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Harry Hopkins, 
sistant to Presiden 
and Mrs. Louise 
New York fashion 
were married in 
White House 
years.
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Washingtone kalba apie 
sulaikymą laikinai darbų 
tose dirbtuvėse kurios pra
dėjo gaminti karo reikme
nis žymiai pagreitintu sai
ku. Tas norima daryti su
laikymui sunaudojimo me- 
degų, kad pergreifai neiš
sibaigtų. Kitų dirbtuvių 
reitaį pagamintos dalys 
jri gulėti ir laukti savai- 
ss, kartais mėnesius, iki 

jas gali sunaudoti į reika
lingus padarus. Tuo tarpu 
guli daug sunaudotos me- 
degos kuri gali būti reika
linga kitiems kokiems* daly
kams.

Smarkus S. V.-Japonu Mūšiai Solomon Salose
KARO VEIKSMAI PRAPLĖSTI 2700 

MYLIŲ PACIFIKO PLOTE

VOKIEČIAI VIS
EINA PIRMYN

Democratic Tiekti

Užgirtas Clevelando fa 
Citizens League j 

Democratic Execute 
Committee.

' , STATE 
REPRESENTS

Balsavimas
Rugp.-August II

Pailgėjo darbo valandos. 
Karo darbams reikalaujant 
'šymet darbuose ir ukėse 
pailgėjo darbo valandos— 
dirbtuvėse vidutiniai dirba
ma po 46.7 valandas.

Ukėse dirba po apie 57 
valandas, vasaros metu.
| Iš visų 53,300,000 dirban
čiųjų Birželio mėnesį arti 
44,000,000 darbininkų dir
bo po 40 valandų savaitėje
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moki! už Amerik?

Democratic

NominuoldlMICHAEL
FEIGW

Atstovu i

C O N G RE!|
20th DISTR1CI

Darbų pakilimas Birželio 
F ir Liepos laikotarpiu apši
lk reiškė tuo kad visoje šalyje 
j bendrai į darbus paimta 
į apie 700,000 darbininkų.

Bedarbių dar skaičiuoja- 
■ ma apie 2,800,000.

Washington, Rugp. H. 
Amerikos marinai, įsiveržę 
į Japonų laikomas Solomon 
salas Australijos kaimy
nystėje, tęsia atkaklų mū
šį su Japonais, kurie viso
mis pastangomis stengiasi 
atsilaikyti. Japonai nau- 
doja laivyną ir orlaivius 
gelbėjimui užpultų savo ka
reivių.

Mušis tęsiasi šešta diena, 
bet nematyt kuri pusė ima 
viršų. Ims dar ilgai iki už
simojimas išmušti Japonus 
iš svarbios Tulagi srities 
bus atsiektas.

Japonai į tas salas įsi
veržė šių metų pradžioje.

Karo operacijas vado
vauja Gen. MacArthur.

Mušis apima apie 2700 il
gio frontą, salose' ir vande- 
nuose. Amerikos ir Aus
tralijos lakūnai atakuoja 
Japonų laivus gabenančius 
Japonams reikmenis. Su
sprogdinta keturi Japonų 
laivai, keturių dienų bėgy
je numušta 26 jų lėktuvai.

Solomon salas užatakavo 
S. V. karo laivai ir lėktu
vai staiga, vienu kartu už
puldami.

Tuo pat laiku padaryta 
užpuolimai Japonų įsiver
žusių į Aleutiškas salas,

INDIJOJ SUMIŠIMAS
PRIEŠ BRITUS

Indijos vado Gandhi pa
stangos atsikratyti Britų 
valdžios šiuo metu, kada 
Anglija prašo Indijos pa-: 
galbos karui prieš Japoni
ją, sukėlė riaušes ir kraujo 
praliejimą. Britų vyriau
sybė Indijoj laiko Gandhi 
po areštu. Riaušėse- daug 
jau užmušta ir sužeista.

Britanija žada duoti In
dijai nepriklausomybę ka
rui pasibaigus, bet Gandhi 
reikalauja laisvės dabar.

Tuomi sudaroma proga 
Japonijai įsigalėti Azijoje 
ir net pačią Indiją užgrob
ti. Japonai padrąsina ir 
kursto riaušininkus.

Gandhi, 72 m. amžiaus 
senis, nenumato koks pavo
jus laukia visos Indijos jei 
ji atitektų Japonams.

KALBOS APIE ANT
RĄ FRONTĄ EU

ROPOJ PLINTA

Maskva, Rugpj. 13. — 
V okiečiai prasilaužė per 
Rusų linijas prie Rostovo- 
Baku geležinkelio Čerkas- 
koje srityje, tik raudonieji 
atkakliai laikosi prie Sta
lingrado, Sovietai praneša. 
Čerkasko srityje Rusų ka
riuomenės pasitraukė į 
limesnes pozicijas.

Vokiečių karo jiegos, 
giuodamos pirmyn per lau
kus, kaimus ir miestelius, 
kuriuos Rusai išdegina pa
sitraukdami, pasiekė Kau
kazo kalnus ir nustūmė be
siginančius Rusus į pietus, 
kur jie atsidūrė apie 150 
mylių nuo Turkijos sienos.

Arti 2,000 nazių išmušta 
ir sunaikinta 22 tankai pa
starų 24 valandų bėgyje, 
naziams stengiantis perei
ti upę Krasnodaro dalyje.

Vokiečių tikslas matomai 
yra pasiekti Rusų Juodų
jų jurų tvirtoves Novoro- 
sijsk ir Tuapse.

Vokiečiai veržiasi į Gu- 
.gimtinę 

šalį.
Rusai sprogdina ir pade

ga aliejaus šaltinius kur 
tik turi pasitraukti.

to-
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Gatavas Išvežimui Amerikos Draugams

Amerikos lėktuvai parodoma kraunami išgabenimui alijan
tų valstybei, neįvardintame mieste, iš kur laivais vežami į nu
skirtus uostus. (Office of Wai* Information paveikslas.)

IS LIETUVOS
PER KAUNO radio buvo 

pranešta kad Lietuvos miškuo
se, išdžiuvusiose pelkėse, ir 
tose nuošalesnėse vietose 
jieškoma paslėpti ginklai.

ki-
esą

ko-VOKIETIJOS generalinis 
misaras Lietuvoje išleido įsa
kymą, kuriuo žemė negali bū
ti išnuomota be jo, komisaro, 
sutikimo. Kol komisaras su
tarties nepatvirtina ji negali 
įsigalioti. •

VOKIEČIŲ tarnautojams ir 
kitiems Vokiečiams Kaune ati
daryta specialinė ‘Vokiečių vai
stinė’, kuri užėmė žinomo Kau
niečio Lietuvio provizoriaus J. 
Makauskio vaistinę “Baltoji 
Gulbė” (Daukanto gatvėje).

DIRBDINS PREKI
NIUS LĖKTUVUS

JAPONAI VIS RUO
ŠIASI PULT RUSUS

Balsavimai Rw
AUGUST 111

Primaries

šios savaitės pradžioje 
paskirose šalies dalyse ėjo 
keletas streikų,, kurie ap
ėmė kelis tūkstančius dar
bininkų.

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

'darbininkų: Wadsworth ir 
. Barberton, Ohio, kur su
streikavo l,’700 degtukų iš- 
dirbėjų; Clevelande, tele
fono aptarnautojai, ir kt.

žūsiu į Aleutiškas 
prie Alaskos.

ATAKAVO VOKIE
TIJĄ IŠ ORO

chael A. Feig
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82,000 darbininkų gauna 
daugiau mokesties. Fede- 

Įralė algų ir darbo valandų 
’ taryba įvedė 40c minimum 
mokesti tabako industrijos 
darbininkams, kas ineis ga
llon Rugp. 10 ir apima apie 
70,000 darbininku.

> 12,500 darbininkų odos 
padarinių darbuose sulau- 

| kė padidintų minimum al
gų su Liepos 27.

Apie 400 Britų lėktuvų 
atakavo Vokietijos miestus 
Mainz, Coblenz, ir Prancū
zijos uostą Le Havre. 
16 lėktuvų negryžo.

Viduržemio juroje 
nuskandintas 22,600 
Britų orlaivių vežimo lai
vas mūšyje su Italais.

Apie

tapo 
tonų

JUGOSLAVIJOS kalnuo
se tęsiasi sukilimas prieš 
okupantus Vokiečius. Štai 
praneša kad pereitą savai
tę Jugoslavai kariautojai 
išžudę 1400 ašies kareivių, 
600 sužeidę ir apie 1,000 
paėmę nelaisvėn.

Kalbos apie antrą fron
tą didėja Europos užimto
se šalyse, kuomet naziai 
šiomis dienomis vėl nužu
dė apie 100 savo okupuotų 
šalių gyventojų.

Paryžiuje sušaudyta 93 
Prancūzijos piliečiai ir še
ši ar daugiau Čekų sušau
dyta senojoj Čekoslovaki
joj.

V okiečiai taipgi suėmę 
virš 200 Holandiečių užsta
tų, kurie -savo gyvybėmis 
turėsią atsakyti jei Britai 
pultų Vokiečius per Holan- 
diją.

Iš Švedijos praneša kad 
Prancūzai vienoje stotyje 
užpuolę užmušė 11 nazių, 
kurie gabeno Prancūzus į 
darbus Vokietijon.

NAZIAI SABOTAŽNL 
KAI NUBAUSTI 

MIRTIMI

rior Avė

ams Reikmenų
FINIS IŠPARDAVIMAS

LIETUVOJE, kaip matyti iš 
laikraščių, įvyksta daug nelai
mių. su ginklais kuriuos vaikai 
ar šiaip neatsargus žmonės 
bando ardyti. Netoli Trakų vai
kai surado granatą ir bandė ją 
išardyti. , Granatai sprogus 3 
vaikai buvo užmušti vietoje, 
ketvirtą# mirė pakeliui i'lįgo- 
nihę,'TTry£.vTvzeisti vaikai nu
vežti į ligoninę.

Molėtiškiuose užmuštas ūki
ninkas Andriuškevičius, ban
dęs išardyti surastą artilerijos 
sviedinį.

Petkeliškiuose ukin. Vrub- 
levskis nunešęs kalviui Sima- 
necui granatą, kurios dalis šis 
turėjęs pritaikyti kaž kokiam 
padargui. Granata sprogo, abu 
vyrai buvo sunkiai sužeisti; 
kalvis ligoninėje mirė.

Britų militariški šalti
niai tikrina jog apie 400,- 
000 Japonų kariuomenės 
sugabenta Manču'kuo ribo
se priešais 1,000 ilgio So
vietų Sibiro frontą. Japo
nai ruošiasi užpulti Rusi
ją šią vasarą, žinios sako.

Maskva nesigriebia ūžę 
ginčyti tų pranešimų, kaip 
darė kada buvo jau aišku 
kad Vokiečiai puls Rusiją. 
Tada rėkė: “Imperialistai 
nori sukurstyt du gerus 
draugus”.

Japonų vienas militaris 
asmuo pareiškė kad taika 
tarp Rusijos ir Japonijos 
bus palaikoma iki Sovietai 
“griežtai laikysis savo ne- 
tralumo sutarties su Japo
nija”.

Karo produkcijos virši
ninkas Nelson užtvirtino 
pasiūlymą statyti 500 dide
lių, po 70 tonų, prekinių 
lėktuvų. Pirmiausia bus 
padirbdinta 100 tų lėktu
vų, vėliau kiti 400, jei pir
mieji bus pasekmingi.

Gausus skandinimas lai
vų jurose privedė prie min
ties statyti didelius preki
nius lėktuvus.

Iki Rugį). 12 paskandin
ta jau 420 laivų.

Rug]). 8 d. elektriškoje 
kėdėje buvo numarinti še
ši Vokiečiai sabotažnikai, 
kurie slapta dasigavo į šią 
šalį iš submarinų, bandyti 
čia kliudyti Amėrikos karo 
pastangoms, ugnimi, spro
gimais, terorizmu.

Du iš jų palikta gyvi, nu
teisti ilgiems laikams ka
lėti.

Jie buvo sugaudyti po to 
kai Birželio mėnesį vienas 
S. V. pajūrio sargas karei
vis susitiko tris nazius iš
lipusius į pakraštį su spro
gimais ir visais tam reika
lingais prietaisais. Jie ban
dė tą vaikiną papirkti, ir 
jis nudavęs jog sutinka su 
jų pasiulymu, vėliau prane
šė savo viršininkams. Nuo 
to pradėta tų priešų gau
dymas. Pasirodė kad keli 
išlipo į kraštą ir Floridoj.

Ar daugiau liko nesugau
tų nežinia.

Detroit, Mich., vienas na
zių draugas Vokietis val
gyklos savininkas Rugp. 6 
d. nuteistas -pakorimui už 
tai kad jis priglaudė ir slė
pė pas save iš Kanados pa
bėgusį Vokietį nelaisvi.

PER LIEPOS mėnesį S. 
V. iždas karo reikalams iš
leido $4,794,000,000. Išeina 
po $154,645,161 į dieną, ar
ba po $6,443,548 į valandą, 
arba po $1,790 į sekundą.

Iki šiol, nuo Birželio mė
nesio, 1940 metų, karo rei
kalams Amerika išleido jau 
$39,559,000,000. .

lei- 
Pa- 
kad

IŠ VOKIEČIŲ laikraščių 
džiamų Lietuvoje ir kitose 
baltijo valstybėse matyti 
Vokiečių propaganda plačiai
naudoja Britų susitarimą su 
bolševikais savo tikslams. Šis 
susitarimas pateikiamas Lietu
vių tautai kaipo įrodymas kad 
Anglai esą “pardavę Pabaltijį 
Sovietų Rusijai”. Iš to Vokie
čių propaganda daro savo iš
vadas ir stengiasi panaudoti 
savo tikslui kiekvieno Lietuvio 
sąmonėje giliai įsišaknėjusį 
griežtą priešbolševikišką nu
sistatymą. Lietuviams viena 
kas aišku kad bent koks Mas
kviškis bolševizmas, ar tai tas 
kurį patyrė per vienerių metų 
raudonosios armijos okupaci
ją, ar tai pridengtas — Lietu
vai nėra priimtinas. Lietuvių 
tauta kratosi bent kurios sve
timos neprašytos globos.

KARO laivynui paskirta 
dar $947,634,000, įrengimui 
įvairių tolimų punktų. Pa
skirta taipgi 30 milijonų 
dolarių “naujam slaptam 
ginklui”.

Kviečia Gryžti Atgal

William Green, Am. Darbo 
Federacijos prezidentas, atvy
kęs Chicagon, kur A.D.F. ir C. 
I. O. vadai susirinko apkalbėti 
taiką tarp tų dviejų organiza-

Britanijoje geležinke 1 i ų 
dirbtuvių darbininkams pa
kelta mokesties po $1.70 
savaitėje. Dabar jie gaus 
$13.50 kituose miestuose ir 
po $14.10 Londone.

Tai yra minimum mokes- 
tus del Gandhi areštavimo.1 tis paprastiems.

Los Angeles mieste 
dėjo siausti jaunimas, 
rį policija areštuoja, 
imta apie 300 vaikų ir mer
gaičių, užsiiminėjančių vi
sokiomis niekšystėmis.

pra- 
ku- 
Su-Socialistai Amerikoje iš

nešė protestus prieš Bri- Į 
J JI 1 /'"'I ,11' i •

Pirmos klasės geležinke
liai per pirmą pusmetį šy- 
met pastatė veikmėn 48,- 
769 naujų prekinių vagonų.

Šymet Liepos 1 d. tie ge
ležinkeliai padavė užsaky- 

I mus padaryti dar 39,530 
į prekinių vagonų.

Liepos 1 d. užsakymuose 
r .buvo 917 naujų lokomoti- 
I vų. Pernai tokių užsaky- 
r mų buvo 559.

KINIAI ........................i....
n rankovėm, įvairių skirtingu Spain).

Parsidavė po $1.65 ir $1.95

KELNAITĖS ............. ..r:
:o I.ASTEX audimo, .gero darbo ir gi*® 
au parsidavė po $1.50, dabar $1.19.

SKRYBĖLĖS ....................
is Įvairių stilių ir formų bei spalvą.

Parsidavė po $1.95 ir $2.50

S VYRAMS ........:.......
įtiktos kelnės gražaus darbo, su pritaikF-

Labai tinka vyrams vasarą.

3RT MARŠKINIAI ...........
• balti. Buvo po $1.00

i Prez. Roosevelt tikrina 
kad palengva vis daugiau 
apsireikš trukumas įvairių 
reikmenų šios šalies gyven
tojams ir žmonės turės su
prasti karo laiko rimtumą. 
Visi civiliniai gyventojai 
raginami dalyvauti surin- 

į kime ir atidavime sunaudo-

Churchill’o Simus Lankosi Detroite

WilloweRun'arP kltU jiS apIankė nauJai įrengtas dirbtuves prie

Capt. Randolph Churchill, Britų premjero sūnūs, stovįs riaaa Iri n .. i i .. . i -i ■. - *

KARO PASITARIMAI 
MASKVOJE

Maskvoje vyksta pasita
rimas kaip pagelbėti Rusi
jai dabartiniame jos sun
kiame laike. Dalyvauja S. 
V., Britų ir nekuriu kitų 
alijantų šalių atstovai.

Roosevelt pasiuntė į ta-

LIETUVIO ūkininko vargai 
dar nepasibaigia. Rusų oku
pacijos metu Lietuvis ūkinin
kas ėjo baudžiavą, verčiamas 
per ištisas savaites ir dešimti
mis kilometrų vežioti rąstus ir 
akmenis raudonosios armijos 
kariniams įsitvirtinimams, ve
žioti žemę statomiems aerodro
mams, klampoti po purvą, ka
sant tranšėjas, ir tt. Bet ir 
dabar Lietuvis ūkininkas va
romas j įvairius darbus. Jis 
turi privalomai vežioti malkas, 
žiemos metu jis turėjo valyti 
aerodromus ir kelius nuo snie
go ir kitomis prievolėmis gai-

NUSKENDO du Lietuvos 
laivai. Vienas Latvis jurinin
kas, kuris per Suomiją iš Le
ningrado sugryžo Į Latviją, 
pasakoja kad jis tarnavęs Lie
tuvių laive Kretinga. Kilus 
Rusų-Vokiečių karui, Kretin
ga iš Talino (Estijoje) plaukė 
su 500 Estų gabenamų į Lenin
gradą. Viena kelionė pavyko. 
Bet beplaukiant atgal į Taliną 
buvo sudalyta visa laivų vilks
tinė, kurioje be Estų ir Latvių 
laivų, buvo du Lietuvių laivai, 
Utena ir Kretinga. Pakeliui 
Utena susidūrė su mina ir pa
skendo. Po kiek laiko pasken-

IEN STAMPS su kožnu pirkinio, p' 
galit iškeisti savo Stamp Books.

\ jimui visų atliekamų lau va, per kurį įdavė 
pačiam Stalinui.

ei jų, Prez. Roosevelto ragina 
mi. Green pataria CIO. gryž
ti į ADF,

arklį ir pats pakelti sunkiau
šią vargą,

jurininkai išsigelbėję ir pate
kę Suomijon.
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REIKALAUJA ANTRO 
FRONTO

Central
Committee ir C. L O.

greit antras frontas 
bus pradėti tas pri- 
nuo kariuomenės va- 
atidarys antrą frontą 
bus tinkamai pasiruo-

PASILINKSMINIMAS. Ame
ricans All organizacija rengia 
vises dienos pasilinksminimą-
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i; PITTSBURGH Nominuotas

MIRĖ SEPTYNI
Pittsburgho srityje pereitą 

šeštadieni-sekmadieni netikėtai 
mirė septyni asmenys, vienas 
iš jų negras gydytojas, vienas 
gi mirė policijos stotyje, kur 
buvo nuvežtas ir uždarytas už 
girtumą.

APSIRŪPINA ANGLIMI
Pittsburgho gyventojai rim

tai apsirūpina kuru žiemai.
Niekad iki šiolei nebuvo tiek 

anglies vežama ir pilama skie
puose šiame distrikte, kaip šią 
vasarą, anglies pardavėjai sa
ko.

Gyventojai ir toliau ragina
mi apsirūpinti kuru, kad žie
mai atėjus nepritruktų.

Kurie degina gasą, tiems sa
ko užteks gaso, nes gaso kom
panija praplečia savo patarna
vimo galimybes.

SUSTREIKAVO ANGLIES

VEŽĖJAI
Uniontown, Pa. — Pereitą 

savaitę sustreikavo apie 4,500 
anglies vežioto jų kurie prista
to anglį į koksų deginimo avi
lius. Jie reikalauja kad val
džios kainų administratorius 
nustatytų trokų savininkams 
geresnį atlyginimą.

kad

Vežios Darbininkus į
Darbą Busais

Pittsburghe kalbama
'neužilgo darbininkus į darbus 

( vežios mokyklų i busais, ku
riais iš tolesnių vietų mokiniai 
suvežami į mokyklas.

Mokyklų valandas žada pa
keisti, kad tuos pačius busus 
galėtų naudoti darbininkams ir 
mokiniams vežioti, atitinkamo-

^T.0’Numatoma kad transporta- 
cijos reikalas darosi blogesnis 
ir dar eis prastyn, kuomet bus 
įvesta gąsdino varžymas viso
je šalyje.

Be Naudos Plienas
Pittsburghe apskaičiuojama 

esant apie 400 tonų geros ru- 
• šies plieno užkasto žemėje, ku

ris niekam nenaudingas. Tai 
yra apleistų ’gatvių tramvajų 
bėgiai ir tt. Bet nėra kaip ir 
kam tą plieną surinkti, išplėš
ti iš gatvių, ir kaštuotų daug 
užtaisymas išimtų bėgių ply
šių. Miestas tam neskiria pi
nigų, ir prie to valdžia užšaldė 

'asfaltą ir neduoda ji naudoti 
gatvių taisymui.

RINKS SENĄ META
LĄ IR KITUS SE
NUS DALYKUS

Karo Produkcijos Taryba 
leido atsišaukimą visoje šaly
je rinkti ir atiduoti karo rei
kalams visokį seną metalą ir 
kitokias senas atliekamas me- 
degas, kurios tik galima, bus 
sunaudoti karo reikmenų gami
nime.

Plieno industrija dės visas 
pastangas šaukti ir raginti vi
suomenę atiduoti visokį atlie
kamą plieną ir geleži, kad ne- 
susitrukdytų plieno gamyba.

Bus renkama taipgi senas 
gumas, blešinės ir kt.

©AMERIKOS gyventojų Ra
mams apkurinti vidutiniai per 
metus sunaudojama 85 milijo
nai tonų anglies.
i------------------------------------------- ;------------------ 1

Skaitykit ir Garsinkites

LIETUVIU
NAUJIENOSE

'Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6 th Street x 

Philadelphia, Pa. (36)

Ingram Stainback, 56 metų 
amžias, buvęs U. S. prokuroras 
Hawaii salose, Prezidento Roo- 
sevelto tapo nominuotas tos 
teritorijos gubernatorium. Jis 
yra gimęs Tennessee valst.

WYOMING KLONIS

PAKLYDO. Antanina Va- 
liutienė, 50 metų amžiaus, 
Pittstono, buvo nuvažiavus su 
pažystamais į Pocano kalnus 
mėlynių rinkti. Girioje pradė
jo lynoti ir Valiutienė nuo ki
tų nuklydo. Vakare negryžo į 
vietą kur turėjo susirinkti.

Pranešta valstijos policijai. 
Pašaukti Boy Scouts, -ir prasi
dėjo jos jieškojimas, užsitęsęs 
tris paras. Atrasta
nė gana nusilpus, bet gyva. Ji 
pasakojo valgius uogas ir iš 
šakų pasidarė sali užvėją, 
apsidraskius ir nusiminus 
klydimu girioje.

Gydytojas apžiūrėjęs ją
pažino kad viskas bus gerai, 
ir savaitę pasilsėjus ji galės 
gryžti į savo miestą Pittstoną.

Detnitf Mielių Naujienos t---- ----- -- --- *
rally Rugp. 19, Eastwood Par
ke. Bus patriotiškas progra
mas, dainos ir šokiai. Kalbės 
Michigan gubernatorius, mies
to mayoras ir nekurie kiti žy
mus asmenys. V. M.

MIRIMAI

*

MANO MINTYS

MIRIMAI
Lietuvių ateivių iš Lietuvos 

karta sensta ii* miršta. Ypa
tingai pastarais metais Detroi
te Lietuvių mirtingumas labai 
didelis. Prie senųjų kartu mir
šta ir jaunų Lietuvių, jau čia 
Amerikoje gimusių.

Rugpjūčio 8 d. buvo palaido
tas senas Detroito gyventojas, 
Jonas Johnson-Jankauskas, 58 
m. amžiaus; iš Lietuvos paėjo 
Liekių p., Daugibiškių k., Su- 
valkijosl Jonas buvo geras 
mekanikas ir tykus žmogus; 
priklausė prie SLA. 352 kp. ir 
TMD. 68 kp. Mėgo skaityti 
Lietuvių spaudą, lankydavo 
Lietuviškus parengimus, 
certus ir balius. Gaila

kon- 
kad 

apie jo laidotuves nebuvo duo
ta žinoti TMD. 68 kp. valdy
bai, todėl apie velionio mirtį 
sužinota tik jį palaidojus. Lai
dojime pasitarnavo laidotuvių 
direktorius D. Brazis.

Taipgi iš šio populiaraus lai
dotuvių direktoriaus D. Brazio

iš j sužinojau kad bėgyje paskuti
nių dešimts dienų jis palaido
jo dar šiuos Lietuvius:

Adeline Levinskaitė, 18 m. 
amžiaus,

Dom. Sabaitis, 30 m. amž., 
Nellie Keturauskienė, apie 

60 m. amžiaus.

Valiutie-

bet
pa-

pri-

SVEčIUOŠE PAS LOPATTO
Buvau užsukęs pas musų 

Advokatą Joną S. Lopatto, jo 
vąsaęnamvj prie Harvey’s eže
ro. Radau musų veteraną S. 
L. A. darbuotoją Joną Skritul- 
ską, Lopatto uošvi iš Conn, 
valstijos. Apkalbėjom praei
tį ir dabartines permainas mu
sų viešame gyvenime.

Gavau patirti kad Lopattos 
sūnūs Edvardas baigė advoka
tūros mokslą Penna Universi
tete šį pavasarį ir likos priim
tas į 
katu 
stijos

Jis
Laivyno aviacijos mokyklą — 
joje jau buvo įstojęs liuosno- 
riu Balandžio mėnesį, bet dar, 
pasiliuosavo mokslui baigti.

Jaunas Adv. Edvardas Lo- 
patto karo laivyno aviacijoje 
bus tikrai įžymus, nes nors tė
ra 23 metų amžiaus, turi 6 pė
das 2 colius aukščio, - tikras 
milžinas, praaugo savo tėvą 
trimis coliais.'

Harvey’s Lake yra tai dide
lis vasarinis rezortas, apie 16 
mylių nuo Wilkes-Barre, šią 
vasarą į tą ežerą ir rezortą 
atidarė naujai išstatytą vieš
kelį, kuris yra vienas iš gra
žiausių ir tiesių kelių. Vieto
mis turi iki 80 pėdų pločio. 
Mat, valstijos gubernatorius 
čia turi savo vasarnamį ir yra 
vietos gyventojas; jis vartojo 
savo gerą vardą 
pravesti.

Šis ežeras yra 
kad pats savimi 
kia upė į jį neįt'eka, vandenį 
gauna iš šaltinių. Gylis vieto
mis iki 176 pėdų. Čia buvo 
Lietuvos sportininkai pavaišin
ti kuomet lankėsi Amerikoje.

Patariu Lietuviams lankant 
Wyoming Klonį aplankyti tą 
gražų vasaros rezortą ir pama
tyti gamtos užlaikomą ežerą, 
apsuptą kalnais.

Jonas J. Nienius.

pe- 
ilgi

• NEKURIU kandžių ir 
teliškių liežuviai yra tokie 
kaip jų kūnai.

• HALLEY’O kometa, kuri 
buvo pasirodžius- 1910 metais, 
numatyta vėl sugryš 1986 m.

TOLEDO, OHIO

tik 
at- 
tu- 
tas

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

P. MOLIS NAUJOJ VIETOJ
Plačiai Dctroitiečiams žino

mas notaras, žemės, namų ir 
apdraudos agentas, Povilas Mo
lis persikėlė į savo naują namą 
gyventi, J.3152 Stopel avė., 
toli Division avė. Čia jis 
darė ir savo biznio ofisą, 
ro pasisekimo, kaimyne.
“MISS LITHUANIA OF DE

TROIT PIKNIKAS”
Sekantį sekmadienį, Rugp. 

23 d., metam kujus, metam 
kirvius ir kitus įnagius ir va
žiuojam į Dailės Choro pikni
ką, Capitol Parke, kunbus ren
kama Lietuvaitė gražuolė arba 
“Miss Lithuania of Detroit”.

' Dirvos Reporteris.

ne-
ati-
Ge-

Ir Detroite buvo surengta 
milžiniška demonstracija ragi
nimui alijantų atidaryti Vokie
čiams antrą karo frontą.

Jerome Shore, rengimo ko
miteto sekretorius, pareiškė 
kad nei vienos demokratiškos 
šalies vadas negali pats vienas 
pradėti, tokioje kritiškoje pa- 

j dėtoje kaip dabar randasi. Vi
suomenė taipgi turi parodyti 
kad ji stoja ,drauge su 
džios vadais.

Demonstracijon Rugp j. 
Cadillac Square sukviesta 
ganizacijos: Americans 
atstovaujanti 46 tautas, Ame
rica i-Slav Congress, 
Citi ens 
unija.

Kaip 
galima 
klausys 
dų, jie 
kuomet 
še.

A

fjl AM
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KETURI SUNAI KARIUO
MENĖJE

Našlė Lietuvė, Ona Skunda, 
Dirvos skaitytoja, atkreipė Į 
save dėmesį tuo kad iš septy
nių jos sūnų keturi jau tar
nauja Dėdei Šamui. Vietos An
gliškame laikraštyje tilpo jos 
didelis atvaizdas, kuriame ji 
rankose laiko fotografiją savo 
septynių sūnų. Laikraštis pa
žymi kad ji gimus Lietuvoje 
ir kad visi jos vaikai moka Lie
tuvių kalbą.

Ji taipgi turi tris dukteris, 
kurių viena jau ištekėjus. Vie
nas sūnūs nepriimtas 
menėn, šeštas paliktas 
kaipo jos užlaikytojas, 
tintas dar jaunametis, 
amžiaus.

New Yorke veikianti Emb
lem of Honor Association pa
siryžus pagerbti ją padovano- 
jant garbes ženklelį su ketu
riom žvaigždutėm, jos keturių 
sūnų tarnavimą šaliai. Miesto 
mayoras Carey pakviestas 
tą garbės ženklą įteikti.

kariuo- 
namie 

o sep- 
17 m.

jai

WATERBURY, CT.

SLA. 11 KP. PIKNIKAS. Šį 
sekmadienį, Rugp. 16, Petro 
Krugelio tikėję, SLA. 11 kp. 
rengia didelį pikniką. Miesto 
gyventojams puiki proga pra
leisti laiką vėlyvos vasaros 
gamtoje.

SLA. 11 kuopa beveik iš pa
rengimų ir pasilaiko, nors iš
laidų pasidaro nemažai dirbda-

AMERIKOS Lietuviai! ant 
musų stiprių pečių visa Lietu
vos ateitis rymo. Mes, ir 
mes, už jos laisvę turėsim 
sakyti. Ar ji bus laisva ai
rės likti svetimoj vergijoj,
priklausys nuo musų dabarti
nių pastangų. Pastangos sun
kios, bet jei jas tobulai atlik
sime, jų vaisiai amžiams pasi
liks Lietuvai garbingi. Jei tą 
darbą ir pastangas niekais ap- 
versime, užsitrauksim ant sa
vo ir savųjų pečių nepalaimą, 
o musų bočių ir gimdytojų že
mei atnešim svetimą jungą.

Į DARBĄ Lietuvai Vaduoti 
‘Sąjunga. 'Laikas jau gana 
pribrendęs, tat kam dalykus 
toliau atidėlioti, žinome savo 
priedermes ir pradėtas darbas, 
nežiūrint kaip sunkus jis yra, 
turi būti išpildytas. VALIO 
visi Į Lietuvai Vaduoti Sąjun
gą — žodžiu, darbu ir kapita
lu.

ma. vi^;Į^dsnon^j?hų^dfLrt>ą^-gpr-jo •"]Vfu^i0
Kuopa pirko U. S. Defense 
Bonds už $100, ąukojo A. R. 
Kryžiui $10, aukavo $10 del 
kariško ambulanso ir $10 ka
reivių globos organizacijai U. 
S. O. Taipgi . kuopos nariams 
išėjusiems į Dėdės Šamo tar
nybą planuoja padaryti kokį 
nors palengvinimą.

Pikniko komisija deda visas 
pastangas padaryti pikniką la
bai smagiu ir visko gausiu, kacį 
svečiams užtektų pavalgyt ir 
išsigerti. Muzikantai gros vi
sokius mėgiamiausius šokius.

Nors keletui valandų susi
rinkime praleisti laiką sma
giau, užmiršti šmėklą kuri vi
siems graso šiose karo dienose.

Pikniko vieta visiems žino
ma: 980 Highland avė., prie 
pat miško. Pradžia nuo 1 vai. 
po pietų, ir tęsis iki vėlumai.

•Rengimo Komisija.

Reikia Milijonų Namų
Apskaičiuojama kad iki 1945 

metų šioje šalyje bus reikalin
ga day 4 milijonų daugiau gy
venamų butų, kuomet dabarti
niu laiku pradėti šalies ginkla
vimo darbai bus pilnai Įsisiū
bavę. Visi gerai dirbdami no
ri turėti savo butus, ne kaip 
ki šiol šeimos gyvendavo po 

dvi krūvoje.

U. S. kareiviai, vieni pėksti kiti važiuojanti jeeps’ais, daly
vauja dideliame parade paminėjimui 1871 metų revoliucijos 
Guatemaloj, Centralinėj Amerikoj. Suv. Valstijos dabar turi 
karo stovyklas Guatemaloj, apsaugai nuo ąšies užpuolimų.

priederme. Visi 
prieš kalną kelias 
bet mes jį turime 
anoj pusėj kalno 

Tat ne-

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

MILAKNIS Jonas, 54 m., mirė 
Liepos 27, Chicagoj. — Ro
kiškio par. Amerikoj išgy
veno 29 metus.

PUPSIS Jurgis, pusamžis, mi
rė Liepos 29, Chicagoje. — 
Telšių ap., Plungės p., Šar
kių k. Amerikoj išgyveno 
39 metus.

JACOBOWSKIS (Jokubauskas) 
Jonas, pusamžis, mirė Liepos 
29, Chicagoj. — Telšių par., 
Juodsodžių k. Amerikoj iš
gyveno 38 metus.

RUDKUNAS Juozas, 29 metų, 
užmuštas anglies kasykloje, 
Inkerman, Pa., Liepos mėn.

ČEČYS Antanas, 43 m.., mirė 
Birž. 16, Buenos Aires, Ar
gentinoj. — Rokiškio apsk., 
Panemunėlio p., Jurkupių k.

RUMKAUSKIENĖ Matilda,' 52 
metu

ap., Jaučiu- 
išgyveno 32

54 m., mi- 
Chicagoj. — 
Amerikoj iš

ŠARKUS Jonas, seno amžiaus,’ 
mirė Liepos 17, Bridgeville, 
Pa.

STRAZDAS (vardas nep.) mi
rė Liepos 18, Philadelphia, 
Pa.

NARUCKIENĖ Marė, mirė 18 
Liepos, Philadelphia, Pa.

ZUBRICKAS Juozas, pusamžis, 
mirė Liepos 22, Chicagoj. — 
Šakių ap., Sintautų p., Braš
kių k. Amerikoj išgyveno 
37 metus.

KLIMAS Motiejus, 48 m., mi
rė Liepos m., Ansonia, Ct.

DAILYDONIENĖ 
rė Liepos 20, 
Pa.

TAMULEVIČIUS
amžiaus, mirė Liepos 20 d., 
Dorchester, Mass. — Kauno 
ap. Amerikoj išgyveno 55 
metus.

ŠARKUS Vladas, 59 m., mirė 
Liepos mėn., Detroit, Mich.

RONDERIENĖ F., mirė Lie
pos 19, Hanover, Pa.

Petronė, mi- 
Philadelphia,

Jonas, seno

AKRON, OHIO
'LIAUKIMĖS būti pesimis

tais, arba betaktiškais optimi
stais, geriau vadovaukimės sa
vo taktiška 
žinome kad 
yra sunkus, 
užlipti, nes
pakalnės gal nebus, 
apvilkime savęs ir savųjų.

AČIŪ Illinois Gubernatoriui 
Green už paskyrimą Lietuvos 
Dienos. Bravo Chicagos ir jos 
plačių apielinkių Lietuviams už 
puikų tautišką pasirodymą Lie
pos 25 dieną. Mums šiądien 
tokių Dienų reikia daugiau. 
Atlikime tas dienas kaip tikri 
Amerikos ir Lietuvos patrio
tai, o jų vaisiai bus užtikrinti 
ir Lietuva vėl bus LAISVA.

LENKAI amžiais gyveno sve
tima garbe, tat nėra ko pykti 
ir šiuo jų pasirodymu — žal-

> nuopelnų pasisa
vinimu. Iki šiol jie daug mu
sų nuopelnų ir didvyrių jau 
yra pasisavinę, bet tai ne jų 
vienų kaltė — mes prie to pri- 
sidėjom savo žioplumu ir tau
tišku nerangumu. šiuo kart, 
Žalgirio mūšio paminėjime mes 
pilnai galėjom dalyvauti ir bu
vom pakviesti, bet del tautiškų 
kivirčių mes tą progą pralei
dom, kuomet šiuo laiku viskas 
kaip ant siūlo kabo.

BRAVO p. Lumbis už puikų 
karikatūrinį piešinį (Vilnyje, 
nr. 170). šis piešinėlis turi 
tik mikrsokopišką vertę, suly
ginus su Rusų carų kraugery- 
ste tarp 1795 ir 1918, ir vėl Į 
Rusų okupantų trumpu tero-1 
ru 1940-1941 m. Komunistai 
įsiveržę ne tik kad plėšė, nai
kino kas Lietuvai buvo miela, 
bet galiaus dar dešimtis tūks
tančių Lietuvių į šaltus Sibiro 
tyrus, į nežmonišką verguvę, Į 
prakeiktą Rusų pragarą ištrė
mė.

pusam-
Chica-

Lauku- 
Ameri-

mirė Liepos 27, Chi- 
cagoj. — Šiaulių 
nu k. Amerikoj 
metus.

MILAKNIS Jonas, 
rė Liepos 27, 
Rokiškio par.
gyveno 29 metus.

ŠIMANIS Antanina (Gailaitė), 
pusamžė, mirė Liepos 27 d., 
Chicagoj. —■ Tauragės aps., 
Tucino k. Amerikoj išgyve
no 40 metų.

GUDAVIČIUS' Edvardas, 20 
m., mirė Liepos 27, Chica
goj, kur buvo ir gimęs.

RENTAUSKAS Kazys, 
žis, mirė Liepos 25, 
goj.—Tauragės ap., 
vos p., Paklevės k.
koj išgyveno 39 metus.

BALČIŪNIENĖ Stasė, pusam
žė, mirė Liepos 25, Chica
goj. — Telšių miesto. Ame
rikoj išgyveno 32 metus

RUNDONIENĖ Prah^T 
mirė Birž. 29, Brooklyn, N. 
Y. — Marijampolės

1 lavoto k.
GAILIUS Motiejus, 57 

rė Liepos 2, Spring 
Ill. — Kaltinėnų p.

BIELIONIS Juozas, mirė Lie
pos men., Pittsburgh, Pa.

MEDŽEVEPRIS Jonas, mirė 
Liepos 17, Philadelphia, Pa.

Smulkios Žinios
NUŠAUTA SENA PORA 
Rugp. 

distrikto 
namuose nušauti Harry Flynn, į 
56 m., ir jo žmona, 59 m. Vy- , 
ras peršautas per širdį ir re
volveris rastas po juo. Mote
ris peršauta per vidurius. Iš 
rastų apystovų nustatyta kad 
buvo žiauri tąsynė prieš mir
tiną darbą.

Matomai, tai buvo naminė 
tragedija, vyras nušovė savo 
žmoną ir pats nusišovė.

8 d., Portage Ežeru 
kaimynystėje, rasta

ap., Si-

m., mi- 
Valley,

ŠYEVTS SERVICE
6510 Wade Park Ave.

AUTOMOBILIU ir TROKŲ 
TAISYMAS

visokio išdirbinio karų.

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

ko prie automobilio reikia. (34)

ta kitą p®"”. t na

TA išrodė WW

’ Kaip Iii litta į! 
i Uracho ap® toj j> ltI“ 

tą istoidška Vasario 16-tos aktą.
‘ Tačiau’p. Smetonos priešininkai ir 

lėjusį-sudulkėjusį neįvykusi faktą prft 
lyg kokį baisu prasižengimą pnes vii 
kiekvienam, ir tiems pagieža degantu 
Uracho kvietimas Uetayių valstybės a 
per virš 20 metą gyvavimui jokios įt 
visai nepakenkė nei katalikams, nei s 
savo partijas, rinkti savo'atstovus ir 

• lovos valdytojais nei kaip nors kitaip 
' tavos gyvenimą, kurio eigą visi gerai

Iš tą steipsnią matome kas buvt 
nepriklausomybės priešai, kas pelikėj 
Lietuva butą savistevė respublika. Ii 
štas nukrypsta į vienminčius, idėjos 

| šiądien drysta kaltinti kitus, naudin 
ir musą tautą į laisvę išvedusius asi 

Ignorantiii ir klaidą darančiam j 
gi totas kone faktas ^kraipydami 
ti tautoje suirutei, kad dabartinėje i 

stipti it dirbti išvien i 
Ramybės atstatymą, nešima all 
skaityti juos prie ffiausią musą t

Mitai M tilt

WAR BONDS
The power of the greatest Navy in 

the world, our own two-ocean fleet, 
rests in large measure on its back
bone—the Battleships of the Line. 
They displace approximately 35,000 
tons and cost up to $70,000,000. We 
have something like a score of these 
huge ships in the Atlantic and Pa
cific.

Eight huge battleships are under 
(instruction and more are contem- 
>lated. To finance these modern 
[oliaths of the sea it is necessary 
or every American everywhere to 
>uy more and more War Bonds. We 
■an do it if everybody does his
;hare. Invest at least ten percent 
if your income every pay day to 
help your county go over its Bond 
Quota. U. S. Treasury Department

>'1111HIH1111! I i 11111111! 111 i I f 11111 f 111111 ] 11911111! 11111111111111H111119111111 i i 11111111111111 IHUt

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALZAMUOTOJAS
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j IETUVIŲ žentas, Leland Stowe, 
L korespondentas,' šiuo tarpu n 

j kur tiekdamas spaudai žinias apie 
' piešia dabartinę Rusu padėtį, nesis 

Vokiečius. Stowe pakartotinai, ras 
atidaryti Vokiečiams antro fronto, 

| Nors Vokiečių aplenkimą ūži 
■ Maskvos šią vasarą Stowe vadiną' 
M', tačiau sako, “raudonieji nei 
ją amžinai, jie liausis kariavę jeigi 

: įteikta". Iš te išeina kad Kremli; 
’ ® jau nepajiegia laikytis ir mato 

n pagąsdinti Ameriką ir Angliją, 
. t? antrą frontą, ir tuo korespom 

Rmui alijantus šokti gelbėti rai
Bolšerikij sutikimas nutraukt 

pralairaėjimą, Hitlerio pergalę ir 
į etiškos valdžios Rusijoje. Ki 
i nnkassakydami jog nori baigti) 
į v^sa8 Hitlerio sąlygas.

Taigi,' Rusams sveikiau'buti 
I Wu taikytis. Galutina pergalė 
. J^busalijantij pusėje, užm. 
5 Ma klausimas ko Stalinai 
;»sjaimėjimo,arvistebesv 
( J Paliaubas, kaip padarė 193!
* sutartį, žiūrėti kaip “imw 

naikins, o paskui dar kart
Jįasliks, pašokus statyti sav(
* nors kiek galimybių Stall 

nusakymu

n i į [

t
t

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
. LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

^antrisados. J< 
ftM* laito Pl?sii?je j 

raiL' W,1. avėjai i 
vŽL1' ^ausimas

Įgabenti į Rusiją, kai Juristo dygsta,’ton

VISOKIA APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų 

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.

į 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729

’ ViWse neturi prideri 
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LIVIAI AMERIKOS LIETUVį 
įsius Lietuvius šiame skyriuje talpiu

i, mirė Liepos 
a, Pa.
is, 54 m., mirė 
ieagoj.
Amerikoj išgy- 
is.
pusamžis, mi- 
Chicagoje. — 

u n ges p., šar- 
rikoj išgyveno

ienos Klausimais

(Jokubauskas) 
is, mirė Liepos 
— Telšių par., 

Amerikoj iš- 
itus.
ozas, 29 metų, 
lies kasykloje, 
, Liepos mėn. 
, 43 m.., mirė 
nos Aires, Ar- 
Rokiškio apsk., 
)., Jurkupių k. 
IĖ Matilda, 52 
iepos 27, Chi-

ap., Jaučiu- 
išgyveno 32

lių
:oj

54 m., mias,
, Chicago j. —

Amerikoj iš- 
tus.
tina (Gailaitė),

Liepos 27 d., 
Tauragės aps., 
nerikoj išgyve-

Edvardas, 20 
dos 27, Chica- 
) ir gimęs. 
Kazys, 
Dos 25, 
š ap., 
rėš k.
19 metus.
Stasė, phsam- 

)os 25, Chica- 
miesto. Ame- 

> 32 metus.

šARKUS Jonas, seįj 
mirė Liepos 1?( d 
Pa.

STRAZDAS (van^ J 

rė Liepos 18, M 
Pa.

NARUCKIENĖ Jlad
Liepos, Philadelphį p 

ZUBRICKAS Juozas,^ia- 
mirė Liepos 22, 
šakių ap./Sinta^.
klU k Amerika F4“ ntup xuaiuiiigai, įsmaiĮJjuai u Mv.ocjxjAAxxxA

' • ai melagingai musu socialistai, ir kartais katalikų poliai metus. £. . . .____ . ____
KLIMAS Motiejus, į

rė Liepos m., 
DAILYDONIENĖ 

rė Liepos 20, 
Pa.

TAMULEVIČIUS E “netikėjęs” į Lietuvos laisvę.
amžiaus mire Įš keleto §aitinių yra žinių kad, paveizdan, Urachą 
1 orchesteMUss. '|jetuvos karalium buvo nutarus kviesti visa Lietuvos 

įryba, susidedanti iš 20 asmenį) — ta pati Taryba kuri 
Įsirašė ir paskelbė pasauliui Lietuvos Nepriklausomy- 
Vasario 16, 1918 metais, Vilniuje. Kai buvo svarsto- 

a Uracho kvietimas, tada buvo toks laikotarpis ku
ls reikalavo Lietuvos Tarybą ta linkme manevruoti. 
?ada išrodė kad taip bus galima Vokiečius nukreipti 
uo jų pasiryžimo Lietuvą padaryti Vokiška provincija, 
į Kaip tik Lietuvos Taryba pamatė galimybes be 
racho apsieiti tuoj jo kvietimą atmetė į šalį ir skelbė 

ą istorišką Vasario 16-tos aktą.
I • Tačiau p. Smetonos priešininkai ir šiądien tą supe- 
usį-sudulkėjusį neįvykusį faktą prikiša p. Smetonai 

■ kokį baisų prasižengimą prieš visą tautą. Aišku 
iekvienam, ir tiems pagieža degantiems vyrams, kad 
racho kvietimas Lietuvių valstybės ateičiai ir laisvam 

er virš 20 metų gyvavimui jokios įtakos nepadarė — 
isai nepakenkė nei katalikams, nei socialistams turėti

JRVOS skaitytojų dėmesį atkreipiame į straipsnius 
telpančius ant 4-to puslapio, “Tiesos Priemonėmis 

ieš Melą”. Vienas straipsnis tilpo pereitame numery- 
antras telpa šiame, ir bus dar daugiau. Tie straips- 

d nušviečia mums Amerikos Lietuviams Lietuvos Ne- 
jklausomybės kovų ir musų valstybės korimo laikotar- 
25 -metai atgal. Amerikos Lietuvių visuomenei reikia 

*■ prisiminti kaip klaidingai, iškraipytai ir besąžinin-
melagingai nnioi; cveicniM ■.«,!, ii rrcti vuw ‘

Įkieriai imasi perstatinėti tą laikotarpį, kurio metu gre- 
f kitų darbavosi dabartinis Lietuvos Respublikos Pre- 

entas Antanas Smetona.
/Savo nedoro žmogaus drąsa tie politikieriai visuo

menę klaidinančiais išvedžiojimais stengiasi įrodinėti 
k 'viskas ką p. Smetona darė, buvo žalinga Lietuvai, « 1 •• // i *1 — • M • T • J 1 * __

■i

ap. Amerikoj 
metus.

ŠARKUS Vladas, »
Liepos mėn., Defr-

RONDERIENĖ F.
pos 19, Hanoverį

pusam-
Chica-

Lauku-
Ameri-

Smulkios Žiiil

NUŠAUTA SENA
Rugp. 8 d., Portig 

distrikto kaimynystę 
namuose nušauti Hsr gavo partijas, rinkti savo "atstovus ir savo žmones Lie- 

ras peršautas per si 
volveris rastas po jm 
ris peršauta per rida 
rastų apystovų nusUr 
buvo žiauri tąsynėpn 
tiną darbą.

Matomai, tai būro 
tragedija, vyras nuw 
žmoną ir pats Dum

“Poneliai su Rankom 
Kišenėje”

Prieš keliolika dienų Ameri
kos valstybės sekretorius Hull 
pasakė per radio rimtą ir svar
bią kalbą, kuri (kaip New York 
Times Washingtono korespon
dentas Krock sako) “suteikė 
realybės pokariniams planams”, 
nes išmintingai pareiškė mintį 
Įbrėžtą Amerikos Lietuvių, pa
dovanotame Lietuvai Laisvės 
Varpe: “Tas laisvės nevertas 
kas negina jos!”

Sekretorius Hull atvirai pa
sakė, kiekviena tauta privalo 
darbais ir žygiais laisvę užsi
dirbti. Tie “poneliai kurie sė
di rankas kišenėj sukišę, lauk
dami kad kas jiems laisvę si
dabro lėkštėje paduotų” turė
tų suprasti kad už laisvę rei
kia kovoti 
laimėli.

šluos p. 
ti turėtų
Piliečių Sąjunga ir musų kata
likų srovės vadai Amerikoje, 
neatsiliepę į patriotingą Kum 
E. Paukščio pareiškimą. Lie
tuvos Piliečių Sąjunga, kaip 
žinoma, ikšiol dar nesugebėjo 
išspręsti du klausimu, be ku
rių jos veikla Lietuvos laisvei 
lieka bevilčiai supančiota:

1) Santikiai su Lietuvos 
Prezidentu A. Smetona ir Lie
tuvos Respublikos diplomatiniu 
atstovu, p. Žadeikių;

2) Sutelkimas tų poros ar 
kiek tūkstančių Lietuvos pilie
čių gyvenančių Amerikoje prie 
jau 
mas 
vos 
mis.

Katalikų gi srovės vadai pri
valo pasiaiškinti kodėl jie sie
kia bendrų frontų (ir po to 
nieko nedirba) su socialistine 
srove, turinčia tik šešetą kuo
pelių Amerikoje ir taip šio ka
ro, taip pereito karo metu vei
kusia po šūkiu “Nei cento Lie
tuvai!’ bei pajuokusia tauti
ninkų ir katalikų pastangas iš
kovoti nepriklausomą Lieutvą 
ir ją sutvirtinti.

Amerikos Lietuvių Taryba

ir ją reikia patiems

Hull žodžius pasver- 
ypatingai Lietuvos

, Brooklyn, N. 
npolės ap., ši-

m., mi- 
Valley,

us, 57
Spring 
nu p.
:as, mirė Lie- 
isburgh, Pa.

Jonas, mirė 
iladelphia, Pa.

— ar ji priklauso prie “pone
lių rankas kišenėje susikišu
sių’! ?

Lietuvių Tautinė Taryba — 
ar ji priklauso prie “jonelių 
rankas kišenėje susikišusių”?

Filosofas Plato yra nuka
kęs tikrojo valstybės vyro už
davinį — tai siekti suderinti 
visas visuomenės tikrąsias pa- 
jiegas valstybinės (ar tautos) 
apimties darbui ir politiką pri
taikyti tos visuomenės išauklė
jimo ir ūgio laipsniu, šitoks 
valstybingumas skirias nuo pa
prasto politikavimo, kuris te
siekia partinę strategiją pavar
toti tikslu prestižo ir 
pasigrobti.

Lietuvos piliečiai ir 
katalikų vadai, mums
tik politikauja. O gyvenamoji 
valanda reikalauja valstybingu
mo.

“Tas laisvės nevertas kurs 
negina jos” — tai iš poeto 
Goethe’s p. Balučio parašytas 
šūkis Chicagoje įvykusio sei
mo (1919) dovanos Lietuvai. 
Tai tautinės Lietuvos, tai visų 
už Lietuvos laisvę kovojusių ir 
kentėjusių šūkis. Tai ne "“po
nelių į kišenius rankas susiki
šusių” šūkis. Ir istorija 
gailestingai pradeda pelus 
grudų jau skirti.

SKAITYMAI

musų 
rodos,

be- 
nuo

bar visomis spėkomis padėti, bet, mums 
regis, melo čia nereikėtų.

Gaila, ši proga buvo musų praleista. 
Matyti, dar neturime organo kuris galvo
tų, pramatytų, dirbtų ir veiktų. Vai, kaip 
jo reikia, Nepriklausomos Lietuvos labui!

JIS mane tą dieną išbarė. Mano supra- 
** timu išbarė be reikalo. Aš atlieku jo> 
užduotis, o jis mane bara jei ne taip atlie
ku kaip’jis norėtų. Jis nesidžiaugia kad 
gavo tokią kaip aŠ.... Mano sesuo ir 
daug kitų į jokias įstaigas neina, jokių 
mokesčių nemoka. Jų’ vyrai turi visais 
reikalais rūpintis, pirkti, parduoti.

Aš parpuoliau ant lovos ir pradėjau 
graudžiai verkti. Aš jam sakau kiek už 
mašiną mokėjau, o jis manim netiki—ne
tiki savo žmona.... Aš jam turiu popie- 
ras parodyti. Nelaiminga aš, nelaimin
ga kad už jo ištekėjau.... Nebūtų sunku 
parodyti raštus, bet rankinuką pamiršau 
pas seserį. Ten visos popieros ir pinigai. 
Pašaukiau seserį, telefonu, sako kad ten.

Jis mane vėl bara, kaip aš galėjau pa
miršti tokį daiktą kaip rankinukas. Dieve, 
atsiųsk man kantrybę..... Kodėl jis toks 
žiaurus? Kodėl nesupranta? Visiems at
sitinka kaip kas kur pamiršti. Ir jam pa
sitaiko kaip kada kas kur pamiršti. Aš 
jam nieko tada nesakau, nes atsimenu ant 
savęs....

Atsistojau nuo lovos. Galva kvaišta 
nuo verksmo. Jis mano amžį trumpina... 
Jis mane taip baisiai kankina. Pražuvus 
aš.... Kodėl jis nėra man toks geras, 
kaip aš jam?.... Jei jis butų toks kaip 
aš mes niekad nesipyktume, nesibartu- 
me....

Ne.... Netiesa.... /
Greitai pakėliau galvą. Paskutinės 

dvi ašaros nusirito ant balto priegalvio ir 
išsiplėsdamos pranyko. Veide verksmo 
raukšlės išsitaisė. Ne, aš nenoriu kad jis 
butų toks kaip aš.... Jeigu jis butų toks 
kaip aš mes negalėtume gyventi kartu nei 
porą dienų. Jeigu jis butų toks kaip aš, 
aš negalėčiau pakelti skausmų.... Aš juo 
nepasitikėčiau, pavydėčiau....

Aš flirtuoju net su keliais — progą 
duodu įsimylėti.... Net kaip kas pasako 
kad aš ardau kitų gyvenimus.... Jis į 
tai domės nekreipia. Jis tik man pasiau
kojęs. ... Aš baliuose šoku su visais, o 
jis kampe atsisėdęs gaudo mano akis mei
liai šypsodamasis.

Jis mane išbara kaip kada, bet ir vėl 
atsiprašo. Aš jo niekad už nieką neatsi
prašau. Ar mano ar jo kaltė, man pradė
jus verkti jis manęs tuoj atsiprašo. Jis 
ir dabar manęs atsiprašys ir nuvažiavęs 
parveš mano pamirštą rankinuką.

Prasivėrė mano kambario durys. Aš 
greitai užsisukau į sieną slėpdama veidą 
delnuose. Atsisėdo jis šalę manęs.

“Neverk, brangioji, dovanok man...” 
Jis pradėjo atsiprašinėti. Aš nusišypso
jau. “Jis daug geresnis už mane....”

Ona Pucetaitė.

reikia, Nepriklausomos Lietuvos labui!

OBZERVACIJOS J

kurisŽmogus yra vienintelis gyvūnas 
spjaudo.

Įkalink savo liežuvį ir tavo kūnas liks 
laisvas.

Kad suprasti moterį, reikia pažinti 
dangų ir pragarą.

Utopiečiai visuomet pameta savo ke
lią -į Utopiją.

Kolektyvizmas yra nepaprastas mok
slas sujaukti esančią socialę tvarką ir pas
kui kaltinti ją.

Kur žmonių darbas yra pavestas pro
fesoriui, ten viskas žūna.

Tas yra radikalas kurs abi kojas turi 
įsmeigęs ore.

Socializmo šalyje, tobulas valdinys 
skirias nuo vergo vien tuo: jis nori kad 
valstybė butų jo ponas.

Kada aš nekenčiu turtuolius, aš žinau 
kad tai aiškus, neverniksuotas pavydas. 
Kada socialistas nekenčia jo, jis mano kad 
tai socialus mokslas.

“Kapitalizmo galas neišvengiamas”. 
Jis kasdien miršta, kad atgimti.... kol jo 
pagrindinė moralinė filosofija, individo 
laisvė ir pirmenybė bus gyva.

Šis nėra abstraktiškas karas baigti 
karą. Jis yra konkrečiai karas, kad pa
baigti Vokietiją ir Japoniją kaip taikos 
drumstėjas.

Net ir silpnaprotė. motefri^^j;^^^il<i-__ , 
m a vienam vyrui — kol^JylabTau pamilsta" 
kitą.

Moteris labai gailisi to vyro kurs ga
li gerai mylėti.

Musų atsiminimai yra amžinai žydin
čios gėlės, kurias mes turim teisę skinti 
pergyvenimo darže.

Reformatorius yra toks žmogus kurs 
gali matyti purviną prasmę švariame juo
ke.

Nėra geresnio išminties įrodymo kaip 
patikėti tam ko negalim suprasti.

Sąžinė yra musų privatus sekretorius.

Pasveikino Belzebubą
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo seimas pasveikino “Lie
tuvos Tarybų valdžios prezi
dentą” Paleckį.

Sveikinti, žinoma, galima ką 
nori. Yra žmonių kurie ir prieš 
asilą kepurę kilsteli. Tačiau, 
Darbininkų Susivienijimo va
dai turėjo atsiminti: 1) Ame
rikos vyriausybė niekados ‘Ta
rybų Lietuvos’ nepripažino; 
2) Prezidentas Roosevelt Lie
tuvių delegacijai | 1940 metų 
Spalių 15, ir Prezidentui Sme
tonai 1941 metų pavasarį pa
reiškė, Lietuvos okupacija tė
ra tik laikina, Lietuva vėl gy
vuos nepriklausoma; 3) Ang
lijos premjeras Ghurchill pri
sidėjo prie Roosevelto ir pa
skelbė Atlanto Čarterį, patik
rinantį nepriklausomybę vi
soms'tautoms kurios jos nete
ko ; lupomis šiamčarteriui ir 
Sovietų ambasadorius Maiskis 
Londone pritarė.'

Tokiu budu, Paleckio pasvei
kinimas turi “bad odor”, arba 
dvokia kokia tai padliena.

56 m., ir jo žmoni, s|uvos valdytojais, nei kaip nors kitaip neatsiliepė į Lie- 
ivos gyvenimą, kurio eigą visi gerai žinome.

Iš tų straipsnių matome kas buvo tikrieji Lietuvos 
©priklausomybės priešai, kas netikėjo ir nenorėjo kad 
etuva butų savistovė respublika. Ir kaltinamasis pir- 
s nukrypsta į vienminčius, idėjos draugus tų kurie 

lądien drysta kaltinti kitus, naudingą darbą dirbusius 
musų tautą į laisvę išvedusius asmenis.
| Ignorantui ir klaidą darančiam galima atleisti, bet- 

i tokiems kurie faktus iškraipydami naudoja juos kel
iautoje suirutei, kad dabartinėje nelaimėje Lietuviai 

CHl^egalėtų susistiprinti ir dirbti išvien už Lietuvos nepri- 
□ s eye j ,!į}ausomybes atstatymą, negalima atleisti ir reikia pri- 

6510 Wade Part įkaityti juos prie didžiausių musų tautos piktadarių.
AUTOMOBILIU ir

TAISYMAS
visokio išdirbimo bsE

APTARNAUJAM
Gąsdinąs, Aliejus,
Aliejus - Gasoline piešia dabartinę Rusų padėtį, nesisekant kariauti prieš 

ko prie automobilio reik

30-40 sutelktųjų, ir radi- 
'budų sugyventi su Lietu- 
tautininkų srovės žmonė-

IETUVIŲ žentas, Leland Stowe, Amerikos laikraščių 
korespondentas,- šiuo tarpu randasi Maskvoje, iš 
tiekdamas spaudai žinias apie Rusiją, gana juodai 1 Y . • T-X ■» - . • • 1 ii • - 1 • ---- • -

'Vokiečius. Stowe pakartotinai, rašo apie reikalingumą 
atidaryti Vokiečiams antro fronto, gelbėjimui Rusijos, 
f . Nors Vokiečiai aplenkimą užpulti Leningrado ir 
Maskvos šią vasarą Stowe vadina “nazių silpnumo įro
dymu”, tačiau sako, “raudonieji negalės lieti savo krau
ją amžinai, jie liausis kariavę jeigu pagalba nebus tuoj 
suteikta”. Iš to išeina kad Kremliaus vadovai arba tik- 

-■rai jau nepajiegia laikytis ir mato sau pražūtį, arba no
ri pagąsdinti Ameriką ir Angliją, kad greičiau atidary- 

"tų antrą frontą, ir tuo korespondentu naudojasi išra- 
^ginimui alijantus šokti gelbėti raudonąją imperiją.
į Bolševikų sutikimas nutraukti karą reikštų jau jų 
■'pralaimėjimą, Hitlerio pergalę ir sykiu suardymą ko- 
v munistiškos valdžios Rusijoje. Kada bolševikai jau kels 
■ rankas sakydami jog nori baigti karą su naziais, jie tu- 

---------- Jrės priimti visas Hitlerio sąlygas.
t— point-on-lake Erie,Taigi, Rusams sveikiau butų kariauti ir laikytis, 

negu taikytis. Galutina pergalė ir Hitlerizmo sutriuš
kinimas bus alijantų pusėje, užmėto, dviejų ar trijų, bet 

į bus. Kyla klausimas ko Stalinas nori: ar jis nori ali- 
l’,’jantams laimėjimo, ar vis tebesvajoja, padaręs su Hit

leriu paliaubas, kaip padarė 1939 metų rudenį draugiš- 
įkumo sutartį, žiūrėti kaip “imperialistinės šalys” viena 
•kitą naikins, o paskui dar kartą tikėtis, ant griuvėsių 
j to kas liks, pašokus statyti savo imperiją. Bet ar bus 
į dabar nors kiek galimybių Stalinui tą savo svajonę gy- 
Lva palaikyti?’ Stowe nusakymu, išeitų kad Maskva ga- 
lli siūlyti Hitleriui taiką, bet klausimas ką Hitleris Sta
linui duotų. Jis užpuolė Rusiją sunaikinimui komuniz- 
hrno ant visados.

Tuo pačiu laiku Rusijoje jau veikia penktakolum- 
įnistai — ardytojai, griovėjai iš vidaus, kurie pradėta 
^gaudyti ir šaudyti. Klausimas iš kur jie atsidaro: ar 
' Vokiečių įgabenti į Rusiją, kaip Maskva tvirtina, ar iš 
[pačių komunistų dygsta, kuriems jau atgriso Stalino 
gvaldymas?
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lemas A. Wilkeli
iotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJAS

Avė. HEnderson U

LA. C. JAKUBS
IENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktrt 
VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI 

irvojimui leidžiama naudotis nemoki

ANIAN FUNERAL HOME
VENUE

CIA APDRAUDA 
sirengę suteikti visiems pilnas musy F 
jas ir praktiškus patarimus reikale F" 

(Insurance) visai dykai. Todėl F 
fu ugniagesius (fare-monus).

 •AMERIKOS žmones turės pakeisti savo valgymo 
papročius ir prisitaikyti prie naujų. Šis karas prives 
prie sumažinimo kavos, arbatos ir kakao. Šie valgomi 
dalykai yra kitų šalių produktas ir jų importavimas ka
da nors nutruks. Pritruks, sako, ir bananų, žuvies ir 
kiaulienos.

;u uK1uaS«.ua - •APSKAIČIUOJAMA kad apie 40 milijonų asmenų
etinė Pastovi Lietuviška Real Estate Suv. Valstijose neturi prideramų gyvenamų namų, 
ir Apdraudos Agentūra.

-P. MULIOLIS
HEndersoai ve. Cleveland

•SUV. Valstijose virš pusė milijono ūkininkų per
ka gasoliną, aliejų ir kitus petrolejaus produktus per 
kininkų kooperatyvus.

• MOTORINIAI vežimai pra
lenkė arkliu traukiamus veži
mus išdirbimo daugumu pirmą 
kartą 1916 metais. Pirm to 
daugiau dar važinėta arkliais.

NURODĖ LENKŲ KLAIDAS
LIETUVOS DAINOS

(Maironis)
Tėvynės dainos, jus malonios, 
Ką širdis žadinat saldžiai, 
Kodėl tai musų gražios ponios 
Negieda jūsų jau senai?
Joms melsvos akys, rankos baltos, 
Bet rasit širdys kietos, šaltos.

Sesutės musų iš senovės 
Dėvėjo rubus išnašius;
Dūzgeno plonas, baltas drobes 
Ir koja suko ratelius, 
O iš karštos jaunos krutinės 
Skambėjo dainos sidabrinės.

Tada sesutės dar žydėjo 
Ir lankė rūtų darželius, 
Dar vainikus žalius dėvėjo 
Ir šilko kaspinus gražius; 
Tada dainuota žalią rūtą, 
Kęstučio žirgą ii' Birutą.

Tada nemindžiota liežuvio, 
Nei dainų musų Lietuvos;
Tada negundinta Lietuvio 
Jieškoti meilės svetimos;
Tada už auksą nemylėta;
Tada už dainą nemokėta.

Kas atdarytų aukso skrynią 
Tėvynės dainų malonių, 
Kas beprižadintų gadynę 
Sesučių, dainomis garsių?
Tėvynės dainos, jus auksinės, 
Be jūsų sala mums krutinės!

Keliais pirmesniais raštais musų laik
raščiams, Adv. Kostas R. Jurgėla parodė 
turis neblogą istoriko talentą ir, matyti, 
nuodugniai susipažinęs su musų istorijos 
Įvykiais. Tas pastebima jo recenzijoje 
Ukrainos istorijos (kur lytima Lietuva) 
ir kituose raštuose.

Dabar Amerikos Lietuvis deda verti
mą Adv. Jurgėlos atviro laiško Lenkų No- 
wy Swiat redaktoriui, neteisingai aprašiu
siam Žalgirio muši ir Lietuvių vaidmenį 
jame. Faktais sumušama Lenkų nepagry- 
sti tvirtinimai buk Lietuviai buvę sumuš
ti ir tik Lenkai juos išgelbėję, buk Jogai
la buvęs viso mūšio galva, o kunigaikštis 
Vytautas niekis, ir tam panašiai.

Jurgėla iš faktų daro sprendimą kad 
Vytautas buvo viso mūšio vadas ir stra
teginis galvotojas. Lietuvių (ir jų sąjun
gininkų Totorių) pasitraukimas po vienos 
valandos kautynių buvęs tik Totoriškas 
“triksas” (gerai istorijoje žinomas) — jie 
tariamai bėga, “pergalėtojas” priešas ve
jasi, pakrikdo savo eiles, Įsidrąsina, o 
“bėgliai” staiga apsisuka ir duoda “laimė
tojams” į kailį. Panašiai ir Žalgirio mū
šyje įvyko.

Butų buvę labai naudinga jei kuri 
nors Lietuvių įstaiga butų išleidus Anglų 
kalba tikslų ir tikrą Žalgirio kovos apra
šymą. Slavų vienybės priedanga bolševi- 
kuoją elerųąptai Žalgirį ir jo istorinę rolę 
nori sunaudoti Sovietijos naudai. Gerai 
Sovietiją ginti ir jai sunkioje kovoje da-(

Išėjo Eilių Knyga — 
BE TĖVYNĖS BRANGIOS”

Jau išėjo iš spaudos Lietuvių poeto J. 
Aisčio-Kossu-Aleksandravičiaus eilių kny
ga, “Be Tėvynės Brangios”. Toje knygoje 
sudėta .daugiausia patriotiniai šio poeto ei
lėraščiai, parašyti Lietuvai patekus Į prie
šo rankas.

Šia knyga žmonės gyvai susidomėję ir 
dalį jų jau išpirko. Bet tie užsakymai dar 
nepadengia spaudos išlaidų. Gi leidėjų no
ras yra sudaryti kiek pinigų pačiam au
toriui, kuris, kaip buvo pranešta iš Pran
cūzijos, ten yra pasilikęs be pragyvenimo 
išteklių. Todėl visuomenę nuoširdžiai pra
šome paremti šią knygą ir jos autorių, už
sisakant tuojau sau šį leidinį.

Knyga gražiai išleista, turi 40 pusla
pių, kaina tik 40 centų. Su užsakymais 
kreipkitės ir pinigus siųskit šiuo adresų: 
Marianapolis College, Thompson, Conn.

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue *i _•* Cleveland, Ohi*
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Tiesos Priemonėmis Prieš Melą
aip Buvo Išvaikyti “Zuikiai” iš Lie-Kas Netikėjo į Lietuvos Laisvę. — K 
' tuvių Seimo Petrapilyje

Okupacija Lietuvoje 
ir Okupuotų Lietuvių 
Kultūros Darbas

Tada anas 
'Nesibijok, drau- 

tre-

taip 
gri-

ANĄ vakarą 
patvoryje du tavorščiai disku- 
suoja. Vienas džiaugiasi kad 
kapitalistai areštuoja pušistus 
su -macais, o antras pastebi: 
“Ale, drauguti, kaip bus kada 
ateis mums eilė?” 

' jį suramino:
guti, tada mes atidarysim 
čią frontą....”

DABAR jau viskas ne 
kaip buvo seniau. Net ir
noriai jau kitokį, ba iš senos 
tėvynės atvažiavę, nors nei 
aria, nei neisėja, nei pjauna, 
nei j kluonus krauna, o štai 
cukėrkų fabrikus stato, ir au
tomobiliais važinėdami niū
niuoja “biznis-biznis-biznis — 
bizzz....”

TAVORŠČIUS Ludwig Ang
liškoj popieroj nutepęs abrozą 
Osipo Stalino su plaukuota ke
pure ir ilga sermėga, rėkia: 
“štai jums žmogus, kuris buvo 
kaimiečio vaikas, o dabar ta
po viso pasaulio genijum”. O 
kaip tas “genijus” dar nesenai 
Gruzijos kalnuose vaikėsi ož
kas tai tas joškė nieko nesako.

MAN nesvietiškail patinka 
Čikagos išminties vyrai, kurių 
vienas pas Dariaus-Girėno pa
minklą nakčia priskaitė publi
kos 40,000,^oMkitąs^andaro^e 

-miręs ge
ras tautietis Milakna amžiaus 
turėjo 500 metų _ .. Valio Či
kagos matematikai! 

/
IŠ SEIMO parvažiavo visi la

bai patenkinti: Vitaitis, kad 
karpydamas “seimo darbų kny
gą” uždirbo 50 dolarių; Bajo
ras, kad rinkimuose neturėjo 
jokio konkurento; Vinikas, kad 
gavo antrą algą, ir Vaidyla, kad 
turėjo progą savo idealą prilio- 
duot “skaniai pagamintais val
giais”.

“GRAŽU” buvo socialistams 
bendrame fronte su komunis- 
taisj dar “gražiau” dabar mu- 

✓ sų katalikams bendrame fron
te su socialistais.

Bendri frontai 1 
Bendri frontai!
Kokie platus >
Horizontai 1
Vienas kitam ,

, Kelnes mauna 
Tautininkams 
“Griekus” krauna.

tų gerybių 
j. Tubelf, 

ir tarnavu-

kad kairė-

Per pirmąjį didyjį karą Vo
kiečiai, 1915 metų rudenį gin
klu užėmę Lietuvą, Vilniuje 
rado Lietuvius glaudžiai susi- 
burusius apie Komitetą nuo 
Karo Nukentėj usiems šelpti. 
Lėšų komitetas gaudavo iš Tat
janos Komiteto. Bet pasitrau
kus Rusams, to Lietuvių ko
miteto būklė butų buvus labai 
sunki, jei prieš pat ateinant 
Vokiečiams, nebūtų apsirūpi
nęs gausingomis atsargomis 
cukraus, miltų, ryžių, žirnių, 
įvairių konservų ir kitų mais
to dalykų. Visų 
pavyko gauti per 
tuomet mobilizuotą 
sį intendaturoje.

Reikia atsiminti
sės LietuVių srovės, liaudinin
kai ir socialdemokratai, neįvei
kę paimti vadovavimo Komite
tui, atskilo ir įsisteigė su Len
kais kitą labdaros organizaci
ją, Agronomų Draugiją, ir dar, 
be to, sutiko dalyvauti kitose 
draugijose, Lenkų įkurtose. 
Šioje pusė narių buvo Lenkai, 
o antroji pusė buvo paskirsty
ta tarp Lietuvių, Gudų ir žy
dų. Būdami Vieningi, Lenkai 
netrukus visai sulenkino tą 
draugiją. Tada Lietuviai so
cialistai iš jos išstojo, buvo 
gryžę į Lietuvius, bet paskum 
pasišalino.

L. K. N. N. š. turėjo įvairio
se Vilniaus miesto dalyse dau
gybę prieglaudų tremtiniams, 
caro išvytiems iš savo gyvena
mų vietų: vaikams, seneliams, 
igoniams ir mokiniams. Lai

mė, Vokiečiai nelietė Komite
to atsargų taigi buvo galima 
pusėtinai verstis. Pasitraukus 
Rusams iš Lietuvos, Lietuviai 
ėmė lietuvinti ir naujas steig
ti mokyklas, pradines, viduri
nes ir gimnazijas su dėstomą
ją Lietuvių kalba. Vokiečiai 
pradžioje kliudė^ varžė tautinį 
švietimo darbą, bet paskum 
nusileido, tik pareikalavo kad 
butų ir- Vokiečių kalbos dau
giau mokoma. Darbo rados 
daug, o darbininkų, ypač mo
kytoj ų, stigo. Didžiaušias var
gas buvo tai stoka Lietuviškai 
parašytų vadovėlių mokykloms. 
Tačiau ir 
nugalėtas, 
tas ėmėsi 
vėlius ar
Lietuviškai versti, 
komiteto lėšomis spausdinami 
Kuktos spaustuvėje, o ilgainiui 
ir sayą spaustuvė, kad 
laikė, įsigyta.

jis buvo šiaip-taip
Kas kiek išmanė 

rašyti naujus vado- 
iš kitų kalbų juos 

Jie buvo

tarp 
bol-
nors

MIKAS Petrauskas kitados 
parašė operetę “Lietuviškas 
Milijonierius”. Jei gyvas bu
tų, Į musų bolševikus pasižiū
rėjęs, turbut, parašytų opere
tę '“Lietuviški Idijotai”.

JURGIS Pusgalvis sako, 
čarlio McCarthy ir musų 
ševikų toks skirtumas:
abieji turi medines galvas, bet 
Čarlis išmintingiau nušneka.

MUSŲ bolševikai nekenčia 
kapitalistų ir Hollywoodo, bet 
žiūrėk, Jieva Bimbienė siekia 
“neturtingos” Barboros Hut
ton ir Hollywoodo artisčių vai
niko : savo Antanuką pametė 
ir pasiėmė Roką Mizarą. Who’s 
Next? "

MUSŲ raudonukai giriasi, 
raudonojoje armijoje esą net 
penki Lietuviai generolai. Pa
vardžių, vargšai, nežino, Aes 
Ogpu dar neprisiuntė žinių, ta
čiau, sako, Vitkauskas “žy
miausias” jų tarpe. Turbut, 
dviem coliais aukštesnis, ar 
gal žymesnis kad Lietuviškai 
tik jis- vienas temoka?

ir pa-

rencijos sušaukimu. Konferen
cija susirinko nuo 150 iki 200 
žmonių 1917 metų rudeni ir iš
rinko Lietuvos Tarybą iš 20 
žmonių. Joje netruko atstovų 
iš visų srovių, tuomet Lietuvo
je pasireiškusių, — vienų dau
giau, kitų mažiau žiūrint jų 
svorio gyvenime. Taryboje vieš
patavo mintis: siekt nepriklau
somos Lietuvos, kad ir zigza
gais einant, okupacinės valdžios 
dedamais, kad ir sutinkant su 
kai kuriais varžymais, 
naši, buvo vienybė tarp 
bos narių ne tik fonuos, 
turinio atžvilgiu kelyje į 
vos nepriklausomybę.

Nors 
vo ant 
valdžia 
venime,
kiečių varžomame, tačiau 
jinė jos reikšmė Lietuvos 
pi’iklauscųnybei, kaip žinome, 
buvo didžiausios vertės. Tary
ba paskelbė Lietuvą nepriklau
soma valstybe, organizavo jos 
vyriausybę, laiku surado lėšų, 
reikalingų Įsteigti ir tvarkyti 
valstybės aparatui ir kariuo
menei. Kariuomenei buvo lem
ta apginti Lietuvos laisvę nuo 
įvairių priešų. Po jos apsau
ga rados galima nustatyti vi
daus santvarka, be kurios ne
būtų buvę Įmanoma sušaukti 
tautos atstovybė, steigiamasis 
seimas.

Vadi- 
Tary- 
bet ir 
Lietu-

Lietuvos Taryba tebu- 
popieriams, nors jokia 
negalėjo pasireikšti 
skersai ir išilgai

gy- 
Vo- 
ide- 
ne-

čia ne pro šalį bus priminti 
kad carinė valdžia buvo daug 
kartų žmoniškesnė už bolševi
kinę. Lietuvius tremtinius, bė
gusius nuo Vokiečių, vežė ir 
jų mantą gabeno traukiniais, 
aprūpintais vandeniu ir mais
tu. Netruko nei savitarpinės 
pagalbos. Neardė šeimų, ne
vertė nepakeliamų darbų dir
bti. Kas kur norėjo ten galė
jo pasirinkti gyvenamą vietą. 
Per Tatjanos Komitetą, kuria
me pirmininko pavaduotoju bu
vo M. Yčas, V. Durnos atsto
vas, Lietuvių Komitetas gau
davo pakankamai lėšų ir tvar
kėsi autonomiškai. Taigi Lie
tuviai tremtiniai nekentė Lado, 
nei didelio darvo. Dabar jie 
Sibire niekinami, kamuojami 
ir marinami tų kurie per pir
mąjį karą dėjosi didžiausiais 
socialdemokratais, liaudies

Tatai mus turėtų 
šių dienų rėksniai 
raudona demokra-

draugais.
Įspėti ir
Lietuviai, 
tizmo skraiste besidangstyda-
mi ir bešūkaudami.

4. Rusų Revoliucija 1917 m. 
Lietuvių Seimas Petrapilyje. 
Kas Netikėjo “į Lietuvos 
Laisvę”

Veikė Lietuviai Tremti- 
Susispietę Voroneženiai 

apie Lietuvių Komitetą

2. Lietuvos Taryba ir 
vos Nepriklausomybė

Komiteto darbas ėjo platyn: 
nuo labdaros iki švietimo, nuo 
švietimo iki politikos, žmonės 
kurie vadovavo labdaros ir kul
tūros darbui, svajojo ir apie 
politiką: domėjosi karo eiga ir 
spėjo kad, Rusijai ir Vokieti
jai nusilpus, Lietuva gali išei
ti atskira tautine valstybe, ga
li tapti visai nepriklausoma. 
Toji mintis buvo slaptai auk
lėjama susipratusių tautiečių. 
Vokiečiai, pirma' siūlę Lietu
viams 
radę , 
ėmė, 
jus į 
Kaip 
naują Europos santvarką, taip 
tuomet kalbėjo kaizerio žmo
nės apie, savarankiškas Vidu
rio Europos (Mittėleuropa) xval- 
stybes. Jie piršo Lietuviams ta
rybą, skiriamą okupacinės val
džios. Lituviai griežtai atme
tė tą projektą, įrodinėdami kac 
tokia taryba, kaip Vokiečių pa
statyta, neturės krašte jokio 
pasitikėjimo. Tik po ilgų per- 
traktacijų Vokiečiai sutiko su 
Lietuvių reikalaujamos konfe-

Lietu-

Ten nu- 
gimnazi- 
vedamos 
iš Lie-

'Daugelis Lietuvių, visokio 
amžiaus ir visokio verslo, Vo
kiečiams briaunantis į Lietu
vą, pasitraukė į Rusiją ir ten, 
daugiausia Voroneže, spietės 
apie Lietuvių Komitetą nuo 
Karo Nukentėj tįsiems Šelpti. 
Voronežas virto Lietuvių trem
tinių kultūros centru, 
sikėlus Marijampolės 
ja, ir kitos, Lietuvių 
mokyklos, išgabentos
tuvos, sutelkė apie save nema
ža šviesuomenės. Komitetas 
rūpino pabėgėliams darbo, lai
kė visus tuos Lietuvių švieti
mo žadinius, mokinių bendra
bučius, vaikų, senelių ir ligo
nių prieglaudas. Lietuviai tuo
met pajuto Rusijoje daugiau 
palankumo savo tautinei kul
tūrai, ne kaip būdami savo gim
tajame krašte. Tai buvo dide
lė jų darbymečio gadynė. Vi
siems rodėsi kad po karo, par- 
gryžus į Lietuvą, bus daugiau 
laisvės, kad, taip tikint, reikia 
jau dabar pasiruošti. Taigi ir 
Voroneže, kaip ir Vilniuje, rim
tai buvo imtasi knygų, ypač 
mokyklos vadovėlių, rašymo ir 
spausdinimo. J. Jablonskis, 
Pr. Mašiotas ir šikšnys, kaip 
prityrę mokytojai, vadovavo 
tos rūšies darbams.

Sukniubus Rusų armijai, su
svyravo carinė valdžia ir su
dundėjo 1917 metų pavasarį 
Rusijos revoliucija. Atėjo šū
kaujančios Kerenščinos gady
nė — suirutė. Vokiečiai plam- 
buotu vagonu atvežė į Rusiją 
iš užsienio Leniną, Trockį ir 
kitus revoliucinio bolševizmo 
galvinius. Nuversta caro val
džia, sušauktas Maskvoje stei
giamasis susirinkimas. Prasi
dėjo partijų rietenos, kurios 
demokratiškesnės, kurios turi 
vykdyti demokratijos ’ idealus. 
Leninas su savo draugais smur
tu įrodė kad bolševikai didžiau
si demokratai, kaip žinia, iš
vaikė paskum učreditelnoje so- 
branije — steigiamąjį susirin
kimą.

Kai Rusiją žudė naminis ka
ras, prislėgtosios tautos paju
to kad atėjo metas atsipalai
duoti iš Rusijos jungo. Pra
sidėjo Lenkų, Čekų, Lietuvių 
ir kitų tautų karinių bataljo- 
nų formavimai, vyko autono- 
mistų susirinkimai, kilo tautų 
sąjūdis visai atsiskirti nuo Ru
sijos ir apsispręsti nepriklau
somomis valstybėmis. Leni
nas, norėdamas Įsigyti daugiau 
simpatijų savo partijai, skelbė 
tautų apsisprendimo teisę.

Skersai ir išilgai Rusijos pli
to kruvina anarkija, primirkus 
Rusiško nacionalizmo ir bolše
vizmo raugu.

Tokiame aistrų sūkuryje pa
sidarė nebeįmanomas Lietuvių 
kultūros darbas nei Voroneže, 
nei kituose Rusijos miestuose. 

I Vieni Lietuviai susirūpino Lie

; įsijungti į Prūsiją ir ne- 
jų tarpe jokio pritarimo, 
1917 m., Amerikai įsto- 
karą, nuolaidžiau kalbėti, 
dabar Hitleris kalba apie

dvasios. Rudeniop 1917

tuvos laisve, kiti stengėsi pa
stoti jai kelią. Socialdemokra
tai, bolševikai ir menševikai, 
socialistai r e v o 1 i ucijonieriai, 
socialistai liaudininkai ir dar 
kitokiais socialistiškais gar
siais šūkiais pasidabinę, garsi
nos! vieni prieš kitus savo de
mokratizmo našumu. Kas skel
bėsi kairiau atsistojęs, tas di
džiavosi didesnis- demorkatas. 
Būti “levčje zdravavo razsud- 
ka” (būti kairesniam už savo 
sveiką protą), virto našiausia 
mada. Taigi tie kairiausieji 
Lietuviai bolševikai, tapę Rusų 
revoliucijonieriais, labiausia ar
dė Lietuvių tautinę vienybę. 
Kas jiems nepritarė tuos smer
kė, įdavinėjo Rusams bolševi
kams.

Tik vis dėlto neįstengė kai
riniai nuslopinti Lietuvių tau
tinės
metais įvyko Petrapilyje “Lie
tuvių seimas” spręsti klausimo 
reikalauti Lietuvai visiško at
siskyrimo nuo Rusijos ir siek
ti jai pilnos nepriklausomybės, 
ar palikti jai Rusijos ribose 
autonomine šalim. Tame sei
me dalyvavo visos Lietuvių 
partijos. Kai buvo prieita po 
ilgų aštrių ginčų tą klausimą 
balsuoti, tai ne tik bolševikai 
bet,ir menševikai, socialdemo
kratai ir socialistai liaudinin
kai, dargi santarininkai, prieš
akyje su advokatu Leonu, pa
sisakė prieš nepriklausomą Lie
tuvą ir už matušką Rusiją. Ir 
kažin kaip butų pasibaigęs bal
savimas, jei nebūtų atvykęs 
Nagevičius su Lietuvių karių 
buriu ir nesušukęs: “šalin zui
kiai !” Visų tų kairių, socia
lizmo plunksnomis pasidabinu
sių, tikrai butą zuikių. Bolše
vikai, menševikai ir kiti ikai, 
trukšmaudami ir šūkaudami: 
“Atsisakom nuo senojo svie
to.... ” išmarškvo iš susirin
kimo Maskvos linkui. Jiems 
pasišalinus, seimas nutarė rei
kalauti laisvos nepriklausomos 
Lietuvos.

Iš to fakto matyti kas 
tikėjo Į Lietuvos laisvę”, 
bijojo reikalauti Lietuvai 
priklausomybės, kas tie
kiai” buvo, paskui betgi atgar- 
nėję į laisvą Lietuvą ir pre
tendavę jai vadovauti, prole
tariato ar liaudies diktatūros 
vardu. Tai dar ne visa tiesa. 
Tų Lietuvių kairinių tarpe ra
dosi Rusijčje ir tokių vadų ku
rie piršo Lietuvai autonomiją 
Rusijos globoje. Buvo tuomet 
dargi parašyta brošiūra (jos 
autorius R.), kuri kaip bema
tant pateko į Vokiečių rankas. 
Taigi vieni socialistai buvo Į- 
žiurėję vietą Lietuvai Rusijo
je, o kiti Prūsijoje. Abeji, va
dinasi, netikėjo “į Lietuvos lai
svę”. O dabar, praėjus eilei 
metų, Naujienų redaktorius 
nori primesti šias socialistų 
nuodėmes nieko nedėtam Sme
tonai. Tas redaktorius, turbut, 
mano kad žmonės pamiršo Lie
tuvos nepriklausomybės istori
ją ir kad del to jau drąsiai ga
lima rašyti netiesą, 
nueisi, bet 
tą priežodį

ne- 
kas 
ne- 

'zui-

Melu toli 
atgal nebegryši. Ir 
jis, matyti, pamir-

Lie tuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponaj
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio.

Siunčiu savo auką ?.................... Narystės mokestį ?------

paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ............................................................. Vaiste..........

ŠĮ KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. GENU

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS

EINANT Į PLATESNĮ
VEIKIMĄ

patriotų, 
liepimai, 
panašiai 
tyje šio

Vienas nuoširdus patriotas 
ir LVS. rėmėjas, sąryšyje su 
įvykusiais SLA., LVS., ALTS, 
ir kitais Pittsburghe suvažiavi
mais, šitaip rašo:

“Pradedant su visais tais 
seimais ir pasitarimais kurie 
įvyks Pittsburghe, musų tauti
nei, srovei reikia sudaryti stip
resnis frontas kad galėtume 
ne tik musų pačių svarbesniais 
reikalais geriau susitarti, bet 
kad galėtume suvienodinti pro
gramą ir budus veikimo Lietu
vos išlaisvinimui. Reikės dau
giau ir dažnesnių pasitarimų 
ir gal seimų. Reikės plačiau ei
ti į visuomenę. Asmeniški sa
vitarpio ginčai turi pranykti”.

Tautinėje srovėje kilę SLA. 
reikalais ginčai pasibaigė, nors 
jie gal paliko žalingas pasėkas, 
kurios reikia ištaisyti.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
naujai išrinkta 
dienomis turės 
mą Clevelande, 
ir du Lietuvių 
nio Fondo (LNRF.) centro vai- : 
dybos nariai.

Dienotvarkėje numatyta nu- 1 
statymas viso veikimo-pFogswr - 
mo. /

To veikimo vykdymui reika
linga bus talka musų veikėjų 
kalbėtojų; reikės bendradar
biavimo LVS. skyrių, ir reikės 
tverti kitose kolonijose naujus 
skyrius.

Reikalinga bus susirašymas 
ir pasitarimai su kolonijų 
kėjais, draugijomis, ir tt.

Veikimas nepriklauso 
tik" nuo Lietuvai Vaduoti 
jungos centro valdybos, bet ir 
nuo visų geros valios Lietuvių

valdyba šiomis 
savo suvažiavi- 
kartu dalyvaus 
Tautinio šelpi-

vei-

vien
Są-

ne-

kad
Tai

([MESKIT VIRTU
VĖS RIEBALUS

porininkės prašomos nesu
kti virtuvėje naudojamus 
Įjekamus riebalus, bet taupy
tos, nes riebalai reikalingi 
įminimui sprogstamų mede-

Reikalinga jų. ad 
padavimai sumanyj 
kaip matome laiį 

veikėjo.
S. savo veikimą vjj 
kad Amerikos Lieta

UŽDRJ
ZIK

G

yieno svaro lašiniu riebalu 
(g kitų atliekamų virtuvės 
uįjj užtenka padarymui gli- 
-fino pakankamai del keturių 

koviniu orlaiviams šaudyti: 
J Karo Mukcijos Taryba su- 

Itarė su šimtais tūkstančių mė- 
1 gos parduotuvių visuose mies- 
1 juose, tos priims ?une^’ 

Lis atliekamus riebalus į tas 
Inėnesines' ir už tri gaus nusta- 

atlyginiroą,

Amerikos 
racijos pir. 
Petrillo isle 
ganizacijos 
davimą sai 
mui plota 
rie naudoj 
muose ir t 
(kaip pav 
lyg jo, to 
niu laiku i 
muzikos gi 
stijų ir E

Unijistu 
apie 138,0 
rių apie 8 
uždarbiu, 
restoranuo 
dojama pi

Petrillo

Biznio Progos 
| PARSIDUODA NAMAS 
[1437 E. 109 St-Duplex, M į- rad 
(kauk garniai, A-l stovyje, . 
j-prie trijų karu linijų. Paniuk;"™ 
di savininkas.

tys taip
viai, dirbdami Amerikos kJ
pastangoms, pirkdami Amen 
kos Karo Bandsus, aukodami
Amerikos Raudonajam Kryža| 2 knis. 3 saite, 2 gražiai, pūkštei 

ir būdami lojalus šiai hnsirtnFJ , * n| jokh| Paraduos nsai DUS ir tol
naujajai tėvynei, galėtų ta|-Pnmim Kreipkitės j saviniu-

" f——------- Klausyl
į PAROM RRALTUVR
t Kampinė aidams, cigarų ir ui-,, ’
ibrdiiii tarinė, noriai Įrodysim' IT temykl 
tai kasdien tada po $39 ineigų; jgįj jj 
iffli boti nantata i kelias dienas. . . . . . . . . . . . .
|Yisi pigiai Nmm $49 ui krau- UZf 
pif ir kambam Randasi (33) ■

3426 Y 25TH ST. |.- - - - - - - -

- - - - - - ne iš ‘ta
PARSIDUODA 

MURLNIS NAMAS
MI14I SYLVIA AVE.

risiu pine stovyje, nereikia

sargyboje ir savo senosios tįlA 
vynės Lietuvos reikalu

Prezidentas Roosevelt p©t 
dė prijautimo ir užtarimo Iii 
tuvai, žadėjo gelbėti jai ate| 
steigti Nepriklausoma vėl, įjl 
atvykus Amerikon Lietuvut 
Prezidentui A. Smetonai, pate| 
re dirbti tarp savo vientauqj 
ir žadinti juos prie Lietuvai 
reikalų rėmimo.

* Taigi LVS. ir LNRF. savil 

veikimą plės tose ribose ir vi-l 
si geros valios Amerikos Liete I 
viai sulyg savo noro ir išgalė I 
turės progą prisidėti.

Dabar gyvuojanti LVS; sky.l 
riai prašomi išrinkti iš- nariu 
mokesčius už 1942 metusi

Jei trūksta LVS. ženkleliu 
kreipkitės į centrą, tuoj gausit 

čtentras taip pat tuoj išleis 
LVS. nariams mokesčiu pažy
mėjimo knygeles, karias Avei-I 
vienąs paryš galės nešiotis su 
savim.

Rašykit:

LVS. CENTRAS
6820 Superior Avenue, 

Cleveland, Ohio.

LVS. METINE DUOK-
TIK $2.00LĖ

ir Kinado

IVIEJr ŠEIMA modemis nanas, 
I kateriai viršuje. 5 Apačioj, dvi-J 
Mb garaiurs; mažas mortgečius; 
pusta visai pigiai. Kreipkitės 

Mti Sinek, 4'96 E. 85th Street, 
yritM BM. (34)

Į GĖLU einanti tabako, groserkr
■ altaii, parduotuvė; visai pi-l 
;giii; plirsa įrodjli kad i savaitę! 
Fiks |4W ineigp. Visi modemiški I gsti, ir 
Mni Kreipkitės tarp 2 ir 3 U ma, ar
■ M Adau: (Jį)’ skSvio i
jį® t II 8t Važiuoti West 14
Street ta
I ‘ Išenan

H su ilgu
TELE 

Vakaru

Ar pli la

Saugokis 
tymo, ka 
ir tavoji

Vaduoti Sąjungoje 
lengva, mokant me

įH'GS ir CABPETS VALYMAS 
PfflMl arte Shampoo $2.00 
fe amu, pataisom, remode-

vii sudedam atgal. V

ir Aki
10931

Išvaloma, karta mitom SljO \\
11 tmo S

IM0N1AN RUG & CARPET
CLEANERS

111720—12551 Euclid Ave.
fttir 0208 RA 8815

Britai kareiviai Egipte taiko savo orlaivių kanuoles prieš 
Vokiečių lėktuvus. Jie saugoja reikmenų gabenimo kelią, ku
riame matosi keletas trokų. šias vietas netoli Kairo priešai la
bai dažnai užpuldinėja.

socialistai, Rusijo-

iškreipe Lietuvos Tarybos iš 
kelio, nesumažino jos ryžto 
siekti savo kraštui pilnos 
priklausomybes.

Naujienos gal drėbteltų 
R. “parsidavė Berlynui”,
butų visai neteisingas priekai
štas. R. buvo patriotas. Gi
liai at jautęs Rusijos skriaudas, 
padarytas Lietuvai (rusinimą, 
pravoslavinimą, Lietuviško ra
što draudimą, kolonizavimą Ru
sais), dabąr savo akimis .per 
revoliuciją pamatęs jos partijų 
žiaurumą ir gal numatęs bol
ševikų ateities režimo baiseny
bes, jis iš dviejų blogumų Lie
tuvai rinkosi, jo supratimu, 
mažesnį: autonomiją Vokieti
jos globoje. Tai buvo R. klai
da, bet ne nuodėmė, ne parsi
davimas, ne bloga valia. Jeigu 
jis butų žinojęs kad autorite
tingas Lietuvių būrelis, palai
komas per. geruosius savo kra-: 
što žmones, tiki nepriklausomą 
Lietuvą ir dirba kad ji tikrai 
butų nepriklausoma, jis\ ir mė
ginti nebūtų mėginęs rašyti to
kios brošiūros. ‘ Jo tikėjimą į 
Lietuvos laisvę demoralizavo 
netikėjimas socialistinių parti
jų, kurių tarpe jis atsirado. 
Kažin ar istorija neišvilks aik
štėn ir dabartihio meto tokių 
Lietuvių, barškinančių demo
kratizmu ir patriotizmu, o iš- 
tikro einančių į kompromisą, 
numatantį . Lietuvai //autonomy 
ją vieno kuriu jos trijįii kaimy
nų globoje, federacijos ar kon
federacijos žabais pridengtoje.

Kitą kartą pakalbėsime apie 
kitus įdomius dalykus, dramž- 
lino partingos spaudos sriau-

PERMANENTS
82.50 ir dauęiau

I Dykai Creme Treatment 
i su kiekviena Wave 
t Specializuojame naujame 1 
pniherette” Plaukų Kirpime 
į PFEIFER’S 

Į Beauty Shoppe 
t 7028 Superior Ave.

HEndereon 9824
Bfe vakarais išskyrus trečiad. 

Šeštadienius. (343)

1 i 
F. 

Parduo

The 
53271 
1674 i

FARMERS POULT)
Paukštiena visokiems i

Lietuviai 
je neigiamai nusistatę nepri
klausomai Lietfuvai, pasunkino 
Lietuvos Tarybos darbą, sie
kiantį nepriklausomos Lietu
vos atstatymo.

Toks neigiamas įvairiaspal
vių Rusijos Lietuvių socialis
tų nusistatymas Lietuvos ne
priklausomybei labai pasunki
no politikos darbą Lietuviams 
likusiems savo krašte. Kai bu
vo sakoma kad Lietuvių tauta 
nenori būti nei po Prūsais neii 
po Rusais ir kad pasisakytų,, 
jei butų laisvų sąlygų jos bal
sui, už nepriklausomą Lietuvą, 
tai Vokiečių okupantų atsto
vai, žinoję kas darosi Rusijo
je, atšaudavo kad toks tvirti
nimas esąs klaidingas. Petra
pilio Lietuvių seime: beveik pu
sė jo dalyvių balsavę už1 Lie
tuvos palikimą Rusijos ribose. 
Be to viena srovė, vadovauja
ma p. R., siūlanti Lietuviams 
pasisakyti už Lietuvos autono
miją Prūsijoje. Tokia Vokie
čių argumentacija tačiau ne-[to aikštėn išneštus.

Lietuvai 
priklausyti 
tinęs duoklės tik $2.

šiame puslapyje telpa LVS. 
kuponas. Išpildykit jį in sii 
savo mokestimi prisiųskit.

Bet jei jūsų kišenius leidžia, 
skirkit daugiau. Kaip jau ma
tėte iš anksčiau paskelbtų au
kotojų sąrašų, nekurie dideli | VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDU 
savo tėvynės Lietuvos mylėto
jai yra aukavę po $500, $300, ■ „ . .
$100, $50, $25, $20, $15, W fjai|BS SB|)frior ‘M3 Streft 
ir $5. Šiais geresniais laikais j 
paaukoti Lietuvos vadavimo 
darbui $10 ar $5 metuose ga
li pajiegti kiekvienas nuošir
dus Lietuvis.

L. V. Sąjungoje gali priklau- 1 
syti visų kolonijų ir ūkių pa
vieniai Lietuviai, kur LVS. 
skyrių nėra, prisiųgdami savo 
savo metinę duoklę.

Už tai gaus iš centro paliu
dymą . ir mokesčių knygelę su 
LVS. ženkleliu, Lietuvos. vėlia
vos spalvos: Geltonaržalia-Rau- 
dona. . : . . - ■

Prašo Atiduoti Senas
Liekanas.

YOUR OLD PAPERS
CALL THE į

SALVATION ARMY
HENDERSON 5357

Išvežimui jūsų senų laikraščių, 
knygų, magazinų, rūbų, skarma
lų, rakandų ir kitų smulkių daly
kų, taipgi ir metalo, telefonu®- 
kitr HEnderson-5357.

, Paranki vieta Lietuviams. U

CALIFORNIA WINE
Packers and Dist

WHOLESALE and 1
I hjiuodam visokios rūšies Califon 
L^mis kainomis. Parduodama gat 
E hortomiį. Senai jsigywenus įstaii

PAYXE AVE.

F^iiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniiniinii

VIDURVASARIO IŠP 
f: VISKAS NUPIGINTA NU C 

L Pirkit ir Taupyki! Pini; 

| Viscki Naujausi Namam 

fFLEMlNGFUF

809 Society for Savii
OFISO- TELEFONAS: K

Pirkti namus mieste t 
Pigia kaina. Taipg 

^‘PMs-insurante reikaluose.
3 Puolas pinno mortgečio.

I mane t



ir pavardė

savo auką $......................

mas Lietuvai Vaduoti Sąjungą

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Auką
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio.

VIRTU
VĖS RIEBALUS

prašomos nesu
virtu vėje naudojamus 

riebalus, bet taupy- 
uos, nes riebalai reikalingi
tinimui sprogstamų mede-

UŽDRAUDŽIA MU
ZIKANTAMS 

GROTI...

Gumas iš Grudų ■ PATRIOTIŠKAM PIKNIKUI JUSU PAČIŲ 
KIEMES

Pelley Apkaltintas

esąs

Fede-

• OHIO valstijoje įveda 40 
mylių j valandą važinėjimo 
greitį, kas tas taisykles nepil
dys negalės gauti nei ratų gu
mų nei automobilių. , ,

kaip turėti puikų laiką ir

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

Kazys Stonis, Savininkas.

'leno svaro lašinių riebalų 
i virtuvės 

tų užtenka padarymui gli- 
po pakankamai del keturių 

~>nių orlaiviams šaudyti;
pro Produkcijos Taryba su
su šimtais tūkstančių mė- 
parduotuvių visuose mies- 
e, kurios priims suneša- 
| atliekamus riebalus į tas 
Bsines ir už tai gaus nusta- 
Į atlyginimą.

lestas _______ ___ _____________  Vikį kitų atliekamų
KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT ............... '' ”

UVAf VADUOTI SĄJti 
CENTRO ŽtMOi

' J PLATESNfPatriotų. Mafyį 

EIKIMĄ

nuoširdus patriotas 
mėjas, sąryšyje su 
5LA., LVS., ALIS, 
ttsburghe suvąžiavi- 
rašo:

it su visais tais 
pasitarimais kurie 
įurghe, musų tautu 
eikia sudaryti stip
es kad galėtume 
į pačių svarbesniais 
riau susitarti, bet 
e suvienodinti pro-’ 
dus veikimo Lietu
mi ui. Reikės dau- 
mesnių pasitarimų 

Reikės plačiau ei
ną. Asmeniški ša
šai turi pranykti”.

srovėje kilę SLA- 
čai pasibaigė, nors 
) žalingas pasėkas, 
ištaisyti.

Vaduoti Sąjungos 
:ta valdyba šiomis 
ės savo suvažiavL 
ie, kartu dalyvaus 
■ių Tautinio šelpk 
xNRF.) centro vai-

ėję numatyta nu-r 
j veikimo progra-

vykdymui reika- 
ka musų veikėjų 
eikės bendradar- 

skyrių, ir reikės 
kolonijose naujus

liepimai, padavimai 
panašiai kaip 
tyje šio veikėja 
, L V. & savo 
tys taip kad hgj 
viai, dirbdami ^savininkas, 
pastangoms., 
1 v' PARSIDUODA
kos Karo Bandai mūrinis namas 
Amerikos Raudai.; 14301-03 sylvia avė. 
. , . . , //Krautuvės, 3 suites, 2 garažiai,
ŠF būdami lojakj gerame stovyje, nereikia 
naujajai tėvynei, tįių taisymų. Parsiduos visai 

. ^einamai. Kreipkitės į savinin- sargj’boje IT ave^1 ENdicott 8262. 
vynės Lietuvos i&b------------- -

... ‘ TARSIDUODA KRAUTUVĖ
prezidentas nee^impinė saldainių, cigarų ir už

de prijautimo ir mJž'U noriai įrodysim
• i j-- /^kasdien duoda po $30 ineigų;

tuvai, ZadejO gatėifebutį parduota į kelias dienas.
<?tei?ti NenrikhufflJ pigiai. Nuoma $40 už krau- 

r i ' , F ir kambarius. Randasi (33)
atvykus Amerika f 3426 w. 25TH st.
Prezidentui A. Soai 
re dirbti taip sra, 
ir Žadinti; juos pi 
reikalų; rėmimą 
'Taigi LVS i? U 

veikimui plės tose 
si geros valios Amai 
viai sulyg savo nsni 
turės progą prisidėti

Dabar gyvuojanti į 
riai prašomi išriihipt busu. _____ _____
mokesčius už' 1WJ JL

Jei trūksta LV& iRakandu Valymas 
kreipkitės į centą

Centras taip pat T . 
LVS. nariams umke^ JŽ'mani,' 
mėjimo knygeles, 1 
vienas paryš goki 
savim.

Rašykit:

' Biznio Progos
PARSIDUODA NAMAS 
f E. 109 St.—Duplex, 6-6 
įb., garažiai, A-l stovyje, 
f trijų karų linijų. Parduo- 
isavininkas.

ĖJŲ ŠEIM& modernis namas, 
imbariai viršuje, 5 Apačioj, dvi- 
|s garažius; mažas mortgečius; 
aduos visai pigiai. Kreipkitės 
ra. Sinek, 4796 E. 85th Street, 
field Blvd. (34)

ERAI einanti tabako, groserio 
laldainių parduotuvė; visai pi- 
į galima įrodyti kad į savaitę 
Į $400 ineigų. Visi moderniški | 
girnai. Kreipkitės tarp 2 ir 3 
pietų. Adresas: (34) j
Į W. 14 St. Važiuoti West 14

S ir CARPETS VALYMAS 
fiical arba Shampoo 

pataisom, 
sudedam

ir KĖDĖ 
išnaikin.

$2.00 
remode- 
atgal. 11

Y'

bus susirašymas 
su kolonijų vei-

jomis, ir tt.
nepriklauso vien 
ivai Vaduoti Su

valdytos, bet ir-
s valios Lietuvių

LVS. CENTRAS
6820 Superior

Oda

L,VS. MR

viešose vietose
Su-

Amerikos Muzikantų 
racijos pirmininkas James C. 
Petrillo išleido įsakymą tos or
ganizacijos nariams sulaikyti 
davimą savo muzikos gamini
mui plokštelių (rekordų), ku
rie naudojami radio $rogra- 
muose ir kitose
(kaip pav. .karčiamose). 
lyg jo, tos plokštelės dabarti
niu laiku sudaro 95 nuoš. visos 
muzikos girdimos per Suv. Val
stijų ir Kanados radio.

Unijistų muzikantų' esama 
apie 138,000 visoje šalyje, ku
rių apie 8,000 neturi vietų nei 
uždarbių, del to kad užeigose, 
restoranuose ir per radio nau
dojama plokštelių muzika.

Petrillo sako, tos visos įstai
gos ir radio programų davėjai 
lai samdo muzikantus ir lai 
publika girdi gyvą muziką, o 
ne iš “kenų” (dėžučių).

Radio stočių Suv. Valstijose 
ir Kanadoje 

Plokštelės 
bus ir toliau 
davinėjamos.

Klausykit 
pasidarys
ir tėmykit kaip išnyks muzikos 
dėžės iš jūsų lankomų kaimy
niški] užeigų.

Kongreso delegacija lankosi 
Philadelphijos alkoholio varyk
loj apžiūrėti kaip gaminama 
gumas iš grudų. Veidai mato
si Senatoriaus Gillette ir Se
natoriaus Norris. Išradėjas y- 
ra pabėgėlis iš Europos, Wac- 
law Sczukiewicz.

• VARNOS pripažinta inte- 
ligentiškiausiais paukščiais. — 
Tą tvirtina Londono natūralis
tai.

Charles Lindbergh, 
parodoma apleidžia 
teismą Indianapolis, 
U. S. Maršalu Julius 
kur Lindbergh liudijo 
su “sidabrinių marškinių 
do Pelley byla. Pelley pripa
žintas kaltu kurstyme žmonių 
prieš valdžią.

kairėje, 
federal] 

Inęį., su 
Wischer, 
sąryšyje 

va-

vos Tarybos iš 
ižino jos ryžto 
raštui pilnos ne-

kad
Tai

ai drėbteltų 
Berlynui".

teisingas priekaį-
> patriotas. Gi- 
usijos skriaudas, 
tu vai (rusinimą, 
, Lietuviško ra- 
Įcolonizavimą Ru- 
;avo akimis .per 
latęs jos partijų 
ai numatęs bol- 
režimo baiseny- 

jų blogumų Lie
ja supratimu,

nomiją Vokieti- 
ai buvo R. klai- 
•dėmė, ne parši
nga valia. Jeigu 
i? kad autorjte- 
į būrelis; palai- 
losjus savo kra-: i 
i nepriklausomą į 
a kad ji tikrai ; 
omą, ji$\ ir mė- < 
ginęs rašyti to- ;
* Jo tikėjimą į

> demoralizavo 
ialistinių parti-'
> jis atsirado.
& neišvilks alk
ilo meto tokių 
inančiu demo-
riotizmu; o is- 
į kompromisą, 
ivai /autonomy 
>s triji^ kaimy- 
racijos ar kon-
is pridengtoje: 
kalbčsiifie apie 
įlykus, dramž- 
jpaudos sriau- 
us. A. D.

yra apie 500.
namų vartojimui

gaminamos ir par

kokia permaina
radio programuose

VISADA GANA

VYNO ALAUS
ir SALDŽIŲJŲ 

GĖRIMU

pas

Štai 
nebrangiai, sveikai, niežur nevažiuo
jant iš savo namų — savo kieme, 
kas reiškia tikrai patriotišką sma
gumą.

Pasigamink vieną karštą valgį, 
savo elektriškame roasteryje ir lai
kyk šiltą iki kjįi valgiai bus pata- 
vi.
. Jeigu gali .prijungti jį lauke prie 

savo elektros linijos, bus tiek dau
giau smagumo gaminti lauke. Ki
taip gi, paruošk valgį viduje ir iš
nešk į savo kiemą, paruošk stalą, 
kur išnešus visą gaminį su elektriš
ku roasteriu galėsi vaišinti savo 
šeimą arba draugus, kaip šis vaiz
delis parodo.

CAIN PARK

bul- 
bin-

'Galima pagaminti tutintas 
ves ir kumpį arba lašinius su 
žais, karštą keptą vištą, hamburge- 
rius, cjiop suey ir chow mein, mė
sos kepsnius, tušinius ir viską kitą 
ką sumani šeimininkė pajiegia ir 
kąs tinka šventadienio valgiui kie- 
meo piknike.

Elektriškas roaster taipgi labai 
parankus padargas rengiant clam 
bake. Clams, saldžios bulvės, pusė 
vištos ir tinkamai pagaminta suda
ro. labai skanų valgį atvirame ore.

Jūsų šeimai patiys ši naujenybė 
valgyti atvirame ore gamintus elek
triškame roasteryje valgius, arba 
tą galima daryti kuomet sekantį 
kartą išpuls jūsų eilė vaišinti- sa
vo draugus ar klubą.

B. J. Radio Service
Expert Radio Taisymas — visas 

darbas Garantuotas.
P. A. Prietaisai Visiems Tikslams.
šSound Car. Darom rekordus.

RADIOS ir TUBES
1363 E. 45TH ST. HE. 3028.

BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA

7708 St. Clair Ave.
• VisoKs Alus — Vynai 

Degtinė Likeriai 
Užkandžiai

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

SUPERIOR-
RUSSELL INN

Jiojam, vėl
^/ENPOTR 
aloma, kandys išnaikin. 87.50

IONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS

1720—12551 Euclid Ave.
r 0208 RA. 8815

AKYS
Ar gali lengvai skaityt šiuos žodžins?

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

TELEFONUOKIT GL. 6239 
Vakarui ar dienos sustarimui.
Egzaminavimas ir 
ir Akiniai .... C? auk.

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

AETNA LUMBER

Superior ir Lee Roads

4225 E. 131 St. LO. 7077

5501 Fleet Ave. Di. 7444

Telefonuckit mums 
ir tuoj bus pristatyta. _J

Eikite ir Skelbkite Žmo
nėms Dievo Karalystę!

Matt. 10:7.e.

ERMANENTS
$2.50 ir daugiau 

kai Creme Treatment 
su kiekviena Wave 

Specializuojame naujame 
ėatherette” Plaukų Kirpime

Beauty Shoppe

“She Love} Me Not”
Linksma komedija, “She' Loves 

Me Not”, statoma Cain Park Theat
re Rugp. 19 iki 22. Dalykas pra
sideda su žudyste naktiniame klu
be, kur klubo šokikė reikalinga liu
dininke, bet ji pasislepia universi
teto profesorių tarpe ir iš to išeina 
labai linksma ir įdomi situacija.

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

pravažiuojanti LietuviaL

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės

JOHN G. PQLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

•>q

HIPPODROME
rTČLiFvĮr.—_

Ko Dievas labai reikalauja iš 
šio nelabo pasaulio tai tiesos 
ir meilės. Dvasios tarnautojo 
darbas ir tikėjimas yra širdy
se ir gyvastis Dievo žmonių ir 
dvasiu be saumylystės, kurie 
patys save pasiaukoja Dievb 
darbui. Reiškia, daugumas Bi
blijos studentų yra pasiaukoję 
skelbti Dievo karalystę ir pa
baigą svieto supratime ir mei
lėje ir tiesoje, del Dievo vardo, 
ir platina visokiais budais ir 
atsiduoda tiesos vadovystei ir 
dirba Dievo darbą, platina tie
są apie Jo karalystės įsteigi
mą ant žemės tarpe žmonijos. 
Daugelis Biblijos studentų pa
dėta į kalėjimą už skelbimą 
Dievo karalystės ir tiesos. Rei
škia, kurs tokį darbą atlieka, 
yra smerkiami jjž tiesą. Vieš
pats tokius užvadina velnio tė
vais. šv. Jono Ev. 8:44.e. Bet 
Dievas tikinčius savo žmones 
apsaugoja. Musų brangus Vieš
pats būdamas ant žemės ir 
skelbęs Dievo karalystės- dar
bą Jis pats buvo pasmerktas 
mirčiai už tiesos platinimą, šv. 
Povilas taipgi buvo linčiuotas 
už tiesą. Šv. Jono galva nu
kirsta už tiesą. Šv. Joną aps. 
visam amžiui padėjo į kalėji
mą už tiesos skelbimą. O kas 
tą darbą atlikt)? Tikybos ir po
litikos. Jus studijuokit apie 
tiesą, šiądien pasaulis tieses 
neturi ir nenori pripažinti gy
vojo Dievo žodžio, kas tiesą sa
vyje turi nenori pažeisti nei 
vieno savo artimo. Jėzus mir
damas ant kryžiaus prašė sa
vo Tėvo kad atleistų kaltes tų 
kurie pakabino Jb ant prakei
kimo kryžiaus. Reiškia Jėzus 
turėjo tiesą savyje ir Dieviš
ka meile. — Tiesos Laipsnis, 
W. S. K., 1150 E. 76 St., Cle
veland, Ohio. (Skelbimas)

‘Yonkee Doodle Dandy’
ši filmą, vaizduojanti didžiausį 

Amerikos teatrų perstatytoją Geor
ge M. Cohan, pradedama rodyti 
Hippodrome Theatre šeštadienį, 15 
d. Rugpjūčio. Filmą labai turtin
ga ir puošni ir atvaizduoja netoli
mą Amerikos teatrų gyvenimo pra
eitį. U''

George M. Cohan rolę vaidina žy
mus artistas James Cagney, kuris 
dikčiai panašus į Cohan ir labai 
artimai atlieka jį.

George M. Cohan vaizduojamas 
kaip iš pat kūdikystės pradeda da
lyvauti vaidinimuose mažuose mie
steliuose ir kaimuose, klojimuose, 
ir vėliau pragarsi vardu “The Four 
Cohans”.

Prie Cagney f moterišką rolę vai
dina Joan Leslie, kuri taip pat 
eina į sceną, bet vėliau tampa 
garsaus teatrininko žmona.

Plumbing ir Heating
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
Mėnesinio Išsiniokėjimo Plano 

Nereikia nieko įmokėti. 
Nauji ir naudoti padargai.

Empire Plumbing & 
Heating Co.

diena ir naktį patarnavimas.
1964 E. 55th Street

HE. 5000; MU. 3629; YE. 5544 
Atdara vakarais iki 8 vai.

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

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

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

DIDELE LIETUVIŠKA
in-
šio

7028 Superior Ave.
HEnderson 9824

a vakarais išskyrus trečiad.
padienius.' (343)

HE. G843
MI. 1185

FARMERS POULTRY MARKET
Paukštiena visokiems reikalams:

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

ir 43 Street ENdicott 5025

CALIFORNIA WINE SALES CO 
Packers and Distributors 

WHOLESALE and RETAIL

Lietuvai Vaduoti 
priklausyti lengva, 
tinęs duoklės tik 

šiame puslapyje 
kuponas. Išpildyta 
savo mokestiini

Bet jei jūsų kišais 
skirkit daugiau. Ki? 
tėte iš anksčiau 
kotojy 
savo tėvynės 
jai yra aukavę 
$100, $50, $25, 
ir $5. šiais 
paaukoti 
darbui $10 
Ji pajiegfti 
dus Lietuvis. l

L. V. Sąjungoje pllparduodam visokios rūšies California ir Ohio Vynus že- 
syti visų kolonijų iDmomis kainomis, 
vieniai Lietuviui, Ijkvprtomi^.
skyrių, nėra, prisuk4911 PAYNE AVE 
pavo metinę duoklę

Už tai gaus iš tau] 
dymą . ir mokesčiu kii 
LVS. ženklelių. Lieto*. 
vos spalvos: Geltoni 
dona.

Parduodama galionais, pusgalioniais ir
Senai įsigyvenus įstaiga. (33)

Ernest Fracassi, Sav.

iimiiiiiEiiiiinEiimii'iiiiiiiiiiiiiiiiiimiRiiiii ’iiiiiiiHiiiiimiiiiimiijiHiiimiiiij

VIDURVASARIO IŠPARDAVIMAS

Prašo Atiduoti
Liekanai

YOIIBUI
CALI. THE

HEMDUSON

Išvežimui jMĮ 
knygųi tnagirint;, r® 
lų, rakandą ir f®

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

’ Visokį Naujausi Namams Rakandai. :

c FLEMING FURNITURE Co-| 
7411 St. Clair Avenue 

iii!i;ni!!]iniiiinEiiiiiiii!iiiHiHii;i:ii!iinii!i;iiLim:liimiiiimi

809 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip 
:itės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą ivai 
iuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

C. Pakeltis Pharmacy 
1001 East 79th Street 

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

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

Svarbus Paveikslai
Šią savaitę pradedama rodyti įdo

mi filmą, 
of Russia
ro vaizdai ir 
duojama 
suimti ir 
je kedėje. 
to išdavil
iš Kanados nelaisvės Vokietį laku-

Our Debt to the People 
Taipgi įvairus kiti ka- 

žinios. Toliau, vaiz- 
naziai sabotažnikai kurie
nuteisti mirti elektriško- 
Pa rodoma ir tas Detroi

tas, kuris slėpė pabėgusį

JIE YRA MAŽIUKAI

Bei jie Atlieka Dideli Dariją!
Elektriški Fiuzai yra maži, bet jie turi labai svarbų 
darbą atlikti jūsų namuose. Jie yra tai “saugumo 
valves” jūsų elektros vielų suvedime. Jeigu fiuzas 
išdega yra tai persergėjimas kad kas nors negerai.

INDEPENDENT
FOOD STORE

7211 Wade Park Ave.

Sunbrite Cleanse
3 Cans Į4c

Charmin Toilet Tissue 
27c4 rolls

Golden Salad 
Dressing . qt.

Van Camp’s 3 lb 
Perk and Beans

29c

can

INDEPENDENT
FOOD STORES

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

Gauta filmos parodančios 
kur šiomis dienomis vyksta

' prieš Britus.
Taipgi Įdomus vaizdai iš 

kos kareivių gyvenimo 
Australijoje ir Dutch Guma.

Vienas trumpas paveikslas paro
do Austrliečius lakamus naudojan
čius Amerikos lėktuvus tame toli
mame pasvietyje.

Indiją^ 
riaušės

Ameri- 
Londone,

Piano Bargenai
Turim gerų Upright Pilnos, įgy- 

kit savo vaikams pradėti mokytis 
muzikos korjeroje. Kainos nuo $27 
iki $65, visi garantuoti. Ateikite 
pasirinkti. Taipgi turim puikiausių 
Spinets, Consoles ir Grands . Apsi
lanką kit pamatyt, ar pirksit ar ne. 
Lengvi išsimokėj’mai. Atdara va
karais. (43)
Maresh & Son Piano Co.

3299 E. 55lh arti Broadway

MUZIKOS NAMAI
Jeigu jieškot pirkti 

LCCORDIONS. GUITARS arba 
DRUMS 

Kreipkitės -į

Hoedl’s Music House

BALDŲ TAISYMAS 
(Furniture Upholstering) 

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

Namų telefonas HEnd. 9784 
Dirbtuvės telef. EX. 8344

Superior Upholsterer
6903 Superior Ave.

ELSER-TILTON
CLINIC

i
Mechanotherapy — Chiropractic 

Elektriškas gydymas. Colon Irriga- 
iration. Nuo krauio snaudimo

Visoki muzikalički instrumentai 
parduodami išmokespu. 
7112 St. Clair Ave.

HEnd. 0139. '? (42)

Arthritis - Reumatizmo - Lumbago
7034 Superior Ave.

Telef. ENdicott 0760 (38)

Pirm Įdedant naują fiuzą, užsukit visas lempas, iš- 
jungkit vielas ir padargus kurie tik nustojo degę ar 
veikę kai fiuzas išdegė.
ra kur nutrukusios ar nuogos; peržiūrėk lempų ir 
padargų sujungimus.
pataisyti, arba naujus Įdėti, tik tada vėl paleiskit 
elektrą Į vielas. _

Peržiūrėk vielas ar jos nė-

Kas butų netvarkoj reikia

KAIP ĮDĖTI NAUJAS FIUZAS

1. Atidaryk didžiąją switch išjungimui 
visos elektros savo name.

2. Suimk kraštus “išdegusio” 
nykščiu ir pirmuoju pirštu, ir 
laukan.

3. Įsuk naują fiuzą tvirtai į 
(socket).

fiuzo su 
išsuk ji

jo vietą

1. Vėl uždaryk didžiąją switch.

Išvengimui nepatogumų turėkit namuose keletą rei
kalingo didumo fiuzų daugiau. Jei nežinot kokio di
dumo reikia, paklauskit elektriškų dalykų pardavėjo.
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
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NOMINACIJŲ PA
SEKMĖS

Č -- ••Rugp. 11 nominacijų pasek
mės tokios:

Gubernatorium iš Demokra
tų 5 kandidatų laimėjo nomi
nacijas McSweeney, 41,691 bal- 
said.

Republikonų kandidatu liko 
dabartinis Gubernatorius John 
Bricker.

20- me Congressional Distrik- 
te Martin L. Sweeney, dabarti
nis Kongreso atstovas, išstum
tas, laimėjo Feighan gaudamas
19.784 balsus; Sweeney gavo
11.784 balsus.

21- me Distrikte — Metzen- 
baum laimėjo gaudamas 18, 367 
balsus iš Demokratų. .

Republikonų atstovas, dabar
tinė, Mrs. Bolton, gavo 6,325 
balsus.

Jonas T. DeRighter, Lietu
vis Ohio Valstijos atstovas, 
vėl liko nominuotas, iš 18-kos 
kandidatų jis yra 16-toj 
toj, gavo 13,159 balsus.

Galutiniai rinkimai bus 
kričio 3 d.

vie-

BONDSAI ATMESTA
Miesto valdybos siūlyti nu

balsuoti Miesto Ligoninės ir 
naujiems tiltams bondsai bal
savimuose antradienį negavo 
reikalingo skaičiaus balsų. Di
duma balsavo prieš bonds.

KUR IŠPILDYTI BLANKAS
Vyrai kurie registravosi nuo 

45 iki 64 metų amžiaus dabar 
gauna iš valdžios blankas, ku
rios labai keblios išpildyti. Ku
riems reikia pagalbos tas blan
kas išpildyti kreipkitės į Dir
vos administraciją. Būtinai 
reikia atsinešti savo Social Se
curity kortelę su ta blanka.

MOKYKIT VAIKUS
VAŽINĖT SAUGIAI

PHONE: ENdicott 4486

UŽPRAŠOME!
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

1-mo skyriaus komisija užpra
šo geros valios Lietuvius atsi
lankyti skyriaus rengiamoje 
smagioje pramogoje, “Lawn 
Party”, pp. Brazauskų reziden
cijoje ir prie ežero. Tas Įvyks 
šį sekmadieni, Rugp. 16, nuo 
2:30 vai. po pietų, antrašas: 
17909 Maplecliffe road, prie 
Lake Shore Blvd. Bus užkan
džiai ir kortavimas, maudyma
sis 
už 
pat. arba kreipkitės Į Dirvos 
administraciją.

Kurie 
kit, jie 
įžangos

IŠ ŠV. JURGIO PA
RAPIJOS

ir pasižmonėjimas, viskas 
35c. Tikietus gausit ten

turit vaikus, atsivež- 
galės žaisti prie ežero, 
mokėti nereikės.

Centro Valdybos 
Suvažiavimas

Penktadienį Į Clevelandą at
vyksta Lietuvai Vaduoti Są
jungos centro valdybos nariai, 
J. J. Bachunas ir LNRF. pir
mininkas Adv. A. Olis, aptari
mui LVS. platesnio veikimo. 
Jie turės posėdį su Clevelande 
gyvenančiais LVS. centro val
dybos nariais, pirmininku Dr. 
S. T. Tamošaičiu ir sekr. K. S. 
Kurpium.

LVS

• ŠIOS savaitės pradžioj bu
vo sustreikavę apie 5,000 Gra
phite Bronze dirbtuvės- darbi
ninkų, kurie gamina svarbias 
orlaiviams dalis. Po vienos 
dienos streiko darbininkai gry- 
žo dirbtų Streikas 
paleidimo iš darbo 19 
ku.

kito del 
darbinin-

UŽMUŠTA 74
Trafiko nelaimėse 

metų pradžios Clevelande 
mušta jau 74 asmenys — 
giai tiek kiek buvo užmušta 
pernai šiuo pat laiku.

nuo šių 
už- 
ly-

Youth’s Forum
U. S. RECOGNIZES LITHUANIA THE PERISCOPE
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if it is the policy of the 
partment to organize such 
combat groups, the Lithuaai 
America would gladly jump, 
opportunity!

PIKNIKE BUS SUVAIDINTA 
18-TO ŠIMTMEČIO LIE
TUVIŠKOS VESTUVĖS

Rugp.-Aug. 23 d. rengiama 
antras šios vasaros Šv. Jurgio 
parapijos piknikas, Basta’s so
de, 6323 Turney road, toj pa
čioj vietoj ką buvo pernai.

šiame piknike bus kas tokio 
naujo, nepaprasto, būtent na- 
turalis perstatymas 18-to šimt
mečio Aukštaičių Vestuvių.

Jaunųjų roles užims Ignas 
Visockas ir Marijona šarkiu- 
tė; Piršlio vietą — didelis žmo
gus, komitetas Malonis, kuris, 
karas ar ne karas, žada pri- 
piršt visiems singeliams po 
merginą. Taipbi bus visa ki
ta goveda reikalinga vestuvė
se. šokiai, kuriems gros vete
ranas Jonas Mušinskas, bus 
tipiški Lietuviški.

Kita pikniko dalis eis papra
sta tvarka: šokiams gros la
bai geras orkestras, bus užkan
džių. gėrimų, ir tt. > ,

Gerbiami Lietuviai iš Cleve- 
lando. Collinwoodo, West Side, 
Corletto, Bedfordo, Akrono ir 
kitu vietų, laukiami atvažiuo
jant.

AMERICAN LITHUANIAN AC
TIVITIES, STEP BY STEP

Twenty years ago the happy news 
recorded in the headlines above ran 
like a prairie fire among the mil
lion Lithuanians in the United 
States. It reached the three mil
lion Lithuanians in Europe, glad
dening all hearts. This recognition 
was the logical fruit of the prin
ciples enunciated by President Wil
son, on July 4, 1918, so aptly stated 
in his Mt. Vernon address: “Cen
turies of subjugation have not des
troyed the racial aspirations of the 
many distinct peoples of Eastern 
Europe. They have survived, and 
now demand recognition of 
just claims to autonomy and self- 
government. .1 ask you, fellow cit
izens, to make this, our Independ
ence Day, 
consecrated 
dependence 
world.” 1

However, 
istance of 
European peoples was an unknown 
chapter to many in 
States.

the first that shall 
to a declaration of 

for all the people of

petitions were 
and presented 
on Memorial

“Independence for
Nation” (written 
and Mr. Norus).

valuable historicad 
in 10,000 copies.

Lithuanian oscieties

the 
by 
In 

map

AN INTERESTING sidelight on 
Lithuanian participation in the pres
ent war is given in a recent letter 
by S. Bulota, of Silver Creek, Pa. 
He writes: “During the First World 
War 46 Silver Creek jNew Philadel
phia Lithuanians joined Uncle Sam’s 
forces: 38 were born in Lithuania, 
8 were born here. Up till May 1st 
this year 43 Lithuanians went into 
the United States army from the 
same locality— they were all born 
here”.

Atostogų laikas yra tai' jau
niems dviračiais važinėjimo lai- 

-~tats. (r~tėTrnrriii del tra , 
tiko payoju su kokiu vaikai su
siduria.

Geriausias būdas apsaugoti- 
vąįkus yra mokyti juos saugu
mo taisyklių ir reikalauti kad 
jie jų prisilaikytų. Jaunikliai 
kurie dar nėra patyrę važinė
jime, privalo važiuoti tik ant 
šaligatvių arba dviračiams5*pa
skirtų takų, iki išmoks pilnai 
važinėti. šaligątviais »važiuok 
jant turi atminti kad reikia 
pirmenybę duoti' pekstiems.

Vyresniems vaikams kurie 
važinėja gatvėse, nelaimių at
sitikimai bus retesni jei laiky
sis ant šalinių kelių ir gyve
namose gatvėse. Tirštas tra- 

‘fikas ir sustatyti gatvėse au
tomobiliai a^ie '.kuriuos reikia 
sukinėtis, dikciai prisideda prie 
pavojų. Neleiskit vaikams so
dinti kitą vaiką ant savo dvi
račio rankenų vežioti, ir ne
duokit važinėti vakarais, jeigu 
bent dviratis turi geras švie
sas. Reikalaukit kad vaikas 
važiuotų saugiai, pavienėj ei
lėj, ir nebandytų išdirbinėti jo
kių šposų ant ratų, tuomi pri- 
sidėsit prie saugumo kjampani- 
jos kokia yra vedama. Naudo- 
kit vaikams pabaudas jeigu 
prisilaiko jūsų įsakymų.

ne-

SURINKTA ŠIMTAI TONŲ
Clevelando srityje pradėjus 

rinkti blekines dėžutes (cans) 
’ ‘ ’ 1 i jaukaro reikalams, surinkta 
keli šimtai tonų.

Tas blekines rinks tam 
rais laikais miesto trokai. 
tuštinę blekines, išpjaukit 
abu galu, tada užmynę suplo- 
kit, bet nulupkit popietį, ir dė
kit Į kašę ar popierinį baksą, 
laikykit sausai kad nesurudy- 
tų, iki pravažiuos trokas 
rinkti. T'ą darykit ištisai, 
numeskit blešinių.

tik-
Iš-
jų

su-
ne-

VAŽINĖJO CHICAGOJE
Poni Laura Danevičiene, 

Lorain, Ohio, po mirties savo 
vyro, buvo išvažiavus paviešė
ti Chicagon.

iš

DUOKIT SKALBTI
“SAVE-A-DAY” SKALBYKLAS 

PATARNAVIMAS
New Method Laundry suteikia pri
einama skalbimo patarnavimą

DIDELIS 25 SV. BUNDUL.S»
. TIK $1.99

Paimam iš namų ir Igrąžina.n.
15% pigiau jei patys atvežat.

New Method Laundry
6710 LEXINGTON AVE.

HEnderson 7761.

“Keturių Laisvių” Fes- 
tivalis Gordon Parke
Per šešis sekmadienius, nuo 

,8- -vai. vakare, Gordon Parke, 
ten kur yra įrengtas “shell”, 
bus specialė serija festivalių 
pavadintų “Keturių Laisvių” 
festivaliais, kuriuos rengia vi
sų Kultūrinių Darželių Sąjun
ga ir Civilinės Apsaugos vado
vybė.

Rugp. 16 festivalis bus _glo- 
boje Jugoslavų Kultūrinio 
želio Sąjungos;

Rugpr. 23 — Italų;
.Rugp.1 30 — SloVakų;

6 — žydų;
13 — Skandinavų,
11 — visų grupių iš-

Rugs.
Rugs.
Spalių 

vien.

Dar-

KARO TARNYBON
Chesnes (česnavičius)

IŠVYKO
Stasys

SLA. 14 kp. narys jaunuolis, 
įstojo liuosnoriu Į U. S. Marine 
Corps. Jis išvažiavo, šiomis 
dienomis atsisveikino savo tė
vus, broli, gimines ir draugus.

Linkėtina kad sveikas ir lin
ksmas gryžtų prie musų, taip 
kaip ir apleidžia. Motina.

LANKĖSI NOREM
Keletą dienų Clevelande vie

šėjo S. V. ministeris Lietuvai, 
penas Norem. Jis čia lankė 
Lietuvos Prezidentą savo pa
rašytos knygos apie Lietuvą 
reikale ir atlankė savo gimines.

Pas Karpius viešėjo J. Kri- 
paitis, iš Ann Arbor, Mich. 
Aplankė ir pirmą kartą gavo 
pamatyti Lietuvių Darželį.

. J. Kripaitis darbavosi Lie
tuvos Misijoje ir vėliau Lietu
vos atstovybėje Washingtone, 
po pereito karo, kuomet Lietu
va įtgavo Nepriklausomybę.

Iš Chicagos lankėsi p. V. 
Balsienė, apsilankė Dirvos re
dakcijoj, užsimokėjo savo pre
numeratą. Ji čia viešėjo pas 
savo dukterį ir draugus. Taip
gi aplankė gimines ir draugus 
A krone.

THE ANNUAL convention® 
Kunigų Vienybė (an ornrJĮ 
of Lithuanian R.C. prieatalB 
held in Wilkes-Barre, Pį,B 
among the many points fa® 
was the financial support !?■ 
Lithuanian Legation at the V* 
Its incumbent, Mr. Girdvafa® 
one of the few diplomate * 
Republic of Lithuania still a,® 
function in war torn EuropeE 
other is Mr. Balutis, London,® 
land, and Mr. Turauskas, iri 
land). The delegates promise® 
amount of $4,000 toward tiiil 
ject and it wds reported they® 
the support of many BishopB 
special 
churches.
Rev. Balkunas, 
an annual will 
tain historical, 
erary material
erican Lithuanians.

DARBA1
IR darbinM žPil0S

A NEAT and lively publication 
is the “Outline History of Lithua
nian Literature” issued by the Lith
uanian Language and Literature 
Section of The Lithuanian Cultural 
Institute, Chicago, 
editorship of Brof. 
the Pennsylvania 
was written by a 
author, Antanas
fessor of modern languages at Ma- 
rianapolis College, Thompson, Conn. 
The 24 pages illustrated booklet 
gives a concise bird’s eye view of 
Lithuanian writers and literature.

nent Americans. The 
bound in 138 volumes 
to the White House 
Day, May 30, 1921, with an appro
priate speech by Dr. E. G. Klimas, 
of Philadelphia, Pa.

The Executive Committee pub
lished a million postcard maps of 
the Republic of Lithuania and 5,000 
copies of 
Lithuanian 
Rev. Žilius 
addition, a 
was issued

American
and clubs from all over the country 

their I were writing their Congressmen 
Senators, the White House and 
State Department, urging the re
cognition of Lithuania. Thus, with 
help of Congressman Robert J. 
Caldwell, a delegation of 20 prom
inent American Lithuanians were 
afforded the opportunity to state 
the case for Lithuania before the 
Senate’s Foreign Relations Commit
tee (August 29, 1919). Senator 
King introduced a resolution (Mar. 
22, 1920) demanding the recognition 
of Lithuania (Congressional Record 
338). Through the kind efforts of 
Congressman W. Chandler, a 
delegation organized by Mr. 
Ambroze of Newark, N. J., 
State Secretary Colby and

the Republic of JLith- 
A special 
Lithuanian 

Washington, 
and presen- 

the State 
recognition

be 
in- 
the

ex-the history and the 
many of* those Eastern

the United 
This was particularly true 

of the Baltic people, 
Latvians and

JOHANNA GEČIENĖ
Johanna Gečienė (Smalins- 

kaitė), 64 m. amžiaus, mirė 
Rugp. 8, palaidota 11 d., Kal
varijos kapinėse. Pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje.

Iš Lietuvos paėjo Kaltinėnų 
par., Žemaitijos. Amerikoj iš
gyveno 42 metus.

Paliko vyrą, 8 sūnūs, dvi 
dukteris,, 5 anukus.

Šiuomi reiškiu padėką Kun. 
Bartis už jo aprūpinimą velio
nės . paskutiniu patarnavimu, 
Kun. Vilkutaičiui už mišias; 
p. Dellai Jakubs už rūpestingą 
patarnavimą laidojime, taipgi 
giminėms, draugams ir velio
nės draugijos narėms už jų vi
są prisidėjimą: už mišias, už 
gėles ir dalyvavimą šermenyse 
be; laidotuvėse.

Jonas Gečas ir šeima.

DIRBA IR /GERIA
Policijos teismo 

E. Dempsey savo 
skelbia kad šiomis < 
nuošimtis trafiko 
įveltų vyrų yra 1 
dirba karo darbuose, daug už
dirba, geria ir kvailavoja. Jie 
mano kad jiems nei bausmių 
niekas uždėti negali, ir kad su
daužius vieną automobilį gaus 
pirkti kitą, arba ratams gurnus 
kada suplėšys vienas.

Bet jiems tų palengvinimų 
nuspręsta neduoti. Kuris bus 
sugautas ir areštuotas už tra
fiko nusižengimiis, tam bus 
atimta progos prie automobilių 
ir gumų pirkimo. Jie 
jokios teisės įstatymus 
ti ir paniekinti.

teisėjas F. 
patyrimais 

dienomis 95 
nelaimėse 

|ai tie kurie

neturi 
laužy-

pradė-»VALDŽIOS agentai 
jo sekioti blogą apsireiškimą, 
viliojimą iš Clevelando, kaip ir 
iš kitų miestų, merginų į karo 
reikmenų darbų sritis, kur vy
rai gerai uždirba, ir į karei-* 
vių stovyklų apielinkes, užsi
imti paleištuvavimu. Merginos 
savo tokį uždarbį turi dalintis 
su tais kurie joms tas vietas 
parūpina... .

• RUDENOP, sako, Cleve
lande pritruks darbininkų ka
ro reikmenų dirbtuvėms. Bė
gyje sekančio pusmečio toms 
dirbtuvėms, kurios atsidarys ir 
kurios praplečia darbus reikės 
oendrai apie 35,000 darbinin
kų.

• CLEVELANDO sričiai pa
skirta 21,182 dujakaukių apsi
saugojimui nuo nuodingų du
ju.DIDELIS PIKNIKAS

' I , ' *• 1

Rengia Lietuvių' Moterų Atjautbs Klubas

SEKM. RUGP.-AUGUST 16
MAČIUTOS PIKNIKŲ DARŽE

2510 Glenridge Road — prie Green Road
pikniką Liet. Moterų Atjautos Klubas rengia Amerikos 

Lietuviai prašomi skaitlin- 
Gera muzika šokiams. Dovanos atsilankiu- 

Pradžia 10 vai. ryto. Auka 25c. Komisija.

šį . 
•Raudonojo Kryžiaus naudai, 
gai dalyvauti, 
siems.

the Lithua-
Estonians. 

among the 
DepartmentState

the old Tsaristic 
in 1921 did the 

of State, Norman

special 
W. V. 
visited 
urged

Ill., under the 
Alfred Senn, of 
University. It 

noted Lithuanian 
Vaičiulaitis, pro-

collections ■ in LitfaK 
Under the editor^B 

of Brooklyn, 
be published ttK 
statistical ato| 
pertaining to

3, 1920). 
American 

held in 
15, 1920) 

to

the Tautos 
and Tauti- 

1917). Af- 
Lithuanian 

York City,

nians,
There was a tendency 
officials of our 
not to partition 
Russia, and only 
Acting Secretary
H. Davis, make this important state
ment: “There is no intention on 
the part of this Government offi
cially to restore the former bound
aries of the Russian Empire, nor 
to impose on any of the non-Rus- 
sian territories the will of the Great 
Russians”.

The American Lithuanians worked 
hard and persistently to have the 
United States recognize the Repub
lic of Lithuania. A complete his
tory of their $ efforts has, as yet, 
not been written. However, we may 
mention a few of the high spots.

The American Lithuanians or
ganized two Councils to work for 
Lithuania’s freedom: 
Taryba (Chicago, 1915) 
ne Taryba (;New York, 
ter an—All-American
Congress, held in New
Madison Square Garden, March 13- 
14, 1918, both Councils organized an 
Executive Committee which estab
lished its headquarters in Wash
ington, D. C. The active members 
of this Committee were: Mr. No
rus, Rev. žilius, Dr. J. šliupas, 
Dr. J. J. Bielskis.

This Committee organized a dele
gation of 16 prominent American 
Lithuanians who visited President 
Wilson (May 3, 1918) ad acquain
ted him with the desires of all Am
erican Lithuanians that the Govern
ment of the United States recog
nize the principle of Lithuania’s 
independence. They received a fa
vorable promise.

In addition to visiting the Pres
ident, Dr. Šliupas had a conference 
with the Chairman of the Senate’s 
Foreign Relations Committee, Sen
ator Lodge, after which the Sen
ator placed in the Congressional 
Record (Aug. 23, 1918) a memo
randum enumerating the reasons 
why the principle of Lithuania’s in
dependence should be supported.

The Republic of Lithuania began 
to function after the Armistice. 
Therefore, emphasis shifted to the 
recognition of the established Lith
uanian Republic. Thus, on Feb
ruary 12, 1919, the Executice Com
mittee of the Lithuanian National 
Council forwarded to the State De
partment a full and reasoned plea 
to do so. The Council appealed to 
American Lithuanians to sign their 
names and get the names of all 
well wishers to a special petition 
which asked the Government of the 
United States to recognize Lithua
nia. A million signatures were col
lected, many of them from promi-

to recognize 
uania (Sept. 
Congress of 
leaders was 
D. C. (Sept,
ted a memorandum 
Department, requesting 
for Lithuania.

In the following year 
tion of Pennsylvania 
visited Senator Penrose 
ington and urged him to use his in
fluence to secure Lithuania’s re
cognition (July 19, 1921). The 
Lithuanians of Mass, secured the 
kind offices of Congressman Galli- 
van (May, 1922) to print a memo
randum of Lithuania’s 
the Congressional Record

And, finally, after a 
report was received from 
ican Commissioner at Riga, Latvia 
(April 6, 1922), the Government of 
the United States recognizer Lith
uania, Latvia, and Estonia, saying: 
“In extending them recognition the 
Government of the United States 
takes cognizance of the actual ex
istence of these Governments dur
ing a considerable period of time 
and of the successful maintenance 
within their borders of political and 
economic stability”.

The, Lithuanians in Europe have 
ddne Aveli. The' American Lithua
nians have done th£ir part, also 
well. The Republic of Lithuania 
was recognized by the Government 
of the United States — a proud 
and happy memory to the million 
of Lithuanians who have adopted 
this country as their second home.

These Lithuanians are proud of 
the fact that the Government of 
the United States, through its 
leader, President Roosevelt, showed 
its determination to uphold the 
principles of Lithuania’s indepen
dence, in spite of urgings from cer
tain quarters to “forget it". .

a delega- 
Lithuanians

in Wash-

claims in 
(May 12). 
favorable 

the Amer-

THE FREE LITHUANIA move
ment going under the Lithuanian 
title of Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
held its first annual convention at 
Pittsburgh, Pa., June 28, and elec
ted Dr. S. T. Tamošaitis, presi
dent, and K. S. Karpius, editor of 
Dirva, secretary, 
land. Donations
coming from all over the country, 
and branches of LVS. are being or
ganized in the larger Lithuanian 
colonies. The Free Lithuania mo
vement is a staunch supporter of 
President Roosevelt’s policy as ex
pressed in the Atlantic Charter.

both of Cleve- 
to the cause are

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA

SERVE - SELF KRAUTUVE
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

REPORTS that the War Depart
ment allowed the formation of a 
Norwegian batallion at Camp Rip
ley, Minn., created a lively interest 
in the Lithuanian newspapers. There 
is a deep longing among the Lith
uanians now unhappily scattered 
all over the world as exiles from 
their native shores, to organize a 
Lithuanian Legion to fight on the 
side of the United Nations. Nation- 

?al batallions composed of men 
speaking the different national Eur
opean languages should be a great 
help in the coming invasion of Eur
ope by the democratic forces. And

THE LAST convention of] 
Lithuanian R.-C. Alliance of fa 
ca at Hartford, Conn., appoifa 
special committee to devise 'n 
to attract the participation d 
younger generation in the aE 
of the Alliance, 
hails 
now
more than 180 lodges. The 
office is 
where 
Garsas,

The organini 
its beginning in 18881 

has over 12,000 membai

StnitaM p F 
ibį įiii metų pusW .

. industrijose pražudvta i
176,344 darbo valandos.

į Sausio mėnesi įu kil° 1
t Birželio mėnesi bu'o * -
r sustreikavimai .
Į • Birželio mėnesi streikai Į palietė 84,775 darbininkus.

in Wilkes-Barre, Pe 
it publishes a weekly, 
having one page in En;

first crop of Turkish 
to be produced in 0:

THE 
tobacco 
has been harvested and marti 
by a Greek grower.

AN institute has been organ 
by the Brazilian government to 
courage and improve the prodna 

and use of pine wood.

smons ohm’s hems

Sherman’s birthplace, Lancaster.

WILLIAM T. SHERMAN 
(1820-1871)

“I present you,” General Sher
man wrote to President Lincoln, 
“with a city as a Christmas gift.”

In middle November, 1864, 
Sherman and his army disap
peared. Communication lines were 
cut. All connection with the rear 
was severed. Sherman started for 
the sea.

During the next month Georgia 
was turned into a desolation. War 
must be made terrible, Sherman 
believed. To make it terrible, 
homes were burned, towns de
stroyed.

“Sherman’s Sentinels,” gaunt 
brick chimneys, still mark the 
march from Atlanta to the Sea.

But Sherman was right. The 
march through Georgia brought 
an earlier end to the Civil War.

On December 22, 1864, Sher
man’s Army entered SavaAnah 
and in a letter he offered the city 
to Lincoln.

As a boy, Sherman wanted to 
be a soldier. He graduated with 
honors from West Point, took part 
in the Mexican War and resigned.

He practiced law at Leaven
worth, Kansas, and failed at that.

U
Stekai nuolat plito- Ajr.e

■ ’ ,J1* °* A daly 
vali

apsi 
froi

Vokiečiai iš Prancūzijos 
išvežė 4,000 Žydų Į savo ša
lies dirbtuves, 

t

Federalės valdžios Įstai
gose tarnautoju efe^ pa
siekė rekordinio skaičiaus 
- dirba jau virš 2,200,000.

Tarp tu v®j tarnautoju 
virš 300,000 yra moterų.

Siūlo po 5c. Karo Dai’- 
bo Taryba nusprendė re- 
komenduoti pakelti po 5c 
valandai mokesties visiems 
General Motors dirbtuvių 
darbininkams, Buvo reika
laujama po JI i dieną dau
žau.

He was a failure in business, in I 
finance. He was far from a sue* ■ 
cess as president of the Louisiana I 
State Military Academy.

The South seceded. This Ohio ■ 
boy was offered a commission in I 
the Confederate Army. He re- ■ 
fused and hurried to Washington ■ 
and was commissioned a colonel I 
He became one of Ohio’s immor- I 
tais in the war between the States 
—Stanton, Grant, Sheridan, Cus- I 
ter, and a score of others. >

Sherman fought at Shiloh, at 1 
Vicksburg, Mission Ridge and I 
Lookout Mountain. He marched I 
from Atlanta to the Sea. ,

It was in 1880, in Columbus, I 
that he made the remark that I 
will always be quoted, “War... I 
is all hell.” !

Sherman died in 1891, an illus- I 
trious Ohioan who brought honor I 
to his state, his nation, and him- I 
self.

The home in which Sherman I 
was born, built in 1811, but now i 
somewhat altered, still stands at I 
137 East Main Street, Lancaster. I 
It is a two-story frame house and I 
is privately owned.

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

GALUTINIS VASAROSy

Išpardavimas
Vyriškos šiaudinės
SKRYBĖLĖS

Pasirinkimui bent kokia C -a 
šiaudinė skrybėlė, minkšta *• 
ar kieta, ką iki šiol parsidavė po 
$1.65, $1.95 ir $2.50, dabar po $1.

VAIKŲ IR VYRŲ
Maudymosi Kelnaites

Geraiusios tvirtos maudy- 
mosi kelnaitės, tvirtos mede- 
gos, su supporteriais ir diržu, vi
sokių spalvų, parsidavė po $1.50, 
dabar po $1.00.

Vyrų Kojinės
Trumpos ir ilgesnės, paprastos ir 
■su elastiku viršuje, tamsių 
spalvų ir marginių

D Y k-Al GREEN STAMPS

Vyrų Sport Marškiniai
Trumpom arba ilgom rankovėm, 
dvejopais kalnieriais, susegimui 
ir atlapom dėvėti. Balti 1 
ir spalvuoti po_____

Vyrų Apatinukai
Vasarinės kelnaitės ir marškiniai 
tvirtos broadcloth medegos, kel
naitės su gripper priešakiu 3(V 
at atletiški marškiniu

Vyru Vasarin. Slacks
Sanforizuotai sutrauktos Q 
iš skalbiamos medegos *•

Vyrų Darbiniai Rubai
Visoki vyrams reikhlingi rubai 
darbe, tvirtų medegų ir prieina
momis' kainomis.

su kožnu pirkiniu.
čia galit iškeisti savo Stamp Books. IvMI
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daugiau mokesnes aą sa-i s 
vaitę, kuomet jiems bus iš-''°' 
mokėta pripažintas mokes-! V0

■ ties pakėlimas apimant Iri1,10
ką nuo Vasario 7, kaip bu- ty
vo Karo Darbo Tarybos 1

. nutarta. ’
Pakėlimą gauna ii’ War-ta

ren, Youngstown ir Niles ™
. Republic dirbtuvių darbi- ™

įlinkai. ' mi
- - - - - - - - -  Pa 

vo 
sti

Boston, Mass. - Strei- 
I kas sutrukdė darbą Woods 

Machine Co. dirbtuvėse- 
Prez. Roosevelt patarė Ka- 

į ro Laivyno sekretoriui už- 
I imti tas dirbtuves ir ope- )°i 
. ~ -1! • afc 

- - - - - - - - - ' su
į. ruoti.

Farrell, Pa, - Buvo su
streikavę 15 keltu-crane o- ie 
peratoriu, del ko turėjo su- ®

typer 10 valandų. Tas at
sitiko Camegie-IBinois ge
ležies ir plieno dirbtuvėje, 

L Operatoriai reikalavo dau
giau mokesties. ‘

k" 'Wangiiakasiife.
Mite Coal 

^ytyse. Ginčas lį del 
aIbWo už išvalymą iš 
mos kasyklos dulkią

Nanaimo, B f v 
15W angliakasiu snshJ?
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