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General M. Staniu 
greets Gen. Ralph tL 
of Pacific air forces, į 
Lieut. Comdr. Lyaįj 
son, congressman 
at an American-Allied, I 
somewhere in Nroj Pakelia Plieno Darbi-
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k Nuo 10 iki 111

ninkams Algas
Washington. — Kaip pa

aiškėjo, Karo Darbo Tary
ba sutinka pakelti “mažų-

OriG OHIO'S HM

jų plieno korporacijų” dar
bininkams po 44d dienai, 
vietoje $1, kaip CIO. Uni
ted Steel Workers unija 
Reikalavo.

Šis pakėlimas tiesioginąi 
paliečia 157,000 plieno dar- 

'bininkų. Tas taipgi palies 
Idar apie 400,000 darbinin
kų kitose plieno dirbtuvė
se.

KENTON 
5-1836)

led a charmed life, 
rough three wars, 
e was condemned 
the Indians. Eight 
the gauntlet, be- 

7s of howling In- 
his death.
1812 when whites 

;o kill Indians to 
ith of a comrade, 
nearly 60, threat- 
e first man to raise 
the Indians.

8, four years after 
rved as scout in 
; War, that he was 
dians and carried 
tomeka, an Indian 
d one-half miles 
ield.

beaten and tor-

Reikia dar 5 Milijonų 
Darbininkų

į Karo darbo jiegų komi- 
ujonierius skelbia kad šiuo 

laiku tiesioginąi ginklavi
mosi dirbtuvėse dirba virš 
2 milijonų darbininkų ir 
ad bėgyje sekančio pus- 
ečio reikalinga bus dar 
milijonų darbininkų.
Karo darbuose darbinin- 

1 skaičius beveik pasidvi- 
ibino nuo to kai Japonai 
ruodžio 7 d.
earl Harbor ir
. į karą.
Darbuose bus 
oterims, kur iki šiolei dir- 

o vieni vyrai.
Komisijonierius sako, Į 

arbus ims neturinčius ką 
eikti profesionalus, kita- 
aučius nepiliečius, kurie 

.tik tiks karo darbams.

; painted black— 
r burning. Within 
he would be tied 
hen Simon Girty, 
;, and Kenton’s 
jnmore’s War, en-

Kenton’s Grow,
Kenton appealed to hi 

normally merciless in ha 
with whites, pleaded wifi 
dian Council Kenton's 
spared.

Jžbrn in VifguniiiirinS 
Kenton fled west at II 
ously thrashing a rivals

He was with Dunsen 
George Rogers Clark at fit 
of Piqua. He was with i 
Logan in his Mad Rivet 
and with General “Mad’l 
Wayne at the Battle d 
Timbers. In 1812 he i 
Americans and fought the

Simon Kenton did st 
his sharfe to bring peace ai 
ization to the Ohio foresh

He lived to be 81 ari 
adopted state change tre# 
dian-infested wildemessi 
peaceful land with pietfg Uniontown, Pa. — Gry- 
and wide farms.

Kenton’s grave in the 
Cemetery at Urbana is 
with a four-sided 
one side is the head ol« 
on the second, the head Ji 
and on the third, the M 
wolf, and on the fourth, b 
of a panther—a fitting 
to Simon Kenton, the 
Boone of Ohio.

užatakavo 
įtraukė S.

vietų ir

Vokiečiai Artėja Stalingrado Rusijos Gilumoje
MASKVA TIKISI JAPONŲ PUOLIMO

SIBIRO FRONTE

*

RUSAI RAGINA
ATIDARYT AN
TRA FRONTĄ

C- <-

Vyrams Va
RŪBAI IR KITOKĮ

o dirbti pradėję streikuo- 
i Crucible kasyklos dar- 
ininkai, 1000 skaičiuje, po 
utarimo nesusipratimą iš- 
‘Šti tarybomis.
Taipgi buvo sustreikavę 

00 angliakasių Emerald 
kasykloj prie Chartiers. Ir 
as streikas baigta.

Pietinė dalis Vokiečių ar
mijos smarkiai veržiasi Į 
Kaukazą, žygiuodama lin
kui Stalingrado, nuo kurio 
randasi apie 150 mylių.

Vokiečių jiegos žygiuo- 
iančios nuo Lisičaisko prie 
Dpneco upės, užpuolė mie
stą Milerovo, kurį raudo
noji armija apleido. Taip
gi Rusai pasitraukė iš Bo- 
gucharo, kur ėjo smarkus 
mūšiai per kelias dienas.

Paėmę Bogucharą Vo
kiečių jiegos susijungia su 
savaisiais veikiančiais že- 
miaip to punkto ir tikima 
jos trauks per Dono alkū
nę linkui Stalingrado prie 
Volgos, nuo kurio priklau
so visas gyvenimas rytuo
se Kaukaze.

Milerovo yra ant didžio
jo Maskvos-Rostovo gele
žinkelio, taigi šiuomi nu
kirsta ta svarbi geležinke
lio linija dar kitoje dalyje.

Prie Voronežo, Rusai sa
ko, jų jiegos sudaro Vokie
čiams atkaklią atsparą, ne
leidžiant priešams apsupti 
miestą. Tačiau, sako, nė
ra vilties kad miestas bus 
išlaikytas nuo puolimo.

Vokiečiai sako suėmę ne
laisvėn virš 115,000 Rusų.

Rusai sako išmušę 35,000 
Vokiečių Voronežo užpuo
lime.'

Vokiečiai taip pat pra
dėjo pulti Kalinino fronte, 
šiaurvakarėje nuo Mask
vos.

Greta su nepasisekimais 
savo vakarų fronte, Sovie
tai ima labiau baugintis 
kad Rusiją gali pulti Ja
ponai iš rytų. Japonų jie- 
gos Mančukuo fronte esą 
tarp 350,000 ir milijono vy
rų. Japonų karo ir oro lai
vynas sako koncentruojasi 
prie Rusų rytų uosto Vla
divostoko. Japonai gali už
pulti Rusiją dar Liepos pa
baigoje. Rugpjūtis ir Rug
sėjis yra geriausi mėnesiai 
Sibiro kariavimui.

Iš Maskvos praneša kad 
Kremlio spaudos biuras ra
gina ir prašo Ameriką ir 
Angliją atidaryti Vokie
čiams antrą frontą, pulti 
juos iš visų pusių. Atidė
liojimas, sako, gali būti pa
vojingas alijantams.

VOKIEČIAI APMUŠ
TI EGIPTE

JAPONŲ užsienių reika
lų ministeris paskelbė kad 
Rusija užtikrino Japoniją 
jog pastarose savo sutarty
se su Anglija ir Amerika 
Sovietai nesutarė nieko kas 
liestų Japoniją. Stalinas 
elgiasi atsargiai kad Japo
niją neužpykinus. •

BRITAI praneša išmetę 
penkis milijonus atsišauki
mų Į Prancūzus, virš šiau
rinės Prancūzijos, Pary
žiaus ir Vichy, kuriuose 
žadama Prancūzijos išlais
vinimas ir pareiškiama pa
sitikėjimas jog Prancūzai 
vėl bus ginklo draugai su 
Anglais.

(27-ti metai :: 27th Year)

Oswego, N. Y. — Buvo 
ustreikavę 300 darbinin- 
ų Columbia audinėj, rei- 

■kalaujant 5c Į valandą al
gų pakėlimo. Unijos vir
šininkai sako tas streikas 
buvo neteisėtas. Streikas

dėvejami reikme* įbaigtas.
i Dviejų dalių Slack Siutai ..J Penki užmušta. Waynes- 

Skalbiamos sanforizuotai sutrauktos. 'TVllle, N. C. — GaSollUO SU- 

(pylimo punkte ištikus spro
gimui penki asmenys už
mušta ir 8 kiti sužeista; su
griauta penki namai ir su- 

t gasolino supylimo 
punktas.

patogios vasarinės kelnės.

šiaudinės Skrybėlės .......
Didelis pasirinkimas skrybėlių visokį?

stilių ir pavidalų. D

Gražus Sportiniai Marškiniai c j .
Ilgom arba trumpom rankovėm, ria®* . z 
tos spalvos arba margi spalvuoti.

Kaklaraiščiai ..................  I ....
Pati tinkamiausia reikmenis vyrai p į --------------- L_ ----------------- .c.
raištis nuolatos naujas. I' Morgantown, Pa. — Ketll-

Gražios Broadcloth Pažamas.. rios mylios požemyje, išti-
Susegamos arba ’apsimaunamos.

Superior Union Siutai.....
Geros rūšies analiniai, trumpom ® 
ir blauzdom. Visokių didumą.

IEEN STAMPS sn kožnn pirkiniu.
ia galit iškeisti savo Stamp Books.

Belgijoje eina slapta ko
va prieš Vokiečius: Char
leroi mieste susprogdinta 
plieno dirbtuvė ir kitur su
deginta l,00G tonų linų 
kurie buvo reikalingi Vo
kiečiams parašiutams da
ryti.

Užmušta 20 darbininkų

kus sprogimui, užgriuvo 
20 angliakasių. Ši nelai- 

Įmė ištiko tik 4 mailės nuo 
|tos vietos kur Gegužės mė
nesį buvo užmušta 56 dar
bininkai.

KRAMER & Ml U

Iš Egipto praneša kad 
ašies pastangos veržtis' Į 
Egiptą toliau neduoda pa
sekmių. Smarkiai pažygia
vę ir dikčiai laimėję prieš 
porą savaičių, jie sulaikyti 
vietoje. Šiomis dienomis 
jie kėsinosi pralaužti Aus
traliečių eiles, bet nepavy
ko. Taipgi atsimušė ir Į 
Pietų Afrikos karėivių ei
les kitoje srityje, kur no
rėjo prasimušti.

Britų jiegos pataikiusios 
progą, Liepos 15 d. padarė 
užpuolimą nazių centrali- 
nėje fronto dalyje prie EI 
Alamein, paimant dikčiai 
nelaisvių.

AMERIKOS armija, sa
ko Capt. Eddie Rickerba- 
cker, garsus pirmutinio pa
saulinio karo lakūnas, ne
užilgo bus padidinta iki 15 
milijonų vyrų ir bus išpla
tinta visame pasaulį ko
voti prieš nązizrpą jis 
bus sutriuškintas'.

VALDŽIA susi rūpinus 
menku karo bondsų pirki
mu. Svarstoma, jei sava
noriai nebus bondsai 
kanfi, turės but Įvesta 
varta bonus pirkti ir 
pyti pinigus.

per- 
prie- 
tau-

suka
BRITŲ lakūnai bombar

davo Danzigą ir kitus Vo
kiečių miestus. Kitas la
kūnų būrys užpuolė Ruhr 
slėnio miestus, kur randasi 
įvairios išdirbystės. Pada
rė didelius nuostolius.

Per Birželio mėnesi Vo
kiečių lėktuvais Anglijoje 
užmušta ir dingę 337 žmo
nės.

Jugoslavijoj nužudyta 3 
ašies okupantai viršinin
kai. Už tai okupantai pra
dėjo šaudyt tos šalies pilie
čius.

Suv. Valstijos ir Graik- 
ja susitarė bendrais karia
vimo tikslais, kaip yra pa
dariusios ir kelios kitos na
zių užpultos valstybės.

*
Nazių Sabotažininkai Saugojami Laike Teismo

Šarvuota sargyba prie Suv. Valstijų Teisingumo Depart- 
mento rūmų, Washingtone, kur militarė komisija tardė suim
tus aštuonis nazius sabotažnikus. Didelė sargyba naudota iš
vengimui kokio nors negeistino įvykio.

NUSKANDINTA 374
LAIVAI

IS LIETUVOS
KAUNE, Gegužės mėnesį, 

mirė Adv. Jonas Vileišis, bu
vęs Lietuvos Misijos narys ir 
Lietuvos atstovas Washingto
ne po pereito karo. Taipgi mi
rė Dr. V. Kuzma, apie 43 metų 
amžiaus. Jis mirė nuo širdies 
ligos, darydamas operaciją.

AR VOKIEČIŲ, išvykusių iš 
Lietuvos laike bolševikų oku
pacijos, grąžinimas j Lietuvą 
pradėtas plačiu mastu, žinių 
dar nėra, bet yra aišku kad tuo 
pat laiku išvykę Lietuviai tik
rai j Lietuvą atgal neleidžiami. 
Tie išvykę Lietuviai pirma tu
ri būti suvokietinti, toks Vo
kiečių pasiryžimas.

PASKELBTA taisyklės pra- 
plečiančios tarp “Ostlando” Įr 
Vokietijos pašto susisiekimą. 
Bet privatiniai asmenys ir to- 
liau neturi teisės siuntinėt^ 
laikraščius. Jų siuntinėjimą s 
gali eiti tik per laikraščių ad^_ 
ministraciją arba per ekspedĮ 
ei jos bendroves.JAPONAI PRIE MID

WAY SMARKIAI v 
NUKENTĖJO

[TT.

saras išleido įsakymą kuriuo 
batsiuviai, dailidės ir kitos 
įmonės raginami gaminti me
dinius puspadžius.

Šiomis dienomis Vokie
čių submarinai nuskandi
no dar 4 laivus Atlantike, 
su apie 25 žmonėmis. Iš tų 
laivų išsigelbėjo 54'9 žmo
nės.

Iki šiol priešų submari
nai Atlantike nuskandino 
jau 374 laivus.

Amerika skubina plėsti 
prekinių laivų statybą, at
silaikymui prieš laivų 
kinimą. 1943 metais 
matoma pastatyti 25 
jonus tonų laivų.

Birželio 4, Pacifike, Mid
way salos apielinkėse, Įvy
ko didelis Amerikos ir Ja
ponijos laivynų mušis, apie 
kurio pasekmes tik dabar 
patiekiama pilnų žinių.

Amerikonai nujausdami 
Japonų prisiartinimą Mid
way salą užpulti, paruošė 
jiems pinkles. Užpulti Ja
ponai neteko 20 Įvairaus 
didumo savo karo laivų, 
275 lėktuvų ir 4,800 vyrų, 
kurie buvo užmušti arba 
prigėrė laivams skęstant.

Amerikonai neteko trijų 
savo laivų, nemažai lėktu
vų ir apie 300 vyrų.

S. V. lakūnai taip atkak
liai priešus puolė kad ne
žiūrėjo savo gyvasčių, iš
skrido 30 lakūnų priešus 
užatakuoti ir tik vienas jų 
sugryžo.

Vienas lakūnas, Majoras 
Henderson, iš Gary, Ind., 
savo degančiu lėktuvu nu
sileido i Japonų orlaivių ve
žiojimo laivo dideli kami
ną. Sako jis tai darė norė
damas susprogdinti Japo
nų laivą.

Japonai pribuvo užimti 
Midway salą su 80 savo vi
sokio didumo kariškų lai
vų ir daug lėktuvų, bet bu
vo sumušti ir atmušti.

KAUNE žinomą ir daugeliui 
Amerikiečių viešbutį ir resto
raną Versal yra perėmus ko
kia tai bendrovė ir viešbutis 
pavadintas Viktoria. Restora
ne atsibuna tik Vokiški pro
gramai. Ta pati bendrovė ne
senai Kaune atidarius naują 
restoraną, pavadintą Viktoria- 
Bar. Šis baras vadinamas Vo- 
kiškai-Lietuvišku.

GLTMO klausimas
Amerikos žmonių galvas. 
Tarp visokių išradimų iš 
ko gumą padaryti ir turėti 
jo ištektinai, dar neišeina
ma i joki tvirtą taką. Pas
taru laiku Karo Produkci
jos Tarybos vadas Nelson 
pareiškė pasitikėjimą jog 
apie 1944 metus ši šalis tu
rės jau dirbtino gurno pa
kankamai karo ir civili
niams reikalams. Iki ga
lo 1943 metų, sako, sinte- 
tiško gurno gamyba pasieks 
338,000 tonų.

Gumas galima padaryti 
iš petrolejaus, kurio dirbi
mą valdžia remia. Bet kiti 
sako, valdžia privalėtų su
laikyti nekuriuos kontrak
tus statymui dirbtuvių da
rymui gurno iš petrolejaus, 
o remti dirbimą gurno iš 
grudų alkoholio.

Jeigu gumas taip lengva 
iš bent ko padaryti tai ko
dėl nesiimama jis daryti, o 
tąsomasi šian ir ten?

nai- 
nu- 

mili-

Iš MEKSIKOS praneša 
kad Vokiečiai nesenai bu
vo prašę Meksikos sutikti 
leisti išsodinti Meksikoje 
kariuomenes užpuolimui S. 
Valstijų. Už tai Meksikai 
buvo žadama duoti atlygi
nimas žemės plotais. Tie 
planai buvę gatavi- tuo lai
ku kai Vokiečiai užpuolė 
Lenkiją.

S. V. ARMIJOS oro kor
pusui valdžia paėmė du di
džiuosius Chicagos viešbu
čius, Congress ir Stevens. 
Per juos abu yra 4,000 
kambarių.

LIETUVOS žmonėms Kau
no teismo Vokiečių prokuroras 
per radio prikišo (ypač kaimie
čiams) kad jie mažiau už ki
tus kraštus paaukojo metalo 
Vokiečių kariuomenės reika
lams. Po Velykų buvo įsako
ma atiduoti visokius metali
nius meno dalykus, durų ir 
langų rankenas, apkaustymus 
ir visas metalines dalis, šaku
tes, peilius, lempas, papuoša
lus kambariuose, įstaigose, vo
niose, iš nedirbančių fabrikų 
atiduoti mašinas ir tt. Viskas 
tai busią perlieta į ginklus ir 
granatas.

VOKIETIJOS gen. komisa
ras Lietuvoje išleidęs praneši
mą kad visas prekes, įvežamas 
į “Ostlando” 
riatą reikia 
muitinėje.

Dutch Harbor Gynėjai Neteko Priešakinių Dantų

Japonų bombų sprogimu šiems trims Amerikos kareiviams 
išmušta dantys, laike Japonų užpuolimo Dutch Harbor, Alaskos 
salose. Jie parodo dar vis gali juoktis, atgabenti į Seattle ligo
ninę.

Turkijos Premjeras?
Vokiečių komisa- 

apmuitinti Kauno
SENO gurno per jo vajų 

surinkta arti 400,000 tonų. 
Jo užteks šio meto reika
lams.

Dabar imamasi rinkt se
na nereikalinga geležis ir 
plienas. Reikalinga 88 mi
ll jonų tonų plieno šio me
to karo ir svarbiems civi
liniams reikalams.

Pastaru laiku sustojo 
veikusios aštuonios plieno 
tarpyklos negaudamos se
no plieno.

Šio meto bėgiu S. V. iš- 
dirbystės pagamins vieno
kių ar kitokių karo reikme
nų už apie 45 bilijonus do- 
larių, sako karo produkci
jos direktorius.

VOKIEČIŲ komisaras Lie
tuvoje von Renteln važinėjo po 
Panevėžio komisariato sritį, 
aplankydamas Panevėžį, Bir
žus, Rokiškį ir kitas vietoves. 
Komisaras norėjęs asmeniškai 
išsikalbėti su įstaigų pareigū
nais, miestelėnais ir ūkinin
kais. Iš komisaro kalbų ma
tyti kad Lietuvos gyventojai 
daug kuo nusiskundžia. Ko
misaras žadėjo tik “gerą gy
venimą” po karo, ir tt. Lan
kydamas ūkininkus jis nieko 
neprasitarė del žemės nuosa^ 
vybės. Vis ragino Lietuvius 
vykti darbams į Vokietiją,

Los Angeles, Cal. — Už 
nužudymą savo tėvo ir mo
tinos jaunas bažnyčios var
goninkas, Courtney F. Ro
gers, nuteistas mirti. Jis 
motiną užtroškino chloro
formu, o už kelių mėnesių 
vėliau 
gaisre, kai sūnūs namą pa
degė.

Vienas Amerikos lakūnas
; dalyvavo Japonijos 

, užpuolime pereitą pavasa
rį, sako, jei butų leista tūk
stantis lėktuvų, Japonija 
visa butų galima sunaikin- 
ti į pusę valandos.

Atdara V»rior Avė

>rtui — Studentams Reikm 
fonas GLenville 0331

tu-Norvegijoje, asmuo 
rintis dvi poras butų netu
ri teises pirkti lutos poros.

Turkijoe užsienių reikalų mi
nisteris Sukru Saracoglu, ku
ris tikima bus paskirtas Tur
kijos premjeru, . užimti 

premjerostaiga mirusio 
Saydam.

vieta
Dr.

jo tėvas užtroško
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Seimams ' pasibaigus, 
burgho Lietuviai tik dabar pra
deda atsikvėpti. Kuriems tik 
laikas leido, palikdami savo biz
nius ir darbus visaip 
navo seimų surengime 
čiams bei delegatams.

P'irmutinis atsibuvo.
ros seimas, vėliau Sandaros va
karienė, kas rengta Lietuvių 
salėje, ne hotelyje. Tas pati
ko ir Lietuviams biznieriams 
ir patiems Lietuviams atvažia
vusiems*} seimą.

Sandaros seimas priėmė ke
letą rezoliucijų. Viena jų bu
vo paliečianti “privatinę” mu
sų spaudą, kuri buk užsipuldi- 
nėjanti “garbingus veikėjus”. 
Gaila kad per tuos Sandaros 
nekuriuos “garbingus veikė
jus”, ypač jos organo redakto
rių M. Vaidylą, tautinė srovė 
niekaip negali susieiti veikti iš
vien. Kiek pašalinės spaudos 
vadai dėjo pastangų su sanda- 
riečiais sueiti į bendrą veiki
mą, p. Vaidyla vis rado prie
žastis tas pastangas suardyti. 
Mat, jam geriau kad jis vienas 
gali būti visos Sandaros vadas, 
ir nors nieko nėra nuveikęs, 
ką galėtų visuomenei parody
ti, gabiai moka sunaudoti san- 
darįęčių sudedamas aukas ir 
duokles savo pramitimui. Prie 
p. .yaidylos, visas sandariečių 
pjyeiį<imas tebuvo tik jo iš
retinimas. Tą sako rimtesni 
katariečiai.
darbs atsisako net Lietuvos rei- 

is su visa tautine srove 
G p sutvėrė, ir savo paskirą 

lą Chicągoję. ......
Įflrovėrfetttų ^ri;^ 

viską vadovautų, jeigu sahda- 
riečiai butų prileidžiami išvien 
su kitais patriotais Lietuviais 
dirbti.

Ųž visas negeroves tautinė
je srovėje' reikia kaltinti ne 
privatinę spaudą, kuri nori su 
sandariečiais išvien dirbti, bet 
tuos kelis asmenis kurie nepri
sileidžia tautinės srovės žmo
nių, o gudriai savo darbą varo 
su socialistais, kaip ir dabarti
niame SLA, seime pasirodė.

nedir- 
nega- 
Mat, 

pasil-
John L. 

savo 
davė kyšį 

jo neprašė.

ANGLIAKASIŲ ATOSTOGOS 
.. PRAĖJO KEISTOKAI

Angliakasių vasaros atosto
gos buvo gana juokingos. Vie
ni darbininkai gavo $20 už ato
stogavimą ir dvi dienas 
bo. Antri streikavo kad 
vo 10 dienų ir mokėti, 
visi turi gauti 10 dienų 
šio ir $20 pinigais.
Lewis buvo toks geras 
pavaldiniams kad 
ko angliakasiai
Mažos kompanijos užmoka vi
siems, nes tai yra sutartis.

Bet didėsės nevisiems moka, 
išranda priekabių ir nusuka. 
Pavyzdžiui, kuri kompanija tu
ri 10,000 , darbininkų, nusuka 
mokesti nuo 500 žmonių ir jau 
turi $10,000. Kas eis į teismą 
del $20, nes advokatas kaštuo
ja $25. Tą^p žmonelius apgau
dinėja.

ATOSTOGOS ŠALTOJOJ
Pusė tuzino Airių, kita 

Lenkų pateko į 
gavę $20 priedo 
įsigėrę ir vėliau 
kad buvo girti,
dų nebuvo nei vieno Lietuvio.

1 ’ 1 • ■ •

12,000 BEDARBIŲ
Wyoming Klonis turi 12,000 

bedarbių, 5,153 dar ima vals
tijos pašalpą. Bet pažiūrėk 
dienraščius, angliakasyklų ba
ronai rėkia kad nėra darbinin
kų. Juokinga ar ne? žinoma, 
U. M. W. of A. tyli, neatsako 
į tai, nes ne jų reikalas.

tiek 
nes 
ne
jau

šaltąją, 
neiškentė
nežinojo
Tarp tų var-

BOSŲ MELAGYSTĖS
Bosai'pradėjo nekuriuos an

gliakasius mėginti paliuosuoti 
nuo ėjimo kariuomenėn, aiš
kindami kad reikia jų kasyk
lose. ' čia .U. M. W. of • A. keli 
Idkalai užprotestavo ir tas pa
teko j spaudą. Unija nemato 
reikalo kad bosų šeimų nariai 
butų nuo kariuomenės paliuo
suoti.

Angliakasyklose yra darbi
ninkų Įvalias, daug yra kurie 
išbūna be darbo keletą savai
čių. čia federalė valdžia darė 
investigaciją ir rado bedarbių 
taip kaip viršuje pažymėta.

Wyoming Klonis merdi, jo 
aukso laikai gal jau niekados 
negryš,

REPORTERIO ATOSTOGOS
Dirvos Reporteriui pradėjus 

organizuoti ekskursiją į Dir
vos metinį pikniką, galvojome 
su savo šonkauliu kad atosto
gų šią vasarą pakaks aplankius 
Clevelandą. Bet pradėjus gal
voti apie atostogas užgimė no
ras pavažiuoti toliau ir taip 
sakant pamatyti Ameriką, tą 
šalį kurioje gyvename jau ne
toli 30 metų. Daugelis mano 
jei Amerikoje gyvena tai apie 
ją viską žino. Bet tikrenybė
je žmogus dešimtmečius gyven
damas ant vietos, apie Ameri
ką nieko negali žinoti.

Dirvos Reporteris irgi nebu
vo plačiau šios šalies pažinęs, 
todėl dabar, žingeidumo veda
mas ir pasileido važiuoti net į 
Atlantiko pakraštį. Prie to, 
rytuose, Mass, valstijoje gy
vena mano daug giminių, jau
nystės draugų ir kaimynų su 
kuriais Lietuvoje jojom nakti
gonės, šv. Jono naktį deginom 
laužus ir ėjom paparčio žiedo 
j ieškoti; rengėm vakarėlius ir 
vaidinimus nežiūrint kad Ru
sų valdžios tokie ’ vaidinimai 
buvo draudžiami. Atėjus 19C5 
revoliucijos metams ir mes Jo
niškiečiai 
tai buvo 
išdavos.
12 metų 
jau užsidegimo kad mąn rodės 
aš pats vienas galėčiau nuver
sti galingą Rusų caro valdžią. 
Tai buvo jauno jausmo verdan
tis kerštas, nes pykti buvo už 
ką, mat, mano dėdę Juozą Mo
tuzą buvo nušovę Rusų kazo
kai tais metais, ant Joniškio 
bažnyčios trepu.

Del šios kelionės mano šon
kaulis mano vaidentuvę drum- 
zdo, sako, ar tik vėl nekyla re
voliucija tavo galvoj kad užsi
manei tiek toli važiuoti. .

Kalbėk kaip sau nori, 
žiau, o mes važiuojame 
plauti nuodėmes Atlantiko van
denyje. . ;

Buvo gaila tik vieno, kad ne
galėsime dalyvauti Dirvos me
tiniame piknike. .Bet tą. pra
leidimą pataisysime' kitu atve
ju. f

jant matai ir alyvos šaltinius, 
alyva iš žemės traukiama ne 
tik komercijos reikalams bet 
gyventojai turi įsitaisę pum- 
pas savo kiemuose ir savo rei
kalams pumpuojasi aliejų.

BRIDGEWATER, MASS.
Pasiekę Atlantiko pakraštį 

pirmiausia apsistojom pas gi
mines Bridgewater, Mass. Tai 
mažas miestelis, 9000 gyvento
jų; judėjimas visai menkas, 
labiausia del stokos gasolino, 
bet mano švogeris Gaubis ga
solino gauna užtektinai, tai vis 
per pažintį su “gerais žmonė
mis”, todėl mes galėjom važi
nėti automobiliu kur norėjom.

Pirmiausia važiavom į Ply
mouth, Mass. Čia yra atžymė
ta dideliu monumentu uola ir 
istorijos nusakoma jog ant tos 
uolos uždėjo koją pirmieji pil- 
grimai atvykę .Amerikon apsi
gyventi. Uoloje Įkalta skaitli
ne 1G20, tai yra pilgrimų išli
pimo metas, 
kalnelio 
kaštais 
gas, ant 
jog toje 
pirmieji

Midway Karžygis MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyki)

MATLAUSKAS Jurgis, 53 m, 
mirė Birželio 27, Worcester, 
Mass.

išgyveno apie

Ona 
mirė 
Ohio.

(Rudai- 
Birželio 
— Ku- 
Suvalki-

Jonas J. Nienįus.

kėlėme revoliuciją— 
jaunystės entuziazmo 
Atsimenu, buvau tik 
amžiaus, o tiek ture-

Kiek toliau ant 
pastatytas miestelio 
milžiniškas sarkopa- 
kurio užrašai nurodo 
vietoje yra palaidoti 

ateiviai Amerikoje.
Miestelis matyt šia savo is

torija didžiuojasi ir laiko visa 
tai pagarboje, 
irgi neužmiršta 
lia monumentų 
stovi suvenirų 
restoranai ir kitokios įstaigos. 
Didumą Plymoutho gyventojų 
dabar sudaro Italai, kurie jau
čiasi esą Kolumbo ainiai, bet 
jie nieko bendro neturi su pir
maisiais Plymoutho pilgrimais 
atvykusiais iš Anglijos.

(Bus daugiau.)

Lieut. Henry Fitts, 25 m., 
iš Macon, N. C., pirmutinis ap
šauktas karžygis kovoje tarp 
Amerikiečių ir Japonų karo 
laivų prie Midway salos. Jis 
numetė bombą kuri nuskandi
no Japonų orlaivių vežiojimo 
laivą.

žinoma, biznio 
daryti, čia ša- 

ir sarkopagų 
parduotuvės,

(Iš musų laikraščių)
f

e

jmul 
atė. 
Koi 

Anei 
iri į
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LIETUVIŲ KAMBARYJE I
SLA. seimo nariai ir svečiai 

turėjo progą pirmą kartą pą7 
matytį Lietuvių Kambarį pil
nai įrengtą . Pittsburgho Uni
versitete. Daugelis yra
kambariui aukoję, ir SLA. au
kojo žymias sumas pinigų, ir 
šiame seime dar paaukojo ga
lutinai uždengti skolą.

Liepos 2 d. delegataį buvo 
nuvežtį į Lietuvių Kambarį, 
kurį apžiurėjo ir pasigerėjo, ir 
ta proga pamatė kitų tautų 
kambarius. Poni Mitchell, vi
sų Tautinių Kambarių globoto
ja, svečius pavaišino.

Lietuvių Kambario aplanky
mą parengė ir vadovavo Kam
bario Komiteto pirmininkas P. 
Pivaronas ir kiti vietiniai.

Apie LVS. ir SLA. seimus 
jau buvo rašyta, aš čia apie 
tai neminėsiu. Koresp.

11 UŽMUŠTA. Norristown, 
Pa. — Liepos 8 įvyko susimu
šimas gatvekario 
traukiniu, ir toje 
mušta 11 žmonių, 
sužeisti.

su prekiniu 
nelaimėje ux- 

Kiti sunkiai

Liepos 6 d. Wilkes-Barre bu
vo užklotas 2 colių storio ledu. 
Vėjas putė 45. mylių į valandą 
smarkumu; į pusvalandį nupuo
lė du coliai lietaus, Nuostolių 
apskaičiuojama į pusę milijono 
dolarių. 30,000 namų langai 
apdaužyti, stogai apdraskyti. 
Sugriauta keletas/ garažių, jau 
nekalbant kitų apdraskymu.

Automobilių stogus dideli le
dai sudaužė, tų kurie buvo se
nesnių modelių.

Parkuose išversta 35 šimta
mečiai medžiai. Gatvės buvo 
giliai pafvinusios vandeniu, nes 
rynos nespėjo/ vandenį sutrauk
ti. *

Namų skiepai vėl patvino, nes 
vanduo vietomis buvo dvi pėdos 
gylio.

Po to ledai užbaigė reginį, 
reikėjo šiupelių šaligatviams 
nuvalyti nuo ledų. Ledai bu
vo didoki, gero laukinio obuo
lio didumo. *

Victory darželius išmušė, su 
žeme sumaišė augančias dar
žoves. jau nekalbant 
miesčiuose.

Stiklo kompanijai 
stiklo . išdaužytiems 
sųc’ėti. šaukėsi į 
pagalbos.

Apie pora šimtu ir Lietuvių 
nukentėjo nuo ledų įr audros.

Jonas J. Nien. as.

daržų už-

pri truko 
langams 

Serantoną

PENNSYLVANIJOJE 
registravo 215,773 jaunuoliai 
paskutinėje registracijoje Bir
želio 30, kuomet buvo regis
truojami vaikinai 18, 19 ir 20 
metų amžiaus,

Numatyta buvo to amžiaus 
vaikinų apie 240,000, bet da
lis jų jau. stojo kariuomenėn 
patys, kiti, įšyąžinėjo po kitas 
valstijas dirbti.

UZS1

PAJIEŠKAU našlės faimerkos, 
ansjivedimo tikslu; kuri turi neper- 
didelę farmą ir neturi kam dirbti; 
arba kuri turi kokį biznį ir biski 
pinigu, amžiaus nuo 50 iki '50 m. 
Aš esu našlys, blaivas, vaikų netu
riu. turiu dvi savo nuosavybes ir 
pinigų. Norėčiau susipažinti su far- 
-merka. C?1)

JOE IZDANAS
208 W. Main st. Westville, III.

SVEČIUOSE PAS CLEVE- 
LANDIEČIUS

'Liepos 4-5 d., .su Mr. ir Mrs. 
Talandžiąis, murps teko pralei
sti laikas Clevelandiečių Lie
tuvių tarpe..

Talandžiahis ne pirmas kar
tas Clevelande, bet mes tai pir
mą* kartą aplankėm tą miestą.

/Tikrai, laiką lipksmai pralei
dom Dirvos piknike, kuris toks 
Lietuviškas, gyvas visais at
žvilgiais. Piknike teko pasipa
žinti -Su. riati-gędiu, Lietuvių, pa- 
'.sikąlBėti, mintimis pasidalin- 
tij Teko garbe sueiti ir pasi
kalbėti ir su Lietuvos Prezi
dento A. Smetona, kuris pikni
ke atsilankė, taipgi su Dirvos 
redaktorium' ‘ir„,jo žmona Kar
piais ir kitais Clevelandiečiais 
Lietuviais. Tarp Clevelandiė- 
čių' matosi didelis draugišku
mas.; svečius nuoširdžiai pri- 
in-ia, vaišina.
' 'širdingai tariame ačiū vi

siems Clevelandiečiams už vai
šingumą ir draugiškumą sutei
ktą mums svečiuojantis tarp 
jų, ypač nuoširdus ačiū šioms 
šeimoms, kurios asmeniniai 
mus vaišino: . Mačiams, Ander
sonams, Šukiams, 
nams. Mumyse. pasiliko gra
žus prisiminimas Clevelandą 
aplankius.

Mr. ir Mrs. Tumas.
—T~~~ ■ 

DIDELIS GAISRAS
Praeito sekmadienio rytą iš

degė pusė bloko ant Wood
ward ir Baltimore avenues — 
ugnis apnaikino 12 skirtingų 
krautuvių. Vienas ugniagesis 
per sprogimą gaisre tapo už
muštas, keturi kiti sužeisti.

f _ ., Tą pačią dieną iš Detroit
kus kalnus žmogus visapusiai upės buvo išimti du nepažysta- 
užkariavo ir naudojasi visais mi vyrai, kurie buvo prigėrę, 
turtais kaip ant paviršio esan- Policija juos ~ • „ ' .. _ 7\ iT4- . , I- v — . —

NEW YORK, N. Y. — Dr.
Devenis, Amerikos pilietis, 

šiaip taip išsilaisvino^ iš Sovie
tų Rusijos ir išvyko į Iraką, 
už Sovietų Rusijos ribų. Jis 
buvo laikomas tremtinių sto- 1vykioje Uralu kalnuose. Jis 
stengiasi parvažiuoti į Ameri
ką, kur karo pradžioje atvyko 
jo šeima.

atre-
nu-

• BROOKLYN, N. Y. — Re- 
publikonai Queens apskrity

je indorsavo Lietuvį advokatą 
William J. Drake-Draguną Re- 
pulblikonų partijos kandidatu 
į Kongresą Washingtone.

, PAKELIUI Į RYTUS .
> A

- Važiuojam.’ Miehigąąi -valsti
jos žemėmis, paskui Ohio val-^ 
stįįos laukais ir pievomis/ nie
ko naujo, ta pati gamta, ta pa
ti fauna ir flora. ,

Tačiau Įvažiavus Į Williaino 
Penn žemę, Amerikos žemyno 
vaizdai visai kitokį, ypatingai 
pasiekus Allegheny . kalnynus. 
Važiuojant U. S. 6 ir kitais 
keliais, horizonte nieko - kito 
nematai kaip tik mėlynus kal
nus įvairiuose toliuose. Arti 
privažiavus tie kalnai pasida
ro žali, apaugę lapuočiais ir žo
lynais. Tarpkalnėse kaip kur 
matai nevandeningą upę ir ne
didukes farmeles, daukiau nie
ko. .

Mudu su šonkauliu filoso
fuojame: Jeigu visa Amerika 
tokia butų tai gyventojai badu 
turėtų išmirti, nes dirbamų 
žemės plotų kaip ir nėra. J<e- 
lių pravedimui čia įdėta daug 
kaip proto taip ir darbo, nes 
keliai pravesti per aukščiausius 
kalnus ir gilius slėnius. Po
roje Vietų važiuojant, pažvel
gus per automobilio langą pa
manai kad orlaiviu skrendi, 
taip aukštai stačiu krantu va
žiuoji, pakalnėje vaikščiojanti 
žmonės atrodo kaip mažyčiai 
liliputai. Dabar tuos milžiniš- 
j___ i__i___________  *_____________

užkariavo ii’

® WATERBURY, Ct. — Juo
zas Blekas, 30 m. amžiaus, 

nuteistas nuo 6 iki 12 metų 
kalėjimo už nepadorų užpuoli
mą 10 metų amžiaus mergai
tės.

— Birž. 27 d. mirė Policijos 
Leitenantas M. J. Balanda. Jis 
gimęs Lietuvoje, Amerikoj iš
gyveno 45 metus. Policijoje 
tarnavo nuo 1915 metų.
® CHICAGO, Ill.® CHICAGO, III. — Lietuvos 

Konsulas P. Daužvardis, bai
gęs John Marshall Teisių Mo
kyklą, gavo Jurisprudencijos 
Daktaro laipsnį.

JANUŠKA Juozas, 52 m., mi
rė Liepos 6, Cleveland, O.— 
Vepu k., Subačiaus p., Panev. 
ap. Amerikoj 
32 metus.

ŠNEIDERIENĖ 
tytė), 57 m., 
25, Cleveland,
dirkos Naumiesčio, 
jos. Amerikoj išgyveno apie 
40 metų.

PETRAITIS Pranas, 70 metų, 
mirė Birželio 30, Cleveland, 
O. - Amerikoj išgyveno il
gus metus.

SELICKAS Povilas, 61 m., mi
rė Liepos 3, Cleveland, O.

ŽILIS Klemensas, 54 m., mirė 
nuo susižeidimo darbe, Lie
pos 1, Cleveland, O. — Pa- 
gegalos k., Panev. par. Ame
rikoj išgyveno 38 metus.

BELICKAS Kazys, 60 metų, 
mirė Birž. 20, Detroit, Mich. 

ARLAUSKAS Jonas, mirė Bir
želio 17, Hillside, N. J.

VAITEKŪNAS Antanas, pus
amžis, mirė Birž. 28, Chica- 
goj. — Kauno ap. Amerikoj 
išgyveno 35 metus.

KAZDALEVIČIUS Antanas, 
pusamžis, mirė Birž. 28 d., 
Chicagoj. — Telšių ap., Ga
dunavo par. Amerikoje iš
gyveno 36 metus.

MOČIUS Benediktas, 61 metų, 
mirė Birž. 28, Chicagoj. — 
Šiaulių ap., Triškių p., Juo
džių k.

GRAKAUSKAS Jurgis, 18 m., 
mirė Birž. 27, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs.

BALKIS Kazys, 64 m., mirė 
’ Birželio 11, Philadelphia, Pa. 
BLOSIENĖ Marė, mirė Birž.

mėn., Mahanoy City, Pa.— 
Amerikoj išgyveno 38 m.

SHELOFSKIENĖ Stefanija, 
83 m., mirė 
Yarmouth, Mass. — Kauno 
miesto. ,

BIELKUVIENĖ Marė, 'mirė 
Birželio m., Lowell, Mass.

NUTAUTAS Jonas, 56 m., mi
rė Birž. 28, Lynwood, Pa.

ANTANAVIČIENĖ Sofija, mi
rė Birželio 27, Miners 
Pa.

LUBINSKAS Mykolas, 
Birž. 29, Sebastopol,

ŽALIADUONIS Martinas, 60 
m., užmuštas traukinio Birž.

25, Georgetown, Pa.
RUČINSKIENĖ Marė, mirė 25 

Birželio, Kingston, Pa. — 
Simno par., Kalesnikų km. 
Amerikoj išgyveno 45 m.

MASILIONIS Steponas, 41 m., 
mirė Liepos 4, Chicagoj e. — 
Panevėžio ap., Subačiaus p., 
Papilės k. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

BALANDA M. J., seno amž., 
mirė Birž. 27, Waterbury, 
Conn.

Mills,

mirė 
Pa.

ir Didžiu- PRAREGĖJO PO 42
METŲ

čiais, taip ii- po žeme. Matyt 
kad čia žiloje senovėje augo 
milžiniškos girios, iš kp susi
darė musų laiku vartojama 
anglis; tose giriose šliaužiojo 
milžinai senesaurai, dronosau- 
rai ir kiti šliaužliai. Be ang
lies, per Pennsylvania važiuo-

lė buvo prigėrę, 
s ištraukė. Vieną 

žmonės matė patį įšokant van
denin, matyt jisai norėjo nu
sižudyti, o antrą rado prigėru
si tik su maudymosi kostiumu.

V. M.

Pueblo, Kolonadoj, tūlas C. 
O. Clark, 69 metų amžiaus, 
per 42 metu buvęs neregiu, po 
atsargios akių operacijos pra
regėjo ir pirmą kartą pamato 
savo žmoną.

Jis apako nuo nežinomo akių 
užsikrėtimo, 1900 metais. Po 
šešių metų, būdamas neregiu, 
apsivedė. Tik nesenai jis pa
tyrė kad jo akys gali būti iš
gydytos ir davėsi operacijai. 
Nors jo akys negali būti visai 
išgydytos, tačiau jis mato tiek 
kiek reikia aplinkui save.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

PHILADELPHIA, PA

Malajų Užimtas Sritis

Japonijos žymiausias Generolas Tamajuki Yamašita su sa
vo palydovais apžiūri Malaya grįuvęsius,, po užkariavimo. . Šis 
geperolas tvarkė užėmimą ■ Singapore ir paskui atliko užėmimą 
Bataan ir Corregidoro Filipinų salbse.

A. R. KRYŽIUI $50 AUKA
Birželio 14 rengta Amerikos 

Raudonojo Kryžiaus naudai 
oiknikas, varde 14 Lietuviškų 
organizacijų. Bet kai' atėjo 
pikniko diena, lietus lijo nuo 
ryto iki 1 valandai dienos.

Komisija nežinojo kas dary
ti, pikniką buvo, atšaukus. Ta
čiau kai nustojo lyti .nuvažia
vo į parką pažiūrėti, ir ten ra
do atvažiavusių žmonių, tokiu 
budu pikniką vistiek vykdė. Ir 
išėjo neblogai, nes padarvta

UMANTIENĖ Petronėle, mirt I į,AįSillls, 1 £
Birž. 28, Canrbridge, JIa|«SiperS«>Xta 

par'’ B^?|

1 Pasirodo,

7. lihffl padėti,^' 
;haigia Vokiečius išmušti. W 
i riauti ir savo žemes ginti, jie ra 
I Anglija rengtųsi atidaryti antrą 
į patys užsiiminėjo klaidinančia Į 

mais pripažinti Rusijai PąW 
' šalis; nuvykę j Londoną ir Wa 
E gyrėsi kad tik riena Rusija Iriu 
• fiai jau šymet bus sumušti, ir r 

['Anglija sutarčių pasidalinimui n 
' Visi tie Kremliaus pamgyrii 

į reikalavimai atiduoti Rusijai k?
slas monyti akis savo alijantu, 

[ frontą, pultų Vokietiją iš užp 
į niuro pasiruošus kariauti I 
į josi išsigelbėti savo kaili.
į Ar Amerika ir Anglija ja 
I antram frontui ir kada jį atii 

Paliko° !» »'

BEALES Vincas, mirė
30, Pittsburgh, Pa.

SKIRMONTAS Jurgis, mirt
Birželio 27, Brooklyn, N. Y,I gį* žygį sulaikė,

BARČIENĖ Ona, 73 metų, uir
mušta traukinio Birž.' 29, 
Gary, Ind.

ŽIVATKAUSKAS Vincas
59 m., mirė Birž. 22, Chica
goj. — Raseinių ap,,-Vidui- 
lės p., Aliviniškių k. Ai» 
riko j išgyveno 35 metus..

MIRĖ JUOZAS JA
NUŠKEVIČIUS

HARTFORD, Conn. — Lid 
pos 10 staiga mirė žymus vie
tos veikėjas ir kitados būvą 
tautinės spaudos koresponden
tas, Juozas Januškevičius, fl-: 
mininko Juozo Januškevičiaus f 
tėvas. ■■““•o, j
dime savo šeimą — žmoną»Spėti, tikėjo daug geresnio r 
Magdaleną, sūnų Juozą, mar-l vasarą, ir dabar gal but jauči 
čią Viktoriją ir dvi dukreles,r 
Sofiją ir Marytę, du žentus 
bei anukus.

Jo staigi mirtis sukrėtė jd 
šeimos narius, gimines ir visus 
jų draugus. Velionis Juozas 
Januškevičius buvo plačiai ži
nomas Hartfordo apielinka 
Lietuviams ir Amerikonams 
per apie 20 metų. Gyveno Wea 
Hartforde ir turėjo saldžių gė
rimų išdirbystę. Visada buvo 
veiklus ir malonaus budo žmo-; 
gus, pavyzdingas Lietuvis. /

Velionis buvo šviesus žmo 
gus, priklausė prie daugelio 
Lietuviškų organizacijų, . savo 
jaunystės dienose yra suorga
nizavęs keletą draugijų ir,Si 
L. A. kuopų Naujoj Anglijoj;

nepriklausomybės. ;
Jo gyvenimas Amerikoj bu

vo pavyzdžiu daugeliui musu 
žmonių. Velionis gimė Šakiu 
vai. ir aps., Amerikon atvyko 
1901 m., apsigyveno Mandies-] 
ter, Conn., vėliau gyveno Ba
yonne, N. J:; 1919 m. persikė
lė į Worcester, Mass., po kele-1 
tos meti] apsigyveno HarU 
forde, laike pastarų 15 metųį 
gyveno West Hartforde, k 
auklėjo gražią šeimą Lietuviai 
dvasioje. Šį kraštą mylėjod 
ir visą laiką buvo gilus denio-' 
kratas. Lai bus jam lengva 
Amerikos žemelė. V. M. K- 
(---------------------------------------------------- "“11

Skaitykit ir Garsinkites

LIETUVIŲ
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi.
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th. Street i •> 

Philadelphia, Pa. (36)

Mllllllllllllllllillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllilllltlllllllllllllllllllllllll^

Nikodemas A. Wil kelis
■* « I ■ ,« 1 .».<»?• I

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALZAMUOTOJ AS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292

ų 
i

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

X 
1OUJV llUUlU^CUj IJL^P paneli ’V L.C4 

$50 pelno, kuris perduota Phi-,? 
ladelnhijos A. R. Kryžiaus J 
skyriui. J. S. Rainys. T

o ERIE geležinkelio kompa- | 
nijai, vienai iš vidutinio didu- ❖ 
mo geležinkelių linijų, dirba * 
apie 22,300 žmonų, nuo papra- į 
stų darbininkų iki kompanijos 
prezidento.

Visi suprantam kad Rusi] 
tė Anglams ir Amerikai šiam' 
eiaukai Anglija ir Amerika ti 

, to tiesioginius frontus ir visu 
kontinentuose, Maskvos kari; 
^apginti savo pačių vieną front 
i didesnė valstybė negu Šuv. V 
M ir gyrėsi galinti visą paša 
pro kaip per dešimtį metu.

Amerika, kiek žinoma, ge 
[temis, gabendama ginklus, m: 
nuo savęs nutraukti. Tą pat 

Tokią paramą gaudama, 
Iriau pasirodyti, bet jei nepasi 
skyla aikštėn kad ji tik tušči? 
Moti iš savo alijantu daugi 
Į Prieš trejetą mį kai i 
k Hitleriu, visa kmmstą 
likos, Anglijos, ir Prancurijo: 
ja nesusidėtų su Vokiečiais, į 
“karu kurstytoju” pastanga j 

Igais žarstyti žarijas. Dabar 
valdovai nori kad tas žarijas 
ir Anglija, o patys nei kiek

AMERIKAI ir Anglijai re 
r galo - iki pergalės, iki i 
pijant visados. Prie to t 
Aės Tautos ir kiekvienas. 

į kalingas ilgesnis pasiruošim? 
Į tom iš visų pusių: Amerika 
ta bilijonus dolarių; ste 

R ginklams ir amunicijai c 
jo kariškų laivų, prekinių 1? 

pokiij didumų tankų, šimtai 
į Bet tam padaryti ims laiko 
pina savo kariuomenę, ru J įmų, kurie, gerais lėktuvą: • 1 ėjus laikui galės pradėti si J iiros ir pasigailėjimo. K?

ir naktį bus plaišinama 
ponijai bus galima padaryt 
tada pasirodys .karo persv 
prašyti taikos jiems patiesi

3> a

1

VISOKIA APDRAUDA
■ Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-z 
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.

Įfl_ W B- ■ V L. 8,.*^.^..,^ ■ -h t 
lj- 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 j

L ‘IŠ LONDONO prane 
džios Vokiečiai Lenkijoje i 

į skaitlinė teisinga, ar tik L 
[panaudojo Anglijos Romo 
l aolas Hinsley, pareikšdam 
Į lįsi į dangų atkeršto”.
I Pško Lenkijoje, ar tai Žyi 
. viskas narių neapkenčiami 
Įka teisybei, nes naziai išėj 

P šalyje. Lietuviai betg 
[ Bž išskerdimą 700,000 Žyd 
; skubino primesti Lietuvi? 
■ skerdimą Vilniuje ir kitui 
į įagystės ir neapikanta I 
' M dabar neša Lenkams

•VALDŽIA rengiasi 
; ineigas maždaug panašiai 
fei turės atiduoti tree 
valdžiai atiduos pusę in 
’nokės taksu tris ketvirto 

• virš $80,000’— mokės tri 
visai tvarkoje, nes tas k 

į negali suvalgyt daugiau

•BELGIJA yra.tiršc 
je: kiekvienai ketvirtaii 
žmonių. _ _ _

■re ..••



i__________ ■ . ...

DIRVA

52 m., mi- 
leveland, O.— 
aus p., Panev. 
išgyveno apie

Ona 
mirė 
Ohio, 
sčio,
išgyveno apie

(Rudai-
Birželio
— Ku-
Suvalki-

11 »

las, 70 metų,
30, Cleveland, 

išgyveno il-

[IRIMAI
IVIAI AMERIKOS LIETUVĄ 
liūs.Lietuvius šiame skyriuje talpinamai,

Dienos KĮaugimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

1 ̂pHTTnTTTiiiiiriiiiiiiniiiiLHiiiuiiitiiriiriiiiimrTiiniiiiniiiuiiinninninnniiiuiiiiinnrnuniuiuiuiiinntiiininniiuLO
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio JI

gerai padarytų jei pasiskaity
tų Louis Adamic vėliausią kny
gą, “Two Way Passage”. Ten 
jis ras nudirbta įdomią ir svei- 
<ą teoriją apie kitokią emigra
ciją: ne emigraciją iš Euro
pos Amerikon, bet iš demokra
tinės Amerikos Europon tiks
lu taip į jos “vidujinius reika
lus” įsikišti kad daugiau dik
tatorių tironų kilimas žmoni
jos istorijoje nepasikartotų. (

Be to, apie “vidujinius rei
kalus” kalbant, šiądien jau 
daug kas abejoja begu yra ko
kio nors skirtumo tarp viduji
nių reikalų ir ne vidujinių rei
kalų.

Prez. Roosevelt ir Churchill 
Atlanto čarteryje pabrėžė kad 
ten pasakytų keturių laisvių 
iškovojimas ir įgyvendinimas 
yra visos žmonijos “vidujinis 
reikalas”. Amerikos Lietuvių 
kilmės piliečiai nieko kito ne
nori kaip tį laisvių iškovojimo 
ir įgyvendinimo savo krąujo 
brolių Lietuvoje. Jei tas yra 
“kišimasis į Lietuvos viduji
nius reikalus” tai mes tokiu 
kišimusi didžiuojamės, nes su 
mumis kišasi visi milijonai A- 
merikos, Anglijos ir Susijun
gusių Tautų gyventojų!'

Jei Pilėnas nenori drauge su 
jais kištis, tegul kišasi su Mus- 
soliniu, Hitleriu. Mes gi kiši- 
mės į Lietuvos “Vidujinius rei
kalus” su Prez. Rooseveltu, ku
ris Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacijai pareiškė 
Lietuvos nepriklausomybė 
stumta į šalį tik neilgam.

■

MATLAUSKAS Jurgis, ■;
mirė Birželio 27, 
Mass.

UMANTIENĖ Petronėlė
Birž. 28, Cambridge,] L, d.c ___ -------- , . .. t v .

..— Eržvilko pat, os gyrimąsi per žiemą kad jie Vokiečius muša. Tai 
BEALES Vincas, mirį

30, Pittsburgh, Pa.
SKIRMONTAS Juį ______  ,

Birželio 27, Brooklyn. į korespondentai spėjo:, ne bolševikii galingumas Vokie- 
BARCIENĖ Ona, » ių žygį sulaikė, bet gili, sunki žiema.......................

■Į Ką veikė Rusai? Jie per žiemą, vietoje aiškinti sa
ro tikrąją padėtį, pasauliui teikė neteisingas žinias buk 

-rr^.v. .v v,. vietoje rengtis pavasarį ka- 
59 m., mirė Biri, g riauti ir savo žemes ginti, jie ragino kad Amerika ir 
goj. — Rasęjį.jp,iB®g^ia rengtųsi atidaryti antrą frontą Vokiečiams, o 
lės p., Aliviniškiu i Patys užsiiminėjo . klaidinančia propaganda; reikalavi- 
rikoj išgyveno 35\Sia^s pripažinti Rusijai Pabaltijo ir kitas kaimynines 

"fealis; nuvykę į Londoną ir Washingtoną (Molotovas)
, ---------- gyrėsi kad tik viena Rusija laimės šį karą, kad Vokie-

• LįJ- • > ®ai jau šymet bus sumušti, ir reikalavo su Amerika ir 
MIRĖ JUOZAS JAnglija sutarčių pasidalinimui neturimo karo grobio...

NUŠKEVIčrf Vįsi tie Kremliaus pasigyrimai per žiemą, ir drąsus 
___  Reikalavimai atiduoti Rusijai kaimynines šalis buvo tik

slas monyti akis savo alijantų, kad jie atidarytų antrą 
HARTFORD, Com.,front^) pultų Vokietiją iš užpakalio, nors pati Rusija 

nebuvo pasiruošus kariauti. Antru frontu tiktai tikė- 
tautinės spaudos kotą losl issigelbeti savo kati).
tas, Juozas JanuM I ”• _
mininko Juozo Janu& antram frontui ir kada jį atidarys yra karinė paslap- 
tėvas. Paliko,dideliait . i • • ..... . „. . .
dime savo šeimą 
Magdaleną, sūnų Jia,

Sofiją” ir *Marytę^ du*i Visi suprantam kad Rusija yra labai svarbi alijan-
ė Anglams ir Amerikai šiame kare prieš Hitlerį. Ta

pčiau kai Anglija ir Amerika turi aprūpinti ir ginti ir sa- 
jo tiesioginius frontus ir visus kitus frontus įvairiuose 
kontinentuose, Maskvos kariautojai neparodė gabumo 
apginti savo pačių vieną frontą. Rusija juk yra dikčiai 
didesnė valstybė negu Su v. Valstijos, ir Rusija ginkla
vosi ir gyrėsi galinti visą pasaulį sutriuškinti jau nema
žiau kaip per dešimtį metų.
į Amerika, kiek žinoma, gelbsti Rusiją visomis išga
lėmis, gabendama ginklus, maistą ir viską ką tik gali 
jiuo savęs nutraukti. Tą patį daro ir Anglija.
j Tokią paramą gaudama, Rusija privalėjo daug ge
niau pasirodyti, bet jei nepasirodo tai pati kalta, ries iš

vilioti iš savo alijantų daugiau~'pagalbos ir reikmenų, 
į . Prieš trejetą metii,> kai dar Stalinas darė tarybas 
gi Hitleriu, visa komunistų propaganda rėkė jog Ame
rikos, Anglijos, ir Prancūzijos pageidavimas kad Rusi
ja nesusidėtų su Vokiečiais, yra tiktai “imperialistinių” 
fkani kurstytojų” pastanga prikalbinti Rusija savo na
gais žarstyti, žarijas. Dabar pasirodo, patys kremliaus 
valdovai nori kad tas žarijas už juos žarstytų Amerika 
ar Anglija, o patys nei kiek nepajiegia kariauti.
t ©
ĄMERIKAI ir Anglijai reikės privesti šis karas iki 

galo — iki pergalės, iki sutriuškinimo Hitlerio ir jo 
. . —.- i. x \ Prie to turi prisidėti visos Sąjungi- 

šį^ kraštą minkęs Tautos ir kiekvienas Amerikos pilietis. Tam rei-

Jlroni iš visų pusių: Amerika skiria karo reikalams neįd

ZOKIEČIŲ žygiavimas ir nauji užkariavimai Rusijo- 
Į je vyksta visai taip kaip Hitleris 'skelbė ir rengėsi, 
•as jų pasisekimas, tokiu budu, į nieką paverčia Mask

avo0 greičiausia Kremliuje gaminamos melagystės pa- 
įuliui plonyti, giriantis savo galingumu ir didybe.

' Pasirodo, buvo taip kaip tūli Amerikos laikraščių

mušta traukinio Bit
Gary, Ind. r, ( . .... _

i žIVATKAUSKAS >aigia Vokiečius išmušti.

is, 61 m., mi- 
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, 54 m., mirė 
o darbe, Lie- 
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ev. par. Ame- 

38 metus.
rs, 60 metų, 
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S Antanas,
i Birž. 28 d., 
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tiškių p., Juo-
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’ė, mirė Birž. 
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yeno 38 m.

Marė, mirė 
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įas, 56 m.,, mi- 
/ynwood, Pa. 
JĖ Sofija, mi- 
, Miners Mills,

lykolas, mirė 
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Marė, mirė 25 
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Chicagoje. — 
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įmerikoj išgy-

KAS KĄ RAŠO
Rašo Vyt. Sirvydas.

MINTIES GĖLĖS

Ar Amerika ir Anglija jau yra gana pasiruošusios

is, tų dviejų valstybių karo vadų žinioje. Jie, galime 
>• geresnio raudonųjų pasirodymo šią

tis, tų dviejų vals 
~'8bėti, tikėjo daug

čiągtViktorijąUn d&asar^.’ ,ir da^ar gal but jaučiasi apsivylę.

bei anukus. ~
Jo staigi mirtis sė 

šeimos narius, gimines 
jų draugus. Velionis k 
Januškevičius buvo pdr 
nomas Hartfordo 
Lietuviams ir An^ 0 
per apie 20 metų. Gyva® 
Hartforde ir turėjo djl 
rimų isdirbystę. Yiaol 
veiklus ir malonaus tai 
gus, pavyzdingas Lir-|

Velionis buvo švi®| 
gus, priklausė prie 
Lietuviškų organiztajJ ___ ____________________ _ <.wx
MzaVi^kefer^ tuščiai gyrėsi^ tuomi tikėdama
L. A. kuopų Naujoj'

ė Anglams ir Amerikai šiame kare prieš Hitlerį. Ta-

Vaduoti Sąjungai. Jis 
“'Man neaišku štai kas: 
Amerikos piliečiai turėtų 

j Lietuvos vidujinius

pa- 
šu

ar-
(Ameri-

kad
pa-

Jo gyvenimas AmeiĮl 
vo pavyzdžiu daugėtai 
žmonių. Velionis gimti 
vai. ir aps., Amerika 
1901 m., apsigj’veno-ltal 
ter, Conn., vėliau gyrėsi 
yonne, N. J:; 1919 id 
lė į Worcester, Mass., [J 
tos ; metų apsigyveno I 
forde, laike pastaru Iii 
gyveno West HartL „ 1 
auklėjo gražią šeimą UjiegU ant visados, 
dvasioje, t. . ___ _______ „____ __ ,
ir visą laiką buvo ^Kalingas ilgesnis pasiruošimas — ir kad tas daroma ma- 
kratas. I"i k'“ • -
Amerikos žemelėj£

Kodel Saulė šviečia?
Musų išminting i protėviai 

sakydavo: “Paikas daugiau 
klausimų pastatys negu išmin
tingas atsakys”. Ta patarlė 
tinka galvoje turėtii pasiskai
čius K. Pilėno paklausimą Lie
tuvai 
sako: 
kodėl 
kištis
reikalus?”

Amerikos piliečiai atsakymą 
jau davė: Prezidento Roose- 
velto vadovaujami jie antru- 
syk karu įsikišo ne tik į Lie
tuvos vidujinius reikalus, bet 
į visos Europos (net viso pa
saulio) reikalus. '

Pirmutinis pasaulinis karas 
ėjo Šukiu patikrinti demokra
tijos įgyvendinimą žmonijoje. 
Šis antras karas eina tuo 
čiu, dar labiau pabrėžtu, 
kiu.

Mussolini šaukė: “Mes, 
ba jie!” Ir tie “jie'
kos piliečiai, Anglų Imperijos 
piliečiai, Susijungusių Tautų 
piliečiai) pasiryžo kad pasau
lyje viešpataus ne fašistiniai 
“mes” bet demokratiniai “jie”.

Štai kodėl Lietuvių kilmės 
Amerikos piliečiai ne tik Lie
tuvai Vaduoti Sąjungoje bet 
panašių ar artimų tikslų orga
nizacijoje Naujoje Anglijoje, 
Pittsburghe, New Yorke, New 
Jersey, ir Chicagoje “kišasi į 
Lietuvos vidujinius reikalus”: 
jie nori savo kraujo broliams 
patikrinti tas demokratines ne
varžomo pasirinkimo laisves 
kurios įrašytos Amerikos Ne
priklausomybės Deklaracijoj ir 
Konstitucijoje,' d o k umentuose 
kuriuos, šio krašto pilietybę pri
imdami, jie prisiekė gerbti ir 
ginti!

Laiko turėdamas p. Pilėnas

Science Moni- 
straipsnį apie

“Never!”
The Christian 

tor įdėjo ilgoką
Pabaltijo valstybes, dabar ne
gailestingai nazių skriaudžia
mas.

Apie Lietuvą sako: “The 
Lithuanians are a proud na
tion 
man 
few

and never endured Ger- 
rule before except in a 

border territories”.
Lietuviai

čių nepakęs, 
sų valdžios, 
priklausomi, 
ką svetimų 
sakytų.

Lietuviai yra garbinga tau
ta!

never” Vokie- 
kaip nepakęs Ru- 
Jie nori būti ne
laisvi, nežiūrint 

valstybių agentai

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

botus, bilijonus dolarių; steigia daugiau naujų dirbtu- 
~ .. // . J ' • Statoma šimtai nau

ji! kariškų laivų, prekinių laivų, dešimtys tūkstančių vi
sokių didumų tankų, šimtai tūkstančių kariškų lėktuvų. 
Bet tam padaryti ims laiko. Amerika taipgi didina ir 
didina savo kariuomenę, ruošia daugiau ir daugiau la-

Skaitykit ir Garšt PU ginklams ir amunicijai daryti.
LIETUVP'^ laivu, nrekiniu laivu d

NAUJIENOS

ros nebedrums mano pelėjančių dulkių..,, 
kur šis veiklus protas galės rasti žolių 
grabą, ir ramiai miegoti tavo kapinių me
džių pavėsyje!

Dar kartą sudie — gal paskutinį kar
tą, mano mieloji Lietuva! Tavo geležinio 
grabo dangtis atsiveš ir tu prisi'kelsi, ir 
dar kartą tapsi galinga savo senosios vieš
patijos karalienė, ir dar kartą busi laimi
nama visu savo gražumu ir meilumu ir 
narsumu, savo menu ir ginklais.j. Neuž
miršk kad tavo baisioj valandoj, kai silp
nieji kaujas ir nekaltieji lieja kraują, nors 
žiaurus naziai ir kraugeriai komunistai 
žiuri ir tyčiojas iš tavo likimo, blogieji juo
kiasi ir gerieji ginčijas, kilnios sielos at
eina į talką — gelbėti tave iš žalčių nasrų.

Jaunystės siela ,atsimena tavo šypsius 
ir ašaras, ką subrendusieji užmiršta. Ame
rikoje, visų tikrų ir ištikimų ir laisvų Lie
tuvių lupos meldžias už tave. Amerikiečių 
Lietuvių širdys junta tavo sopulingas kan
čias. Jų kilnios sielos savo ašaromis plau- 
ja ir gydo tavo šviežias žaizdas.

Ai, Lietuva brangioji, aš‘išliejau okea
nų okeanus ašarų — ir visas už tave ir 
tau L “ V. J. B.

AŠ siunčiu jums paguodos — tyros min- ' 
' * tys nenuvysta — jos klesti šaltoj ir 
sustingusioj žemėje.

Gražioji Lietuva! kada sutema miega 
žemėje ir ant juros, mes ašarojame už ta
ve ir tavo vaikus. Ar jie neš tą sunkią 
savo nevilties naštą, kol prigimtis nusilps, 
ir jausmas ir gyvybė pranyks iš sutrauky
tų gyslų ir velnių kojomis sumindžiotos 
širdies? Ai! visa galinga armija vėlių, 
turios tamsoj bastosi Lietuvos slėniuose 
ir laukuose, ar klajoja Nemuno bangomis, 
kur laisvė spinduliuojąs; su tais kurie ra
miai miega užkasti ganyklų duobėse ir ku
rie krito nuo šėtoniško Stalino kardo ar 
kulkos; visomis laurais vainikuotomis gal
vomis ir šventais vardais; laisvės ir gar
bės ir didybės mintimis; visu tuo ką ken
čiate ir ką perkentėjote: pykčio smugiu 
ir paniekos žvilgsniu; nenašiu darbu ir 
sudrumsta ramybe; karčia kančia ir dar 
kartesnių juoku; savo meilių kūdikių nu
silpusiais šauksmais savo sesutės drovu
mu ir savo motinos uždususiu alsavimu; 
visomis išlietomis ašaromis ir dar šiądien 
tebesiliejančiomis, — išbuskite, o Lietu
vos Sūnus, išbuskite iš savo neramaus 
miego ir jo paties kardu nukirskite žiau
riojo pasaulio siaubūno galvą!

O Lietuvos Sūnus; tegul jūsų skriau
dos ir kančios gludina kardus ir kapoja 
žalčių galvas. Jo laurai amžinai žaliuos, 
kurs šiądien liepsnoja karžygiškoje kovo
je; tas ramiai miegos po rasotos vejos ku
ris žus už savo tėvynės garbę.

Musų tėvynė — >ar ji butų supančio- 
čiota žiauriais nazių ar komunistų pan
čiais ir apgobta kraugerių mirties šešė
liu, arba padalinta ir draskoma nuožmių 
Lenkų vanagų, daugiau ar mažiau susiau
rinta — ji tebėra musų šalis, Lietuva! 
Mes privalome myluoti ir branginti ją sa
vo širdyse.... ir ginti ją nuo visų neprie
telių vieningomis proto ir rankų jiegomis.

Lietuva! Tavo virpančios lupos, ta
vo skruostai pasruvę ašarų jurose ir ta
vo žaibuojančios akys — visa tai kvėpuo
ją ugniui ir pasakoja laisvę!

Karžygiška kova tavo! Bet kas ap
giedos tavo triumfą, kai kova bus laimė
ta? Ai, kanklės, kurias klaikus nakties 
vėjelis skambina Nemuno pakrašgčiais! 
Gieda merdančios Lietuvos sielos giesmes. 
Kur dingo maestro ranka, kuri skambino 
jas? Šalta, tyli ir be gyvybės, ji ilsis po 
vejos. Kanklės nutilo!

Žmonėmis prikimštos salės, šnibžde
siai, žvilgsniai, pavydo žvilgsnis ir pagar
bos balsas, prietelingumo šypsnis ir šven
tas meilės pasižadėjimas — visa tai liko 
niekis! Dabar — gyvenimas niekis! Bet
gi nutilęs triumfas, tamsos ir sloginimo 
rubai, ir gilus ir tylus liūdesys aplink ka
reivių tylos kapus, ir matronos ašaros — 
tai sabalinių kesčių papuošalai kurių lai
kas nejiegia sudėmioti, ir netiesą negali 
paslėpti, iš kurių paikystė negali tyčiotis 
ir kurių burnojimas negali išjuokti.

Kas užrašyta •— lieka užrašyta! Vi
sos akys matė prasikaltimą ir nuodėmę ir 
gėdą; lupos gali kaltinti nekaltuosius. 
Skriaudos ir netiesos užrašas gils.... jau
smų grožis ir širdgėla kankins....

Lietuvos mergaitės priskins šviežių 
rožių iš naujo pavasario ir apdengs jo 
kapą; ir narsus Lietuvių karžygiai nupins 
naują laurų vainiką ir uždės ant kapo to 
kurs žuvo už Lietuvos garbę ir laisvę. Ir 
tas vainikas žydės džiaugsme, ar vys liū
desyje!

Tegul silpnos ir nepadoriai teisios 
rankos grėbsto nuodėmingų dulkių palai
kus; tegul nežinojimas tyčiojas iš skaus
mo, kurio negali justi, ir nedorybė tedegi- 
na tai ką malonė norėtų paslėpti. Tai nie
kis! Jis žuvo kaip visi žūsta. Lietuva 
gieda jo ankstyviausias giesmės.... jo 
paskutinį atdūsį. Ir viršuj jo grabo, ku
riame šalta širdis miega, spindulių vaini
kas tamsiai spinduliuojąs ir liūdi.... ir 
džiaugsmo pergalėjimas ašaroja.

Graži mano žeme — tėvyne Lietuva, 
sudie! — Kada trusas ir kova, sunkus at- 
dusiai ir dejonės ir gyvenimo nuodėmes 
pasibaigs; kada teisybės šviesa išvaikys 
rukus, kurie kvaitina jaunimą, ir atmin
tis liūdnai apmąstys praeitį, ir gedės, del 
trumpo džiaugsmo, tuomet dažnai ilge
siuos aš žalios vietos, kur galėčiau su pa-

BUKIM SVEIKAIS

Pasilaikymui sveikais šio karo metur 
reikalinga prisilaikyti šių penkių taisyk-,

1. Valgykit kas tikrai reikalinga ku- 1 
nui: Pieną, kiaušinius, žuvį, mėsą, suriuį' 
pupas ir žirnius, vaisius, žalias lapuotas 
daržoves ir geltonas daržoves; grudų mai
stus ir rupią duoną. Valgykit tris kartus 
dienoje.

2. Ilsėkitės prideramai. Ilsėtis reikia 
reguliariai. Praleisto miego arba pąslį"-, 
šio laiko niekad 'nepasigausit. EikTtgulfT^ 
laiku ir kelkitės laiku.

3. Apsilankykit pas gydytoją kartą 
metuose. Jus savo automobilį duodat pa
tikrinti ir aptvarkyti kas keli mėnesiai. 
Atlikit tą ir savo kunui. Gydytojai gali 
sulaikyti daugelį ligų ir negerovių vaikų 
ir suaugusių jeigu galės prižiūrėti laiku. 
Duokit savo daktarui ‘progą jus sutaisyti 
dabar, pirm negu apsergat. Eikit pas jį 
dabar!

4. Laikykitės švariai. Tankiai mau
dykitės, prauskit visą kūną, su muilu. Va- 
lykit rankas, rubus, namus, lovas. Steng- 
kites būti tyrame ore, saulėje. Gerkit 
daug vandens.

5. Pažaiskit nors kiek kasdien. Pa
žaiskit su šeima, nueikit aplankyti drau
gus, eikit pasivaikščiot, arba kad ir trum
pai užsiimkit kokiu nors sportu — nu
traukimui minčių nuo kasdieninio darbo.

Mėnesinis žurnalas 2D kūnų, kurie, gerais lėktuvais, didelėmis gausybėmis, at- 
' Kaina metams ft f“’ 1 ” ’ _ ”” .....................................

Lietuvių■
,„;332.N, 6tb SW

Philadelphia, Pa.

ėjus laikui galės pradėti smogti priešus be jokios ato- 
. Kada visa Vokietija ištisai die

ną ir naktį bus plaišinama orlaivių bombomis, kada Ja
ponijai bus galima padaryti tas pats kas ir Vokietijai, 

jtada pasirodys karo pers vyra ir priešai bus priversti 
—i---- - •———^-^—T^Jprašyti taikos jiems patiektomis sąlygomis.
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, *IŠ LONDONO pranešama kad nuo šio karo pra
džios Vokiečiai Lenkijoje išskerdė 700,000 Žydų. Ar ta 
įkaitlinė teisinga, ar tik Lenkij išgalvota, bet ją plačiai 
panaudojo Anglijos Romos' Katalikų primatas, Kardi- 
:nolas Hinsley, pareikšdamas, “jų nekaltas kraujas šau
kiasi į dangų atkeršto”. Toliau sakoma, kas tik reli
giško Lenkijoje, ar tai Žydų, ar katalikų, ar stačiatikių, 
diskas nazių neapkenčiama ir neigiama. Tas tai atitin
ka teisybei, nes naziai išėjo prieš religiją ir savo pačio-

Č. J AKUBS
I v ■■ į ... ;

KlENĖ—Laisnuota Laidotuvių DireklO’’. ■/; • i. jagysies ir neapiKama uietuvių mažai, tainj
2 VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. jau ne§a Lenkams “dangaus atkerėtą”, 
šarvopmui leidžiama ųauijotis nemos®* |

už išskerdimą 700,000 Žydų jų šalyje, kaip Lenkai pasi
skubino primesti Lietuviams Vokiečių darbą — Žydų 
skerdimą Vilniuje ir kitur Lietuvos ribose. Lenkų me
lagystės ir neapikanta Lietuvių mažai, taikiai tautai

JANIAN FUNERAL HOME
1VWUB .... ,,ENW^ • VALDŽIA rengiasi aptaksuoti šalies gyventojų 

^Speigas maždaug panašiai: Uždirbanti virš $10,000, vai
zdžiai turės atiduoti trečdalį; uždirbantis virš $20,000 

raidžiai atiduos pusę ineigų; uždirbantis virš $50,000 
nokės taksu tris ketvirtdalius to uždarbio; uždirbantis 
rirš $80,000’— mokės tris ketvirtdalius, ir tt. Tas yra 
nsai tvarkoje, nes tas kuris uždirba $100,000 metuose

IKIA APD'RAUDAj 
asirengę suteikti visiems pilnas muša rg 
cijas ir praktiškus patarimus reikale^----  - u , t t
is (Insurance) visai dykai. Todėl r negali suvalgyt daugiau kaip tas ką gauna tik $10,000. 
egu ugniagesius (fare-monus). . 
Vietine Pastovi Lietuviška Real EštaU 

ir Apdraudos Agentūra.

-P. M UĮ. IOLJS
Ave. Cleveland H Endcrson i

i •BELGIJA yra tirščiausia apgyventa šalis Europo- E i’i_ •__ • _ • wminln Tvn 719
omu

. .SVETIMAM KRAŠTE
(Prano Vaičaičio eilės)

Saulutei užsnudus išbėgau akyvas 
Į vakaro grazną ramingą žiūrėt, 
Vėjelis nutilo, sodelyj alyvos 
Su juodbruviu mėnesiu taikos šnekėt.
O žmonės per dieną triusuodami čielą 
Jau gryžta namon; vabalėliai maži 
Lakiodami garbina vakarą mielą, 
O štai devynbalsės dainelė graži 
Po orą nutilusį greitai lakioja 
Ir lenda į širdį tokioj tylumoj;
Ir aš juk gėrėjaus, bet kitą dūmojau — 
Ir mintys jau buvo vienoj Lietuvoj....
Ar žinot tėvynėje kur tai gražesnės 
Lakštingalos dainos, saldesnė gaida; 
Ir vakaras rodosi kur tai meilesnis.... 
Krašte svetimam aš kaip gulbė balta, 
Ką juroj pagauta į prūdą įleista, 
Nors viską jai duoki ir maistą padėk, 
Sparnus tik atriški — ji nieko negeistų 
Kaip maistą palikus į juras nulėkt.
Ir man svetimoj šalyj rodos vertėtų 
Nurimti, nes visko tam sykiui turiu, 
Bet vis tik nerimstu, nors dar tiek pridėtų, 
Nes savo tėvynės čionai neturiu.

PETRO VAIČIŪNO EILĖS
Šilko gijos, žalios rūtos,
Ir karoliai iš žemčiūgo —

Turtai mano mylimosios....
Man — aidi jos marių putos,

Taip kaip akys mylimosios asa-

• AMERIKOS aliejaus industrija at
rado 30 naujų laukų aliejui ir 193 naujas 
formacijas 1940 metais, daugiau negu ku
rį kitą paskirą metą pirmiau.

•PIENO Suv. Valstijose kas metą 
gaunama tiek kad susidarytų upė 3000 
mylių ilgio, 40 pėdų pločio ir apie'trijų pė
dų gylio.

•DEL nelaimių su vežimais ir auto
mobiliais ant kryžkelitj kasdien šioje ša
lyje sutrukdoma vidutiniai po 38 trauki
nius.

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”

Karalienes Sabbos

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” e
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Saldu mynaitisDRAUGAS
aną dieną manęs klausia kas 
bus kad cukraus jis negali gaut 
kiek jis nori. Aš jam sakiau 
kad palauktų iki Gabaliauskas 
atidarys savo saldainių fabri
ku ir pridirbs kendžių, tada ir 
be cukraus bus viskas saldu.
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1. Nubaidytas Vilkas 
iš Krūmų Tebesaiks- 
to Savo Numatytas 
Aukas

mi, vergė laisvąsias tautas, ko
kia buvo, yra ir bus Rusija 
Pabaltijo ir kitų kraštų tau
toms. Tatai mes galime su
žinoti ir iš Anglų visuomenės 
sluogsnių, draugingai nusitei
kusių mažiesiems kraštams.

Šiuo atžvilgiu yra itin įdo
mus Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone biuletenis, nese
nai išleistas, žiūrėkime: Cur
rent News on the Lithuanian 
Situation, June 20, 1942. Sky
riuje “The Nature of Soviet 
Strategic Reasons”, yra at
spausdinta ką yra parašę An
glai, Pabaltijo prieteliai, mums 
rupimu klausimu. Jų nuomo
nės, paduotos biuletenio, nau
dinga atpasakoti, išsivertus 
Lietuviškai. Ve ką rašo Louis 
Fisher savo knygoje. “Stalin 
and Hitler” apie Anglų-Rusų 
derybas, vestas dar 1939 m., 
pirmame pusmetyje:

jiems tai ką paskum gavo iš 
Vokietijos.” w

Iš to nupasakojimo matyti 
jog Anglai tuomet turėjo tiek 
savigarbos kad 
duoti svetimą 
čiams Maskvos 
Ką rašo Fisher
dingą ne tik Stalino 
Hitlerio moralei:

nesutiko par- 
daiktą beso- 
komunistams. 

toliau, tai bu- 
bet ir

slapta-

įsisteigti 
Besarabi- 
pat Vis- 
Varšuvą.

sau-

mo-
Pa-

2. Molotovo “Netiesio
ginis Puolimas” ir 
Stalino Mainai su 
Hitleriu. Ką Rašo

apie tai Louis Fisher

Pereitame nr. buvo pažymė
ta Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
konferencijoje, įvykusioje Bir
želio 28 d., Pittsburgh, Pa., 
tarimai, išrinkta valdyba ir su
važiavimui prisiųstos aukos.

Su aukomis ir be aukų ne- 
kurie kolonijų veikėjai prisiun
tė suvažiavimui naudingų pa
tarimų, sumanymų ir gražių 
minčių, kas apačioje seka:

tuviams. Reikalinga tokia or
ganizacija kurioje draugijos ir 
pavieniai nariai galėtų prigulė
ti, mokėdami po vieną dalarį 
metuose narystės mokesties. 
Turėdami tokią organizaciją 
tikiu galėtume sutraukti į krū
vą visus gerus Lietuvius.

NEPAPRASTI ST
ŽINIOS Iš IS

TUVOS

UTĖLĖS platina dvi ligas: 
šiltinę ir komunizmą. Tos li
gos gyvuliams nieko nekenkia, 
o žmones šiltinė guldo į grabą, 
ir komunizmas gyvus suėda. 
Nuo jų gelbėtis galima tik šva
rumu. Užtai “Sovietų Rusi
jos” komunistai prašo kapita
listų kad atsiųstų jiems visą 
savo muilą, o Mažukna ir Ba
cevičius muilu apsitepę mano 
kad jie jau ne komunistai.

DUODU įnešimą kad Bago- 
gočiaus - Grigaičio - Montvydo 
“respublikos” konstituciją pa
taisyt taip kad į tarybą (ir vėl 
taryba!) butų renkami vien 
tik advokatai ir daktarai ku
rie neturi iš ko gyvent, o jei 
kas kitas norėtų but i tarybą 
išrinktu, tokį tuojau traukt į 
teismą, 
kimą.

KAD 
viešėt”
nigaikščiai ir net karaliai tai 
-aš—nesuprantu; -fcpdei- neatva
žiuoja tavorščius Osipas Stali
nas. O tai jam apsimokėtų, 
ba Pruseika, Andriulis, Bimbi- 
ninkas ir kiti draugai ir drau
gės ne tik kominę pypkę jam 
nupirktų, bet dar tabako pa
kelį padovanotų ir silkę užfun- 
dytų. O Grigaitis nors pipi
rų ant silkės užbertų.

VAIDYBA neliaujamai
na ir ragina sandariečius prie 
riečius ragina ir ragina prie 
didelio veikimo kad net žemė 
sujudėtų. Už tai Worcesteryje 
jis gavo “idealisto” vardą. Man 
rodosi kad ir aš galėčiau būti 
idealistas, ba pačiam nieko 
naudingo ir gero neveikiant ki
tus ragint kad veiktų nežinia 
ką, didelio mokslo nereikia.

HERR Hitleris tai ne buvęs 
kaizeris, kuris pralaimėjęs ka
rą smuko į artimiausią Holan- 
diją. Hitleris išanksto pasili
ko juodai dienai Švediją, Švei
cariją, Ispaniją ir Portugaliją, 
kad butų iš ko pasirinkt rei
kalingą užveją. Dabar jis dai
rosi ir reikalingą sau užveją 
renkasi. Dabar man rupi kur 
jis bėgs kada bus jam

ŽMONĖMS visokių 
vių reikia: gąsdino, 
universitetų, piknikų,
čių, seimi^, radijų, tarybų ir 
milijonų kitokių visokių išmis- 
lų. Gyvuliai viską tą niekina 
ir tų mažniekių nereikalauja. 
Užtai ir 
Bile yra 
denio tai 
reikia.

į Karine pajiega 1940 metais 
; galutinai užėmus Pabaltijo 

Kraštus, Sovietų Rusija skel
bė visam pasauliui kad tie 
kraštai patys, demokratiniu 
budu, geruoju, kone visu 100 
nuošimčių gyventojų balsais, 
įsijungė į komunistinį rojų. 
Del to Stalinas su Molotovu, 
įvairiomis progomis, garsinosi 
kad, sugniuždinus Hilterį, jie 
išvaduosią savo brolius — Lie
tuvius, Latvius ir Estus, — ir 
tokiu budu atsiimsiu kas taip 
nesenai buvę jų. Bet ‘kai ne
galėjo tomis savo kalbomis, 
melu pamuštomis, įtikinti nei 
Anglų, nei Amerikiečių, nei 
kitų tautų, Maskvos diktato
riai prasimanė kitų priekabių 
savo groboniškam sumanymui 
siekti.

Pabaltijys turėti Rusijai sa
vo ribose esąs reikalingas 
gurno sumetimais.

Tačiau ir tuo bolševikų 
tyvu maža kas tepatikę j o.
baltijys yra lyguma, neturi jo
kių gamtos kliuvinių gintis. 
Istorija rodo kad pro Pabalti
jį visi kurie verždavosi iš va
karų Rusijon, labai lengvai ir 
greitai prasiverždavo.

Geriausias Rusijai saugumo 
laidas prieš Vokietiją butų 
Lietuvos, Latvijos ir. Estijos 
laisvė. Būdami nepriklauso
mi, tie kraštai, turėdami drau
gingus santikius su Rusija, 
Iputų gyva karinė pajiega prieš 
bent kokį užpuoliką. Jei Mas
kva nenorėjo tos garantijos su
prasti tai, matyti, jai ne sau
gumai, o tiesiog Pabaltijo pa
grobimas rūpėjo.

Nors ti e Stalino - Molotovo 
argumentai buvo visiškai men
ki, tačiau tie diktatoriai pri
mygę reikalavo iš Anglijos 
kad ši, dar karui tebeinant, 
raštu garantuotų, de jure pri
pažintų, Pabaltijį Rusijai. Di
džioji Anglų vyriausybės na
rių grupė, vadovaujama Edeno, 
Crippso ir Beaverbrooko, jau 
buvo belinkusi nusileisti Mask
vos akiplėšoms, nes, galimas 
daiktas, jie grasė susitaikinsią 
su Hitleriu jeigu jų tam lau
kiamam įgeidžiui nebūtų pa
tenkinimo. Kitu kuo kaip ši
tokiu grasymu, jie ir negalė
jo paremti savo pretenzijos.

Rodės kad toks Maskvos 
tažas paims viršų.

Tatai žinoję Lietuviai, 
yiai, Estai, Lenkai ir kitos
tos, iš kurių Rusai bolševikai 
siekė žemių pasigrobti, per ke
lis mėnesius gyveno klaikų ne
rimą. Jų viltis buvo tik Su
vienytose Valstijose. Neapsi
riko. Prezidentas Roosevelt, 
nuo kurio didžiules paramos 
priklausė Rusijos likimas, grie
žtai pasipriešino Stalino bar
bariškam užsimojimui. Taigi, 
Rusija, sudarius talkos sutar-

, tį su Anglija, negavo jokių ga-
• rantijų, pritarimo, nei Pabal

tijui, nei kitoms bolševikų nu
žiūrėtoms aukoms pasigrobti. 
Priešingai, Rusija dai’ kartą tu
rėjo pasižadėti gerbsianti At- 
anto Deklaraciją.

Bet kas iš to kad pasižadė
jo. Kaip Hitlerio, taip ii' Sta
lino pažadais niekas netiki. 
Kiek sykių jie dėjo savo para
šus po sutartimi, tiek jų nesi
laikė. Taip ir dabar atsitiko. 
Viena Molotovas pasirašė, o 
kita daro. Vos spėjo sugryžti 
savo Kuibiševan, jis su Stali
nu tvirtina tą patį. Kai tik 
galėsią tai ginklu atsiimsiu iš 
Hitlerio verguvės ir vėl pasi
jungsią visą Pabaltijį.

Pabaltijo tautoms reikia ir 
toliau būti budrioms kad jų 
kraštai, atsikratę Hitlerio, ne
patektų vėl žiaurion Stalino 

' globon; ,reikia atsiminti kaip 
1 tiedu diktatoriai, draugaud'a-

riestai.

negero- 
teisėjų, 
laikraš-

bėdų jie nepažysta, 
šieno, dobilų ir van- 
daugiau nieko ir ne

AETNA LUMBER

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbų 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

F.H.A. FINANSAVIMAS. 
Parduodam naujų ir naudotų medį.

The Aetna Lumber Co.
5327 St. Clair Av. HE. 6843 
8674 E. 93rd St. MI. 1185

šan-

Lat- 
tau-

“Ministras Pirmininkas Mo
lotovas, derėdamasis su Bri
tais, reikalavo užleisti (Sovie
tams) visas keturias- Pabaltijo 
valstybes — Suomiją, Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Anglija ir 
Prancūzija butų sutikusios lai
duoti saugumą Pabaltijo kraš
tams prieš Vokietijos puoli
mą, kaip jos buvo jį laidavu
sios Lenkijai ir Rumunijai. 
Bet toks laidas nepatenkino 
Maskvos. Ji reikalavo daugiau. 
Maskva įsigeidė kad jai butų 
leista užkirsti kelią “netiesio
giniam puolimui”. Tie žodžiai 
— “netiesioginis puolimas” — 
buvo gudri formulė paslėpti 
įsikišimui į Pabaltijo reikalus. 
Bolševikai aiškino jog šiokios 
ar tokios politinės atmainos 
mažuose jų Pabaltijo kaimy
nuose galėtų sudaryti patogią 
sąlygą pulti Rusijai. Pavyz
džiui, susidaro nauja kuri mi
nistrų taryba Helsinkiuose, Ta- 
lihe, Rygoje ar Kaune. Arba 
va svetimos šalies ministras 
butų paskirtas vienoje kurioje 
tų sostinių. Gali būti jog Mas
kvai pasirodytų tie pareigonys 
Vokiškos orientacijos ar silp
nabūdžiai, pasirodytų Įtartina 
kad Vokietija siekia, jais nau
dodamosi, pulti Rusiją, pirm^ 
pravijus Pabaltijo kraštus. To
kios vadovaujančių žmonių at
mainos, vadinasi, virstų “ne
tiesioginiu puolimu”, ir del to 
Maskvai pravartu esanti teisė 
pačiai griebtis priemonių, no
rint sutrukdyti galimą puoli
mą Rusijos. Ir kai bolševikai 
butų buvę teisėjai, vieni pa
tys, ar ‘netiesioginis puolimas’ 
atsitiko, tai butų, 'žinoma, ga
lėję ineiti į tuos keturis Pabal
tijo kraštus ir juos kontroliuo
ti, kada tik kuris politikos įvy
kis ten butų nepatikęs Krem
liui.

“Buvo aišku jog bolševikai 
reikalavo iš Anglijos duoti

“Rugpjučio 1939 m. 
sis bolševikų-nazių susitarimas 
leido sovietų valdžiai 
Estijoje, Latvijoje, 
joje ir Lenkijoje iki 
los, plaukiančios per
Tuomet Suomija nebuvo minė
ta visai. Lietuva pateko Vo
kietijos Įtakos ir valios sferon. 
Paskesniais kariniais pasitari
mais Rusai betgi užleido Vo
kiečiams Lenkijos rėžio dalį, į 
kurią inėjo ir Varšuvos sritis, 
ir mainais gavo iš Vokietijos 
sutikimą įsiviešpatauti Lietu
voje”.

Katras buvo tų paskutinių 
mainų sumanytojas, Hitleris 
ar Stalinas, — kol kas nežinia. 
Iš to kad Suomija dar nebuvo 
tuo laiku suminėta, reikia spė
ti jog Stalinas, nes jam “sau
gumo sumetimais” neparanku 
buvo turėti Vokiečius Lietuvo
je, alkūne įsikišusią tarp Lat
vijos bei Estijos ir jo pasisa
vintų Lenkijos žemių. Tų mai
nų metu ar nebus tik davus 
Vokietija Rusijai laisvas ran
kas Suomijoje.

Kitą sykį apie kitus Pasiun
tinybės biuletinio suminėtus 
Anglų rašytojus, Pabaltijo 
klausimu tarusius savo nuomo
nę. ' • A. D.

JURGIS LAPINSKAS
iš Worcester, Mass.:

Lietuvai 
suvažiavimui, 
Linkiu jums, brangus 
čiai, 
mo 
kad 
gas 
bei.

Mes visi gerai žinome kad 
šiądien yra suvažiavę šioje sa
lėje tikri Lietuvos patriotai ir 
musų tėvynės Lietuvos gynė
jai.

Mes gerai žinome kad tūks
tančiai Lietuvos žmonių musų 
brolių yra išvežta į .Sibiro tyr
laukius, kur jie rankas ištiesę 
šaukiasi į Amerikiečius Lietu
vius pagalbos!

Mes Amerikiečiai Lietuviai 
‘pasigailėkime jų, nusmerktų 
žūti Sibire, ištieskime jiems 
savo ranką.

Ateis laikas, draugai tautie
čiai, pakils musų balsai, musų 
Tėvynė Lietuva atgaus savo 
Nepriklausomybę vėl. Mums 
visiems bus didis džiaugsmas!

Vaduoti Sąjungos 
Pittsburgh, Pa.: 

tautie- 
labai daug gero pasiseki- 

jusų susirinkime šiądien, 
jūsų darbas butų naudin- 
Lietuvos Nepriklausomy-

L. V. S. 4-TAS SKYRIUS 
iš Baltimore, Md.:

Gerbiamas Prezidiume ir de
legatai: Lietuvai Vaduoti Są
jungos 4-tas skyrius Baltimore, 
Md., sveikina Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos suvažiavimą ir lin
ki jam sėkmingai darbuotis at
vadavimui musų brangios Tė
vynės Lietuvos iš komunisti
nės ir nazinės nelaisvės ir ver
gijos ir tą savo linkėjimą pa
remia nors mažu našlės skati
kėliu — $10.00.

Lai gyvuoja Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga, lai gyvuoja laisva 
ir nepriklausoma demokratinė 
Lietuva su jos sostine Vilnium 
per amžius I

4-to sk. sekr. P. P. Jaras.

TRILYPĖ IŠKILMĖ 
CHICAGOJE

Liepos 25 d. Chicagoje 
nepaprastos iškilmės prie 
riaus-Girėno paminklo^ Mar
quette Parke. Ten bus pami
nėta Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo 20 metų su
kaktis ir DariausGir(?ho žygio 
ir mirties 9 metų sukaktis.

Amerika pripažino Lietuvą 
de jure Liepos 28 d., 1922 m., 
kaktis ir Dariaus-Girėno žygio 
kos išskrido Liepos 16, 1933 
m. ir žuvo Liepos 17 d. Prie 
šių. iškilmių bus pridėtas ak
tualus ir svarbus karo ženklų 
ir bonų skleidimo aktas.

Reikšmingam programui iš
pildyti yra pakviesti valstybės 
ir miesto atstovai, Lietuvių 
chorai, kalbėtojai. Tai bus ti
kra ir nuoširdi Amerikoniško- 
Lietuviško patriotizmo demon
stracija. K. N.

bus
Da-

LIETUVOS gyventojai per
sergėti kad ateityje už nelega
le prekybą nebusią daugiau 
baudžiami piniginėmis bausmė
mis. Už tokią prekybą busią 
baudžiami kalėjimu, nes ikšio
linės bausmės savo tikslo ne
pasiekusios, 
kybą yra tai 
tojams savo 
duoti, viskas
kiečių nurodytas įstaigas.

Ta nelegale pre- 
draudimas gyven- 
tarpe pirkti-par- 
turi eiti per Vė

Paskirtas Karo Laivyno Sekretoriaus Padėjėju

APSAKO GRYŽUS Iš d 
TUVOS AMEfclKIM

Netikėtai gavom svarią 
tuvos gyvenimo liudininką] 
vu Drottningholm Birželį 
sugryžo iš Lietuvos Amį 
pilietė Aldona Rūgytę 
nė su dviem mažom dnkri 
Ji tuo tarpu apsigyveno 
savo tėvus Chicagoje.

Iki šiol žinios iš Lietum 
eidavo ■ tik laiškais. Pad 
niu metu Lietuvių kilmes i 
koliai per 
jo skelbti 
evangeliją.

Lj į ™\ J tise. »• n ft

MARTINAS KASPARAITIS 
TMD. Centro Sekretorius ir 

Kyygius, iš Racine, Wis.:
Gerbiami šio suvažiavimo da

lyviai! Varde Tėvynės Mylė
tojų Draugijos, turiu už gar
bę sveikinti Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos suvažiavimą, linkė
damas geriausių pasekmių pra- 
vedimui naudingų tarimu, ku
riais vaduojantis bus galima 
atsiekti tikslas — kad musų 
gimtasis kraštas Lietuva taptų 
vėl Nepriklausoma Valstybe!

Visų šio suvažiavimo dalyvių 
prašau atkreipti daugiau do
mės į TMD. Tik per stiprias 
patriotines organizacijas gali
ma daugiau visokiariopos pa
ramos brangiai tėvynei Lietu
vai suteikti, 
si i juos čia 
loniji] vadus, 
liojimo tverti 
kuopas.

Dar turiu 
nešti kad šiais 1942 metais Tė
vynės Mylėtojų Draugija turės 
savo seimą Rugsėjo 6 d., San
daros salėje, 840 W. 33rd St., 
Chicago, Ill.

Kviečiu dalyvauti. Jei 
rie negalėtumėt atvažiuoti 
sigailėkite pasiųsti gerų įneši
mų ii- sumanymų seimui, del 
gerovės TMD.

V. A. KERŠEVIČIUS
iš Scranton, Pa.:

Brangus Tautiečiai! Nors 
per laišką sveikinu jus visus, 
kuriems rupi atgavimas laisvės 
musų senajai tėvyne^ Lietu
vai. Gaila kad negalėsiu da
lyvauti su jumis ir išgirst iš
mintingų patarimų kovai už 
Nepriklausomą Lietuvą.

Su šiuo laišku siunčiu penkis 
dolarius kaipo mažą auką Lie
tuvai Vaduoti Sąjungai.

(Kitame nr. tilps daugiau 
laiškų.)

AMERICAN FRIENDS 
OF LITHUANIA

Todel ir kreipiuo- 
suvažiavusius ko- 
imkites be atidė- 
ir stiprinti TMD.

gerbiamiems pra-

ku-
ne-

VYTAUTAS MARKUZAS 
iš Detroit, Mich.:

Aš nuo savęs duodu patari
mą Lietuvai Vaduoti Sąjungai 
gyvuoti ir darbuotis. Mano 
manymu organizacija galėtų 
geriau ir naudingiau darbuotis 
jei jos vardas butų pakeistas 
. Amerikos Lietuvių Sąjunga, 
ir tikslu turėtų ne tik Lietu
vai gelbėt bet ir Amerikos Lie-

Hopkins Sužiedotine

Nesenai Chicagoje susiorga
nizavę ir Illinois valstijoje in- 
sikorporavę American Friends 
of Lithuania (A m e r i k iečiai 
Lietuvos Draugai) jau padarė 
keletą svarbių ir reikšmingų 
žygių Lietuvos naudai. Pir- 
mas iU-ĮJ-ū1 ■
gis buvo pafeišKfmas - - Prerftmm L 
tui Rooseveltui. Tas aktas bu- : 
vo atliktas prieš pat Molotovo 
atvažiavimą. Tame akte Lie
tuvos Draugai išdėstė Lietuvos 
bylą ir patiekė savo argumen
tus, pagrystus tarptautine tei
se, Atlanto Čarteriu ir Ameri
kos teisingu nusistatymu.

Faktai ir argumentai Lietu
vos Draugų memorandume bu
vo aiškus, stiprus ir nesugriau
nami. Jie buvo pilnai įvertin
ti tų kurie su jais turėjo reika
lo.

Amerikiečius Lietuvos Drau
gus tenka nuoširdžiai sveikin
ti ir linkėti jiems geriausių 
pasekmių kilniame ir tikrai 
Amerikietiškame darbe, kuris 
pagrystas teise, teisingumu ir 
žmoniškumu.

American Friends of Lithua
nia yra įsirašę savo tikslų są- 

, statau Atlantic Charterio prin
cipus, Prez. Roosevelto Lais
vių Deklaraciją, ir savo pasiry
žimus pagelbėti Lietuvių tau
tai Lietuvos atstatyti ir vėl į 
laisvų šalių tarpą ineiti. Tais 
principais ir Amerikos žmonių 
idealais bei Lietuvių tautos 
troškimais vadovaudamiesi jie 
dirba kilnų darbą — darbą ty
lų, bet konstruktyvų.

American Friends of Lithua
nia pirmininkas yra Owen J. 
C. Norem, buvęs Amerikos At
stovas Lietuvai, vice pirminin
kas Prof. J. Stanton, genera
linis sekretorius Adv. J. J. 
Grish, Chicagietis Lietuvis.

Organizacijos nariais yra 
kviečiami ir x gali'būti tik išti
kimi Amerikos piliečiai ir nuo
širdus Lietuvos draugai — jos 
nepriklausomybės ir laisvės 
užtarėjai bei rėmėjai. ,

Lietuvos Draugų -Organizaci
jos 
Lithuania — laikina
yra Adv. J. J. Grish namuose, 
4631 So. Ashland avė., Chica
go, III.

William C. Bullitt (kairėje) prisaikdinamas specialiu padė
jėju prie Karo ,Laivyno Sekretoriaus Knox (dešinėje). Bullitt 
buvo ambasadorium Maskvoje, paskui specialiu Prezidento atA 
Stovu. - > 1 ■ • • -A

Valdžios lend-lease adminis
tratorius Harry Hopkins, Roo- 
sevelto artimas draugas, ren
giasi apsivesti su Mrs. Louise 
Gill Macy, viršuje. Vestuvės 
gal įvyks .Baltajam Name apie 
Liepos 30. i
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toj a, jos vyras Geležį į, ir teį® « 
Valdybos aukštas nareima to P* Sunbnie vkL

savo spaudą 
iš Maskvos
Vienas-kitaf

mų ponios Aldonos Bulota 
išgyvenusios abi okupaciją 
iš Lietuvos išvykusios i

Valdybos aukštas pareiga to 
i inžinierius, abu turėjo plan 
, pažintis ir gimines tiek m 
1 tuose, tiek kaime, todėl vi

pusiškai ir pilnai pažino Ii i Nan ite
. vos gyvenimą abiejų okup b. |
; jų metu. J

Ponia Bulotienė, gimusi 
gus ir mokslus ėjus laisv 
Amerikos dvasioje, tat ir j 
elgesys su okupantais, gina 
savo teises, dažnai nųstebim 
vo ir užimponuodavo vie™ 
okupantų atstovus, nepratw 
išgirsti drąsaus žodžios, į

Jos pergyvenimai tiek k 
mus kad laukia knygos. » 
bėgsime už akių — ji pati ■ 
ilsėjus papasakos spaudoj s 
Lietuvos žmonių ir savo K 
gyvenimus. Vieną tik pasali 
sime — kas girdėjo jos ps 
kojimus įsitikino kad tiekti 
nu, tiek kitų okupantą n 
ir viltys jog esą Lietuvos 1

ir įsivaizdavimas. Ten žm® 
kentėjo ir kentės, bet turi® 
vienintelį nepalaužiamą no» 
susilaukti ir vėl laisvos Ii® 
vos, už kurios laisvę yra p® 
ryžę kovoti ir net gyvastį® 
duoti.

Mums, ponios Bulotienės ■ 
sakoj imą girdėjusiems, lygįl

pribuvo: Lietuva pavergt®
Lietuvių dvasia nepatel 

Atvirkščiai, vargas si)M 
visus, visų sroviu žmota
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i Superior Upholsterer 
• «W3 Superior Aw.

Jreat tales Storage
& Moving Co.

ml 4 Long Distance Jforin? 
hsidii bmbuiai de! Stonge 
tjųdmįs ir sthiau toli i 
! TOMS dalykus, 
iiiu nhofeais ir ksitnfc. 
;, Ts tereimi aodrari 
k ■ Duns ginituotas.
I TtW. HEad. 5100 

kutaitį.

Golden Salad

Van Camp'i
Pork ad B

i

MOT
FOOD 51

7211 Wade 1 
liūnais wwi 

«Di'- - - - - - - - - -

j W POULTRY P
I FsaFiiaž rėoiieais idbfe g-.- I. 'Mj'l
MOjį'M IR M ir u

gų 
bet 
ta. 
dė
susivienyti, nes dabar liko t 
vienas ir bendras siekis | 
Laisva Lietuva. J. I

8015 SITERIOR A VENUE 
» COME S AND MEET FEL 

' Kij; of )L C's; Iteter oi S«? am 
Even Thurriay, Friday and Satun 

k delicatessen ra sandw 
TO TAKEOUT

II OUR DELICIOUS FISH FRY EVEF

JOHNSTON & JOHN
DR. WALTER G. JOHNS 

OPTOMETRIST

„ 110 The Atcade
Įsteigta 1897. MAin 14«

Lens duplikuojanri greitu h® 
Sutarus atdara vakarais. J 

Duodam išsimokėjimui.

MOTERIMS
Cotton Dresses $1.69 iki Sq 

Specialis pirkinis
Geros Rušies Rayon Dress*

Reg. vertė $2.25 po
Junior Frocks $4.98 iki

Libby Shoppes
7721 HOUGH AtTE. cor. £ 

2660 LORAIN A.VE.
Duodam Eagle Stamps.

į CALIFORNIA WINE SALE
Packers,and Distributors 

|,.f WOLESALE am RETAIL 
[His risofc miies Califona ir Ot 

fem Paduodama gafemus,
Senai įsgyvenns ištaiga. ' . 

' En«F

American Friends of 
raštinė

COLD STORAGE]
PARDUODAM GEROS

KAILINIUS (FUR COATS) I
Taisymas Perdirbimu I

VISOKĮ MOTERŲ KAHJ$| 
PERDIRBAMI j 1943 STYLW 
už žemiausias kainas. I’1

AŠTOR FUR C0.
EXPERT FUR WORK J 

8407 HOUGH AVE. GA.
I------------------------- —-

VIDURVASARIO IŠPARD/ 
jį Nupiginta nuo Ceiling

Fitiiit ir Taupyki! Pini?® Data 

i Mi Naujausi Namams Ral 

‘flWGFlW
■ Avenue

far

r

June 13 
through

Labor Day

***‘*»w.

Finest Beach in the World 
*4 All Sports and Amusementi

/I Į Dance nightly In Grand Ballroom
I / io famous radio bands such <9
l\f( SKINNAY ENNIS, TONY PASTOR,

/, VAUGHN MONROE, LES BROWN,
' J , / ' S ALVINO REY and KING SISTERS.
Ball or bua to Sandusky. Staamera from Clavaland aaH 
Detroit. Or take U.,S. Route 6, Ohio 2. Aak your local 

Travel Bureau or Auto Club for lolder, or write
CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE, Sanduaky, QMS

HOTEL BREAKERS 1,000 rooms :: ■ moderate rates
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D IINKĖJIMAI
Hippodrome•gK, Pa., Birž. 28

ir

ko-

ŽINIOS! iutininkų Klubo Me
is Išvažiavimas

is. Reikalinga tokia op
cija kurioje draugijos ir 
iai nariai galėtų prigulė- 
įkėdami po vieną dalarį 
se narystės mokesties. 
imi tokią organizaciją 
galėtume sutraukti į kra
us gerus Lietuvius.

APSAKO
TUVOS

r. S. 4-TAS SKYRIUS 
š Baltimore, Md.: 
damas Prezidiume ir de- 
: Lietuvai Vaduoti Sa
itas skyrius Baltimore, 

veikina Lietuvai Vaduo- 
mgos suvažiavimą ir lin- 

sekmingai darbuotis at
imi musu brangios Tė- 
Lietuvos iš komunisti- 
nazinės nelaisvės ir ver- 
r tą savo linkėjimą pa- 
nors mažu našlės skati- 
- $10.00.
gyvuoja Lietuvai Vaduo- 
mga. lai gyvuoja laisva 
riklausoma demokratinė 
i su jos sostine Vilnium 
ižius!
-to sk. sekr. P. P. Jaras.

IOOKLYN, N. Y. — Ka- 
r jo reikalavimai šią va- 

•; sutrukdė daugeli Lietu- 
■jvąžiavimų, piknikų ir ki
šų ir naudingų pramogų, 
aikant prie esamos padė- 
|;;Brooklyno Tautininkų 

)s ,savo 14-tą metinį išva- 
ą‘: surengė sekmadienį, 

Jio 28, Coram, N. Y., ge- 
o P. Januškos gražia- 

Jsyje, klubo narių ir sve- 
jitomobiliais išvažiavimą, 
lilinksminimas ir pramo- 

■asidėjo 11 v. dienos me-

A. KERšEVIčIUS 
iš Scranton, Pa.: 
igus Tautiečiai! Nors 
išką sveikinu jus visus, 
s rupi atgavimas laisvės 
senajai tėvyne^ Lietu- 
jaila kad negalėsiu da- 
. su jumis ir išgirst iš- 
gu patarimų kovai už 
lausomą Lietuvą, 
iuo laišku siunčiu penkis 
s kaipo mažą auką Lie- 
Vaduoti Sąjungai.
ame nr. tilps daugiau

Netikėta 
tuvos gyventos)! 
vu Drottniw 
sugryžo i 
pifiete Aldo® 
nė su dviem 
Ji tuo tarpu 
savo tėvus -

Iki šiol Pasibaigė vėlai vakare.
_ ,fcl"',,avn virš 100 svpein 

eidavo ’tik h 
niu metu Liefe 
koliai per sau 
jo skelbti iš 
evangeliją, 
me progą i 
mą ponios 
išgyvenusios į 
iš Lietuvos s 
metais Birželio į 

Kiekvienas jj 
nes ji buvo j. - . ~m naują raitančių taisymo 
toja, JOS rjnĮtvę, kur jūsų senus rakan- 
Valdybos auksj 
inžinierius, ton $ gerą darbą.

'navhną darbo suteikiam 
, Klauskit telefonu arba 
ykit laiškutį. Gerai paty- 
i-vo darbe. (33)

■Anų telefonas HEnd. 9784 
btuvės telef. EX. 8344

erior Upholsterer
6903 Superior Ave.

kalas yra klubo kambarių ge
rinimui.

Išvažiavimo nuotaika buvo 
linksma ir svečiai gražiai. lai
ką praleido vaišindamiesi 
užkandžiaudami.

Išvažiavimo surengimo 
misijoje dirbo klubo pirm. J. 
Baltus, J. Šimėnas, Jieva Bal- 
tienė, P. šimėnienė, J. Narvy- 

Andrius, P. P'usnikasdas, J. 
ir kiti.

Reikia

LRICAN FRIENDS 
F LITHUANIA

ravo virš^ 100 svečių iš 
|yno, New Yorko ir Long
• ir jos pakraštinių kolo-

• Išvažiavimas reikia skai- 
■ykusiu, nes klubui liko 

i pelno $80 pinigais. Mat,
reikalais gana rupina- 

įveikiama, veikimas re- 
( ir tikslas yra gražus, 

mėjų ir pritarėju randa- 
*. Pinigu sukėlimo rei-

DŲ TAISYMAS 
irniture Upholstering) 
,m naują rakandų taisymo

pažymėti kad tokių 
linksmų išvažiavimų 'jau 
kai pasigesta Brooklyne.
ketų daugiau panašių pramogų 
surengti, ypač karo metu ir 
esant viešo susisiekimo suvar
žymui.

Brooklyno Tautininkų Klu
bas gražiai dirba, gražų ir at
garsi gauna ir savo darbo vai
siais tikrai gali džiaugtis.

Išvažiavimo Dalyvis.

seno-
Rei-

©VIENAM dideliam 35,000 
tonų karo laivui reikalinga 75 
tonu gumo.

ENDEPENDENT 
FOOD STORE

7211 Wade Park Ave,
remodetiuosim ir perdirbsim 
naujus; duodam gerą mede-

“They All Kissed the 
Bride”

Joan Crawford ir Melvyn Doug
las vaidina šio meto linksmiausio
je romansinėje komedijoje, Colum
bia filmoje “They All Kissed the 
Bride”, kuri pradedama rodyti Hip
podrome Theatre šeštadienį, Liepos 

Prie jų vaidina Roland Young, 
Helen 
Roger 
Mary

18.
Billie Burke, Allen Jenkins, 
Parrish, Andrew Tomber, 
Clark, Nydia Westman ir 
Treen.

Dalukas einasi apie milijonierę 
panelę, kuri užsiima romansavimu.

Douglas vaidina kaipo romantin- 
gas , vaikinas, kuris atsiekia savo 
tikslo suprasdamas kaip merginas 
apeiti.

Piano Bargenai
Turim gerų Upright Pianos, įgy- 

kit savo vaikams pradėti mokytis 
muzikos korjeroje. Kainos nuo $27 
iki $65, visi garantuoti. Ateikite 
pasirinkti. Taipgi turim puikiausių 
Spinefs, Consoles ir Grands . Apąi- 
lankykit pamatyt, ar pirksit ar ne. 
Lengvi išsimokėjimai. Atdara va
karais. (4")
Raresh & Son Piano Co

3299 E. !5,5th arti Broadway

POP KONCERTAI 
ŠIĄ IR KITĄ SA-

. VAITĘ

Clevelando ketvirta savaitė popu
liarių vasarinių koncertų Public 
Auditorijoj nebus paskutinė savaitė, 
nes tapo dadėta dar viena savaitė, 
kurios begiu atsibus trys koncertai, 

šios savaitės koncerte, penktadie
nio vakare dalyvaus Morton Gould, 

ir dirigentas, kurio 
orkes-

kompozitorius 
veikalus tankiai naudojo su 
tru Dr. Ringwall.

šeštadienio vakare koncerte da
lyvaus pragarsėję Hermit Club Sin
gers ir Hermit Club Orchestra, va
dovaujami J. E. Hines ir Walberg 
Brown, bendrai su Cleveland Sum
mer Orchestra ir Ralph Leopold, 
pasižymėjęs pianistas.

Penkta koncertų savaitė bus tre
čiadienį, penktadieni ir šeštadienį, 
Liepos 22, 24 ir 25. Kainos bus 
tos pačios, nuo 30 centų iki $1.10.

Fray ir Braggiotti, duo-pianistai, 
dalyvaus penktos savaitės paskuti
niame koncerte. Dr. Arthur Ro- 
dzinski, The Cleveland Orchestra 
konduktorius, diriguos penktadienio 
vakare. Trečiadienio vakare, daly
vaus Dr. Jerome Gross, kuomet di
riguos Herman Adler ir dainuos so
lo Thelma Votipka, Metroplitan 
Operos žvaigždė.

Hidden Hunger
Plačiai išgarsinta maitinimo fil

mą, “Hidden Hunger”, sudaro dalį 
vaizdų Telenews Theater, pradeda
mų rodyti penktadienį. Ji reko
menduojama Time magazino kaipo 
“vaizdi 21 minutos trumpa propa
ganda, kurioj vaidina Walter Bren
nan, tris kartus akademijos laimė
tojas, ir vitaminai.

Tą filmą patiekė Federal Security 
supažindinimui visuomenės su tai
syklingais valgymo budais, užtikri
nimui sveikatos, moralės, ir jiegos 
taip reikalingos karo metu.

Sulyg šių vaizdų, “slaptas alkis” 
paeina ne nuo tuščio skilvio, bet del 
to kad 
nui.

Prie tos filmos yra rodoma kiti 
įdomus žinių vaizdai iš Australijos 
ir iš kitų žemės dalių.

• OHIO komunistai pradėjo 
tikrinti valstijos teismui jog 
jie yra “patriotiški”, ir reika- 
•lavo kad jų kandidatų vardai 
butų uždėti valstijos rinkimų 
balotuose. Kiek anksčiau bu
vo paskelbta, sulyg nusistaty
mo pora metų atgal, komunis
tų kandidatų ir vėl nepriimti, 
del to kad komunistai tiki i 
išvertimą valdžios jiega.

« 7 7~ i i
Sunkiai Dirbi?

1 Esi Nuvargęs?
VARTOKIT MUSŲ VITAMIN B 

COMPLEX. 
KREJCI DRUGS > 

2601 LORAIN AVENUE 
MAin 8557. (34)

nevalgom kas reikalinga ku-

iš kitų žemės dalių.

©MAYORAS Lausche pasi
rašė užtvirtinimą skyrimo 10c 
į valandą algų pakėlimo miesto 
gatvekarių ir busų motorma- 

Jienams ir konduktoriams, 
reikalavo 12%c valandai.

pažintis ir gis; 
tuose, tiek k 
pusiškai ir pih^° 
vos gyvenimas 
jų metu.

Ponia 
gus ir moksfe 
Amerikos d 
elgesys su 
savo teises, iš 
vo ir užim 
okupantu a 
išgirsti drąsia

at Lakes Storage
& Moving Co.
& Long Distance Moving 
iri kambariai de] Storage 
Ifcuojam ir apkalant toli 

į vežamus dalykus.
B; valandomis ar kontraktu. 

miK kad laiiH»'rJsi Pervežimai audrausti. mus Kaaiaiim,FDarbas ^rantuotas.

[Telef. HEnd. 0100 
į ar naktį.

Sunbrite Cleanse
3 Cans 14c

Charmin Toilet Tissue 
27c4 rolls

Golden Salad 
Dressing _. qt.

Van Camp’s 3 lb 
Pork and Beans

a

29c

can
25c

JOHN G. POL TER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyratf 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą* stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kįtų 
amatininkų 
aptaisymui
Turiu pilną

darbų

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

jūsų namo visiškam 
ir pagražinimui.
apdraudą tos rūšies 
kontraktoriaus.

INDEPENDENT
FOOD STORES

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

Cain Park Theatre
Keturis vakarus pagretui, Cain 

Park Theatre bus statoma Piran
dello veikalas, “Right You Are If 
You Think You Are”. Vaidinimai 
bus vakarais Liepos 22 iki 25, sų 
Marta Abba, kuri yra pasižymėjus 
Luigi Pirandello veikaluose ir vai
dino juose roles Europoje, Anglijo
je ir Pietų Amerikoje, bet iki šiol 
dar nebuvo matyta vaidinant Ame
rikoje.

šio sekmadienio vakare. Liepos 
19, dalyvaus koncerte Margaret 
Martin, lyriška coloratura suprano, 
nesenai gryžus po dviejų metų stu
dijavimo Academy of Vocal Arts, 
Philadelphijoje. Ji dainuos soliste 
prie Cain Park Choral Society, va
dovaujant Dr. Charles D. Dawe. Šis 
koncertas publikai nemokamai.

Civilian Defense 
_ i . • ,i
Pratimai

Pirmadienio vakare, Liepos 
20, visoje Cuyahoga apskrity- 
ie bus daroma bandymi apie 
30,000 vyrų ir moterų savano
rių pasiruošusių Civilinžs Ap
saugos darbui. Tie pratimai 
bus atlikta paruošimui civili
nės apsaugos korpuso mobili
zacijai ir aktualiems manev
rams trupmoje ateityje.
i------------ ;-------- 7------------------- 1Plumbing ir Heating

Reikmenys
Parsiduoda arba įdedami sulyg 

MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 
Nereikia nieko įmokėti. 

Nauji ir naudoti padargai.
Empire Plumbing & 

Heating Cg.
naktį patarnavimas.
E. 55th Street
MU. 3629; YE. 5544 

vakarais iki 8 vai.

DIDELĖ LIETUVIŠKA
VAISTINE

- ■ ■ ' ■ ! . ! 1 >
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 Reužnatizmo, 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. 8583 / .
Vaistinė atdara 7 dienas savaitžje-

SUPERIOR- 
RUSSELL iNN

■’ ■ i ■■ t
6824 Superior Ave.

' ’ i' ' f o' v.n
LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

t

diena ir
1964

' HE. 5000; 
Atdara

ELDER-TILTON
CLINIC

Mechanotherapy — Chiropractic 
Elektriškas gydymas, Colon Irriga- 

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - Reumatizmo <- Lumbago

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (38)

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė” ' 
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys , Stonis, Savininkas.

BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
7708 St. Clair Ave.
Visoks Alus — Vynai 
Degtinė Likeriai 

Užkandžiai
Atdara iki 2:30 naktį.%
Kazys Leimonas, Sav.

enai Chicago j e susiorga- 
ir Illinois valstijoje in- 

oravę American Friends 
thuania (A m e r i k iečiai 
zos Draugai) jau padarė 

svarbių ir reikšmingų 
Lietuvos naudai. Pir- 

r ąj Jį! ŽV-
ivo pareiškimas Prezaden- 
ooseveltui. Tas aktas Su
liktas prieš pat Molotovo 
iavimą. Tame akte Lie- 

Draugai išdėstė Lietuvos 
ir patiekė savo argumen- 
pagrystus tarptautine tei- 
tlanto Čarteriu ir Ameri- 
:eisingu nusistatymu.
etai ir argumentai Lietu- 
)raugų memorandume ba
skus, stiprus ir nesugriau-

Jie buvo pilnai įvertin- 
kurie su jais turėjo reika-

erikiečius Lietuvos Drau- 
;enka nuoširdžiai sveikin- 

linkėti jiems geriausių 
mių kilniame ir tikrai 
ikietiškame darbe, kuris 
stas teise, teisingumu ir 
iškurnu.
įerican Friends of Lithua- 
ra įsirašę savo tikslų są- 
i Atlantic Charterio prin- 

Prez. Roosevelto Lais- 
leklaracįją, ir savo pasiry- 
. pagelbėti Lietuvių tau- 
.ietuvos atstatyti ir vėl į 
į šalių tarpą ineiti. Tais 
pais ir Amerikos žmonių 
lis bei Lietuvių tautos 
imais vadovaudamiesi jie 
kilnų darbą — darbą ty- 

et konstruktyvu.
įerican Friends of Lithua- 
jirmininkas yra Owen J. 
orėm, buvęs Amerikos At- 
s Lietuvai, vice pimrinin- 
Prof. J. Stanton, genera- 

sekretorius Adv. J. J.
i, Chicagietis Lietuvis, 
ganizacijos nariais yra 
iami ir x gali'būti tik išti- 
Amerikos piliečiai ir nuo- 
s Lietuvos draugai—jos 
klausomybės ir laisvės 
ėjai bei rėmėjai. , ■ 
(tavos Draugų -organizaci- 
— American Friends of 
tania
Wv. J. J. Grish namuose, 
So. Ashland avė., Chica-

bėgsime ra dj 
ilsėjus papasfe 
Lietuvos W|j ___________

Z-talFARMERS poultry market 
kojimus įsiBE 
nų, tiek kito
ir viltys jogSĮly , . , T. J

V1.eta Lietuviams.
• • . . ir įsrandto 
keitėjo jr. 
vienintelį i 
susilaukti H S 
vos, už kuriK b [ 
ryžę kovoti irai 
duoti.

Mums, ponuli 
sakojimą girdėja® 
gų pribuvo: lo 
bet Lietai®' 
ta. Atvirkščiai. * 
dė visus, vis? J 
s^vįenytį,K&>TjiLAR PR1CES qN SATURDAY NITE AS USUAL 
vienas if k:RY OUR DELICIOUS FISH FRY EVERY FRIDAY 
Laisva Lietuvi L

JOHNSTON
DR. WALTB

įsteigta 1K- '
Lens duplfapj

Šutant dal
Duodam

Paukštiena visokiems reikalams: r .
ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI.

Užkviečiame visus.
’-/i

įas Superior ir 43 Street ENdicott 5025

8015 SUPERIOR AVENUE
s

e COME IN AND MEET FELIX
King of M. C.'s; Master of Song and Piano 

Every Thursday, Friday and Saturday

DELICATESSEN WITH SANDWICHES 
TO TAKE OUT

CALIFORNIA WINE SALES CO
Packers.and Distributors

WHOLESALE and RETAIL
irduodam visokios rūšies California ir Ohio Vynus že- 
jmis kainofnis. Parduodama galionais, pusgalioniais ir 
retomis.- Senai Įsigyvenus įstaiga. (33)
11 PAYNE AVE. Ernest Fracassi, Sav.MOT

Cotton Dress _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Geros Roses»
Ž^ilDURVASARIO IŠPARDAVIMAS

Libbp Viskas Nupiginta nuo Ceiling Kainų!
7721 Boren

2660 . 
Duodam Eajif

Pirkit ir Taupykit Pinigus Dabar!

Visoki Naujausi Namams Rakandai

FLEMING FURNITURE c°
VISOKĮ

laikina raštinė

COLD
PARDIWAH 

KAUKUS

1,000 ROOMS :REAKERS

7411 St. Clair Avenue 
illllllBiniiiiliiUililHIIIilBilliilllBBIHHII'HBiiiBihHBtiililBiliBlillIilllii'i

EXPERT
8407 HOUGH*"

80!) Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

rėdanti pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- 
į mane, gaurit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 

j apdtaudos-insurance reikaluose.
ląisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy- 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

June 113 
through 

Labor Dav,

AU Sportu® 
Dana obMrl* 
lo 4<uum* toli* 
skinratdA 
VAUCHM 
ALvnroin

Rail or bu te Sindukr Stastf
Detroit Ortek.V.|S.Boab6®!l 

Tnrol Buua^t Artofl*
CEDAR POINT-OH-LAE:

Ohio Bonded Winery
RUDOLPH BOZEGLAV

10 St. Clair Ave. Tel. ENdicoit 0282
riausia vyno išdirbystė Ohio valstijoje. Mano skiepas 
gtas Europišku stilium, kur pilna visokio vyno. Pir- 
čia vyną namams, šeimai ir klubams. (33)

■

Visoje Musų Krautuvėje

iki $2 Balli ir Spalvų Marškiniai 
iki S2 Sport Maršk. In-and-Outer 
Broadcloth Pajamas, middy ■ stilių 
iki 2.50 šilko kaklaraiščiai, spalv.

Buk Gera Gurnui SavoMoterims Reikmenys
9.88

y

1.95
3.95
2.95
2.79

19.95
29.95

p-., Y-’'

AT •

COMPANY
KAINOS 
KAINOS 

19.85 
3.99 
2.99

Penktadieni, Liepos 17, nuo 1(1 ryto iki 6 vok

RĖMNAN

THE MAY
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų

Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyru 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų

Vyrų Drapanos
835 iki $75 Tropical Suits '/2
$24.75 iki $45 Tropical Suits */2
$24.75 iki $27.75 Tropical Suits
5.95 iki 7.95 Gabardine Sport Slacks I
5.95 Skalbiami Slack Suits */2 kainos : 

THE MAY CO. . . . ANTRAS AUKŠTAS

Vyrų Reikmenys
Sport Marškiniai, įvairiu stilių .... 69c 

1.00 
1.00 
1.95 
1.00

1.00
1.49
1.50
2.50
1.50
65c Handicraft Kojinės, Tvirtais nirštais 44c
1.75 Balti, Spalvuoti Eclipse Marškiniai 1.29
2.95 Zipper arba susegami Sveteriai ... 1.00
3.95 Lengvi Sport Žakietai .... l/2 KAINOS 

TITE MAY CO. . . . ONTARIO INEIGA

Vyrų Avalai
Vyrų 86 iki 7.50 Garsių Išdarbių Aval 
Vytų 7.95 iki 8.95 Walk-Over ir T. M.

Oxlords ................ ....................................
Vaiku 3.85 iki 4.95 “Bov Blue” ir “May Boy” 

Avalai ............................................................ 2.81
THE MAY CO. . . . ANTRAS AUKŠTAS

3.84
C

5.81

3AY

»/ •

Moterų Avalai
Reguliariai 6.95 Red Cross Balti Batukai....
3.98 iki 4.48 Paragon Vasariniai Patukai.......
7.95 iki 12.95 Batukai; žinomų Brands.,......... :
Reguliariai $6 Surety Six Vasariniai Batukai :
1.95 iki 4.95 Spalvuoti Batukai........... 1.49 ir :

THE MAY CO. . . . TREČIAS AUKŠTAS

12.95
6.50

4.50
3.50

21.88
6.88
4.4 1
3.99
2.99
2.99
3.99
3.99

12-18. .. 1.59 iki 2.29

ir 22.95 Pavasariniai Ploščiai .......
iki 49.95 Lengvi Vilnoniai Ploščiai 

14.88 
iki $15 Vasariniai Rayon Suits ...

iki 7.95 Junior Miss Dresses ...........
iki 6.95 Budget Dreesės; 12 iki 20 
Ploy Suits; Cha m bra v, Rayons ...
Balto Rayon Coolskin “Separates”

$5 Rayon Poplin Slack Sets; 12 iki 20 
6 50 iki 7.95 Sport Dresses; 12 iki 20 .... 
2.50-3.50 Dirndl Andarokai
69.50 Silves Fox Scarfs; did. kailiukai $55 vienas 
$68 Fur Jackets; maišytos raudonos lapės.... $39 
10.95 iki 17.95 Dresses; panelėms, ponioms.... 7.00

THE MAY CO. . . . TREČIAS AUKŠTAS

Keletas Bargenų Musų Basement Krautuvėje
šimtai Kitokių Bargenų — Tėmyktt Musų

39e MILO APAČIA GRINDŲ PATIESALAMS 
Tvirti ir gero daibo, gražių spalyų. Nu- 
kerpami nuo viso rutulio. Ketv. yardas

LIKUČIAI PLOTO MARGO PERKELIO 
29c Yardas Vertės! Geros rūšies spausdin- *2 
tas gražių marginių perkelis, 1 iki 8 yardų * 
ilgio. Yardas po ................................ r..............

MERGAITĖMS 81.19 ir $1.39 SUKNELĖS 
Gražios spausdintos medegos, gražių mar- 
ginių. Keleto stilų. Mieros 7 iki 14

1.65 RŪŠIES NYLON KOJINĖS
Gėris kojinės su ra.vcn viršais. 3 čios rūšies. Ne

su mažais trukumais. Mieros 85Ą "5.19kurios 
iki lOiĄ. Duodama tik dvi poras pirkėjai 8

1.39 iki 1.99 VATINĖS SUKNIOS
Turim jų 600. Spausdinto perkelio ir chambray. 
GarantuPtos skalbtis ir nešunta. Mieros < 
nuo 14 iki 40 moterims ir panelėms. “

VAIKŲ NAUJI 59c POLO .MARŠKINIAI
Balti, mėlyni ir žali. Mieros mažos, vidų- 45c 
tines, ir dideles. Anįu>s rūšies

Remnant Dienos Kainu Pažymėjimus

1000 CELANESE NINON RAYON PANELS
Reg. 79c iki 1 19 rūšies. Ecru ir kiaušinio ’SQc 
spalvos. Antros rūšies, 36 iki 45 c. ilgio

1.69 iki 3.97 VASARINIAI AVALAI
Štai 456 poros žaislui ir parėdui avalų. Baltos, 
šviesių ir sudėtinių spalvų. Mieros nuo 4 
iki 8 moterims ir panelėms. Pora

2.99 iki 4.40 VASARINĖS SUKNIOS 
Gražių vasarinių pavyzdžių ir 
mos ir stiprių spalvų. Mieros 
maišytos, moterims ir paelėms.

VYRŲ 1.29 iki 1.65 VĖSUS
Lengvi asariniai marškiniai. Nesusiglam
žančiu kaklu, balti ir spalvų. Ne visų mierų

VALDŽIOS ATMESTOS 1.39
Mieros 6:-xl08 geros -paklodės, baltintos
visai baltos. Trukumai visai menki.

MOTERŲ 
Teikia laisvę kaip su 
jonai. Puikiai tinka 
Meros .12 iki 18.

spalvų. \ Skalbia- 
ir spalvos $9

MARŠKINIAI

88c
PAKLODES 

ir <

SI CULOTTES 
kelnėm, ir išrodo 
dviračiu važinėt.

kaip si-
50c

I

Elektriškame Skalbta!
ELEKTRIŠKAS SKALBTUVAS TUKI .

1. Vielą insuliuotą Į gumą.
2. Gręžtuvo volukus darytus iš gumo.
3. Guminę paipą išleidimui vandens.
Buk gera tam gurnui, nes jis gali 
labai sunku kitas gauti kai išsidėvės!

būti

VIELA—Nemindžiok ant vielos, nestumk 
va per ją, nesudaryk kilpų joje, nepalik 
grindų kada nenaudoj trina.

skalbtu- 
jos ant

GRĘŽTUVAS—Nesuveržk volukų pertandžiai, ne- 
prigrusk perdaug i volukus, nedėk skalbinių kurie 
turi tvirtus metalinius guzijcns 'arba sagtis, nepa
lik volukus suspaustus kada nenaudoji.

KUOMET PABAIGI SKALBIMĄ . .

3.

ALIEJUOK skalbtuvą ir gręžtuvą 
sulyg išdirbystės nurodymų.

1. IŠTUŠTINK kubilą ir guminę pai
pą visiškai sausai. ,

UŽDENGK skalbtuvą švariu, sau
su uždangalu iki kitam skalbimui.

2. IŠVALYK ir IŠDŽIOVINK kubilą, 
gręžtuvą, paipą ir elektros vielą.

Prisilaikant šių paprastų patarimų, jus dikčiai pra- 
ilginsit savo skalbtuvo gyvenimą.

THE ELECTRICAL LEAGUE OF CLEVELAND
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

DR. V. KUDIRKOS 
D-JOS PIKNIKAS

Dr. Vinco Kudirkos Pašalpi- 
nė Draugija turės savo metinį 
pikniką šį sekmadienį, Liepos 
19, Mačiutos darže, prie Glen- 
ridge ir Green roads. Pikni
ko pradžia 1 vai. po pietų, tę
sis iki vėlumai.

Kviečiami dalyvauti 
jos nariai su šeimomis 
Clevelando Lietuviai.

Pelnas skiriamas
Raudonajam Kryžiui.

KANDIDATAS Į GU
BERNATORIUS 

WALTER HEER

I

PHONE: ENdicott 4486
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JURGIO PARAPIJOSŠV.
PIKNIKAS

Pereitą sekmadienį atsibuvo 
didelis ir gausus šv. Jurgio pa- 
rajfijos piknikas, Zaleskos dar
že. Atsilankė daug parapijo- 
nų ir neparapijonų,

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuviai namų savininkai 
turėjo savo susirinkimą perei
tą penktadienio vakarą Lietu
vių salėje, aptarimui savo rei
kalų sąryšyje su nevisai tiks
liu nuomų sutvarkymu. Pasa
kyta įvairių kalbų, priimta ta
rimai, ir namų savininkai žiu- 
rėš kas bus galima padaryti 

s ar atsiekti toliau.

kad 
au- 
so-

GABALIAUSKAS IR 
JO AUTOMOBILIS

Dirvoj buvo pažymėta 
p. Gabaliauskas jau puikiu 
tomobiliu važinėja, tai jis
ko įrodinėti kad ir kiti auto
mobilius turi, ir dar kitokių 
niekniekių prirašė.

Amerika yra automobilių 
šalis ir nieko stebėtino jei tie 
kurie po 30 ar daugiau metų 
Amerikoje gyvenę, arba sun
kiai dirbdami įsitaiso automo
biliuką. Bet p. Gabaliauskas. 
kuris nei sėja nei akėja, kuris 
tik metus laiko “katalikiškai 
spaudai” pinigus pakolektavo, 
jau vėl sau poniškai, kaip Lie
tuvoje prie Smetonos valdžios, 
automobiliu važinėja. ž.

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHM

SAD ANNIVERSARIES
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SVEČIA VIMAISI
Pas Miščikus vieši Julė ir 

Eleanor Medelytės, p. Mišeikie
nės seserys, iš Philadelphia, 
Pa.

Iš Floridos buvo atsilankius 
Brigita A. Kleese, iš Winter 
Beach, aplankyti savo vaikus 
Akrone ir Clevelande. Atlan
kė Dirvos redakciją, užsimokė
jo savo prenumeratą. Apžiu
rėjo Lietuvių Darželi.

B. Barniškis, iš Chicagos, S. 
L. A. seimo delegatas, gryžda- 
mas iš Pittsburgh© apsistojo 
čia keletui dienų pas savo gi
minieti Antaną Murauską. Ap
silankė Lietuvių Darželyje ir 
lankė Dirvos redakciją.

Karolis Požėla, jo imtikas 
“Angel”, Petras Baltrėnas ir 
kitas svečias, važiuodami per 
Clevelandą į vakarus, atsilan
kė Dirvoje ir pasimatė su ki
tais savo pažystamais.

Liepos 4 d. lankėsi Jeroni
mas Bartkus pas Oną Bartkie
nę (Matulionienė), jos mirusio 
vyro brolis. Jis atlankydavo 
ją kai gyveno Akrone, atlankė 
ir dabar, gyvenančią Clevelan
de. J. Bartkus gyvena Wil
liamsport, Pa.

o CLEVELANDO ribose ir 
apielinkėse šymet lietaus yra 
tikrai perdaug. Lietus kenkia 
jau ir laukams, ir štai ateina 
rugiapjūtė, kviečių kirtimas, o 
vis lyja kas antra ar trečia 
diena.
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Tarp kitų kandidatų į Ohio 
valstijos gubernatorius, stip
rus Demokratu partijos kandi
datas yra Walter F. Heer, iš 
Columbus, Ohio. Jį indorsuo- 
ja ir Cuyahoga Demokratų va
das Ray T. Miller.

Kandidatas Heer atsilankė 
Clevelande pereitą šeštadienį, 
pasikviesdamas sus ipažinimui 
visą eilę apskrities žymesnių 
asmenų ir wardų darbuotojų.

Perka Bonds per Dirb
tuves

Didžiojo Clevlando 973 in
dustrinėse įmonėse jau įvesta 
aprūpinimas darbininkų U. S. 
War Bonds ir Stamps tiesiog 
iš jų algų. Tas apima 165,000 
darbininkų.

Tačiau daugybė darbininkų, 
kurie taip perka bontjsus, už 
velija, bėga parduoti savo bon- 
dsus, iškeičia j pinigus, ir pi
nigus prašvilpia. Tas sukon
troliuoti negalima.

Menki iš tokių darbininkų 
patriotai, ir tokie tuoj po karo, 
kaip tik pasibaigs darbai ir di
deli uždarbiai, liks basi ir 
ki....

PETRAS KAMINSKAS
Petras Kaminskas, 55 metų, 

nuo 16406 Huntmere avė, mirė 
Liepos 13. Palaidotas 16 d.. 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
atsibuvo naujoje parapijoje.

Liko žmona, Marė, trys šo
nai, Frank, William, Joseph, ir 
1 duktė, Mrs. Helen Dohnal.

JIEVA KURAPKA
Jieva Kurapkienė, 75 metų, 

nuo 1159 E. Ill st., mirė Lie
pos 14, laidojama 17 d., Kal
varijos kapinėse; pamaldos šv. 
Jurgio bažnyčijoe 9 v. ryto.

Liko duėt, Mrs. Anna Kavar
skas, ir sunūs Feliksas.

Šių abiejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė, Del-

Jakubs. ila

KLEMENSAS ŽILIS
mi-

pli-

LVS. Darbuote
Clevelando Lietuvai Vaduoti 

Sąjungos 1-mas skyrius laikė 
susirinkimą 
redakcijoje, 
raportas iš 
Pittsburghe 
kalai.

Clevelando LVS. skyrius 
sitvėrė 1.941 metų Liepos 
nesį, po to kai Tabor Farmoje 
buvo Įkurta Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga.

Kitą penktadieni, Liepos 24, 
atsibus metinis LVS. 1-mo sky
riaus susirinkimas. Bus ren
kama nauja valdyba ir pada
roma kiti naudingi tarimai.

Visi nariai prašomi dalyvau
ti. Pradžia 8:15 vai., Dirvos 
redakcijoje.

Liepos 10, Dirvos
Buvo išklausyta 

LVS. suvažiavimo 
ir aptarta kiti rei-

su-
mė-

ADVOKATAI DIDRBTUVĖSE
Clevelando Advokatų drau

gijos pirmininkas skelbia kad 
suvirš 150 vietos praktikuojan
čių advokatų nuėjo į dirbtuves 
dirbti. Tarp jų dirbtuvėje dir
ba ir musų garsus advokatas, 
Čėsnulis, užtai jo dabar niekur 
niekas nemato, 
skolininkai nepradėtų 
lauti skolų, dabar kai 
dę” gauna.

Jis bijo kad 
reika- 

“pe-jis

MUŠTYNĖ MIESTO 
TARYBOJE

Pereitą savaitę, du miesto 
rybos nariai Crown ir Wein
berg tiek 
vimą del 
kams ir 
kad šoko 
daužyti.
ninkas sugriebė rankas ne tam 
kuris mušė, bet laikė tą kurį 
kitas mušė. Ir dar blogiau tai 
kad tas kuri jis laikė ir kuris 
gavo nosį sudaužyti balsavo už 
pakėlimą policininkams algų.

ta-

susiginčijo už balsa- 
pakėlimo policinin- 
ugniagesiams algų; 
vienas kitam nosis 

Ten pasisukęs polici-

seną• VALDŽIA nupirko 
Ford Motor Co. dirbtuvę prie 
E. 116 st. ir Euclid avenue, 
kurią tuoj įrengs reikalingomis 
mašinomis ir pradės dirbti or
laiviams dalis. Tam bus išlei
sta apie pora miljionų dolarių.

Dr, Vinco Kudirkos i Pas. Draugijos

Metinis Piknikas
SEKM LIEPOS-JULY 19

Prie Green ir Glenridge Roads. Pradžia 1 vai. dieną

Visi Clevelandiečiai kviečiami dalyvauti linksmame ir didelia
me metiniame Dr. Vinco Kudirkos Draugijos piknike. Pelnas 
skriamas Am. Raudonajam Kryžiui. Bus $5.00 vertės dovanų 
pinigais. Gera muzika šokiams. ĮŽANGA 25c.
j|||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!llllllllh

I Klemensas žilis, 54 m., 
re Liepos 1 d. Jo mirtis buvo 
nelaiminga: dirbtuvėje kopė
čias pastumus nupuolė, sunkiai 
susižeidė, nuvežtas ligoninėn 
už 5 valandų mirė. Jis dirbo 
krosnių dirbtuvėje, buvo geras 
darbininkas, taupus ir ramus 
žmogus.

Iš Lietuvos paėjo Pagegalos 
k., Panevėžio par. Amerikoje 

(išgyveno 38 metus. Skaitė Dir- 
ivą ir kitus laikraščius, turėjo 
nuosavą namą. Liko miliudus 
žmona, Juzė, ir augantis sū
nūs, Algirdas, ir sesuo G. Ale- 
liauskienė Clevelande.

Tapo palaidotas Liepos 6 d., 
Lai ilsisi 

išeivijos 
R.

Lakeview kapinėse, 
ramiai šioje laisvoje 
žemelėje.

PADĖKA
da-Ačiuojam visiems kurie 

lyvavo šermenyse ir laidojime 
mano vyro, Klemenso žilio, 
kuris mirė Liepos 1 ir palai
dotas 6 d. Ačiū budėtojams, 
grabnešiams ir laidotuvių di
rektoriui N. A. Wilkeliui, ačiū 
visiems palydėtojams į kapi
nes, ir už prisiųstas gėles gimi
nėms ir draugams.

Juzė Žilienė ir sūnūs.

MOTERŲ RATELIO 
IŠVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, Lietuvių 
rų Ratelis turėjo savo draugiš
ką išvažiavimą Schneider tikė
ję. Diena buvo graži, šilta, vi
si ir visos turėjo smagų laiką. 
Ųalyvavo ir viešnios iš Balti
morės, Marė Milunaitienė ir 
Julė Rastenienė. Išvažiavimo 
vietos savininkai yra Julės se
suo Elena ir švogeris Schnei
der.

Mote-

BAUDŽIA Už ŠVIESAS
Dar kartą Lietuviams prime

name kad butų atsargus laike 
“blackout” (aptemdymų) ban
dymų. Štai už pastaro aptem- 
dymo neprisilaikymą tūli gy
ventojai buvo nubausti po $30 
ir ateityje sako bausmė bus 
$100 ir kaštai.

Pranešimai apie aptemdymą 
daroma per radio is spaudoje.

DAR $1.00 L. V. S.
Marijona Milunaitienė, vieš

nia iš Baltimorės, pridėjo $1 
prie Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos konferencijai Pittsburghan 
susiųstų aukų, $139, taip kad 
dabar pasidaro $140.

Pilniausias pasirikimas šalyje garsinamų Rusių.
Clevelando naujausia ir moderniškiausia Haberdashery.

June 15th and June 22nd are two 
dates that recall two painful events 
in the recent history of the Lith
uanian nation.

It was on June 15, 1940, that the 
Soviets suddenly decided to occupy 
Lithuania by force. This act of 
aggression was committed 
the fact that for years prior to this 
flagrant violation of her rights 
Lithuania has had no differences 
with her powerful neighbor on the 

It was on June 15 that free- 
and independence, for which 

Lithuanians had striven for 
generations, were shamefully and 
dishonorably snatched away by So
viet Russia; this, despite her writ
ten solemn words: “The Republic 
of Lithuanian and the Union of 
Soviet Socialist Republics mutually 
undertake to respect in all circum
stances the sovereignty and terri
torial integrity and inviolability of 
each, other,” contained in the Lith
uanian-Soviet Non-Aggression Pact 
and other treaties.

On June 22, 1941, the Soviet il
legal occupation of Lithuania was 
replaced by the German occupation. 
Like other German-occupied coun
tries, Lithuania, too, is ruled ac
cording to the familiar Nazi pat
tern of executions, threats and gen
eral enslavement.

While the country was still over
run by Soviet troops, to hasten an
nexation of Lithuania, mock elec
tions were forced on the populace; 
and, although in the ■ course of 
these’ “elections” to the supposedly 
ordinary Diet not a word was said 
about joining the Soviet Union, the 
Soviet officials, in line with their 
imperialistic designs, soon managed 
to produce a seditious “resolution” 
by that Diet to join the Soviet Un
ion.

Now, the Germans, in their “Drive 
to the East”, grim in their deter
mination to enforce the New Order 
in Europe, are employing in Lith
uania practically the same methods 
as those used earlier by the Soviets. 
But, this time, with the country 
full of Genpan troops, the people 
are told to decide their future not 
by “elections” but by exercising a 
so-called “option” to become citi
zens of Germany.

The people of Lithuania resisted 
the Soviet occupation. They are 
now resisting the no less unpalat
able German^, occupation.

To Lithuanian suffering a second 
attempt in two years at foreign ab
sorption and political annihilation 
the recent signing of the 
Russian Mutual Assistance 
and the United States-Soviet 
ment comes as comforting

despite

east, 
dom 
the

Anglo- 
Treaty 
Agree- 

news, 
even despite the fact that, as yet, 
the Soviets have not renounced their 
reannexarionist intentions. The Lith
uanian people’s only hope is an Al
lied victory and in American-Bri
tish peace that would include the 
revival of a universal League of 
Nations.

'UJltcd OdJvth

WAR BONDS

Mass Executions
According to a United Press 

munication from London in
com- 

the 
Times-Herald of Washing-ton, D. C., 
May 27, 1942, 400 hostages have 
been executed in Lithuania in re
taliation for the killing of two Ger
man officials:

“German General von Refiteln, 
governor general of Lithuania, of
ficially announced the slaughter of 
200 innocent men for each Nazi 
killed, the dispatch said:

“He explained, it was added, that 
his 200-to-l ratio was decided upon 
‘because the crimes were 
ticularly grave character’ 
cause he wanted to ‘deter 
sible elements from trying 
irritation and unrest’.”

According to a communication of 
the former Manager of the United 
Press Berlin Bureau, Mr. Grigg, 
of June 1, published in the Wash
ington Daily News of that same 
date: Jews in traditionally friendly 
Lithuania were not spared by the 
Gestapo: /

“In Lithuania” — the paper said 
— “about 30,000 Jews, according to 
most reliable estimates, were killed 
by special ‘cleanup’ squads brought 
from Poland with the knowledge 
and approval of the German civil 
administration. The entire Jewish 
population of many towns and vil
lages was driven into the country, 
forced to dig graves and then ma
chine-gunned. In one city alone 
more than 8000 were killed. In 
Kaunas the executions were not so 
sweeping, owing to the militant op
position of the Catholic Church, and 
in Estonia, last of the Baltic na
tions to fall to Hitler, comparative
ly few Jews were executed.”

To that grim report, the Inter
national News Service on June 16, 
1942, circulated from London ad
ditional information concerning the 
“Vilna Massacre of Jews” in which 
60,000 supposedly suffered from 
“German controlled Lithuanian police 
force composed of local Germans 
and Quislings.” The story was re
lated by a Polish refugee, whose 
name is unknown, and picked up in 
Stockholm by reporters who stated, 
however, that the information could 
not be confirmed.

Mr. P. Dauzvardis, Lithuanian 
Consul in Chicago, Ill., according to 
the Herald-American of June 17, 
1942, remarked:

Harrison 
Monument, 

Garfield Park. 
Cincinnati.

of par- 
and be- 
irrespon- 
to create

“Under German domination there 
are no Lithuanian police. If ex
ecutions were made, they were the 
work of the Gestapo and not of 
Lithuanians* Recently a Catholic 
Archbishop of Vilna was shot and 
wounded by them because he stood 
up for the Jews.”

Lithuanian Consul Is 
Given Degree

Chicago, Ill. — Peter P. Dauz
vardis, 6400 Sacramento avenue, the 
Lithuanian consul to Chicago, was 
awarded the degree of doctor of 
jurisprudence at the graduation ex
ercises recently of the John Mar
shall law school. The consul re
ceived his bachelor of law degree 
from Georgetown University, Wash
ington. He’s been Lithuania’s rep
resentative in Chicago since 1937, 
and has been in the consular ser
vice since 1925. The presentation 
was witnessed by his wife and two 
sons, Peter, 14, and Fabian, 11. It 
climaxed several years of study.

BIZNIO PROGA
35 metus tas
CASH MAISTO

KRAUTUVE —
Su

savininkas.
TOBAKO

pats 
IR

5810 Fleet Ave. 
namais 8 kambarių, parsiduoda 

pigiai
KLAUSKITES:

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

PARDAVIMUI — CASH MAISTO 
IR MĖSOS KRAUTUVE

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

Nėra kompeticijos jokios. Parduo
sim sulig sąskaitos, toliau klaus
ia i tęs:

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

MUZIKOS NAMAI
Jeigu jieškot pirkti 

ACCORDIONS. GUITARS arba 
DRUMS

Kreipkitės Į

Hoedl’s Music House
Visoki muzikališki instrumentai 

parduodami išmokesčiu.
Pianui galima gauti tik už $15. 

Užlaikoni elektriškus namų 
padargus.

7412 St. Clair Ave.
HEnd. 0139. (42)

Wedding Bells

£
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DARBAI
IR DARBININKU AMOS

The long expected marrią 
of Barbara Hutton Reventloi 
heiress to the Woolworth ui 
lions, and Cary Grant, fį 
star, took place at Frank Vi 
cent’s summer home at La 
Arrowhead, Calif. The bril 
and groom are pictured ah

PERMANENTS
$2.50 ir daugiau

Dykai Creme Treatment 
su kiekviena Wave

Specializuojame naujame
“Featherette” Plaukų Kirpime

7028 Superior Ave'.
HEnderson 9824

Atdara vakarais išskyrus trečiai 
ir šeštadienius. (39H

a A fllttODG OHIO'S HEROES

NoJ

Paskiausia surinktomis^ 
žiniomis, darbuose radosi ^ 
55,332,000 vyrą ir moterų 
visoje šalyje. Pirmiau bu- įį 
vę be darbo apie 5 milijo
nai darbininką dabar jau

!: dirba.

Pittsburgs, Pa. - CIO. 
plieno darbininką unija iš
ėjo su reikalavimu kad bu
tą pakelta 44i Į dieną ir li- 

. kusiems plieno darbinin
kams, kada sutikta pakel
ti mokestys mažųjų plieno 
korporaliją darbininkams. 

| Šis algą pakėlimas suda- 
| rytu 100 milijonu dolarių 
f sumą metuose daugiau.

Kansas City, Kansas. - 
| Buvo sustreikavę 800 dar

bininku septyniuose malū
nuose, reikalaudami dau-

• giau mokesties. Streikas 
atšauktas, derybos tęsia- 

. mos.
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The giant four-motored Navy Pa
trol Bombers are the world’s most 
powerful planes. They cost approxi
mately $700,000 each. The Navy also 
has a lighter Bomber called the 
Scout Bomber which costs about 
$143,000 apiece.

The battle for Britain was almost 
lost because England had none of 
these giant four-motored planes with 
which to fight back. We need thou
sands of them and they are coming 
off the assembly lines in our pro
duction plants at a high rate of 
speed today. You can help buy 
these for your Navy by purchasing 
War Bonds and Stamps every pay 
day. Put 
Bonds or 
county go

at least ten percent into 
Stamps and help your 

over its Quota.
U. S. Treasury Department

ATLANKYKI? MUSŲ PUIKIĄ

SERVE - SELF KRAUTUVE
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

WILLIAM HENRY HARRISON 
(1773-1840)

A medical student at 14, an en
sign. in the army at 18, an aide- 
de-camp at 21, secretary of the 
Northwest Territory at 25, a ma
jor-general at 39, and president 
of the United States at 67—that is 
a brief history of Ohio’s first pres
ident, William Henry Harrison.

It was Harrison who ended for 
all time the Indian menace in his 
adopted state, who met and de
feated the last foreign troops to 
invade Ohio’s soil.

Harrison was born in Virginia. 
As an aide-de-camp to General 
Anthony Wayne, he 'was at the 
Battle of Fallen Timbers and at 
Greenville when the treaty which 
followed was signed.

and
of

of 
at

When the Northwest Territory 
was divided into Indiana 
Ohio, he was made governor 
Indiana.

As the climax of a series 
raids, he defeated the Indians
Tippecanoe in 1811 and so gave 
the partisans of Harrison’s presi
dential campaign their rallying 
cry, “Tippecanoe and Tyler, too.”

He urged President Madison to 
carry war to the Indians and free 
the settlers of Ohio from this 
danger.

Then came the War of 1812. 
Harrison was placed in command 
of the army. The outlook was 
serious. The British controlled 
Detroit, Mackinaw and Chicago.

Slowly Harrison began to clear

northwestern Ohio of both British 
and Indians. Twice he withstood 
a British siege at Fort Meigs, op
posite Maumee. After Perry’s vic
tory on Lake Erie, he invaded 
Canada and by the British-Indian 
defeat on, the Thames River 
brought peace for all time to Ohio.

In 1814-15, he presided over In
dian councils that sealed the peace.

He was elected to Congress, to 
the Ohio Senate, to the United 
States Senate, and appointed Min
ister to Colombia.

In 1840 he was elected Presi
dent, and died a month after his 
inauguration.

A stately monument marks the 
home and burial place of this 
great Ohioan at North Bend, just 
west of Cincinnati.
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į milijonus dolarių metuose.

Streikai šioje šalyje nuo 
Sausio 1 dienos šymet pra
žudė karo industrijose su
virš milijoną darbo valan
dą.

Streikai nesilauja, nežiū
rint darbininku ir unijų 
vadą duotu pažadų netruk
dyti darbus.

Detroit, Mich. — Kariš
ką reikmenų gaminimas čia 
pradeda pasiekti to paties 
greičio kaip prieš metą bu
vo gaminama automobiliai 
civiliniams žmonėms. Da- 

nekurtos dirbtuvės ra
portuoja kad jose darbas 
Wą ir kitą karo pabūk
lą atliekama greičiau negu ta 
buvo nustatyta.
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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

STEVE’S SERVICE
6510 Wade Park Ave.

AUTOMOBILIŲ ir TROKŲ 
TAISYMAS

visokio išdirbinio karų.

APTARNAUJAM KRAKES.

Gasolinas, Aliejus, Batteries
Aliejus — Gasolinas ir viskas 

ko prie automobilio reikia. (34)

GLANZ Vhoyp^
Drėsčs, Kotai ir Siutai 
PRIEINAMOM

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

12425 Superior Ave.
GLenville 3450 (37)

KAINOM

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

Vyrams Reikmenų
PUSMETINIS IŠPARDAVIMAS

.SPORT MARŠKINIAI ..............    !
Ilgom, ar trumpom rankovėm, Įvairių skirtingų spalvų. 

Parsidavė po $1.65 ir $1.95

MAUDYMOSI KELNAITĖS ................  :
Gerai žinomo tvirto I.ASTEX audimo, gero darbo ir gražios.

Pirmiau parsidavė po $1.50, dabar $1.19.

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS ............ i
Didelis pasirinkimas Įvairių stilių ir formų bei spalvų.

Parsidavė po $1.95 ir $2.50

SLACK SUITS VYRAMS ....................  $4.95
Sanfbrizuotai sutrauktos kelnės gražaus darbo, su pritaikytu diržu 

Labai tinka vyrams vasarą.

VAIKAMS SPORT MARŠKINIAI
Skirtingų spalvų ir J>alti. .Buvo po $1.00

$ia

$1.19

$1.59

79c

nVI€AI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI U I Ix/%1 gįa gaht iškeisti savo Stamp Books.

DAD & SON STORES, INC
10411 St. Clair Avenue — Cleveland, Ohio

Vyrams — Sportui — Studentams Reikmenys
Telefonas GLenville 0331

Darbingumas jau dabar d 
pasiekta toks kokio tikėta- 

| si tik 1943 metą pavasari, 
i Karo pabūklų Detroito 
į dirbtuvėse užsakyta už 15 
į bilijoną dolarių. Jei nepri- 
I bruks darbininkų ir žaiavu 
i produkcija šio meto pabai 
I W bus už po 
|J»«iwsiuį Tai rrišįja 
| keturis kartus daugiau ne- 
f buvo pagaminama nor 
I "^is taikos laikais.

J"?'11??-** 
į tybos darbininką arifo 

savo planuotą streiką J I 
I karo laivyno statv^ P ► Ksv 1” ■"Wiiit 
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