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darbai trijose aliejaus per
dirbimo įstaigose ir alie- 

4 jaus supylimo stotyse, su
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Kanadoje plieno indus
trija susiduria' su streiku. 
Tūkstančiai plieno darbi
ninkų paskiruose centruose 
nubalsavo streikuoti. Rei
kalauja didesnio užmokes- 
nio už darbą.

Cumberland, Md. — Su- 
gryžo dirbti virš 400 darbi
ninkų, Union Mining Co., 
kurie buvo apšaukę protes
to streiką del kompanijos 
nevienodo apsiėjimo su 
darbininkais.
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80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland <
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Didelės Vokiečių Armijos Apsupa Stalingrade
Rusai Atakuoja šiaurini Fronte
Maskva, Rugp. 27—Vo

kiečių didelė jiega, 750,000 
vyrų/ iš trijų pusių apsu
pk svarbų Sovietų miestą 
Stalingradą, prie Volgos 
Stalingradas . turi f 
gyventojų, yra vienas 
svarbiausių Rusijos indus
trinių miestų.

Miestas ir jo plačios apie
linkes kelinta diena jau de
ga, pranešimas sako. ■

Raudonoji armija, palen
gvinimui Stalingrado gy
nėjams, praneša pradėjus 
pulti Vokiečių linijas šiaur
vakariuose nuo Maskvos. 
Sako, bėgyje pastarų 15 
dienų savo kontr-atakų iš
mušė apie 45,000 Vokiečių 
ir atsiėmė apie 610 įvairių 
kaimelių, sodybų ir miestų. 
Pasistūmė pirmyn Rževo 
srityje apie 25 mylias.

Vokiečių dalis apsupda
ma Stalingradą nuėjo iki 
Dono upės. Tokiu budu 
miestas apsuptas iš trijų 
pusių.

StalingraduL^gimti susta
tyta ir paprasti žmonės. 
Tūkstančiai darbininkų iš 
dirbtuvių, išlavinti naudo
ti šautuvus ir kulkosvai- j 
džius, išvaryti į apielinkes' 
Šaudyti artėjančius prie
šus. Stalingrado apielinkes 
yra lygios ir smėlėtos.

Vokiečiai taipgi žygiuoja 
pirmyn ir gilyn į Kaukazą, 
artinasi prie miesto Groz
ny ir pakeliui paėmė kelis 
mažus miestukus.

JAPONAI IŠSĖDO N.
GUINEJOJE

Iš Australijos praneša
qqn’nnn RugP- 27 kad Japonai, ne- 

’ -į žiūrint didelių aliantų pa- k ~ 4- rv, i r. r, ■, t t, n iC 4- 1 ri 1 4" 1stangų orlaiviais atakuoti, 
įsiveržė ir išsodino savo 
kareivius ant pietrytinio 
galo Naujos Guinejos sa
los, tik apie 500 mylių at
stu : nuo Australij os.

To Japonų antplūdžio da
lį aliantų lėktuvai sudaužė 
ir nuskandino, tačiau išsė- 
dimo sulaikyti negalėjo.

Japonai vėl darė pasikė
sinimus pulti Amerikos jie
gas užėmusias Solomon sa
lų strateginius punktus.

Rugp. 21, laike išsodini
mo išmušta 670 Japonų ir 
kiti paimta nelaisvėn.

Apie šeši Japonų karo 
laivai dalyvavę tame pasi
kėsinime nuskandinti arba 
sugadinti.

Pranešimai iš Australi
jos Londone tikrina jog Ja
ponai nustojo savo virše
nybės Pietų Pacifike, ne
pasisekimais prie Solomon 
salų.

Sovietų lėktuvai atakavo 
Varšavą, praneša Berlino 
radio.

* *

REIKALAUJA ‘ŽI
NIŲ’ APIE ANT- 

RA FRONTĄ

Londonas. — Tam tikra 
Britų spaudos dalis griež
tai reikalauja Churchill’o 
duoti “tikrų žinių” kokius 
vaisius jis pasiekė savo ke
lionėje Maskvon, kur daly
vavo tarybose su Amerikos 
ir Sovietų karo vadais.

Garsiai rėkia amatų uni
jų kongreso organas, kai
rusis dienraštis, kuris rei
kalauja antro fronto atida
rymo,'' gelbėjimui Rusijos.

Anglijos kairieji nekan
triai laukia “ženklų” kurie 
rodytų jog rengiamasi 
tram frontui.

an-

ka- 
tris

Iš JAPONIJOS parvež
ta Į Suv. Valstijas 1,400 
Amerikos piliečių, sulyg 
tarptautinių sutarčių. Ke
li šimtai jų klausinėjama 
ir tyrinėjama kad tarpe jų 
neįsigautų į Ameriką sve
timų šnipų.

PASKANDINTA 502
Iki Rugp. 25, priešų sub- 

marinai nuskandino Ame
rikos pakraščiuose Atlanti- 
ke jau 502 Amerikos ir jos 
sąjungininkių šalių laivus.

S. V. Karo laivynas pra
neša kad S. V. submarinai 
nuskandino vėl 4 ar dau
giau Japonų karo laivus 
prie Aleutiškų salų.
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Clevelande, baigėsi 
kas Harsch Bronze 
dry Co., kur dirba 
kas reikmenis. 700 
ninku gryžo dirbti,
kas kilo del kompanijos pa
šalinimo unijos komiteto.

New Yorko miesto be
darbių šelpimo vadovybė 
išleido įsakymą visiems pa
šalpą imantiems, kurie tin
ka ir gali dirbti, kad eitų 
susirasti darbus,.kitaip jie 
neteks pašalpų. Jau apie 
550 šeimų suspenduota nuo 
pašalpų del fo kad jų gal
vos atsisakė eiti dirbti.

Rūpinasi taip anksti... 
Iš Australijos praneša kad 
ten esantiems S. V. karei
viams 'Padėkos dieną pie
tums duos Amerikiečių mė
giamą tradicinę indiko (ka
lakuto) mėsą. Padėkos die
na bus dar Lapk. 26, o jau 
dabar apie tuos pietus rū
pinamasi. Aust raliečiams 
ta diena yra paprasta, be 
reikšmės. *•

Rusijos fronte žuvo Vo
kietis Prof. Karl Boehmer, 
kuris būdamas perdaug įsi
gėręs, Berline Bulgarų at
stovybėje svečiuose, išsita
rė, “Už savaitės laiko mes 
užpulsim Rusiją”. Tai bu
vo Birželio mėnesį, 1941 
m. Jis buvo areštuotas, vė
liau išsiųstas į Rusų fron
tą paprastu kareiviu. Mi
rė pasiekęs leitenanto laip
snio

inės
ĖS 
da $1 
kšta A 
rsidavė po 
bar po $1.

RŲ 
(naitės 
ly- $1 
nede- 
diržu, vi- 
po $1.50,

Vasarinčs kelnaitės ir s 
tvirtos broadcloth itfde-? 
naitės su gripper prieše 
at atletiški marškinis

Pittsburgh, Pa. — Alu- 
mino darbininkų unijos va
dai sako darbininkai reika
lauja apšaukti generalinį 
streiką alumino dirbtuvė
se, del to kad buvo atsisa
kyta išpildyti reikalavimas 
duoti darbininkams po $1 
daugiau mokesties į dieną.

Šis reikalavimas paliečia 
32,000 alumino korporaci
jos darbininkų.

BRAZILIJA, stojus į 
rą prieš Ašį, uždarė 
didžiausius Vokiečių ir Ita
lų bankus Brazilijoje, už
saldant jų pinigus. Taipgi 
suėmė 17 Ašies laivų buvu
sių Brazilijos uostuose.

Brazilijai stojus į karą, 
alijiantai turės geresnes są
lygas kovoti subma- 
rinus, kurie iki šiol pasek
mingai veikė.

Karą paskelbus, iš Bra
zilijos ėmė bėgti Vokiečiai 
ir Italai bei Japonai į kai
myniškas šalis. Tose šaly
se juos areštuoja.

BRITANIJA vėl pasiekė 
didelis Amerikos transpor
tas su kariuomene ir reik
menimis. Tokių skaičių ka
reivių siuntimas, spėjama, 
esąs tai žygis artyn antro 
fronto.

Britų lėktuvai bombar
davo Vokiečių Reiniando 
industrinius miestus, pada
rydami nuostolių. Negryžo 
16 Anglų bomberių iš tos 
kelionės.

žuvo 24 lakūnai. Šios sa
vaitės pradžioje paskirose 
oro nelaimėse visoje šalyje 
užsimušė 24 kariški lakū
nai.

VOKIEČIAI skelbia kad 
pereitos savaitės Anglų įsi
veržime į Prancūziją, jie 
išžudę apie 3,500 kareivių, 
daugiausia Kanadiečių; ki
tus 1,800 paėmę nelaisvėn.

Cmmandos Sugryžę po “Didelio Užpuolimo

Vaizdas parodo grupę Britų Commando kareivių sugryžusių 
Į savo uostą po vieno iš didžiausių užpuolimų Vokiečių, Prancū
zijoje, Dieppe srityje. Jie sugryžo su nelaisviais ir smulkiomis 
“souvenirs”. Su jais kartu dalyvavo Amerikos kareiviai iš 
“Ranger Battaliono”. Šis užpuolimas vadinama pirmas bandy
mas ofensyvui dideliu mastu, ko Hitleris nedryso kėsintis. Už
puolikai išsėdo Prancūzijoj ir užatakavo Vokiečius su savo tan
kais, daugybe laivų, palydimi lėktuvų. Padarė daug nuostolių.

'V* V
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UŽSIMUŠĖ angLų
KARALIAUS 

BROLIS
Iš Londono praneša kad 

Rugp. 25, skrisdamas su 
karine misija į Islandiją, 
Škotijoje, lėktuvo suduži
me užsimušė Kento Kuni
gaikštis, jauniausias Ang
lijos karaliaus brolis, 39 m. 
amžiaus. Su juo kartu žu
vo ir keli kiti karo virši
ninkai. Laidojimo iškilmė 
bus slapta ir privatinio po
būdžio, išvengimui priešų 
lėktuvų užpuolimo laidoji
mo vietos, kur bus visa 
rališka giminė suėjus.

ka-

vėlINDIJOJE sukilimai 
pasikartojo. Dvejetoj sri
čių užmušta 8 žmonės.

Willkie, su Roosev eito 
sutikimu, pasiryžęs vykti į 
Rusiją ir Artimus Rytus, 
pranešti toms šalims apie 
Amerikos pasiryžimą ka
riauti išvien su jomis prieš 
bendrą priešą iki pergalės.

Kariaujantis Prancūzas

|g
;S
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IS LIETUVOS
Iš VILNIAUS išvežta Į Vo

kietiją darbininkų transportas 
iš 400 žmonių. Jie dirbą Frank
furte ties Main.

Iš KAUNO rašo kad “Vo
kiečių ypatingasis teismas” nu
teisęs mirti elektros suvedžio
toją Stasį želvį, Kauno gyven
toją, už tai kad jis; būdamas 
prikomandiruotas prie Vokie- . 
čių karo komendantūros pakejr 
tęs savo blogesnį apsiaustą ge
resniu, kuris pereitą žiemą bu
vo paaukotas Vokiečių kariuo
menei. šis sprendimas reiškiąs 
“Įspėjimą visiems”.

V. ALANTAS, žurnalistas ir 
buvęs Lietuvos Aido redakto
rius, yra Vilniaus teatro direk
torius.

KAIP ŠNIPAI VEI
KIA SOVIETUOSE

Komisaras P.

bolševikų apsigynimų, 
sužeistas vyras Rusų 
uniformoje, paimtas 
ir nugabentas ligoni-

DUONINIAMS grūdams Es
tijoje buvo nustatyta speciali- 
nė duoklė, pagal kurią iki Geg. 
22 reikėjo pristatyti papildo
mai po 10 klg. nuo žemės hek
taro. Iš šių metų derliaus rei
kės pristatyti duoninių gimdų 
nuo hektaro tarp 50 ir 104 kg., 
sulyg derliaus. Mėsos ikT Rug
pjūčio 31 reikės pristatyti 7 
kg. nuo žemės hektaro. Svie
sto turi būti pristatyta po 60 
kg. nuo karvės.

Ūkininkas turi teisę pasilai
kyti savo reikalams po 100 
sviesto savaitei kiekvienam 
meniu i ir po 1 litrą pieno 
menini per dieną. Bulvių
metų derliaus reikės atiduoti 
160 kg. nuo vieno dirbamos že
mės hektaro. Taip ir su ki
tais u'kio produktais: okupan
tai pasiskyrę išreikalauti sau 
didelius kiekius ir ūkininkai 
verčiami tai atiduoti.

gr. 
as- 
as- 
šių

MASKVA.
KubatScin patiekė- paaiškinitnų 
kokiais budais Vokiečiai sten
giasi Įsigauti Į Leningradą at
likimui šnipinėjimo darbų, su
ardymui

Vienas 
kareivio 
iš lauko
nėn, bandęs išgauti informaci
jų apie karo reikmenis iš rau
donarmiečių kareivių. Jis ta
po nuteistas ir sušaudytas.

Vokiečiai naudojasi kaimie
čių rubais patekti už raudonų
jų linijų kaipo pabėgėliai; ki
ti naziai nuleisti iš parašiutų 
už Rusų linijų, raudonarmiečių 
uniformose, bando kurstyti gy
ventojus; jie likviduoti.

“Mes negalim tikėt niekam, 
nors asmuo turi dokumentus ir 
dėvi musų uniformą”, aiškina 
Kubatkin.

Toliau jis pasakojo kaip vie
noje dirbtuvėje tūlas agitato
rius sakė kalbą ragindamas 
darbininkus sunkiau dirbti, po 
to buvo suimtas kaip šnipas. 
Jis buvo padavęs prašymą Įs
toti Į komunistų partiją ir tu
rėjo jau kitų trijų partijos na
rių rekomendacijas.

Pereitą rudenį, sako komisa
ras, grupė jaunų asmenų Le
ningrade susekta dirbę prieš
revoliucinį darbą. Kita grupė 
susidedanti iš pabėgusių kri
minalistų platino plakatus ir 
klastuotas maisto korteles.

Taigi, anot šio valstybės ap
saugos komisaro parodymų, ne 
viskas tvarkoje sovietų roju
je....

VOKIEČIŲ spauda rašo kad 
Lenkai darbininkai dirbą Vo
kietijoje, turi ant drabužių dė
vėti raidę ‘P’ (Pole) ir jie daž
niausia 
talpose, 
balti jo 
žymimi
darbininkai (buvę po bolševi- 

iki pasiekia Vokietiją 
kartus dezinfek- 
utėlių ir

gyvena bendrose pa-
Lietuvos ir kitų Pa- 

kraštų darbininkai ne- 
jokia raide. Ukrainos

kais) 
esą net tris 
tuojami (nuo

komisaras
Įsakymą

i

tt.).

VOKIEČIŲ 
voje išleido 
pramonės Įmonėse Įsakoma su
organizuoti specialines sargy
bas.

Lietu- 
kuriuo

Turėjo tris žmonas. Fort 
Huachuca, Arizonoj, Rugp. 
16, viena žmona nušovė sa
vo vyrą, kariuomenės Ka
pitoną David D. Carr, 27 
m. amžiaus. Tai žiniai pa- 
skilbus, atsiliepė kitos dvi 
jaunos moterys, parodyda
mos kad ir jos buvo už jo 
ištekėjusios.

VYRAI gimę tarp 1919 ir , 
1922 metų, Vokiečių komisaro 
Įsakymu, turi užsiregistruoti 
“pagalbinei tarnybai transpor
to srityje”.

Bennett Nominuotas New Yorko Gubernatorium

John J. Bennett, Jr., New Yorko valstijos prokuroras, no
minuotas Demokratų kandidatu N. Y. valstijos gubernatorium, 
prieš Prez. Roosevelto statytą kandidatą. Iš kairės dešinėn: 
Bennett, Farley (kuris dirbo prieš Rooseveltą), ir dabartinis 
gubernatorius Lehman.

Vyrų Vasarin.
Sanforizuotai sutraukto 
iš skalbiamos medego;

Vyrų Darbiniai 1
Visokį vyrams reikalu?

es
prastos ir __
šių darbe, tvirtų medegU 11

momis kainomis.

STAMPS su kožnu pirkiniu. Q 
t iškeisti savo Stamp Books.

Jugoslavijoj, tęsiant ka
rą prieš okupantus, šiomis 
dienomis nazių agentai su
ėmė ir sušaudė 100 asmenų 
norėdami užkirsti kelią ko
votojams, kurie pasiryžę 
išžudyti okupantų viršinin
kus savo žemėje.

Prez. Roosevelt pasiruo
šęs sakyti per radio tris 
reikšmingas kalbas. Viena 
jų bus Rugsėjo 3, į pasau
lio jaunimą. Antrą kalbą 
sakys Rugp. 31, sąryšyje 
su dedikacija naujo Karo 
Laivyno Medikalio Centro, 
įrengto Bethesda, Md.

Trečią kalbą ruošia apie 
pragyvenimo reikmenų ka
štus.
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Gen. Charles De Gaulle, lai
svų Prancūzų karo vadas, pa
rodoma apdovanojamas Lais
vės Kryžium, nauju Kariaujan
čių Prancūzų garbės ženklu, už 
jo atsižymėjimą mūšyje Lybi- 
joje, prieš Ašies jiegas, '

150,000 Kanados kareivių 
jau tarnauja Britanijos gy
nėjų eilėse.

Iš SUOMIJOS praneša 
kad bolševikų lakūnai ata
kavo Suomių sostinę Hel
sinki, aštuoniomis bango
mis lėktuvų. Suomiai smar
kiai atsišaudė.

LIETUVOS radio stočių pro- 
gramuose žinių apie Lietuvos 
gyvenimą beveik visai nebe
duodama. Programas suside
da daugiausia iš koncertų, dai
nų arba Vokiškų pranešimų. 
Tris kartus per dieną Vokie
čių propagandinius praneši
mus kaž kas perskaito Lietu
viškai iš Vyslos (Weichsel) 
radio stoties.

PERU respublikoj, Pie
tų Amerikoj, šiomis dieno
mis įvykus žemės drebėji
mui, .užmušta 22 žmonės 
Padaryta didelių nuostolių.

KAUNE paskelbta įsakymas 
kuriuo arkliai tarp 3 ir 15 me
tų turi būti atvesti j paskyri
mo vietą rekvizicijos tikslams. 
Rekvizuojami ir vežimai.
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PITTSBURGH

\ Lietuviai Išeina 
Kariuomenėn

Iš plačios Pittsburgh© apie
linkės kasdien išeina po keletą 
jaunų Lietuvių vaikinų į Ame
rikos karinę tarnybę, įvairias 
jos šakas. Nekurie jau užsi-Į 
tarnavę aukštesnius laipsnius, 
kurie anksčiau įstojo. Aukš
tesnio mokslo vyrai yra ir ka
rininkais.

Yra išėjusių ir keleas Lietu
vaičių slaugių į kariuomenę ir 
laivyną.

Iš Pittsburgho apielinkės iš
ėjusių Lietuvių vyrų skaičius 
siekia jau arti pora šimtų, o iš 
visos Pennsylvanijos stojusių į 
tarnybą vyrų skaičius susida
ro į kelis tūkstančius. Penn- 
sylvanijoj gyvena daugiau Lie
tuvių negu kurioje kitoje pa
skiroje valstijoje.

Naujas Komandierius

SUĖMĖ 9 PLĖŠIKUS. Per
eitą savaitę Pittsburgho srity
je suėmė devynis jaunus vy
tus, nuo 18 iki 24 metų am
žiais, kurie užsiiminėjo vogi
mu automobilių ratų padangų 
ir sudeginimu pačių automobi
lių, ratus apvogus. Jie kalti
nami ir kitais prasižengimais.

Detroit, Mich.f Wauffenos

I DAYTON, OHIO I
KAREIVIO PAREIGOS YRA 

SVARBIOS IR ATS/VKO- 
MINGOS '

Gražuolė Išrinkta
LIETUVAI VADUOTI SĄ

JUNGOS SKYRIUS
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Išlavinta 300,000
1940 metais Pennsylvanijoje 

pradėta lavinti ir paruošti tūk
stančiai parinktų asmenų ku- 
rįę galėtų užimti darbus karo 
dirbtuvėse reikalui priėjus.' 

. Iki šiol per tokias lavinimo 
įstaigas perėjo apie 300,000-as
menų, kurie yra pilnai arba da
linai paruošti. 4 .

Dabartiniu laiku visoje vals
tijoje tuose lavinimo punktuor 
se randasi apie 38,000 asmenų. 
’ ; Piusb ulgRpf srityje't fąfidąsi 
tokių išlavintų žmonių apie 10 
tūkstančių. Nekurie lavinimo 
centrai veikia visas 24 valan
das, paruošdami reikalingus in
dustrijoms darbininkus.

Jaunuolis vyras pačiame sa- : 
vo žydėjime, gavęs paraginimą : 
pribūti kariškai tarnybai, tu
ri tą išpildyti be atsisakymo. 
Išeidamas, atsisveikina su sa
vo brangia ir verkiančia moti
na, su visais giminiečiais, nes 
nežino koks likimas gali jį nu
tikti, ar bus jam lemta svei
kam sugryžti ar ne. Kareivio 
pareiga yra kovoti su savo ša
lies priešais, nežiūrint kad ir 
pats gali sutikti mirtį nuo prie
šo kulpojB.

Kareivis • kovos lauke apgina 
savo valstybę ir kartu visus 
piliečius nuo piktų užpuolikų. 
Dabar musų šalis turi tokius 
žiaurius, piktus užpuolikus, Ja
ponus ir -Vokiečius. Jeigu ne 
musų kareiviai, kur mes šią
dien butume atsidūrę.

Iš to gan aiškiai galima su
prasti ir įvertinti kareivio at
liekamą atsakomingą ir sykiu 
dideliai brangią užduoti.

Betgi randasi -ir tokių žmo
nių kurie į kareivius žiuri su 
panieka, jokios pagarbos neno
ri jiems pripažinti už jų dide- 

■ jį pasiaukojimą.
MIRĖ VEIKĖJAS. Vincas

Luckus, 70 m. amžiaus, iš Lee daro valdžiai priekaištus už 
Park, mirė Rugp. 21, ligoųbu- padidinimą kareiviams atlygi- 
tyje. Jis buvo ilgametis SLA. nirno, 
veikėjas, 68 kp. narys, organi
zatorius, tvėrėjas ir veteranas 
seimų delegatas. SLA. Albu
me ant 78 pusi, telpa jo at- jau -žinoma, įvykęs SLA. 
vaizdas.

Laike Plymoutho Lietuvių su kilnų tarimą, 
Lenkais kovų del parapijos jis narys mokėtų po 15c mėnesiui 
su tų laikų veikėjais, 50 metų specialių duoklių apmokėjimui 
atgal, sutvėrė atskirą Lietuvių 
parapiją. 1 • '■

Būvo rimtas ir veiklus žmo-' 
_gus. 'Paliko šeimą it daug gi
minių.

Gen. Sir Alexander, buvęs 
Britų - komandierius Burmoje 
(viršuje) paskirtas vyriausiu 
karo vadu Viduriniuose Rytuo
se. Jis užima vietą Sir Claude 
Auchinleck (apačioje).

WYOMING KLONIS

TRYS BROLIAI LEITENAN-

Atiduokit Atliekamus 
Senus Daiktus

Pdttsburghe, kartu ir viso
je Pennsylvanijoje,'pradėta su
rinkimas visų atliekamų mede- 
gų, kaip gurno, geležies, plie
no ir blekįnių dėžučių, kas tik 
galima panaudoti karo reikme
nų gaminimui.

Surinkimą atlieka tam tikri 
trekai, tik reikia visus nęrei- 
kalingus dalykus sudėti į tin
kamas dėžes kad važiuojantie
ji rankiotoj ai galėtų rasti ir 
paimti. 1

Mažiau Užmuštų
HARRISBURG, P'a. — Sto

ka automobiliams gasolino ir 
ratams padangų sumažino val
stijoje vieškelių nelaimių skai
čių 16 nuošimčių. Tačiau, sa
ko, •automobilių nelaimių mir
čių pumažėjimas nenupuolė iki 
pačių naudojamų automobilių 
sumažėjimo nuošimčio. *'

Iki Rugp. 20 dienai šymet 
buvo 111 mažiau automobilių 
ir trokų susimušimų mirčių 
Pennsylvanijos miestų gatvėse 
ir vieškeliuose, lyginant su per
eitų metų nelaimėmis per tiek 
pat laiko, kuomet žuvo 684 as
menys.

Prailgins Vasarojimo 
Sezoną

Pennsylvanijos rezortai šią 
vasard pratęs savo veikimo se
zoną iki Rugsėjo pabaigos ar 
iki Spalių mėnesio. Pirmiau 
baigdavosi su Darbo Švente, 
pirmą savaitę Rugsėjo mėnesį.

Vasarotojų šymet turi dau
giau del to kad žmonės nega
lėjo važiuoti Į kitas šalis ir he- 
pasitiki vasaroti Atlantiko pa
kraščio rezortuose. Visi vyk
sta toliau nuo Atlantiko.

MIRIMAI
MIRĘ. IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)
■ ■ , .ę =1-1.Juozas Kripaitis, iš Ann 

bor, Mich., kuris čia leido 
stogas, padarė iniciatyvą 
organizuoti Lietuvai 
Sąjungos skyrių.

truputį buvo ir vė- ' 
su. Susirinko į pikniką tūk
stantinė publika ir gražioj nuo
taikoj linksminosi. Toks skait
lingas Detroito publikos atsi
lankymas į Gražuolės 
parodė jog tik Dailės 
turi teisę rinkti “Miss 
nia of Detroit” ir tuo 
kė per nosį Lietuviškiems bež
džionėms - bolševikams kurie 
bandė pamėgdžioti ir rinkti 
Detroito Lietuviams gražuolę.

Pačiame pikniko įsismagini- 
me, apie 7 vai. vakare, Dailės 
Choro pirmininkas G. Raško 
pasirodė gražioj e gėlėmis iš
puoštoje platformoje, paaiški
no pikniko reikšmę ir tikslą 
ir programo vedėju perstatė 
H. Kapturavičių, kuris pir- 
miaušia perstatė. gražuolės rin
kimo teisėjus: V. Petriką, Dr. 
J. J. Simš, J. Kripaitį, Novaką, 
Petronį ir USA. armijos ser- 
žentą Janušą. Pirmuoju nume
riu buvo rinkimės “princo” ir 
“princesės” iš mažų vaikų ir 
mergaičių, kurių buvo 24. Iš 
mergaičių išrinkta Lucile Kaz
lauskaitė, iš berniukų Ben Vi
tale. Kaip laimėjusiems taip 
ir visiems berniukams ir mer
gaitėms duota piniginės 
nos ir saldainių.

Toliau buvo renkama 
Lithuania of Detroit”, 
aspirančių, pat' pirma didumos 
teisėjų balsais išrinkta Helen 
Gibson, bet ne visais balsais, 
o .minioje daf t kilo protestas. 
Tada buvo reikalas perrinkti 
iš penkių daugiausia gavusių 
balsų. Dabar jau išrinkta gra
žiausia Lietuvaitė, arba “Mis* 
Lithuania of' -.Detroit” Jennie 
Stevens-Steponauskaitė. Antro
ji gražiausia Lietuvaitė pripa
žinta J. Galinskaitė, o p-lė Gib
son, pirmame ląalsavime gavus 
pirmą vietą, pripažinta trečia 
gražiausia Lietuvaitė. Publika 
pareiškė sutikim^, ir tada 1941 
metų gražuolė, Miss Miškinis, 
uždėjo garbės ikaspiną naujai 
išrinktai gražulei ir įteikė 
$25 piniginę dovaną. Kitos ga
vo mažesnes dovanas. Toliau 
piknikas vėl ėjo visu savo link
smumu. - ’ '

Sekmadienį, Rugp. 23, Capi
tol Parke 
tradicinis 
Lithuania 
piknikas, 
žus, nors

Dar atsiranda ir tokių kurie 
priekaištus už

sakydami kad reikėsią 
daugiau- taksų mokėti.

Taip pat rieprošalį bus pami
nėti ir apie Lietuvius. Kaip 

sei
mas Pittsburghe padarė pra- 

kad kiekvienas

TAI. Onos Maslauskienės iš 
Plymoutho trys sunai, tarnau
janti šiame kare jau yra pa
siekę leitenantų laipsnius.

Ona Maslauskienė yra SLA.
5 kuopos narė, čia plačiai žino
ma našlė. SLA. Albume telpa 
jos atvaizdas.

Leit. Klemensas randasi ka
ro laivyne New Yorke; jis bu
vo Plymouth High mokyklos 
mokytojas.

Leit. Vincas yra karo laivy
ne dentistas su U.' S. Marinais 
kur nors Pacifiko vandenyse.

Leit. Edvardas karo lakūnas 
pilotas, randasi kur nors An
glijoje.

' Tai vis daugiau žvaigždžių 
Wyoming Kloniui.

Jonas J. Nienius.

duoklių/SLA. narių išėjusių į 
karišką tarnybą, kad palaikius 
juos SLA. nariais. ' Bet kaip 
teko pastebėti, atsiranda‘.narių 
priešingų mokėti tuos 15c.

Kaip kitur taip ir musų SLA.
1105 kuopoj tokių atsirado.

Kaip ten nebūtų, bet pagal 
mano nuomonę, toks priešin
gumas yra neapgalvotas ir ne
patriotiškas, jei. tokie nariai 
kelia ergelį del aprūpinimo tų 
pasišventėlių vyrų narystės 
mokestimi, tik po 15c mėne
siui. J. A. Urbonas.

PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvos Generalinis Konsu

latas, 41 West 82nd St., New 
York, N. , Y.', įieško, šių:

Juozas Naujokaitis, gyvenąs 
Boston, Mass.

Pranas Kesylius, gyvenąs In
diana Harbor. Ind., kilęs iš Beį- 
čiu k., Rokiškio vals.

j. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

13'2 Lamar St, Dayton, O.

Reikalauja Daugiau
Mokesties

NANTY GLO, Pa. — Kasyk
lų darbininkų unijos vadai, pa
reiškę jog pragyvenimo reik
menų kainos pabrango, priėmė 
rezoliuciją reikalaujančią pa
kelti, angliakasiams mokestis 
50 nuošimčių, šiame distrik- 
te dirba apie 50,000 angliaka
sių. Nors dabartinė angliaka
sių sutartis galioja iki Balan
džio 1, 1943, tačiau lokalų va
dai nori užvest su kasyklų ope
ratoriais derybas del mokesčių 
pakėlimo.

Pagrindinis angliakasių už
darbis yra $7 iki $8 .dienai', 
gavus reikalaujamą pakėlimą 
uždirbtų iki $12 dienai, 
i------- -- 1 ~ i

Skaitykit ir Garsinkites

LIETUVI!' 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)

įvyko Dailės Choro 
gražuolės arba “Miss 
of Detroit” rinkimo 
Oras pasitaikė gra-

Pikniką 
Choras 
Lithua- 
nubrau-

Ar- 
ato- 
su- 

Vaduoti
Tuo reika

lu regis yra šaukiamas susirin
kimas sekantį sekmadienį.

Suorganizavus LVS. skyrių, 
galimas daiktas šio skyriaus 
pirmuoju darbu bus surengi
mas Lietuvos Prezidentui A. 
Smetonai prakalbu Detroite.

K.

MIRĖ 8900 IŠEIVIŲ 
LIETUVIU

šiame numeryje paduoda- 
mirusių išeivių vardais,

D.

AUTO NELAIMĖS
Į

Rugp. 22 du žmonės tapo 
toje užmušti automobiliams su
simušus.

Rugp. 21 atvažiavęs žmogus 
iš Knoxville, Tenn., Hamson F. 
Cody, 27 m., tapo vietoje už
muštas susimušus jo automobi
liui. Miss Garguerite Fidler, 
28 m., užmušta automobilio su
sidūrime, ji nuo smarkaus su
simušimo buvo išmesta laukan 
iš savo automobilio.

vie-

Su 
mais 
mirusių skaičius pasiekė 8900. 
Mirusių žymėjimas Dirvoje pra
dėta nuo Vasario mėnesio, 1937 
metų.

Pranešimai apie mirusius 
Lietuvius šiame skyriuje tal
pinama nemokamai. Paduokit 
pilnas žinias apie mirusį: kiek 
metų iš Lietuvos, iš kur, ir mo
terų mergišką' pavardę.

dova-

“Miss
Iš 12

i TMD. KP. SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, Rugp. 30, Mil- 

tono salėje bus laikomas TMD. 
68 kp. Lertaininis susirinkimas. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite. 
TMD. seimas įvyks Rugsėjo 6 
d. Chicagoje, todėl turim išrin
kti delegatus į šeimą ir pada
ryti naudingų įnešimų bei pa
siūlymų šios garbingos orga
nizacijos ugdymui.

Nauji M-4 tankai padirbdinti Hammond, Ind., sakoma esą 
patys stipriausi tankai pasaulyje. Tie dideli tankai turi 75 mi
limetrų kayiuoles sukinėjamas į visas puses. Jie išvežami iš dir
btuvės ir gabenami į reikahngas vietas. .i*

VĖL ŽALGIRIS. Rugp. 30, 
Detroito ir apielinkės 
apvaikščios 532 metų 
j imą i 
mūšio su Vokiečiais.
Lietuviai su Slavais neturi nie
ko bendro.

šiomis pastaromis dienomis 
komunistų laikraščiuose pasi
rodė jiems linksma žinia, buk 
jie vėl galėsią Lietuvą pavesti 
Rusijai, buk tai Anglija jau ne- 
pripažysta Pabaltijo šalių at
stovų Londone. Bet Amerikos 
laikraščiai rašo kad dabar vi
sos tos trys Pabaltijo šalys— 
Lietuva, Latvija ir Estija. — 
susivienijo. Tas Anglijai ge
rai žinoma. Nors dabar tos 
šalys yra po Vokiečių okupaci
ja, bet ir Anglija žino kad 
Europoje bus reikalinga ir to
liau palaikyti ir mažas valsty
bes atsteigti. O Pabaltijos ša
lys, iš priežasties nesenai taip 
žvėriško su jomis pasielgimo iš 
raudonųjų pusės tik vieningai 
kovodamos galės vėl laisvai 
gyventi, x V. M.

Lenkai 
paminė- 

nuo įvykusio Žalgirio 
1 ’ . Detroito

(Iš musų laikraščių)

NEWARK, N. J. — Lietu- 
. viai gražiai pasirodė New- 

arke surengtame “Win the 
War” parade, Rugp. 15 d. Su 
orkestru maršavo apie 350 Lie
tuvių.
• ELIZABETH, N. J. — Per

nai čia miręs Antanas An-
driejauskas, kaip iš palikimų 
pasirodo, paliko 20 tūkstančių 
dolarių Veviržėnų parapijai, 
Lietuvoje. Išviso jis paliko 
turto $31,200.
©BROOKLYN, N.'Y. — Lie

tuviai laikraštininkai (išsky
rus komunistus) pasiuntė Prez. 
Roosevėltui pasveikinimą meti
nių Atlanto Čarterio paskelbi
mo sukaktuvių proga.
• WORCESTER, Mass.— Dar

bo Dienoje, Rugs. 7, įvyksta
antras Amerikos Lietuvio pik
nikas, Babrausko Paviljone, 
Leicester, Mass.
• BUENOS AIRES, Argenti

na. — Pastaru laiku pasiro
dė Čia 'laikraštukas “Aušra’, 
kuriame garbinama nazių val
džia Lietuvoje. Lietuvos Pa
siuntinybė pranešė persergėji
mą kad Lietuviai nieko bendro 
neturėtų su tuo laikraščiu, ly
giai kaip neturėjo bendro su ta 
spauda kuri savo laiku pasipel
nymo tikslu taip įžūliai piršo 
Lietuviams sovietų pilietybę 
bei visada garbino ir tebegar
bina tokius, kaip Paleckis, L. 
Gira, Cvirka ir panašius Lietu
viškus išgahias ir Lietuvos iš
davikus.

► ’ •< .J ' ’ — ' _ ■ liMm

JASINSKIENĖ Agota (Baka- 
niutė), mirė Liepos 22, Nau- 
gatuck, Union City, Conn.— 
Vilkaviškio ap., Alvito par. 
Amerikoj išgyveno 36 m.

KLEINAS Juozas, 57 m., mi
rė Kovo 5, Chicagoje.

KAIRYTĖ Julija, 24 m., mirė 
Birž. 24, Rochester, N. Y.

ŽEMAITAITIENĖ Zuzana, mi
rė Rugp. mėn., Worcester, 
Mass.

STRAIGIS Andrius, 56 m., mi
rė Liepos 25 d., Worcester, 
Mass. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

ŠILALĖ Bernardas, 67 m., mi
rė Liepos 31 d., Worcester, 
Mass. — Alytaus ap., Dau
gų par.

RUTKAUSKAS Pranas, 58 m., 
mirė Rugp. 2, Worcester,

1 Mass.
ŠIMKIUTĖ Patricia, 24 metų, 

mirė Liepos 25, Springfield, 
Ill.

AKRON, OHIO
Panevė- 

par.,

Rug- 
Pa.

DŽIOGIENĖ Elzbieta, mirė 
Rugp. m., Mahanoy City, Pa. 

GOBERIS Adomas, mirė Rug
pjūčio m., Shenandoah, Pa.

KONČIUS Pranas, pusamžis, 
mirė Liepos 31, Chicagoj.— 
Telšių ap., Degaičių k. Ame
rikoj išgyveno 32 m.

BRUŽAS Antanas, pusamžis, 
mirė Rugp. 6, Chicagoj. — 
Telšių ap., Rietavo p., Piau- 
lų k. Amerikoj išgyveno 44 
metus.

ČURAS Jonas, 57 m., mirė 4 
Rugp., Chicagoj.
žio aps., Naujamiesčio 
Baibokėlių k.

MILAŠIUS Pranas, mirė 
pjučio 1, Wilkes-Barre,

MASONIS Simas J., mirė Lie
pos 28, Luzerne, Pa.

KUNCA Leonas, 22 m., mirė 
Liepos 30, Wilkes-Barre, Pa.

PETRAVIČIENĖ Ona, pusam- 
amžė, mirė Rugp. 4, Chica
goj. — Gimus Rygoje. Ame
rikoj išgyveno 22 metus.

SUKALTAS Jonas, 23 m., mi
rė Rugp. 2, Chicagoj. 
męs Beloit, Wis.

BENEŠIUNAS Antanas, 63 m. 
mirė Rugp. 2, Chicagoj. — 
Smilgių p., Tarvydų k. Ame
rikoj išgyveno 43 metus.

KAPOCHIS Lucy Stella, 24 m. 
mirė Rugp. 2, Chicagoj, kur 
buvo ir gimus.

KUNDROTIENĖ Amilija, pus
amžė, mirė Rugp. 1, Chica
goj. — Radviliškio miesto.

ZAVECKAS Pranas, tpusam- 
amžis, mirė Rugp. 1, Chica
goj. — Šiaulių ap., Triškių 
p., Judėjų k.

PUP'ŠIS Jurgis, pusamžis, mi
rė Liepos 29, Chicagoj. — 
Telšių ap., Plungės p., Šar
kių k. Amerikoj išgyveno 
93 metus.

VALATKA Jurgis, 45 m., už
muštas automobilio Liepos 
10, Bridgeport, Conn.

VASILIAUSKAS Juozas, 
m., mirė Liepos 20, Spring
field, Ill.

TERESIS Kazys, 25 m., prigė
rė, upėje Birželio 28, Spring
field, Ill.

ir

Taipgi atsilankė ir 
pas savo

Smulkios Žinios
Pas Bertą Jankauskaitę 

jos vyrą atsilankė garnys,- pa
liko Jiems dovanų dukterį.

Lietuviai jaunuoliai tapo pa
šaukti Amerikos kariuomenėn: 
N. Trumpickių sūnūs ir Tarno 
ir Magdės Stelmokų sūnūs Jo
nas.

Buvus Akronietė, Veronika 
Balsienė, lankėsi iš Chicagos, 
pas savo brolio sūnų Antaną 
Bartkų ir A. ir V. Kubilius. 
Matėsi čia su visais savo kitais 
draugais.
Clevelaųde, viešėjo 
dukterį ir žentą, ir savo brolį 
ir brolienę, Antaną Bartkus.

Ji apžiurėjo Lietuvių Kultū
rinį Darželį, atlankė Dirvos re
dakciją. Ji yra ilgametė Dir
vos skaitytoja. Gyvendama ir 
Chicagoje su Dirva neatsiski- 
ria, ją skaito ir sako tai yra 
jos mylimiausias laikraštis.

K. Jurevičius ir E. Sketrie- 
nė Rugp. 23 d. lankėsi Cleve- 
lande, dalyvavo Lietuvių Šv. 
Jurgio parapijos piknike.

Taip pat garnys atsilankė 
pas Malviną ir jos vyrą Pus- 
karius, jiems paliko sūnų ka
reivėlį. Malvina yra 
džio podukrė.

A. Ru- 
Kalnas.

telefonų©SUV. Valstijose
yra tiek kad išeina po 15 te
lefonų ant kiekvieno 100 gy
ventojų.

Dirvą galima išsirašyti už 
viena dolarj — pusei metų.

DEELA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763
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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.

P. p
6606 Superior Ave.i
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Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
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nREZIDENTAS Roosevelt R 
. 1 fe valstybėms gneztą .P 

j tu savo aaummus sujudi
taip susilauks atkersi o is Suvi 

į karas bus laimėtas. Preįnt 
[ “barbariškų" darbų vykdyto] 
I "bus pastatyti prieš teismą, 
| • įe dabar savo barbarinno zy

jnuose turės atsakyti uz savo
Prezidentas nurodo jog P< 

džia renka įrodymus apie Aš 
' su civiliniais okupuotų salių |

ma užstatan paimtų žmonių, 
‘ “Suvienytos Valstybės įsi 

“Kuomet pergalė bus atsiekti 
ir kiek aš žinau kitų musu t 
las, bus tinkamai panaudoti 
ir pritaikvti pabaudas už tu 
užpuolėlių, kaip Europoje ta

DRAZILLJAstojo įkarąpi 
D dama pakartotino jos J 
kelių savaičių bėgyje Vokif 
apie dešimtį Brazilijos laivi 
žmonių. Brazilija, galėdami 
reivių, bus didelė pagalbi a 
triuškinti Ašies agresorius.

Su Brazilijos įstojimu į 
gentines padėtis. Ji iki šio 
ka ir palaiko kokius tik gal 
Ii ja ir Japonija, lyg nieko b

Kitos Pietų Amerikos 
Suv. Valstijų pusėje, nore 1

Brazilija pati negalės 
Amerikos pagalbos, ir Ame 
tėti ir aprūpinti Braziliją 1 
kinant save. Iš Brazilijos j 

Į reikalingas- Amerikos karo 
pasikeičiant, tos dvi didelė

■■ pROF. Atwood H. Townse 
‘ patiekė spaudai savo i 

žmomą žuvo per kaius.nuo 
ja pradėjo savo užkariavimą

Šiuose karuose civilmiy i

' rrivių ir dvitoių 
W kareivių ir arti 4,1 
toliai palyginus su septynia 
siu Amerikos kareivių.

į;, Jo skaitlinės, sako, siek 
šia imant ; daugiausia skai1 
milijonų žuvusiu žmonių.

v’ 1

TeMŲĄNT šių dienų dal;
_ pasidaro palyginimas ii 

kėjų atsinešimo į Britus, s 
atsinešimu Į Prezidentą A.

_ Britų valdoma, Indija 
Butai dabar nesutinka toki 
ima, su Amerikos ir Kiniu 

Į mu kad karą laimėjus Indi 
mybė. Indijos vadai gyve 
ateities. Jiems įgriso Bri 
ti kokie bus Japonai, kuon 

: no neginamą Indiją. Gand
ir Amerikos praĮ 

i° dalintis laimėjimo vaisi;
Musų kataliku vadai 

f ant savo kailio Kremliaus 
emant padalyti Lietuvoje 

| kračius tautininkų valdžių 
I įe atsimins iki gyvi bus, o 
; issavoi pagiežos tautinink 
į bolševikų jog net išlietus 
[ ft^irnieka 
Į n,l globoje įsigyventi ii-1 

tiandni nusistatęs prie

Į kaip greitį

Į e 8*Mes ir In& I

I ‘''“St*.
•SUV v,fe. '

i
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Kunigu ir Bedievhj-Socialistu Sąjungą

KAS KA RAŠO

Rašo Vyt. Sirvydas. ,

sykį koks tai teologi-

AKRON,i

kalbėjo fanatingi katalikų

tė

gali pa- 
pasaulio 
žodį po-

•PIENO 1941 metais Suv. 
Valstijose pagaminta 49 bili
jonai kvortų, šymet spėja bus 
apie 56 bilijonai kvortų.

čia gi Amerikoje kunigų pateptas į vei- 
(Lietuvoje Gabaliauskas nebuvo žinomas),

šiaip
Tai

“ak-

mi- 
ku- 
ge- 
Tas 
tau-

Dirvą galima išsirašyti i| 
viena dolarj — pusti indi

(jei 
savo 

dabartinį

šitą savo išminties 
Smetona, Urachą į 
karalium kviesdamas 
kaizeriškam imperia-

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio
Pūiuiiiiiiiiilmiini........UjiiiuilUllH>nimnTi77i7irTfnTim?nTTniinnTiim7iiaimng

naudai ? Apsigalvbkit.
Jonas Žilėnas.

RIMAI
DIRVA

M AMERIKOS LIE
Lietuvius šiame skyriuje talpinama

♦
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Chica- 
Triškių

Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

ypatingai). Kas turi pinigų, 
tegul aukoja. Kas turi suma
nymų, tegul pasiūlo visuomenei 
ir spaudai svarstyti. Atmin
kime kad musų ženklas yra ne 
negyvi daiktai, bet gyvas, bu
drus, laisvėn jojąs, su kardu 
rankoje Vytis!JASINSKIENĖ Agota 

niutė), mirė Liepos 22, 
gatuck, Union City, 
Vilkaviškio ap., Alvito
Amerikoj išgyveno 3$ 

KLEINAS Juozas, 57 
rė Kovo 5, Chicagoje.

KAIRYTĖ Julija, 24 a, 
Birž. 24, Rochester, R 

ŽEMAITAITIĖNĖ Zuzajį 
rė Rugp. mėn., W 
Mass.

STRAIGIS Andrius, 56 aj 
r ė Liepos 25 d., W 
Mass. Amerikoj išgyv^ 
metų.

ŠlįzALĖ Bernardas, 67 
rė Liepos 31 d., W 
Mass. — Alytaus ap, 
gų par.

RUTKAUSKAS Pranas, j 
mirė Rugp. 2, TC 
Mass.

ŠIMKIUTĖ Patricia, 24 
mirė Liepos 25, Spri 
III.

DREZIDENTAS Roosevelt Rugpjūčio 21 d. paskelbė 
* Ašies valstybėms griežtą persergėjimą kad sulaiky
tų savo žiaurumus su jų užkariautų šalių žmonėmis, ki
taip susilauks atkeršto iš Suvienytų Valstybių pusės kai 
karas bus laimėtas. Prezidentas formaliai pareiškė kad 
“barbariškų” darbų vykdytojai savo užimtose šalyse 
“bus pastatyti prieš teismą” pačiose tose šalyse kurio
se dabar savo barbarizmo žygius vykdo, ir tuose teis
muose turės atsakyti už savo darbus.

Prezidentas nurodo jog per tūlą laiką Amerikos vai-, 
džia renka Įrodymus apie Ašies nežmoniškus apsiėjimus 
su civiliniais okupuotų šalių gyventojais, kaip tai žudy
mą užstatan paimtų žmonių, ir tt.

“Suvienytos Valstybės išlaimės šį karą”, pasakė jis. 
“Kuomet pergalė bus atsiekta, S. V. vyriausybės tikslas, 
ir kiek aš žinau kitų musų bendrininkių valstybių tiks
las, bus tinkamai panaudoti tas surinktas informacijas 
ir pritaikyti pabaudas už tuos barbariškus pasielgimus 
užpuolėlių, kaip Europoje taip ir Azijoje”.

BRAZILIJA stojo Į karą prieš Ašies jiegas — nepakęs- 
U dama pakartotino jos laivų skandinimo. Pastarų 
kelių savaičių bėgyje Vokiečių submarinai nuskandino 
apie dešimtį Brazilijos laivų, su kuriais žuvo apie 600 
žmonių. Brazilija, galėdama sudaryti apie 1,200,000 ka
reivių/bus didelė pagalba alijantams jų pastangose su
triuškinti Ašies agresorius.

Su Brazilijos įstojimu į karą, turės paaiškėti ir Ar
gentinos padėtis. Ji iki šiol laikėsi labiausia neutrališ- 
ka ir palaiko kokius tik gali santikius su Vokietija, Ita
lija ir Japonija, lyg nieko blogo nebūtų. . :

Kitos Pietų Amerikos respublikos laikosi daugiau 
Suv. Valstijų pusėje, nors karan neįstojusios.

Brazilija pati negalės tinkamai apsiginkluoti be 
Amerikos pagalbos, ir Amerikai reikės žiūrėti kaip gel
bėti ir aprūpinti Braziliją karo reikmenimis neapsisun
kinant save. Iš Brazilijos galės .gauti svarbias žaliavas 
reikalingas- Amerikos karo industrijoms. Tokiu budu 
pasikeičiant tos dvi didelės Amerikos kaimynės galės 
pasekmingai kariauti su bendru priešu.

Smulkios Žinioi 
l „i; .1) ū’

Pas Bertą Jankauskas 
jos vyrą atsilankė garny!, 
liko Jiems dovanu dukterį

Lietuviai jaunuoliai tapo 
šaukti Amerikos kariu
N. Trumpickių sūnūs ir 
ir Magdės Stelmoku sumi 
nas.

Buvus Akronietė, Y 
Balsienė, lankėsi iš 
pas savo brolio sūnų 
Bartkų ir A. ir V. Ku 
Matėsi čia su visais savo 
draugais. Taipgi atsilanii 
Clevelaųde, viešėjo pis 
dukterį ir žentą, ir savo 
ir brolienę, Antaną

Ji apžiurėjo Lietuviu 
rinį Darželį, atlankė Diiro' 
dakciją. Ji yra ilgametė L šių Amerikos kareivių.

vos skaitytoja. Gyventatį(v Jo skaitlinės, sako, siekia apie 15 milijonų, mažiau-
Chicagoje su Dirva šia imant; daugiausia skaitant, sako, butų gal virš 20
ria, ją skaito ir sako milijonų žuvusių žmonių. ,
jos mylimiausias laikraštis f.

K. Jurevičius ir E. 
nė Rugp. 23 d. lankėsi 
landė, dalyvavo Lietuviu 
Jurgio parapijos piknike

Taip pat garnys at 
pas Malviną ir jos vyrą 
karius, jiems paliko smifĮ 
reivėlį. Malvina yra A 
džio podukrė.

pROF. Atwood H. Townsend, New Yorko universitete, 
* patiekė spaudai savo apytikrį apskaičiavimą kiek 
žmonių žuvo per karus,nuo 1931 metų, kuomet Japoni
ja pradėjo savo užkariavimą Mandžurijos.

Šiuose karuose civilinių žmonių iki žiol žuvo 9,500,- 
000. Kinijoje, tik nuo 1937 metų užmušta 2,300,000 ka
reivių ir 6,300,000 civilinių gyventojų. Rusijoje žuvo 
1,500,000 kareivių ir arti 4,000,000 civilinių. Tai nuos
toliai palyginus su septyniais tūkstančiais iki šiol žuvu-

Sveika Mintis
Kiekvienas Lietuvis gali 

tik nori, ir širdyje turi 
nelaimingos tautos
vargą), nelaukdamas “bendrų 
frontų” ar politinių susitarimų 
tarp musų bukagalvių srovinių 
vadų, padaryti ką nors gero 
savo tautos laisvei. Tai gra
žiai primena Lietuvos Atstovy
bė Washingtone, sakydama sa
vo vėliausiame pranešime:

“Musų Lietuviški uždaviniai 
šiuo tarpu galėtų būti kad ir 
šitaip suformuluoti: žodžiais 
ir darbais kurkime Lietuvišką 
praktišką vienybę, vedami Lie
tuvos išlaisvinimo idėjos, at
mesdami teoretinius praeities 
ginčus ir visą energiją kreipda
mi į esamų problemų išrišimą 
ir geresnį pasiruošimą ateities 
problemas svarstyti”.

Gražus pavyzdis tokios prak
tiškos vienybės tapo Chicagie- 
čių parodytas. Prie Dariaus 
ir Girėno istorinio paminklo 
susirinkę, Illinois gubernato
riaus paskirtoje Lietuvos gar
bei dienoje, Lietuviai išpirko 
Amerikos karo bonų už šimtą 
tūkstančių dolarių! Čia buvo 
susirinkę 20,000 Lietuvių vi
sokių : tautininkų, sandariečių, 
katalikų, nepartinių, nuo Šiau
lių ir nuo Alytaus, nuo Gargž
dų iki Rokiškio.

Kur tik kas gali tegul dirba. 
Kaip Amerikos valstybės sek
retorius p. Hull nurodė: niekas 
mums Lietuvos laisvės ant lėk
štės neatneš, i • Mes turime ją 
darbais iškovoti. Kas gali te
gul rašo (į Amerikonų spaudą

Sulyg Jurgir ir Kepurė
Politiniai amžinai negudrios 

Naujienos aną dieną “‘gudriai” 
paskelbė 
“perlą”: 
Lietuvą 
tarnavo 
lizmui-.

Vieną
jos daktaras (regis, Makaus
kas) net knygutę išleido apie 
Naujienų redaktoriaus “gudru
mus” ir joje įrodė kaip gud- 
rusai redaktorius viename sa
kinyje net septynias klaidas 
padaręs.

Taip ir su aukščiau paduotu 
jo “išminties” vaisium. Ura
chą kvietė ne Smetona, bet 
Vilniaus konferencijos Tautos 
Taryba, viso pasaulio Lietuvių 
pripažinta kaip tautos atsto
vybė. Nesenai miręs rašyto
jas Zweig, tą įvykį išstudija
vęs, įrašė savo apysakoje, kur 
prieina visai kitokių išvadų: 
Uracho pakvietimas buvęs ne 
tarnavimas kaizerizmo impe*- 
rializmui, bet, priešingai, kova 
prieš kaizerizmą.

Amerikos Lietuviai 
sirinkti: ar žodį viso 
gerbiamo rašytojo, ar 
litiniai tiek sykių į raistus nu- 
klimpusio (kaip, pav., bendru 
frontu su komunistais) Nau
jienų. redaktoriaus.

Gaila to darbštaus redakto
riaus, bet, .mums regis, Ameri
kos Lietuviai patikės savo is
torijai ir rašytojui Zweig, o 
ne išgalvotai tulžiai prieš Ne
priklausomą Lietuvą amžinai 
piktai kovojusio redaktoriaus.

Kunigų Vadovaujami Katalikai Sąjungoje su Socialistais Šmeižia Tauti 
ninkus ir Sakosi tuo Tarnaują Lietuvos Atstatymui. Kodėl Kunigai Pa 
tepa Katalikų Veikėjais Tautininkų ir A. Smetonos Šmeižikus? Ge 
riau Bolševikai, o |ne Tautininkai. Bent kas Geriau negu Tautininkai 
ir A. Smetona.

Jau gerokas laikas praslinko kaip taurieji 
musų katalikai ir cicilikai, nekreipdami dėmesio 
į tai kad vieni dedasi giliai tikinčiais žmonėmis, 
(dalis jų ir yra tikrai tikinti), o kiti atvirai juo
kiasi iš religijos, susimetė bendran frontan — 
ir tai ne bent kokiam eiliniam tikslui, o tikrai 
dideliam — Lietuvos gelbėti. Pats faktas kad 
katalikai ir dalis kunigų jaučiasi visai neblogai 
broliaudami su didžiausiais bažnyčios priešais 
cicilikais, kuriems vadovauja internacionalui ir 
bolševikams giminingi Grigaitis su Januškiu, 
yra charakteringas. Jo betgi mes čia plačiau 
nenagrinėsime, o paliksime tų pačių katalikų ir 
kunigų sąžinei, 
bus panagrinėti 
likai ir cicilikai

Kas skaitė

• SUV. Valstijose 
yra tiek kad išeina po Ii 
lefonų ant kiekvieno 100 
ventojų.prigė- 

spring-

m., už- 
Liepos

;is, mi
roj. — 
)., šar- 
gyveno

s, 63 
Spring-

as A. Wilkelisi
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'FĖMIJANT šių dienų dalykų eigą Indijoje, nenoromis 
1 1 pasidaro palyginimas Indijos vado Gandhi ir jo se
kėjų atsinešimo Į Britus, su musų katalikų politikierių 
atsinešimu į Prezidentą A. Smetoną ir tautininkus.

Britų valdoma, Indija reikalauja, sau laisvės. Bet 
Britai dabar nesutinka tokio žingsnio daryti, nors užtik
rina, su Amerikos ir Kinijos, ir net Rusijos, garantavi
mu kad karą laimėjus Indijai bus suteikta nepriklauso
mybė. Indijos vadai gyvena praeitimi, užsmerkę nuo 
ateities. Jiems Įgriso Britai, taigi jie atsisako maty
ti kokie bus Japonai, kuomet jie užims suirusią, meke
no neginamą Indiją. Gandhi ir kiti visai atsisako klau
syti Britui ir Amerikos prašymų kariauti išvien ir po ka
ro dalintis laimėjimo vaisiais.

Musų katalikų vadai Lietuvoje, iki buvo nepatyrę 
ant savo kailio Kremliaus valdovų, tiesiog troško jų at
einant padaryti Lietuvoje “tvarką”, kad kaip nors atsi
kračius tautininkų valdžios.... Bet maskolių atėjimą 
jie atsimins iki gyvi bus, o kiti jau ir negyvi del to kad 
iš savo pagiežos tautininkams tikėjosi tiek malonių iš 
bolševikų jog net iš Lietuvos nenorėjo šalintis, liko bol
ševikų žabangose, ir niekais nuėjo svajonė tų “gerada
rių” globoje Įsigyventi ir bizniavoti....

Gandhi nusistatęs prieš Britus taip jog, gerovei vi- 
areš- 

bus

MEILĖ TĖVYNĖS
(Jr. Jono eilės)

Meilė Tėvynės — žodžiai užburti, 
Tautos spėka stipriausia, 
Mokanti širdis ugnia užkurti, 
Užliet liepsna karščiausia’.

Meilė Tėvynės — tarmė trumputė, 
Kartot daug syk’ nereikia, 
Pa.Įiega savo stipriausią krūtį 
Ji Įgali, įveikia. N

Meilė Tėvynės — mislis begalė, 
Dvasios žaisdra karščioji,
Paleist tik reik ją, tuoj praplist gali, 
Kaip liga limpančioj!.

t APDRAUDA
suteikti visiems pilnas musų P* 

praktiškus patarimus reikale yiso- 
rance) visai dykai. Todėl pu® 
agesius (fare-monus).
’astovi Lietuviška Real Estate 
raudos Agentūra.

MULIOLIS.
Cleveland HEndcrson

HEąderson 9$

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

sos Indijos, reikalinga buvo jis ir jo keli pasekėjai 
tuoti. Jie atsisako permatyti kokie “geradariai” 
Japonai, kaip greit jiems Indija patektų Į rankas.

. Japonai net siūlo Indijai savo “užtarimą” ir 
galbą” — taip prisitaikė prie jų vadų vienpusiško 
tavimo ir dalykų nepermatymo. Anglai, tiesa, išnau
dojo Indiją savo labui, bet būdami kultūriški žmonės da
vė galimybes ir Indijai pakilti iki to kad dabar ji gali 
tapti laisva ir savistoviai valdytis. Kas iš Indijos butų 
buvę jeigu ji iki šiol butų buvus Japonų ar kitų jiems 
lygių valdžioje? To Indijos vadai nesvarsto.

Alijantams reikia šis karas laimėti — jie laimės, ir 
Indijai nepriklausomybė bus suteikta. Tai klausimas 
tik kelių metų. Bet tegul Indiją dabar pagrobia Japo
nai — jos likimas bus toks ar dar žiauresnis negu buvo 
Lietuvos patekus bolševikų okupacijom

“pa- 
pro-

•SUV. Valstijų valstybės skolos Rugpjūčio mėnesį 
pasiekė $85,382,775,000! Numatyta šio karo bėgiu val
stybės įsiskolinimą padidinti iki dvieju šimtu bilijonu 
($200,000,000,000) dolerių.

•KINIJOJE priskaityta arti 40,000 skirtingų rašto 
ženklų naudojamų Kiniečių kalboje; iš jų kasdien var
tojami laikraščiuose ženklai-žodžiai siekia apie 5,000.

.t: m

Brolau, esi gal netvirto budo,
Be mierių šio gyvato,
Gal mislys tavo prie žemės gludo, 
Nieko didžio nemato?

Dvasia kaip paukštis pakils Į orą, 
Skries po dangaus mėlynę;
Igauk tik kokią idėją dorą, 
Pamylėki tėvynę.

Tu beturįs gal silpną gabumą, 
Atminti, mokslą menką, 
O lavint protą ir mokslingumą 
Noro, drąsos nebtenka?....

Stojęs į kelią idėjos tiesų, 
Daug lavinsies, mokėsi;
Širdį ir protą įgysi šviesų, 
Kad tėvynę mylėsi.

Tu vėl, brolau, gal menkos sveikatos, 
Negali spėkom’s girtis?
O su savaisiais dvasia įpratus 
Nebenorėtų skirtis;

Mirk, nebijoki, tauta dėkinga 
Prikels tėvynę iš grabo;
Tik gyv’s mylėk ją meile širdinga, 
Darbuokis del jos labo!

Gal kiek svarbiau šiuo atveju 
kelias kuriuo tie taurieji kata- 
Lietuvos gelbėjimo siekia.
Amerikos Lietuvių katalikišką 

ir socialistišką spaudą bei sekė įvairius katali
kiškos ir cicilikiškos srovės susirinkimus bei 
tingus, tas galėjo susidaryti aiškų vaizdą 
riuo budu cicilikėliai su katalikais tariasi 
riausia patarnausią Lietuvos atstatymui, 
būdas paprastas ir visad vienodas: šmeižti
tinin'kus ir juodinti visą jų valdymo metu Lietu
voje padarytą pažangą bei nekulturingiausia 
plūsti Lietuvos Prezidentą. Ar šitoks kelias 
tikrai patarnauja Lietuvos atstatymui ir ar jis 
derinasi su katalikų ir ypač kunigų mišija tar
nauti Dievui ir Bažnyčiai, mes čia nesvarstysi
me, o paliksime pačių katalikų bei kunigų są
žinei. Apie cicilikėlių sąžinę čia mes net ir ne
kalbėsime, nes visiems žinoma kad jei jie išviso 
sąžinės dar kiek turi tai ji labiau panaši į pa
mazgomis supiltą mazgotę, negu į bent ką kitą.

Gal kai kam bus nuostabu kodėl aš su ka
talikų veikla susieju kunigus. Gal kai kas pa
manys kad aš be reikalo jų sąžinei pateikiu kai 
kurių problemų. Į tai atsakymas trumpas: 
Amerikos Lietuvių katalikų visiški vadai yra 
kunigai; jie tvarko visą katalikų organizaciją, 
jie savo rankose turi pinigus, kuriais remiama 
taip vadinama katalikiškoji spauda ir akcija. 
Užtat už viską kas tilpsta katalikų spaudoje ar 
pasakojama katalikiškųjų “veikėjų”, , yra dau
giau ar mažiau atsakomingi kunigai, pirmoje ei
lėje Kunigų Vienybė ir Tėvai Marijonai. Jei- 
bu jie kitą kartą ir vengia išeiti viešumon, bet 
labai mėgsta stovėti už kokio pp. Pakšto, Vilei
šio ar Gabaliausko pečių, tai gal dėlto kad jie 
mano jog dalyvauti svetimose nuodėmėse yra 
mažesnė nuodėmė, negu pačiam tą nuodėmę pa
daryti, — jei ne Dievo tai bent žmonių akyse. 
Tiek apie kunigų sąryšį su taip vadinama cicili- 
kiniai-katalikiška politika.

Kad tokie moraliniai bankrotai kaip Grigai
tis ar Januškis savo laikraščiuose pripildo melo, 
šmeižtų ir netiesos, gal ir nestebėtina: ko gi ki
to iš jų begalėtum sulaukti, juk neveltui jie iš
ėjo Rusų nihilistiniai -bolševikišką mokyklą. 
Bet kad tų šmeižtų ir melo dalį kartoja katali
kiškoji spauda, ta pati spauda kuri saldžiai gie
dančių davatkėlių platinama prie bažnyčių su 
kunigų pritarimu ir užgyrimu (suprask tik ko
kio peno dvasiai siūloma!), tai šitai jau ne visai 
taip normalu. Štai nesenai Grigaičio laikraštis 
Įdėjo ilgesnį straipsnį, kuriame, be kitų plūdi
mų tautininkams ir A. Smetonai, įdėtas ir toks 
perlas kaip sulyginimas Paleckio su Prezidentu 
Smetona. Kas ne kas, o kunigų naujai pateptas 
veikėjas Gabaliauskas ima ir persispausdina tą 
straipsnį savo laikraštyje. O paskui tas laik
raštis po šventų mišių draug su kita katalikiš
ka spauda siūlomas prie bažnyčių, ir ne 
sau, bet su kunigų užgyrimu ir pritarimu! 
vienas iš daugelio katalikiškai-cicilikiškos 
cijos” Lietuvai gelbėti pavyzdėlių.

Apie Bėgimus — Ko gi Jie Bėgo?
Prieš kurį laiką, o kartais dar ir dabar, ka- 

talikiškai-cicilikiškoje spaudoje buvo labai mė
giama akcentuoti kad, girdi, Smetona pavojaus 
momentu pabėgo iš Lietuvos. Ta proga Prezi
dentui Smetonai nesigailėta epitetų, kaip, pav., 
bailys, išdavikas, ir pan. čia gal ne pro šalį 
bus dar kartą priminti kad Prezidento išvykimas 
iš Lietuvos bolševikų ultimatumo proga buvo 
vienbalsiai nutartas ir užgirtas paskutiniame 
Laisvosios Lietuvos Ministerių Tarybos posėdy
je. Tuo išvykimu net kai kurie partine aistra 
apsvaigę katalikai ir cicilikai buvo labai paten
kinti. Jie, mat, vargšeliai, tikėjosi kad, Sme
tonai pasišalinus ir tuo badu rimčiausiai kliū
čiai jiems patiems į valdžią įkopti išnykus, pa
tys galiau paragaus tos taip išsvajotos, taip iš
sapnuotos valdžios, tegu šunuodegiavimo ir sald- 
liežuvavimo bolševikams kaštu. Na, imkim kad 
ir tą patį Gabaliauską. Kitus kaltindamas pa
bėgimu iš Lietuvos, pats irgi pabėgo. Tik jis 
dar ilgą laiką tikėjosi savo kailį išgelbėsiąs be
silankstydamas ir beveidmainiaudamas bolševi
kams, todėl, prieš pabėgdamas, dar ilgokai už
truko Lietuvoje. Bet kai pajuto kad ir net sa
vo labai minkštu nugarkauliu pas bolševikus 
nedaug ko tepasieks, dūmė ausis suglaudęs ir

tiek, 
kėjus 
Gabaliauskas duona sau pelnosi šmeižtais (ne- 
dorių darbu sau duonos užsidirbti).

Ko savu laiku iš Lietuvos pabėgo Januškis/ 
galimą pakartoti: kurstė karius sukiliman prieš 
valdžią. Kurstyti dryso< bet už šį savo žygį 
atsakyti drąsos neturėjo. Tat ir smuko užsie
nin. Trečiojo katalikiškai-cicilikiškos ašies tū
zo išsidanginimo iš Lietuvos priežastis gal tik 
nedaugeliui žinoma. Bet irgi, rodos, ne tokia 
kad ja butų galima didžiuotis.

Išviso, kai pasiskaitai katalikiškai-socialis- 
tiškas dergtuves tai apie tautininkus ir A. Sme
toną nieko kita nerandi kaip tik juodinimus. 
Tuo gi tarpu kiekvienam Lietuviui, nors ir ne 
tautininkui be jokių įrodinėjimų yra aišku kad 
tautininkai, jei jie ir pridarė klaidų, didesnių ar 
mažesnių, tai visgi nuveikė Lietuvai nemaža ir 
tikrai naudingi] darbų ir kad visumoje vis dėlto 
tautininkų valdymo metą reikia laikyti šviesiu 
ir laimingu Lietuvos gyvavimo laikotarpiu. Ka
talikų gi dar butų galima paklausti: kodėl, jei 
A. Smetona jau toks juodas, kaip jus jį piesia- 
te, jus patys (krikščionys demokratai) 1923 m. 
jį paskyrėte pirmuoju Klaipėdos gubernatorium, 
o vėliau — 1926 metais — visi vienbalsiai iš
rinkote Lietuvos Respublikos Prezidentu? Ko
dėl tie patys kunigai, kurie katalikiškais veikė
jais šiądien patepa žmones kurių vienintelis nuo
pelnas tegludi tame kad jie neturi gėdos, bet 
turi užtektinai arogancijos ir cinizmo šmeižti ir 
niekinti tautininkus ir- A. Smetoną, 1927 metais 
vasarą, kada Prezidentas Smetona važinėjo po 
Lietuvą, sutikdavo jį džiaugsmingai ir pagerb
davo iškilmingomis mišiomis bei atgiedodavo 
“Te Deum” už bolševistinio ar ateistinio siaubo 
prašalinimą ? Ar ne likimo ironija, gerbiamieji, 
kad tie patys katalikai, kuriems ir visų pirma 
Katalikų Bažnyčiai 1926 metais Lietuvos val
džion atėję socialistai jau buvo ibenerią kilpą ant 
kaklo, šiądien jau eina išvieno su tais savo ir 
Katalikų Bažnyčias priešais? Jie eina išvieno 
politinės aistros apsvaiginti. “Geriau bolševikai, 
o ne tautininkai-’, — kalbėjo fanatingi katalikų 
veikėjai bolševikams besiveržiant Lietuvon 1940 
metais. Maždaug tas pats šūkis, gražiu Lietu
vos gelbėjimo pbalsiu pridengtas, šiądien tebe
gyvuoja Amerikos Lietuvių socialistiškai-kata- 
likiškoje Ašyje. “Bent kas geriau negu tauti
ninkai ir A. Smetona”, štai iš kur atutiniųkų 
ir A. Smetonos' juodinimai katalikiškai-socialis- 
tiškoje spaudoje ir mitinguose.

Kartoju: Grigaičio, Jonuškio ir kitų pana
šių individų šitoks elgesys musų nestebina.- Pa- 
dugniams įprasta padugnių tamsa. Bet kuni
gų, ypač kunigų, mes norėtume paklausti: “Quo 
vaditis, kunigai?” Ar jūsų broliavimasis su ci
cilikais ir talkininkavimas jiems netiesos ir 
šmeižto skleidime, tegu ir prisidengus Lietuvos 
gelbėjimo ūbaisiais, eina Dievos garbei ir Lietu
vos

Vilkai Kitados Buvo Dideli 
Kaip Veršiai

Iš surastų senų ženklų, mokslininkai nusta- 
kad milijonas metų atgal Amerikos kontinen

te, kada čia buvo ledų gadynė ir žmogus buvo 
dar pusiau laukinis gyvūnas, slapstęsis Europo
je urvuose, čia slampinėjo vilkų veislė, kurie bu
vo dideli ir žiaurus. Texas valstijoje atrasta 
kaulai tos išnykusios vilkų veislės, kurių gal
vos kiaušai buvo 13 colių ilgio, kuomet dabar 
pačių didžiųjų vilkų galvos kiaušas tėra viduti
niai apie 10 colių ilgio. Tas senovės vilkas bu
vo 30 colių aukščio, kaip geras veršis, ir kūno 
ilgis buvo virš keturių pėdų ilgio. Tie vilkai 
gaujomis slampinėdami galėjo papjauti net mil
žinus mastodonus, kurie tais laikais gyveno.

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, O! la
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LVS. Centro adresas: 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

kad vienos valstybės monopi- 
listinis turtų valdymas bus 
praeities dalykas.
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TIE Lietuviški komunistai 
tik turbut mažo supratimo:

štai iš Maskvos oficialiai bu
vo pranešta kad pati Sovietų
vyriausybė sugavo ir sušaudė 
45 sabotažnikus, ir Amerikos 
cenzorius tą žinią leido laikraš
čiams talpinti, o musų bolševi
kiška Vilnis verkia kam Dirva 
tą žinią pakartojo...-. Ji labai 
kenkia Amerikai, o svarbiausia 
Sovietų Sąjungai, sako... Jei 
taip kenksminga tai kodėl So
vietų cenzoriai tas žinias ne
pasilaiko sau namie. Neskau
dintų bent musų bolševikams 
širdelės....

ŠIĄ SAVAITĘ Gerb. Asilo 
ordeno, .trečio laipsnio “Drą
suolio“ ženklą, suteikiame ta- 
vorščiui Pruseikai. Pereito ka
ro metu jis bijojo net vieno 
fronto, o dabar apsiputojęs net 
dviejų reikalauja!

LIETUVIŲ Darbininkų Su
sivienijimo seimo pirmoji sesi
ja, pašak Vilnies, buvus “nepa
prastai įspūdinga” — scenoje, 
mat, buvę Susivienijusių Tau
tų Vėliavos.

Lietuviui darbininkui tikrai 
butą “įspūdžio” — tų vėliavų 
tarpan bolševikai nepastatė 
Lietuvos vėliavos.
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“išvaduosiąs” Lietuvą, ir kitas 
pavergtas šalis, o dabar pats 
gvoltu rėkia kad Amerika sku
bėtų vaduoti ir gelbėti jo kai-
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LIETUVIŲ Nelaisvė rašo, 
Maskva reikalaujanti 500 bom- 
berių. 
laisvės Bimbą
bimberis.
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valstybės vyrai Washingtone 
ir Londone patylomis audžia 
busimą po karo santvarką.

Lietuviams privalu tai įsi
dėmėti ir savo keliu ruoštis 
naujam gyvenimui. Gana Jur
gį Durnelį vaidinti! V. Š.

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio.Senovės Romėnai sakydavo: 

“Inter . armae silent musae”, 
kas Lietuviškai galima parei
kšti kaip “ginklams žvangant, 
poetai tyli”. Bet netyli politi
kos vadai. New York Times 
sako, nors karas toli gražu ne
laimėtas, bet demokratijos są
jungininkai aštriai pajuto rei
kalą pasisakyti del busimos 
pokarinės santvarkos.

Hitleris, kaip žinoma, visur 
skelbiasi savo iAnauja tvarka”, 
ir net Japonai kalba apie Azi
jos “bendros gerovės sritį”.

Susivienijusios demokratinės 
valstybės planą įgijo tik po 
Prez. Roosevelto susitikimo su 
premjeru Churchill Rugpjūty
je, 1941 metais. Abu paskel
bė Atlanto Čarterį kaip ‘ planą 
po karo sujukusį pasaulį per
tvarkyti. Laikas nuo laiko de
mokratinių valstybių vadai da
rė pareiškimus kurie tą pa
grindinį planą aiškino, nuskai
drino. Štai, pagrindinės met- 
menos:

(1) Anglijos užsienio reika
lų ministras, Anthony Eden, 
prižadėjo tučtuojinę pašalpą 
šalims kurias naziai apiplėšė ir 
badan bei vargan įstūmė. Joms 
bus tuoj duota maisto, vaistų, 
kapitalo atsistatyti.

(2) Amerikos valstybės sek
retorius Cordell Hull pareiškė 
reikalą sukurti tam tikrą tarp
tautinę policinę ranką, kuri 
busimus puolikus tuojau su
draustų. Sako: “Jokia tauta 
negali pažangos keliu eiti jei 
jos piliečiai kenčia nuolatinę 
baimę būti svetimųjų užpul-. 
tais”. Taika bus priverstina.

(3) Po karo reikės tam tik
ro laikotarpio “visiems atvės- ' 
ti”, pirm negu bus pasirašyta 
galutina taikos sutartis. Šito
kį jausmų nuraminimo laiko- 
tarpi siūlo Amerikos valstybės . 
sekretoriaus padėjėjas Sumner : 
Welles. Jis labai tiktų musų 
karštiems Lenkams ir Mask
vos imperialistams, kurie lai
žosi į Pabaltijo valstybes.

(4) Pereitą Sausio mėnesį , 
Prez. Roosevelt paskelbė “Ke
turias Laisves”, kaip šio karo 
tikslus. Tos laisvės tai žodžio 
laisvė, tikėjimo laisvė, laisvė 
nuo neturto, laisvė nuo baimės. 
Valstybės sekretorius Hull sa
vo kalboje prieš keliolika die
nų labiau realistiniai šias lais
ves (būtent teisę būti nepri
klausomais) apibrėžė. Jo žo
džiai, sakoma, buvo taikyti ne- 
tvarkiai besi skerečiojantiemę 
Indijos vadams, bet svarbu ir 
Amerikos Lietuviams mintyje 
turėti.

Sekretorius Hull pareiškė: 
“Amerika rems laisvę pasiekti 
visoms tautoms kurios darbais 
parodė esą jos vertos ir jai pa
siruošusios”. Panašią mintį 
Prezidentas Roosevelt pareiškė 
ir pas jį atsilankiusiam Lietu
vos Prezidentui Smetonai, sa
kydamas, tegul Amerikos Lie
tuviai organizuojasi ir darbais 
įrodo savo pasiryžimą padėti 
atsteigti nepriklausomą Lietu
vą. Todėl Amerikos Lietuviai 
tegul pasižiūri ir pasvarsto 
kaip jie į Prezidento Roosevel
to ir pareikštą Amerikos 
tinę liniją atsiliepė!

(5) Pasaulyje po karo 
valu pažangi ekonominė 
tvarka. Ir Vice Prezidentas 
Wallace, ir valstybės sekreto
rius Hull ir pasekretorius Wel
les visi ragino panaikinti bę- 
gailestingą vienos tautos eko
nominį^ varžymąsi su kita. Rei
kia, sako, auklėti tarptautinę 
prekybą. Amerikos vedama 
“skolinimo-nuomavimo” (Lend- 
Lease) politika, tikimasi, šiai 
prekybai nustatys laisvą kelią. 
Lietuva, kaip žinoma, kol kas 
užsienyje dar neturi įstaigų 
šiuo Amerikos nusistatymu pa
sinaudoti. Neturime nei Lie
tuvos vyriausybės užsienyje, 
nei Lietuvių kariuomenės pul
kų Suvienytų Tautų armijoje.

(6) Po karo pasaulio gam
tos ir žaliavos turtai turės bū
ti visiems lygiai prieinami. Tą 
pabrėžė Cripps savo kalboje 
Liepos pabaigoje, pareikšdamas

ATLANTO ČARTERIO PIRMUTINĖ 
METINĖ SUKAKTIS
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Jau nuo 1925 metų nebuvus 
Clevelande, teko jį aplankyti 
dabar. Clevelandas jau išau
go į didelį ir labai svarbų mie
stą. Jis lenktyniuoja su Det
roitu. •

Lietuvių biznio ir kultūrinis 
centras randasi ant Superior 
Avenue. Čia yra Lietuvių baž
nyčia su mokykla, svetainė, dvi 
laikraščių redakcijos ir stam
bieji Lietuvių bizniai. Man 
teko apsistoti Dirvos spaustu
vėje ir pas p-nus Karpius, su 
kurių pagalba gerai apžiurėjau 
ir Clevelandą.

Netolimam čia parke randa
si ir Lietuvių- Darželis. Jis 
Lietuviui sukelia gero jausmo, 
nes yra įspūdingas ir gražus. 
Savo stilium ir praktiškumu 
jis staiga atkreipia dėmesio, la
biau negu kitų tautų darželiai. 
Tie darželiai išdaryti tarp dvie
jų bulvarų: venas bulvaras kal
ne kur darželių platuma-viršu- 
nė, kitas žemai slėnyje. Lei
džiantis slėniu auga žolynai, 
gėlės ir medžiai. Lietuviško 
Darželio viršūnės plotmėje, ap
tvertoje akmenine baliustrada, 
yra gėlynas ir Dr. Vinco Ku
dirkos biustas. Antras bius
tas, Lietuvos’ poeto Maironio, 
dar neįstatytas, nes karas su
trukdė jį iš Lietuvos gauti.

Slėnio pusėn graži išlenkta 
galerija, ties kuria žemai par
ke gali susirinkti minia ir gra
žiai atlikti įvairias tautines iš
kilmes ir klausytis kalbų. Tai 
praktiškiausias planas iš visų 
darželių. Galerijos apačią re
mia Gedimino stulpai. Prieš 
stulpus, viduryje galerijos, sto
vi Dr. Basanavičiaus biustas. 
Iš slėnio, aukštyn į galeriją, iš 
abieju pusių veda gražus laip
tai. -Prie laiptų prikaltos me
talinės lentelės su Vyties žen
klais ir aprašymais musų di
džiųjų Susivienijimu — SLA. 
ir LRKSA.

Darželyje auga gražus Onai 
Kaskas pasodintas medis, ties 
kuriuo metalinė lentelė su pa
žymėjimu apie tą musų tautos 
garbingą dainininkę.

Cleveland© Lietuvius ir Lie
tuvos dailininkus 
mą ir išpuošimą 
reikia pagirti.

o

Iš Cleveland© dabar
mažai darbo ir Lietuvai Va
duoti Sąjungos, nes pereitame 
Sąjungos suvažiavime Dirvos 
redaktorius K. S. Karpius bu
vo išrinktas L. V. S. sekreto
rium. Jau į rudenį L. V. Są
junga rengiasi vėl atnaujinti 
veikimą, rengiant prakalbas ir 
organizuojant Lietuvius į dar
bą. Vienas iš žymiausių Lie
tuvos valstybės piliečių, Cleve- 
lande apsigyvenusių yra Lie
tuvos Prezidentas, Ant. Sme
tona. Jis yra pasiryžęs ir to
liau Lietuvos vadavimo darbe 
padėti, atsilankydamas su pra
kalbomis ir į Lietuvių tautines 
iškilmes.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir 
kiti tuo tikslu suorganizuoti 
fondai, dabar, kaip ir pereitam 
kare, suvaidins žymią rolę Lie
tuvos išlaisvinime ir Lietuvos 
žmonių pagalbos darbe. Ne- 
keldami jokių asmeniškų bei 
partinių ginčų, visi be skirties 
privalome tas įstaigas karš
čiausia remti. Padėti atstaty
ti Laisvą Lietuvos Respubliką 
yra visų Lietuvių pareiga.

Amerikos Lietuviai turi dvi 
svarbiausi sužduoti: darbuotis 
kad Amerika laimėtų karą ir 
pagelbėti atstatyti nepirklau- 
soma Lietuvą.

Dirbkime teisingai, mažinda
mi partijinius ir asmeninio po
būdžio ginčus: susidomėkime 
labiau svarbiausiais tautos rei
kalais. Tas mums visiems iš
eis į naudą.

J. Kripaitis, 
Ann Arbor, Mich.

pasaulinis. Jis liečia Indiją 
Kiniją ir Rusiją ir Burma 
Afriką ir Europą ir visas Ame- 
rikas. Atlanto Čarteris gavo 
savo vardą nuo fakto kad pa
sirašytas Atlantiko vandenyne, 
ne dėlto kad liečia tautas prie 
Atlantiko, kaip daug žmonių 
tiki.

Suvienytos Valstybės priva
lo laikytis vieningai. Jeigu S. 
Valstybės nebus vieningos mes 
negalėsim įvykdyti principus 
del kurių kariaujame. Strate
gija Ašies paremta ant prin
cipo “Suskaldyk ir Valdyk”, 
priešinga gi strategija Suvie
nytų Valstybių yra “Vienyki- 
mės ir Laimėkim”.

Labai svarbu šiuo laiku pa
kartoti vėl ir vėl kad mes tu
rim būti vieningi laimėjimui 
šio karo.

‘Mes turime būti vieningi lai
mėti taiką!

Paskirai sau, nei viena tau
ta negali užtikrinti sau Atlan
to Čarterio principų.

Bendrai, Suv. Tautos gali už
tikrinti pergalės vaisių visoms 
šalims ir visiems žmonėms.

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS

RAŠOSI PAVIENIAI 
l LIETUVAI VAD.

SĄJUNGĄ ,

LVS. VALDYBOS 
LAIŠKAS PREZ. 
ROOSEVELTUI

jhu m

*

.^eirp tilpo
u orpimoM *$5 Mano manj 
ogtajioną” ir jašiodo 1®^ • kad kie 
peikta tuo klausimu ir Ufr' narys 
riUitik,^'iMio®to^Bta®tik 
įo neaL’iekta. , |«nui» U 
^Būdamas kariuomenėje iW IBa ar 
įemaia laiko, aš seniau en^ ir i 
ipivojęs kad rakalinga Lietu- 
Ujkas batalionas bu&nai.
į Aš turėjau savo mintyje 
[viena taip?
[ir esu spaudoje rašės 1940 me- 

i tais k P® 
[New Britain, Conn., kalbėjęs 
[kad aea®jant 
■ridkti pavardes Lietuviu tar- 
Emujanffl Amerikos kariuome- 
Įnėje. Kada mes turėsime tas 
Įpavardes vienoje vietoje, mes 
[tada sukursim dokumefitą Lie- 
| tuvos istorijai ii patys žinosi- 
|me kiek Lktorię tarnauja bei 
Į tarnavo Amerikos kariuomenė- 
I je. Be to, reikalui atėjus mes 
Eilini didžmoti' kad mes da- 
Kėm tam tib? skaiau savųjų 
Igmolio Dėdei Šamui. Bet! .. .

• - ravio ki 
Imis pai

Organi 
pos ir j

Jonas & 
Gimęs t 

Gimęs - 
Adresas 
Miestas 
Ūgio ’.. 

(kokio m 
Lietuvi^ 
tarnauti

Pilnas 
kur past

Suv. Valstijų Karo Informa
cijos ofisas (Office of War In
formation) išsiuntinėjo spau
dai sekantį straipsnį, kuris 
paantrina Atlanto Čarterio pa
reiškimus, kurie užtikrina ir 
mažoms okupuotoms šalims 
nepriklausomybės atsteigimą:

Rugpjūčio 14 d. pažymi pir
mą sukakti Prezidento Roose
velto ir premjero Churchill 
sirašymo Atlanto Čarterio.

Šis istorinis dokumentas 
dengia aštuonis punktus, 
rie apima šiuos svarbius 
grindus:'

1. Išnaikinimą prievartos, 
agresijos ir svetimų teritorijų 
grobimo.

2. Kiekviena tauta turi tei
sę pasirinkti sau valdžios for
mą kokią ji pageidauja.

3. Visi žmonės turi teisę 
gauti žaliavas; lygiomis teisė
mis vesti pasaulinę prekybą, ir 
jurų laisvė turi būti užtikrinta 
visiems.

4. Užtikrint kiekvienam sau
gumą ir laisvę nuo baimės ir 
skurdo.

Sausio 2 dieną, 1942 metais,, 
dvidešimts šešios Suvienytos 
Valstybės pasirašė pareiškimą 
priimdamos Atlanto Čarterio 
tikslus ir principus — palie
kant atdarą kelią kitoms tau
toms, “kurios dabar duoda ar
ba galėtų duoti medeginės pa
ramos ir paspirties kovoje del 
pergalės laimėjimo prieš Hitlp- 
rizmą”. Dvi kitos šalys — 
Meksika ir Filipinai — pasira
šė tą pareiškimą Birželio 14, 
1942 metais.

Vasario 23 d., 1942 m., Did. 
Britanija ir Suv. Valstijos pa
sirašė savitarpinės pašalpos su
tartį, kuri atnaujino “Lend- 
Leanse” pagalbą Britanijai, ir 
kuri pareiškė -jog Didžioji Bri
tanija pristatys Amerikai to
kios abipusės pagalbos kokios 
ji gali teikti.

Ši sutartis tapo pavyzdis ki
tiems paktams tarp Suv. Vals
tijų ir Kinijos Birželio 2 d., S. 
Valstijų ir Rusijos Birželio 10, 
tarp Suv. Valstijų ir septynių 
ištremtų šalių valdžių Liepos 
mėn., 1942 m. Visos sutartys 
reikalavo kad pokarinis pasau
lis “ugdytų savitarpinius eko
nominius santikius”.

Savo raporte Kongresui apie 
“Lend-Lease” programą Birže
lio 15, Prezidentas Roosevelt 
nurodė kad “vieninga akcija 
dabar mes galime išsaugoti lai
svę ir grąžinti taiką tarpe mu
sų žmonių. Vieninga akcija 
vėliau, mes įvykdysim perga
lę kurią pasiryžę laimėti, 
dras Suvienytų Valstybių 
prasimas nežus šio baisaus 
kovų laukuose. Jis bus 
grindas visuotino 
susipratimo, kuris 
žmonijai taiką ir laisvę”.

Atlanto Čarterio siekis yra

anksčiau į Lietuvai Va-
Sąjungą įsirašiusių na-

Be 
duoti 
rių per skyrius, prasideda jau 
rašymasis pavienių' narių į L. 
V. Sąjungą. Pittsburgho su
važiavime įsirašė< šie:

St^ Gegužis, Mahanoy City, 
Pa.

P. W. Birštonas, Shenan
doah, Pa.

- Dabar prisiuntė savo mokes- 
$2.00 Kastas Demikis, New

ATEINA ŽINIOS
LIETUVOS

IŠ

Kry-Raudonasis 
man žinią iš Lie- 
brolio, pranešant 
jis ii’ seserys te- 
yra sveiki, žinia

uz 
šio

išrupini- 
darželio

Paskilbus žiniai kad Britu 
vyriausybė Londone veik at
ėmė teises Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pasiuntinybėms, ki
lo reikalas atsikreipti į Ameri
kos vyriausybės vadą Preziden
tą Rooseveltą, prašant užtari
mo Lietuvai, nes Amerika teli
ko vienatinė aiški valstybė ku
ri laikosi Atlanto Čarterio, tai
kyto prieš agresorius ir paver
gėjus mažų tautų.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
vardu šiomis dienomis pasiųs
ta Prezidentui Rooseveltui šio
kio turinio laiškas:

Tokiu

kėjai ar 
biografų 
kur ta

hums reikalinga įrodyti skai-
laus.
Ihskui, kada mes turėsime . 
p ir apytto skaitlinę, mes _ 

ėjusį Ir

tį
Britain, Conn.

Pavieniams nariams, kaip ir 
skyriuose priklausantiems, iš 
LVS. Centro bus išduodama 
narystės knygelė ir gražus Lie
tuvos vėliavos spalvų ženklu- 
kas.

ženklukai jau gatavi, skyrių 
valdybos juos jau turi.

Narystės knygelės dabar tik 
gaminamos ir kaip greit jos 
bus gatavos bus išsiuntinėtos 
skyriams ir pavieniams na
riams.

, Prašo Atiduoti Senas

daro kih 
rinktas;

Del
Dabar

Lietuvių 
•Smagu imim

In view of the recent deve
lopments in London — the vir
tual withdrawal by the British.- 
Government of its recognition1
of Lithuania, Latvia and Es-’t 
tonia, — which fact indicates , 
that the British are leaning 
towards the abandonment of
the three helpless Baltic Sta- > 
tes to the ruthless disposition J 
of the Soviet Government,: 
hereby express our hope and 
faith in the United States and 
you, Mr. President, remember
ing your promise given the 
Lithuanian delegation on Oc
tober 15, 1940, and the state
ments in the Atlantic Charter, 
of August 14, 1941, which you 1 
again reaffirmed on 
14, 1942. '

The Lithuanians in 
ted States’ are loyal
Government,' they are buying 
War Bonds and Stamps, they 
are 
the 
and 
the
fronts of the globe, figthing 
for freedom and democracy 
and the principles set forth by 
you in the Atlantic Charter— 
so that the independence of 
Lithuania, too, be restored 
again.

Amerikos 
žius perdavė 
tuvos nuo 
kad motina, 
begyvena ir
siųsta per Vokietijos Raudoną
jį Kryžių ir per Šveicarijos 
Raudonąjį Kryžių perduota A. 
R. Kryžiui.

Pranešimas Vokiečių kalbo
je išsiųstas iš Lietuvos Sausio 
5 ir truko septynis mėnesius 
kol aplinkiniais keliais pasiekė 
vietinį Amerikos Raud. Kry
žiaus skyrių.

Vietinis Raud. Kryžiaus sky
rius sakė kad norintieji siųsti 
pranešimus 
Lietuvą 
mėnuo, 
ma.

išeis ne Bww' vi 
-'flttora ~ I

Išvežimui Jmį senų laknšaą, V\ 
^knygiį magump, rūbą, skarn- , ’ I 
Į lą, rakandą ir kitą smulkią daly- 
į h, taipgi ir metalo, telefonai- 
įkit: HEndeison 5357.

SKYRIAI, DIRBKITE! 
I /

Centro valdyba šiomis dieno
mis išsiuntinės > skyriams ir 
kolonijų veikėjams laiškus su 
pranešimais ir nurodymais apie 
veikimą ir darbus sąryšyje su 
LVS.

Skyrių valdybos prašomos 
šaukti savo susirinkimus tuoj 
kaip tik gaus iš centro narys
tės knygeles ir jas išdalinti na
riams įrašant jų mokestį už 
1941 metus ir ta pačia proga 
gauti nario mokestį už 1942 
metus ir įrašyti į knygelę.

Kurie nariai gavo LVS. žen- 
klukus tiems įduoti tik narys
tės knygelę. Naujus narius 
prirašant duokit knygelę ir 
ženklelį.

Apie savo skyrių darbuotę ir 
nutarimus rašykit Dirvai.

Iki šiol skyriai randasi:
No.
No.
No.
No.
No.

August 'i
* * * 1

it

ten

VAISTINE
|C. Pakeltis Pharmacy 
| IMI East 79th Street ' 

į (Kampu Cranb An.)
«•
■•1111110 visoldas ramina į įnj. 
IpartMtas gyduoles mio visokią E- 
|R hip tai mo aštraus nMsenė-

Remtumo, tu įvairią 
Italą dedervinių, vidarią nerti- 
Į tano, oikietėjitno, kosulio, ka- 
i tat, lytišką ntailpnėjimą, dto- 
I h lytišką Hgą, nerviškumo, u- 
Itaa Ir YtiBą.' 
I C. Pakeltis Vaistinė 
|1M1 E. 79 St. Cleveland, 0, 
I Telefonu ENd. SES9 
l’Otiiiė atdara 7 dienu urailėii 
U— - - - - - - - - - - - - -- - - - j

savo giminėms į 
gali išsiųsti juos kas 

Užmokesties neima-
■ J. Kripaitis,

Ann Arbor, Mich.

KAIRĖ nežino ką daro de
šinė. Brooklyno Nelaisvė ba
ra Ameriką kam ji strategi
niais sumetimais neduoda ne
priklausomybės Porto Rico gy
ventojams, bet į padangę kelia 
Staliną, kuris tokiais pat stra
teginiais sumetimais nepripa- 
žysta nepriklausomybės Lietu
vos gyventojams!

MUSSOLINI aną dieną pa
skelbė rinkliavą daiktų savo 
kareiviams. Sako, piliečiai, jei 
neturite ko kito duoti, duokit 
bent padušką.

Matyti, Italai gavo per užpa
kalius pliekti tiek kad paduš- 
kų reikia atsisėsti.

RAUDONO pjautuvo vais- 
kas kaip iš-kapitalistų gauna 
dovanų tai kasdien giriasi kad 
tiek ir tiek tūkstančių priešų 
“užmušėm”, o kąip dovanas su- 

' naudoja, tai į 
bėga ir rėkia: 
trą frontą!”

TAS Justas 
paprastas sutvėrimas 
voj jis buvo komunistų “prezi
dentas”. Paskui Vilniuje bu
vo uždarytas kalėjime; po to 
kaž kaip iš kalėjimo ištrukęs, 
daužė galva į sienas ir verkė 
gailėdamasis už nuodėmę, ku
rią papildė tapdamas Lietuvos 
išgama. Paskui jis sudurna- 
vojo ir kaž kur dingo....

Dingo? Ne! Jis dabar ran
dasi ir Maskvoj, ir Samaroj ar
ba Kuibiševe (matykit, ne bile 
kur), ir iš ten rašo į Ameriką 
laiškus, tik“ ne Graičiunui su 
Rutkausku ir ne Radžiui su 
Kišonu, bet Bruklyno Nelais
vei, ir tik taip kaip jai patin
ka. Todėl aš ir sakau kad tie 

. laiškai rašomi Bruklyne, tos 
pasileidėlės gūžtelėj.

SUŽEIDIMAI IR MIR- 
. TYS DARBUOSE

poli-

the Uni
to this

putting all their efforts irt 
war work, and their sons 
daughters are serving in 
armed forces on all the

1225

naujas pozicijas
“Atidarykit an-

Paleckis tai ne-
Lietu-

pri-
san-

Ben- 
susi- 
karo 

pa-
pasaulinio 
užtikrins

S. V. Darbo Departmentas 
skelbia kad nelaimingų atsiti
kimų 19-koje industrinių val
stijų per pirmus 6 šių metų 
mėnesius buvo 17 nuošimčių 
daugiau negu pirmą pusmetį 
1941 metais. Tačiau, kadangi 
šymet dirba daugiau darbinin
kų tai bendrai imant nelaimių 
nuošimtis darbuose mažesnis.

Per pirmą pusmetį šymet 
19-koje valstijų sužeista 906,- 
947 darbininkai, iš jų 2,902 už
mušta.

01

5501

i

Oro Užpuolimo Vadai Tariasi Londone

1— Cleveland, Ohio
2— Brooklyn, N. Y.
3— Newark, N. J.
4— Baltimore, Md.
5— Long Island, N. Y.

PAVIENIAIS
kolonijų galės bu- 
skyriai, bet LVS. 
būti ir pavieniai,

Respectfully yours, 
Association to Liberate 

Lithuania
Dr. S. T. Thomas, Pres, 

K. S. Karpius, Sec’y. CALIFORNIA VINĮ
Packers and Dis

WHOLESALE and
Parduodam visokios rūšies Cafe 

; momis kainomis. Parduodami pi 
: kvortomis. Senai įsigyveims isUh 
i 4911 PAYNE AVE.

------------;------ i-----------i—1Plumbing ir Heating
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
Mėnesinio Išsimokėjimo Plano 

Nereikia nieko įmokėti.
Nauji ir naudoti padargai.

Empire Plumbing &
Heating Co. •

dieną ir naktį patarnavimas.
1964 E. 55th Street

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

STOKIT
Daugelyje 

ti sutverta 
nariais gali
nežiūrint kur gyvena, skersai 
ir išilgai visą Ameriką, ūkinin
kai, darbininkai, biznieriai Lie
tuviai, vyrai ir moterys, kurie 
tik prijaučiu savo tėvynei Lie
tuvai ir nori vėl matyti ją. lai
sva ir Nepriklausoma.

Kurie jau supratot LVS. tik
slus savo mokestį, $2.00 metuo
se arba daugiau, siųskit cent
rui dabar. Išpildykit ši&me 
puslapyje telpantį LVS. kupo
ną. Kuriems dar neaišku, ra
šykit į Centrą prašydami in
formacijų.

Dirbkime visi už Laisvą ir 
Nepriklausomą .Lietuvą,' sulyg 
Prezidento Roosevelto pareikš
tų Atlanto čarterio dėsnių.

Informacijų ąpie LVS. ir L.
R. F. klauskite Centre:

MUZIKOS NAMAI
Jeigu jieškot pirkti 

ACCORDIONS, GUITARS
DRUMS

Kreipkitės Į

Hoedl’s Music House
Visoki muzikališki instrumentai 

parduodami išmokesčiu.
7412 St. Clair Ąve.

HEnd. 0139. (42)

arba

AETNA LUMBER'

Į VIDURVASARIO IŠR
VISKAS WlGDiTA XU C1

, ^1 ir laupyki! Pinip
Veoki Nanjausi Namam

"p FLEMING FUJ
NU St Clair.

Š' 
sr

N.

STEVE‘S SERVICE
6510 Wade Park Ave.

AUTOMOBILIŲ ir TROKŲ- 
TAISYMAS

visokio išdirbinio karų.

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

ko prie automobilio reikia. (34)
LIETUVAI VADUOTI 

SĄJUNGA
6820 Superior av. Cleveland, O.

LIE 
raščia 
liežuvi 
tuksta 
briauji 
tiek. I 
tytoju 
save?

Kalbant apie subombardavimą Vokietijos privertimui baig
ti karą, šis susitikimas Amerikos ir Britanijos bombęrių vadų 
Londone turi savo reikšmę. Iš kairės dešinėn: Brig. Gen. Ira 
C. Eaker, bombęrių viršininkas S. V. karo orlaivyno Britanijoje; 
Gen. Carl Spaatz, S. V. oro jiegų komandierius Britainijoje, ir 
A. T. Harris, Britų bombęrių komandos viršininkas.

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas.

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

v
The Aetna Lumber Co.
5327 St. Clair Av. HE. 6841
3674 E. 93rd SL MI. 1185

Society for Sav
OFISO TELEFONAS:

Norėdami pigiai
r pigia kanu. Tei 
™0!e ‘pdmdds-msmMe reikaluose 
J™“ Puolas pimo mortg*



ietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio.

DU DALYKAI
Lietuvių Patalionas ir kas Daugiau

Naujas Submarinas

o auką $ Narystės moktttį | j

i Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose duU

audoje jau pasirodė žinių 
'įyra organizuojamas Nor- 
f batalionas Amerikos’ ka- it neneje. nu' .
tkia žinia yra smagi ir rei- 
syeikinti Norvegus už-tai 
jie turės savo 'kalboje ap- 
Inamus karius.
| metų Liepos 31 d. Vie- 
5e irgi tilpo straipsnis apie 
^organizuojamą “Norvegų 

ir pasirodo kad yra 
i ir Lietu- 

matomai dar nie- 
eatsiekta. ,
damas kariuomenėje jau 

iza laiko, aš seniau esu 
adresas: 6820 Superior Ave. dėvėjęs kad reikalinga Lietu- 

 iš batalionas būtinai.
r turėjau savo mintyje 

LVS. VALDU taipgi svarbų klausimą 
at^vac nu sPau<ioje rašęs 1940 me- LA1SKAS Pįjr per radio stotį WWBC, 

R00SEVEL1! Britain, Conn., kalbėjęs 
: neatidėliojant reikalinga 

pavardes Lietuvių tar-

pavardė

galėsim ir politikoje daug ko 
laimėti ir daug visuomeninių 
dalykų rišis su tuo faktu.

Aš nekartą esu minėjęs ir 
šį kartą priminsiu kad labai 
lengva yra suregistruoti Lietu
viai kariuomenėje, tik tas tai 
nėra vieno žmogaus dadbas, čia 
reikalinga talka.

PONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS.'(

IVAl VADUOTI 
CENTRO ŽINIOS

PAVIENIAI 
JVAI VAD. 
JUNGĄ ,

tu j Lietuvai Va
gą įsirašiusių na- 
ius, prasideda jau 
ivienių < narių į L.

Pittsburgho su- 
irašė< šie:

Paskilbus žiniai į

s, Mahanoy City,

lirštonas, Shenan- 
i.
iuntė savo mokės
iąs Demikis, New 
n. •
» nariams, kaip ir 
riklausantiems, iš 
i bus išduodama 
gėlė ir gražus Lie- 
os spalvų ženklu-

jau gatavi, skyrių 
■s jau turi.
knygelės dabar tik 
ir kaip greit jos 
bus išsiuntinėtos 
pavieniams na-

[, DIRBKITE!
dyba šiomis dieno- 
nės • skyriams ir 
cėjams laiškus su 
r nurodymais apie 
arbus sąryšyje su

ildybos prašomos 
susirinkimus tuoj 

s iš centro narys- 
ir jas išdalinti na- 
t jų mokestį už 
ir ta pačia proga 
mokestį už 1942 

syti į knygelę.
ai gavo LVS. žen- 

įduoti tik narys-
Naujus narius 

uokit knygelę ir

vyriausybė Lonta,nči* Amerikos karinome- 
"• 4- . i /-> c i w» z". 4- o

ėmė teises Lietuvos,] j, 
ir Estijos pasiuntu^068 
lo reikalas atsiWptiiL 
kos vyriausybės vjiH. . v • , .. n , hek Lietuviu tarnauja beitą Rooseveltą, prase . . .. / . .T-i • , vo Amerikos kariuomene-mo Lietuvai, nesAjgfc-> / . . ..., .... .... Be to, reikalui atėjus mesko vienatine aiški n?. .. , , .-r-i • .n l . >m didžiuotis kad mes da
ri ai osi an skaičių savųjų
kyto p™ DMei SamuL įet
gėjos mažų totų I reikaljnga ti skai.

Lietuvai Vaduoti 
vardu šiomis ^a(ja mes turėsime
ta Prežidentui Roosv(r apytikre skaitlinę, mes 
kio turinio laiškas: |— 

■' asoIn view of the r*s 
lopments in London-f 
tual withdrawal br ibL--. 
Government of its 
of Lithuania, Latihi^^ 
tonia, -4 which 
that the British 
towards the abandae^j^ 
the three helpless 8^1 
tes to the rathlesi^“ call the------- ----
of the Soviet GwmXVATiON ARMY 
hereby express on If- ■ 1ENDERSON 5257 

faith in the UniWfc. . . . .. ...
n -j umui jūsų senų laikraščių, you, Mr. President, Itų, magazinų, rūbų, skarma- 

in°- vour promise cAkandlJ ir kitv smulkių daly- 
T , , , .taipgi ir metalo, telefonuo-Llthuaman delegatM (HEnderson 5357. 
tober 15, 1940, anh--------------------------------
„TaSX/VmMe LIETUVIŠKA 

again re-affirmed > A I S T I N E 
14, 1942. ‘ 'IT • - * A '

The Lithuanians sPakeltis Pharmacy 
ted States are ' įast 79th street

(Kampas Crumb Ave.)
io visokias namines ir im- 
•tas gyduoles nuo visokių li- 
up tai nuo aštraus užsisenė- 
' Rpumatizmo, tuo įvairių 
į, dedervinių, vidurių nevir
to, užkietėjimo, kosulio, ka- 
■lytiškų nusilpnėj'imų, vtso-

>, ne-

Kada mes turėsime tas 
vienoje vietoje, mes 

sukursim dokumefitą Lie- 
.1 istorijai ir patys žinosi-

Užveskime Kareivių Sąrašą
Mano manymu, butų geriau

sia kad kiekvienas Lietuvių 
šeimos narys be atidėliojimo, 
iš kurios tik šeimos narių kas 
tarnauja kariuomenėje, nueitų 
i klubą ar šiaip pas Lietuvį 
veikėją ir suteiktų žinią kad 
(pavyzdis)

Jonas žilvitis (vedęs ar ne)
Gimęs tą ir tą dieną,

Gimęs ......... . ....................
Adresas ................. .............
Miestas ............................ . .
Ūgio ....... Svaru..........

/

(kokio mokslo ar amato, moka 
Lietuviškai, ir tt.‘ kada išėjo 
tarnauti kariuomenėn......... )

Pilnas jo vardas ir adresas 
kur paskiausia jis radosi.

Vaizdas parodo nuleidžiamą 
i vandeni naują Amerikos sul> 
mariną, Harder, kuris baigtas 
dirbdinti Groton, Conn.

Vadovaus Nelaimių 
Išvengimo Vajui

Padėka Lietuviams CAIN PARK

darbuotę 
Dirvai.

Atiduoti Senas 
Liekanas

YOUR OLD PAPERS

ir

Government,' they» 
War Bonds and Sl» 
are 
the 
and 
the 
fronts of the gfc , iiuaiipiiejuiių,
for freedom and HgŲ, nerviškumo, 
and the principles MI Hr kitokią.
you in the Atlantkil - - -- - -
so that the inM.l —_/ "7— 
Lithuania, too, lx 
again.

putting all thfir č 
war work, and Ii 
daughters are st 
armed forces#

Respectfully 
Association life

Dr. S. T. I#I
K. S. rf

Pakeltis Vaistinė
E. 79 St. Cleveland, O. 
Telefonas ENd. 8538

' B'* zV'1’ "atdara 7 dienas savaitėje.

bu-

skyrių 
ašykit 
yriai randasi: 
eveland, Ohio 
ooklyn, N. Y. 
iwark, N. J. 
dtimore, Md. 
mg Island, N.

PAVIENIAIS 
kolonijų galės
skyriai, bet LVS. 
būti ir pavieniai, 

ii' gyvena, skersai 
ą Ameriką, ukinin- 
ikai, biznieriai Lie- 
i ir moterys, kurie 
i savo tėvynei Lie- 
i vėl matyti ją» lai- 
'iklausoma.
supratot LVS. tik- 

ikestį, $2.00 metuo- 
įgiau, siųskit cent-

Išpildykit šiRme 
slpantį LVS. kupo- 
is dar neaišku, ra- 
įtrą prašydami in-

visi už Laisvą ir 
na Lietuvą,' sulyg 
Roosevelto pareikš- 
čarterio dėsnių.
jų apie LVS. ir 
Jauskite Centre:
VAI VADUOTI 
ĄJUNGA

'"’’awaiand, O.

Tokiu budu mes turėtume 
pilną kareivio biografiją. Vei
kėjai ar klubai pasiųstų tokią 
biografiją reikalingon vieton, 
kur ta medžiaga butų renka- 
nfa". Gerai butų pridėti ir ka
reivio kariškas arba bent 
linis paveikslukas.

Organizacijos, klubai, 
pos ir pavieniai asmenys 
kite žinias apie kiekvieną iš
ėjusį ir išeinantį jaunuolį Lie
tuvį į kariuomenę, kaip tą jau 
daro kitos tautos. Laikykit su
rinktas žinias pas save, iki pa
sirodys reikalas pasiųsti kur.

civi-

kuo- 
rin- j-

Del Lietuviu Bataliono
Dabar toliau kalbėsiu apie 

Lietuvių bataliono klausimą. 
Smagu butų kad po Norvegų

VISADA GANA

VYNO ALAUS 
ir SALDŽIŲJŲ ' 

GĖRIMŲ

4225 E. 131 St. LO. 7077

BEVERAGE
5501 Fleet Ave. Di. 7444 

ir tuoj bus pristatyta. 
Telefonuokit mums

CALIFORNIA WINE SALES CO.
1 Packers and Distributors

WHOLESALE and RETAIL
irduodam visokios rūšies California ir Ohio Vynus že- 

Reikmenji^lis kainomis. Parduodama galionais, pusgalioniais ir 
_ .. , , ..„/ortomis. Senai įsigyvenus ištaiga. (33)
Mėnesinio Išsimokė? 11 PAYNE AVE. Ernest Fracassi, Sav.

Nereikia nieko
Nauji ir naudoti *^jjjj1y1yjj|iy||1|y1|1y111|i|||||||||||||||J|||||I||||||||||||||||||1||J|||i|||||||||||I||||||!1

Emw$IDURVASARIO IŠPARDAVIMAS
VISKAS NUPIGINTA NU CEILING KAINŲ!

Pirkit ir Taupykit Pinigus Dabar!

Plumbing ir

dieną ir naktį
1964 E. 55th$*

HE. 5000; MU. r
Atdara vakarais»r Visoki Naujausi Namams Rakandai. :

FLEMING FURNITURE Co-I
AETNA LO* 7411 St. Clair Avenue

<gs^w*T^iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiBHihiiii>iii!niniiii!i!iiiiiiii :

BARAŽIV STAJ 
Visokių Narni) 

atlieka be 
1 iki 3 metų

F.H.A. FINANSJ 
Parduodam naują k
The Aetna L12' 
5327 St Clair M 
3674 E. 93rd St '

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

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

sse apdraudos-insurance reikaluose.
lūtaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy- 
fe'garaątuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Superior ir Lee Roads

Galutinis vasarinio sezono užda
rymas Cain Park atviro oro teatre 
bus tai Dainų Festivalis, sekmadie
nio vakare, Rugp. 86, pradedant 
8:30 vai. vakare. Dr. Charles D. 
Dawe užkvietė kitus aštuonis sve
čius chorų dirigentus vadovavimui 
dainų ir himnų šiame programe.

“H.M.S Pinafore”
Komiška opera “H.M.S. Pinafo

re" bus paskutinį vakarą perstaty
ta šeštadieni, Rugp. 29.

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

Sugedo šių Metų Geras 
Derlius del Perdaug 

» / Lietaus

bataliono pirmas atsirastų Lie
tuvių batalionas, bet tam yra 
gana rimtų kliūčių.

Pirmutinė kliūtis tai ta — 
koks batalionas organizuoti ? 
Mat, yra visokių rūšių ginklų 
ir Lietuviai jaunuoliai išsklai
dyti po visą Amerikos konti
nentą ir ant jurų ir užjūriuo
se. Jie tarnauja: krašto ap
saugos artilerijoj, lauko artile
rijoj, aviacijoj, pėstininkijoj, 
kavalerijoj ir kituose visokiais 
vardais daliniuose.

Dabar dar, Lietuvių batalio
nas organizuoti gal butų išvi
so anksti, kadangi dar nėra 
nustatyta jokių pagrindų nei 
planų, bet, mano manymu, to 
reiktų palaukti ir susipažinti 
su Norvegų batalionu, tuomet 
pasitarti su Norvegais patyri
mui kaip jie tą darbą pradėjo. 
Surinkę visas gautas informa
cijas, susipažinę su viskuo, ga
lėtume ir visuomenę informuo
ti ir turėtume darbui nutiestą 
platformą.

Visų pirma reikės komiteto 
arba tam tikros vadovybės ku
ri rūpintųsi šiuo visu darbu ir 
reikės- turėti atitinkamas skai
čiui Lietuvių karininkų kurie 
padėtų darbą įsukti. Jeigu šių 
dviejų dalykų nebus, t. y. va
dovybės ir karininkų, mano 
nuomone darbas bus visai vel
tui.

Karys J. V. Valickas,
Iš Karo Policijos Dept. 

Stewart, Ga.

H. J. BARBER
H. J. Barber, iš Cleveland©, Vice 

Prezidentas Ohio Bell Telephone Co., 
sutiko būti pirmininku visos Ohio 
valstijos judėjime pagreitinti svar
bius karo reikmenų darbus sumaži
nimu nelaimingų atsitikimų, kaip 
praneša Judge Lee E. Skeel, prezi- 

.dentas Ohio State Safety Council.
Mr. Barber yra pirmininkas ko

miteto susidedančio iš žymių Ohio 
biznio ir industrijos vadų, sudaryto 
užtikrinimui Ohio’s dalyvavimo vi
suotiname vajuje išvengimui nelai
mių darbuose ir visur, sutaupymui 
žmonių jiegų karo reikmenų darbui.

Kaip pasirodo, 
500 asmenys — 
ninkai — sutiko 
se prietilduose. 
žuvo vyrtj militario amžiaus, 
budu pražudyta 480,000,000 
darbo valandų ir panešta daug ki
tokių nuostolių. Per tas darbo va
landas butų buvę padaryta 23,000 
didieji bomberiai arba 300,000 ka
ro ztankų.

Tuo tarpu, karo bėgiu Anglijoje 
nuo to kai Vokiečiai pradėjo bom
barduoti orlaiviais, per du metus 
užmušta tik 43,300 civilinių žmonių. 
Amerikoj gi, nuo pačių žmonių ne
atsargumo, per metus laiko žuvo 
102.500 žmonės.

Saugumo imantis, per metus tik
rai butų išgelbėta 20,000 gyvasčių, 
800,000 sužeidimų ir 96,000,000 vy
rų darbo Valandų.

Visoje šalyje kitam metui saugu
mo vajui reikalinga bus $5,000,000. 
Ohio valstijai išpuola $400,000.

TRANK J. SVOBODA
Gerbiami Lietuviai:

Nuoširdžiai reiškiu jums padėką 
už jūsų paramą man suteiktą perei
tuose nominacijų balsavimuose De
mokratų sąraše, kas man davė pro
gą patekti į kandidatus.

Aš visada jausiu savo pareiga at
stovauti jūsų reikalus.

Su tikra pagarba
FRANK J. SVOBODA, 

Išrinktas Demokratų Kandidatu
OHIO STATE REPRESENTATIVE

Prašau atsiminti
mane 
mais

ir balsuoti už 
ateinančiais visuotinais rinki- 
Lapkričio-Nov. 3, 1942.

FOR

XWICT0RY
Dgz BUYV UNITED STATES

BONDS * STAMPS

Piano Bargenai
Turim gerų Upright Pianos, įgy- 

kit savo vaikams pradėti mokytis 
muzikos korjeroje.
iki $65, visi garantuoti. Ateikite 
pasirinkti._ Taipgi turim puikiausių 
Spinets, 
lanky kit 
Lengvi 
karais.
Maresh & Son Piano Co.

3299 E. 55th arti Broadway

Kainos nuo $27 
visi garantuoti. 

Taipgi turim
Consoles ir Grands . Apsi- 
pamatyt, ar pirksit ar ne. 

išsimokėjimai. Atdara va- 
(48)

MARGUTIS
Skaitykit “Marguti”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu j mėnesį. Kains 
metams $2. Prisiųskit lUc 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui.

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

ELDER-TILTON
CLINIC

Mechanotherapy — Chiropractic 
Elektriškas gydymas, Colon Irriga- 

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (38)

pereitą metą 102,- 
50,000 iš jų darbi- 
mirtį nelaiminguo- 
Daugiausia iš jų 

Tuo 
vyrų

HIPPODROME

Šiuos Vaizdus Tikrai 
Norėsit Matyt

šį kartą Telenews Theatre gauta 
nauji 1942 vaizdai, “Inside Fighting 
Russia”, parodanti bolševikų pas
tangas kariauti. Vaizdai apima vi
sas dalis RUsijos, šiaurę ir pietus 
ir Kaukazo sritį.

Matysit vėliausias lilmas iš Bra
zilijos, kuri šiomis dienomis stojo į 
karą prieš Ašies jiegas. Tai yra 
didžiausia Pietų Amerikos respub
lika.

Kitos filmos vaizduoja Amerikos 
kariuomenę Europoje; parodoma at
vežimas Amerikos kareivių į Indi
ją-

Prie to rodoma įvairių kitų įdo
mių trumpų vaizdų.

Šiaurinėje Ohio dalyje tūks
tančiai akrų javų pusta laukuo
se del stokos darbininkų ir šla
pio ilgai užsitęsusio Oro.

Ūkininkai iš'to paneš tūks
tančius dolarių nuostolių.

Ūkininkai nusiminę žiuri į 
savo javų laukus, kurie suplak
ti ir pamirkę šlapume, vieto
mis jau ir pradėję dygti.

Laukai yra taip pašlapę kad 
tėra tik vienas dumblas ir ūki
ninkai nėgali Įvažiuoti nudirb
ti, jeigu if gautų pagalbą.1

Ūkininkai sako kad apie pu
sė jų javų bus sūnaikinta.

B. J. Radio Service
Expert Radio Taisymas — visas 

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

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

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

z “Ariėlkėlė šiltesnė” 
584 Eucild Avenue * 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS/ 
'UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

per-

GUMO SAKO BUTŲ
PAKANKAMAI

‘The Magnificent 
'Ambersons”

Orson Welles, kuris didingai
statė veikalą “Citizen Kane”, dabar 
patiekia publikai antrą ypatingą 
kurinį, “The Magnificent Amber
sons”, nadirbtą iš Booth Tarking
ton Pulitzer Prize novelės. Ši nau
ja filmą pradedama rodyti Hippo
drome Theatre šeštadienį, Rugpjū
čio 29.

Vaidinime dalyvauja Joseph Cot
ten, Dolores Costello ir Tim Holt 
vadovaujamose rolėse, 
dramatišką nuotikį 
tų romanso, kuris 
vakarinių valstijų 
lyje, kuris išauga 
stą.

Apysaka parodo 
likusiais kitados garsios Ambersons 
šeimos nariai del to kad jie nepri
sitaiko prie laiko ir neina su bė
gančiu gyvenimu.

• ORLAIVYJE virš 50 skir
tingų dalykų yra padaryta iš 
gurno arba dirbtino gurno.

filmą apiifia 
dvidešimties me- 
prasideda vidur- 
mažame mieste- 

i industrinj mie-

kas atsitinka su

PERMANENTS
S2.50 ir daugiau

Dykai Creme Treatment 
su kiekviena Wave 

Specializuojame naujame 
‘Featherette” Plaukų Kirpime

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

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

Beauty Shoppe
\ 7028 Superior Ave.

HEnderson 9824
Atdara vakarais išskyrus trečiad.
ir šeštadienius. (343)

Vienam automobiliui reika
linga 70 svarų gurno. Jei gu
mas naujas, jo užtenka auto
mobiliui išvažinėti 30,000 my
lių. Antros rūšies gumas tar
naus važinėjimui iki 15,000 
mylių.

Jei važinėsi sumažintu grei
tumu, nedaugiau 40 mylių per 
valandą, ratų gurnais galima 
naudotis dar 10,000 mylių dau
giau.

Antros rūšies gurno šalyjeĮ 
yra pakankamai kad visi auto
mobiliai galėtų važinėti per 5 j 
metus, jeigu važiuos po 6,000 
mylių metuose.

Pries karą visame pasauly
je automobilių naudojama bu
vo 45,376,000. Karas tą 
čių sumažino iki apie 41 
jono.

Suv. Valstijose šymet 
ruojama
liai ir tro'kai.
daugiau negu pernai.

Tačiau kitose šalyse sumažė
jo nuo 11,850,000 iki 5,075,000 
automobilių ir trokų.

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 grąžinam.
15% pigiau jei patys atvežat.

New Method Laundry
6710 LEXINGTON AVE. 

HEnderson 7761.

skai- 
mili-'

ope-
34,238,167 automobi-

Tai yra 7.4 nuoš.

Siųskit Savo Karei
viams Kalėdų Dova

nas prieš Lapk. 1

Kurie tėvai nori pasiųsti sa
vo vaikams kareiviams Kalėdų 
dovanų siuntinius užjūriuose, 
privalo pasirūpinti tuos siunti
nius paduoti paštui prieš Lap
kričio 1 dieną,
ro ir Laivyno vadovybės, 
anksti paduoti siuntiniai laiku 
pasieks kareivius esančius už
jūriuose.

Tą praneša Ka-
Tik

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permaina
Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos Į 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. —
Adresuoki! mums trumpai:

Dirva Cleveland, O.

SUPERIOR-
RUSSELL INN

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

pravažiuojanti Lietuviai

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
-Pepicrinotojag-----
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps

THE MAY CO’S
Basement

Naujų Stilių Vaikams ir Mergaitėms

Rudeniniai

AVALAI
Mokyklon eiti!
Pasirėdymui! 

Žaislui!

. $2.29

. $2.19
$2.99

$3.95

iki

iki

iki

$2 75 
$2.99 
$3.65 
$3.75 
$4.45

• Kūdikiams Micros 3’-2 iki 5 .....
• Kūdikiams Mieros 5'4 iki 8 ......
• Vaikuč'ams Mieros Stį iki 11%
• M?rgaitėms Mieros 12 iki 3 ...
• Jr. Panelėms Mieros 3% iki 8
Tvirti, patogus avalai . . . gero darbo, gerai dė- 
vėjasi! Mocassins, ir šiaip visokių tipų batukai, 
spalvos rudos, juodos, baltos ir kombinacijomis. 
Reikalaukit Poll-Parrot avalų, visi garantuoti iš 
geros odos padaryti be popieros priemaišų!

The May Co. Basement
Neliaukit Pirkę War Bonds ir Stamps

•Ji./ Ih F:- H I
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DIRVA
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Susitvėrė Lietuvių
Komitetas

keleto savaičių posėdžia- 
pagaliau Rugp. 25 d. pa

Po 
vimo, 
daryta užuomazga Clevelando 
Lietuvių tarpe komitetui gel
bėti Amerikai šiame kare.

Gaila tik kad komitetas ne
tiksliai užvardintas: American 
Lithuanian . War Relief Comm. 
Išeina kad bus darbuojamasi 
šelpti karo nukentėjusius. Tuo 
tarpu komiteto tikslas yra rū
pintis gelbėti, padėti, remti 
Ameriką jos karo pastangose.

Komitetan priimami norin
tieji darbuotis pavieniai ir 
ganizacijos, jos gali atsiųsti 
vo atstovus, mokestis bus 
50c nuo atstovo metams.

Kitas susirinkimas bus 
komas antradienį, Rugsėjo 
kada bus renkama komiteto 
valdyba. Pavieniai ir draugijų 
atstovai privalo būti užsimo
kėję, kitaip nebus galimi rink
ti Į valdybą.
t Be kita ko, komitetas rūpin
sis rinkti,. ir užlaikyti žinias 
apie išėjusius tarnauti karei
vius, * apie Lietuvių perkamus 
karo bonus; teiks savanorius 
pagalbai Raudonajam Kryžiui, 
ciyilnei apsaugai ir tt.

o in
sa
ne

lai- 
29,

Bus Rezgama Gražuole 
‘The Girl We Fight For’

, The Cleveland Press suma
nė pastūmėti Karo Bonds ir 
Stamps pardavimą, patraukiant 

' į darbą vietos civilines, sociali
nes ir kitokias organizacijas, 
kurios prašomos perstatyti sa
vo parinktą panelę gražuolę į 
naują 'Press kontestą pavadin
tą “The Qirl We Fight For“. 
Kęntestas prasidėjo trečiadie- 

<nį, baigsis Rugsėjo 5. Iki tai 
dienai privalo būti priduota fo
tografijos norinčių tame kon- 
testę dalyvauti, panelių tarp 
16 ir 25 metų amžiaus. Reikia 
priduoti “The Girl We Fight 
For” redaktoriui, The Press.
1 Sąryšyje su šiuo kontestu 
paskirta $450 War Bonds ir 
Stamps dovanu laimėtojoms or
ganizacijoms ir jų išstatytoms 
merginoms.

Plačiau apie tą kontestą tilps 
kąsdien pranešimai ’ pačiame 
Ppess’e,

IŠ ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS

Pereitą sekmadienį atsibuvo 
Šv. Jurgio parapijos antras šios 
vasaros piknikas, Basta’s dar- 

Nors šeštadienį smarkiai 
dar lynojo ir 
buvo vėsus, 

žmonių suva-

ATSINEŠKIT SOČIAU 
SECURITY KORTELĘ

Kurie norit išpildyti 
registravimo blanką del 
tame jums pasitarnaus 
administracija. Bet 

, tuo reikalu būtinai atsineškit 
savo Social Security kortelę, 

• nes tose blankose reikalinga 
įrašyti jūsų numeris.

naują 
darbo, 
Dirvos 

ateinant

že.
lijo, ir visą naktį 
oras sekmadieni 
piknikas įvyko ir 
žiavo daug.

Šiame piknike 
duota Aukštaičių 
mečio 
rengti sumanė parapijos var
goninkas Vincas Greičius, ku
ris sau į talką paėmė eilę gabių 
padėjėjų ir artistų.

žmonių susidomėjimas vai
dinimu buvo didelis, nes tikrai 
viskas buvo gražiai prirengta, 
kaip senoviški Aukštaičių rū
bai taip ir dalyviai: svočios, 
svotai, piršlys, jaunieji, pabro
liai, pamergės, kraitvežiai ir 
moterų grupė su dainomis, ir 
stalas su “karvojum”.

Muzikantams grojant atmar- 
šavo jaunoji-jaunasis su visais 
palydovais ir prasidėjo ceremo
nijos.
stalo ir klebonas Kun. Vilku- 
taitis, kuriam sudainuota spe- 
cialė daina. Klebonas tuoj pa
klojo penkinę. Už poros minu- 
tų prisėdo prie stalo ir kunigai 
Bartis ir Sofranec. Aplinkui 
žmonės džiūgauja, linksmina
si ; dainos skamba, muzika gro
ja.

Prie užbaigos vestuvių cere
monijų, p. Greičiui vadovau
jant, visi žmonės užtraukė: 
“Sėjau Rūtą” ir “Ant Kalno 
Karklai”. Bendrai, vestuvės ir 
dainos paliko gilaus įspūdžio.
LANKĖSI ST. LOUIS

P-lė Stasė Greičiūtė pereitą 
savaitę, turėdama atostogas, 
buvo nuvažiavus į St. Louis, 
Mo., atlankyt savo brolį Pran
ciškų Greičių, kuris ten eina 
medicinos daktaro mokslą. Be
viešėdama per porą dienų pas 
brolį, apžiurėjo daktarystės 
mokslo universitetą, ten pat 
skersai gatvės gražią katedrą, 
istorišką upę Mississippi, žvė
ryną, St. Louis miestą, kuris 
sako, yra keistas, bet intere
singas. Ten jai viešint, oras 
buvo 103 laipsnių karščio. Sa
koma. ten toks karštis nėra jo
kia naujiena.
CHORŲ PIKNIKAI

Rugp. 16, St. George’s Cho
ral Club turėjo Weiner Roast 
Metropolitan Parke, o šį sek
madienį, Rugp. 30, šv. Jurgio 
parapijos bažnytinis’ choras iš
važiuoja į Forest Hill Parką.

Kol dar vasaros ’.saulutė šy
psos, jaunimas nori pasilinks
minti tyrame ore, kad rude
niui atėjus butų daugiau jiegų 
ir energijos darbuotis bažnyčiai 
ir tautai. z Gintarė.

vestuvės

buvo atvaiz- 
18-to šimt- 
“Vestuves”

Pakviestas buvo prie

Youth’s
- i i i 4

PHONE: ENdicott 4486~
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MARIJONA .TANUŠAITIENĖ
Marijona Janušaitienė, 61 

m. amžiaus, nuo 7502 Decker 
avė., mirė Rugp. 26, laidojama 
šeštadienio rytą, Rugp. 29. Pa
maldos atsibus Šv. Jurgio 
nyčioje. Pašarvota Della 
kubs laidotuvių namuose.

Velionė po tėvais buvo Bo- 
tyriutė, paėjo nuo Marijampo
lės. Liko vyras, Juozas, ir 
vaikai: Frank, Agnes, Joseph, 
Louis, Anna.

Ji priklausė prie visų vietos 
Lietuvių bažnytinių moterų 
organizacijų.

baž-
Ja-

Dedikavo Cleveland 
War' Service Centrą

Penktadienio vakare, Rugpj. 
21, miesto centre didelėmis iš
kilmėmis dedikuotas Cleveland 
War Service Center pastatas. 
Tas naujas baltas neperdidelis 
pastatas talpins įvairius karo 
padargus, ten bus išdėta var
dai kareivių išėjusių į kariš
ką tarnybą, vardai žuvusių vy
rų iš Šio miesto, ir tt.

Iškilmėje dalyvavo kareivių, 
jūreivių, valstijos sargų, mo
terų, veteranų ir tautinių gru
pių atstovai.

Kalbas sakė filmų artistas 
William Powell, Mayoras . Lau- 
sche ir Brooke Claixton, Kana
dos atstovas.

Miesto aikštę užpildė didelė 
minia, apie 25,000 publikos..

■| i’

Smarki Audra
Pereito šeštadienio vakare 

Clevelandą ir plačias apielinkes 
prašlavė smarki lietaus audra, 
žaibas nutrenkė kelioliką kami
nų nuo namų; sužeista šeši as
menys ir prie Bedfordo Vande
nyje išvirtęs iš valtelės nuo 
žaibo j trenksmo sutiko mirtį 
vienas žmogus. • '
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DARYS BLACKOUT
Miesto mayoras ir apskrities 

apsaugos direktorius tariasi 
> apie nustatymą vakaro kada 

1 bus įvykdyta kitas aptamsini- 
mas, kuris apims visą 
ga apskritį. Manoma 
skirtas kuris vakaras 
mėnesį.

Cuyaho- 
bus pa- 
Rugsėjo

• ANTRADIENIO vėliau va
kare prasidėjo mėnulio Tjžte- 
mimas, kuris baigėsi apie 1 v. 
naktį. Daugybės kurie norėjo 
galėjo prisižiūrėti, nes dangus 
buvo visai tyras.

Mėnulio užtemimas Įvyksta 
atsi- 
lini- 
že- 

mė-

tik pačiame pilnatyje ir 
tinka žemei inėjus j lygią 
ją tarp saulės ir mėnulio, 
mė tuo laikotarpiu užstoja 
nuliui saulės šviesą.

• DIRBTUVĖS Clevelande 
apielinkėse prisideda prie pla
no palaikyti savo darbininkų 
sveikatą gerame stovyje, kad 
nebūtų trukdymo karo d; ' bų.

Tas apims apie 800 dirbtu
vių šu 250,000 darbininkų. Tik 
darbininkai privalo koope? oti, 
patys prisidėti prie to p ano 
kuris taikomas jų gerovei.

ji*

1 Biznio Progos
PARSIDUODA KRAUTUVĖ

Per 20 metų įgyvendinta ei .arų. 
saldainių ir delikatesų krautuve, ga
lim įrodyt $90 savaitinio pelno, par- 
siduos puse kainos iš priežasties 
partnerystės. Kreiptis tarp 2 ir 3 
po pietų. 4233 E. 131 St., netoli 
Miles avė. Broadway car. (37)

Gu- 
Dė- 
su- 

pus- 
Ga, 
mo-

Miesto Biudžetas 1943
Metams Didesnis

Miesto valdyba nustatė savo 
1943 rpetams; ^opera-virpo biud
žetą sumoje ?$18,|78,217, arba 
1,141,286 didesnį negu 1942 
metams. v

Ta didesnė suma apima ke
letą reikalų kuriems norima 
daugiau pinigų, prie to neku- 
riems miesto tarnautojams al
gos bus didinama, arba padi
dinta, kurias reikės apmokėti.

Taksų rata tačiau, sako, ne
padidės.

Jeigu nebus gauta daugiau 
pinigų, apie 500 ar 600 miesto 
įstaigų darbininkų turės būti 
paleisti iš darbų ir eiti į karo 
dirbtuves, sako miesto 
ninkai.

virši

KAREIVIO IŠLEISTUVĖS
Pereitą šeštadienio vakarą 

Lietuvių salėje buvo surengta 
didelis pokilis išleidimui ka
riuomenėn Prano Gužausko. Jis 
yra jau antras Marijonos 
žauskienės sūnūs išneinąs 
dės Šamo tarnybon. Jos 
nūs Juozas tarnauja jau 
antrų metų, Fort Benning, 
kur baigia aukštesnę karo
kyklą. Jis prisiuntė pasveiki
nimą ir $10 dovanų šiam savo 
brolio išleistuvių pokiliui.

Pokilyje dalyvavo daug sve
čių, giminių bei draugų, taipgi 
buris jo jaunų draugų bolinin- 
kų ir kt.

M. Gužauskienė turi dar tris 
sūnūs namie: Joną, Kazį ir Sta
sį, kurie dalyvavo išleistuvėse 
ir pasitarnavo šiame pokilyje.

Už suteiktą pagalbą išleistu
vių pokilyje p. Gužauskienė dė
koja Povilui Škarnuliui ir jo 
šeimos nariams, Antosei Ake- 
lienei ir kitiems kurie kuo nors 
prisidėjo ir dalyvavo,.

•CLEVELANDO srityje pa
ruošiama apie 3,500 pagelbinių 
ugniagesių, kurie tarnaus sa
vanoriais ir bus gatavi atsiti
kime nelaimės arba priešų už
puolimo.

• DEL MĖSOS stokos Cleve
lande pradėjo užsidarinėti ma
žos mėsos parduotuvės - b’učer- 
nės. Didėsės parduotuvės gau
na dar mėsos, o mažiukės ne
gali gauti. Jos negali ir biz
nyje būti.

The New 'York Times of Aug. 
21 carried !this statement from Mr. 
P. Žadeikis, Minister of Lithuania, 
Washington, D. C.:

The August 12 issue of the New 
York Times- contained a wireless 
message from London to the effect 
hat the Foreign Office still lists 

Baltic envoyš, namely diplomats 
from Lithuania, Latvia and Estonia 
‘personally’. All this appears to be 
correct. But your correspondent 
goes too far when he says that Es
tonia, Latvia and Lithuania are 
‘part of the Soviet Union’ and hands 
a wrong idea to the reader when 
he states that the British action is 
of ‘some progress’.

However, the plain facts are as| 
follows: The motives and the real 
meaning of this British action are 
at present unknown: the Baltic 
States of Lithuania, Latvia and Es
tonia never have been legally a part 
of the Soviet Union unless one is 
apt to accept a ukase of the Mos
cow dictators as a law.

We all, remember that Russian 
Bolsheviki, employing devious and 
undignified methods, did occupy 
Lithuania, Latvia and Estonia in 
June, 1940, and staged mock elec
tions there; but it is obvious that 
the Baltic peoples, being progres
sive and prosperous and fully en
joying the blessings of their own 
home rule and independence, could 
never renounce their hard-won lib
erties in favor of communistic sov
ietization, so foreign to them and 
which they have always resisted.

Bolshevik ventures in the Baltic 
regions and subsequent ‘incorpora
tion’ of Lithuania, Latvia and Es
tonia into the Soviet Union were 
not recognized here, neither were 
they recognized by the majority of 
cultural nations, except the Axis 
Powers.

The Atlantic Charter promises 
restoration of their sovereignty to 
the Baltic peoples. Any action, 
therefore, incomparable with the 
liberation of small nations can 
hardly be said to constitute any 
‘progress’.

U----- --------------------

THE PERISCOPE
By ŠARŪNAS.

k » ■

THE CONVENTION of the Lith
uanian Workers Alliance decided to 
send greetings to the president of 
the so-called “Soviet Republic of 
Lithuania”. ' This • “Republic”, it 
may be recalled, was, formed after 
Lithuanįaį was qccupied by a • force 
estimated at erne-half million Sov= 
iet soldiers. This occupation was 
condemned- in strShg language both 
by President Roosevelt and the Un
dersecretary of State, Mr. SumneY 
Wellės. It 5s still the official sol- 
icy of the United States not to.',re
cognize Soviet Lithuania, but the 
Republic’ of Lithuania and its Min
isters and Consuls. ’•

But the leaders of the Workers 
Alliance, in their anxiety to hue 
strictly the Stalin line, probably, 
prefer to ignore these facts. They 
have a sudden (but not unexpected) 
ally in the editors of Soviet Rus
sia Today who with a bland smile 
say: “The status of the Baltic Sta
tes has already been dicided by 
their own people, ; and they have 
been legally inducted into the US 
SR, of which they are a part” (Ju
ly issue, 1942).

There’s no flies on the Editors 
of Soviet Russia Today, is there?

MRS. ROOSEVELT said the oth
er day: "I have no illusions what
soever as to the stand which the 
American Communist party has 
taken in Ame.rican affairs. I ad
mire Russia and its- marvelous fight 
which Russia is putting up. Rus
sia has ■ the right to the kind of 
government’ that the Russians de
sire to have but I do hot wish to 
be controlled in this country by an 
American group that, in turn, is 
controlled by Russia and Russia’s 
interests”:'

These are our sentiments exact
ly. And they are the sentiments of 
a million American Lithuanians in 
dealing with our own group of 
Moscow hypotized Reds.

IT SEEMS, these are the senti
ments of the Lithuanian Universi
ty Club of Chicago, a young Lith
uanian intellectual group crammed

LITHUANIAN 
NATIONAL 
ANTHEM 

į I ____________

(LIETUVOS HIMNAS)

By . Vincas Kudirka 
Translated by Nadas Rastenis.

Hail Lithuania triumphant, 
Land of heroes hoary!
From Thy past Thy sons may ever 
Draw their strength and glory. 
Mąy Thy children ever follow 
Their heroic4" fathers
In devotion to their country 
And good will to others.

May the sun of our loved shore 
Shine upon us evermore; , 
May the right and the truth 
Keep our ’ pathway lighted.
May the Love of our dear land 
Make us strong of heart and hand; 
May our land ever stand 
Peaceful and united!

(Attorney Nadas Rastenis is a 
poet and lover of literature. He 
has done some remarkable transla
tions both of American classics in
to Lithuanian and Lithuanian into 
English. At present he resides in 
Baltimore, Md.)

with ability and talent. For some 
time it let the vociferous Red min
ority sound off, but, finally, got 
tired of being run by outside un- 
American interests. The Club clean
ed house.

THE editor of Amerika (Brook
lyn, N. Y.) received a letter front 
one of the Southwestern camps in 
which the writer says there are 20 
Lithuanian soldiers with him and 
not one is a plain private—all are 
corporals, sergeants or 1st Class 
Privates.

REV. KELMELIS of Newark, N. 
J., is celebrating his 60th birthday. 
When he took up his duties as a 
pastor .in the Lithuanian parish of 
Newark, there was, church debt of 
$100,000, a' balance in the treasury 
of 7 cents' and there was danger 
of the church property being sold 
at auction. Things are entirely 
different now. When the Lithua
nians get down to business, they 
mean it! > >

IN THEIR much discussed book, 
“The Problems of Enduring Peace”, 
Herbert Hoover and Hugh ' Gibson 
unequivocally state that one of the 
conditions of world peace is the 
establishment of freedom for Lith
uania, as well as for other small 
nations.

AT THE 40TH anntfal convention 
of; Motinėlė, at Philadelphia, Pa., it 
was resolved to. boost the scholar
ship fund to $2,000.' Motinėlė was 
organized in 1899 f6r the purpose 
of giving financial aid through 
scholarships to deserving Lithua
nian students. During its eixstence 
Motinėlė helped many who are now 
prominent in Lithuanian life, let
ters and science. It wants to keep 
up the good work.

ONE OF THE HAPPY charac
teristics of out Lithuanian youth is 
its yearning and love of education. 
In this they are energetically sec
onded by their parents who came 
to pioneer in this country from a 
Lithuania heavily oppressed by 
Russia, where no Lithuanian schools 
or publications were permittęd. In 
reviewing the scholastic accomp
lishments of our youth in the USA, 
the editor of Darbininkas (Boston) 
aptly says: “In general, Lithuanian

Rakandų Valymas
RUGS ir CARPETS VALYMAS
Cherhical arba Shampoo $2.00 
Mes išimam, pataisom, remode- 

liuojam, vėl sudedam atgal.
DAVENPOTR ir KĖDĖ
Išvaloma, jeandy^ įšnaikin. $7.50

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS

11720—12551 Euclid Ave.
CEdar 0208 RA. 8815

\_________________________________________________ /

SUTEIKIT DIRyAl ŽINIAS
Dirvos redakcija mielai tal

pins visus pranešimus apie Lie
tuvius jaunuolius išeinančius į 
kariuomenę arba 
vius kurie lanko 
gimines.

Pati redakcija 
mybių patirti kada kas išeina j 
kariuomenę arba parvyksta ap
silankyti. Tėvai ir giminės 
prašomi suteikti žinias atsilan
kant į redakciją, arba telefonu 
ai* parašant laišku, 
telefonas 
šuje.

AKYS
tuos karei- 

savo tėvus ir

neturi gali-

Ar gali leugval skaityt šiuos žodžins?

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

TELEFONUOKIT GL. 6239 
Ateikit dieną arba vakare.

Egzaminavimas ir
ir Akiniai .... auk.

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

per-

students are characterized as hard. 
working, serious minded and with 
slightly higher than medium talents 
and determination..”

Which is true.
THROUGH the kind and generous 

help of the American Red Cross 
brief postcard size letters are be
ginning to filter in from Lithuania 
to anxious relatives in the United 
States. They are written in Ger
man, are confined to 25 words and 
ha!ve passed through several cen
sorships. Some of them were five 
months on the way. They bring 
news of a mixed variety. They tell 
of parents, brothers, sisters and rel
atives štili alive; they also tell of 
those who were forcibly deported 
by the occupational authorities of 
Soviet Russia. Naturally, the Nazi 
censors took care that these post
cards mention no brutalities 
petrated by the Germans. ,

It iš sad to read tiding like “Vla
dą Rusai sušaudė” (Vladas 
shot by the Russians). The rela
tives of Vladas in the USA knew 
him to be a fine man who by his 
own 
one. 
the occupational authorities 
came into the country by force of 
arms) shot him—murdered him in 
his own native land for a “crime” 
which was not on the statute books 
of the Republic of Lithuania! 
is sad to thin; 
Vladas are still 
deserved tragic fate of the occupa
tional authorities—this time, the 
Nazis.

CHARLES ŠIMKUS, U. S. Navy, 
of Duquesne, Pa., had some very in
teresting experiences to retail to 
the editor of Vienybė (Brooklyn, 
N. Y.). He had just made a 75,000 
mile trip which took him nearly all 
over the world, including Australia 
and New Zealand. He was pleas
antly surprized in Wellington, N. 
Z., when entering a big and well

was

exertions became an educated 
But de didn’t ’’belong”—so 

(who

It 
that hundreds of 

meeting their un

PHILIP HENRY SHERIDAN 
(1831-1888)

General Sheridąn, an Ohio boy 
who was to become one \>f the 
world’s great cavalry leaders, had 
spent the night at Winchester.

He vas on h(s way from Wash-

Pacific Offensive! gibseription per V“ •' mj# ’ 
the United Stales —• a ” ■>
'-J- _ _ _ _ _ _ _ h Į

Second-Clai
it the Cle«l«^ ‘ if I 
Ant rf Mari M®* 'J

Vice Admiral Robert L. Gk 
ley, chief of the U. S. and! 
Zealand naval forces, who pi 
through the U. S. attack a 
Jap-held Solomon islands h 
Pacific.

kept restaurant he noticed id 
the displayed flags of United Sd 
and England—the tricolor of 3 
uania! It appeared that the nJ 
of the prosperous restaurant J 
a Lithuanian, a Mr. Žukas, J 
emigrated to New Zealand sm 
years ago from Lithuania.

So, there you are! A fellow tn 
tryman way beyond the Equate] 
not ashamed to display the 
of his nationality while we H 
some “smart ones” over here d 
are afraid to say “Kaip tau a 
si?” or to talk (Lithuanian toi 
own parents. It takes all kinds 
people to make this world, 1 n 
pose.

DARBAI
. m d.«M ®10S

Uždariai 
tikos parodo kad r 
ku Amerikos 
dustiijose savai® kjt

Maskva 
... __ _  t kiečiai i
Į Jiandinis darbininką ūdai- .į.

bis pakilo iki >^ką ir 
Į laipsnio negu kada 
| Vidutiniai skaičiuojant is- 

I eina kad dabar daibiB į^ 
kai uždirba 38 nuos. dau-.. ••

Į giau negu užŽi-bo 1929 me-• . 1
E- i.' L.J. mJ IniL’Ol .tais, kada buvo geri laikai 

ir algos mokėta aukštos.
Darbininką skaičiai dar

buose taipgi pasiekė aukš
čiausio laipsnio — darbuo
se yra apie 5? miįionaL

' Iš nekuriu rietą praneša 
[ apie aplėtėjimą Iraro reik- 
| menų darbų iš priežasties 
| 'stokos Mininhi ir nevie- K 1 • * R J

Užmušė tris. Metuchen,
N. J. - Parako maišymo 

į skyriuje ištikus sprogimui
Fulgent Co. dirbtuvėje už-

Sheridan Monument, Somfrtil I 
ISheridan called; “The battle h I 

behind you.”
"He dashed down the line, ‘mill 

storm of huzzas,' Į
And the wave of retreat checked 

its course then, because 
The sight of the master com

pelled it to pause."
Twenty .miles, fifteen miles, ta

; Du Ržmašta. Prie BeloiJ, 
pMjjnkdkas sęrogund 

ia k- 
m vmsta.

lėktuv 
. Ven 

zijos 
pagaili 
to sva 
prie Y

Kanadoje gresia; streiku 
Į plieno industrijos darbinin- 
[ kai jeigunebus padidinta 
Į užmokestis.

ington, back to his army at Cedar miles, five miles, Sheridan had I 
j galloped. The battlefield. Noth- I 
; ing could now stop his men. The I 
Battle of Cedar Creek was won. I 

Phil Sheridan lived as a boy in I 
Somerset, Perry County. He at- I 
tended school and at 14 clerked in I 
a village store. But he always I 
wanted to be a soldier. An ap- I 
pointment to West Point brought I 
him his ambition. ;

He fought through the Civil I 
War. He was military governor 
after the wax- of Texas, Louisiana ] 
and
Plains Indians of the West.

In 1888 he was the third Ohioan 
to be made a general. He died ; 
two months later, 57 years old. At 

| Somerset, an equestrian monu- 
| ment has been erected to his 
! memory.

* "Sheridan’s Ride,” written by 
J. Buchanan Read at Cincinnati, 
November 1, 1864, and first re
cited at Pikes Opera House by 
James E. Murdock.

Creek, 20 miles away. It was a 
clear, crisp autumn morning— 
October 19, 1864.

Then,'
"Like a herald in haste, to the 

chieftain’s door,
The terrible grumble, and rum

ble, and roar,
Telling the battle was on once 

more,
And Sheridan

away.”*
Sheridan knew 

meaning of that 
roar.” Early, the Confederate 
erai, had swung his troops 
action against Sheridan’s army.

Rienza, Sheridan’s black charger, 
was lifted to a gallop.
"Under his spurring feet, the road
Like an arrowy Alpine river 

flowed.”
Soon wounded men, stragglers' 

and wagons were seen headed 
from the battle. “Turn back,”

twenty miles

perfectly 
“rumble,

the 
and 

gen- 
into

Missouri. He fought the

Laikas Pakeisti

Skrybėlę

; Apie 50,000 darbininką

f pervežimo darbą, gavo pa-' *' 
tati mokesties iki mini- 
į mum 40 centų valandai. Tai ™ 
|yra šiaip paprasti darbi-™ 
Į ninkai. suti
I Geležinkelių industrijoje H 
f esama apie 1,350,000 Įvai- rig 
į rių darbininkių ’ pra' rių darbininkių

Į TARP S. V. ir Laisvos ® 
Prancūzų vjTiausybės san-

| tildai tiek pablogėjo jog 
[įtikima bent kurią diena vi- 
isiškortšiu nutnikimo.’
i- Reikalas eina del Pran- 
į euzijos kolonijų Afrikoje, 
t- kur alijantams reiks ineiti 
į pradėjimui karo visiškam 
L išvalymui Vokiečių ir Ita

lų iš. Afrikos. Prancūzai 
į nesutinka alijantus leisti i 
t tas kolonijas, nors laW 
i jus karą ir Prancūzija vėl 
g atsigriebtų. J 
“ Be to, eina gandai H i

Prancūzai nori pavesti K.® 
i kūnas sritis Hit^ g - 
I ® Jie genau i 

k jautus pulti. ‘ “Įsigykit dabar sau c

NAUJĄ RUDENINĘ SKRYBĖLĘ
®MES esam gatavi jums patarnauti geriausiomis nau

jomis rudeninėmis skrybėlėmis — didžiausias pasirin
kimas puikių vėliausių Pavidalų — Spalvų — Stilių

I -MRIJOJE, BeKjjtP h I 

j

tį- lai- Bį:

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA j

SERVE - SELF KRAUTUVĘ
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios.

Nereikia. laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS 3. BLAŠKEVIČIUS. jf , 
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET

VYRAMS m VAIKINAMS
Visokio amžiaus.

PLITNIKAITĖ pra-

Kainos $0.45 — $^.95 — $£j.00

THE KRAMER & REICH CO.

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

7010 Superior Ave Atdara Vakarais

NAMAS — BARGENAS
2 šeimų, 10 kambarių namas, ant 

Neff Road, skersai Lietuvių bažny
čią, nereikalauja taisymų; parsiduo
da tik už $6300; įmokėti $1500.

FRANK PREVEC (37)
960 E. 185 St. KEnmore 5030

Adresas ir 
telpa šio puslapio vir

VERA
leido savaitę atostogų pas sa
vo tėvus ir seserį, parvykus iš 
New Yorko. Šios savaitėj pa
baigoje gryžta atgal.

854 EAST 185TH STREETA


