ever suffered by an 
army of the United States.

St. Clair, acquitted by a Court 
of Inquiry, forgiven by Washing
ton, finally died in poverty, and 
obscurity. '

The attempt to clear Ohio’s 
western frontier and lay solid 
claim to the Ohio Country had 
ended in a tragic failure.

than 70 per cent of 
passenger automobiles 

the United States.

(Continued from last week)

SWEENEY PRADEDA
Kongrcssmanas Martin L. 

Sweeney pradeda savo vajų į 
may orus. Jis pasiskyrė savo 
vajaus vedėju Lenką Tylickį, 
buvusį šerifo O’Donnell padė
jėją. Kai O’Donnell mirė, kitas 
tapęs šerifu paliuosavo Tylickį 
iš padėjėjo vietos. Del to Ty- 
lickis ir dalis Lenkų liko nepa
tenkinti ir Sweeney panaudoja 
Tylickį Demokratų skaldymui.

NO. 7 COURTESY-STANDARD OU O* OHIO

APSILANKĖ TĖVŲ 
SUKAKTUVĖSE
Korporalas Jonas V. žilengevi- 

čius parvyko pas tėvus pralei
sti savo 10 dienų liuoslaikį ir 
ta proga dalyvavo savo tėvų 
Jono žilengevičiaus ir žmonos 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių paminėjime ''ketvir
tadienį, Rūgp. 11d.

Korp. žilengf vičius prisilaL 
ko Camp Walters, Texas, kur 
jis nukeltas nuo Kovo 5 d. šių 
metu.

p-jlished every Friday ir'^ 

Ohio Lithuar.ian
Sipfficr Avė. j

Vasaros Skrybėlės $ 
Paskutinė proga, vertė 
1.95, įsigykit šiai vasarai 
kitai, iki jų turime.

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

States De 
banke.

REIKALINGAS DUONOS 
IŠVEŽIOTO! AS 

Reikalinga atsakomingas vy
ras prie duonos išvežiojimo, 
mokantis valdyt troką. Ge
ras uždarbis. Kreipkitės tuoj 

NEW DEAL BAKERY 
Pr. /Kuncaitis, sav.

4023 E. 141 st. WAsh. 3227

■telaikė dvyny. East 
J®, Conn. — Tula 
’šeima per 17 metų 

vaikų, šešis kar-
$ dvynukai. Dabar

in Cleveland. He will spenį; 
time celebrating his parents 
wedding anniversary. His pab
are Mr. and Mrs. John Zilen,; 
will have been wed 25 yean’ 

on Thursday, August 14th.
Corp. Zilen is stationed at Camp. 

Walters,. Texas, where he has been 
stationed sinch March 5th, 1941.

PARSIDUODA COTTAGE 
Summitt av., Northfield, prie 

‘Bedford, tuoj už Rt. 8, 5 kamb. 
puikus namelis su sodu, gėlynu 
ir tt. Kaina $3750 cash.

Chas. E. Goldberg 
436 Engineers Bldg. MA. 2410 

. Sekmad. FAir. 2942

‘ Detroit 
staiga sustreikavo apie 4 
tuksiančiai miesto tramva
jų ir busų motormanų ir 
konduktorių, sulaikydami 
gyventojams viešą susisie- 
jjiiią, Streiko svarbiausia 
priežastis — priversti mie
go valdybą pripažinti uni- 
gA. D. F. šaką, darbinin- 
į atstove.

ST. CLAIR’S DEFEAT—1791
It was with mingled dismay and 

wrath that President Washington 
received news of the defeat of the 
army of General Arthur St.. Clair 
in the Ohio wilderness.

“It’s all over,” Washington ex
claimed, "St. Clair defeated, 
routed, the officers nearly all 
killed, the men by hundreds, the 
rout complete.”

The Revolution had ended nine 
years before. But the struggle be
tween the English and the new 
United States for possession of 
the rich Ohio lands was to con
tinue for still two more years. At 
Detroit, savage Indians were 
armed by the British and sent on 
the warpath against the isolated 
frontier settlements that were 
springing up in the forests of Ohio.

It was to forever end this bloody 
warfare that General St. Clair, 
trusted friend of Washington, able 
but aged veteran of the Revolu
tion and governor of the North-

Next Week-

Death of General Butler, 
from "Indian Wars" (1948)

DAR SVEČIŲ
Rugp. 7 d. lankėsi Clevelan- 

de žinomas ir mylimas artis
tas Juozas Olšauskas, gryžda- 
mas nuo Chicagos. Su juo at
važiavo ir ponia Jadvyga Tube- 
lienė, p-lė Tubelytė, ir Kapt. 
V. Kuizinas, vienas iš pabėgė
lių iš Rusų bolševikų okupuo
tos Lietuvos. Jie visi buvo 
apsilankę Tabor Farmoje, kur 
vasaroja Prez. Smetona su po
nia. *

Visi šie svečiai aplankė Lie
tuvių Darželį ir juomi labai gė
rėjosi.

Kapt. Kuizinas pasiliko Cle- 
vęlande keletui dienų pas p. 
Ivinskus, kiti išvažiavo auto
mobiliu į Niagara Falls ir to
liau į rytus, link Amsterdamo.

NOTE: To buy Defense Bonds and 
Stamps, go to the nearest post 
office, bank, or savings and 
loan association; or write to 
the Treasurer of the United,

• Washington, D. C., for a mail
order form.

ULTIMATUM
These were 

the real thing, 
the Lithuanian foreign minister who 
happpened at the time to be in 
Moscow, was presented by the So
viets with an ultimatum; to form 
a new government acceptable to 
the Soviets and permit the entry 
of an unlimited number of Soviet 
troops into Lithuania, or else —

Every provision of the Mutual 
Assistance Pact was violated by the 
Soviets, 
fore the 
Smetona 
entered

©PLAUKŲ KIRPIMAS ža
da vėl pabrangti. Iki šiol bu
vo galima nusikirpti už 50c., 
netrukus bus įvesta 65c plaukų 
kirpimo kaina. Unijistams kir
pyklų darbininkams pakelta 
užmokestis.

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

P. U. were
Among the 

cabinet min- 
school teach- 
leaders, etc.

pralinksmino Clevelan- 
diečius pereitą pavasarį par- 
kviesdama Bieliajaus šokikus iš 
Chicagos.

šį rudenį, Spalių-Oct. 19 d., 
Dirva rengia kitą svarbų va
karą — paminėjimą 25 metų 
nuo to kaip eina jau pati Dir
va (pernai minėta 25 m. nuo 
pradėjimo eiti Santaikos, kuri 
už metų laiko pavirto į Dirvą).

Savo pačių sukaktuvių atžy- 
mėjimui rengiama programas 
kokį visi norėsit pamatyti kaip 
tik sužinosit kas atvažiuos.

Išanksto galime priminti kad 
artistai bus iš Chicagos, ir ne 
kokie kiti kaip tik iš Margučio 
Mperijos štabo radio artistai. 
Kas jie tokie bus pranešime 
vėliau.

Specialis pažymėjimas bus 
padarytas šiame sukaktuvių 
vakare tiems vietos Lietuviams 
kurie ištisai per 25 metus pre
numeruoja Dirvą.
' Butų gerai kad tokie Dirvos 

prieteliai jau dabar, išanksto, 
Dirvos administracijai savo 
vardus paduotų.

Kitų prašome tą dieną nie
ko nerengti.

NETRIUBYKIT
Clevelande įvedama 

mas automobilistams 
be reikalo, ardymui kitų žmo
nių ramybės ir nervų.

Automobilistai privalo dau
giau atsidėti ant savo automo
biliu stabdžiu, ne ant triubos

ma 
rio

Surinktos žinios iš 331 
ftiu kojinių dirbtuvii 
įrodo kad tą savaitę ka 
nldžia sulaikė davimą šil 
b ^kariniams darbams 
totoinkii skaičius suma 
»>duo 113,785 iki 109

50, rather than 5 per 
become reconciled with

Modernizuokit savo namų langus puošniai su
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

Ponia Bielskienė, su dukte
ria, p-le Rūta, atsilankė Cleve
lande pereitą penktadienį, Rug
pjūčio 8, pamatyti Lietuvių 
Killturinį Darželį. Jodvi spe
cialiai atvažiavo čia iš Pitts
burgh© ir apsilankę Dirvos re
dakcijoje bei apžiūrėjusios tą 
musų taktinį paminklą, išvažia
vo tą p'at dieną atgal į Pitts- 
burghą,/ tęsti savo kelionę to
liau į rytus.

Daržeįlį viešniops aprodė L. 
K. Darželio Sąjungos pirminin
kas Jobas Brazauskas.

Šios/ viešnios yra žmona ir 
duktė / žinomo Lietuvių veikėjo 
iš an ii b^vu •’* T 4etuvos nepri- 
■muKČrtijrpa - 
Bielskio, k-ius 
apsigyvenęs 
lifornijoje. 
apdovanotas 
ir paskirtas 
Konsulu.

keli metai 
ŪstlAngeles, Ka‘ 
L-enBielskis yra 
Gt Tiino ordinu 
LiJ‘uvos Garbės

Filmų žymiausi trys artistai da
lyvauja Warner Bros, naujoje įdo
mioje filmoje, “Manpower”, kurios 
rodymas pratęsiamas dar vienai sa
vaitei Hippodrome Theatre prade
dant šeštadieniu, Rugp. 16. Tie ne
palyginami artistai yra Edward G. 
Robinson, Harlene Dietrich ir 
ge Raft.

Robinson ir Raft vaidina 
dviejų patvarių vyrų kurie 
pavojingame darbe prie taisymo 
elektros jiegos vielų. Jie yra geri 
draugai, vienas kitą gelbsti ir už
stoja, iki jų gyvenime pasimaišo 
šviesiaplauke mergina, kurią vai
dina Marlene Dietrich. Robinson 
pradeda ją pamilti ir ima apdovano
ti, rodydamas savo meilę jai. Raft 
išsykio jos nemėgsta , bet ,ji vėliau 
pasisako jį pamilus, ir jis daeina iki 
pašėlimo kai Dietrich pradeda rody
ti savo meilumą link Robinson.

Prie jų vaidina eilė kitų gerų ar
tistų.

mon
ey you have invested in Stamps 
they will not bear interest un
til they are in the form of a 
Bond or Bonds.

me, 
mo

LIUDVIKA STANEL1UNAS
Liudvika Staneliunienė (Sta- 

nas), 54 m. amžiaus, nuo 1249 
E. 82 st., mirė antradienį, 12 
Rugpjūčio. Pašarvota namuo
se. Laidojama šeštadienį, pa
maldos 9 vai. ryto šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Liko vyras, Vincas, 6 sunai 
ir dvi dukterys, jau ištekėju
sios : Mrs. Mary Mack ir Mrs. 
Anna Bučinskas.

Laidojime pasitarauja laido
tuvių direktorė Della Jakubs.

The Lithuanians bowed be- 
greater power. President 
fled’ as the Soviet troops 
Kaunas, Lithuania’s capi

tal. Lithuania’s independence came 
to an end.

And then began Lithuania’s real 
tragedy.

Immediately following the Soviet 
occupation of the 
nia’s constitutional 
dissolved and all 
and organizations 
Communist party 
their stead and elections 
new diet opened. Since 
munists could run for 
new parliament won by 
about 99 per cent, addopting a reso
lution for the incorporation of Lith
uania into the Soviet Union.
LEADER IMPRISONED

However, the matter was not as 
simple as all that and Moscow took 
no chances. So on July 20, on the 
eve of the elections, some 2,000 of 
Lithuania’s most prominent citi
zens, picked from the list prepared 
in advance by the G 
seized and imprisoned, 
victims were former 
isters, army officers, 
ers, editors, party 
Some of the prisoners were killed, 
some committed suicide, some were 
sent into the interior of Russia and 
have not been heard from since.

Soviet troops were sent to the 
Lithuanian-German frontier with in
structions to shoot anybody trying 
to flee the country. A frontier 
zone, miles wide, was established 
and, until Lithuania’s occupation by 
Germany, was guarded with the aid 
of machine guns, trained dogs and 
many lines of barbed wire.

All these were but preliminary, 
preventive measures. And then the 
real ^Soviet reforms” came — so
cialization, collectivization, sovietiza
tion — with the imprisonment, ex
ile and ‘liquidation’ of the bourgeois, 
the intelligentsia, the kulaks, etc. 
The entire gamut of Soviet en
lightenment thus was applied to 
Lithuania in truly Soviet fashion. 
All this nearly a year before Hit
ler’s invasion of Lithuania.

So much . for Stalin’s reforms in 
Lithuania.

As for President Smetona’s statis
tics, with all due regard for Lith
uania’s truly great president, I 
must take his figures with a grain 
of salt. They are his personal 
guess, at best. Lithuania never had

Visame Clevelande prasidėjo 
vajus “Lausche for Mayor”, i 
Demokratų raštinė praneša kad i 
pasirašyta keliolika tūkstančių 
peticijų už jo kanidaturą ir iš
rodo kad jis bus vienas iš pa
čių populiariškiausių kandidatų 
kokis kada buvo vietos rinki
muose pastatytas.

Svarbu kad visos peticijos 
butų sugrąžintos prieš Rugp. 
15 d.

Taipgi kurie nori pagelbėti 
šių nominacijų ir rinkimų va
juje prašomi pasirūpinti 
savo automobilių užsidėti 
klus “Lausche for Mayor” 
jau galima gauti parašant at
virutę į John E. Lokar, 16409 
Huntmere avė., arba telefonu 
paprašant IVanhoe 6019-W.

Svarbu kad šis didelis atei
vių miestas pasirodytų supran
tančiais savo reikalą ir dirbtų 
bei balsuotų už kandidatą ku
ris yra iš ateivių ir geriausia 
supranta musų reikalus.

Lietuviai balsuotojai privalo 
pasirūpinti kad butų užsiregis
travę ir galėtų balsuoti. Rei
kia rūpintis dalyvauti nomina
cijų balsavimuose.

Dirvoje, apie tai bus 
pranešama vėliau.

VISU VASARINIU REIKMENŲ
4. V

Žymiai Papigintomis Kainomis!
Sportiniai Marškiniai

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

STATE WINDOW SHADES
HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St.

LAUCSHE Į MAYO
RUS VAJUS PRA-

moteį 
mis 
girti 
viso 
ti ir

^ori bolševikų ir na- 
I Buffalo, N. Y. — Au- 
Wį darbininkų unija, 
®-aka, savo suvažiavi- 
*®arė neleisti komuni- 
Įįnariams ir fašistams 

kokias nors rinkti- 
lĮJ skirtines vietas toje

• KARO Departmentas per
eitą mėnesį išdavė užsakymų 
už 50 milijonų dolarių įvai
rioms Ohio valstijos dirbtu
vėms padaryti karo reikmenų.

• NEGRAI Ohio didmiesčiuo
se šiuo laiku sudaro pusę visų 
pašalpas imančių bedarbių, to
kiu budu sudarydami visuome
ninę naštą. Sako, jei dirbtuvės 
ir unijos nepriims juodukų į 
darbus gausiau, ta juodųjų šel
pimo našta pasidarys dar di
desnė. Nors negrai sudaro tik 
8 nuošimtį Cleveland© gyven
tojų, bet jie sudaro arti 50 
nuoš. visos šelpimo naštos.

LANKĖSI DETROITE
Visas buris Cleveland© Lie

tuvių keletu automobilių buvo 
nuvažiavę į Detroitą dalyvauti 
Lietuvos karo nukentėjusiems 
šelpti surengtame piknike. Vie
ni važiavo automobiliais, kiti 
net oru atskrido. Tai p-lė Bro
nė Kasiulytė, kuri panorėjo pa
siekti Detroitą greitai. Ji pik
nike programą pradedant su
giedojo Lietuvos Himną.

CIevelandiečiai labai paten
kinti Detroitiečių draugingu
mu ir vaišėmis.

Keletas Detroitiečių užsirašė 
Dirva.

50 P. C. RECONCILED
My personal guess is that a con

siderable portion of Lithuania’s 
peasantry and working people — I 
should say 
cent have 
the Soviet

I note 
Smetona, nor 
tion in Washington has 
thig about the treatment accorded 
to Lithuania by Hitler. My guess 
is the people are treated well now 
that Hitler needs Lithuania’s loyal
ty. For the time being Nazis must 

Lithuanians which 
on the road of sa- 

and guerrilla warfare, 
best way to assure this is 
Lithuania’s well justified con
fer Stalin.

Penktadienio, Vakaro 
Gėrikai Sumažėjo

Į ku: 
ti sž 
kirti Lf

do nothing to 
may start them 
botage

The 
to fan 
tempt

Normally Hitler’s regard for Lith
uanians is no higher than his es
teem for Poles, with whom they had 
been for centuries united politically. 
And this esteem for Poles i is no 
greater than his love for Jews. They 
all, in his mind, are “sub-races.”

Or do my Lithuanian friends hold 
that because of their pure Aryan 
descent Hitler will put Lithuania on 
a pedestal for general worship. — 
Should Hitler ever be moved by 
such a noble sentiment, it is my 
guess, he is more likely to pickle 
the Lithuanians in jars of alcohol 
to be placed on shelves in 
anthropological museums
THEIR ONLY HOPE

What happened to Lithuania 
happened to Estonia, Latvia 
Bessarabia. It also happened to 
Poland. Czecho-Slovakia and a por
tion of Finland. Hitler has no use 
for small nationalities, save as serfs 
under the German super state. He 
is determined to exterminate their 
culture Stalin grants them cultural 
autonomy, but economically they are 
an integral part of the Soviet Un
ion. Neither dictator tolerates their 
full political, economic and cultural 
independence.

Does this mean that the little 
nations are doomed, that there is 
no future for them, no matter who 
wins this war?

Wė?e this war an isolated con
flict between Soviet Russia and Nazi 
Germany, my answer would be — 
“Yes, they are dopmed.” As the 
situation stands, however, with Rus
sia’s victory still depending on Bri
tish and American aid, there is hope.

The only hope for the independ
ence of the little nations is in a 
European Superstate, a League, of 
Nations., based on President Wil
son’s original ideal of people’s right 
to self-determination, not the parody 
of it concocted by the big powers to 
perpetuate their existence at the 

of the little fellows.

Šie žodžiai šiais laikais 
girdimi labai tankiai, ir 
būti kad daug 
pro musų ausis 
ro įtekmės.

Prisiruošimas
ti yra reikalingas, kad priešai 
neužpultų neprisirengusių, bet 
taip pat yra reikalingas ir kiek
vienam asmeniui, kad neužpul
tų gyvenimo gerovės priešai— 
kaip nesveikata, bedarbė ar ki
tokį prietikiai, kurių tankiai 
daug randasi.

žmogaus geriausias prisiruo
šimas apsigynimui nuo visokių 
nelaimių yra savings banke, 
taupymų knygutė.

Lietuvių banke dabartinis 
uždarbis yra ‘3'/< ant depozitų, 
jr kiekviena knygutė yra po 
Federal Insurance Corp, iki 
$5,000.

Taip pat yra geras taupy
mas perkant United 
fense Bonds šiame

Savings
and Loan Ass’n

Where should I keep my De
fense Savings Bonds?
In a safe place, because they 
have value which constantly in
creases. If you wish, the Treas
ury Department or any Federal 
Reserve Bank will hold them in 
safekeeping for you without 
charge, giving you a receipt.
Dees an album with 
automatically become 
that will pay interest and 
ure in 10 years?

Vyrams Vasariniai
Kaklaraiščiai

Didelė daugybė vėliau- 84c 
šių spalvų ir pavyzdžių >

DYKA0 GREEN STAMPSI IX/AI £ja gaijt iškeisti savo Stamp Books.

J. Pečiulis, Sav. =
uiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiinyi iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiininiiiiiiiiiiiiiiiniminiiiii.1

VAIKAI MUS v SPECIALYBĖ

Darom fotografijos asmens įrody
mui ir pilietybės aplikacijoms bei 

pasportams.
Kodak

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS




