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AnerisefairTS. jau išleista 44 bilijonai do- 
---------------- '.larių, įskaitant ir tuos ką 

.buvo paskirti patiekimui 
maisto karo alijantėms.
L Tuo budu 1943 metais 
.karo reikalams bus išleis
ta virš $84,000,000,000.
į Iki 1944 metų pradžios, 
šios šalies karo kaštai bus 
pasiekė virš $152,000,000,- 
000.

firmation of the princą 
in the Atlantic Quite

Mat, dar-

Tie apleisti ir su 
mažai darbininku palieka- 

uanian widow, Mrs. tai ini darbai nukenčia ir tuo- 
mi nukenčia visi kiti šalies 
karo reikalai.

Padvigubins Karo 
Reikmenų Darbus

į -Karo produkcijos eksper- 
įį planuoja padvigubinti 
fees dirbtuvių karo reik- 
po Rių produciją iki to kad 
aii.43 metais butų pagami- 
antma reikmenų po 7 bili
jonų dolarių vertės į mė-

Dabar'.
War Boni 

Defense Boni 
ir gelbėkit sffl 

šaliai ir su

rūme ioviii I

Į Pittsburgh, Pa. — Virš 
8,000 Westinghouse darbi
ninkų ir Union Switch & 
Signal Co. darbininkų, gre
timose Swissvale ir Wil- 

(merding dirbtuvėse 
1 mokesties pakėlimą 
i valandai.

gavo 
po 5c

as Pakeis;
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Karo industrijos 
į darbus vieną iš kiekvienų 
6 šios šalies moterų, skel
bia darbo jiegų adminis

tratorius McNutt.
Tikima kad iki Gruodžio 

, mėnesio šių metų moterų 
į karo dirbtuves bus priim
ta iki 4,500,000, o kitą me- 

’ tą skaičius padaugės ikiIsigykit dabar sau
RUDENINĘ SKRYBBf 6^00^

wisoje šalyje dirbs už atly-gatavi jums patarnauti geriausio®
nėmis skrybėlėmis — didžiausias P* ginimą įvairiuose jiarbuo- 
vėliausių Pavidalų — Spalvy-^

AMS IR VAIKINAMS
Visokio . amžiaus..

se kitą metą, sako McNutt.

Kanuole nušovė žmoną. 
| New Yorke, tūlas Joseph 
I Podubinski, 71 m. amžiaus, 
I per kelias pastaras savai- 
I tęs dirbo-padarė dvi ma- 
|žas kanuoles. Kai jas bai-

en stamps su kožnu pirkiniu. gė, užtaisęs nutaikė į save 
galit iškeisti savo Stamp Books. E -'-------- x-------  —

RAMER & REICH C8
I ir savo žmoną ir abudu nu- 

į' sišovė.

or Avė Atdara

Maskva, Rugs. 17.— So
vietų karo vadovybė šią
dien oficialiai pranešė jog 
Vokiečių smarkieji puoli
kai įsiveržė į šiaurvakarinį 
kraštą Stalingrado miesto 
kur raudonoji armija ir ap
ginkluoti civiliniai gyven
tojai desperatiškai kovoja 
gelbėjimui mieato nuo ati
tekime naziams.

Stalingradas, Rusų .pieti
nis arsenalas, yra vartai j 
Astrakhanių prie Kaspijos 
juros. Paėmę tą miestą 
Vokiečiai galėtų laisvai žy
giuoti pirmyn.

Bolševikams įsakyta ko
voti ir žūti prie Stalingra
do, bet jokiu budu nepasi
traukti ar pasiduoti.

Vokiečiai nuolat pristato 
į frontą naujų rezervų už
pildymui kritusių tūkstan
čių savo vyrų.

Iš Berlino skelbia kad 
visai trumpu laiku Hitleris 
padarysiąs specialį prane
šimą, gal but sąryšyje su 
Stalingramu.

Iš Londono praneša jog 
Rusai, nepatenkinti Britų 
ir Amerikos vilkinimu 
darymo antro fronto, 
griežtumu reikalauja 
greitu laiku padaryti.

Maskva tikrina kad 
tro fronto atidarymas da
bar yra .ne tik reikalingas 
bet ir galimas.

Maskva pripažino Rugs. 
12 d. kad raudonoji armija 
Kaukaze užleido Vokiečių 
iiegoms Juodųjų jurų karo 
laivyno uostą Novorosijsk.

AMERIKOS-JAPO- 
NV KARO EIGA

17 iš Australijos 
kad Japonai pa-

ati-
visu

tą

an-

VOKIETIJA SMAR
KIAI APŠAUDOMA
Iš Londono praneša jog 

Britų ir Rusų bomberiai 
pakartoja užpuolimus Vo
kietijos miestų, kuriuos iš 
oro sprogdina. Bremenas 
jau Britų užpultas ir bom
barduotas virš 100 kartų.

Sovietų lėktuvai atakavę 
Rumunijos ir Rytų Prūsi
jos miestus.

IŠ LONDONO skelbia ap
skaičiavimą kad diduma 
Vokietijos submarinų esą 
sugadinta. Britų lakumai 
pastarais laikais atlieka žy
miai daug atakų.

I VISOJE šalyje automo- 
draudžiama važi- 

virš 35 mylių į valan- 
greitumu.

Jieti

Rugs, 
praneša 
naujino savo veržimąsi pir
myn linkui Port Moresby, 
Naujoj Guinejoj ir prisiar
tino per 32 mylias nuo to 
svarbaus uosto.

Japonai vėl panaujinto
mis jiegomis^puola Solomo- 
nų salas, tikslu išstumti iš 
jų Amerikos ir Australijos 
kariuomenę, kuri Japonus 
išmušė. Japonams gelbsti 
jurų ir oro jiegos.

Pastarų penkių dienų ko
vose Japonai neteko kelių 
dešimčių savo lėktuvų.

Pereitą savaitę Solomon 
salose S. V. kareiviai su
ėmė 450 Japonų kareivių. 
Jie visi tikėjo kad bus nu
žudyti kaip tik pateks į A- 
merikiečių rankas, taip jie 
klastingai įbauginti. Taip 
Japonų kareiviai apie Ame- 
kiečius mokinami kad at
kakliau kariautų, bijodami 
gyvi pasiduoti nelaisvėn 
tiems “žvėriškiems Ameri
konams”.

Iki Rugp. 13, Japonai 
šio karo bėgyje neteko 66 
savo karo laivų ir 477 ka
riškų lėktuvų, kaip skelbia 
Gen. MacArthur iš savo 
stovyklos.

BRAZILIJA mobilizuoja 
visas savo jiegas karui su 
Vokietija ir Italija. Bra
zilija paskelbė ašiai karą 
Rugp. 22 d. Iki šiol priešų 
submarinai nuskandino jau 
18 Brazilijos laivų.

KINIJA savo 5 metų ka
ro su Japonais bėgiu nete
ko apie 6 milijonu karei
viu. Japonai neteko apie 
2,500,000.

Kinija dabar turi dar 13 
milijonų armijos, tik, žino
ma, jai trūksta ginklų.

BOMBARDAVO 8 my
lių ąukštyje. Vokiečiai iš
dirbo naujus lėktuvus ku
riais Rugs. 13 d. bombar
davo Angliją dienos metu 
iš 8 mylių aukščio. Taip 
jie pasiryžę atsilygint An
glams už daromus puoli
mus Vokietijos miestų.

S. V. Karo vyriausias 
štabo viršininkas Gen. Ge
orge C. Marshall praneša 
kad ši metą S. V. kariuo
menė bus sudaryta iš 4,- 
500,000 vyrų. Ta skaitlinė 
jau baigiama surinkti.

ŠAUKS JAUNUS. Val
džios Įstaigos skelbia jog 
ateinančias metais i karo 
tarnybą bus šaukiami vai
kinai 18 ir 19 metų am
žiaus.

ATAKAVO JAPO
NUS KIŠKOJ

Rugs. 16 S. V. lakūnai 
padarė staigų ataką Japo
nų laikomo Kiška uosto | 
Alaskos salose, susprogdi-1 
no 8 priešų laivus, užmušė 
ar sužeidų 500 kareivių ir 
sugriovė pakraščio įrengi
mus.

S. V. NETEKO DIDE
LIO LAIVO

Iš Washingtono praneša

Pacifiko Laivyno Vadas su Jąponų Kardu

Admirolas C. W. Nimitz, Pacifiko karo laivyno komandie- 
rius, laiko paimtą Japonų komandieriaus kardą po pasekmingo 
užpuolimo Makin salų, kur dalyvavo U. S, marinai.

RAGINA RINKTI AT
LIEKAMĄ METALĄ

Prez. Roosevelt/ vėl ra
gina Amerikos žmones pa- 
jieškoti, surankioti atlieka-

tik dabai kad pereitą Bir- mus metal° . dalykus apie 
želio 4 d. mūšyje prie Mid- savo namus ir atiduo.i ka-
way salų su Japonais, prie
šų submarinai pirmiausia 
sugadino, o už dienos visai 
paskandino S. V. lėktuvų 
vežimo laivą Yorktown, 
19,900 tonų didumo. Nuo
stoliai žmonėmis buvo vi
sai maži laivui nuskendus.

Kaip žinoma, tame mū
šyje prie Midway Ameri
konai Japonus sumušė ir 
privertė trauktis. Japonai 
tada-neteko 10 karo laivų, 
ių tarpe 4 orlaiviu vežėjų, 
ir apie 13 kitų laivų buvo 
sugadinta.

ro dirbtuvėms.
Jeigu žmonės nepasirū

pins surinkti ir atiduoti tą 
bereikalingai bes imėtantį 
metalą, valdžia bus priver
sta imtis griežtesnių prie
monių.

KINAI praneša savo pa
stovų savaičių veikimu at
siėmė iš Japonų 25 mieste
lius Ahwei provincijoje.

IŠ LIETUVOS
NAUJOJI VILNIA. — Ge

gužės mėnesį elektros srovės 
nutrenktas Rapolas Bagdona
vičius, 

f •
IŠ LIETUVOS spaudos ma

tyti kad daržovių supirkimo i 
bendrovės “Sodyba” valdytojas 
yra K. Palčiauskas, buvęs Kau
no miesto burmistras. Bend
rovei paskirtas Vokietis komi
saras Fischbach, o kitas komi
saras, Kind, 
liai daržovių

paskirtas specia- 
reikalams.

VILNIUJE 
sa Vinco Sabaliausko 
gyvenanti Rodunės plento nr. 
41. Vaikas surado blekinę su 
kaž kokiu raudonai rudu skys
čiu. Tėvas sumanė tais “da
žais” išdažyti grindis. Ant 
rytojaus visa šeima iš penkių 
žmonių nugabenta į ligoninę, 
kaipo sunkiai apsinuodijus to 
skysčio garais.

apsinuodijo vi- 
šeima,

ATVYKS STALI
NAS?

75' JAPONŲ DIVIZI
JOS PRIE RUSIJOS 

SIENOS

Iš PRANCŪZIJOS pra
neša jog ten ruošiama su
kilimas prieš Vokiečius at
sikratymui jų okupacijos. 
Atsikratę nazių Prancūzai 
stotų alijantų pusėje vėl, 
atėmimui Europos iš Hit
lerio kontrolės.

Kinijos vėl praneša
Japonija turi sutrau-

Iš 
kad 
kus 75 divizijas savo ir iš i 
Mančukuo gyventojų suda
rytų kareivių galimam 
puolimui Sibiro, jeigu 
Rusų atspjąra Europoj 
sutriuškinta.

už
tik i 
bus

irVaikinas išgėdino 
Nužudė 2 MergaitesNiekas Ne Namie — Niekas Nesužeista!

Štai kas atsitinka kai lėktuvas nukrinta ant namo. Lėktu
vas skrendantis i Meksiką, priverstas nusileisti, įlėkė į namą 
prie Glenview, Illinois.

Stamford, Ct. — 17 me-1 
ų amžiaus vaikinas įvilio- 
ęs dvi seseris, 7 ir 8 metų 
imžiaus, į savo pavogtą 
'ažimą, ir išvežęs jas nuo-; 
aliau. išgėdinęs, abi nužu-| 
lė. Vienos lavoną įmetė į 
ipelį, kitos j vandens re- 
lervuarą. Jis tapo suimtas 
r tardomas.

NUŽUDĖ 4. Miami. Fla. 
— Tūlas Vincent Christy 
pereitą savaitę viena nak
čia nužudė keturis asme
nis. Suimtas, jis sako nori 
greičiau baigti gyvenimą
elektriškoj kėdėj, ne kalė
jime.

Pries Infliaciją

Prez. Roosevelt pašaukė pas 
save Atstovų Rūmų ir Senato 
vadus, kuriem Įsakė imtis dar
bo pravesti infliacijos sulaiky
mo Įstatymus. Vaizde mato
mi Sam Rayburn, iš Texas, ir 
John W. McCormack, iš Mass.

William Philip Simms ra
šo kad nebūtų bloga jeigu 
Prez. Roosevelt pakviestų 
atsilankyti į Ameriką So
vietų premjerą Staliną, kai 
tik užšals Rusų karo fron
tas žiemai atėjus.

Ar Stalinas vyks ant šio 
rašytojo sumanymo tai ki
tas klausimas. Tas nuse
nęs diktatorius, kurio gal
voje tuno mintis visą pa
saulį užgrobti ir pavergti, 
bijo išeiti iš galingų Krem
liaus sienų. Jis dar labiau 
žmonių bijo negu Hitleris.

Simms teisingai pastebi 
kad nežiūrint Molotovo, to 
apsukraus . diplomato, at
silankymo pas Rooseveltą 
ir pas Churchillį, nežiūrint 
Churchillio viešėjimo pas 
Staliną, tarp tų šalių val
dovų nepasiekiama jokio 
susipratimo. ~

Kiekvienas gali spėti ko
dėl: Stalinas nori kad An
glija ir Amerika išgelbėtų 
komunizmui Rusiją, o ta
da Stalinas atsilvgins savo
tiškai — pasikėsindamas__ _
surengti revoliucijas tose bužiu, 
šalyse.

KAUNAS. Per Lietuvą ir 
Lenkiją gabenami dideli kie
kiai maisto produktų iš Ukrai
nos--} - Vokietį^:—Yi-5gp§fr^* 
imtuose plotuose Vokiečiai iš 
ūkininkų spaudžia ką tik gali.

VOKIEČIŲ įstaigos, kaip jų 
spauda rašo, ėmėsi griežtų žy
gių prieš tuos Rolandus ūki
ninkus kurie neatlieka maisto 
produktų pristatymo prievolės. 
Kam tos “griežtos priemonės” 
pasireiškia? Nagi kad nubau
stų “kaltininkus” ir pagąsdin
tų kitus. Vokiečiai iš “neran
gių” atima karves, o kai kur 
net pavaro iš savo ūkių. Ly
giai tos pačios priemonės var
tojamos visuose okupuotuose 
kraštuose, taigi ir Lietuvoje, 
kurt jau buvo nemaža atsitiki
mų atėmimo gyvulių, pavary- 
mo iš ūkių ir net siuntimas į 
prievartos darbus.

■ '■

WM. M. JEFFERS, iš 
Omaha, Nebr.. Union Pa
cific geležinkelio preziden
tas, tapo paskirtas visišku 
tvarkytojų viso šalyje esa
mo gurno.

LIETUVOJE, nesenąi įvy
kusiame “Pienocentro” atsto
vų suvažiavime Vokiečių ko- > 
misariato atstovas, Inž. Kruk, 
ragino pieninėms daugiau ga
minti kurui durpių. Tačiau į 
tai Pienocentro, Įgaliotinių su
važiavime buvo atsakyta kad 
durpių gamyboje yra didelių 
sunkumų del darbininkų sto
kos, del neturėjimo darbo dra- 

apavo, kastuvų, be to, 
durpėms sudėti nėra sandėlių, 
o naują statybą vykdyti nega
lima..

Iš BERLINO skelbia vėl 
sušaudė 800 žmonių Jugo
slavijoje, kurie sako veikę 
kaip banditai. Tie Jugo
slavai kovoia prieš savo ša
lies okupantus.

Jugoslavijoj, kaip prane
ša iš Londono, pastari] 10 
dienų bėgyje okupantai nu
žudė 311 imtinių, už nužu
dymą ten nazių viršininkų.

BRITAI pastarų 30 mė
nesiu bėeriu išstatvdino 500 
nauju įvairaus didumo ka
ro laivų.

PIENO IR KIAUŠINIŲ kai
nos taip pat Lietuvos ūkinin
kus slegia. Kainos yra nepa
kankamos, sako tų ūkio pro
duktų gamintojai, ypač atsime
nant kad pieno statymas at
ima daug laiko. Del nepakan
kamų kainų, daug sugaištama 
laiko, o del ūkinių teisių var
žymo pastebimas karvių nebe- 
branginimas, o su tuo susiri
šus ir pieninių produkcija.

DURPIŲ gamyboj šiuo me
tu Lietuvoje dirba 2,500 dar
bininkų. Neturint vilties gau
ti pakankamai anglies, durpes 
vartoja net dirbtuvės,
ypač gamina durpes busimai 
žiemai. Durpių kasti privalo
mai turi eiti valstybinių įstai
gų tarnautojai ir valdininkai.

kurios
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PITTSBURGH WYOMING KLONIS

Detroit, Mich.r Naujienos
* MIRIMAI

BALTIMORE, MD

Press Pakele Kainą
The Pittsburgh Press dien

raštis iki šiol dar laikėsi se
nos prieškarinės kainos, bet 
Rugsėjo 13 pranešė kad pake
lia kainą nuo 3c iki 4c kasdie
ninei laidai ir nuo 10c iki 12c 
sekmadienio laidai. -

Karo sąlygos sudaro rimtą 
krizį laikraščiams, ypąč didie
siems, ir daugelis Amerikoniš
kų laikraščių pakėlė savo 
jau daug anksčiau.

i
UŽMUŠTAS KASYKLOJE
Martinas Sakalauskas, 52 

m. amžiaus, likos uolos užmu
štas Germyn Green anglies ka
sykloje Rugsėjo 3 d.. Paliko 
žmoną, tris dukteris, du sūnūs, 
dvi seseris Brazilijoje, vienas 
sūnūs tarnauja S. V. karo lai
vyne.

ADV. N. RASTENIS LAIMĖ
JO NOMINACIJAS

kaina

Tary-
Jones

TAIKO. Karo Darbo 
stengiasi sutaikyti
Laughlin Steel Corp, su 

30,000 darbininkų del al- 
Plieno darbininkų CIO.

ba 
and 
jos 
gu.
vadai pranešė kad tarybos už 
pakėlimą mokesties po 5 Vi c va
landai, pradedant nuo Vasario 
15, suiro. Unijos vadai atmetė 
siūlomą 44c dienai pakėlimą. 
Taikymo tarpininkavimo ėmė
si Karo Darbo Taryba.

Taip pat stengiamasi susitai
kyt be streiko Vanadium Corp, 
su darbininkais, Bridgeville 
dirbtuvėje. Valdžios taikymo 
komisijai imantis darbo, sulai
kyta darbininkų išėjimas strei
kuoti.

ŽUVO BOMBARDIERIUS
Antanas Tamulonis buvo S. 

V. bombardierius Filipinų sa
lose kuomet Amerikos kariuo
menė apleido Corregidorą Ge
gužės 7. Jo tėvams pranešta 
kad apie Antano likimą nieko 
nežino, ar jis gyvas ar miręs, 
gal patekęs Japonų nėlaisvėn.

SLA. VII *APSK. VALDYBA 
šaukia suvažiavimą Rugsėjo 
20 d., skubotai, aptarimui kas- 
link 15 centų kareivių narių 
mokesčių, kuriuos uždėjo per
eitas seimas visiems nariams. 
Tas klausimas sudaro keblu
mą, nes nariai atsisako juos 
mokėti. Jonas J. Nienius.

RUOŠIAMASI LIETUVOS
PREZIDENTO PRA

KALBOMS 
ft

Rudeniui artėjant ir iman
tis platesnio veikimo, Detroi- 
tiečiai sulauks daug ko svar
baus.

Kaip teko patirti, buris De
troito patriotų veikėjų, suda
rę Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
skyrių, kviečia Lietuvos Pre
zidentą Antaną Smetoną atvy
kti Į Detroitą su prakalba.

Kai bus susitarta del laiko 
ir dienos, apie tai visuomenei 
bus plačiai pranešta. Prakal
bų laikas numatyta Spalių mė
nesį.

DAUGIAU SUPAŽIN
DINIMO IR ŽINIŲ 
KITATAUČIAMS 
APIE LIETUVĄ

Mintis apie su- 
ar 

ar

Rep.

MU-

MIRĘ. IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykii)

MIRĖ 9000 IŠEIVIU 
LIETUVIU

literatūros 
kitiems sve- 
Lietuvą yra

stebėtis ir 
Amerikiečiu

AKROK OHIO
Smulkios Žinios

DAUG SENO PLIENO. Iš 
Pennsylvania geležinkelio dirb
tuvių iš Conway, kas mėnesį 
surenkama ir atiduodama plie
no liejykloms ntio 18 iki 20 
tūkstančių tonų seno atlieka
mo plieno, tiek jo buvo sumes
ta į laužus ir gulėjo be naudos.

Iš visų Penna RR kompani
jos dirbtuvių plačioje srityje 
bus surinkta šimtai tūkstančių 
tonų plieno.

A kroną atlankė armijos che
minio karo viršininkas Maj. 
Gen. William N. Porter, kuris 
padovanojo Goodyear Tire & 
Rubber Co. dirbtuvę No. 3 at
žymoj imu “E”, kaipo pasek
mingai varančią savo pasiim
tus karo darbus pirmyn.

ši dirbtuvė gavo sau 'vėlia
vą su raide “E”, už atsižymė- 
jimą darbingume.

Žada Mažint Taksus
(Iš musų laikraščių)

HARRISBURG, Pa. — De
mokratų valstijos komitetas 
savo šių metų rinkimų progra- 
me skelbia kad sumažins 100 
milijonų dolarių valstijos tak
sų bizniams ir panaikins kitus 
taksus, palengvinimui naštos.

Nadas Rastenis

Baltimore], Rugsėjo 8 įvy- 
Į kušiuose nominacijų balsavi
muose, Adv. Nadas Rastenis 
tapo nominuotas kandidatu De
mokratų partijos į Marylando 
legislaturą iš Baltimorės 6-to 
distrikto. Iš penkiolikos kan
didatų turėjo būti nominuoti 
šeši. Tos 15-kos kandidatų 
skaičiuje buvo trys dabar esan
ti legislatures nariai, kuriuos 
rėmė Gubernatorius’ O’Connor 
ir Mayoro Jackson organizaci
ja, ir trys nauji, tarpe kurių 
pateko ir Rastenis.

šeši nariai nominuoti į le
gislaturą gavo balsų sekamai: 
Senieji: Griffin, 4799; Baynes, 
4707; Grube, 3728; nauji: Ras
tenis, 3532; Lucey, 3369 ; Leh
nert, 3183. ' ' ,

Buvęs valstijos senatorius, 
Joseph M. Wyatt, kuris rūpi
nosi- Lietuvos -dienok'padarymu: 
šioje valstijoje legale švente, 
tapo nominuotas Demokratų 
kandidatu į Kongresą. Rep.

NE, MASKVA NEBUS 
SŲ CENTRAS

Rugsėjo 14 d. vietos Ameri
konų spaudoje buvo aprąšyta 
straipsnyje “Report from Wa
shington,” By Clifford Prevost, 
kuris sako jog svarbiausias 
dalykas tai nustatyt po karo 
taiką. Suvienytos Tautos gal 
pavartos Britanijos ir Rusijos 
nesenai padarytą sutarti 
po pagrindą,.

Rusija reikalavo kad jai 
tų pavesta valdyti plačios 
linkinės, kaimyninės šalys, 
rių centras butų 
pripažintų jų trečią 
nalą.

Betgi Suvienytų 
nas ; 
toms 
remia 
son. s 
U. S.

Negalės būti taip kaip 
Maskva. ■ Amerika gelbsti 
taniją, Kiniją ir tą pačią 
siją, nejaugi,Jos diktuos Ame
rikai kokia .taika turi būti? 
Kad ne Amęrika jau šiądien 
Rusijos rąuclonįeji neturėtų 
kur dingti-. .

Taigi centras, ^visų gerų tau
tų .bus Vyashingtonas, 
Maskva. e .

VĄ.

kai-

bu- 
ap- 
ku-

Maskva ir 
internacio-

Tautų pla- 
yra ir tas. pats ir paverg- 

tautoms: kada bus da- 
taika, bus pripažinta vi- 
tautoms laisvė su Centru 
Washingtone.

Su įdomumu ir atidžiai per
skaičiau p-lės M. Tubelytės ra
šinį Dirvoje iš Rugs. 21. Ta 
tema butų galima kalbėti išti
sas valandas, 
teikimą žinių 
Amerikiečiams
timtaučiams apie 
svarbi ir girtina.

Nėra daug ko 
abejoti kad daug
mažai žino, arba net visai nie
ko nežino apie tą gražią ir is
terinę Pabaltijo šalį, LIETU-

Daugfelis kitataučių net
visai nežino Lietuvos geogra
finės ar etnografinės padėties. 
Dar mažiau yra girdėję jos is
torijos iš Nepriklausomybės 
kovų, Rusų nelaisvės pergyve
nimų ir Lietuvos žydėjimo lai
kotarpio esant jai laisvai ir 
nepriklausomai.

Lietuvos vardas plačiai pa
sklido pasaulio lupose ir spau
doje kada Vokietija savo dur
klu atplėšė dalį Lietuvos su 
Klaipėdos kraštu ir valstybės 
langu į pasaulį — Klaipėdą su 
uostu. —

Lietuva pergyveno ir pergy
vena Rusų ir Vokiečių okupa
cijas. Rusams, o 
kiečiams okupavus 
kraštus, Lietuvos 
vardas irgi plačiai 
pasaulyje.

Amerikiečiai, pasakysiu, dau
gumoje neskaito ir neseka lai
kraščiuose politikos ir dar ma- 

įdomaujasi jos gairėmis.
Amerikos mokyk- 

mokoma
istorija ir skiepija- 
patriotizmas. Euro- 

vMstybių gyvenimas 
mažai tėra pažysta-

vėliau Vo-
Pabaltijo 
valstybės 
skambėjo

nori
Bri-
Ru-

o ne
V. M.

SENAS LAUŽAS - 
BUTINA KARO LAI
MĖJIMUI MEDEGA

metalo aprūpinimo rei-
Taikos metu ši šalis, 

pilna, negalėjo Įsivaiz- 
ir tik dabar turi išmok-

Senas metalo laužas ' pasiro
do šiuo laiku liko vienatines 
šalies 
kalas.

- visko 
duoti,
ti suprasti kaip būtina yra se
na geležis ir plienas kaipo pa
grindinė žaliava karo metu.

Karo industrijoms despera
tiškai reikia visokių rūšių at
liekamų senų metalų — alunff- 
no, vario, žalvario, *švino, cino. 
Bet virš to visko, dabar tuo
jau, reikalinga geležies if plie
no. Sekančių kelių mėnesių 
bėgyje taurės būti surinkta mi
lijonai tonų plieno ir geležies iš 
miestų, miestelių ir ūkių. Ki
taip gi, žiemai atėjus gali pra
sidėti sumažėjimas statybos 
karo laivų ir tankų ir kanuolių 
ir ‘šovinių.

Skelbimai “Dirvoje”
5ffc už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje 
kaip tai namų pardavimas, iš 
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš 
kojimai, padėkos laiškai, gali* 
ma patalpinti šia kaina’

Skaitykit ir Garsinldtes

NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina metams 50 c.
Lietuvių Naujienos 

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

Su šiame numeryje paduo
damas mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, mirusių skaičius Dir
voje pažymimų Lietuvių pasie
kė jau 2000 nuo Vasario mė
nesio, 1937 metų. Aišku kad 
Dirvai nepatenka visi mirštan
čių Lietuvių vardai, dalis dar 
miršta ir buna palaidojami be 
žinios, gyveną ukėse, arba ki
taip toli nuo Lietuvių atsisky
rę, išsimėtę po įvairius plačios, 
šalies kampus.

Kadangi į metą išeina po 
virš 1000 mirimų, 1943 metais 
šiuo laiku mirusių skaičius bus 
pasiekęs 10,000.

Visų Dirvos skaitytojų 
šome paduoti žinias apie 
štančius Lietuvius, šiame 
riuje tie pranešimai talpinami 
nemokamai.

Kur nepažymėta mirusio pa
ėjimas iš Lietuvos, moterų pa
vardės po tėvais, ir Amerikoje 
išgyventas' lailfcis, tų informa
cijų reiškia patys mirusiųjų 
giminės ar korespondentai ne
patiekė spaudai.

pra- 
mir- 
sky-

HRINCEVILIUS Jonas, 58 nd 
mirė Rugp. 22, Chicagoj.- 
Panevėžio ap., Krenčių par, 
Papivesių k. Amerikoj id 
gyveno 42 metus.

SAKSINSKIENĖ Ona, 64 J 
mirė Liepos 30, Perth Am
boy, N. J.

RAKICKAS Alfonsas, 47 mJ 
mirė Liepos 29, E. Vander
grift, Pa. — Panevėžio aps., 
Vileikių k.

GIRDŽIUS Povilas, pusamžis, 
mirė Rugp. 20, Chicagoj. - 
Raseinių ap. ir par., Dura- 
šiškių k. Amerikoj išgyveno 
45 metus.

GUDŽIŪNAS Kazys, pusamžis, 
\mirė Rugp. 31, Chicagoje.-
Šiaulių ap., Radviliškio par, 
Evariškių k.

JUOČIS Martynas, 58 m., mi
rė Liepos 19, Peoria, III. - 
Trakų ap., Narkunų k.

KOČIENĖ Elzbieta, rųirė Rug
pjūčio 29, Larksville, Pa.

VAICEKAUSKAS Stasys, 20 
m., mirė Rugp. 29, Kings
ton, Pa.

KAŠULIONIUTĖ
m., mirė Rugp.
Pa.

GAUSIENĖ Ona,
26, Forest City, Pa.

RAMOŠAITIENĖ Marė, mirė
Rugp., 15, Scranton, Pa.

STANIŠKIS Kajetonas, 45 m, 
mirė Rugp. 30, Chicagoj.— 
Raseinių ap., Kražių p., Pa- 
pušių k.

GRENČIUS Juozas, pusamžis, 
mirė Rugp. 31, Chicagoj.-

■ Varnių par., Drabuksčių k.
PILECKIS Kazys^ mirė Rugp. I 

23, So. Boston, Mass.
KLUCITAS Pranas, 40 metų, 

mirė Rugp. 19, Larksville, 
Pa.

SUCKUS Vincas, 70 m., mirt.
Rbgp. 21, Lee Tk.

BENDOKAS Jonas, mi;rė Rug
pjūčio 22, Korn Krest, Pa.

ZALTAUSKAS Mikas, Mirė 11 
Liepos, Scranton, ^Pa.

VIŠTINIS Antanas, mirė Rug
pjūčio 4, Philadelphia, Pa.

PAULAUSKAS Stasys, 6(Tin„ 
mirė Rugp. 26, So. Boston, 
Mass. — Šilalės p. Ameri
koj išgyveno 40 metų.

GIEDRAITIENĖ Viktorija, 
mirė Rugp. 22, New Britain, 
Conn.

KAZAKEVIČIENĖ Katrina, 
mirė Rugp. 20, New Britain, 
Conn.

ruoštis ir aparopu^ 
išsibaigtų. ,

Kokia ta mja 
sekanti Dirvos Meri.

Regina, U 
26, Exeter,

mirė 'Rugp.

vnk., 
Amerikoj iš-

Marė, 59 m., 
Clevelande.

, MASKVOS pranešimi sako ] 
tik šiomis dienomis gavo P 

\ įvykusį rimtą nesusipratimą tar 
mjero Churchill, kuris prieš kel 

f sijoje aptarti bendrus kariaviu 
timai ir kilo už karo vedimo tr 

Anksčiau, Sovietą cenzūra 
•: sausų oficialių pranešimų apie 

sitarimą. Tik keli artini Štai 
konferencija praėjo toli nuo ti 
dedama vilčių Į atidarymą ai 

Churchill’o pranešimai Bi 
Litą pasimatymą ir tarytos su 

stiprino Maskvoje plintantį n 
sai nesiruošia greitu lain p 
koje padėtyje. Tas, stpranl 

Į ■ virą pasipiktinimą Britais.
Churchill’o pranešimas 

tos Valstijos pasiekė pilniau 
Į su kariškų operacijų, tik pir 
į tirti kas tų dviejų valstybių 
į Londone Liepos 10 d., Mask 
| . Jei Britų premjeras ne 

I reikia jieškoti tam svarbios 
h tomai norėjo susitarti, net s 

kelionėn. Kaltė greičiausia 
| laukęs tokio svečio, gal but 
I reikalavimus, o už atidaryn 

K išgelbėt pasaulį “nuo fašizm

mirė
Ame^

TAIRVOJE, šiame puslapy; 
[ u straipsnis, “Lietuva ir 
L nantis ir nušviečiantis musu 
e bei Maskvos imperija per ši 
i Kiekvienam Lietuviui ki 

Bis Wis, veria įrifet 
" straipsnyje padarytą Dr. ę 

sakymą - kad Lietuva tu 
Rusijos, ypač tam tikrų sr 
jeigu jau reikalaujama Liet 
todėl kad Rusai prieš pereit 

. vo valdę. Mes valdėm Rusi
I ’’liai valdė Lietuvą, o mes n 
[ vai tu valdytu sričių.

Kitas labai geras argi 
pinniau, yra tai sąryšyje si 

į neva “atsarginiais”'sumeti 
pereitu meti) Birželio mėnt 

| jos ir perėjimas per bolšev
L risokiais šnipais užpildytą

jokių kliūčių-jie kaip ėji 
mas; ii’ kliūtis tesutiko pi 
Leningrado ir Maskvos.

Dar trečias argument 
me numeryje yra tai tas k 
jotis Vokietijos, kuri šian 
ir nėra jokio reikalo kabii 
sudarymui neva barjero 1 

Geriausi, tikriausi ir 
nepriklausomos valstybės 

Pavyzdis yra šiomis i 
pe Vokiečių (iš Norvegij 
rios paliktos ramybėje ( 
nei viena nei antra pusė

žiau
Tai faktas, 
lose pirmoje vietoje 
Amerikos 
ma šalies 
pa ir jos 
jiems net 
mas.

Lietuvoje man lankant gim
naziją ir susirašinėjant su pa
saulio skautais, karta vienas 
Kalifornijos kolegijos studen
tas man atrašė laišką ir klau
sė kur yra Lietuva.... Jam 
turėjau prisiųsti Europos že
mėlapį ir nurodyti Lietuvos 
geografinę padėti. Jis apie 
Lietuvos valstybę niekad ne
buvo girdėjęs.

Dar blogiau yra su pačiais 
Lietuviais ir Lietuvaitėmis čia 
gimusiais ir augusiais. Jie ma
žai žino arba veik niek© nežino 
apie savo tėvų kraštą. Ši kal
tė jau tenka primesti musų tė
vams kad nepasistengia savo

O KOVAI su lytiškomis ligo
mis fedei’aTė'1'1 Valdžia paskyrė 
valstijoms '’$10,170,000. 
džia nuo savęs prideda 
tam tikslui savo pinigų 
pati valstija skiria.

Dr.WORCESTER, Mass. —
Pranas A. Vaikšnoras-Weik- 

sner paskirtas Worcesterio po
licijos chirurgu, į vietą kariuo-

Dr. Tarybai jau laikas turėsi susi- 
mokslus rinkimą. Visi draugijų atsto- 

| vai šaukiami atvirutėmis j su
su- sirinkimą, nes yra daug reika-

& UALTIMORĖS LIET. DR-JŲ 
TARYBOS NARIAMS

Baltimorės Liet. Draugijų
menėn išėjusio Dr. Scola.
Vaikšnoras gydytojo 
lankė net ir Europoje.

—Worcesterio Lietuviai 
darė komitetą platinti Ameri- jr reikia pradėti kitus dar- 

.... . i bus visiems Baltimorės Lietu- 
Matome iš trumpos 

r______ __ p vieningai dir-
I1.1 bant kad ir nedidelis buris pa- 

Dalyvavo arti 200 darėm Amerikos Raud. Kry-

kos Kai'o kondsus.
• HARTFORD, Conn. — Vie- viams.

tos Lietuviai surengė šaunų praeities kaip 
banketą naujai baigusiam i 
stojusiam advokatauti Pranui . . 
Mančiunui. Dalyvavo arti 200 .
svečių, kaip tautininkai taip ir.žiui $2116.56 ir Karo Bonų iš-

keliolika kitatau- pilkom už $34,000.
Kurie pirksite bonus, kreip-

katalikai ir 
čių.
• BUENOS

na. — Argentinos Lietuviai 
sudarė- Lietuvai Išlaisvint Cen
trą. Tas centras buvo suren
gęs Išeivių šventę, Liepos 19. 
Minėjimas prasidėjo pamaldo
mis Lietuvių Aušros Vartų ba
žnyčioje, o 4 vai. po pietų te
atre atlikta programas.
• MONTEVIDEO, Urugvajus.

—Lietuvių Kultūros Draugi-1 
ja surengė savam name pami- ’ 
nėjimą Išeivių šventės su vai-| 
dinimu ir šokiais. Paminėta ir 
žuvę musų lakūnai Dhrius-Gi- 
rėnas. To parengimo pelną pa- 
ski^ė sušelpimui keturių savo 
kolonijos sergančių Lietuvių.
© BROOKLYN, N. Y. — Vie

tos Lietuvių bendras komi- 
teras rengia Rugs. 20 milžiniš
ką viešą susirinkimą’ kuriame 
bus dedama pastangos parduo-: 
ti tarp Lietuvių Amerikos Ka-j 
ro bondsus.

AIRES Argenti- kites antrašu 684 Washington
Bi\d., kur bus suteikta geras 
P' mrnavimas Lietuviškai, ir 
už tai Lietuviai gaus kreditą.

'Draugijų Tarybos Įgaliota

©VISAME pasaulyje varto
jama* 2796 skirtingos kalbos.

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą
Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos. į 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
1c atvirutę prieš persikėli
mą į kitą 
Adresuoki!
Dirva Cleveland, O

vietą gyventi.
mums trumpai

Val- 
tiek 
kiek

39 m.
J i e v a 
pusam- 

21, Chi- 
ap., Šal- 
p. A-

komisija pagamino ir pasiuntė 
rezoliucijas khip buvo nutarta 
ir dabar gauta atsakymai apie 
jas. Tas bus raportuota susi
rinkime. Atstovai prašomi lan
kyti susirinkimus ir jmtis dir
bti visokį darbą, reikalingą‘ka
ro laimėjimui, ir kiek galima 
pagelbėti Liet’uvos vargingiems 
troliams ir seserims jų nelai
mingame padėjime.

Baltimorės Lietuviai, stoki
me 1Į darbą, nesnauskim. Kur 
darbas ten laimė.

Vera Mikušauskas Sekr.

vaiku supažindinti apie Lietu-1 
va. žinoma, ne visi. Dauge-

Štai kaip Gaunam Karo Fronto Žinias

' • • ;l.j* ' "JKaro korespondentas,' kuris teikia žinias apie karo eigą 
šiaUririėj Afrikoj,1 sėdi šo\ inio išmuštoje duobėje ir rašo žinią. 
Ten nėra jam “boso” nei su kuo bartis, i/gyvenimas butų pui
kus, jeigu ne kulkos, ne lėktuvai ir kiti karo pavojai, jau ne
kalbant apie didelį, karštį dienos metu, šaltį nakties metu, ir nuo-

...... , ‘ ., labini trukumą, geriamo : yahdęns, •
, - *■’ :fc' ,

. lio Lietuvių šeimų vaikai ir 
• gražiai Lietuviškai kalba ir 

Lietuvą pažįsta. Dauguma jau
nųjų Lietuvių net gėdisi 
sipažinti esą Lietuviais ir 
kalta tėvų gimtąją kalba, 
tai jau nusikaltimas.

Daug Lietuvių sutinku 
riucmenėje. Lietuviais esą 
neišsiduoda. Bet aš juos 
žyštu. Užkalbinu Lietuviškai 
ir čia jau gema draugiškumas. 
Visada pasidalinYi su jais Lie
tuviškais laikraščiais. Svetim

taučiams visada didžiuojuos 
esąs Lietuvis ir apie Lietuvą 
jiems daug papasakoju. I ’ l

Būdami gerais Lietuviais! bu
bsime ir gerais 
čiais. Supažindinkime ir papa
sakokime savo draugams ir ?

apie Lietuvą 
musų gražią šalį.

Kareivis Petras Juknvs.
_____________ I

■ svetimtaučiams i. ir

pri
lie
čia

ka- 
jie 
pa-

KUBIL1US Kazys, 46 m., mi
rė Detroit, Mich.; palaido
tas Rugp. 24.

ŠARKUS Vladas, 60 m., mirė 
Liepos 28, Detroit, Mich.

PAKELTIS, Klemensas, apue 
60 m., mirė Clevelande, Rug
sėjo 2. — Mikoliškių 
Žeimelio vai. 
gyveno 37 m.

GENEVIČIENĖ 
mirė Rugs. 1,

STRAZDAUSKIENĖ Veronika, 
(Norvaišaitė), 68 m., 
Rugp. 21, Chicagoj. — 
rikoj išgyveno 38 . metus.

MATUKAITIS Jonas, 54 m., 
elektros užmuštas angliaka- 
sykloj, Rugp. m., Lee Park, 
Pa. — Prienų p., Pabalių k. 
Amerikoj išgyveno

. GUMULIAUSK1ENĖ 
(Aleksandravičiūtė) 
amžė, mirė Rugp. 
cagoj. — Tauragės 
pienos k., Švėkšnos
merikoj išgyveno 35 metus.

LISAUSKAS Jonas, užmuštas 
plienę dirbtuvėj, Rugp. 22, 
Gary, Ind. — Šiaulių ap., Pa
šventinės par. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

DINGELIS Antanas, 52 metų, 
mirė Rugp. 2, Wilkes-Barre, 
Pa. — Alytaus ap., Mirosla
vo vai.

JAUGIENĖ Elzbieta, 48 metų, 
mirė Liepos 31, Mahanoy Ci
ty, Pa.

STANKS Viktoras, mirė Rug
pjūčio 31, Exeter, Pa.

I
J. A. Urbonas

Dirvos Agentas Daytone 
1302 Lamar St. Dayton, 0.

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 

N o t a r a s 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn.
i

DELEA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

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

LITHUANIAN FUNĖRAL HOME |
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 j

is Amerikos pilie-
. ...J

X

©BRITŲ Kolumbia, Kanatįos 
[provincija vakaruose, prie Pa- 
jeifiko,' plotu yra dukart dides- 
I nė negu Prancūzija;
| P \ J1EŠKAU artimų giminių, tri
jų bro’ių, Petro, Jono ir Antano De- 

. reškevičių, kilę Simno parapijos, iš
važiavę į S. Valstijas prieš didyjį 
karą. Turiu* svarbi) reikalą. Kas 
apie juos žino arba patys atsišau
kite šiuo adresu:

Juozas Arlauskas
6634 - 3rd Ave. Rosemount 

Montreal, Canada.

VISOKIA'' APDRAUD A
r

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

6606 Superior Aye. Cleveland

f
•%

HEndcrson 6729 *

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJAS
o e

: 6522 Superior Ave. HEndeyson 9292 s
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PANA įdomu pasiskai 
U jos Taryba negali 
to kad del daugelio gru 

... dymai. Nelson, tos tar 
tvarkos. Vietoje dirbti, 
kros grupės ir asmenys 
rijas šioje šalyje. Mali 
liauti savo siekimų, kil 

r už jas.
“Tik pažiūrėkit į 

dienomis”, rašo Mallon 
“Darbininkai reika 

ro Produkcijos Tarybo
“Tame pasakyta 1 

čiausiu sakiniu. Tik 
| rie laikraščiuose iriinh 

bančiųjų žmonių, bet i 
prezentuojami Ameril 
Jie reikalauja kontrol

To reikalauja Na 
dikalai, biznio žmonės 

“Niekas betgi ne 
lingą šaliai dalyką - 
tai sulaikymą visos s 
graph) pusės pagrob

Dar reikia pridė 
kalauja karo produl 
organizacijų darbini] 
bininkų duoklių ima
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DIRVA

IRIMAI
1A1 AMERIKOS LIETUVĮ

j Lietuvius šiame skyriuje talpinama
Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio
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yje paduo-

aičius Dir- 
uvių pasie- 
’asario mė- 
Aišku kad 
si mirštan- 
, dalis dar 
lidojami be 
e, arba ki- 
zių atsisky- 
rius plačios

išeina po
L943 metais 
įkaičius bus

ty tojų pra- 
j apie mir
si a me sky- 
i talpinami

mirusio pa- 
moterų pa- 

■ Amerikoje 
tų informa-

mirusiųjų 
ndentai ne-

46 m., mi- 
i.; palaido-

<0 m., mirė 
t, Mich.
■nsas, apue 
landė, Rug- 
liškių vnk., 
merikoj iš-

HRINCEViąiUS Jonas,, 
mite Rugp. 22, Chj^ 
Panevėžio ap., Krejq 
Papivešių k. Amaį 
gyveno 42 metus.

SAKSINSKIENĖ Ona, J 
mirė Liepos 30, M 
boy, N. J.

RAKICKAS Alfonsas, J 
mirė Liepos 29, E. d 
grift, Pa. — Panevd 
Vileikių k.

GIRDŽIUS Povilas, J 
mirė Rugp. 20, ChiJ 
Raseinių ap. ir pad 
šiškių k. Amerikoj J 
45 metus.

GUDŽIŪNAS Kazys, J 
\mirė Rugp. 31, ChiJ 
Šiaulių ap., RadviliU 
Evariškių k.

JUOČIS Martynas, 58 J 
rė Liepos 19, Peoria,! 
Trakų ap., Narkuit] 

KOČIENĖ Elzbieta, m 
pjučio 29, Larksville I 

VAICEKAUSKAS Start 
m., mirė Rugp. 29. | 
ton, Pa.

KAŠULIONIUTĖ Red 

m., mirė Rugp. 26, M 
Pa.

GAUSIENĖ Ona, 
26, Forest City, Pa.

RAMOŠAITIENĖ Mari!
Rugp^ 15, Scranton,, 

STANIšKIS Kajetonas, 
mirė Rugp. 30, Cld 
Raseinių ap., Kražių; 
pusių k.

GRENČIUS Juozas, J 
mirė Rugp. 31, (M

- Varnių par., Draw 
PILECKIS Kazy^ mirėI 

23, So. Boston, Mas.
KLUCITAS Pranas, d 

mirė Rugp. 19, La 
Pa.

Aw>

irė, 59 m., 
levelande.
: Veronika, 
3 m., mirė 
>j-
8 . metus.
is, 54 m., 
s angliaka- 

Lee Park, 
Pabalių k. 

39 m.
J i e v a 
pusam- 

21, Chi- 
ap., Šal-

10

j.

ės
ios p. A-

35 metus. 
, užmuštas 
Rugp. 22, 

tlių ap., Pa- 
merikoj iš

, 52 metų, 
ilkes-Barre, 
o., Mirosla-

., 48 metų, 
ahanoy Ci

mirė Rug- 
, Pa. '

r TAIRVA trumpu laiku vėl pradės eiti 8-nių pusla- 
I pių ir duos savo skaitytojams daugiau įdomių 
t raštų. 'Patieks vėl vieną labai svarbią istorinę apy- 
I saką^ kuriai skaityti jau dabar primename visus 

ruoštis ir apsirūpinti kad Dirvos prenumerata ne
it išsibaigtų.

Kokia ta nauja istorinė apysaka' bus, tėmykit 
I sekantį Dirvos numerį.

Į MASKVOS pranešimai sako jog Sovietų visuomenė 
tik šiomis dienomis gavo patirti pirmą kartą apie 

F įvykusį rimta nesusipratimą tarp Stalino ir Britų pre- 
I mjero Churchill, kuris prieš kelias savaites lankėsi Ku
li sijoje aptarti bendrus kariavimo reikalus. Nesusipra- 
I timai ir kilo už karo vedimo tvarką, pranešimas sako.

Anksčiau, Sovietų cenzūra neišleido nieko be pačių 
į? sausų oficialių pranešimų apie Stalino ir Churchillo pa- 
I sitarimą. Tik keli artimi Stalino žmonės žinojo kad ta 
[ konferencija praėjo toli nuo to kaip tikėtasi, nors buvo 
I dedama vilčių Į atidarymą antro fronto.

Churchill’o pranešimai Britų atstovų rūmuose apie 
H tą pasimatymą ir tarybos su Stalinu, pasirodo, tik su- 
I stiprino Maskvoje plintantį nujautimą kad Alijantai vi- 
tšai nesiruošia greitu la'ku pagelbėti Rusijai jos kritiš- 
Iko.je padėtyje. Tas, suprantama, sukėlė Maskvoje at- 
l'virą pasipiktinimą' Britais.

Churchill’o pranešimas kad Britanija ir Suvieny
tos Valstijos pasiekė pilniausio susipratimo kaslink vi- 
| sų kariškų operacijų, tik pirmą kartą davė Rusams pa- 
I tirti kas tų dviejų valstybių padaryta, nes nuo tarybų 
[Londone Liepos 10 d., Maskvai nepadaryta pranešimo.

Jei Britų premjeras negalėjo su Stalinu susitarti 
į reikia jieškoti tam svarbios priežasties. Churchill ma- 
I tomai norėjo susitarti, net skrido Į Maskvą, pavojingon 
I kelionėn. Kaltė greičiausia bus paties Stalino, kuris su- 
’ laukęs tokio svečio, gal but, pastatė jam savo visokius
• reikalavimus, o už atidarymą antro fronto “pažadėjo”
• išgelbėt pasaulį “nuo fašizmo”.

Rugp. 21, Lee /SŽ 
BENDOKAS Jonas, nuJ

pjučio 22, Korn KreĮ 
ZALTAUSKAS Mikas, J

Liepos, Scranton, J) 
VIšTINIS Antanas, nd

pjučio 4, Philadelphi 
PAULAUSKAS Stasy?. J

mirė Rugp. 26, M
Mass. — Šilalės p. 4 
ko j išgyveno 40 men 

GIEDRAITIENĖ Vikte į
mirė Rugp. 22, Nevi j 
Conn.

KAZAKEVIČIENĖ Kffl ; 
mirė Rugp. 20, New! 
Conn.

J. Žemantauib 
“Dirvos” Agente

N o t a r ai 
130 Congress Ava 

Waterbury. Com f

J. A. Urbonai
Dirvos Agentas Dart

1302 Lamar St. Dirt
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INĖ—Laisnuota Laidotuvię DirekW 
EžIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI 
zojimui leidžiama naudotis nemoksi |NIAN FUNĖRAL HOME
5NU E BNMI1 Į

IA APDRAUDA 
engę suteikti visiems pilnas musę 
s ir praktiškus patarimus reikale y 
Insurance) visai dykai. Todėl P 
ugniagesius (fare-monus).

inė Pastovi Lietuviška Real Estate 
Apdraudos Agentūra.

> misi i n i i c
Cleveland HEndcrson

llllfi]||lllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll

mas A. Wilke 
s Laidotuvių Direktorius 
? BALZAMUOTOJAS

HEndersoi»
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii^

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvyd'as.

be- 
ka- 
vi-

jTNIRVOJE, šiame puslapyje telpantis Dr. A. Geručio 
jf-' straipsnis, “Lietuva ir Rusija”, yra labai pamoki
nantis ir nušviečiantis musų tautos santikius su Slavais 
bei Maskvos imperija per šimtus metų.

Kiekvienam Lietuviui kuris nori turėti argiimentų 
• šiais laikais, verta įsidėmėti pereitame numeryje tame 
straipsnyje padarytą Dr. Geručio labai atitinkantį pa
sakymą — kad Lietuva turi daugiau teisių į valdymą 
Rusijos, ypač tam tikrų sričių, kaip Smolenskas, ir tt., 
jeigu jau reikalaujama Lietuvą atiduoti Rusijai vien tik 
todėl kad Rusai prieš pereitą pasaulinį karą Lietuvą bu
vo valdę. Mes valdėm Rusijos sritis ilgiau negu Masko- 

i liai valdė Lietuvą, o mes nereikalaujam grąžinti Lietu
vai tų valdytų sričių.

Kitas labai geras argumentas, tilpęs Dirvoje kiek 
pirmiau, yra tai sąryšyje su Rusų reikalavimu Lietuvos 
neva “atsarginiais” sumetimais prieš Vokiečius. Tik 
pereitų metų Birželio mėnesio Vokiečių puolimas Rusi
jos ir perėjimas per bolševikų valdomą ir Kalmukais ir 
visokiais šnipais užpildytą Lietuvą nesudarė Vokiečiams 
jokių kliūčių — jie kaip ėjo taip ir nuėjo į Rusijos gilu
mas, ir kliūtis tesutiko prie pačios Rusijos miestų — 
Leningrado ir Maskvos.

Dar trecias argumentas, tilpęs Dirvos tik pereita
me numeryje yrą tai tas kad Sovietams jau nebus kg bi
jotis Vokietijos, kuri šiame kare bus visiškai sumušta, 
ir nėra jokio reikalo kabintis į Lietuvą ir jos kaimynes, 
sudarymui neva barjero Rusijai nuo Vokietijos.

Geriausi, tikriausi ir natūralus barjerai bus tai tik 
nepriklausomos valstybės paliktos laisvai gyvuoti.

Pavyzdis yra šiomis dienomis Švedija, kuri gūdi tar
pe Vokiečių (iš Norvegijos) ir Rusijos, ir Turkija, ku
rios paliktos ramybėje _(bent palyginamoje), ir per jas 
nei viena nei antra puse savo priešą nesiveržia pulti.

©

Užkrovė Atsakomybę 
Kur Reikia

Bendrasis frontas tarp 
dievių socialistų ir tikinčių 
talikų Amerikos Lietuvių
suomenę teisėtai stebina. Kas 
to “bendro’’ fronto kaltinin
kas? *

Jonas Žilėnas Dirvoje pačiu
po patį branduolį, teisingai pa
reikšdamas “už viską ką kata
likų spauda sako, ar veikėjai 
daro, daugiau ar mažiau atsa- 
komingi kunigai, pirmoje eilė
je Kunigų Vienybė ir Tėvai 
Marijonai”.. Kodėl jie atsako- 
mingi? Žilėnas vėl gerai sako: 
“Amerikos Lietuvių katalikų 
visiški vadai yra kunigai: jie 
tvarko visą katalikų akciją, jie 
savo

Kunigai yra 
kų organizacijų 
ir, tokiu budu, 
tro valdybų.

Todėl išvada 
kos Lietuvių katalikų 
akciją ir taktiką nustato ne 
pasaulionys, bet kunigai. To
kiu budu, ir del keisto “ben
dro” fronto su bedieviais sb- 
cialistais kalti (kokia ironija!) 
musų kunigai! Jei tikinti ir 
tikybą ginanti kunigai randa 
galimu bendradarbiauti “mok
sliniams bedieviams” socialis
tams tai kodėl, vėliau, ne ko
munistams, arba naziams, fa
šistams ! Vieną sykį pagrin
dinį principą pardavus, kodėl 
jį vėl neparduoti?

Tenka pasiklausti kokiu tik
slu bendradarbiaujama? Nors 
žodžiais bandoma publikai įkal
bėti jog tai daroma “Lietuvos 
labui”, bet Amerikos Lietuvių 
Taryba nestiprinama, jos vei
kla neplėtojama ir neplanuoja
ma. Ji privalėtų būti gyvoji 
ir gaivalinga katalikų-socialis- 
tų bendro, fronto ašis, jei tas 
frontas Lietuvos labui sudary
tas. Bet Taryba sargdinama 
krečiamu drugiu. Panašiai ma
rinama ir Lietuvos Piliečių Są-

jungęs Taryba, kur bendra- 
frontauja Lietuvos socialistai 
ir kunigai.

Vienintelis žymus katalikų- 
socialistų “bendras” darbas tai 
tautininkų (Amerikos ir Lie
tuvos) niekinimas ir Lietuvos 
Respublikos atsakingų parei
gūnų juodinimas. Ar tai ši
tokiam darbui krikščioniška 

I
srovė bendradarbiauja su ne
krikščioniška ? Tokis darbas 
Lietuvai jokio gero neneša! 
Socialistai (kaip paprastai) už 
tą “geru” atsimoka: visomis 
spėkomis boikotuoja ir nere
mia katalikų pastangomis pa
laikomą naudingą Lietuvių Kul
tūrinį Institutą, kuris Angliš
ka kalba išleido ir tebeleidžia 
naudingų Lietuvos reikalu kny
gelių. Šiuo boikotu musų so
cialistų partijėlė tik ištikimai 
seka savo tradiciją (apspjau
dyti visus darbus kuriuos ka
talikai ir tautininkai dirba Lie
tuvos labui), bet kokiais sume
timais kunigai leidžia savo pa
kuojamai spaudai ir pasaulio- 
nims su šitokia partijėlė “ben- 
dra-f rontauti” ? Nejau Ame
rikos Lietuviuose neranda 
riotiškesnių grupių?

pat-

Lietuva ir Rusija
LIETUVIU TAUTOS SANTIKIAI SU SLAVAIS

Rašo DR. A. GERUTIS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

ĘAIP RUSAI VALDĖ LIETUVĄ

Lietu-
Lietu-

Tačiau yra esminis skirtumas tarp 
valdymo Rusijoje ir Rusijos valdymo

Tuo metu kai Lietuva plėtėsi Rusų žę-

> visą katalikų akciją, jie 
rankose turi pinigus”.

visų katalikiš- 
Dvasios | Vadai 
nariai

Kur Jie?

aiški:

jų Cen-

Ameri- 
politinę

Pereito šimtmečio pabaigoje, 
poetas Maironis, pasidairęs po 
Lietuvą, klausė “Kur Jinai?” 
Jis tvirtino kad “miega jos 
milžinai”, bet tikėjo “prisikels 
ji kada”.

Dienraštis Draugas panašiai 
klausia musų * inteligentijos: 
Kur jie? Kur tie visi Lietuviai 
medicinos daktarai, teisių, teo
logijos, filosofijos ir įvairiau
si kiti daktarai? Atrodo jog 
musų inteligentijos vyresniųjų 
rateliuose vyksta kaž koks ne
lyginant kultūrinis ir dvasinis 
apkerpėjimas”.

Musų inteligentai atsako, jie 
“bizi”: golfas, pokiliai ir toly
gios “pareigos” laiko neduoda. 
Jei visuomeninio jausmo neat
gaus tai tokiems ^tikrai tiks 
Vaičaičio žodžiai:
“Ir kam, ištikro, mokytiesiems 
Kentėti del prastų žmonių!”

DANIJOS Raudonasis Kry
žius paaukojo Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos Savitarpinės Pa
galbos organzacijoms po vieną 
sanitarinį automobili}. Auto
mobilius į Rygą atvežė Balti
jos jura, Danijos Raudonojo 
Kryžiaus atstovas Mortensen.

GANA įdomu pasiskaityti sekantis. Karo Produkci
jos Taryba negali pilnai tvarkyti produkcijos del 

to kad del daugelio grupių maišymosi joje išeina truk
dymai. Nelson, tos tarybos pirmininkas, neprieina prie 
tvarkos. Vietoje dirbti, kaip sako Paul Mallon, tam ti
kros grupės ir asmenys stengiasi pravesti savo revoliu
cijas šioje šalyje. Mallon sako, tos grupės turės pasi
liauti savo siekimų, kitaip šalis turės sustoti kariavus 
už jas.

' “Tik pažiūrėkit į laikraščių antraštes pastaromis 
dienomis”, rašo Mallon.

“Darbininkai reikalauja Nelsoną pavesti jiems Ka
ro Produkcijos Tarybos kontrolę”.

“Tame pasakyta visas dalykas, išreikštas papras
čiausiu sakiniu. Tik pamanykit, šie “darbininkai” ku
rie laikraščiuose minima nėra tai 50,000,000 šalies dir
bančiųjų žmonių, bet mažiau negu 10 milijonų kurie re
prezentuojami Amerikos Darbo Federacijos ir C. L L 
Jie reikalauja kontrolės darbo produkcijos.

To reikalauja Naujos Dalybos šulai, reikalauja ra
dikalai, biznio žmonės, politikieriai, armija, ir tt.

“Niekas betgi nekelia riksmo apie vienatinį reika
lingą šaliai dalyką — labiausia reikalingą kontrolę — 
tai sulaikymą visos šios revoliucinės veiklos iš specialių 

' grupių pusės pagrobimui viršaus ant biznio.”
Dar reikia pridėti kad tie “darbininkai” kurie rei- 

: kalauja karo produkcijos kontrolės nėra nei patys tų 
organizacijų darbininkai, bet jų vadai, tie kurie iš dar
bininkų duoklių ima milžiniškas sumas atlyginimų.

L

KRINTANTI LAPAI '
Atsimenu pilkąjį rudenio rytą,
Kai klaidžiojau parko plačioj alėjoj, 
Takuos kai šlamėjo bekrintanti lapai; 
Jie krito palengva, be garso, be vėjo.
Jie krito lyg svajos aušroj išsvajotos, 
Lyg dienos kurios jau atgal nesugryš, 
Jie leidosi žemėn lengvi ir pageltę, 
Lyg vasaros saulės vėlyvas šypsnys.
Jie krito ir krito apdengdami žemę, 
Gelsvu ir taip ilgesį keliančiu šydu;
Jie primena man kad jau paukščiai išlėkę, 
Kad gėlės lankose daugiau nebežydi.
Žaliųjų vainikų netekusios liepos 
Liudėdamos dingusią saulę minėjo, 
O žemėn vis krito pageltę jų lapai. 
Jie krito palengva, be garso, be vėjo...

M. T.

Kryžiai, tie išsekę asketai,
Vadina į kapus,
Ir skubina ten, kur reiktų eit išlėto— 
Tarytum nesupus....
Tie kryžiai be aistros ir ramus —
Jų glėbis toks platus!
Bet kad butų dar kvailiau gyvenime — 
Aplenkčiau, rods, kapus.
Kam tie. kapai, kam kryžių eilės,
Jei žemė taip meili.
Ko eina į kapus, jei žemės gailis, 
Suprasti negali!

vos 
voje. 
mėse, pati Rusija buvo pavergta Mongolų, ku
rie yra sumongolinę visą Rusų tautą. Sakoma 
kad, pakrapštys Rusą ir surasi mongolą. Lie
tuviai, užimdami Rusų žemes, išlaisvindavo jų 
gyventojus iš žiaurių Mongolų, tat dažnai Ru
sai patys dėdavosi į Lietuvą. Bet dar reikšmin
giau kad Lietuvos valdovai nei kiek nesikišo į 
Rusų vidaus reikalus. Jie tik pastatydavo Lie
tuvį kunigaikštį, o kartais palikdavo net vieti
nį. Lietuvių tauta net anais laikais parodė nuo
stabią toleranciją tuose plotuose kuriuos ji val
dė. Pasaulis šiądien atrodytų kaip kokia idilija 
jeigu šios gadynės likimo lėmėjąi visur rodytų 
tokią pakantą kokios laikėsi Didieji Lietuvos 
Kunigaikščiai dar 13, 14 ir 15 šimtmečiuose! 
Nei Gudai, nei Ukrainiečiai, nei tie patys Rusai 
negali turėti Lietuvių tautos atžvilgiu jokios pa
giežos iš to istorinio fakto kad Lietuva ištisus 
šimtmečius valdė jų žemes. Tuo tarpu Lietu
vių tauta per 120 metų Rusiško valdymo Lietu
voje patyrė tiek skriaudų ir prievartos, tiek 
smurto ir sauvalės jog mes neturime nei ma
žiausio pagrindo minėti Rusiškus laikus kitaip 
kaip tik su apmaudu. Lietuvių tauta nieko ne
pasiliko skolinga Rusams, tuo tarpu Rusų sko
la Lietuvių tautai yra tokia didelė jog jos ne
surašysi nei į dešimties jaučių odas!

Istorinė Lietuva buvo Rusų carų užgrobta 
gryno imperializmo sumetimais. Tiesa, tenka 
pripažinti kad Lietuvos-Lenkijos konfederacija 
vidujiniai jau senokai prieš valstybės žlugimą 
buvo smarkiai pakrikus. Tuometinis valdanty
sis sluogsnis-diduomenė skendėjo anarkijoje, ku
ri juo tolyn tuo ėjo gilyn. Susidarė karčios iro
nijos apibudinimas,’ kad “Respublika laikosi ne
tvarka”. Ši netvarkos dvasia skverbėsi Lietu
von iš Lenkų, tuo tarpu kai net didžiausios su
irutės laikais Lietuvoje vis dar reikšdavosi tam 
tikras santarumas ir susiklausymas. Bet tą 
anarkiją iš kaimynų daugiausia skatino ir rėmė 
ne kas kitas kaip Rusų carai, kuriems buvo pa
ranku matyti kad Lietuvos ir Lenkijos bajorai 
savo tarpe kovojo del valdžios, privilegijų, ir tt., 
gindami savo “aukso laisves”.

Paveizdan, kuomet 18-to šimtmečio pabai
goje kilo sumanymas panaikinti seimuose “ve
to” teisę, pagal kurią kiekvienas plikbajoris ga
lėjo sustabdyti bent kurį sprendimą ir sugriau
ti patį seimą, tokio nutarimo negalima buvo 
įvykdyti, nes jam pasipriešino tuometinis Rusi
jos ambasadorius M. Repninas. Savaime papra
stas reiškinys buvo kad Rusų diplomatai stačiai 
papirkdavo bajorus, kurie tada apsišarvavę “ve
to” teise elgdavosi taip kaip įsakydavo Rusai, 
ir kliudydavo bent kurį protingesnį valdymąsi.

Kišimuisi į Lietuvos-Lenkijos vidaus reika
lus Rusų carai naudodavosi ir tuo jog jie dėjo
si Pravoslavijos gynėjais, o Pravoslavų daug 
Lietuvos-Lenkijos ribose gyveno. Pagaliau, bu
vo vartojama ir tiesioginis, smurtas. Seimus 
apsupdavo Rusų kariuomenė ir priversdavo ba
jorus nuspręsti taip kaip to norėjo carai. Kaip 
visa tai panašu į liūdnos atminties “liaudies sei
mą” 1940 metų Liepos mėnesį, kada Sovietų 
agentai nusprendė maldauti kad Lietuva butų 
priimta į SSSR!

Po pirmojo padalinimo 1772 metais ir an
trojo padalinimo 1793 metais, pagaliau atėjo 
trečiasis ir paskutinis Lietuvos ir Lenkijos pa
dalinimas 1795 metais tarp Rusijos, Prūsijos ir 
Austrijos, kuomet etnografinė Lietuva pateko 
Rusijai, Suvalkija nuo 1795 iki 1815 metų išbu
vo Prūsijos valdžioje, bet paskui irgi buvo pa
imta Rusų. Taip istorinėje Lietuvoje gyvenu
sieji Lietuviai atsidūrė Rusų valdžioje. Prasi
dėjo 120 metų traukęsis Lietuvių tautos kry
žiaus kelias!

LIETUVOS VARDO PANAIKINIMAS

Išpradžių Lietuvos vardas dar nebuvo iš
brauktas. Kraštas buvo vadinamas Lietuvos 
gubernija, paskui jis buvo padalintas į Vilniaus, 
Kauno ir Gardino gubernijas, o vėliau turėjo 
būti nutrintas nuo žemės paviršiaus ir Lietuvos 
vardas. Lietuva pavirto Rusijos “Šiaurės va
karų kraštas”. Užnemunė (Suvalkija) irgi nie
kuo esmėje nesiskyrė nuo likusios Lietuvos.

Jau carienė Kotryna panaikino Lietuvoj iki 
tol veikusią teisę, bet po jos mirties vėl buvo 
grąžintas Lietuvos Statutas, kuris galiojo iki 
1840 metų, kuomet buvo įvesta Rusiškoji teisė. 
Tuo tarpu Užnemunėje galiojo Napoleono tei
synas, kuris buvo liberališkesnis už Rusišką.

Po kurio laiko Lietuva buvo pradėta vadin
ti “iskonno Russkij kraj”, kas reiškia “grynai 
Rusiškas kraštas”.

Kai 1940 metais Maskva antrą kartą oku
pavo Lietuvą, bolševikai irgi kalbėjo kad nepri
klausoma Lietuva tebuvus “Anglų ir Prancūzų 
kapitąlistų” sukurta, o Kremlio oficiozas Izves- 
tija’1940 m. Rugpjūčio 8 paskelbė šiuos atviro

imperialistinio keistumo sakinius: “Clemenceau, 
paleistas šūkis — aptverti bolševikišką Rusiją 
spygliuota viela — neturėjo, nežiūrint visų im
perialistinių pastangų, jokios reikšmės. Kapi
talistiniam pasauliui pavojus didėjo”, šimtme
tinė Lietuvių ir kitų tautų kova už laisvę prieš 
svetimą okupaciją Kremlio organui tebuvo Pa
ryžiaus ir Londono “imperialistų” užmačios,; 
nes moderninio bolševikinio imperializmo ideolo
gui viena rūpėjo — būtent, kad nebūtų kuria
mos nepriklausomos valstybės — “Rusijos te
ritorijos sąskaiton”. .. . Pagaliau, kokia žiau
ri pašaipa skamba iš Izvestijų skilčių kai jos 
pamini tautų apsisprendimo idėją!

RUSIJA ATNEŠĖ ŽEMESNĘ KULTŪRĄ IR 
SLOPINO LIETUVIŲ TAUTOS KULTŪRINĘ 

PAŽANGĄ

Lietuvos-Lenkijos valdžia palaikė

Lietuva 
Livoni- 
nuolati- 
karališ-i 
dar 15-

Užėmus Lietuvą, tų laikų Rusija atnešė’ 
visais atžvilgiais žemesnę kultūrą. Negana to. 
Rusijos valdžia per visą savo valdymo laiką vi- x 
šokiais budais stabdė Lietuvių tautos kultūrinę 
pažangą, neretai imdamosi žiauriausių priemo
nių. Tenka atsiminti kad dar trumpai prieš Lie-? 
tuvos užėmimą Rusija buvo atsilikus azijatiško 
tipo valstybė, kurią prieš nepilną šimtmeti Pe
tras Didysis pirmą kartą pradėjo suvesti į kon
taktą su Vakarų Europa. Tiesa, nuo to laiko 
Rusija militariniai greit sustiprėjo, jos tarptau
tinis svoris smarkiai pakilo, bet ji, palyginti su 
tų laikų Lietuva, pasiliko tamsus pusiau-Euro- 
pejinis kraštas. Kai caras Petras savo valdymo 
pradžioje pirmą kartą išvyko Vakarų Europon, 
jis dar atrodė kaip puseivilizuotas valdovas, o 
Rusų tauta dar skendėjo rytų papročiuose. Tuo 
tarpu Lietuva jau vi^n per savo valdovus buvo 
suėjus į glaudžius ryšius su aukštos kultūros 
Vak. Europos kraštais. Lietuvos ir Lenkijos so
stuose nuo 16-to šimtmečio yra buvę Prancūzų, 
Vengrų, Švedų, Saksų kilmės kunigaikščiai, ku
rie atnešdavo ir savo kraštų kultūros, 
su Lenkija buvo valdžiusios Prūsiją ir 
Ja
nius ryšius su visais Vakarų Europos 
kais rūmais, lietuvių diduomenės vaikai 
me amžiuje lankė Vakarų Europos universite
tus:. Italijos, PrancuzijoslgJVpkietiios, t.y. tuo 
metu kai pati Rusų tauta gyveno apsitverus sa
vo rūšies Kiniečių siena.

Taip pat per Bažnyčią Lietuva turėjo pa
stovių ryšių su Vakarų Europa. Kai 1,6-me am
žiuje Europa Protestantizmo iškilimo pasėkoje 
pergyveno dvasinę revoliuciją, ši banga užliejo 
ir Lietuvą. Tuo metu ypač atsirado glaudžių 
ryšių su Mažosios, Lietuvos Lietuviais.

16-to amžiaus viduryje Lietuvos atvykus 
Jėzuitams, katalikybė vėl paėmė viršų. Šių 
rungtynių išdavoje Lietuvoje užvirė gyva kul
tūrinė kova, kurios pasėkoje 1579 metais Vil
niuje buvo įsteigta aukštoji mokykla (akademi
ja), t. y. dar tuomet kai Maskvos soste sėdėjo 
beraščiai carai, šią akademiją, kuri vėliau ga
vo universiteto vardą, uždarė ne kas kitas kaip 
Rusų valdžia, kai ji užvaldė Lietuvą!

Dar daug galėtume sužymėti faktų kurie 
rodo kad Lietuva kultūriškai stovėjo nepalygi
namai aukščiau ne kaip tų laikų Rusija. Ir iš
viso Lietuvos kultūra linko į Vakarus, tuo tar
pu kai Rusija, kai ji užėmė Lietuvą, daug dau
giau buvo Azija ne kaip Europa!

Caristinė Rusija visaip marino Lietuvos kul
tūrinę pažangą. Mes jau minėjome Vilniaus 
universitetą, ši aukštoji mokykla savo mokslo 
lygiu tuo metu galėjo lygintis su pirmaisiais 
Europos universitetais, taigi jai lygaus nebuvo 
visoje Rusijoje. Ji buvo didžiulė mokslo įstai
ga jau vien studentų skaičium (iki 1,500). šis 
universitetas savo dvasia buvo Lenkiškas, ta
čiau jis didžiai nusipelnė ir Lietuvių kultūrai, 
iškeldamas ypač mokslo susidomėjimą Lietuvių 
tauta ir jos istorija. Pakaks paminėti kad Vil
niaus universiteto auklėtiniai buvo Daukantas 
ir Vyskupas Valančius, šio universiteto įtako
je atsirado 19-to amžiaus pradžioje tautinis že
maičių bajorų judėjimas (Vysk. J. A. Giedrai
tis, Dionyzas Poška, K. Zabitis Nezabitauskas, 
S. Stanevičius ir kt.), kuris plačiai išsikerojo 
ir prisidėjo prie tautinės Lietuvių sąmonės at
budimo.

Rusų valdžiai Vilniaus universiteto klestė
jimas nepatiko. Pasiremdama tuo kad jo pro
fesoriai ir studentai prisidėjo prie 1831 metų 
sukilimo prieš Rusiją, Rusų valdžia universite
tą 1832 metais uždarė. Tokiu budu Lietuvių 
žemėse neliko nei vienos aukštosios mokyklos. 
Taip truko iki pat Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo. Ir kunigai nebegalėjo eiti aukštojo 
mokslo Lietuvoje, nes dvasinė akademija buvo 
Įkurta Petrapilyje.

Seka: RUSŲ KOVA PRIEŠ LIETUVIŲ TAU
TOS ŠVIETIMĄ.

• NUO INFLUENZOS ir pneumonijos Suv. 
Valstijose 1940 metais mirė 92,525 asmenys, 
kaip praneša statistikų biuras. 1939 metais nuo 
tų pat priežasčių mirė 99/197 asmenys.
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse. LAISVA LIETUVA

DEMOKRATIZMAS BE TEISINGUMO
ščias Laikraštininkų Demokratizmas.Kas per Paukštis P-lė Darata. Išvirk 

Metas kad Amerikos Lietuviai, Lenkai, Ukrainiečiai ir kiti Jos Piliečiai 
Kreiptųsi į Washingtoną, kad Rusija Nebežudytų Pavergtųjų Tautų. — 
Sverdlovsko Stovykla — Gyvųjų Niekinimas ir Žudymas.

Thompson 
Roosevel- 
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Aną kartą p. Mažrimas pa
rašė kaip Dorothy 
pavadino Prezidento 
to Keturias Laisves 
to Carterį tuščiais
tais. Mat, jie, supraskite, ne
atitinką Sovietų Rusijos geida- 
vimų, stoją skersai kelią bolše
vikų užsimetimui pasijungti 
Pabaltijį ir -kitus jos kaimynų 
kraštus. Taigi toji Amerikos 
laikraštininke, kurios straips
nius daugelis dienraščių (ne 
tik Cleveland Plain Dealer) 
spausdinasi, tuščiais žodžiais 
peikia Atlanto Carterį ir per
ša jį pataisyti ir taip išaiškin
ti kad - patiktų Sovietų Rusi
jai, kuri, anot? jos, gindama sa
vo kailį nuo buvusio draugo 
Hitlerio, beveik viena, triuški
nama nazių prie Volgos, nar
siai kovojanti už demokratijas. 
Kad taip narsiai kovoja tai 
verta didelio grobio — mažų
jų tautų gyvybės ir žemės. Va 
koks išvirkščias panelės Dara
tos demokratizmas!

Dabar ji dar aiškiau pasisa
kė. Teko skaityti jos kitas
straipsnis (Cl. P. D.), kur šau
kia sudrausti (discourage!)
Lietuvius, Latvius, Estus, “bal
tuosius” Ukrainiečius ir kai 
kuriuos Lenkus už jų “Anti- 
Russian activities”. Kuo tos 
tautos nusidėjo Amerikai? Tur
būt, tuo kad kartas nuo karto 
šukterėja iš skausmo spaudo
je ar pareiškimuose, siunčia- 

“muose j Wašluhgtohą7 TCaip 
tas demokratijų “draugas” Ru
sija kankina niekuo nekaltus 
žmones, išmėtytus po šaltus 
Sibiro laukus ir tundras, po 
Uralo ir Altajaus kalnus, — 
šukterėja ir prašo juos gelbė
ti iš to baisiausio pragaro. Vi
sa tų žmonių kaltė kad jie ne 
komunistai.

pajungto darbo našta. Tokių 
baisenybių pamačiusiai Dara
tai gal prašvistų protas, gal 
atgytų žmoniška širdis, ir gal 
nebekliedėtų, nebesižavėtų ko
munistų melais sukurtu rojum.

SVERDLOVSKO STOVYK
LOJ 220 LIETUVIŲ

Nesenai mus pasiekė tikra 
žinia, kad Sverdlovsko Oblast, 
ties šiaurės Uralo kalnais, vie
noje stovykloje, žiauriausioj 
GPU. priežiūroj, laikomi 220 
Lietuvių vyrų ir 60 Žydų. Jie 
blogiausia maitinami ir verčia
mi dirbti miškuose sunkiausius 
darbus. Iš jų kelios dešimtys 
žmonių jau mirę užkamuoti. 
Iš pavardžių, Lietuvių spaudo
je paduotų, yra matyti kad vi
si jie inteligentai, mokytojai, 
gydytojai, valdininkai, profe
soriai, tarnautojai, daugumas 
tarp 30 ir 50 metų amžiaus. 
Tik metai kaip atgabenti iš 
Lietuvos, ir jau nebegyvi. Jei 
iš niekur neateis pagalba, jei 
per kokį stebuklą nebus iš to 
pragaro išvaduoti likusieji (o 
kaip vaduos kad' tokios Dara
tos kranksi?), tai visi turės 
pražūti prieš laiką. ,

Amerika yra ginklo draugas 
Rusijai, bilijonus dolarių su
kiša jai gelbėti, tai ar negalė
tų pareikalauti iš jos kad atsi
sakytų sadizmo ir nebežudytų 
geriausių žmonių, nusipelniu
sių savo kraštams? Jei smer
kiama Hitlerio nežmoniškas žy
dų ir kitų pavergtųjų kankini
mas tai kodėl nutylima bolše
vikų valdžios žvėriškumai?

žudy- 
barba- 

tremti- 
Ar tai 
Čarte- 

visoms 
žmo-

Buvo ilgai deklamuojama vi
sokios laisvės panašių į Dara
tą laikraštininkų, šiądien dar 
tebesipiktinama nazių 
mais. Kodėl kenčiami 
riški sauvaliavimai su 
niais Sovietų Rusijoje? 
suderinama su Atlanto 
rio dvasia, žadančia
tautoms, visai žmonijai 
nišką apsiėjimą? Juk negali 
teisingumo jausmas pakęsti to
kio kiekvienam akis duriančio, 
nelygaus masto. Iš priešo rei
kalaujame žmoniškumo, o iš 
draugo nereikalausime. Toks 
nelygumas pakerta pasitikėji
mą Atlanto Čarteriu. 
kad tas dokumentas 
aukštumoje, reikia jo 
praktikuoti šiądien, o
dėlioti pokariniam metui, 
praktikuojamas daiktas pavir
sta niekais. Tai turėtų žinoti 
ne tik Darata, bet ir kiti Ame-

Norint 
paliktų 
dėsniai 
ne ati- 

Ne-

ATLANTO ČAR-
TERIS ŠIĄDIEN

punktai 
kiti jau 
politikos 
pradema

KOMUNISTAS
IŠDAVIKAS

rikos laikraštininkai, jeigu jie 
yra tikri demokratai, kaip kad 
nuolat skelbiasi.

V. Pykuolis.

MAIšOGALOS vals., Anta
kalnio kaimo gegužinėje užmu
štas Jonas Kačilavičius.
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Lietuviai, Leiikai, Ukrainie
čiai, kaip ir kiti Amerikos pi
liečiai, mielai eina visas savo 
šios naujos tėvynės pareigas, 
kad tik butų laimėtas karas 
prieš Ašies norą pavergti vi
są pasaulį, dirba kad butų pa
tikrinta teisihga ir pastovi tai
ka ir laisvė Visoms tautos, di
džioms ir mažoms. P-lė Dara
ta savo užnuodyta plunksna 
kovoja už Sovietų Rusijos im
perializmą, už tai kad bolševi
kų nelaisvės grudai butų pasė
ti ir laisvoje Amerikoje! Gal 
jai pasisapnavo kad gyvenanti 
ne New Yorke, o Kuibiševe, iš 
kur Visoms komunistų vergu
vės sukaltoms tautoms įsako
ma kaip ir kas rašyti, kaip 
garbinti Staliną batiušką.

Washingtonas nep aklapsys 
to knapsinčio kaip varna bal
so, ir neuždarys burnas minė
tų tautų žmonėms, neatims 
joms žodžio laisvės, garantuo- 

"tos įstatymų, neuždraus “acti
vities”, teisingai pagrystos vei
klos, kaip prieš nazius taip ir 
prieš bolševikus. Priešingai, 
Lietuviai, Lenkai, Ukrainiečiai 
ir kiti dar smarkiau turėtų su
krusti prieš Miss Dorothy siū
lomus jiems ’’discouragement” 
ir reikalauti kad toji nuodų 
maišytoja neardytų Amerikos 
piliečių vienybės, neskirstytų 
jų baltais ir raudonais. Kad 
jau taip patinka Sovietai tai 
kodėl nesigabena į jų rojų, į 
Kuibiševą? Sveika butų tai 
laikraštininkei pakeliauti Ura
lo pašlaitėmis ir pamatyti kaip 
ten vyrai ir moterys, iš Pabal- 

’ tijo, iš Lenkijos ir iš kitur at- 
grus^i, GPU žiaurių sargų ly
dimi, alkani, nebepanašus į 
žmones, nuo bado ir šalčio kaip 
lapai nuo medžių kasdien aibė
mis krinta.

Vienas Šveicariečių laikraštis 
sidėjo straipsnį, kuriame na
grinėja kodėl Šveicarijos pilie
tis negali būti komunistas.

Laikraštis sako, kiekvienas 
comunistas yra svetimos vals
tybės agentas, tokiu budu įr 
savos valstybės išdavikas. Ko
munizmas reiškia despotiškos 
ir tironiškos valstybės valdymo 
formos įvedimą, kuri yra grie
žtai priešinga demokratijai.

Joks demokratas negali bū
ti komunistas lygiu budu kaip 
komunistas nėra demokratas 
jau vien del to kad jis yra ko
munistas. Komunistinėj tvar
koj, kaip ji įvesta Sovietų Ru
sijoje, viskas paremta smurtu 
ir prievarta. Vadinamieji “rin
kimai” ten tėra pasityčiojimas 
iš žmonių, nes kandidatus ga
li išstatyti viena vienintelė par
tija. Tai reiškia demokratijos 
klastojimą. Bolševikinė san
tvarka pavertė žmones dvasi
niais ir medeginiais baudžiau
ninkais, kuriuos išnaudoja vi
sagalinti, totalitarinė valstybė.

Ryšium su Atlanto Čarterio 
sukaktuvėjnis Foreign Policy 
Bulletin Rugp. 21 įdėjo Vera 
Micheles Bean straipsnį, kuria
me sakoma kad nuo jo pasira
šymo vieni čarterio 
buvo kritikuojami, o 
pergyveno praktiškos 
bandymą. Dabar jau
esą įsitikinti kad “visų valsty
bių naudojimasis.... priėjimu 
lygiomis sąlygomis prie jų bu- 
jojimui reikalingų pasaulio ža
liavų ir prekybos” negali būti 
atsiektas, nepažeidžiant Jung
tinių Tautų prekybos, muitų ir 
imigracijos politikos, ypatin
gai kiek tas liečia toliau nu- 
progresavusias šalis.

Panašiai esą aiškėja kad 
“grąžinimas suvereninių teisių 
ir savivaldos tiems iš kurių tas 
jiega buvo atimta” negali bū
ti įvykdyta be tam tikrų kva
lifikacijų, jei nenorima pasau
lio grąžinti į anarkiją, kurioje 
didelės ir mažos suvereninės 
tautos nekreipia dėmesio į 
tarptautinės 
sumą.

Tuo tarpu 
Valstijų i? 
šios trys
bent dabarčiai, nesvarstyt Ru
sijos reikalavimų vienokia' ar 
kitokia forma kontroliuoti Bal
tijos valstybes ir Lenkijos, Ru- 
manijos bei Suomijos dalis, ši
tie reikalavimai esą turės būti 
svarstomi Atlanto čarterio 
šviesoje, kad nebūtų jokių te- 
ritorialinių pakeitimų kurie ne
sutinka su>tų žmonių išreikš
ta valia ir kad sutartį pasira
šiusieji “nesiekia teritorinių ar 
kitokių padidinimų”.

bendruomenes vi-

gi Britanijos, Suv. 
Sovietų derybose 
valstybės nutarė,

iniai Trinidade. , Amerikos

DR. VINCAS PIETARIS sa
vo knygoje, “Iš Mano Atsimi
nimų”, ant 12 p. sako:

“žila musų žemė matė 
vieną atmainą ir liūdną ir 
ksmą. Ne sykį prakorimas 
dengė jos parėdą — žalias
rias, nuskynė jos žiedus — iš
naikino kaimus ir gardus. Bet

‘Amžiai sukako
Kaip seniai sako’ 

ir vėl Lietuva apsidengė žalio
mis giriomis ir vėl pražydo 
kaimais ir gardais. .. . ”

Dabar, tas viskas priklausys 
nuo musų šiądieninių darbų, 
ypatiškų pasišventimų ir daug, 
o daug sunkaus darbo.

PAŽVELGUS Į musų šiądie- 
ninę vienybę, Į musų laikraš
čių politinius ginčus, i viską 
kas tarp musų verda — KO 
GALI LIETUVA tikėtis ir ko
kia bus jos ateitis? Liūdna ir 
gėda. Negi jau mes likome 
niekšais, arba “nazizmo proto” 
dirbtiniais? Atsiminkime kad 
mes Lietuviais esame gimę, jais 
iki šiol buvome, ir tokiais no
rime ir mirti, tat kas Lietuviš
ko ir Lietuvos ateičiai miela, 
tas turi būti šventu kiekvie
nam Lietuviui. Vadovaukimės 
sveiku TAUTINIU protu -v- 
'Lietuviškos širdys mumyse 
greitai atgis.

SVEIKOS ir suvienytos min
tys turi aukščiausią pasaulyje 
galybę ir vertę, bet tarp mū
siškių taip sakant vadukų (po- 
litikieriukų) jos yra apverčia
mos savotiškam egotizmui — 
nežiūrint kaip jis butų Ameri
kos Lietuviams ir Lietuvos ne
priklausomybei kenksmingu.

PUIKIĄ dramą atvaizdavo 
(Vienybė Rugp. 14) keturi 
Lietuvių redaktoriai pasiųsda
mi telegramą Prez. Roosevel- 
tui metinėse sukaktuvėse At
lanto Čarterio. Puiki mintis ir 
prakilnus darbas. Bet jei jus, 
vyrai, būtumėt pakvietę visus 
kitus Amerikos Lietuvių laik
raščių redaktorius, butumet 
atsiekę tautinę pagarbą ir sve
timtaučių akyse butumet pasi
rodę Amerikos Lietuvių spau
dos solidariškumu. Nyku ir 
skauda širdį.

AMERIKOS Lietuvių grupės 
ir organizacijos privalo visos 
karts nuo karto siųsti Didžios 
Britanijos ambasadoriui Lord 
Halifax protestus bei tyrimus 
del ko Anglija uždarė Lietuvos 
atstovybę Londone. Be darbo 
vaisių neskinsime. Lietuva ir 
pasaulio Lietuviai tarnauja Su
vienytų Valstybių kariuomenė
se : visis esam nusistatę prieš 
ašies grupę, tat ir privalome 
gauti sau vertą pripažinimą. 
Protestuokime prieš Anglijos 
nusistatymą.

KEISTA del ko komunistai 
pradėjo . savo spaudą deginti? 
Pirma jie laikė ir globojo ją 
kaip kokį perlą, bet štai dabar 
kaip tik savo laikraštį perskai
to meta į pečių ir degtuką po 
juo. Nemanau kad jie nepri
sideda prie popieros taupymo 
— visi geri Amerikos patrio
tai ją 
nėms' 
djioda

po nepakeliama

Amerikos kareiviai savo stovykloje Trinidade. Pietų Ame
rikos vartų sargyboje prie Panamos Kanalo. Ten laikoma dau
giausia negrai kareiviai iš pietinių valstijų. Jt| viršininį^ii yra 
baltieji karininkai,.

U. S. Treasury DtpMuni

Laisvę Pažinę — 
Jungo Nevilksim!

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio.

Narystes mokestį $Siunčiu savo auką $ 

paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas Valst

ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS
CENTRO ŽINIOS

Y0U 
puttingTenhrtantd 
your Income into III 
War Bonds tJiantps?

LVS. Centro

PRIE

Pradedant 
LVS. Centro 
visuomenei

adresas: 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

L. y. S. IR L. N. R. F. FONDŲ 
APYSKAITŲ
numeriu, 
patiekia 
Vaduoti 
iš viso

pereitu 
valdyba 

Lietuvai
Sąjungos apyskaitas 
meto, nuo Birželio 7, 1941, ka
da LVS. suorganizuota, iki šių 
metų Birželio 30.

Pereitame numeryje Įvyko 
zeceriška klaida pažymėjime 
apyskaitos: buvo pasakyta už 
1942, turi būti už 1941 metus. 
Ta apyskaita apėmė 1941 me
tus, o šiame numeryje telpan
ti yra už šiuos 1942 metus.

Prie to, sutraukoje šiame nr. 
pažymėta viso meto, nuo Birž. 
7, 1941, iki Birž. 30, 1942, vi
sos ineigos ir išlaidos.

Tai yra raportas valdybos 
kuri veikė iki Pittsburgho su
važiavimo šių metų Birž. 28.

Kitame nr. seks Lithuanian 
National Relief Fund apyskai
ta. »

Kaip žinote, LNRF. yra tų 
pačių tautinės srovės žmonių 
vadovybėje. Jis skirtas rinki
mui aukų nukentėjtįsiems mio 
karo šelpti; šis fondas įregis
truotas State Department, Wa
shingtone, ir, kiek žinoma, da
bar yra vienatinis ten Įregis
truotas Lietuvių fondas.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
tikslas yra dirbti visą darbą 
kuris apima tai ką organizaci
jos pavadinimas skelbia.

LVS. savo veikimą veda su 
galimai mažiausiais kaštais —- 
pernai, pav. raštinės reikalų 
vedėjui mokėta $60 mėnesiui, 
šymet ir tas sumažinta, ir nu
statyta raštinės vedėjui tik po 
$25 mėnesiui, taigi neišeina nei 
po $1 dienai.

Visi pinigai laikomi ir bus 
skiriami tiesioginiams L. V. S. 
darbams.

APIE L.N.R.F. IR JO 
IŠLAIDAS'

Lithuanian National Relief 
Fund, arba Lietuvių Tautinis 
Šelpimo Fondas, susitvėrė Chi
cago j pasekmėje ten atsilan
kymo Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos 1941 metų pavasarį.

Po pasekmingo Prezidento

atiduoda ar tai pašalpi- 
draugijoms ar tai par.- 
i junk-yard.

P. D. B.

• MODERNINIS geležinkelio 
lokomotivas dabar yra galin
gesnis: šių dienų lokomotivas 
turi 70 nuųš. daugiau traukia
mos jiegos negu 1913 metų lo- 
komotivai.

DETROITE SUSITVt 
RĖ LVS. SKYRIUS

priėmimo banketo, susidarė ko- 
mitas fondo steigimui, tikslu 
sukelti Lietuvos šelpimo reika
lams sumas pinigų iš Ameri
kiečių visuomenės. Tam tiks
lui fondo kūrėjai fondą pava
dino Amerikoniškai — Lithua
nian National Relief Fund ir ji 
tokiu Vardu įregistravo Wa
shingtone in inkorporavo Illi
nois valstijoje.

Fondo darbo pradžiai patys 
steigėjai avansavo sumą pini
gų, matydami kad reikalinga 
bus pinigai užvedimui vajaus 
tarp Amerikiečių plačiu mastu.

Tas darbas taip ir užvesta. 
Bet del to — kadangi pasidarė 
ir didesnės išlaidos — tuoj ne- 
kurie priešai ir blogos valios 
ar net ir suklaidinti musų tau- 

žmonės ėmė 
valdyba “iš- 
sumas pini-

tinės srovės geri 
sakyti buk LNRF. 
aikvojus” “dideles 
gų”.

Tie Chicagiečiai 
sumas pinigų avansuodami šio 
fondo darbui, nesakė kad pini
gai aikvoajmi ar išaikvoti, bet 
tik “geraširdžiai” iš šalies ėmė 
priekaištus daryti.

LNFR. valdyba tarp Ameri
kiečių užvedė platų vajų, į ko
mitetą jau buvo gavę ir buvu
sį prezidento kandidatą Wen
dell Wilkie_ ir eilę kitų žymių 
Chicagos, 
piliečių.

Darbas 
jau butų 
pinigų j LNRF., Lietuvos nuo 
karo nukentėjusių žmonių šel
pimo tikslams.

Bet tuo tarpu pradėjo aiškė
ti kad Amerika nuo karo ne
išsisuks, netrukus 
ran įtraukta, ir 
jau turėjo pradėti 
vtf> šalies reikalais, 
lis ar jų žmones šelpti.

Darbo padėta daug promota- 
vimui to viso plataus aukų ga
vimo plano. Pirm to kitos nu
kentėjusios mažos tautos gavo 
panašiais budais dideles sumas 
pinigų, ir Lietuviai norėjo sa
vo tėvynei tuo pačiu budu pa
galbos gauti, tik Amerikai sto-

kurie dėjo

Illinois ir valstybės

paruošta taip kad 
pradėję ateiti sumos

buvo ir ka- 
Amerikiečiai 
rūpintis sa
ne kitas ša-

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Fondo 
Finansine Apyskaita

Už 1942 m. pirjną pusmetį:
Sausio menesio ineigos

Sausio 1, 1942, Fonde buvo __Su
LVS. Sk. 2, per A. S. Trečioką, Newark 
LVS. Sk. 2, per J. Ambraziejų, Brooklyn 
Grigonis, Leopoldas, New Haven, Conn.

per J. Ambraziejų __________________
Sykiu ------------------------------------------

Išmokėtos sąskaitos
Raštinės vedėjui mėnesio alga -----------
Green Duck, už 1000 LVS. ženklelių-----
Taber Farm Press už sp. laiškų, -vokų __

Sykiu __________
Sausio mėnesio ineigos
Išmokėta ---------------

LIEKA ________
Vasario mėnesio ineigos

Iš Sausio mėn. Fonde buvo -----------------
LVS. Sk. 3, per Trečioką, Newark ____ _
LVS. Sk. 4, per P. P. Jarą, Baltimore, Md 

Sykiu ---------------------------------

2,766.45, 
117.00

$2,126.45
600.00

30.00

10.00
2,766.45

60.00
50.00

7.00
117.00

2,649.45

2,649.45
12.00
10.00

2,671.45

Views ii svarbiausiu dalykų šia- fąnra 
ne pastatyme “Ice-Capades o! į šiais t 

T tz • -v y. , k M, kas aradedama rodyti Cleve- Ice-Ca
J. Kripas is Detroito pra»[ larid 22 iki Sualių 4, Pne 

su popiečio ndyutis abu sekinadie- torišk; 
nin m tai gausumas žymiausio le- Attroo “ -J .. V „i.... HtQ]

mane 
iij®

Arena 
8135, 
85c g

ša kad Rugsėjo 13 d., susifii 
kime tapo suorganizuota UĮ ri-
tuvai 
rius. 
kurie 
organizavimosi yra davę pi 
čias žymiausias sumas aulęl 
įstoja nariais į LVS. ir tampi 
jos darbo talkininkais.

Sveikiname šį naują skyrii| 
kuriam teks No. 6 kaip gra 
Centrui bus prisiųsta skyrus 
valdybos ir narių vardai ir 4 
resai bei mokesčiai.

Detroitiečiai tuo nesustoja, 
p. Kripas praneša kad jie et 
tarė rengti Lietuvos Prezidefc 
tu i A. Smetonai prakalbas jf 
tuo reikalu susinės šu pačiupl 
Prezidentu.

Vaduoti Sąjungos sh-I same H110 .
- . . - - - ■ . . . . .  I Same pristatyme dainuoja netTokiu budu Detroitieciai.frjg ^ninį irta buvusių ėanpio- Tiki
nuo pat pradžios kvitui PimiatHioje vietoje stovi 01- 

najniškas Chicago žaibas, Bobby 
i Specht, Hm laimėjo visos šalies

jus į karą Lietuvių gerą ęb 
ną nutraukė.

Tas viskas atsitiko pereia 
vasarą ir rudenį.

Kadangi šio plano proriiob 
vimui buvo pasamdyta Amai 
konai kurie tą darbą genii gi 
Įėjo pravesti, ir daug dafbo at
liko, jiems už tą darbą ir rei
kėjo atmokėti, nors pasekmių 
jau nespėta sulaukti.

Tačiau kitame numeryje ri
site LNRF. apyskaitas, jose 
matysit kad to fondo valdyta 
nemokėjo ir nemoka jokių so
mų nei fondo valdybos na
riams nei Lietuvos Prezidentei 
kuris aplankė kelias kolonijas 
su prakalbomis, ir tų kolonijų 
aukos daugumoje persiųsta j 
tą patį LNRF.

Tai visa žinant, visi 
skyriai ir bendrai tautinės 
suomenės veikėjai 
dirbti darbą toliau:
kas i LNRF., nes mums 
tiems dabar liko rūpintis 
nuo karo nukentėjusių 
šelpimu, ir gaukit narius 
V. S. rėmimui šios 
jos darbų ir tikslų.

Priešai ir blogos valios žmo 
nsė lojo prieš mus ir los, ken
kė ir kenks, bes mes tik 
liau dirbkime.

rinkti an-

Pradžia Naujojo Pašau- 
lio ir Pabaiga Senojo ta su 

Irstė

į Husų Viešpaties antras su
pyta. jau devyniolika 
šimtmečiu kaip krikščionys ti
kėjos ir laukė ir meldė Viešpa
ties Kristaus Jėzaus (Mesijo) 
atėjimo. Kristus reiškia vie-

gos, o 
ti jau 
karalių 
įsteigs 
nieliaus 

Skeli

P. L F 
šSonud

Balandžio mėnesio ineigos
Su Balandžio 1 Fonde buvo ___________
P. L. Pivaronas (Vas. 16 auka) Pittsburgh 
LVS. Sk. 5, Loq£ Island, N. Y.,

per iždininką J. Spurgą ____________
Sykiu ___________________________

Kadangi nuo Balandžio mėn. daugiau 
jokių ineigų negauta, ir nuo Vasario m. 
jokių išYnokėjimų nebuvo, tat Birželio 30 
1942 Fonde radosi aukščiau nurodyta su
ma — $3,099.08.

3,046.78

42.30 
3,090.08

Išmokėtos sąskaitos
Raštinės vedėjui mėnesio alga -----
Pašto ženklai -------- -------------------
Raštinės smulkios reikmenys -----

Sykiu ____________
Vasario mėnesio ineigos _
Išmokėta ----------------------

LIEKA ----------------
Kovo mėnesio ineigos

Iš Vasario mėn. liko ---------------------------
V. A. Kerševičius, Scranton, Pa.--------—
J. ■ M. Šaltenis, Chicago, Ill. ------ .----------
Liet. Rėmėjų Sąjunga, New Britain, Conn.

per J. Petkevičių ------------------------------
LIEKA -----------------------------------

2,671.45
66.67

60.00 ,
3.98
2.69

66.67

2,604.78

2,604.78
5.00 
2.00-

435.00
3,046.78

reiš- 
žmonija 

naštoms 
Tamsybė 
Dietiškos 

netik- 
lau- 

iš 
Rom. 

laukia 
jo tei- 

Kuomet pa- 
suzinos kad viešpats, tas 
išganytojas ir geradėjas 

yra sugryžes tada 
teisinga siela bus 
džiaugsmo ir kiek- ’ 

giedos jam ' 
Čia turime' 

liudymą apie jo 
Ev. šv. Jono, 

irgi liudija 
1 Cor. 1:7, 

Jėzus prisikėlė 
pasakė: Duo- 

galybė ant 
ant žemės. Matt.

[na pateptąjį. Ir vii 
[Apkrauta sunkiomis 
iraitoja tamsybėje, 
[reiškia nesupratimą

b paliuosavimo, bet nei 
ta tai ateis. Skaityk 
93. Ištikro pasaulis 

išsijaus, to Kristaus ir

,1(3. šv.

M.' Kada 
8 mišių, 
ta yra man v

1363 E

Pimpiu
Fi

Angį
Dykai

PIRI

i CLE

PHJ
S

CALIFORNIA WIN!
Packers and Dis

WHOLESALE and
Parduodam visokios rūšies Califoi 
Minis kainomis. Parduodama pi 
kvortomis. Senai įsigyvenus istaį 
4911 PAYNE AVE.

__ $1,900.60
... 416.60

132.00
136.25

INEIGŲ IR IŠMOKĖJIMŲ METINĖ SUTRAUKA 
BIRŽELIO, 1942—BIRŽELIO 30, 1942:

Nuo 1941 m. Birželio 7 dienos, kada LVS. Įsi
steigė, iki 1942 metų Birželio 30, LVS. Fondan 
gauta šios ineigos: 
Garbės Nariai Sumokėjo 
Nariai Rėmėjai ___ ____
Veikiantieji nariai metinėm duoki, (po $2) 
Liuosų aukų gauta -----------------------------
Lietuvos Prezidento A. Smetonos prakalbų 
maršrute kolonijų pelnas ir aukos --------

Sykiu _______ 7----------------------------

Per tą patį laiką išmokėta: 
LVS. reikalų vedėjui algos -----------------
Laikraščiams už LVS. skelbimą -----------
Už 1000 LVS. ženklelių _______________
Už pašto ženklus ---------- ----------------------
J. Tubelienės prakalbų kelionė į Cleveland 
Laiškai, vokai, liudymo certifikatai --------
Centro iždininko telefonai --------------------
Už radio skelbimus (J. Valaičiui) ------
Raštinės reikmenys (poniera, carbon, ėtc.)

Sykiu išmokėta -----------------------------
Į /

Gauta per visą metą -----------  ' 3,864.64
Išmokėta ---------- - ------------------ 765.56
Birželio 30, 1942, Fonde lieka ------------ 4 3,090.08

1,286.39
3,864.64

480.0?
125.66

56.60
35.98
20.00
19.00
17.98
10.00

7.69
765.56

KITAME NR. TILPS LITHUANIAN NATIONAL 
RELIEF FUND APYSKAITA.

VIDURVASARIO išp,
NISKAS WlGKTA NU G 

Piriū'l ir Tapykit Pinų 

IMi Naujoj Namam

>^9 Sodely for Savin 

. OFISO TELEFONAS: M 
Sėtai

„ ’J&ftdos-iEinajĮjj reikaluose
Puolas pirmo nunjeao.

k ■
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Jungo Nevilktam!
ICE CAPADES OF 1943” RUGS. 22 IKI SP. 4 LOEVCS PARK

102ND ST. and EUCLID AVE.
Prašo Neužimti Telefo 

no Vielas Bereikalo

Kuponas

buose.

MARĖ BALTAKIS
Marė Baltakis, 50 m. amž., 

nuo 13504 Rexwood avė., Gar
field Heights, mirė Rugs. 13, 
palaidota Kalvarijos kapinėse 
Rugs. 16. pamaldos atsibuvo 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko vyra^, Kazys, ir vienas 
sūnūs, tarnaujantis kariuome
nėje, taipgi duktė, Stella.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della Jakubs.

‘Are Husbands /

do reikalingiausius pasikalbėjimus. 
Telefono kompanijos duoda pirme
nybes valdžios telefonavimams, bet 
ii- jų skaičius tiek pašoko kad rei
kia ir juos sumažinti iki to kad ne
sudarytų rimtų gaišinimų”.

8507 Hough Ave

J. CENTRUI

ANTANAS KOLPAS
Antanas Kolpas (Kulpis), 61 

m. amž., nuo 941 Nell avė., mi
rė Rugp. 10, palaidotas 14 d., 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Paliko dvi dukterys: Wilma 
Peepers ir Stella Marold.

Štai 
rodyti 
dintas 
Vadovaujamas roles tame veikale 
turi Ray Milland ir Betty Field, ir 
jų vaidinimas kaipo laimingos nau
jai apsivedusios poros yra juokas 
nuo pradžios iki galo.

Filmą daryta iš Isabel Scott Ro
rick apysakos “Mr. and Mrs. Ca- 
gut”. Abu jie vienas nuo kito pa
sislėpdami daro tam tikrus darbe
lius ir savo pasiteisinimui naudoja 
ir melavimų.

Juokas pilnai prasideda kuomet 
Patricia Morfson, žavėjanti sirena, 
įsimaišo jų gyvenime, po divorsavi- 
mo savo septinto vyro.

įdomus veikalas, pradedamas 
Loew’s Park Theatre, pava- 
“Are Husbands Necessary?”

Visai I Cl ■■ Visai 
Puiku! Nauja!

Capades
Karščiausias Perstatymas 

ant Ledu—su
Vera pruba 
Adele Inge 

Joe Jackson, Jr:

ALUS VYNAS
Karšti Valgiai, Sandvięiai
UŽKVIEČIAME KAIMYNUS

IR SAVO PAŽYSTAMUS
Jonas Peęiulaitis — Margaret Sėlius 

Savininkai

'/GOS

veland, Ohio

NDŲ

susidarė ko
rimui, tikslu 
lipimo reika- 
ų iš Ameri- 

Tam ti'ks- 
fondą pava- 

i — Lithua- 
ef Fund ir jį 
istravo Wa- 
rporavo Hli-

■adžiai patys 
sumą pini- 

d reikalinga 
imui vajaus 
įlačiu mastu. 
* ir užvesta, 
ingi pasidarė 
> — tuoj ne- 
jlogos valios 
ti musų tau- 
žmonės ėmė 
valdyba “iš- 
sumas pini-

kurie dėjo 
isuodami šio 
ikė kad pini- 
išaikvoti, bet 
iš šalies ėmė

tarp Ameri- 
! vajų, j ko- 
avę ir buvu- 
didatą Wen- 

kitų žymių 
ir valstybės

i taip kad 
ateiti sumos 
sietuvos nuo 
žmonių šel-

radėjo aiškė- 
uo karo ne
buvo ir ka- 
Amerikiečiai 
rūpintis sa
ne kitas ša- 
šelpti.
ug promota- 
us aukų ga- 
to kitos nu- 
tautos gavo 

ideles sumas 
i norėjo ša
bu budu pa- 
merikai sto-

, qeorce c. mwsuall u.s.wnf s/<;wn.

Donna Atwood
Lois Dworshak
Bobby Specht --------
Dench & Stewart Red McCarthy

SEPT.; 22—OCT. 4
Popiečiais abu Sekmadieniu

ARENA
$1.35, $1.85, $2.20 (tax incl.)

SUPERIOR-, 
RUSSELL INN

puttingTen

DETROITE S 
RE LVS. SK
J. Kripas iš Detnį 

ŠA kad Rugsėjo 13 į 
kime tapo šuo 
tu vai Vaduoti Sąj 
rius. Tokiu budū 
kurie nuo pat prafe 
organizavimosi yra 
čias žymiausias su® 
įstoja nariais į LVS.? 
jos darbo talkininkai

Sveikiname šį nauji 
kuriam, teks No. 6h 
Centrui bus prisiųsta nflj

“Vienas iš svarbiausių dalykų šia- 
perstatyme “Ice-Canades of

d Areno Rugsėjo 22 iki Spalių 4, 
popiečio rodymfeis abu sekmadie- 

A yra tai gausumas žymiausio le-

pei&iaiyiuc vi.

43”, kas pradedama rodyti Cleve-

O figūrinių čiuožinėtojų talento vi
nto sastntA iš 110 nsmpnil.ine sąstate iš 110 asmenų.
Siame perstatyme dalyvauja net 

dabartinių arba buvusių čampio- 
t Pirmiausioje vietoje stovi di- 

iškas Chicago žaibas, Bobby 
cht, kūlis laimėjo visos salies

Vadžia Naujojo Pasau
lio ir Pabaiga Senojo

valdybos ir nariij vjiiįU 
resai bei mokesčiai. į’

Detroitiečiai tuo m! 
p. Kripas praneša bir 
tarė rengti Lietuvos M 
tu i A. Smetonai pns" 

tuo reikalu susinešė 
Prezidentu. ii

jus j karą lietuvių
ną nutraukė. i, Musų Viešpaties antras

Tas viskas aistis ryšimas. Jau d e v y n io
su- 

Jau d e v y n iolika 
vasarą ir rudenį, hntmečių kaip krikščionys ti- 

Kadangi šio pi® re jos ir laukė ir meldė Viešpa- 
vimui buvo pasamdyti i es Kristaus Jėzaus (Mesijo) 
konai kurie tą dartąą’tejimo. Kristus reiškia vie- 
lėjo pravesti, irdaugetą, ir tą patį: tie žodžiai neiš
liko, jiems už tą dailia pateptąjį. Ir visa žmonija 
kėjo atmokėti, nors apkrauta sunkiomis naštomis 
jau nespėta sulaukti ai toja tamsybėje. Tamsybė 

Tačiau kitame nnEpiškia nesupratimą Dieviškos 
site LNRF. apyskaiEŠeilės. Naštos reiškia netik- 
matysit kad to fondo® pamokslai. Visa žmonija lau- 
nemokėjo ir nemoka jęa paliuosavimo, bet nežino iš 
mų nei fondo vakrfhr tai ateis. Skaityk Rom. 

Ištikro pasaulis laukiariams nei Lietuvos M*28-
kuris aplankė kėlias Nesijaus, to Kristaus ir jo tei
su prakalbomis, ir kr 
aukos daugumoje ra 
tą patį LNRF.

Tai visa žinant, ra 
skyriai ir bendrai id 
suomenės veikėjai J 
dirbti darbą toliau:» 
kas j LNRF., nes E

hgos karalystės. Kuomet pa- 
lulis sužinos kad viešpats, tas 
pis išganytojas ir geradėjas 
Ponijos yra sugryžes tada 
Įekviena teisinga siela bus 
^ipildyta džiaugsmo ir klek
ina dėkinga širdis giedos jam 
iksmas giesmes, čia turime

MIKOLAS BARANAUSKAS
Mikolas Baranauskas, 48 m., 

nuo 1419 E. 59 st., mirė Rugs. 
11, palaidotas 15 d., Brooklyn 
Heights kapinėse.

Šių dviejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorius N. 
A. Wilkelis.

figūrinio čiuožinėjimo čampionatą 
šiais metais ir dabar prisidėjo prie 
Ice-Capades.

Prie jo yra kitos vyriškos ir mo
teriškos ledo žvaigždės — Donna 
Atwood, VeraHtuba, MarYan'Red’ 
McCarthy; Robert “ 
marie Stewart yra 
ję čiuožinėtojai.

Tikietai galima
Arena, IT" ___F.'. __
$1.35, $1.85 ir $2.20, su taksais. Ro 
85c generalinė įžangą prie durų.

Dench 
Britų

ir Rose- 
atsižyrnė-

• JIEšKANTIEJI kad ir pa
prasto darbo kreipkitės i U. S. 
Employment Service Biurą — 
1242 West 3rd st., nes kaip jo 
vedėjas skelbia, reikalinga dir
btuvėms apie 3,000 paprastų 
darbininkų, kurių negali gauti.

pirkti
S700 Euclid avė.,

Cleveland 
kainos no

zaus žodžius kaslink pabaigos 
pasaulio. Jėzus pasakė: Tau
ta sukils prieš tautą, ir kara
lystė prieš karalystę, ir bus 
badas ir maras ir žemės dre
bėjimas. žemė reiškia revo
liucijos Įvairiose vietose. Bib
lijoje rasite Matt. 24:7-8.

Viešpats pasakė kad tai pa
ženklins pradžią 
gos, o tai vislab 
ti jam pribuvus 
karalių. Dievas 
Įsteigs karalystę 
nieliaus 2:44.

Skelbia W. S. K„ 1150 E. 76 
st., Cleveland, O. (Skelbimas).

VAŽINĖKIT TIK 35 MYLIAS

Clevelande išleista griežtas 
patvarkymas automobilistams 
važiuoti nedaugiau 35 mylių į 
valandą greitumu. Nesilaikan
čius to Įsakymo policija areš
tuos.

“The Bąttle of Midway”
Nuo šio penktadienio Telenews 

Theatre per savaitę ialko bus rodo
ma patys įdomiausi šio karo pavei
kslai, didelis Amerikos karo laivy
no laimėjimas prieš Japonus 
Midway salos pereitą Birželį.

Tie paveikslai pavadinta 
Battle of Midway”, pagaminti 
vose, ir filmavimą atliko karo lai
vyno vyrai po priežiūra John Ford, 
buvusio Hollywood filmų direkto
riaus. Komandierius Ford ir jo 
nadėjčjai radosi pačiame mušiu sū
kuryje, ne kur saugiame' atokume, 
taigi vaizdai begalo svarbus ir įdo
mus. Rodymas tęsiasi 20 minutų.

Vien tik šios filmos matyti jums 
apsimokės, na o prie to bus rodoma 
eilė kitų įdomių trumpų filmų.

prie

“The 
spal-

HIPPODROME

svieto pabai- 
turi nusiduo- 
dienose šitų 
iš dangaus 

amžiną. Da-

B. J. Radio Service
Expert Radio Taisymas — visas 

darbas Garantuotas.
P. A. Prietaisai
šSound Car.

Visiems Tikslams.
Darom rekordus.

‘ RADIOS
1363 E. 45TH ST.

ir TUBES
HE. 3028.

Parūpinant ir Sudedam Naujas Dalis 
Furnasams. ir Boileriams

Anglies, Gaso, Aliejaus
Dykai apžiūrėjimas ir apkainavimas 

Musu kainos žemos.
PIRKIT FURNASĄ IŠ MUSŲ.

CLEVELAND FURNAC^ & 
SHEET METAL CO.

ENdicott 0335
1396 East 65th Street . .

tiems dabar liko rup užginčijamą liudymą apie jo 
nuo karo nukentėjusi dėjimą. Ev. šy. Jono, 
šelpimu, ir gaukit as Sv. Povilas irgi liudija 
V. S. rėmimui šios įėjimą Viešpaties. 1 Cor. 1:7, 

”:23. Kada Jėzus prisikėlė 
į numirusių, Jis pasakė: Duo- 
i. yra man visokia galybė ant 
ingaus ir ant žemės. Matt. 
1:18. Skaitytojau, tėmyk Je-'

. Ev. šv. Jono, 
Šv. Povilas irgi liudija

jos darbų ir tikslų.
Priešai ir blogos $ 

nsė lojo prieš mus H 
kė ir kenks, bes ub1 
liau dirbkime.

KREJCI DRUG
PHARM 4CEUTICALS, TRUSSES 

Supports, Chemicals, Soaps

Patrukusieji kreipkitės Į 
mus pritaikymui trussų.

Visoki vaistai iš Europos.

2501 Lorain Ave.
Phone MAin 8557 Prie W. 25 St.

Balandžio mėnesio ineigos , į 
j Balandžio 1 Fonde buvo  .....—• T
. L. Pivaronas (Vas. 16 auka) Pittsburg) 
VS. Sk. 5, Loųg Island, N. .Y, 
per iždininką J. Spurgą ______

Sykiu ___________________ —
Kadangi nuo Balandžio mėn. daugiau 

'kių ineigų negauta, ir nuo Vasario ra
kių išmokėjimų nebuvo, tat Birželio 
142 Fonde radosi aukščiau nurodyta su- 
a — $3,099.08.

CALIFORNIA WWE SALES CO 
Packers and Distributors 

WHOLESALE and RETAIL

: Parduodam visokios rūšies California ir Ohio Vynus že- 
Į momis kajnomis. Parduodama galionais, pusgalioniais ir 
I kvortomis. Sęnai įsigyvenus Įstaiga. (33)
| 4911 PAYNE AVE. Ernest Fracassi, Sav.
I

S EIGŲ IR IŠMOKĖJIMŲ METINĖ P 
BIRŽELIO, 1942—BIRŽELIO 31, 

1941 m. Birželio . 7 dienos,Nuo ___  .... ___ __ . . ___
:eigė, iki 1942 metų Birželio 30, 
auta 
aibės 
ariai Rėmėjai _________ _______
eikiantieji nariai metinėm dtiokl. (po t-1 
iuosų aukų gauta -----
ietuvos Prezidento . 
aršrute kolonijų pelnas

Sykiu _______ ;-----------------

šios ineigos:
Nariai Sumokėjo

l|IIIIIIIIIIIIII!i!l!lll!llllllllllllllll!ll!illllill!!llli!!lllllll!IIIII!IIHi!illlI!!9I9i!!liBHB 

a Į VIDURVASARIO IŠPARDAVIMAS
IB '■

i VISKAS NUPIGINTA NU CEILING KAINŲ!

Pirkit ir Taupyki! Pinigus Dabar!

Visoki Naujausi Namams Rakandai.

FLEMING FURNITURE c°

Muzikos Instrumentai
Mes Perkam— Parduodam 

Mainom
Visokius Instrumentus

Jei turit seną muzikali instru
mentą kuris nereikalingas at
neškit mums. (50)

H. E. Wodicka Inc.
644 Prospect Ave. MA. 0713

DUOKIT SKALBTI
“SAVE-A-DAY” SKALBYKLOS 

PATARNAVIMAS
New Method Laundry suteikia pri
einama skalbimo patarnavima

DIDELIS 25 SV. BUNDULIS 
TIK $1.99

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

New Method Laundry
6710 LEXINGTON AVE.

HEnderson 7761.

Rakandų Valymas
RUGS ir CARPETS VALYMAS
Chemical arba
Mes išimam, 

liuojam, vėl
. DAVENPOTR

Išvaloma,

Shampoo 
pataisom, 
sudedam

$2.00 
remode- 
atgal.

ir KĖDĖ 
kandys išnaikin. $7.50

SIMONIAN RUG & CARPET 
CLEANERS

11720—12551 Euclid Ave.
CEdar 0208 RA. 8815

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

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

Per tą patį laiką išmokėta: 
VS. reikalų vedėjui algos ----------

aikraščiams už LVS. skelbimą ------
ž 1000 LVS. ženklelių ------------—
ž pašto ženklus ------ —.......  --o

Tubelienės prakalbų kelionė į Cleveu® 
aiškai, vokai, liudymo certifikatai -—■ 
entro iždininko telefonai ..... ......... -
i radio skelbimus. (J. Valaičiui) — 
aštinės reikmenys (poniera, carbon, ėW

Sykiu išmokėta -------------------- -
auta per visą metą ---------
įmokėta ________________ 1’’-^
irželio 30, 1942, Fonde lieka -------

7411 St. Clair Avenue
imilllllim JIIlillllK KlilllliHlIElIliHliiHlIlliUlIi'IlilBhllillBilHilSIlllllBIIIEIllih'

S39 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: M Ain 1773.

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- 
? kites į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą ivai- 
; riuose apdraudos-insurance reikaluose.

K Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy- 
I■linas garantuojama. Kreipkitės Į mane telefonu arba asmeniškai.

IT A ME NR. TILPS LITHUANIA 
ELTEF FUND APYSKAITA.

‘Footlight Serenade’
Betty Grable, John Payne ir Vic

tor Mature vaidina bendrai 20th 
Century-Fox naujoje muzikalėje ko
medijoje, “Footlight Serenade”, ku
ri pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį. Rugs. 19, ir tas 
veikalas yra tai kaip vaistas šiais 
laikais. Dainos, juokai ir komedi
ja ineina Į jį.

Dalykas einasi apie boksininką 
kuris pavirsta scenos aktorium, Vic
tor Mature tikrai atvaizduoja bok
sininką, ir jis su John Payne įsimy
li i gražuolę Betty Grable!

Veikale ineina eilė gražių naujų 
dainų h šokių.

©BRAVORŲ Suv. Valstijo
se 1935 metais, kaip tik pro- 
hibiciia buvo panaikinta, buvo 
750, dabr, 1942 metų pradžio-' 
j e, j u skaičius buvo 510. i

Plumbing ir Heating
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg
Mėnesinio Išsimokėjimo Plano 

Nereikia nieko įmokėti.
Nauji ir naudoti padargai.

Empire Plumbing &
Heating Co.

naktį patarnavimai.
E. 55th Street
MU. 2629; YE. 5544 

vakarais iki 8 vai.

diena ir
1964

HE. 5900;
Atdara

U. S. Armija tiki į prisidėjimų 
savo dalimi prie palaikymo telefo
no linįjų laisvų taip kad svarbus ka
ro reikalais pasikalbėjimai — kar
tu ir pačios armijos — galėtų būti 
atliekami be trukdymo.

Bell Systemai dedant visas pas- 
stangas priraginti publiką naudoti 
telefonus pasikalbėjimams tik ku
rie neišvengiamai reikalingi, armija 
kooperuoja apribodama savo kalbė
jimus, ypač su tolimomis vietomis, 
tiktai reikalingiausiems.

Didelis padaugėjimas tolimo pa
sikalbėjimo operavimo jiegų Ohio’s 
dideliuose miestuose pastarų mėne
sių bėgyje parodo kokias pastangas 
The Ohio Bell Telephone Company 
padėjo savo pastangose tai padėčiai 
prisitaikyti.

Pavyzdžiui, the Ohio Bell dabar 
turi suvirs 700 tarnautojų tik savo 
Clevelando long distance operavi
mo darbe, kurie dirbo 
dų savaitėje, apimant 
nias dienas. Daugiau 
leikalinga palaikymui 
sos 24 valandų biznio

Kad aiškiau suprastų rimtumą ir 
netrukdytų naudojimą telefono be
reikalingiems pasikalbėjimams, net 
visiems kariškiams įsakyta suvar
žyti naudojimą tolimo pasikalbėji
mo, kaip tai paskelbia Karo Sekre
torius per Generolą George C. Mar
shall. Štabo Viršininką:

“Suvaržyti tolimus telefono pasi
kalbėjimus. Del smarkiai daugė
jančio reikalavimo tolimo pasikal
bėjimo telefono patarnavimo, tele
fono kompanijų Įtaisai visoje šalyje 
tapo rimtai užversti ir tas sutruk-

VISADA GANA

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

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis 'Helen Dunbar
Savininkes

VYNO ALAUS

po 40 valan- 
visas septy- 
negu 450 jų 
veikmėje vi- 
dienos.

ir SALDŽIŲJŲ 
GĖRIMŲ *

pas

C O R L E T T
BEVERAGE

4225 E. 131 St. LO. 7077

ir

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA

• “Kur alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesnė”
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
7708 St. Clair Ave.

5501 Fleet Ave. Di. 7444

ir tuoj bus pristatyta.

Telefonuokit mums

Visoks Alus — Vynai 
Degtinė Likeriai 

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

Piano Bargenai
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
lankyki! pamatyt, ar pirksit ar ne. 
Lengvi išsimokėjimai. Atdara va
karais. (43)
Maresh & Son Piano Co.

3299 E. 55th arti Broadway

KAPAMS AKMENYS
23.50 ir daugiau

$5 įmokėta, Lengvi išmokestys 
Atdara vakarais iki 9:00 vai. 
Sutaupysit Pinigus ir Busit 

Patenkinti

GERZENY BROS.
MONUMENT CO.

3924 Lorain Avenue
MElrose 1925.

ATNAUJINTA IR ATIDARYTA
Vėl atsidarė rudenio-žiemos sezonui mUsų didelė, patogi ir 
naujai išdekoruota bowling alley. Turi 12 alleys. Visa iš
rodo kaip nauja. Smagi, antrame aukšte, daug oro, geros 
šviesos. Kviečiame Lietuvius naudotis šiomis alleys, savo 
kaimynystėje. (41)

OMARLO RECREATION
6815 Superior Ave. Viršuje

flmonc OHIO'S HEROES
Coiiftcsy—StQ'iflara Oil «»J Oh:Q

iįJ^McCook House, 
Carrolltun.

These two families, the “tribe 
of Dan" and the "tribe of John." 
were famed as the "fighting Mc
Cooks" and gave 14 men to the 
militaiy service of the North

The “tribe of Dan" was the 
famih of Daniel McCook, bus 
band of Martha who came from 
Pennsylvania to Cai rollton, Ohio 
bv wav of Lisbon m 1839 In this 
family there were nine sons

and Brigadier General Daniel, Jr. 
at Kenesaw Mountain. Other 
members of this family were Sur
geon Latimer A , Brigadier Gen
era) George VV., Major General 
Alexander McD., Major General 
Edwin Stanton, and Colonel John 
J The ninth son, Midshipman J. 
James, died and was buried in Rio 
Janeiro long before the Civil War 
began

The “tribe of John” included 
Ma.ioi Genčiai Edward M. Brig- 
adiei Genera) Anson G.. Chaplain 
Henry 
S. U

C., Commander Roderick 
and LieutenantS. N ,

Z4

THE “FIGHTING McCOOKS'
There wen- no service flags in 

1864.
Had there been, Martha McCook 

of Carrollton ’would have had a 
flag with nine stars in her win 
dow At the end of the Civil War 
four of the blue stars would have 
been changed to gold

Her sister-in-law at Steuben
ville, wife of Di John McCook, 
would have needed five stars.

The "tribe
Dan hailed from Steubenville 

doctor, and his th e 
sons joined the Union forces

All but one of the ‘tribe of Dan " 
became an officei Charles Morns 
McCook who refused a comm is 
sion. was killed at the Battle of 
Bull Rim Major Daniel McCook, 
the 62-year-old fafhet. was killed 
in Ohio’s oAlv Civil Wai action 
the Battle of Buffington Island 
Major General Robert L. was 
mortally wounded in Tennessee,

the family of 
in 1830 in Car-

home of 
Si . built 
has recently been acquired 
Ohio State Archaeological

The 
Daniel 
rollton 
b.x the
and Historical Society and after 
its restoration, will be opened as 
a museum tn honor of both fam
ilies of Fighting McCooks”

McCook Field, the U S. Army 
An Corps' first experimental field, 
located at Dayton, was named 
after General Alexander McCook, 
who died in Dayton in 1903.

® Dabar dar tik pradžio mokslo dienų—bet taipgi 
ir laikas pradėti apsaugoti tas skaisčias akis, pa-( 
laikyti jas tyras ir geras per ateinančius metus.

Duodant jūsų vaikui Sight-Saving šviesą—tą gerą, 
nežėrinčią šviesą, laisvą nuo aštrių šešėlių, ką tie
kia Sight-Saving Lempos—jus apsaugosi! brangų 
regėjimą nuo Įtempimo ir sugadinto matymo.

Skaitymui, rašymui ir kitam namų darbui, kiek
vienas studentas jūsų šeimoje—nuo pirmojo sky
riaus aukštyn—turi turėt po Sight-Saving Lempą.

Pamatykit šias Sight-Saving Lempos parduotu
vėse. Jos yra labai gražaus stiliaus staliniai ir 
grindų modeliai. Pasirinkit iki dar yra galima.

Pažinkit Sight-Saving Lempas 
iš šių Ypatybių

(A) 100-200-300 watt šviesos lem
putės daugumoj grindų mo
deliuose; 150-watt mažuose / 
grindų modeliuose ir stali- š. 
niųose modeliuose.

(B Reflektorius ir skirstymo b'iudelis da
vimui nežėrineios ir tiesioginės bei 
netiesioginės šviesos.

(C) Platus gaubstuvas su baltu pamušalu.
(D) Illuminating Engineering Society už- 

gyrimo ženklas.

THE ELECTRICAL LEAGUE OF CLEVELAND

SIGHT IS PRICELESS ••• LIGHT IS CHEAP
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KITAS ‘BLACKOUT
KETV. RUGSĖJO 24

Atminkit, kitas ketvirtadie
nis, Rugsėjo 24, nuskirtas vi
soje Cuyahoga apskrityje (ir 
mieste) pravedimui visuotino 
"blackout” bandymo.

Tą vakarą ‘nuskirtu laiku 
turėsit užgesint visus žiburius 
arba aptamsint namą taip kad 
jokia šviesa nesimatytų i lau
ką. Nesilaikantiems to taiko
ma pabaudos.

Cuyahoga apskrityje jau pa
ruošta apie 90,000 "asmenų pa- 
sitarnavimui atsitikime priešo 
užpuolimo miesto ir apskrities.

Prie tu Įvairiu Civilian De
fence darbų priklauso dikčiai 
ir Lietuvių vyrų bei moterų.

NAUJOJ PARAPIJOJ

Panelės Šv. Nesiliaujančios 
Pagalbos parapijos choras Nu
rengė įvairių programą sekm. 
Rugsėjo-Sept. 20, parapijos sa
lėje. pradžia 3 vai. po pietų, 
kada prasidės kortavimas; po 
to 7 v. vakare bus išpildytas 
choro dainų programas. Po 
programo, 8 vai., prasidės šo
kiai prie gero orkestro.

Šio parengimo tikslas yra 
padidinti choro repertuarą: 
reikia p-aidu mišioms ir taingi 
Lietuvišku dainų, 
ras visus daugiau

Parapijos salės 
Neff road.

kuriom cho- 
palinksmins. 
antr. 18022 

Komisija.

Dalyvauki! Svarbiame 
Susirinkime

KaroAmerikos ' Lietuvių 
Gelbėjimo Komiteto susirinki
mas bus laikomas antradienio 
vakare. Rugsėjo 22, nuo 8 vai., 
Lietuvių salėje.

Visi veikėjai, draugijų at
stovai prašomi dalyvauti ir at
vykti į susirinkimą laiku, šia- 

~ me susirinkime bus baigta šū- 
siorganizuoti. išrinkt valdybą, 
ir pradėti darbus kurių 
daug karo reikalais.

P. P. Muliolis, 
Laikinas rašt.

yra

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE.

ARMY WAR SHOW - STADIUME 5 DIENAS 
Rugsėjo 18-19-20-21-22

'Rain or shine, the .Army fights—so regardless of weather conditions 
the Army War Show will be staged nightly in the Cleveland Stadium 
Sept. 18 through Sept. 22. This rugged looking sergeant, wallowing in 
the niud. was photographed during the realistic battle action on a rainy 
niglii in Chi cago’s Soldier 1'icld. More than 300,000 are expected to see 
the five performances in Cleveland.

Per penkis vakarus, prade
dant nuo 8 vai.,- Clevelande di
džiame Stadiume atsibus nuo
stabus ARMY WAR SHOW, 
tikras atvaizdavimas karo vei
ksmų ir parodymas karo pabū
klų, su kuriais publika 
ra susipažinus.

Perstatymai atsibus 
dant šio penktadienio 
Rugsėjo 18, 19, 20, 21 ir 22.

Dalyvaus 2,000 išlavintų ka
reivių, jų tarpe ir keliolika Lie
tuvių iš Įvairių Amerikos da
liu. / Taip pav. dalyvauja L 
Esunas. iš Washington* D. 
Baltic-American Draugijos 
ganizatorius ir sekretorius, 
išėiimo kariuomenėn, kuris 
šydavo Dirvos Angliškam sky
riui, ir kiti, jau gerai išlavinti 
kareiviai.

Publika sueinanti su tikie- 
tais turės progą apžiūrėti ne- 
kuriuoš. karo pabūklus. Nuo 
8:10 'vai. prasidės Orlaiviu pa
radas ir lėktuvų veiksmai. Po 
to tain ir seks visa Įvairybė 
veiksmu pėksčiuiu ir raitųjų, 
su įvairiais ginklais, kanuole- 
mis, automatiškais ginklais,

dar ne-

prade- 
vakaru.

or- 
iki
ra-

NAZI COLONIZATION SCHEMES 
IN LITHUANIA

With the Army Show Will Direct WAFS

*—
A popular 

Hitler wear 
ings?” and

pun asks: “Why does 
two pairs 

the answer 
cause he smells de-feet”.
in the gathering of a Gottendam- 
merung his henchmen, brought up 
on his bible (the infamous Mein 
Kampf) are trying to make hay 
while the sun shines by endeavoring 
to put through one of the schemes 
mentioned there — the colonization

of stock- 
is: “Be- 
However,

THE PERISCOPE
By ŠARŪNAS.

of Lithuania.
The Sword must win what the

Plough must till, says Hitler in
Mein Kampf. But how are the

ugniasvaidžiais, tankais ir tan
kų naikintojais.

Programas bus baigiamas 
patriotiškais fajerverkais ir 
Amerikos Himnu.

Tikietai po 55c. ir aukščiau. 
Gaunami išanksto pasirenkant 
kuriam vakarui norit, arba ten 
pat prie ineigbs į Stadiumą.

. Pelnas eina kariuomenės na
rių ir jų šeimų sušelpimui.

KORTAVIMO VAKARĖLIS
LRKSA. 50 kp. rengia kor

ta vimo vakarėli šešt. vakare, 
Rugs. 19, Skuodžių namuose, 
7602 Redell avė., nuo 7:30 vai. 
Visi kviečiami dalyvauti, Įžan
ga tik 25c. Atsilankę pasilin- 
ksminsit ir draugiškai pralei
si! vakarą. Bus skanių gėri
mu. užkandžiu ir dovanos prie 
kiekvieno stalo.- Komisija.

PASVEIKO
Vic Andersonas po apendici

to operacijos jau baigia sveik
ti, iau pradėjo vaikščioti. Ope
raciją jam darė Dr. A. J. Kaz- 
lauckas, Polyclinic ligoninėje.
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SAVO TĖVUS šiomis dieno
mis lankė Sergeantas Jonas V. 
Zilen (želingevičius). Cleve
land News tilpo jo atvaizdas ir 
straipsnis aprašantis kiek dar 
daug Clevelande yra senos ge
ležies ir plieno kuris galima 
atiduoti karo reikalams.

Gabaliauskas dar Nebu
vo Nustojęs Šmeižti 
Prezidentą Smetoną

Jo nuomone, mat, iš tokių mo
kyklų išeiną laukiniai žmonės.

ir 
to-

11• BALSAVIMAI Rugp. 
nominavimui valstijos ir 
kričių kandidatų Ohio taksų 
mokėtojams atsiėjo po 95c, ar
ba7 dusyk tiek kiek atsiėjo 
1940 metais, kada buvo išleis
ta $667,409.

d. 
aps-

KONVENCIJA
JEHOVOS LIUDININKŲ 

RUGS.-SEPT. 18-19-20
Jehovos Liudininkai turės 

savo konvenciją Clevelande, 
per tris dienas, Rugsėjo 18, 19 
ir 20. Taipgi bus. ir kituose 53 
miestuose, kiekvienos valstijos 
didžiausiame mieste, panašios 
konvencijos.

Clevelandas bus raktas tų 
konvencijų..

Taigi, \brangųs Lietuviai, už
prašome ir jus dalyvauti tose 
reikšmingose konvencijose.

Geri kalbėtojai jose paaiš
kins apie naują pasaulį ir tai
ką. Publikai bus kalbama šį 
penktadienj, nuo 8 vai. vakare, 
šeštadienį nuo 4 vai. po oietų 
ir sekmadienį nuo 4 vai. no 
pietų, Cleveland Public Audi- 
toriume. Kalbės Sargybos Bo- 
1'sto prezidentas N. H. Knorr. 
T""’imas i prakalbas nemoka
mai ir kolektu nebus.

Kadangi Clevelande
delegatams kambarių tai ku- 
7’e turit nakvynei kambarį ga
lit jį išnuomoti, prašome pra
nešti telefonu CHerry 0649 — 
jums bus atsiusta žmonės ir 
jie jums užmokės už kamba
rį pagal vertę.

Konvencija atsibus šiuo ad
resu :

PUBLIC AUDTTOąiUAI 
Lakeside Ave. ir E. 6th St.

Cleveland, Ohio

stoka

land's to be obtained? How origi
nally, retorts Hitler, were the two 
Ostmarks obtained — Austria and 
East Prussia? The Lithuanians 
know, because it is from the land 
of their forefathers, the gentle and 
accomplished Prussians (Prusai) 
that the German sword not only 
carved East Prussia, 
propriated the very 
ancient Prussians to 
conquering Germans.

Hitler does not flinch from 
ing outright that his policy must 
be annexation by force, 
names the main victim to 
poiled, that is, Russia and 
derlands lying along the 
border. Lithuania is one 
and is now beginning to 
brunt of the New Order

but also 
name of 
cover up

the 
the

say-

He also 
be des- 
the bor- 
Russian 

of them, 
feel the 

____  __  ___ ____  that the 
mad Germans, in their race against 
time and inevitable defeat, are 
trying to establish.

The German Minister of Agri
culture, Mr. Backe, is now running 
around Germany delivering speeches 
in which he urges colonist^ to go 
forth and settle in the conquested 
“Ostland”.

According to the Swiss Neue Zue- 
richer Zeitung, he imagines that as 
soon as peace is signed waves of 
German colonists will stream into 
the Ostland to continue the coloni
zation policy of the Old German 
Reich. This policy consisted of 
killing off the local Slavs, Lithua
nians and Poles and stealing their 
land to give to the Germans.

However, Herr Backe, probably, 
will soon have to “back” up and 
eat his words.

CHOIR PROGRAM
Our Lady of Perpetual Help 

Church choir is holding a card par
ty, musical program
Sunday, Sept. 20, at the .parish 
hall, 18022 Neff road.
party will -begin at 3 p.m., the pro
gram at 7 p;m.,'- and dancing to a 
good popular orchestra at 8 p.m.

We’d “■ " ’
set at

and dance

The card

like to see all the younger 
this dance.

Chilean government has .it

PRANAS GALINIS of Boston 
suggests that American Lithua
nians should start to collect mate
rial for a book “The War Effort 
of the Lithuanians in the United 
States During World War II”. He 
asks all interested individuals to 
collect photos of Lithuanian com
batants in United States forces, to 
register the numbers of American 
Lithuanians who participated in the 
war effort, the names of societies 
and the amounts of funds they de
voted to war purposes, and so on.

Mr. Galinis is a teacher in 
Boston Latin High School and 
ceived a Doctor of Philosophy 
gree from Harvard University 
his thesis “The Influence of 
Baltic Languages on the German 
Language in East ^Prussia”.

the 
re- 
de- 
for 
the

Mrs. Nancy Love Harkness, | 
of Boston, experienced test ran p 
ing pilot, who will direct the Wi 
en’s Auxilliary Ferry Sqiisdr 
The WAFS will consist initially 
about 50 women.

THE
Chib of 
offers a 
ected 1 
through college.

LITHUANIAN
Chicago, as usual, 

i $150 scholarship to 
Lithuanian student

University 
again 

a sel- 
going

JUOZAS POŠKA, former 
and publisher of “Jaunimas”, 
trying the American 
Marine service decided 
Army’s the life for me. 
Zujus, the editor of Garsas (Wil
kes-Barre, Pa.) celebrated his 50th 
birthday August 21 . . . Prof. Ray
mond (Rimavičius), formerly of 
Marianapolis and Columbia, is now 
teaching French at the Hotchkiss 
School, Lakeville, Conn.

editor 
after 

Merchant 
that “the 

. . Matas

THE COUNCIL of Canadian 
Lithuanians has published its 6th 
number of a monthly journal, 
Nepriklausoma Lietuva, under its 
new editor, the well-known writer, 
Marė Aukštaitė (Mrs. Navikevi- 
čius), of Montreal. Each page is 
run off on a mimeograph. Among 
the many American contributors 

is attorney V. J. Budrikas, 
Brooklyn, N. Y.

of

L. J. Esunas, former Secretary 
of the Baltic-American Society of 
Washington, D. C., is a member of 
the Army War Show, together with 
several other

The Army
Cleveland for a 
mance, Sept. 
Cleveland Stadium.

JEWS AND 
LITHUANIA \

Lithuanian boys.
War Show came to 

five dav perfor- 
18-19-20-21-22, at (St.
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THE MAIL BAG ’
Louis Daily Globe-Demoa

July 7,Q1942) J 

the Editor: My attention! 
called to the article “60, 

Jews Slain by Germa

To 
been 
Vilna 
written by Vernon Valery and pjkl 
lished on page 6A of your daily al 
June 17, 1942. The article intimatd 
that the -persecution and slaying q 
Jews in Vilna is being carried <cl 
by the Lithuanian police. Such al 
assertion or even intimation is o-l 
founded and untrue. Lithuanians hml 
never been and are not enemies dl 
the Jews. • / <«

Lithuania is occupied by Nail 
Germany and is controlled by Iii 
German army and police in liti 
same rigid manner as any otta] 
country under their occupation 
Whatever unlawful act is commit-] 
ted in Lithuania is committedj 
the occupants and their ‘specialist!. 
The Lithuanians in Lithuania in 
powerless, and, consequently, H 
accusation of them, for any crab 
perpetrated by the occupants | 
their country, is unfair.

Lithuania was always a ’nil 
haven and a peaceful island M 
people of the Jewish race. J 
early as the eleventh century Jei 
began to immigrate into Lithua| 

zw Jujsiness in Um 
nia1, and with the world front« 
uania. In the independent Reyįl 
lie of Lithuania Jews todibpartM 
only in industry, banking and 
merce, but also in the goveramM 
education, etc. The Jewish Safl 
nary of Lithuania is known all o’® 
the world. Jewish schools and * 
rious other institutions in Lithufl 
nia had complete autonomy M 
even subsidies from the stati. 
There have never been any p 
groms of Jews in Lithuania. J 

Petras Dauzvanfis 
Consul of Lithuania

Chicago, Ill.

A MEETING of foreign language 
editors and representatives of the 
foreign language press was called 
in New York on the initiative of 
the Office of War Information, on 
August 25. The Lithuanians were 
represented by the Secretary of the 
Lithuanian Alliance of America, 
Dr. .M. J. Vinikas, the editor of the 
Catholic weekly, Amerika, Mr. J. 
B. LaLučka, and the editor of the 
Communist Laisvė, Mr. Mizara. The 
meeting was addressed by the 
Chairman of the Foreign Language 
Division of OWI, Dr. Alan Crans
ton, who pointed out that there is 
some dissatisfacticm with the for
eign language press in the United 
States. Sliding along the accus
tomed grooves will not do in these 
war times. The foreign language 
press sould by all means avoid any
thing tending to divide its readers 
into jarring and even warring 
groups. Its war aim should be to 
unite everybody in the United 
States to win the war.

A curious aftermath .of 
ing was the attempt of the Com
munistic sheet to accuse 
but itself. _ 
saying comes to mindant 
was a honorable man”.

Tį įtfo islhSteipS

. InliiikitijL ‘
I - - - - - kalaūjaiiū
, PiMito, ko Dar- bo kaštus na 
Į bęiFttĖgyrė pakėlimą produktu kanas.

Ifates trt-ininkiĮ Įvairio- šaldyti ant MO 
liejos (Mtn-ft bet tai li 

• iš. fe ji® pridė- tomą 12 muĖ a

fciilgiĮ pakėlimo ir kainos negali kr 
# ftikų Chrys- M duos, ir įED KUBLAITIS, who edits 

monthly organ of the Knights 
Lithuania, The Vytis, is also editor 
of “Leaves of St. Bernard”, a reli
gious publication issued by the Ma- 
rianhill Brothers, in Detroit. The 
cover of this journal is decorated 
by the hand of a Lithuanian artist, 
Mr. J. Pilipauskas.By ' .....
artist 
liers. 
nus. 
products in that magazine.

If we could gather 'together all 
the American Lithuanian talent 
around one publication — what a 
whale of a paper it would be!

the 
' of

this meet-

everybody

JWBrutus
na totas įapna.m ™ 

pyDMbttspi-hata 
ilsta aukščiausio laipsnio nustatymas nii 
ft. R Man- laikys'kew 

negalės priešams mffiadjos.

the way, another Lithuanian 
(a cartoonist) works for Col- 
His name ir John A. Kau-

Once in a while we see his
THE LITHUANIAN Marian Fa

thers are trying to gather enough 
S100 donations to enable them to 
establish two scholarships, one at 
Hinsdale, III., and one at Mariana- 
polis College, Conn. So far they 
have received 38 donations.

THE 
provided that a fixed percentage 
of the yield of an increased import 
and export tax shall be turned 
over to the Aero Club of Chile to 
aid in ' training civilian airplane 
pilots.

Jis tas mokyklas vadina 
“protestoniškomis”, mat 
kiam katalikui daug baisesnės 
protestoniškos negu viešos.

Aš tikėčiau kad G-kas labai 
gerai žino jog viešosios .moky
klos nėra protestoniškos ir kad 
Amerikoj nedominuoja nei vie
nas tikėjimas. Tai ispekit, 
žmonės, kam jis taip rašo.

Dar gerai kad Amerikonai 
nemoka Lietuviškai skaityt.

Štai |ką aš norėčiau pasakyt 
Gabaliauskui. Pasižiūrėk į kul- 

I turingus čekus. Tamsta žinai 
kad Čekai yra katalikai, žinai 
gal kad per 21 metus Čekų 
prezidentu buvęs Jonhs Masa
ryk buvo protestonas. Na ar 
atsitiko ten kas velniško? Vi
sai ne, Čekoslovakija Europoje 
švietė kaip žvaigždė, ir čia 
Amerikoje Čekai turi labai ge
rą vardą, nes kultūringi čekai 
žino kaip atiduot kas Dievo 
Dievui, o kas ciesoriaus — cie
soriui.

Tamsta, Gabaliauskas, jei vi
sa tai darai del savo biznio tai 
žinokis sau, bet jeigu iš prin
cipo tai aš tamstai patarčiau 
imti misijonieriaus darbo, nes 
redaktoriaus darbas tamstai 
nelabai tinka.

Kaslink purvinimo p. Smeto
nos yra taip. Žinau vieną at
sitikimą. Buvo Amerikoj vie
nas garsus pamokslininkas; sy
kį jis pranešė bažnyčioj kad se
kantį sekmadienį bus rinklia
va bažnyčios taisymui. Vienas 
turtuolis eidamas j bažnyčią 
nutarė sau kad jis atiduos vi
sus smulkius pinigus. Bet kai 
pamokslininkas pradėjo kalbėt, 
tas turtuolis atidavė jam ir vi
sus popierinius savo pinigus. 
Dar toliau jam besiklausant 
pamokslininko, turtuolis pasi
skolino pinigų ir dar davė.

Taip tai pernai buvo ir su 
Prezidentu Smetona Clevelan
de. įmonės eidami j 'jo pra
kalbas sakė, duosiu kokį kvote- 
rį ir užteks. Bet kai užgirdo 
p. Smetoną kalbant, netruko 
ilgai kaip sunešė virš $400.

Taigi atrodo kad tamstai, p. 
Gabaliauskai, neapsimoka to
kią nešvarią ir nenaudingą 
šmeižtų kampaniją varyt prieš 

Geriau susirask 
užsiėmimą, o p.

Gabaliauskas tai kaip ta tik
roji kūmutė, kuri syki atbėgus 
uždusus ir sakanti: Tai piktu
mas ano kiemo bobų, vos devy
nioms viena atsilaikiau....

Taip ir gudrusis G-kas nuo 
pat atvažiavimo čia kaip pra
dėjo šmeižt p. Smetoną, matyt 
ir nenustos, pakol, G-ko many
mu, p. Smetona nenusiimsiąs 
kepurės'prieš tą šmeižiką. Ga
baliauskas • vis rašys ir rėks 
kad pi 
talikus,

G-ko 
žmones 
sirinkt 
G-kas labai didžiuojas kad ir 
su socialistais surado “bendrą 
kalba” ir sutvėrė naudingą or
ganizacija gelbėiimui Lietuvos.

Mane labai dabar ima juo
kas del socialistu ir katalikų 
bendro fronto. Ateis toks lai
kas kad juoksis ir jie patys.

G-kas kaip tik beišmanyda
mas purvina p. Smetona ir vis 
Šaukiasi pagalbon katalikus: 
žiūrėkit kaip p. Smetona per- 
sekioio kunigus! nors visi ge
rai žino kad n. Smetona yra 
katalikas, ir eidavo i bažnyčia 
ir kataliku nepersekiodavo. O 
kad kai kur ir uždėjo, lubas 
karštiems politikieriams tai 
gal matė -reikalą.

G^kas sako kad 1927 m. p. 
Smetona, lankant krašta, norė
damas pasirodyt maldingu ir 
katalikams prielankiu kiekvie
noje parapijoje stengėsi nueit 
i bažnyčią. Neatrodo kad p. 
Smetonos noras buvo tik pasi
gerini katalikams, nes p. Sme
tona ėjo j visų tikėjimų bažny
čias. Kai Prezidentas Smeto
na lankėsi Biržuose ir nuėjo į 
Relormatu 'bažnyčią tai ių ku
nigas Jnkubėnas pasveikino ji 
šiais žodžiais: “Sveikas, musu 
tautos vienytojau”. Matomai 
p. Smetonos noras buvo pasi
rodyt kad jam visi piliečiai vra 
lygus nežiūrint kokio tikėjimo 
ai’ i kokią bažnyčią eina.

Gabaliauskas iau kiša savo 
nosį ir i Amerikos tvarka ir 
čia parodo savo nekultūringu- p. Smetona.- 
ma. Kad jis turėtu tiek valios naudingesni 
kiek iis jos geidžia tai tuoiau Smetoną palik ramybėje, 
panaikintų viešąsias mokyklas.

Jusu Tires
prezidentas.

rašys
Smetona “šmeižia” ka- 
socialistus ir G-ką. 
noras yra nubaidyt 

nuo p. Smetonos ir su- 
visus po savo sparnu.

Galima gerai pataisyt ne
žiūrint kokioj padėtyj yra, 
musų moderniu vulkaniza- 
vimo įrengimu. Naudojam 
vėliausius dirbtuvių page
rintus metodus ir tik ge- 
riausiaą taisymo medegą.

Casing plyšimai, reika
laujanti visos sekcijos, pa
taisomi tiktai už $2.50.

Karbai arba šonai įduo- 
bėję pataisomi už $1.00.
Visas Darbas Garantuotas 

(Priorities nereikalinga) 
(Atsineškit šį skelbimą, 

(gausit nuolaidą)

CLEVELAND
VULCANIZING

CO.
6514 ST. CLAIR AVE.

L-vė.

THE LITHUANIAN primary 
school of the Annunciation parish 
(Brooklyn, N. Y.), publishes some 
interesting statistics. In some 
twenty odd years of its existence 
it had 1,120 graduates, of whom 
8 are priests, 36 nuns, 3 studying 
for the priesthood, 3 doctors, 3 i 
attorneys, 4 engineers, 8 nurses, | 
and 50 graduates of universities I 
and colleges. The school is con
ducted by Dominican Sisters.

THE CHAIRMAN of the Polish 
National Council, Stanislaw Grab
ski, has this to sayi n the London 
Forthni^htly (June, 1942): 
security argument, 1 ’
Russia must have 
geous frontiers to 
strategic reasons, is a falhcity 
is a fact that Soviet authorities 
had to deport to the interior of Rus
sia about 15 percent of the popula
tion to secure their rule there. It 
it obviously much better to have a 
friendly neighbor than to control 
a territory so uneasily held that 
such measures have to be applied”.

: “The 
namely that 

more advanta
ge West for 

it

Everett Kauffman
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Perkraustom iš visur i visur 
LOCAL and LONG DISTANCE 

1707 Crawford Rd. 
CEdar 4352 -

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA

SERVE - SELF KRAUTUVĘ
Geriausių valgių jūsų stalui, Kainos pigios

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

-4---------------------------------------------------- 1--------------

AKYS
Ar frali lengvai skaityt šiuos žodžins?

Saugokis prasto ar įtempto ma
tymo, kas padaro darbą sunkiu 
ir pavojingu, arba greit nuvar- 
gsti, ar gauni galvos skaudėji
mą, 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 dieną arba vakare.

Egzaminavimas $O ir 
ir Akiniai .... auk.

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

JOHN G. POLTCIl
Lietuvis . ,

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas
Dekoratorius >

Duokit savo namų aptaisyn* 
darbą prityrusiam ir atsakomind 
gam: Maliavojimą iš lauko ir Iii 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius juffli 
nereiks rūpintis ir jieskot lot, 
amatininkų jūsų namo visiškas 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilrų apdraudą tos rušia 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899
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Skrybėlę
Įsigykit dabar sau

NAUJA RUDENINĘ SKRYBĖLĘ
©MES esam gatavi jums patarnauti geriausiomis nau- 

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

VYRAMS IR VAIKINAMS
Visokio amžiaus.

Kainos $2-45 ~ $3-95 ~ $5-00

1^'YgZ A I GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu.
čia galit iškeisti savo Stamp Books. * l\AI

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais
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