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INDIJOS vadas, Mohan
das Ghandhi, išleido per
sergėjimą Japonijai — In
dija visomis pastangomis 
pasipriešins prieš bent ko
kią agresiją.

GUDIJOS sostinėje Minske 
priskaitoma 103,110 gyvento
jų. Ten gyveną apie 300 Lie
tuvių.
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VOKIETIJOS ministe rijos 
okupuotiems Rytų kraštams 
politikos departmento direkto
rium paskirtas Dr. Georg Leib- 
brandt. Jis gimęs Ukrainoje, 
gimnaziją baigė Tartu (Esti
joje). Leibbrandt kelerius me
tus' gyvenęs New Yorke ir San 
Francisco, kur davė paskaitas 
apie nazizmą.

Laivų Statyba ir 
Skandinimas

Paskelbtas 
pranešimas, 

kviečiami 
auto- 

dvira- 
Skelbime dar 
‘ligšiol nežino- 

tokių padangų

NUSKANDINTA 413
Laivyno pranešimu, iki 

Rugp. 5 dienos priešų sub
marinai nuskandino Ame
rikos pakraščiuose jau 413 
laivus nuo- Gruodžio 7.

Vienas nuskandinta So
vietų laivas Amerikos van- 
denuose.
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Clark return^ to W 
The Shawnees were na 
Ohio. Another army 
landed and marched it 
Chillicothe. A Shawuea 
destroyed. The Indians d 
sued to old Piqua nearid 
Their stronghold was d 
the Indians dispersed. lh| 
west was safely a parti 
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George Regers Clril 
1818.

Rear Adm. William D. Lea
hy, kuris užėmė Prezidento pa- 
dėjėųo vietą kaipo štabo virši
ninkas.

DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY

Published every Friday in Cleveland bu the

Ohio Lithuanian Publishing Co.
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohic

Maskva. — S. V. atsto
vas Maj. Gen. Bradley, at
skridęs į Rusiją speciale 
misija, kurios tikslas pa
greitinti iš Amerikos pa
galbą Rusijai, praneša jog 
pristatymas Rusams karo 
reikmenų ypatingai keblus 
del Vokiečių veikimo šiau
rėje, bombarduojant ir už- 
puldinėjant laivus gabenan
čius Rusijai pagalbą.

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Point Pleasant, W. Va.— 
Sugryžo dirbti apie 1,000 
statybos darbininkų, kurie 
buvo sustreikavę kilus ne
susipratimui prie $55,000,- 
000 vertės valdiškų staty
bos projektų Mason aps
krityje. Streikas nebuvo 
unijos vadų užgirtas.

hio Bonded Winery

OLPH BOZEGLAV
e. Tel. ENditf
dirbystė Ohio valstijoje. Mat 
u stilium, kur pilna visokio Ui 
ims, šeimai ir klubams.

acid 
small houses heated

THE Govemmat 
reduced the silver i 
half rupee coin ftm 
to one half to cons

KULAUTUVOJE rengiama 
trijų mėnesių kursai Lietuvai
tėms kurios nori mokytis Vo
kiečių kalbos ir stenografijos. 
Kursai rengiami “ryšium su 
reikalingumu turėti didesnių 
skaičių žmonių kurie mokėtų 
Vokiečiu kalba”.

Smiltynų miglose pusiau įmatomi Britų kareiviai žygiuoja 
pirmyn, tankų lydimi, užpuolant nazių Field Maršalo Rommel 
kariuomenę Egipto fronte.

budu, Anglų ir Suv.
lėktuvams bombar- 

Dresdeną ir kitas Vo- 
dirbtuves, jose užmu- 
musu broliu Lietuviu

Cleveland, O. — Rugp. 5 
sustreikavo 1,100 telefono 
įvedėjų ir taisytojų darbi
ninkų, kilus nesusipratimui 
už mokesti.

Kitas 1,000 Ohio Bell te
lefono darbininkų streikuo
ja Cantone, Youngstowne, 
Akrone ir eilėje mažesnių 
miestų.

Norvegijos karalius, gy
venantis Anglijoje, sulaukė 
70 metų amžiaus. Jis tu
rėjo apleisti savo šalį Vo
kiečiams Įsiveržus.

Holandijos karalienė da- 
vieši Ameri-

APIE KAZIO BINKIO, po
eto, mirti Kauener Zeitung ra
šė šitaip: “Toli už Lietuvos ri
bų žinomas Lietuvių poetas ir 
dramaturgas mirė šiomis die
nomis”. Velionis buvo palai
dotas Balandžio 29, Kauno ka
pinėse, “Lietuvių tautos lėšo
mis”. Į kapines karstą paly
dėję draugai, daug Kauniečių 
ii* Įstaigų atstovai. Toliau lai
kraštis pateikia Kazio Binkio 
biografiją ir supažindina skai
tytojus su jo kūryba. Kazys 
Binkis yra gimęs Biržų apsk., 
1893 metais.

VOKIEČIAI ARTINASI PRIE VOLGOS 
IR STALINGRADO

Išleidžia Penktadieniais Clevelande

Ohio Lietuvių Spaudos- Bendrovę
Metinė Prenumerata

Suvienytose Valstijose
Kanadoje _________,___

įuosvbe, UZ 
kariauti

Japonus. Indija tu-
390,000,000 gyven-

Du likučiai paskandinto Amerikos prekinio laivo Atlanti- 
ke. Patėmykit jų valčių uždangalus. Kada į u laivas nuskan
dinta jie plaukiodami aplinkui susirinko likučius, šmotus lentų, 
audimų ir pasidarė uždangalus nuo saulės, tuomi išsigelbėjo 
nuo sudegimo per 19 dienų plaukiojimo iki atvyko pagalba.

Įstaigų 
gyventojai 
senas gumines 
motorcikliu ir

Iš INDIJOS eina žinios 
jog Indai derasi su Brita
nija apie savo 
sutikimą gelbėti 
prie 
ri apie 
toju.

Britų 
Cripps, 
vo nuvykęs 
ti pagalbos prieš Japoniją, 
vėl pakartojo Indijai parei
škimą jog laisvės Indijai 
dabar neduos ir stengsis 
ten palaikyti tvarką .iki 
pabaigai karo.

Tas parodo galutiną si 
Įima tarp CIO. ir UMW

5 užmušta. Lebanon, O. 
—King parako dirbtuvėje 
ištiko sprogimai kuriuose 
užmušta 5 darbininkai.

Sprogimų priežastys ne
išaiškinamos. Valdžia ve
da tyrinėjimus.

George Burgarč 
ry, Pa., former T 
displays a Sumani] 
from a Japan « 
gard bagged 12 a 
in Burma while a 
the American vote

Tveria naują darbininkų 
organizaiiją. Chicago. — 
Čia susidarė grupė vadų 
kurie ima tverti nepriklau
somų darbo unijų konfe
renciją. Tai bus kompeti- 
cija Darbo Federacijai ir 
CIO. Mat, daugelis unijų 
nenori. prigulėti nei vienoj 
iš tų esančių organizacijų, 
todėl kokie nors gudragal
viai susigalvojo pradėti vi
lioti jas Į jų.“konferenciją” 
ir mokėti jiems duokles.

Darbininkai gerai uždir
ba, reikia iš jų naudotis.

12 UŽMUŠTA. Missis 
sippi valstijoj Rugp. f 
simušus pasažieriniam 
tobusui su traukiniu, 
mušta 12 žmonių.

RENKA GUMĄ
Vokiečių 
kuriuo 
atiduoti 
mobilių, 
čių padangas, 
sakoma kad už 
mų” tokių padangų sandėlių 
suradimą gyventojams busian
čios mokamos premijos.

Nuskandinta Du Priešų 
Submarinai

S. V. karo laivynas pra
neša kad pereitą savaitę 
priešų submarinams užpuo
lus tris alijantų laivus At- 
lantiko pakraštyje, tik vie
nas laivas nuskandinta, gi 
kariški lėktuvai nuskandi
no du submarinus.

PARYŽIUJ E atsi buvo 
maisto riaušės, pora žnlo- 
niu užmušta, keliolika su
žeista. .

Apie riaušes praneša ir 
iš Hamburgo, Vokietijoj.

ŽIEŽMARIUOSE mirė 120 
metų amžjaus moteris, pavar
de Bankauskienė. Viena jos 
anūkė jau turinti 90 metų am
žiaus. Velionė pergyveno pen
kias gentkartes. Iki pat any
žiaus galo ji gerai matė 
dėjo, taip pat protiniai 
buvo susilpnėjus.

INIAI ....................... j
’ankovėm, įvairių skirtingu spahT 
arsidavė po $1.65 ir $1.95 
KELNAITĖS ..........J
I.ASTEX audimo, gero darbo ir H 
parsidavė po $1.50, dabar $U1

RYBĖLĖS ........ ......
įvairių stilių ir formų bei špatai 
arsidavė po $1.95 ir $2.50 
VYRAMS .............J
tos kelnės gražaus darbo, su prM 
abai tinka vyrams vasarą.

IT MARŠKINIAI 
alti. Buvo po $1.00

Jugoslavijoje
neša, Vokiečių užimtoj da
lyje naziai išnaikino 16 kai
mų keršydami žmonėms už 
nepildymą okupacijos tvar-

Maskva, Rugp. 6. — Vo
kiečių karo jiegos jau Įsi
veržė j Kaukazo sritį, ir 
Rusai praneša apie nepasi
sekimus trijuose aktyviuo
se savo frontuose, kur Vo
kiečiai nesulaikomi,.

Vokiečių armijoms žy
giuojant pirmyn, Maskvos 
laikraščiai pradėjo susirū
pinusiai šaukti, “Sovietų 
Unija atsidūrė mirtiname 
pavojuje. Viena teliko iš
eitis — pergalė arba mir-

Rugp. 4, S. V. karo lai
vyno vyriausybė paskelbė 
9-tą savo žuvusių vyrų są
rašą, kuris parodo kad 272 
jūreiviai ir marinai buvo 
užmušti, sužeisti arba din
gę tarp Liepos 11 ir 25.

Išviso nuo karo pradžios 
iki šiol Amerikos karo nuo
stolių susidaro 12,342 — iš 
jų 3,541 užmušta, 924 sužei
sta ir 7,855 dingę be žinios.

(LISABONAS, Portugalija)

UOŠURIŲ k., Šiaulių apielin^, 
kėje, dirbęs pas ūkininką Oš- 
kų karo belaisvis Rusas susi
ginčijo su savo šeimininku ir 
metė į jį granatą, kuri vietoje 
užmušė Oškaus uošvį ir patį 
belaisvį. Oškis sunkiai sužei
stas, irgi pasimirė ligoninėje.

IW & REICHt
jr Avė Atdara Vi

JAPONAI, kaip pasku
tinės žinios skelbia, Aleu- 
tiškose salose turi 10,000 
savo kariuomenės. Tos sa
los yra dalis eilės salų ku
riomis pasiekiama Alaska 
ir Amerikos žemynas.

Japonai ten įsiveržė ke
lios savaitės atgal ir smar
kiai stiprinasi.

AMERIKOS bomber i ai 
ir greitieji lėktuvai daly
vavo užpuolime Japonų už
imto miesto Linchwan, su
keldami Japonuose didelę 
paniką. Uždegta kareivių 
barakai ir susprogdinta 
štabo stovykla.

Amerikos lėktuvų gavi
mas padrąsino ir sustipri
no Kinų dvasią.

Naujoj Guinejoj alijan
tų lėktuvai susprogdino Ja
ponu reikmenų laivą ir pa
darė nuostolių užpuolime 
jų oro stovyklos.

•, Laivų statyba S. V. eina 
visu greitumu, tačiau prie
šų submarinai nuskandina 
daugiau laivų negu spėja
ma pastatyti.

Paveizdan, šiais metais 
pastatyta jau 300 laivų, o 
nuskandinta virš 400. Tik 
Liepos mėnesį šymet pa
leista į vandenį 71 preki
nis laivas ir tankeris. Tą 
pat mėnesį, neoficialiai pa
skelbta, priešų, submarinai 
ir minos nuskandino 90 lai
vų Amerikos pakraščiais.

Suspendavo 17,500 ang- 
liakasifi. Columbus, O.’ — 
Ohio valstijos CIO. vadas 
įsakė suspenduoti 17,500 
angliakasių unijos narių 
už nemokėjimą unijai duo-

Sumušė Amerikietį. Bue
nos Aires mieste, šeši neži
nomi užpuolikai skaudžiai 
sumušė Amerikietį rašyto
ją ir paskaitininką Waldo 
Frank, kai Argentinos vy
riausybė paskelbė jog jis 
nepageidaujamas toje ša
lyje. Jis kritikavo valdžią 
pataikavimu Hitleriui.

Subscription per Year in Advance
In the United States _____________  $2.00
In Canada _________________________  $2.50

Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

VOKIEČIŲ komisaras liepė 
likviduoti Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Rumus, kurių vie
toje su didelėmis 
buvo Įsteigta “Ūkio 
jimas”. Dabar vėl jo vietoje 
steigiama “Ūkio Rūmai”, kurie 
reiškią verslo “savivaldą”. Lik
viduojamo “Ūkio Susivieniji
mo” vedėjais buvo paskirti Vo
kiečių generalinio komisarija- 
to valdininkai.
^VILNIŲ® birželio mėnesį 

gyventojai turėjo gauti po 80 
gramų muilo arba po 250 gra
mų muilo miltelių, 
mas talpina 1,000 
logramas yra apie

VOKIEČIŲ laikraštis 
įsidėjo kaž kokio Vokiečio po
eto eilėraštį, pavadintą “Pane
munė”. Jis apdainuoja savo 
išgyvenimus po pasivaikščioji
mo Panemunės miške, bet jis 
jautęsis vienišas “svetimame 
krašte”....

Pora atvejų pranešę apie 
sulaikymą Vokiečių, Sovie
tai Vėl pripažysta kad na
zių jiegos nesulaikomos žy
giuoja pirmyn ir kad artė
ja visai prie Stalingrado, 
didelio plieno miesto prie 
V olgos.

Kaukazo fronte, Rusai 
priversti • apleisti ir pasi
traukti Į pietus nuo Belaja 
Glina, išbėgimui nuo nazių 
apsupimo.

Vokiečiai lėktuvai atve
žę nuleido tankus už Rusų 
linijų, ir smarkiai atakuoja 
bomherių spiečiais.

Vokiečiai praneša užėmę 
miestą, Kropotkin, gelžke- 
liė susiėjimo punktą, ir jau 
perėję Kubano upę. Pir
mieji naziu kareiviai jau 
pasiekę netoli Maikop alie
jaus laukų.

Prieš porą dienų naziai 
užėmė Vorošilovską, prie 
Rostovo-Baku geležinkelio 
linijos.

Rusų pranešimu, Vokie
čiai verždamiesi Į pietus 
Stalingrado linkui pasiekė 
Kotelnikovską, ant Stalin
grado - Kaukazo geležinke-

DRABUŽIŲ ir avalinės kor
telės duodamos Lietuvoje skir
tingose Įstaigose Lietuviams 
ir Vokiečių piliečiams. Vokie
čiams visuose ^mestuose Įreng
ti specialus viešbučiai, krautu
vės, kavinės, restoranai. Jiems 
atiduota geriausios patalpos. 
Tuo budu Vokiečiams užtenka 
visko, o Lietuviams lieka.... 
kortelės, su kuriom gauti dra
bužių ar avalinės negalima.

LIETUVOJE miestų gyven
tojai neturi teisės išeiti iš na
mų nuo 11 vai. vakaro iki 4 v. 
ryto.

LIETUVOJE išleista įsaky
mas kad daržoves, uogas ir 
grybus surinkusieji neturi tei
sės parduoti tiesiog vartotojui, 
o privalo parduoti tam tikrai 
“Centralei”, kuri tuos dalykus 
pristato Vokiečių karo ligoni- 

I nėms. _
VOKIEČIŲ laikraščio Kau

ne pranešimu, iš Kauno išva
žiavus nauja Lietuvos darbi
ninkų partija (700 žmonių) į 
darbus Dresdene, Saksonijoje. 
Darbininkai buvę surinkti vi
soje Lietuvoje.

Tokiu 
Valstijų 
duojant 
kietijos 
šama ir

Lietuvius žudo Vokiečiai ka
riaujančius Rusų fronte, žuvo 
Rusai kariaujančius prieš Ru
siją. žudys ir patys Amerikos 
Lietuviai kareiviai nuvykę i 
antrą frontą Hitlerį užbaigti.

KAUNO “generalinėje sri
tyje” įvedama kortelės rūka
lams. Korteles gaus tiktai vy
rai nuo 18 metų amžiaus. Ik
šiol, kol kortelių nebuvo vyrai 
visvien tegaudavo po tris papi
rosus į dieną.

Rusijoje matyt apsireiš
kia suiručių ir kenksmin
gų gaivalų veikimas. Pati 
Rusija susilaukė savo penk- 
takolumnistų, kuriuos taip 
gabiai naudojo savo tiks
lams kitose šalyse.

Dono srityje pradėta su
iminėti daugybės žmonių ir 
jie kaltinami pasitarnavi- 
mu priešams. Rugp. 3 d. 
pranešimu iš Maskvos, 45 
suimti penktakolumn? štai 
sušaudyta.

Londonas. —- 
kilo ’ subruzdiiųas 
Lady Astoi 
narė, paskelbė įgavo panei
gimą kalbų apį gelbėjimą 
Rusijos. Ji palakė:

“Rusija, Rusja,. Rusija 
— viskas ką i®es skaitom 
spaudoje, 'viskas ką mes 
girdim per radip. Jie kovo
ja su tuo pačiu priešu už 
save — kaip ir mes kovo- • 
jam.”. Ji sako sutinka kad! 
Amerika ir Britanija gel
bėtų Rusijai, bet ji nepasi
tenkinus kam “Rusįja buvo 
nęutralė kada mums reikė
jo pagalbos, tik Amerika 
atėjo mums į pagalbą, tuo 
gi tarpu Rusija turėjo su
tarti su Vokietija. Ameri
kos kareiviai piktinasi kad 
negirdi Anglijoje nieko ki
to kaip tik apie Rusiją. 
Man tas nusibodo 
turėtų suprasti 
nebūtume atsilaikę 
ne Amerikos jįkišimas

Rusai praneša atakavę 
V okiečių laikomą miestą 
Rževą šiaurėje, 125 mylios 
Į šiaurvakarius nuo Mas
kvos. •

service
is — visas 
otas.

ns Tikslams.
a rekordus.
BES

HE. 3028.

Taipgi sakoma Vokiečiai 
deportavo 160,000 Slovėnų 
i Lenkiją, Serbiją ir Kroa
tiją, po sušaudymo 1,064 bartiniu laiku 
užstatų Maribore ir Bled. koje. Ji yra 61 m. amžiaus

NUTEISĖ. Indianapolis, 
Ind. — W. D. Pelley, buvęs 
Amerikos Sidabrinių Mar
škinių slaptos organizacijos 
vadas teismo rastas kaltu 
prieš - valstybiniame veiki
me ir konspiracijoje. Su 
juo nuteista ir du kiti jo 
bendradarbiai. Jiems pa
daryta priekaištai jog jie 
buvo pasiruošę pasitarnau
ti kvislingais (priešų pa
dėjėjais valdyti) jeigu sve
timi užimtų šią šalį.

Roosevelto Padėjėjas
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Irihi Indijos Okeano. Pas 
Hitleriui galimybes užimti

stojai turėtu panašiai daryti, 
h net o3 nuošimčius karo išlaidi 
iii budu mokėtu Amerikos gyye 

j gjarytu 49 bilijonu dolariu ($41

TikiEia taipgi kad Jap 
jeigu vakaruos 

Kurie tiki kad karas į 
lą ąnovai, tie klysta. Ka; 

daugiausia padaryt 
keliant vienu neapik

IMEBEOS Žfiionėms priaeis paj 
A ią - kaip sužinou s iš So: 
Ii komisija siūlo Kongresui prar 
fe apimtu 40 bilijonu dolarią Į 
• Kaip Britai ir Kanadiečiai r
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—--------------------* I *--------------------- MIRIMAI
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PITTSBURGH Siūlo Prekinius 
Lėktuvus

Į DAYTON, OHIO I LIETUVIS VĖL IŠRINKTAS 
FUTBOLO LOŠIUI

Del Streiko Buvo Su
laikytas Dienraštis

Buvo sustreikavę Pittsburgh
Press dienraščio spaustuvės 
darbininkai ir 'laikraštis 
ėjo per penkias .dienas, 
savaitės pradžioje unijos 
pranešė kad darbininkai 
ta dirbti. Spaustuvės
ninkai sustreikavo del laikraš
čio leidėjų atsisakymo užmokė
ti už tris nedirbtas dienas, nes 
buvo sustreikavę laikraščio iš- 
vežiotojai. Išvežiotojai pradė
jo streiką del pereitą Savaitę 
paleidimo iš darbo 14 trokų 
draiverių, bet vėliau sutiko 
gryžti dirbti.

Krautuvės bus Atdaros 
Pirmadienio Vakare 
Pittsburgho vidurmie s ty j e 

nuo šio pirmadienio bus laiko
ma atdaros didžiosios krautu
vės kas savaitę pirmadienio 
vakarais iki 9 valandos, kad 
tie kurie dirba ilgas valandas 
galėtų turėti progą apsipirkti. 
Tos .krautuvės atsidarys pirma
dieniais nuo pietų.

Pirmas bandymas pasirodė 
labai pasekmingas — krautu
vės buvo užsigrudusios žmonė
mis, kaip paprastai esti Kalė
dų

Henry J. Kaiser, Vakarinio 
pakraščio laivų statytojas, už
tikrino dviem senato komite
tams kad jis gali paversti da
li savo laivų statybos dirbtu
vių į didelių prekiniu lėktuvų 
dirbtuves be sutrukdymo da
bar staomų laivų.

V. BACEVIČIAUS 
PASIAIŠKINIMAS

POLITIŠKAS ŽAISLAS
S. Gabaliauskas savo laik

raštyje rašo, del ko katalikai 
(reikia suprasti politikieriai) 
padarė santarvę su socialistais, 
amžinais bedieviais, o ne su | 
tautininkais, kurie yra arti
mesni tikybos atžvilgiu, ką ir 
pats Gabaliauskas pripažysta.

Bet Gabaliauskas dabar va
dina socialistus didesniais “pa
triotais” negu tautininkai esą. 
Pagal jo išvadą tai jis socialis
tus vadina “didesniais patrio
tais” už tautininkus vien del 
to kad socialistai yra griežtai 
nusistatę prieš Prezidentą A. 

‘Smetoną, o tautininkai palai
ko p. Smetoną.

Už toki viešą prisipažinimą 
p. Gabaliauskui priklauso vie
šas padėkos žodis: Tas aiškiai 
pasako del ko keli politikieriai, 
pasivadinę katalikais, yra pa
darę santarve su bedieviais 
socialistais: tai ne Lietuvos la
bui bei gerovei, o vien tik Pre
zidento A. 
mui.

. I štai kas 
pastebėti: 
čių socialistai

A. Smetonai ?

Vincas Banonis, 200 svarų 
narsuolis, University of Det
roit studentas, vėl tapo išrink
tas į Kolegijų All-Stars futbo
lo jauktą, žaidimui futbolo su 
Chicago Bears, Rugpjūčio 28. 
Jų praktika prasidės Rugp. 8.

Vincas Banonis yra Bononių 
sūnūs, Detroitietis, kolegijos 
sportininkų eilėse pramintas 
“geližiniu vyru”.

Jis ir kitas Lietuvis, Al Blo- 
žis, iš Georgetown Universite
to, išrinkti į tą All-Stars fut- 
folininkų komandą iš 75 žy
miausių Amerikos kolegijų lo
šėjų studentų.

Banonis pavadintas pirmu
tiniu Titanu kuriam tas titu
las pripažintas iš visų 
Stars futbolininkų eilėje 
vynių metų kaip Įsteigta 
cionall Football League.

All- 
de- 

Na-

sezoną.

Namų Savininkų
Registracija

.4-
Pradėta suregistruoti Pitts- 

burghe ir Allegheny apskrity
je visi namų savininkai kurie 
nuomoja namus kitiems gyven
ti. Tas daroma sulaikymui 
kainų kėlimo. , 1 ,

ta 55 registravimo punktai, ir 
kiekvienas namų. .savininkas 
laikantis savo namuose gyven
tojus privalo užsiregistruoti.

Numatyta tokių užsiregis
travimų arti 700,000.

Meiliška Žudyste
SHARON, Pa. — Pereitą 

vaite, Liepos 29, jaunas vaiki
nas, iš Hookstown, Chauncey 
MacDonald, 25 m., nušovė sa
vo mylimąją jai einant Į dar
bą, po to pats nusišovė. Mer
gina, Isabel Shane, 21 m. am
žiaus, palaikė ryšius su juo 
per ^iorą metų. Pagaliau ji 
pradėjo jo nemėgti, tačiau 
kinas vis ją sekiojo.

sa-

vai-

9 Žuvo Perkūnijoje
PHILADELPHIA. —' Rugp. 

1 d. Philadelphijos srityje lai
ke audros ir perkūnijos, žai
bas nutrenkė 8 asmenis, ir vie
nas 6 metų vaikas prigėrė.

yjenaą žaibas Sviedęs į pa
stigę", kurioj buvo sustoję ke
turi darbininkai, du Pont dva
re, visus keturis užmušė vie
nu kartu. ' . -į i

__ -J _i i>. ? - į r— u .
Neteks 90 Milijonų

. Dolariu Taksais
Į Apskaičiuojama kad 1943 

metaiš’ valstijos nustos' 90 mi
lijonų dolariu gasolino taksais, 
del sumažėjimo gasolino nau- 
dojiipo automobiliams.

Paprastai per metus 
gasoliną surenka apie 965 
lijonus dolariu taksų.

už 
mi

j-----------------------------
Skaitykit ir Garsinkites

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36.)

Smetonos atakavi-

Vytautas Bacevičius, apie i 
kurio žygius Argentinoje rašė L. ....
Dirvoje Julius Šveikauskas, iš ,C11J socialistai yra opozicijoje 
Buenos Aires, atrašė Dirvai iPrez. A.. Smetonai? Del to 
aštrų laišką, kurį del jo ilgu-‘kad jisai' yra praktikuojantis 
mo netalpiname. katalikas, kad bažnyčia nebu-

Savo laiške p. Bacevičius pa- . . . . .... . ' .
daro kelis pareiškimus: . I

_ Kaslink paskolos nuo Bue- nebuvo įvesta civilinė metri
nes Aires komunistų laivakor- kacija, kad kunigams buvo 

•;Bu,v.° mokama algos iš valstybės iž
do ; kad katalikiškas mokslas 

mokslą inėse

vietos profesionalai, biznieriai 
ii- kiti garbės verti žmonės.

Dailės Choro gražuolės rin
kimo piknikai visada buna di
džiausi, o šymet bus dar di
desnis, 
šiame

todel iki pasimatymo 
garsiame piknike.

352 KUOPA ATMETĖ

delega- 
rapor- 

delega- 
už tai

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

JUZĖNIENĖ Barbora, 62 m., 
mirė Liepos 14, Youngstown, 
Ohio, palaidota Liepos 17.— 
Paėjo iš Kauno rėdybos.

MARKAUSKAS Bronius, 54 
m., mirė Liepos 16, Youngs
town, O.
18. — Paėjo 
bos.

BALČIUVIENĖ 
mirė Liepos 
town, O.

Eržvilgo p., Bu-

UMANTIENĖ Petronėlė, mi
rė Birželio. 28, Cambridge, 
Mass. — 
taičių k.

ČEKANAUSKAS Stasys, 74. 
metų, mirė Liepos m., Wor
cester, Mass.

DZINKEVIČIUS Juozas, mirė 
Liepos m., Shenandoah, Pa.

ČIŽAUSKIENĖ Ona, mirė Lie
pos mėn., Pittsburgh, Pa.

DUNSEVIČIENĖ Marė, mirė 
Liepos mėn., Tamaqua, Pa.

jjjjborins-K. S.

PAKLIUVO. Bordo dirbtu
vės darbininkas William Moce- 
ri, 20 m. amžiaus, Willow Run 
bomberių darbuose, paskutinę 
dieną dirbdamas padarė sabo
tažą.

Moceri sako su drilium išgrę-reikia Gabaliauskui
Del kokių priežas- žė 18 skylių pabaigtame B-24

bomberyje, gasolino sutalpose. 
Sakoma, gerai kad tas darbas 
buvo susektas laiku, o šiaip 
•butų įvykęs sudužimas arba 

ivo atskirta nuo valstybės, kad sprogimas. Maceri gal teis ka-

tei į Suv. Valstijas: “... 
sudarytas laivakortės užpirki
mo Lietuvių komitetas su p. .
Venskunu priešakyje; šis ko-pL*V0 privalomas 
mitetas skolino pinigus ne nuo ■ per kaj>eli.onus. 
komunistų, bet nuo atskirų ■ Dabar norisi 
UMIXiVAAlJ A A VA AAA V* I
pili.... ir tą paskolą gražinau 
1941 metais ir skolintojai at
siuntė man į New Yorką pa
kvitavimus”.

Kaslink skolos p. Očžinskui, 
Argentinos Lietuvių Balso lei
dėjui, 800 pezų ir jų negrąži
nimo, bei Ožinsko ir Norkaus . 
už tai jo apmušimo, pareiškia: 
•'TNieks, niekuomet ir niekur U1U1> l)CL aciuiu n i.c-
neturėjo tikslo pakelti prie: ma-,smerkiu Prezidentą A. Smeto- 
ne ranką ir kad as grąžinau 
visą skolą, 250 pezų p. Ožins- 
kui (o ne 800 pezų, kaip tai ra- didelį patriotą^ 
šo Šveikauskas) ir kad p. O- 
žinskas man taip pat įteikė 
pakvitavimą”.

Del primetimo kad Bacevi
čius į organizacijas žiuri 
sipelnymo keliu”, sako: “Tik-j 
renybėje aš dar nei vienos or-1 
ganizacijos savo gyvenime ne
išnaudojau ir priešingai, beveik j 
visą gyvenimą daugiausia į-! 
vairioms organizacijoms kon
certuodavau nemokamai, arba 
už labai, labai kuklų atlygini
mą .... bet aš pats buvau kai 
kurių asmenų Lietuvių tauty
bės Pietų Amerikoje išnaudo
tas”.

Del neatskyrimo vienos poli
tinės grupės nuo kitos: “Aš 
puikiausia orientuojuos 'politi
koj. bet kaip muzikas į politiką 
nesikišu, nes mano idėja yra 
vienyti grupes, vienyti visuo
menę, vienyti visą tautą, o ne 
skaldyti. . Aš/ kaip menininkas 
tarnauju visiems ir pasipikti
nu Lietuvių politiniu susiskal
dymu taip Pietų kaip ir šiau
rės Amerikoj”.

Kur buvo paminėta jog jis 
būdamas Buenos Aires lauke 
nominacijos nuo Paleckio 
Lietuvos ministerio Dr. Grau 
žinio .vietą. Bacevičius sako 
“Jeigu, juokus krėtėm, žinoda 
mi lead Sovietai Pietų Ameri
koj pasiuntinybių neturėjo ir 
neturi.:..” ir kad tie juokai 
Šveikauskui “virto diplomati
niu ,faktu”.

Kaip p. Šveikauskas minėjo 
-kad p. Bacevičius siuntė Palec
kiui ir kitiems sveikinimą, p. 
Bacevičius to neginčija.

Pono Bacevičiaus pareiški
mas pasipiktinimo “Lietuvių 
politiniu susiskaldymu kaip 
Pietų taip ir šiaurės Ameri
koj”, yra greičiau jo apsivyli
mas komunistais, kuriems sto
jo tarnauti čia atvykęs.. Lie
tuvių pasiskirstymas buvo ir 
bus, grupės nesivienys, ir . jo
kiu budu, kad ir menininkui, 
netinka tarrfauti vienai ypatin
gai musų grupei, kuri parsida- 
vuš svetimai valstybei, viiu 
žiaurumu buvusiai užsimoju
siai Lietuvių tautą išnaikinti.

Redakcija.

... ., ____  ____ paklausti ar
asmenų ir visų politinių gru- Gabaliauskas tokiam socialistu 
mn n» rn nocknlo rrvn rr rn o n I » *

čiaprogramui pritarė, . kaip 
mano suminėta? Taipgi ar del 
tu pačių priežasčių kaip ir 
cialistai, jis yra verčiamas

so- 
bu- 

ti Prez. A. Smetonai opozicijo
je su savo keliais politikieriais?

Aš pritariu socialistų progra
mui, bet sykiu gerbiu ir ne-

na, kaipo Lietuvos tikrą sūnų

J. A. Urbonas.

pa- SIŪLO VARTOT STI-
KLĄ VIETOJE

PLIENO

ro teismas.
Jis yra Italų kilmės, šią sa

vaitę jam, butų reikėję išeiti 
j kariuomenę.

FORD 79 METŲ.
Ford pereitą savaitę sugyveno 
79 metus amžiaus. Liepos 30 
jam buvo surengta gimtadienio 
paminėjimas. Ford jau senas 
žmogus, bet dar pilnas energi
jos. Sukaktuvių proga jis pa
darė spaudai pranešimą kad 
ateityje žmonės turės geres
nius gyvenimui namus ir važi
nės geresniais.*ąutomobiliais.

. . ■ < ■ V. M.

Henry

GRAŽUOLĖS RINKIMO 
PIKNIKAS

Iff
Jau aštuoni metai kaip Dai

lės Choras yra Įvedęs rinkimą 
Lietuvaitės gražuolės, 
Lithuania of Detroit”, 
šis tradicinis gražuolės 
mas Įvyks sekmadieni, 
Aug. 23 d. rengiamame 
ke Capitol parke. Jau
dešimtys gražių Lietuvaičių 
užsiregistravo šiam kontestui,

“Miss 
šymet 
rinki- 

Rugp.- 
pikni- 
kelios

stiklo j kurios dar norit įstoti į kon- 
testą pasiskubinkit užsiregis
truoti. Išrinktos gražiausios 

ir 
visada, paveikslas tilps Ame
rikonų ir Lietuvių spaudoje ir 
dar prie to gražuolė gaus $25 
pinigais. Kitos gaus mažes
nes dovanas.

Kad gražuolė butų teisingai 
išrinkta, teisėjais kviečiama

Stiklo dalykų ir indų išdir
bėjai sako kad kas metą butų 
galima sutaupyti plieno pakan
kamai išstatymui 115 laivų 
jeigu butų naudojama
indai sudėjimui maisto produ
ktų ir kitų dalykų vietoje da
bar vartojamų metalinių dėžu-^Detroito Lietuvaitės, kaip 
čių.<

Remiantis kiek 1940 metais 
buvo sunaudota plieno ir cino 
valgomų dalykų konservavimo 
dėži tems padaryti, sako butų 
galina sutaupyti 357,835 to
nai plieno ir 3830 tonų cino.

Karo Laivas Shaw Vėl Atstatytas

SLA.
MOKESTĮ Už KAREIVIUS
Sekmadieni, Rugp. 2, atsi

buvo SLA. 352 kp. mėnesinis 
susirinkimas, šis susirinkimas 
buvo svarbus tuo kad 
tai išdavė SLA. seimo 
tą. Didžiuma kuopos 
tų nepatenkinti seimu,
kad jame fraternalizmo dva
sios visai nebuvę, matėsi tik 
kokusavimai ir politikavimas. 
Tiems politikavimams vienoje 
pusėje vadovavęs Naujienų re
daktorius Grigaitis, kitoje pu
sėje Sandaros redaktorius- Vai
dyla.' Vaidyla turėjęs išpra- 
džios didumą delegatų, bet 
Grigaitis su Vaidyla nuolat de
rėjosi, Vaidylą ‘ nublofinęs ir 
pervaręs savo politiką. Jeigu 
taip tąi pasirodo kad Vaidyla 
visada apgaunamas. Ar nege
riau butų kad jis vadovybę už
leistų gabesniam?

Paskui buvo skaitytas ofi- 
cialis pranešimas iš centro kad 
visi nariai turi mokėti ekstra 
mokesties 15c i mėnesi paden
gimui narių esančių kariuonė- 
je duoklių į SLA. Ir kas atsi
tiko: didžioji kuopa nubalsavo 
tokių mokesčių nemokėti, bet 
tikrenybėje ir tie kurie balsa
vo nemokėti tų 15 centų, patys 
užsimokėjo. Taigi niekas iš 
tokio balsavimo neišeis kaip 
tik paprastas protestas.

D. Reporteris.

AKRON, Offl

(Iš musų laikraščių)

WORCESTER, Mass. — Šv.
Kazimiero Lietuvių parapija 

ruošiasi prie minėjimo savo 
50 metų gyvavimo sukaktuvių, 
kas sueina 1944 metais.
• CHICAGO, Ill. — Liepos 25

Chicagcje suruošta didelės 
Lietuvių iškilmės prie Dariaus 
ir Girėno paminklo. Tai buvo 
paminėjimas tįi lakūnų žuvimo 
sukaktuvių ir 20 metų Lietuvos 
pripažinimo. Dalyvavo arti 40 
tūkstančių žmonių. Amerikos 
Karo Bonų Lietuviai ten pat 
išpirko už apie .$100,000.
® LOS ANGELES, Cal. — Lie

pos 19, Įvyko draugiškas iš
važiavimas, kurį 
tuvių Kultūros
Klubas, nesenai įsteigtas, 
ėmimui savo čartelio.
vimo surengime darbavosi po
nios: O. Miškienė, O. Račkienė, 
O. Dovydonienė, ir J. Miller. 
Kalbas sakė Konsulas Dr. J. 
J. Bielskis ir Adv. C. Nelson.

Julė, 52 metų, 
16, Youngs- 

Palaidota Liepos 
20. — Paėjo iš Vilniaus ra
dybos. M.S.

BARIŠIS Aleksandras, pusam
žis, mirė Liepos 15, Chica- 
goj. — Panevėžio ap., Smil
gių par.

KUČINSKAS Ignas, 67 metų, 
mirė Liepos mėn., Indiana 
Harbor, Ind.

ŠVITRA Petras, 75 metų, mi
rė Birž. 25, Kulpmont, 
Seinų ap., Leipalingio 
Vilkinikų k.

LINEVIČIUS Jonas, 69
mirė Birž. 28, Lee Park, Pa.
— Marijampolės ap., Paba
liškių k.

ORVYDAS Stasys, mirė Liepos 
13, So. Boston, Mass.

SALDUKAITĖ Rūta, 18 
tų, mirė Liepos mėn.

RIMKIENĖ Marė, mirė
28, Sykesville, Pa.

KL1MIENĖ Margareta,
Liepos mėn., Lower William 
Penn., Pa.

GAIDAMAVIČIUS Pranas, 82 
metų, mirė Birž. mėn., She
nandoah, a. — Raseinių ap., 
Kaltinėnų p. Amerikoje iš
gyveno 60 pietų.

SIMONS Juozas, 74 m., mirė 
Liepos 9, Chicago j. Ameri
koj išgyveno 50 metų.

MARINIKAITIS Simas, 56 m., 
mirė Liepos mėn., Girardvil
le, Pa.

SERAPINAS Antanas, pusam
žis, mirė Liepos 13, Chica- 
goj. — Telšių ap., Sarvičių 
sodžiaus.

KARALIENĖ Elzbieta (Dau
gėlaitė), pusamžė, mirė Lie

pos 12, Chicagoj. — Raseinių 
ap., Kvėdarnos par., Steige- 
rėnų k. Amerikoj išgyveno 
40 metų.

Smulkios Žinios
Tūlas D. yaref, 21 m. am

žiaus, pasirodė labai prastas 
kariautojas. Jis susiginčijęs 
su savo draugu, užpykęs ant 
jo, vietoje draugą apdaužius, 
išrovęs iš tvoros kuolą pradėjo 
daužyti apielinkės biznio įstai
gų langus, duris, išmušdamas 
stiklus ir sugadindamas, ir tik 
įsimaišius policija tą įšelusį 
vyrioką sulaikė ir nuvežė cy- 
pėn. Sekančią dieną atsibuvo 
teismas, jam priteisė atlyginti 
nuostolius sum«je $500 ir teis
mo lėšas, ir dar gavo 6 mėne
sius kalėjimo.

Koks iš jo galėtų išeiti ka
reivis: vietoje pliekti Japonus 
ar Vokiečius, jis padėjęs šau
tuvą, griebęs kuolą imtų dau
žyti aplinkinių namų lankus. 
Gal atsėdėjęs kalėjime 6 mė
nesius pasimokins kitaip.

Rugp. 1 d. iš Pittsburgho 
atsilankė pas A. Rudį jo se- | 
šuo, Marė Cygelienė, švogeris 
ir anūkai. Jie taipgi aplankė 
farmerį P. Sederį, jo farmoje 
prisipirko Lietuviškų sūrių, ir 
paviešėję, pasigiminėję išva
žiavo. P. Cygeliai yra geri 
Lietuviai, skaito Dirvą ir re
mia Lietuvių tautos reikalus.

Buvus Akronietė T. Vertelie- 
nė iš Chicagos laukėse Akrone 
pas savo draučus.

Taip pat iš Chicagos buvo ‘‘ 
atvažiavus Stella Beinorienė, 
J. Rumbutienės duktė.

Kalnas.

KOS gyventojai visai nsg 

je žūsta po 
bendrai imant negu ja® 

rainus skaičių žuvusiu oreF 
Hstams 25 * P?
f ir kitokiose nelaimėse, to 

nereikšmingas.
.Ujai ir dabar. šio,karo^a. 
-aįjbuvo paskelbta, žuvo 4$ A- 
Sj. Prie to 3218 kito suj^i 
L įaro nuostoliu pasidarė 4114a.

I® tarpu, nuo to kai Ameriką 
as dariuose, užsiėmimuose, ir s 
Stovo apie * Amenk^ 
S Per metus laiko, tokiu ku. 
įįe 60,000 asmenų ir sužeistą v 
įldt betgi, kad šitos sto 

įmetąs po meto. Jer 10 metą 
atsitikimuose užmuštu amai

■ įg) ir apie 50 milijonų sužeistą.
Jotis karas negali tęstis per Ii 

į smarkaus karo kad butu išžmr 
įta žūsta žmonės nuo papse 
Storiu niekas net nei nesisieloji

suruošė Lie- 
ir Labdaros 

pri- 
Išvažia-

June 13 
through 

Labor Day.

Beach in the World

įf

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

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

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

ANTRO fronto atidarymas Vi 
jai tikrina, priklausys nuo 

liaus savo žygiavimais Rusijon 
Vokiečiai paėmė Rostovą, 1 

tolyn į rytus linkui Volgos ir 1 
mi Kaukazą nuo visos Rusijos.

Žinovu tikrinimu, mažos re 
ėmimas Rusuos plotn, jeigu nei 

ik® netekinas šiaurinio 
modusams, o Vo&mm 
taps reikalingas. Taipg 
mrts armija Kaukazo pus

Bet jeigu Rusai išsilaukys 
jo k, tada gali būti vilt

Įklampintas ir sulaikytas 
tas nebūtų pradėtas.

Antro fronto reikalavimą 
šalyse ir pačios Rusijos liaudį! 
bė oficialiai nepadarė jokio’re 
tis yra kritiška, sako žinovai,

Pačioje Amerikoje valdi 
nusvirs karas jeigu Hitleris ] 
ir Kaukazo aliejaus laukus, 
sugryžtu atgal ir bandytu už 
ja tori jau perdidelę oro jieg 
Ėją sakoma jau nelaikomas 
Iriose rateliuose. Jeigu jis r 
taniją užpuolimu, dar maž 

j Suv. Valstijas. Amerika koi 
. rijos ir vakaru kontinento.

Yra mindų kad Hitleris

liiiiiiiiiiiiiii linui iiiiiHiiiciHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiif imiiiiniiis pijui hiiiiiiijjiiii'

Nikodemas A. Wilkeiis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJAS

• WATERBURY, Conn. — 20 
Lietuvaičių, dauguma moterys 
kurios lankė Raudonojo Kry
žiaus pirmos pagalbos kursus, 
juos užbaigusios gavo paliudy
mus.

' ItM

|Ji
... TV

*. i » 
p B

© O
Wis. • — Bendras 
komitetas rengė

• RACINE,
Draugijų

pikniką, Rugp. 2, kurio pelną

kentėj tįsiems Lietuviams.
® BROOKLYN, N. Y. — Lie
tuvių draugijų atstovų nusirin
kime Liepos 17 buvo aptarta 

, bendromis jiegomis nupirkti 
Am. Raudonajam Kryžiui am- 

1 ulansą. Tam tikslui pradžiai 
jau suaukauta apie .$500. Dar
bas

= 6522 Superior Avė. , HEnderson 9292
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PELLA JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1

• OBELĖS pradeda vesti vai
sius tarp 6 ir 8 metų po paso- 
dinimo ir gali pelningai duoti 
obuolių iki 40 ar 50 metų sa
vo. amžiaus.

Karo laivas Shaw, kuris buvo sunkiai apgadintas Japonų 
užpuolime Pearl Harbor, Gruodžio 7, vėl pataisytas ir gatavas 
stoti i kovą su priešais. ,

varomas pirmyn. 
® EINGHAMTON, N

Alphonse J. Varkulis, Teo
doros ir Martino Varkulių sū
nūs, baigė dentisterijos moks
lą. Jis mokslą ėjo Alabama 
Universitete, W. Virginia Uni
versitete, ir Louisville Univer
siteto Dentisterijos mokyklą. 
Jaunas profesionalas yra veik
lus Lietuvis patriotas, SLA. 50 
kuopos narys.

, ‘FORDAS, vienas ii 
pereitą savaitę su 

Į^dar veiklus ir stiprūs 
susijaudinimai ir vis 

W iiieina parodo kad 
J®0' Daug priklauso k( 
R) greit ji sunyksta; d 
^tos apsireiškimai, 

net jauni krinta.
kad ir sunkiai d 

^įnirti,

I!

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 A ve „Cleveland HEnderson 6729

yEDYBOS Amerikoje 
. skaičiaus, kaip skel 

jog 1941 metais n’ 
vo 12.6 vedybų. Vedyti 
W kada nuo 1000 g 
M metais po 11.9. •

1941 metais apsivi 
Augiau negu 1940 mi 
Pi 1999 metais.

Vedybas padaugi 
“on šaukimo Įstatyme



RIMAI
jstown

sos

VILKO PRIESAIKAKartus Matuok

AKRU, 1
mi

par

savo laik

ei Liepos

me

Birž

balsuo-

KARO LAIKO PAVOJAI
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mas A. Wil kelis

žinomų

čoungs- 
Liepos 

o rėdy-

pusam- 
, Chica- 
Sarvičiu

s, 56 m. 
Girardvil

7 metų, 
Indiana

mirė
Ameri-

a (Dau- 
m.irė Lie- 
Raseinių

Steige- 
išgyveno

2 metų, 
Toungs- 

. Liepos 
iaus re- 

M.S.
pusam- 
Chica- 

i., Smil-

.s Laidotuvių Direktorius
i BALZAMUOTOJAS

OI DAINUOKI
(Prano Vaičaičio eilės)

Oi dainuoki, dainiau, viltį, 
Mums dainuok vilties žodžius, 
Nors kovosim mes už smiltį 
Ar žaliuojančius laukus.
Ar mes laidosim teisybę, 
Ar mes kęsime kančias, 
Ar mes sveikinsim liuosybę 
Ir jds pasekmes saldžias.
Dar linksmybės mes nerandam 
Dar usniuoti mus takai, 
Kur prigriebia, ten įkanda 
Kaipo girioje vilkai.
Tai dainuoki, dainiau, viltį, 
Kad mes vargo žiemoje 
Gautume nors kiek sušilti 
Tavo dvasioj saldžioje.

UMANTIEN® Petronę 
rė Birželio. 28, Gaubi 

Eržvilgo p,Mass. -
taičių k 

ČEKANAUSKAS Stasys.
metų, mirė Liepos m, ;
cester, Mass.

DZINKEVIČIUS Juozas, J
Liepos m., Shenandoah,j

ČIŽAUSKIENĖ Ona, nmėj

pos mėn., Pittsburgh, M 
DUNSEVIČIENĖ Marė, J

Liepos mėn., Tamaqua,]

gyventojai visai nesijaudina kai kasmet 
daug

fašistai viršunė-
Ir iš

jo žmona 
pati septy-

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

». HEnderson $

iiiiiiiiiiiiniiiniiiHiiiiiiJiiiiiiikiiiiiiiiiinwwQ

anas, 81 
ėn., She 
linių ap. 
■ikoje iš-

MAŽĖJA GYVENTOJŲ SKAIČIUS
Prancūzijoje gyventojų skaičius ma

žėja sumažėjimu gimimų nuo 1940 metų, 
nežiūrint valdžios pastangų sulaikyti tai 
ir padidėjimu kūdikių mirtingumo.

Prancūzijoje, 1940 metais gimimų bu
vo 44,602 mažiau negu 1938 metais. Taip
gi 1940 metais kūdikių mažiau metų am
žiaus mirė 48,760, arba 10,780 daugiau ne
gu 1938 metais.

PLUNKSNA GALINGESNĖ 
NEGU KARDAS

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

A/EDYBOS Amerikoje 1941 metais pasiekė rekordinio 
* skaičiaus, kaip skelbia cenzo direktorius. Jis įrodi

nėja jog 1941 metais nuo kiekvieno 1,000 gyventojų bu
vo 12.6 vedybų. Vedybų gausėjimas pasireiškė nuo 1939 
metų, kada nuo 1000 gyventojų išpuolė po 10.5 vedybų, 
1940 metais po 11.9.

1941 metais apsivedė 1,679,000 poros, arba 114,000 
daugiau negu 1940 metais, ir 304,000 porų daugiau ne
gu 1939 metais.

Vedybas padaugino įvedimas kariuomenės tarny
bon šaukimo įstatymo, Rugsėjo mėnesį, 1940 metais.

•ŠVIESA nuo saulės į žemę ateina 
per 8 minutas ir 19 sekundų. Saulė yra 
apie 92 milijonai mylių nuo žemės. - .

Dr. Logan Clendening rašo:
Kuotnet Anglijos kareiviai sugryžo iš 

Egipto karų prieš Napoleoną, jie parsine
šė keistą akių ligą, vadinamą trachoma. 
Pirm to ji nebuvo matyta Anglijoje, bet 
Egipte ji buvo labai paplitus. Trachoma 
tiek buvo paplitus tarp Anglų kareivių 
kad du jauni Anglai pradėjo plačiau tą li
gą studijuoti ir įsteigė pirmutinę pasauly
je akių gydymo ligoninę, nuo ko ir prasi
dėjo platus pažinimas akių ligų, kuris da
bar jau visai ištobulintas.

Galima tikėti kad sugryžus Amerikos 
kareiviams iš dabartinio karo šioje šalyje 
apsireikš kokios naujos šiltų kraštų ligos 
iki šiol gydymo mokslui dar nežinomos.

Anglai kurie siunčia savo kareivius į 
įvairias šalis ir šiltus kraštus, turi įstei
gę Tropiškos Medicinos Mokyklą, bet nie
ko panašaus dar neturim Amerikoje. Su 
tropiškomis ligomis susidūrus ir ši šalis 
turės griebti jas nukovoti .

AMERIKOS žmonėms prisieis pajusti sunkią karo naš
tą — kaip sužinome iš Senato finansų komisijos.

Ta komisija siūlo Kongresui priimti naują taksų bilių 
kuris apimtii 40 bilijonų dolarių federalių taksų sumą. 

* Kaip Britai ir Kanadiečiai neša savo karo kaštų 
naštą mokėdami aukštus taksus, taip ir Amerikos gy
ventojai turėtų panašiai daryti. Britanijos žmonės mo
ka net 53 nuošimčius karo išlaidų taksais. Jeigu pana
šiu budu mokėtų Amerikos gyventojai, taksų suma su
sidarytų 40- bilijonų dolarių ($40,000,000,000).

9 metų 
ark, Pa

Paba-

f1 šalyje žūsta po dešimtis tūkstančių žmonių 
daugiau bendrai imant negu žūsta nuo karo.

Palyginus skaičių žuvusių kareivių pereitame kare 
su per pastarus 25 metus po to karo kasmet žuvusiais, 
darbuose ir kitokiose nelaimėse, karo žuvusiųjų skaičius 
pasidaro nereikšmingas.

Štai ir dabar. Šio karo bėgiu, kaip prieš porą sa
vaičių buvo paskelbta, žuvo 4800 Amerikos kareivių ir 
jūreivių. Prie to 3218 kitų sužeista ir 36,124 dingę — 
viso karo nuostolių pasidarė 44,143.

Tuo'tarpu, nuo to kai Amerika Įstojo į karą, Įvai
riuose darbuose, užsiėmimuose, ir šiaip nuo nelaimingų 
įvykių žuvo apie 30,000 Amerikos žmonių ir 2,500,000 su
žeista. Per metus laiko, tokiu .budu, žuvusių skaičius 
bus apie 60,000 asmenų ir sužeistų virš penki milijonai.

Atminkit, betgi, kad šitos skaitlinės yra beveik pa
našios metas po meto. Per 10 metų laikotarpį nelaimin
guose atsitikimuose užmuštų žmonių skaičius bus apie 
600,000 ir apie 50 milijonų sužeistų.

Jokis karas negali tęstis per 10 metų, ir reikia la
bai smarkaus karo kad butų išžudyta tiek daug karei
vių, kaip žūsta žmonės nuo paprastų kasdieninių įvykių, 
del'kurių niekas net nei nesisieloja.

TIK ATEIK
Tik ateik, o ir vėl busi mano svetys: 
Pasitiksiu tave tarp blandžios tylumos, 
Kai aušra savo rūmų duris pradarys, 
O ranka iš kapų žiedų puokšte pamos.
Tik ateik. Neskaitysim drauge valandų, 
Neužversim langų nei nedegsim šviesos— 
Atsisėsim prie irstančių laiko krantų 
Ir tegu, kur norės, eiklios mintys sustos.
Aš žinau: tat nebus nei ruduo nei naktis 
Užsimiršus, dar kartą širdis nepajus, 
Kad atidavė lupom—tik kaip, paslaptis!— 
Jau senai atiduotuosius savo šypsnius.
Tik ateik, ir tegu tasai sapnas gražus 
Ir nekaltas jaunystės skaisčių sietuvų 
Mum po kojų dar kartą paklos miražus 
Su oazėm, su palmėm, su baltu laivu.

—V. Ališas. -

Raštingesnės tautos laimingesnės, nes 
turi daugiau rašytojų (ar kitataučių drau
gų rašytoji]) kurie tautos skausmus pa
saulio galingesniems aprašo.'

Pavyzdžiui, Čekai. Londono Times 
literatūros priedas Balandyje paminėjo 
keturias Anglų kalba knygas aprašančias 
Čekų tautos pergyvenimus nazių okupaci
joje. Vieną išleido Čėkoslovakų Užsienių 
Reikalų Ministerija vardu “Two Years of 
German Oppression in Czechoslovakia”. 
Kitą parašė Dr. E. V. Erdely vardu “Ger
many’s First European Protectorate”. The- 
čioji knyga priklauso plunksnai Čeko Hro- 
nek. Jos vardas “Volcano Under Hitler”. 
Ketvirtą parašė Anglė, p-lė Shiela Duff, 
“A German Protectorate”.

Musų Lietuvių tauta pergyveno dvi 
okupacijas: Rusu ir Vokiečių. Bet Ang- 
lo-Saksų pasauliui tuos pergyvenimus per
davėme tik laikraštiniais straipsniais ir ži
niomis (ir tai, neganėtinu skaičium ar ap
imtimi). Vienintelė knygelė Anglų kalba 
kuri bando reikalą pasakoti yra Prof. K. 
Pakšto, “The Present Situation”.

Šiomis dienomis išėjo ir Estijos buvu
sio ministerio knygelė, kuri palyti bolše- 
vikų okupaciją Pabaltijyje. Prof. Pakšto 
knygelė ne visur buvo prielankiai komen
tuota. Be to, pats profesorius sako, jos 
išsiuntinėjęs apie 300 egzempliorių musų 
inteligentams, ir tik.... 20 atsiliepę, pri- 
siųsdami pinigų, ar žodelį-kitą. Toks at
siliepimas nei kiek nedrąsina daugiau An
glų kalba informacinio turinio leidinių lei
sti. Tiesa, Vienybėje Profesoriui Pakštui 
prikišta nesugebėjimas sutelkti “visų Lie
tuvišką dapbą dirbančių” žmonių, bet sku- 
pus musų inteligentijos atsiliepimas vis- 
tiek skaudus faktas.

Musų raštingiems (Anglų kalba) in
teligentams reikia ne tik burtis krūvon, 
remti leidinius, bet ir patiems plunksnos 
imtis. Anglų kalba (jie dažnai giriasi) 
jiems lengviau vartoti negu Lietuvių. Ge
rai. Štai proga savo gabumus suvartoti. 
Mums reikia leidinių kurie nuodugniai ir 
šaltai aprašytų bolševikų ir nazių okupa
cijas Lietuvoje ir pareikštų Anglo-Saksų 
pasauliui tvirtą Lietuvių tautos pasiryži
mą būti laisvais. Lietuviai tiek pat lais
vėn pasiryžę kaip Čekai ir Lenkai, ir Lie
tuviams taip lygiai laisvė priklauso, tik 
permažai plunksna dirba. O plunksna, at
minkime, tankiai yra galingesnė negu kar-

A. C. JAKUBS 
(E—Laisnuota Laidotuvių Direktorė 

ižimai ligoniams pervežti. , 
jjimui leidžiama naudotis nemokM 

4IAN FUNERAL HOME 
NUE ENdicott l#i

•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
rė po 40 asmenų nuo 100,000 gyventojų.

20, 30 ar net šimtą 
Jo giriamą apysaką, 
ir Taika” 
perrašius

Septynis
Vieną Kartą Rėžk!

Musų laikraščiai pasigenda 
bendradarbių. Daugelis klausi
mų palieka nesvarstomi. Jei 
kas koki klausimą pakelia, ki
ti nepadeda rišti. Nusiskun
džiama “nemokėjimu” rašyti, 
laiko “neturėjimu”.

Pravartu prisiminti didžiųjų 
rašytojų darbo būdas. ’ Rusų 
Tolstojus, kaip jo duktė pasa
koja, kiekvieną puslapį perra
šydavęs 
kartų. 
’’Karas 
sakoma, 
nis kartus.

Mes parašykime 
raščiui tik po vieną sykį. Ir 
spauda bus turiningesnė, ir re
daktoriams bus lengviau. Mu
sų visuomenės gyvenimas bus 
judresnis..

išdavė savo laisvą 
fašistams ir ko- 

džiaugsmingai pa-

Kiek dar Mums Reikia 
Nudirbti

Gegužės 3 diena yra Lenkų 
tautinė šventė (“majuwka”). 
Ta proga šymet net 38 Ame
rikos kongresmonai į Congres
sional Record leidinį įdėjo-iš- 
spausdino savo kalbas pasaky
tas pagerbiant Lenkiją, jos 
istoriją ir gyventojus. Aišku, 
kalbas pasakė tik tie kongres
monai kurie savo distriktuose 
turi apsčiai nesnaudžiančių 
Lenkų kilmės piliečių 
tojų.

Kiek kongresmonų 
Congressional Record

., mire 
William

Smulkios Žinioj
Tūlas D. yaref, 211 

žiaus, pasirodė labai įą 
kariautojas. Jis silsiu 
su savo draugu, užpykę, 
jo, vietoje draugą apia 
išrovęs iš tvoros kuolą J 
daužyti apielinkės biznio J 

gų langus, duris, išmuša 
stiklus ir sugadindamas, ji 
įsimaišius policija tą J 
vyrioką sulaikė ir mirtį] 
pėn. Sekančią dieną atJ 
teismas, jam priteisė zUm 
nuostolius s urna j e $500 ir|l 
mo lėšas, ir dar gavo 6 J 
sius kalėjimo.

Koks iš jo galėtu i&l 
reivis: vietoje pliekti fcl 
ar Vokiečius, jis padėję I 
tuvą, griebęs kuolą imti 
žyti aplinkinių namo J 
Gal atsėdėjęs kalėjime ii 
nesiūs pasimokins kitaip. I

Rugp. 1 d. iš PittėJ 
atsilankė pas A. Rūdiji 
šuo, Marė Cygelienė, w 
ir anūkai. Jie taipgi r* 
farmerį P. Sederį, jo n 
prisipirko Lietuvišką seB 

paviešėję, pasigiminėję ® 
žiavo. P. Cygeliai ynfl 
Lietuviai, skaito Dirvą’■ 
mia Lietuvių tautos r4® 

Buvus Akronietė T. VffiS 
nė iš Chicagos laukėse k® 
pas savo draučus.

Taip pat iš Chicagos ■ 
atvažiavus Stella Berff 
J. Rumbutienės duktė.

— Na, na, geras dėduk, nejuokauk! 
Nebausk ir nežudyk manęs; aš nuo šios 
dienos prižadu pataisyti savo nedorą, gy
venimą : išleisk mane iš duobės, aš dau
giau jokio gyvo daikto neužkabinsiu, — 
prašėsi vilkas.

—Galvažudis, vagis, sukčius moka gu
driai meluoti, jam negaliu tikėti, ir tu neiš
laikysi savo prižadėjimo; verčiau aš tave 
užmušiu, nevertas esi gyvasties! — pasa
kė artojas.

— Aš tau iš tikros širdies kalbu! Sau
lė, mėnuo, visos žvaigždės danguje tegul 
bus liudytojais kad aš teisybę kalbu! Aš 
niekados ir niekados tau mažiausio galvi- 
jelio nepalytėsiu; aš prisiekiu pasitaisyti, 
už papildytas nuodėmes atkentėti; šakne
les ir žoles graušiu ir jeigu tik žuvelę ka
da pasigavęs suvalgysiu. Dovanok man, 
dėdukai, — prisišnekėjo vilkas.

Artojas patikėjo vilkui, pasigailėjo ir 
išleido jį iš duobės.

Vilkas eidadas į girią per to gerojo 
artojo žemę, pamatė baloje meitėlį besivo- 
liojant. Sustojo ir taip pradėjo kalbėti,: 
Tas purvynas yra vanduo, o tas gyvulis 
yra žuvis, man jį tinka pasigauti! Užpuo
lė meitėlį, papjovė jį ir priėdęs nutimpino 
į girią.

Taip kiekvienas piktadėjas išlaiko sa- 
vo priešių. .

Piktam sutvėrimui nei šventa tiesa, 
nei priesaika patvirtintas prižadėjimas 
nieko nereiškia.

ir daugelį kitų žmonių tolygius 
pasakojimus) Lietuviai priva
lėtų galvoje turėti skaitydami 
musų komunistėlių propagandi
nį priesaikavimą buk jie dabar 
esą Amerikos “patriotai”. Jie 
Ameriką, negailėdami, tuojau 
išduotų jei tik Stalinas įsaky
tų, kaip nelaimingi Prancūzijos 
darbininkai 
Prancūziją, 
munistams 
dedant.

kų žinovai, tie klysta. Kaslink Amerikos, sako, 
galėtų daugiausia padaryti tai kurstymais čia 
cijos, keliant vienų neapikantą prieš kitus.

(Teisybės Pasaka)
Vilkas labai daug sykių pagriebė tai 

avutę, tai veršiuką, tai kumeluką, išpusti- 
jo artojo kaimiečio kaimenę. Artojas iš
kasė gilią duobę tame take kuriuo vilkas 
ateidavo jo gyvulių gaudyti. Vilkas įsmu
ko į'duobę.

Atėjo artojas pas duobę ir taip vilką 
užkalbino: — Ha, ha, hą! vagie, prilipai 
liepto galą; iš čia gyvas neišeisi, aš tave 
užmušiu!

Komunistai Prancūzijoje
Tam kuris šiuose propagam 

dos laikuose dar moka teisybę 
nuo melo atskirti, neginčijamai 
aišku kad bent valstybės ko
munistai nėra tikrai nuoširdus 
savo krašto patriotai, bet ku- 
nu ir siela parsidavę Stalinui. 
Įdomų pavyzdį randame šiuo 
metu plačiai skaitomoje knygo
je “Berlin Diary”, kurią para
šė Columbia Broadcasting Co. 
Vokietijoje buvęs koresponden
tas, Shirer.

Vokiečiams okupavus Pran
cūziją jis apvažinėjo karo vie
tas ir sako: “Prancūzija neka
riavo. Jei kariavo tai žymių
maža. Sakoma, Prancūzijoje
butą išdavysčių nuo viršūnių 
iki apačios 
je, komunistai apačioje 
Vokiškų ir Prancūziškų šaltinių 
daug pasakojimų girdėjau kaip 
komunistai, gavę iš savo par
tijos įsaką nekariauti, nesiko- 
vė....’ (pusi. .436). Prancu- 
cijos visuomenė ir Prancūzijos 
siela visai sukruto. Be to, ar
mijos vadovybėje butą ar išda
vysčių ar kriminalinio 
dimo. O tarp didelių 
jos masių komunistų 
ganda šventė pergalę, 
kė: ‘Nekariaukite!’

įdėjo į 
pagar

bos ir paminėjimo kalbų Lie
pos 27, kada sukako 20 metų 
kai Amerika pripažino Lietu
vą? Musų šimtai “Piliečių” 
klubų, turbut (kiek iš spau
dos galima susekti) nei krust 

ir nedaro!

Ą NTRO fronto atidarymas Vokiečiams, kaip tėmyto- 
jai tikrina, priklausys nuo to kiek Vokiečiai užka

riaus savo žygiavimais Rusijon šią vasarą.
Vokiečiai paėmė Rostovą, kaip tikėtasi, ir žygiuoja 

tolyn į rytus linkui Volgos ir Kaspijps juros, atkirsda- 
mfKaukazą nuo visos Rusijos.

Žinovų tikrinimu, mažos reikšmės turi Vokiečių už
ėmimas Rusijos plotų, jeigu nebus paimtas Kaukazas.

-—•--Tiktai netekimas šiaurinio Kaukazo butų rimtas 
nuostolis Husams, o Vokiečiams patektų visas aliejus, 
kuris jiems reikalingas. Taipgi butų sumušta visa Ti- 
mošenkos armija Kaukazo pusėje.

Bet jeigu Rusai išsilaukys-per Rugpjūčio ir Rugsė
jo mėnesius, tada gali būti vilties kad Hitleris galės bū
ti vėl įklampintas ir sulaikytas. Tuo budu antras fron
tas nebūtų pradėtas.

Antro" fronto reikalavimą kelia bolševikai įvairiose 
šalyse ir pačios Rusijos liaudis. , Pati Sovietų vyriausy
bė oficialiai nepadarė jokio’reikalavimo. Rusijos padė
tis yra kritiška, sako žinovai, bet ne desperatiška.

Pačioje Amerikoje valdžios vadai susirūpinę kaip 
nusvirs karas jeigu Hitleris pasieks Stalingradą, Volgą 
ir Kaukazo aliejaus laukus. Negalima dasileisti kad jis 
sugryžtų atgal ir bandytų užkariauti Angliją. Britani
ja turi jau perdidelę oro jiegą. Galimumas pulti Brita
niją sakoma jau nelaikomas tikrenybe jokiuose oficia
liuose rateliuose. Jeigu jis negali tikėti užkariauti Bri
taniją užpuolimu, dar mažiau galimybių yra užpulti 
Suv. Valstijas. Amerika kontroliuoja juras tarp Vokie
tijos ir vakarų kontinento.

Yra minčių kad Hitleris gali veržtis toliau į Rytus 
per Kaukazą, užgriebiant Iraną. Kartu puolant Egiptą 
ir Syriją, jo jiegos galėtų susijungti ir tada jau. traukti 
linkui Indijos Okeano. Pasisekimas Rusijoje gali duoti 
Hitleriui galimybes užimti ir Suezo Kanalą, kurį valdo 
Britai.

Tikima taipgi kad Japonija gali pulti Rusiją iš Si
biro pusės, jeigu vakaruose Sovietai bus sutriuškinti.

Kurie tiki kad karas gali baigtis šymet, rašo daly- 
Hitleris 
revoliu-

SySjglTin ėst Beach in the World 
j All Sports and Amtuenoh

// / Dance nightly In Grand Balino
7 1/ io famous radio bands šacho 
f/f SKINNAY ENNIS,TONTPAS1W,

i / ' \ /, VAUGHN MONROE, US 
' I, /</ AL VINO REY and KING SISI®

Rail or bus to Sandusky. Stoamersiron Gerelcsdni 
Detroit Or tako U. S. Route 6, Ohio 2. Ask parko!

Trave] Bureau or Auto dub forlaldcr, orvhh 
CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE, Sandusky, (»

•KŪDIKIŲ mirtingumas Suv. Vals
tijose laipsniškai ėjo mažyn. Imant skait
lines nuo 1900 metų, štai kaip buvo:

1900 metais nuo 1000 gyvų gimusių 
kūdikių mirė apie 60.

1910 metais nuo 1000 gyvų gimusių 
kūdikių mirė po apie 50 kūdikių.

1920 metais —' mirė po apie 45.
1930 metais — po apie 30.
1940 metais — po apie 22. ,

•FORDAS, vienas iš labiausia pasaulyje 
žmonių, pereitą savaitę sugyveno 79 metus amžiaus. Jis 
yra dar veiklus ir stiprūs. Fordo pergyvenimai, rūpes
čiai, susijaudinimai ir viskas kas didelio žmogaus gyve
nime ineina parodo kad žmogus nemiršta nuo persidir- 
bimo. Daug priklauso kokia yra žmogaus kūno sudėtis, 
kaip greit ji sunyksta; dikčiai lemia įvairus staigus ne
sveikatos apsireiškimai, kaip persišaldymai ir kt., nuo 
kurių net jauni krinta. Šiaip gi, jeigu žmogus rimtai 
gyvena, kad ir sunkiai dirba, nereiškia kad jis turi jau
nas mirti.

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- į 
šaulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę- 1 
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru-^į 
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo- 
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori- I 
nių laikų, per visus amžius iki musų dienų, j 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir g 
jų valdovai.

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue -j Cleveland, Oh

apsilei- 
kareivi-

propa- 
Ji sa- 

Liaudis 
dar niekados nebuvo taip par
duota.... (p. 438). Prancū
zijos‘kasyklos vėl dirba. Pran
cūzai jų nesunaikino kaip 1914 
metais? Vokiečių laikraštyje 
paveikslas Prancūzų angliaka
sių kraunančių anglį. Juos 
saugo Vokietis su durtuvu. 
Maskvai parsidavus jų komu
nistų partija ir jų unijos lie
pė nedirbti ir nekariauti kada 
Prancūzija buvo laisva. Dhbar 
jie turi dirbti Vokiečio durtu
vų prievartoje” (p.’466).

Šituos Shirer’o žodžius (kaip‘nieko nedarė

IA APDRAUDA 
?ngę suteikti visiems pilnas muši) F 
. ir praktiškus patarimus reikale 
Insurance) visai dykai. ‘ Todėl P11® 
ugniagesius (fare-monušŲ 
nė Pastovi Lietuviška Real Estate 
Apdraudos Agentūra.

’. MULIOLIS
.Cleveland HEndcr®į21

-.1,300 RQOMS

I AMERIKOS LIETUVIAI 

tuvius šiame skyriuje talpinamąjį

■Lau.i:j~mYmr Y:. nicrmE

[Dienos ’KĮaugimais
I Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

jp1 EnnnnHinnrrniiinminjiiiimnmiiiu|piiiuiuuinTnm.nTmimniiin:rniiirnriiiiiiLirnnir^minunniix.Himnuj2A^^
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio
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400,000 bačkų į die- 
gauna apie 100,000 
Rumanijos, 43,000 iš 
Albanijos ir Vokieti-

CAIN PARK
THEATRE

' Superior ir Lee Roads

kandidatas į County 
Commissioner
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GEROS VALIOS LIETUVIŲ
JDĖMESIUI

For Lieulenanl-Governor . For Secretary ot Stale 
GEORGE D. NYE JOHN E. SWEENEY
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EDWIN F. SAWICKJ DAVID I. 5INDELL

Donald M. Nelson, War Production Board direktorius, da
lyvauja kongreso subkomitete kur tyrinėjama gumo trukumo 
klausimas. Nelson sako kad apie 1944 metus dirbtino gumo 
bus pakankamai visiems karo tikslams, bet šiaip pasivažinėji
mui automobilistai turės laukti iki pasibaigs karas.

Tūlas 
pirktas 
kuomet 
mą jog
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I CALIFORNIA)
Packers an

WHOLESAL
■

Parduodam visokios rūšies 
f momis kainomis. Parduod 
į kvortomis. Senai įsigyvei 
į 49U PAYNE AVE.

ta 
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Aukš- 
žmogus, šviesus, 

asmuo. Nors aris- 
išauklėtas, bet de- 
dvasios. Tokia apie

809 Society
OFISO'TELE 

^orėdami pigiai pirkti nam 

i mane, gausit pigia ka 

niw* apdraodos-insurance t 
/betaisau paskolas pirmo i 

■sa fUMuojama. Kreipkite

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

' atlieka be į mokėjimo.
1 iki 3 metu išsimokėjimas.

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

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

Ohio Bon
RUDOLPH

6010 St. Clair Ave.

Geriausia vyno išdirbystė C 
įrengtas Europišku stilium, 
kit čia vyną namams, šeiiru

For Congress—Žlsl v For Congress—22nd 
JOHN GILLESPIE - JAMES METZENBAUM

For Treasurer ol Stale f For Attorney Generali 
ROBERT S. COX JOSEPH C. ALLEN

VISKAS NUPIGINTA
Pirkit ir Taup;

Visokį NaujausiP“ FLEMING
7411 St.
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EMIL A. BARTUNEK WILLIAM M. BOYD JOHN E. ELDER MAX J. GRUBER MARGARET A. MAHONEY CLARENCE YOQJNG
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ELDER-TILTON
CLINIC

Mechanotherapy — Chiropractic 
Elektriškas gydymas, Colon Irriga- 

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - \Reumatizmo - Lumbago 

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (38)

per tvoka
PASIŽVALGIUS

Kodel Lietuvos Taryba Kvietėsi Urachą. Apie 
Naujienų Melą. Kas Padėjo Pagrindus Lietu- 

k vos Nepriklausomybei. Kas Tikėjo ir kas Ne
tikėjo Jos Laisve. Lietuva buvo Privesta prie 
Steigiamojo Seimo Prezidento A. Smetonos 
Dėka. Į ką Panašus Grigaitis
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GABALIAUSKAS skubina 
teisinti savo laikraštėlyje sa
vo ir kitų tokių kaip jis “ka
talikų” susidėjimą su socialis
tais — tikėjimo ir bažnyčios 
priešais. Gabaliauskas, Ameri
koje pragyvenęs porą metų, 

’surado kad “Amerikos Lietu
vių socialistų srovė parodė auk
štą savo tėvynės reikalų su
pratimą ir nuolat kovojo už 
Lietuvos 
spaudoje
vojo” savo spaudoje, nes 
cialistai niekur nerenka 
cento Lietuvos reikalams, 
turi jokio fondo. Atėjus
kui ir katalikams gražiai atsi
lygins už jų paramą.... Musų 
socialistai tuo gerai atsižymė
ję savo santikiuose su komuni
stais, sandariečiais ir kitais.

Gabaliauskas taipgi deda yi- 
są savo razumą pateisinimui 
katalikų ir socialistų vadukų 
jieškojimo “unijų” su Lenkais.

Mat, ir Lenkai, ir musų so
cialistai ir Gabaliauskiniai ka
talikai turi vieną tikslą — pa
šalinti Prezidentą Smetoną iš 
jo užimamos vietos, tada jie 
galės Lietuvos kailį į devynis 
gabalus suplėšyti ir sunaikin
ti — nebus kam užtarti.

Keistas to Gabaliausko pro
tavimas: tik jie' — socialistai,

_____ je -pym-
—“arzTilgrAlš nelr naudą 

savo santikiavimuose, bet tau
tininkų dirbimą Lieuvos lais
vės reikaluose vadina “siauru 
partiniu keliu”.

Kiekvienas net mažesnio su- 
ga'bumo negu Gabaliauskas ga
li lengvai- suprasti ko j ieško 
tokie politikieriai kaip Gaba
liauskas ir kiti, kurie lengvai 
surado kalbą su socialistais, su 
Lenkais, bet įsireižę kaltina 
tautininkus buk jie “nenorėję” 
bendrai su jais Lietuvos reika
lais tartis ir dirbti....

Juo daugiau Gabaliauskas 
šneką tuo labiau iškelia aikš
tėn Lietuvai kenksmingus 
talikų, socialistų ir Lenkų 
litikieriu tikslus.

L. PRUSEIKA Vilnyje 
aimanuoja:

“Dirva (nr. 31) chuliganiš
kai sužviegė: ‘Kaip tik Hitle
ris pradėjo Stalinui mordą ta
šyt’ ....

“Tai iš nacių ir jų šnipų žo
dyno. Kaip ilgai tas tęsis?”

“Pav 
lėti ti 
pu Ki p 
rirto š “ 
j“Jeia 
'utinij 
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odei
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Nabagutis Pruseika, baisiai 
užsigavo paminėjimu Stalino 
mordos ir tą vadina “chuliga
nizmu” ir “nacių šnipų žody
no” žodžiu. ,

Ne, ‘morda’ yra Rusiškas ir 
geras bolševikiškas žodks, iš 

’kiomunistiško žodyno.
-" Lai Pruseika prisimena vi
sus savo chuliganiškus išsirei- 

/skimus. Tokio nepraustburnio 
komunisto nei Grigaitis 
neviršija savo chuliganiška 
šysena.

MUSŲ bolševikai dabar kas 
rytą meldžiasi: “Nuo važiavi
mo Maskvos pasiaiškinti, nuo 
Nepriklausomos Lietuvos at
pigimo, nuo laiškų iš Lisbo- 

, b, gelbėk mus, o Markso bar
ai”

s ‘
T \

AMERIįKA ruošiasi komuni
ni Bridges išdeportuoti, o Kęs- 
čio Klubas Čikagoj rankoves 
itoja išdeportuoti savasias 
udonas davatkas, kurios ne 
nėriką nori ginti, bet Sovie- 
ą. Kęstutis juokų nedaro!

Hitleris savo raštuose 
bose skelbė kad melas, 
kartojamas, žmonėms 
tąs tiesa. Šitokiu nocianalso-
cialistų vado pamokymu mie
lai naudojasi Naujienos. Mes 
turėjome progos nevieną sykį 
faktinai įrodyti jų piktatikslį 
melą. Negalime nutylėti ir 
šiuokart. to dienraščio paleistų 
prasimanymų, iškreipiančių tie
są, surištą su Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo istorija 
(žiur. Naujienų Liepos 23 ir 
24 d.). O jau Grigaičio kalba 
tokia nekultūringa kad reikia 
stebėtis kaip gali nešioti de
mokratinė Amerikos žemė tokį 
žmogų, didžiuojantįsi daktaro 
titulu. Jo rašymas, išverstas 
į Anglų kalbą ir parodytas, pa
vyzdžiui, Chicago Tribune ar 
Herald American dienraščių 
redaktoriams, butų stebinąs 
dalykas. Jie tikrai susidomėtų 
kur tas žmogtis augęs ir mokę
sis kad, būdamas jau apisenis, 
piktumu sprogsta, be jokio sai
ko plūstasi, nesusivaldo.

Mes bejiegiai kovoti su jo 
nekultūringa kalbos forma, bet 
turime kovoti su jo piktais 
prasimanymais, nuodijanči a i s 
Lietuvių Amerikiečių dvasią, 
turime kovoti tiesios priemo
nėmis prieš netiesą, prieš jo 
iškraipymą. Kiekvienas kuris 
nori patikrinti musų faktus 
tepasiskaito P. Klimo, Lietu
vos Tarybos nario, raštus, Dr. 

“Jb^fito atsiminimus, tepasitei- 
rauja kituose šaltiniuose apra
išančiuose Lietuvos Tarybą.

Nei p. Grigaičio, nei jo kom
panijos, mes nesieksim įtikin
ti, nes jie patys netiki tuo ką 
rašo. -Musų rašymo tikslas — 
įtikinti geros valios Lietuvius 
melagingų pasakojimų klaidi
namus.

Kai Lietuvos Taryba, prieš 
Vokiečių vyriausybės norą, pa
skelbė 1918 metų Vasario 16 
d. Lietuvą nepriklausoma val
stybe, ■ tai jų okupacinė val
džia ėmė sprausti Lietuvai su
manymą tapti Prūsijos ar Sak
sonijos provincija, taip pat siū
lyti jai karalium Kaizerio sū
nų Joachimą. Norėdama iš-, 
vengti tokios agresijos, Tary
ba (ne jos pirmininkas A. Sme
tona) nutarė visiška balsų dau
guma kviestis Kunigaikštį Ura
chą karalium, tačiau ta sąlyga 
jei Lietuvos seimas, demokra
tiškai išrinktas, patvirtins jo 
kandidatūrą. Tuo jos žygiu bu
vo užkirstas kelias užsimotai, 
neatidėliojamai Lietuvos anek
sijai. Pagaliau nebesitikėda
ma laimėti karą, Vokietija per 
savo Kaizerį pripažino Lietu
vą nepriklausoma valstybe, ta
čiau 
karo : 
kija : 
pat, 
mis i 
nimą. 
galima kaltinti kad ji neišga- 
vo iš Vokietijos 
pažinimo sąlygų 
priklausomybei. 
Taryba numatė 
varžtai bus Alijantų sunaikint 
ti. Istorija parodė kad ji ne
apsiriko.

Vokiečiams paprašius vėlyvą 
1918 metų rudenį taikos iš 
Alijantų, Taryba pasijuto lai
svesnė ir padėjo į šalį Uracho 
kandidatūrą. Ji po to nutari
mo niekuomet nebebuvo iški
lus.

Kas gi buvo Urach? 
tos kilmės 
kultūringas 
tokratiškai 
mokratinės

suvaržius ją sau muito, 
ir valiutos unijomis. Len- 
ir Latvija gavo tokiomis 
o ne kitokiomis, sąlygo- 
nepriklausomybės pripaži-

Iš to aišku, Tarybos nė

Demokratų Partija Clevelande Užgyre 
ir prašo jus balsuoti ir remti musų par 

tijos Užgirius Kandidatus

For Governor

WPB Viršininkas Liudija Gumo Klausime

LIETUVA SUMANIAI IŠ
VESTA Į LAISVĖS KELIĄ

jai patarnausiąs, 
didelis draugas: 
centro partijos 
užmušto nacio-

VIDURVASARI!

dama jį drauge su kitais į Švei
cariją ar į Vokietiją visokio
mis misijomis. Tiesa, buvo 
susidarius smarki opozicija A. 
Smetonai, daugiausia už Tary
bos ribų, iš įvairių socialistų ir 
krikščionių demokratų. Saky
davo: jis mums atsibodo....

Tada A. Smetona pasišalino 
į Skandinaviją Lietuvos propa
gandiniais reikalais, užleidęs 
vadovavimą tai opozicijai, ši 
pavaldė ar tris mėnesius ir taip 
susiriejo kad jos vyriausybė 

tai šau- 
iškvietė 
iš Skan- 
Tik Ta-

Su įvertinimu,
RAY T. MILLER

Chairman the Democratic Central and Executive Committee
jį nuomonė buvo dargi Vokie
čių socialdemokratų. Kalbina
mas Lietuvių apsiimti rizikin
gą pareigą, jis labai dvejojo ar 
sutikti. Tačiau ir sutikęs sa
kė kad jam vargiai teks vykti 
į Lietuvą. O kodėl gi sutiko? 
Savo sutikimu tikėjosi sutruk- 
dysiąs Lietuvos aneksiją ir tuo 
savo rūpesčiu 
Urach buvo 
Ercbergerio, 
vado, paskum 
nalsocialistų.

Pasišalinus iš Vokietijos kai
zeriui ir susmukus jo režimui, 
per Tarybos pirmininką Smeto
ną pavyko iš Vokietijos, valdo
mos jau reichstago daugumos, 
— centro, socialistų ir nacional- 
demokratų, taigi demokratines 
daugumos, — išgauti Lietuvai, 
Tarybinės politikos dėka, 
milijonų markių paskola, 
tokia pinigų suma pasidarė 
Įima organizuoti Lietuvos 
riausybė ir jos ginkluota 
jiega.

Versalio sandora 1919 
tais atpalaidavo Lietuvą 
visų unijų su Vokietija,
ko galioje tik jos pripažinimas 
Lietuvai nepriklausomybės; at
palaidavo ją ir nuo pareigos 
grąžinti Vokietijai 100 milijo
nų markių paskolą.

Iš tos trumpos apžvalgos 
matyti kad Grigaičio tvirtini
mai Smetona “netikėjo į Lie
tuvos laisvę” yra vien piktas, 
neteisingo žmogaus žodis. Prie
šingai, A. Smetona su Taryba 
sugebėjo Lietuvą išvesti sun
kiausiomis sąlygomis ant tikro 
aisvės vieškelio. Jis numaty

davo Lietuvai pavojus, juos 
diplomatiniais žygiais šalinda
vo, jieškojo draugų, kur jų, 
rodės, sunku buvo tikėtis, ir 
rasdavo. Kas netikėjo į Lie
tuvos laisvę, apie tai pakalbė
sime kitą sykį. Dabar tik 
trumpai pasakytime: to neti
kėjimo buvo kaip tik Grigai
čio bendramaniuose, socialde
mokratuose.

Ir vis dėlto Grigaitis lygina 
A. Smetoną su Paleckiu, priki
ša jam Lietuvos “pardavimą 
kaizeriui”. Nebūtų Grigaitis 
jei nerašytų grigaitiškai. A. 
Smetona tačiau nebuvo toks 
kokiu jį piešia. Taryba, neiš
skyrus ir dviejų jos socialde
mokratų narių, vienbalsiai iš
rinko Smetoną savo pirminin
ku, davinėjo Įgaliojimus, siųs-

visai iširo. Kai bėda, 
I kėši vėl A. Smetonos, 
jį skubotai telegramais 
dinavijos į Lietuvą.
rybai išrinkus . jį prezidentu, 
vėl susitvarkė, kurios pirmi
ninku prezidentas,' vadovau
damasis partijų susitarimu, pa
statė M. Sleževičių, socialistą 
liaudininką, ir kurioje tarp 14 
ministerių radosi arti pusės 
įvairiaspalvių socialistų.

M. Sleževičiaus vyriausybė 
spėjo išleisti per pjįsę metų vi
są šimtą milijonų markių, nors 
laisvos Lietuvos plotas buvo 
dar nedidelis. Nebesant ižde 
pinigų, rudeniop 1919 m. iš
bėgiojo 'ministerių taryba. So
cialdemokratų -vadas tuomet 
teisino savo išėjimą nenoru 
dirbti su buržujais kolegomis, 
ir išeidamas pareiškė kad so
cialdemokratų, kaip ir komu
nistų, tikslai esą tie patys, tik 
jų keliai skirtingi. Ką tais žo
džiais- norėta pasakyti — rei
kia spėlioti. Gal tai, kad ko
munistai visiems ir visą nuosa
vybę siekia tuojau atimti, o 
socialdemokratai dar palūkėję 
ketina tą patį padaryti.

Kai į M. Sleževičiaus kabi
netą niekas nebenorėjo eiti tai 
prezidentas A. Smetona pavedė 
kabinetą sudaryti E. Galva
nauskui (irgi tuomet socialis
tui liaudininkui). Su jo vado
vaujama ministerių Taryba 
prezidentas surado lėšų vals
tybės aparatui laikyti, tvarky
ti kraštui ir kariuomenei, ga
liausia sugebėjo išleisti įstaty
mą Steigiamajam Seimui su
šaukti. Jis buvo prezidento 
aktu sušauktas ir susirinko Ge
gužės 15 d. 1920 metais.

Tokiu budu A. Smetinos, 
kaip Tarybos pirmininko, pas
kum kaip prezidento, vadovau
jama Lietuva buvo privesta 
prie demokratiškai rinktos kra
što .atstovybes.

Tat spręskite? gerbiamieji, 
kiek yra tiesos Grigaičio tvir
tinime kad “Lietuvos ‘Tarybos 
pirmininkas, deja, buvo pana
šus į Paleckį tipas”. Teisin
giau butų pasakius kad Palec
kis panašus į Grigaičio tipą, 
nes abu jiedu išriedėjo iš so
cialistinio lizdo, išmito. išaugo 
ant Rusiškos pogrindžio lite
ratūros. Lietuvos socialdemo
kratai, menševikai drauge su 
bolševikais, Petrapilio Lietuvių 
seime 1917 metais nubalsavo

k ♦ < % ■

Jobo J. Pekarek

Qty of Maple Heights mayoru 

John J. Pekarek yra kandidatas j 

County Commissioner Demokratų . 

totu. Jis yra biznyje bėgyje pra

eity M mėty; buvo mayoru City of 

Maple Heights per praeitus devy

nis metus. Per savo visą tarnavi

mo laika palaikė artimus ryšius su 

visuomene, Jis tiki į protingą lei
dimą viešų pinigų, kas reiškia vi
suomenės ekonomiją. Jis yra tauti
nių grupių narys ir visuomenės vei
kėjas. Jo nominavimas ir išrinki
mas i County Commissioner vietą 
reiškia kad žmonės ne tik turės ge
rą "valdininką, bet ir sppratingą
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WILLIAM J. SDLZMANN CHARLES F. SWEENEY STEPHEN A. ZONA.

į “In Time to Come
Appellate Judge Daniel E. Mor

gan pirmą kartą dalyvaus vaidini- 
ne Cain Park Theatre. Cleveland 
Heights, Rugp. 12 iki 15, kur jis 
vaidins Lloyd George rolę, svarbia
me ir atitinkame šiems laikams vei
kale, "In Time to Come”.

šis veikalas, naujai pradėtas ro
dyti New Yorke, vaizduoja Wood
row Wilson'o gyvenimą ir pastan
gas užtikrinti pasaulinę taiką.

Sekmadienio vakare, Rugp. 9, ir 
Cain Parke, Community Hour pro
grams, kalbės Dr. Dilworth Lupton sto' 
tepoje "Ką Aš Galiu Pagelbėti rtj 
Amerikai”. Bus dainą programas, ma

_____________

\p

1 lu
‘Yankee Doodle Dandy’ į t

Šio meto spektokliškiausia filmą, 
Warner’s “Yankee Doodle Dandy”, 
bus pradėta rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Rugpjūčio 15.

, “Yankee Doodle Dandy" vaizduo
ja gyvenimą Amerikos žymiausio 
teatrininko — George M. Cohan. 
Filmą apima jo gyvenimą ir veiki
mus scenoje, kartu ir inspiraciją 
kokią jis pridavė kitiems. Tas vei
kalas apima Amerikos teatru gy
venimą ir veikimą nuo 1880 iki šių 
dienu. i

James Cagney vaizduoja George 
1 Cohan, ir jis tai rolei labai tin
ki Moterišką rolę turi Joan Leslie, 

i vaidina užsispyrusią mergiotę, ku
ri nori tapti scenos artiste. Prie 
ją ineina visa eilė kitų gerų ar-
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palikti Lietuvą Rusijoje, bet 
neįveikė to padaryti, o Palec
kis, susitaręs su Maskvos bol
ševikais, pajungė Sovietų Ru
sijai Lietuvą, del kurios lais
vės A. Smetona kovojo ir te
bekovoja. Tai tvirtina faktai.

A. D.

Paul Mallon, žymus 
kos politinių klausimų 
tojas, iš Washingtono 

savaitinis žurnalas iš-
greičiau negu cukrus 
jis pareiškė pranašavi- 
Rusija nugalės Hitlerį 

1942 metais. To žurnalo tema
buvo buk Rusija turinti slap
tas armijas iš kelių šimtų di
vizijų ir viena iš apie 4,000,000 
vyrų esanti jau beveik gatava. 
To straipsnio autorius, Pierre 
Van Paassen, žymus užsienių 
reikalų aiškintojas, įrodinėjo 
Rusai turį išstatę didumą savo 
industrijų už Uralu kalnų ir 
kad jie esą gerai pasiruošę.

Kiekvienas čia trokšta kad

Van Paasseno žodžiai išsipil
dytų. Bet daugiau nusimanan
tieji autoritetai susiduria su 
keblumu patikėti jo išvadoms 
kad šis Rusų traukintasis yra 
tik Vokiečių viliojimas.

Dono upės slėnis, dabar Na- 
zių rankose, duoda 80 nuošim
čių anglies kiek Rusai papras
tai sudegina taikos metu; 75 
nuoš. pagaminamos neapdirb
tos geležies; 60 nuoš. geležies 
rudies; 85 nuoš. cukraus, ir 
95 nuoš. manganeso. Jie taip
gi gavo 85 nuoš. aliejaus iš 
Kaukazo, ten kur dabar jau 
beveik Hitlerio nagai pasiekia.

Rusijoje kasdien pagaminta 
po 593,000 bačkų aliejaus ir 
400,000 iš tų paėjo iš Kąuka- 
bo. Jie sako turį pasidarę at
sargos 1,000,000 bačkų, kurių 
taikos metu užtenka del 200 
dienų. Su naujai išvystytais 
aliejaus šaltiniais už Uralu to 
atsarginio aliejaus išteks ilgė
liau.

Jie turi 4,000,000 naujų ka
reivių ar kiek daugiau rezer
ve, bet’jų aprūpinimas . abejo
tinas. Nėra paslaptis kad jie 
turi pakankamai vyrų, bet per- 
mažai karė reikmenų.

Paskutiniu laiku suskaičia- 
vimas Vokiečių aliejaus paro
do jie sunaudoja karo veiks-

mams po 
ną. Jie 
bačkų iš 
Lenkijos, 
jos. Bet visa tai suėmus ir
pridėjus dirbtiną aliejų, pasi
rodo jie sunaudoja savo rezer
vinį aliejų po apie 200,000 bač
kų kasdien, kas parodo kaip 
labai jiems reikalinga Kauka
zo aliejaus laukai.
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Cleveland II; andidatas į County 
Commissioner

Kandidatas Į 
State Representative

Kandidatas Į
State Representative

PATARIA BALSUOTI
PRIEŠ BONDS

CIRKO GAISRE ŽU 
VO 40 GYVULIŲ

zernor

Jack 1’. Russell

Ohio
Com-

iš tinkamesnių kandidatų 
Representative vietą yra 

Russell, kuris kandidatuoja

visą 
su-

gerai
ryti-

tų Įstaigų išlaikymui.
busiu išrinktas į State 
aš balsuosiu už paskir- 

didelio perviršio _ pinigų

h ir remti musu 
s Kandidatus
i įvertinimu 

RAY T. MILLER,
Central and Executive Com

Clevelande veikianti Inter-organi- 
zation Tax Committee, kuri per ei
lę metų rūpinosi apsaugoti taksų 
mokėtojų reikalus, išleido 
mą kuriame 
Rugpjūčio 11 
mesti $4,000,000 tiltams 
sinlymą, balsuojant prieš.

Sako, dabar nėra jokio 
daugiau tiltų statyti, visi 
tiltai yra gerame stovyje.

Toliau, ta organizacija 
balsuoti prieš $1,000,000 miesto li
goninės bondsus, nes kaip tiltams 
taip naujiems ligoninės pastatams 
reikėtų daug medegos, o visa me- 
dega dabar kaip tik reikalinga ka
ro pasekmingam pravedimui. Kiek 
anksčiau atstatyta ir padidinta li
goninė ne visą naudojama tam tik
slui, Įeita dalis užimta WPA 
mo ir senų rakandų taisymo 
viete.

praneši- 
pataria balsuotojams 
d. balsavimuose at- 

bondsų

reikalo 
miesto

pataria

siuvi- 
darba-

For Treasurer of Stale f For

į

HEER JOHN GILLESPIE A JMB

Pekarek
Heights mayoras 
yra kandidatas j

Demokratų

John J.

įty of Maple 
J. Pekarek 
y Commissioner

lėtu. Jis yra biznyje bėgyje pra-
30 metų; buvo mayoru City of 

pie Heights per praeitus devy- 
metus. Per savo visą tarnavi- 

1 laiką palaikė artimus ryšius su 
ojnene. Jis tiki į protingą lei- 
ą viešų pinigų, kas reiškia vi- 
inenės ekonomiją. Jis yra tauti- 

I grupių narys ir visuomenės vei- 
as. Jo nominavinias ir išrinki-

į County Commissioner vietą 
škia kad žmonės ne tik turės ge- 

valdininką, bet ir sjipratingą

Vienas 
. State 
Jack P. 
Demokratų partijos tikietu.

Russell per eilę metų buvo redak
torius ir leidėjas Buckeye Press ir 
Woodland Hill Press, dviejų 
žinomų kaimyniškų laikraščių 
nėję miesto dalyje.

Russell yra Clevelandietis, 
laiką čia gyvenęs ir veikęs ir 
pranta Šio miesto žmones ir jų rei
kalus. Už jo veiklumą ir darbavi- 
mąsi Demokratų partijai, Russell 
tapo paskirtas vedėju Člevelando 
Demokratų laikraščio, ir tuoj po to 
Ray T. Miller, Demokratų vadas, 
paskyrė jį pirmininku partijos kal
bėtojų biuro.

Nominacijų balsavimai bus Rug- 
pjučio-August 11.

CAIN PARK
I THEATRE

Superior ir Lee Roads
RINKS ATLIEKANAS 

IR TOLIAU

FRANK J. SVOBODA
Jis yra čekų (Bohemų) tautybės, 

gyvena šioje apskrityje ir mieste 
nuo 1884 metų. Per virš 40 metų 
dirbo ir buvo leidėjas Čekoslovakiš
ko laikraščio. Visą savo gyvenimą 
buvo Demokratas 1 ir darbavosi už 
parpastų žmonių reikalus. Pastarų 
10 metų bėgiu buvo City Plan Com
mission nariu; ta vieta yra garbės 
vieta ir be užmokesčio.

Jisai yra prieš dvigubą taksa vi
ntą, tokį koks tikrumoje egzistuoja 
Ohio valstijoje. Dabartinė Republi- 
konų administracija valstijoje ren
ka iš žmonių dideles sumas pinigų, 
aptaksavimais • pirkimų ir susidarė 
milžinišką sumą perviršio. Tuo pa
čiu .metu miestų ir mokyklų reika
lai apleisti ir reikalinga uždėti nau
jus taksus

Kuomet 
Legislature 
stymą to 
miestų reikalams, kurie tokios pa
ramos reikalingi. ,

UŽMUŠTA 72
1942 metų Cleveland© 

ko nelaimių aukų skaičius šios 
savaitės pradžioje pasiekė 72, 
šiomis dienomis žuvus dar tre
jetui asmenų. Pernai iki 'tos 
pat dienob žuvusių buvo 32.

Vienas iš automobilio užmu
štų yra 11 metų sUnus Demo
kratų 20-to Kongreso distrik- 
to kandidato, Michael A. Fei
ghan.

Del šios savo tragedijos kan
didatas Feighan nutraukė sa
vo vajų asmeniškai, nors no
minacijos jau čia pat. Darbą 
varo tik jo draugai.

Tą padarė ir dabartinis Kon- 
gresmanas Martin L. Sweeney, 
kurio oponentu Feighan yra— 
ir Sweeney asmeniškai kampa
nijos už save nevaro, viską at
lieka jo rėmėjai. <

Tai ypatingas įvykis politi
koje.

trafi-

Šią savaitę Clevelandą atlan- 
štai 

nelai- 
iškilo 
žuvo 
išla-

kė didysis cirkas. Bet 
antradieni ištiko skaudi 
mė: gyvulių stovykloje 
didelis gaisras, kuriame 
apie 40 įvairių laukinių 
vintii žvėrių. Tuzinai išsigan
dusių žvėrių gyvi sudegė savo 
narvuose akivaizdoje tūkstan
čių žiūrėtojų. Kiti gyvūnai, 
apdegę, pajiegė išsilaužti iš sa
vo užtvarų ir degdami bėgo.

žiūrėtojai tėmijo gaisrą ne
galėdami

Sudegė 
riai? kiti 
dramblys 
rėjo būti 
mui iš skausmų.

Apdegę gyvūnai ir žvėrys 
buvo ^nušaunami kaip tik cir
ko gyvulių veterinaras pripa
žino juos bevilčiais pagyti.

Nušauta dešimts kupranuga
rių, trys drambliai, keletas le
vu, tigrų ir leopardų; visos trys 
žirafės nušauta kai jos ‘išbėgo 
liepsnodamos -ir aklos, svyruo
damos lie nuovokos kur bėga.

Vienaš senas cirko prižiūrė
tojas pasakojo policijai matęs 
porą vaiku padegant cirko pa
lapines. Jis negalėjęs ■ vaikų 
vytis, turėjęs raminti pradėju
sius blaškytis arklius.

nieko pagelbžti.
astuoni kupranuga-
10 apsvilo; vienas-* 

taip apdegė kad tu- 
nušautas išlaisvini-

BALSUOKIT UŽ

įsteigė Municipal Bus Lfpe,

■
< i

kų ir (t.
Priedui dar yįena tnnąpa fdwa, 

“Krakutoa", sąla tolintame P^eįfį- 
ke, kurt yulkąno įšsįverzįnąjį 
ku^ dingo nuo pąvjršį,o. - '

B. J. Radio Service
Expert Radio Taisymas — visas 

darbas Garantuotas.
P. A. Prietaisai
šSound Car.

RADIOS
1363 E. 45TH ST.

Visiems Tikslams. 
Darom rekordus, 
ir TUBES '

HE. 3028.

JOHN £ 
PEKAREK

COUNTY 
COMMISSIONER

Democratic Primaries Aug. 11.

Jo administravimas Maple Heights Mayoru pęr prąeįjųjs 8 pie
tus atitaisė to miestelio kreditus, apsirųpipo šelpi jpti glo
bojimu be ekstra aptaksąvifnų, į 2 ’:" ’ n T‘“‘
įtaisė 35 akrų Municipal Parką ir įve^ė miesto taksą ra

Užgirtas per Democratic Cosmopolitan League.

Cirko Gaisras Clevelande
Pradedant penktadieniu rodomia 

filmos apie didelį cirko gaisrą Cle- 
velande, kas labai įdoniu- pamatyti. 
Gaisras padarė $200,000 nuostolių 
jr žuvo 40 laukinių gyvulių.

Taipgi rodoma įvairios kąro ži
nios, sulaikytas Prancūzų karo lai
vynas Aleksandrijoje ir kt.

Aiškinimai apie pasekmes kokios 
butų jeigu Rusija butų sumušta ir 
kaip Suvienytos Valstybės galėtų 
laimėti karą.

Parodoma naujo tipo submarinų 
tėmytojai karo aviacijoje. S. V. Ma
rinai pratimuose pasiruošiant ant
ram frontui, bandymai naujų tan-

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA
' “Kur alus skanesnis*’ 

“Arjelk§lė šiltesnė” > 
584 Eucild Avenme 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20 ..r 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

In Time to Come” 
Appellate Judge Daniel E. Mor- 

pirmą kartą dalyvaus valdini- 
Cain Park Theatre, Cleveland 

?hts, Rugp. 12 iki 15, kur jis 
ins Lloyd George rolę, svarbia- 
ir atitinkame šiems laikams vei- 

In Time to Come”.
MAX J. CRUDER MARGARET A. MAHONEY HAKENCIYOD; įis veikalas, naujai pradėtas ro- 
Ea p bi w> ■ y i ii p a New Yorke, vaizduoja Wood-

UjZjf l Jl I I V t v Wilson’o gyvenimą ir pastan-
■ - ’ užtikrinti pasaulinę taiką.

adienio vakare, Rugp. 9, 
Parke, Community Hour pro

ne, kalbės Dr. Dilworth Lupton 
Ką Aš Galiu Pagelbėti 

rikai”. Bus dainų programas.

IPPODROMF

T J. COUGHLIN JOHN J. DAY JOHR T. Kimi

kuris buvo la
bus tęsiama ir 
Stambaugh, “ir 

atliekamą plieną

Piano Bargenai
Turim gerų Upright Pianos, jgy- 

kit savo vaikams pradėti mokytis 
muzikos korjeroje. Kainos nuo $27 
iki $65, visi garantuoti. Ateikite 
nfisirinkti. Taipgi turim puikiausių 
Spinets, Consoles ir Grands . Apsi- 
lankykit pamatyt, ar 
Lengvi išsimokėjimai. 
karais.
Maresh & Son

3299 E. 55th arti

pirksit ar ne.
Atdara va- 

(43) 
Piano Co.
Broadway

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Kampinė saldainių, cigarų ir už

kandžių krautuvė, noriai įrodysim 
kad kasdien duoda po $30 ineigų; 
turi būti parduota į kelias dienas. 
Visai pigiai. Nuoma $40 už krau
tuvę ir kambarius. Randasi (33) 

3426 W. 25TH ST.

Dry Cleaning and 
Tailoring 

Populiaręmis kainomis.
Oak Park Cleaners

RUSSELL INN

6921 Superior Avenue

6824 Superior Ave.
LIQUOR WINE -BEER
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai

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

Užkandžiai
Atdara iki 2:30 naktį.

Kazys Leijnonas, Sav.

H W. KOVACH MICHAEL P. O'BRIEN FRANK J. MWW

:ee Doodle Dandy
io meto spektakliškiausia filmą, 
rner’š “Yankee Doodle Dandy”, 

s pradėta rodyti Hippodrome 
įtre šeštadienį. Rugpjūčio 15. 
iankee Doodle Dandy” vaizduo- 
gsyenimą Amerikos žymiausio 
rininko — George M. Cohan, 
ta apima jo gyvenimą ir veiki- 

scenoje, kartu ir inspiraciją
ą jis pridavė Įeitiems. Tas vei- 
s apima Amerikos teatrų gy- 
mą ir veikimą nuo 1880 iki šių 
U- /
įmes Cagney vaizduoja George 
Cohan, ir jis tai rolei labai tin- 
,Moterišką rolę turi Joan Leslie, 
ipa užsispyrusią mergiotę, ku- 
iorj tapti scenos artiste. Prie

Aptarnavimo stotys visoje 
valstijoje, The Standard Oil 
pany of Ohio, kooperuos toliau rin
kime visokių atliekamų medegų ko
kiu tik valdžiai bus reikalinga ka
ro vediniui, skelbia A. A- Stam
baugh, kompanijos vice preziden
tas.

“Gumo rinkimas 
bai pasekmingas, 
toliau”, sako Mr. 
šios stotys priims 
ir kitus metalus”.

Laike gumo vajaus Standard Oil 
stotys surinko virš 11,000,090 sva
rų arba 5,600 tonų gumo. Tas gu
mas, kuris sudaro 300 vagonų, nu
gabentas į perdirbimo dirbtuves.

Iš to kiekio tik aštuoni nuošim
čiai tebuvo dovanota.

“Iš to gumo”, sako Mr. Stam
baugh, “dadėjus mažą dalį naujo 
gumo bus galima padaryti ^rmo už
tektinai del 250 karo laivų, arba 
apie 18,000 10-tonu pontuninių til
tų, arba netoli 373,000 bomberiams 
ratų padangų.”

MUZIKOS NAMAI
Jeigu jieškot pirkti 

ACCORDIONS. GUITARS
DRUMS

Kreipkitės į

Hoedl’s Music House
Visokį muzikališki instrumentai 

parduodami išmokesčiu.
7412 St. Clair Ave.

HEnd. 0139. (42)

arba

[ DVIEJŲ ŠEIM& modemis namas, 
5 kambariai viršuje, 5 apačioj, dvi
gubas garažiVis; mažas mortgečius; 
n.arsiduos visai pigiai. Kreinkitės 
i Mrs. Sinek. 4796 E. 85th Street, 
Garfield Blvd. (34)

GERAI einanti tabako, groserio 
ir saldainių parduotuvė; visai pi
giai; galima įrodyti kaU-į savaitę 
neva $400 ineip-u. Visi moderniški 
įrengimai. Kreipkitės tarp 2 ir 3 
nn n’’o«ų. Adresą": (34>
9683 vV. 14 St. Važiuoti West 14 
Street bnsu.

BALDU TAISYMAS
(Furniture Upholstering)

Atidarėm naują rakandų taisymo 
dirbtuvę, kur jūsų senus rakan
dus remodeliuosim ir perdirbsiu! 
kaip naujus; duodam gerą mede- 
gą ir gerą darbą.

■ Apkainavimą darbo suteikiam 
dykai. Klauskit telefonu arba 

, parašykit laiškutį. Gerai paty
rė savo darbe. (33)
Namu telefonas IIEnd. 9784 

Dirbtuvės telef. EX. 8344

Superior Upholsterer
6903 Superior Ave.

Helen Urbšaitis , Helen Dunbar 
Savininkės

PERMANENTS
S2.50 ir daugiau

Dykai Creme Treatment 
su kiekviena Wave 

Specializuojame naujame 
‘Featherette” Plaukų Kirpime

Plumbing ir Heating
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
Mėnesinio Išsimokėjimo ' Plano

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

Heating Co.
naktį patamavimao.
E. 55th Street
MU. 3629; YE. 5544 

vakarais iki 8 vai.

DUOKIT SKALBTI 
“SAVE-A-DAY” SKALBYKLOS 

PATARNAVIMAS
New Method Laundry suteikia pri
einamą skalbimo patarnavima 

DIDELIS 25 SV. DUNDULIS
TIK $1.99 /

Paimam iš namų ir grąžinam. 
15% pigiau jei patys atvežat.

New Method. Laundry
6710 LEXINGTON AVE.

HEnderson 7761.

STEVE'S SERVICE
6510 Wade Park Ave.

/7028 Superior Ave.
HEnderson 9824 

Atdara vakarais išskyrus trečiad. 
ir šeštadienius. (343)

JOHNG.POLTER
Liet uv is

N a m ų Malia voto jas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyti* 
darbą prityrusiam ir atsakomjn- 
gain: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidąus, medžią darbą, stogo ar 
i-v.. 6. ’ dL ^.-^^SinaŽmšrYbfiT^ 
nereiks rupikjJA ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilrą apdraudą tos rūšies 

darbų kOntraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtornac 6899

S’ramnoo 
pataisom, 

sudedam
ir KĖDĖ

$2 00 
remo'le- 
atgal.

AUTOMOBILIU ir TROKŲ 
TAISYMAS 

visokio išdirbinio karų.

~~”7 =r .

diena ir
1964

HE. 5000;
Atdara

J. SULZMAHN CHMLES r. SWEENEY STEPHEJ L IMU.

Ohio Bonded Winery
RUDOLPH BOZEGLAV

DIDELĖ LIETUVIŠKA

Rakandu Valymas
RUGS ir CARPETS VALYMAS
CLcnr-c-d arba
Mns išimam.

liuojam, vėl
DAVENPOTR
Išvaloma, kandys išnaikin. $7.50

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS

11720—12551 Euclid Ave.
CEdm- 0208 RA. 8815

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

ko prie automobilio reikia. (24)

FARMERS POULTRY MARKET
Paukštiena visokiems reikalams:

VIšTQS, A^TYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI.
Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiąme visus.

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025

i išsipil- 
įsimanan- 
duria su 
išvadoms 
įasis 
s.

yra

Na-įbar 
nuošim- 
papras- 

letu; 75 
leapdirb- 
geležies 

raus, ir 
Jie taip- 
jjaus iš 
oar jau 
pasiekia, 
gaminta 
jaus ir 
Kauka- 

larę at- . 
, kurių 
lel 200 
rstytais 
ralų to 
:s ilge-

6010 St. Clair Ave. Tel. ENdicott 0282
eriausia vyno išdihbystė Ohio valstijoje. Mano skiepas 

mams po 400,000 backy j spengtas Europišku stilium, kur pilna visokio vyno. Pir- 
ną. Jie 
bačkų iš 
Lenkijos, 
jos. Bet visa tai suėmus i 
pridėjus dirbtiną aliejų, pasi
rodo jie sunaudoja savo rezer
vinį aliejų po apie 200,000 bač
kų kasdien, kas parodo kaip 
abai jiems reikalinga Kauka

zo aliejaus laukai.

gauna apie lOfl^jkit čia vyną namams, šeimai ir klubams. 
Rumanijos, 43,000 i į 
Albanijos ir Vokieti-Į?“5“1*'

ELDER-TILTON 
CLINIC

Mechanotherapy — Chiropractic 
Elektriškas gydymas, Colon Irrig*- 

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - \Reumatizmo ■ Lutabaj* 

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (»),

AETNA LUMBER

(33)

CALIFORNIA WINE SALES CO.
Packers and Distributors

WHOLESALE and RETAIL
’arduodam visokios rūšies California ir Ohio Vynus že- 
nomis kainomis. Parduodama galionais, pusgaliopiais ir 
vertomis. Senai įsigyvenus įstaiga. ~ (33)
911 PAYNE AVE. Ernest Fracassi, Sav.
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VIDURVASARIO IŠPARDAVIMAS
VISKAS NUPIGINTA NU CEILING KAINŲ!
" Pirkit ir Taupykit Pinigus Dabar!

Viscki Naujausi Namams Rakandai.

3 FLEMING FURNITURE Co |
7411 St. Clair Avenue «
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ijų ka- 
rezer-

. abejo-1
GARAŽIŲ STATYTOJAI 

Visokių Namų Taisymo Dailu 
.’ atlieka be įmokėjinto.

1 iki 3 metų issimokėjimaa. 
F.H.A. FINANSAVIMAS.

Parduodam' naują ir naudot? tnafi-

The Ąetna Lumber Co. 
5327 St. Clair Av. HE. 6843 
3674 E. 93rd St. ML 1185

809 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: M Ain 1773.

:ad jie
“t per-

orėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- 
s į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 
se apdraudos-insurance reikaluose.
įtaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy- 
? garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

kaičia-
paro-

5

KS®1 U

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street

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

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

INDEPENDENT 
FOOD STORE

7211 Wade Park Ave,

Sunbrite Cleanse
3 Cans 14c

Chanmin 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)

MAY COMPANY’S
fuse Kainos Baigiamasis Išpardavimas
Musų Vešiame

Bal tikai
(viešių ir tamsių spalvų. $1 

pora I

Novelty Batukai 
ir spor- 2 29 

Pora
žaislo Batukai

Mieros 4 iki
Pora *

Vaiku S1.29-S1.99 Žaislo Sandalai, Parodų Latakai 
Tik 114 porų. Parėdui stilių ir žaislo sandalai.
Ne visų mierų tėra. Pora

Moterų i
Moterų ir Merginų SI 

Visokių spalvų ir stilių, 
Mieros 3 iki 5 tiktai. . 
Tik 128 poros. Tikros 
aches, baltos ir naturalės.

Vvrų Antriniai iš $1.69 Polo Marškinių 
šilko ir gabardine polo marškiniai.

mierų.

Moterų ii Panelių S2.49-S3.97 N
Tik 326 poros. Baltos, š
Micros 4 iki 8 šiame skyriuje.
Moterų ir Panelių S3.97-S6 Vasaros
Iki 392 poros
'ui. Ne

.Moterų ir Panelių $2.29 ir
;;12 porų. Visokiausių stilių.
8 šiame skyriuje.

;ęses. ( Gatvei, išeigai 
visų mierų tėra.

Parėdui stilių ir žaislo sandalai, 
tėra. Pora

Panelių $2.95 Mexican Huaraches 
iki $1.59 Vidaus Sliperiai 

iki 286 poros tęsės. 49 c
Pora

Meksikoniškos Huar- $^| 
Nevisų mierų. Pr.

Rayon
Mėgiamose spalvose.

Vyrų $1 Polo Marškiniai 
Novelty audimo polo marškiniai, 
spalvose. Mažu

ir nekurie 
visų m i erų 
19c Indams
Tik 1000 šiame

šia ?,tuvni.

85c

50c

Šluostuvų, Po 
skyriuje.

. Po

1.98

Mėgiamose 
mierų, keletas dile iu.
Vaikų $1.19 iki $5 95 Robes

Jacquards, vatiniai 
terry audimo. Np

Antriniai iš 
Dirbtuves antriniai.
Dalinai lininiai indams

Antriniai iš $3.98 Mėgsti Stalams
Iki 120 išteks. Dirbtuvės antriniai 
rūšies stalams užtiesalai. Micros 70x90 
ir 63x80.

'I’he May Co. Vėsiame Basemente.

geros

: h. ii

Basemente
$1.49 iki $1.79 Rayon
Ninon Langatiesės

' Po 79c
Ecru ir 

spalvų.
44 colių 
kiaušinio

pločio, 
lukšto

Yartlui98c iki $1.39
Langam Užtiesalų Šmotai 

49c yardas 
Gražus galai populiariškų 
spalvų kombinaijose.

98c Yardui Rūšies Rayon 
Ninon Langams Likučiai

39c yardas 
kiaušinio lukšto 
iki 10 yardy ilg.

š

Ecru ir 
spalvų. 2 

ket

39c Ketv. Yardui Milo 
Apačia Atliekanos1 ketv. jardas 

Iki 5000 yardų išteks. Ma
lonių spalvų kombinacijos. 
2 iki 5 yardų ilgio.

Antriniai iš $29.50 
9x12 pėdų Velvet Grindų 

Pat lesalai

14.75
Dalinai antriniai. Iki 9 iš
teks. Geros rūšies patie
salai. Gražių marginių.

$1 Vatiniai Komodems Užtiesalai
Iki 100 užteks. 36 ir 45 colių ilgio. Leisais 50c 

apvedžioti užtiesalai.
Antriniai iš $2.48 Lace Stalams Užtiesalai, Po 

Tik 38 Dirbtuvės antriniai. Daugiausia 1 
micros 63x180 ir 70x90 ' ’

S2.98 ir $3.98 Chenille Lovoms Užtiesalai 
Tik 84 skirtingų gerų chenille užtiesalų. Ke- 
lėto skirtingų pavidalų ir spalvų, 
likučiai iš SI.98 Yd. Transparent Velvet, Yardas 
Tik 300 yardų. Šviesių ir tamsių spalvų. 99c 
Taipgi juodas. *Z> iki 2 yardų ilgių.

Likučiai iš 98c Yardui Corduroy, Yardas
Iki 150 yardų išteks. Platus pilkšvos pastel 49c 
spalvos corduroy.

Moterų ir Panelių S1-S1.19 Rayon Satin Slipsąi 
Gražaus darbo ir leisais apvedžioti. Tea-rose 59c 
spalvos. Miercs 32 iki 38 moterim, panelėm 
Nursiit ir Tarniu SI.'ir $1.39 Spalvotos Uniformos 
Broadcloth ir poplin fronte susegamų stilių. | 
Dalinai nereguliarės. Ne visų mierų 12 iki 1 
38 moterims ir panelėms.

Panelėms $1.19 Languotos Dresės 
Susegamų iš viršaus stilių, tos pat niedegos 
dirželiais. Micros 12 iki 16 mergaitėms 
Merginoms SI.9$) 2-Šmotu Seersucker Bobby 
Tik 40 šioje grupėje. Ne visų mierų tėra iki 
10 micros.

Merginoms $1.09 Vasarines Dresės 
Iki 150 išteks. Organdy ir rayon sharkskin 

Ureses, mėgiamose spalvise. Mieros iki 14. 
Merginų 81.19 Vasarines Organdj Dresės 

Tik 125 dresių. Pastel spalvų organdies. CQ(> 

Mieros 7 iki 14.
The May Co. Vėsiame Basemente

59c

49c
Suits
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PHONE:. ENdicott 4486

Mr. and Mrs.THE BATTLE OF TANNENBERG
PADUOKIT SAVO BALSĄ Už ŠIUOS:

THE PERISCOPE
By ŠARŪNAS.

Rekomenda-viams
cija
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.STATESt
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Balsuokit už Amerika vaipa-

Nominuokit

MICHAEL Appi

Atstovu į
šn< aiCONGRESS

zi20th DISTRICTŽeimi
ams < AKYS n

2,033,019 VAr gali leugva] skaityt šiuos* žodžins? Primaries

X | Michael A. Feighandyne

THE KRAMER & REICH CO
Atdara Vakarais7010 t Superior Ave

ATLANKYKIT MUSŲ PUIKIĄ
. $1.59SERVE■ SELF KRAUTUVĘCle-

$1.19

$1.59
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS $1.95

3 Krautuvės pavadinimas
79c

STANDARD FOOD MARKET

and 
none 
help

About 40,000 
at the mon- 
famous Lith- 
fliers Darius

komu 
nevirk

skirtingu spalvų 
ir $1.95

UŽ] 
Ž1E 

pr

532 years ago, in 
of the Lithuanian

the
the
the

Bajaka 
Carney 
Coughlin 
J. Davis 
Day

zsij 
]IVC 
ibs

Lietuviu Demokratų Klubo 
Ekzekutyvis Komitetas,

P. P. Muliolis, Rast.

zy- 
ki- 

Tai

am: 
į Br 
čio 
itoja 
udon
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News
is-

po- 
ko- 
dir- 
nas-

JONAS ALEKNA .prieš 
ra savaičių darbe susižeidė 
ją tiek sunkiai kad negalės 
bti kelias savaites. Gydosi 
muose, 1880 E. 86th st.

JOHN T. DeRIGHTER,

1941, Lithuania was 
Nazi Germany); (2) 
of Soviet “Strategic 
Echoes ‘from German-

To show their dė
to stand 100 percent 

President Roosevelt they 
$100,000 worth of Defense

turi gulėti ir laukti savai
tes, kartais mėnesius, iki

Ponas ir poni J. Brazauskai

so- 
press among the 

gentleman must 
> he very conve- 

all non-Commu- 
newspapers in

kompetentingo 
refractionisto 

GL. 6239 
susta rimui.

ir 
auk.

interesting to note that not
the so-called Lithuanian

šios savaitės pradžioje 
i paskirose šalies dalyse ėjo 
Į* keletas streiku,, kuine ap

ėmė kelis tūkstančius dar-

ONA KARPIENĖ užėmė val
dišką tarnybą Cleveland© Civi
lian Defense miesto apsaugos 
direktoriaus ofise, kur ją 
skyrė Mayoras Lausche.

Washington, D.! 
items: (1) Brit- 
Freedom of Bal- 
American Press

Demokratų Klubo 
komitetas savo su- 

> užgyrė 
balsavi- 

nominacijose Rugp.-Au-

Pi, 
ib 
ka

Democratic Ticket
Užgirtas Clevelando dienraščiu, 

Citizens League ir 
Democratic Executive

Committee.

DAUG GIMIMŲ
Šymet Clevelande gema 

miai daugiau kūdikių negu 
tomis kuriomis vasaromis, 
pasekmė jaunuolių vedimosi
pereitą metą, norint išvengti 
patekimo į kariuomenę.

a well known Tartar
military trick. They 

if to run and started to 
The Germans were jub-

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

in the United States. Ge- 
anniVersaries are celebra- 
multiples of five, ten, (>r 
years. But the energetic 
of various united fronts,

and Mrs. Louise Gill Maj 
New York fashion writer, w 
were married in- the fin 
White House wedding inį 
years.

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

• Parsidavė pę $1.65

MAUDYMOSI KELNAITĖS
Gerai žinomo tvirto LASTEX audimo, .gero darbo ir gražios. 

Pirmiau parsidavė po $1.50, dabar $1.19.
ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS .......................... I

Didelis pasirinkimas įvairių stilių ir formų bei spalvų.
Parsidavė po $1.95 ir $2.50

SLACK SUITS VYRAMS .......................  1
Sanforizuotai sutrauktos kelnės gražaus darbo, su pritaikytu diržu 

Labai tinka vyrams vasarą.

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

:_________________ ______________ _______ ______________
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ap- 
and 

The Lith- 
their allies hit the 
the flank and rear, 
could not stomach it 
run in a panic. Practi-

LATEST “Current, 
Lithuanian Situation”,
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lingus padarus. Tuo tarpu 
guli daug sunaudotos me- 
degos kuri gali būti reika
linga kitiems kokiems* daly

ti i
lis Ė

Iž
d<

For Congress
At-Large—Stephen M. Young 
^0 Dist.—Michael A. Feighan 

21 Dist.—John Gillespie 
Dist.—James Metzenbaum

(Frof S. Daukantas, Dajnes Zhia- 
majtiu, St. Petersburg, 1864, trans
lated by U., Katzelenbogen, The 
Daina, 1935.)

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 galima 
išvengti prisitaikant akinius.
Išegzaminavimas 
su ilgu patyrimu

TELEFCNUOKIT
Vakarui ar dienos
Egzaminavimas $O ir 
ir Akiniai .... auk.

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

L Sutetription per Year ii Adnnfe
. b fe United Šutės- - - - - - - - - -

( jį Cuada. . . . . . . . . . . . . . . . ’
fend « Seeond-Claa matter Decern-
K1915, it the Cleveland Postoffirt 
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Lietuviai, Eikit Balsuot August 11
Svarbu dalyvauti nominacijų balsavimuose ir nominuoti savo kandidatus, nes tik nominacijose 

laimėjusieji galės būti renkami galutinuose balsavimuose Lapkričio mėnesį!

WALTER F. HEER - JOHN T. DERIGHTER
JAMES METZENBAUMMICHAEL A. FEIGHAN
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WALTER F. HEER

Paaiškinimas Miesto 
ir Valstijos Lietu-

I VISOS OHIO Lietuviai bal
suokit už pirmus penkis kandi
datus, kurių vardai pažymėta, 
pradedant nuo kandidato Į Gu- 
bcrnrtorius. Greta telpantis 
kandidatų sąrašas visas Dir
vos užginamas ir rekomenduo
jamas balsuoti.

Kongreso 20, 21 ir 22 Dis- 
trikto kandidatus gali balsuo
ti tik tų distriktų piliečiai — 
Clevelando srityje. Jų vardai 
rasis tik tuose balotuose kur 
jie priklauso.

VISOS ' CUYAHOGA apskri
ties Lietuviai gali balsuoti už 
visus kandidatus pradedant nuo 
Gubernatoriaus, taipgi už State 
Senators, State Representati
ves, ir County viršininku^.

Visą čia patiektą Lietuvių 
Demokratų Klubo sąrašą užgi
na Dirva.
. SVARBI.. P A STABA; LuStatg 

Representatives kandjdatų yra 
18 ir už visus galima balsuoti, 
kas nori, bet'pirmiausia patar
tina susirasti vardą Lietuvio 
kandidato, John T. DeRighter, 
kuris eina jau ketvirtam ter
minui. Jis dabai’ pasekmingai 
atstovauja musų apskritį Ohio 
•valstijos Legislature j e.

John„ T.’ DeRighter yra už
girtas visų didžiųjų Člevelan- 
do dienraščių, Citizens < League 
ir kt.

Kitas Lietuvis yra George 
L. Mark; kurio vardo tarp re
komenduojamų nėra, bet jis 
yra eilėje Demokratų kandi- 
dątų, ir Lietuviai gali balsuo
ti už ji kaip viena iš 18-kos Į 
State Representatives.

1
ii 1 ' 't

Lietuvių Demokratų 
Klubo

Lietuviu 
ekzekutyvis 
sirinkime Rugp. 4 d. 
sekančius kandidatus 
mams 
gust 11. ir žinomi prašo visus 
Lietuvius balsuoti sekamai:

For Governor 
WALTER F. HEER

For Lieutenant-Governor 
GEORGE D. NYE

For Secretary of State 
JOHN E. SWEENEY

For Treasurer of State
ROBERT S.' COX

For Attorney General 
JOSEPH C. ALLEN

For State Senators
Emil A. Bartunek 
William M.'Boyd 
John E. Elder 
Max J. Gruber 
Margaret A. Mahoney 
Clarence Young

.JAMES METZENBAUM

Smagi Vasarine Pra- 
• moga prie Ežero

pavedė savo rezidenciją ir vi
sas privilegijas prie ežero, sve
čiams, nariams ir rėmėjams 
kurie dalyvaus Lietuvai Va
duoti Sąjungos 1-mo skyriaus 
rengiamoje “Lawn Party” sek
madieni, Rugp.-Aug. 16 d.

Kurie toje pramogoje daly
vaus, galės maudytis ežere vi
są dieną iki norės (atsivežkit 
savo maudymosi kostiumus) ; 
galės kortuoti (nepalikit na
mie kortas), gaus užsikąsti ir 
išsigerti.

“Lawn Party” prasidės 2:30 
vai. po pietų ir tęsis iki vėlu
mai. Tikietai tik 35c. Nau
da skiriama Lietuvai Vaduoti 
Sąjungai.

Tikietus gausit ten vietoje, 
17909 Maplecliffe road (prie 
Lake Shore blvd. ir ežero), ar
ba Įsigykit išanksto Dirvoje 
arba pas komisijos narius.

suddenly Grand Duke Vytautas 
peared with his reserve troops 
the “beaten” right wing, 
uanians and 
Germans on 
The Teutons 
and began to 
cally t)ie whole German army was 
annihilated. Its leader. Ulrich von 
,Tungingen was dead. The Teutonic 
Crusaders never recovered from 
this blow. ....V.

THE 
on the 
sued by the Lithuanian Legation, 
Washington, D. C., contains the fol
lowing items: (1) Two Sad Anni
versaries (on June 15, 1940, Lithua
nia was occupied by Soviet Russia; 
on June 22, 
occupied by 
The Nature 
Reasons”; (3)
Occupied Lithuania; ^nd (4) Lith
uanian Activities Abroad.

(A literal translation)
I go through the village 

And listen through the wall 
Where they are scolding my 

maiden.
Though you malign 

And though you scold her, 
Your scolding means nothing 

to me.
Were you to fence her 

About with thorns, 
Over the broad, far sea,

Thorns will be rotted, 
Fences fall down, 
Love werds will come together.

It is doubtful whether Mr. Shields 
can read a word in Lithuanian. 
Therefore, probably, we have here 
a case of blind leading the blind. 
Even Diogenes with his famous 
lamp wouldn’t find a pro-Nazi Lith
uanian in the United States. All 
Lithuanians are by nature anti-Ger- 
man. They proved that in the last 
war, and they are proving it in 
this!

KAIN

DIRVA (THE HELD)
LITHUANIAN WEEKLY

polished every Friday in Cleveland bn t J 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
5820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

KAI

Harry Hopkins, special I

ku. Tas norima daryti su
laikymui sunaudojimo me- 
degu, kad pergreitai neiš-

DARBAI
B DAJMNKę

Washingtone kalti apie 
sulaikymą laikinai darbu 
tose dirbtuvėse kurios pra-
dėjo gaminti Karo reuune- 
nis žymiai beriti

i Japom

the ancient land 
Prussians, there 

occured a great battle between 
Lithuanians and their allies and 
Teutons. This battle is one of
proudest memories of the Lithuanian 
race. It had far reaching conse
quences since it affectively stopped 
the German push to the East and 
put a Lithuanian-Polish land zone 
between the aggressive Germans 
and the budding Muscovite power. 
Behind Lithuanian protection it 
gave the Russians a chance to build 
up their national state, now the 
Soviet Union.

The memories of this famous | 
Tannenberg battle have reached the 
present 
nerally, 
ted at 
hundred 
builders
now striving to create a great Slav
ic united front among the many 
millioned American Slavs seized 
the year 532 after the battle of 
Tannenberg to hitch this historic 
occurence as an attraction for a 
great celebration in Chicago.

Everything is fair in war 
the Lithuanians are second to 
in their grim determination to
the United Nations to give another 
decisive Tannenberg to the Germans 
who now follow Nazi banners while 
in 1410 they followed the banners 
of the Teutonic Knights. However, 
they cannot help but smile at the 
efforts to make a Lithuanian-Ger
man battle a slogan to unite the 
Slav against the German. When 
the leaders of Soviet Russia wanted 
something from history to produce 
a moving picture of a battle bet
ween Slav and Teuton they dit not 
choose the Tannenberg but a fight 
on a frozen lake in the times of 
Duke Alexander Nevsky.

It is time, many Slavs took part 
in the battlfe of Tannenberg. The 
supreme command was vested in 
the King of Poland, Jogaila, a 
cousin to the Grand Duke of Lith
uania, Vytautas, who was chief of 
staff of the allied armies. Besides 
the Poles, there were) Czech mer
cenaries, Tartar contingents, sev
eral regiments of White Russians 
from Smolensk and some Ukrain
ians. Lithuania was a great statę 
in those days and had citizens of 
many nationalities. The real lead
er and planner of the battle was 
Vytautas, the Grand Duke of the 
Lithuanians; The battle, also, was 
fought for a Lithuanian question— 
the Teutonic Knights wanted the 
Lithuanian province of Samogitia 
(Žemaitija) as another stepping 
stone in their push to the East.

The Teutonic Knights had a great 
array of warriors from all over 
Europe — about 12,000. They were 
well and heavily armed and were 
led by the Grand Master of the 
Teutonic Knights — Ulrich von 
Jungingen. The Lithuanian and 
Polish armies had’ about 15,000 
(some say 20,000) soldiers. The 
Poles were commanded by Zindram, 
the Lithuanians by Grand Duke Vy
tautas. The supreme commander 
was King Jogaila who, however, 
did nothing except hear a few 
masses that morning and give the 
signal for battle. The actual com
mand fell to Grand Duke Vytautas.

The fight started by a mighty 
rush of the better an heavier armed 
Knights against the right wing of 
the allies army, that is, against 
the Lithuanians, and their Tartar 
and Russian allies. After one hour 
of strenuous fighting the Lithuan
ians used 
Mongolian 
turned as 
withdraw.
ilant. They1 went into a hot pursuit 
and started to surround and attack 
the Poles on the left wing and cen
ter. After a three hour battle things 
were going bad for the Poles when

JOHN T

Balsavimas
Rugp.-August 11

Pailgėjo darbo valandos. 
Kai’o darbams reikalaujant 

■ šymet darbuose ir ukėse 
pailgėjo darbo valandos— 
dirbtuvėse vidutiniai dirba
ma po 46.7 valandas, 

į Ukėse dirba po apie 57 
'valandas, vasaros metu, 
i Iš visų 53,300,000 dirban

čiųjų Birželio mėnesi arti 
44,000,000 darbininku dir-

1S sv 
bus i 

■Ja] 
veržė 

Ka 
vauja 

Mu 
giof 
nuost

Japoi 
Japoi

(laivai,

ir liepos lakotarpiu apš- i( 
reiškė tuo kad visoje šalyje 
bendi’ai Į darbus paimta 
apie 700,000 darbininkų.

Bedarbių dar skaičiuoja
ma apie 2,800,000.

A SIMILAR publication, called 
the “Latvian Information Bulletin”, 
issued by the Press Bureau of the 
Latvian Legation, 
C., contains these 
ish Press Supports 
tic Peoples; (2)
Also Supports Freedom of the Bal
tic (states; (3) News About Lat
vian . Shipping.

JULY 25 was Lithuania Day in 
the State of Illinois. 
Lithuanians gathered 
ument erected to the 
uanian trans-Atlantic
and Girėnas. They heard speeches 
by the United States Minister to 
Lithuania, Owen J. C. Norem, by 
the Lithuanian Consul, Mr. Peter 
Dauzvardis, by Justice John T. Zu- 
ris, and others, 
termination 
behind 
bought 
Bonds.

It is 
one of
Communists showed up at this pat- 
riotic American-Lithuanian rally, or 
encouraged it in their so-called 
“patriotic” press.

A FELLOW going under the 
name of Art Shields has given an 
“authoritative” article to the Com
munist Daily Worker on the 
called j “pro-Nazi” j 
Lithuanians. This 
be a genius, since 
niently finds that 
nistic Lithuanian 
New York (of which there are four) 
are “pro-Nazi” while the lone wolf 
Communistic sheet is 100 percent 
“pure”.

Democratic

For State Representatives 
John T. DeRighter 
J. Frank Azz'arello 
John J. 
John J. 
Matt J.
Thomes 
John J. 
E. J. Hanratty ’ 
William Hudlett 
Irene M. Kelley 
Joseph W. Kovach 
Michael P. O’Brien 
Frank J. Pokorny 
Edwin F. Sawicki 
David I. Sindell 
William J. Sulzmann 
Stephen A. Zona

For County Commissioner 
Joseph F. Gorman

; For County Auditor 
John A. Zangerle.

f Žymesni streikai buvo— 
■ Bayonne, N. J, apie 1,000 

[ darbininkų; Wadsworth ii’ 
• Barberton, Ohio, kur su- 
' streikavo 1’700 degtukų iš- 
.dirbėjų; Clevelande, tele

fono aptarnautojai, ir kt
©CUKRAUS gauna 

ninkės kurios dabartiniu metu 
konservuoja vaisius žiemai — 
paveizdan, pereitų trijų mėne
sių bėgyje 65,616 šeimininkės 
gavo leidimus pirkti 
svarų cukraus.

©WHITE MOTOR 
vo Kariuomenės ‘ir

SVEČIAI
Pereitą savaitę keletą dienų 

Clevelande viešėjo p-lė Uršulė 
Sardinskaitė, iš Waterb u r y , 
Conn. Atvyko Čia palankyti 
savo pažystamas, kurias susi
pažino Lietuvoje. Lilian Bra- 
zytę, Bronę Rasiulytę ir Oną 
Karpienę. Jos visos lankėsi 
Lietuvoje 1938 metais ir ten 
susitiko, susidraugavo.* Ir p-lė 

•Sardinskaitė yra Amerikoje gi
mus Lietuvaitė, kuriai Lietuva 
laibai patiko, ii- ji,.po šiai die
nai savo maloniais atsimini
mas apie Lietuvą gyvena.

Sekmadienį, ji laivu išvažia
vo į Detroitą.

Kapt. Povilas Labanauskas, 
pakeliui iš New Yorko į Chica- 

-gą, porai dienų sustojo Cleve
lande, aplankė Prezidentą A. 
Smetoną ir kitus savo pažys
tamus.

Balsavimai Rugp
AUGUST 11 I 82,000 darbininku gauna 

daugiau mokesties. Fede
rate algų ii’ darbo valandų

■ taryba Įvedė 40c minimum
' mokesti tabako industrijos 

darbininkams, kas ineis ga
llon Rugp. 10 ir apima apie 

f 70,000 darbininku.
į 12,500 darbininkų odos 
Į padarinių darbuose' sulau- 
[ kė padidinti] minimum al- 
| gij su Liepos 27.

CO. ga- 
Laivyno 

pagyrimo ženklą už gerą dar
bingumą. Tai yra pirmutinė 
trokų išdirbystė šalyje gavus 
tokį pažymėjimą.Ni 
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Susirinkimas
Lietuvių Namų, Savininkų 

Vienybės reguliaris mene ;inis 
susirinkimas bus laikomas tre
čiadienio vakare, Rugp.- \ug. 
12, Lietuvių salėje, nuo 8 vai.

Šis momentas yra svarbus 
ir daugiau paliečiantis i amų 
savininką negu kada nors yra 
Lųvę, todėl kiekvieno nario yra 
didesnė pareiga' lankyti i igu- 
liariškai susirinkimus, kad ge
riau žinotume savo pade į ir 
kokiose aplinkybėse mes esa
me.

Taip pat ir visi kiti sai nin- 
kai turi laikyti sau nemažesne 
pareiga ateiti ir įstoti j šia są
jungą, nes tik vienybėje galė
sime atsiekti savo tikslą. To
dėl yra kviečiamas kiekvienas 
namo savininkas.

K. štaupas, Pirm.

Įstojo Karo Laivynan
•Vincas Jankevičius, 21 metų 

amžiaus, sūnūs Jono ir Agnės 
Jankevičių, nuo 1254 Addison 
road, laisvanoriu stojo į Suv. 
Valstijų Karo Laivyną ir jau 
išvažiavo Rugpjūčio 1 d. pa
skyrimo vieton. Jo tėvai ir 
artimi draugai .išlydėjo, atsi
sveikindami ir palinkėdami ge
ros laimės.

Vincas 'yra gabus vaikinas, 
baigęs Thomas Edison high 
mokyklą; gimęs ir augęs 
vėlande. / I

Rinkit Blešines
Clevelande pradėta rinkti 

karo reikalams sunaudotos dė
žutės. Jas reikia atidaryti abu 
galu, suploti, nulupti popieras, 
ir dėti į kokią nors kašę ar po
pierinį baksą ir laikyti sausai 
kad nesurudytų.

Dėžutes surinks laikas nuo 
laiko miesto trokai.

Renkama ir bus suimama ir 
toliau visokis metalas, kurį rei
kia sudėti į krūva ir laikyti.

METINIS TAUTINIŲ 
GRUPIU POKILIS

The Cleveland Council For 
Ameriran Unity rengia savo 
trečią metinį pokilį atvirame 
ore, šeštadienį, Rugp. 15, va
kare, Czech Sokol salėje ir dar
že, 4314 Clark avė., kaip pra
neša tos organizarijos prezi
dentas, Theodore Andrica.

Organizacijos tikslas yra 
artinti vienų tautų žmones

su-
— 7__  ___ T ___ _ ______ su
kitais ir jaunąją gentkartę su 
senaisiais.

Vice prezidentais joje yra: 
Mayoras Frank J. Lausche ir 
Rufus Dar, Jr.; Prof. George 
W. Sanford iš Cace School of 
Applied Science, kasininkas, ir 
Miss Eleanor Prech iš The 
Cleveland Press, sekretorė.

Ši pramoga bus dideliame 
darže, kuris specialiai įrengtas 
ir išdekoruotas, išrodo kaip 
koks Europietiškas “beer gar
den”. _ 
paršas 
mimu; 
sis iki

Toje 
sipažinti visų tautų žmonėms 
vieni su kitais.

Bus kepama jautis ir 
ir bus kitokių paįvairi- 
šokiai prasidės 9 ir tę- 
1 vai.
sueigoje bus galima su-

Geriausių valgių jūsų -stalui. Kainos pigios
Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.

854 EAST 185TH STREET

Vyrams Reikmenų
PUSMETINIS IŠPARDAVIMAS

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

Pirmos klasės geležinke- 
: liai per pirmą pusmeti šy- 
į met pastatė veikmėn 48,- 
[ 769 naujų prekinių vagonu 
į Šymet Liepos 1 d, tie ge 
Į ležinkeliai padavė užsaky 
į mus padaryti dar 39,53' 
Į. prekinių vagonų.
Į Liepos 1 d. užsakymuos 
I .buvo 917 naujų lokomot 
Į x vu. Peniai tokių užsati 
Į '.mų buvo 559.

Prez. Roosėvelt tikrii 
f kad palengva , vis daugi; 
į apsireikš trukumas Įvaii 
r reikmenų šios šalies gyve 
[ tojams ir žmonės turės i 

prasti karo laiko rimtim 
į Visi civiliniai gyvento 

. raginami dalyvauti sui 
Į time ir atidavime sunau 
Į Jimui visų atliekamų 1


