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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^New Philadel
phia Lithuanians joined Uncle Sain’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".
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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, Ill., under the 
editorship of Prof. Alfred Senn, of 
the Pennsylvania
was written by a noted Lithuanian 
author, Antanas Vaičiulaitis, pro
fessor of modem languages at Ma- 
rianapolis College, Thompson, Conn. 
The 24 pages illustrated booklet 
gives a concise bird’s eye view of 
Lithuanian writers and literature.

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- 

eal 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 aKj Kielega- 
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totam ^ederalės valdžios Įstai- 
hasfese tarnautojų eilės pa- 
byANxP rekordinio skaičiaus 
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co'wc'arp įų viSų tarnautojų 
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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 Savaiinah 
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 i 
in the Mexican War and resigned.

He practiced law at Leaven- 1 
worth, Kansas, and failed at that, i

Cleveland. O. — 10,000 
iblic plieno dirbtuvių 
mintų gaus $500,000 
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ter a“sutrukdė darbą Woods 
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n n otrious Ctd^arreJl, Pa. — Buvo šu
to his#'

hjjlatorių, del ko turėjo su- 
wastot-iti dirbę 2200 darbinin- 
i3?Sti'l?er 10 valandų. Tas at- 
itisatHko Carnegie-Illinois ge- 
is prin^įes ir plieno dirbtuvėje, 
įį^eratoriai reikalavo dali
ji mokesties.

•eikavę 15 keltų-crane o-
(|atorių

THEMHlk-, Pa. — Sustrei- 
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■syklose. Ginčas kilo del 
DAI 18 TIN UlJygi™0 už išvalymą iš UMLU B ima VM»Jnos lesyklos dulkių.w ■’Anos kasyklos dulkių.

I Ct nilKflflVllNanain10, B. C. — Virš 
WlMwI'oo angliakasių sustreika- 

w j; - ' v Rugp. 18 d. ir šis strei-
ęjčRVRĖI ĖS £r3sina sulaikyti dar-
OKKl DLLL3 Tnmpoi-įg angljes kasyklose VI- 

Pasirinkimui bent kokia $1 yanc<)Uvei. gajoje>
šiaudinė skrybėlė, minkšta _ jr sž^Angliakasiai reikalą u j a 
ar kieta, ka iki šiol parsidavė po ■—r P v J
$1.65, $1.95 ir $2.50, dabar po $1. VfųU§>laU UZmokeSniO.

Vasarinės 
tvirtos 
naitės • 
at atl«s

VAIKŲ IR VYRŲ
Maudymosi Kelnaitės 

Geraiusios tvirtos maudy- C1 
mosi kelnaitės, tvirtos mede- “ 
gos, su supporteriais ir diržu, vi
sokių spalvų, parsidavė po $1.50, 
dabar po $1.00.

1 he only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland
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(27-ti metai :: 27th Yeąr)

Amerikos Lakūnai Dalyvauja Vokiečiu Puolime
TAI YRA KAIP IR BANDYMAI RUO

ŠIANTIS ANTRAM FRONTUI

Londonas, Rugp. 20. — 
Amerikos lakūnai pradėjo 
dalyvauti puolime Vokiečių 
valdomos Prancūzijos, kur 
Įrengta Vokiečių tvirtovės 
apsisaugojimui prieš antrą 
frontą.

Pastarų kelių dienų bė
giu S. V. lakūnai savo di
delėm skraidančiom tvir
tovėm sprogdino Vokiečių 
karo Įrengimus. Užpuoil- 
mai atlikta Dieppe srityje, 
užatakuota senas istoriš
kas miestas Rouen ir Vo
kiečių karo orlaivių stotis 
prie Abeville; išardyta or
laivių angarai, keliai, ir 
sukelta dideli gaisrai. La
kūnai sugryžo visi iki vie
nam.

Vokiečiai savo lėktuvais 
ir kanuolėmis iš apačios 
bandė apsiginti, bet pasek
mės buvo menkos. Sunai
kinta apie 80 Vokiečių lėk
tuvų. Amerikiečiai tame 
žygyje dalyvavo su Britais 
ir Kanadiečiais. Viso vyko 
apie 1000 lėktų vii. Britų 
95 lėktuvai negryžo.

Šis ištisos dienos atakas 
Vokiečių laikomų vietų bu
vo alijantams kaip ir pa
moka ruošiantis atidaryti 
antrą frontą.

Su orlaiviais kartu \per 
kanalą į Prancūziją vyks
ta greitais laivais taip va
dinami “commandos”, ku
rie daro staigius, užpuoli
mus Vokiečių Įsitvirtinimų 
pajūriu. “Commandos” sa
vo užpuolimus atlieka ank
sti ryto metą.

ORO NELAIMĖS
Rugp. 16, Mass, valsti

joj transportiniam lėktuvui 
atsimušus Į kalną, lėktuvas 
sudegė, žuvo 17 kareivių.

Rugp. 15, Mich. valstijo
je kariškam lėktuvui sudu
žus žuvo 9 kareiviai.

Žuvo 23. Čile respubli
kos vandenuose apvirtus 
laiveliui pereitą savaitę žu
vo 23 žmonės.

*

RUSŲ FRONTO 
ŽINIAS

Paimta Keli Miestai

Vokiečių Panzer Kareiviai Pereina Doną

JAPONAI NEATSI
LAIKO

Solomon salose, Pacifike, 
kur Amerikos marinai už
atakavo Japonus, pasiseki- 

imas liko Amerikonų pusė
je. Amerikos jiegos tvir
tai Įsistiprino. Japonų la
kūnai pasišalino, po nepa- 
sekmingo puolimo sulaiky
ti Amerikos transportus iš
sodinančius daugiau mari
nų. Daug Japonų lėktuvų 
sunaikinta.

8 nauji laivai.. So. Port
land, Me. — Rugp. 16, nu
leista i vandeni du nauji 
karo laivai ir 6 prekiniai 
laivai, vienose bendrose iš
kilmėse. •

BRAZILIJA GATA
VA STOT Į KARĄ

Prięšų submarinai skan
dindami ir Brazilijos laivus 
sukėlė Brazilijos pasipikti
nimą iki to kad Brazilija 
atšaukė iš atostogų visus 
savo kareivius ir uždraudė 
kitus leisti išeiti. Šalis pa
sirengus karui. Nuskan
dinta penki Brazilijos pa
kraščio laivai.

Rugp. 18, Brazilijos pa
kraštyje S. V. lėktuvas pa
skandino du Vokiečių sub- 
marinus, vienas kurių nu
skandino Brazilijos penkis 
laivus.

Maskva, Rugp. 20. — So
vietų kariuomenė apleido 
miestą Krasnodar ir trau
kiasi link Juodųjų jurų uo
sto Novorosijsk. Krasno
dar yra Kubano upės tvir
tovė, apie 60 oro mylių nuo 
Novorosijsko, Rusų Juodų
jų jurų karo laivyno sto
ties.

Pereitą savaitę Vokie
čiai užėmė Kaukazo alie
jaus miestą Maikop. Pasi- 
t-raukdmi raudonieji išga
beno viską ką galėjo išvež
ti, o aliejaus gamybos įren
gimus visiškai sunaikino.

Vokiečiai vis veržiasi lin
kui Stalingrado ir gilyn Į 
Kaukazą i Grozny aliejaus 
sritį.

Naziai radosi apie 50 
mylių nuo Stalingrado.

Maskvoj atsibuvo Ame
rikos, Britų ir Sovietų ka
ro vadų pasitarimas. Daly
vavo ir Churchill ir pats 
Stalinas. Konferencijos ti
kslas maloniai-buvo aptar
ti svarbius veiksmus prieš 
bendrus priešus.

Sovietai šaukia, “Mums 
reikia darbo, ne žodžių”, 
ragina alijantus atidaryti 
antrą frontą.

Paskiausi vaizdai pasiekę Londoną iš Rusijos fronto. Pa
veikslas parodo Vokiečius veržiantis prie Dono upės. Viršuje 
matyti Vokiečiai panzer kareiviai važiuoja per negilią upės da
li Dono karo ruože. Apačioje matosi Fieldmaršalo Von Book 
kareiviai žygiuoją ii- mindą javų lauką Rusijoje.

IŠ LIETUVOS
KAUNO Vokiečių laikraščio 

“ypatingai gerai” informuotas 
rašytojas atskleidžia jog Vo
kiečiams prireikė raminti “bu
vusių Pabaltijo valstybių” tau
tas, esą jų interesai nebusią 
pažeisti, kviečiant įvairius mo
derniškus kryžiuočius į Rytų 
Europą. ..."

VOKIEČIŲ generalinis ko
misaras Lietuvoj paskelbė kad 
iš šio pavasario kirpimo nuo 
kiekvienas avies reikia atiduo
ti pusė kilogramo vilnų (virš 
svaras), o nuo kiekvieno ėriu
ko — ketvirtdalis klg.

1 4

INDIJA APRIMSTA

Iš Indijos praneša kad 
šalyje padėtis aprimo. Mu- 
sulmanų lyga laiko savo 
posėdį aptarimui kaip jai 
laikytis dabartiniame na
cionalistų subruzdime prieš 
Britus.

Keturiolika nacionalistų 
laikraščių Kalkutta mieste 
sustojo ėję, protestui prieš 
valdžią, kuri neduoda tal
pinti raštų padrąsinančių 
suimami Lyga laiko savo 
sekti Gandhi jo kovoje su 
Britais Indijoje.

Mohametai savo posėdy
je persergsti Britus nenu
sileisti Gandhi reikalavi
mams. Tokiu budu, patys 
Indijos žmonės susiskaldę.

ALEUTIšKOSE salose, 
kur Japonai Įsiveržė, už
imdami jas iš S. V., šiomis 
dienomis S. V. submarinas 
paskandino vėl vieną Japo
nų karo laivą. Iki šiol ten 
paskandinta ar sugadinta 
jau 23 priešų karo laivai.

Prez. Rooseveltui Įteikta 
17,000 vardų Amerikoj vei
kusių nazių, kuriems buvo 
patariama dirbti su Walter 
Kappe griovimui šios -ša
lies karo pastangų.

KINAI praneša atsiėmę 
iŠ Japonų Wenchow, svar
bų uostą Čekiang provin
cijoje.

LIETUVOS VILTYS, PAVOJAI, IR 
MUSU UŽDAVINIAI

KAUNO Vokiečių laikraštis 
aprašo kaip slaptoje (“juodo
je”) prekyboje mokama už rei
kalingus maisto produktus: už 
vieną kiaušinį moka tarp 80 
fenigių ir 1 markės; už pieno 
litrą — 2 markės; už litrą grie
tinės — 13 markių. Grietinės 
gamyba išviso uždrausta. Už. ■ 
medines sandales, prie kurių 
pritaisyta odos dirželis, moka 
15 markių. Kaip žinome, prieš 
karą oficialė markės vertė bu- 
-YP- 40- AmerUęgajžktj, ■ffinfaį,------------

LIETUVOS DIPLOMATINIO 
PRIPAŽINIMO 20 SUKAK

TIS WASHINGTONE ,

Lietuvos ir Amerikos drau
gingumo pagerbimui ant Lie
tuvos Pasiuntinybės Washing
tone namo Liepos 28 d. plevė
savo didžiulė Lietuvos trispal
vė vėliava.

Lietuvos įgaliotas Ministeris 
r. žadeikis ta proga lankėsi 
State Departmente ir ten pa
reiškė padėką už praeities san- 
tikių palankumą Lietuvai ir 
pareiškė Lietuvių tautos ryž
tingumą ir viltį atgauti laisvę 
Atlanto Čarterio dvasioje, ka
rui pasibaigus.

Visuomeninis šios sukakties 
paminėjimas susikoncentravo 
Chicago j e ir pasižymėjo Chica- 
giečių giliu patriotingumu ir

užtarnautu pasisekimu: Illinois 
gubernatoriaus ir Chicagos ma- 
yoro Lietuvos Respublikos Die
nos proklamavimas buvo sim
boliškai reikšmingas, nes per 
tuos aukštus pareigūnus kalbė
jo Amerikos žmonės į Lietu
vos žmones. Dariaus ir Girėno 
paminklo akivaizdoje milžiniš
ka Lietuvių Amerikiečių minia 
susikaupus išklausė rimtų ir 
su Įkvėpimu pasakytų kalbų ir 
ten 
nų 
vo 
ėjo 
ris

ŠVEICARIJOS laikraštis Die 
Tat (Liepos 8) aptaria Vokie
tijos planus Rytų Europoje. 
Vokietija, kaip išveda laikraš
tis, turi du tikslus: 1) sudary
ti Germaniškų tautų valstybę 
ir 2) kolonizuoti Rytų Europą. 
Politiniu pakliovimu ir ekono
mine Rytų Europos eksploata
cija Vokietija tikintis šių pla
nų pasiekti.

Nuteistas

Atrado lavoną. Woodbu
ry, N. J. — Parke prie ta
ko atrasta nuogas lavonas 
moteries, tarp 35 ir 40 m. 
amžiaus.

U. S. Kareiviai Pasiruošia prieš Japonus

BE MĖSOS. Pradėjus 
apsireikšti trukumui mė
sos, pakelta sumanymas vi
sai šaliai Įvesta antradie
nius be mėsos, per sekan
čias 8 savaites. Mėsos ga
mintojai sako, netvarkas 
valdžios Įstaigų pirkimas 
mėsos kariuomenei sudaro 
dabartinį mėsos trukumą.

pat pirko Dėdės Šamo bo- 
už stambią sumą. Tai bu- 
gerai padaryta: Lietuviai 
savo Lietuvišku keliu, ku- 
veda Į nepriklausomybę ir

laisvę nuo Germanų ar kitų 
kaimynų imperializmo.

Pono Sumner Welles.
morial Day” kalboje tarp kit-

‘šis 
del 
už- 
vi-

Me-

ouisville, Ky. — Sulai- 
ta darbai 11 skyrių Rey- 

- .„Ids Metals Co., kuri ga- 
VynĮ'^ina orlaiviams dalis — 

Mon®* Įfreikan išėjo virš 2000 
iš sh^rbininkų.

Ten kilo varžytinė tarp 
O. ir ADF. vadų, kurie 
ni kitus kaltina “sabo- 

kais”.

t ,

Vyru
Vijoki

Vyrų Kojinės
Trumpos ir ilgesnės, paprastos ir — 
su elastiku viršuje, tamsių Oflg darbe. 
spalvų ir marginių

DYKAI GREEN STAMPS ra tos M I i\AI čja galjt jskeigti fflV0 SMf

Vaizdas parodo Amerikos marinų pasiruošimą kariavimui 
ant vienos Pietų Jurų salų, pirm negu jie užatakavo Japonus 
Solomon salose, iš kur Japonai išvejami.
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LMS VISUS TARP 20- 
44 METŲ. Iki šiol karo 
reikmenų išdirbystėse lai
kė vyrus kariuomenės am
žiaus: jie buvo paliuosuoti 
iš tarnybos. Dabar sako vi
si vyrai tarp 20 ir 44 metų, 
kurie tinkami bus paimti. 
Darbams ims vyrus ir mo
teris kurie netinka dirbt-u 
teris senesnio amžiaus.

Pasažierinių busų opera
toriai išgavo iš Greyhound 
kompanijos mokesties pa
kėlimą 6 nuoš. Tas apima 
kelis tūkstančius darbinin
kų.

William Dudley Pelley, bu
vęs Sidabrinių Marškinių ’or
ganizacijos Amerikoje , vadas, 
Federaliame teisme Indianapo
lis, Ind., rastas kaltu konspi
racijoje ir kurstymu prieš val- 
dživ.

ko buvo gi pasakyta kad. 
karas faktinai yra karas 
tautų išlaisvinimo, jis turi 
tikrinti suvereninę lygybę 
soms tautoms....”

NEJAUKUS SURPRIZAS

Kai čia laisvoj Amerikos pa
dangėj Lietuvių viltys ir jau
smai reiškėsi laisvai ir trium- 
fališkai, tai trimis dienomis 
vėliau Britų salose brendo ne
jaukus surprizas: iš Londono 
pasiekė mus žinios kad ten 
trijų Pabaltijo valstybių lega- 
cijos nuo Rugpjūčio 1 nebepa
minėtos oficialiniame diploma
tiniame sąraše.

Nuo Sovietų užpuolimo į Pa
baltijį laiko, reiškia per du su- 
virš metus, tos trys Pasiunti
nybės: Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ten išgyvavo ir figūra
vo diplomatiniame sąraše kaip 
pavyzdis Britų kilnumo ir 
draugingumo mažoms tautoms. 
Jei Britai pasiryžo šį netikėtą 
žingsni padaryti dabar tai ga
lima manyti kad jie tai pada
rė sunkių apystovų verčiami, 
lyg butų prieš savo norą. Nors

■ Lietuvių tautai toks žingsnis
■ yra skaudus ir nepriimtinas,

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

VISAS Germaniškas tautas, 
esančias Vokietijos pasienyje, 
Vokietija nori pajungti vienoje 
valstybėje, kuri sudarytų pa
grindą Vokiečių hegemonijai 
“Naujojoje Europoje”. Vokie
tija jau keliais atvejais pagra
sino Holandijai ir Norvegijai 
jas prisijungti, jeigu jos ge
ruoju neįstos į “Germanų fe
deraciją”. Ši federacija turė
tų bendrą “fuehrerį”, kas rei
kštų tų valstybių prijungimą.

VOKIEČIAI jaučia .(kad jie 
vieni patys nepajiegs įgyven
dinti savo užsibrėžtų planų,-nes 
turi permažai žmonių. Todėl 
jie šaukiasi pagalbon kitas Ger
manų tautas, kurias tokiu bu- 
du tikisi įtraukti į bendradar
biavimą ir federaciją. Vokie
čių kolonizaciniai planai siekią 
net iki Sibiro, o ekonominės 
eksploatadijos 
ir Afriką.

projektai apimą

laikraščiai pra- 
iš Berlino kad

ŠVEICARŲ 
neša žiniomis 
'Rytų Europai’ kolonizuoti nu
matoma pritraukti ‘Germaniš
kąsias tautas’: Norvegus, Da
nus, Holandus ir Flamandų 
kilmės Belgus.

VILNIUJE griaunama 50 
namų nukentėjusių nuo karo 
veiksmų.

METALO laužo rink imas 
Vokietijos pramonės reikalams 
davęs šias pasekmes: Estijoje 
surinkta 520 tonų, Latvijoje— 
504 tonų, Lietuvoje — 416 to
nų. Metalo laužas ir toliau 
renkamas.
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PENNSYLVANIJŪJE
TOM*

PITTSBURGH Atsižymėjo

kontrolės gydytojai

dieną.

randasi mažiau ne- 
prieš pradėsiant tą

Tą skel- 
direkto- 

vidutiniai 
užsikrėti-

■ Tūkstantis Sifilistų 
kas Mėnuo

Pittsburghe ir Allegheny ap
skrityje kas mėnesį .atranda
ma po apie tūkstantį asmenų 
užsikrėtusių sifiliu, 
bia Sifilio kontrolės 
rius. Pasirodo kad 
po 588 naujų sifilio
mų atranda ši organizacija, o 
apie tiek, sako, dar yra gydo
ma privatiškų gydytojų, kurie 
nepatenka į kliniką. Taigi iš
viso per mėnesį pasidaro apie 

. 1000 sifilio atsitikimų.
Per Gegužės ir Birželio mė

nesį, Pittsburghe areštuota 80 
prostitučių, iš jų 22 turėjo ve- 
neriškas (lytiškas) ligas.

Kova su sifiliu Pittsburghe 
užverta 1940 metais ir, \ sako
ma, dabartiniu metu sifilisti- 
kų mieste 
gu buvo 
kovą.

Sifilio
praneša ištyrę jog virš ketvirt- 
dalis prostitučių yra užsikrė
tusios lytiškomis ligomis.

S. V. Karo Sekretorius Hen
ry Stimson (kairėje) užkabiną 
garbės ženklą Pulk. Francis G. 
Brink už jo atsižymėjimą tar
nyboje, dalyvaujant su Britais 
Tolimuose Rytuose, Singapore, 
Javoj ir Burmoj.

SLA. 211 KP. DELE
GATAI SVEIKINA 
ADV. A. A. OLĮ

DIRVA

Mich,r Naujienos
---------------------*------------------------------ *

RAUDONA YLA
JAU LENDA IŠ

MAIŠO

didelėmis 
paveizdan,

DEMON-

TMD. SEIMAS

Grąsina Komunistams 
Areštavimu

McKeesporto komunistai pa
sišoko agituoti dirbtuvėse dar
bininkus ir dalinti ženklelius 
už antrą frontą.

Policijos viršininkas perser- 
' komunistus kad jų toks 

pasielgimas yra prieš miesto 
faišykles, ir neprisilaikantieji 
tvarkos gali būti areštuojami.

Komunistai ragina visus ra
šyti Prezidentui Rooseveltui 
reikalavimus atidaryti antrą 
frontą, gelbėjimui Rusijos. Be J '• J • 1 • • ii • • ■ •
“stoti, išvien” uz 
kovą su fašizmu.

WYOMIJ4G KLONIS

MIRIMAI iDiem
Redaktorius—K. S. KARPIUS-
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Jonas Matukaitis, 54 m. am
žiaus, iš Lee Park, likos elek
tros srovės užmuštas Loomis 
Colliery kasykloje,* Rugp. 6.

Mirtis ištiko kuomet jis da- 
silytėjo elektros vielą darbo 
metu ir per jo kūną pere j o 
stipri elektros srovė. Nors gy
dytojai J. M. Stadulis ir kom
panijos daktaras Bennett mė
gino jį atgaivinti, nepavyko.

Julius Verbyla, 25 
Sweet Valley, tapo 
Woodward kasykloje, 
gis.

Anglies kasyklose
atsitikti daug nelaimių, 
darbai kasyklose eina gerai, 
sako anglies reikia karo tiks
lams.

metų* iš 
sužeistas 
Jis pa

ns
šyf

«r

dyn>

pradėjo
nes

Parvažiavę iš SLA. Seimo, 
kuris įvyko Pittsburghe, SLA. 
-211 kuopos, Mahanoy City, de
legatai parašė Adv. A. Oliui 
sekamo turinio laišką:

Mahanoy City, Pa.
1942 m., Liepos 1.2

Adv. A. A. Olis, 
134 N. LaSalle St. 
Chicago,- Ill. '*
Didžiai Gerbiamas Tamsta:

SLA- 211 kuopos delegatai 
dalyvavę SLA. 42-me seime 
atydžiai tėmijo Tamstos kiek
vieną žygį ir klausė Tamstps 
kiekvieno ištarto žodžio kas 
lietė seimo veiklą. Mes su di
deliu džiaugsmu ir pasitenki
nimu pripažystame kad Tams
tos 
kia 
bių 
tos 
ku ___ __ ____  r___ „
kalbos ii- argumentai buvo lo
giški ir vartojami faktai neuž- 

■ ginčijami.
Mes džiaugiamės kad žmo

gus su tokiais gabumais ir 
sveika orientacija kokius Tam
sta turite, buvo toje pusėje ku
rioje ir mes buvome. Mes pri
pažystame kad Tamstos pas
tangomis seimas nutarė sutvar
kyti už kareivius 
fondą tokia prasme kad 
sumokėti pinigai nebūtų 
dojami kitiems kokiems 
lams.

Pereitame SLA. seime 
sta padarėte tokį rekordą ku
riuo ne tik Tamsta galite gė
rėtis, bet juomi 
visi ,SLA. nariai, 
seimo nariai. Mes 
kiname linkėdami 
ir gyventi ilgus, 
Taipgi pasitikime 
ir ateityje busite 
teisių ir reikalų sargyboje, o 
mes iš savo pusės pasižadame 
būti su Tamsta, ir jei kuomet 
nors Tamsta turėsite noro sie
kti ko- aukštesnio Susivieniji
me, mes busime su Tamsta.

Dar kartą nuoširdžiai Tam
stą 
so

visa veikla seime buvo to- 
jog ištikrųjų nėra galimy- 
ją pagerinti. Visi Tams- 
įnešimai buvo pasiūlyti lai- 
ir vietoje,. visos pasakytos

užmokėti 
narių 
nau- 
tiks-

Tam-

gali gėrėtis 
o ypatingai 
tamstą svei- 
buti sveiku 

ilgus metus, 
kad Tamsta 
SLA. narių

Lietuvių komunistų spaudo
je pradėjo rodytis 
raidėmis šitokie, 
pareiškimai: 
“RYTOJ CHICAGA

STRUOJA DEL ANTRO 
FRONTO”.

Tai yra visos Amerikos kd- 
munistų užsibrėžtas pasikėsi- 
mas priverst Amerikos vyriau
sybę atidaryti Vokietijai an
trą frontą — gelbėti Sovietų 
Rusiją. Prie to bruzdėjimo 
prisideda ir musų bolševikų 
vadai, įtraukdami ir Amerikos 
Lietuvius darbininkus.

Aišku, tai yra pasidrąsinimas 
prieš valdžią, 
keliomis 
nurims, 
mai ir 
Baltojo 
Laivyno 
valdžios 
kitur, 
dus lysti ir daryti kokius nors 
nesusipratimus prie kariuome
nės stovyklų — visur reikalau
jant atidaryti antrą frontą — 
gelbėt Sovietiją.

Tas tik labiau atidarys S. V. 
valdžiai akis kas tie nauji “pa
triotai” ir keno tikrumoje pat
riotai jie yra. Juk tai vis tie 
patys kurie nesenai darę to
kias pat demonstracijas ir kė
sinęs! sulaikyti Ameriką nuo 
ginklavimosi prieš Vokietiją ir 
Japoniją, staiga persimetę ėmė 
klykti neva už gelbėjimą Ame
rikos, o tikrumoje jie nori kad 
Amerika išgelbėtu Stalino kai
li-

Panašius bruzdėjimus 
vikai kelia»ir Anglijoje.

Mes turim pasitikėti 
tikti jog Amerikos ir 
aukštosios karo vadovybės ge
riausia žino kada atidaryti ar 
neatidaryti antrąjį frontą, ir 
šis komunistų užsimojimas pri
versti greičiausia tik pakenks 
Rusahis, o ne pagelbės.

Lietuviai darbininkai, bukit 
atsargus, neduokit bolševikams 
įvelti jus į nesusipratimus su 
Amerikos valdžia. Dirbkit ir 
remkit Amerikos karo pastan
gas tik taip kaip jūsų pati šios 
šalies valdžia prašo ir ragina, 
klaidos nepadhrysit, o su ko- 
'munistais eidami palclitusit į 
tokias bėdas kokios jų laukia.

Komunistai išduos viską — 
ir savo tėvynę Lietuvą ir šią 
savo naują laisvo gyvenimo ša
lį Ameriką, jeigu tik jie matys 
kokias nors galimybes pasitar
nauti savo “saulei” Stalinui.

Darbininkas.

Jie ta viena ar 
demonstracijomis ne- 
Toliau seks užpuoli- 

piketavimai Kongreso, 
Namo, Karo ir Karo 
depatmentų ir aukštų 
narių Washingtone ir 

Jie be abejo suras bu-

bolše-

ir su- 
Britų

ir Auką
Tėvynės Mylėtoji! Draugija 

laikys savo 19-tą dvimetinį sei
mą Rugsėjo 6 d., 10 vai. ryto, 
Sandaros salėje, 840 W. 33rd 
St.,. Chicago, Ill.

Gerbiami Dirvos skaitytojai, 
geri Lietuviai. Turiu už garbę 
kreiptis Į jus šiuo reikalu. T. 
M. D. yra išleidus daug gerų, 
naudingų knygų Lietuvių kal
boje. Kada Rusų caro kanki
namai Lietuvai buvo uždraus
ta ne tik spausdinti bet ir skai
tyti Lietuviškas žodis, TMD. 
tais sunkiais laikais Amerikoje 
atspausdinus knygas slaptai į 
Lietuvą siuntė ir dykai plati
no tarp Lietuvių.

Dabartiniu laiku pati viena 
neišgali išleisti knygų, bet tą 
patį kultūros švietimo darbą 
varo ir toliau. Prisideda prie 
leidžiamų naujų knygų, perka 
kitų išleistas knygas ir plati
na Amerikos Lietuvi joje.

TMD. ne vien daug knygų 
yra išleidus, padėjus kitiems 
išleisti, pirkus išleistas ir daug 
išplatinus, bet daug yra sutei
kus ir piniginės paramos auko
mis Lietuvių kovose už nepri
klausomybę.

Visą laiką budinus išeivijos 
Lietuvius ^laikytis vienybės, 
skleidė if skleidžia tėvynės mei
lę ir susipratimą, stiprina, jun
gia Lietuvius į bendrą darbą 
del savo gimtojo krašto ir ra
gina1 būti padoriais, ištikimais 
žmonėmis šiai naujai musų tė
vynei, Amerikai.

Vardan tų daug kilnių, nau
dingų atliktų darbų prašau 
mielas Dirvos škaitytojau at
kreipk dėmesį į TMD. seimą, 
nelik užuomarša.

Laukiam iš tavęs, geras Lie
tuvi, prisiunčiant seimui pa
sveikinimą, naujų sumanymų, 
kurie išgalit nepagailėkit kad 
ir mažą auką pasiųsti. Nori
me kad ir Dirvos skaitytojai 
prisidėtų prie šio seimo nusta
tymui gairių TMD. ateities 
darbams. Visiems išvien dir
bant organizacija pagyvės ir 
sustiprės.

TMD. seimui laiškus 
siusti šiuo adresu:

TMD. SEIMAS,
840 W. 33rd St. Chicago, 

arba mano adresu:

KORTELES, 
pradėjo rei- 
parodyt ka- 
arba regis- 
Praeitą sa-

NEŠIOKITES 
Detroito policija 
kalanti iš žmonių 
riuomenės drafto 
tracijos korteles,
vaite pradėjo tokius patikrini
mus vidurmiestyje, 
reikalaujama visur, 
visiems Lietuviams 
gistracijos kortelę 
visada.

toliau bus
Patartina 

nešiotis re- 
su savim

CIRKAS. Ringling Bros, ir 
Barnum and Bailey Cirkas De- 
troitefbus Rugp. 27, 28, ir 29, 
E. Warren ir Connors srityje.

APTAMSINIMAS. Detroite 
Rugp. 12 d. buvo 4-tas aptam- 
sinimas (blackout), kuris įvy
ko pasekmingai iš civilinių gy
ventojų pusės, kurie užsilaikė 
labai gerai.

Tačiau Detroito miesto ma- 
yoras Jeffries pranešė kariš
kam Maj. Gen. Grunert, jeigu 
negalima padaryt visą Detroi
tą tamsų tai daugiau nereika
linga daryt aptamsinimų. Ka
da miestas daro aptamsinimą, 
o karo dirbtuvės dirba su švie
somis, mes tik gelbstim prie
šui parodydami kur musų ka
ro dirbtuvės randasi, sako ma- 
yoras. Tas netinka.

Praktikuojama visam mies
tui apgaubti migla, su garu ir 
vandeniu.

MERĖ JOHN DUVAL DODGE
Šiomis dienomis mirė milijo

nieriaus automobilių išdirbėjo 
John Dodge sūnūs. Apie dvi
dešimts metų atgal mirė jo tė
vas. Tėvas mirdamas paliko 
patvarkymą kad sūnūs negau
tų daugiau pinigų kaip po $150 
į mėnesį visą savo gyvenimą. 
Bet kada tėvas jau buvo mi
ręs, sūnūs su advokatų pagal
ba įrodė kad jam permaža tos 
sumos pragyvenimui, 
išsprendė kad 
$1,170,000 tėvo 
Išlaimėjęs bylą 
ti, nesutikti su
dabar norėjo per langą įlysti 
pas kitą merginą. Tų namų 
globėjai pašaukė policiją, po
licija raportavo kad jį užtiko 
labai girtą. Policijos nuovado
je jis nesidavė tardyti. Poli
cininkas norėjo jį pasodint, bet 
jis virsdamas aukštieninkas nu
silaužė sau sprandą ir mirė.

V. M.

Teismas 
jam priklauso 
paliktų pinigų, 
jis pradėjo už- 
savo žmona, ir

prašau

III.

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)
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LIETUVĖ UŽTROŠKO 
vįfarė M. Pečiulonyte, 34 

iš Jenkins Township, rasta 
saraamyje, su jos meilužiu,
Joseph Mangione,/ 28 metų, iš 
Pilfštono, '■abu nuo dujų už- 

, troškusiu. Jų pasigedo Man
gione brolis, nes tris savaites 
laiko niekai jų nematė. Nu
važiavus į" vasarnamį, More
land- Centre, rado jų lavonus 
jau labai apgedusius, nes bu
vo mirę Liepos 14 d. ir-išbuvo 
vasaros karštyje, iki Rugp.1 7. 
Ištyrinėjus pasirodė kad jiedu 
mirė nuo automobilio dujų, nes 
rasta visas gąsdinąs išdegęs.

SKAITYKIT DIRVĄ
Visus šios apielįnkės Lietu

vius kviečiu užsirašyti Dirvą, 
joje kas savaitę rasit žinių iŠ 
Wyoming Klonio. Čia Lietu- 
randasi apie 60,000. Tokiame 
skaičiuje pasitaiko visokių nuo- 
tikių kasdien.

Jonas J. Nienius.

sveikinam in linkėdami 
geriausio, liekamės, 

Su tikra pagarba,
S. Gegužis, 
A. Gegužienė, 
Marijona čučkienė, 
Jonas Ambrazas, 
W. Vilimavičius, 
Ant. Ramanauskas.

vi-

UNIONTOWN, Pa. — Gryžo 
prie darbo 890 anglies vežioto
jo kurie pristato anglį į koksų 
deginimo pečius. Jų streikas 
buvo trečias mėnesio bėgiu. 
Jie reikalauja daugiau mokes- 
ties. Gryžo dirbti Valdžios 
stoviams prašanb ir žadant 
kelti mokestį.

at- 
pa-

©VIENA šeima savo auto
mobiliui vidutiniai sunaudoja 
653 galionus gasolino metuose.

Skaitykit ir Garsinkites

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, O.
• » ■ ■ ■

NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina metams 50c.
Lietuvių Naujienos

I 332 N. 6th Street
Philadelphia, Pa. (36)

©APIE 54,000 miestelių ir 
kaimų šioje šalyje palaiko su
sisiekimą tik trekais ir busais. 
Taip jiems pristatoma prekės 
ir maistas ir išgabenama jų 
išdirbiniai.

©STATISTIKA parodo kad 
viena iš 15 šeimų šioje šalyje 
daro pragyvenimą iš pieno in
dustrijos.

TMD. Sekr. ir Knygius K 
M. Kasparaitis,

1827 Linden Avenue 
Racine, Wis.

TAPKIT TMD. NARIAIS
Dar turiu vieną prašymą 

Dirvos skaitytojams. Jei dar 
nesat TMD. nariais prisirasy- 
kit. Mokestis $1 metams. Už 
tą mažą mokestį narys gauna 
$3 vertės gerų, naudingų kny
gų. Dar butų geriau sutverti 
TMD. kuopa. \

Clevelando Lietuvius prašau 
sukrusti, atgaivinti savo ap
snūdusią TMD. 20-tą kuopą.

M.. Kasparaitis.

Dirvą galima išsirašyti už 
viena dolarj —: pusei metų.

“Nurse Street” Carolina Manevruose

Čia parodoma viena gatvė kur stovyklose registruotos slau
gės atlieka pasiruošimus užimti aukštesniųjų slaugių vietas ka
rinėje tarnyboje. Šios slaugės per savaitę atsibuvusių kariuo
menės manevrų turėjo apie 500 sužeistų kareivių.

V

I DAYTON, OHIO I
APIE MIRUSĮ CHICAGOJE

^Dirvoje vedamame mirusių 
sąraše tilpo pažymėjimas kad 
Chicagoje Liepos 27 d. mirė 
Jonas Milaknis.

Velionis Jonas Milaknis iš 
Lietuvos buvo atvažiavęs į 
Springfield, Ohio, ir Daytono 
Lietuviams buvo pažystamas.

Prieš kelis metus Daytone 
yra miręs jo brolis Juozas.

Reikia pažymėti kad abu bro
liai mirė sugyvenę to paties 
amžiaus, po 54 metus.

Reiškiu užjautą likusiai naš
lei Paulinai Milakriienei jos 
liūdnoje valandoje.

KARSOKIENĖ Jieva, mirė KETURAUSKIENĖ Anelė, 60 
Liepos m., Lowell, Mass.

VALEIKA Antanas, mirė 12 
Liepos, Cambridge, Mass.

MAGEVIČIUS 
rė Liepos 
Mass.

KASPUTIENĖ 
tė), pusamžė, 
19, Chicagoj. - 
p., Kerčialių k. 
išgyveno 35 m.

BALIS Vladas, pusamžis, mi
rė Liepos 19, Chicagoje. — 
Panevėžio ap., Ramygalos p.

STANCILAS Jonas, pusamžis, 
mirė Liepos 18, Chicagoj.— 
Tauragės ap., Laukuvos 
Vaitkaičių k. Amerikoj 
gyveno 32 metus.

TULISKI Ona, 36 m., mirė
Liepos, Chicagoj. — Plutiš
kių k. ir par.

ČIKAUSKIENĖ Ona, mirė 17
Liepos, Chicagoje. — Vil
niaus ap.

BARAUSKAS 
mirė Liepos 
Biržų par., 
Amerikoj išgyveno 37 m.

BAR AIŽIUS Kazys, pusamžis, 
mirė Liepos 19, Chicagoj.— 
Kėdainių aps., Žeimių par., 
Blauzdžių k. Amerikoj iš
gyveno 28 metus.

BUDREVIČIENĖ Barbora, mi
rė Liepos 18, Chicagoj. — 
Rokiškio ap., Pandėlio-par., 
Naclažos km. Amerikoj iš
gyveno 37 metus.

GARBAŠAUSKAS Ričardas, 15 
m., mirė Liepos 19, Chica
goj, kur buvo ir gimęs.

KAZLAUSKAS Vincas, 48 m., 
mirė Liepos 19, Chicagoj.— 
Telšių par., Vigontiškių km. 
Amerikoj išgyveno 29 m.

MILIAUSKAS Antanas, 40 m., 
mirė Liepos mėn., Baltimore, 
M‘d.

BEREŠIENĖ Petronė, 68-'fiTe'tŲf "taigą. Plėšika^pneš policinin- 
mirė Rugp. 4, Dayton, O. Li
ko vyras, 4 sunai ir 2 dukte
rys. Paėjo iš pat Kauno apie- 
linkės.

PAUTIENIUS Danielius, 67 m., 
mirė Liepos 30, nupuolęs nuo 
laiptų, Frackville, Pa. — Lan
keliškių par.

MATUKAITIS Jonas, 54 metų, 
užmuštas anglies kasykloj 6 
Rugp., Lee Park, Pa.

PAČIULIONYTĖ, Marė M., 
m., rasta negyva Rugp. 7 
Jenkins Township, Pa.

JANKAUSKAS Jonas, 58 m., 
mirė Rugp. mėn., Detroit, 
Mich. — Liekių p., Daugibiš- 
kių k. Suvalkijos.

LEVINSKAITĖ Adeline, 18 m., 
mirė Liepos m., Detroit Mich.

ADOMAITIS Antanas, mirė Lie
pos 4, Sugar Notch, Pa. —

ŠIMANSKIENĖ Elzbieta, mi
rė Liepos 17, Kingston, Pa.

SURAŠO SAVO KARIUS
Lenkų parapija veda surašą 

savo tautybės vyrų pašauktų 
ir stojusių liuosnoriais į Ame
rikos karišką tarnybą. Jų skai
čius jau siekia 80 kareivių.

Bet Lietuvių tikro skaičiaus 
negalima turėti, nes nėra ve
dama jokio surašo. Butų ge
rai tokį surašą daryti, ir tas 
nėra sunkus darbas. Lietuviai 
čia gyvena maž visi vienoje 
apielinkėje. Pagal mano pa
darytą apskaičiavimą tai Lie
tuvių jaunuolių vyrų pašauktų 
bei liuosnoriai stojusių į kariš
ką tarnybą bus apie 40. Tai 
gana didokas skaičius iš apie 
150 Lietuviškų šeimų Daytono 
kolonijoje. J. A. Urbonas.

® SUAUGĘS žmogus viduti
niai per metus suvalgo 158 
svarus bulvių.

Mamertas, mi-
14, Cambridge,

Ona (Ugentai- 
mirė Liepos 

Kaltinėnų 
Amerikoje

P-, 
iš-

19

Jurgis, 69 m., 
18, Chicagoj.— 
Mitališkių km.

34 
d.,

m., Det-

Plutiškių 
Amerikoj.

metų, mirė Liepos 
roit, Mich.
Marijampolės ap., 
p., Grezbudės k. 
išgyveno 37 metus.

SABAITIS Dominikas, 30 metų, 
mirė Liepos mėn., Detroit, 
Mich.

KAŠIUBA Algirdas, mirė Lie
pos 18, Jersey City, N. J. 
Gimęs Pittston, Pa.

AKELIENĖ Katrė, mirė Lie
pos m., Shenandoah, Pa.

RINKEVIČIUS Bronius, 39 m. 
užsimušė krisdamas iš elek
tros stoties bokšto, Bal. 29, 
Buenos Aires, Argentinoj.

RUDOKAS Antanas, 38 metų, 
mirė Geg. 26, Buenos Aires, 
Argentinoj. — Rokiškio ap., 
Jūžintų p., Mičiunų k.

DOMBRAUSKAS Boleslovas, 
pusamžis, mirė Rugp. 5 d., 
Chicagoj. — Amerikoj išgy
veno 36 metus.

KETVIRTIS Ralph, 25 m., mi
rė Rugp. 5, Chicagoje, kur 
buvo ir gimęs.

DULSKIS Steponas, mirė Rug
pjūčio m., Baltimore, Md.

KALINAUSKAS (vardas nep.) 
Aairė Rugį), mėn., Baltimore, 
Md.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

Iš Clevelando atsibaladojęs 
Akronan drąsus vagis, inėjęs į 
užeigą 1519 E. Market st„ pa
sigrobė $78 ir pasišalino. Iš 
ten užsuko į kitą užeigą 3000 
W. Market st., norėjo ir ten 
apiplėšti, bet joje radosi priva
tinis policiningas saugoti is-

šautuvą, bet nie- 
o pats išsigandęs 
nepešęs. Jis va- 

automobiliu. Po-

sugavo. Jis yra 
amžiaus. Jaunas 
dirbti, o užsiėmė

Onos Jankauskų
Statys išėjo, 

Jis yra padorus 
Linkime jam suplie-

Parkus.

ką panaudojo 
ko nenušovė, 
pabėgo nieko 
žinėjo vogtu
licija jį vijosi ir ant kelio į Me
dina, Ohio, 
tik 32 metų 
vyras, nėjo 
plėšimu.

Felikso ir
vienturtis sūnūs 
kariuomenėn, 
vaikinas.
kus nazius ir Japonus sugryž- 
ti atgal.

Taip pat išėjo kariuomenėn 
Vincas

Pas Benį Versiacką ir jo 
žmoną atsilankė garnys, paliko 
jiems naują kareivį sūnų.

Garnys lankydamas su do
vanomis pas jaunas poreles ne
pamiršo ir augusius Vercias- 
kus atlankyti. Kalnas.
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
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DELKA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE. VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
AVENUE ' ENdicott 17G3
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VISOKIA APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

if 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 ;

ATLANTO ČART

DUGPJUČIO 14-tą suėj 
I'“ ridentas Roosevelt ii 
Atlantike laive, pasirašė 
rj, susidedantį iš 8-nių p 
tingai mažoms pavergto: 
mai.

Pirmutinis punktas 
sisavinti svetimas žemes,

Antras punktas kali 
teisės daryti svetimose f 
tik tą pačių šalių žmonė

Trecias — svetimos 
į kitą šalių vidaus reikah 
pasirinkti savo valdymo:

Kiti penki punktai ( 
dėsėms valstybėms.

:■ ■ Nors šis Atlanto Č 
prieš Amerikos Įstojimą 

: patį Čarterį, tačiau, dži 
pjučio mėnesį pats Pre? 
terio sukaktuvių proga, 
pažymėdamas jog Atla: 
teisingo ir laimingo po 
grindų.

Patvirtindamas šią 
tas Roosevelt pasiuntė

“Mes stovėsim pet 
'idealus už kuriuos mes 
kova. Ji tokia bus pri 
tą nelaimingų žmonių k 

i vus. Mes patikriname 
mums laimingesnį paša 

Londono spauda ši 
i ' mą plačiai pažymėjo.

pREZIDENTO Roost 
1 mas to reikšmingi 
dienos-kitos po to kai] 

į kuriuos musų Lietuvis 
| džiaugsmingai perspai 

bė, sulyg sutarties su 
. done šį pavasari, sut 

musų komu 
nešimu, WLtoa | 
tams, kaip ]ie buvo į? 
tinybės Anglijoje išt 
> Musų komuniste 
na dieną jie rašo 
Lietuvos ir jos kain 
ną džiaugiasi kad t 
tą dieną paskaitę R 
terio — puola į nu: 

Kad Molotovas
šalių atidavimo Sot 
mi Maskvai, galėjo 
nes teises, galime t 

Priešingieji ma 
vandeniu perpilti ši 
tinių čarterio pask 
retų tą Čarterį “už 

1 tik kad neužmiršo, 
damas, “Aš turiu ( 
tuoni punktai”, bet 
damas visam pasai 
yra toks pats gen 
geras ir reikalinga 

Šis Prezidento
nimas Atlanto Čai 
šalims tikėtis atgi 
despotų nublokštą, 
mažas valstybes ps 

Mums Lietuvi;
mis, įsišventimu i 
mėjimą, kaip Pre? 
ateis pergalės valai 
daugiau, ruošiantis 
gusiems Lietuvą N

AMERIKOS Lieti 
Prezidento Roi 

no, kuris yra šios 
das ir užtikrinimas 
atsteigtos, reikia u? 
kad jie nebūtų klai 
kurie tiki kad Lietu 
ri Lietuvai svetimo: 
nistų. Kada Amer 
das rišu šios galint 
mums Nepriklausoi 
nims diktatoriams \ 
gią valstybių žeme 

| • aplink savo organi?
mo darbą, apie savi 
dirba už Lietuvos 1

Už metų,. dviej 
jos sąjungininkių pi 

I kiau defense dirbtu’ 
ir Štampų, dėdami 
Lietuvos Vadavimu 
Prez. Roosevelt pa;



IRIMAI DIRVA“ 3

ZIAI AMERIKOS LIETUM 
s Lietuvius šiame skyriuje talpinama J Dienos Klausimais
e va, 
lį Mass.
i, vmirė 12
e, Mass.
įertas, mi-
Cambridge,

mirė KETURAUSKIENĖ
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
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(Ugentai- 
irė Liepos 

Kaltinėnų 
Amerikoje

amžis, mi- 
cago je. — 
nygalos p.

pusamžis, 
Jhicagoj.— 
ikuvos 
įerikoj

P-, 
iš-

19., mirė
— Plutiš-

mirė 17
— Vil-

i, 69 m., 
hicagoj.— 
škių km.

37 m. 
pusamžis, 
hicagoj.— 
mių par., j 
jrikoj iš-

metų, mirė Liepos 
roit, Mich. i 
Marijampolės ap., pu 
p., Grezbudės k. įJ 
išgyveno 37 metus.

SABAITIS Dominikas, 
mirė Liepos men, į 
Mich.

KAŠIUBA Algirdas, nįĮ 
pos 18, Jersey City, y 
Gimęs Pittston, Pa.

AKELIENĖ Katrė, į 
pos m., Shenandoah,

RINKEVIČIUS Bronius,| 
užsimušė krisdamas jį. į 
tros stoties bokšto, . 
Buenos Aires, Aigajj

RUDOKAS Antanas, 38, 
mirė Geg. 26, Buenos j 
Argentinoj. — Rokįįj 
Jūžintų p., Mičiuny į I

DOMBRAUSKAS Bolesfe, I 

pusamžis, mirė Rugp. j | 
Chicagoj. — Amerify, | 
veno 36 metus.

I KETVIRTIS Ralph, 251 ? 

rė Rugp. 5, Chicagjjt ' 
buvo ir gimęs.

DULSKIS Steponas, niiiiį ' 
pjučio m., Baltimore, į

KALINAUSKAS (vantei ’i

Md.

ATLANTO ČARTERIS PATVIRTINTAS
KAS KĄ RAŠO

bora, mi- 
-agoj. — 
elio - par., 
jrikoj iš ■Iii

pUGPJUČIO 14-tą suėjo metai laiko nuo to kai Pre- 
zidentas Roosevelt ir premjeras Churchill, susitikę 

Atlantike laive, pasirašė ir išleido garsų Atlanto Čarte- 
rį, susidedantį iš 8-nių punktų, kuriame padaryta ypa
tingai mažoms pavergtoms šalims prielankus pareiški- 

i mai.
Pirmutinis punktas nepripažysta užgrobikams pa

sisavinti svetimas žemes, šio karo metu užgrobtas.
Antras punktas kalba kad niekas pašalinis neturės 

teisės daryti svetimose šalyse teritorijų permainų, kaip 
tik tų pačių šalių žmonėms sutinkant.

Trečias •— svetimos valstybės neturės teisės kištis 
į kitų šalių vidaus reikalus: Respektuos jų teises pačioms 
pasirinkti savo valdymosi formą ir tvarką.

Kiti penki punktai daugiau taikyti ir reikalingi di- 
dėsėms valstybėms.

Nors šis Atlanto Čarteris parašytas ir paskelbtas 
prieš Amerikos įstojimą į karą, kas galėjo atsiliepti į 
patį Čarterį, Račiau, džiuginančiai ir netikėtai, ŠĮ Rug
pjūčio mėnesi pats Prezidentas Roosevelt, metinių čar
terio sukaktuvių proga, pakartojo savo tą dokumentą, 
pažymėdamas jog Atlarto čarteris ir toliau pasilieka 
teisingo ir laimingo poliarinio pasaulio santvarkos pa
grindu.

Patvirtindamas šią Atlanto deklaraciją, Preziden
tas Roosevelt pasiuntė Churchill’ui sekantį:

“Mes stovėsim petys Į petį stengdamiesi gaivinti 
'idealus už kuriuos mes kariaujame. Tai yra vertinga 
kova. Ji tokia bus pripažinta visais amžiais, net tarp 
tų nelaimingų žmonių kurie šiądien seka klastingus die
vus. Mes patikriname savo principus. Jie priartins 
mums laimingesnį pasaulį.”

Londono spauda šį Prezidento Roosevelto pareiški
mą plačiai pažymėjo.

Rašo Vyt. širvydas.

’Th'ii8 . Smulkios Ž.{ 
imęs. Iš Clevelando atsibaiĮ 
i, 48 m., Akronan drąsus vagis, 
ieagoj.— užeigą 1519 E. Market l| 
škių km. sigrobė $78 ir pasišalini 

29 m. ten užsuko į kitą užeigąI 
s, 40 m., W. Market st, norėjo in 
altimore, apiplėšti, bet joje radosi® 

tinis policiningas saujai B
38 metų, taigą. Plėšikas prieš w ' 

• ką panaudojo šautuvą, te® 
■ ko nenušovė, o pats išw‘ 

pabėgo nieko nepešęs, Jfr K 
žinėjo vogtu automobiliu B 

licija jį vijosi ir ant kelio® 
dina, Ohio, sugavo. Jis t 
tik 32 metų amžiaus. J< 
vyras, nėjo dirbti, o 
plėšimu.

Felikso ir Onos Jani 
vienturtis sūnūs Statys 
kariuomenėn. Jis yra pi 

, vaikinas. Linkime jam s 
kus nazius ir Japonus są 
ti atgal.

Taip pat išėjo kariuoffi®- 
Vincas Parkus.

Pas Benį Versiacką 
žmoną atsilankė garnys, w 
jiems naują kareivį Simu. I 

Garnys lankydamas su { 
vanomis pas jaunas porele L 
pamiršo ir augusius W

t, 0. Li- 
2 dukte- 
no apie-

, 67 m., 
>lęs nuo 
— Lan-

i metų, 
ykloj 6

M., 34 
p. 7 d„

58 m., 
letroit, 
ugibiš-

18 m., 
Mich.

rė Lie-
3a. —
, mi-
i, Pa. į kus atlankyti.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

as A. Wilkelfc
.aidotuviu Direktorius 
kLZAMUOTOJAS

pREZIDENTO Roosevelto pakartojimas ir patvirtini- 
* mas to reikšmingo Atlanto Čarterio paskelbtas už 
dienos-kitos po to kaip iš Londono atėjo pranešimai — 
kuriuos musų Lietuviška komunistinė spauda godžiai ir 
džiaugsmingai perspausdino — buk Anglijos vyriausy
bė, sulyg sutarties su Molotovu, kuomet jis lankėsi Lon
done sį pavasarį, sutinkanti pripažinti Pabaltijo šalis 
(tėmykit: musų komunistai labai nusidžiaugė tuo pra
nešimu, kad Lietuva gali likti komunistų vergė!) Sovie
tams, kaip jie buvo jas pasigrobę, jr kad tų šalių pasiun
tinybės Anglijoje išbrauktos iš diolomatinių sąrašų....

Musų komunistai Amerikoje baisiai susimaišę: vie
ną dieną jie rašo jog Molotovas “visai nereikalavęs” 
Lietuvos ir jos kaimynių atidavimo Sovietams, kitą die
ną džiaugiasi kad tas “reikalavimas” išpildyta, dar ki
tą dieną paskaitę Roosevelto patvirtinimą Atlanto Čar
terio — puola į nusiminimą.... ■ . .

Kad Molotovas reikalavo Lietuvos ir kitų užgrobtų 
šalių atidavimo Sovietams, ir kad Britai, prisitaikyda
mi Maskvai, galėjo suvaržyti tų mažų šalių diplomati
nes teises, galime tikėti.

Priešingieji mažų tautų laisvei pasijuto kaip šaltu 
vandeniu perpilti šiuo paties Roosevelto paminėjimu me
tinių čarterio paskelbimo sukaktuvių. Jei kurie ir no
rėtų tą Čarterį “užmiršti”, Prezidentas Roosevelt jį ne 
tik kad neužmiršo, ne tik kad nenumojo ranka, pasaky
damas, “Aš turiu dabar didesnių rūpesčių negu tie aš- 
tuoni punktai”, bet dar ypatingai jį paminėjo, primin
damas visam pasauliui išnaujo, kad Čarteris ir šiądien 
yra toks pats geras ir reikalingas vykdyti, kaip buvo 
geras ir reikalingas metas laiko atg*al!

Šis Prezidento Roosevelto pakartojimas^ir patvirti
nimas Atlanto Čarterio duoda daugiau vilčių mažoms 
šalims tikėtis atgauti savo nepriklausomybę, nuožmių 
despotų nublokštą, ir užkerta jiems kelius vylėtis tas 
mažas valstybes pasigrobti ir valdyti.

Mums Lietuviams reikalinga dar didesnėmis jiego- 
mis, pasišventimu ir užsidegimu dirbti už Amerikos lai
mėjimą, kaip Prezidentas Roosevelt pasakė, “Kuomet 
ateis pergalės valanda”, ir dirbti savo tarpe karščiau ir 
daugiau, ruošiantis tą Pergalės Valandą sutikti pasiren
gusiems Lietuvą Nepriklausoma padaryti vėl!

Pakelkime širdis!
Karo žinovai suskaito' gink

lus, vyrus, patrankas, lėktu
vus, laivus, ir sprendžia kuri 
pusė laimės karą. “Kur dau
giau pulkų ten ir Dievas”, Na
poleonas, sakoma, mėgdavęs 
tvirtinti. Tačiau Amerikonas 
Walter Lippman nurodo dar 
kitą dalyką, visai nepasveria- 
riamą — žmogaus valią. Ita
las kareivis, sakoma, turi to
kių pat gerų ginklų kaip Vo
kietis, bet su Italais niekas ne
siskaito, o su Vokiečiais skai
tosi. Buvo žinovų tvirtinusių 
kad Vokiečių kariuomenė per 
Rusų armijas pereis kaip pei
lis per kisielių. Bet neperėjo. 
Kodėl? Dėlto kad Rusai paro
dė turį ką tokio nepasveriamo 
— turi dvasinio pasiryžimo.

Tokie samprotavimai padrą
sina kiekvieną sąmoningą Lie
tuvį. Jo tėvynė, regis, nuož
mių priešų žudoma ir 
mo sąlygose plukdoma, 
tyk Vokiečius ir jų 
suskaityk Rusus ir jų 
pasižiūrėk į jų v:'' 
didumą — ką mažutė, 
gubernijų” Lietuva, rodos, ga- 
li pasipriešinti.

Bet Anglai nesugniužo po 
Dunkirko, Rusai nesulinksta 
po nazių smūgiais, Norvegai, 
Čekai, Lenkai, Ser*bai; Holan- 
dai, Danai nesugniužta po žiau
riu okupacijos jungu. Jie ne
skaito savo kardų, šautuvų, 
šarvuočių ir kulkų, bet didžiuo
jasi ir auklėja tą nepasveria
mą — jie atsideda savo tautos 
nepalaužiama dvasia, savo tvir
ta valia išlikti gyvi ir vėl būti 
laisvi!

Valia — štai kas svarbesnis 
negu ginklas, negu skaičiai! 
Pasiskaitykit visų giriamą kny
gą, “The Moon Is Down”. Jo
je gražiai psikologiniai nuvaiz-

duojama ginklais galingo oku
panto dvasinis sugriuvimas su
sitikus su nepalaužiama oku
puotųjų valia. Per bolševikų 
okupaciją (kaip Šveicarijon pa
sprukęs Prof. Eretas pasakoja) 
drąsiai veikė slapta Lietuvos 
vyriausybė. Nėra abejojimo, 
panaši vyriausybė veikia ir 
prie nazių, nes Lietuvių tau
tos dvasinis pasiryžimas lais
vai gyventi nepalaužiamas ’.

Auklėkime tą nepalaužiamą 
valią savyje! Tai nepasveria
mai galingas ginklas prieš vi
sus musų priešus, vidinius ir 
išorinius!

pakar- 
B. pa
žinome 
laukia:

Teisingi žodžiai
Niekados neperdaug 

toti mintį, andai P.- D. 
reikštą Dirvoje: “Mes 
kas Lietuvą po karo
Lenkai, Vokiečiai ir Rusai ne 
vieną Lietuvą bet visą Pabal
tijį norės pasigriebti. Jie vi
sas pastangas dės neįleisti tai
kių Pabaltijo tautų į busimą 
taikos konferenciją, savo liki
mą spręsti”.

Kiekvienas Lietuvis privalė
tų šiuos žodžius kasdien min
tyje turėti. Priešų turim daug, 
o atsidėti tegalime tik Ameri
ka. Tačiau, ir čia turime dir
bti, savo reikalus ginti 
styti. Būtinai reikia 
ka kalba informacinio

ir svar- 
Angliš- 

žurnalo.

HEnderson S® I.

iiiinfiiiiinninMiiiiiiiiimimiiiiimiHHiR

C. JAKUBS 
.aisnuota Laidotuvių Direktorė) 

LI LIGONIAMS PERVEŽTI .
leidžiama naudotis nemokant

i FUNERAL HOME
EMdioillH:

v v v *** *♦« ****** */*****••*♦**'

APDRAUDA
□teikti visiems pilnas musų P 1 
aktiškus patarimus reikale f 
ice) visai dykai. Todėl 
esius (fare-monus).
tovi Lietuviška Real Estate 
ūdos Agentūra.

Cleveland K HEndeim
i U * 11™

AMERIKOS Lietuviams, patriotams, pradžiugintiems 
/k Prezidento Roosevelto patikrinimu Atlanto čarte
rio, kuris yra šios didžiosios pasaulyje valstybės paža
das ir užtikrinimas kad mažosios tautos vėl turės būti 
atsteigtos, reikia užvesti uolus darbas savo brolių tarpe, 
kad jie nebūtų klaidinami tų musų pačių nesusipratėlių 
kurie tiki kad Lietuva daugiau Laisva nebus ir kurie no
ri Lietuvai svetimos vergijos, ar tai nazių ar tai komu
nistų. Kada Amerikos valdžios galva, Vyriausias Va
das visų šios galingos valstybės karinių jiegų patikrina 
mums Nepriklausomybes atsteigimą, draudimu grobuo
nims diktatoriams pasisavinti musų ir kitų mažų bejie- 
gių valstybių žemes, mums reikia tik gausiau spiestis 
aplink savo organizacijas dirbančias Lietuvos atvadavi
mo darbą, apie savo patriotinius vadus kurie pasišventę 
dirba už Lietuvos laimingą ateitį!

Už metų, .dviejų ar trijų pergalė bus Amerikos ir 
jos sąjungininkių pusėje. Mes tuo tarpu, dirbdami sun
kiau defense dirbtuvėse, pirkdami daugiau Karo Bondsų 
ir Štampų, dėdami sulyg savo išgalės aukas ir duokles 
Lietuvos Vadavimui, dirbsime tą darbą kokio iš musų 
Prez. Roosevelt pageidauja ir nekliudo daryti.

PASISTENGKIME KAD AMERI
KIEČIAI DAUGIAU ŽINOTŲ 

APIE LIETUVĄ

naikini- 
Suskai- 
ginklus, 
ginklus, 

aldomų žemių 
“trijų

Nuvaksuoja ir vėl 
Vartoja

Kur buvę kur nebuvę, Nau
jienos vis nusitveria dulkėmis 
apneštą pasakėlę apie Uracho 
rinkimą Lietuvos karalium, ją 
vėl nuvaksuoja ir laikas nuo 
laiko paleidžia į publiką. , Ma- 
hanojaus Saulė, panašiu budu, 
kas metą pakartoja “žinią” 
apie moterį kuri suvalgė vinių 
svarą ir dvi proses.

Jei Naujienų redaktoriai mo
ka Anglišką kalbą, tegul pasi
skaito vieno pasaulinio masto 
rašytojo apysaką tų laikų, kur 
Uracho rinkimas- meniškai nu- 
vaizduojamas tikromis jo isto
rinėmis spalvomis. Tuomet gal 
gėdytųsi be reikalo teršti Lie
tuvių veikėjų, vardus ir išmin
tį.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

SVAJONĖ
(Jr. Jono eilės)

Sunkus retežiai. Geležies pintos 
Kalinių grotos. Botagai skaudus. 
Įstatų tiesos kraujais rašytos.
Bylos neteisios. Ukazai skriaudųs. 
Tėvyne mieloj’! Pabuklės šitos 
Tai tavo būvio paveikslai graudus!
Ašaros, kraująs vien tik regėti. 
Girdėt tavyj tik verksmai, dejonė. 
Jaučias nelaisvės pančiai uždėti. 
Priespauda, bėdos, vargai, koronė. 
O laimė tavo? — nėr, negirdėti! 
Laimė dar guli sapnuos’, svajonėj.
Sapnai, svajonė! sapnuos’ teisybė. 
Girdžiu sapnų aš paslėptą bylą; 
Matau — Lietuvos reiškias galybė: 
Retežiai trūksta, priespauda dyla, 
Ir liuosi valsčiai pilnoj grožybėj 
Tėvynėj musų tveriasi, kyla.
Laimė liuosai mus tėvynei lemia. 
Regiu tarp miškų sodais apklotą 
Josios vaisingą, derlingą žemę. 
Dideli miestai išbudavota.
Stiebai dirbtuvių debesis remia. 
Ale, tai viskas tik išsvajota.
Sapnai, svajonė, svajonėj viltis. 
Iš tamsos lukšto jau laisvė kelias’. 
Pareis tironams n’užilgo galas, 
Sapnai, svajonė mus išsipildys.
Wada sulauksim to laisvės laiko, 
Pranašų klauskit, tegul pasako.

MYLĖKI LIETUVĄ
Mylėki, vaikeli, gimtinę šalelę, 
Mylėki Lietuvą, mus brangią žemelę! 
Kas tėvų nemyli — nedoras yri vaikas. 
Kam tėvynė niekis, tas išgama paikas.

SKAITYMAI

Nežino kur Lietuva
Į ANKYDAMA Amerikos Kolegiją ir jo- 

’ j e bendraudama išimtinai su Ameri
kiečiais aš dažnai nusistebiu kaip mažai 
jie težino apie Lietuvą. Atvirai pasakius 
jie apie ją nežino beveik nieko. Išgirdę 
jog esu Lietuvaitė studentai mane dažnai 
klausinėja apie Lietuvą ir sužinoję kad 
mes esame viena iš Pabaltijo valstybių, 
kad turime savo atskirą senovinę kalbą ir 
kad nesame nei Slavai, nei Germanai, daž
nai susigėdę prisipažysta kad jei ir gir
dėję apie Lietuvą, visada manę jog mes 
esame Slavai ir kad savo krašte daugiau
sia kalbame Lenkiškai arba Rusiškai. Yra 
ir tokių kurie įsivaizduoja jog Lietuva 
esanti Balkanuose ir jog mes esame gimi
ningi su Rumunais arba net Bulgarais.

Kadangi Lietuva tokia maža ir paly
ginti su didžiosiomis Europos valstybėmis 
nežymi šalis, toks jų nežinojimas nebūtų 
nieko stebėtino; bet įdomu tai jog beveik 
kiekvienas jų yra pažinojęs ar net drau
gavęs bent su vienu, jei ne su keletu Lie
tuvių. Pasirodė kad daugelis turėję Lie
tuvius kaimynus, kiti su Lietuviais ėję mo
kyklon, dar kiti su jais susipažinę spor- 
taudami arba kelionėse. Taigi tokiu jų 
nežinojimu reikia kaltint ne tiek juos kiek 
mus pačius. Mat, daugelis musų, ypač tie 
kurie čia gimė ir augo, kad geresniu atve
jui ir kalba Lietuviškai, apie musų kra
štą ir jo žmones težino tiek Ipek anksčiau 
minėtieji Amerikiečiai: tai yra jie apie 
Lietuvą nežino veik nieko.

Kiek teko pastebėti, didžiausia šio 
liūdno reiškinio priežastis tėra paprastas 
apsileidimas. Apie Ameriką, jos istoriją 
ir jos literatūrą jie ar nori ar ne turi mo
kytis ir žinoti eidami į mokyklą. Bet no
rėdami daugiau susipažinti su Lietuva jie 
žinių apie ją daugelyje atvejų turi susi
rasti savistoviai. O, reikia pripažinti, gy
venant čia Amerikoje tai kartais nėra taip 
jau lengva. Taip pat užuot to kad rausėsi 
kokiose bibliotekose ar knygynuose, arba 
nagrinėję Lietuvių istorijos bei literatūros 
vadovėlius daugelis iš musų jaunimo mie
liau nueina į futbolo rungtynes, kiną ar
ba nusipirkę kokį magaziną perskaito “gi
liai jaudinančią” meilės istoriją. Vienas 
musų kolegijos mokytojų, kuris visada la
bai domisi Lietuva, jos praeitimi ir dabar
tine jos padėtimi', man papasakojo kad 
pirma manęs musų kolegiją lankęs ir vie
nas Lietuvis, ir kai aš labai nustebus pa
klausiau kodėl taip įdomaudamasis Lietu
va jis apie ją nebuvo daugiau sužinojęs iš 
to studento, jis atsakė kad “the Lithuanian 
boy” apie Lietuvą žinojęs mažiau negu jis 
pats....

Amerikiečiai Įdomauja Lietuva
Be to daugelis Lietuvių kaž kodėl Įsi

vaizduoja kad būdama tokia maža ir to
lima šalis, Lietuva visiems svetimtaučiams 
turinti būti visai neįdomi. Bet kiek man 
teko patirti, daugumas Amerikiečių Lie
tuva ir musų likimu labai domisi ir jeigu 
moki tinkamai atsakyti Į jų klausimus, 
klausosi su dideliu susidomėjimu.

Štai ir man pačiai, viešai apie Lietu
vą vien musų mokykloje-teko kalbėti še
šetą kartų. Studentai norėjo išgirsti apie 
musų kraštą, musų žmones, musų istoriją 
ir musų literatūrą. Jie klausinėjo įvairių 
įvairiausių klausimų ir domėjosi net ir tuo 
ką mes valgome, kaip rengiamės ir ar mėg
stame futbolą. Jie norėjo išgirsti apie 
'musų santikius su musų kaimynais, ir pa
sirodė kad visai nedaugelis tebuvo žinoję 
apie Vilnių ir grobuonišką Lenkų žygį. 
Kadangi kai kurie Amerikos mokyklose 
vartojami istorijos vadovėliai apie Lietu
vą rašo labai neaiškiai ir pasitaiko net to
kių kurie kuoklaidingiausiu budu priskai
to Lietuvą kaipo Lenkijos dalį, arba nuo 
Jogailos laikų jai priklausiusią kunigaikš
tystę; didieji musų ainių žygiai ir nuopel
nai dažnai nušviesti ne tiek mums kiek 
Lenkams arba net Rusams palankioje švie
soje. Taip pat, kaip mes visi žinome, Len
kai visur ii- kaip galėdami stengiasi visai 
pasisavinti daugelį žymesniųjų musų vyrų 
(Kosciušką, Mickevičių ir kitus) ir ben
drai Įvairiais budais bando sumažinti is-,
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torinę musų reikšmę. Todėl ir nenuosta
bu kad prisiklausę tokios anti-Lietuviškos 
musų priešų propagandos, neretas, kad ir 
nieko blogo nemanydamas mus Įsivaizdi
na kaž kodėl atskilusia Lenkijos, arba Ru
sijos dalimi. Ir iš ko gi kad ne iš panašių 
gandų vėliau kyla kalbos kad po šio karo 
Lietuva, šiaip ar taip Lenkiškas ar Rusiš
kas kraštas, turės vėl “gpyžti” prie vie
nos iš tų valstybių.

Taigi suprasdami taip sunkią musų 
dabartinę padėtį, mes Lietuviai turėtume 
ypatingai pasistengti kad taip musų dau
gumoje draugingi Amerikiečiai apie musų 
kraštą žinotų kaip galima daugiau ir kad 
veikiai šioje šalyje nebeliktų tokių kurie 

dar manytų kad mes esame Slavai ar- 
kad Lietuva viena Balkanų šalių.

M. Tubelytė.

vis 
ba

Vokiečiai Tyrinės Lietuvą

Pasak Deutsche Zertung im Ostland, 
Vokietijos ministeris okupuotiems Rytų 
Kraštams paskyręs tris Vokiečius istori
kus ir archeologus tirti “Vokiečių istori
jos vaizdą ypatingai Ostlando reicho ko
misariate”. Minėti mokslininkai jau ap
lankę “Oslando” muzejus ir atskiras vie
toves, kur ypač domėjęsi “šiaurės vikingų 
pirmomis sodybomis ir Vokiečių ordino vi
duramžių pilių liekanomis”.

Studijos apimančios “priešistorišką ir 
seniausių laikų istoriją”. Nenusistebsime 
jei tų tyrinėjimų išvados bus jog Baltijos 
tautų vietoje pirmiau gyveno Germanai, o 
tik vėliau atėjo Lietuviai ir pirmykščius 
gyventojus išnaikino.

•JEI žemė nesisuktų aplink savo ašį, 
saulė mufils užtekėtu ir> nusileistų tik Vien
na, kartą metuose, ''SUl^g žemės kelionės 
aplink saulę.

• AZIJA yra didesnė negu Šiaurine ir 
Pietų Amerika sudėjus į vieną.

•AMERIKOJE kas metą sunaudoja
ma po 11 bilijonų svarų riebalų ir aliejų 
— iš jų 67 nuošimčiai eina maistui, 20 
nuošimčių muilo darymui, 8 nuoš. malia
voms ir varnišiams, o likusi dalis šiaip 
įvairiems produktams.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit Įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelę, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

KAINA TIK 25c.
Reikalaukit “Dirvoje”

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohi»
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JIEŠKOKIME LIEPabaltijo Kraštų Likimas

ga-

VYNO ALAUS
Pergabenamų Lėktuvų Apsaugojimui

pas

AETNA LUMBER

ir

tarpo. Kas toliau galėjo 
sutarta dar nėra žinios, 
susitarimas, teisės atžvil- 
gal nėra formali sutartis,

PRANEŠIMAS LVS. SKY
RIAMS IR VISUOMENEI

sutarčių, 
tikėdami 
jie tapo 

užpuoli- 
visuomet

HE. 6843
ML 1185

Telefonuokit mums 
ir tuoj įus pristatyta.

yra 
ga-

dieną ir
1964

HE. 5000;
Atdara

Niekas ne- 
gajos' dva- 
replės, nei 
Kad ir ap-

■z

HALIFAX IR EDEN. NUO 
REALAUS IDEALIZMO Į 

BRUTALŲ REALIZMĄ

AMERIKOS GALYBĖ PRI
VERS GERBTI ATLANTO 
ČARTERL ATSIPEIKĖS 
ANGLIJA. LIETUVIŲ 

DVASIA GAJI

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS TARPININ

KAUJA _

STEVE'S SERVICI
6510 Wade Park Ave.

AUTOMOBILIŲ ir TROKŲ. 
TAISYMAS

’ wteo Wfawvo Varu,

APTABNAUJAU BKAXES.

į Gasolinas, Aliejus, BaUerii 
į Aliejus — Gasolinas ir viski 
E ko prie automobilio reikia. (

kad 
viltis, dėta 
Toji žinia 

vanduo. Ji 
Lietuvą nu-

VISADA GANA

siminiman. 
kad Anglai 
tuvos, galės 
ti ją nagan.
bolševizmo ji viena, 
tiesiama pagalbos ranka, bet 
ir ta atitraukta.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirva — tas platina apšvietą.

1225 E. 13U St. LO. 7077

* šitas lėktuvas dalyvauja palydėjime kariškų lėktuvų gabe
namų per vandenyną į Angliją. Gatava kamiolė pasitikti prie
šų lėktuvams jeigu jie užpultų naujus gabenamus lėktuvus An
glijai.

geros valios Lietuviai
ir

į KURKIME PRAKTIŠKĄ 
VIENYBĘ

į Musų Lietuviški uždaviau 
pino tarpu galėtų būti kad i 

šitaip suformuluoti; žodžiais i

5501 Fleet Ave. Di. 7444

MUZIKOS NAMAI
Jeigu jieškot pirkti 

ACCORDIONS, GUITARS arba 
DRUMS

Kreipkitės į

Hoedl’s Music House
Visoki muzikališki instrumentai 

parduodami išmokesčiu. 
7412 St. Clair Ave.

HEnd. 0139. . (42)

draugystą, Anglija 
pralaimi Vokietijos 

tautose.

CALIFORNIA
Packers

WHOLES
Parduodam visokios rui 
momis kainomis. Pardi 
kvortomis. Senai įsigy 
«ll PAYNE AVE.
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VIDURY ASAR
VISKAS NUPIC.IN’ 

f

Pirkit ir Tat
; Visoki NaujauFLEMING
l 7411 St

31 >
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PER TVORĄ
• PASIŽVALGIUS

LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS ATSTOVAI LONDONE 
IŠBRAUKTI IŠ DIPLOMATŲ SĄRAŠO

TUVIU RUSI
JOJE

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS

JETUVOS VILTYS, 
PAVOJAI, UŽDA

VINIAI
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TVERIA PALECKIO FFON- 
TĄ AMERIKOJE? Vienybės 
Tysliava ir Sandaros Vaidyla 
pasiėmė “nubaltinti” raudoną 
V. Bacevičių, kuris Argentinoj 
būdamas, pajutęs, apie perver
smą Lietuvoje, įtaiga persiver
tė sovietų “piliečiu” ir siuntė 
sveikinimus Paleckiui 
tiems; kuris atvykęs 
kon, dalyvavo Sovietų 
te bolševikų sukakties 
jime, davė jiems koncertą, ir 
rengė musų komunistams kon
certus.

Vaidyla niekad neranda sa
vo laikraštyje gana vietos pa
talpinti pranešimų apie Lietu
vos, vadavimo darbą, bet rado 
vietos ilgam Bacevičiaus 
psniui, kuriame jis save 
ir net siūlo Argentinos 
tautininką darbuotoją, 
Šveikauską “isoliuoti” (gal lik
viduoti!) už tai kam jis prane
šė šiaurės Amerikos. Lietu
viams apie V. Bacevičių.

Kada laikraščiuose nėra ga
na vietos dideliems visuomeni
niams darbams, o duodama vie
tos ilgiems straipsniams vie
nam asmeniui save girtis, tei
sintis ir baltintis, reikia apsi
žiūrėti kokį “frontą” tie redak
toriai su Paleckio draugais 
rengia. Supa Garba.

Kai paskutiniu metu pasaulio 
dėmesys buvo sutelktas į Ru
sų-Vokiečių kovos frontą Eu
ropoje, ir gal dar labiau į In
diją Azijoje, — į Indiją patvi
nusią suirute, reikalaujančia 
kad Did. Britanija tuojau pri
pažintų jai nepriklausomybę,— 
ta pati Britainija ryžosi nebe
pripažinti trims Pabaltijo ša
lims nepriklausomybės jų iš
kovotos per Pirmą Pasaulinį 
karą. . Ir gal maža kas didžių-, 
jų domėsis tuo įvykiu, nes jis 
palietė tik mažuosius.

C'hicagos dienraštis Sun 11 
Rugpjūčio įdėjo savo kores
pondento iš Londono žinią, 
įvardintą “Britanija nebepri- 
pažysta trijų Pabaltijo valsty
bių”. štai kelios eilutės, ko
respondento žodžiais atpasako
tos:

“Britanija, matyti, atsiėmė 
atgal pripažinimą, duotą Pabal
tijo valstybėms: Estijai, Lie
tuvai ir Latvijai. Tatai paaiš
kėjo šiądien, kai 43 ambasados 
ir pasiuntinybės Londone gavo 
iš Užsienio Ministerijos diplo
matu sąrašą Rugpjūčio mėne
siui. Pirmą kartą sąrašas pra
leidžia tų trijų kraštų pasiun
tinybes. Manoma kad naujo
ji politika nebepripažinti Pa
baltijo valstybių buvus sulygta 
su Viačeslavu Molotovu, Sovie
tų Užsienio komisaru, kai šis 
lankęsis Gegužės mėnesį Lon
done.

“Tačiau tas žygis esąs tik 
kompromisas, nes jame nesą 
Britanijos pasisakyta už Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos inkor
poraciją Sovietų Sąjungom”

YRA' SENA patarle apie šie
ną, šunį ir arklius: šuo gulė
damas ant kupetos šieno ne
ėda pats nei arklius neprilei
džia. Toks palyginimas labai 
tinka socialistams su jų “tėvu” 
Grigaičiu? Jis kiek gali isirei- 
žęs trukdo savo socialistams 
veikti ką nors ir pats nieko ne
veikia Lietuvos labui.

MUSŲ komunistai, abėcėlės 
“mokslinčiai” — Abekai, Jag
minai ir kiti drysta važinėt po 
koldnijas ir rinkti iš Lietuvių 
dolarius, savo krūmeliui pala- 
kyti ir darbininkus demorali
zuoti, tuo tarpu musų socialis
tai, Grigaičio saujoje laikomi, 
nei piršto nepajudina Lietuvos 
reikalais, nors apie tai garsiai 
skalina žodžiais.

GRIGAITIS, užsispyrėlis, pa
vydus ir nepasitikintis kitais 
savo draugais socialistais, nori 
viską 
nieko 
laikui 
buvo

. pasitarimui ką veikti Lietuvos 
gelbėjimo reikalu. Buvo nu
tarta rengti prakalbų maršru
tą, maršruto komisija susida
rė iš Naujienų štabo narių su 
Grigaičiu priešakyje. Bet iki 
šiai dienai niekas jokių jų pra
kalbų Lietuvos gelbėjimo rei
kale negirdėjo.

KAI tik paėmė Nauj. Gady
nę redaguoti iš Europa atvy
kęs . grinorius Jonuškis, tas 
laikraštėlis visai nublanko: ta
me laikraštyje daugiau nei a- 
pie kunigus, nei apie Žydą he- 
prasitarik. Butų patartina Jo- 
nuškiui pasimokyti iš' Dirvos 
kaip laikraštį įvairiu ir 
traukiančiu padaryti.

čia ne kompromisas, o kas 
kita. Jei Gegužės mėnesį “su
lygta” su Molotovu, tai kodėl 
nepadarytas nebe pripažinimo 
žygis, būtent, Pabaltijo Kraš
tų išbraukimas iš diplomatų 
sąrašo, jau Birželio ar Liepos 
jnehe^į.?. Atsimename spaudos 
pranešimus apie tai kad Angli
jos bei Amerikos diplomtainisti 
ir kariniai atstovai, pralaužus 
Vokiečiams Rusų frontą Dono 
srityje, Į Liepos pabaigą susi
rinko Volgos pakrantėje pasi
tarti su Sovietų vadais kaip 
gelbėti jų katastrofingą būklę. 
Ašies agentūros spėjo kad ir 
Churchill urnai ten atsidūręs. 
Antras frontas tame susirinki
me nebuvo nustatytas, bent 
apie jį nebebuvo garsiai dekla
muojama. Vietoje to fronto 
išgirdome žinią kad Pabalti jų 
kraštų pasiuntiniai išbraukti 
iš Londono diplomatų sąrašo. 
Momentas patogus. Visų dė
mesį rijo Rusų-Vokiečių grum
tynės del Kaukazo ir naciona
listų kongreso sukeltas neri
mas Indijoje, Gandhi ir Neh- 
ijų. Pabaltijo dalykai, del ku
rių pavasarį buvo spaudos gin
čijamasi, pamiršti. Visi ma
nė kad ten paliks visa kaip bu
vę, iki karo pabaigos. Gi Ede
nas nuramino' visus. Jis pa
reiškė Parliamentui, Rusų-Ah- 
glų sandoros proga, kad jokios 
kitos, slaptos, sutarties su Mas
kva nesą. Parliamentas jam 
paplojo iš džiaugsmo.

Tačiau, kaip dabar išėjo aik
štėn, Edeno butą sulygta, susi
tarta, su Molotovu bent išbrau
kti Pabaltijo valstybes iš gy
vųjų 
būti 
Tas 
giu,
ir del to tuomet buvo nuslėp
tas nuo parliamento. Kita ver
tus, koks gi skirtumas, mora
liai imant, tarp pažado, žodžiu 
pasakyto, ir pažado, raštu ir 
parašu sutvirtinto? Jokio. Vie
nu ir kitu atveju jis privalo
mas abiem šalim. New Yorko 
vertybių biržoje sutartys, sa
ko, daromos rankos pakėlimu, 
be rašto, ir jos esančios priva
lomos kontragentams. Taigi 
Edenas irgi turėjo vykdyti pa
žadą, šiaip ar taip jo duotą 
Moltovui. Bet jį vykdydamas, 
įžendė Pabaltijo teisę, nes ją, 
kaip ne .savo, kaip svetimą dai
ktą, iškeitė mainais su Rusija.

Iš to mažo įvykio (realistų 
manymu), kaip Pabaltijo ne- 
bepripažinimas, ^matyti didelis 
Anglų politinės eisenos pakitė
jimas. Baigėsi jų realusis idea
lizmas, sukurtas kilnaus Glad
stone didingume V i k t o rijos 
viešpatavimo amžiuje, paveldė
tas jo mokyklos statesmenų,— 

’ baigėsi kilnus diplomatinio po
būdžio žaismas, fair play. Bru
talaus realizmo gadynę pradė
jo nauji žmonės, — Eden ir 
Cripps. Bet jie tokie realistai 
kuriem^ svetima Atlanto Čar
terio dvasia. Jie nemėgsta to 
dokumento, nes jis kliudo jų 
zigzagų politikai. Jie siauri 
realistai, be idealo, gaudą vie
nadienę naudv. Jie, gal but, 
mano kad paaukojus karo tal
kininkui mažas tautas, kaip 
Lietuviai, Latviai ir Estai, 
bus labai patarnauta savo di
dingai tėvynei, Anglijai. Gal 
tokia galvosena ir suderinama 
su jų savotišku realizmu, bet 
ji klaidinga: Gladstone tradi
cijų statesmanas, Viscount Ha
lifax, teisingai savo laiku pa
stebėjo kad: “Herr Hitler mai
nais perleido (Rusijai) tai kas 
nėra jo nuosavybė — Pabalti
jo tautų laisves”. Edenas su 
Cripps’u pamiršta kad jie au
koja tai ką draudžia aukoti pa
grindiniai žmonijos laisvių dės
niai, suformuluoti Atlanto Čar
terio, pernai dar pasirašyto 
Anglijos ii’ J. Valstybių pirmų
jų vadų, Churchill’o ir Roose- 
velto.. Susitarimas su Moloto
vu gal nėra formali sutartis, 
o Atlanto čarterio aktas for
maliai pasirašytas, iškilmingai 
visam pasauliui paskelbtas. 
Taigi prieš jo dvasią daryti yra 
negerbti tų didžiųjų žmonių 
parašo.

Pabaltijo kraštai niekuo ne
nusikalto. Rūpestingai laiky- 
damies tarptautinių 
niekam nekliudydami, 
taimynų padorumu, 
netikėtai tų kaimynų 
mo aukomis. Anglija 
stodavo už tų kraštų laisvę. 
Tokį jos nusistatymą gražiai 
apibudino tas pats Halifax. Va 
jo žodžiai:

“Mes (Anglai) stengėmės 
gerinti musų santikius su Ru
sija, tačiau, siekdami tų gerų 
santikių, visuomet laikydavo- 
mės dėsnio kad trečiųjų šalių 
teisės liktu nepaliestos ir kad 
jos nebūtų įžeistos musu dery
bomis. Įvykiai yra parodę kad 
Jo Didenybės Vyriausybė, va- 
dovaudamos tokiu samprotavi
mu ir nujautimu, teisingai pa
sielgė, atsisakius su Sovietų 
Vyriausybe daryti sutartį to
kiomis formulos sąlygomis, ku
rios apimtų netiesioginės Pa
baltijo Valstybių agresijos at
sitikimus. Dabar jau aišku 
jok ta formula butų galėjus 
būti priedanga paskesniems 
(Sovietų) planams. Aš maža 
teabejoju kad šių kraštu žmo
nes pasirinktų verčiau kentėti 
sunkią buitį ir klaikų nerimą, 
ne kaip jaudintis del to kad 
mes, sutikę su tokiomis sąly
gomis, butume pažeminę tų 
kraštų garbę ir Didžiąją Bri
taniją.”

Taip Halifax .pasisakė del 
Rusijos smurto Pabaltijyje.

Lietuviai, Latviai ir Estai 
džiaugėsi kai Anglija, pasmer
kus Rusijos ir paskum Vokieti
jos grobuonišką Pabaltijo už
puolimą, paliko jų atstovus 
kaip buvus Londone, džiaugė
si kad ir joms, laimėjus kovą 
prieš Ašį, bus grąžinta nepri
klausomybė. Dabar ši jų vil
tis palaužta.

KAIP TAS POSŪKIS ATSI
LIEPS PASAULIO OPINI
JOJE, AŠIES PROPAGAN
DOJE UNITED NATIONS 

TARPE IR PABAL
TIJYJE

Pabaltijo atstovų išbrauki
mas iš diplomatų sąrašo Lon
done nuaidės per visą pasaulį. 
Kaip tas Įvykis bus vertina
mas? Jis bus aiškinimas tuo 
kad Britanija pasuko nuo At
lanto Čarterio į šalį, kad Pabal
tijo kraštai, virtę kompensaci
jos dalyku derybose su Rusija, 
išmesti iš to Čarterio privilegi
jų. Šia linksme pirmas žings
nis padarytas. Visi lauks an
tro. Jei Sovietams pavyktų, 
Vokietiją nugalėjus, gryžti Pa
balti jin, tai Anglija veikiausia 
pripažintų jiems tuos kraštus 
ir de jure ir de facto. Tokią 
perspektyvą spėlios diploma
tai.

Bet, laimėjus moralės kaina 
Rusijos 
daugiau 
prijungtose Europos
Cripps’o pritarimas Sovietų pa
jungimui Pabaltijo savo laiku 
davė pagrindo Ašies propagan
dai kad demokratijos žodžiais 
daug žada, o savo darbais lau
žo tuos prižadus. Jokio ‘abejoji
mo nėra knd ir dabar bus sėk
mingai naudojamos bolševizmo 
bombos. Jau nebe žodis, o fak
tas jį iškelia. Vokiečiams to 
ir bereikia. Jie skelbs: Ang
lai paaukojo Rusijai Pabaltijį, 
nesidrovės paaukoti jai ar kam 
kitam ir kitų kraštų. Tat šiuo 
atžvilgiu mes neblogesni už 
Anglus. Skiriamės tuo kad 
esame tiesesni.

Tokios propagandos logika 
gali pasiekti ir United Nations 
tarpą, kur daugiau mažosios 
negu didžiosios valstybės at
stovaujamos. Paskleista nepa
sitikėjimo sėkla sukels daug 
abejojimų busimosios taikos 
teisingumu. Ar, kariaudami 
prieš Ašies despotizmą, kariau
jame del geresnės visų tautų 
ateities, del žmonijos idealų, 
kuriuos vykdyti ryžtasi didieji 
Amerikos žmonės, pv. pirma 
Wilsonas ir dabar Rooseveltas, 
ai’ tik del didžiųjų imperijų ge
rovės? Toks klausimas jau 
šiądien kįla, kįla ir abejojimų, 
dargi Amerikos spaudoje, be
gu reikia žavėtis Čarterio idea
lumu. Ir galima spėti iš ku
rių imperijų vėjas atneša tuos 
abejojimus: iš tų kurios neno
ri paleisti pavergtųjų iš savo 
nagų. Ir United Nations ka
riai, ypač Jungtinių Amerikos 
Valstybių kariai, susimąstę 
kam jie stato savo gyvybę pa-

pa-

laik- 
savo

L. V. S. STOJA Į PLATŲ DARBĄ 
Skyriai Kviečiami Bendradarbiauti

LIETUVIŠKŲ burliokų 
raščiai Vilnis ir Laisvė 
liežuviais išmušė tūkstančių 
tūkstančius nazių, o naziai vis 
briaujasi gilyn į Rusiją ir 
tiek. Koks jų tikslas savo skai
tytojus laikyti mulkesniais už 
save ? Svečias.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pastangomis surastas ir 
išaiškintas būdas kaip jieškoti 
Lietuvos piliečių Rusijoje.

Jieškojimo prašymai jau pri
imami. Juos reikia paduoti 
vietiniam Raudonojo Kryžiaus 
skyriui. Prašymus gali duoti 
j ieškomųjų giminės ir negimi- 
nės, kaip Amerikos taip ir 
Lietuvos piliečiai.

Iš Lietuvos yra išvežta Ru
sijon apie 100 tūkstančių Lie
tuvos piliečių. Kai kurie iš jų 
jau yra atsišaukę į gimines ar 
pažystamus Amerikoje. Tiems

Rugp. 14-15, Clevelande įvy
ko Lietuvai' Vaduoti Sąjungos 
ir Lietuvių Tautinio Šelpimo 
Fondo (Lithuanian Natianal 
Relief Fund) valdybų posėdis.

Dalyvavo: LNRF. pirminin
kas Adv. A. A. Olis, LVS. pir
mininkas Dr. S. T. Thomas-Ta- 
mošaitis, LVS. sekretorius K. 
S. Karpius, ir abiejų tų orga
nizacijų iždininkas J. J. Bačiu- 
nas.

Pasirodė kad abi organizaci
jos yra inkorporuotos Illinois 
valstijoje, LNRF. registruotas 
Washingtone, ir dabar yra vie- 

- - - natinis valdžios pripažintas re-
jau yra pasiųsta šiokia-tokia | gistruotas Lietuvių fondas nuo 
parama. Taip pat yra tokių .karo nukentėjusiems šelpti, 
kuriu įieško Lietuvoje gyve- , organizacijos užregis- 

.. A ...- i truoiamos Ohio ir kitose vals- nantieji per Amerikoje gyve-■ tijos’e 
nančius gimines ai’ pažysta- Apkalbėta svarbus šių orga- 
mus. Šitų ir tų kurių vardai- nizacijų veikimo planai, nusta- 
pavardės buvo ir tebėra skel
biama Lietuvių spaudoje da
bar galima jieškoti.

Tat JIEŠKOKIME. Jieškoji- 
mas nieko nekainuoja — Rau
donasai Kryžius jokio atlygi
nimo neima. Jįs yra pasiruo
šęs visiems padėti — PADĖS 
IR JUMS.

vojun. Jie kaujasi už savo tė
vynės laisvę, už jos saugumą, 
už teisingą ir pastovią visos 
žmonijos taiką. Juk taip bu
vo ir yra aiškinama kam jie 
privalo kilnią pareigą atlikti 
mūšio lauke, kam jie turi bū
ti pasiruošę prireikus padėti 
savo brangiausią auką — 
vybę.

Amerikietis karys, pv. 
kų, ar Lenkų kilmės, gali 
sididžiuoti: Aš kariauju,

če- 
pa- 
kad 

ir Britų žemėje atsidūręs, už
Ameriką ir už tą kraštą kad 
butų laisvas, — kraštą kurs 
mano tėvams yra buvęs tėvy
nė, jų gimtoji šalis. Lietuvis 
Amerikietis karys šiądien, de
ja, nebegali didžiuotis kaip mi
nėtieji jo ginklo . draugai, nes 
jis kariauja už Ameriką, Bri
taniją ir kitas demokratijas, 
tik ne už savo tėvų žemę, ne 
už Lietuvą, kurios atstovą Lon
donas del Rusijos akių nesenai 
yra atstatęs.

Vokiečių propaganda su 
džiaugsmu pasirūpins per ra
diją pranešti Pabaltijui 
niekais nueina jo 
Atlanto Čarteryje. 
Vokiečių malūnui 
nustebins ir'stums

Vokiečiai įsitikinę 
nėbeužjaučia Lie- 
dar kiečiau suim- 

Tarp nazizmo ir 
Buvo be-

Tačiau atsigos pavergta Lie
tuva, atsiminus Ameriką ir jos 
kilnųjį Prezidentą, 
bepavergs Lietuvių 
sios, nei nazizmo 
bolševizmo slibinas.
leisti, jie tiki Amerika, jie spė
ja ateisiant laiką kada Jungti
nių Valstybių svarus teisingu
mo žodis, paremtas tvirto gin
klo pajtega, galiausia privers 
visus gerbti Atlanto Čarterį. 
Taip pat yra vilties kad Anglai 
atsipeikės nuo karų, bolševiz
mo paleistų, gryš į savo gar
bingą fair play tradiciją. Tas 
faux pas, klaidingas žingsnis, 
Pabaltijo linkme, buvo padary
tas klaidinančiu realistu. Juos 
turės atitaisyti prityrę Britų 
idealistai, vyrai kurie supran
ta* kad, musų apgailestaujamas, 
nelemtas žingsnis sudavė mo
ralinį smūgį ne tik Atlanto čar- 
teriui, bet ir Didžiajai Britani
jai. A. J. Mažrimas.

Dar $1 Aukų:
LVS. Mfondan, Pittsburgh 

suvažiavimo proga, buvo pri- 
siuntęs $1 aukų V. Sirvydas, 
jis dabar prisiuntė dar kiti 
$1, viso $2.

LVS. 1-mo Skyriaus 
Veikla

tyta ateities darbai, kurie bus 
žymima ir Dirvoje ir praneša
ma LVS. skyriams ir plačiai 
visuomenei.

Apkalbėta tvėrimas kolonijo
se naujų LVS. skyrių.

Prirašymas į LVS. pavienių 
narių tokiose kolonijose kur 
skyrių nėra.

Rengimas prakalbų maršru
to žiemos sezonui atėjus.

Įvedama AMŽINA KNYGA, 
kurioje bus įrašoma aukos duo
damos LVS. ir LNRF.

Nutarta prisidėti prie išlei
dimo USA. Ministerio Lietuvai 
p. Norem’o knygos apie Lietu
vą.

Trumpu laiku bus paskelbta 
senosios valdybos veikimo fi
nansinės apyskaitos ir jos bus 
išsiuntinėta LVS. skyriams.

Visi LVS. skyrių nariai, au
kotojai ir visuomenė prašoma 
įsitėmyti ir suprasti šį svarbų 
faktą'

Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir 
Lietuvių Tautinis šelpimo Fon
das yra vienų ir tų pačių tau
tinės srovės žmonių organiza
cijos, tik su1 paskirais tikslai.*^

Lietuvai Vaduoti Sąj-ga ren
ka narystės mokestis ir duok
les, aukas ir kitokias ineigas 
darbui už Lietuvos nepriklau- 
mybės atsteigimą. Tas dar
bas apima: švietimą savų su
klaidintų brolių; informavimą 
Amerikos ir kitų žmonių apie 
Lietuvą ir jos reikalus; kovą 
su įvairiais musų Tėvynės Lie
tuvos nepriklausomybės prie
šais, ir tt.

Lietuvių Tautinis Šelpimo 
Fondas renka aukas ir rūpina
si sušelpimu nuo karo nuken
tėjusių Lietuvos žmonių, išsi
blaškiusių už savo tėvynės sie
nų. šiam fondui priimama vi
sos aukos draugijų, pavienių, 
ir bus renkama jprakalbose ir 
visokiose sueigose.

LVS. skyrių ir narių pareiga 
yra auginti Lietuvių Tautinį 
Šelpimo Fondą.

Visi 
prašomi stoti nariais į LVS. 
aukoti LNRF.

Informacijų apie LVS.‘ir 
N. R. F. klauskite Centre:

LIETUVAI* VADUOTI 
SĄJUNGA

6820 Superior av. Cleveland, O.

CLEVELAND, Ohio. - Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos sky
rius savo veikimu viršija kitus 
skyrius, kaip jau yra žinoma.

Nuo savo susitvėrimo, 1-mas 
skyrius be savo reguliarių su
sirinkimų, kurie kartais buna 
du kartu per mėnesį, turėjo 
surengęs kelias prakalbas, ku
riose vienose kalbėjo Lietuvos 
Prezidentas A. Smetona; kitose 
kalbėjo poni J. Tubelienė, taip 
pat ir Julius Smetona.

Prie to dar, rengė kelias biz- 
niškas - draugiškas pramogėles, 
kurios kiekvieną kartą buvo 
pasekmingos, davė po keletą 
dešimčių dolarių pelno.

Dabar vėl, sekmadienį, Rugp. 
16, surengė atvirame ore taip 
vadinamą “Lawn Party”, joje 
dalyvavo Lietuvių ir Amerikie
čių svečių, ir skyrius padare 
virš $50 pelno.

Sudėjus visas iš Clevelando 
surinktas 1-mo skyriaus aukas 
bėgyje pastarų pusantrų metų 
LVS. ir LNRF. gavo apie ar 
gal virš $1,000.

Tas veikimas apima skyriaus 
darbuotę nepilnai porą metų 
laiko.

Kitų LVS. skyrių prašome 
pranešti apie jų veikimą ir ką 
rengiasi daryti.

Ką veikia kiti LVS. skyriai?

Gauna Laiškus iš
Lietuvos

ir SALDŽIŲJŲ 
GĖRIMŲ

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 
et Lietuviai baidys suprast 
Įrita, kurie per ilgus metus 
juro musij geri bičiuliai, pare! 
[štai pasigailėjimą kad jiems 
įeko tokių priemonių imtis. 
\ Tas faktas kad Lietuvos Mi
steris ir kiti pasiliko, ir savi 
senoje rezidencijoje ir prie sa
vo pirminių pareigų duoda pa
grindo manyti kad Pabaltijo^ 
valstybių pasiuntinybių nepa 
minėjimas reguliariame diplo 
matiniame sąraše nereiškia ti 
[valstybių pripažinimo kitos vai 
Istybės naudai.
i Lietuvos žmonės, kaip pir 
Imame Pasauliniame Kare tau 
Į ir dabar, nestovi nuošaliai be’ 
laukėja savo energiją ir gyvas 
I tį išsilaisvinimo tikslui; kelio 
klika tūkstančių Lietuvos jauni 
Į mę ir karių iš Lietuvos kauja- 
įsi Rusijos žemėse, kelios de- 
Išimtys tūkstančių tremtinių ii 
[Lietuvos išbarstyti Sovietijo; 
Į ir Sibiro platybėse turi atiduo 
tti savo paskutines jiegas dar 
Ibams kurie jiems yra paskirti 
[lietuviai savanoriai ir darbi 
įmukai apsaugos darbuose ran 
t dasi visuose Jungtinių Tauti 
Italuose; gi pačioje Lietuvoje 
Irisą tauta neša Vokišką oku 
[paeini jungą kaip ir visos ki 
[tos pavergtos tautos. Lietuvii 
■tauta turi pilną teisę ir užtek 
įtinai pagrindo reikalauti kai 
įjos teisės į laisvę ir nepriklau 
[somybę butų respektuojamos,

Laikas nuo laiko Amerikos 
Lietuviai gauna per Raudonąjį 
Kryžių žinių nuo „saviškių Lie
tuvoje,

Štai Dirvos bendradarbis P. 
D. Barakauskas, iš Ann Arbor, 
Mich., prisiuntė nuotrauką lai
ško kurį gavo nuo savo pusbro
lio Kun. Mykolo Gylio, iš Sie
sikų, Ukmergės ap. Laiškelis 
siųstas per Raudonąjį Kryžių 
rašo:

“Musų gentys ir aš esame 
sveiki. Gyvenam gerai.. Mano 
sesuo Ona Petrutis ir švogeris 
Antanas su trim vaikais 
bolševikų išvežti. Jei turi 
limybę siųsk pagalbą.”

Tokias žinias apie save
Įima pasiųsti per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių saviškiams 
į Lietuvą. Kreipkitės į savo 
miesto Raudonojo Kryžiaus įs
taigą.
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Plumbing ir Heating 
Reikmenys 

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
Mėnesinio Išsiniokėjimo Plano 

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

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

vakarais iki 8 vai.

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

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

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

AKYS
Ar,gali lengvai skaityt Šiuos iodii

Saugokis prasto ar įtempto i 
Į tymo, kas padaro darbą sun
I ir pavojingu, arba greit nm 
Igsti, ar gauni galvos skaud 
Ima, ar nervuotumą> ar net
II skilvio bėdas. Kam kentėti į| to kad daugeliu atvejų gal 
I išvengti prisitaikant akinius.
MIkgzaminavinias kompetenti 
1st ilgu patyrimu refraction 

I TELEFONUOKIT GL. 625 
| Vakarui ar dienos sustarin 

I Egzaminavimas SC ii 
Į ir Akiniai .... ai

10938 DREXEL AVE 
I S. W. kampas Drexel jr Pa 

I wood Or. Šešta gatvė šiai 
I mo Superior Aye_________ (

809 Society 
OFISO TELI 

Norėdami pigiai pirkti nan 

“tos į mane, gausit pigia k; 
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IETUVAI VADUOTI
CENTRO ŽINIOS

L. V. S. STOJA Į PLATŲ 

Skyriai Kviečiami Bendradark

VILTYS, 
AI, UŽDA

VINIAI

EŠIMAS LVS. SKY- 
IS IR VISUOMENEI

14-15, Clevelande įvy- 
uvai' Vaduoti Sąjungos 
ivių Tautinio šelpimo 
(Lithuanian Natianal 

'und) valdybų posėdis, 
vo: LNRF. pirminin- 
A. A. Olis, LVS. pir- 
Dr. S. T. Thomas-Ta- 
LVS. sekretorius K. 

is, ir abiejų tų orga- 
ždininkas J. J. Bačiu-

ė kad abi organizaci- 
inkorporuotos Illinois 

LNRF. registruotas 
me, ir dabar yra vie- 
Idžios pripažintas re- 
Lietuvių fondas nuo 

■n tėjusiems šelpti, 
ganizacijos užregis- 
Ohio ir kitose vals-

iga nuo 1-mo pusi.)
Dar įetųviai bandys suprasti 

kurie per ilgus metus 
susų geri bičiuliai, parei-LVS. fondta F 

suvažiavimo 
siimtęs $1 aįf hwigailėjimą kad jiems 
jis dabar prisiLtokių priemonių imtis.
$1, viso $2.‘ i faktas kad Lietuvos Mi- 

Ja ir kiti pasiliko ir savo
LVS. l.m0 # licencijoje ir prie sa- 

Ąpminių pareigų duoda pa- 
VeiįJjį. manyti kad Pabalti jos 
—x fbių pasiuntinybių nepa- 

ias reguliariame diplo- 
„une sąraše nereiškia tų 

pripažinimo kitos val- 
naudai.

/^tuvos žmonės, kaip pir- 
S. Pasauliniame Kare taip 
i-įįhar, nestovi nuošaliai bet 

savo energiją ir gyvas- 
ilaisvinimo tikslui: kelio-

• CLEVELAND, J 
’ tuvai Vaduoti M 

rius savo vei’_M 
skyrius, kaip jau

Nuo savo susitv 
skyrius be savo r 
sirinkimų,. kurie | 
du kartu per $ 
surengęs kelias p 
riose vienose kalį 
Prezidentas A. 
kalbėjo poni J. r ukstančių Lietuvos jauni- 
pat ir Julius karių iš Lietuvos kauja-

Du.'/. ..._ _________  *___ —___ i__i * _ .i _

niškas - draugiškas1 
kurios kiekvieną; 
pasekmingos, davė

d a r b a is kurkime Lietuvišką 
praktišką vięnybę, vedami Lie
tuvos išsilaisvinimo idėjos, at
mesdami teoretiškus praeities 
ginčus ir kreipdami visą savo 
energiją į esamų problemų iš
sprendimą bei geresnį pasiruo
šimą ateities problemoms svar
styti.

Vasaros sezonas baigiasi ir 
vėl prasideda darbingas ruduo. 
Plačiomis akim į mus tebežjuri 
Lietuvos ir jos tremtinių šel
pimas. Atrodo, yra didelis rei
kalas vaistų pasiuntimo Lietui 
von ir taipgi atrodo esančios 
galimybės tai padaryti artimu 
laiku, jei tik sudaroma reikia
ma suma vaistams nupirkti ar
ba jei surenkama pakankamą 
vaistų kiekį aukavimo bųdu-

Taigi yra 
planuoti ir 
Lietuviškoje 
biausia: nei
kime neprisidėję prie Dėdės 
Šamo karinių pastangų, išsijuo
sę dirbdami dirbtuvėse ir pirk^ 
darni boųųs,

RAY T. MILLER VĖL 
LIKO DEMOKRATŲ 

PIRMININKU

apie ką kalbėti ir 
praktiškai veikti 
dirvoje. O svar- 
dienos nepraleis-

MillerRay T.

Pirkit Angli Dabar
Cleveland© Komercijos Rū

mų vadovybė pataria apsirū
pinti anglimi dabar tiems ku
rie žiemą kūrena savo butus 
anglimi. Pirkit dabar, nelau
kit žiemos, žinot kas atsitin
ka su trokais: jie suvaržomi, 
pristatymuos gali daryti tiktai 
apribotus. ‘ Pirkit, jei galima, 
visai žiemai vienu kartu, ne
pasitikėkit kad gausit vėl ka
da pritruks. Tada gali prirei
kti ilgai laukti.

MAYORAS’ KETURIEMS 
METAMS

Tam tikra Cleveland© pilie
čių grupė siūlo sumanymą leis
ti nubalsuoti Lapkričio 3 rin
kimuose, kad miesto mąyoras 
butų renkamas 4 metams, vie
toje dviejų, kaip iki šiolei.

vėl tapo išrin- 
Cuyahoga De

kartu bu-

ARGI BACEVIČIUS
NEGALĖTU PILNAI 

PASIAIŠKINTI?

Karingas Sūnūs

Prie to dar, remisijos žemėse, kelios de- 
1 tūkstančių tremtinių iš 
os išbarstyti Sovietijos 
jro platybėse turi atiduo- 
p paskutines jiegas dar- 
kurie jiems yra paskirti, 
iai savanoriai ir darbi- 

apsaugos darbuose ran- 
dsųose Jungtinių Tautų 
ose; gi pačioje Lietuvoje 

^auta neša Vokišką oku- 
bėgyje pastarų puį jungą kaip ir visos ki- 

įrašoma aukos duo-Įgal virš $1,000. “ir LNRF. I Tas veikimastun P1'n« tels« lr uztek- 

laiko. r<įsės į laisvę ir nepriklau-
Kitų LVS. skyria butų respektuojamos, 

pranešti apie jipvtO.
rengiasi daryti. IRKIME PRAKTIŠKĄ 

Ką veikia kiti LV&« VIENYBĘ
ų Lietuviški uždaviniai 

Gauna Laiškui (arpu &alėtų būti kad ir 
» • , suformuluoti: žodžiais ir 

Lietuva ----------------------

a. svarbus šių orga- 
ūkimo planai, nusta- 
?s darbai, kurie bus
Dirvoje ir praneša-1 dešimčių Mariui 

skyriams ir plačiai Dabar vėl, sekusi 
16, surengė atvirai 

a tvėrimas kolonijo- vadinamą ‘Lawj 
jVS. skyrių. dalyvavo Lietuvių į1
as į LVS. pavienių I čių svečių, ir skj^l 
ose kolonijose kur virš $50 pelno. 
i. Sudėjus visas ij q|

prakalbų maršru- surinktas 1-mo skyiį^ 
sezonui atėjus. P —-
AMŽINA KNYGA, ILVŠ. _ ir LNPF. gaisivergtos tautos. Lietuvių 
jrasoma aukos duo- gal virs $1,000. .
ir LNRF. Tas veiktas am?"1 pll"I! te\sę. “

jrisidėti prie išlei- darbuotę1 nepilnai Pagrindo reikalauti kad

knygos apie Lietu-

Cain Park Theatre

likti bus paskelbta 
iybos veikimo fi- 
skaitos ir jos bus 
LVS. skyriams, 
skyrių nariai, au- 
suomenė prašoma I 
suprasti šį svarbu

‘’H.M.S Pinafore”
Ši smagi Gilbert ir Sullivan ope

rą dviejuose 
Amerikiečių 
užbaigs Cain 
sąros sezoną.
vakarus pradedant Rugp. 26 ir bai
giant šeštadieniu, Rugp. 29.

šymet suėjo šimtas metų pųo 
gimimo Sir Arthur Sullivan, šio ir 
eilės kitų muzikaliu veikalų kompo
zitoriaus.

Perstatymo pradžia 8:80 vakare, 
įžanga bendra po 55c., rezervuotos 
vietos po 83c.
KALBĖS THURMAN W. ARNOLD

Sekmadienį, Rugp. 23, Cain Park 
Theatre, visuomenė leidžiama ne
mokamai. Kviečiame ateiti išgirs
ti kalbant Suv. Valstijų generalinio 
prokuroro padėjėją 
Arnold, 8 vąl. vakąre. 
kalis 
mas.

Ray T. Miller 
ktas pirmininku 
mokratų Partijos, 
vo padaryta draugiškas suta
rimas su Demokratų nominaci
jas laimėjusiu John McSwee- 
ney į gubernatoriaus pareigas. 
Nors Miller nerėmė McSweeney 
nominacijose, tačiau dabar vi
si skirtumai tarp jų pastumti 
į šalį ir visa Cuyahoga Demo; 
kratų organizacija vieningai 
dirbs išrinkimui Ohio guber
natorium John Mcgweeney.

veiksmuose, pamylėta 
per, tris gentkartes 
Park Teatro šios vą- 

Bus statoma keturis

Thurman W.
Bus muzi- 

programas ir viešas dainavi-

NUŠAUTAS NEGRAS 
VEŽĖ BALTOS MER

GINOS LAVONĄ

įduoti Sąjunga ir 
inis šelpimo Fon- 
r ir tų pačių tau-. v. v.
žmonių organiza- į Kryžių žinių nuo,saviiiį| 
įaskirais. rtikslaįf,, ’* ' ‘ '
duoti Sąj-ga ren- 
lokestis ir duok-

I Laikas nuo laiko .t?)/E‘S SERVICE 
Lietava, gaurSKr^o Wade Park Ave 

tuvoie * ’OMOBILIŲ ir TROKŲ T ty l ±1 TAISYMAS
_ . Dirvos-' beDdradCĘisokio jšdirbimo karų.

f BRAKES.
-okp^is ir uuoK- D Barakauskas, 
kitokias ineigas . . ' 4 .TARNAUJAM brakes.

ituvos nepriklau- M1C^> Pasiuntė ™«įiinHS> Aliejus, Batteries
rimą. Tas dar- 
Tetim'ą savų su- 
ų ;
itų žmonių apie 

reikalus; kovą 
sų Tėvynės Lie- 
usomybės prie-

ško kurį gavo nuo savo a"
TZ , n .. us — Gąsdinąs ir viskas110 Kun. Mykolo GjHif .utomobnio reikia. (34)II1U savų au- no Aun. IViyKOlO lijliy® 

informavimą Ukiriergės ap. L.., žmonių ame . . ."T*siųstas per Raudonąjį , ------------—

“Musų gentys ir as s JĮ 1/ V 0 
sveiki. Gyvenam gerai. JįjLl g rejį 
sesuo Ona Petrutis ir$n#: ■ 1 ®
Antanas SU trim Vaihi^leugval skaityt šiuos žodžins? 

bolševikų išvežti. Jei prasto ar įtempto ma- 
limybe siųsk pagalba.” | kąs padaro darbą sunkiu 

m , ... . Bpjingu, arba greit nuvar-Tokias Zinias apie SlSifajr gauni galvos skaudėji- 
lima pasiusti per nervuotųmą, ar net ir 

bedas. Kam kentėti nuo Raudonąjį Kryžių saviiiiįdį daugeliu atvejų galima 
prisitaikant akinius.

utinis šelpimo 
ūkas ir rupina- 
io karo nuken-
5 žmonių, išsi- 
vo tėvynės sie
ti priimama vi- 
gijų, pavienių,

prakalbose ir
;e.
■ narių pareiga į Lietuvą. Kreipkitės i
tuvių Tautinį mįest0 Raudonojo Klynas į®inav‘mąs kompetentingo J J u patyrimu refractionisto

taig-ą. EFONUOKIT GL. 6239
---------------------------- ;— ui ar dienos sustarimui.

SJVlinįd daugeliu 
[y j Iti prisitaik

ilios Lietuviai
•iais j LVS. ir

ie LVS. *ir L.
te Centre:
PADUOTI
GA
Cleveland, O.

są — jis pats 
- kas platina 
ina apšvietą.

SANA

LAUŠ
:IŲJŲ

LO. 7077

Di. 7444

ums 
ityta.

Nauji Karo Vaizdai
S. V. maripams kaujantis su Ja

ponais atgriebti Solomon salas, ku
riose Japonai Įsiveržė, Telenews 
Theatre pradedama rodyti vaizdai 
iš Marinų veikimo vienoje saloje 
netoli Solomon salų prieš pradėji
mą to atako.

Gauta nauji vaizdai apie Indiją, 
kur šiomis dienomis eina bruzdėji
mas kariauti ar ne.

Kito karo teatro vaizdai yra tai 
Kinijos, kur parodoma veikimas 
Amerikos pragarmėjusių Skraidan
čių Tigrų.

Rugp. 18, Elyrijoj tapo nu
šautas Cleveland© negras Spu- 
riel, kuris susikovime 
policininką, gabenusį jį 
ei jos nuovadą tenai.

Po to, padarius kratą 
tomcbilyje, užpakalyje 
baltos merginos lavonas ir jo 
kišeniuose rasta daug pinigų. 
Tas negras Clevelande laikė pa
leistuvystės vietas, keletą kar
tų buvo areštuotas, baustas, ir 
pereitą Gegužės 7 buvo nutei
stas kalėti, bet po poros dienų 
paleistas.

Jis buvo vedęs su balta mo
terim, bet su ja jau negyveno. 
Pastaru laiku jis gyveno su ta 
mergina, kurią dabar nužudė. 
Cleveland© policija nuvykus į 
Elyria, vėliau surado kas jis ir 
kur gyveno. Nuvykus jo gy- 
venamon vieton iš kaimynų 
patyrė jog jie girdėję naktį 
pirm to jų bute riksmus. Nu
statyta kad jis tą merginą nu
žudė ir vežė kur nors toli iš 
miesto į patogią vietą išmesti.

nušovė 
į poli-

jo au- 
rasta

SVEČIAVIMAISI
Vic Anderson su žmona, Jo

nas Antanavičius su žmona ir 
dukteria, buvo išvažiavę į va
karines valstijas—Black Hills, 
Yellowstone Parką ir kitur. 
Kelionėj praleido tris savaites 
laiko, apvažinėjo apie 4,000 
mylių, ir gryžo pereitą savai
tę sveiki ir pasitenkinę.

P-lė Marija Tubelytė buvo 
išvažiavus į Rochester, N. Y., 
paviešėti, ten buvo labai malo
niai ir vaišingai priimta, gry- 
žo labai patenkinta. Rudenop 
ji vėl rengiasi tęsti savo mok
slą Wooster Kolegijoje.

P-lė Hypatija Yčaitė, vasa
ros mokslo atostogų laiku iš
važiavo į Washingtona, pasi
darbuoti Lietuvos Pasiuntiny
bėje. Gryš į Ann Arbor tęs
ti mokskx Jos dvi sesutės ir 
brolis kartu su motina gyvena 
Clevelande.

Genovaitė Rasiulytė, Bronės 
sesuo, vasaroja Clevelande. Ji 
gryš į Indiana, Pa., kur studi
juoja mokytojų kolegijoje.

P. J. žuris su sunum išva
žiavo i Houghton Lake, Michi
gan valstijoje, atostogauti ir 
žuvauti. Gryžta apie Rugp. 23.

GAD1NA DARŽELIUS
Įvairus niekdariai daro daug 

nuostoliu Kultūriniuose Darže
liuose. Pasirodo kad kitų tau
tų Darželiuose tai kas nors su
daužyta, tai nulupta žalvario 
lentos su užrašais, o Lietuvių 
Darželyje nusukta vandens lai
stymo sistemos švirkšlės, ku
rios įtaisyta laistymui žolės.

Rugpjučio 7 d. Vienybėje p. 
Vytautas Bacevičius savo laiš
ke “Reikalauju Atšaukti Šmei
žtus”, buk tai kuriuos parašė 
p. Julius Šveikauskas iš Argen
tinos, Dirvos nr. 31, išdalies 
teisino savo pasielgimą, bet 
pamiršo išaiškinti ar jis svei
kino, kaip p. Šveikauskas sako, 
Paleckį, kada tasai gelbėjo Ru
sams komunistams 1940 metais 
okupuoti Lietuvą. Jei p. Bace
vičius sveikino Paleckį, ar ne
būtų vietoje nors dabar, jei jis 
yra “gentlemanas”, prisipažin
ti savo klaidą viešai? Jis tu
rėjo savo laiške gerą progą pa
sakyti kad jis nesveikino Pa
leckį. Kodėl tai nepadarė? Nei 
vienam geram savo tautos žmo
gui nesinori paduoti savo ran
ką kam nors kas sveikino savo 
tautos užpuoliką ar užpuoliko 
pagelbininkus.

Jei p. Bacevičius butų buvęs 
“gentlemanas” ir ne komunis
tų globoje, jis galėjo nedalei- 
sti musų komunistų laikraš
čiuose naudoti jo vardą berei
kalingai šmeižti kitus, nes bu
vo juose rašyta buk tai su juo 
žiauriai pasielgę ant Ellis Is
land, prie jo atvažiavimo tyri
nėjimo, Amerikos valdžios kal
bininkas, “Vincas Jankauskas”. 
Niekiftl aš valdžios tulkininku 
nebuvau ir, kada jis buvo lai
komas Ellis Islande, aš jau sep
tyni metai kaip buvau ant pen
sijos ir nuo to laiko ant Ellis 
Island nesilankiau, šie faktai 
buvo gerai žinomi komunistų 
laikraščiams. Tuomet, kokia 
nauda iš tokių melagysčių?

Pakol p. Bacevičius už savo 
visus netinkamus 
neatsiprašo viešai, 
tuviams nesmagu 
viešos muzikos ar 
nimų nei ištiesti 
kaipo “gentlemanui”.
ir dabar broliaujasi su komu
nistais, gal jo ir raštai ar laiš
kai butų geriau tinkami jų lai
kraščiuose, o ne laikraščiuose 
kurie rodos kovoja už savo 
tautą, o ne už komunistus.

.Vincas F. Jankauskas.

Tarp 900 karininkų West 
Point mokykloj yra John Doo
little, sūnūs Brig. Gen. Jimmy 
Doolittle, kuris vadovavo oro 
užpuolimą ant Tokyo. Kade
tas Doolittle neša kulkosvaidį 
laike pratimų.

S SAFETY X# 
OF YOUR \ 

INVESTMENT \<

INSURED
Vv/>\ i 5000.

TAUPYK!
Kur taupymai auga,

nešdami 3%, ir ran

HIPPODROME

<ČILE, Pietų Amerikoj, pir
mutinę įsivedę gelęžinlsęįįp li
niją, 1852 metais.

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

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

pravąžiupjanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkes

■----------------------------------- ----------------------------------%.

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGĄ 
“Kur alus skanesnis’’ 1 
“Arielkėlė šiltesnė’’ 
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO* 
Ant U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

JCazys Stonis, Savininkas.

BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
7708 St. Clair Avę. 

, Visoks Alus — Vynai 
Degtinė < Likeriai 

Užkandžiai
Atdara iki 2:30 naktį. 

Kazys Leimonas, Sav.

pasielgimus 
geriems Lie- 
klausyti jo 
jo pasiteisi- 
jam ranką 

Jei jis

dasi saugiai po Fede

ral Insurance Corp

kiekviena knygute

iki $5,000.

DVIEJŲ ŠEIM& modernis namas, 
5 kambariai viršuje, 5 apačioj, dvi
gubas parašius; mažas mortgečius; 
parsiduos visai pigiai. Kreipkitės 
j Mrs. Sinek, 4796 E. 85th Street, 
Garfield Blvd. ’ (34)

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave.

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit., savp nąmij aptaisyta® 
darbą prityrusiaių ir atsakomin- 
gam: Mąliavojimą iš lanko ir ii 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymuj ir pagražinimui.

Turiu piltą apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaųs.

495 East 123rd SL

1

2

War Calls Come
telefono numerį.
vietinius pasikal- 
ir žiūrėkit buti- 

, ypatingai jaunio-

f„r the N"

i,e^ ™K 
f all of uSt nS 
1st ■

DUOKIT SKALBTI
“SAVE-A-DAY” SKALBYKLOS 

PATARNAVIMAS
New Method Laundry suteikia pri
einama skalbimo patarnavima

DIDELIS 25 SV. BUNDULIS
TIK $1.99

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

New Method Laundry
6710 LEXINGTON AVE.

HEnderson 7761.

‘Yonkee Poodle 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.

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

Prie Cagney moterišką rolę vai
dina Joan Leslie, kuri tajp pat in- 
eina į sceną, bet vėliau tampa šio 

‘ garsaus teatrininko žmona.

MUZIKOS NAM minavimas SO ir 
kiniai .... auk.

Jeigu jieškot piM F 
ACCORDIONS, GUITARS DKEAEL AVĖ.

DRUMS į kumpas Drexel ir Park- 
Kreipkitės į . Dr- Šešta gatvė šiaurėj

TI ... . „ hperior Avė _______ (34)
Hoedl s Music Hour B- .. . -- 1 ~~~~
Visokį muzikališki instnmafc.

CALIFORNIA WINE SALES CO.7412 St. Clair Ave. ..
HEnd. 0139,_________ rackers and Distributors
r—-----—----- , ' ' "IĮ WHOLESALE and RETAIL
Plumbingir Heatm?., ...° ^'duodam visokios rūšies California ir Ohio Vynus ze- 

Reikmenys nis kainomis. Parduodama galionais, pusgalioniais ir 
^>mis. Senai įsigyvenus įstaiga. (33)

PAYNE AVE. Ernest Fracassi, Sav.

Jeigu jieškot pirkti

ijiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii|iiimiijiii|iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiir.

DURVASARIO IŠPARDAVIMAS !
VISKAS NUPIGINTA NU CEILING KAINŲ!

Pirkit ir Taupykit Pinigus Dabar!
Visokį Naujausi Namams Rakandai.

Parsiduoda arba įdedami sdj!
Mėnesinio Išsimokėjimo Pla*

Nereikia nieko įmokėti.
Nauji ir naudot! padargai.
Empire Plumbing &

Heating Co.
dieną ir naktį patarnarM

1964 E. 55th Street
HE. 5000; MU. 3629; YE. 5^ :

Atdara vakarais iki 8 ui

---------- ^FLEMING FURNITURE CoJ
AETNA LUMBER I 7411 St. Clair Avenue
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GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namą Taisymo DwM 

atlieka be įniokėjimfl.
1 iki 3 metų išsimokėjimai 

F.H.A. FINANSAVIMAS. 
Parduodam naują ir naudot?

The Aetna LumtierCo* 
5327 St Clair Av. BE. 6^ 
367493fd St ML'11#

P. J. KEP SIS
809 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

Jdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- 
H mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 
t apdraudos-insurance reikaluose.
Seau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy- 
JįĘftptiPojąina- Kreipkitės i mai\e telefonu arba asmeniškai.

Piano Bargenai
Turim gerų Upright Pianos, jgy- 

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

3299 E. 55th arti Broadway

B. J. Radio Service
Expert Radio Taisymas — visas 

darbas Garantuotas.
P. A. Prietaisai
šSound Car.

RADIOS
1363 E. 45TH ST.

Visiems Tikslams.
Darom rekordus.
ir TUBES

HE. 3028.

Rakandų Valymas
CARPETS VALYMAS 

$2.00 
remode- 
atgal.

RUGS i
Chemical arba
Mes išimam, 

liuojam, vėl
DAVENPOTR
Išvaloma, kandys išnaikin. 87.50

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS

11720—12551 Euclid Ave.
CEdar 0208 RA. 8815

Shampoo 
pataisom, 
sudedam

ir KĖDĖ 
kandys išnaikin.

ELDER-TILTON 
CLINIC

Mechanotherapy — Chiropractic 
Elektriškas gydymas. Colon Irriga- 

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (38)

action

Kiek laiko mes suaikvojam naudodami tele
foną tiesioginiai atsiliepia į karo pastangas. 
Linijos yra užverstos svarbiais karo reika
lais kalbėjimais. Jūsų šaukimas gali sutruk- 
dyti kalbėjimą kuris reiškia daugiau ir. grei

tesnę akciją pergalei. Mes negalim dirbdin- 
. ti daugiau linijų delei medegų trukumo, to

dėl visi mes privalome kooperuoti pagreitini
mui Amerikos No. 1 darbo dalindamiesi mu
sų esančiu patarnavimu. Jus galit pagelbėti 
prisilaikant šių patarimų:

Nedaryk pasikalbėjimų su svarbiaisiais miestais 
už Ohio ribų, jei bent tik būtinai reikėtų.
Suplanuok ką turėsi pasakyti, kad pasikalbėji
mas butų trumpas.
Kada tiktai galima, paduokit i
Nesikieminėkit telefonu. Savo 
bėjimus atlikit kuotrumpiausia, 
nai kad visi jūsų šeimos nariai, 
ji prisilaikytų šio patarimo.

K»5|

WAR BONDS
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS I
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

LVS. Pramoga Gerai DUOKIT KRAUJO
Pavyko

Ų' --------
LVS. 1-mo skyriaus pramo

ga Brazauskų rezidencijoj sek
madieni pavyko visai puikiai ir 
pelningai, nežiūrint kad iki po 
pietų lijo. Vėliau išsiblaivė ir 
pasidarė šilta ir gražu, ir su
sirinkę apie šimtas svečių, Lie
tuvių ir Amerikiečių, linksmi
nosi iki vidurnakčio.

Buvo ir žymių svečių: Lie
tuvos Prezidentas A. Smetona, 
Julius Smetona, p. Tubelienė, 
p. H. Yčienė, ir iš Pittsburgh© 
atsilankė Sandaros prezidentas 
Petras Pivaronas su žmona,, ir 
Jonas Petraitis.

Skyrfus padarė apie $50 pel
no iš tos gražios sueigos.

Darbuoti padėjo, be pačių 
namų šeimininku, J. Blaškevi- 
čius, K. Miliauskienė, M. Miš
eikienė ir Komisija.

LVS. Centro Valdybos 
Posėdis

Penktadienj vakare atvyko j 
Cleveland^ J. J. Bačiunas, Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos ir Lie
tuvių Tautinio Fondo iždinim 
kas, iš Tabor Farm, Mich., ir 
Adv. A. A. Olis, L. T. Š. F. pir
mininkas iš Chicagos. Jiedu 
turėjo valdybos posėdį tų dvie
jų organizacijų reikalais, su 
vietiniais, LVS. pirmininku Dr. 
S. T. Tamošaičiu ir sekreto
rium K. S. Karpium. Aptarta 
svarbus reikalai. Apie tai pla
čiau rasite ant 4-to pusi.

Svečiai aplankė p. Preziden
tą Smetoną, ir po aptarimo bū
tinų tų organizacijų reikalų iš
važiavo i Tabor Farmą sekma
dienį apie pietus.

I 
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• ARMIJA atsikreipė į Cle- 
velandą šaukdamasi 564 slau
gių kariuomenės tarnybai. Iš
eis keletas ir Lietuvaičių.

•APSKRITIES šelpimo rei
kalams taksu lew šymet su
mažinama nuo 2.5‘iki 1.9 mills 
ir tuo budu taksu mokėtojams 
susitaupys $1,557^56.

...... ........... .... 11' c--------------

DIDELE RICHMAN
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“Musų darbininkai taip ne ii pa

sitarnauti karo laimėjimui kad tu
rim leisti kiekvienam departmentui 
paeiliu dirbti karo užsakymus”, pa
reiškė Frank C. Lewman, preziden
tas Richman Bros. Co. ,

Nors ši kompanija dar vis siuva 
civilinius rubus, bet kareiviški., 
formas gamina nuo Sausio, 
Po ''Pearl Harbor užpuolimo, 
bininkai dalyvavo kiekviename

uni- 
1940. 
dar- 

_______ ~ karo 
pastumėjimo vajuje, ir jau 72 dar
bininkai išėję j kariuomenę.

Siuvykloje kas savaitę skirtingos 
merginos eina su dirbtuvės algų iš- 

<mokėtoju per. visą siuvyklą ir sten

Youth’s
PHONE: ENdicott 4486 »

A SELECTION FROM MAIRONIS

Forum
6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. 01

Raudonojo Kryžiaus Cleve
land© skyrius gavo iš Washin
gton© pranešimą kad padvigu
bintų kraujo rinkimą. Dabar 
reikės gauti kraujo po 2,000 
puskvorčių kas savaitę.

Lietuviai vyrai ir moterys 
gali taipgi duoti puskvortę sa
vo krauja, kurį priima Raud. 
Kryžiaus punkte, 3111 Pros
pect avenue.

PETRAS ZAKARAUSKAS
Petras Zabarauskas, 46 m., 

nuo 1102 E. 76 st., mirė Rugp. 
12, palaidotas 17 d., Kalvarijos 
kapinėse. Pamaldos atsibuvo 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona, Ona, du sunai, 
viena duktė.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della Jakubs.

JURGINĖS PARAPI
JOS 2-as PIKNIKAS
įį sekmadienį, Rugpjūčio 23, 

įvyks antras Šv. Jurgio para
pijos šių metų piknikas, Bas
ta’s Grove darže, senojoj vie
toj. Šiame piknike bus per
statytos 18-to šimtmečio Auk
štaičių Vestuvės. Jose ineina 
eilė patyrusių aktorių ir tiki
masi kad vestuvės bus persta
tytos taip kaip jos atsibūdavo 
Lietuvoje. Bus būrys pamer
gių, pabrolių, svotai, svočios, 
piršlys melagis, na ir, supran
tamas dalykas, jaunieji, kurių 
dviejų roles užims Ignas’ Vi
sockas ir M. šarkiutė. Jonas 
Mušinskas ir J. Babrauskas 
gros vestuvėms.

Apart vestuvių, kurios pra
sidės 5 vai., kita dalis pikniko 
eis paprastoj tvarkoj; šokiams 
gros geras- orkestras, bus už
kandžių, visokių gėrimų, žai
dimų, ir tt.

Tai bus paskutinis tos rū
šies piknikas šymet, todėl ma
lonėkit atsilankyti skaitlingai 
ir praleisti linksmai popietį.

Važiuojantis j pikniką.

ATIDARYS WAR
SERVICE CENTER

Miesto centre, ant Public 
Square, Mayoro Lausche su
manymu, išstatyta War Ser
vice Center, kuris jau baigtas 
statyti ir dedikuojamas gražio
mis ceremonijomis šio penkta
dienio vakare, Rugp. 21, 7:45 
vai. Dedikavime dalyvaus ir 
Lietuviu grupė, taipgi Lietu
vaitės tautiškuose rūbuose.

(The 10th anniversary of the 
death of the poet Maironis was re
cently commemorated in the Lith
uanian press. This poet was the 
supreme voice of Jaunoji Lietuva 
(Young Lithuania), the Lithuania 
which was fired with the consum
ing desire for political a'nd cultural 
freedom, an ideal which began to 
take shape in the last quarter of 
the 19th century. His poem, “Ten 
Kur Nemunas Banguoja”, expresses 
the wistful longing of a nation.)

Where the Nemunas is flowing 
Through many a level field, 
There of yore my toiling brothers 
Heavy sighs oft yield.
Forests whisper tales of glory, 
Days of golden past, 
When no one dreamed that

Lithuania’s
Freedom will not last.

THE PERISCOPE
By ŠARŪNAS.

Vince Banionis First 
Titan Named to All- 
Star Starting Team

‘Victory Queen’

F**"’1 “.^C. 
glitai*''%.

gjį, įąeiH Aa . I/j.

• IŠ CUYAHOGA apskrities 
jau 430 daktarų dėvi kareiviš
kas uniformas, tarnauja įvai
riose šalies dalyse ir kituose 
kontinentuose. Bus paimta dar 
200 ar daugiau.

• MOKSLO metui prasidėjus, 
šymet matysim prie skersgat
vių moteris prižiūrint mažus 
vaikus einant per gatvę, vieto
je kaip iki šiol tą sargybą ėjo 
vyrai. Jau susirašė apie 600 
moterų toms pareigoms.

IŠĖJO KARIUOMENĖN
Frank Raižis, 24 m. amžiaus, 

sūnūs Juozo ir Anelės Raižių, 
nuo 1025 E. 78 st., Liepos 29 
d. išvyko į S. V. kariuomenę 
ir tarnaus Fort McClellen, Ala. 
Jo tėvai ir daugelis draugų iš
leido atsisveikindami ir palin
kėdami geros laimės.

Pranas buvo sporto mėgėjas 
ir baigęs East Technical High 
mokyklą. Jis buvo Cleveland© 
Lietuvių beisbolininkų mankš
tos bolės tymo menedžeris.

žiemos sezoną baigiant jis 
buvo nuvažiavęs į Detroit da
lyvauti bolininkų turnamente.

Kai buvo SLA. seimas Pitts- 
burhge, jis buvo nuvažiavęs 
pasimatyti ten su savo dėde, 
Pranu Bajoru, Tėvynės redak
torium.

Vėliau buvo nuvykęs į Chi- 
cagą, laike LDS. seimo, ten lo
šė bolę su Lietuviais iš Keno
sha, Wis., ir laimėjo.

Linkime jam geros laimės ir 
kariuomenėje esant. A.

High on hills castles crumble, 
And in graves nearby 
Bones of heroes lie uneasy 
And for freedom sigh.
With anguished heart my mother 
Lulled me oft to sleep, 
In my heart her sorrow 
Placed for me to keep.
There I grew and suffered 
Like the rest, it seems, 
And came to love and honor 
My toiling brothers’ dreams.

V. Sirvydas.

“ŠEIMA” GELBSTI KARO PASTANGOSE

AS OTHERS SEE 
US

A. J. Banišauskas, of Minersvi- 
le, Pa., reports a sermon delivered 
by the local Polish priest, Kojops- 
ky, in whicH the latter held up the 
Lithuanians as an example to his 
Polish flock. The reverend father 
said the Lithuanians are more eager 
to study and learn than t;he Poles. 
He pointed out that the local Lith
uanian colony has produced 34 
nurses, 34 school teachers, of whom 
many occupy high scholastic posi
tions, 13 doctors (of whom one is 
a girl, Miss Marijona Palauskaitė, 
a very successful physician), and 
13 college students.

In addition to the above array of 
talent, the Minersville Lithuanians 
take pride in 8 mechanical engin
eers (three of whom are working 
for the Government), three ship 
captains, tv)o radio singers, 11 
priests or students for the priest
hood, one pharmacist. In contrast, 
the Poles count up only four nur
ses, two teachers, 2 physicians, one 
priest and one studying for the 
priesthood. -‘—Tėvynė, Aug. 7, 1942.

FRIENDS OF LITH-
UANIA ACT

CHICAGO. •— The Friends of 
Lithuania organization, at its . last 
meeting,” adopted a resolution to 
commemorate the recognition *by 
the United States Government \of 
the republics of Lithuania, Latvia 
and Estonia in 1922. Among other 
things the resolution stated:

“We reaffirm our faith in our 
Government maitaining its just po
sition of recognizing the needs of 
Lithuania ad of ail nations now en
during the rigors of war and oc
cupation and that this position be 
held inviolate”.

The Friend of Lithuania was or
ganized by the initiative of Owen 
J. C. Norem, United States Minis
ter to Lithuania. Its executive sec
retary is Attorney J. J. Grish, 4631 
S. Ashland ave., Chicago, Ill.

Branches are being organized in 
other cities.

The stated aims of this valuable 
organization are: “To promote 
friendship between the pople of the 
United States and the people of 
Lithuania: to acquaint the Ameri
can people with Lithuania and the 
Lithuanian nation; to promote the 
Four Freedoms and the principles 
of the Atlantic Charter; to en
courage and assist the Lithuanian 
nation in its struggle to regain its 
independence; to aid Lithuania and 
the Lithuanian nation with all 
practical means”.

CAIN PARK
THEATRE

... Superior ir Lee Roads ...
“H.M.S Pinafore”

August 26-29, nuo' 8:30 vak.
įžanga 55c. Rez. vietos 83c.

IN HIS efforts to acquaint the 
American people with Lithuania, 
the President of Friends of Lith
uania Society, Mr. Owen J. C. No
rem (Minister to Lithuania) has 
written a book about Lithuania, its 
people, and history. He told the 
10th Congress of Lithuanian Stu
dents and Professionals in Chicago 
that this work will soon appear in 
print. We will be waiting for it! 
In passing, it is interesting to note 
that Mr. Norem’s father was born 
in Norway, a not very far neigh
bor of Lithuania.

[ THE REPORT about the 13-year 
old plucky Lithuanian lad who by 
his' wonderful imitations of the 
nightingale and the cuckoo lured 
32 Germans to their death was read 
with interest by thousands of Lith
uanians in the United States. It 
was spread by Maurice Hindus, a 
special correspondent of the New 
York Herald Tribune, and published 
in many other papers. Lithuanians 
don’t want their country to be oc
cupied by anybody—they want it to 
themselves, just as the Americans 
want their country to themselves.

IN SEVERAL issues of the Vy
tis an interesting discussion was 
held as to the uses of the English 
language in Lithuanian periodicals. 
This is a perennial question, always 
a burning theme of the day. Some 
view with horror the use of Eng
lish in our Lithuanian papers. Oth
ers think we are only going along 
with the spirit of the times. It all 
depends upon one’s viewpoint. There 
is no doubt that we must use proper- 
tools for any job. While encourag
ing not to neglect the beautiful 
Lithuanian language of our fore
fathers we must perforce use Eng
lish in getting things across to the 
younger generation. This genera
tion was born here, was educated 
here, and in a literary sense under
stands English better than Lith
uanian. Discussions of the issue, 
however, usually engender much 
heat; but, alas, grow no apples.

PROF. ALFRED SENN (Univer
sity of Pennsylvania) spent his va
cation in the South and there gave 
two lectures at the University of 
North Carolina. One dealt with 
Lithuanian personal and family 
names, the other with the way 
words were formed to enrich the 
sonorous Lithuanian language.

Prof. Senn is collecting material 
for a Lithuanian Etymological Dic
tionary—a full size job. He hopes 
to be able to publish it in a couple 
of years. The Lithuanian language 
is an important key in solving many 
mysteries of the Indo-European 
language system and Prof. Senn’s 
work will be greeted with joy by 
many scholars and students.

THE INSISTANCE of our young
er f generation that our , periodicals 
haye ^bmething in a language which 
thjs generation ušes irį- a Anore facile 
manner (that is, English) foiind 
expression at tw'o recent conven
tions. The Lithuanian Organist 
Society convention in Brooklyn, N. 
Y., adopted a resolution requesting 
a special page written in English 
for the younger generation in the 
Society’s journal, Muzikos Žinios. 
The same desire was expresed in a 
resolution at the 10th annual con
vention of the Lithuanian Students 
and Professionals Society in Chica
go. This resolution demands a spec
ial English section in the Society’s 
journal, Studentų Žodis (which, by 
the way, is going to change its 
name).

OTTO TOLISCHUS, the Klaipė
da born Lithuanian erack reporter 
of the New York Times is now tell
ing of the experiences he had while 
in duress vile at the han)ls of “Oh, 
so sorry, please”, Japanese. They 
clapped him in jail for six months 
because he tried to give an objec
tive picture to the American people 
of what was happening in Japan 
when both United States and Japan 
were at peace.

The “honorable” allies of the 
Japanese, the Nazis, have expelled 
Mr. Tolischus from Germany in 1939 
for doing the same thing. A re
porter’s life is not what it’s cracked 
up to be.

THE Government of India, has 
subsidized an association to further 
the use of gliding planes for two 
years.

Savings Stampsgiasi parduoti War 
ir tas gerai sekasi.

Kasdien laike užkandžio kitos 
merginos parduoda bonds ir stamps. 
Per Hero Dieną vieną, parduota 
už $7500.

Jau 213 Richman Bros, darbinin
kų dovanojo savo kraujo, 130 mo
terų ir merginų tarnauja slaugių 
padėjėjomis, su kompanijos duotais 
įtaisymais, iš vyrų 100 sudaro civi
linės apsaugos laisvanorių ugniage
sių, policininku ir oro užpuolimo 
apsaugos bendradarbių.

(Viršuje): Kuomet užmokesties 
vokas paduodamas darbininkui ar

eina
Iš

ir pardavi- 
kairės deši- 

kurios vyras

darbininkei, kitos 
nėja War Stamps, 
nėn, Mrs. Helen Rigo, 
tarnauja orlaivyne, parduoda karo 
štampus, kuomet Tony Volin atida
vė užmokesties voką, ir Miss Jean 
Pinkerton parduoda štampus Miss 
Frances Kerke^

(Kairėje): Miss Vera Vidmar su
rinko 1950 svari} blekinių ir laimė
jo kontestą Richman piknike.

(Dešinėje): Seserys, Misses Do
rothy, kairėje, ir Josephine Vodika, 
pora iš daugybės merginų kurios 
dirba prie siuvimo kareiviams uni
formų Richman siuvykloj nuo 1940.

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA

SERVE - SELF KRAUTUVĘ
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

Vince Banonis

DETROIT, Mich. — Vincent J. 
BaHonis, the 200-pound center who 
has made University of Detroit 
football history, added another 
laurel when he was named to the 
College All-Stars line-up for their 
game with the Chicago Bears at 
Chicago August 28.

The hard-working, “iron man” 
pivot ace thus became the first 
Titan to be named to the All-Stars’ 
starting line-up in the nine years 
the game has been scheduled.

Banonis, first Titan lineman ever 
picked for all-America honors;

GENERAL U. S. GRANT 
(1822-1885)

All eyes were turned on two 
men.

One, fall, dignified, immacu
lately dressed. The other, short, 
stocky, businesslike, clad in a 
wrinkled field uniform.

It was a moment which both 
men had anticipated for years, and 
at no time in their lives was either 
man greater.

One was General Grant, a na
tive Ohioan. The other, General 
Lee, leader of the Confederate 
forces. The place was Appomattox 
Court House. ,

Lee handed his sword, hilt first, 
in token of surrender to Grant. 
With an impatient gesture the 
token was refused. The Civil War, 
to all intents, was over.

“Disperse your men,” Grant 
said. “Let each take his horse to 
again till his land. Give each man 
provisions. The war is over.”

Grant was on that day a great 
man.

For four- years and more he had 
fought, in the West, in the East. 
He had risen, this 
had been born at 
tiny Ohio River 
colonel to general

Ohio man who 
Point Pleasant, 
village, from 

of the Armies.
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Dorėse Bell, 20 m., kuri tapo 
Dorese Bell, 20, who was cm 

United Nations “Victory Ques 
Philadelphia by United Nations 
tory Girls, a group of young 1 
from 36 states.

Keating, and Westfall joined i 
ers cn the squad in Chicago Ašį 

to start training for the c®į 
with the Bears, winners of Xij 
al Footbal League in 1941.

PERMANENTS
S2.50 ir daugiau 

Dykai Creme Treatment 
su kiekviena Wave 

Specializuojame naujame 
“Featherette” Plaukų Kirps

7028 Superior Ave, 
HEnderson 9824

Atdara vakarais išskyrus treai
ir šeštadienius. (JC

Grant’s birthplace, 
’ Point Pleasant.

Courtesy—Standard Oil of Ohio

He was destined to be twice 
president.

Grant was just another Ohio 
boy. At Georgetown, where he 
went to school, he was known 
chiefly for his love of and control 
over horses. UnenthusiasticaUyhe 
went to West Point, and tan 
there to the wans in Mexico, and 
then to the desolate, far-away 
West Coast. •

Sick of the army, he failed s 
a real estate salesman, a farmer, 
a business man. His destiny wa 
to win a wpr, to save the Union.

Two terms he was president In 
1885 General Gršnt died.

In honor of his memory, his 
birthplace is maintained as a mu
seum at Point Pleasant. Here are 
his cradle, his Bible, his West 
Point trunk. In nearby George
town are other reminders of this 
Ohio boy who grew up to become 

i not only one of Ohio’s, but one o! 
1 the nation’s hęroes.

TE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais
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PAKELIA PLIENO
darbininkams

i MOKESTI

Washington. Rugp. į 
Karo Darbo Taryba įsake Stalinpat

’ ’-.triniumsavo , 
mokestis po44c uz 8 valan
dų darbo dieną, ir tą pakė
limą mokėti ui praeitą lai
ką, imant šešis mėnesius 
atgal, nuo Vasario 15 d.

Pagrindinė mokestis pa
prastiems darbininkams 
pasidarys po 78c valandai 

Liepos 21 d. buvo toks

linkės kt
ga,prai

Raudo

nėjams, 
pulti Vo 
vakariut

: patvarkymas Įvesta “ma- Sako, b 
žosiose” plieno dirbtuvėse, dienu g 
dabar ir “didėsės” korpo- mušė aį 
racijos turi pakelti. ir atsiėt

dienų si

ir aidė

2,500 sustreikavo. EastChicago, Ind. - Sastojo^
darbai trijose aliejaus per
dirbimo įstaigose ir alie
jaus šuolinio stotrsą su- 
slAw CIO. nni-

Dono o 
mestas 

jausjgijistu iMnjant didesnio 
jnrt. Reikalaj.vi W
!tartu wtehi tom. įj“®,
h  lW

Kanadoje plieno indus
trija susiduria su streiku. 
Tūkstančiai plieno darbi-

ti šautu
.uwmmhuu putnu uaiui- < ip

i ninku paskiruose centruose ™
, nubalsavo streikuoti Rei- 
■ kalauja didesnio užmokės-

. Cumberland, Md. - Su- 
PJžo dirbti virš 400 darbi- 
Mhi, Union Mining (įį 
bine buvo apšaukę protes
to streiką del kompanijos 
vienodo apsiėjimo sn 
dubininkais.

Voiie 
pirmyn 
artinasi 
uyirp

: Clevelande, baigėsi strei-
1 bs Harsch Bronze Four-

^reikmenis. 700 darbb 
Pjžo dbbti. Strei- 

' k Model kompanijos pa.
unijos komiteto,

GALUTINIS VASAROS
Išpardavimas
Vyriškos Šiaudinės
SKRYBĖLĖS

kokia $ -H
minkšta

Pasirinkimui bent 
šiaudinė skrybėlė, 
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- $ -a 
mosi kelnaitės, tvirtos mede- 
gos, su supporteriais ir diržu, vi
sokių spalvų, parsidavė po $1.50, 
dabar po $1.00.

Vyrų Sport Marškiniai
Trumpom arba ilgom rankovei 
dvejopais kalnieriais, susegi"1* 
ir atlapom dėvėti. Balti 1 tO 

snalvuoti po “T

Vyrų Apatinukai
Vasarines kelnaitės ir marškini1 
tvirtos broadcloth medegos, kel
naitės su gripper priešakiu 1O( 
at atletiški marškinia **

Vyrų Vasariu. Slacks
Sanforizuotai sutrauktos O Ot 
iš skalbiamos medegos *

Vyrų Darbiniai Rubai
Visokį vyrams reikalingi rūbu 

tvirtų medegų ir prieini- 
kainomis.

Vyrų Kojines
Trumpos ir ilgesnės, paprastos il
su elastiku viršuje, tamsių *3Qc darbe, 
spalvų ir marginių momis

n V K Al GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI 1^ IX./4. £ia jskejsti savo Stamp Books.

' Torko miesto be- 
Ij.*0 vadovybė 
-.^.Įsakymą visiems m.. 

^miantiems, kurie 
| gali dirbti, kad eitn ^i

b*
F.pft suspenduota f a fe

Pittsburgh, pt.

į")?. aPša 
alumino

' ispOdyti

I ^0 a/ l-y SS^l?&S,'-VA'V


