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Stalingradas Visai Apsupamas
KARŠTI SUSIKIRTIMA! EINA IR KITO

SE VIETOSE'IR TAIPGI KAUKAZE

Dalyvavo Dieppe Kommandų Užpuolime

U. S. Marinai Salomon 
salose gerai įsistiprino, sa
ko pranešimai.' šešiose sa-

IS LIETUVOS t I

Statis- 
;ikos parodo kad šiuo lai- 
u Amerikos žymesnėse in

dustrijose savaitinis ir va- 
andinis darbininkų uždar
as pakilo iki aukštesnio 

laipsnio negu kada buvo. 
Vidutiniai skaičiuojant iš
eina kad dabar darbinin- 

ai uždirba 38 nuoš. dau- 
iau negu uždirbo 1929 me- 
is, kada buvo geri laikai 

of \is" natiomštj"?: ir algos mokėta aukštos.
i Darbininkų skaičiai dar
iuose taipgi pasiekė aukš- 

own parents. it abPiausio laipsnio — darbuo- 
e yra apie 57 milionai.
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r Užmušė tris. Metuchen, 
N. J. — Parako maišymo 
skyriuje ištikus sprogimui 
Fulgent Co. dirbtuvėje už- 

ušta trys darbininkai.

įnG OHIO’S HEROiS
[ Iš nekuriu vietų praneša 
apie aplėtėjimą karo reik- 

enų darbų iš priežasties 
okos darbininkų ir nevje- 
odo gavimo žaliavų dar
iams.

Du užmušta. Prie Beloil, 
.Kanadoj, ištikus sprogimui 

—^parako dirbtuvėje du dar-

HENRY SHERIDAN 
1831-1888)
Sheridan, an Ohio boy 
to become one of the 
at cavalry leaders, had 
night at Winchester, 
in hjs way from Wash-

VOKIEČIŲ komisaras Kau
no mieste išleido įsakymą pa
gal .kurį visus butus apžiūrės 
specialiniai Vokiečių įgalioti
niai. Tai esą daroma ryšium 
su vis didėjančia butų stoka. 
Į tuos butus kuriuose Vokiečių 
įgaliotiniai , nustatys jog ten 
gyvena ‘permažai' žmonių, bus, 
privalomai apgyvendinama dau
giau. Betgi įsakymas pabrėžia 
jog tas neliečia tų pastatų ku
rie priklauso Vokiečių kariuo- < 
menei.

VOKIEČIAI ATMUŠ
TI EGIPTE

Maskva, Rugs. 3. — Vo
kiečiai skubomis siunčia 
daugybę rezervo orlaivių, 
tankų ir kariuomenės toli 
iš užpakalio galutinam už
puolimui ir sutriuškinimui 
■apsilpusių Stalingrado gy
nimo jiegų, praneša Sovie
tų karo vadovybė, tuo pa
čiu laiku pažymi kad prie
šai padarė naują perlauži- 
mą gynėjų linijų pietvaka
riuose nuo to miesto.

Pirmesni bolševikų pra
nešimai apie sulaikymą už
puolikų ir apie atakavimą 
jų kitose fronto dalyse ma
tomai nedavė jokių pasek
mių.

Sovietų armijos vadovy
bė praneša kad raudonoji 
armija pasitrąukė į naujas 
apsigynimo, linijas, po at
kaklios kovos prieš 150 
tankų ir didelio spiečiaus 
lėktuvų.

Vengrų ir Rumaųų divi
zijos taipgi siunčiamos į 
pagalbą naziams apgulime 
to svarbaus sovietų njiesto 
prie Volgos.

Vokiečių kariuomenė pa
siekė taipgi naują ruožtą 
Kaukaze, netoli Rusų Juo
dųjų jurų karo laivyno ba
zės.

Apsireiškė gyvumas ir 
Voronežo fronte, prie upės 
Dono, kur bolševikai sako 
atmušę nazių atakus ir su
naikinę dikčiai amunicijos.

Vokiečių pranešimai iš 
Berlino sako apie jų žygia
vimą pirmyn, atmušimą 
raudonųjų atakų ir apie 
sutramdymą Rusų laivų 
judėjimo Volgos upe. Na
vigacija ta upe nukertama, 
pranešimas skelbia.

Toliau naziai praneša at
mušę Rusų atakus centra- 
liniame fronte, apie Mask
vą, ir Leningrado fronte, 
pietuose nuo Ladogos 
ro.

Iš Cairo, Egipto, Rugs. 
1 praneša kad. Vokiečių ka
ro maršalas Rommel kėsi
nosi pradėti puolimą Bri
tų Egipte, tačiau puolikai 
tapo atmušti. Prieš Vokie
čius veikia S. V. tankų vie
netai ir lakūnai su dide
liais bomberiais.

Amerikos lėktuvai bom
bardavo Vokiečių ir Italų 
laikomas sritis nuo Tobruk 
iki pat Egipto.

Ašies jiegos kėsinasi žy
giuoti per Egiptą link Sufe- 
zo kanalo ir upės Niliaus.

VĖL BOMBARDAVO
VOKIETIJĄ

lose, iš kurių išmušta Ja
ponai, Amerikos marinai 
naudojasi Japonų įrengto
mis orlaivių aikštėmis ir 
kitkuo.

Japonams panaujinus už
puolimus, Amerikiečiai nu
mušė virš 100 Japonti lėk
tų vi]. i

Paskiausi pranešimai iš 
Gen. MacArthur’o stovyk
los sako, Japonai, sutram
dyti Milne užlajoje, pradė
jo savo puolimą Amerikos 
ir Australiečių kariuome
nės- Kokoda srityje linkui 
Port Moresby, Naujoj Gili
nėjo j.

BE MĖSOS DIENOS

4

LIETUVOS ūkininkams nuo 
Birželio mėnesio įvesta specia- 
linė “sodybos kortelė”, lį kurią 
įrašoma gyvulių, javų ir visa 
kita gamyba. Kortelės paga
mintos Vokietijos pavyzdžiu.

Ši grupė Commando vyrų tik ką sugryžę iš užpuolimo Diep
pe, Prancūzijoje. Jie staiga ir smarkiais laivais perplaukę ka
nalą, darė bandymus užpuolimo Vokiečių įrengtų apsigynimų. 
Vienas vyras gryžb su nuplėšta kelnės dalimi.

KAIP Vokiečiai verčia Lie
tuvos jaunimą stoti į Vokieti
jos “darbo tarnybą” parodo šis 
pranešimas. Vokiečių tarnybon 
priimami jaunuoliai gimę tarp 
1921 ir 1924 metų. Tiems 7- 
tos klasės gimnazistams kurie 
įstoja į “darbo tarnybą”, iš
duodami liudymai kaij baigu
sių mokslą ir 8-tą klasę jiems 
nereikia lahkjr.ti? ■ Šį 1 
“darbo tarnybą” priimami ne 
tik vaikinai bet ir mergaitės 
gimusios 1923 metais.

Iš Londono praneša Rug
sėjo 2 apie Britų lėktuvų 
didelį pasikėsinimą užpulti 
Saarbruechen, Vokiečių an
glies srityje. Dalyvavo du 
šimtai bomberių. Tai bu
vo ant ras savaitės bėgiu 
Saarbruko užpuolimas.

Vokiečiams padaryta di
delių nuostolių. 30 lėktuvų 
negrvžo. >

Iš Washington© praneša 
jog valdžia ruošia įvesti 
vieną dieną savaitėje kada 
nebus duodama mėsos pir
kti. Tas sutaupytų apie 
40 laivų reikalingų 'alijan- 
tams gabenti kdro • reikme
nis. Dabar kareiviams į ki
tas sritis mėsą gabena iš 
Pietų Amerikos. Jeigu ga
bentu iš čia, atliktu tie lai- 
vai kitįems reikalams, bet 
tada Čia butų mažiau mė
sos civiliniams žmonėms.

Yra tokių žmonių kurie 
mano be mėsos negalėtų iš
gyventi nei vienos dienos. 
Pamatysim.

TRAFIKO NELAI
MĖS SUMAŽĖJO

RAGINA PRIKĄSTI 
LIEŽUVIUS

Per pirmus 7 mėnesius 
šymet visoje šalyje trafiko 
nelaimėse užmušta 16,870 
asmenų, 17 nuoš. • mažiau 
negu per tiek pat laiko per
nai. Bet ir sumažėjus už
mušimams, ta skaitline ei
nant 
auto 
virš

Washington. —- Atstovų 
Rūmų užsienių reikalų ko
misijos pirmininkas Bloom 
pareiškė kad šiuo laiku ge
riausia laikyti liežuvį pri
kandus, ne plepėti apie an
trą frontą. “Kalbos kad 
karas gali tam tikru laiku 
pasibaigti, arba kad turė
tų būti atidarytas antras 
frontas yra tik kišimas sa
vo kaklo į kilpas. Karo va
dai žino geriausia kaip ka
rą vesti. Surengimui stra
tegijos, jie turi žinoti ką 
Rusija turi, ką Vokietija 
turi, ką Anglija turi, ką 
mes turim, ir jie vieni 
tegali apie tai žinoti”, 
ko Bloom.

“Jus negalit sau ramiai 
sėdėdami namie už tūks
tančių mylių sakyti ‘Mes 
privalom atidaryti antrą 
frontą’.” Tai patarimas ko
munistams nekišti 
ne į savo reikalą.

Sheridan MonMifbininkai užmušta.
Sheridan called. Ii 
behind you.”
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w jTnum 40 centų valandai. Tai 

tended"sc'hooiand'oi yra šiaip paprasti darbi
ninkai.
į Geležinkelių industrijoje 
esama apie 1,350,000 įvai-
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k to his army at Cedar ' miles, five miles, Sa 
miles away. It was a 1 gajjoped.^ The battMfi 
p autumn morning— 
, 1864.

trald in haste, to the 
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Iš MASKVOS praneša 
pad pereitos savaitės pabai
goje Rugp. 29-30 naktį so
vietų lėktuvai buvo užpuolė 
Berliną. Sako padaryta di
delių nuostolių.

numatoma kad šymet 
nelaimėse žuvusių bus 
30,000 asmenų.

ridan twenty miles
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“rumble, and
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', the Confederate gen- 
wung his troops into 
ist Sheridan’s army, 
įeridan's black charger, i Somerset’ an ’equeSK 
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He fought throng. p* _ rlavlGniTikn 
War. He was militejl r JininKlĮ.
after the war of Tens! | ---------- 1
and Missouri. He W • TARP S. V. IT LaiSVOS 
Plains Indians of the k p

In 1888 he was the
to be made a general!
two months later, 51

į Somerset, an equeo* 7v. . ■
į ment has been ereati sisko rysi i nutrūkimo.
I ‘ “Sheridan’s Ride’s” ' 
i J. Buchanan Read it & j

Prancūzų vyriausybės san- 
tikiai tiek pablogėjo jog 
tikima bent kurią dieną vi-

VOKIEČIAI labiau ir la
biau spaudžia Žydus savo 
valdomose srityse, kaip iš 
Londono praneša. Žydams 
uždrausta daugybėj vietų 
pasirodyti, dalyvauti, inei- 
ti, daug ką pirkti ir tt., ką 
gali daryti krikščionys.

Britanijoje šaukia karo 
tarnybon merginas 20. 21 
ir 21 metų amžiaus. Mer
ginos statomos prie trokų 
vežiojimo, kareivių stovyk
lose valgio virimo ir pana
šiu darbu.

MIRTYS NUO ŽAIBO
Kas metai šioje šalyje 

nuo žaibo užtrenkime mir
šta apie 400 žmonių. Žai
bo užtrenkimai buna dau
giausia ukėse ir atviruose 
plotuose, kur žaibui nėra į 
ką aukštesnį trenkti.

KAUNO Vokiečių laikraščio 
redaktorius Martin Kakies pa
skelbė kelis straipsnius apie 
savo keliones po Lietuvą. Tuo
se straipsniuose Raudonė vadi
nama “Bayemburg”, Vilkija— 
“Wilkenburg”, o Jurbarkas — 
“Georgenburg”.

eze-

tik
sa-

E Reikalas eina del Pran
cūzijos kolonijų Afrikoje, 

stragglers November 1, 1864, ui' KUT alijantaillS l’eiks mėlti 
pradėjimui karo visiškam 
išvalymui Vokiečių ir Ita- 

« lų iš Afrikos. Prancūzai 
[ nesutinka alijantus leisti į 
L tas kolonijas, nors laimė

jus karą ir Prancūzija vėl 
atsigriebtų.

I Be to, eina gandai buk 
Prancūzai nori pavesti ne- 

. kurias sritis Hitleriui, iš 
- kur jie geriau galėtų ali
jantus pulti,

inded men, Sua6B.m
s were seen headed cited at Pikes Open 8: 
oattle. “Turn back,” James E. Murdock.

WILLKIE, su Prez. 
sevelto įgaliojimu ir 
kais Stalinui ir kitiems, 
pakeliui Į Maskvą ir Kini
ją, pasiekė Egiptą. Jis gal 
apsilankys ir Indijoje.

Roo- 
laiš-

rybelę
Albanijoj, Balkanuose, iš

tikusiame žemės drebėjime 
užmušta apie 40 žmonių.

IŠ KINIJOS pakartotinai 
praneša apie Japonų ruo
šimąsi pulti Rusus iš Sibi
ro pusės.

Patys Kinai skelbia pasi
sekimus prieš Japonus ke
leto je vietų. Atsiimta keli 
miestai 
užėmę.

Kinai 
per' 16 
Kinijos 
kurią Japonai laiko kelin
tas metas.

ką Japonai buvo

praneša prisiartinę 
mylių nuo pietinės 

sostinės Kantono,

Įsigykit dabar sau
JJĄ RUDENINĘ SKRYli AIRIJOJE, Belfaste, ta- 
sam gatavi jums patarnauti geriausi Airis už nužudymą polici- 
rudeninėmis skrybėlėmis — didžiaustff. ninko. 
puikių vėliausių Pavidalų — Spalvą-

YRAMS IR VAIKINAM!
Visokio amžiaus.

po pakartas vienas jaunas

Del to tarp Airių 
apsireiškė rusti dvasia. Ai
riai pamatę ta dieną Bel- 

. fasto gatvėse Amerikos ka
reivius, ir į juos su panieka 

i atsinešė. Vienoje vietoje 
nos $9.45-$Q.95-«r Padėjo rėkauti ant 

O u S.V. kareivių, Ko jus čia, 
kodėl nesėdit namie?” 

Amerikos kareiviai lai
komi tik šiaurinėj Airijoj, 
kurią valdo Britai. Nepri
klausomoj Airijoj Ameri
kos armijos nėra.

uperior Avė Atdara V

Į GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu, fi 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

E KRAMER & REICH

Iš BERLINO ateina ži
nios buk Rusijoje, Kauka
zo srityje, jau esą S. V. 
kareivių. Pirmiau bolševi
kai labai priešinosi Įsileis
ti kitos kokios kad ir’drau-i 
giškos šalies kariuomenę, I 
pranešimas pastebi.

Nužudė tris. Bergenfield, 
N. J. — Tula 35 m. amžiaus 
motina norėdama nusižu
dyti, pirmiausia nužudė sa
vo tris' vaikučius. Ji pati 
dar rasta gyva, jeigu išgis 
bus apkaltinta žudystėje.

nosies

Naujas 45,000 Tonų Dėdės Šamo Sargas

A. ■
. .vfc.-.:

IMS IR JAUNUS. Kon
grese eina kalbos jog prieš 
galą šių metų gal bus pra-; 
vesta draftas ėmimui ka
riuomenėn jaunimo 18 ir 19 
metų amžiaus. Laisvano- 
rių įsirašymo amžius pra
tęstas nuo 45 iki 50 metų.

BRAZILIJOJ pradėta la-l 
vinti moterims karo dar-i 
bams. kad vyrai galėtų bū
ti laisvi stoti kariuomenėn..

LENKAI iš Londono pa
leido žinias jog Vokiečiai 
planuoja išdeportuoti pusę 
milijono Lenkų' iš Lenkų 
Pomeranijos, padarys vie
tą ten apgyvendinti Vokie
čius kolonistus. Dalis jų 
yra Pomeranijos gyvento
jai, o 300,000 buvo atga-

Brazilija Stojo Karan

Getulio Vargas, Brazilijos 
prezidentas, parodoma skelbiąs 
Vokietijai ir Italijai karą, po 
nuskandinimo penkių Brazili
jos laivų, su kuriais žuvo 600 
žmonių. Tai pirma Pietų Ame
rikos šalis įstojanti į šį karą.

Netrukus pradės apribo
ti kavos pardavimo kiekį. 
Pradedant Rugsėjo 1, ka
vos bus galima gauti apie 
10 nuoš. mažiau. Kava at
eina laivais iš Brazilijos, o 
laivai skandinami.

LIETUVOS ūkininkai “karo 
sumetimais”, šį pavasarį oku
pantų Vokiečių buvo raginami 
didinti linų pasėlių plotą. At
skiriems valsčiams buvo įsako
ma kiek linų jie turį pasėti.

spaudos praneši- 
ir Kauno radio

Mrs. Henry Wallace ir Kapt. Kennedy dalyvauja “krikšty- benta. ii apgyvendinta ten
nose” naujo didelio Amerikos karo laivo, Brooklyn, N. Y. Lai
vas pavadintas Iowa.

kai Lenkams Pomeranija 
atiteko po 1919 metų.

VOKIEČIŲ 
mu, Vilniaus 
stotis pradžioje buvo perėmus 
Vokiečių kariuomenė, o paskui 
praeitų mętų Rugpjūčio mėne
sį pervedus jas Vokiečių civili
nei administracijai. Dabar Vil
niaus ir Kauno radio stotys 
sudarančios “reicho radio ben
drovės” dalį. Programai Vil
niaus stotyje susideda iš Vo
kiškos ir Lietuviškos dalies. Iš 
Vilniaus stoties esą duodami 
patarimai ūkininkams. Kauno 
stotiš teikianti Vokiečių kalbos 
pamokas Lietuviams.

VOKIEČIŲ laikraščiai Lie
tuvoje plačiai aprašinėja poli
cijos priemones prieš nelegali- 
nę prekybą maisto produktais. 
Nesenai buvę iškratyti du gar
laiviai plaukioją tarp Kauno ir 
Jurbarko. Iš 1,000 keleivių 
buvę suimta 70 žmonių, kurie 
vadinami spekuliantais. Pas 
juos buvę surasta 4,500 kiau
šinių, prie to sviesto, taukų, 
miltų ir kt. maisto produktų. 
Tie žmonės kurie vežęsi sau 
kiek maisto nebuvę suimti, o 
tik “profesionalai spekulian
tai”. Pasak laikraščio, pastebė
ję policiją, keliautojai didelius 
maisto produktų kiekius išme
tę į Nemuną. Maisto speku
liantams grąsina sunkioipis pa
baudomis.

n
LIETUVOS “generalinėj sri- 

tyj” šiuo metu veikiančios 63 
girininkijos. Joms prižiūrėti 
įsteigta 9 urėdijos, kurių kiek
viena turinčios savo žinioje po 
6 iki 8 girininkijų. Urėdijų 
įstaigos esančios: Vilniuje, Pa
nevėžyje, Švenčionyse, 
niuose, Šiauliuose, 
Panemunėje, Kazlų 
Kaišedoryse.

Kėdai- 
Telšiuose, 

Rudoje ir

laikraštis 
kai Kaune

I

KANO Vokiečių 
aprašo atsitikimą 
viena gėlių pardavėja vienam 
Vokiečiui atšovus: “Vokiečiams 
aš neparduodu. ...”

VISOJE Lietuvoje tarp Lie
pos 1 ir 15 buvo renkama seni 
drabužiai. Vokiečių spauda ra
šo kad iš jų busią gaminama 
nauji drabužiai frontui.
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■, No vaidam,-vagary ’nepraėjus, 
Detroitiečiai jau rūpinasi apie 
veikimą-rudens sezonu. Eina 
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Rugp.-21 d., miijė plačiai ži
nomas Pittsburghietis, Andrius 
Lelionis. Palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse; šu - bažnytinė
mis apeigomis, Rugp. ’25.

Velionis paliko nubudime sa
vo žmoną, Betty, dukterį -Rū
tą, jau ištekėjusią, ir sūnų Ri
čardą, vedusį ir-dabar tarnau
jantį kariuomenėje. Liko dar 
jo tėvas ir pamotė, kurie gyve
na* (Jarrick dalyjie!' 1 -

1 Andrius Lelionis < gimė Pitts-- 
burghe, ant Moultrie st., ir lan
kė Lietuvių ’ Šv? Kazimiero pa
rapijos mokyklą, taigi labai 

’gerai Lietuviškai kalbėjo; ir jo 
žmona' gimus hetoli Pittstbur-* 
gho, yra tikra’ LietuVaitė. To
dėl ir jų vaikai kai buvo maži 
nemokėjo i Angliškai, tik Lietu
viškai kalbėjo.- Lelioniai gyve- 

1 no1 Savo namudse, ’155- Moultrie 
’:1st., o aš 149 Moultrie st.,‘ todėl- 

■ gerai juos žinau, mes ■ ir mano 
Milda ir Vytautas tik Lietuviš- 

-' kai kalbėjb! ‘ 1 •''': 1 ’ : ‘
Kadangi Lėlionihi > abu biivo 

simpatingi ir linksmo budo tai 
turėjo ir labhi daug -draugų. 
Andrius Lelionis dirbo ir poli
tikoje; buvo pirmininku Lietu
vių Mokslo Draugijos, Lietu
vių Piliečių Dr-jos, taipgi •’pri
klausė prie Amerikonų Moose 

/Jr kitų Lietuviškų ir Ameriko
niškų organizacijų. Paskiausid 

tūljrė dirbo Duquesne bravoro 
alpūs 1 pardavėju. . * ’ ■

■ci' Priliko dvi seseris, viena gy
vena- DuBois, kita Youhgstowh, 

—Ohib:' ‘ “1 ’: •
*1 ' Reiskiur 1 širdingą Užūojautą 

velionio . žmonai, vaikams, tė-
1 Vainš 'giminėms:1 '■ (1 ' ■ J
~_į . į Mozas
'.•iV 5’"./ ! 1 ,-

VlT^Bt^GHO Srityje, 
anglies 'kasyčių j išimamą alū- 

" mino Stulpai ir naikiai. ‘Tas 
metalas atiduocįamąs karo t reik
menų*' -darbams, , Ramsčius įr 

' balkius daro iš medžio ir pjie- 
; nū. '■ ' ' " ’’ ' \

į;’ / •

Lankosi New Yorke 
i D . ' , 1' ' ' ' .

MARYLAND LIETU
VIAI KANDIDATAI

■K'

, J. W, Fletcher, Dutch Har
bor, Unalaskos, mayoras, atvy
kęs- į New Yorįcą, apipasakoja 
khip Japonai buvo užpuolę tą 
uostą. Jis rodo Jajoonų šovinį 
atrastą po jų pasišalinimo.

. BALTIMORE, Md.
^rities Lietuviai šymet rūpina
si dąųgiau valstijos nominaci
jomis,- dalinai del to kad du 
vietos Lietuviai randasi Demo
kratu sąraše, būtent: Adv. Na- 
das Rastenis -į valstijos legis- 
laturą, ir Joseph Pakel (Pakal
niškis) į valstijos Demokratų 
konvenciją.
•Į

Šiose' nominacijose, Rugsėjo 
8; Lietuviai Demokratai bal
suokit už sekamus kandidatus:

Gubernatorium — Herbert 
R. O’Conor: * •. ' >

3- čio Distrikfo Kongresmah 
—- Thomas 'D’Alešandro, Jr. ■'

4- to Distrikto Kongrėsman 
— Joseph M. Wyatt, kuris bū
damas valstijos senatorium 
įteikė Maryland^ legislatūrai 
rezoliuciją paskelbiančią Vasa
rio 16, Lietuvos Dieną, legale 
valstijos 'švente.

Šios

-VAŽIUOJA Į TMD. SEIMĄ 
CHICAGON

Ateinantį sekmadienį, Rug
sėjo 6, - Chicago j e įvyksta Tė
vynės Mylėtojų Draugijos sei
mas.

' Iš Detroito į seimą rengiasi 
važiuoti buris delegatų ir sve
čių,
bėrių 
gūsių 
tūzai,

tiečiai gausiai prisidėjo prie 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos pa
rėmimo jai organizuojantis, ir 
ši Birželio mėnesį, pasiunčiant 
gausias aukas LVS. suvažiavi
mui ' Pittsburgbe. .Pavienis.

MIRĘ. IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykiįf’

valstijos švente, - j 1 ; 1 
1 6-tO Distrikto1' kandidatai į 
legislaturą: ;/ : : ; 1 ‘ - t

■ ;Valst. Senatorium —Georgo 
W. Della. • ’ . ‘ ! '

'House of. 'Dęfe’ga'tes^--Nddas 
Rastenis, 'Henry T. Baynes, Le
roy Frederick, Chas. C! Grif
fin, ųHėnry Di rGruby,r Michael

, ■ LIETUVIS "KAREIVIS ‘
. UŽMUŠTAS ' ’ ’ ; !'

Juozas Stragaūškas1, ’ is Ed£ 
wardsville, Jtečhniškaš ! sąržeh- 
tas S.- 'V. karjuotnenėjd, Fort 
Dix stovykloje, Tjkds . traukinio 
suvažinėtas. ' Palaidotas su mi- 
litariškomis apeigomis Pringle 
Lietuvių kapinėšė,' Rugp- ’’26.

SUŽEISTI. Pranas’. Sy^ul^ 
18 metų amžiaus- jš Ėlaiųs^. li
ko sužeistas, anglies kasyklo
je, Prospect Colliery. Gydosi 
ligoninėje. ..Z

Juozas Misevičįus, 26 m. ąm.x 
iš1 Wilkes-Barre,, liko sužeistas 
Dorrance Colliery laike darbo; 
taipgi .nuvežtas ligoninėn.

> LAIMĖJO STREIKĄ. Ewen 
kasyklos, Penna Coal Go.,., dar-, 
bininkai streikavo, dvi savaites 
už suktybes jų Lokalo valdy
bos' rinkimuose; .Mat, buvo iš-\ 
rinkta keletas kurie tik kom-.’ 
p&irijai pataikauja.;; ^ .

11200 darbininkų su tokia su
ktybė -'nesutiko,.'sustreikiavor ari jahvadai;jBa&nrtrės , M^ydraš 
pm dtvie'jų savaičių ;strdką; yis*j l<bM^d<Wr^

Jį Statė Čentrifl' Cbmmititėė; 
Webster- W. GriėbeI, -Lawrfehce 
J. Rogaii, Paul Leo "ShdaJ - '

Delegatais ■ į J State’ ■ Cohveh- 
tion: Jos! Hii'sch—^Delegate at 
large;' John Andriiė; Herbert 
-Friardklin, John-Elmer Thate'r, 
Philip J. Wallace, Joseph Pikel 
JPakalniškis), i.Homeiv ;B. Meaj- 
d.OWSi ' - > ' r 2 H ■

. ■ šį • sdrašą įremia, mbū h rusų 
Demokratų- klubAP: Lithuanian 
Democratic.- Club, ir Consolida
ted Democratic^ iCkib. s Prie 1 to, 
remia t didelė; dauguma ; Denio- 
kratu klubų,' (moterų- ihiixflfei 
rų,i visi ’šeštd>j. distrikto verkė'-

t
ĘĘLKIA TŪKSTANČIŲ MO- 

> ;įrTERŲ Į DRABUS : r
< Pitfsburgho karo darbų įs- 
. . taiga skelbia kad į įvairias ka;

ro dirbtuves ir šiaip darbūs 
reikalinga-, .tūkstančių moterų. 
Valdžia priima į. savo užlaiko
mas lavinimo įstaigas; apmo
ka už lavinimą ir sugaištą lai
ką,. ir pastato į tinkamus dar
bus. . ( e

Amarai ■ -ir ' profesijos apima 
' apie^JlSO įvairių kursų, nub 

įcnygvedystėš, ’• inspek-toriavirho,' 
kelių inžinierystėš, žemėlapių 
darymo iki stiklo pūtimo.

STREIKUOJA. Uniontown,, 
.-^at' . ĮP^djp-- Mji-eikai B® 
. 'iBĮjiįstai' Xąpįę 600 angįiėš vė- 
Vžėjų v -koksų deginlmp vietas.- .« 
į^ fi^ipgi ^ustreikavo <5,000 an-. 
Į ^liaičhsykliri; rąstų 1 gami^ito’jų1 
i ųr -■ famsįyto-jų, liijri0 sufąnpstcč 
’ janglįakašyklų lų'^aš; hu^'i^riri- 

yinlo..
Farrell, Pa. — . Sustreikavo 

75 crane ppęūaterųii zGarnegjo- 
į-Iilinois plĮejuo dirMuvėjė^.' kiti1 
1900 darbininkų turėjo liautis 
dirbę^į 41^ 1 <_ i g .; i ;

RAGINA PIRKTI BONUS 
NĖLIAUJAMAI

Rugp. 31 d. Amerikoniškuo
se. laikraščiuose , buvo šitoks 
pranešimas, 
“STOP. HELPING HITLER”. 
; Anksčiau . šiais metais val
džia kreipėsi, į. visuomenę, pra
šė ir ragino .kad kas mėnesį 
išpirktų. Karo Bonų už vieną 
bilijoną dolarių.

Tik. praeitą Sausio mėnesį 
.buvo .išpirkta bonų už bilijoną 
dolarių, o kitaią visais 
siais .nustatytos .kvotos 
kelta. , .

, Rugpjūčio, mėnesiui
buvo sumažinta iki $815,000,- 
000, ir. tai nežinią ar bus su
keltu. ■ . . i . - Oi (

yalęlžia ,yėl ..prašo Amerikos 
gyventojų paipąstyti, apie šį 
yęi^kala , rimtai.,.. Jeigu nebus 
galimą. sukcjlti, ,pinigų- karo vę- 
ylinąui liuosnorįai tai turės bo
nus pirkti- priverstinai, kaip 
daroma kitoje šąlysę.

Amerikoj■ valdžia; sako, meš 
ĮŠ ęiyilių-į Juonių reikalaujame 
pąskolintr .ipokam, gerą nuošim
tį, ...ir. tąi žpiopes nesupranta ir 
pę^iiima..bonus< pirkti,, p. musų 
kariuomenė turi •• ..ąukoti savo 
gyvybęą ųž; palies reikalus.

. .'- Vi, M.
ž 4 v - * ■ x it

NEWARK, N. J. — Kun.
Kelmelis, Šv. Jurgio Lietu

vių parapijos klebonas, šią va
sarą sulaukė 60 metų amžiaus. 
Jis atvykęs į šią parapiją, di
deliu savo darbštumu išmokėjo 
bažnyčią ir daug pasidarbavo 
Lietuvybei.
• BUENOS AIRES, Argenti- 

žurnalas ‘Clarinada’n;’.
nagrinėja kaip aferistiniu bu- 
du Norkus ir Ožinskas apgau
dinėjo Lietuvius su bolševikų 
pilietybės dalinimu. Pati Arg. 
L. Balso redakcija vadinama 
sovietų konsulato, įstaiga ir iš 
Balso daug cituojama, kur bu
vo . reiškiama džiaugsmas kai 
bolševikai okupavo. Lietuvą.— 
Jei ne vienur tai kitur -bet K. 
Norkus turi pėckioti Lietuvių 
vardą. t

• BROOKLYN, N. Y. — Dai
nininkė artistė Barbara Dar- 

lys-Drahgelienė išvyko tūlam 
laikui į Chicagą paviešėti pas 
saviškius.’ Gryš Į New Yorką 
Rugsėjo mėnesį.’
o UNION,, n: J.

biznierius Harry Burke; ga
vo pranešimą kad Floridoj lai
ke kariškų pratimų sugedus 
lėktuvui j ore, nusileisdamas jo 
įtinus lakūnas leitenantas už
simušė. , ■ , ; . <

gi laimėjo. Bus daroma- hauji 
viršininkų rinkimąij kuriuose 
Viši1 ’.darbininkai balsuos. j

Ten' dirba daug ir Lietuvių.
DAUG PAIMTAv Pereitą sa-! 

vaitįę vėl pašaukta į karinome-'- 
n,ę apie tūkstantis jaunuoliu; 
jų tarpe Lieti!vlų buvo pora 
tuzinų. ' ’ ■ J

SLA. NARIAI BRUZDA. Po 
SLA. seimo ir uždėjimo , na-» 
riams 1Č centų ekstra mokes
čių'kareivių duoklėms apmokė
ti, SliA. kuopose apsireiškė ne
pasitenkinimai. . pild. Taryba, 
pasirodo, nesilaiko konstituci
jos. Visi SLA. seimų nutari
mai ’ ineina galipn nuo Sausio, 
1 dienos po seimo,, o čįa už 30 
dienų’ jau vykdoma nutarimas. 
Mat) valdybai imti pinigus .la
bai malonu. Jonas J, Nienius,

ląndp, ■' Gubernatorius, Herbert 
R.rjO'Gęnoų. f c{,H ", - iL j

, Noipįpacįflos įvyks /RugKejo- 
Sept. ■ 8., . .Pemobratąi Lietuviai, 
balsiupkįt7 uį 1 ,-sivvo . tautiečius, 
Rąstelį ir -Paltąlniškį, Let kar- 
jtų įr už-, visą, paduotą kandida
tų sąrašą, kurie minėtuoše. dis- 
trįktuosę esat i Lalsuptojais..' ’

;. ; Stanley J< Yąhusis.
• .■ r 7—1 ? ii< ■ •

PHlLAD-ELPHlJO  JE, ■ polici
ja ir federaliai agentai“ užpils
ią. Vokiečių ir Italų klubus, kur 
dariai- susieję klauso, radioJ iš 
-jų šalių . ir džiūgauja! .‘ išgirdę 
apie Vokiečiu1 ar' Italiį pasise
kimus. ' ■ ‘ f 4 ’ .‘

JU$Ų ir kitų -Lietuvių .-su-į 
nu gyvavstis • karo , laukę įstoja 

1 dičfęsnin pavojui), .jeigu ..nepir
ksit Karo Bonds d'aliari. ' Afi- 
.dęį’ojimas kcn-kšmingas šaliai, 
kai ąiviams ir jums, patiems.

r/Pennsylyanįjoje, kaip; ir .ki
tose valstijoje, , pasirodo, yrą 
(■y; ;■
sutinkri tingipiauti ir imti pa- 
šafoąį ;b'et neina j ieškoti. darbo. 
•projdųsĮ .tinginius, kurie | tinkp 
darbui-/nubrriukia nuo' pašalpų 
knyfjy sąriišd. . ;
< ^'Peteitą metą įvesta nemokė
ti pašalpas pavieniams vyrams i 
ir ^merginoms tarp 20 ir 40 me-! 
Tų' amžinus, ties jie jau, galėjo | 
supyksti darbus. .

Dabai* visi raginami ,susiras- 
,tį darbus-kurie, tik ; ųegalį Įro
dyti kad del senatvės ar ne
sveikatos ’ negali dirbti.

Skaitykit įr ;Garsinkites -

LIETUVIL1 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi.
Kaina metams 50c.

• . ~ ' ,s< r-.}- į

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Strėet ■ '

^Philadelphia, Pa.,j - ^ (36)^

'i ■

' PENNSYLVANIJOS Komer
cijos Departmentas skubiai ga
mina planus pagelbėti atgai
vinti' smulkius biznius ir in
dustrijas, kurie buvo pažeisti 
ar išstumti iš bizpio. .pradėjus 
šalyje vykdyti i karo pasiruoši
mų programą.

r . Valstija kooperuos sen federa
te '"valdžia, kuri paskyrį? 150 
milijonų dol. paiĮėmimųi mažų 
įšdjrbysčių

Lietuvos! 
/ pra- 

kpAi* fkiMa ;j)di» rudeiiį, jei 
rĮn^įmūi.' -|ąįygos -bus patogios? 
Taipgi DetpoTfė tarįamaši apie 
sudarymą Lietuvą’!/Vaduoti. Są
jungos skyriaus.

Be visokių rėksnių, kliudyto
ji! ir Lietuvos priešų opusų pa
čių žmonių, Detroite • randasi 
geras buris patriotų . Lietuvių, 
kurie myli savp,Bąvypę Lietu-j 
va ir rodo jai užjautimo jos da
bartinėje nelaimėje. .. ■

Po to kai Soyietai Lietuvą 
okupavo tie Dętroįto patriotai 
yra suaukavę Lietuvos reika
lams daug šimtų dolarių. ' Su- 
darė savo vietinį komitetą, ku
ris pora atvejų sukėlė gražias 
sumas pinigų. ■ Vėliau Detroi-

- ■'?! ■-ir: r I >>•' • < ■' '
; PIRMUTINIO ORLAIVIO 

IŠRADĖJAI

/ Ng visietna • Dirvos' skaityto- 
jąms? ’yi;a žinoma ! kaS .išrado 

Turmutmį-1 orlaivį. ■: Tai buvo 
dū 'broliai - Wright, Daytonie- 
įčiai,V
žLjie išrado- tą' milžiną' dirbti
ną paukštį, kuris skraido po 
orą.'- Vienas iš tų brolių yra 
miręs ir palaidotas Woodland 
kapinėse, o antras, 71 metų 
amžiaus,, dar tebėra gyvas ir 
gyvena Daytone.

Pirmas jų išrasto orlaivio 
patentas buvo Amerikos Kon
greso atstovų atmestas. Tada 
jie kreipėsi’ į Prancūzijos vy
riausybę ir ten gavo pripažini
mą savo orlaivio išradimui.

•žinoma, jų pirmas orlaivis 
nebuvo ‘toks tobulas kaip jie 
šiądien’ yra, ypač kaip varto
jamieji dabartiniame kare, ku
riais naudojasi visos valstybės 
svarbiems karo veiksmams.

M-L 1
lįZ<;X

. Sjs vaizdas, asųuotas armijos oro .negu, uiaro.ao 
^’ą 15-kusriVyrų karišką sklandytuvą. Sklandytuvai 
jiegos neturi, juos traukia kitf-lėktuvai. 'Įuo' būdu 
tuvas gali pervežti daug karėibįų. Virštije-imatęsi 
vas pilname^ savo didume.

I ii 4&U

JANUŠAITIENĖ Marijona, 61 
m. (po tėvais Botyriutė), 
mirė Rugp. 26, Clevelande.— 
Paėjo iš Marijampolės par.

ZABARAUSKAS Petras, 46 
m., mirė Rugp. 12, Clevelan
de.

MAžAIKIENĖ Marė; 82 metų, 
mirė Liepos 16, Beckemeyer, 
Ill. Paėjo iš Suvalkijos.

LUCKUS Vincas, 70 m., mirė 
Rugp. 21, Lee Park, Pa. — 
Amerikoje išgyveno apie 50 
metų.

KAROSIENĖ Jieva, sirgus apie 
7 metus paralyžium, mirė 
Buenos Aires, Argentinoje. 
Paliko vyrą ir keturias duk
teris- visos jau ištekėjusios 
už Lietuvių.

ČEČYS Antanas, 
žeistas, mirė 
Buenos Aires, 
Jurkupių k., 
Rokiškio ap.

ČĖPLA Kazys, 70 m., mirė Bir
želio 28, Springfield, Ill.

BUTKIENĖ Katrė, 90 m., mi
rė Rugp. m., Pittsburgh,,Pa!

PANGONIS Karolis, pusamžis, 
mirė Rugp. 8, Chicagoje. — 
Ūdrijos par., Kakašavo k.

STALNOljIS Pranas, pusamžis, 
mirė Rugp. 8, Chicagoje. —- 

, Ukmergės ap., Anykščių p., 
Pašilių k.

! FILIPAUSKIENĖ Ant a n i n a 
(Valentinavičiutė), pusamžė, 
mirė Rugp. 9, Chicagoj. — 
Kaltinėnų p., Pakalniškių v. 
Amerikoj išgyveno 32 metus. 

MANKUS Pranas, pusamžis, 
mirė Rugp. 7, Chicagoj. — 
Tauragės aps., Šilalės par., 
Mažrimų k. Amerikoj išgy
veno 50 metų.

BASKIENĖ Vladė (Klenaus- 
kaitė),’ pusamžė, mirė Rugp. 
7, Chicagoj. — Raseinių ap., 
Adakavos p., Paplestiškės k. 
Amerikoj išgyveno 321 m.

pjučio rh., Waukegan, Ill.
MICKIENĖ (vardas nepažymė

ta), mirė Rugp. nv., Wauke
gan; Ill.

ŽUKAS Tamošius, mirė Rug
pjūčio 5, Flushing, N. Y.

SHELKAUSKAS Adomas, 43 
m., mirė Rugp. mėn., Frack
ville, Pa.

BURBA Povilas, pusamžis, 
rė Rugp. 11, Chicagoj.

i Utenos aps., Anykščių par.
Į. Amerikoj išgyveno 32 m.
j BLAZIS Pranas, 66 m., ‘ mirė 
j Rugp. 11, Chicagoj. — Ame- 
j rikoje išgyveno 35 metus.
LIUTKIENĖ Barbora, mirė 11 

Rugp., Chicagoj. — Rietavo 
par.

VASILIAUSKAS Juozas, 61 m. 
mirė Liepos 19, Springfield, 
Ill. — Suvalkų rėd., Būdvie
čių k.

\)ar reikia priminti kad tie [ 
’du 'broliai neturėjo minties bei ’ 
tikslo kad jų tas išrastas oro 
pabūklas bits panaudotas karo 
tikslams, kaip yra buvę perei
tame kare pirmą kartą, ir da
bar. Jų atminčiai yra pasta- 

Į tyta ' orlaivininkystės laborato
rija, pavadinta Wright Field, 
kurią globoja Amerikos kariš
kos aviacijos vyriausybė, ta įs- 

! taiga randasi Daytono miesto 
I pašonėje. Tai puikus pamink
las atminčiai tiems dviem bro- 
liams Wright, genijams vieno 
iš didžiausių musų dienų reik
menų orlaivio išradėjams.
UŽBAIGTUVIŲ KONCERTAS

šį sekmadienį, Rugs. 6, 8 v. 
vakare, Island Parke bus vie
nas iš geriausių muzikališkų Į 
koncertų, kuris bus užbaigimui 
šios vasaros sezono. Bus gro
jama, ir tuo pačiu sykiu lei
džiamos rakietos,. Maskvos per
galės maršas, prieš Napoleono 
armiją. ’ Koncerto paklausyti 
susirinks tūkstančiai publikos, 
ir Lietuviams patartina daly- f 
vaati, D. Rep.

t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r

ŠILERIENĖ Anelė (KasncnjĮ 
tė), 70 m., mirė Rugp. ]w 
Chicago j. — l' 
guvos p. Amerikoj iŠĮ,,,v 
no 40 metų.

Šiaulių ap., VįiDBGSeJO 1 H į 

merikoj išgyja ta Pasalį® mad 
I buvo pereitas karas- _ 

KLI’DIENĖ. Morta (Samiutė)| kam kad Votieciat 
66m.,™rSRu?.

|rau pasidalinti

taikliai jam sekėsi -W* 
Latviją ir Estiją kais santikiais” su KremhaiE vald 
visa Empj pablokšti.« 
tvojaimsilps

goj. — Panevėžio aps., pj
kruojo par. Amerikoj išgy. 
veno 45 metus.

PETRAUSKIS Izidorius, (J 
mirė Rugp. 12, Chicagoj, J 
Šiaulių ap., Pakapės 
leikių k. Amerikoj 
no 42 metus.

MATUKAITIS Jonas,
užmuštas anglies kasykloje,!
Rugp. 5, Lee Park, Pa. I

BIELONIS Juozas, 65 m., Bįm,-.. ,,v—r- — r-, n 
rė Liepos 16, Castle StaK bės, ir atėjo “atsilyginimo” Irika 
non, Pa. — Sudonių k., Su* 
vaiki jos.

LOSINSKIENĖ
amžė, mirė Rugp. mėn., Bali

■ timore, Md. | ‘•'nežmoniškus tironus’, naminė
StflKLAITlENĖ Barbora, iJ ir Japoniją vardais. Toliau pi 

re Rugp. m., Baltimore, Mii linti nuo žemės paviršiaus “nei 
•UGIJANSKIENĖ Margarets, į rios sutveria tokius tironus ir 

viduramžė, mirė Rugp. To tikslo siekimui, pasakė 
Baltimore, Md. I. gšventiis visomis savo jiegomi

Viena po kitai parblokšta m 
K .-» // t »1 _ H

'Prezidentas Roosevelt, dalj 
J naujai išstatyto Karo Laivyno 

Mare, vldur-l thesda, Md., savo kalboje kaip 
sukaktuvių išvakarėje. vėl aisk

ruiminfi

STREIKAS. Goodyear, girad 
išdirbystės skyriuje, kur dir
ba didžiąsias ratams ; padai
gas, šios savaitės pradžioje ki
lo streikas. Nesusipratimas ki
lo del darbo dienos 'ilgumo ir 
keli šimtai darbininkų . neatėjo 
į darbą, laukdami kaip reika
las bus baigtas. Kompanija 
verčia darbininkus dirbt astuo
nias. valandas vietoje šešiiį J 

iįr 
ilgamečiai Dirvos. šilaity 
lankėsi Akrone pas A. 
ir Bukolus.

Jurgio ir Monikos Stukiį 
nūs Vincas (Bill) Stukas išėjo 
kariuomenėn. Buvo ramus jau
nuolis, basket-ball lošikas, da
lyvavęs Lietuvių turnamentuo- 
se Clevelande. Jis keletą meto 
lankė Akrono ir Toledo univer
sitetus. 
Akrone.
gabiam 
pliekti 
sveikam gryžti.

Rimtos Akrono Lietuvaitės, 
Marė Kast ir Bronė Baublis 
atostogas leidžia Cedar Point 
Gryš per Labor Day.

Kalnas

' MUSŲ pabėgėliai įš Lietuvi 
[ M kos Lietuvių išeivijoje, p; 
į patį Amerikos prezidentą lais 
į nei žodžio nesakys, paliejo savi 
Į' tėvynės Lietuvos Prezidentą i 
į tulžį,, Tai darydami mano “a' 
I Lietuvoje negavo pabūti valdi 
į vių, kurie patys save randa v 
Į ir jų keletas atgužėjo čia į A 
į mas pasidarė tik kurstyti i 
u prieš kitą, neigti tai kas kiti 

veikta - ir tuomi jie mano 1 
i kušiai tėvynei gerų....
Į Gaila kad tie tipai, prisi 

dodami gerus katalikus sav 
E -kartu progą, plačią dirvą, 

I kenksmingą darbą. Tą ką j 
į katalikams sunku bus atitais 
f B kitos pusės, pamarius i 

čia Amerikoje, lengvai gak

Tai žmonės nedisciplin 
■' džiais ir mintimis dabar pa 

tavoje, jeigu butu pajiegę •
Nieko per save nepajie 

patyrė jok j Lietuvą atein 
; mi, musu tėvynę okupuoti 
I gaivalai tuoj pradėjo dary 
I kė neriboto džiaugsmo - 

pabėgo, dabar mes turėsii 
į savo nugarkauli prie prie

Vargšai nežinojo ko t 
I tik tie dabar Amerikoje 1 
| gyvastis iš bolševiku nagi 
į1 Tačiau, reikia apgail 
| naują tėvynę, atvykus. V 
| siems telktis aplink Pre: 

i į su kurio pagalba ir talka 
i ro padaryti, jie pagiežos 
į šiai Lietuvai kliudo laisv 

nūs Lietuvius piktais nu

JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvbjimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
; 6621 EDNA AVENUE ENdičbtl 1763

VISOKIA ■ APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūrą.

Nikodemas Wilkelis į
'■> 'g

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BĄLZAMUOTOJAS f

: 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 :
i ll ll 111111111111HIII i 11 III l II ■ 11 Hl 11 Him ill IH l {i II1911111111111111 iii 11 nu iiiiiiiiiiniiiiiiiiir.

I CUOMUA parodo nuo: 
kariauti prieš Rusij; 

pastangų atkalbinti Šuo 
paskirą taiką su Soviel 

įv kimšas” prieš visokius s 
kietija. Gan ypatingai

I teris Vaino Tanner sa^ 
vincijos iškilmėse pamii 

; viku. Jis/pareiškė: “S 
Rusija daroma todėl ji 
Tas reiškia, Sovietai a

■ dienų įvykiai rodo.
Tuomi Suomiai lyf 

L rimo prieš dideli kaim
■ kiu savo bėdų. Tos m 

• trybė parodo daugiau 
j dovai su savo maža k

f Suomiu tęsimas karo 
tam žiauriam milžinu 

| mas, ir Amerikos bei 
t tų lengvai baigti kar 
E jinės pagiežos tam ku 

grobti ir sunaikinti 1

•KANADOS žei 
rų ir šiaip vandenų 1

•AZIJOS didžia 
Ida per metus šimt 
kartų daugiau negu
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ZIAI AMERIKOS LIETUVI
s Lietuvius šiame skyriuje talpinau

'arijoną, 61 
Botyriutė), 
levelande.— 
ipolės par.
Petras, 46 
2, Clevelan-

ŠILERIENĖ Anelė 
tė){ 70 m., mirė •

Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

■ ----------- ■ —
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

ė; 82 metų, 
Beckemeyer, 
alkijos.
0 m., mirė 
ark, Pa. — 
no apie 50

sirgus apie 
!ium, mirė 
Argentinoje, 
durias duk- 
ištekėjusios

su-
16,

sunkiai 
iiržėlio 
rgentinoj.— 
emunėlio v.

i., mirė Bir- 
ield, III.
90 m., mi- 
sburgh, ,P'a. 
, pusamžis, 
licagoje. — 
kašavo k. 
s, pusamžis, 
licagoje. — 
nykščių p.,

. Chicago j. Šiaulių
guvos p. Amerikoj j 
no 40 metą

KLID1ENĖ. Morta (į
66 m., mirė Rugp. į
go j.1 r— Panevėžio
kruojo par. Amerip
veno .45 metus.

PETRAUSKIS Izidorių
mirė Rugp. 12, ChitJ
Šiaulių ap., Pakapės]

eiklJ> k‘^ er^WLatviją ir Estija ir,'džiaugdamasis

MAT (ĮKAITIS Jonas, ®.viSą Europą pablokšti, “kada kapitalistiški karo kurs- 
užmuštas anglies ek - - -- - ■ - - ’ '
Rugp. 5, Lee Park,|| g'usįja.

BIELONIS Juozas, 65 J
- t- ir LB" viena po Kitai pavuivKsia mažus u uiueius v<s 

re Liepos , Casts| ,^-g aįg-j0 “atsilyginimo” laikas pačiai Sovietijai 
non, Pa. — Sudomt|; - - - - - - - - '
valkijos. i

LOSINSKIENĖ Jlart
amžė, mirė Rugp.iį ■ sukaktuviu išvakarėje, vėl aiškiai ir griežtai pasmerkė 
timore, Md. 1 ) ' ‘ —........... “

S^LKLAITIENĖ Bartu |jr Japoniją vardais. Toliau pareiškė jog reikia praša- 
rė Rugp. m., Baltis ]jnti nuo žemės paviršiaus “neteisybes ir nelygybes ku- 

UGIJANSKIENė Jlaip ^«og sutVeria tokius tironus ir sukelia naujus karus”.
viduramžė, mirė fcj , • 
Baltimore, Md.

Rugsėjo 1 dieną suėjo jau frys metai kai kilo šis an-l 
tras Pasaulinis Karas — didesnis ir baisesnis negu 

buvo pereitas karas. Šis karas prasidėjo netikint nie
kam kad Vokiečiai nori karo. Jie betgi savo grasinimą 
įvykdė, užpuldami Lenkiją, kurią į kelias savaites su
triuškino. Lenkijos sunaikinimui ir didesnei pasaulinei 
,-ugniai įkurti Hitleris pasikvietė sau į talką Staliną — 
hr tas raudonasis caras, mielai sutikęs su Hitlerio pasiu- 
f-lymu pasidalinti Lenkiją ir kitas kaimynines šalis, mie- 
■ lai šoko Hitleriui į talką, tikėdamasis dykai gauti grobio. 
Laikinai jam sekėsi •— puolė Suomiją, užgrobė Lietuvą, 

"> “gerais kaimyniš- 
; kais santikiais” su Kremliaus valdovu, tikėjo lengvai ir

I'tytojai nusilps....” Už jo godumą dabar kenčia visa

Viena po kitai parblokšta mažos ir didelės valsty-

Prezidentas Roosevelt, dalyvaudamas dedikacijoje 
naujai išstatyto Karo Laivyno Medikalio Centro, Be- 

: thesda, Md., savo kalboje kaip tik šio karo .trijų metų

, “nežmoniškus tironus”, paminėdamas Vokietiją, Italiją 
!. Toliau pareiškė jog reikia praša-

To tikslo siekimui, pasakė Prezidentas, “ši šalis pa- 
sišvėntus visomis savo jiegomis”.

AH

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. Sirvydas,

Ant a n i n a 
, pusamžė, 
hieagoj. — 
rainiškių v. 
) 32 metus, 

pusamžis, 
hieagoj. — 
Halės par., 
jrikoj išgy-

Smulkios

MUSŲ pabėgėliai iš Lietuvos, kurie atsiradę Amęri- 
kos Lietuvių išeivijoje, patyrę kaip čia galima net 

j, patį Amerikos prezidentą laisvai pešioti ir niekas tau 
Į nei žodžio nesakys, paliejo savo tulžį prieš musų senosios 
į tėvynės Lietuvos Prezidentą ir visą tautinę srovę savo 

tulžį.\ Tai darydami mano “atsilyginsią” už tai kad jie 
Lietuvoje negavo pabūti valdžioje. O tokių mandragal- 

' vių, kurie patys save randa viskam tikusiais yra gana, 
. Jų visas užsiėmi

mas pasidarė tik kurstyti Amerikos Lietuvius vieną 
prieš kitą, neigti tai kas kitų buvo gero Lietuvoje nu-

STREIKAS. Goodya ..............
išdirbvstės skyriuje, k ' ir jų keletas atgužėjo čia į Ameriką, 
ba didžiąsias ratams

(Klenaus- 
mirė Rugp. 
aseinių ap., 
lestiškės k. 
o 32‘ m.

>gan, III.
nepažyme- 

ik, Wauke-

mirė Rug-

lomas, 43 
ė n., Frack-

mi-

lo streikas. Nesusipnu ■ veikta — ir tuomi jie mano darą musų nelaimėje pate- 
lo del darbo dienos į 
keli šimtai darbininku 
į darbą, laukdami ką 
las bus baigtas, fe 
verčia darbininkus dirit 
nias. valandas vietoje i

> kušiai tėvynei gerą....
Gaila kad tie tipai, prisiplakę prie katalikų, išnau

dodami gerus katalikus savo asmeniškai naudai, turi 
•kartu progą, plačią dirvą, kaip parazitai varyti savo 
•kenksmingą darbą. Tą ką jie blogo padarys, rimtiems 

L katalikams sunku bus atitaisyti per daugelį metų.
■F- I-š kitos pusės, pamačius iš arčiau tų tipų apsiėjimus 
| čia Amerikoje, lengvai gali suprasti kodėl jiems gyve

nant Lietuvoje reikalinga buvo juos varžyti ir sudrausti.
Tai žmonės nedisciplinuoto proto, kurie savo žo-

amžis, 
ieagoj. 
kščių par.

32 m.
m.,' mirė 

. — Ame- 
i metus.
i, mirė 11 
— Rietavo

ilgamečiai. Dirvos s| 
lankėsi Akrone past’ 
ir Bukolus.

Jurgio ir Monikos S ' džiais ir mintimis dabar pasisako ką jie butų darę Lie- 
nus Vincas (Bill) Stata ’ tuvoje, jeigu butų pajiegę valdovais tapti.
kariuomenėn. Buvo na | 
nuolis, basket-ball lota ' 
lyvavęs Lietuvių tuną f 
se Clevelande. Jis kek i 
lankė Akrono ir Tolede | 
sitetus. Pastaru laih F 
Akrone. Linkėtina ja . 
gabiam sportininkui, p i’ 
pliekti Japonus ir B į 
sveikam gryžti.

Rimtos Akrono Lfc i 
Marė Kast ir Bronė I: 
atostogas leidžia Cedar : 
Gryš per Labor Day. r

Amerikos Lietuvių 
Nejautrumas

Amerikos Lietuviams priki
šama nejautrumas Lietuvos li
kimo atžvilgiu. Tiesa, palygi
nus pereito karo laikotarpį su 
dabartiniu, pastebima didelis 
veiklos skirtumas. Tada šauk
ta seimai, organizuota fondai, 
tarybos, drąsiai ir nuolatos kla
binta Washingtono ir1 Ameri
kos senato, bei kongreso durys, 
šiuo metu to visko pasigenda
ma.

Worcesterio Amerikos Lie
tuvio bendradarbis J. Kiznius 
nejautrumui išvardina penkias 
priežastis: i) senoji karta di
dumoje išmirus, 2) jaunoji 
karta nutautus, 3) partinė 
spauda nepatriotinga, 4) Lie
tuvos piliečių atbėgėlių neiš
mintinga taktika, ir 5) sustin
gus Amerikos Lietuvių Tary
ba.

Nėra abejojimo, visos šios 
penkios priežastys turi savo 
įtakos Amerikos Lietuvių ne
jautrumui. Dvi jos musų va
liai jau neįveikiamos (senosios 
kartos nusenėjimas ar mirimas 
ir jaunosios kartos suameriko- 
nėjimas). Kitas tris dar (prie 
gerų norų) butų galima pra
šalinti.

Ypatingai reiktų rūpintis 
rimtai pertvarkyti Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklą. Reik
tų ją praplėsti, priimant naujo 
kraujo ir atstovų pagal su
tartą taisyklę. Reiktų tai Ta
rybai duoti pinigų ir išdirbti 
jos veiklai siekius bei planą. 
Dabar ji tik vieną gerą žygį par 
darė: atlankė Prezidentą Roo- 
seveltą, kuris savo žodžiais su-

DIRVA

stiprino Lietuvių viltį kad Lie-1 
tuva vėl bus laisva. - -

Taryba ypatingai privalėtų 
išspręsti klausimą savo santi- 
kiavimo su Lietuvos Preziden
tu A. Smetona ir Lietuvos Res
publikos pripažintais atstovais 
bei pasiuntiniais.

Partinė spauda čia tiek daug 
iš krašto prirašė kad reikia 
daug takto nuodus iš Atneri- 
kos Lietuvių visuomenės išva
lyti. Takto — ir gerų norų. 
Nejau liūdnas Lietuvos likimas 
tų norų pagimdyti negali? Ne
jau gi tiek nusenome kad nie
kas musų, tik antros kūdikys
tės plętkeliai, nejaudina?

Teisybė vis Viršun 
Išplaukia

Bolševikų sląptos policijos 
garbintojai visomis jiėgomis 
bandė nuslėpti tūkstančių Lie
tuvių Sibiran ištrėmimo faktą. 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
sudarytus tremtinių sąrašus 
('kurie per musų spaudą per
ėjo) jie vadino “pro-naziška 
propaganda”.

Amerikos Lietuviai nudžiugę 
tikętų kad tie tūkstančiai ne
laimingų tremtinių tik nazių 
svajonė, pro-naziška pasaka. 
Bet, deja, kasdieną Amerikon 
plaukia faktai kad. tai skaudi 
Lietuvių tautos gyvenimo rea
lybė! Vokiečiai dar Sovietijos 
nebuvo puolę, o bolševikų slap
toji policija jau suimdinėjo ir 
trėmė nelaimingus Lietuvius.

štai Draugas są'ko, Dr. Min- 
gėla iš Kauno laišku Jonui Ku
dirkai prašo pranešti kad' jo 
brolis, Vincas, bolševikų areš
tuotas Birželio 14, 1941 m;

Ir ką gi. Pasižiūrėję į Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus su
darytą tremtinių sąrašą, ištie- 
sų randame Vinco Kudirkos, 
agronomo, iš Tirmėnų, 
čių vai., vardą.

Lietuvos Raudonojo 
žiaus sąrašai yra karti,
realybė. Jie ne “pro-naziška” 
propaganda. O jei joje yra 
naziams naudos tai, atminki
me, tą naudą savo negarbin
gais darbais padarė Sovietijos 
slaptoji policija! - I

Lekė-

Kry- 
prikli

zas, 61 m. 
pringfield, 
., Budvie- PIRKIT U. S. Warii 

ir Stamps—taip laimės

Nieko per save nepajiegdami, jie labai džiaugėsi kai 
patyrė jok į Lietuvą ateina bolševikai, Stalino siunčia
mi, musų tėvynę okupuoti. Tie nedisciplinuoto proto 
gaivalai tuoj pradėjo daryti savo išvadas kurios pasie
kė neriboto džiaugsmo — štai va Smetona iš Lietuvos 
pabėgo, dabar mes turėsim Lietuvą savo rankose, kiek 
savo nugarkaulį prie prie bolševikų palenkę-pritaikę....

Vargšai nežinojo ko bolševikai į Lietuvą atėjo — ir 
tik tie dabar Amerikoje laisvi gyvena kurie spėjo savo 
gyvastis iš bolševikų nagų išplėšti.

Tačiau, reikia apgailėti jų pasielgimo čia į musų 
naują tėvynę atvykus. Vietoje, kaip nukentėjusiems, vi
siems telktis aplink Prezidentą Smetoną — tą asmenį 
su kurio pagalba ir talka galėtų daugiausia Lietuvai ge
ro padaryti, jie pagiežos patamsėse klajoja, nukentėju
siai Lietuvai kliudo laisvės siekti, ir mus Amerikos se
nus Lietuvius piktais nuodais nuodija.

A C. JAKUS
NĖ—Laisnuota Laidotuvių Direkt®
CžIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI 
yjimui leidžiama naudotis nemokiuQIAN FUNERAL HOME
NUE ' ENdirtttt’

[A APDRAUDA
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BALZAMUOTOJ AS

CUOMIJA parodo nuostabų pakantrumą ir išnašumą 
kariauti prieš Rusiją. Nežiūrint Britų ir Amerikos 

pastangų atkalbinti Suomiją nuo kariavimo ir padaryti 
paskirą taiką su Sovietais, Suomija laiko “ausis užsi
kimšus” prieš visokius siūlymus ir laikosi išvien su Vo
kietija. Gan ypatingai pasakė Suomijos finansų minis- 
teris Vaino Tanner savo kalboje, dalyvavęs Enso pro
vincijos iškilmėse paminėjimui jos atsiėmimo nuo bolše
vikų. Jis pareiškė: “Siūlymai daryti paskirai taiką su 
Rusija daroma todėl jog priešas jaučiasi visai bėdoje”. 
Tas reiškia, Sovietai atsidūrę didelėje bėdoje, kaip šių 
dienų įvykiai rodo.

Tuomi Suomiai lyg pasako kad jie, nežiūrint karia
vimo prieš didelį kaimyną, ‘jaučiasi gerai” ir neturi jo
kių savo bėdų. Tos mažos valstybės žmonių didelė kan
trybė parodo daugiau tai kaip nežmoniškai Sovietų val
dovai su savo maža kaimyne pasielgė užpuldami ją, ir 
Suomių tęsimas karo reiškia gal but jų norą atsilyginti 
tam žiauriam milžinui. Karas juk nėra jo'ks malonu
mas, ir Amerikos bei Anglijos kalbinama Suomija galė
tų lengvai baigti kariavus, jeigu nejaustų kokios vidu
jinės pagiežos tam kuris juos taip barbariškai puolė už
grobti ir sunaikinti 1939 metais.

MIŠKAS IR LIETUVIS.....
• I ' ------'-’J

; : (Maironio) ' ' ■ ' »
Miškas ūžia, verkia, gaudžia; . • j. : 
Vėjas žalią medį, laužo. . . • ' • j 
Nuliūdimas širdį spaudžia, , ■
Lyg kad replėmis ją gniaužo.

Girios tamsios, jus galingos! • >' 
Kur išnykote plačiosios? ■ .
Dienos praeigos garsingos! ■ • • ■ 
Kur pradingote, brangiosios?- • • «' 

Miškas verkia didžiagirių; ■ 
Baisus kirviai jas išskynė;
Verkia Lietuva didvyrių, 
Nes juos užkasė tėvynė. • .

Kas mums praeigą grąžintų 
Ir jos garbę ir jos galę?
Kas tuos kaulus atgaivintų
Ką po žeme gul nubalę?.

Tu girele, tu žalioji!
Tu, kurią laikai išgriovė, 
Tu Lietuvi, kurs vaitoji — 
Jus užmirštumėt senovę!....

Vien tik šaltas šiaurės vėjas 
Blaško žmones ir girelę, 
Ir, daužydamas užėjęs, 
Mus iš miego kelte kelia.

Mainos rubai margo svieto:
Silpnas kelias, tvirtas griūna;
Nebijokim vargo kieto,
Juk be jo galingi puna. , 

Atsibus tėvynės sūnus, 
Didžią praeigą atminę;
Pagimdys vargai galiūnus, • 
Ugnimi uždegs krutinę!

MANO ŠIRDIES DARŽAS
«. • • • - • ' ,NAMIE...

CPU buvai žemo ūgio, biskį storoka, o aš 
liesa, aukšta. Žinau, mudvi buvome 

vienų metų, bet- aš atrodžiau daug jaunes
nė. Aš vis buvau išblyškus, kaip ir neda- 
vąlgius, o tu pilna, raudona, žmonės sakyj 
davo, kaip rožė. Vieni sakydavo kad aš 
tokia atrodau kad einu mokytis, kiti, kad 
iš miesto. Panelė busiu tai ir turiu taip 
atrodyti.

Pertraukų metu aš tave matydavau 
praeinant gimnaziją apsigaubus skarele, 
gurbas pilnas į miestą einant, o tuščias 
pareinant. Praėjus gimnaziją sustodavai 
ties kampu sodo nusiauti batukus, o ei
nant į miestą apsiauti. Kiekvieną kartą 
tu dirstelėdavai per tvoros statinukus į 
pilną kiemą vaikų ir greitai nuskubėdavai 
savo keliu. Kaip kada einant link namų 
mazgutį- atrišus suskaitydavai litus ir vėl 
surišus, į antį įkišus bėgdavai risčiukėm 
namon. . ’

Namie mama buvo sena, reikėjo kar
ves perkelti, pamilžti, lapų kiaulėms pri
skinti, pašerti; broliui su tėveliu pietus į 
laukus nunešti. Man tavęs būdavo gaila, 
taip gaįla. Jau rodos tau geresnės dienos 
ir nebus. Dirbsi, bėgsi, vargsi visą amžį.

Mama sako jau tave dąbar piršliai 
lanko. Tuoj busi gaspadinė, dar daugiau 
rūpesčių, vargų, verkiančių mažų vai
kų....

Mama išgirdus klad tave jau piršliai 
lanko, mano metus daug sumažino. Aš li
kau tik vaikas. Mokinė būdama turiu bū
ti jauna. O kas žino čia priemiestyje kiek 
aš metų.... Niekas juk nematė mano 
raštų ir nežino kada aš gimiau. Mes čia 
tik ateivės. Kaip atėjom niekeno nepažin
tos taip ir išeisim niekeno perarti nepažin
tos. Aš mokslą baigsiu nežinau kur, bet 
baigsiu. Juodą darbą nereiks dirbti. Aš 
vis busiu apsirengus gražiai, švari, su ba
tukais, o tu basa, plaukais vaikų išpašio
tais." Nebus tau niekad laiko užtektinai 
dirstelti į knygą, pasidabinti.
U.. Mums išvažiuojant tu likai kaime dar 
mergina: Mums važiuojant į stotį pro jū
sų namus, -jus durpes kasėt. Tu basa ant 
kalnelio įsilipus . į .durpyną mynei durpes. 
Rankas mėtydama į šonus juokeis, taip 
linksmai, laimingai. Kojos purvinos iki 
kelių, veidai žibėjo kaip obuoliai saulės 
spinduliuose; akys mėlynavo kaip vosil- 
kos rugių paežėj. Tu stati, drūta stovi 
kaip Laisvės-statula. Man tavęs taip gai
la, taip baisiai gaila.... Tu. čia dirbti, 
vargti lieki, o aš važiuoju į didžiulį mies
tą laimės, mokslo siekti. Aš važiuoju na
mon. Jkur mano draugai, giminės. Ten 
bus taip gera, malonu.

Tu mane pamačius nuleidai galvą. 
Staiga akių žvilgsniu tavo veidas persi
mainė. Kas yra? Ko liūdi? Ar tu gai
liesi savęs pažiurėjus į mane pasipuošu
sią čia aukštai bričkoj? Ne. Aš matau. 
Tu gaili manęs. Tau gaila manęs kaip 
man gailėjo tavęs. Aš buvau pamiršus 
kad tu jau namie.... Čia tavo namai, tu 
čia priklausai. Nors mudvi vienų metų, 
bet aš dar tik sėdu į traukinį važiuoti na
mon. ... Dar man ilgi metai ims pabaig
ti mokslas, pasiekti profesiją — mano na
mus....

Sodžius tavo namas.... o mano, mie
stas..... Tu linksma, laiminga ten, o aš 
čia....

Ona Pucetaitė.

Aš esu takas, vedąs į saugų mano šir
dies daržą, o pasauli!

>. ’ Aš esu versmė kuri laisto tavo darbą 
.piano pergyvenimo ašaromis, o pasauli!

Aš esu kvapi gėlė, kuri saldina ir gra
žina tavo daržą. Jos medus yra tavo šir
dies džiaugsmas.^

Išravėk piktžoles iš savo daržo, o pa
sauli! Laikyk savo širdį tyrą ir tvirtą, 
nes tik joje tegaliu aš augti ir klestėti.

Nestatyk barjerų savo širdies darže, 
o pasauli! Nes kai tu mane aprėži, aš vys
tu ir mirštu. . •

Aš turiu daržą saVo širdyje, o pasau
li, kur kiekviena gėlė pasakoja apie tave!

Atverk savo širdies daržo vartus, o 
pasauli, ir įleisk mane!

Be manęs — jis neturės pavėsio, ir 
gaivus vėjelis neatlėks iš vėsių kalnų.

Aš turiu daržą savo širdyje, o pasau
li; kurs neturi pradžios nei galo.... kur 
galingieji sėdi su silpnaisiais.... kur die
vai džiaugiasi su žmonėmis.

Atvira kaip plačios padangės, tyra 
kaip kalnų upelis, tvirta kaip medis vėju
je, tokia yra mano širdis.

Eikš, o pasauli! Skinkis sau gėlių iš 
mano širdies daržo! V. J. B.

VANDENS NAUDOJIMAS

Dr. Logan Clendening rašo:
Žmogaus kunui reikalingumą vandens 

reguliuoja delikatnas ir labai jauslus pa
jautimas, troškulis. Troškulis pasako kiek 
vandens mums reįkia gerti. Nekurie žmo
nės rūpinasi ar gėrimas perdaug vandens 
nėra pavojinga; kiti sako kad jie nėra 
niekad ištroškę. ,,

Tam atsakymas yra toks: visas musų 
maistasturi yandens, nekuris maistas tu- 
ri net 95~nuos. vandens? taigi tie kurie var- 
toja šį maistą visada gauna vandens į kū
ną pakankamai. Taipgi pienas ir kava ir 
kiti gėrimai ką mes naudojam yra dau
giausia vanduo.

Gėrimas vandens daugiau negu reikia 
troškulio .patenkinimui nekenksmingas 
patyrimai parodė kad kūno" celės neprisi
ima vandens daugiau negu reikia, tik pri
sisiurbia vandens kada reikalinga. Kenk
sminga yra tik persigėrimas vandeniu.

Kadangi vandens negalima turėti ki
tokioje formoje kaip tik koks jis yra, tai 
vanduo sudaro keblastį kariuomenei, ku
ri savo žygiavime ištroškus turi gauti ger
ti vandens, ir jo reikia neštis pakankamai, 
jeigu bus žinoma kad kur toli nuėjus ne- 
bus galima gauti. _________________

SAPNININKAS
Kaina su prisiuntimu $1.00.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
japną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose. .’įj?

Reikalaukit “Dirvoje”
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•TAIKOS metu Kanada palaikė armijos tik 4,500 
vyrų.

•KANADOS žemyno viduje randasi daugiau eže
rų ir šiaip vandenų negu kokioje kitoje šalyje.

•AZIJOS didžiausias maisto augalas, ryžiai, pasie
kia per metus šimtą bilijonų svarų, kas reiškia šimtą 
kartų daugiau negu Europos maisto augalai grudai.

VIENYBĖJE
Vienybėje darbą sunkiausią nudirbsi, 
Vienybėje taką matysi — neklysi; 
Vienybėje vargo, brolau, neturėsi, 
Vienybėj iš darbo greit naudą regėsi.
Vienybė tamsumą išblaško, išvaiko, 
Tautas jų tvirtuma pasaulyje laiko. 
Tat, mielas broleli, tik stok į vienybę— 
Suteiksi tėvynei didžiausią galybę!

—Uola.

jei

•JAPONŲ darbininkij pirmutinė gru
pė iš 148 asmenų, atsikėlė ir apsigyveno 
Hawaii salose 1868 metais. Šiądien ten 
jų randasi apie 153,000, iš kurių apie 75 
nuoš. yra Amerikos piliečiais. '

•PRANCŪZAS chemikas Chevreul 
mirė sulaukęs 102 metų amžiaus, 1889 m., 
išgyvenęs ilgiausia negu koks kitas moks
lininkas, nuo Aristotelio laikų.

•ŽMOGAUS liežuvio smailgalis yra 
apie 60 kartų jausmingesnis negu žmogaus 
stibur'kaulis.

•ORLAIVIAMS išrasta vandenspar- 
niai, kurie automatiškai išsipučia kaip tik 
pasiekia, vandenį, orlaiviui nukritus atvi
roje juroje, ir išgelbsti patį lėktuvą ir jo 
žmones nuo nuskendimo.

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
niu laikų, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai.

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohl*
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Prieš šitą LVS. Tenka Griežtai Kovoti
VILNIUS NIEKUOMET NEBUVĘS LIETUVOS SOSTINE, TIKRINA 

LENKAI SAVO KLASTINGA PROPAGANDA
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Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kupom
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio.
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VILNIUS “LENKŲ MIES
TAS”

Londone išeinantis savaitraš
tis Tablet Gegužės 16 įdėjo 
Lenkų žurnalisto St. Mackie
wicz straipsnį "Lithuania: An 
Outpost of Catholic Europe”.

Savo pastaboje laikraštis nu
rodo 
rius 
kas, 
vaus 
rius

I

Lietuvių

ti
18
18

ta 
t 
P 
k 
v

s

iž
-k

n

st

ni
lis,
Pi,
ib

U

ZS

A 
l

ii

i 
o

1
l 
t
>1

j

ur

ir 
o 
m

u
Ui

■T*

1
1
1 
S 
z 
t' 
r

i

d; 
ė< 
dž 
ti 
Gi v j zęr 
ve 
ve.

“ir 
milį 
kol 
dol

tai, 
nei’ 
rei 
skd

G 
vyd 
savi 
visk 
niek 
laiki 
buv< 

, pasi 
gelb 
tarti

re ii 
Grig 
šiai 
kalbi 
kale

KJ 
ne n 
kęs . 
laikn 
me 1. 
pie k 
prasit 
nuški; 
kaip 
trauk

LIE! 
raščia 
liežuv: 
tuksta 
briaujij 
tiek. I 
tytoju 
save?

VILNIS pabrėžia
Socialistų Sąjungos nusigyve- 
nimą (pradedant 1919 metais) 
iki šešeto kuopų, ir sako: “A- 
meyikos Lietuvių gyvenime so
cialistai nieko nereikštų jei jų 
politikieriai nesusižvejotų tal
kininkų pas sandarječips ir ka
talikus”.

Vaidyla ir šimuti, pasiskai
tykit ir pagalvokit!

NAZIAI Lietuvoje paskelbė 
Amerikos piliečių turtą esant 
“priešo turtu”. Gerai Lietu
vos Atstatymo bendrovė pada
rė, savo Šerus iŠ Lietuvos išan- 
ksto ištraukus! Ką patys Lie
tuviai nesudilino, butų dabar 
naziai sukonfiskavę.

ČIKAGOS Lietuviai komuni
stai nubėgo pas Slavus Žalgi
rio mūšį paminėti — ir Ame- 

♦ rįkai nei šnypšt nepadėjo,
Čikagos Lietuviai, tikrieji 

patriotai, sugužėjo Lietuvos 
Dieną paminėti prie Dariaus- 
Girėno paminklo ir — išpirko 
Dėdės Šamo bonų už $100,000!

Iš darbų pažinsite juos!
SLA. SĘIMĄS padarė su Kl. 

Jurgelioniu tikrai čigonišką 
mainą:. jis norėjo $3,000, kai 
kas jam pasiūlė., taikytis už 
$700, bet seimas nej išgraužta 
nedavė.

BOLŠEVIKŲ spauda labai 
' svarbos deda į “važiavimą per 

_    _ — --- - ——w~ j - “*r ~ ""

pradžioje 
kad 1939 
Sovietų 
Lietuvą 
Armijos

auto
ji! - Spa- 
Sąjunga 
įsileisti 

įgulas į 
mainais

įkūrė Trakuose, o Algir- 
Vilniuje”.
to kad Kęstutis savo sos- 
padaręs Trakuose, Mac-

^Berlįną'’. Sftugbkifegf _yynir
čiai, jūsų Darbininkų Susivie
nijimo prezidentas jr Laisvės 
redaktorius taip pat per Berli- 
ną važiavo ir dar nežinia ko
kiu pasu!

GRIKAITIS, kuris ,1918 me
tais rašė savo Naujienose: 
“tautininkai turės neužilgo nuo 
obalsio Nepriklausoma Lietuva 
atsisakyti”,. dabar, anuos savo 
žodžius užmiršęs, rašo buk A. 
Smetona į Lietuvos laisvę netD 
kęjęs!

Matyti, iš didelio, mandrumo 
nudardėjo į balas!

KETURI Waterbprio Lietu
viai (Wedzunas, Petrauskas, 
Svinkunas ir Meison) turi to- 

, kias “plačias” širdis kad ruošė 
pikniką Rusų ir Kinų naudai, 

t bet visai pamiršo Ameriką, ku
rioje duoną pelno, ir Lietuvą, 

1 kur motutė juos, nelabėlius, 
vargą vargdama išauklėjo.

Plačios širdys, galvoj vėjai.
KAI musų komunistams ant 

“korno” kas užlipa jie tuoj pri
simena kapitalistinius papro
čius. Kompozitorius Bacevičius 
kada tai parašė straipsnį ko
munistų žurnalui apie Lietuvių 
Muziką. Vėliau tą straipsnį 
davė SLA. organui Tėvynei at
spausdinti “kultūros labui”. 
Tada musų bolševikai pašoko 
kalbėti apie privatinę nuosavy
be ir apie “paslvogimus”. Ne- 
atsisakom nuo senojo svieto, 
tavoyščiai, ar ne?* - '

USTERĮO rėmėjai negali su- 
* prast kodej Julius Smetona va

žiavo į Amerikos Lietuvio pik- 
niką, o aš negaliu suprast ko
dėl tie rėmėjai nepasistengė 
Smetonai uždraust į tą pikni
ką atvažiuot. .Reikėjo pasisam- 
dyt advokatą, parašyt rezoliu
ciją, parinkt bezmėnų parašų 
—. ir butų neatvažiavęs.

i

• KASMET S. V. išdirbama 
po 750 milijonus paišelių — 
kurių užtenka po apie šešis 
kiękvienam šios šalies gyven
tojui: vyrui, moteriai ir vaikui.

. <■ u ’ - ’ - ‘ • -

kad Šio straipsnio auto- 
yra Lietuvių kilmės Len- 
buvęs didelio konservaty- 
laikraščio Slowo redakto- 
Vilniuje.

Straipsnio 
rius pažymi 
lių mėnesį 
pareikalavo 
Raudonosios
Lietuvos teritoriją ir 
gavus Sovietų okupuotą Len
kijos miestą Vilnių. Po Pran
cūzijos žlugimo 1940 metais 
bolševikai okupavo visą Lietu
vą ir inkorporavo į Sovietų Są
jungą.

Nors Sovietai ir pravedė ži
nomos rūšies plebiscitą, bet 
jų paduoti skaitmenys negali 
būti rimtai traktuojami del 
dviejų Lietuvių budo ypatybių. 
Pirmiausia, jie yra karšti ka
taliką!; antra, jie yra ūkinin
kų tauta, arba kilę iš ūkinin
kų, labai prisirišę prie indivi
dualinės nuosavybės. Lietuva 
yra grynai žemės ūkio kraštas, 
jos ūkininkai yra, palyginti, 
pasiturintys, todėl pagal Sovie
tų manymą devyniasdešimts 
nuošimčių gyventojų turi būti ' 
laikomi “proletariato priešais”, 
ir “galimi kontr-revoliucijonie- 
riai”. Bolševikų agitatoriai, ' 
kurie . karts nuo karto turėjo 
pasisekimo neturtinguose Balt- 
nusijos ar Lenkijos kaimuose, 
neišdryso net pasirodyti pasi- J 
turinčiuose Lietuvos kaimuose. .

Toliau, p, Mackiewicz prabė
gom pamini kad Anglijoje, Su
vienytose Valstijose, šveicari- 

“ Joje ir prie šv. Sosto, Lietuvos 
ministerial der prtpažystami, 
nors p. Lozoraitis Romoje gy
venąs. kaip privatus asmuo. Vi
si tie ministerial kaipo valsty
bės gaivą tebepripažysta An
taną Smetoną.

Šiaip Lietuviai tikį į Anglų- 
Amerikiečių pėrgalę ir ant to 
remia saVp politinius skaičiavi
mus.

Lietuvių, Lenkų, Latvių ir 
Estų teritoriją, kurią Vokiečiai 
užkariavo pradedant 1941 me
tų Birželio mėnesį, pavadino 
“Ostland”. Kas esą bent kiek 
apsipažinęs su istorija, tuojau 
pastebėsiąs kad tai esąs plotas 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tijos Zigmanto Augusto (Jo- 
gailaicio) viešpatavimo laikais 
(1548-1572).

Toliau Mackiewicz nurodo 
kad esą Vokiečiai į Lietuvius 
atsineša draugingiau negu į 
Lenkus. Per pirmą Pasaulinį 
Karą esą Vokiečiai Vilniuje ir 
Kaune spaudę Lenkus, bet ro
dę prielankumo Lietuviams. Vo
kietija buvus pirmutinė kuri 
Vilnių, grynai Lenkišką mies
tą, priskyrus prie etnografinės 
Lietuvos ploto. Tas pat esą 
daroma ir dabar. Vokiečiai, 
girdi, ir dabar esą agituoja 
Lietuvius prieš Lenkus ir sa
ko kad jie esą gali save skai
tyti “valdovų tauta”.

IŠKRAIPO ISTORIJOS 
prt ' FAKTUS
Labai savotiškai Mackiewicz 

nušviečia Vilniaus ginčą, ku
ris esąs sunkiai suprantamas 
užsieniečiams, šitas sunkumas 
kyląs iŠ priimto nesusipratimo, 
būtent, buk tai Vilnius buvęs 
Lietuvos sostine nuo 14-to am
žiaus iki Lenkijos - Lietuvos 
Respublikos padalinimo 18-me 
šimtmetyje. Tas esą ir. veda 
Lietuvius reikalauti kad Vil
nius butų valstybės sostine ir 
šiądien. Mackiewicz’o žodžiais 
tarianti “Faktas ^sąs kad Ge
dimino dinastijos sukurta 13, 
14 ir 15 šimtmetyje Lietuvos 
vardu valstybė ir galutinai in- 
kdtporuota į Lenkiją 1569 me
tais, niekuomet nebuvo etno- 

j.' .j

grafiniai ir lingvistiniai Lietu
vių šalis. Gedimino dinastijos 
Lietuva susidėjo arba iš etno
grafiškai Lietuviškų, arba et
nografiškai Gudiškų plotų, ir 
Vilnius niekuomet nepriklausė 
prie etnografinės Lietuvos. Ir 
kaip tik priešingai, kada po 
Gedimino mirties, 14-me šimt
metyje, Lietuva buvo padalin
ta tarp jo dviejų sūnų, Kęstu
čio ir Algirdo, pirmasis gavo 
Lietuvių plotus, o antrasis 
Baltgudžių, Kęstutis savo sos
tinę 
das

Iš 
tinę
kiewicz mėgina išvesti jog Vil
nius niekuomet nebuvęs Lietu
vos sostine, bet jis “užmiršta” 
paminėti kad i Trakai nuo Vil
niaus yra vos keli kilometrai 
atstumo, ir kad Trakai, pana
šiai kaip ir Vilnius, buvo Len
kų okupuoti. Jeigu jau Vil
nius niekuomet nebuvo etno
grafinės Lietuvos sostine tai 
kodėl patys Lenkai 1920 me
tais iš Lietuvos atplėštą Vil
niaus sritį pavadino “Vidurine 
Lietuva” (Litwa Srodkowa) ? 
Pagaliau paties Mackiewicz’o 
argumentas kad Kęstutis savo 
sostine pasirinko arti prie Vil
niaus esančius Trakus kaip tik 
ir rodo kad Vilnius visais lai
kais buvo Lietuvos centras.

Mackiewicz savo straipsnyje 
sako kad po susijungimo su 
Lenkija Lietuviai laisva valia 
priėmė Lenkų kalbą, kultūrą ir 
pradėję jausti Lenkišką patrio
tizmą. Aštuoniolikto šimtme
čio gale ir taip pat per visą 
19-tą šimtmetį Kaunas, Vil
nius it Minskas visiems stebė
tojams atrodęs tiek Lenkiškas 
kiek ir pati Varšava.

Lietuvių valstybė kaip ji

egzistavo tarp 1918 ir 1940 me
tų, anot Mackiewicz’o, negalin
ti būti laikoma įpėdine seno
sios Lietuvos Didžios Kunigai
kštijos, nes ji apėmė grynai 
etnografines Lietuvos, ribas, 
kurios visuomet, kaip 13-tame 
šimtmetyje taip lygiai kaip ir 
šiądien, teapėmė tiktai labai 
mažą dalį Didžiosios Kunigaik
štijos teritorijos, į , kurią ne- 
inėjęs Vilnius.

Savo straipsnį baigdamas S. 
Mackiewicz pažymi kad Vilnius 
esąs ne tik Lenkiškas miestas, 
bet tai esanti Lenkiško patrio
tizmo šventovė. Maršalas Pil
sudskis paliepęs savo širdį pa
laidoti Vilniaus karo kapinėse. 
Bet vis tik Lenkų-Lietuvių 
ginčas del Vilniaus esąs žymiai 
žemesnės vertės klausimas ly
ginant su nepriklausomos Lie
tuvos klausimu.

Narystės mokestį $,Siunčiu savo auką ?

paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose.

Vardas ir pavardė ...... o.
“Du me-

Lietuviai 
Europos 
per am-

priimtą
spręsti

sugriu- 
ir Vokietijai, jos 
laisvę. Jos nieko 
kaip tik gyventi 
tuo budu kukliai 
prie taikos orga-

Bet ši “ekonominės

Adresas

Miestas Valst

ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CBI

JL/FTUVA/ VADUOT/ SĄJUNGOS
CENTRO ŽINIOS

LVS. Centro adresas:- 6820 Superior'Ave. Cleveland,

IŠSIUNTINĖTA LVS.1 
NARYSTĖS KNYGE
LĖS IR ŽENKJLUKAI

LENKAI KLAIDI
NA IR AMERIKOS

ŽMONES

Ta-

PABALTIJO VALS
TYBES BUVO PA

SITURINČIOS

KOMUNISTŲ MELŲ PROPA
GANDA IŠKYLA

Nesenai Londone išėjusioje 
knygoje “Borderline Russia”, 
jos autorius H. Foster Ander
son, ilgus metus gyvenęs So
vietuose ir Pabaltės valstybė
se tarp kitko mini ir tokį įvy
kį,

Jis rašo kad pakelyje iš Vil
niaus į Angliją per Sovietų 
Rusiją jis sustojo Minske. Vie
šbutyje pasitaikiusią pardavėją 
užklausęs kaip dabar esą daly
kai 
°O, 
bar 
kad 
Pabaltijo 
kai jie prašė prie musų prisi
jungti”.

Ryšium su tuo pasikalbė
jimu knygos autorius nuo savęs 
rašo: “Aš buvau tik ką išva
žiavęs iš 
jau jas 
pienu ir 
nuomonė 
gas Pabaltės valstybėse buvo 
Sovietų propagandos išdava.

Sovietuose. Toji atsakius: 
gana gerai, bet mums da- 
tenka atsisdkyti maisto, 
pavalgydinti išbadėjusius 

valstybių žmones,

tų valstybių ir žino- 
tiesiog plaukiančias 
medum”. Klaidinga 

Sovietuose apie sąly-

Lenkų platinamas propagan
dos lakštas Poland Fights Bir
želio 5 d. paduoda tariamo pa
bėgėlio žinių iš Vilniaus,
me aprašyme yra visa eilė ne
tikslumų ir iškraipytų nuspal- 
vavimų.

Pavyzdžiui, tame straipsne
lyje sakoma kad Vilnius nuo 
Rugsėjo 1939 m. iki Birželio 
1941 metų buvęs vienintelis 
Lenkų miestas kuriame nebuvę 
maisto problemos. Beje, susi
laikoma pasakyti iš kur tas 
maistas Vilniuje atsirado, kas 
tą “vienintelį Lenkišką mies
tą be maisto problemos” mai
tino. Gal Lenkija, gal Sovie
tai? Infonpatoriui trūksta drą
sos pasakyti kad Vilniuje mai
sto trukumo nebuvo tik del to 
kad Lietuva jį aprūpino.

Straipsnyje stengiamasi kad 
ir dalinai primesti provokaci
nius veiksmus Lietuviams del’ 
Lenkų verbavimo į Lenkų ka
riuomenę ’"Rusijoje ir, paskui 
išdavimo.

Mums nėra viskas žinoma 
kas dabar dedasi Lietuvoje, 
bet iš nesenai pasirodžiusios 
knygos r “Borderline Russia”, 
kurios autorius H. F. Ander
son, buvusis Lenkų Raudonojo 
Kryžiaus įgaliotinis, Lietuvoje 
gyveno prieš ir po Sovietų oku
pacijos, gaunasi visai kitas vai
zdas. Tas bešališkas liudyto
jas šiltais žodžiais atsiliepia 
apie Lietuvius Lenkų traktavi
mo atžvilgiu. Jis tvirtina kad 
Lietuviai iš negalimo padarė 
galimu, pagelbėdami Lenkams 
išvažiuoti iš Lietuvos ir pasie
kti sąjungininkus kad Įstotų 
kariuomenėn.

Be to, juk yra žinoma Lenkų 
Užsienių Reikalų Ministerio 
Zaleskio oficialė padėka Lietu
vos vyriausybei už gerą Len
kų pabėgėlių priežiūrą. Tas 
mėginimas dabar faktus kitaip 
nušviesti atrodo keistas Lenkų 
elgesys.

Generolas Wainwright (?) Japonų Nelaisvėje
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Genevos laikraštyje, “Tribune 
de Geneve”, užsienio redakto
rius Paul Du Bochet, gerai 
pažystas Pabalti jos tautas, Ko
vo 20 d. straipsnyje 
todai”, parašė:

“Estai, Latviai ir 
yra vienos seniausių 
rasių, ir jos atkakliai
žius gynėsi nuo visų Germanų 
ir Slavų mėginimų jas asimi
liuoti. Atkaklumas ir energi
ja, kuria jie gynė savo senas 
tautines tradicijas nuo visų pa
sikėsinimų iš salies įrodė kad 
jie yra verti, pagal 
išsireiškimą, “laisvai 
savo likimą”.

Po pasaulinio karo, 
vus Rusijai 
atgavo savo 
nereikalavo 
savo tarpe, 
prisidėdamos 
nizavimo.
tvarkos” sąvoka buvo nesuderi
nama su abiejų kaimyninių im
perijų revanšo ir užkariavimų 
dvasia. Per 20 metų pažinu- 
sios laisvės palaimą,- visos trys 
Pabaltijo respublikos vėl ‘ pa
tyrė sunkią užsienio globą.

Pas i remdama d ratingi n gu mo 
sutartimi su reichu, Sovietų 
Rusija įsiveržė į jų teritorijas, 
visiškai panaikino jų instituci
jas ir primetė savo pačios val
dymo metodus. Teoretiškai, jos 
tebeturėjo autonominių valsty
bių, Sovietų Sąjungos narių, 
išvaizdą. Bet tikrenybėje Mas- 
koviniai komisarai ten vykdė 
savo diktatūrą. Nacionaliza
vus turtus, gyventojai buve 
apnuoginti: Buvusieji vidurio 
sluoksniai, visi patriotiniai ele
mentai, darbininkai ir ūkinin
kai, intelektualų sluoksniai ir 
dvasiški j a buvo politinės poli
cijos pikčiausiu budu persekio
jami. Prorusiškuose , sluoks
niuose, kurie mėgina pateisinti 
šiuos brutalumus, sakoma, jog 
Krefhlio valdovai nedarę sau 
iliuzijų dėl savo pakto su Vo- 
cietija vertės, todėl jie iš 
anksto norėjo apsidrausti ir 
absoliutiškai kontroliuoti busi
mų kovų laukus, kurie vienu 
metu sudaro priėjimą prie Ry- 
;ų Prūsijos ir Leningrado apy- 
inkės. Bet tuo budu jie (bol
ševikai) nustojo mažų tautų 
paskutinių simpatijų, tautų, ku
rių apsaugojimo jie sakėsi imą
si. Tat kai ‘Wehrmacht” stai
ga užpuolė dar išvakarėje bu
vusį sąjungininką, šiose trijose 
valstybėse dauguma liko abe
jingi.

Pradžioje gyventojai lyg lau- 
<ė ir obzeiwavo, bet .vėliau, atė
jus Vokiečių civilinei adminis
tracijai, reikalai ėmė blogėti. 
Estija, Latvija ir Lietuva bu
vo įtrauktos kartu su Gudijos 
dalimi į naująjį Germanišką 
“Ostlandą.” Jos vienu metu 
neteko ir savo' pavadinimų,, ir 
savo vėliavų, ir savo sienų. 
Pasiremdamas užkariavimo tei
se, reichas pasistatė kaipo įpė
dinis visų turtų kurie komu
nistinio režimo įvedino pasė
koje buvo pasidarę Sovietijos 
nuosavybe. Teisybė, vienu de
kretu buvo paskelbtas gryži- 
mas į privatinę nuosavybę, bet 
tuo galėjo pasinaudoti tiktai 
prisiekę “naujosios santvarkos” 
šalininkai. Retos informacijos 
kurios pasiekdavo Vakarus, liu
dydavo apie

Naujasis 
ho ministerio 
tų kraštams,
kalba eina apie laikiną statutą, 
kuris gali būti pakeistas. Re
zervuodamas galutinės konsti
tucijos įvedimą, kuri sukurtų 
naujojo “Ostmark’o” teisinę ir 
politinę chartą ir kuri aiškiai 
nustatytų teises ir pareigas 
tautų, kurias reichas įjungė į 
savo “gyvybinę erdvę7, Ber
lynas numato savo rūšies nor
malizavimą, remdamasis meto
dais kurie anksčiau įvesti Če
koslovakijoje bei Lenkijoje ir, 
iki tam tikro laipsnio, respek
tuoja trijų respublikų terito- 
rialinį vieningumą. Bet jos vis

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
centro raštinė šiomis dienomis 
išsiuntė LVS. ženklelius ir na
rystės korteles sekantiems as
menims kurie prisiuntė savo 
narystės mokestį ir aukas, ir 
tiems kurie atsilankė LVS. su
važiavime Pittsburghe ir įsi
rašė j LVS.:
St. Gegužis, Mahanoy City, Pa. 
V. Sirvydas, Rouses Pt., N.Y. 
,J. Tamošiūnas, Detroit, Mich. 
Dr. J. Jonikaitis, Detroit 
Vyt. Markuzas Detroit
J. Kizis Detroit, Mirh.
P. W. Birštonas, Shenandoah 
Mar. Navickas Lorain, Ohio 
Ag. Ambrasunienė, Lorain
J. A. Urbonas Dayton, Ohio
K. Demikis New Britain, Ct. 
J. Kripaitis, Ann Arbor, Mich. 
P. D. Barakauskas, Ann Arbor 
Petras Lalas Amsterdam, N.Y. 
Mary Spūdis, 
V. A. Kerševičius 
Wm. Shedlow 
Mike Dyer
J. P. Petraitis, Pittsburgh, Pa.
P. Pivaronas 
J. N. Petraitis 
Edw. A. Schultz,

Šie LVS. nariai 
kolonijų kur— dar-___
skyrių. Jie įstojo pavieniais.

Kur randasi LVS. skyriai, 
tiems ženklelius ir narystės

Scranton, Pa.
Scranton

Jamaica, N.Y.
Elyria, Ohio

Pittsburgh 
Pittsburgh 
Pittsburgh 

.. L yra is tų

kartų nusivylimą. 
Rosenbergo, reic-

užkariautiems Ry- 
dekretas rodo jog

Ši fotografija, persiųsta iš Lisbono į New Yorką, su prie
rašu jog tai yra Amerikos karininkai Japonų nelaisvėje. Sto
vintis su plieno helmetu, sako, yra Maj. Gen. Wainwright, su 
kitais Amerikos karo vadais suimtais kuomet Corregidor tvir
tovę Japonai užėmė.

/
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Lithuanians Lieta iš 
g^to Hark Republic Day. vėliavomis 

f Daily " Republit'
,1 Utaania Day Proclaimed ja įj- him 
ujlajurKeBy. . bos, kur 

. (įtojo S® - Uthuamaa miesto, ]
gaily. 25,B vyi
Honor Nation now tuder Nazi stybės,

j Rule. . Kryžiaus
Daily ~ blhuanian nės aUt 

Pnv _ Chicagoans oi Lithua- vo turi
Į nian Extraction are Observing patriotu 
[ Republic oi Lithuania Day To- nejimas 

day with Mass Ceremonies.
Į Southwest News - July 25 
Į Republic of Lithuania Day.
[ Visuose čia suminėtuose u 

gituose straipsniuose buvo kai- hAW 
bama apie Bois Gubernato
riaus Green ir Chicagos Mayoro ^tid 
Kelly proklamacijas ir Lietu- py pj 
viii ruošiamas iškilmes Lietu- ^iaus 
ws Respublikos adresu. Ry- davėji 

: sum su tuo, taip pat buvo mi- yus 
Ė įima Darius ir Girėnas, Legio- slamp 
^rinkai, Raudonojo Kryžiaus fjr)
; Lietuvių vienetai, šv. Kazimie- 
k ro Akademijos studentės, tt 
L Ceremonijų pradžiai laikas 
1 buvo nustatytas 8 vai Vakare, 
| Tačiau žmonės pradėjo rinktis

' Kurie mokėjo ūž 1941 bet* 
mokėjo dar už n1942 m J 
skyrių valdybos prašomos ■ 
rinkti mokesčius už 1942 eI 
tus ir įrašyti nario knygelį*

Šymet įstojančių Į LVS. ji 
rių mokestis knygelėse rėw 
pažymėti 1942 eilutėje,

Jei kurie pavieniai ar skyiil 
nariai yra davę mažas ar w 
deles aukas 1941 ar 1942 įsi 
tais, tose knygelėse yi;a vita 
tų atiku įrašymui. ReikamJ 
pažymėti tas aukas ir lai kiši 
vienas LVS. narys turi sa» 
aukų rekordą. .

SKYRIAI, ŠAUKIT SAVOl 
SUSIRINKIMUS I

Veiklumas apsireiškia td 
kur būreliai laiko savo nuolatil 
nius susirinkimus.

Paveizdan, Clevelando koki 
nijo.įe del tautinės grupės pa-l 
laikymo artimų santikių piJ 
miausia susitvėrė LVS. sky.l 
rius ir gavo Nr. 1.

Clevelando skyrius ir tolini 
dirba, nuolat posėdžiauja.

Per savo gyvavimą metytė 
gyje turėjo apie pustuzinį šei
myniškų sueigų, kortavimo v> 
karėlių, kurie davė pelno, i

Paskiausia surengta atvira
me ore šeimyninė pramoga, 
Įvykus Rugp. 16 d., galutinai 
paaiškėjo, davė $56.69 pelno. I

Panašiai butų ir kituose: sky
riuose jeigu jie laikytų susirjn- 
kinius, tartųsi apie veikimą ii 
^ry;ti^ jgaręngi’yy“’ ’( 1 

IcurtS slcrtius ‘pR
miausia dabar atsilieps-ir pia-fe Postas ir Raudonojo Muj 
neš ko imasi dirbti. '■*1 ‘ *■ ■

įy Mayor Kelly.

Role.

vardo, 
Lietuve 
smingu

US ’I

I Marquette Parką prie Da
riaus-Girėno paminklo apie 6 v.

L Tarpe 7 ir 8 vai parko apielin- 
' kė būro užtvenkta žmonėmis.

7bo pačiu laiku ėjo ir para- 
tam vadovavo Danaus-

prie 
jie i 
dieni

masi

11 narystes, skyriai prašomi būtinai st korteles isduos vietos skyriaus . Jg naru susirinki™, tai
valdyba. Knygelėse bus įrašy
ta mokesčiai už 1941 ir 1942 
metus.

dėlto tebelaikomis kaip papras
tos administratyvinės apygar
dos. Kiekviena jų yra pasta
tyta Vokiečių generalinio ko
misaro kontrolėn, kuris yra 
apsuptas valdininkų, irgi Vo-
SEdar 0708 RA. 8815

kiečių, tikro štabo, kurie vyk
do įvairias pareigas, laisvose 
valstybėse tenkančiais vyriau
sybių nariams: finansų, poli
cijos, prekybos, švietimo ir t.t. 
Vis dėlto žemesnėse herarchi- 
įos pakopose palikta plati vie
ta vietiniams žmonėms, kuriuos 
tuo budu tikimasi laimėti poli
tiniam bendradarbiavimui. Vi
sos trys šalys padalintos į ad- 
ministratyvines apskritis, cen- 
tralinės valdžios nutarimų įgy
vendinimas pavestas “seniū
nams,” kurie ’ bus parinkti vie
toje ir skiriami generalinio ko
misaro, jo tiesioginių bendra
darbių pasiulymu. šis parei
gūnas, prie kurio dar skiriamas 
Vokiečių patarėjas, vykdys tuo 
budu ryšininko vaidmenį tarp 
okupacinių įstaigų ir vietos gy
ventojų. Į jį turės kreiptis su 
savo pageidavimais vietiniai gy
ventojai ir jis tuo pat-metu yra 
atsakingas už tvarkos išlaiky
mą ....

Vieton fiktyvinės autonomi
jos, įvestos Sovietų revoliuci
nės demokratijos ir senojo ca
rų imperializmo vardu, reichas 
pakeičia ją tam tikro protek
torato sistema, labai primenn- 
čia tą? kurią prieš karą Vaka
rų valstybės taikė savo užjū
rio pozesijoms. Tai “Pax Ger- 
manica”, atnaujinta 
taikos” fojrma, kuri, 
Hitleris savo “Mein 
turi atidaryti kelią
plūgui neribotus kolonialiinius 
plotus, kadaise kolonizuotus 
Teutoniškų kryžiuočių ir atka
riautus Vokiečių kardo.

gaus iš centro LVS. narystės 
knygeles. Reikia į jas įrašyti 
naj'ių mokestis ir aukas Ui 
1941 metus ir pasistengti išrin
kti mokestis ir aukaš už .19421 
metus. ■

Kurie nariai neateis į susi
rinkimą, tiems nunešti knyge
les į namus ir paprašyti duok
les už 1942 metus.

Dabar jau laikas išrinkti mo
kestis už šiuos metus, nes po 
LVS. suvažiavimo Pittsburghe, 
prasidėjo antras LA’S, 
mo metas.

TVERKIT NAUJUS 
SKYRIUS

Pavieniai LVS. nariai kurie I 
gavot savo ženklelius ir narys-1 
tės korteles, sutelkkit apie sa-1 
ve dar keturis-penkis savo ko-1 
lonijos veikėjus, atsikreipkit Į ■ 
centrą, gausit jiems ' ženklelius 1 
ir knygeles; paimkit iš jų S21 
metinės mokesties ir aukų jei a 
galima, ir siųskit į centrą.
RENGKITES PRAKALBOMS I

Artėjant rudeniui ir žiemai, I 
reikės pradėti veikimas. Ko- I 
lonijos kurios norėtų surengti 1 
pas save prakalbos Lietuvos ! 
reikalais, nuo karo nukentėju- I 
siu Šelpimo tikslams, kreipkitės! 
j LVS. centrą, įuins bus parų-1 
pinta kalbėtojai. '

Visais reikalais rašykit:
LVS.. CENTRO VALDYBA

6820 Superior Avenue i 
Cleveland, Ohio- I

Kryžiaus vienetai. 8-tą valau- 
dą paradas sumaršavo į parką.

Parke iškilo apie šimtas vė- 
------------------------------- — f

DIDELE LIETUVIŠKAVAISTINĖ -I

pirš 
kok

gyvavi-

LVS.

prip 
rai 
Liql 
mą 
gi 
teil 
gin 
gin 
vei

C Pakelto Pharmacy
1001 East 79th Street

(Kampa! Crumb Ave.)
Uilaiko visokia! namines Ir Im. 
portnotas gydnola nno visokii) li
gi), kaip tai nuo aštraus užiisenė- 
juio Reumatinio, nuo Įnirii) 
ieiidiĮ. dedervinių, viduritĮ nevir- 
ikinimo, ukietėjimo, kosulio, ka
uto, lytiški) nusilpnėjimų, viso- jt) 
kiq lytiilq ligų, nerviikumo, ne- (t 
migęs ir kitokiii.

C. Pakelto Vaistinė 'a
1001 E. 79 St Cleveland, 0. I

Telefonai ENi 8M!
Viiftinė atdara 1 dienas uvilUk c 
'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

♦
t

ši

CALIFORNIA W
Packers and

WHOLESALE11♦
| Parduodam visokios rūšies ( 
| momis kainomis. Parduoda! 
| kvortomis. Senai įsigyvenu 
): 49U PAYNE AVE.i

PIRKIT U. S. WAR BOOTS I 
ir STAMPS — tai lengviausias 
jūsų prisidėjimas prie laimėji- I 
mo šio karo.

•----------------------------- ----------------- \

AETNA LUMBER

Irm
'C<>1

I VIDURVASARIO 
| VISKAS NUPIGINTA 

: Pirkit ir Taupy
: Visoki Naujausi

b FLEMING 
t 74U St. 
^ĮĮIIIIIIįlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIUU

“Romos
kaip rašė

Kampf”,
Vokiečių

GARAŽIŲ STATYTOJAI
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be jmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas.

F.H.A. FINANSAVIMAS. 1 
Parduodam naują ir naudotą medi 

The Aetna Lumber Co< 
5327 St. Clair Av. HE. 6843 
3674 E. 93rd St. ML 118#

809 Society
OFISO TEU

NoiMami pigiai pirkti nar 
kitės į mane, gauait pigia k 
riuose apdraudos-insurance

Sutaisau paskolas pirmo 
uas garantuojama. Kreipkįl



Lietuvai Vaduoti Sąjungai Ant, 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio,

DAR APSE CHICAGOS LIETUVIU Lankosi Amerikoje

D I R V A

mano žodis Lietuviams t
DIDELE IŠKILME

savo auką $........ ............ Narystės nml^

imas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose

ir pavardė

AUDA GRAŽIAI APRAŠĖ. 
liETUiVIšKAI KALBANTI
RUSAI PRIRIŠTI PRIE

GĖDOS STULPO »

sustojo 
giedoti 
himnus

apie 20,000 
Amerikos ir 
ir išklausyti 
didingo žmo-

CHICAGO. — Liepos 25 bu- 
tikrai didinga. Lietuviai 

įro namus ir įstaigas papuo- 
! Amerikos ir Lietuvos vėlia- 
įnais. Dienraštis Draugas bu- 

išimtinai pašvęstas Nepri- 
fUisomai Lietuvai. Angliški 
ikraščiai turėjo gražius ap- 
i|ymus, inspiruojančiom ant
utėmis, kaip tai:

CENTRO ŽINIOS ‘(Herald-American — 25,000 
ithyanians in War Fete To- 

įtro adresas:- 6820 Superior'Ave. iS^t. Thank U. S. for recog- 
< 'bring their homeland.

H i . ‘Daily Times — Lithuanians 
'' Kurie mokėją ere to Mark RePublic Day. 
mokėjo dar |G Daily Tribune — Republic 
skyrių valdybų | Lithuania Day Proclaimed 
rinkti mokesčiu I Mayor Kellv. 
tu s“ 

rių mokestis -
pažymėti 19IL Onor Nation now Under Nazi 

Jei kurie pai
nariai yra da;. _t- ____ __________
deles aukas y.— Chicagoans of Lithua- 
tų “* Exlracti»" are Observing
pažymėti ■ tas 
vienas LVS. tr
aukų rekordą. 1

SKYRIAI, Įįhf 
■. susui™ 

Veiklumas 
kur būreliai 1O 
nius susirinki^ Rus Green ir Chicagos Mayoro

Paveizdan, t elly proklamacijas ir Lietu- 
nijoje del taii^ ruošiamas iškilmes Lietu- 
miaZ suSif Respublikos adresu. Ry- 

rius ir gavo Nr um 8U tuo> taiP buvo mi" 
Clevelando sbima Darius ir Girėnas, Legio- 

dirba, nuolat Įnikai,
Per savo0Tt įet„¥; ...............

myniSkU”™?I,Akademijos studentės- «• 

karėlių,’ kmneįSGerernonl10
Paskiausia 

me ore šeirn.d 
įvykus; Rugp. i( 
paaiškėjo, darės 

Panašiai būtį ii 
riuose jeigu jie Id 
kinius, tartusi ■ 
MYtenil 
H'RŲ .. . —ssn 
miaukia dabar 
neš ko imasi

Skyriai pnwi J 
šaukti narių syL

resas

liestas

KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIJUS®

TUVAI VADUOTI SĄlIį

ITINĖTA L VS. 
STĖS KNYGE- 
t ŽENK^UKAI; Lithuanian

|y. 25,000 Tonight will

Vaduoti Sąjungos 
itinė šiomis dienomis 
VS. ženklelius ir na
kteles sekantiems as- 
:urie prisiuntė savo 
mokestį ir aukas, ir 
ie atsilankė LVS. su- 

Pittsburghe ir isi- 
S.:
s, Mahanoy City, Pa. 
is, Rouses Pt., N.Y. 
mas, Detroit, Mich, 
nikaitis, Detroit 
kuzas Detroit

Detroit, Mirh. 
•štonas, Shenandoah 
ckas Lorain, Ohio 
rasunienė, Lorain 
onas Dayton, Ohio 
s New Britain, Ct. 
s, Ann Arbor, Mich, 
ikauskas, Ann Arbor 
las Amsterdam, N.Y. 
dis, 
rševičius 
low 
r 
litis, 
įas 
■raitis 
Schultz,

5. nariai 
:ur dar 
ie įstojo pavieniais, 
adasi LVS. skyriai, 
iklelius ir narystės 
duos vietos skyriaus 
knygelėse bus įrašy- 
iai už 1941 ir 1942

Scranton, Pa.
Scranton 

Jamaica, N.Y.
Elyria, Ohio 

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh 
Pittsburgh 
Pittsburgh 
yra iš 1 tų

aikomis kaip papras- 
istratyvinės apygar- 
viena jų yra pasta
bių generalinio ko- 
mtrolėn, kuris yra 
/aldininkų, irgi Vo- 
; RA. 8815
•o štabo, kurie vyk- 
5 pareigas, laisvose 
tenkančiais vyriau- 

ams: finansų, poli- 
ybos, švietimo ir t.t. 
žemesnėse herarchi- 
se palikta plati vie
ns žmonėms, kuriuos 
Ikimasi laimėti poli- 
dradarbiavimui. Vi- 
įlys padalintos į ad- 
ines apskritis, cen- 
Idžios nutarimų įgy- 

pavestas “seniū
ne'bus parinkti vie- 
•iami generalinio ko- 

tiesioginių bendra- 
liulymu. šis parei- 
kurio dar skiriamas 

atarė j as, vykdys tuo 
linko vaidmenį tarp 
įstaigų ir vietos gy- 
jį turės kreiptis su 

lavimais vietiniai gy- 
jis tuo pat-metu yra 
už tvarkos išlaiky-

iktyvinės autonomy 
s Sovietų revolįuci- 
ratijos ir senojo ca- 
lizmo vardu, reichas 
i tam tikro protek- 
ema, labai primenn- 
ią prieš karą Vaka- 
ės taikė savo užju- 

Tai “Pax Ger- 
“Romos 

kaip rašė 
Kampf”, 
Vokiečių

>ms. 
atnaujinta 
ma, kuri, 
vo “Mein 
•yti kelią
ibotus kolonialinius 
idaise kolonizuotus 
kryžiuočių ir atka- 

kiečių kardo.

le.
)aily News Lithuanian

ipublic of Lithuania Day To
ly with Mass Ceremonies.
Southwest News — July 
^public of Lithuania Day. 
yisuose čia suminėtuose 
tuose straipsniuose buvo kal
ina apie Illinois Gubernato-

25

ir

Raudonojo Kryžiaus
l tuvių vienetai, Šv. Kazimie-

pradžiai laikas 
ivo nustatytas 8 vai. vakare, 
įčiąu žmonės pradėjo rinktis 
Marquette Parką prie Da- 
tos-Girėno paminklo apie 6 v. 
lipe 7 ir 8 vai. parko apielin- 
r buvo užtvenkta žmonėmis. 
■Tuo pačiu laikų ėjo ir para

ito® ®, kuriam vadovavo Dariaus- 
reno Postas ir Raudonojo 
yžiaus vienetai. 8-tą valan- 
paradas sumaršavo į parką, 

gaus iš centrol^Tarke iškilo apie šimtas vė- 
knygeles. JwmF 
nariu mokestis rM 
1941 metus ir ps— 
kti mokestis ir aiV 
metus. ’

rinkimą, S b Pakeltis Pharmacy 
les į namus ir ją i -jlOOl East 79th Street 
les už, 1942 ma r

Dabar jau laias Į 
kestis už šiuose# 
LVS. su važiai®"'F 
prasidėjo otnslfl 
mo metas. I1

TV ERKIT Naikinimo, užkietėjimo, kosulio, ka-

PaVieniai LVS. i 
gavot savo ieuilšj 
tės korteles, stteį _, rj* i.. —
ve dar keturis-į® C. Fakeltis V aistme 
lonijos veikėjus. dflLOOl E. 79 St. Cleveland, O. 
centrą, gausit jieF' Telefonas ENd. 8533 
ir knygeles; P^—JaiBtinė atdara 7 dienas savritėl*- 
metinės mokestis £ 
galima, ir liąskiiiB
REWRITES FU Į

Artėjant rinte l 
reikės pradėti į 
lonijos kurios ; 
pas save prdri Į 
reikalais, nuo te v 
šių šelpimo tikite E 
į LVS. centra, ' 
pinta kalbėtojai. I

Visais reikate’L

'ELĖ LIETUVIŠKAAISTINE
(Kampas Crumb Ave.)

žlaiko visokias namines ir im- 
irtuotas gyduoles nuo visokių li- 

kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
aio Reumatizmo, nuo įvairių 
lizdų, dedervinių, vidurių nevir-

SKlRH'taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso- 
. _ j Įdų lytiškų ligų, nerviškumo, ne- 
> ŽeriLmįgės ir kitokių.

liavų ir 
žmonių 
Lietuvos 
invokacijos. Viso
nių miško akys buvo nukreip
tos Į .didelę gražiai papuoštų 
tribūną. Ten stovėjo garbės 
svečiai, programo pildytojai, 
parado vadai, vėliavininkai su 
vėliavomis, gėlių nešėjos su 
vainikais ir gėlių emblemomis, 
legioninkų vadai ir garbės sar
gyba.

Priešakyje jų buvo Šv. Ka
zimiero Akademikių trejukė, 
kuri vaizdavo Ameriką, Lietu
vą, ir Pergalę (Victory). Per
galė su gėliniu simboliu V sto
vėjo viduryje, o Amerika ir 
Lietuva iš šalių su tautinėmis 
vėliavomis.

Programas pradėta invokaci- 
ja ir himnais. Po jų sekė kal
bos, kurias pasakė Chicagos 
miesto, Illinois valstijos, Fede- 
ralės vyriausybės, Lietuvos val
stybės, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus ir Lietuvių visuome
nės atstovai. Visos kalbos bu
vo turiningos, reikšmingos ir 
patriotingos. Kiekvienas pami
nėjimas Prezidento Roosevelto 
vardo, Amerikos pergalės bei 
Lietuvos 
smingus

Atvykę dalyvauti Tarptauti
niame . Studentų Suvažiavime, 
Sovietų leitenantas, VI. Pče- 
lincev ir Liudmila Pavličenko. 
Leitenantas sako Rusų fronte 
nušovęs 152 Vokiečius, o ta 
mergina prie Sevastopolio gy
nimo nušovus 109 nazius.

laisvės iššaukė griau- 
hplodismentus.

B. J. Radio Service
Expert Radio Taisymas — visas 

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

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

Dieppe Užpuolimas
Didžiausia karo įvvkio žinia pa

veiksluose yra tai Commando už
puolimas ant Dieppe, Prancūzijoje, 
kas yra pirmas bandymas ‘‘antram 
frontui” — rodoma Telenews Thea
tre šią savaite. Užpuolime daly
vavo Britai, Kanadiečiai, Amerikie
čiai ir Laisvos Prancūzijos . daliniai.

Parodoma gryžes iš Japcfnijos S. 
V. ambasadorius Joseph Grew, fil
mu artistų užvedimas bilijono do- 
larių karo bondsų vajaus; Church- 
ill’o ansilankymas vakarų fronte ir 
eilė kitų karo žinių vaizdų.

Prie to, pamokinanti vaizdai iš 
aviacijos, “Wings for Freedom”; 
nauji išradimai “Popular Science”, 
ir daug kitko įdomaus.

William J. Drake-Dragunas 
Kandidatas į U. S. House of

Representatives.

LIETUVIAMS PROGA TURĖ
TI PIRMAS KONGRESO 

ATSTOVAS

HIPPODROME

ten su- 
jų bal- 
ir susi-

KARO

ir kalbėtojų 
mus Lietuviškus 
tiesiog pribloškė 
Per kelias dienas 
žado. Tik trečią

PERMANENTS
$2.50 ir daugiau

Dykai Creme Treatment 
su kiekviena Wave 

Specializuojame naujame 
“Featherette” Plauku Kirpime

PFEIFER’S
Beauty Shoppe 
7028 Superior Ave. 

HEnderson 9824
Atdara vakarais išskyrus trečiad. 
ir šeštadienius.

‘Wings For The Eagle’
Štai naujas ir įdomus veiklas, 

Warner Bros, gamybos, “Wings For 
The Eagle”, kuris pradedama rody
ti šeštadienį? Rugsėjo 5, Hippodro
me Theatre. Vadovaujamose rolėse 
vaidina Ann Sheridan, kuri nesenai 
vaidino kituose puikiuose veikaluo
se, ir Dennis Morgan,., vienas iš pa
žymių Hollywood artištų.

Didesnė dalis 
delėje Lockheed 
je, kur susirinkę 
binihkai dirbti 
čia Morgan susitinka seną 
draugą, kurį vaidina Jack Carson, 
ir jo žmoną, Ann Sheridan. Kadan
gi Carson buvo apgautas netikros 
inžinierystės mokyklos jis turi ne
pasisekimų ir nustoja draugingumo 
su Morgan, ir net jo žmona jį pa
lieka ir pati nueina dirbti toje dirb
tuvėje.

Prie jos pradeda meilintis Mor
gan, bet ji vis myli savo vyrą.

Tarp jų Įvyksta painiavų, ir tik 
vėliau jie gauna supratimą kad rei
kia sutaikyt vyrą su žmona ir dirb
ti šaliai, nes ją priešas užpuolė.

verta į reikalą įsigi-

nei viena šio krašto 
partijų nepasirūpino

veikalo atlikta di- 
orlaivių dirbtuvė- 

iš visos šalies dar- 
šalies ginklavimui, 

savo

OF

BONŲ PARDUOTA 
UŽ $100,000

Atidarius karo bonų ir štam
pų pardavimą minia, kaip di
džiausia upė, plaukė prie par
davėjų ir pirko bonus bei žen
klus. Sakoma, išpirko bonų ir 
štampų už virš $100,000 sumą.

Pirkimų sumos siekė nuo 1 
dolario iki 5 tūkstančių dola- 
rių.

žmonių minia ir jos atsilie
pimas į rengėj ų 
atsikreipimą 
komu-nazius 
prie žemės, 
jie buvo be
dieną prasižiojo ir pradėjo gra
baliotis, .bet tas jų grabalioji- 
masis išėjo taip girtai ir taip 
neįtikinančiai, kad tavorščiai 
bernai visai susikompromitavo 
— dabar jie nedrysta ir Halste- 
de pasirodyt — Lietuviai juos 
pirštais bado, uite uja, kaip 
kokius vilkus.

L i e tuvos Nepriklausomybės 
pripažinimo paminėjimas tik
rai pavyko ir pilnai parodė kad 
Lietuviai vertina nepriklauso
mą Lietuvą, kad jie yra dėkin
gi savo 
teiktą ir 
gimtajam 
giminėms
venantiems tame krašte.

Daugiau tokių demonstraci
jų! Daugiau tokios paramos 
(bonų pirkimo) karo vedimui, 
šio krašto gynimui ir Lietuvos 
laisvinimui! M. P-tis.

LAKE SHORE
POULTRY FARMS
Parduodam gyvas ir muštas vištas. 
Dideles, jaunas, virimui, kepimui. 
Vištos nupešama ir išvaloma be
laukiant. Gera vieta pirkti.

Hy J. Feichtmeier, Mgr.
2230 East 4th Street
Netoli Central Market.

“ICE-CAPADES 
1943”

Didelė kompanija iš 100 
ledo artistų, su 23 aktais, 
juokų ir spalvų, 
1942” bus perstatoma 
Arenoj 15 atvejų, nuo Rugsėjo 22 
iki Spalių 4, su popiečiais abiem 
sekmadieniais nuo 2:15 vai., kaip 
praneša Lou Herget,. Arenos mana- 
geris.

Perstatymas atliekamas vadovy
bėje Chester Hale, pasižymėjusio 
Broadway ir filmų artisto. Kostiu
mai vertės $75,000 ir du vagonaį 
scenėrijų atvežama 
mui.

Dalyvaus penkios šensacinės mo
teriškos ledo čiuožėjos, T»rie jų bus 
didelis buris kitų čiuožėjų.

Rezervuotos vietos parsiduoda po 
$1.35, $1.85 ir $2.20, su taksais, ir 
galima užsisakyti paštu iš Arena, 
3700 Euclid Ave., Cleveland. Prie 
durų bendra įžanga bus po 85c.

žymių 
grožio, 

“Ice-Capades of 
Clevelando

tam perstaty-

Įstabu kad šioje šalyje apy
tikriai vienas milijonas Lietu
vių kilmės žmonių niekas netu
rėjo visoje S. V. istorijos ei
goje, nei vieno atstovo Suvie
nytų Valstijų Kongrese.-

Imant dėmesin kad Kongre
są sudaro 435 įvairių tautinių 
kilmių atstovų ir kad, pav., 
Amerikos Lenkai šiuo metu 
turi savo 12 atstovų Kongre
se, tikrai 
linti.

Iki šiol 
didžiųjų
statyti nors vieną Lietuvių kil
mės asmenį kandidatu j valsty
bės įstatymų leidyklą. Šymet 
susidarė išimtis — mano nohii- 
nacija virto tikrove, nors ma
no išrinkimas tebelieka neužti
krintas.

žinoma, atstovas Kongrese, 
pagal musų valdymosi formą, 
atstovauja savo apygardos gy
ventojus ir, techniškai kalbant, 
nėra skaitomas savo tautiškos 
grupės atstovu. Bet pasilieka 
faktas kad Kongresmano visų 
konstituentų norai ir pageida
vimai turi būti atstovaujami 
ir amonių balsai turi būti gir
dimi.

»9-me New Yorko Kongresi
niame Distrikte, kur kandida
tuoju, yra šios sritys: Ridge
wood, East New York, Cypress1 
Hills, Wodhaven, Ozone Park 
ir Richmond Hill. Ten gyve
na gal but didžiausias Lietuvių 
balsuotojų susibūrimas negu 
kurioj kitoj kongresinėj apy
gardoj. Bet, imant dėmesin 
visą tos apygardos gyventojų 
skaičių — apytikriai pusės mi
lijono žmonių — Lietuvių kie
kis Vra. palyginamai nežymus.

.••F 'ii h '
Nežiūrint kad Lietuviai 
daro nežymią mažumą, 
sas turi būti girdimas, 
vienijus ir veikiant kaip viene
tas, jie gali atlikti žymią rolę.

Kandidątuoti mane verčia 
kai kurios proj^mos — daug 
problemų, kurias Lietuviams 
tenka išrišti ųr turėti savo at
stovą. ’ »i

Šiuo metu prisiminkime tik 
kai kurias iš įu. - ,

Prisinąinkinję ( valandėlėj j ,kof- 
kią_ ateįtis Lietuvos laukia tai
kai ..atėjus,. kįuri , tikrai paseks 
šį karą, jeigu Lietuvos balsas 
nebus girdimas aukštame Kon
greso forume’; Kas ten dabos 
kad Atlanto čarterio dėsliai 
butų derinami ir Lietuvai? Ke-. 
no balsas pasigirs ginant Lie
tuvių tautos laisvę? . i < ,

Niekas neabejoja kad Lenkįn 
jh. naujai'■ atgims. Kongrese 
sbus 12 Lenkų kilmės atstovų, 
kurie 'pasirūpins * kad Polonia 
susilauktų teisingo ir tinkamo 
'traktavimo. 'Yra tiesa kad'Pa
lestina bus laisva, kad Čeko
slovakija vėl užims vietą val- 
'stybių šeimoje; ' Kongrese tų 
ir daugelio kitų tautų atstovai 
užtikrins progą jų reikalus tei
singai svarstyti.

Taip, tos tautos bus išgirs
tos. ’ Bet kaip bus su Lietuva? 
Kas gins jos ' reikalus ? Kas 
Amerikoje sužinos kad jos rei
kalas daug lemia? Ar Lietu
vos reikalas bus užmirštas, su. 
apgailestavimu ranka numojus 
su “Sc sorry for you” žvilgs
niu? Ar Kudirkos, Basanavi
čiaus, knygnešių, “Vargo Mo
kyklos” mokytojų prie ratelio 
— ;ar jų darbai, Visos taufos 
šimtmetiniai darbai ir pastan
gos išlaikyti laisvės žiburėlį 
degantį, apginti mūsų kalbą ir' 
kultūrą, pačią tautos gyvybę— 
ar1 tas viskas turės nueiti nie
kais ir pasibaigti ? Ar išlikę 
Lietuviai turės būti iškelti įš 
savo prosenelių žemės ii- pasių
sti elgetauti svetimuose kraš
tuose? ■ Ar šis kaYas turi ga-

.rasoti- ^Filiia”

Kokis |v(bus Lietuvių Ameri
kiečių atsakymas į tai?,1 Ar šis 
reikalas ’ rrfuips rupi, broliai ir 
seserys, ’ Lietuviai Amerikie
čiai ? j j : ‘ '

Ikšiol' įėHi^me LtetpvĮškame 
laįkraštyje inetekb iMityti bent 
vi^no I skaitytojo s laiško apie 
;prpg^ j^iimėti; Kongre-

Į į,^ą{ Ikurię įlajkrašęiąi keis
tai, nųfyli ąpię reikalą, nors jie 
Žijiot kąd įrįiano (kandidatūra yra

■Lietuvių tautos

Dju mėnesiai (belielįą iki bal- 
sąyimų. ,O' po V to?' ‘ ' į, .

Busiu £ labai ’ dėkingas jeigu 
gkaitytojai pareikš savo nuo
monę šiuo Reikalu. • •. \

SUPERIOR- 
RUSSELL IN Iii

6824 Superior Avė.
LIQUOR WINE \BEĘR
Vieta kur ąustoja kitų miestų 

pravažiuojąnti .Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
‘ Savininkės \

STONIS TAVERN 
’ LIETUVIŠKĄ UŽEIGA [' 

“Kur alus skanesnis?
“Arielkėlė šiltesnė”
58.4 Eucild ‘ Avenue

- WICKLIFFE, OHIO
4 Ant U. S. Route 20 
ALUS, .DEGTINĖ, VYNAS, 

. <. ■ UŽKANDŽIAI
Kazys Stčinis,Savininkas.

BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
7708 St* Clair Ave.
Visoks’ Alus

• ‘ Degtinė 1 LikeriaiJ
! ' Užkahdžiii ’' ‘ •

. ‘ j ; j t
Atdara iki 2:30 naktį.

• ’ .’''-j*-Kazys Leimonas, Sav.

MES DUODAM IR IŠKEIČIA M EAGLE STAMPS
: ■ ' f I

Vynai

vyriausybei už visą 
teikiamą paramą jų 
kraštui ir mieliems 
bei tautiečiams gy

©VIENAS senas traktorius 
turi gana metalo padarymui 38 

> ’vidutinio dydžio kulkosvaidžių.

CALIFORNIA WINE SALES CO.
Packers and Distributors y

WHOLESALE and RETAIL

Parduodam visokios rūšies California ir Ohio Vynus že
momis kainomis. Parduodama galionais, pusgalioniais ir 
kvortomis. Senai įsigyvenus įstaiga. (33)
4911 PAYNE AVE. Ernest Fracassi, Sav.

VIDURVASARIO IŠPARDAVIMAS
VISKAS NUPIGINTA NU CEILING KAINŲ! :

Pirkit ir Taupykit Pinigus Dabar! :
Visokį Naujausi Namams Rakandai. :i>e FLEMING FURNITURE Co-I

AE™*]j 741.1 St. Clair Avenue
J^-^nimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PIRKIT U. 
ir STAMPS-®; 
jūsų prisidėjime ' 
mo šio kąro.

GARAžię Slį 
Visokių Narni 

atlieka be į* 
1 iki 3 metų

F.H.A.
Parduodam nauji1

The Aetna lt 
5327 St Clair A* 
3674 E. 93rd 8t

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- 
» kites į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai- 
1 riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy- 
L.mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

* DUOKIT SKALBTI
“SAVE-A-DAY” SKALBYKLOS 

PATARNAVIMAS
New Method Laundry suteikia pri
einama skalbimo patarnavima 

DIDELIS 25 SV. BUNDULIS
TIK $1.90

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

New Method Laundry
6710 LEXINGTON AVE. 

HEnderson 7761.

KAPAMS AKMENYS’
23.50 ir daugiau 

įmokėta, Lengvi išmokestys 
Atdara vakarais iki 9:00 vai. 
Sutaupysit Pinigus ir Busit 

Patenkinti

GERZENY BROS.
MONUMENT CO. 

3924 Lorain Avenue 
MElrose 1925. •

$5

VISADA GANAVYNO ALAUS
ir SALDŽIŲJŲ

GĖRIMŲ
pas

4225 E. 131 St. LO. 7077

THE MAY CO
Jau Prasideda Mokslo Metas

Rubai Kokius Mergaitės Mėgsta!

LANGUOTI BOBBY SUITS
Dviejų dalių, su kišeniais ir suse
gami priešakyje, kvolduotas sijonu
kas visas aplinkui. Iš gero ging
ham (kurį motinos užgiria) raudo
nais arba rudais langais. Mieros 
7 iki 14.

COAT-AND-LEGGINGS

Piano Bar genai
Turim gerų Upright Pianos, įgy- 

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

3299 E. 55th arti Broadway

5501 Fleet Ave. Di. 7444 
ir tuoj bus pristatyta. 

Telefonuokit mums

Reefer-type ploščiukai, su velveteen 
apikakle ir kišeniais. Kojoms ap- 
movai su zipperiu ir su pamušalu. 
Šilto tweed (60% perdirbtos vilnos, 
40% rayon) royal, rudos, 
spalvos; mieros 7 iki 10.
GIRLS' SHOP . . SECOND

,, 1035
FLOOR

;iit or 
'IM-'

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyrra 
darbų prityrusiam ir atsakomin- 
ąam: Maliavojimą išmauko ir iš 
vidaus, medžio darbų, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilrų apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

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

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
Mėnesinio Išsimokėjimo Plano 

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

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

vakarais iki 8 vai.
------------------------ _1

Kindergarden Lankyti Vaikučiams!

diena ir
1964

HE. 5000;
Atdara

1------------

Kvolduoti 
Mergaitėms 
Sijonukai

2-25

Vaikams 
Pamuštos ( 
Kelnaitės 1 .

STEVE S SERVICE 
6510 Wade Park Ave. 

AUTOMOBILIU ir TROKŲ 
TAISYMAS 

visokio išdirbinio karų.
APTARNAUJAM BRAKES. 

Gasolinas, Aliejus, Batteries 
Aliejus — Gasolinas ir viskas 

ko prie automobilio reikia. (34)

ir
Iš
il-

Su kišeniais ir diržukais, 
tikrai visai vyriškos. Iš 
flannelio ar corduroy vyno, 
rudos, arba navy spalvos; 
su elastiku šonuo'se laiky
mui apie juostą ir su vy
rišku prisiūtu diržu. Mie
ros 2 iki 6ML

visi . aplinkui 
petnešomis! 

55% v
Navy, 

vie- 
raudoni ir

Mieros 3

Kvolduoti 
palaikomi 
tvirtos mcdcgos iš 
nos ir 45% rayon 
vyno, žailos, rudos ir 
norių 
mėlvni 

iki 6%.

ir 45% 
, žailos, 

spalvų 
langai.

Vilnoniai Slipon Sweateriai 2.25
TOTS’ WEAR . . SECOND FLOOR

Cctton Broadcloth MąrškįiL, l.g5.
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7010 Superior Ave

Youth’s Fo

Baltu- 
Roman 
invoca-

and to 
become

Associa- 
is hold-

N. J., Lithuan- 
In a Win the 

were the third

§2.00 
remode- 
atgal.

and other 
rise free 
not enter- 
this. The

fine, thank you.
Skirias, 

no trouble,

the parade of 
Legion posts, 
organizations, 

Red Cross

Perkraustom iš visur i visur 
LOCAL and LONG DISTANCE 

17Q7 Crawford Rd. 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Lietuviams Namų Sa
vininkams Žinotina

IŠ. ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS

Reikalauja Merginų 
i Valdžios Raštines

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND.

LITHUANIANS HAIL U. S. AS HOPE Led U. S. Bomb
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Cl. Liet. Namų Savininkų 
Sąjungos mėnesinis susirinki
mas bus laikomas trečiadienio 
vakare, Rugsėjo 9, Lietuvių 
salėje, nuo 8 vai. vakare.

Visi namų savininkai prašo
mi susirinkti apkalbėjimui ir 
aptarimui svarbių savo nuosa
vybių reikalų ir išklausyti mu
sų advokatų pranešimų bei pa
tarimų apie mums rupimus 
reikalus.

Neatsilikit ir tie kurie dar 
nepriklausot į šią, sąjungą, at
eikit, susipažinkit ir prisirašy- 
kit, nes be vienybės ir be orga
nizacijos nieko gero nesititikė- 
kinip šių dienų keblus musų 
klausimas dar neišrištas. Vi
si namų savininkai turim bu
dėti ir vienytis. Koresp.

Siųskit Prenumeratą 
už Dirvą Paštu

Daugeliui vietinių Dirvos 
prenumeratorių del ilgų darbo 
valandų nepatogu atvykti užsi
mokėti prenumeratą. Ir nėra 
reikalo važiuoti į administra
ciją prenumeratą mokėti, 
iš kitų miestų niekas negali 
važiuoti, o jų prenumerata 
mokėta Į^iku. Jie siunčia 
nigus arba money orderius paš
tu. Tą gali padalyti' ir vieti
niai Dirvos skaitytojai.

Įdėkit į laišką $2 pinigais 
arba money orderį ir įrašę sa
vo pilną adresą, pasiuskit laiš
ką su 2c štampu, adresuodami:

DIRVA
6820 Superior Ave.

Užsimokantiems paštu 
Siunčiama paliudymas.

nes 
at- 
ap- 
pi-

City.
pa

Vincas Greičius Stu- 
' dijuoja Muziką

Smuikininkas Vincas Grei
čius jau antras mėnuo kaip 
studijuoja muziką Glenbrook, 
Lakę Tahoe, Nevada. Jis ten 
nuodugniai analizuoja kompo- 
y.ieiją—su pasRijlięį..-ga.rse^ybe, 
M7Įle Boulanger. Lake Tahoe 
rezortas turi mineralinių van
denų maudynes, ir randasi 6000 
pėdų aukščiau jurų lygumos.

‘‘Butas, kuriame aš gyvenu”, 
rašo smuikininkas, “yra apie 
trijų miliutų ėjimo nuo minera
linio vandens, ant labai aukš
to kalno. Gi aplinkui, be aukš
tų šimtamečių medžiu, nesima
to nei gyvos sielos. Nieko, tik 
majestotiškas vaizdas: padan
gė, medžiai ir vandenys. Oras 
čia stebuklingai sveikas; šil
tas bet sausas beveik visada; 
naktys gi vėsioj. Aš negaliu 
aprašyti to žemes rojaus”, sa
ko smuikininkas, kuris gryš į 
Clevelandą rudenį.

PRASIDĖS MOKSLAS. At
einantį antradienį, Rugsėjo 8, 
prasidės musų Lietuviškos Šv. 
Jurgio parapijos mokyklos mo
kslo semestras. Katalikai tė
vai privalo suprasti savo vaikų 
auklėjimo svarbumą, būtent, 
apart pasaulinio mokslo yra ki
tas, daug svarbesnis, mokslas 
— tai auklėjimas arma lavini
mas ir tobulinimas sielos.

Šv. Jurgio parapijos mokykla 
jau išauklėjo tūkstančius* jau
nuolių Lietuvių katalikiškoje 
dvasioje. Lai tas pradinės mo
kyklos pagrindinis pamatas au
klėjimo pasilieka jaunųjų šir
dyse per visą jų gyvenimą.

Tėvai, motinos, mąstykit gi
liau apie ta tikrai svarbų da
lyką ii- siuskit savo jaunus vai
kelius į Lietuvišką Šv. Jurgio 
parapijos mokyklą.
PADĖKA VESTUVNINKAMS

Tiems kurie ėmė dalyvumą 
“Aukštaičių Vestuvėse”, bū
tent muz. V. Greičiui už per
statymo sumanymą ir palavini- 
mą dainininkių; M. šarkiutei 
ir Ig. Visockui už atlikimą jau
nųjų rolės; Maloniui ir Domi- 
naičiui — piršliams; Skodienei 
ir kitai svočiai (kurios pavar- 
pavardės nežinau) už karvojų: 
pamergėms, pabroliams, grupei 
moterų už šaunu padainavimą; 
pp. J. Mušinskui ir A. Nema- 
niui už gražią muziką laike 
“vestuvių”, ir visiems už viso
kį prisidėjimą šiuomi reiškia
ma širdingiausias ačiū:

CHORO IŠVAŽIAVIMAS
Pereitą sekmadienį, Šv. Jur

gio parapijos Bažnytinis Cho
ras turėjo savo šeimynišką iš
važiavimą Forest Hill Parke. 
Diena buvo graži, ir visi turė
jo progą pasilinksminti. Su
važiavo didokas 'buris choristų 
ir svečių, kurie smagiai leido 
laiką įvairiais* užsiėmimais. 

s Valgiai buvo įvairus: korna|, 
vaisiai, pyragaičiai, agurkai, 
kava, ir šalti nesvaiginanti gė
rimai; prie to, buvo dar kepa
ma hamburgeriai, kuriuos Pet
ronė Urbšaitė, ilgametė choro 
giesmininkė, visiems rūpestin
gai priruošė ir padavė. Jai 
gelbėjo p-lės M. Šarkiutė ir E. 
Rukšteliutė.

Kiek vėliau, pribuvo klebo
nas Kun. V. Vilkutaitis ir Kun. 
B. Bartis. " Gintarė.

Valdžios ofisams Washing
tone reikalinga stenografių ir 
typisčių. Merginos galinčios tą 
darbą dirbti tuoj prašomos 
kreiptis į Clevelando U. S. Civ
il Service Examiners, Nauja
me Pašte, kur jos bus išegza- 
minetos, 
ir galės 
vietas.
čia, jų ten lauks gatavai vie
tos ir daugiau nebus daroma 
jokių egzaminų.

Kaip svarbu yra gauti dau
giau tinkamų stenografių ir 
mašinėle rašyti mokančių pa
rodo panaujintas atsišaukimas 
iš Washington^ į Clevelandą, 
kad butų kuogreičiausia parū
pinama tų merginų, nes be 
visas darbas trukdosi.

sutarta atlyginimas, 
važiuoti užimti savo 

Kurios bus priimtos

jų

LANKĖSI CORREGIDORO 
DALYVĖ LIETUVAITĖ

Sąryšyje su Karo Bonų par
davimu, Člevelande lankėsi dvi 
iš Corregidoro pasprukusios 
karo laivyno slaugės, viena jų 
Lietuvaitė, Ona Bernotaitė. Ji 
paeina iš Pennsylvanijos. Ji 
pasakoja, dar 80 kitų jų sese
rų slaugių pateko į Japonų na
gus, kuomet jie .užėmė Bataan 
ir Čorregidorą, Filipinuose.

80 UŽMUŠTA
Antradienį, trafiko nelaimė

je užmušta viena 60 m. nfbte- 
ris. Su ja miesto gatvėse tra
fiko mirčių 'skaičius pasiekia 
šymet jau 80.

Užmušta moteris 
Genevičienė, nuo 1588
Ji j ieškojo savo šeimai 
gyvenamo buto E. 55 ir 
gton avė. srityje, kur 
busas ją ir suvažinėjo.

yra Ona 
E. 27 st.

naujo 
Lexin- 
miesto

LANKĖ TĖVUS
Algirdas Banionis, 

jąs U. S. Navy, pereitą 
buvo parvykęs į Clevelandą ap
lankyti savo tėvus, Vincą ir 
Louise Banionius. Jis ; atvyko 
ir gryžo • orlaiviu, nes trumpai 
turėjo laiko viešėti. •

Savo kelionėse karo laivu 
jis jau aplankė kelis šiaurinio 
Atlantiko uostus, iš Škotijos 
parvežė motinai dovanų. f

Banionių jau abu sunai tar
nauja Dėdei Šamui.

tarnau- 
savaitę

Padidiha Algas
Miesto taryba, 29 balsais 

prieš 4, atmetė mayoro veto, 
kuriuo buvo sulaikyta kėlimas 
algų policijai ir ugniagesiams. 
Tuomi miesto taryba pravedė 
policijai ir ugniagesiams algų 
pakėlimą, kas taksų mokėto
jams atsieis apie pusė milijo
no dolarių metuose.

SVEČIA VIMAISI
Šiomis dienomis Člevelande 

vieši Kapt. Vytautas S. Kuizi
nas. Atvyko praleisti keletą 
dienų- prieš 7gryšiant į mokslą. 
Jis vieši pas Karpius. Aplankė 
b. Prezidentą A. Smetoną ir ki
tus.

Kapt. Kuizinas baigia laivų 
statybos inžinierystės mokslus 
Michigan Universitete, Ann 
Arbor, Mich. Baigs mokslą po 
Naujų Metų, ir bus paskirtas 
į jam atitinkamą vietą karo 
laivų statyboje.

Iš Worcester. Mass., Cleve- 
lande lankėsi Jonas Naujokai
tis, viešėjo pas Kliorikaičius.

DURNUMU NETEKO 
GYVASTIES

Tūlas Walter E. Wassell, 
metų amžiaus, iš Willoughby- 
on-the-Lake, norėjo pašposauti 
ir paerzinti savo jauną žmoną, 
17 m. amžiaus. Jis buvo nusi
pirkęs šautuvą, nes prieš tolą 
laiką į jų namus buvo įsiveržę 
plėšikai, šautuvą paėmęs jis 
pridėjo sau prie galvos, ir be- 
sijovijant šautuvas iššovė.... 
Jis mirė Glenville ligoninėj.
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Kiek Ohio Farmeriai 
Pagamina Vilnos

.Ohio valstijos avių auginto
jai patyrė kad šymet jų avių 
vilųa, bendrai duos jiems mili
joną dolarių ineigų daugiau 
negu gavo pernai.

Šymet nukirpta 1,997,000 
avių, iš kurių 'gauta 16,575,000 
svarų vilnos. Vilnos kaina 43c 
dvarui, taigi pasidaro be: drai 
$7,127,250. Pernai 
1,939,000 avių, i iš jų 
15,706,000 svarų .vilnos.

Du metai. atgal vilna 
davė po 30c svarui.

Vidutiniai viena avis 
apie 8 svarus vilnos.

LANKĖSI TELŠIŲ RABINAS
Dirvos redakciją atlankė Ra

binas M. Helfan, Člevelande įs-. 
teigtos Telšių Rabinų Kolegi
jos sekretorius.

Išsikalbėjus apie Lietuvos 
Prezidentą Antaną Smetoną, 
rabinas pasakė, “Gerai kad p. 
Smetona iš Lietuvos pabėgo”.

Tuo tarpu musų Lietuvis, 
pats savo kaili nuo bolševikų 
nešęs, p. Gabaliauskas, visą 
savo rūstybę reiškia nuo pat į 

kam 
Lie-

Ameriką atsidanginimo, 
Prez. Smetona nepasiliko 
tuvoje. ...

nukirpta 
g”uta

r s i-

da

PARSIDUODA KRAUTU/Ė
Per 20 metų įgyvendinta cigarų, 

saldainių ir delikatesų krautuvė, ga
lim įrodyt §90 savaitinio pelne, par- 
siduos ęuse kainos iš priež isties 
partnerystės. Kreiptis tarp 2 ir 3 
po pietų. 4233 E. 131 St., netoli 
Miles avė. Broadway car. (37)

GAUDYS VANDALUS
Kasmet miesto parkuose 

žaislavietėse niekdariai sunai
kina ir sugadina už apie $250,- 
000 vertės turro. Šiomis die
nomis buvo sušaukta miesto 
mokyklų tarybos ir Pramonės 
Rūmų vadų susirinkimas ap
tarti budus mokinimui vaikų 
ir suaugusių nenaikinti miesto 
nuosavybės ir nedaryti nuos
tolių. Sugauti kaltininkai 
baudžiami.

ir

bus

KOVA SU ŽIURKĖMIS
Su Rugsėjo 1 diena 

landas ir priemiasčiai
NAMAS — BARGENAS

2 šeimų, 10 kambarių namas, ant 
Neff Road, skersai Lietuvių br.žny-j 
čią, nereikalauja taisymų; parsiduo
da tik už §6300; įmokėti $1500.

FRANK PREVEC (37)
8(50 E. 185 SU KEnmore 5030

Cleve- 
užves 

kovą žiurkių naikinimui. Tam 
tikslui sukeliama sumos pini
gų. Namų savininkai ir šiaip 
gyventojai raginami kovoti su 
žiurkėmis* naikint jas savo 
namu apielinkėse,

Jieško 10,000 Vyrų 
Karo Laivynui

Člevelande atsilankė S. V. 
Karo Laivyno viršininkas Ad
mirolas Ernest J. King. Jisai 
paskelbė kad nuo dabar iki 27 

Spalių, karo Laivynas tiki- 
rekrutuoti Clevelando srity- 
apie 10,000 vyrų tarp 17 ir 
metų amžiaus, tinkamų ka- 
laivyno reikalams. Kurie

d.
si 
je 
50
ro
vyrai turi vistiek eiti i kariuo
menę, tie raginami pasiduoti į 
laivyną, ir jeigu bus tinkami 
bus priimti. Iš pat pradžių 
jūreiviui moka $50 mėnesiui; 
kiti bus mokomi įvairių specia
lybių ir jų mokestis pakils iki 
$78, o specialistams iki $138.

Įsirašyti gali Federal Bldg., 
Navy Recruiting Station.

AKYS
Ar gali leugval skaityt šiuos žodžins?

Saugokis prasto ar įtempto ma
tymo, kas padaro darbų sunkiu 
ir pavojingu, arba greit nuvar
gstu ar gauni galvos skaudėji
mų, ar nervuotuma, 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 dienų arba vakare.

Egzaminavimas $O ir 
ir Akiniai .... G? auk.

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

(Chicago Herald-American, 
Sunday,, July 26, 1942)

. By STANLEY PIEZA.
Freedom for all nations through 

American victory!
That was the spirit of more than 

20,000 of victory-minded Americans 
of Lithuanian ancestry who gather- 
rn Marquette Park, Chicago, to cele
brate the twentieth anniversary of 
ebrate the twentieth anniversary of 
the “de jure” recognition of the 
Republic of Lithuania by the United 
States.

Lithuanians throughout the state 
of Illinois observed “Republic of 
Lithuania Day”, proclaimed by Gov
ernor Dwight H. Green and Mayor 
Edward J. Kelly.

The ceremonies began with al 
parade which started at Sixty-ninth 
street and 
ing to the 
erected by 

memory
Capt. Stenhen Darius 
Stanley Girėnas, 

ago crashed to death, 
from their goal, in a trans-

OUR PIONEERS
I

Western avenue, march
monument, which was 
America’s Lithuanians 
of _ two heroic Chicago 

and 
who nine 

400

m 
Liths, 
Lieut, 
years 
Yniles 
Atlantic flight.

Legion Leads Parade *
Bearing flags of the United Sta

tes, the Darius-Girenas Post of the 
American Legion led 
ten other American 
American • Lithuanian 
Lithuanian women’s 
units, St. Casimir Academy students 
and the fifty-piece Acme Steel Co. 
Band.

In glittering pageantry, in which 
two choirs and St. Casimir Academy 
girls in native costume participated, 
the Lithuanians pledged allegiance 
to the United States and nledged 
additional war bonds. Wreaths 
were placed on the monument.

Following the singing of the Star 
Spangled Banner and' the Lithuanian 
anthem, the Rev. Alexander 
t’s. pastor of the Nativity 
Catholic Church, gave the 
tion.

Confidence in FDR.
United States Minister to Lith

uania Owen J. C. Norem, principal 
speaker, struck the keynote of the 
ceremonies by saying: 1

• “Lithuania will not be forgotten 
after the war and peace are won 
by the united' nations.' All nations 
can place confidence in the promises 
made by President Roosevelt and 
Prime Minister Churchill, guaran
teeing freedom for All enslaved 
people.”

The Litfyidni^ns ' of America, he 
continued, Sire, adding to the Amer
ican war’ effort by their united 
stand! behind the Government and 
by purchasing war bonds and send
ing their sons Jnto' the armed for
ces.

“Protector” Thanked
Other speakers were Judge John 

T. Zuris of the Municipal Court, 
who represented Mayor Kelly; Dr. 
Peter Dauzvardis, Lithuanian con
sul; Robert Jones, commander of 
the Marquette Park OCD; Assist
ant Corporation Counsel Rudy Va- 
salle, Mrs. Josephine Dauzvardis 
for the American Red Cross, editor 
Leonard Shimutis of the Lithuanian 
daily Draugas, George Donohue of 
the park district, Al G. Kumskis, 
president qf the American-Lithua
nian Democratic organization; past 
Commander Anthony Kasper of the 
Darius-Girenas Post of the Amer
ican Legion, and Attorney Anthony 
Olis, program chairman.

Expressing thanks to the United 
States as Lithuania s protector, 
Consul Dauzvardis said:

“Through the offices of America 
and her allies, Lithuania 
occupied countries will 
and independent. We do 
tain the , least doubt of 
democracies will win this war. ’

Lithuanian Girl Enrolls 
for Industrial Training

Two Bedford (Ohio) girls have 
enrolled at the Charles Mill resident 
center where they will be trained 
for work in war- industry under the 
program sponsored by the govern
ment.

The two are Elizabeth Borsi and 
Alice Dapkunas. They left for three 
months’ training.

Miss Dapkunas was employed by 
Dr. Richard Dexter in Cleveland. 
Both girls graduated from Bedford 
high school in 1940.

One by one the Lithuanians who 
blazed the trail to this land of 
freedom and opportunity are going 
to their graves. The Lithuanian 
immigration started in 1865 and 
continued up to 1914, and our papers 
now are full of notices of the pass
ing away of this older pioneer Lith
uanian generation. Dįrva alone has 
published the names of over 8,500 
during the past few years.

Darbininkas of Boston publishes 
a biography of a pioneer typical of 
many. He was Antanas Andriliu- 
nas, of Athol, Mass. Arriving in 
the United States in 1888 from his 
native village of Jevaniškiai, in the 
County of Vabalninkai, Lithuania, 
young Anthony was practically the 
first Lithuai^n settler in Athol, 
Mass. For quite a while there were 
only four Lithuanians in that town.

However, one by one, a sizable 
colony grew up and it became pos
sible in 1903 to organize the first 
Lithuanian fraternal benefit society 
(Aušros 
uanians 
organize 
Later a 
ganized 
its directors.
can Citizens club was organized tto 
group together all citizens 
help other Lithuanians to 
citizens.

Parallel to this, social 
ment of the Lithuanian colony, typ
ical of many other in the United 
States, went the personal fortunes 
of Anthony’s family affairs, also 
typical of thousands of American 
Lithuanians. Anthony himself prac
tically had no schooling at all, since 
the Russian Government which at 
the time of his emigration oppres
sed Lithuania forbade Lithuanian 
schools. However, all Lithuanians 
value education very highly. Thus 
nearly all Lithuanian pioneers 
strove to the best of their ability 
to have their children go through 
high schools and colleges.

Anthony, was no exception. His 
eldest son John completed the Busi
ness Administration course at the 
University of Boston and is now in 
Des Moines, Iowa. Another son, 
Antanas, graduated as a dentist 
from the University of Detroit and 
is now practicing in Detroit. The 
three daughters are all graduates 
of various business courses.

Thus, upon reaching 75 years of 
age, this hardy Lithuanian pioneer 
closed his eyes knowing that he 
had done well to his native land, 
his adopted country and to his 
children. His is a typical story of 
what this great country gave in 
opportunity to a peasant lad of one 
of the countries of Europe, Lith
uania. We are proud of the per
sonal histories of such pioneers! 
And we are proud of the United 
States of America! V.

“I’M LIVING like a king, eating 
like a porker and working like a 
mule”, says U. S. Army instructor 
Ray Striupas in a letter to his 
mother, Newark, N. J. He is sta
tioned at Miami Beach, Fla., and is 
a physical culture instructor for the 
U. S. Army. He says he never was 
so strong in his life, and swims 
three hours daily.

After the war, boys, we will have 
some pretty healthy citizens!

IF ALL American Lithuanians 
could vote in the 9th Congressional 
District, Brooklyn Queens. N. Y., 
they would speedily accomplish their 
long felt ambition to have a mem
ber of the Lithuanian extraction in 
Congress. Thefe a wide avyake 
young American Lithuanian attor
ney, Mr. William J. Drake-Dragu- 
nas, has won the Republican nomi
nation for Congress in that Dis
trict. He will have to run against 
a regular Democratic nominee and 
a candidate of the American Labor 
party. We wish all the luck to 
Mr. ‘Drake!

THE POLISH Nowy Swiat claims 
that the War Department has per
mitted the organizing of Polish reg
iments in the USA Army. First, 
a corps of officers will be organ
ized. These, then, will do the rest. 
Thus,, a second “national’ corps 
will be formed, the Norwegians hav
ing received permission sometime 
ago. A young Lithuanian attor
ney of Brooklyn, N. Y., Mr. K. R. 
Jurgėla is corresponding with the 
War Department in regard to form
ing Lithuanian ręgiments.

Brig. Gen. Ira Eaker, who Id 
first all-American bombing 
over Europe, blasting railroad 
at Rouen, in northern France, 
raid caught the Nazis by surpri

Vartų). In 1913 the Lith- 
were numerous enough to 
their St. Francis parish, 
cooperative store was or- 
and Anthony' was one of 

A Lithuanian Ameri-

THIS SAME Polish daily (Nowy 
Swiat) gives an account of inter
views with Polish soldiers whom 
the Soviet Government permitted 
to leave and come to Iran where 
they will be reorganized with Am
erican help into Polish Army units. 
These Polish soldiers have lived un
der Bolshevik rule for 22 months. 
The gist of their experiences is 
terrible. They say, the civilized 
world can have no conception un
der what conditions the Soviet Gov
ernment keeps its unhappy prison
ers and other “undesired” folk. 
Such stories create depressed feel
ings among American Lithuanians 
who have thousands of relatives in 
Siberia, exiled there by the Soviet 
occupational authorities just before 
the German attack on 
June, 1941. Our Civil 
League should establish 
in Soviet Russia 
its hands full!

THE NEWARK, 
iants scored again. 
War parade they 
largest national group (about 600). 
The Polish group was most num
erous, then came the Czechs. Lith
uanians were third. The Lithuan
ian group was led by John Lelešius. 
Miss Lithuania was represented by 
Miss Masandukas, Miss Columbia 
by Miss Laukžemis. The color guard 
for the USA flag was composed of 
two old and energetic leaders of the 
Lithuanian community: Mr. W. V 
Ambrose and Mr. S. Gudas. 
Lithuanians were—led—by—Fbe—M-tdy- 
Cross band of Kearny, N. J., in 
brightly colored uniforms, headed 
by the doughty bandmaster, V. Ja- 
rush.

OUR YOUNGER generation in 
Waukegan, Ill., according to daily 
Draugas, is a shining example to 
some others. They do not run 
away from the fraternal, church and 
social organizations created by the 
“Old Man” — they join them and 
take over the leadership, 
are 
lows

And they 
Fel- 

it is 
and have 

respect of their elders 
of the local American

Everett Kauffman
į an<r

Sherman Moving

Rakandų Valymas
RŪGS ir CARPETS VALYMAS
Chemical arba Shampoo
Mes išimam, pataisom, 

liuojam, vėl sudedam
DAVENPOTR ir KĖDĖ
Išvaloma, kandys išnaikin. 87.50

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS

11720—12551 Euclid Ave.
CEdar 0208 ' RA. 8815

ATLANKYKI? MUSU PUIKIA

SERVE - SELF KRAUTUVĘ
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

year it gave its members the E 
torical novel, “Alpis”, by the\ 
of the Dirva, K. S. Karpini 
title for next year’s distribution 
as yet been announced. i

THE LITHUANIANS of 
beth, N. J., are organizing to 
in as Councilman in the First W 
Mr. Vincas Senkus.

THE LITHUANIAN & 
of Baltimore, Md., have raised 
thousand dollars for five schoU 
ships at St. Charles College.. 
scholarships are open to me 
of the St. Alphonse parish.

AMERICAN Lithuanians 
greatly pleased and strongly 
tened by President Roosevelt’s j 
firmation of the principles outlhi 
in the Atlantic Charter upod' 
first anniversary of its making.,1 
Charter visualizes to them one 
hope for the resurgence of a 
and independent Lithuania. Ano 
source of their home is the 
tion, energy and the capability, 
the Lithuanian nation itself.

FOUR SONS to the causq. 
is the proud contribution of a^ 
uanian widow, Mrs. Ona Skunda, 
Toledo, Ohio. Out of her seven 
four are defending this country 
der the banners of Uncle Sam. 
blem of Honor Association of N 
York has presented to her, 
Mayor Carey, a Honor Em 
embracing four stars. All 
uanians are proud of you, mo 
Skunda!

IT SEEMS, you can’t fool tl 
below the Equator. A special 

that a specia 
forbidden by the policep 
said, somehow connects 
gress with communism' 
United States we do thin.ft 
we let the busy architects’ll 
ted fronts” to arrange thei 
congresses and even to expro 
the, glorious Lithuanian battle d 
Tannenberg against the Germans.

All is fair in war.

doing 
like Bukantis, 

said, have 
gained the 
and, also, 
community.

THE CHICAGO Lithuanians made 
an impressive appearance at the 
Illinois National Day, August 23rd. 
Besides turning out in commendable 
numbers they put on a tableaux de
picting President Theodore Roose
velt accepting the model of Lin
coln’s head make by the American 
Lithuanian sculptor, Mr. Brenar 
(Baranauskas). This model, as is

Lincoln 
born in

is the one on all 
Br. Brenar was 

Lithuania.
Tėvynės Mylėtoji] 

(organized in 1896)

known, 
nennies. 
Šiauliai,

THE 
tion 
ing its annual convention in Chica
go, September 6. The Association 
at present is acting like a Lithua
nian Book of the Year Club. This

Laikas Pakeisti
Skrybėlę V1

Įsigykit dabar sau
NAUJA RUDENINE SKRYBĖLĘ

@MES esam gatavi jums patarnauti geriausiomis nau
jomis rudeninėmis skrybėlėmis — didžiausias pasirin
kimas puikių vėliausių Pavidalų — Spalvų — Stilių

VYRAMS IR VAIKINAMS
Visokio . amžiaus.

DIRVA (THEHELD)
utbclnun m®1

t® St|en« A«-

h th - - - - -
h Cmto.............

fcterei b
under the Art «f y
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DARBAI
I IR DARBINM? IINIOS

Valdžia Turės Kontro- 
liuot Darbininkus

— ,Mask
Washington. - Paul V.L^ į. 

McNutt, šalies karo darbo; 
jiegą direktorius, atvirai 
išdėjo Kongresui kąd vai- 
džios kontrolė visą darbo 
jiegii Wengtina", paša- 
kydamas jog tam tikra ko
misija jau svarsto tam pla
nus, We bus patiekti pa
čiam Prez. Rooseveltui

“Mes skubiai einam link 
padėties to' valdžia turės 
įsikišti j darbininką aprū
pinimo rakalą”. Mat, dar
bininkai iš nekurią darbą 
visai išeina ir eina j kitas 
dirbtuves, kur daugiau už
dirba. Tie apleisti ii- su 
mažai darbininku palieka
mi darbai nukenčia ir tuo- 
mi nukenčia visi kiti šalies 
karo reikalai.

tojai ( 
gelbėji 
tekinu

nis ar 
Astral 
juros. 
Voki© 
giuoti 

Boli 
voti i

trauki
Vol

Į frOI

J
Padvigubins Karo
Reikmenų Darbus

Karo produkcijos eksper- _ 
f planuoja padviguburtiį^ ‘ 

te to
, proiudją to to Ml Įji 

198 metais butą pag»?kUsa; 
narna reikmenų po 1 bili
jonų dolarių vertės Į mė
nesi.

Iki šiol tiesioginai karui peį|

Tisai i 
‘padarj

jau išleista 44 bilijonai do- 
lariu, Įskaitant ir tuos ką 
buvo paskirti patiekimui 
maisto karo alijantėms.

Tuo budu 1943 metais 
karo reikalams bus išleis
ta virš $84,000,000,000.

Iki 1944 metą pradžios, 'iįem 
Sos šalies karo kaštai bus 1^ įMOlAlrA kO AAA AAA ‘

bet
M;

12 d

'pasiekę virš $152,000,000,- 
wo.

I Pittsburgh, Pa. — Virš & 
• 8,000 Westinghouse darbi-
r ninku ir Union Switch & 1

BriSignal Co. darbininku, gre- 
. timose Swissvale ir Wil

merding dirbtuvėse gavo 
mokesties pakėlimą po 5c 
valandai.

de 
on 
jai 
ba

' _ Karo industrijos paims i 
į darbus vieną iš kiekvieną 
6 šios šalies moterų, skel
bia darbo jiegų adminis
tratorius McNutt.

Tikima kad iki Gruodžio 
mėnesio šią metą moterą 
j karo dirbtuves bus priim
ta iki 4,500,000, o kitą me
tą skaičius padaugės iki 
6,000,000.
f Apie 18 milijoną moterų 
visoje šalyje dirbs'už atly
ginimą įvairiuose darinio- 
se kitą metą sako McNutt

Ri 
jo

si
Pi 
m

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

THE KRAMER & REICH CO
Atdara Vakarais

• Kanuole nušovė žmona.
New Yorke, tūlas Joseph 

amžiais, 
Per Has pastaras savai 
tęs dubo-padarė dvi ma
žas kanuoles. Kai 
?e- taisęs nutaikė į save 
'£Oh0^ abudu BU-


