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Washington. — Valdžia 
praneša nustatymą kad 
milijonai šalies karo reik
menų 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 darbin inkų 
sveikatos, pas'tum ėjimui 
darbingumo ir sulaikymui 
darbininkų viliojimo iš ki
tų darbų siūlant jiems pro
gą daug užsidirbti ilgomis 
valandomis ir'viršlaikio už- 
mokesniu.

y—Standard Oil of Ohio

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 
$48,549,000,000.
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New York. — Karo lai
vyno vadovybė pasirašė su 
A. D. F. statybos amatų 
unija sutarti, kuria išven
gia 22,000 darbininkų strei
ką. Tie darbininkai dirba 
prie $100,000,000 karo lai
vyno statybos projektų šio
je plačioje srityje.

Unijistai darbininkai pa
reikalavo kad butų praša
linta iš darbo 1,100 PWA 
darbininkų, kurie buvo pa
imti dirbti Fort Schuyler 
projekte. Jie iš darbų 
leisti, išskyrus nekuriu 
prasčiausių.

pa- 
pa-

V.Pakelia mokestis.
Senate perleista bilius ku
riuo pakeliama mokestys 
apie 150,000 valdiškų Įstai
gų tarnautojų kuriems 
bar apmokama mažai, 
kuriems moka $1,020 
tuose, gaus po $1,200.
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RŠKINIAI ........................
pom rankovėm, įvairių skirtingų spalty

Parsidavė po $1.65 ir $1.95

SI KELNAITĖS ..........
virto LASTEX audimo, gero darbo ir f* 
rmiau parsidavė po $1.50, dabar $1.19.

SKRYBĖLĖS .................
imas Įvairių stilių ir formų bei spalvų.

Parsidavė po $1.95 ir $2.50

TS VYRAMS ..........
įtrauktos kelnės gražaus darbo, su 

Labai tinka vyrams vasarų.

PORT MARŠKINIAI
i ir balti. Buvo po $1.00

S. V. kariuomenės tapo 
išsodintos Britų Pietų Af
rikoje, kur yra aukso ka
syklos.REEN STAMPS su kožnu pirkinio. Į) 

įia galit iškeisti savo Stamp Books.

reikmenų dirbtu- 
algos 

dabai’ 
dau- 
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Karo
vėse darbininkams 
didinta iki tiek kad 
jau siekia 66 nuoš. 
giau negu mokėta 
pradžią karo.

Oakwood, Va. — šešetas 
darbininkų užmušta ir ke
li sužeista ištikus sprogi
mui anglies kasyklų išma
tų supylimo vietoje.

Maskva, Liepos 30 d. — 
Rusai praneša jog pastatė 
rezervines armijas Į atkak
lų muši prieš Vokiečius žy
giuojančius link Stalingra
do ir atkertančius Kauka
zą nuo visos Rusijos. Vo
kiečių kariuomenės, sako, 
pastarų 24 valandų bėgiu 
padarė mažą progresą.

Iš Londono praneša gir
dėję Vokiečių pareiškimus 
kad nazių armijos jau nu
kirto Stalingrado - Krasno
dar geležinkeli Kaukazo- 
Dono srityje ir kad Marša
lo Timošenkos jiegos tapo 
perskeltos.

Rusai praneša kad 
kus mušis atsibuna 
liansko ir Bataisko 
se, Kaukazo fronte, 
tus nuo Rostovo.

Vokiečiai užėmė Rostovą 
galutinai Liepos 27, ką pri
pažino ^sovietų pranešimai.

Rostovą naziai buvo pa
ėmę jau pernai rudeni, bet 
raudonųjų sumaniu pasiel
gimu buvo išmušti ir nuo 
to prasidėjo rudeninis ir 
žieminis Vokiečių atstūmi
mas.

Rostovas yra 500,000 gy
ventoju miestas,. vadinamas 
“kamštis Rusijos aliejaus 
bačkos”, nes iš Kaukazo 
atvesta Į Rostovą aliejaus 
dūdos.

Su Rostovu naziai užėmė 
ir Novočerkazką, pile Do
no upės.

Turtinga Kaukazo sritis 
beveik atkirsta nuo Rusi
jos, ir Vokiečiai eidami i 
pietus, užkariavę Kauka
zą, pasiektų Persiją, ap
supdami Turkiją. Vokie
čiai dabar jau Įsigali nuo 
Baltijos iki Kaspijos juros.

Rusai naudoja savo ka
re prieš nazius smarkius 
Amerikos lėktuvus.

Sovietai skubina nuvaly
ti laukus dar neužimtose 
srityse, kad turėtų kuo 
misti sekančią žiemą.

Šiaurės fronte, prie Ka
linino ir Bryansko, raudo
nieji sako atlaiką Vokie
čius pasekmingai.

Rusijoje plačiau kalbama 
kad tuoj bus atidarytas an-

Londonas, Liepos 28. — 
Britų oro karo maršalas 
Sir Harris per radio per
sergėjo Vokietiją kas jos 
laukia: Britų ir Amerikos 
bomberiai “nušluos Vokie
tiją nuo vieno' galo iki ki; 
to”, jeigu žmonės nenuvers 
Nazių valdžią ir nepadarys 
taiką.

Harris pasakė kad Ame
rika gamina daugiau 
daugiau lėktuvų, kurie 
trukus “pradės skristi 
kietijon kas naktį, kas 
ną, ar lis, ar snigs ar 
pot viniai. Vokietijos mies
tai bus griaunami ir su
griauti ir sulyginti su že
me”. Amerikos lakūnai, sa
ko jis, “dar neįstojo karau 
Europoje, bet tuoj stos ir 
tada Vokiečiams nebus jo
kios progos” atsilaikyti.

ir 
ne- 
Vo- 
die- 
bus

Amerikos Ginklai
Gabenami Egiptan

Britų radio skelbė Pran
cūzijos gyventojams kad 
“daug laivų su karo' reik
menimis pasiekė Egiptą iš 
Amerikos*’. Tuomi Britai 
nori padrąsinti Prancūzus 
laikytis ir nepersvirti i na
zių pusę.

JUGOSLAVIJOJE, kaip 
praneša, šiomis dienomis 
kariautojai patriotai išžu
dė vėl 200 nazių okupantų.

Bulgarijoje sušaudyta 17 
asmenų už prieš-nazišką 
judėjimą, pataikavimą Ru
jai. ‘

VOKIEČIAI surengė 
delį militarišką paradą 
ryžiuje, parodymui jog 
gatavi atmušti 
jei jie bandytų 
antrą frontą.

di-
Pa- 
esą 

alijantus 
atidaryti

S. V. submarinai, veikią 
Tolimų Rytų vandenuose, 
nuskandino dar penkis ir 
galimai šešta Japonu lai- 

tras frontas prieš Vokie- vus, kaip praneša S. V. lai- 
Čius.

Japonai savo užvaldyto
se Kinijos dalyse Įsakė su
rinkti du milijonu Kiniečių 
Įvairiems darbams reika
lingiems Japonų tikslams.

Japonai paprastai užpuo
la Kinų kaimus ir mieste
liuos, juose areštuoja “nu
žiūrėtus žmones” dideliais 
skaičiais, kaimus išdegina, 
o žmones išskirsto Į įvai
rius paruoštus darbus.

vyno biuras.

Hull Kalba apie Pokarinius Planus

Valstybės Sekretorius Cordell Hull parodoma kalbantis iš 
Washingtono per radio į visą pasauli, apie šių dienų karo reika
lus ir apie pasiruošimą pokariniam gyvenimui. Jo kalba buvo 
perduota vienolikoje kitų skirtingų kalbų.

Vokietijoj ir nazių užim
tose šalyse derlius šią vasa
rą numatoma bus tarp 15 
ir 20 nuoš. menkesnis, o 
dar trukumas ūkio darbi
ninkų ir lietingas oras ga
li padaryti didesnį deficitą.

Sunki pereitą žiema su
naikino suvirš 6 milijonus 
akrų miežių, kviečių ir ru
gių pačioje Vokietijoje.

Ukraina švmet nieko ne^ «■
galėjo Vokiečiams duoti, 
nes karo apimti plotai ir 
kariavimas nedavė laukų 
užsėti.

Stoka parašo- jau suma
žinta Vokietijoje laikymas 
daug kiaulių ir, sako reiks 
pjauti veršius. Karvės lai
komos pienui. ;

Italija tikisi 8,800,000 to
nų grudų derliaus — 550,- 
000 tonų mažiau normalio.

M
BRITAI skaičiuoja kad 

Vokiečių ir ItaJiL laivu nu
skandinta nuo 
džios 7,184,000 tonų, 
to priskaito'ma ir ką nu
skandino Rusai.
44 Vokiečių ir Italų laivai 
256,000 tonų yra užlaikyta 
Pietų ir Centralinės Ame
rikos uostuose.

karo pra-
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Be to dar

S. V. VALDŽIA dabarč
iai ku karo reikalamsm u 

išleidžia jau po 140 milijo
nų dolarių i dieną. Tos iš
laidos sudaro po $6,000,000 
kas valandą. Nuo Liepos 
1 valdžios iždas išleido jau 
po 160 milijonų kasdien, 
iš kurių po 140 milijonų ei
na karo reikalams. Visi 
kiti valdžios patarnavimo 
kaštai atsieina po 20 mili
jonų per dieną.

kad 
pa
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Britų radio praneša 
Prancūzų sabotažnikų 
sidarbavimu traukinio 
laimėj tarp Paryžiaus ir 
CherbouTgo užmušta 40 na
zių kareivių.

PRANCŪZIJOJE, Lille 
mieste, naziai sušaudė 28 
Prancūzus, apkaltinę sabo
tažu, užlaikymu ginklų ir 
komunistiniu veikimu.

VOKIEČIAI darė puoli
mus Londono iš oro, atsi
lyginimui Britų puldinėji
mams Vokietijos miestų.

Washington. — Atstovų 
Rūmai paskyrė $974,634,- 
000 karo laivynui, tarp tų 
ineina 30 milijonų dolarių 
“naujam slaptam ginklui”, 
kuris tapo Amerikos 
pertų išrastas.

eks-

Prancūzijoje naziai, 
lyg pranešimų, suėmę 
27,000 asmenų, daugiausia 
Paryžiaus gyventojų Žydų. 
Tas daroma esą priverti
mui Prancūzų duoti dau
giau darbininkų Vokiečių 
karo dirbtuvėms.

su- 
apie

Pirmutinės moterys gavusios WAAC uniformas pasveiki
namos Pulk. Don C. Faith, komandieriaus Fort D»s Moines, la. 
Išviso bus paruošta 25,000 moterų toje stovykloje — kurios 
galės paliuosucti vyrus aktiviam darbui karo fronte.

EUROPOS spaudoje • buvo 
daug rašoma apie Vokiečių ko
lonizacinius planus Rytų Euro
poje. Haagoje buvus įsteigta 
“Holandų Rytų. Kompanija”, 
kuri ryžtasi įsigyventi Rytuo
se. Dabar jau yra patikimų 
žinių iš kurių paaiškėja ko
kiuose “Rytų kraštuose” tie 
Holandai darbuojasi. Būtent, 
sužinota kad Holand'ai valdo 
Juodkiškių dvarą prie Kėdai
nių, kuris bolševikų laikais bu
vo paverstas sovhozu.

IŠŽUDYTA 250,000 
LENKŲ

Londonas. — Vokiečiai 
užėmę Lenkiją sušaudė ar 
pakorė mažiausia 250,000 
Lenkų, prie to dar 50,000 
mirė koncentracijos stovy
klose, praneša Lenkui val
džios biures.

Iš tų pačių šaltinių pra
neša jog mažiausia 200,000 
Žydų buvę išžudyta iluo 
to kai Vokiečiai užėmė Len
kiją.

250,000 geriausių Lenki
jos darbininkų sako išvež
ta į priverstinus darbus 
Vokietijoje.

LAI- 
prie-

PASKANDINO 401 
VUS. Iki Liepos 29, .
šų submarinai Amerikos 
pakraščiuose paska n d i n o 
jau 401 laivą. Su jais nu
skendo arba žuvo suvirš 
2,000 Amerikos ir kitų ša
lių žmonių. 11,766 jūrei
viai išsigelbėjo.

VENGRIJOJ didėja sa- 
vižudystės, kas valdžią la
bai surūpino. Per paskuti
ni pusmetį nusižudymų bu
vo 1006.

Apkaltinta

Mrs. Elizabeth Dilling, au
torė veikalo “The Red Net
work”, buvo pašaukta Chica- 
gos federalių viršininkų pasi
aiškinti apkaltinime dalyvavi
me konspiracijoje atakuoti U. 
S. kare jiegų moralės.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
S-' APIE LIETUVĄ U

ir dabar gyvena
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Lietuvos vyskupai, jų 
ir vysk. T. Matulionis,

LISBONAS. — Gauta žinių 
kad arkiv. M. Reinys per Vil
niaus bombardavimą iš bolše
vikinių lėktuvų sužeistas 
sunkiai. Išbuvęs ligoninėj 
savaites arkivyskupas jau 
sveiko 
niuje.

Kiti 
tarpe
nuo bolševikų persekiojimų tie- 
sioginai nėra nukentėję. Jie 
visi yra savo vietose. Tik pas
kutinėmis žiniomis Kauno li
goninėje mirė Kaišiadorių vys
kupas J. Kutkta.

Kun. M. Krupavičius 
na Suvalkų Kalvarijoje, 
jampolės aps.

Vilniaus mieste priskaityta 
15,000 daugiau moterų negu 
vyrų.

gyve-
Mari-

VOKIEČIŲ gen. komisaras 
Lietuvoje išleido Įsakymą ku
riuo visi 120 malūnų Lietuvo
je Įjungiami Į valstybinį ma
lūnų trustą.

ŠIAULIŲ komisarinės sri
ties komisaras Gewecke lankė
si Kretingos apskrityje. Pir
miausia jis aplankęs Švento
sios uostą, kur ypač nuodug
niai susipažinęs su žvejyba. 
Jis domėjęsis kiek žuvies pa
gaunama ir 'kam ji išdalinama. 
Kretingoje buvę sušaukti ap
skrities pareigūnai, o taip pat 
Pienocentro, Maisto ir Liet
ūkio atstovai. ’ komisaras tei- 
ravesis kaip ūkininkai atlieka 
.maisto pristatymo pr‘ ’ ir 
reikalavęs kaitos 
jama su

New Yorke, ugniagesių 
leitenantas Blac'kburne, 7 
metus išnešiojo širdyje da
li hipodermiškos adatos ir 
gyveno. Dabar, po operaci
jai tą adatą ištimti, jis mi
rė.

HONGKONG miestas 
sala, kurią valdė Britai 
kur buvo visko pilna 

dabar, Japonams 
atsidūrė bade ir

VOKIEČIŲ komisaras išlei
do Įsakymą pagal kurį drau
džiama Vokiečių kariams su
teikti nakvynę ar išnuomoti 
kambarius bei butus jeigu jie 
neturi specialaus Vokiečių ka
ro intendantūros leidimo. Iki 
tol išnuomuotus kariams kam
barius bei butus Įsakyta pra
nešti iki Liepos 15.

!)VO-
kr.elecalin a.

LIETUVOS buvę prekiniai 
laivai, kuriuos paėmė bolševi
kai okupuodami Lietuvą, visi 
paskendę, nei vienas laivas ką 
plaukiojo Baltijos jura, „neliko 
sveikas.- Jie nuskenda Įvai
riais laikais plaukiojant kaipo 
bolševikų 
Suomijos 
lių.

laivai tarp Rusijos, 
ir kitų Pabaltijo ša-

BALANDŽIO pabaigoj Kau
ne mirė poetas Kazys Binkis. 
Tai nuostolis Lietuvių litera
tūrai.

LAIKRAŠTIS Į Laisvę skel
bia kad dėmėtosios šiltinės 
pavojus Lietuvoje esąs pra
ėjęs, 
visur

dėmėtosios
Lietuvoje 

Tos epidemijos židiniai 
jau esą sunaikinti.

VILKAVIŠKIO rašoma

ir 
ir 
ir

gausu, 
užėmus 
skurde. Milijonas Kiniečių 
gyventojų kenčia alki, ir 
visas vaizdas yra tik išnai
kinimo ir vargo.

PENKIOSE nazių oku
puotose šalyse — Jugosla
vijoj, Graikijoj, Albanijoj, 
Rumanijoj ir Lenkijoj — 
eina sukilimai prieš Vo
kiečius, pranešimas iš Lon
dono sako. Tame “antra
me fronte” veikia apie trys 
šimtai tūkstančių patriotų 
armijos.

Iš
kad per ankstesnes žiemas nu
silpę vaismedžiai šymet dar 
labiau nukentėjo ir visai žūs
ta. Nemaža žalos patirta ir 
iš kiškių, nes medžioklės yra 
uždraustos, be to, atimti ir 
medžiokliniai šautuvai.

ŽVEJAMS uždrausta parda
vinėti sugauta 
vartotojui, o 
kinėti tiktai 
nei.

žuvis tiesiog 
leista žuvį supir- 
žuvies Centrali-

apskritis tapęsALYTAUS
Įjungtas Į Kauno komisarinę 
sritį, iki šiol buvo Vilniaus 
srityje. Ta proga Alytuje bu
vę surengta iškilmės. Kauno 
srities komisaras Lentzen iškil
mių metu pažymėjęs “pasiti
kėjimą, kurį jis išanksto rodo 
gyventojams”. Alytaus aps
kritis visus maisto pristaty
mus atliko “be priekaišto”.

1 H <! ’ m n imi in i w4iU<iV!l■hiijimmi'ijiuiii mi* i



PENNSYLVANIJOJE
w*

jsJjLuUuT;? -a<*uA. .

PITTSBURGH WYOMING KLONIS

Detroit, MidL, Naujienos

Daug Nubausta del 
Neprisilaikymo Ap- 
temdymo Įsakymo

MĖSOS SKANDALAS

DIRVOS REPORTERIO 
KELIONĖ

(Tęsinys iš pereito nr.)
SOUTH BOSTONAS
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Pittsburgho mieste ir apie- 
linkėse dešimtys žmonių tapo 
nubausta už neprisilaikymą 
‘'blackout” patvarkymo — ap- 
tamsinimo kada buvo daroma 
apsaugos nuo priešų užpuoli
mų bandymai prieš porą savai
čių.

Pennsylvanijos valstija turi 
nustačius $200 pabaudą už ne
prisilaikymą aptamsinimo įs
tatymo. P'ačių miestų valdy
bos ..tas pabaudas dar yra 
didinę. •

Pusė milijono žmonių v šioje 
srityje negauna jautienos mė
sos. Pritruko del karo, 
rys pradėjo supirkinėti 
kiaulieną mėsą. Valdžia 
nieko ypatingo nedaro,

pasipelnyti, 
nepritruko, bet 
pritruko žmo- 

nori didelių už-

Mote- 
likusią 
del to 
Duoda

pa-

LI-
Pa.

NUSIŠOVĖ GRYŽĘS IŠ 
GONINĖS. Waynesburg, 
— Tūlas Harold Oliver Titus, 
29 m. amžiaus, nuo Jefferson, 
po keturių dienų sugryžimo iš 
ligoninės, rastas savo namuo
se nusišovęs.

visokius 
dienraš-

Mano šonkaulis prieš 30 me-1 . . . 
tų buvo gyvenus South Bos- sibičiuliavus 
tone, apie ką kalbėdavo kai}) 
apie “palaimintą žemę’. Saky
davo kaip ten gražu, kaip ten 
smagu būdavo, ypatingai City- 
Point, pajūryje.

Važiuojam pažiūrėt, podraug 
aplankyti ten gyvenančius pa
žystamus.

Bet mano šonkaulis pama
čius South Bostoną prisimenė 
jį tik kaip per sapną: ne toks 
buvęs kaip dabar mato ir ga
na. Aš pataisau jog niekas 
vietoje nestovi, ■ taip ir South 
Bostonas negalėjo pasilikti te
kis kokis buvo anais laikais: 
paseno. O kada pasiekėm gar
sųjį City Point tai mano šon
kaulis sako, jai dabar tas anų 
metų rojus virtęs tikru kapi
nynu. Parkutis apleistas, nei 
žolė nepjauta; restoranų lan
gai lentomis užkalti; tuščia, 
nei žmonių, nei biznio; prie toj 
kada juros. vanduo pasitraukia 
nuo kranto tai dumble esanti

spekuliantams
Mėsos čia 

spekuliantams 
niškumo. Jie 
darbių, o moterėlės į tuos jų
skymus pirmos sukelia skan
dalą. Tuomet spauda joms 
pritaria, reporteriai 
keistus straipsnius 
čiuose prirašo.

MUSŲ PROFESIONALAI 
KARIUOMENĖN

Pašauktas į karišką stovyk
lą Camp Butner, N. C., jau ge
rai įsigyvenęs ir gera prakti
ką darąs Dr. L. A. Bansavi- __ .
čius, iš Kingston. Jis uatapo negyvi kūnai taip dvokia kad 
Racionu Lietuviai surengė; X’Li^XI
jam isleistuves Redington vies-1 romantiška kaip žmones įsivai-
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PASIKORĖ, 
dock, Pa. — 
m. amžiaus, 
mo skiepe, 
pora metų.

North Brad-
Andrew Motus, 44 
pasikorė savo 
Jis sirginėjo

na- 
jau

būtyje.
Jau ketvirtas Klonio Lietu

vis daktaras išleistas Į kariuo
menę. Keletas kitų mušti pro
fesionalų jau senai pašaukti.

LIETUVAITĖ SLAUGĖ IŠ 
FILIPINŲ SALŲ 

Bernataitė

zduoja.
South Bostonas 

blausia aprūkęs iš 
no miesto daliu.

Biznio žvilgsniu

turbūt la- 
visų Bosto-

Broadway 
gatvė gana gyva, ypatingai di
delio gyvumo radome kada už- 

i ėjom į Lietuvių klubą: ir šo
ka, ir geria ir dainuoja, matyt 

Onutė Bernataitė sugryžo kad South Bostono Lietuviai 
sveika iš Filipinų salų; ji buvoinmka gyventi, moka linksmin-

*—. į ,-------------;-- r---------------- *
davo pašalpos, todėl bolševikas 
norėdamas gauti pašalpą sto
jo Į Min. Kubiliaus žinyčią. 
Gi Kubilius gaudavęs savo pa- 
pijonams didesnes pašalpos iš 
miesto negu Lietuviai nepri
klausanti prie jo žinyčios.

Antra priežastis. Rusijai su-Į 
,su Vokietija ir1 

padarius “amžiną taiką”, dau-į 
gelis Amerikos Lietuvių bolše- 
vikėlių tikėjo kad tai padary
ta tikrai taika ir jie suprato 
kad jei Amerika išeis į karą 
prieš Vokietiją 'ir Rusiją tai 
tavoršeiams Amerikoje bus 
riestai. Mažiausia jų "laukia 
koncentracijos stovykla, 
del So. Bostoilo ir Bostono 
tuviai bolševikai sudegino 
vo literatūrą ir sugužėjo į 
nisterio Kubiliaus žinyčią kaip 
i numatomą užveją. Tas bol
ševikų antplūdis žinyčią buvo 
iškėlęs iki čiukuro, tik pereitų 
metų rengtas parapijos meti
nis balius davęs pelno $500. 
Ministeris tame'’‘•bankete pasi
pūtęs vaikščiojęs- ir sakęs, at
radau gyvybės .šaltinį!

Bet jo džiaugsmas buvo ne
ilgas. Kaip tik Hitleris pradė
jo Stalinui mbrdą tašyti, Lie
tuviški bolševikai pamatė kad 
pavojaus čia iš valdžios pusės 
nėra tai visi jr pabėgo iš ži
nyčios. Ta sekmadienį kada 
aš buvau Bostone į tą žinyčią 
su: irinko tik ' pora dešimčių 
moterėlių ir kolektos surinkta 
tik 79c., o išlaidų turima kelios 
dešimtys dolarių, į mėnesį. Se
kretorius sako nieko nebelieka 
daryti kaip tik žinyčios duris 
uždaryti. Tai principialiai da
lykai. Smulkesnių pripasakojo 
šimtus.- . .

Lybi jos Karo Fronte

SHENANDOAH, PA.

ENANDOAH, MAHANOY 
hi, GIRARDVILLE 

SAVO LIKIMUI
LIKO

To- 
Lie- 
sa- 
Mi-

Maj. Henry Cabot Lodge Jr. 
senatorius iš Massachusetts, 
kuris buvo nuvykęs su S. V. 
kariuomenės dalimi, j Lybiją 
ir ten buvo laike didžiųjų mu
šiu Britų su Ašies jiegomis.

MIRIMAI
MIRĘ. IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

KILBECKIENĖ Amilija, 
metų, mirė Liepos 26, 
valand, Ohio.

KVEDERA Juozas, mirė
pos m., Shenandoah, Pa.

KASPARAITĖ Antanina,
m., mirė Birž. 27, Brooklyn,

60 
Cle-

Lie-

PAKĖLĖ ALGAS
Detroito gatvekarių darbi

ninkams pakelta algos; pirmus 
6 mėnesius dirbantiems mokės 
90c valandai; antrus 6 mėn. 
po 94c.; po vienų metų bus 
mokama $1 i valandą. Bušų i 
vairuotojams: pirmus 6 mėn. 
po $1 valandai; antrus — po 
$1.0 1; po vienų metų $1.10.

Tai aukščiausias
visame pasaulyje tokios srities 
darbininkams.

Gatvekarių važiuot' kaina 6c, 
persėdimas kitan gatvekarin 
1c. Gatvekarių direktoriai ma- J
no gal reiks pakelt važiavimo MUSTEIKIENĖ 
kainą.

Liepos 26, buvo suvažinėtas
4 metų vaikas, dideliu troku RINKEVIČIUS Bronius, 39 m.

20

PILKONIS Jonas, ,mirė Birže
lio 23, Duryea, Pa.

LOČINIS M., mirė Birželio 28, 
Nanticoke, Pa.

ADOMAITIS Antanas, mirė 
Liepos, Sugar Notch, Pa.

KREIVĖNAS Kazys, mirė 
Liepos, Sugar Notch, Pa.

Baltrus, 
Scranton, 
p., Miky-

4

6

55 metu,

STANKEVIČIUS 
m, mirė Birž. 16, 
Pa. — šventažerio 
čių k.

VALIULIS Martinas,
mirė Liepos m., So. Boston, 
Mass.

BENIKAS Juozas, 65. m., mi
rė Birž. 14, Curtis Bay, Md.

KUMPIAK Anelė (po pirmu 
vyru Belikevičiene), 70 m., 
mirė Liepos 18, Dayton, O. 
Liko vyras ir sūnūs. Mirė 

nuo susižeidimo.
mokestis NORKEVIČIUS Jifozas, 47 m.,

Dienos I

9
Praeitą savaitę buvo 

džiama keno yra kaltė 
vus namams į anglies 
las. Tų 
nekalu 
valstija

tis, Beje, čia sutikome ir Chi- 
cagiečius pp. Firantus.

spren- 
įgriu- 

kasyk- 
niekasrumpai pasakius

Taip yra) parašyti 
m q matymai liečianti an
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atė.
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fri į:

gliaka sy'Rlas. • 
tatymai jau taid^f®"pet nieko 
nėra aiškaus kas liečia namų 
igriuvimą i kasyklas.

Perki -žemę, lotą ar namus, 
raštai pažymi kad tavo tik pa
viršius, mineralai jau rezer
vuoti, reiškia ne tavo.

Nesvarbu kur tu eisi, kur ką 
darysi visuomet turi apsižiū
rėti ar nėra kokios skylės, ar 
tai ne spekuliacija grašgau- 
džių advokatų.

Įstatymus leidžia valstija, tų 
įstatymų leidėjai buna jau iš- 
anksto prirengti kas naudin
ga korporacijoms, o kas ne.

Anglies kasyklose yra iškas
ta anglies jau šimtai milijonų 
tonų; tuštuma yra šimtas ar 
daugiau pėdų po žeme. Kolei 
kasyklose dirba tai stulpai re
mia viršų kad darbininkai ga
lėtų anglį išimti, 
glį lieka tuštuma 
apsaugos pradeda 
tomis įgriuva iki
kas kas ten yra, žinoma ir na
mai tada turi įgriūti ir sulūžti.

Anglies kompanijos moka di
deles mokestis 
anglis kasama, 
dabar atlyginti 
namus tai jau
tų kurie iškasė anglį, nes jie 
vieni mirę, kiti surinkę savo 
pelnus pasitraukė iš biznio. 
Viskas naujose sąlygose.

Nežiūrint kur pirksi nuosa
vybę, gauk gerą advokatą kad 
viską ištirtų, o tik vėliau pini-' 
gus kišk. Jonas J. Nienius.

vienatinė slaugė kuri paspru
ko nuo Japonų kuomet Corre- 
gidorą jie užėmė. '

Onutė Bernataitė įstojo karo 
laivynan kaipo slaugė jau keli 
metai ir jau yra pasiekus auk
štesnio laipsnio. Drąsi
Lietuvaitė. Ji žyra Wyoming 
Klonio Lietuvių Draugijos na
rė.

Ji buvo pirmutinė iš sugry- 
žusių iš Filipinų viešnia pas 
Preąideųtą ir .ponią RoošėveL 
tienę Baltajame Namė, ‘kuF 
praleido visą valandą laiko. Ko 
mes Wyomingo Lietuviai netu
rime.

Jai čia Exeter miestelio mo
kytojos buvo surengusios va
karą, dalyvavo žymus Ameri-1 
kiečiai ir Lietuviai.

Taipgi buvo net surengę pa-1 v>lŲ 
radę Pittstone jos pagerbimui 
ir daugiau karo bondsų parda
vimui.

Onutė praleidžia ilgą vaka- 
ciją šiame 
klonyje.

Lauksime 
mių karo 
vientaučių
čia įvairių profesionalų paimta 
apie 25 Lietuviai.

J. J. Nienius.

savo gimtiniame

daugiau musų žy- 
tarnyboje esančių 
atsižymėjimų. Iš

Išėmus an- 
ir be jokios 

griūti ir vie- 
viršaus, vis-

JU( 
kalba 
umno 
•ašo 
imą 
o kac 
ročių, 1

už plotus kur
Jeigu reiktų 

už griūvamus 
nėra 90 nuoš.

PENNA Valstija kas metą 
išleidžia apie pusę milijono do- 
larių savo valstijos garsinimui 
Amerikos žmonėms. Čia trau
kiama turistai aplankyti isto
rines vietas, vasarojimo rezor 
tus, medžiotojus, ir industri 
jas. Industrijos bandoma pa 
traukti į šią valstiją, įsteigt 
išdirbystes, ir tt.

MINISTER1O KUBILIAUS 
ŽINYČIA

• Padarius platesnes 
Bostone su giminėmis 

vikri i gaiš, išsikalbėjus apie
I ti gyvenimą, paaiškėjo 
no vienas giminaitis ir antras 
draugas yra B, •; F, Kubiliaus 
^inyčios štabo nariai. Apėmė 
žingeidumas pasiteirauti apie 
tos Žjnyčiųs • gyvavimą ' ir tiks
lus.1- :Mano-: priėtėliai -lAivo,/at
viri ;i| yįstyfjjjįįą ^įno^o jląųasą-e 
kojų,., Kubiliaus" .tikslas.r tok^ 
pat kaip . ir musų neza^ėžnikri:. 
erzinta Rdmos katalikų Kuni
gus ir griauti Romiečių bažny-1 
čic^ pamatys.: Kubiliaus!' bu
dai išlaikyti savo žinyčją irgi 
paremti ne kokia religija ar 
kokįu ypatingu Dievišku prin
cipu, bet traukti į save Lietu- 

parapijomis kurie užsi- 
duokles. Visų pirma, 

Kubilius regis plakėsi prie san- 
dąriečių, bet tuŲnit parapijo
nų iš jų mažai gavo, tai vėliau 
susibičiuliavo su socialistais, 
ir ĮVIichelsonas su Bagočium 
buvo Kubiliaus patarėjai. Su 
socialistais biznis irgi ne kaip 
ėjo. 
no prieteliai sako, kad 
pats Dievas užsirūstino 
vijo bolševikus į Min. 
liaus Žinyčių, net 60 
Tai atsitiko prieš keletą 
Priežastys buvo dvi. 
kurie bolševikėliai 
darbo ir nueidavo į 
prašyti pašalpos, turėdavo įro
dyt i kokiose organizacijose ar 
parapijose- priklauso. Pasįsa-

pažintis 
ir drau- 
tenykš- 

jog ma-

Bet atėjo laikai, kaip ma
ro dos 
ir at- 
Kubi- 

šeimų. 
metų. 

Viena, 
netekdavo 
“welfare”

,auka; 5 
Tarpių ■ 
iu kž

• AUTOMOBILIŲ nelaimėsi 
arti du trečdaliai mirčių atsi- 
tinka ant vieškelių už mieste 
ribų.

PRANSKUN1ENĖ Katrina, po 
tėvais Praškcvičiutė, vidur
amžė, mirė Liepos 20, Cle
veland, Ohio. — Kalvių mie
stelio, Trakų ap. Amerikoj 
išgyveno 28 metus.

YUŠKEVIČIENĖ Ona (Hugh
es) , po tėvais Revelta, fliirė 
Liepos 28, Cleveland, 0. — 
Garliavos par., Suvalkijos. 
Amerikoj išgyveno 39 m.

DVI ŽMONOS GIM. 
DĖ TOJE PAČIOJE 

LIGONINĖJE

EISIM BROLELIAI NAMO 
1 ■ *

Dešimts dienų prabėgo kaip 
upėje vanduo ; , man nei šio ne 
to. rodos kad ir šimtas dienu 
svečiuotis nebūtu perdaug. Bei 
mano šonkaulis kas vakarą žiu
ri i -besileidžiairęią saulę ir ro
do Tenai Detroitas, važiuoki
me namo, .. . , Namai, vaikai, 
šuniukas, kht.^tė, žolynai,- ir tt.

Ka padarysi, teikia važiuoti. 
Traukiam per kalnus, upes ir 
gajus, lyg tais, poetę Jononio 
aras, , Kas. , minutę vis nauji 
vaizdai, nauji huotikiaj; pasi
rodo, žmogaus žingeĮiduniui nė
ra" “ribos:" ’ juo daugiau matai 
Juo daugiau nori matyti. O 
kiek ant šios musų motinos že
mės yra ko nesi matęs ir ka 
norėtum matyti. Bet gyveni
mas ir kova užibųvi žmogų ver
čia stovėti vijoje -’ir ,kaip tą 
skruzde skruzuelyne tritstis.

f ĮZ-.J ■ «* •»., . A •
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G AUD(į^RIEšUS

Liepos 25 d^'Detrbi.te slapta 
valdžios policija, FBI agentai, 
darė kratas pas apie 120 įtaria
mų žmonių nepiliečių, Vokiečių 
ir Italų kilmės. Vienas tapo 
areštuotas, pas jį ras>i 117 
skirtingų dalykų kurie jau tu
rėjo būti valdžiai 'atiduoti pra
eitų metų Gruodžio 7.

Taipgi vėl pareikalauta visų 
nepiliečių kurie ■ turi drausti- 
nus dalykus — ginklus, pavei
kslų aparatus, žiūronus, radio 
trumpų bangų priėmimo setus 
ir kitus dalykus — kad atiduo-

♦ 7C4 L 44 Į./1 J OOV IIYUILILIV. l

k'ius kad bolševikiškoje negau-Ųų valdžiai tuojau.

Amerika Palaidoja Priešų Jurininkus

mirė Gegužės 11, Rosario, 
Argentinoj. — Jurgionių k., 
Aukštadvario v., Trakų ap. 
Argentinoj išgyveno 13 me
tų.

Julė (Gustai
tė), 57 m., mirė Balandžio 5, 
Cordoba, ^Argentinoj.

mirė po susižeidimo darbe, 
Balandžio 29, Buenos Aires, 
Argentinoj.

diesięms trakams.

I DAYTON, OHIO I
PAŽARAS. šv. Kryžiaus 

Lietuvių' parapijos bazaras pra-

važiavusiu smėliu. To vkiko 
motina dvi-savaitės atgal buvo | 
padavus miesto tarybai prašy- j 
ma kad tą gatve uždarytų di- POCIENĖ Morta (Mikelaitikė).

V. M.l mirė Balandžio 25. Buenos 
Aires, Argentinoj. Liko vy
ras ir trejetas vaikučių.

BAROLSKIS, Miguel, 52 m., 
dirbęs odų išdirbystėje, kur 
užsinuodijo ir po dviejų die
nų sirgimo, mirė, Baland. 4, 
Buenos Aires, Argentinoje.

sideda Liepos 31, baigsis Rug-[ m” P°
pjučio 9. 
priprastoje 
darže.

SKAITO

Bazaras atsibuna 
vietoje, parapijos

D. Rep.
BET NEPILDO

sekmadienj, ’ Liepos 
katalikų bažnyčiose

mi-
Ar-
Va-

CHICAGO, Ill. — Cook apr 
skrities ligoninėje, gimdymų 
skyriuje, dvi motinos pereitą 
savaitę, po kūdikių galėdamos 
greta, pradėjo išsikalbėti. Jos 
abi gimdė ta pačia diena.

Viena pasisakė kad jos pa
vardė yra Pruitt, kita nusiste- 
1 ėjo kad ir jos tokia pati -pa
vardė, Pruitt.

Viena pasakė, jos pavardė 
Mrs. Robert Pruitt; kita sako, 
nejaugi, juk tai mano vyro 
vardas toks.

Toliau ir plačiau jos išsišne
kėjo ir tikrai išrado kad abie
jų jų 'yrąs ir jų kūdikių tėvas 
yra vienas ir tas pats, ir tuoj 
tarp jų juokai -pasibaigė.

Robert Pruitt, 23 m. amž., 
tapo suimtas ir apkaltintas 
dvipatyste.

ir net uhffl argmuentuoja pnš 
įliiaiii*' B™1®.’*
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brikai savo laH®'e-1 P“ .
. pareiskiMs ir nova užf.kriniiną j g 

teisute ir 
grobta ir ■tas kaip patvs Kremliaus vfc

| Ido varia, tom Įvodymo neren 
Į valdovu patikėsimus -ir;

darjiepa^’1®,)SaV!l“1(l'.
f Remiantis visai laisvu ir atvirai 
L jos spaudos sprendimu lietuvos ir k 

likimo, ir žinant kad sulyg Atlanto 
dėsės sąjungininkės ir Suvienytu Vai 
me kare, por Prez. Rooseveltą ir pro 

i tikrina mažoms pavergtoms tautom 
' nepriklausomybės atsteigimą, mes pi 

giau dirbti tam dideliam tikslui nei 
| čių nesusipratusiu ar svetimiems u

IZAIP Amerikos dvasiškija toli ai 
■ bes reikalų — valstybes kurioj 
' miai gali gyvuoti, parodo vieno si

>. Šį 
“Pav 
ėti ti

Klj I

bah

• AMERIKA prieš pereitą 
karą importavo 95 nuoš. rei
kalingų dažų, šiądien jau pa
sidaro 95 nuoš. savų dažų.

BALTIMORE, MD

Skaitykit ir Garsinkitcs

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)

ADV. N. RASTENIS KANDI
DATAS J LEGISLATURĄ 
Liepos 25 d. vietinė spaudA 

paskelbė kandidatų sąrašus j 
Įvairias valdiškas 'vietas.

Tarpe kitų ir Adv. Nadas 
Rastenis kandidatuoja i Mary
land valstijos legislaturą De
mokratų sąrašu, kuri remia 
Marvlando Gubernatorius Her
bert R. O’Conor, Baltimorės 
Mayoras Howard W. Jackson 
— reguliarė ^Demokratų orga
nizacija. Valstijos nominaci
jos įvyks Rugsėjo 8 d. .

Lietuvis.

. ■ z Pilncmis' militariškomis -ceue^icnijomis Valstybinėse kapi
nėse, Hampton, Va., palaidojami 29 jurininkai ig ąazių subma
rine kuris buvo paskandintas Amerikos pakraštyje po to kai 
submarine pastebėjo Amerikos karo laivas. Lavonai tų Vokie
čių jurininkų buvo-išimti, iš submarine ir palaidtnV • • • ’

• u * -gM::. ■ b '

Pereitą
26, visose 
kunigai skaitė Luko Evangeli
ją 19, 41-47. Paskutinieji šios 
evangeljjos žodžiai skamba se
kančiai: Inėjęs į bažnyčią Jis 
pradėjo varyti laukan parduo
dančius joje ir perkančius. Jis 
jiems sakė: Parašyta: Mano 
namai yra maldos namai. Jus 
gi padarėte iš jų galvažudžių 
lindynę.

Iš to matome kad anuose 
laikuose tam tikri gišeftinin- 
kai buvo pavertę maldnamį į 
biznio ir visokių niekadėjysčių 
lindynę. Bet apsidairius ma
tai kad ir dabar musų dienose 
bažnyčiose elgiamasi taip kaip 
anuomet ir daroma bizniai iš j 
visokių “velnio išmislų”, kaip, 
tai bingo, kortavimo, svaigi-' 
nančių gėrimų pardavinėjimo;' 
šokama džiazas ir atliekama ki- ■ 
tokios toli Dievo namams ne-i 
pritinkančios meklerystės.

Ar toks būdas uždarbiavi- 
mui bažnyčios palaikymui nė- i 
ra nusidėjimas Kristaus mok- ;

, siu i ? 
j Gal 
aiškis 
rašyti

koks nors Lietuvis dva- 
malonėtų nuo savęs pa- 
apie tai.

J. A. Urbonas.

VOKIEČIU “darbo tarnyba” 
pradėjus organizuot Gudų jau
nuomenę. ši busianti įtraukta 
i Gudijos atstatymo darbą. 
Vokiečių “darbo tarnyba” im- 
sianti auklėti Gudų jaunuome
nę “ir pasaulėžiūros srityje" 
(apkrės nazizmu).

.TIEŠKAU ap^ivedimui našlės far- 
nierkos, kuri turi neperdidelę far- 
ria ir neturi kam dirbti; arba turi 
koki bizni ir 
nuo 50 iki 60 
blaivas-, vaikų neturiu, 
vo nuosavybes ir pinigų, 
susipažinti su farmerka.

JOS IZDANAS 
208 W. Main St. V.

biskį pinigų, amžiaus 
m. Aš esu našlys, 

turiu dvi sa- 
Norėčiau 

(33)

Westville, Ill.

suvirs pusmečio sirgimo 
re Bal. 5, Buenos Aires, 
gentinoj. — Kaniūkų k., 
rėnos par.

VILIMAITIS Juozas, 82 metų, 
mirė Liepos 17, Cleveland, 
Ohio.

ŠTAI KAS GODIEMS 
ATSITINKA

Atlanta, Georgia, mieste vie
na šeimininkė, bijodama kad 
gali visko pritrukti, prisipirko 
tūkstantį visokių konservuotų 
valgomų dalykų ir dėžutes su- 
dėjo-^Akįppe. Netrukus užfoo 
smarkus lietus, užliejo namų 
skiepus, ir tos šeimininkės dė
žutėms sumirkino užlipytus 
popierius (labelius). Visos dė
žutės liko plikos ir dabar ji ne
gali žinoti kas kurioje dėžutė
je yra iki neatidaro jos. To
kiu budu negali pasirinkti ką' 
kada nori, bet turi valgyt kas 
pasitaiko dėžutę atidarius.

June 13 
through 

Labor Day
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_ Finest Beach in the World 
AH Sports and Amusements 
Dance nightly In Grand Ballroom 
io famous radio bands such as 
SKINNAY ENNES, TONY PASTOR, 
VAUGHN MONROE, LES BROWN, 
ALVINO REY and KING SISTERS.

Rail or bus to Sandusky. Steamers trom Cleveland and 
Detroit. Or take U. S. Route 6, Ohio 2. Ask your local 

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

Nikodemas A. Wiikelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJAS
® ©

E 6522 Superior Ave. \ HEnderson 9292

r i r i r n

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

VISOKIA APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729

r neapima visą dvasiskiją ir visas te 
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£ šalies reikalams ir žiūrėti tik savo 
į. ' Tas Amerikietis rašo: “Mes pi 
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DVI ŽMONOS G1M 
D£ TOJE PAČIOJE 

LIGONINĖJE

1. 4, 
aje.
, po 
mi- 
Ar- 
Va-

s A. Wilkelis
dotuviu Direktorius
ČAMUOTOJAS

Russia
iš-

PRANSKUNIENĖ Katrina, „ 
tėvais Praškcvičiutė, ridu, 
amžė, mirė Liepos 20, (į, 
veland, Ohio. — Kalvių jį. 
stelio, Trakų ap. Amelia 
išgyveno 28 metus.

YUšKEVIčlENĖ Ona (Hugt 
es)t po tėvais Revelta, jjįį 
Liepos 28, Cleveland, (R 
Garliavos par., Suvalkiją 
Amerikoj išgyveno 39 u.

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

mi- 
Md. 

irmu 
ra., 

i, O. 
Mirė

ne tų, 
iston,

•SUV. VALSTIJOSE randasi pusė visame pasauly
je žinomos esamos anglies rezervo.

HEnderson 9292 :

Lie- 
a.

20 
•klyn,

AMERIKOS LIETUVIAI 
ivius šiame skyriuje talpinama dyįjjĮ

7 m., 
sąrio, 
ii k., 

ap.
me-

t

Pabaltijį Sovietai okupavę stra
teginiais sumetimais. Pabal
tijo įjungimas į Sovietų Sąjun
gą buvo nelegalūs, nes padary
tas prieš gyventojų norą. Pa
grindinis gi demokratijos prin
cipas yra: “Valdžia savo galią 
semia iš valdomųjų sutikimo”.

žurnalas Soviet Rusija To
day, Stalinui atliko tokį pat
meškišką patarnavimą kaip 
katalikų žurnalas Cpmmpnweal, 
anuosyk pareiškęs, esą, reikią 
sutikti su Sovietijos “strategi
niais” reikalais ir atiduot Mas
kvai Pabaltijo žmones.

Puikių demokratų mes 
rime Amerikoje!

ŽMONIJOS ISTORIJA
610 pusi, didumo knyga — kaina $2.00
Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai.

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapių 
didumo Žmonijos Istoriją.

Reikalaukit ^Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohl#

irė
a.
re
a.
, 78 
nton, 
tfiky-

APDRAUDA 
eikti visiems pilnas musu pa- 
itiškus patarimus reikale viso- .
e) visai dykai. Todėl pirma į venime, nes tai labai didelis nuošimtis vyrų ir moterų 
sius (fare-monus).
•vi Lietuviška Real Estate 
los Agentūra.

DANIJOS susisiekimo mini- 
steris Larsen aplankė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Jis vedęs 
derybas del ekonominio ben
dradarbiavimo su tomis šali
mis. Jis davė kelias paskai
tas nurodydamas ką Danija ga
lėtų parduoti Pabaltijui ir ką 
norėtų iš tų šalių pirkti. Da
nų ministeris aplankė Kauną 
ir Šiaulius. Ką gi Lietuva da
bar gali pirkti ar parduoti Da
nijai ar kam kitam jei viską 
tvarko — “perka ir parduoda” 
— Vokietija.

L JAKUBS
snuota Laidotuvių Direktorė) 

LIGONIAMS PERVEŽTI.
eidžiama naudotis nemokamai

FUNERAL HOME
ENdicott 1763

ŠTAI KAS GODIEMS
ATSITINKA

Atlanta, Georgia, mieste vi | 
na šeimininkė, 'bijodama H|L 

 

gali visko pritrukti, pruipiiiĮ. vidurio praleidom tik dvi ar tris rytines pamaldas. At- 
tukstantį visokių “ko 
valgomų dalykų ir dėžutes s

levels n d HEnderson 6729 J

Finest Beach in the World 
All Sports and Amusemenb 
Dance nightly In Grand Ballroom 
io famous radio bands such ar 
SKINNAY ENNIS, TONY PASTOR, 
VAUGHN MONROE, LES BROWS, 
AL VINO REY and KING SISTER!

r bus Io Sandusky. Steamers from Cleveland d 
it. Or take U. S. Route 6, Ohio 2. Ask your local 
ravel Bureau or Auto Club for folder, or writs 
AR POINT-ON-LAKE ERIE, Sandusky, Ohio

CHICAGO, Ill. - Cook 4 į 
skrities ligoninėje, gimdys K 
skyriuje, dvi motinos penį 
savaitę, po kūdikių gulėdama 
greta, pradėjo išsikalbėti. Ji 
abi gimdė ta pačia diena.

Viena pasisakė kad jos > 
varde yra Pruitt, kita nw 
bėjo kad ir jos tokia pati pt 
varde, Pruitt.

Viena pasakė, jos pavai 
Mrs. Robert Pruitt; kita sfa 
nejaugi, juk tai mano vjj 
vardas toks.

Toliau ir plačiau jos išsiat 
kėjo ir tikrai išrado kad afe 
jų JŲ vyras ir jų kūdikių to 
yra vienas ir tas pats, ir te 
tarp jų juokai pasibaigė.

Robert Pruitt, 23 m. ė 
tapo suimtas ir apkaltinta 
dvipatyste.

Dienos Klausimais
---  ——----------------------------------------- --- ------------------------------------- l 

AMERIKOS ir Anglijos spauda gana plačiai įsigilino 
** Į Kremlio valdovų šį pavasarį užsibrėžimą išreika
lauti karo sąjungininkių valstybių pripažinimą Sovie
tams Lietuvos ir kitų Rusijos kaimynių šalių. Išskyrus 
mažas išimtis, joks rimtas, demokratiją skelbiantis laik
raštis nei rašytojas nesutinka su Maskvos reikalavimais 
ir net plačiai argumentuoja prieš bolševikų tokius klas
tingus užsimojimus. Bendras palinkimas tos spaudos, 
kaip Amerikoje taip ir Anglijoje, yra užtarti mažas Pa
baltijo šalis, kaip užtariama kitos mažos, svetimų oku
puotos valstybės.

Musų komunistų spauda Amerikoje nori užginčyti 
buk Molotovas nereikalavęs Anglijos ir Suv. Valstijų 
pažadėti ir atiduoti Pabaltijo šalis Sovietams, bet tąs 
patvirtinama Amerikos ir Anglijos spaudos.

Toliau, tą savo išvedžiojimą sumuša ir patys musų 
bolševikai savo laikraščiuose, talpindami neva Paleckio 
pareiškimus ir neva užtikrinimą jog Tarybų Lietuva vėl 
bus išlaisvinta ir palikta Sovietų Sąjungoje, tai yra už
grobta ir pavergta. Tą pareiškimą leidžia ne kas ki
tas kaip patys Kremliaus valdovai panaudodami Palec
kio vardą. Geresnio įrodymo nereikia apie Maskvos 
valdovų pasikėsinimus — ir tai tokioje valandoje kada 
dar jie patys nežino savo likimo!

Remiantis visai laisvu ir atviru Amerikos ir Angli
jos spaudos sprendimu Lietuvos ir kitų Pabaltijo šalių 
likimo, ir žinant kad sulyg Atlanto Čarterio pačios di- 
dėsės sąjungininkės ir Suvienytų Valstybių vadovės šia
me kare, per Prez. Rooseveltą ir premjerą Churchill pa
tikrina mažoms pavergtoms tautoms apsisprendimą ir 
nepriklausomybės atsteigimą, mes privalome patys dau
giau dirbti tam dideliam tikslui nepaisydami musų pa
čių nesusipratusių ar svetimiems interesams dirbančių 
gaivalų kliudymo.

TZAIP Amerikos dvasiškija toli atsiskyrus nuo valsty- 
bės reikalų — valstybės kurioje taip saugiai ir ra

miai gali gyvuoti, parodo vieno skaitytojo laiškas, til- 
pęs Angliškoje spaudoje. Tas kas jo ^pasakyta, aišku, 
neapima visą dvasiškija ir visas bažnyčias, tačiau paro
do kaip bažnyčios ir jų vadai gali būti visai “užsimerkę” 
šalies reikalams ir žiūrėti tik savo biznio.

’ Tas Amerikietis rašo: “Mes pradėjom lankyti savo 
bažnyčią nuolatos nuo Rugsėjo mėnesio ir iki Gegužės

ėjo Kalėdos tuoj po Pearl Harbor užpuolimo, taigi taip 
staiga dar nebuvo galima patėmyti patriotizmo truku- 

. mo.... Bet per visą tą laiką nuo Rugsėjo iki Gegužės
smarkus lietus, užliejo md?’ nebuvo pareikšta nei vienas patriotiškas žodis, nesugie- 
sklepus, ir tos šeimininkės dė- jį- dota jokis himnas pašvęstas šaliai ir vėliavai ir nei vie- 
žutėms 
popierius (labelius). Visos»[.' .taikė į bažnyčą užeiti.... Motinos dieną pamaldos bu- 
žutės liko plikos ir dabar ji 
gali žinoti kas kurioje dėiuiit 
je yra iki neatidaro jos.
kiu budu negali pasirinkti b 
kada nori, bet turi valgyt ks 
pasitaiko dėžutę atidarius.

Tavorščiai, Dalykas 
dar Nebaigtas!

žurnalas The Soviet 
Today (Liepos nr.) jau
sprendė” busimos Lietuvos 
klausimą. Sako: “Pabaltijo val
stybių likimą jau jų pačių 
žmonės išsprendė (?!) ir Vy-' 
riausias Sovietų Kongresas jas 
legaliai (?) įjungė į Sovietų 
Sąjungą. Kaip tik jų žemė 
bus nuo užpuolikų išvalyta, jų 
likimas bus Sovietų Sąjungos, 
kurios dalimi jos yra, vidaus 
reikalas”.

Pagal tą gražbylj žurnalo re
daktorių Pabaltijo žmonės sa
vo likimą išsprendė “plebisci
tu”. Justino Paleckio pareiš
kimas, raudona Tarybinės Lie
tuvos vėliava vėl busianti se
name Vilniuje iškelta, esąs ga
nėtinas atsakas tiems redakci
niams straipsniams Amerikos 
spaudoje kur sakyta, Moloto
vas “išmainęs” Pabaltijo vals
tybes savo derybose su Angli
ja ir Amerika.

Sovietinio žurnalo redakto
riai,'aišku, rašo įtikti Stalinui, 
ne Lietuviams, Latviams ir Es
tams (ar Amerikos principams 
ir karo tikslams). ' Tiems re
daktoriams Lietuvos likimas, 
gali būti, jau “išsprendė”, bet 
Lietuviai čia tik karčiai nusi
juoks. Jokio tikro ir teisingo 
plebiscito Lietuvoj nebuvo, nes 
žmonių valios pareiškimą su
kaustė pusė milijono atgrustų 
neprašytų Sovietijos kareivių.

Savo Apgina
Vienoje eisenoje New Yorke, 

del Sovietijos pareigūnų prote
sto, miesto valdininkai neleido 
nešti Lietuvos vėliavos Susi
vienijusių Tautų skyriuje.

Kun. Laurynaitis tam tikru 
straipsniu katalikų savaitraš
tyje Tablet sąmojingai užpro
testavo ir nurodė, laisvoje A- 
merikoje tokių dalykų nepri
valėtų atsitikti. Amerika jau 
pereitu karu kovėsi pasaulyje 
užtikrinti demokratiją, šis (ka- 
ras tą tikslą dar labiau pabrė
žė, nes skelbia laisvę visoms 
tautoms, net kolonijoms. Ir 
Lietuvai jis laisvę neša.

SKAITYMAI

sumirkino užlipytssjf nas gražus žodelis nepareikšta kareiviams kurie pasi- 

y o pašvęsta šeimai, kas, suprantama, negalima kriti
kuoti. Tačiau, nei žodžio nepareikšta apie tas narsias 
motinas ir šeimas, kurių sūnus kariauja.... Kada bu
vo dedama visos pastangos išjudinti šalį ruošiant Tm 
an American’ dienos programus, mums bažnyčioje bu
vo pranešta būti tą dieną namie ir palaukti aukų rinkė
jų kurie ateis kolektuoti bažnyčiai. Tos dienos pamal
dose nebuvo paminėta nei žodis apie patriotizmą bei iš
tikimybę šaliai, arba piliečių šventą pareigą pąminėti 
tą dieną. Nuo to mes liovėmės į bažnyčią ėję.”

pERKIME nemirtinumo elikzirą iš gy- 
venimo taurės. Mes esame teisybės 

garbintojai prie grožio aukuro.
Grožis — grožis. Kaip galėčiau apra 

šyti grožio idealus? Ar galėčiau sakyti: 
Grožis yra Viešpaties rūbų spurgana!

Grožis yra jautrus begalinio vaizdas! 
Grožis yra prastumas ir ramus, poilsis! 
Grožis yrą nestiprus, nykstąs rožių kvap- 
snys! Grožis yra visur esančios dievybės 
kūrimo paveikslas! Grožis yra nemarin- 
gas gamtos orakulas! Grožis yra gamtos 
priežastis ir pasekmė! Grožis yra tvar
kos ir vienumo branduolys! Grožis yra 
Dievo rankraštis žvaigždėse ir musų že
mės pievų žiedų lapeliuose! Grožis yra 
realybės saulės spindulys, kurs nušviečia 
proto akis! Grožis yra neregimasis ap
rėdytas regimame! ,

Šie žodžiai ir daugis kitų gali aprašy
ti grožį; bet žmonės nepažins grožio, kol 
jie nejaus jo savo širdyje.

Grožis puošia žmonių sielas ir dabi
na jų protų rumus.

Tavo meilės žodžiai yra skaistus žem
čiūgai, kuriuos laikau aš savo atminties 
dėžėje.

Tikra poezija yra minties kristaliza
cija.

Gyventi meilėje — tai gyventi amži
noj jaunystėje.

Logika reikalauja tik vieno dalyko: 
Sąžinės. Bet gyvenimas reikalauja tūks
tančio. Kūnas nori sveikatos; vaizduotė 
šaukia grožio; širdis prašo meilės. Pasi
didžiavimas prašo dėmesio; siela ilgisi ra
mybės; sąšinė — šventumo. Visa musų 
esybė trokšta palaimos ir tobulumo.

Supratimas yra proto prieangis. Nu
siimk kepurę ir eik į sielos šventovę. Ten 
pažvelk į jos galybę, grožį ir meilę. Jei
gu mes įsigytume vien tik supratimą, 
kaip maža mes žinotume ar protautume ar 
jaustume!

Tingumas yra rudis prilipus prie skai
sčių metalų.

Kilnios ir aukštos mintys gema iš šir
dies. V. J. B.

ventojų maistą. Dabar Olan pasiryžo ka
tes naikinti, bet jau buvo pervėlu. Jos li
ko taip pavojingos kad Olan ir jo vyrai 
turėjo apleisti salą ir gryžo j Tahiti. į Nuo 
1881 metų ta salo ir liko kačių karalystė.

Kaukaze degantis aliejus buvo žino
mas prieš tūkstančius metų, ir Amžinos 
Ugnies garbintojai rinkosi ten ją pagar
binti 3,000 metų atgal.

Apie. 70 metų atgal Rusai pradėjo su
kontroliuoti palaidą aliejų ir paversti jį 
naudingiems reikalams.

To aliejaus arba žibalo 1941 metais 
Rusai gavo apie 249,000,000 bačkų. .Taigi 
Rusija stovi antroje vietoje greta Ameri
kos aliejaus gausumu. Apie 85 nuoš. to 
aliejaus paeina iš Kaukazo..

Seniau, caristinėje Rusijoje, Kaukazo 
aliejus buvo beveik vienatinis ką Rusija 
gaudavo, bet dabar bolševikai atsargumo 
delei atidarė naujus aliejų šaltinius toliau 
į rytus. Kaukazo aliejus yra geros rūšies 
gasolinas ir geras tepalui.

Aliejaus gausumas davė galimybes ir 
reikalą nutiesti dideles plienines dūdas 
aliejaus leidimui nuo Kaspijos jurų į Juo
dąsias juras, iš kur laivais aliejus buvo 
pervežamas į Odesą ir į Europą. Taipgi 
kitos aliejaus leidimo dūdos nuvestos iki 
Rostovo, iš kur iš vežiojama laivais upė
mis, ir traukiniais po visą Rusiją.

Baku, senas Kaukazo miestas prie 
Kaspijos juros, del aliejaus ir su juo jun
giančių industrijų išaugo iki 800,000 gy
ventojų; jis yra penktas didžiausias Rusi
jos miestas.

ietų, 
and,

ČYTTO Tolišius, Prūsų Lietuvis, New York Times už- 
J sienių korespondentas, paskiausia radosi Japonijos 

sostinėje Tokyo. Jis 1940 metais buvo ištremtas iš Vo
kietijos, kaipo nepalankus Vokiečiams. Gryžęs Ameri
kon Tolišius davė eilę paskaitų įvairiuose miestuose a- 
pie savo patyrimus ir patiekė savo pažiūras į bendrą 
padėtį.

Tolišius nepatiko ir Japonams, kaip pastaromis die
nomis paaiškėjo. Japonai jį apkaltinimo špiegavimu ir 
sulaužymu valstybes apsaugos akto. Suėmę jį žiauriai 
kankino. Jis buvo priverstas sėdėti, Japonišku stilium, 
sukryžiavus kojas, iki jo kojose atsidarė žaizdos. Jis' 
buvo daužomas per veidą pakartotinai, ir vieną kartą 
buvo dalinai prismaugtas. Policija jam grasino sušau
dymu.

Otto Tolišius (Tolischus) savo laikraštinę karjerą 
pradėjo Clevelande, prieš 2Q metų, kur buvo apsigyve
nęs kai atvyko Amerikon iš Klaipėdos krašto.

y^PGAILETINAS ir ^žalingas šiai šaliai apsireiškimas 
yy yra tai didelis nuošimtis vyrų kurie fiziškai ir pro
tiškai netinkami, štai Amerikos Osteopatų draugijos 
pirmininkas, pasiremdamas žiniomis iš kariuomenės 

* rinkimo daktarų statistikų, sako, pusė Amerikos žmo
nių yra netinkami įtemptiems ir atsakomingiems dar
bams kokiuos karas mums uždeda. Jis sako, apie 45 
nuošimčiai iš 2,000,000 vyrų egzaminuotų kariuomenės 
tarnybai prieš Pearl Harbor užpuolimą buvo atmesti del 

I jų kūniškų arba protiškų trukumų.
Tokios žinios yra skandalingos, parodo kaip be dė

mesio, be apsirūpinimo auga Amerikos jaunimas. Ka
da šaliai reikalinga pačių jauniausių sveikų jiegų, jas 

f renkant patikrinimai pasirodo pusė jų yra beverčiai.
Tas pats yra ir moterų kaip ir vyrų tarpe. Todėl 

Osteopatų draugija ragina valdžią imtis priemonių ati- 
taisyti tuos vyrus ir moteris kurie lieka civiliniame gy-

I darbo jiegų eina niekais.

STOKIM UŽ LIETUVĄ L
Nors tu, Tėvyne, priešo suminta, L .
Kol kas kentėsi, skursi, vaitosi, ,' ' . 
Bet mes neliaujam turėję viltį, , 
Ant laisvų kojų vėl atsistosi.
Garsi buvai tu per amžių eilę, . . 
Priešus nuožmingus mušei sėkmingai, 
Tikėk, sugryš tau vėl džiaugsmo dienos, 
Vėl tu gyvensi, sočiai, laimingai.
Sukniubs galiūnai, nuožmus, kerštingi, 
Kilsi, Tėvyne musų, išnaujo;
Užšvis vėl saulė padangėj tavo. 
Nudžius latakai Lietuvių kraujo.
Pakrančių tavo upių šlaituose
Vėl skambės dainos paukščių-paukštelių, 
Lankose žydės gėlės daugspalvės, 
Laukuose skambės dainos mergelių.
Mylėk, Lietuvi, gimtinę savo, 
Kai priešai engia, stok jai padėti, . 
Kovok už teisę kas yra ta?vo — 
Ko vert’s pasaulyj esi turėti!
Stokim į darbą Lietuvos Laisvės— 
Petis į petį, Dzūkai, žemaičiai;
Darbas nelaukia tų kurie snaudžia — 
Ginkim Tėvynę, Kapsai, Aukštaičiai!

r

LUKĖJIMAS
(Prano Vaičaičio eilės) 

Kur tavo liuosybė, šventoji tėvyne? 
Kaip paukščiai pašauti, netekę sparnų 
Kur tiktai nukrinta ten turi nakvynę 
Ir tenka į nasrus medėjų šunų. 
Tavo taip vaikeliai, su širdžia suspausta, 
Išlaksto po tolimus svieto kraštus, 
Ir prašo, paklydę, kad juos ten priglaustų, 
Bet tenka į rūpesčio, vargo nasrus; 
Nuo minių viengenčių toli atsiskyrę, 
Jie dvasiškos paramos laukia nuo mus. 
Oi, Dieve, kurs rūpesčių daugeli datyrei 
Gyvendams tarp Žydų per ilgus metus, 
Kurs vargšo gyvenimą labai pagyrei, 
Pastiprink jų viltį, nutildyk skausmus.

Pietų Pacifike, šalia Tahiti salos, ran
dasi viena maža sala, kurios jokis žmogus 
nei valstybė nenori savintis. Sala labai 
graži, su palmomis ir balto smėlio pavan
deniu, bet ten jokis žmogus negyvena. Ten 
privisę perdaug kačių.

Sakoma, tos katės yra įkyriausios ir 
atkakliausios kokios tik pasaulyje galima 
rasti. Jos virto laukinėmis, tokios Smar
kios kad lengvai sumuša bent šunį; jos 
neriasi į vandenį žuvauti, ir gali plaukti 
kaip antys; jeigu apspis kokį žmogų tai 
tas turi skubiai nuo jų nešdintis.

Tą salą katėmis užveisė sulas Andre 
Olan, 64 metai atgal.

Toje saloje seniau gyveno žmonės ir 
buvo pasitenkinę. Pasitaikė kad 1862 me
tais prie salos audroje buvo sumušti du 
prekiniai laivai. Jų jūreiviai, ir kartu tų 
laivų žiurkės suplaukė į salą. Pora savai
čių vėliau atplaukęs kitas laivas paėmė ir 
išvežė sudužusių laivų žmones į Tahiti. 
Tačiau žiurkės toje saloje pasiliko. Jos 
smarkiai viso, daugėjo, ėdė ir suėdė viską 
ką tik žmonės turėjo valgyti. Žiurkės 
vis daugėjo, pradėjo net užpulti žmonių 
pašiuręs ir apėsti vaikus. Salos gyvento
jai neatlaikydami karo prieš žiurkes salą 
apleido. Tada tą salą pasisavino jaunas 
Prancūzas, Andre Olan, pasiryždamas pa
sidaryti ją savo “imperija”. Ton salon 
nusigabeno pilną laivą, apie 500 kačių, tik
slu išnaikinti žiurkes. Kates palaikė iki 
jos gerai išbadėjo, tada išleido ant salos 
užatakuoti žiurkes. Katės savo darbą ge
rai atliko. Olan iškeliavo atgal atsivežti 
darbininkų savo planuotam darbui ir ga
mybai toje saloje. Laikinai viskas ėjo ge
rai. Bet vėliau ir katės pradėjo puldinėti, 
ėsti ką tik žmonės turėjo maistui, žuvį ir 
mėsą. Olan būdamas dėkingas katėms už 
atlikimą gero darbo su žiurkėmis, vietoje 
kates naikinti, paskyrė žmones kurie žu
vavo ir žuvimi maitino kates. Čia jis pa
darė klaidą. Katės viso, dauginosi, neuž
ilgo pradėjo pritrukti joms ir tos pagau
namos žuvies ir jos vėl ėmė puldinėti gy-

• RUSAI—atrado Ataską, Aiwikog 
kontinente, tarp 1728-42 metų, kuomet Či- 
rikov* ir Bering persiirė iš Sibiro į Alas- 
kos salas. Toliau Rusijos valdžia leido 
savo komisiją, kuri nustačius tam tikras 
ribas, pasisavino tą dalį Šiaurės Ameri
kos kontinento. Jis betgi pasirodė bever
tis ir nereikalingas, ir pereito šimtmečio 
pabaigoje Rusų caras pardavė Alaska už 
kelis milijonus dolarių Suv. Valstijoms. 
Netrukus, Alaskoje Amerikonai atrado 
auksą, iš ko gavo naudos šimtais milijo
nų dolarių. Rusija pasijuto labai apsiga- 
vus. Bet Rusai nemoka išnaudoti savo 
gamtiškų turtų, kurių turi Sibire, skersai 
Beringo pertaką nuo Alaskos. Paėmę Si
biro dykumas Amerikonai ir ten be abejo 
rastu aukso ir kitu turtu. »• 4.

•KURMIUS Amerikoje žudoma kur 
tik juos užtinkama. Prancūzijoj kurmiai 
pripažinti svarbiais daržų vabalų naikin
tojais, ir bent kas sugautas nužudant kur-

•DIFTERIJA Amerikoj pusėtinai nu- 
kovota. 1940 metais nuo tos ligos mirė 
1457 asmenys, arba po 1.1 nuo 100,000 gy
ventojų. Keturiasdešimts metų atgal, mi- 
mį turi mokėti pabaudą.
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DRAUGIŠKUMAS

AR APSIMOKA MUMS BEN
DRAUTI SU LENKAIS?

Lietuvos rei-

27, Liepos 3, 
“Musų Kata- 
Bendravimas

Tėvynė ir Jos Pavojai
Pajungus Pabaltijį, Rusija Nebūtų Saugesne 
Vokietijos Pasienyje. Savo Kalba Stalinas 
Nustatė prieš Maskvą Lietuvius, Latvius ir 
Estus. Stalino Karo Tikslas Nesutampa su 
Anglų Tikslu.

suderinamas su Atlanto Dekla
racija, Maskvas dar sykį pa
tvirtinta minėtoje sandoroje, 
nes:

Laivų Statytojai
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Kartas nuo karto tenka pa
stebėti ką kas tai*pe musų kal
ba ir rašo apie 
kalus.

štai Dirvos nr. 
tilpo aprašymas 
likų ir Socialistų
su Lenkais”, su nuorašu iš Len
kiško laikraščio apie tuos už- 
megstus Lietuvių-Lenkų drau
giškumo ryšius.

žinant man gerai Lenkus, 
ne tik iš paviršiaus bet ir iš 
budo, papročių, negaliu iškęs
ti nutylėjęs apie tokį nekuriu 
Lietuvių bičiuliavimąsi su Len-

- kais.
Visų^ pirma, jei toks bičiu- 

liavimasis butų draugiško po
būdžio tai gal išviso neverta 
butų ir domės į tai kreipti; bet 
kadangi tai yra politinis bičiu- 
liavimasis tai manau reikalin
ga plačiau informuoti per laik- 
kraštį apie šių dienų Lietuvių 
veiklą Amerikoje Lietuvos rei-

- kalais.
Kiekvienam Lietuviui kurs 

seka musų veikimą Amerikoje 
yra gerai žinoma apie tam tik
ras organizacijas musų tarpe 
kurios vienokiu ar kitokiu bu- 
dti nori pagelbėti Lietuvai at
gauti prarastą nepriklausomy
bę.

Atgauti nepriklausomybę — 
tb Lenkai mums nepadės. Toks 
bičiuliavimasis su Lenkais dar 
didesnę Lietuvai 
kaklo užnertų, 
žinoma, Lietuvių 
ja jie nori tuo ] 
Lietuvius.

Mes turim iš 
skaudžias pamokas nuo Lenkų, 
kurios virto kuo ne tragedija 
Lietuvai: tai Liublino, Unija 
ir Suvalkų sutartis.

Kaip šiądien pasaulis nepa-

i virvę ant 
Lenkai nori, 
pagalbos, de- 
pačiu praryt?

praeities dvi

^MA 
am 
ukn 
imu 
atė.
Ko c 
fnci

ti jokiam “’broliškumui” iš 
Lenkų’ puses! Lenkai iki tol 
gal laikytųsi sutarties iki jiems 
Lietuviai butų reikalingi, ir 
pirmai progai pasitaikius jie 
Lietuvą prarytų!

Musų ir Lenkų šiądien tiks
las yra tas pats, kova už ne
priklausomybę. Dėja, musų 
kova yra skirtingesnė negu 
Lenkų, tat mes negalime jokiu 
budu nuo tos pat platformos 
su Lenkais kovot už nepriklau
somybės ! Kas Lenkams bus pri
imtina, Lietuviams ne, ir at
virkščiai.

Mes susidėję su Lenkais au
tomatiškai prarandame savo 

Lietuvišką 
politinį ir 
bei laisvę, 
insikorpo-

Anglų spauda rimtai ir gy
vai nagrinėjo Maskvos ingeidį, 
saugumo sumetimais apsime
tus, pasijungti Pabaltijį ir ki
tas savo kaimynų žemes. Vi
suomenės susidomėjimas tuo 
klausimu padidėjo ypačiai prieš 
pat Anglų-Rusų derybas Lon
done. Naudinga bus žinoti 
mums kaip “The Nineteenth 
Century and After” išvilko ai
kštėn tikrąją šių Maskvos ape
titų priežastį. Pasiskaitykim 
ką rašo tas laikraštis:

2. Koks Anglų Taikos 
Tikslas ir Priemonės.
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“Suomija stojo karan su Ru
sija Vokietijos pusėje, tikėda
masi atgauti savo prarastąsias 
žemes... Kitos trys Pabaltijo 
šalys praėjusią vasarą buvo 
nudrembtos beveik tokiu pat 
greitumu kaip butų buvusios 
nudrembtos jeigu nebūtų bu
vusios Rusų pajungtos...”

Vadinas, turėti Pabaltijį 
sijai savo ribose nereiškia 
ti saugesnei.

Toliau:
- “Estai, Latviai ir Lietuviai, 

kad ir labai priešingi Vokie
čiams, negali nieko gero lauk
ti iš Rusijos laimėjimo, nes 
jiems aišku iš Stalino kalbos, 
Vasario 23 d. pasakytos rau
donajai armijai, jog Rusija 
siekia vėl pasijungti Pabaltijo 
žemes, kurias buvo pasijungus 
prieš būdama Vokietijos užpul
ta. Tiesa, būdama laimėtoja, 
Rusija negalėtų kęsti Vokiečių 
okupacijos šiose žemėse. Tik 
Stalino kalboje nėra nei vieno 
žodžio apie tai kad tos žemės, 
laimėjus karą, butų grąžintos 
jų teisėtiems šeimininkams. .. 
Visos trys Pabaltijo valstybes 
niekuomet nėra kariavusios su

d e 
jure, niekuomet nebuvo ginčija
ma'nei Londone nei Washing
tone. Tat kodėl Rusija ryžta
si jas vėl pajungti?”

Kodėl? Todėl kad Pabalti- 
jys jai rupi ne del saugumo, o 
del gobšumo. Rusijos saugu
mui butų sveikiausia palikti 
nepriklausomas Pabaltijo vals
tybes neliestas, jas 
turėti savo talkoje, 
litika butų buvus 
Bet Rusų liaudies
džiais tariant, bolševikų 
zagrebušči i glaza zavidušči”: 
grabščios rankos, akys pavy
džios. Panašiai, reikia many
ti, spėja, nors ir nepasako, ir 
musų minimas laikraštis:

“Atsakymas: saugumas prieš 
kitą, galimą, Vokiečių puolimą. 
Bet jei Vokietija bus įveikta 
tai argi ji nebus suvaržyta kad 
nebeįstengtų vėl kariauti? Rei
ktų manyti jog taip, Stalinas 
tačiau, matyti, nėra įtikintas1. 
Jis, rodos, maža teturi pasiti
kėjimo sąjungininkų ryžtu, bent 
Didžiosios Britanijos ryžtu ne 
sumušti Vokiečius, o tik pada
ryti juos nebepajiegius kada 
nors yėl kariauti. .. Taika ne
privalo būti kerštinga ar nežmo
niška, bet ji turi padaryti Vo
kiečius visam laikui nebegalin
čius kariauti, šiokią ar tokią 
valdžios forma jie bus pasirin
kę”.

Ru- 
tap-

paremti ir 
Tokia po- 

išmintinga. 
dainų žo- 

ruki

yra jau padėti pa-

pa-

nu- 
de- 
ne-

autoritetą; savo 
vardą, Lietuvišką 
ekonominį prestyžą 
tada automatiškai
ruojame į Lenkų glėbį, į pa
čius Lenkus, ir ar norėsime ar 
ne Lenkai vadovybę turės sa
vo rankose, mes turėsime šok
ti pagal jų griežiamą muziką 
ir tada Lietuvos vardas išnyks 
politinėj kovoj.

Didelė dauguma Lietuvių to
kiam santikiavimui 
kais yra 
nesutinka 
principu!

Šiądien
grindai Pabaltijo Sąjungai, tat 
mus daug geriau priimti Lat
vius, Estus, ir šioms trims ša
lims kartu žygiuoti, nesVmusų 
lygumas ir reikalai tokie 
tys.

Nieko stebėtino jei toks 
senęs Grigaitis su .Lenkais 
dasi, jis juk beveik nieko
atstovauja; tas pats ir apie ki
tus kurie su Lenkais šliejasi; 
jie trokšta garbės ir naudos 
sau, jiems Lietuvos reikalai 
yra svetimi.

Tik man stebėtina iš V. M. 
Čekanausko (iš Hartford, Ct.), 
kurs per Amerikos Lietuvio 
skiltis Lenkams atiduoda Ka
raliaučių ! čia tai 
Mums Lietuviams 
visos Lietuviams 
čios teritorijos!

šiądien Amerikoj' tutim Lie
tuvos Prezidentą, gabų, politi
ką; jis be abejo daug dirba sa-

be logikos, 
reikalingos 
priklausan-

“Didžioji Britanija neįgali ir 
nenori viešpatauti Europai... 
Viešpatavimą ar izoliaciją pasi
rinkus, jai tėra vienas galimu
mas — pajiegų pusiausvyra. To
kia pusiausvyra reikalauja ma
žų jii tautų buvimo. Ji, visų pir
ma, reikalauja kad butų ‘Vidu
rinė Europa’, kaip politinė rea
lybė. ‘Vidurinė Europa’ yra 
plati nenutrūkstama juosta nuo 
Baltiko iki Aigajaus. Kraštai 
kurie sudaro tą juostą, privalo 
būti karo išdavoje nepriklauso
mi... Pabaltijo valstybės, iš
skyrus Suomiją, priklauso prie 
tos juostos”.

Tokios taikos siekdama, Ang
lija turi saugoti savo autorite
tą:

“Didžiosios Britainijos paskir
tis yra išvaduoti tuos kraštus. .. 
Ji laikoma Europoje parama tei
sės, privalomos visų tautų ne
priklausomybei. Jei Anglija ry
žtųsi pripažinti Rusų užkariavi
mą šių trijų nepriklausomų val
stybių, buvusių drauginguose 
santikiuose >u Rusija ir pasira
šiusių su ja nepuolimo sutartis, 
ji, vienu ypu, prarastų daug sa
vo prestižo, kuriuo dabar nau
dojasi, — prestižo turinčio le
miamos reikšmės karo laimė
jime.”

Kas kita butų jei šitaip atsi
tiktu :

“Jei Rusams pavyktų nuva
ryti Vokiečius atgal, jie užims 
Pabaltijo kraštus. . . Bet pri- 
jažinti išanksto fait accompli, 
įvykusį faktą, be jokio reikalo 
jaaukoti principą ir dykai pra
rasti savo prestižą butų 
džiausią politikos klaida.
ą rtegalitharnieRS<į.gąuti ir ga- 
ima daug nustoti.”

Iš tų autoriaus žodžių aišku 
jog Rusai gryžę Pabaltijin, iš 
jo nebesitrauktų ir jog Anglai 
vargiai ką galėtų veikti prieš 
;okį įvykusį faktą.

di- 
Už

“Didžiosios Britanijos ir Im
perijos ateičiai yra gyvybės 
dalykas kad karo laimėjimas 
butų ne vien Rusų laimėji
mas... Pagrindinė Britų tai
kos sąlyga yra galios pajiegų 
pusiausvyros išlaikymas: tai 
yra Įmanoma tik išvaduotoje 
Europoje, kur tiek mažosios, 
tiek didžiosios valstybės butų 
nepriklausomos.”

4. Įterpti Lietuvius, Lat
vius ir Estus Į Sovie
tų Rusijos Sąjungą 
Reikštų Padaryti Ga
lą Toms .Tautoms

Galiausia mums įdomu pasi
skaityti ką rašė 
nightly”, London,
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(“The Fort-
April, 1942)

I H. F. Anderson, Did. Britani
jos pilietis, gerai 
baltijį ir Rusiją.

“Pabaltijo tautos grūmėsi, 
kariavo su Vokiečiais ir su 
Rusais. Jos išvijo komuniz
mą; gyvenusios daugelį metų 
carų valdžioje, jos pažino ko
munizmą tokį koks jis yra: 
Rusų tautinis sąjūdis. . .

“Jei po karo pertvarkant Eu
ropą, Lietuviai, Latviai ir Es
tai butų įjungti į Sovietų Ru
siją tai jiems ateitų tikrai pas
kutinioji — galas. Rusų gy
venimo pažiūra nepripažysta 
jokių teisių individualiai tautu 
asmenybei. Rusija neginčija 
sąžines laisvės, bet neigia tei
sę organizuoti bažnyčią; ne
gresia vartoti šiokią ar tokią 

bent
Del 

Lat- 
savo

pažystas Pa-

kalbą, bet draudžia kurti 
kokią tautos organizaciją, 
tų priežasčių Lietuviai, 
viai butų gabenami iš ___
kraštų ir skaidomi po visą Ru
siją, kur kiekvienas turėtų So
vietų piliečio teisę pasirinkti 
verslą kuris jo gabumams tin
ka. Jis gali laikytis gimtosios 
kalbos, bet jam neleista tvar
kyti gimtosios šalies. . .

“Ar Angliškai kalbančiosios 
tautos yra pasiryžusios padėti 
Europos tautoms susikurti sa
vo paskiras valstybes? Mėgi
nimo valanda ateis, kada bus 
sprendžiama Sovietų Rusijos 
vakarų siena. Pabaltijo vals
tybės šiuo atžvilgiu reikšmin- 

Nei viena tauta, auklėta 
tradicija, negali su- 
Rusų gyvenimo link-

NORI DURNIŲ VAI
Pianistas Bacevičius Sveikin

A1ŠKAS Iš ARGENTI
NOS)

Maskolių a< 
ir su Rusįj. 
nei komerci 
laiko. Tai 
galvelė ir

Frank O. Higgins, su sununi, 
New Orleans laivų statytojai, 
dalyvavo Washingtone konfe
rencijoje su Prezidentu Roose- 
veltu. Higgins, kurių kontrak
tas statyti Liberty prekinius 
laivus tapo sukanceliuoti, no
ri budavoti septynių tonų lėk
tuvus.

sius gautus per susitarimą su 
Hitleriu. Jei taip padarytų, 
Rusija moraliai atsigautų ir la
bai sustiprintų United Nations 
karinį bei politinį frontą. Bet 
ar ji turės pakankamai drąsos 
ryžtis į tokį heroišką žygį ? 
Šaltas protas taip patartu, bet 
aistra retai tepaklauso proto. 
Prisipažinti klaidą ir jos išsi
žadėti reiškia sustiprėti. Taip 
moralinis patyrimas rodo. Tei
singas Rusijos žygis, šia pras
me padarytas, 'butų teisingai 
įvertintas. Ga'l ko teigiamo to
lesnė karo eiga jai Įkvėps, žiū
rėsime .... A. D;

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
darbo parėmimui aūkos dar vis 
ateina, nuo Pittsburghe įvyku
sio suvažiavimo.

Jau buvo skelbta, po tu su
važiavimo, kad aukų prisiųsta 
$139.00.

Paskiau gauta dar $1.00 iš s
Baltimorietes, p. Marijonos Mi- 
lunaitienės. Su tuo bendra su
ma pasidarė

Dabar dar aukavo:
Juozas Vilčinskas, iš

Cleveland, Ohio 
Viso pasidaro

$140.00

5.00
$145.00

KURI KOLONIJA VIRŠUJE

gauna

už- 
suau-

antrą

KUR LIETUVIAI 
KITADOS VA- 

JOJO

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
veikiantis centras buvo Chica- 
goje, bet po Pittsburgho suva
žiavimo, išrinkus pirmininku ir 
sekretorium Clevelandiečius — 
LVS. Centras perkeltas i Cle- 
velandą.

Clevelande randasi Pirminin
kas — Dr. S. T. Tamošaitis- 
Thomas, Sekretorius — K. S. 
Karpius, ir vienas valdybos na
rys — P. J. žiuris.

SKYRIAI, DIRKBITE
LVS. skyrių yra prašomi iš

rinkti narių mokestis už šiuos 
metus kurie prasideda su Lie
pos mėnesiu ir prisiųsti Cen- 
trap.

Kuriose kolonijose LVS. sky
rių nėra, rašykit į Centrą in
formacijų, ir susitarę 5 nariai 
ar 
vo

daugiau galėsit sudaryti sa- 
kolonijos skyrių.

vo» keliu del Lietuvos Nepri
klausomybės, o mes turim sa- 
vo dalį darbo pridėti, tada mu
sų frontas bus stiprus ir kova 
pasekmingesnė!

Mes Amerikos kariuomenėje 
Lietuviai kariai, geri patriotai, 
irgi nesnaudžiame, mes lau
kiam progos kada, po Ameri
kos ar Lietuvos vėliava, vy- 
sim priešus iš Lietuvos. Tat 
Lietuviai, žiūrėkite kasojus kur 
traukia; stokit į tą kelią kurs 
tikrai veda prie išlaisvinimo 
Lietuvos, bet neikit su tais ku
rie šliejasi prie Lenkų ar kitų 
kokių! Jeigu jus turit geres
nių projektų, parašykit spau- 
don, skaitysiu ir aš.

Karys J. V. Valickas, 
Iš Militarės Policijos 

Departmento.

3. Kas Daryti kad Pa
baltijo Kraštai vėl 
Butų Laisvi

“Britu vyriausybei reikia da
ryti taip kad Maskvoje nebe- 
iiktų jokio dvejojimo Britų in- 
encijomis santikyje su Vokie

tija. Jei Vokiečiu pavojus bū
ti visam laikui prašalintas tai 

Rusų Įsigeidimas Pabaltijo val
stybių saugumo pagrindais nu
stotu savo galios...”

Iš Anglų-Rusų sandoros, 'Ge
gužės mėnesio gale pasirašy
tos, matome Angliją davus Ru
sijai pilną saugumo garantiją 
prieš Vokietiją. Maskvos val
dovai vis dėlto tebekartoja vėl 
prisijungsią Pabaltijį. Vadi
nasi, visai paaiškėjo kad Rusi
jos užsimetimas vėl pasiverg
ti šiuos kraštus įkvėptas ne 
saugumo, o komunistinio im
perializmo siekimais. Bet An
glija, patenkinus Rusijos rei
kalaujamam saugumui, nenu- 
sidėdama tautų apsisprendimo 
principui, moraliai atsigavo, 
sustiprėjo. Ji galės ilgainiui
mušti Rusijas pretenzijas, ne-‘baltijį ir kitus kraštus, buvu-

gos.
Europos 
tikti su 
me .
5. Kas 

sveika
butų Rusijai dabar 
ir naudinga.

atkakliai kariauja su 
gina savo

nesigailėdami nei žmo-

Rusai
Vokiečiais, narsiai 
žemę,
nių nei turto. Už tą ištvermę
susilaukia daug Užuojautos ir 
paramos iš savo draugų, gink
lo talkininkų. Pilno jų pasiti
kėjimo, reikia, manyti, vis del 
to neturi. Kodėl? Rusijos ne
teisingos ingeidos, ne vieną sy
kį garsiai reikštos, vėl pasi
jungti žemes savo kaimynų, 
geruoju su ja gyvenusių; užsi
traukė pagrystą įtarimą kad 
siekia imperialistiškos taikos, 
nesuderinamos su Atlanto De
klaracija, dedančia taikos pa- 
grmdan laisvą tautų apsispren
dimą. Iš tokio tikslų susikir
timo Rusijos buitis darosi tra- 
ginga. Iš tokios- buities ji ga
lėtų išsikilpoti, dabar tuojau 
garsiai pareiškus atsižadanti 
to ko taip įkyriai reikalavo — 
atsižadanti vėl aneksuoti Pa-

Karaliene Priima Lankytojus New Yorke

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį —: pusei metą.

Holandijos karalienė Wilhelmina priima Holandiečių kolo
nijos narius New Yorko viešbutyje, kurie ją aplankė. Wilhel
mina taip pat yra netekus savo šalies kaip ir nekuriu kitų šalių 
valdovai, kurie Amerikoje prisiglaudė. ' ■

Tos vietos kurias dabartiniu 
laiku Vokiečiai Rusijoje pasie
kė yra žinomos tiktai Lietu
viams istoriškais laikais, ku
rie buvo vienatiniai pirma Vo
kiečių nuėję taip toli iš vaka
rų Europos į rytų Rusiją.

Lietuvos didieji kunigaikš
čiai, Gediminas, Algirdas, Kęs
tutis, Vytautas ir jų broliai 
tose Rusijos gilumose valdė ar
ba buvo nuvykę Rusus ir To
torius mušti, privertė juos sau 
duokles mokėti.

Voronežas, didelis miestas iš 
200,000 gyventojų, yra naujes
nis miestas, jis buvo įsteigtas 
1586 metais. Bet ir jis Lie
tuviams gerai žinomas — šių 
dienų Lietuviams, nes ten per
eito karo metu buvo Lietuvių 
centras, ten veikė Lietuvių ko
mitetai kurie rūpinosi nuo ka
ro nukentėjusiais; ten buvo įs
teigta Lietuvių gimnazija ir 
kitos mokyklos. Ten baigė 
mokslus eilė Lietuvos jaunimo 
pabėgusio iš Lietuvos laike Vo
kiečiui okupacijos.

Voronežas rahdasi prie Vo
ronežo upės, kuri netoliese su
teka į Doną: Maskva yra apie 
290 Angliškų mylių į šiaurva
karius nuo Voronežo.

Voronežas yra veiklus mies
tas. Apielinkės žemė yra der
linga, auga grudai, tabakas ir 
cukriniai runkeliai. Ten ran
dasi" geros veislės arklių ir 
avių.

Rostovas, į pietus nuo Vo
ronežo, stovi prie Dono upės 
netoli jos išsiliejimo į Azovo 
jurą. Tai yra seniausias mie
stas rytinėje Rusijoje,' iš ku
rio ėjo prekyba grūdais, mil
tais, tabaku, vaistažolėmis, li
no audimais, šventais abrozais 
ir kt. per šimtus metų.
■ Rostovas buvo kelis kartus 
'Lietuvių užpultas. Jis turi 
apie 520,000 gyventojų.

Dabar Vokiečių užimti kiti 
mažesni miestai toje srityje 
turi savo svarbą.

Stalingradas, seniau buvęs 
Caricin, prie Volgos, link kurio

štai kaip įdomiai pasidalina 
aukotojų gausumu ir aukų su
ma :

Clevelandiėčiai aukomis 
ima pirmą vietą — nes 
kavo $35.00.

Detroitiečiai
vietą — su $27.00.

Baltimoriečiai — trečią su 
$18.00.

Bet valstijomis imant, pir
mą vietą gauna Michigan vals
tija — iš jos gauta aukų $45. 
Na o Detroite nei kitur Michi
gan nėra jokio LVS. skyriaus.

Ohio valstija antroj vietoj, 
viso suaukodama $42.00. Ma
žas skirtumas, ir pasitikime, 
Ohio gyventojai neužsileis Mi- 
chiganui, prisiųsdami daugiau 
ir viršydami Michiganą.

Iš kitų kolonijų, net didelių, 
ir valstijų gauta palyginamai 
mažos sumelės, bet reikia tikė
ti ir iš ten ateis daugiau aukų.

Daugelyje 'kolonijų veikėjai 
yra gavę LVS. aukų kuponus, 
gali juos naudoti prisiuntimui 
aukų Lietuvai Vaduoti Sąjun
gai, adresuojant:

L. V. Sąjunga,
6820 Superior Avenue, 

Cleveland, Ohio.

1

Vokiečiai žygiuoja, yra taip 
pat senas istoriškas miestas, 
turi senoviškas tvirtoves, cer
kves ir tt.

Dono slėnis yra toks turtin
gas viskuo kad Hitleriui sutei
ktų viską ko tik jam reikia.

Ten derlingos žemės, auga 
javai, galvijai, ten yra anglies 
kasyklos ir įvairios dirbtuvės. 
Hitleriui labai reikalinga ang
lis ir aliejus. Anglis ten yra 
geriausios rūšies ir jo apskai
čiuojama yra tiek daug kad 
susidarytų apie trilijonas tonų. 
Šioje srityje kasyklose pragar
sėjo ir tas Stakhanovas, kuris 
keliariopai' padaugino anglies 
iškasimą' ir kurio pavyzdį ko
munistai siūlė paimti visiems 
Rusijos darbininkams.

ŠIS KRIZIS REIKALAUJA 
VEIKLAUS ŽMOGAUS

HENDERSON H.

skutuliu laiku pastebėjau 
Amerikos Lietuviu tarpe 
baramasi del Susivieniji- Apie Bai

Lietuviu Amerikos Pildo- bučiau rasi 
Tarybos rinkimiĮ. žino-užtikęs Ba 

mpn Argentinoje gywenant straipsnių 1 
ipunku šiuo reikalu kas roję.
kalbėti, nes iš toliau pras- Nei vien.' 
matyti, bet vis tik mus tas negali

intinos Lietuvius negalLmu kad 1 
stebinti kada Vienybė ir, komunistų 
ura proteguoja pianistą butu atsik 
ričių. Mes Bacevičių ge- Lietuvą b 
lažystame ir noriu apie jį 
Ibėti.
Ulevičius kryžiavojasi kad 
liekad nėra buvęs komuni- 
kad jis Paleckiui sveikini- 
telegramo nesiuntė, ir tt 
:ik reikia pripažinti kad 
Valstijų Lietuvius daug 

viau galima už nosies ve- 
■negu Argentinos Lietu- 
Nejaugi Amerikos Lie-

liai, tada 
buvę sprft 
širdim 1 
dieną, kad 

^metij laike 
ir dar, pi 
taip verai 
čius shm 
je sau di 
gyventi b

kam apmi 
negrąžiną!

Lietuvi’ 
čių price 
laišką M 
visas org

Nors I 
labai aku 
ves pinig 
nos Aire 
šeši jiešk 
skutimo,

i 
s.
u tarpe užtenka tik nacha- 
ii gintis? Bacevičius kar- 
iti Norkum, Joffe ir kitais 
užristais siuntė Paleckiui 
animo telegramą. Teks- 
|)uvo paruoštas Arg. Liet, 
i redakcijoje. Gali būti,
iuntė (kaip jis sakosi) ir darė. T;
lovai atskirą sveikinimo paskolino
ramą — mat, universite- pezų, kad
raugas didelis giminė, nors ką.
si Venclova muzikos neštu-

VO. 
nns Argentinos Lietuviams 
: nenuostabu kad Bacevi- 
taikosi prie sąlygų, tet 

keista kad randasi Lietu-,
kurie, jam padeda taikytis sės laivai 
sąlygų. Visi Bacevičiaus pinigai i 
liginimo argumentai, yra skolos ir 
eisinami. Jei kuris nors sugražino, 
eninis draugas patapo rolė ir p 
olių marionete, Toks drau- pastebima 
ne sveikinti bet smerkti tuose, bet, 

gii pasielgė 
f " / iamvpmigč

Alekas Banys. YAS BACEWKS n 
asmeniniai tikiu kad Ba- ■ ” 

ius anksčiau komunistu 
buvęs, nes aš vargiai ti- 
ad jis esmėje vargiai ar 

ria vieną politinę grupę 
kitos ideologiniu atžvilgiu.

organizacijas žiuri pasi
nio keliu, toji geresnė iš 
is galima daugiau uždirb- 
Argentinos Lieturių inte- 
alė dalis Bacevičių tiktai 
r vertino, tuo tarpu Ame- 
Lietuviai jį kelia į padan
ge komunistai jį prisi- 
ė, bet jis prisiplakė prie 
kada Maskoliai okupavo 
vą Pasirašydamas po 
kio sveikinimo telegramo 
1 jis jautėsi tiek bolševi- 
:nusipelnęs kad vaikščio- 
s po Buenos Aires vi- 
į gyrėsi jog Paleckis jį 
isiąs Dr. K Graužinio vie- 
. y. jis patapsiąs Tary bų 

tos įgaliotu ministeriu 
itinoje, nors Argentina

nr.

- Jonas Brazauskėš:

NAUJA VALDYBA
Cleveland, Ohio, Skyrius 
savo metiniame susirinkime 

išrinko valdybą sekančiam me
tui, kuris baigsis Birželio 30, 
1943, iš šių narių:

Pirm. — Dr. S. T. Tamošai- 
tis-Thomas,

Vice Pirm.
Ižd
Sekr. — Marė Mišeikienė.
Organizatoriai: Alekas Ba-* 

nys ir Julė SalaseviČienė.
Cleveland© skyriun Liepos 

mėnesį prisirašė šie nariai:
Julius Smetona,
Hypatija Yčienė,

- Antanas J. Judis.
Skyrius pradėjo

plačiau finansų sukėlimui.
Rugpjūčio mėnesį rengia va

sarinę pramogą, “Lawn Par
ty”. Toliau rudenop rengs kor- 
tavimo vakarėlius.

darbuotis

LVS. Skyriai prašomi dar
buotis ir apie savo judėji

mą pranešti Dirvai.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

AETNA LUMBER’

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be jmokėjimo.
1 iki 3 metu išsimokėjimas. 

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

The Aetna Lumber Co. 
5327 St. Clair Av. HE. 684$ 
3674 E. 93rd St. MI. 1185

»$♦ v*W**H*‘H‘

CARSON
FOR

CONGRESS
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District
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CALIFORNIA WINE i
Packers and Distribi

WHOLESALE and RET. 
iduodam visokios rūšies California i 
fe karnomis. Parduodama galionai 
artomis. Senai įsigyvenus įstaiga. 
11 PAYNE AVĖ. ‘
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Bacevičiaus CAIN PARK

ir

Cain Park Theatre

visam

<0
ne

si- iį>:

al-
HRšUJE

SALVATBaM AK M Y

Argentinos Lietuviams

trečią su

$7.50
arba

f

)N H.

issional

po tu su- 
prisiųsta.

pasidalina 
aukų su-

ar
vo

ne šian- 
daugiau 

Lietuvos 
kišenius 
Bacevi-

■ S2.00 
remode- 
atgal.

Atdara iki 2:30 riaKtį
Kazys Leimonas, Sav.

Sąjungos 
>s dar vis 
he įvyku-

yra taip 
> miestas, 
toves, cer-

>r Avenue, 
1, Ohio.

5.00 
$145.00

$1.00 iš 
jonos Mi- 
iendra su- 

$140.00

................... Narystės mokestį

Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuwe.

dieną ir
1964

HE. 5000;
Atdara

• PER metą Suv. Valstijų 
paštai išrašo arti 200,000,000 
pinigų perlaidų (money 'orde
rių).

HENDERSUN 5357

Išvežimui jūsų senų laikraščių, 
knygų, magazinų, rūbų, skarma
lų, rakandų ir kitų smulkių daly
kų, taipgi ir metalo, telefonuo- 
kit: HEnderson 53157.

kavalierium”. Jo 
reikalinga vien tik 
nenubaudus vieno

.....................................f....... Valst

SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CBf

Vienas iš Amerikos jūreivių sužeistas laike Japonų užpuo
limo Amerikos karo uosto Dutch Harbor, Alaskos salose. Vaiz
de parodoma sužeistasis iškeliamas iš laivo Seattle, Wash., uos
te. Iš Dutch Harbor pargabenti Į Seattle ir civiliniai gyvento
jai, moterys ir vaikai.

la antrą

Lietuvius negali

JOHNSTON & JOHNS
DR. WALTER G. JOHNS 

OPTOMETRIST

110 The Arcade 
įsteigta 1897. MAin 1466 

Lens duplikuojami greitu laiku. 
Sutarus atdara vakarais.

Duodam išsimokėjimui.________(40)

omis už
neš suau-

& YOUR OLD PAPERS

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Grosernė, confectionery ir deli

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

Rakandų Valymas
RUGS ir CARPETS VALYMAS» •
Chemical arba Shampoo
Mes išimam, pataisom, 

liuojam, vėl sudedam
DAVENPOTR ir KĖDĖ
Išvaloma, kandys išnąikin.

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS

11720—12551 Euclid Ave.
CEdar 0708 . R. 8815

DVIEJŲ ŠEIM& modernis namas, 
5 kambariai viršuje, 5 apačioj, dvi
gubas garažius; mažas mortgeČius; 
narsiduos visai pigiai. Kreipkitės 
i Mrs. Sinek. 4796 E. 85G1 Street. 
Garfield Blvd. (34)

LVS. Skyriai prašomi^ 
buotis ir apie savo jre 

mą pranešti Dirva

KALAUJA 
[OGAUS

ž patį Gedvi- 
Apie Bacevi-

MUZIKOS NAMAI
Jeigu jieškot pirkti

ACCORDIONS. GUITARS
DRUMS

Kreipkitės į

Hoech’s Music House
Visoki muzikališki instrumentai 

parduodami išmokesčiu.
7412 St. Clair Ave.

HEnd. 0139. (42)

Kas platina DirvąJ 
platina apšvieti

AETNA t|/W|

GAR'AŽIV STATfTO®
Visokių Kalni} Taisymo •’Sv

atlieka be įmokėįi®jpuodam visokios rūšies California ir Ohio Vynus že-
1 iki 3 meti} i

F.H.A. FINANSAI
Parduodam naują ir

WHOLESALE and RETAIL

Thomas, Sekretorius - į| 
Karpius, ir vienas valdjįj 
rys — P. J. žiuris.

__ 1------------- i—

Paduoti Sąjungai Auką Kur
J VADUOTI SĄJUNGAI 
*rior Ave., Cleveland, Ohio.

NORI DURNIU VALIOTI
ianistas Bacevičius Sveikino Paleckį

AS Iš ARGENTI
NOS)

HIPPODROME

“This Above All’

VADUOT/ SĄJUNGOJ-;
NTRO ŽINIOS

ŪKŲ 
[GAI CLEVELAND!

Kiniu laiku pastebėjau 
jnerikos Lietuvių tarpe 
raniasi del Susivieniji- 
tuvių Amerikos Pildo- 
rybos rinkimų, žino- 

Argentinoje gyvenant 
įku šiuo reikalu kas 

i, nes iš toliau pras- 
atyti, bet vis tik mus 

os 
inti kada Vienybė ir 

proteguoja pianistą 
ių. Mes Bacevičių ge
stame ir noriu apie jį

įčius kryžiavo.]asi kad 
d nėra buvęs komuni- 
jis Paleckiui sveikini- 
amo nesiuntė, ir tt. 

reikia pripažinti kad 
alstijų Lietuvius daug 
i galima už nosies ve-

Lietuvai Vaduoti Sii 
veikiantis centras buto |)| 
goję, bet po Pittsburgh^ 
žiavimo, išrinkus pirmi 
sekretorium Cleveland^ 
LVS. Centras perkeltas į 
velandą.

Clevelande randasi O^u Argentinos Lietu

 

kas _  Į)r. g. £ TįnJNejaugi Amerikos Lie-

e užtenka tik nacha- 
tis? Bacevičius kar-

orkum, Joffe ir kitais

|tais siuntė Paleckiui 
Teks- 

Arg. Liet. 
Gali būti, 
sakosi) ir 
sveikinimo 
universite- 

s didelis giminė, nors 
Lenclova muzikos neštu-

siuntė
mo telegramą.

‘jo paruoštas
akcijoje.
ė (kaip jis
i atskirą
ą — mat,

Tikrai didinga moderninė meilės 
apysaka tapo puikiai pamaginta į 
filmą, “This Above All”, kuri pra
dedama rodyti Hippodrome Thea
tre šeštadienį, Rugp. 1.

Vadovaujamas roles šiame veika
le vaidina Tyrone Power ir Joan 
Fontaine, ir jie joms labai tinka; 
abu jiedu vaizduoja gyviausia tą 
romansą ir grožį kokis padare tą 
Eric Knight apysaką populiare.

Prie jų vaidina kiti žinomi artis
tai, Thomas Mitchell, Nigel Bruce, 
Henry Stephenson, Gladys Cooper, 
Philip Merivale, Sara Allgood 
Aleaxnder Knox.

FOR

PWlCIORY
tA buy

V UNITED STATES

• BONDS * STAMPS

Superior ir Lee Roads

‘PETER PAN’
AUGUST 5—8 8:30 P. M.

Children under 15 — 25c.
Adults 55c. Reserved seats 83c.

Pargabenami Dutch Harbor Sužeistieji

nant, pir- 
ligan vals- 
auku $45. 
tur Michi- 

skyriaus. 
■oj vietoj, 
1.00; Ma- 
pasitikime, 
žsileis Mi- 
i daugiau1 
iną.
iet didelių, 
alyginamai 
•eikia tikė- 
giau aukų. 
į veikėjai 
j kuponus, 
risiuntimui 
oti Sąjun-.

SKYRIAI, DIRKMU
LVS. skyrių’ yra p 

rinkti narių mokestis oi 
metus kurie prasidedąs 
pos mėnesiu ir prisiųsti 
trap.

Kuriose kolonijose LVS. 
rių nėra, rašykit į O# 
formacijų, ir susitarę 5

daugiau galėsit sntai^nuostabu kad Bacevi- 
kolonijos skyrių. osi prie sąlygų, bet

ta kad randasi Lietu-
NAUJA VALDYll^ie x jam padeda taikytis

Cleveland, Ohio, S
1 savo metiniame 
išrinko valdybą sekantį 
tui, kuris baigsis Birk 
1943, iŠ šib narių1:

Pirm. —- Dr. $. 
tis-THomas,

■ Vice Pimf. — Akte
Ižd. — Jonas Bis
Sekr. - Mare
Organizatoriai: Alėta 

nys ir Julė SalaseviČient
Clevelando skyriiiii 

mėnesį prisirašė šie
Julius Smetona,
Hypatija Yčienė,

- Antanas J; Jtidisi
Skyrius

lygų. Visi Bacevičiaus 
mo argumentai, yra 

.narni. Jei kuris nors 
in i s draugas patapo 
marionete, 'toks drau- 
veikinti bet smerkti

TAS BACEVIČIUS 
eniniai tikiu kad Ba- 

. anksčiau komunistu 
vęs, nes aš vargiai ti- 
jis esmėje vargiai ar 

■vieną politinę grupę 
>s ideologiniu atžvilgiu, 
fganizacijas žiuri pasi

keliu, toji geresnė iš 
-'galima daugiau uždirb-

aks turtin- 
jriui sutei- 
n reikia.
mes, auga 
/ra anglies 

dirbtuves, 
dingą ang
is ten yra 
jo apskai- 
daug kad 

jonas tonų, 
ase pragar- 
ovas, kuris 
no anglies 
lavyzdį ko- 
nti visiems
ns.

pradėjo totaentinos Lietuvių inte- 
plačiau finansų šukėto; dalis Bacevičių tiktai 

Rugpjūčio mėnesį įvertino, tuo tarpu Ame- 
sarinę pramogą, “lietuviai jį kelia į padan- 
ty”. Toliau rudenop komunistai jį1 prisi- 
tavimo vakarėlius, fbet jis prisiplakė prie 

Ba Maskoliai okupavo 
Pasirašydamas po 

i sveikinimo telegramo 
jis jautėsi tiek bolševi- 
įsipelnęs kad vaikščio- 
po Buenos Aires vi- 

gyrėst jog Paleckis jį 
ąs Dr. K. Graužinio vie- 
>y. jis patapsiąs Tarybų 

Įgaliotu ministeriu 
oje, nors Argentina

Maskolių agresijos nepripažino 
ir su Rusija nei diplomatinių, 
nei komercinių santikių nepa
laiko. Tai tiek
galvelė ir turėjo supratimo.

Apie 'Bacevičių niekad ne
būčiau rašęs jeigu nebūčiau 
užtikęs Bacevičių glostančių 
straipsnių Vienybėje ir Sanda
roje.

Nei vienas Lietuvis patrio
tas negali pasitenkinti pasaky
mu kad Bacevičius atsikratė 
komunistų ir viskas. Jeigu jis 
butų atsikratęs tuo laiku kai 
Lietuvą buvo okupavę Masko
liai, tada butų buvę galima 
buvę spręsti Bacevičiaus nuo
širdumas, bet anaiptol 
dieną, kada bolševikai 
.metų laiko išvyti iš 
ir dar, greičiausia, jo 
taip verčia ji daryti,
čius skambindamas Argentino
je sau duonos neužsidirbo, o 
gyventi be darbo norėjo. A. 
L. Balso leidėjas Pranas Ožin- 
skas su žmona bei Kostu Nor
kum apmušė Bacevičių kam jis 
negrąžinąs 800 pezų skolos.

Lietuviški bolševikai Bacevi
čių privertė parašyti atvirą 
laišką Momente, pasmerkiant 
visas organizacijas. Jis tą pa- 

i darė. Tada bolševikų vadai 
paskolino Bacevičiui virš 1000 
pezų, kad jis keliautų i Ameri
ką.

Nors Bacevičius Argentinoje 
labai skurdžiai gyveno, bet ga
vęs pinigų, užmiršęs kad Bue
nos Aires mieste jis jau ruo
šėsi j ieškoti darbo prie bulvių 
skutimo, nusipirko pirmos kla
sės laivakortę, mat, neuždirbti 
pinigai nebrangus, ir, rodos, 
skolos ir po šiai dienai dar ne
sugrąžino. Nors žmogaus mo-, 
rolė ir padorumas greičiausia 
pastebima piniginiuose reika
luose. bet gal jis čia ir teisin
gai pasielgė. Bolševikai, turė
dami pinigų, jam Davė, o Ba
cevičius neturėdamas priėmė, 
— tai buvo komunistinis pini
gu pasidalinimas.

Baigiant reikėtų pasakyti 
kad jeigu Bacevičius bolševi
kams valdant Lietuvą butų gy
venęs Lietuvoje, gal butų bu
vęs blogesnis ir už . „ 
lą su Paleckiu. 
čių dar reikėtų pasakyti kad 
dar jis tiki Į burtus, ir jei su
sapnuoja kunigą tai nenori lip
ti ant scenos. Jis tikrenybėje 
tiktai tiktų būti bažnytkaimio Į 
vargoninku ir ten galėtų būti 
“panabernu 
bausmė yra 
del to kad 
niekšo tai kiti niekšai nebijps 
nusikalsti ir tauta nuo savo iš
gamų niekad nenusikratys.

Julius Šveikauskas.

Cain Park Theatre kitą savaitę 
bus statoma įdomus vaikų veikalas, 
“Peter Pan”, nuo Rugp. 5 iki 8.

Vaikų roles, ir patį Peter, atliks 
vaikai; suaugusių roles, kaip Moti
nos ir Tėvo, ir Kapitono Hook, vai
dins suaugusieji, šiam veikalui pa
daryta specialiai nupigintos kainos 
vaikams jaunesniems kaip 15 metų 
amžiaus, po 25c.

VICTORY DAINAVIMAS
Sekmadieni, Rugp. 2, nuo 3 vai. 

po pietų, Cain Park Theatre prasi
dės Victory Dainavimas, kuriame 
Mayor Frank C. Cain kvies per ra
dio visą Ameriką dalyvauti.

Tai bus visiems dovanai, be įžan
gos. Cain Park Theatre randasi 
prie kampo Superior ir Lee roads.

1------------ 7------ ?------------I----- 1Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
Mėnesinio Išsimokėjimo Plano 

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

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

vakarais iki 8 vai.

NENUSIGĄSKIT
Daugelyje miestų Amerikoje 

mėsos valgytojai pajuto kad 
pritrūksta jautienos ir kiaulie
nos mėsos, šeimininkės nuėju
sios į mėsinyčias neranda tam 
tikrų rūšių mėsų kurios jos 
pirkdavo, ir sukelia išgąsti — 
mėsos nėra! žinoma, tuoj ima 
pultis pirkti kitas mėsas, ir 

kuristuomi sudaro aliarmą, 
visai nereikalingas.

Mėsos neprisipirksit 
metui vistiek, todėl bandykit 
negraibyti. Bandykit apsieiti 
su tokia mėsa kokia galima 
gauti, arba mokykitės padary
ti 'maistingus valgius kuriems 
mėsos reikia mažai arba visai 
ne. Mėsa valgyti tris kartus Į 
dieną jokiam darbininkui 
sveika.

PAKĖLĖ ALGAS
Mayoras Lausche pakėlė 

gas apie 1,600 miesto įstaigų 
tarnautojų ir darbininkų ku
riems buvo mokama mažos al
gos. ,

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“

GERAI einanti tabako, groserio 
ir saldainių parduotuvė; visai pi
giai; galima įrodyti kad į savaitę 
neva $400 ineigų. Visi moderniški 
įrengimai. Kreipkitės tarp 2 ir 3 
po pietų. Adresas: (34)
2683 W. 14 St. Važiuoti West 14 
Street busu.

AKYS
Ar pali lengvai skaityt šiuos žodžins?

Saugokis prasto ar įtempto ma
tymo, kas padaro darbą sunkiu 
ir pavojingu, arba greit nuvar
gstu ar gauni galvos skaudėji
mą, ar nervuotumą, ar net ir 
skilvio, bėdas. Kam kentėti nuo 
to kad daugeliu atvejų gąlima 
išvengti prisitaikant akinius.
Išegzaminavimas kompetentingo 
su ilgu patyrimu refractionisto 

TELEFCNUOKIT " -----
Vakarui ar dienos
Egzaminavimas 
ir Akiniai ....

10938 DREXEL AVE.
S. W. kampas Drexel ir Park
wood Dr. šešta gatvė šiaurėj 
nuo Sunerior Avė (34)

GL. 6239 
sus tarimui.
50 ir 

auk.

SUPERIOif-
RUSSELL INN

Padaro Plieno Daugiau 
negu Japonija

Republic Steel Corp., Cleve- 
velando didelė plieno i.šdirbys- 
tė, kaip apskaičiuoja, viena iš
dirba daugiau plieno negu Ja
ponijos plieno dirbtuvės visos 
der metą.

Nepasakoma kiek tikrai ši 
kompanija plieno pagamina, ta
čiau spėjama kad gerai virš 
7,000,000 <tonų per metą.

Ta kompanija turi dirbtuves 
keliuose miestuose ir yiso jai 
dirba apie 70,000 darbininkų.

Dry Cleaning and 
Tailoring 

Populiarėmis kainomis. 

Oak Park Cleaners 
6921 Superior Avenue

STEVE'S SERVICE
6510 Wade Park Ave.

AUTOMOBILIU ir TROKŲ 
TAISYMAS

visokio išdirbinio karų.

APTARNAUJAM BRAKES.
Gasolinas, Aliejus, Batteries
Aliejus — Gasolinas ir viskas 

•ko prie automobilio reikia. (34)

ON

RIMARIES
Aug. 11

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

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
' Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

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

Užkandžiai

FARMERS POULTRY MARKET
' Paukštiena visokiems reikalams*

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

Kampas Superior ir 13 Street ENdicott 5025

ALIFORNIA WINE SALES CO
Packers and Distributors

DIDELE LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
1

C. Pakeltis Pharmacy 
1001 East 79th Street 

(Kampas Crumb Ave.) 
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduolei nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, v iso- 
kių lytiškų Higų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

BALDŲ TAISYMAS 
(Furniture Upholstering) 

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

Namu telefonas HEnd. 9781 
Dirbtuvės telef. EX. 8344

Superior Upholstere
6903 Superior Avė.

R ligoj ličio Baltinių Išpardavimas

lis kainomis. Parduodama galionais, pusgalioniais ir 
©mis. Senai įsigyvenus įstaiga. (33)
PAYNE AVE. Ernest Fracassi, Sav.The Aeto Lun^ 

5327 St. Clair Ari Jii 
3674 E. 93rd SL »

iiiyiiiiiHimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiim

BURVASARIO IŠPARDAVIMAS
ISKAS NUPIGINTA NU CEILING KAINŲ!

Pirkit ir Taupykit Pinigus Dabar! J
Visokį Naujausi Namams Rakandai. :

LEMING FURNITURE c°-| 
7411 St. Clair Avenue 

|llllll9uiHilHiililHKIii!ll!:iljElillllllilHlllfBI!Rllllii!ililHililllini!H||||Uiii

P. J. KĖRSIS
899 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

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

apdraudos-insurance reikaluose.
au paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy-

zarantuojama. Kreipkitės Į mane telefonu arba asmeniškai.

INDEPENDENT 
FOOD STORE

721.1 Wade Park Ave.

Sunbrite Cleanse
3 Cans 14c

Charmin Toilet Tissue .
27c4 rolls

Golden Salad 
Dressing .. qt.

Van Camp’s 3 lb 
Pork and Beans

©

29c

can
25c

INDEPENDENT
FOOD STORES

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

Great Lakes Storag
& Moving Co.

Local & Long Distance Moving
Paskiri kambarini del Storage 
Supakuojam ir apkalam toli 

vežamus dalykus.
Dirbam valandomis ar kontraktu. 

Visi pervežimai audrausti. 
Darbas garantuotas.

Telef. HEnd. 0100 
Dipną ar naktį.

PERMANENTS
S2.50 ir daugiau 

Dykai Creme Treatment 
su kiekviena Wave 

Specializuojame naujame 
“Featherette” Plaukų Kirpime

Beauty Shoppe
7028 Superior Ave.

HEnderson 9824

Atdara vakarais išskyrus trečiad. 
ir šeštadienius. (343)

ELDER-TELTON
CLINIC

Mechanotherapy — Chiropractic 
Elektriškas gydymas. Colon Irriga- 

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

7031 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (88)

$5.98

ace Staltiesės
63x86 colių Didumo , Ji QQ
Parduodama po _______________ • v U

Išausta iš plonų, tvirtų suktinių siūlų 
i puošnią mezginiui panašią staltiesę, 
kokias mėgsta tūkstančiai. Šios stal
tiesės sudarys puiku 'papuošalą jūsų 
stalo lėkštėms ir stiklams. Tinka ir 
d ienini a m p a p uo šąlu i.

Puikiausių

Luncheon
Didumo

1.29

Marginių

Staltiesės

roo52x52 Colių
Reguliariai

Gražiausių 
užkandžių 
nųs gėlių ... .. ..
spausdinti tvirtame audime, linksmo
mis spalvomis. Tinka namams, vasai 
namini arba duoti dovanoms.

markiniu staltiesė
Puoš-

at-

spalvų 
ar pusryčių stalui, 
arba vaisių marginiai,

EKSTRA SPECIALS
'■Pcquot 81 colių Baltintos Paklodės........................... vardas
‘‘Pepperell” 42 ar 15 colių'Impilai, 20 vardų riba .. vardas 
“Hope” 36 colių Baltintas Muslinas, 2) vardų riba 6 .vardai 
Baltinta Flannelette, 27 colių pločio, riba 20 vardų yardas

58c 
34c 

1.00 
18c

"Chlvcrt” Ekstra Storos Rūšies Matrasų Uždangalai .... ).39 
“Calvert” Gerai Susinti Matrasu Pads ............................... 2.65
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i: “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais ?

VISUOTINAS PASIPIKTINIMAS ! WALTER F. HEER
Demokratu Kandidatas

PHONE: ENdicott 4486

ta 
pr 
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(Editorialas Liepos 25, 1942
i Cleveland Plain Dealer)

Vajus prašalinti Martin L. 
Sweeney iš Kongreso yra dau
giau negu tik klausimas lie
čiantis 20-to Distrikto balsuo
tojus. Visuotinas pasipiktini
mas Sweeney’s rekordu prive
dė prie sudarymo Independent 
Citizens and Labor Committee, 
iš viso Didžiojo Clevelando 
lių atstovų.

Šis komitetas, 
tautinių grupių, 
partinių piliečių 
stovų, tiki kad “suteikimas vėl 
nominacijų Sweeney . .
kštų išdavimą Prezidento Roo- 
sevelte, davimą Į žandą musų 
šalies alijantams, pergalę Ja
ponams ir Hitleriui, ir pakeltų 
visoje šalyje rimtą klausimą 
-apie Clevelando visuomenės lo
jalumą ir išmintį.”

To komiteto tikslas yra no
minuoti Michael A. Feighan ir 
tuo budu pašalinti , Sweeney 
Rugpjūčio nominacijose. Ko
miteto susidarymas yra išrai
ška demokratinio proceso. Di
delė daugybė žmonių kurie ne
gyvena Sweeney’s distrikte ir 
tie prisideda dirbti su 20-to 
Distrikto piliečiais prašalini- 
mui kongresmano kurio pasi-

susidedąs 
taipgi iš 
ir darbo

da

iš 
ne- 
at-

re i-

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE.

INDEPENDENT OPINIONS
CONCERNING THE BALTIC STATES

Į Ohio Gubernatorius

FEIGHAN
gyvena 20- 

pereitais rin- 
už Sweeney,

elgimai savo pareigose ir iki 
paskutines kovojimas prieš ša
lies ginklavimą pastatė visą 
musų visuomenę Uogoje švie
soje. Šis komitetas yra įrody
mas šio miesto visuotino suti
kimo varyti karą iki laimėji
mo ir tai rimtas atsakymas 
tiems kurių pasielgimas ir vi
si darbai davė didelių vilčių 
musų šalies priešams.

NOMINUOKIT
Lietuviai kurie 

me Distrikte, jau 
kimais nebalsavo
tą žmogų kuris per eilę metų 
kenkė Roosevelto visoms ge
roms pastangoms.

Dabar prieš jį pastatoma at
sakantis, rimtas kandidatas iš 
Demokratų partijos, kuris su
tinka su Roosevelto progra
mų.

Atminkit, svarbu dalyvauti 
nominacijų balsavimuose Rug
pjūčio 11 — nes jeigu nomina
cijose jis pasiliks, sunku bus 
kitas išrinkti.

Moterys privalo pasigelbėti 
viena kitai prižiūrėti namus ar 
vaikus, kad galėtų eiti balsuo
ti ; darbininkai privalo vienas 
kitą iš darbo pavėžėti į balsa
vimo vietą.

WALTER F. HEER

ANNEXING TERRITORY 
FOR SELF-DEFENSE 

(From “Russia at 
Vera Micheles Dean, 
“While Russia does 

ditional territory, she 
itated to occupy

by

< i
LVS. Rengia Smagią 

Pramogą
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

1-mas skyrius rengia smagią 
ir įdomią pramogą — “Lawn 
Party”, kurios pelnas skiria
mas LVS. reikalams ir dar
bams.

Lawn Party ir kortavimas 
atsibus pp. Brazauskų reziden
cijoje, 17909 Maplecliffe 
prie ežero kranto. Kas 
galės maudytis, kortuoti 
taip linksmintis.

Diena — sekmadienis, 
pjučio 16, pradžia nuo 2 vai. 
po pietų. Įžanga tik 35c., bus 
įžangos dovana ir užkandžiai.

Tikietai gaunami pas LVS. 
komisiją ir narius.

road, 
norės 
ir ki-

Rug-

’’"TJTb. ' 1-mas skyrius Turėjo 
savo susirinkimą Liepos 24,— 
apie tai ant 4-to pusi.
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Iškelta Karo Alijantų
• Valiavos

Miesto centre ’tapo išstaty
ta 28 valstybių vėliavos — tų 
valstybių kurios priskaityta 
prie kariaujančių greta su S. 
Valstijomis šiame kare. Vė- 

, liavos iškeltos ant 35 pėdų il
gio stiebų.

Lietuvos vėliavos tame skai
čiuje nėra, nes Lietuva neturi 
savo vyriausybės in exile ir 
nesiskaito alijantų karo talki
ninkė. '

MIRĖ KATRINA PRANSKU- 
NIENĖ

Katrina Pranškunienė mirė 
Liepos 16, palaidota 20, Kalva
rijos kapinėse; pamaldos atsi
buvo Šv. Jurgio bažnyčioje.
. Liko vyras, K. Pranskunas, 
dvi podukros ir du posūniai. 
Po pirmu vyru buvo JMuraškie- 
nė, iš ano vyro liko du sūnus, 
Bronislovas irr Petras, dabar 
gyvena Kalifornijoje. Taipgi 
paliko broli A. M. Praškevičių 
Clevelande.

Velionė iš Lietuvos paėjo 
Kalvių miestelio, Trakų aps. 
Amerikon atvyko pradžioje pir
mojo karo, 1914 metais 
mo pasaulinio karo, 1914 m., 
būdama našlė su trimis mažais 
vaikais.

Paskutiniam atsisveikinimui 
buvo atsilankę artimiausi gi
minės. draugai bei pažystami, 
ir prisiuntė daug gražių gėlių. 
Euvo vainikas ir nuo SLA. 14 
kuopos, kurios ji buvo narė.

Už visa tai priklauso didelis, 
nuoširdus ačiū. Podraug pri
imkit didelį ačiū kurie pasitar
navote kaipo grabnešiai.

Ilsėkis ramiai šios šalies šal
toje žemelėje. Tavo, brangi se
sele, kelionė užsibaigė....

Pasilieka nulindęs brolis, 
Antanas.

War” 
1942, p. 62) 
not need ad- 
has not hes

itated to occupy the territory of 
other countries on the ground that 
she needed to improve her defense. 
This was Russia’s plea for taking 
eastern Poland, for occupying Es
tonia, Latvia and Lithuania, or wag
ing war on Finland . . . But this 
did not make it any easier for 
Poles, Estonians, Latvians, Lithua
nians and Fjnns to accept Russian 
domination. And if Russia’s argu-1 
ment about the need of defending 
herself by taking other people’s 
territories is accepted, then it is 
difficult to reject Germany’s claim 
that, by invading Poland, she 
merely taking a measure of 
defense, or Japan’s statement 
she had to invade Thailand

uania, Estonia and Latvia and im
prisoned their Governments?

“During the very prosecution of 
the war the right of small nations 
to live is sacrificed for the sake 
of big nations, how can other small 
nations, struggling day and night 
in their resistance to the Nazi con
querors, have 
day they will 
turn ?

“Yes, there
handing over the free Baltic States 
to Russia the democracies would 
greatly undermine their moral pres
tige . . .

“Tanks can be given to Soviets 
but principles, being the strongest 
resource of the United Nations,, 
should not be bartered away . . .’’

munist, then by the Nazi occupa
tion.

“But the Nazis found no Quis
lings among the Lithuanians., an 
official report made by the Lith
uanian Minister to Washington re
vealed today. Protesting the Nazi 
grab of his nation Minister Zadei- 
kis said Lithuania is aligned with 
the powers fighting the axis for
ces and expressed full confidence 
in the allied victory.”

the faith that some 
not be sacrificed in

is no doubt that by
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NEVISI REGISTRAVOSI
Nuomų direktoriaus ofisas 

Clevelande skelbia kad iki šiol 
užsiregistravo apie 185,000 na
mų savininkai kurie nuomoja 
savo butus gyvenimui kitiems. 
Bet spėjama kad dar liko apie 
20,000 savininkų kurie nesire- 
gistravo. Sako, jeigu toki 
didelį skaičių namų savininkų 
reiktų traukti atsakomybėn, 
butų veik negalimas ,darbas.

Namų savininkai gali kovo
ti • už savo teises, bet privalo 
užsiregistruoti vistiek. šiaip 
ar tajp imant, Amerikos val
džia apsieina švelniai karo lai
ku, nereikia jai trukdyti, ir 
elgtis taip kad valdžia pradėtų 
vartoti prievartas.

ONA YUŠKEVIČIĖNĖ 
(HUGHES)

Ona Yuškevičienė (Hughes), 
58 m., po tėvais Revelta, nuo 
5815 Superior avė., mirė Lie
pos 28, laidojama Liepos 31, 
pamaldos 9 v. ryte, Šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Velionė paėjo iš Garliavos, 
Kauno ap., Amerikon atvyko 
1903 m. i 1

Liko sesuo, Katrė Šležas, su- 
nai Antanas ir A.lekas. '

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

CIRCLE THEATRE
East 102nd and Euclid Ave.

STANLEY PIEZA
(Chicago Sunday Herald-American, 

April 26, 1942)

The Circle Theatre, East 102nd 
Street and Euclid Avenue is greatly 
indebted to its present manager. 
There are many other playhouses 
in the neighborhood and it is dif
ficult to select such films that are 
not shown in these theatres. The 
Cisele management solved the pro
blem. It shows films that 
teresting, educational and 
class of its own.

The Circle has a large
capacity, a good screen and cour
teous ushers. You will feel the 
welcome in the Circle. The seats 
are large so that a big person will 
always be satisfied. Many first 
runners are shown and we can rec
ommend a visit to this theatre at 
any time.

are in-
of a

seating
was 
self- 
that 
and

strike at the Philippines in order 
to break the ‘encirclement’ of 
ABCD powers by which 
threatened”.

she
the 
felt
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would place
1942)

Russia’s 
the free-

Per 12 metų 
County Demo

Walter Heer 
prie Demokra- 

visoje 
t Dauguma Ohio apskričių 

jo tą pasitarnavimą ir

Plačiai pasižymėjęs įvairiuose vei
kimuose Walter F. Heer yra idealis 
kandidatas Ohio valstijos guberna
toriaus vietai Demokratų tikietu.

Pirma, jis žino darbo vertę. Bai
gęs high mokyklą jis stojo dirbti 
savo tėvo spaustuvėje. Tėvui pasi
traukus iš vadovybės jis paėmė vi
są biznį vesti ir jo spaustuvė, yra 
viena iš didžiausių tos rūšies viso
je valstijoje.

Jis žino lojalumo vertę. Per eilę 
metų jis buvo aktyviai susirišęs su 
Demokratų partija, 
vadovavęs Franklin 
kratų organizacijai, 
labai daug prisidėjo
tų pasisekimų valstijoje ir 
šalyje. > Dauguma Ohio, 
pripažysta 
nuopelną.

Per tiek metų pasišventęs ener
gingai dirbti — organizuoti Demo
kratų veikimą ir išrinkti Demokra
tus valdininkus, jis pats tik pirmą 
kartą kandidatuoja valdiškai vietai.

Walter Heer gimė Columbus, O., 
1893 metais. Yra vedęs ir tėvas 
dviejų sūnų. Vienas tarnauja an
tru leitenantu U. S. Army Signal 
Corps. Jis yra prezidentu F. J. 
Heer Printing Co., kurią įsteigė jo 
tėvas 1907 m. Columbus mieste, 
kur jų šeima gyvena beveik ištisą 
šimtmetį.

Greta kitų užsiėmimų, Walter F. 
Heer yra prezidentas Central Build
ing Loan and Savings Company ir 
First Central Corporation.

Kaipo prezidentas spaudos Įstai
gos ir pats dirbęs iš jaunystės, jis 
kooperavo ir visą laiką buvo uni- 
jistas. JO santikiai su darbininkais 
ir unijomis geri.

Walter Heer yra tas Ičandidatas 
kuris nublokš dabartinio 
toriaus John W. Bricker’s 
tapti Amerikos prezidentu

CRIPPS’
(The

“Cripps 
strategic defenses before
dom of the little countries for 
whose sovereignty, integrity and in
dependence the United Nations 
have pledged to fight by the terms 
of the Atlantic Charter . . .

“They see' Sir Stafford permit
ting the sovietizing of their nations 
and the bolshevizing of their people 
who do not want to be bolshevized.

“Many statesmen have challenged 
Sir Stafford’s statement that the 
creation of Finland, Estonia, Lat
via ant
designed to 
strategy.

“A treaty 
ween Soviet 
indicates

“A 
uania 
sion.

“The assassination of a priest 
and the wounding of the Roman 
Čatholic bishop, the IVlost Rev. M. 
Reinys, as reported by the British 
Broadcasting Company added to 
series of tyrannical acts perpetra
ted by the Gestapo against the 
peace-loving 3,000,000 Lithuanians.

“This once exuberant republic, 
which existed for nearly twenty- 
five years after World War No. 1, 
was weakened first by the Com-

Nazi-made hell — that’s 
today after one year’s

Lith- 
inva-

B. J.' Radio Service
Expert Radio Taisymas — visas 

darbas Garantuotas.
Visiems Tikslams.
Darom rekordus.
ir TUBES

HE. 3028.

P. A. Prietaisai 
šSound Car. 

RADIOS
1363 E. 45TH ST.

guberna- 
svajones 
1944 m.

Prez. Smetona Kalbėjo 
per Radio

Pereitą sekmadienį, Liepos 
26, Lietuvos Prezidentas Ant. 
Smetona kalbėjo per radio iš 
Clevelando stoties WGAR, jos 
programe “Cleveland at War”, 
2:30 vai. po pietų.

Tą savo kalbą girdėjo ir 
pats p. Prezidentas, nes ji bu
vo įkalbėta plokštelėje, specia
liai paruošta prieš keletą die
nų. »

Lithuania was especially 
weaken Soviet Russia’s

1920, bet- 
Lithuania 

recognized 
independ-

of July 12, 
Russia and 

that Russia 
voluntarily the complete
ence of Lithuania, her neighbor.

,\“In June, 1940, the Soviet Union 
Invaded the Baltic countries and 
immediately Sovietized them as it 
had the part of Poland occupied in 
October, 1939. Russia tried to just
ify her conquest of the little three 
as a 
fense 
tested 
quest

military necessity, as a de- 
against Germany, and pro
to the world that the con- 

was merely for the occupa
tion of strategic points on land 
sea designed for the defense of 
Soviet Union., However, Russia 
mediately set up within these 
tions puppet governments 
in turn, voted, incorporation 
Soviet Union. The Soviet 
ment at once inaugurated 
gram of Uolshevization.”

COUNT 
(“America”, 

of the

A. TARNOjVSKI
a Catholic

Week, April 24,

and 
the 
im- 
na-

which, 
into the 
govern- 

its pro-

Review
1942)

twenty years of 
life . . . the Baltic States 
be efficient and progres-

their in-

GEORGE ROGERS CLARK 
(1752-1818)

“Give me $6000,” George Rogers 
Clark begged the Virginia Assem- 

'tsty, leave -raise. an.
and I’ll conquer the Ohio Coun
try.”

The Ohio Country was then that 
great, little-explored territory that 
stretched in endless forests from 
the Ohio to the Mississippi.

Clark, Virginian by birth, sur
veyor by profession, and explorer 
and adventurer by choice, knew 
whereof he spoke.

At 20 he had penetrated deep 
into the Kentucky wilderness. A 
friend of Daniel Boone and Simon 
Kenton, Clark was always fore
most among the volunteers on In
dian raids.

It was 1776 when he appeared 
before the Assembly. A new na
tion had been born east of the 
Alleghenies. West of the moun
tains, England and her Indian al
lies held fast.

Clark knew that if the United 
States was to be a great country, 
it could not hug the Atlantic 
Coast. It must spread westward.

His plea was granted. An army

Clark Monument, Piqua.

few hundred men.—was—a 
trained on the Ohio and in 1778 
he started swiftly toward the Mis
sissippi, 240 miles away, to con
quer Ft. Gage at Kaskaskia. He 
surrounded the town. The British 
were holding a ball. Fort and 
town surrendered without a shot. 
The French Creoles welcomed him 
openly. He established a new 
civil government, mgde friends of 
the Indians.

In far-off Detroit, the British 
general, Hamilton, heard news of 
his success, gathered troops and
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Gumo Punktas
Clevelandas -paskirtas stoti

mi kur bus sugabenta visas -su
rinktas senas gumas iš Ohio, 
Michigan, Mass., Maine, New 
Hampshire, Vermont ir Rhode 
Island valstijų. Iš čia bus iš-/ 
gabenamas Į gumo dirbtuves.

REIKALAUJA DAUGIAU
Miesto gatvekarių motorma- 

nai ir konduktoriai, kuriems 
mokestis buvo pakelta po 10c 
valandai,' nors reikalavo po 
12% c., dabar pavedė savo uni
jos viršininkams mesti jieško- 
jus tų negautų 2%c., bet rei
kalauti dar 8 centų daugia i.

ti • GUARDI AN bankas, ’ k aris 
likvidavosi depresijos melais, 
šį rudenį vėl mokės dalį pini
gų savo 75,000 depozitorkims. 
Bus išmokėta apie $5,400,000 
suma, kuri surihkta. Tai bus 
10-tas nuošimtis tų depozito-

AMELIA KILBECKIENĖ
Amelija Kilbeckienė, 60 m., 

nuo 1611 E. 26 st., mirė Liepos 
26. Palaidota Liepos 29, 10 
v. ryto, Brooklyn Heights ka
pinėse.

Paliko vyrą, Augustą, du sū
nūs; Raymondą ir Teodorą.

šios laidojime pasitarnavo 
laidotuvių direktorė Della Ja- 
kubs.

I --------------------

PADĖKA
Nuoširdžiai reiškiame pade-, 

ką Dr. Vinco Kudirkos Drau
gijos vardu visiems šiems ku
rie pasidarbavo draugijos pik
nike Liepos 19:

B. Drosutienė, A. Šalčiuvie
nė, E. Kavaliauskienė, M. Šal
čius, D. Litvaitis, Y. Lekutis, 
J. Barauskas, V. Velioniškis, 
M. Liutkus, K. Valaika, J. Vil
činskas P. Jasulaitis, K. Ka- 
siulionis.
Kom. narys Mike S. Drosutis.

PATEKO PO 16 METŲ
Tūlas Byron Thomas Moore, 

42 metų amžiaus, ramus ir 
tvarkus gyventojas ir darbi
ninkas, pateko atgal policijai 
po 16 metų pabėgimo iš Ohio 
kalėjimo farmos. Jis po to ap
sivedė. ramiai gyveno ir nie
kad daugiau neprasižengė, bet 
už pabėgimą vistiek buvo su
imtas ii’ dąbar laukia kokią 
pabaudą už ‘ tai gaus. •

“In the 
dependent 
proved to 
sive organizers of their countries.
The agrarian system was changed 
quickly, and large feudal estates 
were broken up into many units for 
peasant farming. Schools were 
built and the general standard of 
living improved greatly. It certain
ly would be advisable to have 
someone seriously study and present 
to’the American public the achieve
ments of the Baltic nations and 
compare them to the achievements 
of the Soviet Union. This compar
ison doubtless would not be to the 
disadvantage of the Baltic coun
tries . . .

“If . . . the conquest of the Bal
tic States vias only a precoution- 
ary move of a strategic character, 
as is the official Soviet interpreta
tion . . . why did they deport ten 
percent of the populations of Lith-

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyna® 
darbų prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbų, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų 
aptaisymui
Turiu pilnų

darbų

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

jusų namo visiškam 
ir pagražinimui.
apdraudę tos rūšies 
kontraktoriaus.

APSIVEDĖ
Frances Silver (Sidabriutė) f 

žinomų Clevelandiečių duktė, 
Liepos 21 d. ištekėjo už Percy 
Joseph Hamill. Linkėtina jau
navedžiams gražaus gyvenimo.

SVEČIAS
Trečiadienį Dirvos redakci

joje lankėsi Inž. B. F. Simons- 
Simokaitis, gryždamas į ryti
nes valstijas iš Chicagos, kur 
dalyvavo Dariaus ir Girėno, 
pagerbimo ir Lietuvos 20 me
tų Nepriklausomybės pripaži
nimo iškilmėse.

Pasakojo, tose iškilmėse da
lyvavo virš 40,000 minia prie 
Dariaus ir Girėno paminklo.

Ponas Simokaitis apsilankė 
pas Lietuvos Prezidentą Ant. 
Smetoną. ''

590,000 BALSUOTOJŲ
Cuyahoga apskrityje skai

čiuojama net 590,000 balsuo
tojų kurie galės dalyvauti no
minacijų balsatimuose Rugpj. 
11 d. ir Lapkričio 3. rinkimuo-

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA

SERVE - SELF KRAUTUVĘ
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriausj patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUĘ
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

Flying

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DIRVA (THE FIELD) 
uthdanian weekly

Published every Friday la Cleveland bn t 
Ohio Lithuanian Publishing Co.

O Superior Ave. Cleveland, Oh

George Burgard of 
ry, Pa., former ‘Flying, 
displays a Sumarai sworj] 
from a Japan victim, 
gard bagged 12 enemy j 
in Burma while a raj 
the American volunteer

DETROIT man has in 
resistant metal chii

A 
acid 
small houses heated by gas.

THE Government of Ira 
reduced the silver content į 
half rupee coin from eleven ti 
to one half to conserve sifa

Courfcxy—Standard Oil of OU

Indians, and moved 600 
Vincennes, to crush Clark.

It was February. Clark hd 

kes. The cold was a 
jny array swam, waa V on the epic march!
Vn the face of ore 
oa|ds, Clark captun 
a nV nearby Ft. Sad

becbtne la. 
ter. The t.| 
and starvec 
Vincennes, 
whelming 
Vincennes, 
ville. Hamilton, a prisoner, 
sent East. \

Clark returned to Kentuckjl 
The Shawnees were raiding tol 
Ohio. Another army gathered, fl 
landed and marched north to dl 
Chillicothe. A Shawnee town W| 
destroyed. The Indians were pisj 
suexi to old Piqua near Springfidil 
Their stronghold was capturfįl 
the Indians dispersed. The North-! 
west was safely a part of the! 
United States—the Ohio Count) 
a portion of the new Union. J

In Ohio at Piqua, in Virginia 
Illinois, Indiana and Missouri are 
monuments to this man wW 
reached his peak at 26 and whw 
for the rest of his 41 years, sill-' 
fered only disappointment and in
gratitude.

George Regers Clark died il 
1818.

Ohio Bonded Winery

RUDOLPH BOZEGLAV
6010 St. Clair Ave. Tel. ENdicott 028
Geriausia vyno išdirbystė Ohio valstijoje. Mano skiepi 
įrengtas Europišku stilium, kur pilna visokio vyno. Pii 
kit čia vyną namams, šeimai ir klubams.

Subscription per Year in Advance 
In the United States- - - - - - - - - - -  g.0
h Canada'- - - - - - - - - - - - - - - —
Entered as Second-Class matter Decern 
K, 1915. at the Cleveland Posted 

under the Act of March 3,1879.

Laivų Statyba ir Jų 
I Skandinimas

•. Laivų statyba S. V, eina V( 
. visu greitumu, tačiau prie- r 

šų submarinai nuskandina 
daugiau laivu negu spėja
ma pastatyti.

& Paveizdan, šiais metais 
pastatyta jau 300 laivų, o

t nuskandinta virš 400. Tik 
Liepos mėnesi šymet pa
leista Į vandeni 71 preki
nis laivas ir tankeris. Tą 
pat mėnesi, neoficialiai pa
skelbta, priešų, submarinai 
ir minos nuskandino 90 lai-

| vų Amerikos pakraščiais.

Suspendavo 17,500 ang- 
i liakasib. Columbus, 0.' - 

, Ohio valstijos CIO. vadas 
f Įsakė suspenduoti 17,500 
■ angliakasių unijos narių 

už nemokėjimą unijai duo-

Tas parodo galutiną ski
limą tarp CIO. ir UMW„

| Cleveland, 0. - Rugp. 5 
| sustreikavo 1,100 telefono 
f įvedėjų ir taisytojų darbi- 
f rinkų, kilus nesusipratimui^ 
| užmokesti.

Kitas 1,000 Ohio Bell W 
lefond darbininkų streikuo
ja Cantone, Youngstowne,

| Aki’one ir eilėje mažesnių 
miestu.

Point Pleasant, W. Va
| Sugryžo dirbti apie 1,000

■ statybos darbininkų, kuine 
j buvo sustreikavę kilus ne- 
I susipratimui prie $55,000,-

000 vertės valdiški] staty-
■ bos projektų Mason aps- 
t krityjp, Streikas nebuvo 
p unijos vadų užgirtas.

5 užmušta. Lebanon, 0. 
-King parako dirbtuvėje 

i ištiko sprogimai kuriuose 
užmušta ,5 dai’bininkai.

i Sprogimų priežastys ne- 
I išaiškinamos. Valdžia ve- 
■ da tyrinėjimus.

THE KRAMER & REICH CO. į
Atdara Vakarais7010 Superior Ave

Vyrams Reikmenų,
PUSMETINIS IŠPARDAVIMAS

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

Parsidavė po $1.65

MAUDYMOSI KELNAITĖS
Gerai žinomo tvirto LASTEX audimo,

Pirmiau parsidavė po $1.50, dabar $1.19. ~

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS ........................... $1
Didelis pasirinkimas įvairių stilių ir formų bei spalvų. 

Parsidavė po $1.95 ir $2.50

SLACK SUITS VYRAMS ............................ J
Sanforizuotai sutrauktos kelnes gražaus darbo, su pritaikytu dii 

Labai tinka vyrams vasarą.

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

skirtingu spalvų, 
ir $1.95

gero darbo ir gražios. ■

Tveria naują darbininku 
i organizaiiją, Chicago. — 
į Čia susidarė, grupė vadų 
■ kurie ima tveili. nepriklau- 
| somų darbo unijų konfe

renciją, Tai bus kompeti- 
’ rija Darbo Federacijai ir

CIO. Mat, daugelis unijų 
. Nuori. prigulėti nei vienoj

iš tų esančių organizacijų, 
Į todėl kokie'nors gudragal-

jai susigalvojo pradėti vi- 
j M jas Į jų,“konferenciją” 
f & mokėti jiems duokles.

Darbininkai gerai uždir- 
į reikia iš jų naudotis.

Į. NUSKANDINTA 413
CrivĮTio pranešimu, iki

W 5 dienos priešų sub- 
Į Irinai nuskandino Ame-

p°3 pakraščiuose jau 413

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

pienas nuskandinta So- 
p laivas Amerikos van
deniu

1. vadas, Mohan-
Ghandhi, išleido per- ’ 

pe)®ą Japonijai — In-
t Pastan£oinis J 

įderins pųeš bent ko .
a dgresiją ,


