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55 Milijonai Dirba, 
'Paskiausia surinktomis 
žiniomis, darbuose radosi 
55,332,000 vyrų ir moterų 
visoje šalyje. Pirmiau bu
vę be darbo apie 5 milijo
nai darbininkų dabar jau 
dirba.
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Dykai Creme Treali 
su kiekviena Ifn

Specializuojame maja
“Featherette” Plaukų į

PFEIFER'
Beauty Shopp
7028 Superior An

HEnderson 9SI

Atdara vakarais išskyra 
ir šeštadienius.

Pittsburgh, Pa. — CIO. 
plieno darbininkų unija iš
ėjo su reikalavimu kad bu
tų pakelta 44i į dieną ir li
kusiems plieno darbinin
kams, kada sutikta pakel
ti mokestys mažųjų plieno 
korpo-ralijų darbininkams.

Šis algų pakėlimas suda
rytų 100 milijonų dolarių 
sumą metuose daugiau.

OHIO'S HEROES

re.
(42)

Kansas City, Kansas. — 
Buvo sustreikavę 800 dar
bininkų septyniuose malū
nuose, reikalaudami dau
giau mokesties. Streikas 
atšauktas, derybos tęsia
mos.

Maskva, Liepos 23.—So
vietai oficialiai pripažysta 
kad Vokiečių kariuomenės 
jau prisiartino per 20 my
lių nuo Rostovo ir smar
kiai veržiasi prie Stalin
grado toliau į rytus už 
Dono upės.

Hitlerio aukštų karo va
dų pranešimais, Rusų mi- 
litariška padėtis Rostovo 
srityje suiro ir organizuo
tas pasipriešinimas suar
dytas. Miestas apsupamas, 
ir Vokiečiai “plačiu fron
tu” perėjo žemutinę dalį 
Dono į rytus nuo Doneco.

Rusų pranešimais, mili
joninė Vokiečių armija ei
nanti link Kaukazo ir Vol
gos padarė gilų kylį tarpe 
Rostovo ir Stalingrado, ir 
raudonieji pasitraukė nuo 
išlaukinių Rostovo gintu- 
vių, ruošdamiesi galutinam 
mušiui.

Rusai sako atstūmę na- 
zius ofensive aplink Voro- 
nešą, į šiaurę nuo Rostovo.

(Iš šių pranešimų mato
si kad Amerikos korespon
dentai gauna Sovietų karo 
žinias tik tokias kurios tel
pa raudonosios armijos or
gane ; prie tikrų šaltinių 
neprileidžiami.)

DAR NEGALIMAS
ANTRAS FRONTAS

Britams išleista praneši
mas kad jie susiduria su 
labai rimta padėtimi šio ka
ro bėgiu del ašies pasise
kimų Rusijoje. Tuo tarpu, 
sako, antras frontas vaka
rų Europoje nėra galimas 
ir nebus jis pradėtas bent 
dar keletą mėnesių, jeigu 
iš Amerikos nebus prisiųs
ta “žymiai daugiau” karei
vių.

Nežiūrint to, Britanijoje 
nekurie vis tiki kad antras 
frontas turėtų būti atida
rytas greičiausiu laiku.

S. V. Karo; Informacijos 
biuras praneša had per 7 
mėnesius karo, iki Liepos 
20, Suv. Valstijų armijos, 
laivyno, marinų, pakraščių 
Sargybos ir Filipinų skau
tu 4,801 užmušta, 3,218 su- 
žeista ir 36,124 dingę.

Karo 
skaičius 
3,420.

Viso 
tais ir 
lių pasidaro 44,143.

laivyne užmuštų 
yra didžiausias —

užmuštais, sužeis- 
dingusiais nuosto-
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Paterson, N. J. — Pen- 
Į kių orlaivių inžinų dirbtu- 
- vm darbininkai susitarė su 

kompanijomis del algų pa
kėlimo, kurios sieks penkis 
milijonus dolarių metuose.

northwestern Ohio of both t į 
and Indians. Twice he wife į 
a British siege at Fort Mtis 
posite Maumee. After Poryt I 
tory on Lake Erie, he to 
Canada and by the British-Isi į 
defeat on z the Thames i į 
brought peace for all timetoG

In 1814-15, he presided ore |; 
dian councils that sealed the^ p

He was elected to Congre 
the Ohio Senate, to the • 
States Senate, and appointed! L 
ister to Colombia.

In 1840 he was elected fe į 
dent, and died a month ate 
inauguration.

A stately monument marks 
home and burial place d i 
great Ohioan at North Bed; 
west of Cincinnati.
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SilAI ...........
ikovčm, įvairių skirtingų spalvų, 
■sidavė po $1.65 ir $1.95

sLNAITĖS ...........
\STEX audimo, gero darbo ir gniš 
larsidavė po $1.50, dabar $1.19.

1YBĖLĖS ......... ....... .
airių stilių ir formų bei spalvų, 
•sidavė po $1.95 ir $2.50

rYRAMS .................. .••••
>s kelnės gražaus darbo, su pritaikyt 
jai tinka vyrams vasarų.

r MARŠKINIAI ...........
Iti. . Buvo po $1.00

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

Streikai nesilauja, 
rint darbininku ir

valan-

nezių-
__  _______ .. __ unijų 
vadų duotų pažadų netruk
dyti darbus.

Detroit, Mich. — Kariš
kų reikmenų gaminimas čia 
pradeda pasiekti to paties 
greičio kaip prieš metą bu
vo gaminama automobiliai 
civiliniams žmonėms. Da
bar nekurios dirbtuvės ra
portuoja kad jose darbas 
tankų ir kitų karo pabūk
lų atliekama greičiau negu 
buvo nustatyta.

Darbingumas jau dabar 
pasiekta toks ko'kio tikėta
si tik 1943 metų pavasarį.

Karo pabūklų Detroito 
dirbtuvėse užsakyta už 15 
bilijonų dolarių. Jei nepri
truks darbininkų ir žaliavų 
produkcija šio meto pabai
goje bus už po $1,500,000,- 
000 mėnesiui. Tai reiškia 
keturis kartus daugiau ne
gu buvo pagaminama 
maliais

Maskva, Liepos 22. — 
Stalingrad ir Rostov atsi
dūrė rimtame pavojuje, mi
lijonui Vokiečių armijos 
vadovybėje Maršalo Fedor 
von Bock žygiuojant į ry
tus ir į pietus, nežiūrint 
raudonųjų atkaklaus prie
šinimosi.

Sovietų armijos organas 
Raudonoji žvaigždė nusi
minęs skelbia jog Vokiečių 
arnnja artėja Stalingrado 
gubernijos, ir jau randasi 
apie 80 mylių nuo paties 
to miesto.

Atkaklus Vokiečių puo
limas Maršalo Timošenkos 
kariuomenės prie Maskvos- 
Rostovo geležinkelio pra
mušė kelią pirmyn ir Vo
kiečiai žygiuoja nuo piet
ryčių nuo Milerovo ir nuo 
Vorošilovo, kuriuos mies
tus Vokiečiai paėmė anks
čiau.

Raudonoji Žvaigždė ši
taip apie pavojų kalba:

“Šalis susiduria su bai
siomis dienomis. Priešas 
veržiasi į svarbius musų 
šalies centrus”, ir šaukiasi 
į raudonarmiečius pakarto
ti tai ką padarė 28 raudo
nieji kareiviai, kurie per
eitą žiemą gindami Mask
vą, iki vienam žuvo.

Paskandino 6 Japonų 
Laivus a ,

S. V. submarinai, vei
kianti miglose prie Aleu- 
tiškų salų, kur Japonai tu
ri tris salas užėmę, vėl nu
skandino tris Japonų karo 
laivus.

Iki šiol jau paskandinta 
šeši Japonų karo laivai tų 
salų apielinkėje.

Australijos vandenuo- 
se, kaip praneša Gen. Mac- 
Arthur’o stovykla, alijan
tų lėktuvai užatakavo Ja
ponų laivų konvojų, vieną 
transportą paskandino.

Cairo, Egiptas, Liepos 
21. — Britų karo laivai ir 
lėktuvai smarkiai atakuo
dami beveik sunaikino Vo
kiečių ir Italų užimtą uos
tą Matruh, Egipte.

Anglams Egipte gelbsti 
ir Amerikos lakūnai. Vie
nas 26 m. vaikinas lakūnas 
iš Tucson, Ariz., jau numu
šė 12 ašies lėktuvų vienas.

Lakūnai beveik išvaikė 
VokiėČ’mrYs' bfty šiaurinėje 
Afrikoje, pranešimai sako.

PLANUOJA MILŽI
NUS LĖKTUVUS

nor
taikos laikais.

sta-New 
tybos

| savo planuotą streiką prie 
karo laivyno statybos dar
bų. Streiku pagrasinta del 

. to buk į darbus buvo paim
ta 1,100 WPA darbininkų.

Unijistai nenori leisti 
t vargšams WPA darbinin- 

gams gyventi.
________

York.— 22,000 
darbininkų atidėjo

STAMPS su kožnu pirkinio. Čekijoje Vokiečiai nužu-
it iškeisti savo Stamp Books. ' J" J~" ■* x-1— -------- -1- -*

KINAI šiomis dienomis 
turėjo pasisekimų prieš Ja
ponus, atsiimant Kienteh, 
pietvakariuose nuo Hang
cow. Mūšiai tęsiasi aplink 
Čekiang uostą Wenčow, iš 
kur Kinai bando išmušti 
Japonus. Susirėmimai eina 
keliose kitose dalyse.

Geltonojoj upėj, S. V. la
kūnai gelbėdami Kinams 
nuskandino du Japonų lai
vus ir patys gryžo sveiki.

Kinija pasiryžus sudary
ti dar 2 milijonų armijos 
daugiau ir prašo S. V. duo
ti Kinams daugiau lėktu
vų ir daugiau ginklų, o jie 
Japonams rimčiau pasi
priešins.

Priešams skandinant S. 
V. laivus, kilo susirūpini
mas kaip aprūpins reikme
nimis ir ginklais alijantus 
ir pačią Amerikos kariuo
menę užsieniuose.

Vienas vakarų pajūrio 
laivų statytojas, Kaiser iš 
Portland, Ore., pakėlė su
manymą paversti devynias 
laivų išdirbystes į orlaivių 
dirbtuves ir daryti milži
niškus prekinius lėktuvus. 
Tų lėktuvų, sako jis, gali
nga butų padaryti po 5,000 
metuose. Jais galima butų 
saugiau pergabenti gink
lus, kareivius ir viską.

Generalinis Prokuroras Francis Biddle, Edgar J. Hoover, 
FBI viršininkas, ir Pulk. Rištine sėdi už stalo teisme Washing
tone, laike tardymo suimtų Vokiečių sabotažnikų, kurie išsėdo 
slaptai Amerikos žemyne iš submarinų su sprogstama medega, 
gatavi pradėti sprogdinti Amerikos dirbtuves ir geležinkelių 
tiltus,/ Jie tapo sugauti pirm negu spėjo ką nors pradėti.

LIETUVOS generalinis tei
singumo tarėjas išleido įsaky
mą kad visi persiskyrimo pro
cesai, einą Lietuvos teismuose, 
suspenduojami.

i • u?
valdžia išlei-VOKIETIJOS 

do uždraudimą Vokietėms ne
turinčioms 21 metų amžiaus, 
vykti į tarnybą Vokiečių 
gose okupuotuose Rytų 
tuose.

•
VOKIEČIŲ repatriotų bend

rovė atidarius savo skyrių Kau
ne. Ši bendrovė savo laiku lik
vidavo Vokiečių turtą tuose 
kraštuose iš kur Vokiečiai gry
žo į Vokietiją, o dabar skyrius 
Kaune, matomai, vėl įsteigtas 
ryšium su Vokietijos planais 
grąžinti Vokiečius Lietuvon. 
Rygoje įsteigtas toks skyrius 
Latvijai ir Estijai.

įstai- 
kraš-

SUOMIŲ KONSULA- 
TURAS UŽDARO
S. V. valdžia įteikė Suo

mijai pranešimą jog nu
traukia su ja iki šiol buvu
sius draugiškus ryšius ir 
įsako iki šio mėnesio galo 
uždaryti šioje šalyje esan
čias Suomijos konsulatu- 
ras. Atstovybės abiejų ša
lių pasilieka kaip buvo — 
Helsinkiuose tebebus U. S. 
pasiuntinybė; Washingto
ne tebeveiks Suomijos pa
siuntinybė, nors gal mažai 
bus kas veikti, nes Suomi
ja skaitosi priešų pusėje.

JAPONIJA RUOŠIASI 
PRIEŠ RUSIJĄ

Is Londono’ praneša, pa- 
sitikėtinomis žiniomis, Ja
ponija turi sugabenus pusę 
savo armijos į Mančukuo, 
ir esanti veik užbaigus vi
sus pasiruošimus užpulti 
Rusiją iš Sibiro pusės, ka
da tik 
patogu, 
rys be 
kietijai

HITLERIO įsakymu, oku
puotiems Rytų kraštams įs
teigtas specialinis Vokiečių na
cionalsocialistų partijos sky
rius, kuris busiąs Alfredo Ro- 
senbergo žįnioje. Jis rupinsią- 
šiš Vokieč^Į ‘jMJihniu 
saulėžiuros’’ auklėjimu 
dovavimu. .

ir pa
ir va-

Lohse

Japonijai matysis 
Ji užpuolimą da- 

minties teikti Vo- 
koLią pagalbą.

LIETUVOJE MIRĖ
ŽYMUS ASMENYS

VOKIEČIŲ komisaras 
išleido įsakymą kuriuo judėji
mas gatvėse ir kitais keliais 
reguliuojamas Vokietijos ati
tinkamų taisyklių pagrindais. 
Nuo Balandžio 20 Kaune tos 
taisyklės jau pradeta taikyti.

išsireiškimu, ne- 
kad bolševikai 

iš Ukrainos su- 
Įmones te-

Vokiečiai labiau įdomau-
LISABONAS. — Gauta ži

nių kad Kaune, Savitarpinės 
Pagalbos ligoninėje Birželio 6 
mirė Kaišiadorių vyskupas J. 
Kukta. Be to, mirė ats. Pulk. 
Antanas Krikščiūnas, buv. že
mės ūkio ministro Dr. J. Krik
ščiūno brolis.

Apie a. a. Jono Vileišio mir
tį rašo Kauener Zeitung (Bir
želio 4): Gedulo iškilmės buvo 
suruoštos Vytauto Did. Muze- 
juje Kaune, kur velionis buvo 
pašarvotas. Su ilgamečiu sa
vo burmistru atsisveikinti at
ėjo didelės Kauniečių minios. 
Atsisveikinimo kalbas Muzejvi
ję pasakė Kauno burmistras S. 
Kenstavičius ir buv. Respubli
kos Prezidentas Dr. K. Grinius.

Iš Karo Muzejaus velionies 
karstas buvo nuneštas į Kau
no katedrą, kur atlaikyta baž
nytinės apeigos. Iš ten išvež
tas palaidoti į Vilniaus 
nes.

Apie Prof. Dr. Vlado 
mos mirtį rašo: Užvakar
želio 8) Kaune mirė, eidamas 
50 metus amžiaus, toli už Lie
tuvos ribų pagarsėjęs chirur
gas Prof. Dr. Vladas Kuzma. 
Jis buvo plačiai išpopuliarėjęs 
ne tik savo dideliu chirurginiu 
sugebėjimu, bet ir savo socia
liniu jausmu. Jo paskelbtų 
mokslinių darbų skaičius yra 
gausus. Mirtis Prof. V. Kuz
mą užtiko jo veikimo vietoje, 
kai jis universiteto klinikose 
lankė ligonių kambarius. Ve
lionis palaidotas Birželio 10 d,, 
po pamaldų Įgulos 'bažnyčioje.

VOKIEČIŲ 
svarbu jiems 
traukdamiesi 
naikinę pramonės 
nai.
ja Ukrainos žemės ukiu. “Ma
šinos Chemn'itze padirbamos 
geresnės, tuo tarpu toks juod
žemis tėra tik Ukrainoje”.

Mirė Annenberg. Roch
ester, Minn. — Liepos 20 
mirė Moe L. Annenberg, 64 
m. ateivis, kuris išsyk pra
dėjo gyvenimą Amerikoje 
savo tėvo skudurų bizny
je, o vėliau pats savo pas
tangomis tapo milijonie
rium, kelių laikraščių įkū
rėju ir leidėju. Jis buvo nu
pirkęs Philadelphia Inqui
rer dienraštį už 15 milijo
nų dolarių. Pastarais me
tais už nemokėjimą fede- 
ralių taksų buvo pakliuvęs 
kalėjimam

pa- 
dažnai raginti sodinti 
daugiau daržovių ir pa- 
bulvių, rugių, žirnių, li- 
cukrinių runkelių sėjos 
Cukrinių runkeliųS. V. valdžia per savo įs

taigas supirkimui maisto, 
bėgyje pastarų 15 mėnesių 
nupirko ūkių produktų už 
$1,500,000,000. Tas maistas 
duodamas alijantams sulyg 
skolinimo - nuomavimo su
tarties.

Per Birželio mėnesį sko
linimo- nuomavimo sutarti
mi, Amerika išleido $708,- 
000,000 teikimui alijantams 
pagalbos. Nuo tos sutar
ties įvedimo, Kovo 11, 1941, 
alijantams jau suteikta pa
ramos ginklais ir viskuo už 
$5,205,000,000.

au- 
vi- 

nu- 
bu-

ŪKININKAI Lietuvoje 
vasarį 
žymiai 
didinti 
nu ir 
plotą,
ginimas dabar privalomas 
sose ukėse. Anksčiau buvo 
rodoma kad sėklos galima 
šią gauti per žemės Rumus;
vėliau atvirai pasakė kad sėk
los ir trąšų niekas negali tikė
tis gauti. Sėklą reikia pasi
stengti susirasti pas kaimynus, 
o vietoje dirbtinių trąšų reikia 
geriau įdirbti dirvą. Ūkinin
kai privalo eiti vienas kitam į 
talką: sėkla, arkliais, mašino
mis ir asmeniniu darbu.

Suomijos Konsulatai 
Įsakoma Uždaryti

S. Valstijų vyriausybė pra
nešė Suomijai kad jos konsu- 
laturos šioje šalyje turi užsi
daryti. Vaizde matomas Su- 
mijos ministeris Washingtone, 
H j almai- Procope, kuriam pa
daryta apie tai pranešimas.

Laivyno Komandierius Lanko Atlantiko Laivus

Admirolas Harold Stark (rodykle), vyriausias komandie
rius Europinio laivyno, apsilanko viename laive Atlantiko lai
vyne.

Palaidojo 29 Vokiečius. 
Liepos 22 kariškai palaido
ti 29 nuskandinto Vokiečių 
submarine vyrai. Tai pir
mieji priešai žuvę Ameri
kos pakraštyje.

kapi-

Kuz-
(Bir-

HITLERIO gimimo dieną 
Lietuvoje žmonės raginti pa
sipuošti vėliavomis: Vokiška 
svastika, šalia jos buvo leista 
iškabinti ir tautinę Lietuvišką, 
nedidesnę už aną. Privatiški 
namai galėjo pasipuošti kuria 
nors vėliava, tačiau per radio 
buvo patariama iškelti ir Vo
kišką, jei tik kas turėjo. Mo
kyklose buvo įsakyta vaikams 
aiškinti Hitlerio "nuopelnus”, 
išvaduojant Lietuvos žemę iš 
bolševikų....

NUSKANDINTA 412. Iki 
šios savaitės pradžios jau 
nuskandinta 412 Amerikos 
ir alijantų prekinių laivų 
Amerikos pakraščio van- 
denuose. Sumbarinai skan
dinti laivus pradėjo Sau
sio mėnesį.

; ’ dė dar 11 Čekų už nesilai
kymą Vokiečių patvarky
mų.

Lenkijoje nužudyta du 
| nazių gestapo agentai.i — Studentams Reikmen

GLenville 0331

BALANDŽIO 22 vėl atnau
jinta susisiekimas laivais Ne
munu.
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PITTSBURGH WYOMING KLONIS
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STREIKUOJA.
sustreikavo 
darbininkai 
Fęderacijos 
paraližiuota
darbų projektų.

ADF. vadams prisiųsta gra
sinantis telegramas iš Karo 
Produkcijos Tarybos pirminin
ko Nelson, reikalaujantis kad 
darbininkai 
greitu laiku.

gryžtų j darbus

BAIGĖ STREIKĄ. Beaver, 
Pa. — Buvo sustreikavę Cur
tiss-Wright Corp, orlaivių pro
pelerių darbininkai, bet pagra
sinus jiems perklasifikavimą 
jų paliuosavimo nuo kariuome
nės tarnybos, sugryžo dirbti.

Daug vyrų iki 45 metų am
žiaus gavo paliuosavimą nuo 
tarnavimo kariuomenėję kaipo 
reikalingi karo darbuose. Jie 
del streikavimo gali būti pa
šaukti kariuomenėn.
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UŽMUŠTAS. Anglies kasy
kloje Liepos 13 dieną uola už
mušė Antaną Kvederą. 
mė ištiko Huber-Glen 
Coal Co. Jis buvo 44 
amžiaus.

Kvederas iš Lietuvos
žiavo 1913 metais ir visą laiką 
gyveno Wilkes-Barre, Pa.

Palaidotas Lietuviškose ne
priklausomose kapinėse, Wyo- 
minge.

PAŽINO ŠNIPĄ. Ernest P. 
Burger, vienas iš aštuonių Vo
kiečių šnipų kurie dabar tar
domi, yra dirbęs Glen Alden 
Coal Co., South Wilkes-Barre, 
pet porą metų. Čia jį pažino 
iš fotografijos. Jis gyveno pas 
vieną Lietuvį, buvo gudrus na- 
zių agentas, bet neatsiekė jo
kio tikslo, dabar gi tapo suim
tas. J. J. Njenius.

išvežiojl

UNIONTOWN, Pa. — Fay
ette apskrityje buvo sustrei
kavę 700 CIO trokų vežiotojų, 
sulaikydami anglies
mą ir koksų gamybą. Valdžia 
įsikišo tarpininkauti ir strei
kas nutraukta. Derybos už 
gas vedama tarybų keliu.
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SEPTYNI PRIGĖRĖ
^Karštam orui užėjus, septy- 

hi asmenys vakarinėje Penn
sylvanijoje prigėrė maudyda- 
miesi upėse ir ežeruose perei
tą sekmadienį, Liepos 19.

Prigėrė 
vaikai, ir 
kad jaunį 
ir suaugę

vyrai ir moterys, 
mergaitės. Negana 
yra neatsargus, bet 
neišmoko savo gy-

Potvinyje Žuvo 16 
Žmonių

RIDGWAY, Pa. — Sekma
dienį, Liepos 18, užėjus smar
kiam^ lietui ii’ užtvinus upėms 
šiaurinėje Pennsylvanijoje ir 
vakarinėje dalyje New Yorko 
valstijos potviniuose prigėrė 
14 žmonių ir du asme-nis už
trenkė žaibas. Audra sugrio
vė eilę namų, vanduo nunešė 
tiltus aukštutinėje dalyje Alle- 
greny upės. Nuostolių pada
ryta už milijonus dolarių.

Potviniai prasidėjo nuo Ole
an, N. Y., ir apėmė keturias 
apskritis.

Prie Olean išversta tvenki
nys, kuris paleido 
dens, apsemdamas 
tis.

Nukentėjusiems
pribuvo Raudonasis Kryžius.

daug van- 
paupio sri-
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25 Milijonų Tonų An
I

glies Daugiau
Apskaičiuojama kad šymet 

Pennsylvanijoje minkštos ir 
kietos anglies bus iškasta 25 
milijonai tonų daugiau negu 
pernai.

Remiant apskaičiavimą ant 
iki šiol iškastos anglies, spėja
ma kad kietos anglies šymet 
bus iškasta tarp 55 ir 58 mili
jonų tonų. Minkštos anglies 
numatyta busiant 150 milijo
nų tonų.

Pereito karo bėgiu, 1917 me
tais, minkštos anglies buvo iš
kasta 177,217,000 tonų, kietos 
anglies iškasta 100,445,000 to
nų.

IMS Į DARBUS 14 
METŲ VAIKUS

Pennsylvanijos legislaturoje 
svarstoma panaikinti draudi
mas imti Į darbus jaunamečius 
vaikus ir mergaites ir mano
ma duoti ] 
jaunuolius nuo 14 metų am
žiaus, nes daugelyje vietų sto
ka darbininkų.

Kurios šeimos reikalingos 
paramos, jų vaikai gauna lei
dimus dirbti suėjus 15-16 me
tų, bet turi būti įrodyta reika
lingumas. Nauju patvarkymu 
leidimai vaikams nuo 14 metų 
amžiaus bus duodami jeigu 
valdiški darbininkų 
biurai parodys kad 
ninku reikalavimas 
žmpnių Į darbus.

DAYTON, OHIO I

p-lė 
Richard 

jaunave- 
Teofilė 

11 metų

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Liepos 6 d., Šv. Kryžiaus 

Lietuvių bažnyčioje, buvo su
rišti moterystės ryšiu 
Teofilė Aržuolaitis su 
Connors; šliubą davė 
džio brolis kunigas, 
yra slaugė (nurse), ir
yra ištarnavus St. Francis li
goninėje, Columbus, Ohio. Iš 
ten paeina ir jos vyras.

Liepos 14 d., pilietybę gavo 
81 ateivis, tame skaičiuje ran
dasi ir 4 Lietuviai: Motiejus 
Pauparas, Povilas Latovas, T. 
Markunienė ir Antanina žu- 
kaitienė. M. Pauparas yra vie
nas Lietuvis, naujos Lietuvos 
auklėtinis, gerai prasilavinęs, 
atsitarnavęs Lietuvos kariuo
menėje. Jo brolis Povilas bu
vo iki pat paskutinių laisvos 
Lietuvos dienų gyvavimo Lie
tuvos karinėje aviacijoje lakū
nas.

Elena žerumskienė gavo iš 
S. V. karozbiuro pranešimą kad

(Tęsinys iš pereito nr.)
CAPE COD KANALAS

Vieną gražią dieną giminės 
kviečia važiuoti i Cape Cod. Ot 
toks žinovas, kad tokios vietos | 
Amerikoje ir negirdėjau, o tai 
įdomi vieta, valdžios padarytas 
didelis konstrukcijos darbas. 
Cape Cod yra tai i juras išsi
kišęs žemės kyšulis poros šim
tų mylių ilgio; aplink jį laivu 
plaukiant būdavo ilga kelionė. 
Sutrumpinimui kelio iškastas 
kanalas iš Cape Cod Užlajos į 
Buzzard Užlają; kanalas yrą 
14 mylių ilgio, kuriuo dabar 
laivai plaukdami sutaupo daug 
laiko. Per kanalą pervesta du 
dideli tiltai 300 pėdu aukščiau 
vadens paviršio. ■ Tas visas 
darbas, žinoma, kaštavo daug 
milijonų dolarių, bet dabar tu
rima didelio patogumo, o 
ristams daug įvairumo.

LIETUVIŠKAS AVALŲ 
FABRIKAS

Bridgewater, Mass., miestelis 
tuo garsus kad Lietuviai jame 
turi ava" 
nasi Bridgewater Workers Co
operative Ass’n. Dirba 280 
darbininkų ir padaro metinės 
api vartos virš vieno milijono 
dolarių. Pats fabrikas iš lau
ko nėra imponuojantis, medžio 
pastatas, trijų aukštų. < Dirvos 
Reporteriui atsilankius, visą 
fabriką aprodė, nuo pradžios 
iki galo, kaip padaroma batas, 
o procedūra didelė: pakol avalą 
padaroma reikia atlikti net 97 
operacijas, tai yra, avalą turi 
pačiupinėti 97 šiaučiai. Se
niau vienas pats šiaučelis če- 
veryką pradėdavo ir jis pats 

.baigdavo, bet užtai į dieną 
kartais nepadarydavo poros 
batų, dabar mašinomis dir
bant, padaroma^nuo kiekvieno 
tame fabrike esančio žmogaus, 
įskaitant ir ofise sėdinčius, po 
suvirs tris poras batų.

'Ivarka kaip fabrike taip ir 
biznio vedime pavyzdinga, ką 
liudija ir tas faktas jog depre
sijos Jaikais tame miestelyje 
subankrutijo visi avalų .fabri
kai, išliko tik Lietuvių fabri
kas. Vedėjai ir-.jšėrininkai tuo 
labai .didžiuojasi , ir sako, jie 
nesubankrutijo užtai kad jų 
kooperacijoje nėra nei vieno 
profesionalo: nei advokato, nei 
daktaro, nei aptiekoriaus. Anot 
jų, nėra jų tarpe' nei vieno 
“sukčiaus”, žinoma, aš neno
rėjau su jais sutikti ir sakiau, 
jei jus turėtumėt daugiau in
teligentiškų spėkų, gal jūsų 
fabrike dirbtų ne 280 darbinin
kų, bet 2800. Bet veltui. Jie 
man tuojau nurodė į Adv. Ba- 
gočiąus organizuotą avalų fab
riką" Montello, Mass., kuris su-

Lietuvos 
Resorci-

tu-

ąbriką, kuris vadi-

------------------ --------------------* 
ralę ir pasitikėjimą organiza
cijomis ii’ pačia Lietuva.

BRIDGEWATER CITIZENS 
CLUB

Daugiausia tie patys Lietu- i 
viai kurie sudaro fabriką, turi 
ir klubą, nesenai pastatytą, ku
riame randasi baras, salė šo
kiams, ir skiepe kita salė ban
ketams ; taip sakant turi visus 
patogumus palaikymui Lietu
viu organizuoto gyvenimo, šį 
klubą lanko daug svetimtaučių. 
Tiek tik ypatinga kad klubas 
neturi nei knygyno nei skai
tyklos. ,

šiame miestelyje randasi 
ra sėkmingų grosernių ir 
Černių, Lietuvių išlaikomų, vie
nas mažas hotelis ir regis 
na užeiga.
lietišku atžvilgiu stovi gerai, 
bet politikoje neima jokio daly
vi) mo, o proga regis butų gera.

SENELIS BOSTONAS
Daug esu girdėjęs kalbant 

apie seną Bostoną, dabar teko 
jį pamatyti savo akim. Tikre
nybėje Bostonas senas mies
tas, ypatingai jis senu atrodo 
atvykusioms iš tekio Detroito, 
kur miestas išbudavotas pas
kutiniais 25 metais. Seno Bos
tono labai skiriasi nuo Detroi
to ir arkitektura ir stilius. Bet 
seno Bostono namų arkitektu
ra, reikia pripažinti, yra- net 
gražesnė, ypatingai didžiųjų 
pastatų. Todėl senas Bosto
nas įdomus, patraukiantis.

APSISTOJAME DORCHES- 
TERY.IE

Šventėms' atvykom j Bosto
ną ir apsistojom pas vaišingus 
gimines Katilius priemiestyje 
Dorchester. Iš čia buvo siū
las kuris suvedė su giminėmis, 
draugais ir pažystamais, čia 
radom atvykusius, irgi Martiną 
Katilių su duktere Maryte iš 
Butler, Pa. Mat, geroji duktė 
atvežė savo tėvelį sveikatos 
jieškoti ir jam čia buvo pada
ryta išeilės p’enkta operacija; 
nors ligoninėje bet buvo sma
gu susitikti, tai mano vienas

■ jaunystės ir mokyklos draugų.
Dcrchesteryje apsistojus ap

lankėm daug giminių, draugų 
< ir pažystamų: kiti mus atlan

kė, visi jau nematyti daugiau 
kaip, pęr 30 mestų. Ir kaip lai-

■ Į .Ras permaino -

Gryžo iš Nelaisvės

po
lo u-

vie-
Taigi Lietuviai pi- 

atžvilgiu stovi
Mrs. Ruth Mitchell Knowles, 

Generolo Billy Mitchell sesuo, 
sugryžus po 14 mėnesių pralei
stų Vokiečių kalėjimuose Ju
goslavijoj ir Vokietijoj, paro
doma apkabinta jos dukters, 
kuri ją pasitiko išlipusią iš lai
vo.

KARŠČIAI. Detroito srity
je pereitos savaitės pabaigoje 
buvo dideli karščiai. Iš tos 
priežasties Detroito apielinkė- 
je mirė devyni asmenys.
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leidimas imti dirbti i jos sūnūs, Sargeantas Stasys,
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NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina metams 5Qc.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street

Philadelphia, Pa. (36)

kuris dalyvavo kare prieš Ja
ponus Filipinuose, yra dingęs 
Gegužės 7 d. Dabar nežinia ar 
jis yra žuvęs, ar patekęs Japo
nų nelaisvėn.

Vytautas Adomaitis, kuris 
dar nesenai kaip stojo kariuo
menėn, atrašė laišką savo tė
vams iš Alaskos. Sako, jam 
gerai patinka Alaskos kraštas, 
ir kareiviai gerai užlaikomi.

Liepos 15 d., iš 1,600 mies
to valdybos darbininkų, apie 
500 buvo išėję i streiką, A.F.L. 
vadovybėje. Streikas tęsėsi 36 
valandas, ir darbininkams pri
pažinta 10 nuoš. algų padidi
nimo, kartu ir tiems kurie ne
streikavo.

Dabar miesto valdybai Įtei
kė reikalavimą pakelti algų po 
$30 mėnesiui visi miesto poli
cininkai ir ugniagesiai. Be 
abejonės ir jie gaus daugiau 
mokęstięs, tik gal ne tiek kiek 
^ręikalaųją. P- Rep.

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 1

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

MIRĖ 8800 IŠEIVIU
■ • - • •• ■ - <-

LIETUVIU

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių Lietuvių vardais, 
mirusių skaičius iki šiol šiame 
skyriuje pažymėtas pasiekia 
8800 Lietuvių. Mirusių sužy- 
mėjimas čia pradėta 
Vasario mėnesį, 1937

talpinti 
metais.

ANDRIULIS Pranas, mirė Ge-1 
gūžes 31, Athol, Mask I

STAČIOKAS Jonas, mirė Lie- Į 
pos m., Girardville, Pa. - I 
Amerikoj išgyveno 40 metu. I

RAZGUNAS A., mirė Liepoj 
6, Grand Rapids, Mich.

GAJAUSKIENĖ Ona, pusam- 
žė, mirė Liepos 11, Chria- 
goj. — Raseinių ap., Gaurės 
p., Eimontų k. Amerikoj iš-'l 
gyveno 37 metus.

Šią vasarą mirusių skaičius Į ŠLEKYS Andrius, 66 m., mirt 
pasieks 9000, o kitą pavasarį i Liepos 
bus pasiekę jau 10,000.

Kiek žinoma, čia patenka ne 
visų mirusių Amerikos Lietu
vių vardai, apie daugelį niekas 
jokios žinelės neprisiunčia, ki
ti gyvena ir miršta pasiskirs
tę tarp svetimų, net svetimas 
pavardes pasirinkę.

M., mirė 
Mass.

Liepos a,

mirė

mirė 
Y.

Dienosi

pasakytų vafdd-pavardes, ga
lėtum žiūrėti visą diena ii ne 
pažintum. Toliau išsikalbėjus 
sužinojau kad daug mano jau
nystės dienų draugų nebėra 
gyvųjų tarpe, tik atmintis 
likus apie juos.

(Bus flMtigiąu)

be-

bankrutijo; prikišo 
Atstatymo Bendrovę, 
no fabriką, Romano bendrovę 
ir pagaliau SLA. žiūrėk, sako, 
kol be diplomų žmonės vadova
vo Susivienijimui, kaip Paukš
tis, Strimaitis, Gegužis, Susi
vienijimas augo ir milijonus 
sudėjo, o dabartiniai centro ve
dėtai apie pavojus skelbia.

Ir ką gi, turėjau nutraukti 
nes jie savo teisybės įro- 
turi faktų, jie išvystė* 
g r a ž i a u s i ų organizuot ų

Lietuvių tarpe Ameriko- 
diplomuoti profesionalai

ginčą, 
dyniui 
vieną 
darbų 
je, o 
kur rankas prikišo ten suban- 
kri tijo. sugriovę Lietuvių mo-

DETROITAS’SENAS MIE
STAS

I
Liepos 24 d.- Detroito mies

tui sueina 24lį metas senumo. 
Miesto istorija maždaug tokia: 
Liepos 24, 1701 nietais, Pran
cūzas kariautojas Cadillac su 
savo kareiviais atplaukė čia, 
užėmė teritoriją nuo lųdijonų, 
ir nuo tada čia užsimezgė so
dyba, tvirtovė, ir tai 
džia Detroito.

Detroitas buvo 
vėliau Britų, o po to 
valdžioje*

Miesto valdžia ir civilinės or
ganizacijos pamini šjas sukak
tuves.

buvo pra-

Prancūzų, 
Amerikos

Tanku Skyrius Vienoje Amerikos Dirbtuvėje

/Vaizdas Chrysler dirbtuvėje Detroite, kur išdirbama karo 
tankai nugalėjimui ąšies jiegų. Tankai dirbami ir išeina gata
vi, diena ir naktį. / , > •.
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STREIKAS, 
to gatvekariai 
vėl pradėję streikuoti pereitą 
savaitę. Sutrukdymas komu
nikacijos labai kenkė darbinin
kams ir šiaip miesto visuome
nei. žmonės negalėjo laiku į 
darbus ir tarnybas pribūti.

Šios savaitės pradžioje mie
sto valdyba paskelbė kad dau
giau tokių apsireiškimų nepa
kęs. Ištyrus kurie kondukto
riai ar motormanai pradėjo 
streiką, jeigu neduos atitinka
mų pasiaiškinimų kodėl grie
bėsi streiko, bus atleisti ši dar
bų.

Miesto gatvekarių direkto
riai pradėjo samdyt juodukus 
ir mokina gatvekarius valdyt.

V. M.

Detroito mies- 
ir busai buvo

CHICAGOJE

Be
surengta didelis Slavų kermo
šius paminėjimui 532 metų su
kakties Žalgirio mūšio, kuria
me Vytautas vadovaudamas 
plačias kariuomenes sumušė 
Vokiečių kryžeivių ordino 
riuomenę.

Šios nelygios sukakties 
nėjimą surengė Slavai save 
sireklamuoti, nors toli 
ne visi Slavai — nei Bulgarai, 
nei Serbai, nei Kroatai nei ki
tos jų gentės — Žalgirio mūšy
je nedalyvavo.

Lietuviai prie
visai neprisidėjo. Tačiau prisi
dėjo mūsiškieji 
kai komunistėliai.

Pruseika Vilnyje dar štai ką 
primeta kitiems už nedalyva
vimą :

“Dešinieji Lietuvių sluogs- 
niai demonstraciją taip pat boi
kotavo. Mat, jie žadgirio mū
šyje daugiau nieko nemato 
kaip tik kunigaikštį Vytautą.

“Keista kad net šiuo mo
mentu tūli žmonės negali su- j 
sitarti bendriem žygiams.”

Toje pat Vilnyje randame ir i 
tai kode] musų bolševikai taip) 
noriai rado ‘bendriem žygiams’ 
bendrą darbą su Slavais: mat, 
komunistai įsiskverbė i tas iš
kilmes ir turėjo progą parei
kšti .savo susirūpinimą Rusija.

“Žalgirio mūšio” paminėjime 
kelta reikalavimai antro fron
to ir nutraukimo ryšių su Suo
mija ir Vichy valdžiomis — tą 
pamini Vilnis.

Ar Vilnies gizeliai dalyvaus 
Lietuviu iškilmėje Liepos 25, 
toje pat Chicagoje, kur net Il
linois gubernatorius paskelbė 
Lietuvių Diena, Liepos 25?

žinoma, nedalyvaus. Jiems. 
reiškimas simpatijų ir jieškoji- 
mas užtarimo Lietuvai yra sve
timas reikalas. Tiems musu 
burliokams “Slavams” rupi tik 
užtarimas Rusijos. V. T.

kitų kolonijų,' Chicagoje

ka-

mi- 
pa- 

gražu

šios iškilmes

Sląvai-burlio-

Great Lakes Storage
& Moving Co.

Local & Long Distance Moving
Paskiri kambariai del Storage 
Supakuojant ir apkalam toli 

vežamus dalykus. ' 
Dirbam valandomis ar kontraktu.

Visi pervežimai apdrausti. 
Darbas garantuotas.

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

JANUŠKEVIČIUS Juozas, se
nyvo amžiaus, mirė’ Liepos 
10, Hartford, Conn. ša
kių ap., ir valsčiaus, Ame
rikoj išgyveno 41 metą.

KAMINSKAS Petras, 55 m., 
mirė Liepos 13, Cleveland, O.

KURAPKA, Jieva, 75 m., mi
rė Clevelande, Liepos 14.

KVEDERAS Antanas, 44 m., 
užmuštas anglies kasykloje, 
Liepos 13, Wilkes-Barre, Pa. 
Amerikoj, išgyveno 29 metus.

SKIRMONTAS Jurgis, 51 m., 
mirė Birželio 26, Brooklyn,

MIKAS Pranas, mirė Birž. m., 
Baltimore, Md.

KENUTIENĖ Margarieta, 51 
m., mirė Liepos 6, Chicagoj. 
— Marijampolės ap., Gražiš
kių par., Laukupio k. Ame
rikoj išgyveno 49 metus.

ŽUKAS Juozas, mirė Liepos 
Mahanoy City, Pa.

MARCINKEVIČIUS Juozas,
m., mirė Liepos m., Frąck-

m.

58

BU N D ONIENė"??^^11flSamo? 
kaitė), 44 m., mirė Liepos 2, 
Brooklyn, N. Y.

YOCAS Antanas, pusamžis, 
mirė Liepos 7, Chicagoj. — 
Šiaulių ap., Kuršėnų p., Šiau- 
rumaičių k. Amerikoj išgy
veno 33 metus.

STAKVILEVIČIUS Kazys, 64 
m., mirė Birž. 18. Edwards
ville, Pa. — Simno p., Skva- 
galų k.

TEBELSKIS Antanas, pusam
žis, mirė Liepos 8, Chicagoj. 
— Rokiškio ap., Panemunė
lio pąr., Užusienio k. Ame
rikoj išgyveno 33 metus.

PLANČIUNAS Pranas, 58 m., 
mirė Liepos 8, Chicagoj. —

• Kėdainių ap., Labūnavos p., 
Bučėnų p. Amerikoj išgy
veno 28 metus.

ILINSKIS Petras, 57 m., mirė 
Birž. mėn., Indiana Harbor, 
Ind.

ma, N.
SENUTA 

Lowell,
BALKUVIENĖ M.,

pos m., Lowell, Mass.
MONSEVIČIENĖ Kazė, 

Liepos G, Brooklyn, N.
VERBICKAS Stasys, 65 m, I

mirė Liepos 6, So. Boston, 
Mass. — Merkinės p. Ame
rikoj išgyveno 35 metus.

ŠALKEVIČIUTĖ Pranė, mirė
■ Liepos 8, Baltimore, Md. ! 
ADOMAITIENĖ Marcelė, mirė 

Birž. 27, Maspeth, N. Y.
KASALIS Mykolas, 53 m., mi

rė Birž. 15, Inkerman, Pa.

AKRON, OHO
Smulkios Žinios

kurioje kvanto 
« . uepos 15 dm 141,°11 

nik kryžiuo® ordem) galybę.

Lkėjfu*^^ 
dėiosi - neturi i

savo šiomis din 

pav^, toms
Amerikai sav 

‘ istorijoje m

I viski komunistai. į 
Xužnedalya^«*;.^ 
laikereikalingabiitoual^bTi

Husąbofevfe^y 1 
betjiepmdėjotojeaR^'“ 

Į vo prora iškelti balsas Amt
I atidaryti antras R 
! pati Amerika ir Anglija A k® ap 
į tą iš paties Kremliaus...., _ _ 

į ' Bet musu bolševikai via atšako 
I lyvauti (jie ir nepageidaujami) te® 
t mose Chicagoje šią savaitę, lipas'5 
■ kelti balsas už Lietuvą.

Mums reikia labiau ir daugiam 
I vo kacapus-“slavus” iš savo tarpo 
t galint šalintis nuo ją.

PIKNIKAS. Buvusios Lie
tuvių Šv. Petro parapijos pik
nikas atsibuvo Liepos 12 d. 
Rees Lake darže, žmonių — 
Lietuvių ir kitų — dalyvavo 
daug. Buvo žaislų ir dovanų. 
Piknike dalyvavo ir šios para
pijos vikaras Kun. B. Ivanau
skas. Diena buvo graži 
maloni.

Seno gurno supirkin

iktos teisman
Viena tų kom- 
Akrone, — A.

Joje dirba daug 
kompanijos pa-- 

neskirtais I

k<

ir

už pa-1po pairau 
sipinigavimą. 
panijų' randasi 
Schulman Co. 
Lietuvių, 
sinaudojo 
pinigais už seną gumą.

Mirė sportininkas imtikas,! 
T. Govorčin, Serbų kilmės. Jis 
mirė urnai Peoples ligoninėje. 
.Buvo stiprus vyras, Lietuviams J 
gerai žinomas.

Ona Bartkienė (Matulienė) | 
iš Clevelando, lankėsi Akrone 
ir ant savo vyro, Kazio Bart-’, 
kaus, kapo uždėjo vainiką; pas į 
Kun. B. 
šias už 
atlankė 
miškus,

Liepos 26 yra šv. Onos. Ka
dangi Akrone randasi daug 
Dirvos skaitytojų Onų, sveiki
nu Onas jų vardo dienos pro
ga. Kalnas

Tos 
valdžios

■ CHICAGOJE, Liepos 25 dieną, įv] 
. ka iškilmė, kuri vieniems liet 
[ reklamos negu Žalgirio mūšio 532 
[ vė Slavams, visus sudėjus į krūvą.

Illinois Valstijos Gubernatorii 
I sąryšyje su Lietinį rengtu pamini 
r ties nuo to kai Suv. Valstijos prip; 
| klausomybę, paskelbė Liepos 25tą‘ 

BUKOS DIENA”.
_ Liepos 22 dieną tokią pat pi 

į Chicagos Mayoras Kelly - ir jis pa 
[publikos Dieną”.

Yra žinin kad ir Rezidentas R 
gMW iki leidijaiit Piną į

_ lietuviai gyvena dakrtiroi - 
t laisvą tap kaip dahards rmkalau’ 

nelaiminga giminė, kurią, tokią di 
r kas nori tas engia, - gyvena tik 
f Įt jais save pasireklamuoti nori. 
|[\ae’tyje gyveną Lenkai ir ik 
I sižadėti Liublino Unijos ir kitu vi 
lĮoviu tautos, be kurios jiems sun

Ivanauską užsakė mi- 
jo vėlę. Ji šia proga 
savo draugus J. Jo- 
Antanavičius ir kitus.;

iiiuimiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiimimiiiiii!!Hiiiiiiinii!iiiiEiiiiiiniii!iiiiiii!iiiiiiiiiiii£

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTO J AS

® ©

c

į^O reikalams pinigu skyrimą 
L taiog stebinančiu ai p 
fSBWasliingtono^’aolkaroi 
I u nuniatyti pinigu skvrima: 
ĮSt^’^Vpimajau]

CT K ienos sudarė 212 biliioi 
ftPSaidarKon^

& T T? metu ^ta 
®Heifo 534,765,000,000. r 

keista 11,123,000,000.
L tu?,!611?73 suprasti k

5 Jeno b^0110 fW(

kft reta p 
i kW fmansavii 

į “’Hues karą pralaimėtum

E
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6522 Superior Ave. HEnderson 9292

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIjENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

IJTHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

p4ft(J;ffbni^t0reiklDeDU

r s AmJ, . r?^ienu pinneni 
W taip 5 (^-šiądien i 

^4Pa,lrsmarkiaiDi 
nuostolius.

hCįs,^a Kaipti 

patys Rusai i

Į
į į

VISOKIA APDRAUDA
' Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

\ P. -P. MUL5OLIS
Cleveland HEnderson 6729 į6606 Superior Ave. 
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RIMAI
J AMERIKOS LIETUVIAI 

ietuvius šiame skyriuje talpinama k

IVIU

aaduoda- 
vardais, 

oi šiame 
pasiekia 
ių sužy- 

talpinti 
metais, 
skaičius 
pavasarį

tenka ne 
s Lietu- 
lį niekas 
nčia, ki- 
)asiskirs- 
svetimas

>zas, se- 
? Liepos 

ša- 
s, Ame- 
netą.

55 m., 
eland, O.

m., mi- 
>s 14.

44 m., 
:asy kloję, 
arre, Pa. 
!9 metus. 
, 51 m., 
Brooklyn,

Birž. m.,

•i eta, 51 
Qhicagoj.
., Gražiš- 
k. Ame- 
netus.
Liepos na.

Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editoj

ANDRIULIS Pranas, mįįf 
gūžės 31, Athol, Mass.

STAČIOKAS Jonas, mįį:
pos m., Girardville, Pį
Amerikoj išgyveno 40 s

RAZGUNAS A, mirė
6, Grand Rapids, Micį. 

GAJAUSKIENĖ Ona, *
žė, mirė Liepos 11 q tie Kyrik 
goj. — Raseinių ap., (į ‘Tannenber; 

p., Eimontų k. Ameriį, 
gyveno 37 metus.

ŠLEKYS Andrius, 66 nt,
Liepos 5, Lake Ranij 
ma, N. Y.

SENUTA M, mirė Liep, 
Lowell, Mass.

BALKUVIENĖ M, mirė 
pos m., Lowell, Mass.

MONSEVIČIENĖ Kazė,,
Liepos 6, Brooklyn, N.

VERBICKAS Stasys, 6
mirė Liepos 6, So. Ej
Mass. — Merkinės p j 
rikoj išgyveno 35 mda 

ŠALKEVIČIUTĖ Pranė, | 
. Liepos 8, Baltimore, Hį 

ADOMAITIENĖ Marcelė '
Birž. 27, Maspeth, N,

KASALIS Mykolas, 53 a. 
rė Birž. 15, Inkerman,

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio JI
iniiūmuUumrnnTmHui;iinnnniniuuiiniiuiniiiun7TnnniiiiiiiiTiiTiTinmrniniTnffi

CLAVŲ susimetimas minėti Žalgirio mūšio sukaktu- 
ves — tos pergalės kurioje Vytauto Didžiojo vado

vaujamos jiegos Liepos 15 dieną, 1410 metais, sutriuš-

KAS KA RAŠO

Januškis net prisispyręs įrodi
nėjo kad Lenkų skleidžiamos 
apie Lietuvius nesąmonės (buk 
Lietuviai Vilniuje paskerdę 30 
tūkstančių žydų) yra tiesa!

Januškis, matyti, nesudarė 
garbės trečiam Lietuvos sei
mui. Nesudaro 
Lietuvių Tautinei 
kas su Januškio 
tais broliaujasi?
gerbiami katalikai, kurie sako
si einą tautinės dvasios poeto 
Maironies apdainuotu keliu!

Butų gerai kad Telšių Plium
pis saviškiams gerokai pliump- 
teltų ir juos tautiniai sugėdin
tų. >

garbės nei 
Tarybai. Bet 
tipo elemen- 

Nagi musų

AKRON. I
Smulkios Žinia

tikino Vokiečių kryžiuočių ordeno galybę, — parodo kad 
Slavai — ir tie kurių bočiai dalyvavo Žalgirio mūšyje, 
ir tie kurių pranokėjai nieko bendro neturėjo su tuo kas 
___ l—'go plotuose dėjosi, — neturi nieko tokio žy
miai didelio šių dienų pasauliui, ypač Amerikai, iš savo 
istorijos lapų išbudinti, savo šiomis dienomis reikalin
gai propagandai.

Esant Vokiečių pavergtoms, toms Slavų tautoms 
norisi kuomi nors parodyti Amerikai savo buvusią reik
šmę praeityje. Bet kad savo istorijoje nerado nieko kuo 
galėtų pasirodyti, panaudojo Žalgirio mūšį iš Lietuvos 
istorijos.

Šioje Slavų iškilmėje Chicagoje dalyvavo ir Lietu- 
’viski komunistai. Jie savo spaudoje barė kitus Lietu
vius už nedalyvavimą, ir prikišo kad tekame svarbiame 

.■ laike reikalinga butų ir su Lenkais išvien dirbti....
Musų bolševikams visai neapeina Lietuvos likimas, 

bet jie prisidėjo toje Slavų iškilmėje todėl kad joje bu
vo proga iškelti balsas šaukiantis Ameriką ir Angliją 
atidaryti antras frontas, Rusijos gelbėjimui dabar, lyg 

, pati Amerika ir Anglija nieko nežino apie tą antrą fron- 
i, tą iš paties Kremliaus....

Bet musų bolševikai visai atsisako ir nesutinka da
lyvauti (jie ir nepageidaujami) kitose iškilmėse, rengia
mose Chicagoje šią savaitę, Liepos 25 d., kur bus proga 
kelti balsas už Lietuvą.

Mums reikia labiau ir daugiau mokintis atskirti sa- 
; vo kacapus-“slavus” iš savo tarpo ir Lietuviams kiek 

; galint šalintis nuo jų.

! /^HICAGOJE, Liepos 25 dieną, Įvyksta didelė Lietuviš- 
ka iškilmė, kuri vieniems Lietuviams duos* daugiau 

reklamos negu Žalgirio mūšio 532 metų minėjimas da
vė Slavams, visus sudėjus į krūvą.

Illinois Valstijos Gubernatorius Dwight H. Greeų, 
sąryšyje su Lietuvių rengtu paminėjimu 20 metų sukak-

PIKNIKAS. Bumai 
tuvių šv. Petro parapija 
nikas atsibuvo Liepos i 
Rees Lake darže. a««Fysyje su lietuvių rengtu paunuejunu ;

. ir kilu 'ties nuo to kai Suv. Valstijos pripažino Lietuvos Nepri- 
Buvo žaislų irfc klausomybę, paskelbė Liepos 25tą “LIETUVOS RESPU-Lietuvių ir kitų 

daug.
Piknike dalyvavo ir šis BLIKOS DIENA”. ....................

Liepos 22 dieną tokią pat proklamaciją išleido irpijos vikaras Kun. B.h * mepos Uteną tomą poc
skas. Diena buvo Chicagos Mayoras Kelly — ir jis paskelbė Lietuvos Res

^publikos Dieną”.
Yra žinių kad ir Prezidentas Roosevelt gal padarysmaloni. _,

Seno patį"—"bet iki leidžiant Dirvą Į spaudą apie‘tai dar
negauta galutino pranešimo.

Lietuviai gyvena dabartimi — dirba už savo šalies 
■laisvę taip kaip dabartis reikalauja, kuomet Slavai, ta 
nelaiminga giminė, kurią, tokią didelę, ir po šiai dienai 
kas nori tas engia, — gyvena tik kitų tautų nuopelnais 
įr jais save pasireklamuoti nori.

Praeityje gyveną Lenkai ir iki šiai dienai negali iš
sižadėti Liublino Unijos ir kitų visų priekabių prie Lie
tuvių tautos, be kurios jiems sunku pasaulyje gyventi.

□ozas, 
., Frąck

58

(Stačio- 
Liepos 2,

i s a mžis, 
žago j. — 
p., šiau- 

koj išgy-

azys, 64 
Edwards- 
p., Skva- 

, pusam- 
Chicagoj. 
anemunė- 
k. Ame- 
aetus.
i, 58 m., 
:agoj. — 
aavos p., 
:oj išgy-

m., mirė 
Harbor,

po pabrauktos teisman c| 
sipinigavimą. Viena tyi 
panijų randasi Akrone, - 
Schulman Co. Joje diria 
Lietuvių. Tos kompanija 
sinaudojo valdžios neši 
pinigais už seną gumą.

Mirė sportininkas ii 
T. Govorčin, Serbu kite 
mirė urnai Peoples lig® 

/Buvo stiprus vyras, Lieta 
gerai žinomas.

Ona Bartkienė (Mata 
iš Clevelando, lankėsi & 
ir ant savo vyro, Kazio! 
kaus, kapo uždėjo vainity 
Kun. B. Ivanauską užsakė 
šias už jo vėlę. Ji šia P 
atlankė savo draugus J. 
n tiškus, Antanavičius ir t j

Liepos 26 yra šv. Om | 
dangi Akrone randasi i 1 
Dirvos skaitytojų Odų, J t 
nu Onas jų vardo dienosi ' 
ga. Ij* t

: TZARO reikalams pinigų skyrimas šioje šalyje pasiekia 
| tiesiog stebinančių sumų. Paveizdan, kaip prane
ša iš Washingtono, iki šiol karo išlaidos, jau autorizuo
tos, ir numatyti pinigų skyrimai darbams ir reikme
nims karo reikalams, apima jau net 233 bilijonus dola- 
rių! Tikrai duoti užsakymai ir numatyti kontraktai iki 

I Liepos 15 dienos sudarė 212 bilijonų. Likus suma suda
ro tai kam pinigai dar Kongreso prašomi.

Per du fiskaliu metu militariniams tikslams val
džia jau išleido $34,765,000,000. Tik vieną Birželio mė
nesi šymet išleista $4,123,000,000.

Ne visiems lengva suprasti ką reiškia bilijonas do- 
larių. Tūkstantis tūkstančių sudaro vieną milijoną. Su
darymui vieno bilijono (1,000,000,0Q0) reikalinga tūks
tančio milijonų, šitą padauginus per 233 gaunama ta

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii* j 233,000,000,000 suma.
| '. Amerikos žmonėms reikės panešti ta našta — su

dėti tuos pinigus karo finansavimui, nes ji vis tik bus
■ daug lengvesnė negu hutų Nazių ar Japonų vergijos 

našta, jei mes karą pralaimėtume.
irias A. Wilkelis
s Laidotuvių Direktorius

BALZAMUOTOJAS

HEnderson JS
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V C. JAKUBS
Ė—Laisnuota Laidotuvių Direktorš) 

ŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI , 
įimui leidžiama naudotis nemokate

IAN FUNERAL HOME 
fUE ENdicott $

•KARO ir maisto reikmenų gabenimas iš Anglijos 
ir Amerikos Į Rusiją yra didesnis negu žmonės gali Įsi
vaizduoti. Washingtonas ir Londonas stengiasi prista
tyti kvotas kurias sutartyje su Maskva pasižadėjo. Jei 
Prez. Roosevelt nebūtų pasirūpinęs keli mėnesiai atgal 
duoti Rusijai reikmenų pirmenybes kuomet siuntiniai 
iš Amerikos ėmė lėtėti, šiądien raudonosios armijos ne
galėtų taip žymiai naikinti pirmyn žygiuojančių nazių. 
Nors jie žygiuoja, ir smarkiai naikina Rusus, tačiau jie 
patys neša baisius nuostolius. Amerikos spauda sako, 
neteisinga yra kalbėti buk Rusijos sąjungininkės jai 
mažai pagalbos duoda. Kaip tik priešingai — duoda
ma labai daug, ką patys Rusai mielai pripažysta.

A APDRAUDA
M ) ■ .J 4 • • i *

igę suteikti visiems pilnas musų P*: 
ir praktiškus patarimus reikale 
insurance) visai dykai. Todėl pi,si 
igniagesius (fare-monus).
ė Pastovi Lietuviška Real Estate 
Apdraudos Agentūra.

•AMERIKOJE baltųjų žmonių pirmose gyvenimo 
į dienose tikėta kad, jei asmuo valgytų bulves kasdien, jis 
I už septynių metų mirtų. Bulvės buvo Amerikos produk
tas, iš čia jos pateko į Europą, ir ten žmonės išsyk ne- 
I. žinojo kaip jas valgyti, žalias ar keptas ar virtas, ir ku- 
|rįe pradėjo valgyt žalias, tiesiog nesuprato kaip žmo- 
I gus gali tokį augalą valgyti....

Rašo Vyt. Sirvydas.

Atsiminimai apie Lietuvius
Katalikų žurnalas, save skel

biąs Commonweal, anuosyk į- 
dėjo redakcinę pastabą, siūliu
sią sutikti su Sovietijos “stra
teginiu” reikalavimu atiduoti 
jai Pabaltijo kraštus. Musų 
spauda vienbalsiai tą redakto
riaus mintį pasmerkė, o kom
pozitorius A. S. Pocius pasiun
tė protesto laišką, kurį žurna
lo redakcija įdėjo.

Smagu pažymėti musų me
nininkų susirūpinimą Lietuvos 
gyvybiniais klausimais. Savo 
laiške Pocius pabrėžia: 1) Žur
nalas sakosi remias tautų apsi
sprendimo principą, tai kodėl 
jo netaiko Lietuvai? ir 2) Ka
talikų laikraščiui visai nenuo- 
saku krikščioniškas tautas siū
lyti atiduoti bedieviškai Sovie- 
tijai.

Taip ir reikia vesti kova 
Amerikonų spaudoj prieš kiek
vieną bolševikinės propagandos 
pasirodymą I

Nesuprantami Žmonės
Dirvoje keliais straipsniais 

apibudinta asmenys, sudarę 
taip vadinamą Lietuvių Tauti
nę Tarybą (Lietuvos Piliečių 
Sąjungos kūdikį). Tarp tų as
menų esąs ir trečiojo Lietuvos 
seimo atstovas Januškis, kuris 
dar Paryžiuje būdamas pasi
žymėjo negudriais politiniais 
straipsniais sklokininkų Nauj. 
Gadynėje. šis Januškis net 
kat. Amerikos “Telšių Plium
piui” pasidarė “nebsupranta- 
mas žmogus Lietuviams”. Mat,

. MULIOLIS
Cleveland

•AMERIKOS miškuose daugiau gaisrų neatsargus 
^rūkytojai sukurė 1940 metų bėgyje, negu kurį kitą pa
skirą metą per pastarus 26 metus. .

ŽALGIRIO MŪŠIO 532 METU
SUKAKTUVĖS

POETAS KURS AUKLĖJO

atstovas Pabaltijo kraš- 
(Lietuvai, Latvijai ir Es- 
nuo 1918 iki 1922 metų. 
York Times recenzentas 
Gade’s atsiminimai čia

Tain ir Reikia
Scribner knygų leidėjai skel

bia išleidę Kapitono John A. 
Gade’s ‘ALL MY BORN DAYS’ 
autobiografinius atsiminimus. 
Autorius, kaip žinoma, buvo 
pirmutinis Amerikos diploma
tinis 
tams 
tijai) 
New 
sako,
“papasakoja ne tik svarbių di
plomatinių ir karinių nuotikių, 
bet įdomus kitais smulkesniais 
anekdotais”.

Knygos dar neteko skaityti. 
Tikimės, kuris musų inteli
gentų ją perskaitys, patieks ir 
musų spaudai Kapitono Gade’s 
atsiminimus apie Lietuvius.

čia tik norime pabrėžti p. 
Gade’s nesidrovėjimą savo gim
tojo krašto. Jis gimęs Norve
gijoje ir knygą paaukoja “Sa
vo vaikams Amerikečiams, vil- 
damas kad jie niekados nepa
mirš savo Norvegų protėvių ir 
tradicijų”, ši graži mintis tin
ka ir musų jaunimui visados 
galvoje turėti: nepamiršti sa
vo Lietuvių protėvių ir jų tra
dicijų !

•NEW YORK valstija už 
geriamą vandenį išleidžia du
syk tiek pinigų kaip už gasoli- 
ną visoje valstijoje veikian
tiems motoriniams vežimams.

UŽ RASEINIŲ ANT DUBYSOS 
(Maironio eilės)

Už Raseinių ant Dubysos
Teka saulė, teka;
Gentonplaukės puikios visos
Šneka ten, oi šneka.

Po rasas kasas šukuoja,
i Saulė jas džiovina;

Kad užgieda, uždainuoja —
Širdį taip graudina. .

Aukštą dangų pamylėjo,
Blaivą jo skaistybę,
Sau akis užsižavėjo
Mėlyna gilybe.

Akys blaivos, gelsvos kasos, 
Širdys, oi nešaltos;
Aukštas ūgis, kojos basos,
Nuo rasų taip baltos.

Bet kodėl gi, žalią rūtą
Laistydamos liūsti?
Ko, dainuojant joms ‘Birutą’
Ašaros nedžiusta?

Kaip nedžiūtų kad nežūtų
Tiek jaunų brolelių,
Kad be laiko tiek nebūtų
Be vilties našlelių.... 1

> Daugel žūva, daugel pūva — i
Kas apverks jų dalį?
Už Uralo, žemės galo —
Ne po savo šalį!....

Amerikoje šį Liepos mėnesį, nei iš šio 
nei iš to paskilbo ŽALGIRIO MŪŠIO 532 
METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS. Visi 
gerai žino kad 532 skaitlinė nėra jokioms 
sukaktims tinkanti, tačiau panaudota tas 
mušis, kuris Lietuvių tautos istorijoje us- 
ima vieną iš pirmaeilių vietų, Slavų šių 
dienų svarbiam tikslui. Tiesa, neaplenk
ta pažymėjimas ir Lietuvių kaipo to mū
šio dalyvių.

Kam užėjo noras Žalgirio Mūšį minė
ti? Nagi Slavams, nagi Lenkams.

Lenkai, reikia priminti, parkvietė tuos 
Teutonus iš Palestinos, Prūsams ir Lietu
viams ant sprando, nors ir patys vėliau 
nuo jų gana nukentėjo. z

Kaip istorijoje užrašyta, kelios tau
tos, vadovybėje musų tautos karžygio Vy
tauto Didžiojo, Liepos 15 dieną, 1410 me
tais sumušė Vokiečius Kryžiuočius po Žal
giriu. Tame mūšyje partneriais buvo Lie
tuvių vadas Vytautas ir jo pusbrolis, taip 
pat Lietuvis, Jogaila, kuris per apie 25 me
tus jau buvo karaliavęs Lenkams.

Žalgirio mūšyje dalyvavo, šalia Lie
tuvių ir Lenkų, Čekai, Moravai, Rutenai, 
Slavų žmonės. Be to buvo dar prisamdy- 
ta Totorių kareivių ir kitų talkininkių

Atkaklus kryžiuočiai, per 200 metų 
varginę Lietuvius, Prusus ir Lenkus, tapo 
sumušti ir nuo to Teutonų ordino galybė 
ėmė menkėti, iki galiaus visai sunyko.

Pavojus nuo kryžiuočių Lietuvių tau
tai praėjo.

Kitos Slavų tautos, tame mūšyje da
lyvavusios, buvo jau krikščionimis per ke
lis šimtus metų. Lietuviai pradėjo krikš
tytis tik nuo Jogailos išėjimo Lenkams į 
žentus — nuo 1385-86 metų. Kryžiuo
čiams nebuvo priežasties meluoti buk jie 
turi nešti tikėjimą pagonims Lietuviams— 
ir Lietuva oficialiai jau buvo krikščioniš
ka. Taigi, tiems užpuolikų Teutonų en
giamiems žmonėms neliko nieko daugiau 
kaip tik subendrinus savo jiegas smogti 
tiems grobikams taip kad jie negalėtų dau
giau atsikvėpti, ir savu noru pasidarius 
krikščionimis palaikyti savo vietą Euro
pos valstybių tarpe.

Dabar Slavams prireikė prisiminti tas 
Žalgirio mušis ne kitam kam kaip tik sa
vo propagandai: palaikymui savo vardo 
Amerikos žmonių akyse, pasirodymui ko
kie jie narsus buvo senovėje, todėl ir da- 
kie jie narsus buvo senovėje, ir kad da
bar turi teisę savistoviai gyventi, o naziai 
turi būti vėl sumušti.

Tos tautos — Čekai, Lenkai, Moravai, 
Rutenai ir pagaliau Lietuviai — šiuo me
tu yra tų Teutonų ainių pavergti. Nors 
pavergimas yra tik laikinas, tačiau reikia 
rūpintis greičiau jo atsikratyti.

Kitos tautos savo gerovei moka pri
kelti garbingus tolimos praeities istorijos 
įvykius, tuomi jieško simpatijų didelėje 
Amerikos valstybėje.

Kaip gi elgiasi Lietuviai? Dalis jų 
tiesiog patrakę kelia musų partinės praei
ties gyvenimą, kuris ne naudą bet žalą ne
ša. Tuo kas buvo tik laikina, jie patys 
savo tautą skandina, lyg kokią nuodėmę 
rišdami po kaklu tautai tą laikotarpį kuo
met tautininkai šalį valdė! Nors tai buvo 
“Auksinė Gadynė” Lietuvai, bet jie pasi
rinko ją juodomis spalvomis dažyti, nieko 
geresnio nesugebėdami daryti.

Savo apjakimu jie tautą nelaimingo
je valandoje į didesnę pražūtį stumia — 
nemoka, kaip tikri, dori Motinos vaikai 
dirbti išvien, arba greta vieni kitų, žiūrė
dami jos gyvybinių reikalų. Jie moka su
rasti kokius ten reikalus su priešais kurie 
mums pikta žada, bet nemoka susitarti 
su savaisiais dirbti už savo Tautos Laisvę 
ir Nepriklausomybę! K.

CUĖJO dešimts metų kaip mirė poetas 
Maironis. Kitas poetas, Putinas-My- 

klėlaitis tada sakė: “Maironį į kapus lydė
dami, mes palydėjome į istoriją tautos są
monėjimo gadynę — gadynę kurią Mairo
nis nužymėjo karžygingais Šukiais”. Ir 
tiesa: tik perskaičiuokime Maironio eilė
raščius, tautos dainomis tapusius:

Ten Kur Nemunas Banguoja. ’
Miškas Ūžia, Verkia Gaudžia.
Graži Tu Mano Brangi Tėvynė.
Jau Slavai Sukilo.
Vilija Musų.
Už Raseinių, už Dubysos.
Nebeužtvenksi Upės Bėgimo.
Užtrauksime Naują Giesmę, Broliai.
Kiekvienas šis Maironio eilėraštis ata- 

tiko tautos sąmonėjimo jausmui ir tapo 
jaunimo ir liaudies dainomis. Maironio 
žodžiai tautą tautiniai auklėjo.

Amerikos Lietuviai labai pasigenda 
Maironio dvasios poetų-rašytojų! Ypa
tingai nyku nekuriose musų redakcijose: 
vienur svetimos valstybės agentai sėdi, 
kitur tautinės dvasios sukiuržėliai, trečiur 
vieno siauro luomo garbintojai. Basana
vičiaus, Kudirkos ir Maironies keliu tik 
vienas-kitas drąsiai eina. Kiti (pasak 
Maironio) “išlepę ir atšalę, apkurtę žio
vauja”, pamiršdami kad “gal jūsų mirštą 
kur draugai!”....

Atsiminkime:
“Tas ne Lietuvis kurs bijo 
Išsižadėt sapnų nakties;
Kurs bėgs nuo triūso, kalavijo^ 
Kuris didžiais darbais nešvies”.

,Kad prakeiktųjų kryžiokų dar pra- 
keiktesni ainiai Tiaziai' fuždraudė Lietuvos 
himną giedoti, Lietuviai giodojo Naironio 
žodžius:

r ■

Apsaugok, Aukščiausias, 
tą mylimą šalį,

Kur musų sodybos, i 
kur bočių kapai!

Ai '

OUTLINE OF LITHUANIAN 
LITERATURE

Dirvos redakcija gavo šitokiu pava
dinimu Angliškoje kalboje leidinį, kurį pa
ruošė Antanas Vaičiulaitis, iš Marianapo- 
lio Kolegijos, ir kurį išleido Kultūrinis In
stitutas. Rašinyje įvadą pagamino Prdf. 
Alfred Senn. Veikalukas yra 54 puslapių 
didumo, su aprašymu ir atvaizdais žymes
nių Lietuvių tautos rašytojų pradedant su 
Motiejum Valančium ir baigiant su Jieva 
Simonaityte. Apibudinama šie žymieji ir 
paskiau jaunesnėsės kartos rašytojai:

Motiejus Valančius, Antanas Bara
nauskas, Dr. Jonas Basanavičius, Dr. Vin
cas Kudirka, Jonas Mačiulis-Maironis, J. 
Tumas-Vaižgantas, Julia Žymantienė-Že- 
maitė, Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Raga
na, Vilius Storasta-Vydūnas, Jurgis Bal
trušaitis, Vincas Krėvė-Mickevičius, An
tanas Žukauskas-Vienuolis, Petras Vaičiū
nas, Vincas Mykolaitis-Putinas, Jonas Kos- 
su-Aleksandravičius, Kazys Binkis, Ber- 
nardas Brazdžionis, Jieva Simonaitytė.

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”

MOČIUTĖ
Jau vėjelis pabučiavo rytą Į veidelį, 
O močiutė vis lingavo sukdama ratelį.

Ratas burzgė, siūlas ėjo, čiulpdamas 
kuodelį,

Gi srauni bangužė vėjo švilpė pro 
kampelį.

Toks švilpimas pranašauja žmogui
. amžiaus galą.
Senė griebia liną sauja, ir, kaip drobė,

bala... ,.-«i _. r—A« J, ■*

•RUSŲ-JAPONŲ kare 1904-05 me
tais pirmą kartą karo metu kovose už
muštų ir nuo žaizdų mirė daugiau vyrų 
negu nuo ligų. Pirmiau karo laiku dau
gybės išmirdavo nuo įvairių ligų kurios 
užklupdavo kariuomenes.

•ŠIAIS laikais reikalinga padėti di
delių pastangų kovoti su įvairiais vabalais 
■curie užatakuoja kariuomenėms sugaben

tus maisto produktus. __________
t

MIKALDOS
Karalienes Sabbos 

PRANAŠYSTES 
Įdomios pranašystės senovės laikų Sabboa 
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”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohi®

ta®
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Elektriškos Vielas Ilgši Laij

Lm, efektriias 
temraną per ate meta, ja jrrača

Abeji bijo tiek
Abe-

liežuviu jie 
smerkia imperializmą.
tik ne savo.)

Jeigu i®’ elektros vielos sutruk 

labai sunku gauti kitas.
Vielos nesiskundžia, jos tik Sauja 

Be vielų, jūsų lempos ir padais 

vertės.

rėkia lygybę ir 
(Kitų,

Tėvynė ir Jos Pavojai
-^3^

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
LVS. Suvažiavimui Pittsburgh, Pa., Birž. 28
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ŠIĄ SAVAITĘ Supa Garba 
įteikia Asilo Ordeno trečio lai
psnio ženklą visiems tiems mu
sų suklaidintiems broliams 
rie sukaitę dirba Maskvai, 
nei piršto nepajudina savo 
vynei Lietuvai nei antrajai 
vynei Amerikai.

GERB. ASILUI smagu
suomenei pranešti buvimą žmo
gaus turinčio ilgesnes ausis ne
gu Gerb. Asilas. Tas žmogus 
tai Stalinlapio redaktorius, ta- 
vorščius Andrulevič. Jis aną 
dieną pareiškė: “Paskelbta nie
kuo nepagrystas gandas, buk 
Amerika Sovietų Sąjungos pre
tenzijų prie Pabaltijo šalių ne- 
užgyrus. Tas klausimas (An- 
drulevie drąsiai tvirtina) Molo
tovo ir Roosevelto konferenci
joj visai nekeltas.”

Ilgas ausis Andrulevič turi, 
jei jos net Molotovo konferen
ciją pasiekė!

KAŽIN ar Sandaros redak
torius politiniai susipras, per
skaitęs šiuos Vilnies SLA. sei
mo korespondento žodžius: ■— 

“Skaičium sandariečiai socia
listus viršija, bet įtaka menka, 
gal del vadovybės nesugabumo. 
Sandaros redaktorius kaip tai 
negali nuo p. Grigaičio anda- 
roko atsitraukti”.

iesa. Sandaros redaktorius 
prie Grigaičio ~^dafolft> turi 
ir gražų draugą —r musų bro
lius katalikus.

GABALIAUSKAS pas irodo 
esąs tikras gabalo žmogus: jis 
trokšta po gabalą Smetoną su
ėsti, po gabalą aukų iš katali
kų gavęs po gabalą buržujum 
tampa: jau, sakoma, makabiliu 
važinėjasi, tik metą laiko “ka
talikiškai spaudai” aukas pa
rinkęs. Vai jergutėliau, gaba- 
lėliau!

LIETUVIŲ žinios dažnai at
siduoda Lietuvių Nežiniomis.

BOTANIKOS profesoriai pa
sakoja, esąs toks medis kuris 
pavo šaknis taip supainioja kad 
pats pasismaugia ir nudžiusta. 
Musų bolševikai labai panašus 
tam' medžiui: jie sau ant kak- 
ko užsinėrė Stalino virvę ir 
kas rytą meldžia kad ji juos 
daugiau smaugtų.

PRIE Bagočiaus Susivieniji
mas taip “prabagoto” kad vi-' 
siems seniems nariams planuo
jama- pakelti mokesčius. Prie 
geros tvarkos seniems nariams 
privalėtų pensijas mokėti, o ne 
didesnių mokesčių reikalauti.

VIENAS SLA. narys Tėvy
nėje klausia kas butų jei Su
sivienijimas turėtų 150,00(Ųna- 
rių. Butų 150,000 kritikų, sa
ko Jurgis Puskritikis. ,

JURGIS Durnelis sako, da
bar Sovietija skelbiasi kariau
janti už demokratiją, tai jis 
važiuosiąs Maskvon uždėti de
mokratams dienraštį. Sako, 
per 24 metus komunistų dien
raščius skaitę gal smalsiai puls 
prie “naujienos”.

JONAS. Pabludėlis turi ne- 
/ klaidinantį būdą atskirti ver

dantį vandenį nuo šalto: jis 
įkiša pirštą ir jei pirštas nu- 
šunta, Vanduo reiškia yra ver
dantis. Musų bolševikai taip 
pat turi neklaidinantį būdą su
uosti kur “nacių propaganda”: 
jei tik ne Laisvėj ar Vilny j įdė
ta žinia tai “nacių propagan
da!” Gudrus bolševikai, kaip 
Pabludėlis.

1. Cripps, Norėdamas 
Padėti, Pakenkė An
glijai. Sovietai Neat
sižadės Pasaulinės 
Revoliucijos. Komu
nistiškas Nacionaliz
mas ir Imperializmas

A n>g 1 ų vyriausybės nario, 
Cripps’o, pasisakymas už suti
kimą su Maskvos reikalavimu 
garantuoti jai Pabaltijo ir ki
tų, jos užsibrėžtų, šalių užgro
bimą iššaukė Anglų visuome
nėje daug susirūpinimo. Taigi, 
nujausdama kad pavasarį teks 
Anglijai šiaip ar taip ryžtis, 
nusileisti ar nenusileisti bolše
vikų, jos karo sąjungininkų, 
užgaidoms, Britų spauda jau 
žiemą rimtai nagrinėjo tą klau
simą. štai žurnalas “The Eco
nomist” Kovo mėnesį stipriais 
argumentais stojo prieš Crip
ps’o ir jo draugų palinkimą 
paaukoti Pabaltijį Rusijai, žur
nalas rašė:

“Ašies propaganda suskato 
vėl gąsdinti baubu Europą, kad 
ji, Britų pritarimu, tapsianti 
bolševizmo grobiu. Tam tiks
lui Stafford Cripps’o kalbos 
ypatingai išnaudojamos; viso
mis Europos tarmėmis, per vi
sas Vokietijos kontroliuojamas 
radio stotis jos yra garsina
mos. Yra primetama Didžiajai 
Britanijai kad ji sąmoningai 
siekia matyti bolševikus ‘įsi
tvirtinusius Berline’. Nereik
tų laikyti menkniekiu to bai
dymo pasėka-efektas”.

Šiomis keliomis eilutėmis yra 
teisingai įvertinta moralinė ža- , 
la Cripps’o politikos padaryta ] 
Anglijos prestižui.

Seksime toliau Economistu: :
“Neilgai tetrukęs Sovietų 

ekspansijos metas leido iškilti 
dausimui: Ar Rusija vėl pra
dės po karo savo ekspansiją? 
Ai' nebuvo Rusijos 1939-1940 
m. politikoje užsimojimo vieš- 
jatauti Europai? Ar nebuvo 
Pabaltijo valstybės, Rytinė 
-.enki j a ir Besarabija Rusijai 
;a pat kas Saaro sritis, Austri
ja ir Čekoslovakija Vokietijai, 
Ariant, vietiniai taikingi pasi
ruošimai į platesnę viršenybės 
<oVą? šių klausimų atsaky
mas nulems labai daugelio tau- 
;ų kontinente nusistatymą ei
namų įvykių raidai....”

Šiems visiems klausimams, 
pridursime, duoda atsakymą 
Cripps viename 20-ties jam 
patiektų klausimų. Jis visai 
aiškiai atsako kad Rusija po 
caro neatsižadės savo bolševi- 
dnės propagandos pasaulyje, 
dtaip verčiant, ‘ sieks pasauli
nės revoliucijos, pasaulinio ko
munistų imperializmo. Tam 
yra įrankis kominternas, tink- 
klą ištiesęs per visus kraštus. 
Rusijos mažieji kaimynai to
kią jo. tendenciją patyrė savo 
kailiu, ir niekas jų neįtikins 
kad Sovietai neseks Vokiečių 
pavyzdžiu. Taip' jaučia ir vi
sas Europos kontinentas.

“Vargiai ar butų reikalo pri
durti jog tautoms, tiesioginai 
paliestoms, tariant, vakari
niams Rusijos kaimynams, pa
jungimas reiškia pajungimą, 
šiokie ar tokie jo. motyvai bu
tų ; tautinės nepriklausomybės 
nu stojimas arba žymios savo 
tautos žemių dalies praradimas 
vargiai galėtų būti pasaldintas 
nusimanyku jog taip turėjo 
atsitikti vien del to kad stra
teginiai sumetimai vertė ga
lingą kaimyną ištiesinti savo 
sienas....”

šiuo atžvilgiu apie Rusus 
galima pasakyti jų pačių prie
žodžiu, kad “duraka valiajut”, 
apsimeta kvailiais. Pasirašė 
Atlanto Deklaraciją, o dabar 
lyg teisinasi jos prasmės ne- 
permatę.

Labai aiški Sovietų tenden
cija laikyti 1939-1940 metais 
įgytus plotus būtinai reikalin
gais jų busimam kariniam sau
gumui. Šis Stafford Cripps 
savo Bristolyje pasakytoje kal
boje. užsiminė apie Rusų ingei- 
dį pasilaikyti “strategiškai 
saugias sienas”....

Galima butų paklausti, ko
kia ir kurio krašto siena žemė
je strategiškai yra užtektinai

“saugi” šiuo metu, kada šar
vuoti ginklai visur prasiveržia, 
kada oro kariavimas nebeturi 
ribų; ir, gal but, dargi Rusų 
akimis žiūrint, bendradarbiavi
mas su federuotais mažaisiais 
kaimynais, kurie neturėtų jo
kių nusiskundimų Rusija, bu
tų didesnės karinės vertės ne 
kaip “saugi” strateginė siena 
su įžeistais tautų jausmais Jr 
pasipiktinimais, išilgai jos su
keltais.

Visa teisybė pasakyta. Nei 
pridėti, nei atimti.

Rusų pretenzijos nesuderi
namos su apsisprendimo tei
se. Saugumo tikslu nori gau
ti grobio. Rusijos saugumo 
tikroji garantija tai jos va
karinių kaimynų nepriklau
somybę. Laimėjęs Rusų pa
lankumą, Cripps pralaimi 
Švedų, Turkų ir kitų tautų 
pasitikėjimą.

žurnalas Nineteenth Century 
m. Balandžio mėn. vedama

jame straipsnyje gynė tautų bendradarbių pašlijimas 
apsisprendimo teisę, taigi ir leisti 
Pabaltijo Kraštų nepriklauso
mybę, kaip pagrindinį Atlanto 
Deklaracijos dėsnį, įrodydamas 
jog to dėsnio nesilaikymas Są- 
jųngiflingams atsilieptų
blogai, štai jo išvedžiojimai:

w kalba®311?0?, Valstij08 r' 
Mėnesįduoti ?° 

kuna®NEAPSIVILKIME kad ViE 
kiečiai bus sumušti (jie bu|? 
ir turės trauktis iš Lietuvos, K 
Rusai jos daugiau nenorės. Vit|> 
toj tokių svajonių, geriau djl 
bkime visomis jiegomis. r

Mes visi gerai žinome koki* 
me pavojuje Lietuva gludi, j 
kas dar jos laukia pabaigoj 
šio karo: Lenkai, Vokiečiai į 
Rusai ne vien Lietuvą bet į 
kitas Pabaltijo valstybes norį 
pasigriebti. Jie darys visa 
pastangas kad neįsileisti t| 
taikių Pabaltijo tautų į taiku 
konferenciją ir ten spręsti apie 
savo likimą.

ATRODO gana keista del fa 
karts nuo karto Lenkai prade
da. vis arčiau bičiuliautis si 
musų nekurtais dvasiškiais. Ai 
tik nebus kokis Romos diplo
matinis šposas suartinti Lietu
vą su Lenkija, kas ateityje 
privestų prie antros tragiškos 
Liublino Unijos. Lenkų dar- 
buose tas labai aiškiai rodosi

PITTSBURGHIEČIAI Lietu- 
viai, kaip matyti laikraščiuose, 
priėmė savuosius tikrai Lietu
viškai seimų dienomis — iš
skėstom rankom ir atvira šir
dimi, 
tautinė 
nūs.

kariavimo 
du bus pa 
alijantu ir 
už oro gal;

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:

“Pritarimas Rusijos 
vimams gal neatstums 
nių Valstybių, bet ir 
rys musų (Anglų) joms glau
desnių, žinant jog Prezidentas 
Roosevelt yra vyriausias At
lanto čarterio autorius. Įspū
dis šiaurės, rytų ir pietų-rytų 
Europos šalyse, beje, ir Turki
joje, galėtų būti nemalonus.

“švedai ir Turkai gali netru
kus atsidurti didžiame pavoju
je. Abeji, bendrai imant, Bri
tų šalininkai.
Rusijos, tiek Vokietijos, 
ji deda viltis Britų laimėjiman, 
kadangi tiki jog Britai tvirtai 
laikysis apsisprendimo tesės. 
Tos teisės paneigimas bent ku
riems kraštams šiuo metu pa
kirstų tą pasitikėjimą, o nuo 
jo, to pasitikėjimo, daug kas 
priklauso erdvėje tarp tolimos 
Arktikos ir Aigajaus, tarp 
šiaurės ir Juodosios jurų”.

Londonas ir Washingtonas 
atmetė Rusijos užgrobimo pre
tenzijas, bet patys Rusai jų 
neatsižadėjo. Cripps’o ir jo 

nusi- 
bolševikų ingeidžiams, 

Anglų vyriausybės svyravi
mas, šiaip ar taip juos pasi
tikti, šiek-tiek pakenkė Angli
jos prestižui. Švedai jaučia 
kad Rusai, pasiėmę Kareliją, 
siektų jie r Norvegiją prasimu
šti Atlanto , vandenynam To
kio noro jie yra parodę rezul-l 
tate derybų vestų su Suomija. 
Turkai numano ką jiems reik
štų Rusų įsitvirtinimas Karpa
tuose, Besarabijoje ir Moldavi
joje. Tai reikštų veržimąsi į 
Dardanelius, amžiną Rusijos 
svajonę, švedams, Turkams, 
Pabaltijui ir kitoms suminė
toms tautoms Sovietai savo ne
teisingais užsimojimais 
labai blogo skonio.

“Sovietai ginklu pasijungė 
Pabaltijo kraštus — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.... Nei Lon
donas, nei Washingtonas ne
pripažino de jure to jų užgro
bimo ....

“Viename punkte čarteris 
(Atlanto) aiškus, ir tas punk
tas yra pagrindinis ne tik pa
čiam Čarteriui, bet ir princi
pams, Didžiosios Britanijos ir 
Jungtinių Valstybių palaiko
miems šiame kare ir palaiky
tiems aname, didžiajame, ka
re, — apsisprendimo princi
pas. Paneigti šį principą da
bar, dar nesenai paskelbus 
Čarterį, butų visai negerai, — 
negerai del to kad tai skaudžiai 
paliestų ne vien Čarterį....

“Visi sąjungininkai geidžia 
kad Vokietija butų įvęikta 
sijoje. Tai yra teisinga, 
bant apie Lenkus.... Tai 
irgi teisinga kalbant apie 
tus, Latvius ir Lietuvius.

Ru- 
kal- 
vra 
Es- 
Jie 

nori kad Rusija ir' Vokietija 
sukniubtu, kadangi savim yra 
patyrę tų abiejų galybių slo
gią priespaudą, tačiau tikisi 
jog Rusų laimėjimas reiškia 
Britų laimėjimą ir jog apsi
sprendimo teisė ims viršų, nes 
Anglija ir Amerika yra ją pa
skelbusios. Netiesa kad kon
tinente vien du galimumai lie
ka, nocianalsocializmas ar ko
munizmas, Vokiečių arba Ru
sų vadovybė. Yra dar trečias 
galimumas — Anglų bei Jung
tinių Valstybių ir tų kurie su 
jais eina, vadovybė....”

Išdėjęs ko bijo Pabaltijys ir 
ko jis tikisi iš Anglijos bei 
Amerikos, • Nineteenth Century 
atmeta Rusijos saugumo mo
tyvą; kaip priešingą kitų kraš
tų laisvei.

“Ar trijų Pabaltijo valstybių 
ir Suomių Karelijos prijungi
mas yra .būtinai reikalingas 
Rusijos saugumui? Rusai spi
riasi kad taip. Ir tikrai, sau
gumas buvo jų vienintelis 
aneksijos (pasijungimo) argu
mentas .... Bet saugumo tei
sė priklauso visoms sąjungi- 
nikėms ir draugingoms valsty
bėms”.

Rusai matyti yra kitos nuo
monės: kas jiems valia, 
tiems gali būti nevalia, nors

ki-

paliko
A. D.

LIETUVOS DIENA 
CHLCAGOJE

H. Green išleido 
s kirdamas Lie- 

Lietuvos Respub-

‘Illinois Valstijos Gubernato
rius Dwight 
proklamaciją, 
pos 25 dieną 
likos Diena.

Kaip žinoma, ta diena yra 
tai 20 metų sukakties diena 
nuo to kaip Amerikos valdžia 
pripažino Lietuvos Nepriklau
somybę, 1922 metais.

Tą dieną Gubernatorius pa
taria minėti ir visiems Illinois 
valstijos piliečiams.

Savo proklamacijoje, kuri 
telpa pilnai Angliškame sky
riuje ant 6-to puslapio, Guber
natorius pareiškia:

“Lietuvos respublika buvo 
viena iš karo aukų, kuris nu- 
teriojo Europą. Nors ši narsi 
maža šalis dabar yra po val
džia militarinės diktatūros, vil
tis tebegyvena širdyse tūks
tančių Lietuvių Kilmės Ameri
kos piliečių, kad ji vėl bus at- 
steigta ir pastatyta savo vie
toje tarp nepriklausomų pasau
lio tautų.”

Lietuviai Chicagoje šią Lie
tuvos Respublikos Dieną mi
nės didelėmis iškilmėmis prie 
Dariaus ir Girėno paminklo.

Šia pačia proga 
Lietuviai minės ir 
kaktį nuo žuvimo 
riaus ir Girėno.

Chicagieciai 
9 metų su- 
lakunu Da- 

Ks.

Amerikos Lakūnai Australijoje Ilsisi

Amerikos karo lakūnai ilsisi signalų stotyje, protarpiais 
kada nėra žinių apie priešų lėktuvų atsiradimą. Jie gina Aus
traliją nuo Japonų užpuolimų.

PETRAS D. BALAKAUSKAS, 
iš Ann Arbor, Mich.:

Nuoširdžiai sveikinu Lietu
vai Vaduoti Sąjungą ir linkiu 
geriausio pasisekimo Lietuvos 
vadavimo darbe. Lai buna jū
sų nutarimai ir visi žygiai nau
dingi Lietuvai, podraug lai su
vienija musų Lietuvių dvasią 
ir jiegas į vieną stiprią tauti
nę galią, taip kad galėtume bro
liškai sveikintis spausdami sti
prią Lietuvišką dešinę ranka.

Butų labai pageidaujama pa
siųsti linkėjimo ir prašymo te
legramos, užtarti Lietuvos ne
priklausomybę, Prez. Roosevel- 
tui ir premjerui Churchill, taip 
pat butų vietoje pasiųsti linkė
jimo telegramas ir Prez. Anta
nui Smetonai, nes jis yra tik
ru Lietuvių branduoliu dabar.

Musų Ann Arboriečių min
tis sutinka su V. Sirvydo min
timi — įsteigti nors mažą žur- 
naluką propagandai varyti. To 
mums reikia. Dr. Kazys Pakš
tas gal tiktų į redaktorius, jis 
tuo budu pagelbėtų suvienyti 
ir katalikų jiegas. Meskime 
kūdikiškus niekšumus ir steng- 
kimes visomis jiegomis vieny
tis. Jei Pakštas neapsiimtų 
tai turime gabų tautietį asme
nyje Dr. M. J. Colney, jis to
kį darbą gabiai atliktų.

Valio Nepriklausoma, Lais- 
Štipri Lietuva! Valio Lie- 

Vaduoti Sąjunga!

Norvegų Ambasadorius W. 
Morgenstiere ir S. V. Sekreto
rius Hull pasirašo skolinimo- 
nuomavimo sutartį tarp savo 
valstybių. Šia sutartimi, Nor
vegija gaus paramą palaikymui 
savo prekybinio laivyno, kuris 
yra ketvirtas didžiausias pa
saulyje.

REIKĖS DAR 20,000 
DAKTARŲ

va, 
t u vai

Suv. Valstijų armija rengia
si paimti dar 20,000 daktarų, 
aprūpinimui gydytojais nuolat 
didėjančią armiją. Tie dakta
rai turės būti surinkti iki Sau
sio 1. »Tokiu budu kasdien j 
armiją bus pašaukiama po apie 
100 daktaru. *■ I

J. A. URBONAS, 
iš Dayton, Ohio:

Sveikinu ir linkiu gero pasi
sekimo L. V. S. suvažiavimo 
dalyviams. Lai jūsų darbas 
buna sėkmingas išvadavimui 
Tėvynės Lietuvos iš svetimos 
nelaisvės. Tuo sykiu prisiun- 
čiu mažą auką, tam prakilniam 
tikslui, $3.00.

JUOZAS KRIPAITIS
iš Ann Arbor, Mich.:

čia pridedu M. O. sumoje 
kuri prašau priimti kaipo ma
no auką Lietuvai Vaduoti Są
jungai.

Šiuomi taipgi prašau priim
ti mano sveikinimus LVS. kon
ferencijos atstovams.

Tegul sustiprinta LVS. 
deda labiau veikti!

$3,

pra-

RAŠYKIT, DUOKIT 
SUMANYMŲ!

PLIENAS BUS TAU
POMAS

Vienos siuvamos mašinos 
padirbimui sunaudojama plie
no tiek kad užtenktų jo pada
rymui 75 mm. lauko kanuolės 
šovinio.

Dabar įvesta suvaržymas 
naudoti plieną Btflffl^epurems 
daryti; sutaupymas sudarys 
pakankamai plieno padarymui 
1900 vidutinio didumo tankų.

Pereitą metą sunaudota 10 
tūkstančių tonų plieno dary
mui viršų užšokimui milijono 
dėžučių kuriose sudėta visokį 
kosmetiški tepalai, kuriuos mo
terys vartoja.

MES 
kios rūšies laikraščių, žurnalą- 
žurnaliukų. Didelis skaičius 
naujai sutvertų laikraščių ar 
žurnalų jau guli palaidoti, bet 
štai Juozas Tysliava jau Vėl ai
manuoja ar tai primena naują 
laikraštuką 35,000 Pittsburgho 
Lietuvių šeimai, 
auklėkime tuos ką 
rime.

Vielos jūsų Elektros Padaigose

Remkime ir 
šiądien tu-

laikraščius 
turime ge-

KALBANT apie 
ir žurnalus, manau 
rą dirvą, ir net esame verčia
mi išleisti nors kelių puslapi? 
Angliškoje kalboje laikraštuką 
(ar tai dvisavaitinį, ar non 
ir mėnesinį), nušviečiantį šit

Liedavos n.-priklausomybės rei 
kalą. šitokį žurnaluk’ą ma 
privalome išleisti kuegreieiaū- 
šia. P. D. B.

AETNA LUMBER
E blok nį a qh j

PERMANENTS
$2.50 ir daugiau 

Dykai Creme Treatment 
su kiekviena Wave 

Specializuojame naujame 
‘Featherette” Plaukų Kirpime

Lietuvai Vaduoti Sąjunga, 
priėmus savo Deklaraciją, kuri 
buvo Dirvoje paskelbta, stoja 
į darbą su didesniu pasiryži
mu.

L. V. Sąjunga nėra tai tik 
suvažiavimų išrenkama valdy
ba, bet kiekvienas Lietuvis ku
ris aukoja, moka narystės duo
kles, ir kuris sutinka su LVS. 
programų yra šios organizaci
jos darbo talkininkas.

Lietuva yra visų musų gim
toji šalis, kurios likimą mes 
galim lengviau sverti gyvenda
mi šioje laisvoje šalyje, Ame
rikoje. Ji mums nedraudžia 
dirbti to darbo kuris mums 
priklauso.

Bet šiani darbui talkininkų 
reikia daugiau ir daugiau:

Reikia daugiau aukotojų ir 
rėmėjų pinigais, gerais suma
nymais, patarimais, rimta 'kri
tika ;

Reikalinga darbuotojų kurti 
kolonijose LVS. skyrius ir pri
rašinėti daugiau ir daugiau 
narių į sąjungą.

Vėliau LVS. valdyba praneš 
apie savo naujus pasiūlymus 
ir darbus kolonijoms.

Tuo tarpu, rašykit savo su
manymus ir diskusuokit kaip 
pasekmingiausia privalome eiti 
prie- Lietuvos išvadavimo.

Rašant LVS. reikalais adre
suokite :

Beauty Shoppe
7028 Superior Ave.

HEnderson 9824

Atdara vakarais išskyrus trečiad. 
ir šeštadienius. (343)

ŠIS KRIZIS REIKALAUJA 
VEIKLAUS ŽMOGAUS

HENDERSON H.

CARSON
FOR

CONGRESS
District

REPUBLICAN PRIMARIES
Antrad. Rugp.-Aug. 11

June 13 . / 'T 7
through ( / / / Z^z/ /!

Labor Dayy-/ Ibf/ VV-Z A/Ų ——— 11

Lietuvai Vaduoti Sąjunga
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be jmokėjimo. 
1 iki 3 metu išsimokčjimas.'

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

The Aetna Lumber Co.
5327 St. Clair Av*. HE. 6843 
3674 E. 93rd St. MI. 1185 
\___________________________ —>

Duok žmogui šviesą 
atras sau kelią — 
Dirvą

— jis pati 
kas platini 

tas platina apšvieti.

r į r imu į IH)1 _

WNIAMNE SALES
Packers and PKtn'lxtfnn 

wholesale ig pual

M (Huxt

Finest Beach in the World 
All Sports and Amusements 
Dance nightly in Grand Ballroom 
to famous radio bands such as 
SKINNAY ENNIS, TONY PASTOR/
VAUGHN MONROE, LES BROWN, 
ALVINO REY and KING SISTERS, /

Rail or bua to Sandusky. Steamers from Cleveland'and 
Detroit. Or tako U. S. Route 6, Ohio 2. Ask your local

Travel Bureau or Auto Club for folder, or write 
CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE, Sandusky, OMo J

WOTEL BREAKERS': 1,000 ROOMS. :: MODERATE RATES'



MANOJIMAI
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DU VAKARU
Pagalba

Vielos Nesiskundžia,
įjos Kartais Liauja Dirbusios

TfeNdicott 5025

NE
NE

ir kitokių

RSON H 1001

’SON REIKALAISTELEFONAI DABAR UŽIMTI KARO

721.1 Wade Park Ave

AN PRIMARIES
Rugp.-Aug. 11

nuc
jeigu

taip
can

wsp

INDEPENDENT 
FOOD STORE

SUPERIOR-
RUSSELL INN

vaikščiok per vielas.
stumdyk rakandų per vielas,

DAR 20,000
LTARŲ

BUS TAU 
)MAS

Golden Salad
Dressing _ <

BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGĄ 
7708 St, Clair Ave.
Visoks Alus 
Degtinė

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE

r SIXV 3H1 
HSVWS

ongres 
'istrict

jnbasadorius W. 
ir S. V. Sekreto- 
.sirašo skolinimo- 
utartį tarp savo 
a sutartimi, Nor- 
aramą palaikymui 
lio laivyno, kuris 

didžiausias pa-

KaJuo- dal&J'&a 

tito-u-i 'Įntoma,

Gumo Rinkimas
Sohio Stotis

Kas platina Dirvą — 
platina apšvietą

išskyrus trečiad.
(343)

NEAPSIVEM 
kiečiai bus sumuš; 
ir turės-trauktis ijf; 
Rusai jos daugiau JF 
toj tokių svajoją 
bkime visomis ji^ 

Mes*visi gerai jį 
me pavojuje Lietjį 
kas dar jos laiįj 
šio karo: Lenkai,t 
Rusai ne vien 
kitas Pabaltijo vjį< 
pasigriebti. Jie 
pastangas kad 
taikių Pabaltijo W 
konferenciją ir ta J 
savo likimą.

LANKYSIS GEN
GRANT III

ių armija rengia- 
• 20,000 daktarų, 
gydytojais nuolat 
niją. Tie dakta- 
surinkti iki Sau- 

i budu kasdien j 
įšaukiama po apie

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii!

VIDURVASARIO IŠPARDAVIMAS

varinėk valytoj'o per vielas.
leisk vieloms susisukti į mazgus, 
tempk vielų norint jas išjungti, 
kabink vielų ant vinių ir siaurų kablių

Sunbrite Cleanse
3 Cans

Ohio Bonded Winery
RUDOLPH BOZEGLAV

809 Society for Savings Bldg 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773

Britai galėtu atlikti dideli 
kariavimo darbą. Tuo bu
du bus pasiekta viršenybė 
alijantų ir ašies varžytinei 
už oro galybę.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

— Vynai 
Likeriai 

Užkandžiai
Atdsfra iki 2:30 naktį.
Kazys Leimonas, Sav.

ELECTRICAL LEAGUE OF CLEVELAND

Prašo Atiduoti Senas 
Liekanas

Pirm šaukiant, paklausk-savęs šių klausimų: Ar tai reikalinga? Ar tas 
sutrukdys karo reikalais kalbėjimą? Ar linijos bus netiek užimtos kitu 
laikotarpiu ?

Kalbėkit Telefpijtu 
. Trumpai

KLAUSYKIT "THE TELEPHONE HOUR" KAS PIRMADIENIO VAKARAS NUO 8 VA1.DANDOS PER WTAM, WLD

HENDERSON 5:

FOR

GRESS

POP KORCERTAI 
DAR

nekurie žmonės 
beverčius daly- 
nėra, o tas su- 
nuostolius.

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA
“Kur alus skanesnis” 
“Arielkčlė šiltesnė” 
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ail t U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

ANENTS 
ir daugiau 
me Treatment 
viena Wave 
įjame naujame

Plaukų Kirpime

FER’S 
y Shoppe 
iperior Avė/ 
jrson 9824

Vielos jūsų Elektros Padarguose ir Lempo
se įžra insuliuotos Į gumą.
Jeigu jūsų elektros vielos sutruks, gali būti 
labai sunku gauti kitas.
Vielos nesiskundžia, jos tik liauja dirbusios!
Be vielų, jūsų lempos ir padargai butų be

KALBANT apie 
ir žurnalus; mana 
rą dirvą, ir net es 
mi išleisti nors a 
Angliškoje kalboje 
(ar tai- dvisavaiti! 
ir {mėnesinį), dim 
cteiįįyvriJiiMjf naifis 
Liet Qvos' neprikišu 
kalą. Šitokį M 
privalome iškišti I

CALIFORNIA WINE SALES CO 
Packers and Distributors 

WHOLESALE and RETAIL

diena ir
1964

HE. 5000;
Atdara

uvamos masinos 
□naudojama plie- 
jžtenktų jo pada- 
fi. lauko kanuolės

GARAŽIŲ ŠTATUI 
Visokių Nainį; W 

atlieka be
1 iki 3 metų iiBj 

F.H.A. FINANUJ 
Parduodam naujų ir 
The Aetna M 

5327 St Clair Aį 
3674 E. 93rd St

STEVE‘S SERVICE 
6510 Wade Park Ave.

AUTOMOBILIŲ ir TROKŲ 
TAISYMAS 

visokio išdirbinio karų.
APTARNAUJAM BRAKES.

Gasolinas, Aliejus, Batteries
-

Aliejus — Gasolinas ir viskas 
ko prie automobilio, reįda. (34)Elektriškos Vielos Ilgai Laikys, JEI—

Laimei, elektriškos vielos-duoda 100 nuošimčių 
tarnavimą per eilę metų, jei prižiūrimos. Taigi—

1010 St. Clair Ave. Tel. ENdicott 0282
Geriausia vyno išdirbystė Ohio valstijoje. Mano skiepas 
rengtas Europišku stilium, kur pilna visokio vyno. Pir- 
& čia vyną namams, šeimai ir klubams. (33)

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

pravažiuojanti Lietuviai.

BALDŲ TAISYMAS
(Furniture Upholstering)

Atidarėm naujų rakandų taisymo 
dirbtuvę, kur jūsų senus rakan
dus remodeliuosim ir perdirbsim 
kaip naujus; duodam gerą mede- 
gą ir gerą darbą.
Apkainavimą darbo suteikiam 
dykai. glauskit telefonu arba 
parašykit laiškutį. Gerai paty
rę savo darbe. (33)

Namų telefonas HEnd. 9784
Dirbtuvės telef. EX. 8344

Superior Upholsterer
6903 Superior Ave.

INDEPENDENT 
FOOD STORES

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

tiplanuok ką nori pasakyti 
?.d pasikalbėjimas butų trumpas,

Parodoma vaizdai sugavimo aš 
tuonių Nazių šnipų, kurie buvo iš 
leisti Į Amerikos žemyną daryti sa 
vo kenksmingą darbą.

Prie to rodoma eilė kitokių trum 
pų ir Įdomių vaizdų.

lOndone kalbama apie 
i kad Su v. Valstijos pla- 
|a kas mėnesį duoti po 
štantį didelių keturių 
torų bomberiu, kuriais

. REIKALAUJA
IS ŽMOGAUS

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams:

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI 
Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame visus.

Kampas Superior ir 43 Street

Protingas naudojimas justi telefono dabar yra daugiau negu mandagu
mas; tas yra svarbiu prisidėjimu prie karo pastangų. Šaliai stumiantis 
pirmyn karo darbais visu greitumu, telefono sistema dabar užversta 
svarbiais kalbėjimais. Kadangi medegų trukumas neleidžia dirbdinti 
daugiau linijų ir svirių Įrengimų, visi mes privalome kaip galing geriau
sia naudotis esančiais irengmais.

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

t 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.

Brig. Gen. Ulysses S. Grant III, 
vyriausias vadas apsauginio sky
riaus Civilinio Apsigynimo Ofise, 
Washington, D. C., bus kalbėtoju 
Civilinio Apsigynimo Įvesdinimo ce
remonijose Cain Park Theatre, šek- 
madiėnio vakare, Liepos 26. Ge
nerolas Grant, kuris tapo paskir
tas iš armijos į O. C. D. padėjėju 
James M. Landis, atvyksta j Gleve- 
landą jiasitarti ir duoti patarimus 
civilinės apsaugos klausimais ir ta 
proga kalbės viešai visuomenei sek
madienio vakare, Cain Parke.

Tose prakalbose bus įteigta civi
linio apsigynimo vėliava Cleveland 
Heights korpusui, per Mayor Frank 
C. Cain.

savaitė smagių vasarinių
koncertų Clevelando di

Walter 
piano pora/ kuri vaiz- 
Gershwin kurinius.
laimėtojas Damrosch 
pasižymėjęs pianistas.
vakare, Dr. Arthur 

Cleveland Orchestra di- 
vadovaus orkestrą 

Jerome Kern muzi- 
for Show Boat”.
dalyvaus Sylvia Ža

li metų amžiau), pia- 
skambins antru kartu

VISKAS NUPIGINTA NU CEILING KAINŲ! :
Pirkit ir Taupykit Pinigus Dabar! :

Visokį Naujausi Namams Rakandai. :

h FLEMING FURNITURE c°-|
7411 St. Clair Avenue 
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Charmin Toilet Tissue
27c

SONOS MVM

Jeigu jus prisilaikysit šitų “Ne”, jums nereikės 
rūpintis apie savo elektros vielas.

Naujos filmos kurios pradedama 
rodyti Telenews penktadienį, paro
do Aliantų jiegas išskirstytas ' visa
me pasaulyje, pasiruošiančias karui.

Matoma U. S. tankai manevruo
janti Airijoje, ruošiami dalyvauti 
antrame fronte, kada ateis laikas.

Pacifiko laivynas parodoma Chile, 
stovintis sargyboje Pietų Amerikos. 
Gen. Royce, U. S. Oro Jiegų vadas, 
nuskirtas Australijai, atlieka savo 
pasiruošimus apgynimui nuo Japo-

MŲZIKOS NAMAI
Jeigu jieškot pirkti 

ACCORDIONS. GUITARS arba
DRUMS

Kreipkitės į

Hoedl’s Music House
Visokį muzikališki instrumentai 

parduodami išmokesčiu.
7412 St. Clair Ave.

HEnd. 0139. (42)

Pagreitinimui telefpnu susisieki
mų, kad nebūtų trukdoma linijos 
militariškiems ir kitiems svarbiems 
valdžios reikalams, The Ohio Bell 
Telephone Company - prašo publiką 
kalbant su svarbiais industriniais 
centrais atlikti tiktai būtinus svar
bius pasikalbėjimus. Ypatingai kal
bant su kuo nors Washington, D. C., 
pataria kalbėti tik būtiname reika
le ir visai trumpai, nes ilgos kalbos 
galėtų kartais sutramdyti svarbius 
valdiškus susisiekimus.

Pasikalbėjimai savaitės dienomis, 
kada nėra labai užimti, tinka nuo 
pietų iki 2 po pietų, tarp 5 ir 7 va
kare, ir tarp 9 vakaro ir 9 sekan
čio ryto.

Prie to, yra visokių kitų būtinų 
suvaržymų telefonui, kaip tai tau
pymas zšvino, geležies, plieno, zinko, 
vario ir gumo karo reikalams nelei
džia daugiau telefonų įtaisyti arba 
dauginti. Visa tai reikalauja ii- vi
suomenės pusės pasvarstymo ir ko- 
operavimo taupant žodžius ir vielas 
karui. \

nes du ar tris 
reiškia AIK- 
; yra nepat- 

sako Adjutant

DR. WALTER G. JOHNS 
OPTOMETRIST

110 The Arcade 
įsteigta 1897. MAin 1466 

Lens duplikuojami greitu laiku. 
Sutarus atdara vakarais.

Duodam išsimokėjimui._______ (40)

ELDER-TILTON 
CLINIC

Mechanotherapy — Chiropractic 
Elektriškas gydymas, Colon Irriga- 

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (38)

Neveskit telefonu tuščių pasikal
bėjimu. Vietiniai kalŠėjimai turi 
būti trumpi kiek galima, ir žiūrė
kit kad visi jūsų 
šeimos nariai 
prisilaikytų.

Kuomet tiktai galima, bandykit 
telefonuoli paduodant numeri.

Penkta
populiarių 
džiojoje miesto auditorijoje baigsis 
dvejetu koncertų penktadienio ir 
šeštadienio vakare, Liepos 24 ir 25, 
kuomet dalyvaus pažymios muzika- 
lės figūros prie Vasarinio Orkestro 
vadovystėje Dr. Rudolph Ringwall.

Penktadienio vakare koncerte da
lyvaus Mario Braggiotti 
Shaw, nauja 
duos George 

Shaw yra 
Prizo ir yra 

šeštadienio
Rodzinski
rigentas, pats 
laike griežimo 
kos, “Scenario

Prie to dar 
remba, garsi 
nistė, kuri 
šį sezoną.

Tikietai po 30c iki $1.10, koncer 
tų pradžia 8:30 vakare.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

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

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

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street

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

Nenaudok telefono i svarbiu: 
st us už Ohio ribų, išskyrus 
tas yra būtinai reikalinga.

“Ten Gentlemen From 
West Point’’

štai nauja ypatinga filmą vaiz
duojanti West Point karinę mokyk
lą, 20th Century-Fox, “Ten Gentle
men From West Point”, pradedama 
rodyti Hippodrome Theatre šešta
dienį, Liepos 25.

Vadovaujamas roles šiame veika
le turi George Montgimery, Maureen 
O’Hara ir John Sutton, filmą yra 
patriotinio turinio. Šio veikalo tu
rinys maždaug toks: Vaizduojama 
narsus kadetai ir jų atsižymėjimai 
toje įstaigoje kuri išauklėjo daugy
bę šios šalies prakilnių karo vadų.

Arti 7,000,000 svarų gumo buvo 
surinkta palies gumo rezervui per 
Standard Oil Company of Ohio ga- 
solino patarnavimo stotis.

Sulyg pereito penktadienio žinių, 
į kompanijos bendrą surinkimo pun
ktą pristatyta 6,91.1,018 svari; gu
mo. Iš šito išeina kiekvienam iš 
6,900,000 Ohio valstijos vyrui, mo
teriai ir vaikui po suvirs svarą.

Apskaičiuota kad dar apie ’ pusė 
tiek buvo sunešta į aptarnavimo 
stotis, bet dar iš jų nepaimta.

Pinigus tam gumųi sttpirkti iš 
atnešančių žmonių paskyrė ši kom
panija

Pirmutinę vietą- šios kompanijos 
13-je divizijų rinkime gumo užėmė 
Clevelandas su 1,045,374 svarais. 
Antroje vietoje buvo Toledo su 
719,973 svarais.

Adjutant Peter J. Hofman, ko
manduojantis viršininkas iš Salva
tion Army Social Service Center, 
prašo visuomenės dėti visas pastan
gas kooperuoti renkant senas atlie- 
kanas, kad tas butų galima atlikti 
ekonomiškiausiu budu.

“Svarbu yra operuoti musų trū
kus ekonomiškai, surankiojančius 
atliekamas senas medegas valdžiai, 
taigi tie kurie turi ką atiduoti pra
šomi surinkti viską vienu kartu ir 
atiduoti, kad trokas vienu atsilanky
mu galėtų paimti 
kartus važiuojant jau i 
VOJIMĄ, o aikvojimas 
riotiškas darbas”, 
Hofman?

Toliau jis sako, 
šaukia juos išvežti 
kus, iš kurių naudos 
daro dar didesnius

Kurie turit atiduoti senus atlieka
mus dalykus iš gumo, senus laikraš
čius, knygas, magazinus, rubus, ra
kandus ir kitus dalykus, telefonuo- 
kit HEnderson 5357 arba pasiuskit 
atvirutę antrašu 2179 E. 55th St.

“THE VAGABOND KING”
“The Vagabond King”, muzikalė 

versija Justino Huntly McCaythy’A 
“If I Were King”, bus statoma sce
noje atvirame ore po žvaigždėmis, 
Cain Park Theatre, keturis vaka
rus, nuo Liepos 29 iki Rugp. 1.

“Only a Rose” ir “Love Me To
night” yra dvi žinomiausios ir mė
giamos šio veikalų dainos, kuriame 
Paryžiaus kišenvagiai ir plėšikai 
dalyvauja kartu su Karalium Louis 
ir jo rūmų didžiūnais.

William Boehm dainuos Villon’o 
rolėje, kuris išgelbstimas nuo kar
tuvių, o jo mylimojo rolę dainuos 
Kathryn Kirby. Prie jų vaidins 
eilė kitų gerų artistų. Toje gru
pėje dalyvauja ir Lietuvaitė, Anto
nina Kaminskas.

Cain Park Theatre randasi prie 
Lee Road ir Superior Road.

MES turime sartį 
kios rūšies laikrasj 
žurnaliukų. Didelį jr 
naujai sutvertų IlU 
žurnalų jau gulipj* 
štai Juozas Tyslhi 
manuoja ar tai pra® 
laikraštuką 35,000 « 
Lietuvių šeimai. Uį 
auklėkime tuos h ji 
rime.

’arduodam visokios rūšies California ir Ohio Vynus že- 
šiomis kainomis. Parduodama galionais, pusgalioniais ir 
Kvortomis. Senai įsigyvenus Įstaiga. (33)

i^fii^^4911 PAYNE AVE. Ernest Fracassi, Sav.

Fine.! Beachu* 
All Sport, and Ab’ 

JI į Dance nlghllf I® 
' Į / io (amoui radio »***
L/ s kinnay start
P VAUGHN M0NIW?7|

\.( J/, AlVlNOMYtal*9’
Rail or bu* to Sandus ky. u
Detroif. Or take U. S. Route 6, 0*If, 

Travel Bureau or Auto Club. *
CEDAR POINT-ONlLAKE ERE. *0

ATRODO ganiu 
karts nuo karto Ia 
da vis arčiau tfe 
musų nekuriais dW 
tik nebus kokis m 
matinis šposas siur, 
va su Lenkija, įj 
privestų prie antą 
Liublino Unijos. į 
buose tas labai aĄ

PITTSBUKGBEa 
viai, kaip matyti į 
priėmė savuosius tj ' 
viškai seimų dien 
skėstom rankom ir 
dimi. Ačiū, ir U 
tautinė garbė už ji 
nūs.

ista suvaržymas 
, bonkų kepurėmis 
upymas sudarys' 
plieno padarymui 
o didumo tanku, 
tą sunaudota 10 
>nų plieno dary- 
jsukimui milijono 
se sudėta visoki 
ralai, kuriuos mo-

Duok žmogtii sneą- Į 

atras sau kelią į 
Dirvą — tas pM»;r

DLO PAPERS
z CALL THE 

SALVATBBN

1,000 ROOMSREAKERS
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I “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais ?
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TAUPYKIT TAUKUS

Clevelando srityje jieškoma 
1,2000 laisvanorių moterų ku
rios vykdys rinkimą atliekamų 
riebalų šio karo bėgiu. Rieba
lai, kaip žinoma, naudojama 
darymui glicerino, o jis reika
lingas gaminime sprogstamų 
medegų.

Tikima kad Clevelando šei
mininkės galės sudėti per mė
nesį po 300,000 svarų savo 'vir
tuvėj atliekamų ir nereikalin
gų taukų.

Riebalus galima bus prista
tyti i artimas kaimynystėje 
bučernes ir už juos bus moka
ma po 5c svarui.

Atmetė Policijos ir Ug
niagesių Algų Kėlimą

v Miesto taryboje eina užsi
spyrimas pakelti algas polici
ninkams ir ugniagesiams, kas 
sudarytų virš $600,000 metuo
se. Mayoras Lausche, nežino
damas iš kur gaus tiek pini
gų daugiau ir kaip bus su tak
sais ateityje, tą miesto tarybos 
nutarimą atmetė.

Tačiau tarybos nariai varo
si kad policininkams ir ugnia
gesiams algos butų pakeltos ir 
tą savo nusistatymą pasiryžę 
pervaryti kitame savo posėdy
je, Rugp. 1 
veto. Tada, 
gyventojams 
dinta taksai.

Gatvekarių __ ...
manai ir konduktoriai 
ko priimti mayoro skirtą mo
kesčių padidinimą jiems po 10. 
centų valandai, reikalauja 12%' 
centų. Taigi miestas įsigijęs 
gatvekarius Įsigijo ir bėdos.

d., prieš mayoro 
žinoma, miesto 

turės būti padi-

ir busų motor- 
atsisa-

PHONE: ENdicott 4486

REPUBLIC OF LITHUANIA DAY’
IN ILLINOIS

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND.^

BALTIC FEARS

(Editorial — Hairenik Armenian 
Weekly, Boston, Mass.)

‘Flying Tigers’

DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY

Published every Friday in Cleveland bn 

Ohio Lithuanian Publishing C< 
6820 Superior /j. Cleveland, 1

Help Him
Every s3°° you put 

into War Bonds buys 
144 rifle bullets

Every s3'/,; you put 
into War Bonds brings 

you bock s4?-

AT LEAST IOX-OF YOOR FAY EVERY PAYOAY

PREKYBINIAM LAIVYNUI REIKALINGA 
100,000 VYRŲ; GERA UŽMOKESTIS

(Illinois State News— 
Division of Department Reports)

SPRINGFIELD, III., July 22.— 
Governor Dwight H. Green, in a 
proclamation issued today, designa
ted Saturday, July 25. ar “REPUB
LIC OF LITHUANIA DAY” 
commended its observance to 
nois citizens.

The proclamation follows:
“The Republic of Lithuania 

of the victims of
devastated Europe. Although 
brave little country is now un- 
the rule of a military dictator-

“On July 25, in Chicago, 
twentieth anniversary of the 
cognition of Lithuania by the 
ted States will be celebrated.

is to be featured by

the

Uni-
The

a

one

and
Illi-

the war which

this 
der 
ship, hope lives in the hearts of 
thousands of American citizens of 
Lithuanian birth or ancestry that 
it will eventually be restored to its 
former place among the indepen
dent nations of the world.

occasion
practical demonstration of the fine 
American loyalty and patriotism of 
our citizens of Lithuanian extrac
tion. The l\\arquette Community 
Office of Civilian Defense is co
operating in the plans.

“This worthy enterprise deserves 
the fullest recognition and publi
city.

H. 
of 

ur-

“Now, therefore, I, Dwight 
Green, Governor of the State 
Illinois, do hereby proclaim Sat 
day, July 25, of the present year,
as Republic of Lithuania, and com
mend the observance of the occa
sion to all interested groups, 
ganizations and individuals.”

or-

Merchant Marine Offers 100,000 Men High Pay

W. Cross that 
for crews for the

of the Uni
Service an- 
Yeoman Ge- 
the nation’s 
hundreds of

The Baltic peoples, the Lithua
nians, Latvians and the Esthonians, 
would have no special fears today 
were their sole misfortune 
cupation of their countries 
Nazis, for, the overthrow 
Nazis would be enough to 
their former' freedom.

Their
Soviet 
tention

Subscript • i« AliTaM‘ 
h the Unitai - - - - - -
h Canada -- ’

Entered as Second- 
ter Bth. 1915, at the 7^

the cc- 
by the 
of the 
restore

• MURRAY-OHIO dirbtuvė
je buvo sustreikavę 600 iš tos 
dirbtuvės 1,150 darbininkų, su
laikydami svarbius karo reik
menų darbus.

Clevelando .srityje pasikarto
ja vienoki ir kitoki darbinin
kų neautorizuoti streikavimai. 
Toje dirbtuvėje, paveizdan, su- 

'=s:#Fe?kwoti-r290—darbinin-- 
kų tiesioginai dirbanči’ų • ■ prie 
naujų karo kontraktų, o ‘kiti 
400 atsisakė dirbti, parodyda
mi jiems “prijautimą”.

United States Maritime Ser
vice, Clevelande ofisas, skelbia 
per savo viršininką Chief Y'oe- 
man Gerard W. Cross jog šiai 

I šaliai reikalinga vyrų valdy
mui naujų prekinių laivų, ir 
reikia tuoj sudaryti 100,000 
vyru.

Maritime Service priima vj< 
rus tarp 18 ir 30 metų tarny
bai “Victory Laivyne” — lai
vuose kurie pristato reikme
nis musu kariaujančioms jie- 
goms užjūriuose.

Įsirašantieji i Maritime Ser
vice automatiškai paliuosuoja- 
mi nuo stojimo į kariuomenę 
tuo laiku kai įsirašiusis lavi
nasi arba tarnauja prekiniame 

"tarvyne, ir nėra nustatyta laiko 
kurį turi tame laivyne ištar
nauti.

Vaikinai paimti lavinti pa
ruošimui jūrinei tarnybai gau
na mokėti $50 mėnesiui ir vi-

rtsu rubus, maistą ir patalpas 
lavinimo stotyse trijų, mėnesių 
pamokų laiku.

“Užbaigę lavinimo periodą, 
jurininkai jau gali gauti aukš
tas algas kokios mokama Ame
rikos Merchant Marine tarny
boje”, Chief Yoeman Cross 
pareiškia. “Mokestys dabarti
niu laiku siekia virš $200 mė
nesiui su priedais gerų 
už įvairias keliones.

“Naujieji laivai turi 
tas stiprias kanuoles ir 
lėktuvinius šautuvus, taip kad 
tu laivų jurininkai gali gabiai 
atsišaudyti submarinus ir lėk
tuvus”.

Norintieji įsirašyti kreipki
tės j ketvirtą aukštą, Rogers 
building. 1720 Euclid avenue, 
Cleveland. Aplikantai gali bū
ti priimti, išegzaminuoti ir iš
siųsti į lavinimo stotį tą pačią 
dieną kurią atsikreips.

The Cleveland office 
ted States Maritime 
nounced through Chief 
rard 
need
new merchant ships has raised the 
number of men to be admitted to 
the training stations to 100,000.

Maritime Service is accepting 
men between the ages of 18 and 
30 for the “Victory Fleet” — 
ships that are keeping the life 
of supplies open to our armed 
ces over the

planes.”
At the enrolling office on the 

fourth floor of the Rogers building, 
1720 Euclid avenue, Cleveland, an 
applicant can be examined, enrolled 
and started on his way to a train
ing station the day he applies.

fears emanate from the 
Government’s declared in
to annex these countries 

after the was is over, a prospect
which they abhor and dread as 
much as the spector of slavery un
der the Nazis.

It was from these considerations I 
that, at a recent meeting in Boston, [ 
the Baltic American Society anonim- 
ously voted a resolution, commend
ing President Roosevelt for his 
stand in behalf of the Baltic States, 
and urging him to insist at all 
times upon paragraphs two and 
three of the Atlantic Charter . . .

The apprehensions of the Baltic 
peoples are justly founded and they 
express the apprehensions of all 
freedom-loving small peoples, whe
ther they have been forcibly 
prived of their freedom during 
present struggle, or before.

IB darbininkų žinios

Nori įvesti tik 48 Darbo 

Valandas

bonus

įreng- 
prieš-

de- 
the

the 
line 
for-

Seas.
Enrollment in the Maritime 

brings automatic deferment 
Selective Service during the 

that the enrollee is in train-

Ser-

paid $50 a month and all 
food and lodging is pro- 
the training stations dur- 

three-month course.
completion of the train-

DARŽELIO SUSIRINKIMAS
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

susirinkimas bus laikomas pir
madienį, Liepos 27, Lietuvių 
salėje, nuo 8 vai. Visi Darže
lio SąjungOs atstovai .prašomi 
atsilankyti. Valdyba.

MIRIMAI

B. ,J. Radio Service
Expert Radio Taisymas —• visas 

darbas Garantuotas.
Visiems Tikslams.
Darom rekordus.
ir TUBES

HE. 3028.

FOUR soil conservation experts 
from the United States Department 
of Agriculture are assisting the 
government of Venezuela in formu
lating a comprehensive plan for 
conservation of that country’s 
and water resources.

the 
soil

James Regis of, Bangor, 1 
aerial photographer with' 
“Flying Tigers” during i 
group’s heroic fight in defe 
of Burma, shown with a so 
enir he brought back from 
numerable battles against 
Japs. The “Tigers” are i 
in the U. S. air force.

P. A. Prietaisai 
šSound Car.

RADIOS
1363 E. 45TH ST.

VIRTUALLY all the cigarettes 
ported by Colombia come from 
United States.

im- 
the

CORRUGATED rubber fingerj 
have been invented to facilitate 
gripping of smooth or rounded 
jects.
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Darbai Vis Kyla
Clevelando industrijose dar

bininkų skaičius vėl pasiekė 
aukštą laipsnį, kaip parodo ži
nios iš 100 kompanijų. Jos 
Birželio mėnesį paėmė į dar
bus 2,534 darbininkus, taip 
kad jose Birželio pabaigoje 
dirbo 111,424 darbininkai.

Plieno ir geležies darbuose 
42 kompanijos paėmė 1,378 
darbininkų, ir jose viso dirba 
42,720 darbininkų.

Visoje Ohio valstijoje dar
bai taip pat pagerėjo, kaip pa
rodo Ohio State Universiteto 
biuro tyrimai, žinios surinkta 
iš 6,643 dirbtuvių, kurios pa
rodė bendrą darbininkų padau
gėjimą įvairiose išdirbystėse.

JUOZAS DANEVIČIUS 
Lorain, Ohio.

Juozas Banevičius, Lorain, 
Ohio, gyventojas ir biznierius, 
po tūlo laiko sirginėjimo, mirė 
Liepos 20 d. Palaidotas Lie
pos 23,' Loraine.

Velionis buvo geras Lietuvis 
patriotas, abu su savo žmona 
ir sunum pasekmingai vedė 
biznį ir paremdavo tautiškus 
reikalus. Buvo ilgametis Dir
vos skaitytojas.

Liko žmona, Laura, ir sūnūs.
Lai jam buna lengva ilsėtis 

amžinai šios šalies žemelėje.
Kitame numeryje bus pla

čiau apie tai.

Komunistams Nelei
džia Kandidatuoti

Ohio valstijoje komunistai 
buvo užsigeidę pademonstruoti, 
dabar kai Amerika kariauja 
prieš Vokiečius išvien su Ru
sija.

.Jau buvo rašyta kad komu
nistų kandidatai šių metų rin
kimuose ant balsavimo sąrašų 
nepriimami, prisilaikant prieš 
kelis metus įvesto uždraudimo.

Bet komunistai nenorėjo pa
siduoti taip lengvai — jie iš
kėlė bylą Ohio Aukščiausiame 
teisme, reikalaudami leisti dė
ti jų kandidatų vardus balsa
vimo balotuose.

Liepos 15 d. teismas išdavė 
sprendimą kad draudimas ne
dėti jų kandidatų vardų pasi
lieka galioje.

vice 
from 
time 
ing or serving with the merchant
fleet, and no definite period of en
listment is required.

Men admitted as apprentice sea
men are 
clothing, 
vided at 
ing the

“Upon
ing period, the seaman is qualified 
to receive the highest wages ever 
paid to seamen of th American 
Merchant Marine”, said Chief Yeo
man Cross. “Salaries at the pres
ent time averąge over $200 a 
month plus substantial bonuses for 
various voyages.

“The new ships are equipped with 
powerful cannon and anti-aircraft 
guns, enabling the crews to crack 
back effectively at submarines and

JOHNG. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Ropier iuotoj as 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyma 
darbų prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojima iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.

apdraudą tos rūšies 
kontraktoriaus.

aptaisymui
Turiu pilrą 

darbų

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

PRIVERSTI EITI iš

Visiškai Uždarysim Savo Parduotuvę

flmonG OHIO'S heroes
Courtesy—Standard Oil of Ohio

Logan's 'Ėlm, 5 miles south of 
Circleville.
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LVS. SUSIRINKIMAS
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

1-mo skyriaus svarbus susirin
kimas bus laikomas penktadie
nio vakare, Liepos 24, Dirvos 
Redakcijoje, nuo 8:15 vai.

Šiąme susirinkime bus ren
kama skyriaus valdyba ir ap
kalbama kiti svarbus reikalai.

Skyriaus nariai prašomi da
lyvauti. Valdyba.

' JUOZAS VILIMĄ 1TIS
Vilimaitis Juozas, 82 m. am

žiaus, nuo 1620 E. 43 st., mi
rė Liepos 17. Palaidotas Lie
pos 21 d., Kalvarijos kapinė
se. Pamaldos atsibuvo Šv. Jur
gio bažnyčioje.

Liko duktė, Mrs. Anna Sher- 
galis, ir sunns Jonas.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktore Della Jakubs.

KARŠTIS BUVO TRUMPAS
Pereitos savaitės pabaigoje 

Clevelandą staiga užklupo kar
ščio banga, temperatūra siekė 
95 laipsnius. Karštis siautė 
penktadienį ir šeštadienį, bet 
sekmadienį jau pasikeitė. Tai 
buvo trumpas karštis, bet nuo 
to mirė pora asmenų, daugy
bė šiaip pergyveno nesmagu
mus ir nualpimą.

KETURIOS PRIGĖRĖ
Oxford, Ohio, keturios mo

kinės. trys iš jų seserys, nuėju
sios maudytis į gilų žvirgždo 
ežeruką, prigėrė. Visos buvo 
tarp 14 ir 18 m. amžiaus.

Proga Pigiai Apsipirkti
The Erb Co., 681 E. 105th 

Co., vyriškų, dėvėjamų reikme
nų pardavėjai, po 27 metų to
je vietoje bizniavimo. yra pri
versti išsiparduoti iš priežas
ties ligos ir apleisti biznį. Jų 
krautuvė užsidarys šeštadienio 
vakare, Rugp. 1.

Jie buvo viena iš seniausių 
firmų St. Clair ir East 105th 
St. srityje.

e GYVENAMŲ butų Cleve- 
lande pereitą metą pasidaugi
no 5,428 šeimoms. į Senų na
mų buvo nugriauta 1,332, bet 
pastatyta 6,534 naujų butų ir 
226 pertaisyta ir padadinta pa
talpos.

Naujai išstatytų/ namų dau
guma, 5,667, buvo pavieniai.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Grosernė, confectionery ir deli

catessen, 4 kambariai greta gyve
nimui; gerai Išdirbtas biznis. — 
GA. 7678 8500 Kosciuszko av.

Prasižengimai
Kriminališki p r a s įžengimai 

Clevelande šymet nuo pradžios 
metų padaugėjo 7.3 nuoš. lygi
nant su tuo pačiu laikotarpiu 
pernai.

Policijos rekorduose iki Lie
pos 14 užžymėta 1,792 įvairus 
smulkus ir didesni kriminališ
ki nusižengimai. . Pernai' jų 
buvo iki tai dienai 1,670.

U ____________

Trafike Žuvo 68
Šių metų trafiko nelaimėse 

žuvusių asmenų skaičius lenk- 
typiuoja veik lygiomis. su per- 
reitų metų skaičium, štai po
ra savaičių >itgal buvo jau pra
lenkę pereitų metų skaičių, da
bar vėl pasiliko užpakalyje:

Liepos 21 d. nuo šių metų 
pradžios trafike užmuštų skai
čius buvo 68, vienu mažiau ne
gu per tiek pat laiko pernai.

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 
Spinets, Consoles ir Grands . Apsi- 
lankykit pamatyt, ar pirksit ar ne. 
Lengvi •išsimokėjimai. Atdara va
karais. (43)
Maresh & Son Piano Co.

3299 E. 55th arti Broadway

Seštad. vak. August 1
Išparduodam tokių Garsių Rusių kaip 

ARROW MARŠKINIAI ir KAKLINIAI 
LION MARŠKINIAI 

Interwoven Hosiery (Kojinės) 
Manhattan Marškiniai ir Kelnaitės 

Lewis Apatiniai Baltiniai
Campus Sveteriai , Campus Slack Suits 

Botany Kaklaraiščiai
Marroly Skrybėlės Barclay Skrybėlės
KAINOMIS KURIOS SUĮDOMINS

THE ERB co.
681 EAST 105TH ST. Prie ST. CLAIR 

Atdara Vakarais iki 8:30 vai.

ATLANKYKI? MUSU PUIKIA

SERVE■ SELF KRAUTUVĘ
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

Washington. - Valdžia, 
praneša nustatymą kad > 
milijonai šalies karo reik- 
menii darbininkai dirbtų 
ne daugiau 8 valandas die
noje ir 48 valandas savai
tėje, taipgi kad darbinin
kams butų duodama ato
stogos sveikatos atgaivini
mui.

Šis sumanymas padaryta 
apsaugojimui darbini n ki 
sveikatos, pastūmė j i m u i 
darbingumo ir sulaikymui 
darbininkų viliojimo iš ki
tų darbų siūlant jiems pro
gą daug užsidirbti ilgomis 
valandomis ir viršlaikio už- 

1 mokesniu.

60 milijonų dolarių algo
mis. New York. - Nacio
nalinė Industrinė taryba 
išleido žinias, sulyg kurių 
šalies darbininkai 1941 m. 
algomis gavo §60,500,000,- 
000, Už 1940 metus gavo

CHIEF LOGAN
When Lord Dunmore glanced 

around the circle of Indians meet
ing with .him at Camp Charlotte, 
hear Circleville, on that bright 
fall day in 1774, one of the most 
influential was missing — Chief 
Logan.

The campaign which history 
calls Dunmore’s War was over. 
The Indians were defeated. A new 
peace was to be made.

But peace could not be made 
without Logan. He was a great 
Ohioan—in the days before there 
was an Ohio.

Logan, born in Pennsylvania in 
1725, had been a friend of the 
white man—named Logan in 
honor of Pennsylvania’s Secretary.

He came to Ohio and dealt with 
his white friends.

Then affection turned to hate. 
A party of Indians, including all 
of Logan’s relatives, were at the 
mouth of Yellow Creek, neai- 
Steubenville. Roistering whites 
across the river sent an invitation 
to the Indians to join them. Men, 
women and children were wan
tonly murdered.

Logan became an avenger. 
Other Indians joined him and

Dunmore’s War blazed in bloody! 
reality. And now peace was be I 
ing made, and Logan was miss-1 
ing.

An emissary found Logan unda I 
a great elm—Logan’s Elm, near I 
Circleville. The Mingo chief spoke I 
to the messenger in what Theo-1 
dore Roosevelt declared to be, 
“perhaps the finest outburst o! 
savage eloquence of which we 
have any authentic record.”

“I appeal to any white man," 
said Logan in part, “to say if ever 
he entered Logan’s Cabin hungry 
and he gave him not meat; if ever 
he came cold and naked and he 
clothed him not ... I had thought 
to have lived with you ... Colonel 
Cresap, fhe last spring, in cold 
blood and unprovoked, murdered 
all the relatives of Logan, not 
even, sparing my women and chil
dren. There runs not a drop ol 
my blood in the veins of any liv
ing creature.”

Peace was made. Logan’s friends 
died. He wandered from village 
to village, dejected, solitary and.' 
broken.

He was murdered one evening 
in 1780 as he sat before a lonely 
camp fire.

Today, Logan’s Elm stiU stands 
—a state monument to a heroic 
Ohioan, perhaps one of the oldest 
living things within the state.

flew Ymk - Karo Ie
vyno vadovė pasirašė s 
A. J). F. statybos amat 
unija sutartį, kuria išvei 
gia 22,000 darbininkų stre 
ką. Tie darbininkai dirt 
prie $100,000,000 karo k 
lyno statybos projektų ši 
je plačioje srityje.

Unijistai darbininkai p 
reikalavo kad butų praš 
tinta iš darbo 1,100 PW 
darbininku, kurie buvo p 
imti dirbti Fort Schuyl 
projekte. Jie iš darbų'p 
leisti, išskyrus nekuriu p 
prasčiausiu.

Pakelia mokestis. S. 
Senate perleista bilius 1 
nuo pakeliama mokes 
apie 150,000 valdiškų įsi 
gu tarnautojų kuriems 
bar apmokama mažai, 
kuriems moka $1,020 
tuose, gaus po $1,200.

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

/ ,

Karo reikmenų dir 
vėse darbininkams a 
didinta iki tiek kad d 
jau siekia 66 nuoš. 
giau negu mokėta i 
pradžią karo.

Vyrams Reikmenų
PUSMETINIS IŠPARDAVIMAS

.SPORT MARŠKINIAI .........
. Ilgom ar trumpom rankovėm, įvairių 

Parsidavė po $1.65

MAUDYMOSI KELNAITĖS
Gerai žinomo tvirto LASTEX audimo,

Pirmiau parsidavė po $1.50, dabar $1.19.

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

Parsidavė po $1.95 ir $2.50

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

Labai tinka vyrams vasarų.

VAIKAMS SPORT MARŠKINIAI
Skirtingų spalvų ir balti. Buvo po $1.00

skirtingų spalvų, 
ir $1.95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.19
gero darbo ir gražios.

. $1.59

GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI 
lx I £ia gajjį iškeisti savo Stamp Books.

Oakwood, Va. — Še 
darbininkų užmušta i 
Ii sužeista ištikus sj 
mui anglies kasyklų 
tų supykino vietoje.

Japonai savo užva 
se Kinijos dalyse įsai 
rinkti du milijonu K: 
įvairiems darbams 
tingiems Japonų tik

Japonai paprastai 
la Kinų kaimus ir i 
liuos, juose areštuoj 
žiūrėtus žmones” d 
skaičiais, kaimus iš 
o žmones išskirsto 
rius paruoštus dari

S. V. kariuomeni 
išsodintos Britų Pi 
rikoje, kur yra au 
syklos.

b•


