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S. V. Karo Taryboje ei
na svarstymas reikalavimo 
pakelti plieno darbinin
kams mokesties po $1 die
nai, kaip reikalauja unijos 
viršininkai (CIO).

Prez. Roosevelt neparei
škė tiesiog savo nepritari
mo mokesčių didinimui, ta
čiau pasireiškė esąs prie
šingas pragyvenimo reik
menų branginimui. Sako, 
algų kėlimas prisideda prie 
infliacijos ir pragyvenimo 
reikmenų kainų brangini
mo.

Jei sutiks mokėti dau
giau tai bus karo bondsais.

Los Angeles, Cal. — Pa
cifiko pakraščio lėktuvų iš- 
dirbysčių taryba posėdžiau
ja aptarimui algų nustaty
mo visiems tos srities lėk
tuvų dirbtuvių darbinin
kams.

Orlaivių darbininkų uni
jos viršininkai Įrodinėja 
kad Pacifiko uostų laivų 
statybos darbų darbininkai 
gauna daugiau mokėti ne
gu orlaivių darbininkai.

Cleveland, O. — Didžių
jų Ežerų 600 laivų darbi
ninkų gauna 15 nuoš. mo
kesčių pakėlimą. Pakėli
mas skaitysis nuo Birželio 
1 dienos, kitiems nuo Bal. 
1 dienos.
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Pittsburgh, Pa. — Užsi
tęsus skerdyklų darbininkų 
streikui nuo Birželio 17 d., 
Prez. Roosevelt prašomas 
Įsikišti i tą streiką ir pa
raginti darbininkus gryžti 
dirbti. Streikas sutrukdė 
darbą trijose skerdyklose, 
streikuoja 1500 darbinin- 

.kų reikalaudami 121/2 c va
landai daugiau mokesties.
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Vokiečiai Perejo Dona, Veržiasi Kaukazo Link
BRITAI SULAIKĖ NAZIUS SMARKIAI 

ŽYGIUOJANČIUS EGIPTE

KINAI PRAŠO AN
TRO FRONTO 

PACIFIKE
VOKIEČIAI PERĖJO 

DONO UPE
polio mūšyje buvę keli tūk
stančiai užmuštų, 21,090 
sužeistų ir 8,300 dingusių.
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Prancūzijos valdžia nu
sprendė uždaryti savo dir
btuves ir darbininkus per
vežti i Vokietijos dirbtu
ves. Britai pradėjo bom
barduoti Prancūzijos dirb
tuves kuriose gaminama 
Vokiečiams karo reikme
nis.

Nuo Balandžio vidurio 
iki Gegužės vidurio darbi
ninkų skaičius Amerikos 
dirbtuvėse padaugėjo 327,- 
000 asmenų. Dabar dirb
tuvėse darbininkų skaičius 
siekia 41,201,000.

Maskva, Liepos 9 d. — 
Rusai pripažysta kad Vo
kiečiai užėmė miestu . Sta- 
ryj Oskol, 65 mylios Į va
karus nuo Voronežo.. Pa- 
tys raudonieji sako išmu
šė pirmuosius Vokiečių ka
reivius persikėlusius per 
Dono upę 65 mylios i rytus 
nuo Staryj Oskol.

Iš Berlino praneša kad 
Rusų armija pasitraukė 
nuo Dono pirm negu Vo
kiečiai prisiartino.

Vokiečiai neskelbia Vo
ronežo užėmimą, ką buvo 
pranešę prieš keletą dienų. 
Vietoj toj sako, jų jiegos 
prasiveržė žymiai Į pietus 
nuo Kharkovo ir Kursko; 
Rusų atakai šiaurėje Voro
nežo, sako, neturėjo reikš
mės ir raudonieji _ netekę 
daug kareivių ir reikmenų. 
Kartu atkaklus mūšiai. ei
na prie Orei, 150 mylių Į 
šiaurvakarius nuo Vorone
žo.

Rusai praneša oficialiai 
kad mūšiai prie Dono upės 
eina visu žiaurumu ir kad 
raudonoji armija pasitrau
kė iš daugelio kaimų ir 
miestelių gelbstint vyrus 
ir susisiekimo priemones 
nuo Vokiečių, kurie žygiuo
ja nesulaikomi link aukš
tutinio Kaukazo.

Kursko fronte sako Vo
kiečiai pastatė milijoną ka
reiviu, visiškam Rusu su- 
mušimui ir pralaužimui 
sau kelio pirmyn.

Vokiečiai savo ofensyve 
dabar jau nuėjo toliau už 
tos linijos kur buvo toliau
sia pasiekę į Rusiją 1941 
metais.

Voronežas yra 120 mylių 
Į rytus nuo Kursko.

Paimant Voronežą Vo
kiečiai nukirstų svarbų ge
ležinkeli tarp Maskvos ir 
Rostovo, prie Juodųjų ju
rų.

Sevastopoli užimant, bol
ševikų pranešimais, Vokie
čiai neteko 150,000 savo ka
reivių, kurių 60,000 buvo 
užmušta.

Rusų nuostoliai Sevasto-

RUSAI praneša kad jų 
submarinai smarkiai suga
dino Vokiečių didyji karo 
laivą Tirpitz, kuris veikė 
šiaurėje ir dalyvavo užpuo
lime alijantų laivų gabenu
sių Rusijai karo reikmenis.

ROMMEL SULAIKY
TAS EGIPTE

Britai praneša Liepos 9 
kad sulaikę pirmyn žygiuo
jančias ąšies jiegas, prie 
EI Alamein dar apsupo ir 
nukirto didelę dali Vokie
čių kariuomenės su visais 
reikmenimis.

Britai naudoja didelius 
skaičius lėktuvų atakavi- 
mui i Egiptą įsiveržusių 
Vokiečių.

Pacifiko karo plote, Ki
nija pradėjo šeštą metą sa
vo karo su Japonija, atsi
šaukdama Į savo sąjungi
ninkes valstybes kad atida
rytų antrą frontą Pacifike 
prieš Japonus, o ne ~ 
poje, kaip bolševikai reika
lauja.

Kinai tikrina, jei 
duotų nors 500 lėktuvų jie 
pradėtų Japonams ofensy- 
vą. ” ' -

Nuo Liepos 7, 1937, karo 
su Kinai, Japonai prarado, 
kaip Kinai tvirtina, milijo
ną kareivių užmuštais ir 
1,500,000 sužeistais.

Japonai tikrina kad jie 
prarado kare su Kinais tik 
111,000 savo vyrų, o Kinų 
išžudyta 2 milijonai, ir ki
ti trys milijonai sužeista 
arba dingę.

Euro-

jiems

S. V. Kareiviai Apsižvalgo Kairo, Egipte

S. V. kareiviai dairosi Egipto mieste Kairo nuo stogo
fotografija daryta tuo metu'kai Vokiečių vadas Rommel žygia
vo linkui Aleksandrijos ir Suezo, Egipte, o Amerikos lėktuvai 
smarkiai pliekė priešus jų sulaikymui.

IŠ LIETUVOS

SAKO NUSKANDINĘ
28 LAIVUS

RUSIJAI GRĄSO JA
PONŲ PUOLIMAS

S. V. LĖKTUVAI VEI
KIA EUROPOJE

SUĖMĖ 57 VOKIE
ČIUS BUNDISTUS

Kongrese nutarta panai
kinti CCC (jaunimo darbų 
stovyklos), Įsteigtos bedar
bės laiku. CCC Įstaigų lik
vidavimui paskirta 8 mili
jonai dolarių.

i — Studentams 
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jerior Union Siutai ....
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STAAtPS >3 šrtsia.
1st žtaasc ssto Scusp Beeis.

(AMER & REICH0
. Viešbučiai Amerikoje iš 
Konvencijų kas metą turi 
po apie ^290,000,000 ineigų. 
Dabar kai pradėta siūlyti 
sulaikyt konvencijas (suva
žiavimus, seimus) taupy
mui keliavimo priemonių, 
viešbučiai labai susirūpinę.

Iš Berlino praneša kad 
Vokiečių submarinai ir or
laiviai užpuolę S. V. laivus 
gabenusius Į Rusiją karo 
reikmenis, ir iš 36 laivų 
nuskandinę 28. Tas Įvykę, 
sako, pereitą savaitę šiau
rėje nuo Norvegijos, tame 
kelyje kuriuo S. V. laivai 
gabena Rusijai pagalbą i 
Archangelsko uostą.

Buvo vežama Rusijai 
laiviai, tankai, maistas 
amunicija.

Ar ši žinia teisinga S. V. 
karo vyriausybė dar nepa
tikrino.

or-
ir

KINŲ kariuomenės eile
le su ginklais dalyvauja ir 
tūkstančiai jaunų moterų. 
Bolševikai Rusijoje taipgi 
skatina moteris kariauti su 
ginklu prieš užpuolėlius ir 
gal but net. grūda jas i 
frontą lygiai su vyrais.

HITLERIS ruošia depor
tuoti iš Holandijos 3,500,- 
000 tos šalies žmonių tarp 
18 ir 55 metų amžiaus, ku
riuos gabens į Rusiją ukes 
dirbti.

Kaip pranešimai tikrina, 
Japonija daro visus pasi
ruošimus užpuolimui Rusi
jos. Jos karo laivyno spau
dos viršininkas paskelbė 
pasauliui persergėjimą jog 
“artėja milžiniškas ofensy- 
vas”. Kareiviai ir reikme
nys smarkiai gabenama Į 
Mandžuriją.

Taipgi yra žinių kad Ja
ponai smarkiai tvirtina ne
senai užgrobtas Aleutiškas 
salas, kur Įrengia subma- 
rinų stotis. Iš jų bus pul
dinėjama laivai plaukianti 
Pacifiku su reikmenimis iš 
Amerikos i Rusiją.

S. V. 'kariški lėktuvai 
dalyvavo užpuolime Vokie
čių laikomų punktų Euro
poje. Bombardavo tris or
laivių stotis Holandijoje, 
Liepos 4 šventės proga.

Apie 300 Britų lėktuvų 
vėl darė dideli ataką Vo
kietijos uosto Bremen.

LIEPOS 4-5 ŽUVO
317 ŽMONIŲ

Keletoje miestų Ameri
koje, valdžios agentai su
ėmė pačius žymiausius Vo
kiečių Amerikos Bund or
ganizacijos vadus. Suimta 
iki šios savaitės pradžios 
57 vyrai ir moterys, kurie 
pradėta teisti. Vienas jų, 
vyriausias Bundo vadas, 
Wilhelm Kunze, suimtas ir 
pargabentas čia iš Meksi
kos.

Šios 
suimta

savaitės pradžioje 
dar 82 bundistai.

S. V. Karo lėktuvai 
laivai daro nuolatinius

ir 
už

puolimus Japonų užimtų 
Aleutiškų salų, Alaskos iš
sikišime. Kiška uoste nu
skandino Japonų kareivių 
transporto laivą.

Liepos $ S. V. submari
nai nuskandino .dar vieną 
Japonų karo laivą Aleutiš
kų salų srityje. Tokiu bū
du nuskandinta penki Ja
ponų karo laivai tenai.

Per Amerikos Nepriklau
somybės dviejų dienų šven
tę visoje šalyje žuvo 317 
asmenų — tiktai pusiau 
tiek kiek žuvo 1941 metais. 
Trafiko nelaimių paprastai 
buna daugiausia, o šymet 
del sumažėjusio važinėji-, 
mo jų skaičius buvo daug 
mažesnis.

Vadai Vėliausio Užpuolimo Japonų Wake Saloje

Pulk. Ramey, kairėje, kuris vadovavo lėktuvų užpuolimus 
Japonų valdomos Wake salos, Pacifike. Dešinėje stovi Brig. 
Gen. Hale, komanduotojas Hawaii salų oro bomberių.

ČEKIJOJE, kaip prane
ša, naziai tęsia savo kerš
to darbą už nužudymą jų 
viršininko Heydrich, 
ko, iki šiol jie išžudė 
1,380 Čeku už ta viena 
kieti.

Per Maskvą praneša

Sa
jai! 
Vo-

Viennoje naziai išžudė di
doką skaičių Austrų už jų 
prieš-nazišką veikimą.

Žuvo 13 lakūnų, šios sa
vaitės pradžioje ištikusiose 
penkiose oro nelaimėse už
simušė 13 S. V. kariuome
nės lakūnų.

Pereitos savaitės pabai
goje kariuomenės lėktuvų 
nelaimėse užsimušė 30 ka
reiviu, viename žuvo 21 ka- 
reivis, lėktuvui nukritus 
prie Welch, W. Va.

LakūnasSuimtas

Leitenantas Krug, juodoje 
uniformoje, suimtas Kanado
je. Jis pastatytas liudininku 
priex • Max Stephan, Detroito 
valgyklos savininką, kuris ap
kaltintas gelbėjime Vokiečių 
lakūnams slėptis, pabėgusiems 
iš Kanados nelaisvių stovyklos 
pereitą Balandžio mėn.

GUMO atmatų iki Lie
pos 3 d. visoje šalyje surin
kta 334,293 tonai, kaip pra
neša rinkimo tvarkytoj ak 
Seno gurno yra daug dau
giau, kurio mėtosi namuo
se ir visur, bet žmonės ne
pasirūpino visą atiduoti.

Prez. Roosevelt sako, jei 
karas užsitęs gana ilgai, 
valdžiai gali prireikti atim
ti iš žmonių visus automo
bilių ratų gurnus. Tas rei
kalinga gelb'ėjimuil šalies, 
ne taupymui’ gurno ar 
solino.

ga-

800ITALAI išžudė apie
Kroatų ir sudegino šešis 
kaimus netoli Fiume, žiau
riai keržydami už Kroatų 
žudymą Italų okupantų.

Jugoslavus Kroatijoj va
dovauja Gen. Mihailovič.

SUNKIAI dirbantiems dar
bininkams Lietuvoje busią pa
didintas maisto produktų davi
nys. Padidintas maisto kiekis 
bus duodamas
ninkams kurie turi ilgiau dir
bti arba dirba daugiausia nak
timis.

ir tiems darbi-

VILKIJOJE kilo didelis gai
sras. Sudegė savivaldybės ūki
niai trobesiai ir buvę šaulių 
namai. Gaisras kilo iš savi
valdybės ūkinio trobesio, ku
riame buvo gąsdinąs miestelio 
elektrinei.

LIETUVOS ūkininkai nusi
skundžia darbininkų stoka. Dar 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais kaimui neretai stigdavo 
darbo rankų. Dabar gi, po po
ros metų okupacijų maišatie?, 
darbininkų liko dar mažiau. 
Be to, tam tikrą darbininkų 
skaičių Vokiečiai nusiviliojo į 
Vokietiją dirbti. Samdiniai rei
kalauja atlyginimo natūra, nes 
už pinigus jie maža ką begali 
nupirkti, tačiau Vokiečių įsa
kymai griežčiausia draudžia 
mokėti kitaip kaip tik pinigais.

•

ŪKININKAMS trūksta ir 
tepalų, ir skysto kuro ir kita 
ko, todėl daug sunkumų teko 
pakelti kol daugiau ar mažiau 
pavyko išsikulti pereitų metų 
derlių.

•
ŪKININKAI be visų kitų 

sunkumų slegia prievolė pri
statyti privalomu budu nepa
keliamus maisto gaminių kie
kius. Jam dar vis nepripažys- 
tama nuosavybė į jo paties že
mę, todėl visa tai sudėjus kru-

tikrai sunki. Bet Lietuvis lie
ka nepalaužiama? savo tikėji
me jog jis išlaikys ir šiuos ka
ro bei naujų okupantų laikus.

o
LIETUVOJE visą tą darbą 

kurį kitose valstybėse atlieka 
Raudonasis Kryžius, yra per
ėmus dirbti Savitarpinė Pagal
ba. Raudonasis Kryžius Vo
kiečių uždarytas. Savitarpinės 
Pagalbos vyriausiojo komiteto 
pirmininku yra Prof. Ignas 
Končius. Paramos reikalingų 
žmonių Lietuvoje yra daug — 
virš 12,000. Pagal išgalės Sa
vitarpinė Pagalba visiems pa
deda : šelpia maistu, drabužiu, 
pinigais, kuru. Ji įrengė ne
mokamas valgyklas Vilniuje, 
Kaune, Ukmergėje ir Šiauliuo
se. ✓•

ŠELPIMO darbui Savitarpi
nė Pagalba Lietuvoje iki Kovo 
1 d. surinko aukų 895,772 mar
kes. Kaip visuomenė gausiai 
remia Savitarpinę Pagalbą ma
tyti iš to kad per vieną savai
tę vien aukų lapais surinkta 
15,827 markės.

VOKIETIJOJE nelaisvėj esą 
kariai, kurie tarnavo ‘raudono
joje armijoje, pranešė jog na- 
zių nelaisvėje mirė šie Lietu
viai : Balažantis Antanas, iš 
Seirijų, Alytaus aps.; Rumbi- 
nas Petras, iš Vaigailių kaimo, 
Lygumų vai., Šiaulių ap.; Ba- 
sauskas Petras.

•
BUVO rašyta kad Vokietijos 

įstaigos rengiasi grąžinti Lie
tuvon tuos Lietuvos gyvento
jus kurie 1941 metų pradžioje, 
Rusų okupacijos metu, išvyko 
i Vokietiją, kaipo repatriantai. 
Tokių iš Lietuvos išvykusių 
žmonių priskaitoma 53,000. 
Tačiau 35,000 repatriantų su
daro Lietuviai, kurie anuo me
tu užsirašė Vokiečiais. Dabar 
patirta kad Vokietijos įstaigos 
rengiasi grąžinti Lietuvon tik 
tikruosius iš Lietuvos kilusius 
Vokiečius, tikriems Lietuviams 
nebusią leista gryžti. *
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retoriaus padėjėjo, daabr su
manyta samdyti du, kas SLA. 
atsieis šimtas jei ne du šimtai 
dolarių daigiau.

Seimas buvo mažas, be
Tarybos narių, delegatų 
čius nepasiekė nei 140.

Nuo to paskui daugiau ne
buvo prikaišiojama opozicijai 
nei adresų “vogimas” nei kiti 
nerimti dalykai.

ATMESTA POLICY PAKEI
TIMAS

RAMI LIEPOS 4 ŠVENTĖ

Pild. 
skai-

Jurge- 
ir nu- 
Jurge- 
užvedėMAŽAS SEIMAS, BET VIS 

IŠTĘSTAS, KAIP BŪDAVO
> KITI

PITTSBURGH, Pa. — SLA. 
42-ras seimas prasidėjo Birže- 

* lio mėnesį, baigėsi Liepos 
nesį....

čia pažymėsiu tik kelias 
stenybes ir kitus dalykus
rie ne visi bus užrašyti SLA. 
protokole ir nariai nematys jų. 
Šiaip gi apie smulkmenas sei
me ir apie tarimus bus oficia
liai paduota organe Tėvynėje.

Pradėti seimą Birželio mė
nesį ir baigti ’ Liepos mėnesį 
sumanyta, be abejo, ne be prie
žasties. Štai ta priežastis:

“Senoji gvardija”, arba Pil
domoji Taryba, kuri rinkimus 
laimėjo negaudama didumos 
balsavusių narių balsų (ne vi
si gavo 51 nuoš.), visa ma
tomai bijojo kad seimas gali 
jų neužtvirtint ar kas tokio 
atsitikti ko jie nenorėtų, tai 
štai kam panaudojo Birželio-ir- 
Liepos mėnesį seimui:

Birželio 30 dieną baigėsi se
nosios valdybos terminas. Lie
pos 1 dieną seimo vedėjas ir 
centro prezidentas F. J. Bago- 
čius paskelbia kad nuo vakar 
pasibaigė Pild. Tarybos termi
nas, šiądien organizacija jau 
neturi Pildomos Tarybos — ir 
pasiūlo delegatams Pild. Tary
bos užtvirtinimą....
,£ Tikėta kad delegatai tik kil- 

jSĮį^įs rankas, ir “senoji gvardi
ją” visa gražiai liks užtvirtin
ta, ir rūpestis, praeis. .. .

Tačiau tas buvo atmesta — 
valdybos užtvirtinimas palikta 
kaip tvarka reikalauja, pasku
tinėje seimo dienotvarkės da
lyje. •

sei- 
ad-

Nuo šio seimo, jeigu ne de
legatų atsargumas, butų buvę 
jau įvesta nariams ir didesni 
mokesčiai, ir senųjų narių jų 
dabartinių apdraudos policy 
pakeitimas, del ko daug narių 
butų iš SLA. išsimėtę, ir kito
kių negerovių butų įvykę.

Centro sekretorius Vinikas 
sugalvojo, kiti Pild. Tarybos 
nariai pritarė, ir jie atvežė į 
seimą delegatams užtvirtint 
sumanymą kad senieji SLA. 
nariai, kurie per dešimtis me
tų moka ir priklauso organiza- 
cijojp, apkeistų savo senus ap-

Redaktorium išrinktas Pr. 
Bajoras.

Buvusio redaktoriaus 
lionio byla sufušeriuota 
mesta į kampą. Mat, 
lionis atvykęs į seimą
derybas su centro ponais, ku
rie sulaikė jį nuo stojimo sei
mo akyvaizdoje. Kada Skun
dų ir Apeliacijų komisija pa
aiškino Jurgelionio nuscileidi- 
mą ant $700, tada jau, nežiū
rint nekuriu centro ponų pa- 
agitavimo jam atlyginti, jau 
buvo jų pusės delegatai paruo
šti jo prašymą atmesti....

Seimas nutarė uždėjimą 15
centų mėnesiui mokesčių SLA. ]<e; pradžia 8:15 vai. 
nariams apmokėjimui1 karino- tai bus laikomi per tris savai- 
menėn išeinagčių SLA. narių. J tęs penkis vakarus savaitėje.

Sekmadienį ir pirmadienį kon
certų nebus. V. M.

Liepos 4 diena šymet pas 
mus praleista tykiai; praėjo 
be didelių nelaimių.

Belle Isle Parke buvo atsi
lankius kariuomenės dalis- iš 
Fort Brady, Mich. Parodyta 
publikai įvairus karo apsigin
klavimai.

Vakare kalbėjo Generolas 
Somervell.

KONCERTAI
šią savaitę prasidėjo vakari

niai koncertai Belle Isle Par- 
Koncer-

Apskaičiuota kad tas Nudarys 
apie $28,000 metuose, todėl to
kia suma yra perdidelė, ir nih 
statyta nuimti nariams tuos 
15c kaip greit susidarys $5,000 
fondas.

Kitas seimas nutarta laiky
ti Philadelphijoje, jei karas 
nesukliudys.

Butų gerai kad centro val
dyba pagalvoti! apie geresnę 
seimo vedimo tvarka, kad ne- 
reiktų delegatams vargti po 
porą dienų 'ant vieno klausimo.

Taipgi naudinga butų atei- 
seime ta-

LANKĖSI CLEVELANDE
IR KITUR

MIRIMAIA

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

6, Clevelande. — 
p., Panevėžio ap., 
Amerikoj išgyve- 
metų.

draudos liudymus j naujus, o tyje pravesti SLA.
už tuos naujus liudymus jau rimą kad Centro valdybos na-

daug brangiau ir po- 
gautų žymiai mažiau, 

senas SLA. na- 
prieš 20 
už $1,000 
metuose, 

savo liu-

mokėtų 
mintinės

Paveizdan, 
rys, tai yra įsirašęs
ar 30 metų, mokantis 
pomirtinės apie $30 
sutikdamas pakeisti 
dymą (policy), jei norėtų su
nauju liudymu gauti $1,000 
turėtų mokėti apie $90 metuo
se ! Kas nenorėtų tiek mokė
ti gali sutikti imti mažesnės 
vertės policy, sakysim $200 ar 
$300, ir mokėti tiek kiek išei
na mokesties dabar, naujai įsi
rašančiam nariui

riais galėtų tapti tik tokie as
menys kurie gauna 51 nuoš. 
balsavusių rinkiminiuose susi
rinkimuose narių balsų. Da
bar gi, Bagočius, Gugis ir kiti 
tūli centre sėdi nors jie nėra 
■gavę daugumos balsų.

SLA. Narys.

Detroito Lietuviai kiek 
naudojasi pasivažinėti ir 
viešėti pas savo gimines ir va
žiuoja kad ir. į tolimas koloni
jas. Buris Lietuvių buvo išva
žiavę į Clevelandą, aplankė sa
vuosius ir dąlyvavo Dirvos pik
nike, kiti šiaip viešėjo.

Nemažai buvo išvažiavusių į 
kitus miestus, net iki 
gos. Išnaudojo dvi 
dienas.

Iš SLA. seimo gryžo 
tai,

pa-

Chica- 
šventas

WYOMING KLONIS

TRAUKINIS UŽMUŠĖ 
LIETUVĮ

Birželio 26; einant į darbą, 
| traukinis užmušė Martiną ža- 

I m.-'amžiaus. - Jisai 
dirbo angliakasykloje. Nelai
mė ištiko ties Ashley, einant 
Jersey Central geležinkeliu.

Žaliaduonis čia išgyveno apie 
Paliko žmoną, tris

Du Amerikos aukšti karinin
kai veikianti Juodųjų jurų sri
tyje,' apkalba dalykus prieš 
pasikėlimą į orą.

Į DAYTON,OHIO I

delega- 
kurie .pasakoja kaip ten 

Pittsburghe patyrė politikavi
mus, laiko gaišinimą ir mažai 
ką gero padarymą pačiai 
nizacijai, nors SLA. yra 
tame stovyje, ką seimui 
nėjo ne kas kitas bet 
centro viršininkai.

pras- 
įrodi- 
patys 
Sav.

Bet

rinkimuose agi- 
kandidatus, ne- 
valdybos.
išvanojęs savo

neužmiršo pasiūlyti 
”, “vieningumo” bei 

Ištaškęs 
'priešams”,

ŠLA. nariai yra nemažai gir
dėję 'apie “pavogtus” Tėvynės 
(SLA. narių) adresus.

Nors netiesioginai, bet 
me buvo užkliudyta ir tie 
resai.

Iš didumos Pild. Tarybos 
narių jų šeiminėse kalbose, ir 
iš pastovių komisijų lupų, bu
vo griežtų pasmerkimų “seno
sios gvardijos” opozicijos. Pa
tį žiauriausi pasmerkimą savo 
referate seimo pradžioje pada
rė Tėvynės “cenzorius” Gri
gaitis: jis išbėrė kaip žirnius 
į šeimą pačius žiauriausius žo
džius kokius tik jis galėjo sa
vo žodyne sugrabalioti, panei
gimui tų kurie varė praeituose 
P'ild. Tarybos 
tani ją už savo 
rėmė . senosios 
Grigaitis, taip 
“priešus”, 
ir brolybės
“sutikimo” ateityje, 
p'er žandus savo ‘ 
ragino juos seime ir kuopose 
tylėti ir “užmiršti” jo išlietą 
pagiežą, tolei kolei karas tę
sis....

Bambizas Valatka; Grigaičio 
ir Bagoičaus gerklė, taip pat 
savo raporte davė “vėjo” opo
zicijai ir net siūlė seimui pa
rūpinti kokią “pabaudą” tiems 
“revoliucijonieriams” kurie at
sisako balsuoti už senuosius 
ponus....
x Bet patys ne su švariom ran

kom seime pasirodė. Štai, Vi- 
taitį, kuris varė iš centro raš
tinės propagandą nž senuosius 
ponus, paskyrė sęimo sekreto
rium su atlyginimu po $10 die
nai. Ciciliką J. Stilsoną, Nauj. 
Gadynės redaktorių, kuris irgi 
“vogtais” SLA. adresais siun
tinėjo savo laikraštį agituoda
mas už senuosius ponus, taipgi 
apdovanojo — paskyrė seimo 
antruoju sekretorium, irgi su 
po $10T į ■dieną. ...

Atitinkama proga ta kome
dija arba nešvarus darbas bu
vo seimui patėmyta, tiesiog 
pirštu parodyta, ir seimo dele
gatai j Jai gausiai plojo.

Seniau užtekdavo vieno sek-

rašančiam narini. - vrauicinis u
" Visa Pild. Taryba taip buvo leduonp 60 
nusistačius kovoti, ir nekurie 
jų pakalikai tikėjo kad reikia 
tas pakeitimas seime priimti, 
jog tuo reikalu diskusavo ir 
kalbėjo net pusantros dienos. 40 metų.
Bet rimtesni delegatai to ne- sūnūs ir vieną dukterį ir šiaip 

balsavimams giminių. Prigulėjo Wilkes-Bar
re parapijoje.

Kuomet prie nelaimingo at
vyko coronerius Lietuvis. Ch. 
Leagus, žaliaduonis jau buvo 
miręs, jam buvo nulaužtas 
sprandas. J. J. Nienius.

praleido, atėjus 
atmetė.

Savo argumentuose už šitą 
sumanymą Pild. Taryba įrodi
nėjo kad SLA. stovis yra toks 
“blogas”, “pavojingas”, “kri
tiškas” ir “tamsus”, kad nenu
tarus to sumanymo, gali jau 
ii' kito seimo nereikėti. .. .

Bet ir čia atsiskleidė kita 
pusė: seimo pabaigoje sekreto
rius Vinikas paprašė pakelti 
jam mokestį, ir kai nuo 
pakėlė iki $75 savaitėje, ponas 
sekretorius nesakė 
daug ir kad SLA. 
ko mokėti....

Apskaičiuota kad

AM, OHIO
Smulkios Žinios

Gaškaitę-Brainer ir' 
aplankė garnys, jiems 
dovanų dukterį.

jos 
pa-

K.
vyrą 
liko

Birželio 30, Amilija Sketrie-
apvaikščiojo savo <varduves, 
sveikino jos artimi drau- 
ir jos sūnūs su žmona, ku- 
atvyko čia iš Fall River,

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Birželio 28 čia lankėsi 

čiai iš Clevelande, Jurgis 
miųaitis su žmona ir — 
Jie viešėjo pad Agotą ir Juozą 
Kavaliauskus. Teklė Daminai- 
tienė lankėsi čia pirmu sykiu, 
ir Daytonas jai patiko, taipgi 
labai džiaugiasi < 
Lietuviais su kuriais jai pri
siėjo susipažinti.

Su Daminaičiais sykiu buvo i 
atvažiavę Antanas Mockevi- j 
čius su žmona ir dukrele. Jie 
svečiavosi pas gimines Grince- 
vičius ir Murauskus. Ta pro
ga A. Mockevičius aplankė sa
vo brolio Mateušo K. Mockevi
čiaus kapą. Liepos 4 sukako 
6 metai kaip Mateusas K. Moc
kevičius palaidotas Memorial 
Park kapinėse. (

Liepos 4 lankėsi čia Jonas 
Tulauskas su žmona, 
dviem sunais ir marčia, 
viešėjo pas Antaną Aržuolaitį ■ 
ir kitus. T’

sve-
Da- !

JANUŠKA Juozas* 53 m., mi
rė Liepos 
Subačiaus 
Vepu kp. 
no virš 30

LUKAS (Lukoševičienė) Ona, 
mirė Birželio 26, Coverdale, 
Pa.

BOžIENe Jieva, 57 m., mirė 
Gegužės 23, Minersville, Pa.
— Marijampolės ap., Liudvi
navo par.

NAUSĖDA Antanas, pusam
žis, mirė Birž. 22, Chicagoj.
— Pa jūrės par., Vališkių k. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

PODBIELSKIS Vincas, 53 m., 
mirė Birž. 10, Brooklyn, N. 
Y. — Vilkaviškio ap., Viš
tyčio par.

GALINIENĖ Juze, 67 m., mi
rė Birž. 22, Rockland, Mass.

MARTUSEVIČIUS Adomas, 
mirė Birželio 8, So. Boston, 
Mass.

MIKALAUSKAS Jonas, 59 m., 
mirė Birž. 21, Rockford, Ill.
— Utenos ap., Tauragnų p.

ČIŽAUSKAS Jurgis, mirė Bir
želio m., Pittsburgh, Pa.

JANULEVIČIUS Antanas, mi
rė Birž. 20,' Homestead, Pa.

27 m., mirė 
Birž. 4, Worcester, Mass.

BUKAUSKAS Antanas, mirė 
Birė. 20, Chicagoj. — Ame
rikoje išgyveno 37 metus.

r dukrele. ŽIDONIS Kazys,

čionaitiniais KASČIUKIENĖ Barbora (Ur-
baite), pusamžė, mirė Birž. 
H), Chicagoje. — Raseinių 
ap. Amerikoj išgyveno 29

t 1
BIRGIOLAS Vincas, 60 m., mi- i 

rė Geg. 30, Pittsburgh, Pa.
— Raseinių ap., Skirsnemu
nės par., Naujokų, k.

KVEDERAS Jurgis, 50 metu, 
mirė Birž. mėn., Pittsburgh, 
Pa. — Šilalės par.

ANDRIUŠKEVIČIENĖ Anas
tazija, 74 m., mirė Birž. 24, 
St. Charles, III. — Šeduvos 
par. Amerikoj išgyveno 40 
metų.

LAURINAVIČIUS Juozas, pus
amžis, mirė Birž. 25, Chica- 
goj. — Užvenčio par. Ame
rikoj išgyveno 40 metų.

BENEŠUNAS Bernardas, 52 
m., mirė Birž. 24, Chicagoj.
— Panevėžio ap., Smilgių p. 
Amerikoj išgiyveno 33 m.

ŽUKAUSKIS Jonas, pusamžis, 
mirė Birželio 23, Scottville, 
Mich. — Tauragės ap., Gir
diškės p., Lingės k. Ameri
koj išgyveno 32 metus.

AMBRAZAS Tarnas, 57 metų, 
mirė Geg. 7, Brimfield, 0. 
Paėjo iš Vilnijos.

KUČAUŠKAS K., mirė Birže-' 
lio m., Baltimore, Md.

RAULINAITYTĖ A., mirė Bir
želio m., "Baltimore, Md.

GRIČIUNIENĖ Elena, mirė 
Biržejio m., Baltimore, Md.

STAGNIUNIENĖ Marė, mirė 
Birž. m., Mahanoy City, Pa.

KASPARAVIČIENĖ Magdale
na, mirė Birž. m., Mahanoy 
City, Pa.

PŪKINAS S., 
Birželio m., 
— Viduklės

i ([ERIKOS Lietm« ™o« 
A mtrijotiB We sn*"’

fliimi sau politiku^: lai j 
™ta,lmose [ieško sau as

Lrl»i*sm?ospastan8os.di 
lell|a MsUenkiMi?’ Tikrasis 
H® ratas ir gausingai m 
ri myli savo Tėvynę Lietuvą, sup 
laimes ir nori vėl matyti ją ats 
klausomą! . ...

Dirvos skaitytojai jau turėjo 
eitame numeryje tilpusią Lieti 
Deklaraciją, priimtą Pittsburgh, 
me Birželio 28 (L Ji tilpo šiame 
“AMERIKOS LIETUVIAI, SU!

Šiame Dirvos numerį 2-ii 
giau žinių apie tą suvažiavimą, 
Sąjungos ir Lithuanian Nation

Lietuvi? tautinės srovės asmenį 
Prijautimas LYS. darbui _ 

pabijotu prisiuntimu suvažiayr 
organizacijos darbo pastūmėjų 
šias organizacijas - LYS. ir 
turi jau viii $6.000 aukų Liet 
vos nuo karo nukentėjusių an 
dės su šiais fondais kiti mažę 
steigę fondai, kai jų veikėjai f 
dirbti vieną didelį darbą - mi 
bai - tie darbai kurių laikas 
reikalauja!

AMERIKOS LIETUVIAI, 
kos valdžia nekliudo mums d 
nors pati Amerika kariauja, 

| ir pavergtoms tautoms rūpinti 
niu šelpimu. Mes visi prie 
prisidedame ir prisidėsim vis 

į Prie Lietuvos reikalų prisidėt 
darbas už Lietuvos Neprikli 
dirbamas lengvai ir sklandai

62 metų, mirė 
Pittsburgh, Pa. 
par.metus,

ADOMAITIENĖ Petronė pus
amžė, mirė Birž. 20, Chica
goj. — Panevėžio ap., Sena
miesčio par.

GURA Jonas, pusamžis, mirė 
Birž. 20, Chicago,]’. —■ Rokiš
kio ap., Skapiškio p., Biliū
nų k. Amerikoj išgyveno 35 
metus.

MOCKUS Juozas, pusamžis, 
mirė Birž. 18, Chicagoj. — 
šakių ap., Gelgaudiškio par., 

Amerikoj iš
gyveno 45 metus.

Kadangi Tulauskai bartnIKAS Juozas, mirė 8 
yra 4ia gyvenę ir buvę veik- Biržeiio> New Britain, Conn, 

darbuose, GRYBAS Pranas, mirė Birže
lio mėn., Waterbury, Conn.

Juže,
J ie k Mastaičių k.

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą
Kuomet rengiatės persikelti, 
kitur gyventi, praneškit sa
vo, naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, M& 
paštas nesiūs jums Dirvos i 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą 
Adresuoki!

Dirva Cleveland, O. >,

vietą gyventi. — 
mums trumpai:

IZOMUNISiy veikla ir jų 
' -A yra sekiojairj ir tėmijami 

wtai oasiskvJiino sav^sprauf 
kmerikai stoyis į karą 

H pirmiau visomis pastangų 
ta ją ardyti.

Mums, kaip ir valdžiai,; 
visas rūpestis yra išgelbėti t 
mo.. Komunistai Amerikoje

i fflui, bet Rusijos gelbėjimui
_ To neužtenka. Komunis 

t dojasi visomis progomis ir g 
padidinti savo kenksmingą ai 
pasibaigus. Jų tikslas buvo

I kapitalistinę sistemą ii* įves' 
| kailis išliks sveikas po šio ka 
: nebūty progos įsteigti demol 

komunistai visame pasaulyje 
; betvarkei ir suirutėms visose 
į je, sukelti. x 
' nr Antikos Lietuviai visa 
f bolseyikėliy gąsdinimų, fašis 
į Sj? Prieš kitas n 
Į Valdžia juos žino ir nežiūriu 
į ai ne mus bet pačius komi 

‘Rinėja.

lųs Lietuviškuose
tai buvo malonu juos susitik- ]io mėn, Waterbury, Conn, 
ti, nors retkarčiais atsilankan- buKANTIS Pranas, mirė Bir-

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury. Conn.

Povilas
yra

čiūs.
Birželio 28 įvyko

Juozapo našlaičių 
įstaigos; publikos 

30,000. Tai buvo 
piknikas.

želio 14, Hanover, Pa. 
piknikas NAKVAS Juozas, mirė 
globoji- 13, Miners Mills, Pa. 
atsilan- KAVALIAUSKAS Leonas, mi- 
rekordi-

Birž.

ka-SPAUDOS žiniomis, Vilniu
je nubausta 782 žmonės, kurie 

1 suvartoję daugiau elektros ne- 
$48 -Pems buvo leista. Ir atei- 

x tokius elektros “aikvoto- 
Vokiečių teismai griežtai

tyje 
jus” 

neturės iš baus'
i '.Š 

pravedus stybinė spirito
senųjų narių liudymu pakeiti- surinkus 620,000 senų degtinės 
mą, centre butų atsiradę apie borkų. žmonės bonkas nešė į 
$250,000 palaidu pinigų, kurioj4’varyklą, nes už 10 tuščių bon- 
atitektų į Lėšų Fondą, gal but kų buvo duodama ketvirtdalis 

litro degtinės. *

kad per

VILNIAUS rašo kad val- 
varykla iškiol

“kelionėms ir sugaištims”.
SLA. narių mirtingumas yra 

aukštas, tiesa, bet del ko: ar 
ne del politikavimų? Jaunimo 
klausimas Susivienijime nebu
vo suprastas kaip reikia ir ka
da reikia. Jaunų narių prira
šymas per daug metų neturėjo 
dėmesio. Senieji sau politika
vo, už SLA. valdymą varžėsi 
ir jaunimą stūmė nuo savęs, 
paneigdami kiekvieną gabesnį 
jaunuolį kuriam tik buvo pro
ga Susivienijime pasireikšti-

VALDYBOS UŽTVIRTINI
MAS

Seimo pabaigoje, centro val
dybos užtvirtinimas vėl nepa
vyko pravesti taip kaip senie
ji ponai norėjo. Jų mintis bu
vo užtvirtinimo klausimą pa
leisti į delegatus palaidai, ran
kų pakėlimu, load išrodytų jog 
užtvirtinta vienbalsiai. Betgi 

balsavimas pravesta slap- 
ir už užtvirtinimą • pasirei- 
77 ’delegatai, prieš — 50. 
parodo kad centro ponai

nė 
Ją 
gai 
rie
Mass.

Kariuomenėn išėjo 
Lekerauskas. 1 Jo motina 
Dirvos skaitytoja.

Taip pat tapo pašauktas 
riuomenėn S. fLeporis.

Veronika, Rudienė Liepos 10 
apvaikščioja savo varduves.

Dirvos piknikan labai norė
jo važiuoti daug Akroniečių, 
nes pasitaikė dvi dienos šven
tos. Betgi negalėjo iš darbo 
išlikti ir prisiėjo susilaikyti 
nuo važiavimo, nes dirbtuvės 
čia dirba visas 7 dienas savai
tėje ir darbininkai negali išei
ti iš darbo. Dirvos piknikai 
Akroniečiams labai patinka.

♦ ' Kalnas.

ŠV-. 
mb 
kė 
nis

Liepos 4, Dayton Daily News 
iniciatyva, Island Parke buvo 
surengtas koncertas pagarsė
jusiam radio ir filmų artistui 
Kay Kyser ir jo orkestrui. 
Publikos dalyvavo 20,000. Pu
blika šiam artistui sukėlė di
deles ovacijas. Pats artistas 
pasakė gerą kalbą, ragindamas1 
visus Amerikos piliečius prisi- 
dėti laimėjimui karo prieš už-1 
puolikus šios musų kulturin-1 
gos šalies, Amerikos. Jo kalbą 
publika nuoširdžiai įvertino ir j 
ten pat koncerto aikštėje pir
ko bonus ir štampas, kiti pa
sižadėjo pirkti vėliau.

Birželio 30 mirė Dr.. W. C.. 
Breidenbach, 48 m. amžiaus. 
Jis buvo plačioje apielinkėje 
žinomas džiovos ligų specialis
tas. Visuomenei yra didelis 
nuostolis netekus tokio profe
sionalo. . D. Rep.

re Birž. mėn., Wilkes-Barre, 
Pa.

ZUMAS Alekas, mirė Geg. 20, 
Mt. Carmel, Pa.

BUTKUS Juozas, mirė Birže
lio m., Duquesne, Pa.

RUTKAUSKAS Karolis, mirė
Birželio m., Bridgeville, Pa.

ANIULIS Pranas, mirė Birže
lio 7, Baltimore, Md.

Skaitykit ir Garsinkites

NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina metams 50c.
' Lietuvių Naujienos

332 N. 6th Street
Philadelphia, Pa. (36)

Nikodemas A= Wilk&lls i
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJAS
o ė

= 6522 Superior Ave. ’ HEnderson 9292 §
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nėra tokie populiariški kaip jie 
norėjo pasirodyti.

ŠIAULIŲ Tėviškė pranešė: f 
šaukėrfų miestelio, Šiaulių ap.,1! 
turgaus aikštėje naziai pakorė Į 
Rusą Prokopą Kupracenko, ku- j į 
ris savo ūkyje slėpė du pr.be- ❖ 
gusius sovietų belaisvius. Tie t 

i belaisviai Kupracenko namuo- į 
)se nušovė policininką A. Juod- f 

_  . . ... s,- kaži ir partizaną Čepulį.
Į KAUNE mirė atsargos pul- £ 

MfflBwPWW • Vytautas t
. Katelė, kaip laikraščiai prane- X 

Vaizde matosį Edsej Ford, Detroito fabrikantas, ir Jugo- šė.
slavijos karalius Petras, pasivažinėjime karišku “Jeep”, kurie 
išdirbami Fordo River Rouge dirbtuvėje, Detroite, šis vaizdas 
darytas jaunam karaliui vaikinui atsilankius Detrpite.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

DELLA C. JAKIBS
(JAKUBAUSKIENE—Laisnuota Laidottiviu Direktorė)

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

VISOKIA APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.
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i Amerikos darbininkam 
sos industrijos ir viešų 

į ros.nuosavybe, kaip tą pe 
[ 1* agitatoriai? Darbininkai 
| sę šalyse, kur valdžia valdo i 
Į ^krinti dabar, šio karo bė

Jvo įvykių kur, kilus stre 
I s^.° va^ia> paėmė 
I , Jii toje dirbtuvėje panaikii

R, valdžia vykdo tvarką 
į ™ a?titoriams nei rinkti i 
g'. Tuo tarpu, visose priva 
I H^dami sau reikalai 
į . ’ Kovoti, iškovoja daugiai 
; laDdas, ir tt. ir tt.

tou sacharinas gamir. 
I j®?? įtinka virimui v 
Ka<* pašildžius viskas pavir 
i;fl ^AUKŠČIAI 'labai ja 

! U? Snda tik pradei
įtikima temti

I imperija užin 
I E^pio gyvenamo plo 
t rii’šija ketvirt

Š LAIMAS beveik ni 
L J nubaudimas bei 
į
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AMERIKOS LIETUVIAI 
ivins šiame skyriuje talpinama fe

, mi- BIRGIOLAS Vincas, 60 ij J

e. — rė Geg. 30, Pittsburg jB
► ap., — Raseinių ap., Skirsni.
gyve- nės par., Naujokų, k.

KVEDERAS Jurgis, 50 g3
Ona, mirė Birž. mėn., PittsbmJ

ręlale, Pa. — Šilalės par.

Ifll ANDRIUŠKEVIČIENĖ Aiji

mirė tazija, 74 m., mirė Biri 11
j, Pa. St. Charles, III. — JeįJ

iudvi- par. Amerikoj išgyveni f
metų.

asam- LAURINAVIČIUS Juozas, p '

cagoj. amžis, mirė Birž. 25, (į

du k. goj. — ’Užvenčio par. į
metų. rikoj išgyveno 40 meti
3 m., BENEšUNAS Bernardas,
n, N. m., mirė Birž. 24, Chie^

Viš- — Panevėžio ap., Smilgį
Amerikoj išgyveno 33 n i

mi- ŽUKAUSKIS Jonas, puse*
Mass. mirė Birželio 23, Scott
as, Mich. — Tauragės ap. i 1
oston, diškės p., Lingės k.

ko j išgyveno 32 metui
>9 m., 
d, III. 
nų p.
i Bir- 
’a.
j, mi-
I, Pa.

mirė 
ass.

mirė 
Ame- 
tus.

(Ur-
Birz. 

.šeinių 
io 29

AMBRAZAS Tamas, 57« 
mirė Geg. 7, BrimfieU 
Paėjo iš Vilnijos. ,

KUČAUŠKAS K., mirė lį 
lio m., Baltimore, Mi

RAULINAITYTĖ A, nriiėl 
želio m., 'Baltimore, )Ii

GRIČIUNIENĖ Elena, ii 
Biržejio m., Baltimore,

STAGNIUNIEN6 Mare, t
Birž. m., Mahanoy City, 

KASPARAVIČIENĖ Mg
na, mirė Birž. m., M 
City, Pa.

PŪKINAS S.
Birželio m., Pittsburgh, 
— Viduklės

62 mėty,

pus- 
Chica- 
Sena-

par.

mirė
Rokiš-
Biliu-

!DO 35

amžis, 
oj. — 
» par., 
oj iš

lirė 8 
Conn. 
Birže- 
Conn. 
g Bir-

PRANEŠK!!
Savo Antrašo Peni
Kuomet rengiatės peiL , 
kitur gyventi, praneši.® 
vo.nąują antrašą Dirvos ir 
ministracijai, ne paštui, i 
paštas nesiūs jums Dim r 
naują vietą jeigu heprš| 
kėsit. Parašykit mums f 
1c atvirutę prieš persiĖ 
mą į kitą vietą gyventi-

Adresuokit mums trump
Dirva Cleveland, C |

Ą MERIKOS Lietuvių visuomenei — tiems nuoširdiems 
patrijotams kurie širdimi, jausmais, pinigu ir dar

bu atsiliepia į savo Tėvynės šauksmą be jokių rezerva
cijų, — atsiranda daugiau ir daugiau darbo. Lai poli
tikieriai sau politikuoja; lai skymeriai daro visokias 
painiavas, kuriose jieško sau asmeninės naudos; lai pa
gieža apsipylę sėja savo neapikantą — bet jų visų pik
tos ir kenksmingos pastangos duos jiems tik laikiną ir 
menką pasitenkinimą. Tikrasis darbas priklauso . nuo
širdiems vadams ir gausingai musų išeivijos daliai, ku
ri myli savo Tėvynę Lietuvą, supranta jos vargus ir ne
laimes ir nori vėl matyti ją atsteigtą Laisvą ir Nepri
klausomą !

Dirvos skaitytojai jau turėjo progą perskaityti per
eitame numeryje tilpusią Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Deklaraciją, priimtą Pittsburgho metiniame suvažiavi
me Birželio 28 d. Ji tilpo šiame puslapyje, antrašte — 
“AMERIKOS LIETUVIAI, SUKRUSKIM!”

Šiame Dirvos numeryje, 2-me puslapyje, telpa dau
giau žinių apie tą suvažiavimą, apie Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos ir Lithuanian National Relief Fondo valdy
bas, į kurias, kaip matysit, ineina žymiausi Amerikos 
Lietuvių tautinės srovės asmenys.

Prijautimas LVS. darbui parodoma geros širdies 
patrijotų prisiuntimu suvažiavimui aukų arti $140 šios 
organųsacijos darbo pastumėjimui. Tėmykit, per abi 
šias organizacijas — LVS. ir LNRF. — tautinė srovė 
turi jau virš $6,000 aukų Lietuvos vadavimo ir Lietu
vos nuo karo nukentėjusių žmonių šelpimui. Kai susi
dės su šiais fondais kiti mažesni tautinėje srovėje įsi
steigę fondai, kai jų veikėjai stos į vieną bendrą talką 
dirbti vieną didelį darbą — musų bus atlikta dideli dar
bai — tie darbai kurių laikas ir musų Tauta iš musų 
reikalauja!

AMERIKOS LIETUVIAI, SUKRUSKIM! Ameri
kos valdžia nekliudo mums dirbti Lietuvos vadavimui; 
nors pati Amerika kariauja, ji betgi nevaržo mažoms 
ir pavergtoms tautoms rūpintis savo laisve ir savo žmo
nių šelpimu. Mes visi prie Amerikos reikalų rėmimo 
prisidedame ir prisidėsim visada — tai musų pareiga! 
Prie Lietuvos reikalų prisidėkim kiekviena proga — ir 
darbas už Lietuvos Nepriklausomybės atsteigimą bus 
dirbamas lengvai ir sklandžiai!

KAS KĄ RAŠO

Rašo Vyt. Sirvydas.

“Gražus ir Naudingas”?
Vienas musų laikraščių (ku

ris Amerikos demokratinę san
tvarką nori sugriauti ir jos 
vieton sovietinę įkurti) aną die
ną parašė: “ALDLD leidžia 
bertaininį žurnalą šviesa; gra
žus ir naudingas tai žurnalas”.

Pasižiūrėkime į jo ‘“gražu
mą” ir “naudingumą”.

Nr. 1, 1941 metų, to žurna
lo redaktorius, Anthony Bim
ba, skaitytojams pasakoja:

“Musų kraštas (Amerika) 
tempiamas ir įbrukamas į Eu
ropinį karą. Musų krašte pa- 
simota įvesti vieno žmogaus 
diktatūra (suprask, Roosevel- 
to). Paneigiama konstitucija, 
Žmogaus Teisių bilius ir Ne
priklausomybės Pare iškimas. 
Kiekvieno doro žmogaus šven
ta pareiga dabar prabilti. Lai 
išgirsta Rooseveltas: Ameri
kos žmonės karo nenori! Mes 
neduosime 1917 metų istorijai 
pasikartoti.”

Taigi tas “gražus” ir “nau
dingas” žurnalas dirbo sykiu 
su Lindberghais, kun. Cough- 
linais, ir Berlino Goebbelsu 
prieš Rooseveltą, kuris numa
tė gręsiantį Amerikai pavojų 
ir ginklavo šį kraštą kaip ir 
kuo galėjo. Tokių “gražių ir 
naudingų” žurnalų nereikia nei 
Amerikai nei Amerikos Lietu
viams!

donasis Kryžius perti ir Rusus 
nelaisvius Suomijoje.

Jei Rusijos komisarai turė
tų teisingumo jausmą tai, at
sidėkodami leistų Am. Raud. 
Kryžiui ištiesti savo pašalpos 
ranką ir Sibiran ištremtiems, 
ar nuo karo laukų pabėgusiems 
Lietuviams.

Kuomet į Lietuvą priplūdo 
karo pradžioje tūkstančiai at- 
bėgėlių Lenkų, Lietuviai juos 
maloniai priėmė, patys šelpė 
ir leido Am. Raud. Kryžiui šel
pti, nors Lenkų valdžia buvo 
pridarius daug skriaudų Lietu
viams.

Tas parodo kad Lietuviška 
krikščioniška kultūra kelissyk 
aukštesnė negu “socializmo 
mokslinė” Rusų kultūra.

Gražiu Keliu, tik 
Daugiau Ėjikų!

Vienu svarbiausių Amerikos 
Lietuvių uždavinių yra teisin
gai Amerikonų visuomenę in
formuoti Lietuvos ir Pabaltijo 
valstybių klausimu. Ameriko
nai, kurie kalba suteikti laisvę 
savo Porto Rico sričiai, aišku, 
nesutiks su Sovietų Rusijos 
‘strateginiais sumetimais’ rei
kalavimu . Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Rusiją. Tik reikia 
jiems teisingų informacijų.

Labai gražų straipsnį Lietu
vos klausimu parūpino Lietu
vos garbės konsulas Adv. A. O. 
Shallna, Massachusetts teisi
ninkų organui “The Law So
ciety Journal”.

Lietuvos klausimu Ameriko
nų spaudoje jau rašė: Adv. K. 
Jurgėla, P. Gudas, S. Pieža, da
bar prisidėjo Adv. Shallna.

Tos rūšies straipsnių reikia 
daugiau ir gausiau! Tiems 
kurie juos rašo, priklauso vi
suomenės ir musų nelaimingai 
kankinamos tautos padėka!

Birž.

s, mi-
Barre,

g. 20,

Birže-

mirė 
?, Pa. 
Birže-

BIRUTĖS KALNAS VILNOS KALNAI KAS METĄ

TZOMUNISTŲ veikla ir jų vadai Amerikos valdžios 
yra sekiojami ir tėmijami, nežiūrint to kad komu- 

rnistai pasiskubino save^ sprausti į eilę tų “išrinktųjų”, 
kurie Amerikai stojus j karą ėmėsi neva remti Ameri-
ką, pirmiau visomis pastangomis dirbę kenkti ir iš vi
daus ją ardyti.

Mums, kaip ir valdžiai, yra žinoma kad komunistų
visas rūpestis yra išgelbėti tiktai Sovietus nuo suplėšy
mo. - Komunistai Amerikoje dirba ne Amerikos rėmi-

l mui, bet Rusijos gelbėjimui.

J. Žemantaoshl 
“Dirvos” Agentas 

N o t a r a s

130 Congress Avan | 
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Skaitykit ir Garsinkite

LIĖ'TUfiy 
NAUJIENOS

Mėnesinis žurnalas 24PU 
Kaina metams 50c

‘ Lietuvių Naujienoj 
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa.
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mui, bet Rusijos gelbėjimui.
To neužtenka. Komunistai šioje šalyje dabar nau

dojasi visomis progomis ir galimybėmis susistiprinti ir 
padidinti savo kenksmingą akciją, kurią išnaudos karui 
pasibaigus. Jų tikslas buvo ir bus išgriauti šios šalies 
kapitalistinę sistemą ir įvesti sovietus. Jeigu Stalino 
kailis išliks sveikas po šio karo, jeigu Rusijos žmonėms 
nebūtų progos įsteigti demokratinę tvarką savo šalyje, 
komunistai visame pasaulyje kėsinsis kelti savo galvas 
betvarkei ir suirutėms visose šalyse, kartu ir Ameriko
je, sukelti.

Amerikos Lietuviai visai neprivalo klausyti musų 
bolševikėlių gąsdinimų, fašistavimų ir net skundų ko
kius jie drysta prieš kitas musų sroves valdžiai, daryti. 
Valdžia juos žino ir nežiūrint jų skundų, valdžios agen
tai ne mus bet pačius komunistus sekioja ir jų veiklą 
tyrinėja.

tas Au Wilkelis
.aidotuvių Direktorius
ALZAMUOTOJAS

butų Dėkingi...
Raudonasis Kry- 

pa-

Jei Rusai
Amerikos 

žius Sovietų Rusijai jau 
siuntė vaistų ir rūbų už pus
ketvirto milijono dolarių. Pla
nuoja dar dusyk tiek pasiųsti. 
Tai gražus darbas, kuriam ne 
vieną šimtinę Amerikos Lietu
viai suaukojo. Amerikos Rau-

LIETUVOS laikraščiai rašo 
kad Estijoje, Baltijos uoste 
(Baltiški) esą susekta 21 Lie
tuvis. Greičiausia tai bus Lie
tuviai tremtiniai, patekę Esti
jon iš Karelijos ar kitų vietų. 
Savitarpinė Pagalba pasiuntė 
vieną savo tarnautoją juos 
parvežti j Lietuvą.

Australija užima pirmą vietą pasau
lyje vilnos gamyboje. Jos avys patiekia 
vilnos daugiau' negu kurios kitos šalies, 
ir vilnos rūšis yra geriausia.

Visame pasaulyje kur tik auginama 
avys, per metus vilnos gaunama apie du 
milijonu tonų. Iš to kiekio Australija pa
tiekia virš vieną ketvirtdalį. Kadangi vil
na yra lengva tai nukirpta ji sudaro kal
nus, tiek daug jos pasidaro iš dviejų mili
jonų tonų.

Nors geografijose Australija minima 
kaip karšta tyrų šalis, tačiau ten yra di
deli plotai tinkami avių ganykloms. Vie
nas trečdalis Australijos gauna pakanka
mai lietaus per metą. Kitas trečdalis lie
taus gauna kiek mažiau, o likusis trečdalis 
yra visai sausas.

Laikas nuo laiko Australiją užklumpa 
didelės sausros. Viena tokių buvo 1902- 
1903 metais. Lietaus visur visai nebuvo, 
žolė išdžiuvo, išdegė, nebuvo nei gana van
dens gėrimui. Apie metų bėgyje nudvėsė 
ten arti 1,500,000 galvijų ir 15 milijonų 
avių. Tas daugelį ūkininkų visai suban- 
krutino. Kiti išsikėlė į kitas šalis. Bet 
Australijos valdžia pradėjo rūpintis pa
tiekimu vandens, išstatant tvenkinius ir 
šiądien iš jų gauna vandenį net tos vie
tos kurios buvo sausos.

Amerikos karo didvyris, Generolas 
MacArthur, pastaru laiku apsibuvo Aūk- 
tralijoj, iš kur vadovauja karą prieš Japo
nus Azijos vandenuose.

Kitas žmogus tokia pat pavarde už
ima žymią vietą Australijos istorijoje: jis 
buvo Kapitonas John Macarthur, kuris ra
šė savo pavardę su mažaja “a”. Jis gy
veno Australijoje 150 metų atgal ir buvo 
pirmutinis užvei«ę^ Australijoje tas gau
ruotas avis vadinamas 'Mėnhbt Eietuviš- 
kai tas avis vadina “marinosais”.

V7 ARGU rasime kitą vietą taip musų 
* tautos mylimą kaip Birutės kalnas.

Jau senų senovėje žaliuojančių pušų 
paunksmyje susirinkdavo čia Lietuviai 
garbinti prigimties galybių.. Čia jie guos
davosi dievams, rūsčioms dienoms užėjus j 
čia melsdavosi kad užderėtų javai; čia į 
kovą eidami, melsdavo dievų palaiminimo 
savo ginklams. Jų maldoms pritardavo 
banguojanti Baltijos jurą, nerami ir ne
nuilstanti, kaip žmogaus širdis. Vaidilu
čių giesmės plaukė, susiliedamos išvien su 
pušyno gaudesiu. Dangun kylą nuo au
kuro durnai traukė mintis žengti už pa
prasto matomojo pasaulio.

Ilgainiui, senovės aukurams, užgesus, 
vaidilučių giesmėms nutilus, atranda vėl 
žmonės tėvų mylėtą kampelį. Gyslotom, 
nuo darbo sukietėjusiom rankom rita jie 
ant pat kalno viršaus akmenis, rąstus, ne
ša plytas ir stato namus Tam kurs pasi
gailėjo šio pasaulio mažųjų, savo įsaky
mais sulygino .visus ir visus lygiai pami
lo.

Praslinko daug amžių nuo tos didžio
sios meilės apsireiškimo. Nesukaitomus 
kartus žydėjo čionai žolynai. Vėtralaužų 
vietoje dygo ir augo nauji medžiai, ir 
tiems supuvus, augo dar kiti---- Bet ir
šiądien pušyse vėjas liūdnai tebegaudžia, 
ir jura vis neramiai tebebanguoja, ir varg
dienių ašaros tebesimaišo su jų prakaitu, 
ir žmonių krūtinėse teberusi su senovės 
aukurų liepsna lygus vargai.

Ten kur plunksnotos pušų viršūnės 
kartu su aptiesusiomis kalną samanomis 
ir žolynais, tarytum tirpsta juros ir dan
gaus žydrumoje — ten ne tik mažųjų šir
dys tebejieško nuraminimo, ten ir šio pa
saulio didieji meldžiasi ir gerėjasi tos mu
sų padangės rimtąją grožybe. Jie sujudi
no šimtus rankų ir pasistatydino pakalnė
je namus daug puikesnius už tuos kurie 
puošia kalno viršūnę.

Tos pačios vargdienių rankos del kas
dieninio duonos kąsnio skina pušyną ir 
tveria dygią tvorą, kuri „pusę kalno, tos 
musų tėvų šventosios vietos, turės atrėžti 
prie didžturčių sodybos.

Atsiskyręs ta neprieinama tvora nuo 
paprastųjų šio pasaulio vaikų, žiuri .val
dovas pro puikius rūmo langus į minią 
tarnaujančių jam darbininkų, per ištisą 
dieną susilenkusių, pilstančių žemes vien 
jo sodybai pagražinti....

Pušys gaudžia. Juros banguoja. Vė
jas purena kranto smiltį. Baltosios žu
vėdros skriedamos pamirko sparnų gale
lius melsvose bangose.... Toli, toli auš
ta saulė, nešanti lygybę visiems, ardanti 
dygiąsias tvoras.... neišmanymo tver
tas. Bite.

(Nuo Redakcijos: Bitė, viena iš se
nesniųjų Lietuvių rašytojų, kalba apie Bi
rutes kalno kaimynystėje grafo Tiškevi
čiaus rengiamą parką, tais laikais kada 
jis' Palangoje įsikūrė ir užėmęs dalį kal
no riboms priklausančios žemės, apsitvė
rė savo rumus. Tie rūmai ir dabar ten 
tebestovi, tik laisvos Lietuvos valdžia tą 
parką buvo padarius visuomeniniu parku, 
ir kas tik lankė Birutos kalną galėjo 
sivaikščioti ir tame parke.)

•MOTERŲ rubai už apie 20 metų, 
kaip skelbia vienas madų žinovas, susidės 
daugiausia iš padarinių iš anglies, oro, 
vandens, druskos, ir smėlio, taipgi žymią 
vietą užims stiklo šilkas.

•MAŠINŲ šioje šalyje 1941 metais 
išdirbta už 11 bilijonų dolarių, arba apie 
4 bilijonų dolarių daugiau negu 1929 me
tais, kada buvo pasiekta aukščiausias re
kordas.

•AMERIKOJE kasmet padaroma po 
virš 75 milijonus grossų (gross skaitosi 12 ' 
tuzinų) špilkų kurias moterys vartoja na
muose. Prie to dar reikia pridėti 24 mi
lijonus grossų plaukams špilkų ir 8 mili
jonus grossų saugiųjų susegamų spalkų.PAUKŠTELEI

(M. Dagilėlio eilės)
O kur? o kur, graži paukštele?
Kuri vilioj tave šalelė?
Delko tu išs'kėtei sparnus?
Kodėl apleidi jau mumus?
Ko čiulbi liūdnąją giesmelę?
Ar tau užginti kas čia gali 
Giedot ir garbint Visagalį?
Gal nebemyli Lietuvos 
Miškelio — tėviškės tavos? 
Kam tu palieki musų šalį?
Gal kviečia draugės svetimosios? 
Žiedai šalelės šiltesniosios
Vilioj? Nebtinka tau miškai, 
Žalioji pieva ir laukai
Tėvynės musų mylimosios?....
Paukštele Lietuvos margoji, 

. Tėvynės plotus tu daboji !
Sulauksime šiltų dienų, 
Skambės miškai vėl nuo dainų — 
Mums vėl giedosi, kaip giedojai!

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

• KAINA TIK 25c.
Reikalaukit “Dirvoje”

z K R Amerikos darbininkams sveika yra norėti kad vi- 
11 sos industrijos ir viešų reikmenų įmonės taptų val
džios nuosavybe, kaip tą per daug metų skelbia kairie
ji agitatoriai? Darbininkai turėtų žinoti kaip yra kito
se šalyse, kur valdžia valdo reikmenų įmones, ir gali per
sitikrinti dabar, šio karo bėgiu, čia pat Amerikoje: Štai 
buvo įvykių kur, kilus streikui karo reikmenų dirbtu
vėse, įsikišo valdžia, paėmė dirbtuvę į savo rankas — ir 
tuoj toje dirbtuvėje panaikinta streikas, uždrausta strei- 

I* kuoti, valdžia vykdo tvarką, ir neleidžia kištis nei uni
jų agitatoriams nei rinkti unijines, mokestis.
• Tuo tarpu, visose privatinėse industrijose, darbinin
kai negaudami sau reikalaujamų sąlygų, gali streikuo
ti, kovoti, iškovoja daugiau mokesties, trumpesnės va
landas, ir tt. ir tt.

f
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C. JAKUOS 
-Laisnuota Laidottivių Direktorė) 

)AI LIGONIAMS PERVEŽTI. •SACHARINAS gaminamas iš anglies smalos. Joui leidai . •SACHARINAS, gaminamas, is anglies smalos J o
saldumas netinka virimui vaisių ir uogų piezervų, dėlto

N FUNERAL HOME
! EMicott 1®

. APDRAUDA
suteikti visiems pilnas musiĮF 

praktiškus patarimus reikale viso- 
rance) visai dykai. Todėl P^ 
iagesius (fare-monus).
’astovi Lietuviška Rėfil Estate 
[raudos Agentūra.

| kad pašildžius viskas pavirsta į kartumą.
•PAUKŠČIAI labai jautrus šviesos pasikeitimams. 

Jie atbunda kaip tik pradeda brėkšti ir sutupia į lizdus 
kaip tik ima temti.

•BRITŲ imperija užima apie ketvirta dalį viso že
mės paviršio gyvenamo ploto. Tos imperijos gyventojų 
skaičius irgi viršija ketvirtą dalį viso žemės gyventojų 
skaičiaus.

•VOGIMAS beveik nėra žinomas tarp Eskimosų, 
ir jų tarpe nubaudimas bent kokio vagies skaitomas la- 1 • i n v • • • j ~ n -Jn n n n __ _

PETRO VAtčIUNO EILĖS
Nespėja nuvargusi saulė liepsninė 
Nueiti ilsėtis po darbo sunkaus. 
Nušvinta ugningai erdvė begalinę, 
Tik blikčioja žvaigždės iš veido dangaus....
Vai daug jų yra ten, pasaulio aukštybėj, 
Ir visos jos mylis ir žaidžia linksmai;
Ir slenka joms amžiai ramioj sau linksmybėj, 
Netemdo jų miglos, nespaudžia skausmai....
Ko liūdi svajoji, širdie tu jautrioji, 
Kai žvaigždės masina tave spinduliais?
Gal tavo jos sielą į erdves vilioja —

pa-

MANO MINTYS
Kas gali būti tokiu menkučiu kuris 

viešai galėtų pajuokti musų tautos visuo
tinai mylimą dainą, “Eina Garsas nuo Ru- 
bežiaus .... Ši daina jaukiai skambėjo 
Lietuvos kaimuose, lankose ir bendrai bu
vo Lietuvio mylima daina. O kiek ji daug 
mums primena — tuos laikus kai Lietuvis 
gyvastį guldį už savo tėvų ir savo laisvę 
kovose su nuožmiais priešais. Liūdna ir 
net gėda matyti ją pajuoktą ir iškraipy
tą Garse. Toks “poetas” but geriau jei 
nebūtų gimęs.

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje”

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

Cleveland
i***'**!***'’ *•********♦**♦**♦**♦* ****4

HEnderson 6$
minėj an t jo vardų Tu nori skrajoti padangių keliais?

Lietuvos motinos davė mums gyvybę, 
įkurdamos joje negęstančią tautinę meilę 
ir pasišventimo ugelė podraug įsakyda- 
mos ją daboti ir kurstyti gyvenimo laiko
tarpiu — jam pasibaigus palikti tai atei
nančioms kartoms. Amžiną Atilsį jums, 
musu Tautos gimdytojos!

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
1820 Superior Avenue Cleveland, Ohia



per tvora
PASIŽVALGIUS Pažinkit LVS. ir LNRF. ir Stokime i Dideli Darba

Suimti Sabotažnikai

Visi į Talką! Iš Musų Susidarys Pagalba Lietuvai ir Akcija už Lietuvos Nepriklausomybes At- 
steigimą. — Suvažiavimui Prisiųsta $139 Aukų Veikimui Plėsti. — LVS. ir LNRF. Iždininku 
Išrinktas Vienas ir Tas Pats Asmuo — Juozas J. Bachunas. Fondai Turi Virš $6,000.00.
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RAD komunistai ir jų Brow- 
deriai turi kelias pavardes tai 
ir tavorščįus Molotovsky atke
liavęs pas Amerikos kapitalis
tus prašyt duonos ir druskos, 
pasivadino Maikiu Brown, kad 
Lietuviai neišluptų jam kailį 
,už Lietuvos “išgelbėjimą”. Jis 
norėjo važiuot į Čikagą kad 
prie Maxwellstrydio pasivai- 
šint žirniais ir kopūstais, bet 
pabijojo kad Grigaitis jį'nesu
kritikuotų, tai nevažiavo, ir 
gryžo į svojumatušką.

WORCESTERIO Bitė 
koja kad Grigaitis valgo 
lės kūną.... Ir sakykit ką tie 
žmonės nevalgo! Fortūnatas 

gyrėsi kad Bostone jis 
kokį ten Žydišką “ku- 
o dabar, mat, Pijušas 

nešvariausi gyvulį, kiau-

pasa- 
kiau-

sykį 
valgė 
gelį”, 
valgo
lę, kurios Žydai ištolo bijo ir 
pamatę rėkia: “Ajukš tu, kau- 
lis!”

PROFESORIUS Svolačevsky 
išrado kaip lengviausia išnai
kint kapitalistus. Jo teorija, 
reikia iš kapitalistų viską at
imti, o ko atimt ^negalima tai 
išprašyt, išviliot, ir kaip tie 
pieko netekę liks nuogi ir ba
si, tada reikia juos užleist utė
lėmis.
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TėVYNęS Bajoras savo., su- 
prym bosą Bagočių vadina 
“broliu”. Ale tame-turbut yra 
kokia šelmystė, ba kad vieno 
motina buvo .Dzūkė, o kito 
žemaitė, tai koki jiedu broliai 
gali but? Už tokį neapgalvo
tą drąsumą Bagočius turėtų 
Bajorą patraukt į teismą, ba 
tai Susivienijimui labai kenkia.

KAIP tik draugą Browderį 
patiko neląįmė ir jis jau nega
lės kandidatuot į prezidentus, 
o Bridžiui atsirado
plaukt atgal į Australiją, 
komunistų kinkos pradėjo 
bet. Iš vašumatuškos jie 
kiasi muilo, Mažukna ėmė
tjs nesąs komunistas, Bacevi
čius irgi raudonumo kratosi. 
O Molotovskis Amerikon at- 
prunkštęs net Maikiu Brown 
pasivadino.

reikalas 
visų 
dre- 
šau- 
gir-

ir Lithuanian National 
Fondo valdybų ir ne- 

narių metinis suvažiavi- 
Jei kas iki šiol visuome- 
kolonijų veikėjams nebu-

Birž. 28 d., Pittsburghe at
sibuvo Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos 
Relief 
'kurių 
mas. 
nei ir
vo aišku apie tas dvi organi
zacijas, nuo dabar pilniausia 
paaiškės ir visi turės progą 
stoti į didelį, būtinai reikalin
gą darbą.

Suvažiavime paaiškėjo kad 
per abi tas organizacijas tau
tinė srovė dabar turi gatavų 
pinigų savo veikimui 
virš $6,100.00,

Ir vienos ir kitos tų 
rais pavadinimais fondų 
jai ir aukotojai yra tie
ir tie abu fondai yra savu 
liu reikalingi ir svarbus.

J. Ambraziejus, Brooklyn
P. W. Birštonas, Shenandoah 
B. F. Simons-Simokaitis, 

Worcester, Mass.
Sąjungos valdybos narių tar- 

pan bus prikviečiama ir pride
dama daugiau musų tautinės 
visuomenės veikėjų kurie tik 
sutikę prisidėti.

Sąjungos centras bus 
land, Ohio, kur gyvena 
ninkas ir sekretorius.

viena su kita.
duoklės ir per 

bei iš visuome- 
aukos šelpimo

varyti

paski- 
veikė- 
patys 

ke-

LIETUVAI' VADUOTI 
SĄJUNGA ‘ ,

buvo įsteigta Birželio 
1941 m., Tabor Farm, 
Mich. Jos darbo pra-

plačiau

narius
Lietu-

Cleve- 
pirmi-

LNRF. TIKSLAI IR CENTRO 
VALDYBA

Abiejų įstaigų valdybos rei
kaluose tarsis

LVS. narių 
LVS. skyrius 
nės gaunamos
reikalams iždininko bus laiko
mos banke paskirose sąskaito
se ir naudojamos tik tiems rei
kalams kuriems jos skirtos.

SVEIKINIMAI
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ŽMOGUS, sakoma, labai tin
gi galvoti. Geras pavyzdis tai 
Stalino Viedomoscių redakto
riai: pasiskaitę kituose Lietu
vių laikraščiuose teisingą bet 
jų skoniui nemalonią žinią, pa
vadina ją “nazių propaganda” 
ir — atliktas kriukis. Nei gal
voti, nei pasvarstyti, nei išva
dų pasidaryti nereikia!

BIJODAMI ginklo į rankas 
paimti (nes vienas buvo perei
to karo slekerjs, o kitas rau
donosios armijos dezertyras), 
Viedomoscių redaktoriai,' vis
gi, pasiryžo kariauti — liežu
viais, ir paskelbė mirtiną “ko
vą” visai Lietuvių spauda, pra
vardžiuodama ją “Hitlerine”.

.Taigi, jei kiaulė ragus tu
rėtų!

PEREITĄ metą, Birželio mė
nesį, Amerikos sekretorius p. 
Hull įspėjo Staliną kad Hitle
ris puls Rusiją. Stalinas, per 
savo organą Pravdą atsiliepė: 
“Senas kapitalistas bando Ru
siją su Vokietija sukiršinti”.

O dabar Stalinas pas tą “se
ną kapitalistą”, ant kelių pri
klaupęs, maldauja tankų, lėk
tuvų, maisto. Gerai Lietuviai 
sako 
reiks 'atsigert?

LVS.
7.-8 d„ 
Sodus, 
džiai buvo sudėta ten pat su
važiavime arti $2500.

Dabar LVS. fonde yra pini
gų apie $3,240.00.

LVS. veikimo tikslai 
nustatyta tokie:

1. Rinkti į L. V. S. 
rėmėjus, kuriems rupi
vos atvadavimas. Jų mėnesinės 
ar metinės duoklės eis sekan
čiam darbui:

a. Kovai su kenksmingais 
gaivalais musų pačių tarpe, 
kad Lietuviai nebūtų svetimų 
priešų klaidinami ir viliojami 
pasivergti Rusams, Lenkams, 
Vokiečiams ar kitiems kurie 
siekia Lietuvą pražudyti.

b. Kovai prieš Lenkų ir ki
tų svetimų priešų propagandą 
Amerikos ir kitoje spaudoje, 
curie vėl smarkiai dirba kenk
dami ir trukdydami Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigimui.

c. Leidimui Anglų ir kito
kiomis kalbomis (jei butų rei
kalinga) literatūros, straips
nių, biuletenių ir knygų, nu
šviečiančių Lietuvos klausimą 
ir musų tautos interesus.

2. Aukos siunčiamos Lietu- 
vos žmonių šelpimui gautos L. 
V. Sąjungoje, bus perduotos į 
L. N. R. Fondą, kuris veikia 
išvien su L- V. Sąjunga.

3. Aukas LVS. priims visa
da ir iš visur: iš kolonijų pa
vienių asmenų, veikėjų, biznie
rių, draugijų, kuopų, klubų ir 
tt.

4. LVS. veiks rytinėse ir 
vakarinėse valstijose, jei sky
riai Pageidaus, savisįoviai, bet 
viskas eis į vieną centrą ir į 
LVS. iždą.

5. Steigsis LVS. skyriai kur 
jų dar nėra, ir jie rinks na
rius LVS. darbui, ir aukoto
jus Lietuvos žmonių nu,o karo 
nukentėjusių šelpimai.

LVS. NAUJA VALDYBA

Kada Chicagoje buvo įsteig
ta Lithuanian National Relief 
Fund, kurio Garbės Pirmininku 
yra Lietuvos Prezidentas An
tanas Smetona ir Garbės Ko
mitete yra tokie žymus asme
nys kaip Wendell L. Willkie, 
Gen. Charles G. Dawes, Char
les S. Dewey, Illinois Guberna
torius Green, Lietuvos Konsu
las Kanadoje Pulk. G. L. P. 
Grant-Suttie ir eilė kitų, — šis 
fondas pavadinta Angliškai ir 
jo tikslas buvo gauti nuo karo 
nukentėjusių Lietuvos žmonių 
šelpimui aukų ir iš Amerikos 
visuomenės.

Nekurie jau yra davę ir au
kų. Tačiau kai Amerika stojo 
į karą, Amerikiečiai priversti 
buvo rūpintis daugiau savo ša
lies reikalais.

LNRF. yra registruotas Sta
te Departmente Washingtone, 
turintis teisę rinkti šelpimui 
nuo karo nukentėjusių Lietu
vos žmonių aukas.

Šiam fondui yra 
aukų kelios Lietuvių 
ir veikėjai ir aukos 
karnos toliau.

Kurie nepritaria LVS. 
kimui bet nori pagelbėti 
karo nukentėjusiems, tie 
šomi aukoti Lithuanian Natio
nal Relief (Lietuvių Tauti
niam šelpimo) Fondui.

Šis fondas savo šelpimo dar
bo ribose turi šelpimą pačios 
Lietuvos žmonių, išblaškytų po 
Rusiją Lietuvių, ir patekusių 
vargau kitose šalyse esančių 
Lietuvos pabėgėlių, išlaikymui 
jų sveikų, kad galėtų į Lietuvą 
sugryžę stoti darban, kada ga
lės gryžti.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
suvažiavimui prisiuntė sveiki
nimo telegramą Lietuvos Mi- 
nisteris P. žadeikis, šio turi
nio:

“Pirmojo metinio susirinki
mo proga sveikinu visus daly
vius ir linkiu išvystyti Lietuvos 
tremtinių šelpimo, ypač vaikų 
globos akciją, per šio krašto 
įstaigas.

P. Žadeikis, 
Lietuvos Atstovas.

prisiųsti laiškai svei- 
mintys bei suma- 
kitame Dirvos nu-

Agota Ambrasunienė
Lorain, Ohio

Mary Spūdis, 
Scranton, Pa.

Mike Dyer, Elyria, O.
Felixas J. Žuris,

Lakewood, Ohio
J. N. Petraitis, 

Pittsburgh, Pa.
A. S. Trečiokas

Newark, N. J.
D. Klinga, Brooklyn
Jonas Valaitis, 

Brooklyn, N. Y.
Vera Olienė, Chicago
P. J. žuris, Cleveland
Nadas Rastenis, 

Baltimore, Md.
Dr. St. Biežis, Chicago 
P. Daužvardis, Chicago 
Adv. E. A. Schultz

Pittsburgh
P. Pivaronas, Pittsburgh
P. Gribienė, Chicago
Mrs. A. Wes’bar

Pittsburgh, Pą.
Adv. J. J. Grish, Chicago
Jonas A. Petrauskas,

Cleveland
Vyt. Sirvydas

Rouses Point, N. Y. 
VISO

1.OO‘

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

1.00 
$139.00

ir

suvažiavimas nuo

(Kitų
kinimai 
nymai tilps 
meryje.)

L. V. S.
savęs pasiuntė pasveikinimo 
telegramą Kun. Juozui židana- 
vičiui, Amsterdam, N. Y., jo 
50 metų kunigavimo sukakties 
proga.

AUKOS LVS. SUVAŽIA
VIMUI

LVS. suvažiavimui aukų pri
siuntė 
Petras

“Nespjąuk į šulinį, pęs

KONFERENCIJOS
DALYVIAI

prisiuntę 
kolonijos 
bus ren-

vei- 
nuo 
pra-

su pasveikinimais šie: 
G. Barakauskas ir 

A. M. Barakauskienė, 
Arbor, Mich.

Suvažiavimas išrinko šiuos 
žinomus Amerikoje tautinės 
srovės veikėjus į LVS. valdy
bą:
Dr. S. T. Tamošaitis — Pirm.

Cleveland, Ohio
Dr. J. Jonikaitis — Vice Pirm.

Detroit, Mich.
St. Gegužis — Vice Pirm.

Mahanoy City, Pa.
K. S., Karpius Sekretorius 

Cleveland, Ohio
J. J. Bachunas — Iždininkas 

Tabor Farm, Sodus., Mich.
L- V. S. Valdybos Nariai: 

Antanas Olis, Chicago, Ill. 
Mikas Vaidyla, Chicago, Ill. 
Pijus J. žiurys, Cleveland, O. 
A. M. Augunas, Bay Shore,.

LVS. IŽDININKAS YRA IR 
LNR. FONDO IŽDININKAS
Kad Amerikos Lietuvių vi

suomenė nesiklaidintų ir ne- 
speliotų jog tarp LVS. ir L. 
N. R. F. yra kas tokio sveti
mo viena kitai, suvažiavimas 
išrinko LVS. ir LNRF. iždi
ninku vieną ir tą patį veikėją, 
Juozą J. Bachuną.

LNRF. valdybon išrinktą 7 
direktoriai, kurie pareigas 
imą sekančiai:
A. A. Olis — Pirmininkas 

Chicago, Ill. .
Joseph J. Grish — Sekr.

Chicago, Ill.
A. S. Trečiokas — Vice Pirm. 

Newark, N. J.
St. Gegužis — Vice Pirm.

Mahanoy City, Pa.
J. J. Bachunas — Iždininkas 

Tabor Farm, Sodus, Mich.
X. Strumskis ir K. S. Karpius

Iždo Globėjai.

Dr. S. Biežis, Chicago, Ill.
W. M. Chase, Hartford, Conn.
V. A. Kerševičius, Scranton.
W. F. Laukaitis, Baltimore
F. Motuzas, Detroit, Mich.
P. Pivaronas, Pittsburgh, Pa.
J. J. Smailis, "Detroit, Mich.
A. S. Trečiokas, Newark, N. J.
X. Strumskis, Brooklyn, N. Y.

už-

Ann
Jonas Verbela, Cleveland, 

Ohio
LVS. 4 sk. Baltimore, 

(per P. Jarą)
Vytautas Markuzas, 

Detroit, Mich.
V. A. Kerševičius. 

Scranton, Pa.
Jonas Gegužinskas, 

Detroit, Mich.
Mr. ir Mrs. A. M. Praške

vičius, Cleveland,
Alekas Banys, 

Cleveland, O. 
Dr. J. Jonikaitis

Detroit, Mich.
J. Tamošiūnas, Detroit 
Juozas J. Bachunas,

Sodus, Mich.
Ambrose J. Kizis, 

Detroit, Mich.
Petras ir Stasė Lalas 

Amsterdam, N. Y.
Antanas A. Olis 
' Chicago, Ill.

K. S. Karpius 
Cleveland, Ohio

William Shedlow 
Brooklyn, N. Y.

J. A. Urbonas, 
Dayton, Ohio

Juozas Kripaitis, 
Ann Arbor, Mich.

K. Demikis,
New Britain, Conn.

Jonas G. Polteris, 
Cleveland, Ohio

St. Gegužis, 
Mahanoy City, Pa.

X. Strumskis, 
Brooklyn, N. Y.

P. W. ' Birštonas 
Shenandoah, Pa.

Mr. ir Mrs. P. Jaras 
Baltimore, Md.

Mr. ir Mrs. J. Gutauskas 
Baltimore, Md.

Mr. ir Mrs. K. Stuikis, 
Baltimore, Md.

Mart. Nawickas,. . 
Lorain, Ohio

$10.00
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5.00

5.00
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5.00
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5.00
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5.00

5.00

5.00

5.00

3.00

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Konferencijoje, Hotel Hen
ry, dalyvavo šie: Antanas A. 
Olis, K. S. Karpius, A. S. Tre
čiokas, D. Klinga, Jonas Valai
tis, William Shedlow, S. Gegu
žis, Vera Olienė, P. W. Biršto
nas,' P. J. žuris, X. Strumskis, 
Nadas Rastenis, Dr. St. Bie
žis, Adv. Edw. Schultz, P. Pi
varonas, M. Bernotaitė, Kazi
miera Termenas, Jonas A. Pet
rauskas, P. Gribienė, Mrs. A. 
Wesbar, Adv. J. .J. Grish, ir 
Lietuvos Konsulas P. Daužvar
dis, kuris konferenciją pasvei
kino.

(Bus daugiau)

DIDELĖ LIETUVIŠKAVAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.) 

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

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

Telefonas ENd. 8538 
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

2.00

Amerikos ir Britų Lakūnai Egipte

Amerikos ir Britų lakūnai kalbasi po sugryžimo iš bendro 
atąkavimo nazių pozicijų Lybi joje, pirm Gen. Rommel’s jiegų 
įžygiavimo i Egiptą, šie lakūnai dalyvavo atakąvime Italų ka
ro uosto Bengazi. . • • » .

MO

IŠ KARO KAŠTŲ 
MUMS TEKTŲ 

PO $1670

Tiek kiek Amerikai ka
ras kaštuos, sulyg dabarti
nių skaitlinių, mums vi
siems šios šalies gyvento
jams, nuo kūdikio iki sene- 
lio, tektų po $1670, jeigu 
tuos pinigus ką skiria ka
rui — 220 bilijonų dolariy 
— išdalintų mums.

Tais pinigais galėtų nu
pirkti kiekvienam Ameri
kos gyventojui 11,133 kvor
tas pieno—ištektų po kvor
tą kasdien per virš 30 me
tų. Kas nori alaus,, galima 
butų nupirkti 16,700 stiklų 
alaus — ištektų po tris sti
klus alaus kasdien per 15 
metų.

LOEW’S STATE
£. 55TB ir EUCLID AVE.

fler C*™! Lover’

Whhs einasi apie 
i n staiįiasi venjiti 

. ijį papiliau jiedu ta® ™-
Sttam L'jIB- .. -Ujimas dedas žiemos metu no- 

i ta suvaliuoja j šilu toaštą
femavoti. Veikalą ytaas 

nfej sasto niekas^ nepraiena

uis Saro toje savo roman- 
‘ tineOį į smagioje rolėje, vaidina

Taylor taipp Ita-
. jįNcBouąb ir Paterson, 
Į jjjįįįi, ir veteranė Elizabeth
į Pattens , -

i Plumbing ir Heating
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vaiiiuoja

Pradeda 
parado JI 
i valdžią, 
iat tavo 
gitarinius 
Tuos ta 
dažnai u

Vėtau,
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l sti jam 

dabar, b 
beveik B

Prie tt 
moa, alt 
neita >

Edward Kerling, viršuje, na- 
zių sabotažnikų vadas, kurs iš
lipo prie Jacksonville, Flori
doj, iš Vokiečių suibmarino, su 
sprogstamom medegom. Jisai 
turėjo sprogdinti svarbius ge
ležinkelių centrus ir tiltus arti 
New Yorko. Apačioje, Hans 
Haupt, 22 m., iš Ohicagos, su
imtas su kita sabotažnikų gru
pe.

MOTERIMS
Cotton Dresses $1.69 iki $5.95 

Specialis pirkinis
Geros Rūšies Rayon Dresses

Reg. vertė $2.25 po $149
Junior Frocks $4.98 iki $6.95

Libby Shoppes
7721 HOUGH AVE. cor. E. 78 

2660 LORAIN AVE.
Duodam Eagle Stamps. (40)

pjįįta aria jdedami sulyg
IŠMOKĖJIMO PHO 

Xertita wk 
Jtaj t naudoti padargai. 

Empire Plumbing &
Heating Cfi.

įsa ir witi pitanurimaa. 
1964 E. 55th Street

flR 9M; 1IU. ?529; YE. 5544 
Aton 8

i

STUDNEY’S 
SEME STATION 

GAS. MTC5 TAISYMAS 
6602 Superior Ave.

UETUVię KAIMYNYSTĖJ 
EXdicott JM • I35)

Drides 
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46 Convenient Banking Offices AETNA. LUMBER

CONDENSED STATEMENT OF CONDITION, JUNE 30, 1942

ASSETS
Cash on Hand and in Banks...............................  $144,042,694.55
United States Government Obligations ...... 252,097,042.86
Stock In Federal Reserve Bank ......... 969,000.00
State, Municipal and Other Securities ...... 16,419,983.30
Loans and Discounts 151,466,407.73
Banking Premises 5,441,789.69
Other Real Estate ..«...•••••■••• 2,799,864.74
Other Resources ................ 759,025.09
Customers’ Liability on Acceptances 98,785.50

Total ......................................... $574,094,593.46

LIABILITIES--'

$11,800,000.00
Capital Stock ..... • * 13,800,000.00
Surplus and Undivided Profits 7,900,828.92
Reserve for Contingencies • • 1,618,026.63
Retirement Fund for

Capital Notes ..... 300,000.00 /
Reserve for Interest on 

Capital Notes ..... • • 175,545321 35,594,400.76

Accrued Taxes, Interest, etc. .......... 1,128,651.75
Other Liabilities . 3,056,451.76
Acceptances .Executed tor Customers ...«•■ 98,785,50

Total . ............................................. $574,O94j593>46

DEPOSITS
$320,540,390-89

Time .......... 190^34,899.90
Estates Trust Department . 17,158,053.82
Corporate TrustDepartment 5,682,959.08 534,216^03.69

Contingent Liability on Loan Commitments—$3,635,000.

United States Government Obligations carried at $21,890,832.64 are pledged I to secure 
public funda and trust deposits and for other purposes as required or permitted bylaw.

MEMDĘR FEDERAL .RESERVE SYSTEM

Member Federal Deposit Insurance Corporation. .___ J

KEEP FIT FOR VICTORY! Take an ''all-out'' vacation at 
nearby Cedar Point, this summer. Closer io home ... you spend 
less lime getting there . . . more time for fun. Save tires . .. 
save gasoline. On arriving, park your car for the duration of 
your stay... No car is needed at the "Point.” ♦ Every summer 
resort recreationl Swim in the blue waters of Lake Erie . . . 
relax on the white, sandy beach. All sports and amusements 
... tennis, riding, boating, golf, fishing. Exciting fun in the famous 
Amusement Circle . . . Hotel Breakers has 1000 outside rooms. 
Excellent food. A complete vacation, a step away from home.

EASY TO REACH Raii or bus to Sandusky. 
Steamers from Cleveland and Detroit. On U. S. Route 6, 
Ohio 2, midway between Cleveland and Toledo.

local travel lBur.au tr Gful. Glut for foDa- or wriU CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE, SandUSW, < 
The p]

ayground of the Great Lakes @ June 13 Through Labor Day

GARAUŲ STATYTOJAI
Visto) Narni) Taiaymo Darbą

Į atlieka be (mokėjimo.
1 ii 3 metą išstaokėjaas.

F.LA. FINANSAVIMAS.
Į Parduodam naują ir naudotą medį.

The Aetna Lumber Co.
f Ūži St Clair ir. HE.6S13

KLUM

Atdara 
ir šešta

8015 SUPERIOR A

King of M. Master of
Even Tfiūrsday, Friday a

DELICATESSEN m < 
TOTAKEOU

i POPULAR PRICES ON SATLW 
į TRY OUR DELICIOUS FISH FR

| CALIFORNIA WINE
Packers and Dist 

WHOLESALE and!
H Parduodam visokio.? rūšies Califon 

I momis kainomis. Parduodama pili 
kvortomis. Šenai įsigyvenus istaj 

j 1Š11PAYN6 ATt ’

ĮiiiiiS
į VIDURVASARIO IŠP 

į Viskas Nupiginta nuo ( 
: Pirkit ir Taupykit Pini

’ Visokį Naujausi Narna 
L __ ii; ■ •••;

7411 StCIaį j

809 Society for Savį 
OFISO TELEFONAS: J 

Arėdami pigiai pirkti namus į 

i mane, gausit pigia kaina. Taipgi 
n®ie apdraudos-insurance reikaluos 

Sutaiaau paskolas pirmo mongečo 
matuojama. Kreipkitės į tua

Ohio Bonded ii
WMLPH SOU

’“St Clair An

lBur.au


HIPPODROME
PERMANENTS

net

$574>0W

300,000.00 5:
35,59^*175,545.21

SunkiaiX.

it Liability on Loan Commitments—$3,635,000.

7211 Wade Park Ave, ,

4 rolls

Golden Salad
29c

Visoki Naujausi Namams Rakandai
o

dial stotis.

$320,540,390.89
190,834,899.90

17,158,05382
5,682,959.08

X T

Symphony or
is Springfield,

dalyvaus Alice
Orchestra har-

:ach Rail or bus to Sandusky, 
aland and Detroit. On U.S. Route 6, 
between Cleveland and Toledo.

HE. 
ML

pa- 
atsi-

2. Susilaikyti 
rucjamu

Dirbi?
Esi Nuvargęs?
MUSU VITAMIN B 

COMPLEX.
KREJCI DRUGS 

2601 LORAIN AVENUE
MAin 8557. (34)

7411 St. Clair Avenue
IlilllUlilillllliillllllllllllliillllllliliimillllllillllillillllllllillililliilllllilllllillllHh

7028 Superior Ave.
HEnderson 9824

Atdara vakarais išskyrus trečiad. 
ir šeštadienius. (343)

WAR PRODUCTION BOARD ĮSAKĖ MUMS
1. Nesiimti naujos konstrukcijos 

fonų rezidencijose arba biznio vielose, 
t is tėra 
sveikatos

6824 Superior Ave.
LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

gįvejanti artistė Norma Shearer 
—a su kitu žymiu artistu Rob- 

Taylor įdomioje ir smagioje 
inoje “Her Cardboard Lover”, 
iii, dabar rodoma Loew’s Park

Jytir galimybės dar. leidžia nekliudant karo reika
lams patarnavimo, reikalavimai musų patarnavi
mo greitai atliekami.. Tačiau, laikui bėgant, šios 
galimybės mažėja, kas reikš nepatogumą ir ap- 
sunkumą lukuriems žmonėms.

Hospital Service 
devintą 

gyvavimo metą ir jau turi 620,000 
nariu._____ ______ ______

LIABILITIES
. . $11,800,000.00
. . 13,800,000.00

7,900,828.92
1,618,026.63

UHimmiiiiiiiiiminimiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiniiimiiiiiiniiiiHiiiif

VIDURVASARIO IŠPARDAVIMAS

Thetre
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s, Flori- 
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j e, Hans 
agos, su
likti gru-

IŠ KARO M
MUMS TEK 

PO $1670 LOEW’S STATE
E. 55TH ir EUCLID AVE.

pErka u. s. war
BONDS

SĖDĖJO 11 MĖNESIŲ
BOLŠEVIKŲ ĮKALIN

TAS LIETUVOJE

ir
Už-

ir

BĖDA JUMS RAŠTE 
MOKYTIESIEMS

THE BIG DIPPER
7023 SUPERIOR AVE.

ra?kaštuo^ s^Her Cardboard Lover 
nių skaitlinių, mii^g1 
siems šios šalies 
japis, nuo kūdikio . , .................._
lio, tektų po $1W]Sęatre, prie Euclid ir East l02nd 
tUOS pinigUS k<) skjjį Veikalas einasi apie merginą ku
rui ‘220 bilijonų 

išdalintų mums, j 
Tais pinigais gafe 

pirkti kiekvienam jj 
kos gyventojui 11,133( 
tas pieno—ištektu poį 
tą kasdien per vjrsSlj 
tų. Kas nori alaus, g 
butų nupirkti 16,7W 1 
alaus — ištektų tijį 
klus alaus kasdienį 
metų.

[.stengiasi vengti vaikino kuris ją 
[tyli, iki pagaliau jiedu puola vie- 
ias kitam j glėbį.
JDalykas dedasi žiemos metu Flo
ridoje, l<ur suvažiuoja į šiltą kraštą 
įmonės žiemavoti. Veikalą viskas 
yksta smagiai, niekas neprimena 
hiisų kasdieninių rūpesčių.

Miss Shearer šioje savo roman- 
ingoje ir smagioje rolėje, vaidina 
kbki puikiai. Taylor taipgi pasi
imi savo tinkamu vaidinimu. Su 
ais vaidina McHough ir Paterson, 
[u juokdariai, ir veteranė Elizabeth 
’atterson.
F---- ----------------------------- Z----- 1Plumbing ir Heating

■ 1' Reikmenys
MOTERIMS Parsiduoda arba įdedami sulyg 

„ - ..„ MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO
Cotton Dresses Nereikia nieko įmokėti.

Geros Nauji ir naudoti P^argai.
Reg. vertė 52.25 n Empire Plumbing & 

Jumor Frocks HM

Libby Shoppy ' <jiena jr naktį patarnavimas.
7721 HOUGH AVE.^|| 1964 E. 55th Street

2660 LORAIN AVEigĘ 5000; MU. 3629; YE. 5544 
Duodam Eagle Stamps, fl Atdara vakarais iki 8 vai.

Che 
Cleveland 

Crust Company

SERVICE STATION
Egas, aliejus taisymas

6602 Superior Ave.
LIETUVIŲ KAIMYNYSTĖJ 

■Ndicott 9713 . (35)t---------------- ----------
į—---------------------------------

AETNA LUMBER

252,0»7/>W
968I0WI

16,419.901

5,441,780
2.7993W

759/nuPardupdam naują ir naudotą

he Aetna Lumber
27 St. Clair Av.

674 E. 93rd St.

nt Obligations carried at $21,890,832.64 are pledged'toM* 
posits and for other purposes as required or permitted Pfu*'

IĘR FEDERAL RESERVE SYSTEM
Member Federal Deposit ImuranceQMiK^0^’,,

GARAŽIŲ 'STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka bę įmokėjimo.
1 ‘iki 3 meti) išsimokėjimas.

F.H.A. FINANSAVIMAS.
medį.

Co.
6843
1185

Mussolini Gyvenimas
Pradedant penktadieniu, Telenews 

Theatre rodoma Įdomi ir kartu juo
kinga filmą atvaizduojanti Mussoli
ni jo Įvairiose pozose, kaip jis įsi
vaizduoja esąs antras Julius Caesar.

Pradedant su jo jaunyste, vaizdai 
parodo Mussolini kylant į galybę, 
i valdžią. Jaunu būdamas, jis nuo- 
'at buvo policijos suimamas už va
giliavimus, kartais už valkatavimą. 
Tuos kurię nesutikdavo su juo jis 
dažnai užpuldavo su savo gauja.

Vėliau, filmą parodo jo vadovavi
mą juodmarškinių kurie pagelb
sti jam užimti Italijos valdžią, ir 
dabar, kaip jis, savo šalyje, yra 
beveik Hitlerio nelaisvis.

Prie to rodoma Jutos įdomios fil- 
mos, aliantų bombardavimas Rom- 
mel’io jiegų Lybijo/e ir kt.

Richman Bros. Co. Dar
bininkai Vasaros 

Atostogose
Dvidešimts penki šimtai darbinin

kų iš Richman Brothers Co., rūbų 
išdirbėję, pradėjo 11 dienų atosto
gas Liepos 2, kurios baigsis savai
mę po švenčių.

Šios atostogos yra jau keturias
dešimta šeštas pusmetinis poilsis 
darbininkų iš PJchman siuvyklos 
1600 E. 55th Street. Panašų ato
stogų periadą šie darbininkai gau
na bėgyje Kalėdų-Naujų Metų šven
čių.

Visi tarnautojai šios kompanijos 
rūbų parduotuvių gauna atostogas 
visa sezoną padalintais laikotarpiais 
kad parduotuvės galėtų atlikti savo 
publikai patarnavimo darbą.

The Cleveland Hospital Service 
Association vėl nupirko $50,000 
vertės U. S. War Bonds, šie bonds 
tampa dalimis šios organizacijos 
rezervų. Vaizdas parodo John A. 
McNamara, Cleveland Hospital Ser
vice Association direktdrių, atlie
kantį pirkimą iš Miss Helen P. An
derson,v kuri darbuojasi Halle Bros. 
Co., kaipo liuosnorė bondsų parda
vime.

kiekvienas darbininkas ir jo šei
ma gali įsirašyti į ligoninės aptar
navimą per savo dirbtuvę.

The Cleveland 
Association pradėjo savo

$2.50 ir daugiau
Dykai Creme Treatment 

su kiekviena Wave
Specializuojame naujame 

“Featherette” Plaukų Kirpime

JOHNSTON & JOHNS
DR. WALTER G. JOHNS 

OPTOMETRIST
110 The Arcade

Įsteigta 1897. MAin 1466
Lens duplikuojami greitu laiku.

Sutarus atdara vakarais.
Duodam išsimokėjimui. (40)

CIRCLE BAR
8015 SUPERIOR AVENUE

> COME IN AND MEET FELIX i 
King of M. Č.’š; Master of Song and Piano 

Every Thursday, Friday and Saturday

“Juke Giri”
Liepos 11 Hippodrome 

pradedama rodyti jautri drama su 
karšta meile ir pilna veikmės, pa
vadinta “Juke Giri”. Vadovauja
mas roles vaidina Ann Sheridan, 
Ronald Reagan ir Richard Whorf— 
Sheridan ir Reagan kaipo porelė 
kuri kovoja su cryvenimu ir bando 
užsidirbti duoną kur tik gali. Prie 
ju vaidina George Tobias, Alan 
Hale, Gene Lockhart, Betty Brewer 
ir daug kitų.

Veikalas atvaizduoja kaip 
prasti sunkaus darbo žmonės 
sako pasiduoti parbloškimui.

Dalykas dedasi mažame mieste
lyje pramintame Cat Tail. Florido
je, ir vaizduoja vaisių rinkėjų gy
venimą.

Great Lakes Storage
& Moving Co.

Local & Long Distance Moving
Paskiri kambariai del Storage 
Supakuojam ir apkalant toli 

vežamus dalykus.
Dirbam valandomis ar kdntraktu. 

Visi pervežimai audrausti.
Darbas garantuotas.

Telef. HEnd. 0100
Dieną ar naktį. (37)

Kauno Lietuvių dienraštis Į 
Laisvę baigė spausdinti nepa
prastai įdomius žinomo vals
tiečių liaudininkų veikėjo ir 
Lietuvos žinių redaktoriaus ag
ronomo Andriaus Lagųcko at
siminimus apie jo 11 mėnesių 
kalėjime išbūtą laiką per bol
ševikų okupaciją.

A. Laguckas aprašinėja kad 
kurį laiką su juo vienoje kame
roje sėdėjo Ūkio Banko Utenos 
skyriaus vedėjas žemaitis. Au
torius rašo:

“Prasidėjus Vokiečių-Lenkų 
karui, žemaitis skubėjo gryž- 
ti iš Amerikos i Lietuvą. Jis 
buvo nuvažiavęs į garsią New 
Yorko Pasaulinę Parodą 1939 
metais. Ten aplankęs ir SSSR 
paviljoną, kuritio grožėjosi ne 
tik jis bet ir seni Amerikonai.

“Komunistai yra' tikri melo 
ir propagandos meisteriai, šio
je srityje jų niekas negali pra
lenkti, — tvirtino jis mums, 
prisiminęs tą puošnų propa
gandinį paviljoną ir dabar pa
matęs tikrąjį gyvenimą prie 
bolševikų.

“Mums tą patį sakė ir inž. 
V. Lvovas, kuris buvo matęs 
bolševikų paviljoną Paryžiaus 
parodoje 1937 metais. Jų pa
viljonas ir šioje parodoje buvo 
puošnus, bet viskas nuo A iki 
Z paremta melu. Visur kyšo
jęs toks baisus melas, kad 
pagalvoti esą sunku“.

Viešėdamas New Yorke, 
maitis aplankęs ir Laisvės
dakciją Brooklyne, kur kalbė
jęsis su redaktoriais Mizara ir 
Bimba, Amerikos Lietuvių bol
ševikų veikėjais. Jie jį apdo
vanoję bolševikine literatūra, 
kurią per kratą (Utenoje) če
kistai šnipai sudraskę, žemai
čio nuomone, rašo Laguckas, 
Mizara ir Bimba svajoją apie 
utopinį komunizmą--, ir neturį 
supratimo jog bolševikų dikta-

turą nieko tendro sU tokiu 
idealiu komunizmu neturi 
niekad jo neįgyvendins.
tektų tokiems Mizaroms
Bimboms tik savaitę pagyven
ti sovietiniame rojuje ir jie 
kiek galėdami neštų savo kailį 
atgal j Ameriką, o ypač jei 
juos dar pačiupinėtų čekistai.

Laguckas savo aprašymuose 
apie bolševikinius laikus kalė
jime pasakoja taipgi kad jis 
Kaune vieną laiką buvęs vie
noje kameroje su ūkininku Ge
gužiu nuo Leipalingio, “kurio 
brolis yra žinomas Amerikos 
Lietuvių veikėjas”.

POP KONCERTAI
VĖL TĘSIAMI

Pragarsėję Hermit Club Orches
tra ir Hermit Club Singers ir Sing- 
erettes dalyvaus su Cleveland Sum
mer Orchestra jų koncerte šešta
dienio vakare, Liepos 18, Public 
Hali. Tie koncertai tęsis šią sa
vaitę ir kitą.

Solistas Liepos 18 d. bus Ralph 
Leopold, plačiai žinomas pianistas, 
ir Rudolph Ringwall vadovaus or
kestrui.

Šios savaitės penktadienio ir šeš
tadienio vakare programe dalyvaus 
kaipo solistė Sylvia Zaremba, pra
garsėjus 11 metų amžiaus pianistė, 
kuri paskilbo dalyvaudama su New 
York Phylharmonic 
kestru. Ji paeina 
Mass.

šeštadienio vakare 
Chalifoux, Cleveland 
pistė, su savo ansambliu.

Ketvirta savaitė koncertų turės 
Margaret Speaks, soprano iš Fire
stone Hour, trečiadienio vakare, 15 
Liepos. Liepos 17 dalyvaus žino
mas kompozitorius-dirigentas Mor
ton Gould, o Liepos 18, kaip viršu
je minėta, Leopolo ir Hermit Or
chestra su savo dainininkais.

Tikietai po 30c iki $1-10, parsi
duoda Taylor’s Arcade išanksto, ir 
gaunami tą pat vakarą nuvykus Į 
koncertą.

ŠV. Lu'ko 11:52
ICE CREAM HEADQUARTERS 
SODAS — SUNDAES MALTED 

MILKS and SANDWICHES
Served at all hours. (39)

že-
re- BALDŲ TAISYMAS 

(Furniture Upholstering) 
Atidarėm naują rakandų taisymo 
dirbtuvę, kur jūsų senus rakan
dus remodeliuosim ir perdirbsim 
kaip naujus; duodanf gerą mede- 
gą ir gerą darbą.
Apkainavimą darbo suteikiam 
dykai. Klauskit telefonu arba 
parašykit laiškuti. Gerai paty
rę savo darbe. (33)'

Namų telefonas HEnd. 9784 
Dirbtuvės telef. EX. 8344

Superior Upholsterer
6903 Superior Ave.

Viešpats Dievas taip sako: 
Aš pasikelsiu savo laiku ir tau
tas surinksiu bei karalystes 
krūvon sušauksiu mano kerštą 
ant jų išlieti, ir visas pasaulis 
bus sudegintas vargų ugnimi, 
mano keršto. Dievas taip sa
ko per savo pranaša Zepanija 
3:8 9.e.

Matoma dabhr: pasaulis vi
sas dega. Čia Dievas taip sa
ko: Kas bus po šių vargų: aš 
žmogių pulkams kitaip duosiu 
kalbėti, su meilingom lupom; 
jie visi turės Viešpaties Dievo 
vardu melstis ir jam tarnauti 
vienširdžiai, be saumylystės. 
1 Timot. 2:5e. Nes vienas yra 
Dievas ir vienas tarpininkas 
tarp Dievo bei žmonių, žmogus 
Kristus Jėzus. įsa. 11:9e.

Niekur nebus pažeidžiama 
nei pagadinama ant mano šven
tojo kalno. Kalnas reiškia ka- 
.ralystę, ir žemė bus pilna iš
pažinimo Dievo kaip jurų van
denim! aptvinus. Čia Dievas 
kalba apie savo karalystę kokia 
bus joje linksmybė po Kristaus 
valdžia, šv. Jono 5:29e. Nesi
stebėkite iš to, nes ateis va
landa kurioje 'visi kurie po ka
pais yra girdės jo balsą ir išeis 
iš savo kapų. Matt. 24:30e., ir 
tada pasirodys ženklas žmo
gaus sunaus ant Dangaus ir 
tada raudos visos giminės ant 
žemės 
gaus 
teisti 
5:21: 
patys

ir išvys ateinantį žmo- 
sunų debesyse dangaus 
stiprybe ir garbe. įsa.
Bėda tiems kurie sau 

išmintingi ir save patys 
protingais laiko, todėl kerštąs 
Viešpaties Dievo sunaikins vi
sus. — Skelbia W. S. K. —■ 
1150 E. 76 St., Cleveland, 0.

(Skelbimas)____ .
“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva” 
lankys jus ištisą pusmetį.

BEAUTY SALON
18726 St. Clair Avenue

Telephone: KE. ’ 5310 
complete Beauty service 

Specialists ir Permanent and 
Tinting

Gaukit naują feather, bob perm, 
labai patogus, vėsus ir lengvai 
suvaldomas vasaros mėnesiais,

SUPERIOR
RUSSELL INN

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA e 
“Kur alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesne” 
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas. .

■—;—“—zzp
BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
7708 St. Clair Ave
Visoks Alus — Vynai
Degtinė Likeriai 

Užkandžiai
Atdara iki 2:30 naktį.

•, 7 . • i

“■ Kazys Leimonas, Sav.

Telefono Patarnavimas
$574,094^!

53A2IW®«

1,12M8LH
3.05645W

VARTOKIT
DELICATESSEN WITH SANDWICHES 

TO TAKE OUT
/POPULAR PRICES ON SATURDAY NITE AS USUAL 
TRY OUR DELICIOUS FISH FRY EVERY FRIDAY

CALIFORNIA WINE SALES CO 
Packers and Distributors

WHOLESALE and RETAIL
Parduodam visokios rūšies California ir Ohio Vynus že- 

! momis kainomis. Parduodama galionais, pusgalioniais ir 
■ kvortomis. Senai įsigyvenus įstaiga. (33)

4911 PAYNE AVE. Ernest Fracassi, Sav.

Viskas Nupiginta nuo Ceiling Kainų!
Pirkit ir Taupykit Pinigus Dabar!

iiitL VW|ViThe FLEMING FURNITURE c°

TORY! Take an "all-ouf" vacaijoęjt 
summer. Closer io home... you spend 
. . more time for fun., Save fires.- 

ing, park your car for the duration ol 
eeded at the "Point." ♦ Every sunun® 
in the blue waters of Lake Erie.. > 

by beach. All sports ajd amusement 
golf, fishing. Exciting fun in the famo^ 
oiel Breakers has 10.00 otiiside room 
ete vacation, a step away from bom*

'Merer write CEDAR POINT-ON-LAKE

June 13 Through Labor Day|

INDEPENDENT
FOOD STORE

Sunbrite Cleanse
3 Cans 14c

Charmin Toilet Tissue 
27c

Van Camp’s 3 1b 
Pork and Beans

can
25c

INDEPENDENT 
FOOD STORES

7211 Wade Park Ave.
Lietuviams patogi vieta. (30)

P. J. KERSIS
S09 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

Onio Bonded Winery

RUDOLPH BOZEGLAV
6010 St. Clair Ave. Tel. ENdicott 0282
Geriausia vyno išdirbystė Ohio valstijoje. Mano skiepas 
Bengtas Ęųropįšku stilium, kur pilna visokio vyno. Pir

tį čia vyną namams, šeimai ir klubams. (33)

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

privalo atlikti

Telefono biznyje, kaip ir kituose bizniuose, 
šių dienų svarbiausia tvarka yra: KARO 

REIKALAI PIRMOJE VIETOJE. Įsakymai iš 
War Production Board taupymui švino, geležies, 
plieno, zinko, vario ir gurno karo reikalams, žy
miai apribos ateityje įvedimą telefonų ir jų reik- 

‘ menų visoje Ohio ir pačioje šalyje.
Šie suvaržymai yra tai ko negali išvengti valdžia 
nei telefono kompanija. Nors telefono kompani
ja (toro viską galimo taupyti būtinas medegas, 
ji ir toliau stengsis kuogeriausia palaikyti telefo
no patarnavimą sulyg Bell System standarto.

3. Sulaikyti pakeitimą privatinių esančių skyrių
stėių į kokios kitos rūšies privatines stotis.

4. Nutraukti pakeitinėjimą bent kokių dabar tu
rimų telefono instrumentų rusių arba bendri
nių instrukentų, Į kokius nors kitokius.

5. Naudoti party-line patarnavimą vietoje indivi-
duolinių linijų patarnavimo kada reikalinga
taupyti būtinas ir kritiškas medegąs.

6. Apriboti Įvedimą namuose pratęsiamų telefo
no vielų.

įvedimams tele-
Išim- 

tik telefonai karo reikalams, viešos 
arba saugos.
ateityje nuo pakeitimo rankom opc- 
tekfeno stečių į

Mas ž’r.om kad visuomenė kooperuos 
šiame svarbiame programe taupymui 
kiek galima reikalingu medegų karo 
ir pergalei....... Tai yra dalis kainos musų laisvės
apsaugojimo....... Mes žnom kad jus taip norit

TUNE IN "TH E T E L E P H O N E HOUR" EVERY 
MONDAY AT 9 P. M. OVER WTAM, WLW AND WSPD
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bai Pesekmingai
Liepos 4 vakare milžiniška

me Clevelando Stadiume atsi
buvo patriotiškas programas 
paminėjimas Suv. Valstijų Ne
priklausomybės šventės.

Dalyvavo daug tautų, pat
riotiškų organizacijų ir kariuo
menės daliniai. Dalyvavo bu
ris Lietuvių programe ir dik- 
čiai publikoje, kurios susirinko 
į 80,000.

Išstatyta Daug Naujų 
Dirbtuvių

Nuo to kai Amerika pradė
jo ginkluotis, Clevelandas ne
atsiliko nuo pasiruošimų gink
lavimosi darbams. Prasidėjo 
statymas naujų dirbtuvių ir 
plėtimas, didinimas esančiųjų. 
Per porą metų plėtimasis ir 
statydinimas apėmė 250 mili
jonu dolarių, paruošta virš 18 
milijonų ketvirtainių pėdų dau
giau vietos .dirbtuvėms.

Tiktai praėjusių 6 mėnesių 
bėgyje 122 dirbtuvės Clevelan
do srityje praleido virš 100 
milijonų dolarių pasididinimui 
ir naujoms mašinoms bei įren
gimams.

Smagus Dirvos piknikas Lie
pos 4 d. baigėsi 2 vai. ryto, ir 
tie kurie dalyvavo turėjo ge
rą laiką. Diena pasitaikė vė
sesnė, bet graži ir be lietaus, 
kas yra retenybė piknikams iki 
šiolei šią vasarą.

Dabar, karo metu, ir su lei
dimais piknikui sunkiau ir su 
muzikantais ir tf., taigi pikni
kas neužsitęsė iki ryto, bet ku
rie norėjo prisilinksmino, pri- 
sidainavo iki 2 valandai.

Piknike dirbusiems priklau
so nuoširdi padėka. Pagelbėjo 
šie: Jonas Alekna, A. Litvi
nas, Elena Klimienė, A. Gri
gienė, Frances Shumaker, A. 
Virbickienė, p. Plitnikienė, M. 
Verbelienė, Julė Salasevičienė, 
Jurgis Salasevičius, Bill Velio- 
niškis, Kazys Zinkevičius ir k.

MIRIMAI
ONA ŠNEIDERIENĖ

Ona Šneiderienė, 57 m., nuo 
1353 E. 66 st., mirė Birž. 25, 
palaidota Birž. 29, Kalvarijos 
kapinėse; pamaldos, atsibuvo 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko vyras, Jonas, vienas sū
nūs, ir keturios dukterys: Mrs. 
Antoinette Malburg, Mrs. Nel
lie Lentzen, Mrs. . Blanche 
Kraft, ir Ona.

Taipgi velionė paliko moti
ną, Petronėlę Rudaitienę, broli 
Juozą Rudaitj ir seserį, Petro
nėlę Balsienę.

NORTH

Mr. Zuris, who is his 
interesting facts are

in part tells how on

Dvi Milžiniškos Karo 
Dirbtuvės

Rugsėjo 1 d. bus baigta ka
ro laivyno finansuojama 10 
milijonų dolarių vertės Diesel 
motorų dirbtuvė vakariniame 
miesto krašte, Brooklyn Vil
lage.

Dabar vėl praneša kad val
džios pinigais bus skubiai sta
tydinama kita didelė, 20 mili
jonų dolarių vertės orlaiviams 
reikmenų dirbtuvė, Euclid da
lyje, rytiniame miesto krašte.

Tose abiejose dirbtuvėse rei
kalinga bus keleto tūkstančių 
darbininkų.

GRIEŽČIAU SAUGO-

NELAIMIŲ
Birželis baigėsi liūdnai, tra

giškai. Dešimts žmonių buvo 
užmušta prie 215 kitų nemir
tinų nelaimių trafike. Tai yra 
aukščiausias skaičius žuvusių 
vieno mėnesio bėgiu nuo 1939 
metų, ir kaip rodos dar eina 
aukštyn su Liepos pradžia.

Šis staigus pašokimas nelai
mių turi priversti mus susto
ti ir pagalvoti. Jus galit pa
traukti pečiais del to, bet kas 
nors kur nors daro blogai. Tas 
reiškia padaugėjimą nelaimių 
sekančiais mėnesiais jei JUS 
motoristai ir JUS pėkstieji ne- 
pasistengsit ibuti atsargesniais.

Tas reiškia kad visi priva
lome būti dvigubai atsargus. 
Musų važiavimo greitis turėtų 
būti reguliuojamas esančiomis 
aplinkybėmis. Vaikščiojant tu
rim apsižiūrėti nuo visokių ga
limų sužeidimų automobiliais. 
Nuolat apsižiūrint ir saugojan
tis nuo pavojų musų atsargu
mas įsiauklės ir bus lengviau 
išvengti didėjančių trafiko ne
laimių.

SVEČIAI
Dirvos piknike matėsi svečių 

iš plačių apielinkių, iš Detroito 
ir iš Pennsylvanijos.

Matėsi ir keletas Lietuvių 
kareivių, vienas jų, Juozas Va- 
lickas net iš tolimos Georgia 
valstijos. Jis viešėjo pas Kar
pius. Jis yra Militarės Polici
jos narys. Juozas pasinaudojo 
proga susipažinti su Lietuvos 
Prezidentu A. Smetona, p. Tu- 
beliene ir kitais. Jis paeina iš 
Vilnijos krašto, kurį buvo už
ėmę Lenkai, todėl savo laiku 
buvo paimtas ir Lenkų kariuo
menėn, vėliau atvyko Ameri
kon, gyveno Waterbury, Conn., 
iš kur išėjo U. S. armijon.

Iš Detroito lankėsi Jonas Ge- 
gužinskas su šeima, gėrėjosi 
Dirvos pikniku, Lietuvių daina
vimu, aplankė Lietuvių Darže
lį, ir paliko Lietuvos reikalams 
$5 auką. Su Gegužinskais bu
vo atvykę Jonas Kalvaitis su 
šeima, p. Šatienė su dukteria. 
Jie viešėjo pas p. Rainienę.

Pas Mačius ir Andersonus 
lankėsi Detroitiečiai Talandis 
su žmona ir dukrelėm, Tumai, 
ir buvo atsilankę daugiau Det- 
roitiečių.

Iš Muskegon, Mich., lankėsi 
p. Verikienė su dukrele Ruth, 
pas savo brolius Praną ir Vin
cą Kundrotus ir brolienę P. 
Kundrotienę ii’ kitus gimines. 
Atsilankė ir Dirvos piknike.

Šios viešnios stebėjosi maty
damos tiek daug Lietuvių vie
noje krūvoje, nes pas juos Lie
tuvių tėra visai mažai.

Iš Chicagos buvo atvykus sa
vaitei laiko dainininkė Anelė 
Steponavičienė, viešėjo pas N. 
A. Wilkelius. Su jais buvo nu
važiavus į Pittsburghą, daly
vavo SLA. bankete.

Iš Baltimorės viešėjo Cle- 
velande pas savo motiną Bal- 
trukonienę Julė Rastenienė ir 
Marijona Milunaitienė. Apsi
lankė Dirvos redakcijoje, Lie
tuvių Darželyje ir kt.

PRANAS PETRAITIS
Pranas Petraitis, 70 m., nuo 

931 Rudyard avė., mirė Birž. 
30, palaidotas Kalvarijos kapi
nėse Liepos 3; pamaldos atsi
buvo Naujoje parapijoje.

Liko duktė, Agota Laukevi- 
čienė.

šių abiejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
la Jakubs.

JUOZAS JANUŠKA
Juozas Januška, 53 m. amž., 

nevedęs, mirė Liepos 6, City 
Hospital. Jis buvo ilgametis 
Clevelando gyventojas ir daug 
darbavosi savo laiku katalikiš
kose organizacijose ir Lietu
vos reikalais.

Velionis pašarvotas N. A. 
Wilkelio laidotuvių namuose, 
laidojamas penktadienio rytą, 
pamaldos atsibus Šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Paėjo iš Vepu k., Subačiaus 
par., Panevėžio ap. Čia liko 
keletas jo giminių.

KLEMENSAS ŽILIS
Klemensas žilis, 55 m., nuo 

6818 Lawnview avė., mirė Lie
pos 1. Palaidotas Liepos 6, 
Lakeview kapinėse.

Liko žmona, Juzė, sūnūs Al
girdas, sesuo G. Aleliauskienė.

POVILAS SELICKAS
Povilas Selickas, 61 metų, 

nuo 1592 E. 47 St., mirė Lie
pos 3, palaidotas Kalvarijos 
kapinėse Liepos 7. Pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko dukterys Helen Ful- 
dauer ir Anna Koesel.

Šių trijų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorius N. 
A. Wilkelis.

• ARMIJA ' atsišaukė į Cle
velando daktarus ' prašydama 
liuosnoriai pasiduoti 400 dak
tarų. Sako, armijai reikalin
ga tuojau 300 gydytojų. At
sišaukiama į 400 gydytojų, 
nes sako paprastai tam tikra 
dalis netinka tarnybai, taigi iš 
400 ras 300 tinkamų. < .

• LIEPOS 4 ŠVENTĖ 
velande praėjo be jokios 
tinos nelaimės, kas buvo 
mas toks atsitikimas istorijoje.

Tuo pat laiku Ohio valsti
joje per tą šventę žuvo 26 as
menys, iš kurių 11 užmušta 
trafike, 10 prigėrė ir kiti žu
vo nuo kitokių prieša,sčių,

Šymet per Liepos 4 šventę 
beveik nebuvo šaudymų ir di
deli skaičiai darbininkų 
prie karo darbų, vietoje 
nėti į piknikus įr kitur.

Cle- 
mir- 
pir-

dirbo 
važi-

YOUTH DEFENSE
Youth Defense lavina 

nimą apsaugos reikalais, 
madienį, Liepos 13, East 79th 
Library, 8 vai. vakare, atsibus 
tuo reikalu susirinkimas. Su
interesuotieji kviečiami daly
vauti. __________________

jau- 
Pir-

—

NAMŲ SAVININKŲ SUSI-
, RINKIMAS

Lietuviai namų savininkai, 
kurie nuomojat savo namus, 
parodykit susirūpinimo' savo 
reikalais, dalyvaukit susirinki
me penktadienio vakare. Lie
pos 10, Lietuviu salėje, 8 vai. 
Bus suteikta plačių paaiškini
mų jums rupimais klausimais.

SKRAIDO
Edvardas Skripkus, Clėve- 

landiečių Skripkų sūnūs, tar
nauja pirmu leitenantu Civil 
Air Patrol. Jis vežioja orlai
vius ir Birž. 30 atskrido 1,500 
mylių iš Fargo, N. Dak., į Cle- 
velandą.

Cain Park Theatre
“The Moon is Down”, yra veika

las iš John Steinbeck’s naujos apy
sakos, kuris buvo statomas New 
Yorke, ir dabar paruoštas pastaty
mui Cain Park Theatre, keturis 
vakarus Liepos 15-18. Veikalas 
vaizduoja nazių Įsiveržimą j mažą 
laisvą šalį, Norvegiją, kurios jie 
niekados negalės užkariauti.

LVS. SKYRIAUS NARIAMS
LVS. 1-mo skyriaus susirin

kimas bus laikomas Dirvos re
dakcijoje, penktadienio vaka
re, Liepos 10, nuo 8:15 v. Yra 
svarbių reikalų aptarimui, bus 
išduota raportai iš LVS. su
važiavimo Pittsburghe.

Kviečia Valdyba.

• MIESTO .gatvekarių kon
duktoriams ir motormanams, 
kurie reikalauja mokesties pa
kėlimo 12bjc valandai, miesto 
rriayoras siūlo po 8c valandai.

ATLANKYKIT MUSŲ PUIKIĄ

SERVE - SELF KRAUTUVĘ
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainds pigios.

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

The following article was written 
by a Lithuanian in the Coast Guard 
who volunteered for permanent duty 
in Nome, Alaska. The writer is a 
nephew of Mr. P. J. Zuris, and in 
his letter to 
uncle many 
uncovered.

The letter
his way to Nome he traveled past 
Juneau, Skagway, Seward, Anchor
age, Curry, and Fairbanks. Here 
in Nome, he: continues,, we have 
hundreds of miles of frozen ice and 
snow. Most of the people are Eski
mos, its nothing new to see dog 
teams, seals, walruses, reindeers or 
Polar Bears. Wild geese and ducks 
are seen by the thousands as this 
is the country they migrate in. The 
rabbits here are very large, 20 to 
30 lbs each. Then there is the Ar
tic wolf, and game birds that look 
like quail or grouse, they are call
ed ptarmigan. They’re large white 
birds and very good to eat. They 
are more or less tame, as you can 
walk to within a few feet of them 
without scaring them, just like the 
domestic chicken back home.'

As for the weather in Nome he 
relates that they have sun light 
and day light 24 hours a day. In 
other words it never gets dark dur
ing the summer. As for winter, 
it is light only four hours out of 
every twenty-four. Nome, he con
tinues is situated on a virtual gla
cier, as the land is frozen from the 
bottorii up. A person may dig 3 
feet down during the summer and 
will find nothing but solid ice. All 
water sunnly is shut off for the 
winter. Water is hauled by large 
tanks, drawn by tractors, and sold 
to the homes by the bucket. Al
though there is no water here in 
the summer electricity is. It is 
generated in the summer by large 
gold dredges, and in the winter by 
the power house.

The country has very much gold, 
as people pan it any place along 
the seashore. Some make enough 
to live all through the long winter 
months. But it is the large dredges 
that really get the cream.

And in this manner, one of our 
young defenders of Democracy con
cludes a very, "interesting letter.

“Yank”, new army news
paper now being sent to U. S. 
troops overseas, installs full 
world-wide wire service. Pvt. 
Bill Richardson, editor of 
“Yank”, is shown with Sey
mour Berkson, managing edi
tor of a national news service.
.. ............................ ............ ..

CAIN PARK
THEATRE
Superior ir Lee Roads

“The Moon Is Down”
July-Liepos 15-18

Adm. 55c. Res. vietos 83c.

ŠEIMININKĖMS
Aš specializuoju visokiais pipirais, 
arbata ir visokiais groseriais. Di
delis pasirinkimas visokios kavos 
ir arbatos. (39)

Geo. B. Gehring
STALL 91 ir STALL 92

CENTRAL MARKET

LIEPOS 1 AR
LIEPOS 10

VERTA PAGALVOTI

Iki Liepos 1 d. 1942 metų, 
iš karo pbiežasčių padarytus 
nuostolius- ‘ant judamos ir ne
judamos nuosavybės sulyg įs
tatymų buvo atlyginama pa
čios valdžios.

Dabar padaryta pakeitimas, 
kuris visiems yra svarbus ži
noti. Dabartinė apdrauda ant 
nuosavybių .iš karo priežasčių 
padarytų nuostolių neatlygina.

Bet yra War Damage Corpo
ration (Federalės Valdžios įs
taiga), kuri parduoda apdrau- 
dą visokiai nuosavybei labai že
ma kaina.

Platesnių 
kreipkitės į 
išaiškinsime

žinių tuo reikalu 
mus, mes pilnai 

_________  ir tokią apdrau
da jums parūpinsime.
P. P. ir B. A. Muliolis

6606 Superior Ave.

Atidarėm puikią saldainių par
duotuvę šalia EZELLA Theatre, 
gaunama šviežiausios saldainės, 
iš gero šokolado, svaras po 65c., 
du sv. už $1.20. Taipgi pop com 
ir cigarai bei cigaretei. (27)

Ezella Sweet Shoppe
7007 Superior Ave.

Atdara 10:30 iki vėlai vakare.

REIKALINGA MOTERIS
Jauna moteris bendram namų dar

bui šeimoje iš dviejų, turi būti su
mani ir atsakanti. Patyrimas pa
geidaujama, bet nereikalingas, jei 
parodys noro ir gabumo pramokti. 
Kreiptis rytais, FAirmount 7686.

REIKIA KAMBARIO 
pavieniam vyrui, Lietuvių kaimy
nystėje. Kas turit praneškit — 
DIRVOS ADMIN. EN. 4486

REIKALINGAS VYRAS 
Viduramžis, arba senyvas, dirbti 
ukėje; geras maistaš ir užmokes
tis. Kreiptis: Gierewicz,
13510 Coit Rd. apačioje.

DRY CLEANING?
Senas Drapanas padaromu 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

Lietuvių Taupymo ir Pasko
los banke už padėtus taupy
mui pinigus iki ar 10 dieną 
Liepos nuošimčiai bus skaito
mi nuo Liepos 1-mos dienos.

Taigi Lietuviai pasinaudoki
te proga gauti pilną uždarbį 
3% ant savo taupymų. - Pra
dėkite taupymų sąskaitas ar
ba perkelkit savo taupmenas į 
Lietuvių Banką.

Taupymai čia apdrausta iki 
$5,000.

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION
6712 Superior Ave

r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \

ELDER-TILTON 
CLINIC

Mechanotherapy — Chiropractic 
Elektriškas gydymas, Colon Irriga- 

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - Reumatizmo - Lumbago 

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (38)

k_________________ 1____________/

STEVE'S SERVICE
6510 Wade Park Ave.

AUTOMOBILIŲ ir TROKŲ 
TAISYMAS 

visokio išdirbinio karu.
APTARNAUJA M KRAKES.

Gasolinas, Aliejus, Batteries
Aliejus — Gasolinas ir viskas 

ko prie automobilio reikia. (34) 
\_____________________________ J

Ulanz Vhop’pI
Dresės, Kotai ir Siutai 
PRIEINAMOM KAINOM

Mes specializuojam didelėm mie- 
romis. 29 metai šioje vietoje. 

12425 Superior Ave.
GLenville 3450 (37)
V-______________________ >

Pilniausias pasirikimas šalyje garsinamų Rusių. \ DAD & SON STORES INC.
Clevelando naujausia ir moderniškiausia' Haberdashery. 10411 gt Clair Avenue — Cleveland, Ohio

................... ................... .......... ........... ...... ■■■<■■■■■■■■■.............. ■>■■■ ......... .............................. .......... .................... ............. ........... .................. ................

DIRVA (THE FIELE
LITHUANIAN WEEKLY 
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Published every Friday in Cleveland i 

Ohio Lithuanian Publishing
6820 Superior Ave. Clevela

Subscription per Year in Advar 
h the United States . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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JR DARBININKŲ ŽINIOS

General M. Scanlan, center, 
greets Gen. Ralph Royce, head 
of Pacific air forces, left, and 
Lieut. Comdr. Lyndon John
son. congressman from Texas, 
at an American-Allied air base, 
somewhere in New Guinea.

BIZNIO PROGA
PARDAVIMUI

35 metus tas pats savininką 
CASH MAISTO IR TOBAKO

KRAUTUVE — 5810 Fleet Avi 
Su namais 8 kambarių, parsiduoto 

pigiai
KLAUSKITES:

3202 SEYMOUR AYR 
Nuo 10 iki 11 A. M.

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

MARATHON SWIM
A Marathon Swim Meet held at 

the Y M C A was finally com
pleted for three of its entrants, 
amongst whom was Mr. Joseph 
Bendler. The Meet started on May 
4th and will be completed for all 
entrants on Julv 3st. It’s a Mara
thon Swim of 13 miles, or a dis
tance from Cleveland’s Breakwall 
to Mentor Harbor.

In order to have qualified for 
this contest all entrants had to 
swim at least once a week in the 
pool. The length of the pool is 
75 feet, each contestant swimming 
this distance 50 times at every meet.

So much for statistics, but Mr. 
Joseph Bendler outswam many jun
ior members to be returned a win
ner of second place. Bill Olschasky, 
a swimmer representing East Tech 
took first place. Charles Clowes the 
representative of Lake wood High 
came in third. The ages of these 
contestants was from 17 to 49. Mr. 
Bendler attributes his success to 
keeping in shape for the war.

A XYLOPHONE consisting of 
carefully tuned pieces of rock has 
been” constructed by a Connecticut 
scientist.

PARDAVIMUI — CASH MAISTO 
IR MĖSOS KRAUTUVE 

1383 E. 53 St. arti t. Clair Ave.
Patvirtinsim $650 savaites jeigu 

Nėra kompeticijos jokios. Parduo
sim sulig sąskaitos, toliau klaus- 
kites:

3202 SEYMOUR AVE.
Nuo 10 iki 11 A. M.

At New Air Post

gmonG Ohio's heroes

SIMON KENTON 
(1755-1836)

times he was condemned 
stake by the Indians. Eight 
he ran the gauntlet, be- 
two rows of howling In-

Simon Kenton?
plorer, soldier, led a charmed life. 

He fought through three wars.
Three 
to the 
times 
tween
dians intent on his death.

And still in 1812 when whites 
were arming to kill Indians to 
avenge the death of a comrade, 
Kenton, then nearly 60, threat
ened to shoot the first man to raise 
a hand against the Indians.

It was in 1778, four years after 
Kenton had served as scout in 
Lord Dunmore’s War, that he was 
captured by Indians and carried 
bound to Wapatomeka, an Indian 
village two and one-half miles 
south of Zanesfield.

He had been beaten and tor
tured.

His face was painted black— 
sign of death by burning. Within 
a few minutes he would be tied 
to the stake. Then Simon Girty, 
white renegade, and Kenton’s 
companion in Dunmore’s War, en
tered the hut.

Kenton’s Grave, Urbana.
Kenton appealed to him. Girty, 

normally merciless in his relations 
with whites, pleaded with the In
dian Council. Kenton’s life was 
spared.
' Boffr m ~Vir girna-m 1-75J, Simon | 

Kenton fled west at 16 after šeri- I 
ously thrashing a rival in love,

He was with Dunmore, with 
George Rogers Clark at the Battle 
of Piqua. He was with Colonel 
Logan in his Mad River campaign, 
and with General “Mad” Anthony 
Wayne at the Battle of Fallen 
Timbers. In 1812 he joined the j 
Americans and fought the British.

Simon Kenton did more than 
his share to bring peace and civil- ’ 
ization to the Ohio forests.

He lived to be 81 and saw his 
adopted state change from an In
dian-infested wilderness to a rich, 
peaceful land with pleasant town 
and wide farms.

Kenton’s grave m the Oakdale I 
Cemetery at Urbana is marked 
with a four-sided monument. On 
one side is the head of«an Indian, 
on the second, the head df a bear, j 
and on the third, the head of a 
wolf, and on the fourth, the head 
of a panther—a fitting monument 
to Simon Kenton, the Daniel 
Boone of Ohio.

Vyrams Vasarai
RŪBAI IR KITOKĮ

DĖVĖJAMI REIKMENYS

daugiau.

.... 65c 
yra kakla- 
‘ 2 už 1.25.

Dviejų dalių Slack Siutai ....... $3.95
Skalbiamos sanforizuotai sutrauktos, vėsios ir 

patogios vasarinės kelnės.
šiaudinės Skrybėlės ..............

Didelis pasirinkimas skrybėlių visokių 
stilių ir pavidalų. Ir
Gražus Sportiniai Marškiniai $1.95 

Ilgom arba trumpom rankovėm, vienodos bal
tos spalvos arba margi spalvuoti.

Kaklaraiščiai .....................
Pati tinkamiausia reikmenis vyrui 
raištis nuolatos naujas.

Gražios Broadcloth Pažamas .. $1.79
Susegamos arba ’apsimaunamos.

Superior Union Siutai ..
Geros rūšies analiniai, trumpom rankovėm ir 
ir blauzdom. Visokių didumų.

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

.. $1.50

THE KRAMER & REICH CO.

Entered as Second-Class matter I 
her 6th. 1915, at the Cleveland Post 

under the Act of March 3, 187

Pakelia Plieno Darbi
ninkams Algas

Washington. — Kaip pa
aiškėjo, Karo Darbo Tary-. 
ba sutinka pakelti “mažų
jų plieno korporacijų” dar-: 
bininkams po 44d dienai, 
vietoje SI, kaip CIO. Uni
ted Steel Workers unija 
reikalavo.

: Šis pakėlimas tiesioginei 
paliečia 157,000 plieno dar-

’ bininku. Tas taipgi palies 
dar apie 400,000 darbinin
ku kitose plieno dirbtuvė
se.

Reikia dar 5 Milijonų 
Darbininkų

>4 Karo darbo jiegit komi- 
Hfljonierius skelbia kad šiuo 
laiku tiesioginai ginklavi
mosi dii’btuvėse dirba virši 

L12 milijonų darbininkų ir 
■ kad bėgyje sekančio pus-. 
mečio reikalinga bus dar ; 

, 5 milijonų darbininkų.
Karo darbuose darbinis- Ii 

t kų skaičius beveik pasidvi- 
Mitino nuo to kai Japonam 
pmflao 7 i užatikavou 
j: Pearl Harbor ir įtraukė S. 
‘V. į karą.

Darbuose bus vietų ir 
Į moterims, kur iki šiolei dir

bo vieni vyrai.
;■ Komisijonierius sako, j 
| darbus ims neturinčius ką 
įveikti profesionalus, kita- 
I bučius nepiliečius, kuine 
[ tik tiks karo darbams.

Į Uniontown, Pa. - Gry-, 
žo dirbti pradėję streikuo- i 
ti Crucible kasyklos dar

bininkai, 1000 skaičiuje, po 
į sutarimo nesusipratimą iš- 
[rišti tarybomis.
į Taipgi buvo sustreikavę 
Į 300 angliakasių Emerald 
| kasykloj prie Chartiers. Ir 
| tas streikas baigta.
L * -
I Oswego, N. Y. - Buvo
I sustreikavę 300 darbiniu- 
I kų Columbia audinėj, rei- 
Į kalaujant 5c Į valandą al- 
| P! pakėlimo. Unijos vir- 
į šininkai sako tas streikas 
t buvo neteisėtas. Streikas 
į baigtas.

L hnki užmušta. Waynes- 
I, rille, N. C. — Gąsdino su- 
i Pylimo punkte ištikus spro- 
I pinui penki asmenys už- 
rKušta ir 8 kiti sužeista; su- 
i Pjauta penki namai ir su- 
į ardyta gąsdino supvlimo 
I punktas.

į Užmušta 20 darbininkų. 
Į Morgantown, Pa. - Ketu- 
I r>os mylios požemyje, išti- 
|| onS sPfogimui, užgriuvo 
I J. angliakasių, ši nelai- 

I į P16 ’s^o tik 4 mailės nuo 
į| "S.^tos kur Gegužės mė- 
i Josi buvo užmušta 56 dar- 
| bininkai,

t Vienas Amerikos lakūnas
I ^Ponijos1 ^puolime pereitą pavasa- 

"ijjdeibutųieistatuk-
Šį'’“r'’’ Jap‘"lija 
S R galima sunaikm-Vyrams — Sportui — Studentams Reikmenys

Telefonas GLenville 0331


