
igs

£ 6702 Superior An

Prancūzijoj, nazių užim
toje srityje, žmonės jieško-

yra 
gal 

eina 
ada-

iruo- 
okių 
mke,

tinis 
zitų, 
. po 

iki

hey 
in-

sas- 
eral 
i in 
lout
't..
mps 
lond 
nat-

igin- 
iešai 
bet

ūek- 
ipul- 
lai— 
•'ki- 
ikiai

and 
post 
and 

to 
ited, 
aail-

aust 
Re- 

rion-
mps 
un-

>f a

t Telefonas: ENdicott K!

upy-
De-

KAI KILO VOKIEČIŲ-Len- 
• ku karas, Latvijoje Rygiečiai 

darni maisto, nuo nu.odin-l sakė kad geriau turėti sovie- 
S.omis tus ne kaip Vokiečius. Tačiau

im

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Detroit. — Rugp. 20 cl.
staiga sustreikavo apie 4 j tyti reikalingi užsakymai

*

Rusiją

n

Leningrado fronte Vo-vių,

Kitos Vokie-PUSMETINIS
isdlvlmas r

iai

atlikę 
užpuo- 

svarbių

PRAŠYKIM AMERI
KOS UŽTARIMO

PALEIS 200,000 VY
RU IŠ ARMIJOS
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SIŲS DELEGACIJAS 
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Washington, Rugp. 20.— 
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Nelaimingi įvykiai 
Valstijose atsieina po 
kas sekunda; apie 10 
jonų dolarių per dieną.

6 užmušta. Sitka, Alas
ka. — Dinamito neatsargiu 
paruošimu sprogimui už
mušta šeši darbininkai dir
bę prie kalno plaišinimo.

tvekarių Darbininkų
Streikas Detroite

84c
FAMPS 
škeisti savo Stamp Books.

Vyrams Apatių 
Marškiniai, Keln^ 

Kelnaitės sanforizuote 
marškiniai atletis stjk 

su kožnu pirkiniu. R

Ten naziai pagrobė 
bolševikų statomus

Nikola je v užima

karo reikmenes į 
per Vladivostoką.

Their ship torpedoed about 400 miles off Greenland while en route to 
Britain, four Red Cross nurses (shown seated) were landed at Norfolk, 
Va., after spending 12 days adrift in an open boat in the North Atlantic. 
Picked up by an American destroyer, they were taken to Iceland for 
treatment before being returned to the States.I

Sutomedavus jų laivą apie 400 mylių nuo Grenlandijos ke
lionėje į Britaniją, keturios Raudonojo Kryžiaus slaugės atvež
tos į Norfolk, Va., po praleidimo 12 dienų atviroje valtyje Šiau
riniame Atlantike. Jas išgelbėjo Amerikos karo laivas, nuve
žė į Islandiją priežiūrai ir paskui parvežė atgal į Valstijas.

GRINIŲ REIKMENŲ 
pigintomis Kainomis! 
n'

•ai ir

Vyrų Union Apa^
Megstiniai trumpom 
vėm, pilno ilgumo ko- *

O&KKHB
Avė Atdara Vaka^ 

įniko kuponus su kožnn pirtįjŽ

! ?lt r . ii- i ■ Ji « ; b

Sportiniai Mariki
Vėsus ir patogus, 
rankovėm, įvairių spal- 
vų, vertė iki ?L50
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Streamlined San Diego, tnH 
speediest cruisers ever built Ii 
navy, launched at the Betik 
Steel company’s Fore ma 
Quincy, Mass. Bearing sow 
blance to a destroyer, the m 
cruiser has no raised foretuStl

HOME .ON FURLC
Corp. John ?ilen ii spot? 

10 day furlough with Ks 
here in Cleveland. Be *2 
his time celebrating his 
25th wedding anniversary,
ents are Mr. and Mrs. Join 
who will have been wed S £ 
on Thursday, August 14th

Corp. Zilen is stationed s: ® 
Walters,. Texas, where heh 
stationed sinch March 5th,

THE QUINN S
7808 Wade Park Ar

P II O T 0 C p !■ juji
VAIKAI MUSV'SMidlllO

Darom fotografijos .asus 
mui ir pilietybės aplikitij 

pasportams.
Kodak Jc Prints

Trys 5x7 padidinimai ii

* *
i DRY CLEANIK
į Senas Drapanas 
£ kaip naujas, išvalom 
X sutaisom.
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lėlė Išdirbystė 
i Blindų (Shades) 
N BLINDS
vo namų langus puošniai su 
les ir Venetian Blinds 
dams patarnauti prieinama kaiu 

IN DOW SHADES 
I E. 79 St. • J. Pečiulis, Sat 
IHlIlllllllllllllllilllllllllllllillllllllll

jtntered as Second-Class matter Decern- 
ber Gth, 1915, at the C’eveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

No. 34

tuksiančiai miesto tramva
jų ir busų motormanų ir 
konduktorių, sulaikyd a m i 
gyventojams viešą susisie
kimą. Streiko svarbiausia 
priežastis — priversti mie
sto valdybą pripažinti uni
ją, A. D. 5’. šaką, darbinin
kų atstove.

Surinktos žinios iš 338 
šilkinių kojinių dirbtuvių 
parodo kad tą savaitę ka 
valdžia sulaikė davimą šil
ko ne-kariniams darbams, 
darbininkų skaičius suma
žėjo nuo 113,785 iki 109,- 
581.

Streikas stęiasi. Kearny, 
N. J. — Darbininkai strei
kuoja laivų statybos dar
buose, sutrukdydsfmi 493 
milijonų dolarių vertės lai
vų darbus. Apie 16,000 dar
bininkų nedirba.

Plieno darbai visoje šaly
je bendrai imant šios sa
vaitės pradžioje ėjo 98.2 
nuoš. normalio. Plieno už
sakymų padavimai veik su
laikyta iki bus nustatyta 
kam galima duoti plieno 
pirmenybė.

IŠ Texas valstijos bus 
nutiesta ilgiausia aliejaus 
pumpavimui linija kokia 
kada buvo. Ji eis iki New 
Yorko ir Philadelphijos ir 
per ją pervarys* po 250,000 
bačkų aliejaus per dieną. 
Planas apima 80 milijonų 
dolarių ir truks pastatyti 
9 mėnesius laiko.

Britanijoje merginos ir 
moterys užima daugiau ir 
daugiau darbų, 
jos mobilizuojamos 
reikalingus darbus, 
jos tinka.

Nenori bolševikų
zių Buffalo, N. Y. — Au
tomobilių darbininkų unija, 
CIO. šaka, savo suvažiavi
me nutarė neleisti komuni
stams, naziams ir fašistams 
užimti kokias nors rinkti
nes ar skirtines vietas toje 
unijoje.

Rado negyvą. Reading, 
Pa. — Po savaitės laiko ne
žinojimo kur, galiaus aplei
stos krautuvės šaldymo dė
žėje rastas negyvas 8 metų 
vaikas.
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ŠALIES GYNIMO IŠLAIDOS JAU PA
SIEKĖ 51 BILIJONĄ DOLARIŲ

< *-

šaLes gynimo reikalų pro- 
grame šiądien jau pervir
šijo $51,090,000,000 sumą.

Tuo tarpu numatyta dar 
pravesti hitas skolmimo- 
nuomavimo tikslams pini
gų reikalavimas, kas ben- 
erai sudarys virš 55 bilijo
nų dolarių sumą. ,

Kongresas paskyrė nuo 
Liepos 1, 1940 metų, laivy
nui, kariuomenei ir kitiems 
šalies gynimo tikslams 37 
b Ii j onus dolarių, prie to 
paskirta $7,000,000,000 An
glijai remti, o paskiau nu- 
skyrė $7,297,000,000 steigi
mui dviejų okeanų karo lai
vynui.

Prez. Roosevelt ir Chur 
jhill savo pasitarimuose b 
kita ko sutiko siųsti kari 
nes misijas į Maskvą tar 
tis su sovietų vadais apie 
bendrus karo prieš Hitlerį 
reikalus. Tą planą pasiūlė 
Stalinui, kuris mielu noru 
sutiko tą konferenciją tu
rėti.

Karo Departmental pra
neša kad kariuomenėn pa
imtieji vyrai tarnaus vidu
tiniai apie 18 mėnesių, ne
žiūrint kad nustatyta 30 
mėnesių laikas, jeigu tarp
tautinė padėtis nesukliu
dys. Ąpie Kalėdas, sako, 
bus paleista apie 200,000 
vyrų. Jų vieton paims ki
tus naujokus lavinti.

AMERIKA ir Britanija 
įteikė Japonijai naują per
sergėjimą kad Japonų pa
sikėsinimas grobti teritori-

Prez. Roosevelt išleido 
šalies gyventojams paaksti- 
n’mą labiau įžiurę.i karo 
pavojų, kuris šiai šaliai ne
svetimas. Jis iškėlė aikš
tėn kad Suv. Valstijos ir D. 
Britanija daro tyrinėjimus 
ir apskaičiavimus karo rei
kmenų ir priemonių net iki 
1943 metų.

Po Prez. Roosevelto pa
sitarimų su Churchill, lai-[jas pietų Azijoje arba Si- 
ve Atlantike, Amerikos pi-lbire bus skaitoma Japonų 
lieciai ir valdžios nariai iš noru pradėti karą.
savo nežinės bando užsipili- Tarp Japonų ir Ameri- 
ti buk Prezidentas stumia kos santikiai įsitempė kai 
šalį artyn į karą. Prezi- Japonija pareiškė kad ne- 
dento ir jo šalininkų many- galės ramiai sėdėti jeigu

tuo ’pasitarimu karas bus iš Amerikos gabenamamu, 
nuo Amerikos atitolintas, 
nes priešams parodoma ši 
šalis nesnaudžia ir> yra pa
siruošus viskam.

Prez. Roosevelt 
i Washingtoną iš 
i’inio pasimatymo 
premjeru Rugpj. 
tuoj pradėjo laikyti įvai
rius pasitarimus su valsty
bės aparato nariais.

BRITAI praneša 
naujus didelius oro 
limus Vokietijos 
centrų Hamburgo, Breme
no ir karo laivyno stoties 
Kiel. Padaroma dideli nuo
stoliai

AMERIKA sutiko 
lyti Sovietų Rusijai 
sau karo reikmenų,

L., šautuvų ir kitų daly
kų, bet viską turės pirktis 
už pinigus. Davimas pa
galbos ir panamos kitais 
budais dar nenumatyti.

Leningradas 
Pavojuje

Maskva, Rugp. 21. — Le- 
.ingradas atsiuure tokiame 

pavojuje iš nazių užpuoli
au pusės kad raudonosios 
irmijos Maršalas Vorošilov 
šleido atsišaukimą į visus 
tusus Leningrado srityje 
ruoštis ginti miestą iki pas- 
kutinos. Vokiečiai ir Suo- 
iriai kasdien artėja prie to 
miesto, supdami ji įš trijų 
pusių.

Paskutinės žinios prane
ša kad Vokiečių armijos 
arčiau ir arčiau prislenka 
prie Odesos. Tam miestui 
jręsia patekimas naziams.

Kad Vokiečių pavojus ir 
Rusų desperacija didele pa
rodo tas jog Rusai susprog
dino milžinišką Dniepro 
tvenkinį kuris teikė vande
nį Dniepropetrovsko elek
tros jiegos stočiai.

Rugp. 18 d.. Maskva ofi
cialiai pripažins kad Vo
kiečiai užėmė du svarbius 
miestus Ukrainoje, Nikola
jevą ir Krivoj Rog.

Nikolajev yra Rusų ka
ro laivų ir industrinis cen
tras prie ištakos Bug upės, 
60 mylių šiaurrytin nuo O- 
desos. 
kelis 
laivus.
antrą vietą po Leningrado. 
Užėmę dar Odesą, Vokie
čiai užvaldys Juodąsias ju
ras.

Ukraina jau beveik visa 
užimta, sako Vokiečiai.

Tuos miestus paėmus, li
ko apsupta Odesa, kurią 
Vokiečiai ir užsmaugs.

Desėtkai tūkstančių rau
donarmiečių suimta nelais
vėn, daugybė išmušta.

Rugp. 20 d. Maskva pra
neša kad Vokiečiai dar ar
čiau priėjo prie Leningra-Gaisras Laivuose

New York. — Rugp. 17 do, taipgi veržias artyn Ki- 
vienoj Brooklyno prieplau- jevo.
koje kilo gaisras laive, nuo Leningrado fronte Vo- 
kurio užsidegė ir kiti lai- kiečiai paėjo pirmynprie 
vai. Nuo gaisro apdegė ir Novgorodo. ------ . —
atsidūrė ligoninėje apie 50 čių ir Suomių kariuomenės 
asmenų. Apie 10 žuvo.

Prez. Roosevtlto ir Churchill Susitikimas IS LIETUVOS
MM
r-

PATIKRINTOMIS žiniomis, 
sukilime prieš bolševikus da
lyvavo išviso 35,600 organizuo
tų Lietuvių. Prie jų prisidė
jo apie 90,000 neorganizuotų 
žmonių ir apie 6,000 Lietuvių 
karių, kurie tarnavo raudono
sios armijos Lietuvos teritori
jos korpuse, 
sukilimo dieną 
kas kur galėjo 
sukilimo. Ypač 
riai daug padėjo 
lėliams. Jei ne 
sukilėliams ir sunku sutriuš
kinti bolševikų įgulą. Iš civi
lių gyventojų sukilime aktin- 
giausia dalyvavo gimnazisjtai, 
buvę šauliai, savanoriai, kariai 
ir nepaprastai daug Lietuvių 
darbininkų.

šie kariai pirmą 
išsiskirstė ir 

prisidėjo prie 
Lietuviai ka- 
Vilniaus suki- 
jie, gal butų

Group photo made aboard H. M. S. Prince of Wales after the historic 
conference between President Roosevelt and Prime. Minister Churchill, 
at which they formulated the peace aims of the De locratic powers op-’ 
posing Germany. Seated, (L. to R.): President Roose /eit, Prime Minister 
Winston Churchill. Standing, (L. to R.): Harry Hopkins, U. S. lease-'end 
administrator; W. Averill Harriman, the President’s lease-lend rt re- 
sentative in England; Admiral E. J. King, commander of the U. S. . t- 
lantic fleet; General George C. Marshall, U. S. army chief of staff; Gen
eral Dill of the British army, and Admiral Harold R. Stark, chief of naval 
operations, U. S. N.

Vaizdas grupės ant Britų kariško laivo Prince of Wales po 
istorinės konferencijos tarp Prezidento Roosevelto ir Britų Mi- 
nisterio Pirmininko Churchill, kurie prieš porą savaičių susiti
kę Atlantike nustatė Demokratijos taikos sąlygas Vokiečiams. 
Sėdi: Rooseveltas ir Churchill. Už jų stovi Amerikos ir Britų 
aukšti viršininkai.

NEGALUTINĖMIS žinioniiš, 
visoje Lietuvoje kovose prieš 
bolševikų okupantus per suki
limą žuvo apie 4,000 žmonių, 
skaitant tuos kuriuos bolševi

kai įtarė sukilėliais ip^išžudė. 
Sužeistų esą apie 8,0CZžmonių.

SUTINKA VEIKTI SU
PREZ. SMETONA?

ELTA skelbia;
kai ir naujakuriai iki atskiro 
parėdymo turi rūpintis derliaus 
nuėmimu ir tolimesniu žemės 
.iemkenčių sėjai paruošimu 
tuose plotuose kuriuos jie val
dė iki šių metų Birželio 23 d. 
Peržiūrint ir pertvarkant že
mės paskirstymą bus atsižvel
gta Į įdėtą darbą bei padarytas 
išlaidas ir už

•lyginta.
tai teisingai at-

Kaip žinoma, S. Valstijų 
ir Anglijos delegacijos ke
liaus į Maskvą tartis su 
Rusiją apie teikimą jai pa
galbos prieš Vokiečius.

Amerikos Lietuvių fon
dai, tarybos, federacijos ir 
didžiosios organizacijos tu
rėtų tuoj nuo savęs siųsti 
prašymus Amerikos vyriau
sybei kad ji: j

1. Išreikalautų Sovietų 
apsaugos ir priežiūros iš
tremtiems į Rusiją Lietu-riau_ 
vos Lietuviams ir leistų.-c 
per komitetus teikti trem-' 
tiniams pagalbą iki jie ga
lės į Lietuvą sugryžti;

2. Kad nebūtų leista Ru
sams bolševikams daugiau 
Lietuvą okupuoti ir terioti;

3. Kad Amerikos valdžia 
rūpintųsi Lietuvos nepri
klausomybės atsteigimu ir 
išlaisvinimu iš po Vokiečių

| okupacijos kartu su kito
mis nazių pavergtomis ša
limis.

Q

bus baudžiami 
apsileidimo bei 
jų valdomuose

denio laisKą xvanninui. —
Tuo reikalu pas Prezide

Smetoną buvo pasitarimas. GRIEŽTAI 
me dalyvavo Urbšys, dar įtie del kurių 
kiti ministerial ir kariuomeb]OgOs valios
vadas Gen. Vitkauskas. ūkiuose liks nenuimtas derlius

Respublikos Prezidentas arba neparuošta žiemkenčių 
bai abejojo ir nenorėjo tosėjai žemė.
laiško įteikti, bet Urbšiui ] •
tariant ir kitiems pasitari IKI BUS išleista atitinkami 
dalyviams pritariant, pagalnuostatai, bolševikų nacionali- 
sutiko jį parašyti. Jame, fzuoti turtai valdomi tų įstai- 
atsimenu, buvo pabrėžta gų kurioms jie yra ar bus pa- 
Lietuvos politika visuomet vesti valdyti. Siekiant įgyven- 
vo drauginga Sovietų Sąjundinti socialinį teisingumą bei

1 Atsisakant savo ? aPsaus°«., darb°
žmonių interesus, laikomasi 
dėsnio “viešoji nauda virš pri
vatinės naudos”. Tam tikslui 
dirbantieji įtraukiami į įmonių 
tvarkymo, gamybos racionaliza- 
vimo ir darbininkų ekonominių 
bei kultūrinių reikalų gerinimo 
darbą.

•
VISI Lietuvos miestų bur

mistrai įpareigoti tuoj sudary
ti komisijas peržiūrėti paduo
tiems ir paduodamiems skun
dams del neteisėtai nacionali
zuotų namų ir kito nekilnoja
mo turto. Skundą išsprendus, 
nacionalizuotas turtas tuoj grą

žinamas jų teisėtiems savinin
kams.

Panaikinta ir visi kiti bolše
vikų įstatymai, visose srityse 
grąžinti įstatymai veikusieji 
iki Birželio 15, 1940 metų.

votų priešginiavimų Prez. 
A. Smetonai, musų katali
kai, jo vadovybėje, kartu 
su tautininkais, laisvę my
linčiai visuomenei remiant, 
padarytų musų parblokštai 
tėvynei Lietuvai naudingą 
pasitarnavimą.

Žinoma, dalis jų, kurie 
‘ iš peties” Smetoną neigė 
turės praryti savo piktus 
žodžius ir blogą valią.

artėja prie Leningrado 
šiaurės.

Apie 1,500,000 Vokiečių 
žygiuoja linkui didelio so- 

■ vietų industrinio centro — 
Dniepropetrovsko. Bolševi- 

| kai jau išgriovė visus til
tus toje srityje per Dniep
rą, bet žinovai sako to ne
užteks sulaikyti nazių žy- 

1 giavimo.
Rusams šitaip nesisekant 

nekurie daro spėjimus ar 
toli dar bolševikams galas, 
ir koks galas. Vokiečiai, 
anot žinovų, kariauja ne 
kiek išnaikint bolševikų ar- 
iek išnaikinti bolševikų ar
mijas ir sunaikinti Stalino 
raudoną imperiją. Rusai 
dabar tikisi išsilaikyti tik 
už Volgos upės, jei išsilai
kys visai.

Avalų šymet. Gegužės m. 
padaryta rekordinis skai
čius — 41,087,435 poros.

I m 
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Nesulaukė dvynų.
Thompson, Conn. — Tula 
Fifield šeima per 17 metų 
sulaukė 17 vaikų, šešis kar
tus gimė dvynukai. Dabar 
sulaukė vieno vaiko ir jau
čiasi apsivylę. Moteris turi 
39 m., vyras 61 metų.

Amerika Įsteigė tiesiogi
nę oro liniją Britų Afrikon, 
kur bus gabenama kariški 
orlaiviai Britų kariavimui 
urieš nazius artimuose Ry
tuose.

Gvvatč pasveikino. New 
Yorke, viena moteris par
ėjus i savo virtuvę, priėjus 
pažiūrėti pečių, rado ant 
pečiaus 7 pėdų ilgio užsi- 
rangiusią gyvatę. Iš kur 
atsirado nesuprantama.

22 žuvo su lėktuvais. Iš 
Anglijos pasiryžę skristi į 
Ameriką lakūnai kurie ten 
gabena kariškus lėktuvus, Į 
Rugp. 15 d. užsimušė, še
šios dienos pirm to užsimu
šė 10 kitų, tarp jų ir Britų 
pirkimo komisijos atstovas 
Amerikai, Arthur Purvis.

gų grybų miršta, 
dienomis mirė 20 asmenų, dabar jauni ir sęni, darbinin-

S. V. armija tikisi turėti j kai, tarnautojai ir valdininkai 
1000 naujų vidutinio didu- visi baimingai iki gilios nakties 
mo 26 tonu tankų apie Sau- klausėsi radio, tikėdami išgir
sto mėnesį. šia kad greit ateis Vokiečiai.



' 4

Kt

Viąm
Frez 

lada!

C1

:n

kryž!
simti

ESS*
J-K.....;. T *£, $ :

isw $
j-.' „---------- -

t.

|I

''

5

f.

6

PENNSYLVANI JOJE Susirupinkim į Rusiją Ištremtais Broliais MIRIMAI 1

PITTSBURGH

SMARKIAI LIJO
Pereitą savaitę, penktadienį, 

Rugp. 15, Pittsburghą užklupo 
toks smarkus lietus kad, sako
ma, buvo vienas iš aršiausių 
miesto istorijoje. Miesto gat
vės pavirto į upelius, užtvino 
namų skiepai ir biznio įstai
gos, ir 
fiką.

Tiek 
tvanas, 
lijo du 
vanduo 
jis viską užtvandino.

žemose vietose apsėmė auto
mobilius stovinčius gatvėje, ir 
vienoje vietoje policininkai iki 
kaklo brido išgelbėti 
gėrimo automobilyje 
septynis asmenis.

Prieš 
gerokai 
baigę.

sutrukdė gatvėmis tra-

lijo kad pavirto tiesiog
Per valandą laiko pri- 

coliu lietaus, na o tas 
subėgęs į žemesnes da-

nuo pri- 
užkluptus

jautą lietų oras 
atvėsęs, karščiai

buvo 
pasi

SLA. VIRŠININKAI 
PRIBAUDŽIAMI

NAUDOJO SLA. PINIGUS 
SAVO NAMAMS PIRKTI

mote 
mis 
girti ,
viso •ti iri!

Iliu

NUSIŽUDĖ. Mieste, Jones 
La Bldg., rastas nusišovęs 
ad' katas, Philip Sidransky, 
39 t . amžiaus. Sidransky pa
ėjo iš Rusijos, čia baigė teisių 
mokslą.
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NAŠLĖ PO KELIŲ VALAN
DŲ. Pereitą savaitę nuvažiavę 
Į Cumberk nd, Md., apsivedė po
relė iš South Side, ir namiškiai 
laukė jų sugryžtančių. Bet ne
sulaukė. Apie 65 mailės nuo 

i, Pittsburgh o, jaunavedžiai susi- 
ji^nkplė su kitu automobiliu; jau- 

j pikis, Maurice Critchlow, 22 
rnfii. amžiaus, užsimušė, jo žmo

nelė liko sunkiai sužeista.

PĖNNSYLVANIJOJE pasta
rų dešimties metų bėgyje kas 
metą, buvo padaroma “aiskry- 
mo” arti 40,000,000 galionų — 

Jnekvienam valsti
jos gyventojui, nuo mažiuko 
iki suaugusio, po vieną ragutį 
(eone) kas antra diena.

Ne visi “aiskrymą” valgo, 
todėl valgantiems jo tenka po 
gana daug.

ant 
irgi

ne

kaip Lenkai tvirti- 
susidaryti iki pusės 
Bolševikai tą skai- 
sumažina.

žinią tuoj

sa-
ne-

Prieš kelias dienas skaitėme 
spaudoje kad, pagaliau, bolše
vikai amnestavo visus Sovietų 
Rusijos kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose esančius
Lenkus. Kiek tų areštuotų ir
ištremtų Lenkų buvo sunku pa
sakyti, bet 
na jų gali 
milijono, 
čių žymiai

Paskaičius tokią 
ateina į galvą — o kaip su Lie
tuviais, ar jais nereikia rūpin
tis ir ar nėra kam rūpintis. Juk 
pagal apytikrius apskaičiavi
mus jų Sovietų Rusijoj yra ar
ti du šimtu tūkstančių. Saky
sim tegul tas skaičius yra ir 
perdėtas bet vis tik jei to skai
čiaus ir maža dadelė butų išga
benta ir tai jau susidaro kelios 
dešimtys tūkstančių geriausių 
Lietuvos sūnų. Jų tarpe yra 
net keli buvę Lietuvos ministe
rial pirmininkai, nepriklauso
mybės akto signatoriai, univer
siteto profesoriai, mokytojai ir 
šiaip daugybė visuomenininkų 
bei labiau visuomenėje žinomų 
bei prasimušusių Lietuvių. Vi
si jie pasmerkti baisiausiam 
skurdui, badui ir, gal but, mir
čiai.

Nesenai viena Lietuvė Ame
rikoje gavo nuo savo giminai
tės, anksčiau gyvenusios Kau
ne, bet bolševikų išgabentos į 

j Altajų, Sibire, kuri šaukiasi 
pagalbos. Matyt, ten yra ir 
daugiau Lietuvių, nes minima 
ir keli kiti vardai. Giminės šo
ko tai nelaimingajai su vaikais 
tolimame Sibire padėti, bet, 
deja, neorganizuotai pagalbą 
suteikti veik neįmanoma.

* .-J
In this soundphoto longshoremen are shown unloading silk from the 

Tatuta Maru, Japanese merchantman, at San Francisco, Calif. The 
cargo, valued at $2,500,000, is being shipped by rail to New Jersey, 
where it will be stored pending the outcome of libel suits filed against 
NYK Lines, owners of the Tatuta.

Japonų laivu Tatuta Maru atvežtas šilkas iškoduojamas iš' 
laivo, San Francisco, Cal. Tas krovinis, $2,500,000 vertes, gele- 
žinieeliu nuvežtas į New Jersey, kur bus laikomas iki išsispręs 
byla prie NYK Liniją, to laivo savininkus.

tik

tas

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

MIRĖ 7400 IŠEIVIŲ |
LIETUVIU

Su šiame numeryje paduoda- 
damais mirusių Lietuvių var
dais, mirusių skaičius pasiekė 
jau 7400. Mirimų surašąs čia 
pradėta talpinti Vasario mėn. 
1937 metais.

STANEL1UNIENĖ Liudvika, 
54 m. amžiaus, mirė Rugp. 
12, Cleveland, Ohio.

RU'GIS Juozas, 70 m. amžiaus, 
mirė Liepos 29, Los Angeles, 
Cal. Palaidotas Rvgp. 2 d.

kapinėse. Paėjo 
p., Tauragės ap. 
išgyveno 50 m. 

liko jo brolis, Ka-

Kalvari jos 
Kvėdarnos 
Amerikoje 
Chicago j e 
zys Rugis.

iZUBRIENĖ Marė, 68 m., mirė 
Liepos 27, Ambridge, Pa. — 
Paėjo nuo Seirijų, Amerikoj 
išgyveno 51 m. Paliko du 
sūnūs ir 4 dukteris, visi ve
dę.

BRIEDIS Bernardas, 21 metų, 
užmuštas
bo, Birž. 27, McKees Rocks, 
Pa.,' kur buvo ir gimęs.

| ZDANAUSKIENĖ Dom i c e 1 ė
j (Ogintaitė), pusamžė, mirė 

Liepos 29, Chicagoje. — Pa
nevėžio ap., Naujamiesčio p., 
Mickiemės k. Amerikoj iš
gyveno 28 metus.

KAZLAUSKIENĖ Petronėlė 
(Jurevičiūtė), sulaukus se
natvės mirė Liepos 29, Chi
cagoje. — Smilgių p. Ame
rikoje išgyveno 36 metus.

KLIMAVIČIUS Jonas, 59 m., 
mirė Birželio 28, Pittston, 
Pa. — Trakų ap., Benčekie- 
mio k.

■ ALEKSAITIS Juozas, 62 m., 
mirė Birželio 23, New York 
City. — Marijampolės ap.

JAZUKEVIČIENĖ Viktor i j a, 
43 m. amžiaus, mirė Birželio 
21, New Haven, Conn. — Gi
mus New Britain, Conn.

VALINSKAS Juozas, 61 metų, 
Chelten-mirė Birželio 22, 

ham. Pa.
ZAPERECKAS Julius,

Liepos, Cambridge,
KAMARAUSKAS Aleksandras,

39 m., mirė Rugp. 7, Brook-

mirė 25 
Mass.

4

)

elektros laike dar-

Sas Maly
Spate

■ •• < 

Birželio 23 Istorinė Sukil 
kai Užgrobia Bolševik 
Nepanašus i Žmones. 
$ Birželio 24. - B 

Ūkininkų, i

MJO REDAKCIJOS: Po bol 
šėriku okupavimo Lietuvos 
Dirva pakartotinai skelbė kai 
Lietuvos Lietuviai pačių bolse 
riky ginklais savo pavergėju 
iš savo tėvynės išmuš. Apačii 
je telpantis apipasakojimas ki 
kiu budu Lietuviai sukilėli 
kariavo tą Dirvos skelbimą p 
tvirtina.

i (Tęsinys is pereito nr.)

UŽTARIMO
Raudonasis Kry- 
nieko padėti, nes 
Rusijoje neleidžia- 
Siųsti pagalbą pi-

mc į viską tinkamai rea 
bet Lietuvių gelbėjimas Sovie
tų Rusijoje yra perdaug svar
bus dalykas kad į jį pro pirš
tus galėtume žiūrėti.

Atsiminkime kad ištremtųjų 
tarpe yra daugybė ir katalikų, 
ir tautininkų ir socialistų ir 
net buvusių sūnų palaidūnų — 
Lietuvių komunistų simpatikų.

Tegul šis balsas randa atgar
sį kur reikia. P. Gulbis.

TRUMPOS.

(Iš Musų Laikraščių)

63

DETROIT, MICH.

NEW YORK, N. Y. — Lie
tuvių Spaudos Klubo susirin

kime, Liepos 24 d., priimta re
zoliucija raginanti sujungti vi
sus Amerikos Lietuvius apie 
vieną centrą, kreipiamasi į or
ganizacijas šaukti šeštą Ame
rikos Lietuvių seimą, be srovių 
skirtumo.

o

ŠEŠI SUDEGĖ. Punxsutaw
ney, Pa. — Rugp. 18 d. maža
me ūkės namo kambaryje gai
sro užklupti sudegė šeši vai
kai, nuo 2 iki 11 metu amžiaus?'3®' 

--- . ėgė-
Iš valstijos raportų pasirodipuo- 

kad 1940 metais Pennsylvani^UVo 
joje nuo girtų automobilistų ir fcur 
del pėkščiųjų girtumo trafikc p0_ 
nelaimėse užmušta 237 asme
nys. Lie-
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LIETUVIAI PAIMA BOLšl 
VIKŲ GINKLUS

Birželio 22 d., Kaune si 
lėlių štabas šaltai skaičiavo 
landas signalui duoti. Mat 
svarbiausias uždavinys t 
sukilti laiku ir su mažiaus 
nuostoliais greičiausiu 1 
sutriuškinti priešą ir, paė 
Kauną bei Vilnių, paimti j 
vo rankas visą administr 
ir kartu su Vokiečių ta 
galutinai išvalyti Lietuvą 
raudonųjų gaujų. .Taip ii 
ko.

Birželio 23 d. prieš pit 
kilo Lietuvos patriotai 1 
ir Vilniuje, Pasigirdo 
pirmutiniai Lietuvos su 
šūviai. Tai buvę 17 pi 
Kauno jaunuolių. Su 
tikrais ir, dviem vaikų 
tais jie staiga puolė P 
nes (prie Kauno)’ gink 
dėlį. Sovietų sargyba p 
šūvių pasišalino ir šie ’ 
ginkliai vyrukai paėmė 
sandėlį. Bet nelaimei 
me terado tik 3,000 šai 
porą kulkosvydžių, i 
ti be šoviniui Jie tai 
jo šautuvus gabenti į 
polę, kur jų laukė ki 
liai, puolę ten esantį 
klų sandėlį. Bolševi 
kiai apšaudomi kul 
ugnimi, jie herojišk 
laiveliais* antrą Nėr 
ir ten ’su pora šimt 
susijungė su tenaiti 
lėliais, kurie tik ką 
lijampolės (buv. Sla 
klų sandėlį. Laime 
poliškiai sukilėliai 
dėliuose rado vien 
nius. Panemuniečia 
šovinius ir palikę V 
kiams šautuvus, gry 
Nerį į Panemunę, 
metu kiti Panemunio 
liai nugabeno likusiu 
į Fredą, Aleksotą ir 
du apginklavo vietin 
liūs.

Pirmą vai. dienos 
rimta kova Vilijamj 
nemunėje ir Aleksot 
landos ir Kauno cen 
lėliai, daugiausia 
puolė svarbesnes v 
taigas ir jas per po 
po nepaprastai žiau 
užėmė. Visose gat 
jo kulkosvaidžiai ii

Pietų metu staigi 
Vytauto prospektą I 
riko darbininkų bury 
ra pištoletų rankoje 
katais ginkluoti nugi 
bolševikų tankus, 
tragedija: nei viena 
tusių darbininkų ne 
dyti užgrobtų tanki 
jie nenusimena: išpl 
kulkosvaidžius, suda 
vairus ir traukia į p. 
vo broliams, kurie k 
gatvėje iš visų kam 
bėgančią bolševikų 
nę. Bolševikai nepaj 
tai priešintis: gatvių 
virsta raudonarmiečia 
savo ginklus, pabūklu 
tanketes ir kaip zuik 
kas kur gali. Tai ji 
tikras perkūnas iš gi 
gaus. Uždot sušilai

KRIZAS Vladas, 30 metų, už
muštas automobilio nelaimė
je Rugp. 9, Brooklyn, N. Y.

ŽEMAITIS Antanas, 54 metų, 
mirė Liepos 28, Worcester, 
Mass.

RICKEVIČIUS Alekas, 58 m., 
rastas girioje pasikoręs, 12 
Rugpjūčio, Worcester, Mass. 
Vileikių k. Amerikoje 
veno 30 metų.

ČESNA Dovidas, 70 m., 
Liepos 27, Worcester,
Amerikoje išgyveno virš 50 
metų.

ŽEMAITAITIS Antanas, 53 m. 
mirė Liepos 28, Worcester, 
Mass. • Amerikoje išgyveno 
30 metu.

VALENTŪKEVIČIUS Juozas, 
52 metų, mirė pasikardamas 
Liepos 27, Worcester, Mass.

ADQMAITIS Jonas, 44 metų, 
mirė Liepos 17, Binghamton, 
N. Y. — Panevėžio ap., Kre
kenavos par.

išgy-

Li- 
ko tėvas, motina, broliai ir 
viena sesuo. B.G.

VARANAUSKAS Matas, 48 
m., užsimušė iššokdamas iš 
ligoninės per langą, Rugpj. 
mėn., Detroit, Mich. 

AUKŠTAKALNIS Jonas,
metų, mirė Liepos 27, Gary, 
Ind. — Tauragės ap., Šilalės 
par., Leviškių k. Amerikoje 
išgyveno 37 metus.

MASIULIS Motiejus, 31 metų, 
mirė Liepos 27, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs.

MALAKAUSKIENĖ Jieva, po 
tėvais Mankiutė, mirė Lie- 

. pos 26, Chicagoje. — Rasei
nių ap., Laukuvos p. Ame
rikoje išgyveno 41 metus. 

MFKIS Dominikas, mirė Lie
pos 12, Philadelphia, Pa. — 
Lygumų par., Ramcniškių k. 

JURGILAS Juozas, 29 įmetu, 
mirė Liepos 27, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs.

STANISLAUSKIENĖ Marijo
na, 42 metų, mirė Liepos 30, 
Chicagoje. — šakių ap.. Kai
melių par., Kedulos k. Ame
rikoje išgyveno 20 metu. 

KREIVĖNAS Vincas,
tų, mirė Birželio 25, 
Frankfort, Ill.

Į VISOKIA APDRAUDA Į
= Mes esaui pasirengę
= tirtas Informacijas ir
= sokios Apdrąudos (Insurance) visai dylftii.
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). = 

Į ' P. P. MULIOLIS Į 

= Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate = 
= ir Apdrąudos Agentūra E
E 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 E 
F ibi.HiiHiHiHiiiininiiiiiiiiiinuinitiniiiiiiiiiiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiuiiiiiin^

mirė 
Mass.

PRAŠYKIME U. S. VAL
DŽIOS

Tarp taut, 
žius negali 
jam Sovietų 
ma veikti,
nigais nėra prasmės, nes už do
lerį gaus kelis rublius, už ku
riuos negalima nieko nupirkti. 
Nors pagalba priduoti veik ne
galima, bet tas dar nereiškia 
kad mes turime sėdėti rankas 
sudėję.

Šiądien mes žinome kad An
glija ir Amerika yra pasižadė
jusios padėti Sovietų Rusijai, 
todėl Amerikos žodis santikiuo- 
,se su Rusija yra ypatingai sva
rus. Jeigu šiądien demokrati
jos kariauja už geresnio pasau
lio kūrimą, už mažų tautų ir 
žmonijos laisvę, tai tegul ir mu
sų į nelaimę patekusiems bro
liams bus duota pajusti tos lai
svės. Niekas šiądien neabejo
ja Amerikos nuoširdumu ko
voje už laisvę, bet šio krašto 
piliečiai galime prašyti savo

Pagaliau F. J. Bagočius, S. 
L. A. prezidentas, paskelbė Tė
vynėje Pennsylvanijos apdrau- 
dos departamento rekomenda
cijas arba reikalavimus Susi
vienijimui. Pasirodo kad Kl. 
Jurgelionis sakė teisybę apie 
tuos morgičius kuriuos SLA. 
viršininkai turėjo pasiėmę iš 
Susivienijimo. Jiems buvo ne
leistina tokius morgičius sau 
imti.

Valstijos viršininkai reika
lauja kad SLA. prisitaikytų 
prie valstijos įstatymų, kitaip 
sakant, reikalauja kad pildytų 
įstatymus, kurie draudžia cen
tro valdybai imti paskolas sau 
ant savo namų arba ant namų 
kuriuose jie turi finansinį in
teresą.

Už tokį morgičių. ėmimą ir 
davimą įstatymai skiria baus
mę, piniginę bausmę, kalėjimo 
bausmę, arba piniginę ir kalė
jimo bausmę sykiu.

Valstijos egzaminieriai rado 
kad sekanti centro viršininkai 
turėjo pasiėmę dideles pasko
las iš SLA. ant savo namų ar
ba namų kuriuose turėjo finan
sinį interesą: F. J. Bagočius 
ant savo žmonos Bagočienės 
namų ir M. J. Vinikas ant sa
vo namų, kurių savininku jis 
buvo kartu su A. B. Strimai
čiu. E. Mikužiutė savo para
šu garantavo paskolą 
vo motinos namų, kas 
leistina.
x Įstatymai draudžia
imti, bet ir duoti tokias pasko
las. Tas reiškia kad prasikal
to ne tik Bagočius, Vinikas ir 
Mikužiutė, bet ir kiti Pildomos 
Tarybos nariai, būtent K. Gu- 
gis, J. Mažukna, S. Mockus ir 
Dr. Stąpislovaitis, kurie 
paskolas užgyrė.

Nei vienas iš viršininkų pa
siėmusių iš SLA* paskolas 
gali išsisukinėti, nes jų para
šai yra ant notų. Pagal įsta
tymo nedaro skirtumo ar vir
šininkas , yra “principai” ar 

u nrrr

ir šymet mažiau žmonių į 
geria penktadieniais. u 

Tą patyrimą skelbia p? • 
jos daktaras, kuris tyri, 
automobilistų girtumą, ku<- 
jie buna sugauti girti už tr 
ko teisių laužymą.

Girtavimo sumažėjimas 
ktadienio naktį, ir tokiu V 
sumažėjimas trafiko nelai 
tą naktį paeina del to kad < 
gelyje dirbtuvių darbini] 
turi dirbti šešias dienas vi 
je penkių, kaip 1939 met 
todėl ir pasigerti jie lai .... . , , . . ,
šeštadienio vakaro, šeštai va'i Z10S ^af' ^Vsve butų res- 
nį ir sekmadienį girtų važi peluojama ir to sąjungininko 

am Amerika nusistačiusį............ .  ”
norėtu' teikti pagalbą, bent tiek kiek 

tai liečia musų brolius Lietu
vius. Trumpai tariant, turim 
dai yti viską kad Amerika im
tųsi priemonių užtarti musų 
brolius Sovietų Rusijoje.

F riemonių pagalbai yra viso
kiu, bet tik svarbu kad Lietu
viams tremtiniams butų grą
žinta laisvė ir leista susisiekti 
su atitinkamomis Lietuvių or
ganizacijomis ar asmenimis A- 
merikoje ir 
jos įstaigos 
viams per 
atstovus ar 
Kryžių teikti pagglbą maistu, 
rubais ir medikamentais, kurių 
nugabenimas ir paskirstymas 
i utų vykdomas tų Lietuvių or
ganizacijų atstovų priežiūroje.

Juk tiesiog bjauru ir pagal
voti kai paskaitai Lietuvių bol
ševikų spaudoje, kurioje varo
ma propaganda už “Sovietams 
medijjalės pągalbos teikimą”, o 
tuo tarpu nepriklausomos Lie
tuvos šalininkai apie geriausių 
Lietuvqs sūnų, patekusių į iš
trėmimą, gelbėjimą tylime.

Gal but nuo visokiąusių ka
ro nelaimių musų jausmai jau 
yra -atbukę, kad mes nebegali-

Cle-
• P- 
uto- 
to- 

įmo.

L. H. Korndorff, president ,of th 3 
Federal Shipbuilding and Drydock 
company, who offered to turn over 
to the navy the company’s strike
bound plant at Kearney, N. J. He 
is shown after having had a con
ference with Secretary of the Navy,a 

Frank Knox. The company prom
ised complete co-operation to the 
government.

I . H. Korndorff, prezidentas 
Federal Shipbuilding and Dry
dock Co., kuris pasiūlė perves
ti Amerikos karo laivynui tos 
k(Lup?t?ijos strailyj apimtą lai
vų išdiibys(e Keapny, N. j. Jis 
čia vaizduojamas po konfpren- 
cijos' sų LaĮvyno Sękretųrium, 
Frank Knox.

ne-

dėkingi 
Rapids 

dalyva-
Ypa-

III. — Margutis 
didelį pikniką 

šekmadienį, 
didelių mi- 
paprastai į 
susirenka.piknikus

31 d. Liepos darže, 
Sandaros Namo fon- 
piknikas.

©ALIEJAUS Amerikoje sa
koma užteks 3000 metų. Ap
skaičiuojama kad iš Amerikos 
anglies rezervo galima gauti 
aliejaus tiek kad užteks treje
tui tūkstančių metų. Sako, iš 
žinomų Amerikos kasyklose 

69 me-į esančių anglies sluogsnių gali- 
West' ma gauti 3,800,000,000,000 ba- 

I čkų aliejaus.

pienas ne 'vis’ai”‘’tiir
žiūrimas, ar nekurie
kad butų prižiūrimas ir kontro
liuojamas griežčiau sveikatos 
atžvilgiu.

Nekurie valstijos seimo 
riai tam pritaria, kiti ne. 
rodo kad del to biliaus eina 
synė tarp demokratų ir repub- 
likonų.

RUPINASI KITA 
BEDARBE

na

ta-

Kad šalis nepatektų į naują 
depresiją po karo, yra planuo
jama programas parupinimui 
viešų darbų ir socialės apdrau- 
.dos sutvarkymo, taipgi nusta
tymo 40 valandų darbo.

Planuojama kaip palaikyti 
visas ineigas iki 100 bilijonų 
dolarių Kietuose, kuris punktas 
bus pasjęktąs 1944 metais.

RųpinamąsĮ sutvarkymų kad 
jaunimui nereiktų tuoj veržtis 
j darbus, bet kad jie galėtų ei
ti i mokyklą daugiau. Senes
niems nogima aprūpinti prągy- 
vcnim’as kad* galėti pasitrauk
ti iš darbo suėjus , tam tikram 
amžiui, jeigu norės/ be rupfeg- 
čio kas juos globos.

kad Sovietu Rusi- 
nekliudytų Lietu- 

savo organizacijų 
ir per Raudonąjį

PIKNIKAS DAVĖ $213
Lietuvos Nepriklausomyb ė s 

Gelbėjimo Komiteto rengtas 
piknikas Rugp. 10 d. gerai nu
sisekė, pelno liko $213.89. Ačiū 
Detroito geriesiems Lietuviams 
už tokį skaitlingą atsilankymą 
į pikniką ir prisidėjimą prie 
pastangų ištiesti ranką Lietu
vos nukentėjusiems nuo karo.

Šis gražus ir skaitlingas pik
nikas mums darbuotojams duo
da daug vilčių ir padrąsinimo 
vesti kovą už Lietuvos nepri
klausomybę iki laimėjimo.

Taipgi mes labai 
Clevelando ir Grand 
Lietuviams svečiams 
vusiems musų piknike,
tingą padėką reiškiame p. Kar
piui, Dirvos redaktoriui, kuris 
su ponia dalyvavo piknike, pa- 

1 sakė kalbą, ir pef tris savaites 
Dirvoje garsino šį piknikąi. Už 

i draugingumą 
iš kaimyniškų kolonijų mes 

įskaitysime pareiga atsiteisti 
panašiais vizitais.

Detroitiškis Lietuvos Nepri
klausomybės Gelbėjimo Komi
tetas ižde turi pinigų ikišiolei 
$347.46. Kaip tik 
bė tie pinigai bus 
pimo reikalams.

DAILĖS CHOROI
Detroito Lietuvių Dailės Cho

ro tradicinis piknikas įvyks 
sekmadienį, Rugpjūčio 24, Ca
pital Parke. Šiame 
kaip ir kitais metais, 
karna Miss Lithuania 
roit. Pereitais metais 
bės jieškančių buvo 27. šymet 
reikia tikėti bus daugiau. Pub
likos tikima turėti apie 3000. 
Taigi, šį sekmadienį važiuosim 
visi rinkti gražuolės.

F. Motuzas.

bus galimy- 
pasiųsti šel-

PIKNIKAS

piknike, 
bus ren- 
of Det- 
tos gar-

©GELEŽINKELIAI S. Vals- 
tijose operuoja suvirs 260,000 
mylių bėgių. Tuos bėgius iš
tiesus į vieną kelią, užtektų ap? 
važiuoti visą žemės skritulį.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuosląikio drau
gas; plaiinkit ją tarp savy.

« PITTSBURGH, Pa. — čia 
buvo atvykęs atostogauti S.

L. A. prezidentas Bagočius, ir 
buvo sušaukta socialistų vadų 
pasitarimas del SLA. valdybos 
sąrašo ateinantiems rinkimams. 
Išgelbėjimui savo kailių, socia
listai sutiko remti visą dabar
tinį Pild. Tarybos sąstatą.

□ CHICAGO, 
rengia savo

Riverview parke, 
‘ Rugp. 24. Tikima 
nių Lietuvių, kaip 
Margučio

—Rugp. 
rengiamas 
do naudai

—'Stasys Lajauskas tapo su
spaustas ir užmuštas darbe, 
kuomet norėjo ištepti mašiną, 
prie kurios dirbo.

® CHICAGO, Ill. — Pirmyn
Choras, K. Steponavičiaus 

vadovaujamas, Rugp. 16 d. lai
mėjo pirmą vietą tarp mišrių 
ch< rų Chicagoland Music Fes
tivalyje. kur dalyvavo keleto 
aplinkinių valstijų chorai..

Šiame pat festivalyje daini
ninkas Povilas Stogis laimėjo 
2-rą vietą pavienių dainininkų 
basso sekcijoje.

—Plieno dirbtuvėje Rugp. 14 
laike darbo užmuštas Kęstutis 
A. Narbutas, 25 m. vaikinas. 
Jįs buvo universiteto studentas.
«-PHILADELPHIA, Fa. — čia 

rengiama didelis piknikas šį 
sekmadienį, Rugp. 24, Brookly- 
nę einančio tautinio laikraščio 
Vienybės naudai. Atvažiuoja 
Vienybiečių štabas iš Brookly- 
no ir lankysis daug svečių iš 
plačių apielirikių.
® BROOKLYN, N. Y. — Lie

tuvos laivas “Denny^Lithua- 
nia”, kuris iš bolševiku pągų 
išgelbėtas ir išliko Lietuviams, 
dabar pradeda veikti. Kapito
nu liko tas pats Norvegas, ku
ris laivą vąldė pirmiau, pirmuo
ju jo padėjėju paimtas Lietu
vos karo laivyno Kapitonas Po
vilas Labanauskas. Dabar lai- 
'vams yra daug darbo.

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todel pir-
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JUMS ATEINA 65 METAI AMŽIAUS
"TEIGŲ 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 apdrąudos nuo užgimimo iki 60 
metų amžiaus.g Visos jos garantuotos valstijos Įstatymais. 
Informacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, O. 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:
Name............................................................................................. Age.........
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Occupation (13-2)

Nikodemas A. Wiikeiis
Laisnųotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ąye. HEnderson 9292

The Wilke lis Furniture Co.
< k Rakandu Krautuve
Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia

63Q7-JLJ- Superior Ave. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

_ ' ‘ Savininkas Vedėjas
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OS LIETUVIAI
skyriuje talpinama dykai)

Kas Matyta Korespondentui 
Apsilankius Lietuvoje

Žinotini Artimos Praeities Dalykai

'AUSKIENĖ Domicėlė 
■intaitė),. pusamžė, mirė 
oos 29, Chicagoje. Pa
ežio ap., Naujamiesčio p., 
kiemės k., Amerikoj iš- 
eno 28 metus. 
jAUSKIENĖ Petronėlė 
revičiutė), sulaukus se- 
vės mirė Liepos 29,• Chi- 
oje. — Smilgių p. Ame- 
oje išgyveno 36 metus. 
IAVIČIUS Jonas, 59 m. 
rė ■ Birželio 28, Pittston, 
. — Trakų ap., Benčekie- 
o k. -
KSAITIS Juozas, 62 m., 
rė Birželio 23, New York 
y. — Marijampolės ap. 
JKEVIČIENĖ Viktorija, 
m. amžiaus, mirė Birželio

, New Haven, Conn. — Gi
ls New Britain, Conn. 
INSKAS Juozas, 61 metu, 
rė Birželio 22, Chelten-
m, Pa.
ERECKAS Julius, mirė 25 
epos, Cambridge, Mass. 
IARAUSKAS Aleksandras, 

m., mirė Rugp. 7, Brook-
n, N. Y.
ZAS Vladas, 30 metų, už- 
uštas automobilio nelaimė- 

Rugp. 9, Brooklyn, N. Y. 
[AIT1S Antanas, 54 metų, 
irė Liepos 28, Worcester, 
ass.
KEVIČIUS Alekas, 58 m, 
stas girioje pasikoręs, 12 
ugpjučio, Worcester, Mass, 
ileikių k. Amerikoje išgy- 
mo 30 metų.
NA Dovidas, 70 m., mirė 
iepos 27, Worcester, Mass, 
merikoje išgyveno virš 50 
etų.
1AITAITIS Antanas, 53 m. 
irė Liepos 28, Worcester, 
ass. * Amerikoje išgyveno 
) metų.
uENTŪKEVIčIUS Juozas. 
i metų, mirė pasikardami! 
iepos 27, Worcester, Mass,, 
JMAITIS Jonas, 44 metų, 
lire Liepos 17, Binghamton, 
. Y. — Panevėžio ap., Kre- 
enavos par.

Birželio 23 Istorinė Sukilimo Diena 
kai Užgrobia Bolševikų Tankus. 
^Nepanašus i Žmones 

,tik Birželio 24. — 
Ūkininkų.

— Darbinin-
— Kaliniai

— Vokiečiai Ateina 
Bolševikai Išžudė 300
Žudė Vaikus

ALIEJAUS Amerikoje sa
la užteks 3000 metų. Ap- 
ičiuojama kad iš Amerikos 
lies rezervo galima gauti 
jaus tiek kad užteks treje- 
tūkstančių metų. Sako, iš 

>mų Amerikos kasyklose 
učių anglies sluogsnių gali- 

gauti 3,800,000,000,000 ba- 
į aliejaus.
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniu 

’DRAUDA | 
visiems pilnas musų pa- : 
is patarimus reikale vi- j 
visai dylfcri. Todėl pir- : 
esius (fire-monus).

t : 
ietuviska Real Estate • 
Agentūra
nd HEnderson 6729 : 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiii'
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ETAI AMŽIAUS
ts penkių ar mažiau, mes 
į Social Security pašalpos, 
iti suėjus 65 metams. Mes 
ūdos nuo užgimimo iki 60 
uotos valstijos įstatymais, 
irdian Bldg, Cleveland, 0. 
r prisiųskit šį kuponą:

....................................... Age....._

(13-2)
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Wilkelis į
rių Direktorius į
OTOJAS

HEnderson 9292 :

iimiture Co. i . - . !rautuve
Mfdąi gaunami čia į

ENdicott 2343 į
JURGIS AIUJUCKA3 S 

Vedėjas \

NUO REDAKCIJOS: Po bol
ševikų okupavimo Lietuvos, 
Dirva pakartotinai skelbė kad 
Lietuvos Lietuviai pačių bolše
vikų ginklais savo pavergėjus 
iš savo tėvynės išmuš. Apačio
je telpantis apipasakojimas ko
kiu budu Lietuviai sukilėliai 
kariavo tą Dirvos skelbimą pa
tvirtina. 

• • • 
t- ’*
i (Tęsinys iš pereito nr.)

LIETUVIAI PAIMA BOLŠE
VIKŲ GINKLUS

Birželio 22 d., Kaune suki
lėlių štabas šaltai skaičiavo va
landas signalui duoti. Mat, jo 
svarbiausias uždavinys buvo 
sukilti laiku ii’ su mažiausiais 
nuostoliais greičiausiu laiku 
sutriuškinti priešą ir, paėmus 
Kauną bei Vilnių, paimti į sa
vo rankas visą administraciją 
ir kartu su Vokiečių kariais 
galutinai išvalyti Lietuvą nuo 
raudonųjų gaujų. .Taip ir įvy
ko.

Birželio 23 d. prieš piet su
kilo Lietuvos patriotai Kaune 
ir Vilniuje. Pasigirdo Kaune 
pirmutiniai Lietuvos sukilėlių 
šūviai. Tai buvp 17 pirmųjų 
Kauno jaunuolių. Su dviem 
tikrais ir, dviem vaikų pistole
tais jie staiga puolė Panemu
nės (prie Kauno)’ ginklų san
dėlį. Sovietų sargyba po poros 
šūvių pasišalino ir šie veik be
ginkliai vyrukai paėmė ginklų 
sandėlį. Bet nelaimei Jie ja
me terado tik 3,000 šautuvų ir 
porą kulkosvaidžių. Ką dary
ti be šovinių? Jie tuoj pradė
jo šautuvus gabenti į Vilijam
polę, kur jų laukė kiti sukilė
liai, puolę t^en esantį kitą gin
klų sandėlį. Bolševikų smar
kiai apšaudomi kulkosvaidžių 
ugnimi, jie herojiškai pasiekė 
laiveliais-' antrą Neries krantą 
ir ten su pora šimtų šautuvų 
susijungė su tenaitiniais suki
lėliais, kurie tik ką išplėšė Vi
lijampolės (buv. Slabada) gin
klų sandėlį. Laimei, Vilijam- 
poliškiai sukilėliai tuose san
dėliuose rado vien tik šovi
nius. Panemuniečiai, pasiėmę 
šovinius ir palikę Vilijampoliš- 
kiams šautuvus, gryžo vėl per 
Nerį į Panemunę. Tuo pat 
metu kiti Panemuniečiai sukilė
liai nugabeno likusius šautuvus 
j Fredą, Aleksotą ir tokiu bu
du apginklavo vietinius sukilė
lius.

Pirmą vai. dienos prasidėjo 
rimta kova Vilijampolėje, Pa
nemunėje ir Aleksote, o po va
landos ir Kauno centre. Suki
lėliai, daugiausia durtuvais, 
puolė svarbesnes valdžios įs
taigas ir jas per pbrą valandų 
po nepaprastai žiaurios kovos 
užėmė. Visose gatvėse tratė
jo kulkosvaidžiai ir šautuvai.

Pietų metu staiga iššoko į 
Vytauto prospektą Metalo fab
riko darbininkų būrys ir su po
ra pištoletų rankoje bei su pla
katais ginkluoti nuginklavo tris 
bolševikų tankus. Bet tikra 
tragedija: nei vienas iš suki
lusių darbininkų nemoka val
dyti užgrobtų tankų. Tačiau 
jie nenusimena: išplėšia iš jų 
kulkosvaidžius, sudaužo tankų 
vairus ir traukia j pagalbą sa
vo broliams, kurie kiekvienoje 
gatvėje iš visų kampų pila į 
bėgančią bolševikų kariuome
nę. Bolševikai nepajiegia rim
tai priešintis: gatvių pašalėse 
virsta raudonarmiečiai, palieka 
savo ginklus, pabūklus, tankus, 
tanketes ir kaip zuikiai mauna 
kas kur gali. Tai jiems buvo 
tikras perkūnas įš giedro dan
gaus. Uždot susilaukę para-

mos iš vietinių gyventojų, jie 
staiga gavo kruviną pirtį.

2 vai. po pietų sukilėliai jau 
užėmė Kauną, visas valdžios 
Įstaigas. Užplevėsavo Lietu
vos valstybinė vėliava Karo 
Muzej'aus bokšte. Suplevėsa
vo tautinės vėliavos ant visų 
Lietuvių gyvenamų namų. Per 
radiją paskelbiama apie Nepri
klausomos Lietuvos Valstybės 
atstatymą ir laikinos vyriau
sybės sudarymą. Seka įsaky
mai ir parėdymai.

Lietuvių nuotaika pakilus, 
karinga. Gatvėse dar verda 
kova su bolševikų sėbrais, ypač 
žydais, kurie, užsibarikadavę 
savo namuose, šaudo pro lan
gus į sukilėlius. Kraujas lie
jasi. Sukilėlių sanitarinė pa- 
pagalba šimtais veža sužeis
tuosius. Nėra jų kur guldyti. 
Talpinama į privačius butus. 
Gydytojų nėra, juos iš-vežė bol
ševikai. Stengiamasi tenkintis 
vienu-kitu gydytoju ir pora 
slaugių.

Birželio 22 rytą žūva vienas 
iš Berlino išvykusių musų ko
vos draugų, aviacijos leitenan
tas Dženkaitis. Jis nusileidžia 
su parašiutu prie Kauno aero
dromo dideliems uždaviniams. 
Nepavyksta: besileidžiant nu- 
silaužia koją. Bolševikai per
šauna jį į krutinę. Didvyris 
po poros valandų miršta Kauno 
Raudonojo 'Kryžiaus ligoninėje.

POLITINIŲ KALINIŲ 
IŠLAISVINIMAS

Birželio 23 Į 24 naktį Kaune 
audringa. Sukilėliai kerta pas
kutinį smūgį sovietų armijai, 
kurios Kaune nepalieka nei 
pėdsako, ii’ atkakliai kovoja su 
kiekviena vietinių bolševikų ci
tadele. Nugali.

Išliuosuojami iš kalėjimo 
bolševikų įkalinti politiniai ka
liniai, kuriuos bolševikai veik 
visus metus kankino. Deja, 
dalis kalinių bolševikų išvežta 
i Minską. Paliuosuotieji kali
niai nepanašus į žmones, sunku 
juos atpažinti. Buvo išliuo- 
suoti mažiau žymus asmenys, 
nes labiau žinomus bolševikai 
išvežė. Veik visi išliuosuotieji 
tuojau stvėrėsi ginklo prieš jų 
kankintojus, nukankinti gi ka
liniai paimta į gerą globą.

Birželio 24 rytą prasidėjo 
miesto valymas. Buvusiame 
sunkiųjų darbų kalėjime Lie
tuvių vietas užėmė Lietuvos 
išdavikai. Jie dar sutalpinti į 
buvusios sovietų pasiuntinybės 
rumus, saugumo policijos pa
talpas ir kitur.

Birželio 24 d. po pietų į su
kilėlių užimtą Kauną įžygiuo
ja pro išsprogdintą Vytauto 
tiltą šeši Vokiečių kariai su 
vienu leitenantu priešakyje. 
Juos pasitinka sukilėliai ir ve
da į radiofoną. Čia leitenantas 
pasako kelis žodžius ir prane
ša apie Kauno užėmimą. Po 
kelių valandų Vokiečiai pasta
to tarp susprogdintų geležinke
lio ir Vytauto tiltų pontoninį 
tiltą ir keliasi į Kauną. Minia 
juos sutinka. Sukilėliai palai
ko mieste tvarką, Vokiečių gi 
kariuomenė žygiuoja savo ke
liu.

Tarp sukilėlių ir Vokiečių 
kariuomenės užsimezga kon
taktas. Vokiečių kariuomenės 
vadovybė paima į savo rankas 
užmiesčio pašto susisiekimą ir 
viso susisiekimo kontrolę. Vi-

J. Žemantauskas 
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

ską kitką tvarko laikinoji Lie
tuvių vyriausybė ir jos admi
nistracija.

GAUDO RAUDONUOSIUS 
PO RIŠKUS

Birželio 25 ir 26 d. sukilėliai 
dar labiau išvalo Kauną ir jo 
priemiesčius nuo raudonųjų 
partizanų ir veda kovą prie 
Kauno esančiuose miškuose su 
pasislėpusiais raudonarmiečiais.

Lietuvių sukilėlių nepaprastą 
drąsą ir pasiaukojimą patys 
Vokiečių kariai taip apibudino:

— Narsiai kovojo Suomiai, 
bet tokiam narsumui ir tokiam 
pasiryžimui bei ištvermei kokį 
šiądien mes matome Lietuvoje, 
niekas negali prilygti. Lietu
viai kovojo ne kaip žmonės bet 
kaip liūtai. Tai geležiniai žmo
nės, tai pasakiški vyrai, — gir
dėjau kalbantis aukštus Vokie
čių karininkus.

Ir kas gali tikėti kad 17-18 
metų vyrukai durtuvais, per sa
vo draugų lavonus, ėmė Įstai
gas, sandėlius ir atskirus Kau
no namus. Jų šūkis buvo — 
Pirmyn ! Laisvė arba mirtis!

Apie 70 nuoš. visų Kauno 
langų kulkų subadyti, ne vie
no namo slenksčiai, sienos 
krauju aptaškyta. Ir aš apsi
gyvenau name ii’ žengiu prie
angiu krauju apšlakstytam Čia 
žuvo du raudonarmiečiai, nu
kovę vieną jauną sukilėlį.

TŪKSTANČIAI SUŽEISTA
VAIKŲ IR ŪKININKŲ 

ŽUDYMAS
Birželio 27-28 d. Kaune vieš

patavo jau tvarka. Įstaigos 
veikia, žmonės renkasi į savo 
darbo vietas. Tik liūdnai by
loja važinėjanti Raud. Kryžiaus 
sukilėlių sanitariniai automobi
liai. Juose susėdęs jaunas per
sonalas, dažniausia felčeriai ir 
savanorės merginos skuba slau
gyti išmėtytus po butus apie 
3,000 sužeistųjų, jų tarpe apie 
300 labai sunkiai. Kasdien lai
dojami nauji mirštantieji.

Bolševikai partizanai pasku
tinį savo žiaurumą parodė nak
tį iš Birželio 26 Į 27. Jie Vili
jampolėje išžudė klastingai 20 
Lietuvių vaikų, šiam darbui, 
kaip pasakojama, vadovavęs 
kaž koks Vilijampolės Žydas. 
Sukilėliai laiku paskubėjo ir 
visus banditus išnaikino. Šio
je kovoje taip pat žuvo nema
ža ir sukilėlių.

Birželio 28 rytą Kauną pa
siekė liūdna žinia: apsuptieji 
Gaižunų poligone raudonarmie
čiai naktį išžudė apie 300 ūki
ninkų. Sukilėliai sujudo. Pa
sikvietę į pagalbą Vokiečių da
linius, nudumė Į miškus prie
šintis bolševikams ir ginti sa
vo brolių ūkininkų nuo žudy
nių.

Kauniečiai labai nerimastavo 
del Vilniaus sukilėlių padėties. 
Jie tik viena žinojo, kad Vil
nius paimtas, bet kad ten dar 
eina žiaurios kovos. Susisieki
mas su Vilnium buvo visą laiką 
nutrauktas, nes tarp Kauno ir 
Vilniaus dar buvo raudonarmie
čių armija, kurią niokojo su
kilėliai ir Vokiečių kariuomenė.

Birželio 28 pietų metu Kau
ną pasiekė žinia kad nepapras
tai sunaikinta Šiauliai. Vilniu
je gi sukilėliai galutinai apsi
valė nuo bolševikų armijos ir 
tik kaujasi su vietos parazitais.

Šiądien visa Lietuva jau lai
sva nuo bolševikų. Visur ple
vėsuoja Lietuvos trispalvė vė
liava. Naujas gyvenimo lapas 
jau atverstas. Jis apšlaksty
tas Lietuvių krauju, kurio jo
kia jiega neištrins. Visa Lie
tuvių tauta, pakėlus tiek aukų, 
laukia ką jai atneš rytojus.

Mano prietelius, su kuriuo 
atsisveikinant orėdamas išva
žiuoti iš Kauno, tarė:

— Mes šiądien laisvi. Kas 
bus rytoj, mes nežinome. Bet 
viena mes žinome: tai kas įvy
ko sukilėlių pasiaukojimu pa
liks visiems amžiams musų Tau
tos ateičiai ir egzistencijai....

Kas Sudarė Vyriausybę Užgrobimo Metu. — Kas 
Užsileido Bolševikams. — Kaip Maskva Varė 

Mekliorystes. — Merkys Maskvoje

Rašo J. A. DAUGMINAS.
Pastaba: šis dalykas galima 

skelbti dabar, kada jau bolševi
kų Lietuvoje nėra ir kada jų 
kerštas nepalies tų kuriuos ga
lėjo paliesti, jiems šeimininkau
jant klasta užgrobtame musų 
krašte.

tekusios 
Lietuvos 

bolševikų

Paskutinės dienos, 
išgyventi Laisvosios 
vyriausybei (prieš 
okupaciją) yra labai svarbus
momentas musų tautos istori
joje. Jis dar visai artima pra
eitis, kurią gyvai tebejaučia
me, tačiau apie kurią, neturė
dami tikrų žinių, vieni vienaip, 
kiti kitaip spėlioja. Tai kaip 
klaidžiojimas patamsėję.

Daugiau šviesos kad šią tra- 
gingą praeitį aiškiau įžiūrėtu
me ir pamatytume tokią kokia 
ji yra buvus!

Mano rankose vertingas do
kumentas : vieno aukšto val
džios nario užrašai, kur jis pa
žymi visa kas jam atrodė ver
ta didesnio dėmesio neapsako
mai sunkioje vyriausybės būk
lėje, apsiaustoje klaikaus ko
munistinės Rusijos debesio.

Dabar jau nebėra raudono
sios armijos Lietuvos žemėje, 
jau kriumba Stalino slibinas 
ant molinių kojų, gal but, ne
trukus subyrės ir bolševizmo 
sistema, visų kvailiausia pasau
lyje.

Dabar prasidėjo naujas 
tuvių tragedijos veiksmas: 
kiečiu okupacija. Kuo ji 
sireikš ir į kokį galą nuves
sų kraštą, ilgainiui pamatysi
me. . '

Kol naujojo veiksmo vaiz
das nėra dar matomas, atsklei
skime kiek pirmojo reginio už
dangą. Taigi nebeapsilenksi- 
me su atsargumu šitą paskelbę 
iš aukščiau suminėtų užrašų, 
iš atkutusios galvos atsimini
mų. Leiskime kalbėti fak
tams, o jų vertinimą palikime 
visuomenei.

Šia proga pravartu atsimin
ti paskutinės Lietuvos vyriau
sybės narjų sudėtis’: s

Ministeris Pirmininkas — A. 
Merkys (tautininkas),

Jo pavaduotojas — K. Bi
zauskas (kr. dem. katalikas), 

žemės ūkio min. — Audėnas 
(liaudininkas),

Finansų min. — E. Galva
nauskas (buv. liaudininkas),

Teisingumo min. — Tamošai
tis (liaudininkas),

Susisiekimo min. — Masiliū
nas (krikšč. dem.)

Švietimo min.
tas (buv. Uk. Sąjunga, katal.), 

Užsienių reikalų min. — Ur
bšys (nepartinis),

Vidaus reikalų min. — Gen. 
Skučas (nepartinis),

Krašto apsaugos minist. — 
Gen. Musteikis (nepartinis),

Valstybės Kontrolierius — 
K. Šakenis (taut. Seimo pirmi
ninkas).

Lie- 
Vo- 
pa- 

mu-

tadariai pagrobę, kankinę, tar
dė, iki jam po kelių dienų pa
vykę pro vandentiekio vamzdį 
pabėgti iš kaž kokio rūsio. 
(Tuo tarpu žinoma kad Vilniu
je nebuvo tokių vandentiekio 
vamzdžių pro kuriuos butų ga
lima ne tik vyrui bet ir mažam 
vaikui išlysti.)

Smargonec buvęs geras, gra
žus- kareivis, o dabar per ke
lias dienas nustojęs 8 kilogra
mų svorio ir likęs tik žmogaus 
šešėlis. Antras kareivis dar ir 
dabar nesąs gryžęs. Rusai tu
rį tikrų davinių kad tai esą pa
daryta su žinia Lietuvos sau
gumo organų, tikslu šnipinėti 
Rusų kariuomenę.

Kas del trečio raudonosios 
armijos kareivio, Butajevo, tai 
Rusai esą tikri kad jis ne pats 
nusišovęs, o Lietuvių tyčia nu
šautas. (Batajev buvo pame
tęs kareiviavimą, pabėgęs. Ru
sai patys kreipėsi į Lietuvius 
kad padėtų jį sujieškoti ir - su
imti). Bet del jo, sakę Rusai, 
“čiort s nim”.

Į tai buvo Lietuvos Apsaugos 
ministerio atsakyta:

1. Lietuviams šnipinėti Ru
sų kariuomenę nėra reikalo. 
Jie nešnipinėjo ir nešnipinės. 
Reikalingų žinių, sulyg sutar
ties, Lietuvių kariuomenės šta
bui teikia Rusai.

2. Lietuviams buvo praneš
ta tik apie Butajevą ir jie bu
vo prašyti jį suimti. Apie ki
tus du Ruąų kareivius Lietu
viai pirmą kartą girdi. Tada 
Loktionov paklausė Korobko
va ar apie kitus du nebuvo Lie
tuviams pranešta. Tas atsakė 
kad ne.

3. Lietuviai visa darys kad 
kaltininkai butų surasti ir nu
bausti.

Loktionov išbuvo Lietuvoje 
kelias dienas ir lankė raudonar
miečių įgulas. Ypatingai daž
nai jis skraidė tarp Kauno ir 
Vilniaus. Atsilankęs pas mi
nister} Urbšį jis lygiai tokias 
pat istorijas pasakojo.

M

Si

While work on some §373,000,000 worth of warships and merchantmen 
remained at a standstill, these members of the C.I.O. industrial union of 
America picketed outside the yards of the Federal Shipbuilding & Dry 
Dąck company at Kearney, N. J. The strike was called over the failure 
of the company and the union to agree in a dispute over the classification 
of some 1,500 workers. i

Vaizdas parodo(,CIO. narius piketuojant Federal laivų sta
tybos išdirbystes Kearny, N. J., kur sulaikyta $373,000,000 ver
tės dirbdinamų laivų. Streikas iškilo del kompanijos ii’ unijos 
nesusitarimo kaip suskirstyti apie 1,500 darbininkų.

Merkiui ar 
ministeriui 
Maskvą ir 
Rusai nori

K. Jokan-

“RUSKA PRIČEPKA” — RU- 
SŲ PRIEKABĖ

Gegužės 9, 1940 m., į Vilnių 
atvyko Sovietų Rusijos Krašto 
apsaugos komisaro pavaduoto
jas Gen. Loktionovas.... Ry
tojaus dieną (Geg. 10) jis lėk
tuvu atskrido į Kauną.... Su 
juo buvo Rusijos įgulų (Lietu
voje) viršininkas Korobkov ir 
karinis atstovas Korotkich.... 
Tie Rusai -buvo sutikti Lietu
vių karo vadovybės.... Pasi
sveikinus, Loktionov pradėjo 
skųstis buk jo pirmas atsilan
kymas Lietuvoje esąs pilnas 
nemalonių staigmenų, ir pasa
kojo kaip raudonosios armijos 
kareivis smargonec ir kitas bu
vę dingę, ir kaip šmargonec 
praėjusią naktį, jam tik atvy
kus į Vilnių, gryžęs ir pasipa
sakojęs kaip jį, išvykusį iš ka
reivinių srities, kaž kokie pik-

KOMISUA
Nors Lietuvos vyriausybė ir 

buvo įsitikinus kad niekas ne
buvo pagrobęs Rusų kareivių, 
kad ypatingai Lietuvos saugu
mo organai to nedarė, tačiau 
manė sau, Vilniuje, kur dar bu
vo tiek daug svetimų gaivalų, 
galėjo tatai padaryti svetimų 
valstybių agentai ar Lenkai. 
Galėjo būti ir taip kad Rusai 
pabėgę kariai slapstėsi ir, ne
radę prieglaudos turėjo gryž- 
ti, o norėdami pasiteisinti iš
galvojo buvę pagrobti.

Tai bylai išaiškinti vyriau
sybės buvo sudaryta ypatinga 
komisija iš pirmininko proku- 
rodo Bražinsko, kariuomenės 
teismo Pulk. Leit. Kortos ir Vi
daus Reikalų Ministerijos ju
riskonsulto Jakobo. Komisija 
buvo ministerio pirm. Merkio, 
o vėliau Teisingumo ministerio 
Tamošaičio žinioje.

Komisija per Užsienių Rei
kalų minister} prašė Pozdnia
kovą (Rusijos įgaliotą ministe- 
rį Kaune), per Gen. Černių 
raudonosios armijos štabą, kad 
leistų apklausti tuos neva bu
vusius pagrobtus Rusų karei
vius. Rusai atsikalbinėjo kad 
tie kareiviai esą dar labai iš
vargę ir negalį duoti parody
mų. Tada buvo prašyta, kad 
jie patys tuos savo kareivius 
apklaustų ir davinius patiektų 
Lietuvių tardymo komisijai. 
Nežiūrėdami kartotinų prašy
mų, Rusai neleido apklausti sa
vo kareivių, nei patys jų neap
klausė ir nedavė jokių žinių.

Prašo 
į Mas- 
Prezi-

nesurandami kaltininkai. Nat
kevičiaus pasiulymu ar Urbšio 
(Užsienių reik, min.) iniciaty
va Ministerių Taryboje kyla 
klausimas ar nevertėtų --Minis
teriui Pirmininkui 
Užsienio Reikalų 
Urbšiui nuvykti į 
ten išsiaiškinti ko
iš musų. Visų buvo pritarta 
kad vyktų ministeris Urbšys. 
Jis prašė Rusų atstovą Kaune 
Pozdniakovą paklausti Maskvą 
ar jis butų ten priimtas. At
sakymo ilgai nebuvo.

Vieną dieną pasiuntinys L. 
Natkevičius pranešė kad Molo
tovas norėtų geriau išsikalbė
ti su Ministerių Pirmininku p. 
Merkiu. Merkys išvyko į Mas
kvą. Jį lydėjo Gen. Rėklaitis 
ir Dr. Mačiulis.

Ir Birželio 7 Merkys iš Mas
kvos pranešė kad Lietuvos pa
dėtis labai rimta, kad Rusai 
dapg kuo mus kaltiną, 
ministrą Urbšį nuvykti 
kva ir nusivežti Resp. 
dento laišką Kalininui.

Tuo reikalu pas Prezidentą 
Smetoną buvo pasitarimas. Ja
me dalyvavo Urbšys, dar keli 
kiti ministerial ir kariuomenės 
vadas Gen. Vitkauskas.

Respublikos Prezidentas la
bai abejojo ir nenorėjo tokio 
laiško įteikti, bet Urbšiui- pri
tariant ir kitiems pasitarimo 
dalyviams pritariant, pagaliau 
sutiko jį parašyti. Jame, kiek 
atsimenu, buvo pabrėžta kad 
Lietuvos politika visuomet bu
vo drauginga Sovietų Sąjungai, 
kad Lietuva griežtai laikėsi ir 
griežtai laikosi visų esamų Lie
tuvos sutarčių su Sovietų Są
junga. Su tokiu laišku išlydė
jome Urbšį į Maskvą.

MASKVOJE IR Iš MASKVOS 
SUGRYŽUS

Merkys iš Maskvos gryžo 
Birželio 12 d. apie 3 vai. po 
pietų ir tuojau (po kokios va
landos) padarė trumpą prane
šimą Respublikos Prezidentui.

Tą pat dieną apie 10 vai. va
kare per Respublikos Preziden
tą jis padarė pranešimą Minis
terių Tarybai ir Kariuomenės 
Vadovybei. Iš pranešimo pa
aiškėjo kad Merkys matėsi su 
Molotovu tris kartus. Moloto
vas buvęs nemandagus, kar
tais labai šiurkštus. Per pir
mą ir antrą pasimatymą jis

+
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Į MASKVĄ....
vieną kartą musų pasiun- 
Maskvoje, p. Natkevičius, 
pranešęs kad Rusai lau-

Ne 
tinys 
buvo 
kią komisijos tardymo davinių
ir priekaištauja kad taip ilgai

H c: V r

prikaišiojęs Merkiui Butajevo 
užmušimą ir kitų Rusų karei
vių pagrobimą; prikaišiojęs 
kad Alytaus žydas Lazarevič 
suimtas, kad’ trukdoma dešim
ties skalbėjų mergaičių darbas 
Rusų Alytaus įguloje, kad Gen. 
Raštikis, už palankumą Ru
sams, paleistas iš kariuomenės 
vado pareigų, kad ' Lietuvių, 
spauda simpatizavus Suomiams 
(laike Rusų užpuolimo Suomi
jos). Ypatingai puolė XX Am
žių (katalikų dienraštį) už vie
ną karikatūrą.

Molotovas buvęs labiausia ne
patenkintas kad didžiausi pri
metamų Lietuvaj_ nik+u darbias 
'kaltininkai, Gen. Skučas ir di
rektorius Povilaitis, ne tik ne
są nubausti, bet dar ikšiol teb
eina savo pareigas. Merkys 
pažadėjo pakeisti tuos pareigū
nus. .A

Per antrą pasimatymą Mo
lotovas žiauriai puolęs p. Mer
kį už tai kad Lietuviai “rengia 
karinę sąjungą” su Latviais ir 
Estais, ir savo puolimui patei
sinti parodęs Merkio straipsnį 
įdėtą žurnale Revue Baltique. 
Tame straipsnyje buvo pasa
kyta kad, Lietuvai Vilnių at
gavus, visoms trims Pabaltijo 
valstybėms nėra jokių kliūčių 
artimesniam b e n dr adarbiavi- 
mui. Prikišo Merkiui kam ke
tinamos sąjungos tikslu, esą, į 
Rygą važinėjęs Gen. Rėklaitis 
ir Gen. Gerulaitis. Į Talliną 
pąskirtas Lietuvos karo atsto
vas, o jo anksčiau ten nebuvę. 
Įtartos, esą, ir trijų Pabaltijo 
valstybių periodinės 
reikalų ministerių 
jos, kurios dargi 
jamos.

Merkys • plačiai 
siems Molotovo
bet jis tačiau apsimetęs neįti
kinamas.

Per trečią pasimatymą, ku
riame jau ir p. Urbšys dalyva
vo, Molotovas tik kartojęs se
nus kaltinimus.

Prezidentas Smetona paklau
sė ar Molotovas jokių reikala
vimų Lietuvai nepateikė. Mer
kys atsakė kad ne.

Tada ir sekė Sovietų armijų 
įsiveržimas ir Lietuvos okupa
vimas, Birželio 15-16, 1940 m.

užsienių 
konferenci- 

neprptokoluo-

atsikirtęs vi- 
priekaištams,

®KELI lašai acto įlieti van
denin pagelbsti greičiau nuim
ti taukus nuo plaunamų indų.

Namy KEnmore 4740-W

ar priemiesčiuose, kreipki- 
Taipgi gausit patarnavimą

P. J. KFRSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus mieste 
tės į mane, gausit už pigią kainą,
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
E'.ortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

A 70KIEČIAI ir Rusai paduodanti savo pranešimus iš 
* karo eigos propagandos sumetimais meluoja, pučia, 

savo pusės nuostolius mažina, priešo pusės didina.
Kurie daugiau meluoja? Reikia pripažinti kad vi

sos didžiausios melagystės paeina iš Maskvos, nes jie 
girdamiesi Vokiečių “sulaikymais”, divizijų “sunaikini
mais” ir kitokiais “laimėjimas” ne tik nepažengė nei žin
gsnio pirmyn, bet kasdien, kaip tik Vokiečiai pasispau
džia pirmyn, bėga užleisdami miestus ir miestelius vieną 
po kitam. Žūsta ir Vokiečių,, bet Rusų žūsta daugiau, 
nes naziai be abejonės vartoja kariavimui tą patį būdą 
kaip naudojo prieš Prancūzus ir Britus kuomet užėmė 
Prancūziją. Tos galingos valstybės, nenorėdamos pra-

ĄMERIKOS ūkės jau šios vasaros bėgiu pradėjo justi 
savo darbo jiegų mažėjimą. Iš ūkių pradėjo eiti j 

miestus, į darbus dirbtuvėse jauni asmenys, vaikinai ,ir 
merginos, be to ir samdytų darbininkų ukėms sunkiau 
yra gauti. Nekurie industriniai miestai pradėjo vėl di
dėti gyventojų skaičium. Ūkių jaunimas ir darbininkąi 
susiranda sau darbus šalies gynimo industrijose.

Per praeitą depresiją pradėtas' grąžinimas žmonių 
iš miestų į ukes vėl pasikeitė priešingai.

D«CUU MYLIŲ Iš GALI 
■^lA DAUGIAU GALU 

ŠALIES GYNIMUI

priėjęs pratarė ty
liai jos vardą Alpis, o mergina galvą į ša
lį nusukus, nuleidus stovėjo, rankom su
imtom. priešakyje. Ji nedryso pakelti akių 
į tą kuris ją užkalbino.

'— Nors šią vieną naktį, Varyte, bu
kim vienas kito; nors šią trumpą valandė-

rubus. Be to, reikia j ieškoti 
kelių paduoti pašalpą Lietu
viams net dabar. Pinigais Eu
ropoje dar kai kas galima nu
pirkti ir Lietuvon pasiųsti.

Butų gerai kad Amerikos 
Lietuvių Taryba rastų tinkamą 
žmogų kuris šį kelių klausimą 
tuojau ištirtų ir visuomenei ra
portuotų.

DUBYSAi
(Maironio eilės)

Malonios ir puikios pakalnės Dubysos, 
Išpintos žemčiūgų vainikais margai! 
Šalis kur užaugau! Kur mintys man visos 

graudingos kaip musų vargai!
Baguoja Dubysa blaivai vilnimis,
O beržas-našlaitis nuleidęs šakas,
Kad švinta rytai ir išblykšta naktis, 

jai beria sidabro rasas.
Ne rasos — tai graudžios jam ašaros byra, 
Bet veltui šakas garbiniais apdabins: 
Dubysa jau myli.... bet tolimą vyrą — 

vien Nemunas ją apkabins. j

Po Seimų
Katalikų srovė atlaikė kele

to savo didžiųjų organizacijų 
seimus, kurių svarbiausias bu
vo Katalikų Federacijos seimas. 
Šis seimas, praplėtė seniau įs
teigtą Informacijos Biurą ir 
pavadino jį Lietuvių Kultūri
nių Institutu. Vedėjas bus tas 
pats — Prof. K. Pakštas. In
stituto tikslas, pasak katalikų 
Amerikos, bus: “Iš šios įstai
gos turės plisti kultūrinės, mo
kslinės žinios apie Lietuvą, a- 
pie Lietuvių tautą. Prie jos 
bus traukiami Lietuvių tautos 
ir Lietuvos draugai”.

Matyti, bus bandoma įtrau
kti ir kitų srovių spėkos, nes 
tik nuo to priklausys pilnas In
stituto pasisekimas.

Kitas Federacijos darbas bu
vo įkurti grynai pašalpinį fon
dą, vardu 
das. Jis 
Valstybės 
ingtone. 
ma

zir e
sa'

kontinentą. Rusai gi,‘bolševikų komandomis, turi žūti 
bet nepasitraukti. Taigi jie ir žudomi milijonais.

Kaip Vokiečiai kariauja jie jau parodė per visą lai
ką šio karo bėgiu, pradedant nuo Lenkų, baigiant užka
riavimu Kretd salos. Kaip bolševikai kariauja parodė 
jie savo-užpuolimu Suomijos, ir kokie jie “galingi” pa
aiškėjo kaip sukilę Lietuvos partizanai, su mažai ir pa
prastais ginklais juos iš savo žemės>išvijo.

Visos Rusų vyrų jiegos slaptai ruošiamos prieš Vo
kiečius. Moterys pastatytos grabių, duobių ir kitokių 
apsigynimo pabūklų ruošimui.

Būkle Lietuvoje
Į Lietuvos dabartinę būklę 

pažiurėjus reikia turėti minty
je du faktai: 1) būklė laikina, 
karo eiga ją pakeis; 2) nuo bol
ševikinio imperializmo išgelbė
ta dar nežinomo didumo Lietu
vių kultūriniai turtai.

Lietuva dabar atsidūrė 1916 
metų padėtyje, kada ją paėmė 
Vokiškas militarizmas. Jis bu
vo žiaurus, kaip Amerikos Lie
tuvių atstovai, Kun. Bartuška 
ir J. J. Bielskis ten nuvykę pa
tyrė. Vokiečiai su kitomis tau
tomis nesiskaito.

Dabartinis Vokiečių militari
zmas turi daugelį komunistinio 
imperializmo savybių. Jis tu
ri, pavyzdžiui, neblogesnę slap
tą policiją kaip Rusai.

Tačiau, yra vilties kad Vo
kiečių siautimas yra švelnesnis 
negu Rusų. New York Times 
dienraštis, Rusų siautimą pa
sverdamas, gerai pasakė: “Su
kilimai Pabaltijo valstybėse bu
vo neišvengiami pirmai progai 
pasitaikius”. Bet tokie pat su
kilimai visoje Europoje neiš
vengiami ir del Vokiečių siau
timo. Lietuviai nenurims iki 
vėl (bus nepriklausomi. Roo- 
sevelto-Churchillo pažadai tas 
viltis sustiprina.

Amerikos Lietuvių svarbiau
sia pareiga yra telkti ir orga
nizuoti galingą išteklių tuojau 
paremti Lietuvos gyventojus. 
Jiems reikės drapanų, maisto, 
vaistų, apavo. •

Dirvos redakcija gerai padar- 
rė primindama taupyti senus

TĖVYNĖS SUNUIt
Naivus tu šiądien, Tėvynės Sunau!
Nauju tempu tavo širdis alsuoja, 
Nuliūdę žvilgsniai skausmu kupini, 
Prisiminimai sieloje banguoja....
Gyrta, mylėta, gražioji Tėvynė 
Sulamdyta priešo, paversta kapais, 
Durnais pasriuvus jos dangaus mėlynė, 
Jos žmonės apkrauti svetimais vargais...
Daug tu kentėjai, širdis liko jautri, 
Staiga, ugninga, kaip elektros laidas, 
Pabūgo.... sudužo, nors buvo kantri, 
Nugaudė kunu, kaip nutrukęs aidas....
Skriaudą jauti! Giliai krūtinėj žviegia 
Kerštu patvinęs mažiausias kūno kapileras 
Ir taip aštriai tau širdį kiaurai diegia.... 
Sena tavo Tėvynė ir skausmas tavo senas.

Jei protėviai ištvėrė, 
Ištversi ir tu, vaike!....
Jiems širdis irgi gėlė, 
Juos baudė, mušė, vaikė....

Rugp. 12, ’41. Kapsų Aguona.
Detroit, Mich.

1 pasimatymą ir pasitarimą su Britanijos premjeru 
Churchill, laive," kur norą. Atlantike. Churchill atskrido 
į Amerikos pusę, tuo metu kai Prezidentas Roosevelt 
buvo išplaukęs į jurą pasivažinėti ir pasilsėti.

Tai nepaprastas pasimatymas dviejų demokratijų 
valdovų — skirtingas negu Hitlerio ir Mussolinio pasi
matymai ir pasitarimai Brenner kalnuose.

Mums Lietuviams, kaip ir kitoms pavergtoms ma
žoms Jr didelėms tautoms, ar jos butų okupuotos nazių 
ar bolševikų; didelės svarbos turi Roosevelto-Churchill’o 
nustatyti ateities taikos tikslai.

Nors tuose 8-se punktuose vienoje vietoje pamini
ma “nazių tiranija”, tačiau iš tų punktų turinio labai 
aišku kad tie punktai taikomi visiems diktatoriams.

Trumpai pažymint, tuose punktuose telpa štai kas:

Pati Amerika ir Anglija nejieško sau jokios didy
bės, teritorijomis ir kitaip; .

Nejieško jokių teritorialių pakeitimų kurie nesutin
ka su laisvai pareikšta paliečiamų žmonių valia;

Pagerbia teises visų žmonių pasirinkimui sau val
džios formos po'kuria jie gyvens; ir nori matyti sugrą
žinta suverenes teises ir savivale ą tiems kuriems 'buvo 
tos teisės jiega atimtos;

Jos stengsis, atsižvelgiant į esančias sąlygas, kad 
.galėtų naudotis visos valstybės, didelės ir mažos, nuga
lėtojos ir užkariautos, prieiga, lygiomis teisėmis, prie 
prekybos ir prie žalių medegų visame pasaulyje kurios 
reikalingos jų ekonominei gerovei;

Stengsis sudaryti pilną kolaboraciją tarp visų tautų 
ekonominėje srityje, su tikslui užtikrinti, visiems, page
rinti darbo padėtį, ekonomišką pažangą ir socialę ap
saugą ;

Po visiško sunaikinimo nazių Uranijos, jos tikisi 
atsteigti taiką kuri suteiks visoms tautoms saugų gy
venimą jų ribose, kad galėtų gyventi laisvėje ir be bai
mės ir nedateklių.

Tokia taika turėtų-teikti teises visiems naudotis at- 
visomis juromis be kliudymo;

Aštuntas punktas kalba apie tai kad tautos susipra
stų tiek kad pamestų naudoję jiegą pries kitus.

Bendrai imant, ten kur kalbama apie užtikrinimą 
laisvės ir neliečiamybės, savo valdžios išsirinkimą ir ra
mų gyvenimą savo žemėse, mažoms ir didelėms šalims, 
šie pareiškimai durte duria į akį ir trečiam diktatoriui 

-=^StaiirMik Ir jis turite išsižadėti graibstyti svetimas 
žemes, pavergti kaimynines tautas, primesti jiems savo 
valdžią, įvesti tiranija. Tas viskas Rooseveltui ir Chur- 
chill’ui gerai žinoma.

Dirva nesenai pasakė kad butų nesąmone panaikin
ti kitus diktatorius, o palikti vieną mėšlo kūgį — Stali
ną. Taigi, šie pareiškimai nulaužo ir jam ragus.

•AMERIKOS šiaurvakarėje esama 17 genčių Indi- 
jonų, kurie vieni nuo kitų kuomi nors ypatingu skiriasi.

•ANDREW Johnson, 17-tas Amerikos prezidentas, 
buvo siuvėjas, iš Greenville, Tenn. Jo siuvykla ir dabar 
tame mieste tebestovi su 'užrašu, “A. Johnson, Tailor”. 
.Jis prezidentavo po Lincolno nužudymo, 1865-69 metais.

•NEW YORKE yra apie 2,000 asmenų kurie turi 
specialius leidimus duoti savo kraują ligoniams. Jie 
kasmet uždirba apie 4 milijonus, dplarių už savo patiek
tą kraują. Jie yra surušiųotį, kiekvienas žinomas kokį 
kraują turi ir: kuriam ligoniui kuria ,kraujas tinka.

Rasos šventė, kurioje Alpis taip 
ir rengęsis dalyvauti, dabar nuo- 
žodžiais sukoneveiktas, apmauda 

Nors teks sueiti Varytę, nes sutar
ta, ji saloje tikrai lankysis, jis visai neno
ri ją matyti!. ...

Paslaptingos nakties išvakarė. Jauni
mas, didelėmis ir mažomis valtimis, vaini
kais papuoštomis, plauko-irstosi po Galvės 
ežerą, dainuoja, linksmai kalbasi; mergai
tės savo valtyse!, gėlėmis apsidabinusios, 
vilioja praplaukiančius pro šalį vaikinus.

Alpis su savo vyrais iš Trakų pilies 
iriasi ežeru, sumaišytomis mintimis. Jis 
skuba pasiekti tą ežero dalį kurioje tikisi 
galės sutikti tą kurią anuomet pamilo, del 
kurios dabar kankinasi. Bet niekur jos 
nesutinka. Plaukė visur po ežerą skersai 
ir išilgai, bet vis jos nesimato.

Pagaliau, nusprendė laukti to sutarto 
pasimatymo laiko saloje, prie laužo. Va
karas artėjo, bet laikas slinko taip lėtai 
kad rodės sutema niekados neateis. Jo 
troškimas ją pamatyti virto į nesuvaldo
mą geismą — į geismą ją nors ištolo pa
matyti.

Rinkosi salon jaunimas — sutemai la
biau gulant žemę. Iš visų pusių šliaužė 
į salos krantą valtys, iš jų lipo jaunieji ir 
dainuodami rinkosi aplink laužą, kurį ki
ti, anksčiau atplaukusieji, jau baigė krau
ti. Alpis prie laužo stovėjo vienas. Vary
tės nesimatė — ir todėl jam visa ta suei
ga buvo blanki tuštuma.

Temsta, tamsa dengia salos mišką, ku
rio tankus krūmai labiau ir labiau gaubė 
tamsia siena aplink laužą susirinkusius.

Laužas ’ palengva įsidega, durnai vėjo 
blaškomi į vieną ir į kitą pusę panardina 
prie laužo sueinančius — pilkumoje pra
nyksta veidai ir žmonės — ir vėl išnaujo 
pasimatė, dūmams į kitą pusę persimetus. 
Bet Alpis vis. nesuranda tos kurią jo akys 
taip godžiai jieško.

Vėjelis durnus nuvertė į kairę, sušvi
to liepsna — ir kitame šone priešais save 
mergelių tarpe jis pastebėjo Varytės vei
dą tarp kitų veidų kur pirmiau nesima
tė. Jaunimas klega, linksmai kalba, tik 
vienas Alpis tyli kaip žemė, bet viduje ne
ramus. nes jo mylimosios veidas matyti 
sunykęs, pablyškęs ir nelinksmas. Ar ji 
pamatė Alpį? Taip, ji pastebėjo jį, prieš- 
akyse stovintį ir besidairantį, nes ji mėtė
si iš vienos vietos merginų tarpe į kitą ir 
įtemptai jo jieškojo. Bet jos širdyje de
gė skausmas ir mintyse siautė audra.

Ar verta jai Alpis matyti ir sutikti, po 
to ką ji tik vakar apie jį gavo nugirsti, iš 
Vilniaus?....

Gandai apie tą jo neva piršimąsi anai 
Vilnietei pasiekė Varytės ausis, ir tą iš
girdęs jos brolis apsimetė apmauda Alpiui: 
kam vilioja jo seserį, kam slapstosi savo 
tikėjimu, jeigu nori krikščioniu būti ....

Jame taip pat siautė dvejonės: ar ei
ti prie jos, ar kalbinti, po ta ką apie ją pa
tyrė, Vilniuje?.... Jeigu ji supiršta, pa
sižadėjo būti to Alytiškio žmona, kokį ben
drą ji gali su juo turėti?

Jaunimas apie laužą siaučia, nerims
ta, laukia tos “burtu valandos” kada, už- 
stojus pat vidurnakčiui, galės griebti už 
rankos ar vytis pasigauti savo pamylėtą
sias,'vestis į paparčių gojus, paskirose sa
los dalyse, “paparčio žiedo” jieškoti....

Lyg kokiu slaptu ženklu nurodyta, ta 
valanda užstojo ir jaunieji klykdami poro
mis bėgo nuo laužo į tamsias tankumynes, 
o kurie savo porų neturėjo jas tuojau su
sidarė, ir aplink laužą liko tuščia.

Bet vėl, laimei ar nelaimei, prie laužo 
liko tik Alpis ir Varytė 
nors vienas kitą jau gerai pažinojo, vėl 
buvo tokie nedrąsus ir sumišę kaip ir aną 
pirmą kartą susitikę,

— Varyte

• AUTOMOBILIŲ industrija 
sunaudojo apie 16 nuoš. viso 
Amerikoje gaminamo plieno 
1940 metais..

kryž 
simb

lę, jeigu tau skirta eiti už kito... 
bino Alpis, imdamas ją už rankų 
tu kitam tenki, bet žinok, brangiausi, aš 
tave myliu....

— Kam dar vilioji, jei turi pasirinkęs 
kitą. .i.. Ištikimesnis jai butum.... — at
rėžė užspringusiu, skaudžiu balsu Varytė.

Aišku, tarp jų buvo paleisti keno nors 
pikti, klaidinanti paskalai: nei ji buvo kam 
peršama, nei jis, kaip iš jo prietikių Vil
niuje buvo aišku, nieko bendro su ta krik
ščione nesirengė turėti.

Alpis visai nežinojo ir nenujautė kad 
Varytę butų pasiekę kokie gandai apie jį 
iš Vilniaus, bet pikti nuodai smarkiai vei
kia: Varytei jau Įkalbėta kad Alpis, bū
damas krikščioniu, Vilniuje peršasi didi
ko Vaupšos šviesiaplaukei dukterei, Onai, 
krikščionei....

— Varyte.... — vėl maldavo Alpis:— 
pirm negu kitam tekši, buk mano nors šią 
slaptingą^ naktelę. .. .

— Aš už nieko netekėsiu. ... Bet' tu 
liaukis mane viliojęs, jei kitą pasirinkai 
vesti....

— Už nieko kito nesirengi tekėti?! 
Ar teisybė?! Tu pradžiuginai mane.... 
Neprikišk man kitos, aš jokios kitos be 
tavęs pažinti nenoriu ir mylėti neketinu. 
Tikėk manim.... Kas nors sumanė mudu 
perskirt paleidę tuos piktus gandus tau 
apie mane, man apie tave...'.

— Teisybę sakai, mylimasis?....
— Tikrą teisybę.... Man įšnekėjo 

buk tu pasirengus ištekėti už Alytiškio...
— Ne, mielasis, nieko apie jį nežinau 

ir negirdėjau....
— Tai tu mano — mano visados, ir 

tik mano vieno, brangiausi....
— O kaip su ta tavo Vilniete krikščio

ne? — paklausė Varytė. — Man sakė kad 
tu ją rengiesi vesti ...

Ne, visai ne.... Tyčiomis tuos gan
dus tarp musų kas nors maišo.... — at
sakė Alpis.

— Ar eisi su manim paparčio žiedo 
jieškoti, nors gal jau pervėlu? — pralink- 
smėjus prabilo Varytė ir jiedu susigriebę 
už rankų nubėgo nuo laužo’į tamsumą.

Kaip trumpa yra ta Birželio naktis — 
trumpiausia už kitas meto naktis — taip 
trumpos buvo laimės ir džiaugsmai tų lai
kų jaunųjų tarpe. Jų gyvenimą nustati
nėjo jų tėvai, savo šaltais išskaičiavimais, 
suporuodami visai netinkamus, negražius 
su gražiomis ir priešingai. Taigi, iki jie 
dar savo jaunystėje žydėjo, galėjo nors tą 
vieną naktį kiekvienas savo išsvajotą, pa
mylėtą, nors trumpą valandėlę paglamo
nėti, pasidžiaugti.... Jeigu toliau savo 
gyvenime meilės nepažins su Sau priskirtu 
gyvenimo draugu tai vis galės prisiminti 
tos slaptos nakties saldžius prietikius....

Alpis ir Varytė sugryžo prie jaunimo 
laikydamiesi vienas kitą už rankos. Ki
ti dar bandė lauže žarijas baksnoti, lieps
nas sukelti, bet jau buvo prašvitę. Vieni 
kitų matė plaukus sutaršytus, gėles sumai- 
gytas, vainikus ant mergelių galvų su- 
kraipytus, kasas suveltas....

Alpis ir Varytė, sau vieni būdami, pa
darė vienas kitam amžinos meilės sužadus, 
ir sutarė, greičiausia proga, kaip tik už
stos ramesnis laikotarpis, apsivesti.

Sekančią dieną Trakuose vėl įvyko 
jaunimo vaišės, Biruta vėl jaunuolius pa
šokdino, palinksmino.

Kitą dieną sekė raitų vyčių kautynės, 
į kurias vėl sujojo, susirinko raitelių nar
sių bernelių iš įvairių Lietuvos kampų.

Alpis, užimtas savo rūpesčiais — Va
rytės vedimu ir tuo kas Vilniuje dedasi, 
pačioje kautynių pradžioje užsileido ki
tam, duodamas progą pasižymėti jaunes
niems, nes per šiuos kelis metus nuo pir
mųjų jo kautynių priaugo daugiau jaunų 
narsių vyrų.

Jo mintys kartkartėmis perskrido į 
Vilnių, į tą didikų Vaupšų šeimą, į kurios 
tarpą jis taip netikėtai buvo įgaubtas; pri
siminė ir tą vienuolį Fricą, kuris jam “di
dybę” ir “galybę” žadėjo, jeigu jis paklau
sytų to Vokiečio — ir jam rūpėjo patirti 
kas už to visko slepiasi.

•, Bet kaip ir kada jis gaus tą patirti?
Seka: Išdavikas.

Lietuvai Gelbėti Fon- 
busiąs įregistruotas 
Departmente Wash- 

Prie jo bus traukia- 
Amerikonai.

Tokiu 'budu, musų katalikai 
pasekė tautinės srovės Lithua
nian National Relief Fondo 
įkūrėjų iniciatyvą. Katalikai 
labiau veiks katalikiškos vi
suomenės tarpe.

Lietuvai kiekvienas centas 
bus reikalingas, todėl visi bu
dai tuos centus surinkti yra 
sveikintini. Butų gražu jeigu 
Amerikoje butų galima suda
ryti vienas didelis ir bendras 
Lietuvių ir' Amerikonų pašal
pos fondas. \Bet, matfti, tam 
nėra sąlygų.
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Jdcipios Prakalbos
Temoje: “Busimasis Pasaulio

Diktatores”
Pinnad. RUGP.-AUGUST 25

Kalbės J. R. Muzikantas 
iš Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Salėje, 6835 Superior av.

Kviečiame visus Clevelandie-
Čius atsilankyti, sužinosit kas 
bus Pasaulio Diktatorius, ir 
bus šv. Raštu patvirtinta.

Įžanga liuosa, nėra'kolektų.
Rengia ir kviečia Biblijos Ty- gų laike lankėsi Bridgeville, 
rinėtojai ir skelbia Dievo Ka- Pa., pas savo velionės žmonos 
ralystę. (Skelbimas), seserį Baltausienę ir jos dukte-

Apsivedė Antanas Bartinin- 
kas su B. Zapereckaite. Jauna
vedė yra čia gimus ir augus, 
gražiai kalba Lietuviškai. Ji 
yra A. L. P. Klubo raštininkė. 
(Na yra retenybė kad abu Lie
tuviai susivestų. Merginos dau
giausia išteka už svetimtaučių. 
Jaunavedžiams linkim gero su
gyvenimo.

Ilgametis -Dirvos skaitytojas 
Petras Miliauskas su savo sū
num ir jo žmona Alice atosto- 

laike lankėsi Bridgeville,Federal Research, Inc.Ross
*Pasekmės visoje valstijoje tyrimų 
per

BAT MAN

C/pt; tmim/

Vin-

Baritono

solo arba

3.

One of the stars of the “Victory
in the Air Circus” presented by 
United China Relief and British 
War Relief Society at North Ran
dall Race track field, Cleveland, 
Aug. 30 and 31, he dives in a “bat” 
webbed costume from 10,000 feet in 
the air.

— TĖVE MU- 
(Smuikininko), 

žodžiai — 10c. 
SVEIKA MA- 

Lot. 
50c.

Vidutinio 
50c.
solo arba

KARŲ SAVININKAI SAKO:

“Victory in the Air 
Circus”

rį Veroniką Digraskius. Iš ten 
nuvažiavo į savo seniau gyven- 

, tą vietą, Morgan kaimelį. Ten 
I atlankė savo senus draugus ir 
pažystamus, Antaną ir Anelę 
Kučauskus,. Teofilę Sviackienę, 
svočią Arkauskienę ir L. E. 
Jankevičius. Iš ten pakelyje 
sustojo Pittsburghe pas brolio 
dukterį Petronę ir žentą Motie
jų Paulauskus ir prie progos 
atlankė brolio sūnų Juozą Mi
liauską McKees Rockse' ir jo 
sergančią žmoną, kuri devyni 
metai kaip serga.

Visur turėjo geras vaišes ir 
smagiai laiką praleido. Miliau
skas ačiuoja visiems už malo
nų priėmimą ir vaišingumą. 
Kelionę atliko automobiliu, su- 
gryžo į Akroną laimingai.

Antano Bartkaus žmona lan
kėsi Chicagoje; ji lankė savo 
gentes ir draugus. Poni Bart
kienė pirmiau gyveno Chicago
je, taigi sumanė ten apsilanky
ti vėl.

Juozas Stelmokas lankėsi Ak- 
rcne pas savo brolius Tarną ir 
Benį ir seserį Krikščiukaitienę.

Akrono priemiestyje auto
mobilio nelaimėje užmuštas ka
talikų kunigas Robert Stemmle i 
iš Clevelando. Mirė Rugp. 16 
d. Barkerton ligoninėje. Mir
tinai buvo sužeistas Rugp. 15. 
Buvo 31 m. amžiaus. Kalna».

Clevelando atsilanko didelis oro 
spektaklis, “Victory in the Air Cir
cus”, su garsiais pasauliniais lakū
nais, parašiutų šokikais ir oro akro
batais. Tie perstatymai atsibus 
šeštadienį ir sekmadienį po pietų, 
Rugp. 30 ir 31, nuo 4 vai. po piety, 
ir to viso pelnas skiriamas United 
China . Relief ir British War Relief 
Scciety.

Tikimasi atsilankant daug tūks
tančių publikos. Philadelphijoje tas 
spektaklis sutraukė 50,000 žiūrėto
jų. Generalinė įžanga bus 50 cen
tų, su tais tikietais žiūrėtojai galės 
sėdėti savo automobiliuse aikštėje 
ir matyti visą perstatymą. Bus re
zervuotos vietos po $1 ir box vie
tos po 82. Galima užsisakyti pas- Į 
tu rašant Courtney Burton, Treas
urer, Joint Committee, 721 Bulkley 
Bldg., Cleveland.

NAUJOS GIESMES IR 
DAINOS

DAUGIAU MYLIŲ Iš GALIONO
REIŠKIA DAUGIAU GALIONŲ

ŠALIES GYNIMUI

REIKALE GERIAUSIO 
PIENO IR PIENO 

PRODUKTŲ 
Kreipkitės

QLD MEADOW 
DAIRY

1657 Crawford Road 
Wholesale or Retail delivery. 

GArfield 9153.

PERKAME SENĄ 
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

"čias aukštas. Tel. MAin 8508 
įsteigta 1918. (36)

Jau galima įsigyti sekančias 
co Greičiaus ir Vinco Greičiaus 
jaunojo giesmes ir dainos, kurios 
yra atmimeografuotos ir išleistos 
visuomenei vartoti:

1. BAILUS JUOZELIS, solo, ko- __ __________________ ,
mišką. Vidutinio aukštumo bal- DIDELĖ LIETUVIŠKA 
sui — 50c.

2. AŠ PADAINUOSIU.
solo — 25c.

3. ČIU-ČIU, LIULIU, 
duetas — 50c.

4. GALE SODO, solo, 
aukštumo balsui —

5. TĖVYNĖS DAINOS,
duetas. Labai tinkama šiais lai
kais — 50c.

6. KUR GI DINGO? solo arba due
tas. G su žemuku gamoj — 50c

7. ŠVINT AUŠRELĖ, baritono so
lo. (Išleidžiant į kariuomenę) 

Kaina — 25c.
8. OI DIEVULIAU, solo (tipiškai 

Lietuviška) — 50c.
9; TUPI ŠARKA. Chorui (para

šyta smuikininko V. Greičiaus)
kaina — 10c.

10. MUSŲ DAINA, chorui su solo
(smagi daina) — 10c.

11. MES GRYŠIM TEN, chorui.
žodžiai Leonardo Šimučio, sma
gi — 10c.

12. PAVASARIS TĖVYNĖJ, cho
rui. žožiai Igno Sakalo — 05c.

GIESMĖS
1. PATER NOSTER

SŲ — chorui.
Lotvniški ir Liet.

2. AVĖ MARIA —
RIJA, solo arba duetas.
ii- Lietuviški žodžiai —

AVĖ MARIA, solo arba duetas 
(lengva pildymui) — 25c.

4. DU O SALUTARIS, chorui — 
(Smuikininko) — 10c.

5. O SALUTARIS ir TANTUM ER
GO, chorui — 10c.

6. LABA NAKT, SALDŽIA U S I S
JĖZAU, chorui — ūc.

Šias visas giesmes ii’ dainas gali
te įsigyti pas autorių ir leidėją, se
kančiu antrašų:

VINCAS GREIČIUS, Sr.
1229 E. 79 St. Cleveland, Ohio.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva” 
lankys jus įštįsą pusratį.

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.)

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

1001

Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL-

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

Telefonas: AY Ash. 3227
Skani Lietuviška ruginė Duona, 
yispki Pyrągaipiai, Vestuvėms, 
Ęaliąnps. Pristątom sulyg pa- 
l-cįįtąląvinio. Telefonuokit arba 
parašykit.

Visada prašykit NEW DEAL 
Duonos.

Valdžios atstovai tikrina^kad 
iki šių metų galo dar 37,000 
darbininkų gaus dirbti Cleye- 
lando ir Cuyahoga apskrities 
dirbtuvėse.

Su didėjančiais darbais ir ge- 
rėjančiomis sąlygomis, darbi
ninkams apsigyvenant savo at
skiruose butuose su savo šei
momis. vietoje susispaudus gy
venti kaip pirmiau, valdžia rū
pinasi kad ištektų darbinin
kams Clevelande gyvenamų na
mu. ,

1940 metais Rugpjūčio mė
nesį nedirbančių asmenų kurie 
gali dirbti buvo 112,000, dabar 
gi jų tėra 27,100, sako valdžios 
atstovas.

Prie viešų darbų WPA nuo 
80,000 darbininkų skaičius nu- 
mažėjo iki 9,000. Kiti 
pastovius darbus.

gavo

O GELEŽINKELIAI praleido 
825 milijonus dolarių naujiems 
vagonams, lokomotivams ir ki
tiems pagerinimams per du me
tu iki Birželio 1 šių metų.

SCHMID BODY C°-
BODY ft FENDER 

REPAIR
Welding Painting

Atbudavojame sugadintus 
automobilius.

1252 Addison Road
ENdicott 4947.

šiuo kartu negalima pasaky- 
kad kaip visose Lietuvių ko

lonijose taip ir musų Lietuviai 
darbuojasi Lietuvos labui, de
da aukas kad musų Tėvynėje 
troliai galėtų su vilčia žiūrėti 
į ateitį, nors čia uždirba taip 
gerai kaįp ir visur.

Atsiranda musų tarpe tokių 
neva vadų arba politikierių-če- 
batlaižių, kurie tik del savo as
meniškų’ išskaičiavimų ir pelno 
susitarę su “dvasios vadu” ren
ka skelbimus kokiam tai pikni
ko “programui”, naudai taisy
mo klebonijos išlaukinės sie
nos. Kur tie $50 dingo kuriuos 
bankas aukavo ir įdavė musų 
klebonui tam tikslui? Į tai kle
bonas vienam iš parapijos ko
mitetų atsakė: “Man reikėjo 
ir aš juos (pinigus) praleidau”.

Užklaustas komiteto kur pa
sidėjo naujos bažnyčios fondo 
pinigai apie $600, kiek laiko at
gal bažnyčioje duota atsaky
mas “načalstvo lučše znajet” 
(vyriausybė geriau žino) ką 
daro. Pagaliau jau prieita prie 
to kad del tokių 
su žmonėmis kiti 
į bažnyčią neina 
niais galima ant
lankiusius suskaityti, 
nigas tuščiais kišeniais negali 
gaso nusipirkti į svečius važi
nėti ir pagaliau šaltai žiemai 
ateinant reikia anglies, o žmo
nės į bažnyčią neina ir aukų 
neužtenka sudarymui nors al
gos klebonui.

Taigi, staiga sugalvojo di- 
džiausį reikalą: reikia, pataisy
ti (supuvus) bažnyčia ir tam 
tikslui (kažin keno) nutarta 
kad kiekvienas Lietuvis turi

ti

nesiskaitymų 
jau visiškai 
ir sekmadie- 
pirštų atsi- 

Tat ku-;

Perkraustom iš visur j visur

SH E R M A N
MOVING CO.

MOVING and STORAGE
Perkraustymas vietinis ir 

ir Į kitus miestus. /
1707 Crawford Road

Cleveland. Telef. CEdar 4252

PUIKUS VYNAS
Mano vyno sandėlyje rasite 
visokio vyno šeimų pokiliams, 
ir visokiems reikalams, gali- 

. ma gauti galionais, bačkom 
arLa bonkom.

1 t

Rudolph Bozeglav
OHIO BONDED WINERY
6010 St. Clair Avenue

R. BOZEGLAV, Prop.

TROY’S TAILORING 
and D?y Cleaning Co.

and Laundry
Geresniam Rūbų Valdymo darbui 

kreipkitės į mus.
Visoks Rūbų Taisymas ir 

Valymas
Susiuvam išplyšusius pamušalus, 
taisom ir remodeliuojam kaili

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

172! Crawford Road
Telef. GArfield 3810.

Plumbing ir Heating
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulvg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO

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

Heating Co.
dieną ir naktį patarnavimas.

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

Phone HEntl. 0875

BEAUTY SHOP
1317 Addison Road

"MOTERIMS IR PANELĖMS
GERAS PATARNAVIMAS
Plaukų Kirpimas 50c.

Atdara 9 iki- G vak. pirmadienį, 
antradienį ir trečiadienį.

Ketvirtadienį, penktadienį ir šąš-
tadienį su sutarimu tiktai. (36)

LEIMON S
DRY CLEANING
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
Sulyg naujausios mados

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street 
Ant. Leimonas, Savininkas 

HEndcrson 7822

TIRES TAISYMAS
Miejus _ _ Gasolinas
Jei reikia auto tires taisyti 

matykit mane. Taipgi geras 
gasolinas ir visokį Sinclair 
produktai. (35)

Rob Harwood Service
8125 Hough Avenue

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

pirmos rūšies. (40)

Tasty Food 
Shoppe
Hough Avenue

d.im viską

Dan

8105

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

Frances Beauty Salon
825 East 185th St.

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

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

Laing Exterminating 
Company

7700 Carnegie Ave.
CLEVELAND, OHIO 

ENdicott 3233

aukoti vienos dienos uždarbį. 
'Ar daug tokių atsiras pasiro
dys.

Norėčiau paklausti kunigėlio 
kada parapijos turėti susirinki
mas kuriame nutarta pareika
lauti iš kiekvieno Lietuvio die
nos uždarbį? . Nors žmonės ne
sipriešino kada kunigas sauva- 
liškas uždėjo ekstra kolektą po 
25c. kiekvieną pirmą sekmadie
nį mėnesio, b.et kaslink dienos 
uždarbio* tai yra visos parapi
jos reikalas.

Ne taip senai kunigas parapi
jos susirinkime, pritariant vie
nam iš klapčiukų, aiškino kad 
Utikoje Lietuviams naujos ba
žnyčios nereikia, užteks, girdi, 
tos pačios, o dabar staiga su
manė žiemai artinantis, taisy
ti bąžnyčią, kuri yra būtinas 
reikalas nugriauti bet ne tai
syti, ir naują statyti, nes tas 
pastatas jau atgyveno savo 
amžių. Jei kunigui rūpėjo tai
symas bažnyčios tai 
pasirūpino 
fonde buvo

Dirbkime 
nu diduma, 
bą iki.šiol
parapijos dalykai bus sutvar
kyti pagal žmonių norą.

Lietuvis.

kodėl ne- 
bažnyčioskol dar 

pinigų? 
išvien su
kurie gan gerų, dąr-
atliko, ir neužilgo

parapijo-

AETNA LUMBER

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokčjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

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

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

medį.

HE. 
ML

6843
1185

ACCORDIONS
Parduodam Akordionus $20 
/ ir aukščiau
Saxophones $35 i? aukš.
Clarinettes $25 ir aukš.

Lengvomis išlygomis.
Pamokos ir bend lavinimas 

visais instrumentais
Cook’s Music Store

997 E. 79th St. Cleveland

PAUKŠTIENA
Gyvi ir Mušti Paukščiai 

didelis pasirinkimas.
Supreme Poultry

Market
1152 Hayden Avenue
Arti St. Clair Avenue.

Liberty 2144
DYKAI ATVEŽIMAS.

E. PINKUS, Mgr.

DIDELĖ VALGYKLA

STONIS TAVERN

PYTHIAS7

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesnė”

McKENNEY’S 
Restaurant

CEdar 9507 

1734 Crawford Road

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

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

584 Eucild Avenue
WICKLIFFE, OHIO

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS; 
UŽKANDŽIAI ) /

Kazys Stonis, Savininkas, m

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

FOUR STAR CAFĘ
, (Inc.)

John Meyer, Mgr.

DEGTINĖ - VYNAI - ALUS A
Geri Valgiai ir Užkandžiai

Muzika Penktad. ir šeštad. vak.

6512 Hough Avenue
ENdicott 9162

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

ALUS —
’ UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
’enktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Vcrbyla ir A. Ciutelž 
savininkai.

SUPERIOR-
RUSSELL INN

6824 Superior Ave,.
Cafe & Restaurant

PATOGI UŽEIGA
Ši užeiga nauji?. savininkų 
rankose. Lietuvaitė patar
nautoja. Užlaikom alų, vy
ną, užkandžius. Turim susi
rinkimui vietą dykai pokilių 
renjnmui, klubams.

Russell Tavern
6921 Wade Park Ave.

DULL A C; JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for alj occasions:

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

Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025

'^•nia

LĖTAS TRAFIKAS 
.LĖTAS GYNIMASIS

tik i/Kr{''V<ilri^ Užn 
t 

i-ti ■ b« jis ‘^ol>iliu 
'ex/i loliS 1 Pi‘to- 

lJ kloniu ' l,ill *kai.

Bated on the national city average of 1^4 pa*»enger» per aulomaoi e.

ŽMONIŲ .JUDĖJIMAS ... tie vežimų . . . yra tikroji Clevelando trafiko proble- 
jma; išeitis yra padidėjusiame naudojiniesi viešos transportacijos.
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LANKĖSI FREZ. A 
SMETONA

Avenue. ENd. 11S6—Aidai a vakarais

1H1N KANDIDA
TUOJA

Lietuvos Respublikos Prezi
dentas A. Smetona vėl turėjo j 
progą būti Clevelande, ner^ i 
trumpai, šeštadieni ir sekma- j 
dieni, sustojęs Clevelande per- sC*iie> 
naxxoti gry^tant iš Washing- jįeik’ė 

ticijas. 
du, tampa stipriausi 
tai vienas prieš kitą.

Bus dar pora ar 
kandidatų į mayorus, 
yra mažos reikšmės.

Republikonas politikierius ir 
buvęs mayoras Davis galutina' 
ištraukė savo kandidatūrą.

Martin L. Sweeney, Demo
kratų ardytojas, pranešė buk 
jis prieš paskutinę minėtą nu
statyto laiko peticijas pridus
ti atsirasiąs su savo peticija.

tono į 'labor Farmą.
Su ponu Prezidentu važiavo 

Taocr Parmos savininkas, tau
tininkų veikėjas Juozas J. Ra
čiūnas, savo automobiliu, o su 
jais kartu į Chicagą keliavo 
Prof. K. Pakštas.

Su p. Prezidento 
Pasimatyti su p. Prezidentu nu
vyko Dirvos redaktorius Kar
pius ir P. J. žuris, kurie, būda
mi Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
centro valdybos nariais, turėjo 
pasitarimą organizacijos reika
lais su p. Bačiunu, jos iždinin
ku.

Ponas Prezidentas lakai su
sirūpinęs Lietuvos likimu, kuri 
patekus Vokiečių okupacijon 
išnaujo pradeda jūsti slėgimą 
ir laisvės varžymą.

Ponas Smetona su savo kelio
nės draugais atvyko į Cleve- 
landą apie 9 vai. vakare šešta
dienį, čia pernakvojo, o sekma
dienį po pusryčių išvažiavo to
liau. Cleveland Plain Dealer 
reporteris aplankė p. Preziden
tą ir sekmadienio laidoje pa
talpino ilgoką straipsnį 
interview.

Miesto mayoras Edward Bly- 
| thin, Republikonas, ir Common 
I Pleas Teisėjas, Frank J. Lau- 

Demokratas, f c rrnaliai 
savo kandidatavimo pe- 

Jiedu abudu, tokiu bu- 
k/.ndid t-

daugiau
bet jie

Neri Gauti $4,000,000 
DarLams Vesti

PHONE: ENdicott 4486

FACTS ABOUT THE LITHUANIAN 
REBELLION

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO
DEFENSE SOND

iš to

Is Chicagos lankėsi 
Virbickas,

Jonas 
žinomų buvusių biz

nierių Virbickų sūnūs, su savo 
žmona. / " 
seserį, Oną Karpienę.

Buvęs Clevelandietis, F. M. 
Martišauskas, Antano sūnūs 
dabar gyvenąs Mariners Har
bor, Staten Island, prie New 
Yorko, Rugp. 14 d. lankėsi Dir 
vos redakcijoje, užsirašė Dir
vą, aplankė Lietuvių Darželį ir 
palankė savo gimines ir drau
gus. Čia praleido keletą dienų. 
Atvyko su savo žmona, sunum, 
motina, ir seseria Agota.

Dabartinis miesto mayoras 
Blythin kelia reikalavimą pra
vesti $4,006,000 bondsų pasko
lą atstatymui senojo Central 

i Viaduct tilto ir atnaujinimui 
kitų senų miesto 'tiltų kuriems 
labai reikėjo pataisymų.

Mayoras siūlo tų bondsų bal
savimą padaryti Spalių mėne
sį, kuomet bus atliekama nomi
nacijos miesto viršininkų.

Prie to mayoras nori sukel
ti $750,000 bondsus miesto li
goninės gerinimui ir didinimui, 
tikėdamas gauti iš 
valdžios $3,000,000

Atlankė savo tėvus ir išplėtimo darbams.

IŠVAŽIAVO
P. J. žuris gavo žinią 

Wilkes-Barre, Pa., mirtinai su
sirgo jo sesuo, kuri guli ligo
ninėje. Penktadienį p. žuris 
išvažiavo į Wilkes-Barre.

kad

Armu-AP SI VEDA. Povilo 
levičiaus duktė, Biruta Cons
tance, Rugiojučio 30 d. išteka 
už Andrew C. Kctol. šliubas 
bus Holy Name bažnyčioje, o 
Vestuvių pokilis Polish Pro
gressive hall.

• POLICIJOS automobilis su
važinėjo 12 metų vaiką., sek
madieni. Be to trafiko nelai
mėse iki Rugp. 21 žuvo dar po
ra asmenų, taigi šymet žuvusių 

* skaičius pasiekė jau 78 asmė 
nis. • Pernai iki tai dienai žu
vusių buvo 72.

• NATIONAL ‘ ACME Com
pany, didžiausia pasaulyje ma
šinų įrankių gamintoja, prane
ša kad ji didins savo dirbtuves 
Clevelande išstaty-dama dar di
delį S8d0,000 vertės pastatą, 
prie Coit road ir E. 131 st. Tas 
priedas bus 'baigtas ga’e šiv 
metų. Ten bus reikalinga keli 
šimtai naujų darbininkų.

Dirbtuvės Clevelande gaunr 
vis daugiau valdžios užsakymų 
karo reikmenų.

Dvi didelės dirbtuvės gavo 
karo užsakymų už $2,632,266 
bendroje sumoje.

PAGERBĖ SAVO TĖVELĮ
Rugpjūčio 16 d., gimimo die

noje, Pranui Kundrotui, 1035 
E. 140 st., jo duktė ir žentas 
Lasevičiai surengė gražų baliu
ką. Lasevičiai čia leido ato 
stogas.

Susirinko gražus buris gimi 
nių ir draugų, visi linksminos' 
iki vėlumo. Taip pat apdova
nojo jį puikiomis dovanomis.

Baliukas įvyko Kundrotų na
muose. Svečias

PADĖKA, 4
Nuoširdžiai tariu ačiū 

nėms ir draugams kurie 
vavo mano gimtadienio 
nėjime ir suteikė man
malonumo. Ačiū rengėjams ir 
nuoširdus ačiū visiems už do
vanas. Pranas Kundrotą

gimi- 
daly- 

pami- 
daug

• PARALYŽIAUS liga susir- 
gusiųjų skaičius Clevelande šy
met pasiekė jau 99 asmenis, 
praneša miesto sveikatos ko- 
misijonierius.'

federates 
ligoninės

Sutrukdys 20,000 Dar
bininkų Darbus

Clevelande nekurtos dirbtu
vės ruošiasi pakeisti savo ga
mybą iš šiaip paprastų dalykų 
Į grynai šalies ginklavimo rei
kalams produkciją.

Iki tos permainos bus įvyk
dyta tų dirbtuvių darbininkai 
laikinai bus paleisti iš darbų.

Toks darbų pakeitimas sun
kiai atsilieps į reikmenų parda
vėjus, kurie savo dirbtuvių ga
minius platino. Dabar nerei
kės jų, nes valdžios užsakymus 
nereikalinga bus niekam par
davinėti ir rinkas jiems rasti.

Dirbtuvės kurios gamina na
mams reikmenis pereidamos į 
karo reikmenų gamybą palei
džia ar paleis savo darbininkus 
ki susitvarkys darbus išnaujo. 

Daug dirbtuvių gaminančių au- 
vomobiliams dalis taip pat per
ina į karo reikmenų dirbimą.

APiE TRAFIKO TAI
SYKLES

PRANAS GUDONIS
Pranas Gudonis, 60 m. amž.: 

nuo 1055 E. 78 St., mirė Rug
pjūčio 16. Palaidotas Kalva
rijos kapinėse Rugp. 19. Fa 
maldos atsibuvo Šv. Jurgio ba
žnyčioje.

Liko žmona, Barbora, trys 
sunai, Steve, Frank ir George, 
viena duktė, Mrs. Lucille Fren- 
za.

POVILAS ČEPUKAITIS
Povilas Čepukaitis, 60 metų 

amžiaus, nevedęs, nuo 1782 E. 
47 St., mirė Rugp.. 14. Tūlai 
dotas Kalvarijos kapinėse 18 
d. Pamaldos atsibuvo Šv. Jur
gio bažnyčioje.

Liko sesuo, Ona Ardzijaus- 
kienė.

HERMAN COOPER
Herman Cooper (Jean Malo- 

liutės vyras), 27 m., nuo 5230 
Superior avė., mirė Rugp. 13. 
Palaidotas Rugp. 16, Kalvari
jos kapinėse. Pamaldos atsi
buvo šv. Jurgio bažnyčioje.

Paliko žmona, 1 brolis, 5 se
serys.

Visų šių trijų laidojime pa
sitarnavo laidotuvių direktorė 
Della Jakubauskienė (Jakubs).

VERONIKA SKUKAUSKIENĖ
Veronika Skukauskienė, 51 

m. (Vinčunaitė), nuo 1422 E. 
55 st., mirė Rugp. 16, palaido
ta Rugp. 19 d., Kalvarijos ka- 
ninėse. Pamaldos atsibuvo šv. 
Jurgio bažnyčioje. \

Liko vyras, Vincas, 3 dukte
rys ir sūnūs. Taipgi sesuo, El
zbieta Vinčunaitė.

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

si

George J. Matowitz, 
Chief of Police.

Kai trafiko signalas keičia- 
iš raudono į geltoną, auto

mobilis privalo dar stovėti iki
signalas pasikeis į žalią. Pėk- 
stieji kurie nori eiti skersai ga
tvę kuomet šviesa mainosi, ga
li pradėti eiti kuomet šviesa 
pasidaro geltona, taip kad tu
rėtų progos kiek praeiti iki ki
tas trafikas pradės judėti.

Taip bus tvarkoma trafikas 
pradedant Rugsėjd 6 d., nuo 
kurios dienos visoje valstijoje 
pradės veikt suvienodintos tra
fiko taisyklės.

Automobilistai bus areštuo
jami kurie nelauks eilės ir ims 
važiuoti kuomet trafiko signa
las iš raudono virs geltonas.

Motoristai privalo st ugotis . 
Puri sustoti pirm pasiekus su
kimo vietą jeigu važiuoja, ir 
stovėti jeigu stovi, iki pasiro
dys žalia šviesa.

Taip pat_ ir pėkstieji kurie 
nesilaikys taisyklių bus areš- 
■uojami.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Narnų M alia vot o j as, 
Popieriuotojas 
Dekęrątorius

Duokit savo» namų aptaisynio 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gani: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jumš 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų 
aptaisymui
Turiu pilną

darbų

495 East 123rd SL
Telefonas POtomac 6899

jūsų namo visiškam 
ir pagražinimui.
apdrauda tos rūšies 
kontraktoriaus.

German-Soviet war 
22, 1941, a spon- 
of the Lithuanians 

bro’ke out in

by President Smetona, nor was 
similar expression ever used 
any interview.

Soon after the 
began on June 
taneous uprising 
against the Soviets 
Kaunas, Vilnius, Šiauliai and spread
to the whole of Lithuania. The 
Lithuanian national flag was heroi
cally hoisted in Kaunas. Lithuan
ian soldiers, veterans, sportsmen 

■ nd students took up arms and the 
control of Kaunas was in their hands 
:n a day or two before the German 
H'oops arrived. The Lithuanian in
surgents saved the town and bridges 
cross the rivers Nemunas and Ne
is from’ destruction by the bewil- 
iered bo'šheviki and to a consid
erable degree prevented the inno- 
’nt population from murder and 

lortation. The rebelling patriots 
Dosed the pol tical prisoners and 

’ Tined a provisional government.
hey 1 /offered heavy casualties: in 

Jaunas alone 3000 Lithuanians were 
and dead and about 7000 wound

ed. The dead were solemnly buried 
n Kaunas on June 26

Thus, Lithuania, freed from So
viet invasion, was proclaimed an 
independent state by the Lithuan
ians themselves. The German au
thorities so far have made no state- 
nent on the subject. Former Lith
uanian officials are being ordered 
o return to their former posts 

from which they were removed by 
the Soviets. All necessary steps 
are being taken to return to norma' 
life. The entire country of Lith
uania is practically in ruins because 
of the Soviet invasion a year ago 
and now because of the German- 
Soviet clash. The archbishop of 
Kaunas and the local authorities is
sued appeals urging the people to 
.be calm and begin the gigantic task 
of reconstruction.. Many towns of 

T ithunnia have been completely de
stroyed.

CORRECTION: Some Chicago
newspapers recently printed an in- 
erview with President Smetona, 
quoting him as saying that “The 
Lithuanian uprising, apparently, wnn 
nstigated by the Germans.” This 
Legation is authorized to state that 
no such statement was ever made

a

Lithuanian Americans
Condemn Foreign 

Domination

League for Democracy and 
issue.’.

The 
Lithuania’s Independence has 
the following unequivocal statement, 
which reads in part:

“The dictators, through whose 
‘friendly’ agreement Lithuania last 
summer lost her independence, are 
now fighting each other. But the 
changes new taking place as a re- 
alt of this conflict do not in any 
vay mean that Lithuania is now 
/tanding on the threshold of free- 
'om. For the time being, one inva- 
er succeeds another.
“As long as Lithuania 

inder German occupation 
lot be allowed .to have t 
lent i 

people.
under Hitler’s control is bound 
■•erve his nolicy, as 
enslave thh weaker 
lominate the world.

“After a year of 
ler the bolshev;k yoke, Lithuania 
is bound to suffer misery, prob
ably even under more terrible con
ditions, because of the fact that 
she has been thrown into the front 
Hne of this war.

“We stand for freedom, freedom 
from ALL foreign oppression and 
for an independent Lithuania based 
on Democratic principles. Just as 
other oppressed nations, so will 
Lithuania regain freedom only when 
Hitlerism will be checked.”

Can my children buy Defense 
Savings Stamps ?
Yes. Hundreds of thousands 
of American children arc buy
ing Stamps regularly as their 
share in the national savings 
program.
Why should children be encour
aged to buy Saving Stamps?
Because by buying Stamps they 
write their names on a Roll 
cf Honor of Americans who are 
doing their part to show the 
dictators that united 
will never flinch to

. her sacred' liberty.
Q. After my child has

Q.A.
Q

America 
preserve

remains 
she will
govern- 

representing the will of the 
Every government formed 

to 
to 
to

his aim is 
nations and

oppression un-

HIPODROME

REIKALINGAS DUONOS 
IŠVEŽIOTOJAS 

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

NEW DEAL BAKERY 
4”23 E. 141 st. WAsh. 3227

BUNGALOW PARSIDUODA 
5 kamb. apačioje ir 1 viršuje. 
1 karui garažius. Kaina $3500. 
Reikia įmokėt $1,000, likusius 
išsimokė j imui kaip rendą. — 
Adr. ln37 E. 77 Str. Kreiptis 
19001 Kildeer av. IV. 1874 

į L. Petrich (35)

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą
Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nęsiųs jums Dirvos į 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
1c atvirutę prieš persikėli
mą į kita vietą gyventi. —- 
Adresuokit mums trumpai:

Dirva Cleveland, O.

Jack Benny, didžiausias musų lai
kų komedijantas, vaidina Brandon 
Thomas garsioje komedijoje, “Char
ley’s Aunt”, kurią 20th Century Fox 
patiekia Hippodrome Theatre prade
dant šeštadieniu, Rugp. 23/

Jack vaidina svarbiausioje^ rolėje 
loie per ilgus laikus žinomoje ir 

bus 
visoje

foie per ilgus laikus 
mėgiamoje komedijoje. Tai 
juokingiausias jo vaidinimas 
jo karjeroje.

Dalvkas einasi apie vyrą 
gelbsti dviem savo koleg’jos 
gams vaizduodamas savo draugo te-

Tetos rubnose, jis palydi dvi 
jaunas paneles ir gauna du pasiūly
mu apsivesti. Paskui, pačiame di
džiausiame įvykių laike, pribuna ti
kroji teta, bet jis, išsisuka iš nema- 
oiuimo su visais savo draugais tos 

l;nl<qmos komediios pabaigoje.

kuris 
drau-

collected 
enough Stamps to exchange for 
a Bond, can the Bond be reg
istered in the child’s name? 
Yes. A minor may own a De
fense Savings Bond. Many 
parents are registering B- nds 
in their children’s names to pre
pare for 
needs.

NOTE—To buy 
Stamps, go 1 
office, bank, 
association; 
Treasurer of 
Washington, 
order form.

A.

future educational
I 

and | 
post 
loan I

Defense Bonds 
to the nearest 
or saving’s and 
or write to 
the United States, Į 

D. C., for a mail- I

a state of emer- 
urged to

America is in 
gency. Every citizen is 
do his part by buying Defense Sav
ings Bonds and Stamps.

Defense Savings Bonds 
registered in the name of 
as well as adults.

Masterpieces of
Subconscious

One of the most recent photos of 
the Bruno Mussolini, 23-year-old son of 

Premier Benito Mussolini, who was 
killed in an air accident at Pisa, 
Italy. An officer in the Italian air 
force, young Mussolini flew in the 
Ethiopian campaign, and with the 
Italian “volunteers” in the Spanish 
civil war. No details of the air 
accident were given.

can be 
children

the

a
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FALLEN TIMBERS 
MONUMENT

NO.fi COURTESY- STANDARD OIL Of OHIO

FAMOUS OHIO BATTLEFIELDS
Allied Indian Tribes Are Defeated by General Wayne

Fallen Timbers M onum en t— 
Route 24 just south of Maumee 
Battle of Fallen Timbers, from 
“Ohio Valley Pioneers” by Harry 
E. Danford. Courtesy Rand-Mc

Nally Co.

While under an anesthetic for 
minor operation, Oliver Wendell 
Holmes, the “Autocrat of the Break
fast Table,” reached out and gestur
ed as though appealing for some
thing; when he regained conscious
ness he upbraided his attendants for 
not giving him pencil and paper, 
‘My mind teemed with thoughts of 
transcendental beauty, said he, “and 
I wanted to put them down. Now 
they have vanished beyond recall. 
The less is irreparable.” And a few 
days later Dr. Holmes asked for 
another dose of ether, that he mi°-hf 
recapture the fleeting beauty that 
surged through his mind.

The ether was administered, and 
at the first suggestion of hand
waving, pencil and paper were 
placed in his fingers. Instantly he 
wrote a short sentence, and sank 
back, an expression of ineffable 
joy upon his face. He had set 
down these words: “Oh, Lord, what 
a stench!”

One night Mrs. Amos Pinchot had 
dreamed that she had written a 
poem so beautiful, so wise, so close | 
*■0 the ultimate truth of life that i 
she was immediately acclaimed by 
all peoples of the earth as the 
greatest poet and philosopher of 
the ages. As the dream ended, she i 
stumbled out of bed, still half asleep i 
and scribbled the poem down, real- į 
izing she must take no risk of for- Y 
getting such deathless lines. į..

She aw’oke in the morning with 
the feeling that something wonder
ful was about to happen 
ves! her Poem! — 
eitement, she 
.vritten:

Hogamus 
Men are 
Higamus 
Women Monogamous.

Tense 
read what

Higamus 
Polygamous 
Hogamus

... oh, 
with 
she

ex
had

Kearny, N. J. — 
no kariuomenė užėr 
vo kontrolę laivų d 
kur buvo sustreika 
16,000 darbininkų i 
vo galima 'prieiti i 
jos vadais prie t va

Streiku buvo suti 
statymas 493 milijo 
larių vertės karo ir 
nių laivų.

Valdžiai paėmus 
ves i savo kontrolę, 
ninkai sakoma entu 
kai gi’yžo dirbti.

Automobilių dirbin 
mažinta 26*/s nuoš. 
1942 metų modelių 
ba sumažės. Toliau, 
mobilių dirbimas bus 

vaikai Musv specialybė | namas dar daugiau ii 
metų Liepos mėnesio 
bus išdirbama tik pi 
su dabar daromų pa 
nėjimo automobilių.

THE QUINN STUDIO
7808 Wade Park Ave.

PHOTOGRAPHERS

Darom fotografijos asmens įrody
mui ir pilietybės aplikacijoms bei 

pasportams.
Kodak Prints

s 5x7 padidinimai už 25c.

DRY CLEANING
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave.
Telefonas: ENdicott 0878
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Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

Plieno darbai šią
tę eina su 96 nuoš. r 
lio. švenčių laiku bi 

i dama pastangos darb 
i sumažinti žymiai.

Numatyta šymet pž 
ti 86,148,700 tonų j 
Peniai padaryta 84,1 
tonai. ‘

Pernai šiuo laiku c 
plieno išdirbystėse ėj( 
nuoš. normalio.

: V IU t ’’Į ki E B i LI i- I i X L/ J S- hadis S

: Modernizuokit savo namų langus puošniai su \
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina. :
STATE WINDOW SHADES J

Į HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. \ 
tlllllllllllinilllllllllllllllliųjllilIlIlIlIllHllllllllHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  lllllilllllllllllll'i

Susitaikė. Detroit, 
- Miesto susisiekimo 
Liniukų streikas baigt 
vėl pradėjo veikti gat 
riai ir bosai. 5,400 c 
ninku gryžo prie savo 
to Streiką iššaukė i 
savo varžytinėse su 
ui darbininkų vadovyl 

Laivėjo A. Darbo i 
racija.

Paskutines Dienos!
MUSU PUSMETINIS

New Yorke buvo sus 
toį apie 52,000 motei 
toą siuvyklų darbini 
fo vienos dienos str 
Pyžo dirbti. Reikal 
10 nuoš. algų pakėlimo, 
»tarybos. '

BATTLE OF
FALLEN TIMBERS—1794• •
Hidden behind the trunks of 

fallen trees and in the dense un
derbrush, the Indians awaited the 
charge of General “Mad” Anthony 
Wayne’s legion.

Assembled in force under Tarhe, 
Little Turtle and Blue Jacket, 
their ablest leaders, the red war
riors knew that this was their 
last great effort to keep their hold 
on the Ohio Country.

Opposing them with his Ken
tucky cavalry, his buckskin-clad 
volunteers and his regular troops 
was “Mad” Anthony, “The Eye 
that Never Sleeps,” “Mad” only 
because of the fury of his attack 
following painstaking and thor
ough preparation.

It was less than three years 
since General St. .Clair’s army 
had been disastrously routed at 
Fort Recovery and now the Unit
ed States was again ready to chal
lenge the hold which the British, 
through their Indian allies, were

maintaining on Ohio frontier.
General Wayne, like General 

St. Clair, recruited his army at 
Pittsburgh and moved down the 
Ohio to Cincinnati. Here the sim
ilarity ended. Wayne drilled and 
disciplined his army. Maneuvers 
familiarized them with Indian 
methods. Indian-wise scouts were 
obtained.

Late in autumn he followed the 
route of St. Clair’s army north
ward and built his winter quar
ters, Fort Greenville. On Christ
mas Day, 1793, 23 miles from 
Fort Greenville, Fort Recovery 
was begun on the very spot at 
which St. Clair’s army met de
feat.

In July (1794) Wayne with his 
full force marched northward, 
building Fort Adams, and at the 
junction of the Maumee and Au
glaize rivers, Fort Defiance.

On the site of Waterville he 
erected defenses and by August 
20 was ready for “The Battle of 
Fallen Timbers.”

Separating the Indians and the 
troops 4Was a tangle' of forest

giants blown down in a hurricane. 
The first shots .were exchanged 
in the early morning hours. At 
11:00, Wayne took the offensive 
and the legion charged. Within 
less than an hour the Indians’ 
lines were broken. The battle 
was over. Wayne, destroying 
homes, villages and crops, 
marched into Indiana and built 
Fort Wayne.

Their power shattered, the In
dians sued for peace. A council 
was arranged at Fort Greenville 
for the next summer. On July 15 
the council opened, with 1300 
chiefs, sachems and w.-T/rs in 
attendance. The Treaty of Green
ville was signed on August 3 and 
all Ohio, except the northwestern 
portion, was opened to white set
tlers.

For nearly two decades there 
was peace in Ohio. Then in 1813 
the struggle for possession of the 
state opened again.

Next Week—How British can- 
non balls helped the Americana 
win at Tort Meigs.

išpardlvimas
VISU VASARINIU REIKMENŲ

Žymiai Papigintomis Kainomis!
Žymiai numažintos kainos greitam išparda
vimui vasarinių prekių padarymui vietos at
siunčiamoms naujoms rudeninėms ir žiemi

nėms Vyrams ir Vaikinams dėvėjimo 
Reikmenims.

Apsipirkit reikmenis vaikams ir suaugusiems.

PlVj/ A I GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI 
£ia ga]]t iškeisti savo Stamp Books.

TEE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

Laimėjo. Utah valst 
^liakasiams pakelta 
w. Tas paliečia : 
tobininku.

18 žuvo. New York 
“totą savaitę Įvykusi 
^gaisre Brooklyno 
j* žuvusių darbini 
jtoėius pasiekė 18.
*2 asmenų nesurandair

,^įe šalyje 1940 m.
Mię sužeidimų nukei 
įjM.OOO asmenų, iš 

sužeista daugiau 
ant visados.

Yorke, viena m 
.w, policininko žmo 
fflivė savo tris vaikuč 
, Wi pasipjovė. Keti 

Į'iį^as sužeistas. Vy: 
pjjo kitame kamba 

j '^paliktas gyvas.




