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Esunas, former Secretary 
Baltic-American Society of 
ton, D. C., is a member of 
y War Show, together with 
other Lithuanian boys.
Lrmy War Show came to 
1 for a five dav perfor-

Sept. 18-19-20-21-22, at 
1 Stadium.

FETING of foreign language 
and representatives of the 
language press was called 
York on the initiative of 

ice of War Information, on 
25. The Lithuanians were 
ted by the Secretary of the 
an Alliance of America, 
J. Vinikas, the editor of the 

weekly, Amerika, Mr. J. 
jeka, and the editor of the 
list Laisvė, Mr. Mizara. The 

was addressed by the 
n of the Foreign Language 

of OWI, Dr. Alan Crans- 
o pointed out that there is 
issatisfactidn with the for- 
nguage press in the United

Sliding along the accus- 
jrooves will not do in these 
nes. The foreign language 
>uld by all means avoid any- 
ending to divide its readers 
irring and even warring

Its war aim should be to 
everybody in the United 
to win the war.
•ious aftermath-of this meet- 
s the attempt of the Com- 
: sheet to accuse everybody 
.self. fful1 r _ Shakespeare's 
comes to mind: "But Brutus 
honorable man”.

Mrs. Nancy 
of Boston, e 
ing pilot, who .
en’s Auhiiiin 'Angliakasiai 1 ures iti 
The WAFS .

Xanuomenen, eigu—
1FWQ iim j Kariuomenės ėmimo vy- 
JLWo AnDjįijjgįgs direktorius Maj. 

 

LITHUANIA |ęn. Lewis B. Hershey iš- 
‘do patvarkymą kad ka- 

iuomenės amžiaus vyrai, 
™)iųUrie del jų darbų svarbu

 

mu toms DĄ no paliuosuojami nuo ' ka- 
Jb|j’ iuomenės tarnybos, jeigu 

To the Editor įerdaug išlikinės iš darbo, 
jie paprastai dabar 

written by Ve® aro, gali trumpoje ateity- 
liBhed on būti pašaukti į kariuo- 
June 17,1W1 Ui g z

that the persėta Snę.
Jews in Vita į i. Toks bereikalingas išli- 

b> te ' ujimas iš darbų žymiai 
i ukdo produkciją.

Lithuania is Pakėlė algas. Karo Dar- iwwnnt! anJ is į 1 V — 1 — 1 •taryba uzgyre pakėlimą 
“a™y«=6>kesčių 225,000 General 
otors darbininku ivairio- 
ted in Lithw i>,tos korporacijos dirbtu- 

r i. • Visiems jiems pridė- 
powerieL,™ 4c valandai daugiau.
tuo pat laiku eina de- 
os’ del algų pakėlimo ir 
,000 darbininkų Chrys- 
korporacijos.

about 50 vein

assertion or era j 
founded and mint 
never been and B: 
the Jews.

1 
Germany and is J 

German anny □ 
I 
country under 
Whatever nntafr 
1 
the occupants cd

accusation of ttal 
perpetrated bj i 

their country, »e
Lithuania is i 

haven and » 
people of the 1 
early as the 
began to inua 

a 
niX and with the 
uania. In the 1

Roosevelt pareiškė 
sresui kad šiuo Išlikų 

.lies dirbtuvės pagamina 
PUSS to k^ privalėtų 

merce, but ai® atgaminti. Iki nebus pa- 

 

XatofnLithm!įekta aukščiausio laipsnio 
the world. Jonemybos, musų karioujan- 

vyrai ne£a!es priešams 
even subsidies arodyti savo pilnų jiegų, 
There have prezidentas.

gromb o -J pasį.roc|o, kaip jr Karo
1‘-(redukcijos taryba iškelia 

lcag------jkštėn, ne visos išdirbvs-
-=|s paėmusios darbus sten- 

IOHNG^as^ atkkt* laiku, visaip 
JUniUJ. aišįna išpildymą reikme

nų ir dalių užsakymus, ir 
Namų dirbtuvėse darbininkai iš- 

Popieriiiikinėja iš darbų panašiu 
DekortfUdu. kaip viršuje kalbama 

Duokit «r.vPįe kasyklų darbininkus, 
darbą pritjrB«| Dadėjus dar streikais 
?a.m: Mal^rukdymą darbu, aišku, 
rynų. Mas galima pasiekti pilnos 
nereiks w^iybos be griežtesnio 
aptaisymui varžymo visų perdaug 
Turiu pflrąi^1^ laisvių ir sauvalės.

darbą Amerikos valdžia ir taip 
495 Ead'ert°k eina, gražumu ir 

„.. ’ jovijimais prašydama erv- 
ntojus pasiaukoti. Tik- 

karo tvarka turėtų už- 
rėti privalumą kiekvienam 

 

.alkas Paker ■

i Cleveland, O. — Sustrei- 
:avo 300 darbininkų Fair- 
hount Tool and Forging 
f-
į Sustreikavo apie 160 vy- 

*ų Aluminum Co. of Ame- 
Įsigykit dabar sau ica dirbtuvėje.

JAIJJA RUDENINE SKRfl Apie 30 darbininkT sn- ^AUJĄ KUMEINIHĘ ^'jtreikavo metalo liejimo 
[ES esam gatavi jums patarnauti geri^kyriuje Eberhard dirbtu- 
omis rudeninėmis skrybėlėmis — didikėje.
imas puikiu vėliausių Pavidalų — SpaMV _

1 Mobile, Ala. — Apie du 
VYRAMS IR VAIKINAMUkstančiai laivų statybos 

Visokio amžiaus. darbininkų grąsina strei
ku jeigu miesto valdyba 

v' ‘ a c eone ^nesutiks vežioti juos dykai
Kainos $2’45 “ $3‘95 miesto į salą, kur randa

si dirbtuvės.

LITHUANIAN Marian Fa
re trying to gather enough 
^nations to enable them to 
i two scholarships, one at 
j, Ilk, and one at Mariana- 
ollege, Conn. So far they 
ceived 38 donations.

AKYS
leugval skaityt šiuos žodžins?

kis prasto ar įtempto ma- 
kas padaro darbą sunkiu 
ojingu, arba greit nuvar- 
tr gauni galvos skaudėji- 
r nervuotuma, ar net ir 

bėdas. Kam kentėti nuo 
1 daugeliu atvejų galima 
ti prisitaikant akinius.
minavimas kompetentingo 
u patyrimu refractionisto
EFONUOKIT • GL. 6239 
ikit dieną arba vakare, 
minavimas SO ir 
kiniai .... auk. 
38 DREXEL AVE.

kampas Drexel ir Park- 
Dr. šešta gatvė šiaurėj 
uperior Avė (34)

Duokit sin

vidaus, medi»’n

nereiks rupi-'įt 

amatininkų

su- 
ne- 
ga- 
su- 
di-

ikrybelę

Z A I GREEN STAMPS su kožnu pirki* [r 
1 Čia galit iškeisti savo Stamp Books. L

THE KRAMER &
0 Superior Ave Atdara

Priėmė Ūkio Kainu Billy prieš Prezindeto Nora
* *

KONGRESAS VARO SAVO POLITIKĄ
RINKIMAMS ARTĖJANT

Washington, Rugs. 23.— 
Nesiskaitydamas su admi
nistracijos vadais, Kong
resas seka ūkių bloko at
stovų politiką, priešingai 
Prezidento Roosevelto pa
geidavimų. Tuomi prezi
dentas verčiamas arba pri
imti anti - infliacijos bilių 
priešingą jo pageidavimui 
arba daryti žygius kaip jo 
karo meto teisės leidžia.

Atstovų Rūmai priėmė 
Steagall anti-infliacijos bi
lių 284 balsais prieš 96, ku
riam prikabino priedą rei
kalaujantį priskaityti dar
bo kaštus nustatant ūkio 
produktų kainas.

Ūkio kainos galima už
šaldyti' ant 100 nuoš. lyg- 
malos, bet turi būti priskai- 
toma 12 nuoš. darbo kaštų 
prie to, arba viso 112%.

Prie to, ūkio produktų 
kainos negali kristi žemiau 
90 nuoš., ir skirtumą že
miau to privalo padengti 
valdžios iždas, — taip tas 
bilius nustato.

Tokia tvarkaj Kaip žino
vai numato, pragyvenimo 
kainos pakiltų apie 5 nuoš. 
Prez. Roosevelt sako, toks 
nustatymas niekaip nesu
laikys kenksmingos kainų 
infliacijos. «

Atmesta priedas prie to 
biliaus kad butų priskaito- 
ma tik samdytų darbininkų 
kaštai, ne paties ūkininko 
ir jo šeimos.

Darbininkų algų (dirb
tuvėse ir visur) apriboji
mą Steagall bilius paveda 
prezidentui. Darbdaviams 
draudžia kelti darbininkui 
algą jeigu dabar jau mo
kama 15 nuoš. daugiau ne
gu mokėta Sausio 1, 1941.

Iš to matyt kad Kongre
so nariai, artėjančių rinki
mų akivaizdoje, rūpinasi 
pataikauti balsuotojams ir 
vėl būti išrinktais Lapkri
čio mėnesį, o ne žiūrėti ša-

PASKANDINTA 472
Rugs. 23 pranešimais, iki 

šiol priešų submarinais pa
skandinta jau 472 Ameri
kos ir ios sąjungininkių bei 
neutralių šalių laivai At- 
lantiko vandenuose Ameri
kos pakraščiais.

RUSU FRONTO
ŽINIOS

t

125 PRIGĖRĖ. Midland, 
l'at., Kanada. — Gryžtant 
'š pikniko, apvirtus laive- 
iui prigėrė 25 asmenys.

lies bendros gerovės, da
bar, kada valstybė įtrauk
ta i didžiausi kara ir rei- 
kalauja visokio susivaržy
mo.

PACIFIKO FRONTO 
KARO ŽINIOS

Iš Australijos, Gen. Mac- 
Arthur’o karo štabo prane
ša apie Japonų veržimąsi 
Naujoj Guinejoj, Buna-Ko- 
koda keliu, ir šiaurrytinia
me kampe Solomon salų, ir 
kad S. V. ir Australijos la
kūnai smarkiai užatakavo 
Japonų karo įsirengimus, 
uždegė amunicijos sandė
lius ir palapines. Japonai 
gavo paragauti tokios ug
nies kokią jie buvo suren
gę paties MacArthuro ka
riuomenei Bataan pusiau- 
salyje.

S. V. submarinai iki šiol 
Pacifike paskandino jau 
107 Japonų karo ir trans
porto laivus. □S— '

BRITŲ lėktuvai padarė 
smarkų užpuolimą Munich 
miesto, Vokietijoje, — to 
miesto kur gimė nazių par
tija, 
tas,

Miestas plačiai padeg- 
pranešimas sako.

Iš MASKVOS praneša, 
Jugoslavai patriotai, vary
dami savo slaptą kariavi
mą prieš Italus okupantus, 
pastarų kelių dienų bėgyje 
išžudė bent 300 Italų ka
reivių prie Banjaluka.

SUIMTA 6,800. Nuo to 
kai Japonai užpuolė Pearl 
Harbor, šioje šalyje val
džios agentai suėmė jau 
6,800 nepiliečių Vokiečių, 
Italų ir kitų priešų valsty
bių asmenų. Pusė iš jų pa
leista po priežiūra arba vi
sai paliuosuota, radus juos 
ištikimais šiai šaliai .

Britanijoje, 7 milijonai 
moterų jau suregistruota 
ir skirstoma į visokius ka
ro darbus. Nevedusios 20 
iki 30 metų amžiaus mer
ginos gali būti draftuotos 
Į uniformuotą tarnybą.

Ruošia Ka Nors Karšto Japonams

Brig- Gen. William O. Butler, U. S. armijos ir oro laivyno 
viršininkas Alaskoje, parodoma aptaria ateities planus su Pulk. 
William O. Eareckson Alaskos orlaivių stovykloje. Pulk. W. O. 
Eareckson nesenai apdovančtas Pasižymėjimo Kryžium. Dide
lis darbas laukia tai Išvijimas Japonų iš Aleutiškų salų.

Maskva, Ru^s. 24.—Ru
sai praneša oficialiai kad 
Stalingrade tęsiasi atkakli 
kova prieš Vokiečius, kurie 
įsiveržę į miestą jau kelin
ta diena stengiasi miestą 
užvaldyti. Rusai išmušę į 
4,000 nazių ir sudaužę virš 
100 tankų pačiame mieste. 
Karas eina nahias iš namo, 
gatvė iš gatvės, raudonie
siems pastačius po ginklu 
visus kas tik mieste rado
si, kovoti iki mirties bet 
Vokiečiams nepasiduoti.

Vokiečiai bolševiku lai
komas miesto dalis nuolat 
atakuoja lėktuvais numes
dami tonus spfogstamų ir 
degamų medegh.

Vokiečiai siupčia naujus 
kareivius, tankus ir visas 
kitus karo paouklus norė
dami miestą paimti šį mė
nesi, nors miešto veik ne
liks.

Rusų karo laivai iš Vol
gos gelbsti raudoniesiems 
ginti miestą. /

Berlino pranešimai sako, 
Vokiečių kariuomenės pa
siekė tolesnių laimėjimų 
’’Stalingrado centre”, ne
žiūrint Rusų atkakliausių 
priešinimusi, ir toliau ve
da atakus raudonųjų jiegų 
Kaukaze.

Vokiečiai praneša užėmę 
Kaukaze kelis Rusų mies
telius.

ŽUVO 20. šios savaitės 
pradžioje paskirose šalies 
dalyse oro nelaimėse žuvo 
17 kareivių ir trys civili
niai. Dvi didžiausios ne
laimės ištiko Maine valsti
joje tik 15 mylių atstu vie
na nuo kitos, abiejose žu
vo po 7 vyrus.

. Prez. Roosevelto' asmeni
nis pasiuntinis, Myron C. 
Taylor, apsilankė pas po
piežių Vatikane. Jiedu ap
tarė pokarini bendradar
biavimą atstatymui pasau
lio ir palaikymui taikos.

DIES, Kongreso tyrinė- 
mo komisijos pirmininkas, 
skelbia jog aukštų valdžios 
valdininkų tarpe, turintie
ji žymias vietas, yra net 50 
komunistų arba komunistų 
draugai.

Prezidentas Atsisako Palytėti Japonijos Vėliavą

Prez. Roosevelt atsisako priimti, ar palytėti, Japonų karo 
lauko vėliavą kurią U. S. marinai paėmė laike užpuolimo Makin 
salos Pacifike. Lieut. Gen. Thomas Holcomb, U. S. marinų kor
puso komandierius, atgabeno tą vėliavą į Baltąjį Namą. Pre
zidentas patarė tą vėliavą patalpinti marinų archive.

IS LIETUVOS
VOKIEČIAI veda propagan

dą Holandijoje, apie sumanymą 
kolonizuoti Holandus rytų Eu-'~ 
ropos srityse, kas reiškia ir 
Lietuvą. Savo paskaitoje na- 
zių atstovas Haagoje apžvelgė 
Vokiečių kolonizacijos istoriją, 
paminėdamas kad Vokiečiai ko
lonizavo Rytų Prūsiją, Klaipė
dos kraštą ir buvo nuėję iki 
Dauguvos. Tai esąs kryžiuo
čių ordino nuopelnas.

VOKIEČIAI apie Karaliau
čiaus uosto padėtį taip išveda: 
Šis uostas dabar aptarnauja 
didžiulius plotus, kurie atsira
dę. “atpuolus nepriklausomai 
Lietuvos valstybei”.

e
VOKIEČIAI prijungtoj Len

kijos dalyje ikšiol paėmę 2,000 
dvarų ir 260,000 vidutinių ūki
ninkų sodybų bendro ploto virš 
2 milijonų hektarų.

ANTRO FRONTO KLAUSIMU
Po kelių savaičių dar vis 

kalbama apie Britų darytą 
pasikėsinimą įsiveržt Diep
pe, Prancūzijoj, užklupti 
nazius. Tas pasikėsinimas 
vadinama nepasisekusiu ir 
nuostolingu, ypač Kanadie
čiams, kurie ten pražudė 
daugiausia. Skaičiuojama, 
jei tuo pačiu nuošimčiu žū
tų didelės armijos, sakysi
me, jei pasikėsinimą dary
tų 750,000 armija, ir iš jos 
500,000 žūtų, tai butų per
daug rizikinga.

Toks tuo tarpu yra aiš
kinimas apie antrą frontą.

Maskva, ir jos agentai 
Amerikoje, tuo tarpu tik
rina kad antras frontas 
Vokiečiams neatidaroma 
politiškais sumetimais, ne 
del techniškų negalimumų, 
nežiūrint kaip jie rimti 
nebūtų.

Iš TURKIJOS praneša 
kad pastarų kelių dienų 
susikirtimuose Kroatų su 
Vokiečiais okupantais Ju
goslavijoje, žuvo apie 5,000 
vyrų abiejose pusėse.

Pranešimai sako, Hitle
ris rengia pasimatymą su 
Mussoliniu Viennoje, 
statymui žygių prieš 
ramumus Balkanuose.

nu-
ne-

su-PARYŽIUJE, naziai 
ėmė bent 5.000 asmenų ir 
uždarė kalėjimuose, tram
dymui neramumų kokie 
mieste apsireiškia.

Apskaičiuojama kad lai
ke vykdymo savo ‘tvarkos’ 
užkariautose šalyse naziai 
išžudė 207.373 vyrus, mo
teris ir vaikus.

Į VILNIŲ atvyko Vokiečių 
“Adolfo Hitlerio mokylų” mo
kinių grupė iš 80 asmenų. Šios 
mokyklos, į kurias priimami 
berniukai tarp 12 ir 18 metų 
amžiaus, rengia prieauglį ne- 
cionalshciaiiSVUJnaziųT partijai? 
Jų atsilankymo tikslas esąs 
“praplėsti akiratį”.

Stalinas spiriasi, reika
lauja antro fronto, del ko, 
kaip rašo William Philip 
Sims, gali įvykti sugedimas 
santikių su Rusija.

Visi laikraščių žymesnie
ji komentatoriai tik ir ra
šo kad tarp Amerikonų- 
Anglų ir Rusijos kilęs at
viras konfliktas, susikirti
mas.

Ta pati Dorothy Thomp
son, kuri palaiko Rusijos 
pusę Pabaltijo kraštų už
grobimo klausime, apie an
trą frontą taip sako:

Klausimas: kuri pusė ne
patenkinta kita puse ir ku
ri kitai reikalavimus sta
tote? Ar' mes, šiuo atve
ju, prašom ko iš Rusijos? 
Ne. Rusijos laikymasis to
li viršija viską kas tikėta
si bent iš kokių militarių 
komandų . . .

Ar Rusija, šiame baisia
me momente, prašo ko iš 
musų? Taip. Ji prašo kad 
mes perneštume nors 30 ar 
40 divizijų Į antrą frontą.

ŽUVŲ gaudymas Lietuvoje 
vyksta ne tik šventosios uos
te Baltijos juros pakrantėse, 
bet ir ežeruose; žuklavimo tik
slams naudojama 115,000 hek
tarų bendro paviršiaus. žie
mos metu žuklavimu verčiasi 
apie 1,000 žmonių, o vasarą šis 
skaičius padidėja iki 2,000. Ju
rose žuklavimu 
350 žvejų.

užsiima apie

uosto žvejai
žuklavimo lai-

Nepritruko Pagalbos

Gavo Vyro Alga

VALDŽIOS skolos, kaip 
praneša iždo departmen- 
tas, šiuo laiku pasiekė jau 
$87,793,286.042 sumą .

Mrs. June Roehrer iš Grant
wood, N. J., parodoma su jos 
13 mėnesių dukrele, kuri paty
rė kad advokatai nėra tokie 
beširdžiai. Jos vyras buvo pa
imtas į kariuomenę, jos nuo
ma užsivilko $210, ir kai namo 
savininkas ėmėsi ją išmesti iš 
namų, net šeši advokatai pa
sisiūlė jai gelbėti.

Mrs. Thelma Greer, iš New 
Yorko, kareivio žmona, gavo 
iš valdžios pirmą čekį kaipo 
primokėjimą jos užlaikymui, 
del to kad jos vyras paimtas 
kariuomenėn.

ŠVENTOSIOS 
turi 9 didesnius 
vus, 145 vidutinius bei moto
rinius laivus ir apie 70 valčių. 
Uostą valdo vandens kelių val
dyba, kuri rūpinasi uosto pa
gilinimu bei juros atplaunamo 
smėlio išėjimu, 
vėse 
vai. 
žuvų 
žuvų 
tais
kilogramų juros žuvies ir apie 
1,000,000 kg. ežerų žuvies.

Uosto dirbtu- 
statomi nauji žvejų lai- 
Šventosios uoste veikia 
rūkykla, o Palangoje — 
sūdymo įmone. Šiais me- 
tikimasi pagauti 700,000

-H ' '
^4 s GUMO šioje šalyje nu

matyta išdirbti po 950,000 
tonų pradedant 1943 me
tais. Tai bus dirbtinas gu
mas, ne naturališkas, bet 
jis atitiks tikslams.

PRANCŪZIJOJ pradėta 
gaudyti visi ten esanti iš 
kitų kraštų subėgę Žydai.

SUOMIAI, kaip praneša 
iš Helsinkiu, savo nusista
tymo nekeičia ir po senovei 
atsisako baigti karą ir tai
kytis su Rusija.

Prieš keletą dienų Suo
mijos ministeris Washing
tone pareiškė: “Suomiia 
sutiks liauti karą kaip tik 
grasinimai jos egzistavi
mui bus pašalinti ir gauta 
garantijos pastoviam sau
gumui”. Iš Maskvos tokių 
užtikrinimų Suomiai nesi
tiki, todėl negali ir baigti 
karo su Rusais.
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KAREIVIU GYVE- Šnipas Gavo 30 Metų
WYOMING KLONIS N1MAS

Camp Stewart, Ga

atida ro., mi

ni i r-

per

sūnūs jau kariuomenėje.

AMBRIDGE, PA

metalo ir

iš Lietuvof 
k., Pabais-

Tada at- 
kiekvieną 
kurs ne
priskaito

Be antrašų
Magenis ir

21, 
šv.

aprankioti di- 
popierius, deg- 
galus ir tt.
valanda. Apie

s 
ž 
t< 
r<

poli- 
tikri-

liekanas ir 
dalis važi- 
ir privati- 
valdo lais-

iš Lie- 
kaimo,

Iš SLA. APSKRIČIO SUVA
ŽIAVIMO

Mikolas, 48 
11, Cleveland. 
A., seno am-

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
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Pittsburgho Lietuviai 
rė savo budelę prie Liberty avė. 
ir Seventh st., kur bus parda
vinėjama Karo Štampai ir Bo
nai.

Tarp kitų, atidarymo cere
monijose dalyvavo, kaip Pitts- 
bugh Press rašo ir talpina jos 
atvaizdą, ir p. Clara Marculai- 
tienė, nuo 111 Kirk Ave., Car
rick. Pereito karo metu ji bu
vo Lietuvoje, kuomet Lietuvą 
užėmė Rusai, paskui Vokie
čiai. Ji tada, dar mergaitė bū
dama, turėjo dirbti prie apka
sų kasimo. Dabai* Amerikoje 
gyvena ir- laisva.

Rinkit ir Atiduodit 
Senas Atliekanas

Pittsburghe rimtai pradėta 
rinkti seno metalo 
po įvairias miesto 
nėja šimtas miesto 
nių trokų, kuriuos
vanoriai. Jie renka ir rinks 
atiduodamą metalą karo reika
lams, jeigu namų savininkai 
surinkę turės gatavai nuveži
mui. Renka ir tuščias maisto 
dalykų dėžutes, kurias reikia 
paruošti išpjautais abiem ga
lais ir suplotas, nuim om po- 
pieriukėm. <

Gyventojai prašomi neduoti 
popierų ir bonkų, nes tie daly
kai nerenkami ir nereikalingi 
dabartiniu laiku.

Renkama dėžutės, 
gumo atliekanos.

SLA. 7-tas Apskritis turėjo 
savo metinį suvažiavimą. Da
lyvavo 50 delegatų nuo 18 
kuopų.

Suvažiavimas nutarė kad S. 
L. A. Pild. Taryba suspenduo
tų pereito seimo nutarimą už
dėti visiems nariams po 15c 
mokesties kareivių duoklių 
fondui, nes tas užtrauks Susi
vienijimui blogumą. Taipgi 
nutarė reikalauti Centro val
dybos kad suspenduotų algos 
pakėlimą sekretoriui Vinikui.
Delegatų diduma nusistačius
prieš tuos 15c duoklių ir sek
retoriaus algos pakėlimą iki
$75 savaitėje.

Suvažiavimas apkalbėjęs vi
sus SLA. reikalus pasireiškė 
kad organizacijai trumpoje at
eityje gali būti prastai jeigu 
Pild. Taryba nesulaikys tų sa
vo žingsnių kuriuos ėmė vyk
dyti 30 dienų po seimui.

Toliau, suvažiavimas nutarė 
patarti Dr. Montvidui, Grigai
čio leitenantui, jo tokį Hitle
riu gąsdinimą per Tėvynę pa
silaikyti sau Chicagoje, o ne 
skleisti SLA. narių tarpe.

Apskritis nutarė pirkti Ka
ro Boną iš savo iždo, ir nuta
rė pasiųsti Prez. Rooseveltui 
padėkos rezoliuciją už Lietu
vos reikalų užtarimą.

Apskričio valdyba palikta ta 
pati ir kitiems metams.

Delegatas.

UŽMUŠTA. Uršulė Likma- 
lienė (Šimaičiutė),- nuo 1909 
25th st., 52 m. amžiaus, su sa
vo vyru Jonu važiavo automo
biliu. Ant Livernois ir West 
Chicago Blvd, jie sustojo suk
tis į kairę pusę, tuo tarpu at
lėkė kariuomenės trokas, ku
ris nesustodamas prie raudo
nos lempos važiavo ir užlėkė 
ant Likmalių. Moteris tapo 
mirtinai sužeista ir po dviejų 
valandų ligoninėje mirė.

Kariuomenės troko jaunas 
vairuotojas, H. Murphy, 18 m. 
amžiaus, taip smarkiai smogė 
troku į Likmalių automobilį 
kad Likmalienė buvo išmesta 
laukan iš automobilio ir 
tinai sužeista.

Kareivis Murphy tapo 
ei jos areštuotas, bet jis
na buk jam buvę pavelyta iš 
kariuomenės vadų važiuot 
raudoną signalą.

Velionė palaidota Rugs, 
pamaldos atsibuvo Lietuvių
Antano bažnyčioje, laidotuvių 
apeigom rūpinosi D. Brazis.

Paliko nubudime savo vyrą, 
Joną, du sunu ir dukterį. Vie
nas

šį-tą parašysiu įš kareivių 
gyvenimo. Ryte kaip 5:45 ka
reivius prikelia švilpuko švilpi
mu. Kiekvienas skuba kiek ga
lint greičiau apsirengti, praus
tis nėra kada, visi kareiviai bė
ga laukan ir stojasi į rikiuotę 
į eiles del “reveille’’, 
sibuna vardošaukis, 
iššaukia vardu. Tą 
pribuna vardošaukiui
prie pabėgusiųjų ir jo laukia 
bausmė.

Po “reveille” tuoj kiekvienas 
kareivis stengiasi pasiklot sa
vo guolį ir kuogreičiausia ap
siprausti, tuomet jau ir pusry
čiai gatavi. Pusryčiai buna 
dažniausia lygiai 6 vai. ryte.

Suvalgę pusryčius, kareiviai 
turi nuvalyti šautuvus ir apie 
kampus lauke 
desnes 
tukus, 

Štai 
7 vai.

BESASPARIS Kazys, 49 m, 
mirė staiga Rugs. 13, WaJ 
terbury, Conn. — Gudeliui 
k., Vilkaviškio ap. Ameri-į 
koj išgyveno 39 metus.

RASEVIČIUS Kazys, 43 id 
nusižudė pasikardamas Rug-i 
pjučio 20, Sudbury, Ontario, 
Kanadoj.

SKILPŠA J., mirė Rtigp. 18, 
Baltimore, Md. •

SKILPŠIENĖ (vardai nepažy
mėta) mirė Rugp. 18, Balti
more, Md.

DAYTON, OHIO 1————------

paims 
metalas ir

ims vieną, 
TTjeF vi” 

gumas
savai 
sas senas 
reikalingas ir turėkit gatavą 
išvežimui.

VALDŽIOS FBI agentai 
ėmė Pittsburgh© srityje 
nepiliečius Vokiečius ir Italus 

Jie nu
karo

po kratų jų namuose, 
žiūrėta pavojingais šiuo 
metu.

su-
32

PoIŠVENGTA STREIKO.
mėnesio laiko derybų ir grąsi- 
nimų streiku, pagaliau pasiek
ta susitarimo Aluminum Co. 
of America su darbininkų uni
ja ir streiko išvengta. Reika
las lietė ’apie 32,000 darbininkų 
keliolikoj karo reikmenų dirb
tuvėse. Darbininkams 
liama mokestys.

‘ MILITARIŠKOS LAIDOTU
VĖS. Čia mirė Pasaulinio Ka
ro veteranas, Steponas Evol- 
ga, 52 m. amžiaus. -Jis pri
klausė Veteranų ir Legijonie- 
rių organizacijose, todėl jos ir 
surengė jam iškilmingas lai
dotuves. Velionis taipgi buvo 
SLA. 169 kp. narys su visa sa
vo inaža žeima, ir.prie _ LDS. 
kuopos, taigi buvo atsiųsta gė
lių nuo visų organizacijų, nuo 
šeimos ir nuo giminių vietinių, 
iš Pittsburgho, iš Clevelando, 
nuo Marcinkevičių, iš Spring
field, O., nuo Kiškių ir tt.

Steponas Evolga mirė Vete
ranų ligoninėje Aspinwall, Pa., 
Rugsėjo 12, trumpai sirgęs. 
Pamaldos atsibuvo Airių šv. 
Veronikos bažnyčioje, ir palai
dotas Airių kapinėse, 
me dalyvavo keliolika 
bilių ir karo veteranų 
vai.

Paliko žmona, Ona,
tė Ona, gabi ir gera Lietuvai
tė, ji gerai kalba ir rašo Lietu
viškai ir dalyvauja Lietuviš
kame veikime.

Velionis paėjo iš Kauno, at
vyko Amerikon 35 metai atgal, 
dar jaunas, lankė čia ^mokyklą 
ir gerai išsilavino. Buvo ge
ras žmogus, su visais sutiki
me sugyveno, netingėjo pasi
darbuoti; jeigu SLA. kuopa 
ką rengdavo 
imdavo kokį 
rengime.

Lai buna 
lengva ilsėtis 
lėj, už kurią
džiajame Kare kariavo.

B. Gramba.

Lydėji- 
automo- 
palydo-

ir duk-

pake-

PENKI MIRĖ. Pereitos sa
vaitės pabaigoje, Pittsburghe 
nuo širdies ligų mirė penki as- 
menus, tarp 41 ir 80 pietų am
žiaus.

ANQLIES IŠKASTA
DAUGIAU

jis visuomet pa
ners darbą pa-

Steponui Evolgai 
šios šalies žeme- 
jis pereitame Di-

Prisitaikant prie karo reika
lavimų, vakarinėje Pennsylva- 
nijoje anglies kasyklos per šių 
metų pirmus septynis mėne
sius pagamino anglies 9 mili
jonus tonų daugiau negu buvo 
pagaminta tuo pačiu periodu 
1941 metais, skelbia kasyklų 
operatorių sąjungos sekreto
rius.

Iki Rugp. 1, kasyklos devy
niose apskrityse pagamino 50,- 
987,300 tonų, pernai gi paga
mino 41,607,900 tonų tuo pat 
laikotarpiu.

Iš to skaičiaus 23,970,000 
tonų paėjo iš privačių kompa
nijų kasyklų, 24,838,210 iš- ko
mercinių kasyklų, ir. 2,169,480 
torių pagamino smulkios kasy
klos.

• APIE 89'nuoš. viso pasau
lio Baptistų gyvena' Suv. Val
stijose.

KARO DARBO Taryba su
tiko padidinti mokestis 1800 
motorinių prekinių trokų dąr- 
tininkams, kurie dirba 114 
prekių vežiojimo kompanijose. 
Jiems pridėta po 5b>c valandai.

DU UŽMUŠTA. Prie So
merset, Pa., ištikus sprogimui 
dviejuose prekiniuose lokomo- 
tivuose, užmušta du darbinin
kai ir keli kiti sužeista;

Skelbimai “Dirvoje”
50ė už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

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

Skaitykit ir Garsinkites

TAKSUOS DIDELIUS 
UŽDARBIUS

Amerikoniška spauda prane
ša kad šio karo laiku nebus 
leistina nei vienam žmogui už
dirbti daugiau kaip $25,000 į 
metus, kitus visus uždarbius 
valdžia paims taksais. Tas ap
imtų visus Amerikos gyvento
jus: prezidentą, fabrikantus ir 
biznierius kurie gauna dides
nius apmokėjimus už savo dar
bą ar tarnybą negu tiek.

Bet pats Prezidentas Roose
velt ir jo žmona pareiškia kad 
prezidentui negana pragyveni
mui $25,000 metuose, nes jie 
turi didelius iškaščius, vaišini
mais įvairių žymių svečių ir 
tt., kokie tik iš įvairių pasau
lio dalių atvyksta.

Tikrai, reikia suprasti kad 
prezidentui yra labai daug iš- 
kaščių. 
Henry 
lankosi 
žmonės 
Taip ir 
piliečiais.

Fordas už savo didelę dirb
tuvę Dearborn, Mich., moka į 
metus taksų tik miestui po 4 
milijonus dolarių. V. M.

Paimkim ir Detroito 
Fordą, pas kurį taipgi 
visokį aukštos kilmės 
ir reikia juos vaišinti, 
su kitais šalies žymiais

©SUV. Valstijose kasmet vi
dutiniai
asmenų, pradedant nuo kūdi
kių iki senelių, ir nuo visokių 
ligų ir ir nelaimių.

miršta po 1,330,000

dusyk©KAREIVIS suvalgo 
tiek maisto negu paprastas ci
vilinis, ir kareivis būdamas lėli
ke suvalgo daugiau negu ka
rei,is stovykloje.

šiukšles, 
cigaretų 
jau ir 7
antras švilpukas, tada

kareiviams duoda gimnatikos, 
kūno mankštos. Apie 8 vai. 
jau kareiviai su šautuvais išei
na į “fizinės mankštos lauką”. 
Ten prasideda tikrai nepavy
dėtinas gyvenimas: pusketvir
tos valandos maršavimai ir 
treiniravimai. Jau saulutė bu
na aukštokai pakilus, o vasarą 
svilina. Afrikos karščiu, burnos 
kareivių išdžiuvę, deja, negau
si gert kad ir kažin ką, laiky
kis su visais ir savo laiką tu
ri išbūti.

Atėjus 11:30 valandai, gryž- 
tama stovyklom Iki sugryžta, 
nusiprausia, buna laiškų šau
kimas. Voą pasibaigia šauki
mas laiškų, jau švilpukas pie
tums. Galvotrūkčiais bėga al
kani kareiviai pietums. Pie
tus užtrunka .inažiaušia 20, mi- 
nutų. Po pietų visi skaito lai
škus kurie gavę, kiti šiaip il
sisi, ir štai 1 valanda, ir vėl 
nelabasis švilpukas — vėl visi 
į lauką. ;

PO PIETŲ IR VAKARE
Po pietų daugiausia buna 

mankšta durtuvais, ir pamo
kos. Pamokos buna labai svar
bios, visokiausiais klausimais, 
ir, galima sakyti, kuomet pa
sibaigia kareivio miklinimo - 
mankštos periodas, Amerikos 
kareivis tampa vienas iš pui
kiausių kareivių pasaulyje.

Bėdos kiek daugiau buna su 
vyrais iš pietinių ir vakarinių 
valstijų, kurie moksle stovi že
mame laipsnyje — tai dau
giausia ūkių vaikai, jie ma
žamoksliai arba visai bemoks
liai. Bet užtai jie patvarumu 
lenkia šiauriečius ir rytiečius.

Kada kareivis užbaigia savo 
tiesioginį dienos darbą, buna 
5 valanda po pietų. Kareiviai

Herbert Karl Bahr, Vokie
tis šnipas, nuteistas 30 metų 
kalėjiman, Newark, N. J., fe- 
deraliame teisme. Bahr, se
niau buvęs studentu Rensse
laer, Ind., nesenai įsigavo at
gal į Ameriką nuduodamas žy
dą pabėgėlį iš Vokietijos, kai 
iš Europos grąžinta į Ameri
ką diplomatai, pasikeičiant su 
priešų šalių diplomatais.

greitai nors paviršutinai apsi- 
prausia ir turi pakeisti drabu
žius, darbinius į išeiginius.

5:15 jau turi stovėti rikiuo
tėj del “retreat” — vakarinės 
maldos arba vėliavos nuleidi
mo. Tuoj po to atsibuna laiš
kų šaukimas ir vakarienė.

Po vakarienės, kurie liuosi- 
gauna leidimus išeiti, ir jeigu 
turi kokį centą kišenėje, vyk
sta į miestelį, jeigu galima 
miesteliu vadinti, geriau tinka 
kaimo vardas.

'Kurie pasilieka, tuomet eina 
nuogai praustis, nes įdūlkėję 
kaip velniukai. Jeigu buna 
proga parašo kam laišką arba 
pažaidžia lauke, ar muzika pa- 
groja, ir štai jau 9 valanda va
karo ir laikas gulti. Šviesas 
pagesina, sėdėk tamsiai jeigu 
nori, bet sėdėk savo lovoje, nes 
buna patikrinimas ar visi lo
vose. Kurie buna išėję į mie
stelį tie turi gryžti atgal į sto
vyklą nevėliau 11 valandą.

Bet šitaip buna daugiausia 
du ar tris kartus savaitėje, ki
tais vakarais buria naktiniai 
pratimai, ir daužosi kareivėliai 
iki 12 vai. vidurnakčio, o kaip 
kada nakties maršavimai, 
rie užsitęsia iki aušros.

Iš to matyt kad kareivio 
venimas nėra saldus, bet
ir neperdaug kartus. Kareivio 
jaunystė neduoda nuliūsti ir 
kada tik proga pasitaiko, ka
reivis visuomet nusišypso kad 
ir su sugriežtais dantimis.

Tas viskas vyksta apmokymo 
periodu, krantų apsaugos arti
lerijoje. Kituose daliniuose 
esti kiek kitokia sistema, bet 
ir ten nėra kareiviams pyragai.

žinoma, nebūtų taip sunku 
jei ne karas, nes dabar reika
linga labai kareivių tat ir. ap
mokymo periodas sutrumpin
tas nuo vienų metų iki 9 sa
vaičių laiko.

J. V. Valickas, 
Karys iš Policijos vieneto.

LIKMALIENĖ Uršulė, 52 m., 
mirė Rugs. 18, po sužeidimo 
automobilyje, Detroit, Mich. 
Po tėvais Simaičiutė, 
tuvospaėjo šiauliškių 
Prienų par.

EVOLGA Steponas, 52
rė Rugs. 12, Ambridge, Pa.
— Paėjo iš Kauno. Ameri
koj išgyveno 35 metus.

BALTAKIENĖ Marijona (Mor- 
kunaitė), 50 m., mirė Rugs. 
13, Cleveland. O. — Pasos- 
tinio k., Troškūnų p., Ame
rikon atvyko 1909 m.

KULPIS (Kolpas) Antanas, 61 
m., mirė Rugp. 10, Cleve
land, Ohio.

BARANAUSKAS 
m., mirė Rugs.

i EASENAVIČIUS
žiaus, ilgametis Dirvos skai
tytojas, mirė Rugs, pradžioj 
Karlsruche, N. Dak.

SAKALAUSKAS Martinas, 52 
m., užmuštas anglies kasyk
loj, Rugs. 3, Wyoming Klo
nyje, Pa.

VARININAS Nikodemas, mi
rė Birželio 15, Montevideo, 
Uragvajuje.

ŠINKŪNAS Povilas, mirė In- 
geniero, Argentinoje, Birže
lio 22 d.

ŽELIONIENĖ Julė, mirė Rugp. 
mėn., Mahanoy City, Pa.

DAMANSKIS Jurgis, mirė 
Rugp. m., Mahanoy City, Pa.

NENIŠKIENĖ Ona (Deikon- 
taitė), pusamžė, mirė Rugp. 
29, Chicago j. — Telšių aps., 
Salantų p., Tūzų k. Ameri
koj išgyveno 30 metų.

JUŠKENAS Pranas, 24 m., mi
rė Rugp. 28, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs.

JUOD1ENĖ Anastazija, pus
amžė, mirė Rugp. 27, Chica
goj. — Mažeikių ap., Akme
nės p., Šventupiu k. Ąme- 
rikoj išgyveno' 31 metą.

STUNGURIENĖ Marė, 45 m., 
mirė Rugp. mėn., Rochester, 
N. Y. — Skaudvilės 
želių k. Amerikoj 
no 29 m.

RADAVIČIUS Rapolas, 
žis, mirė Rugp. 26,
go j. — Tauragės ap., Kalti
nėnų p., šaltiškių vnk. Ame
rikoj išgyveno 32 m.

MIKUTIS Augustinas, pusam
žis, mirė Rugp. 27, Chica
goj. — Ylakių p., Kervių k.

JOKŪBAITIS P., mirė Rugp. 
19, Baltimore, Md.

PRAŠO IŠLAISVINTI. Aš 
žemiau pasirašęs gavau laišką 
nuo Charles (Kazys) Skome- 
nas, iš Buffalo State Hospital,- 
N. Y. Jis rašo kad šioje ligo
ninėje randasi virš 4 metai ir 
per tą laiką parašęs apie šim
tą laiškų savo giminėms, bet 
nei vieno laiško nėra gavęs 
nuo jų. Paduoda porą antra
šų : Alex Vasielka, 5835 Fresh 
Pond rd., Maspeth, N. Y., if 
Stanley Uknis, 6040 Perry aV., 
Maspeth, N. Y. 
paduoda: Karolina 
Jonas Uknis.

Kazys Skamenas 
paeina Skamenėlių
ko v., Ukmergės ap.

Jis prašo savo giminių ir 
geros širdies Lietuvių kad pa
sistengtų pasirūpinti jį iš tos 
ligoninės išlaisvinti. Sako, jis 
ten esąs uždarytas visai be rej- 
kalo, o pats negali išsilaisvinu 
ti be pagalbos ir pasidarbavi
mo giminių. Prašė šį atsiša® 
kimą paskelbti Dirvoje ir Ke
leivyje. J. A. Urbonas.

ku-

gy- 
gal

Planuoja Gaso Varžymą Po Gumo Raporto

'Baruch’o Gumo Invėstigacijos komitetas rekomendavo vi
soje šalyje įvesti gasolino suvaržymą tikslu taupyti gumo pa
dangas, ir Prez. Roosevelt tam sumanymui pritaria. Iš kaires 
į dešinę stovi: Baruch, Dr. James Conant ir Dri Walter Comp
ton, kurie lankėsi Baltajam Name pasitarimui su Prezidentu.

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:

“Dirvos” Agentas
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, O

p., Pu- 
išgyve-

pusam-
Chica-

PAJIEŠKAU artimų giminių,* tri
jų brolių, Petro, Jono ir Antano De
reškevičių, kilę Simno parapijos, iš
važiavę i S. Valstijas prieš didyjj 
karą,.1 Turiu svarbų reikalą. Kas 
apie juos žino arba patys atsišau
kite šiuo adresu:

Juozas Arlauskas
6634 - 3rd Ave. Rosemount 

Montreal, Canada.

SĘNAS JTRIKSAS VIS GE-j 
RAI VEIKIA. Tula Rose 
fer pereitą savaitę atidavė sa
vo iš banko išimtus $2200 ^1 
rų pinigų mainais su nigerkal 
į pundelį senų popiergaliiį.

Ji paskui policijai papasakoji 
jo kaip atsitiko. Krautuvėje 
prie jos prisiartino nigerka if j 
pakuždėjo mačius kitą nigerj 
ką radus “pusėtinai daug pi-i 
nigų”. Joms bekuždant prisi- ; 
artino ir ta “su pinigais”^ Jos 
sutarė tą “rastą sumą”, kuri : 
turėjo būti $3,000, pasidalinti,: 
jeigu Rose Schafer sutiks už
tylėti ir savo žodžio patvirti- į 
nimui užtatys saVo pinigus. Ji 
tuoj nuėjo į pašto taupynifl 
skyrių, išsiėmė visus pinigus'Į 
ir atidavė nigerkoms. Kadk 
išvyniojus pakelį rado tik po- j 
pierio gabalus, tada tik ėmė 
rėkti kad apgauta.

Pirkit U. S. War Bonds —■ 
pagreitinsit karo pabaigą.
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DEELA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1768

VISOKIA APDRAUDA I
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pai- į 

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra. 1

f 6606 Superior Ave. Clėvelantl HEnderson 6729 J

5 '

Nikodemas A. Wilkelis į
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius :

IR BALZAMUOTOJ AS =

: 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 1
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DEIVIS, kaip praneša V

Pr-.ColDey

Rusijos tundra 
laimingai pasiekė Jungti 

& per du metu su mun 
Lio. žmona su vaikais atvyko 
Ltadjos Lietuvoje. Vyras g 
pį kad 1940 metu Liepos 
L jii®ė po kratos jo namuose, 

koncentracijos stovyklos 
į^iie, Rusijoje ir Sibire. Nu< 
Etįį buvo duota teisė gry: 
Iįįjto šimtus myliu pėkščiai 
Kuliais, tikimais ir laivais, 
Kitabury Rugsėjo 9 d.” 
|į>ą ištremtu i Rusiją Lie 
įįbja: Lietuvių tremtin 
Ik vargiai ar dešimta jų dali 
tįir blogas apsiėjimas su jai 
lįkritingą....,Reikalinga 
fesošelpiiHD.... Ištremtieji 
Įpifflotais ir trokšta kad 
Eįifaptujaisva, nors daug

ph bolševiku stovyklose, p 
Ifi^avo 25 rublius per mene: 
faos pinigais sudaro $5 
mriM raidžios reikėdavo 
L įriti svarą sviesto slapta 
fc® 500 iki 800 rublių, ari 
fejapii Dr. Devenio parei 
pmiD Rusijoje, mums 
batik daugiau padėti pas 
ilgiau pagelbėti nelair 

fctoj kaip tik bus galim 
hša patirti ir kaip ta paj 
[brikos Lietuviai kviečit 
feilithuanian National 
fekaip tik tokiam tikslui.

felto asmeniškas įgal 
Įn misijoje po alijant 
ijają, Willkie nuskridi 
[r kur jį komunist 
į&o jis aplankė Mask 
la.Mokai labiausia t 
įSj kada antras fron 
Į^mo apie tai iš Willki 

kaip pasielgė 
p atgal vienas Wasl 
H maždaug panašiai: R< 
feakratyti pasiunčia jį 
hąpyžęs nurimsta ir 1 
Mino, be abejo, neg. 
p fe ar Willkie bus ka 
fe tai dar didelis klaus

tejo jau ketvirtą m 
įji Į visus Vokiečiu 
m”, pradėjus žiemi 
g mokias mezliavas, ir 
p Vokiečiams kareivi; 
fe neturi pakankamai r 
pjali dėvėti, reikia į 
rikiai kareiviai apsika 
fermis uniformomis, 
peaukoti, sakoma kad 
plauke vargiai galimu

gedimą Hitleris remi; 
įil barbariškumą” ir “Ž 
p išnaudojimą” tautų, 
pįse.
įgausi žmonijos tironai 
Lįypu, pamynę, paver 
įgyvenusių tautui ii 
į Jj •

P mūšiuose, kaip ir k 
puošė, eina abipusis 
Lįias. Bolševikai k 
LS namas iš namo a 
pi lenda — ir taip 
P silpnina savo jiega 
L taudingiau pasauliui 
ptai butui išsyk pra 
p rietoje užkabinti ir 
m

[hftoyiai atskiria Štai 
lai Vokiečiai briaui

L? tad jie baigia užim 
Įgfburgą ar Petrogra 
Y3® nuo Leningrado, 
ĮkM’ Leningradas j 
^iwios į Baltijos ji

(Wdžios kritikuotojai, 
tilo ir nutilo: 

Browder. Ir š; 
t iaras bus laimėtas



6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

(Tęsinys iš pereito nr.)

Į DAYTON,

PRAŠO IŽU]

kurie reikalingi Vokiečiams kareiviams žiemos metu.

šiuos

atskiria Stalingradą nuo Le-

pusam-
Chica-

Taip, 
musų

inteligentų 
turi — bet 
varginama, 

Džiugu žiu- 
parapijų fi-

p., Pu- 
išgyve-

tS Nikodemas, nu
lio 15, Montevideo, 
ije.
s Povilas, mirė In- 
Argentinoje, Birže-

pus metus, kuomet Lietuva buvo nepriklausoma 
valstybė! ,

Ji 
Gyven- 
pusiau 
gyven-

IU artimų giminių,* tri- 
jtro, Jono ir Antano De
lbę Simno parapijos, iš- 
. Valstijas prieš didyjį 
a svarbi) reikalų. Kas 
ino arba patys atsišau- 
resu: 
ižas Arlauskas
1 Ave. Rosemount 
itreal, Canada.

mas.
jo.
anų laikų
Lietuvos žemė pasiliko mažai teužšiukšlinta, ji
liko Lietuviška.
Seka: BAUDŽIAVA ILGIAUSIA IŠSILAIKĖ 

RUSIJOJE.

BAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuviį B 
ĮKALĖ VEŽIMAI LIGONIAMS PERW 
•iai pašarvojimui leidžiama naudotis bev

IŠEIVIAI AMERIKOS LIFI 

mirusius Lietuvius šiame skyriuje ialtids

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

. 4KJVVX1C4 1 XkUkJ ji 7 X J J III XX A j *odemas A. Wilkel į Suomijos įlankos išeiriačios į Baltijos jurą.

aisnuotas Laidotuvių Direktorių
IR BALZAMtfOTOJAS

įformacijas ir praktiškus patarimus reikėt pliekti ir terioti, vietoje 
draudos (Insurance) visai dykai m daugybe kitu tautu, 
mus negu ugniagesius (fare-monus).
itinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real 

ir Apdraudos Agentūra.
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pakuždėjo įus 1944 metais tai dar didelis klausimas, 
ką radus "pusto

skyrių, išsiėmė ns 
ir atidavė nigatel 
išvyniojus pakelinį 
pieno gabalus, 
rėkti kad apgauti J

Pirkit U. S. W 
pagreitinsit kam

MIRIMA1Į Ipienos Klausimais
4Ė Uršulė, 52 m., , 
s. 18, po sužeidimo 
yje, Detroit, Mich.
Simaičiutė, iš Lie- 

) šiauliškių kaimo, 
ir.
teponas, 52 m., mi- 
12, Ambridge, Pa. 
iš Kauno. Ameri- 
eno 35 metus. 
NĖ Marijona (Mor- 
50 m., mirė Rugs.

land. O. — Pasos- 
Troškunų p., Ame- 
yko 1909 m.
Lolpas) Antanas, 61

Rugp. 10, Cleve- 
o.
SKAS Mikolas, 48 
Rugs. 11, Cleveland. 
[ČIUS A., seno am- 
ametis Dirvos skai- 
mirė Rugs, pradžioj 
le, N. Dak.
SKAS Martinas, 52 
ištas anglies kasyk- 
5. 3, Wyoming Klo-

•Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

BESASPARIS fei !' 
mirė staiga 
teibury, Com. s 
k., Vilkaviškio 
koj išgyveno#J

RASEVIČIUS Kazj, 
nusižudė
pjučio 20, Sufe 
Kanadoj.

SKILPŠA J„ mirt 
Baltimore, Mi I

$KILPŠ1ENĖ (varįl 
mėta) mirė Kojį. 
more, Md.

PAR. M. DEVENIS, kaip praneša Vienybė, jau gryžo į 
Ameriką, i Waterbury, Conn. Kaip Vienybei pra

neša jos korespondentas Dr. Colney, Dr. Devenis, “po 
dviejų metų Rusų nelaisvėje ir po sunkios kelionės per 
127 dienas per Rusijos tyrus, tundras, kalnus ir vande- 

, nis pagaliau laimingai pasiekė Jungtines Amerikos Val- 
stybes ir savo per du metu su viršum nematytą šeimą”. 

fDr. Devenio. žmona su vaikais atvyko Amerikon tuoj po
Rusų okupacijos Lietuvoje. Vyras gi išvežtas Rusijon.

“Pasirodo kad 1940 metų Liepos 22 d., kada ji bol
ševikai suėmė po kratos jo namuose, jis buvo laikomas 
kalėjimuose, koncentracijos stovyklose, darbo stovyklo
se, Lietuvoje, Rusijoje ir Sibire. Nuo 1942 m. Gegužės 
6 d., kada jam buvo duota teisė gryžti i Ameriką, Dr. 
D'evenis keliavo šimtus mylių pėkščias, skrido lėktuvais, 
važiavo arkliais, traukiniais ir laivais, kol pagaliau par- 

| važiavo į Waterbury Rugsėjo 9 d.”
Apie likimą ištremtų Į Rusiją Lietuvių Dr. Devenis 

taip pasakoja: “....Lietuvių tremtinių padėtis yra la-

tuvos laisvės reikalams. Kaip 
kitaip buvo pereito karo me
tu! Tada katalikai turėjo Ta
rybą,' kuri rado bendrų kelių 
su tautine (bet ne su prieštau- 
tine) srove. Tada katalikai 
turėjo Tautos Fondą, finansa
vusį dešimtis Lietuvos laisvei 
darbų.

Ir džibgu, ir liūdna!

Lietuva ir Rusija
LIETUVIŲ TAUTOS SANTlKIAI SU SLAVAIS

Rašo DR. A. GERUTIS.

NĖ Julę, mirė Rugp. 
ahanoy City, Pa.
LIS Jurgis, mirė 
., Mahanoy City, Pa. 
INĖ Ona (Deikon- 
msamžė, mirė Rugp. 
ago j. — Teslšių aps., 
p., Tūzų k. Ameri- 
veno 30 metų.
S Pranas, 24 m., mi- 
). 28, Chicago j, kur 
gimęs.

Ė Anastazija, pus
inė Rugp. 27, Chica- 
Mažeikių ap., Akme- 
šventupių k. Ame- 
gyveno 31 metą.
IENĖ Marė, 45 m., 
igp. men., Rochester, 
- Skaudvilės

Amerikoj

žemiau pasirašęs įJ bai sunki ir vargiai ar dešimta jų dalis išliks gyvi. Ba
rnio Charles (fe. | 
nas, iš Buffalo L 
N. Y. Jis rašo | 
ninėje randasi ridi | 
per tą laiką parašę į 
tą laiškų savo jį 
nei vieno laiško į | 
nuo jų. Paduoda j | 
šų: Alex Vasielhi 
Pond rd., MaspetL 
Stanley Uknis, 
Maspeth, N. Y, & 
paduoda: Karoliui 
Jonas Uknis.

Kazys Skamenai 
paeina Skamenai 
ko v., Ukmergės ą 

Jis prašo savo 
geros širdies Lito 
sistengtu pasftefc 
ligoninės išlaisvint 
ten esąs uždaiyte^l 
kalo, o pats nėjai ■ 
ti be pagalbos ir 
mo giminiu. Pr» 
kimą paskelbti 
leivyje.

ti.
IUS Rapolas, 
ė Rugp. 26, 
Tauragės ap., Kalti-
šaltiškių vnk. Ame- 

gyveno 32 m.
Augustinas, pusam- 

ė Rugp. 27, Chica- 
Ylakių p., Kervių k. 
PIS P., mirė Rugp. 
imore, Md.

das, ligos ir blogas apsiėjimas su jais padaro situaciją 
dabar labai kritingą.... Reikalinga kuogreičiausia pa
sirūpinti jų sušelpim.u.... Ištremtieji Lietuviai pasiliko 

. Lietuviais patriotais ir trokšta kad jų tėvynė Lietuva 
kogreičiausia taptų,laisva, nors daugelis jaučia kad jie 
jos nebematys”....

Už darbą bolševiku stovyklose, pasakoja Dr. Deve
nis, jis gaudavo 25 rublius per mėnesį algos kas, paly
ginti su Amerikos pinigais sudaro $2. Nusipirkti sva
rą sviesto sovietų valdžios reikėdavo mokėti 32 rublius, 

i bet norint pirkti svarą sviesto slaptai, juodoje rinkoje, 
kainuodavo nuo 500 iki 800 rublių, arba nuo $40 iki $50.

Iš šių trumpi; Dr. Devenio pareiškimų apie padėtį 
Lietuvių tremtinių Rusijoje, mums Amerikos Lietu
viams lieka tik daugiau padėti pastangų pasirūpinti 
kiek galima daugiau pagelbėti nelaimingiems, jeigu ne 
dabar tuoj tai tuoj kaip tik bus galimybės. Per Dr. De- 
venį bus galima patirti ir kaip ta pagalba teikti.

Todėl Amerikos Lietuviai kviečiami aukoti, mokėti 
savo duokles į Lithuanian National Relief Fund, kuris 
renka aukas kaip tik tokiam tikslui.

pREZ. Roosevelto asmeniškas įgaliotinis, Wendell L.
Willkie, savo misijoje po alijantų kraštus rytuose, 

pasiekė ir Rusiją. Willkie nuskrido į laikiną Sovietų 
sostinę Kuibiševą, kur jį komunistai iškilmingai pri
ėmė. K Kuibiševo jis aplankė Maskvą. Jis atlieka pa- 

8ENAS WtlW sitarimus, bet bolševikai labiausia tikisi ir nori antro 
RAwEMAMlr ^ron^0’ ar^a ka(^a antras frontas bus atidarytas, 
fėr pereitą samt 
vo iš banko ištof, 
rų pinigų naimisif; 
į pundelį senų pi 

Ji paskui polioįf 
jo kaip atsitiko, i | 
prie jos prisisrfei [

Ir Džiugu, ir Liūdna
Chicagos Draugas aną dieną 

rašo: “Klebonas J. Dambrauskas 
pavasarį atmokėjo $3,000 pa
rapijos skolos ir nuošimčius, o 
šiądien atmoka $2,000 ir nuo
šimčius. Parapijos piknikas 
davė gryno pelno $2,000”.

Lietuviui katalikui panašių 
džiugių žinių musų spaudoje 
dažnai galima užtikti. New 
Haven, Conn., pavyzdžiui, per 
du metu atmokėta $10,000 pa
rapijos skolos; Roseland, Ill., 
per 14 metų atmokėta $33,000; 
Omaha, Nebr., per 10 metų — 
$28,600; maža Kenosha, Wis., 
1941 metais atmokėjo $2,590 
parapijos skolos.

Bet žvilgterėkime į antrą 
šūkio “Dievui ir Tėvynei” pu
sę. Prof. K. Pakštas (katali
kų veikėjas) nusiskundžia Bos
tono Darbininke kad jo vado
vaujamo Lietuvių Kultūros In
stituto platintojus jis rankos 
pirštais suskaito! Institutas 
turįs gerų, stambių raštų. Juos 
parašė stambios musų ir mums 
prielankių kitataučių jiegos. 
Bet — musų katalikų visuo
menė, duodanti tūkstančius do- 
larių Dievo namams, neranda 
savyje kuklių šimtelių kukliai 
Tėvynės Lietuvos plytelei!

Musų katalikų spauda daž
nai pasididžiuodama sako, tu
rinti 250 kunigų 
Amerikoje, 
jų neturi
naikinama tauta! 
rėti į gražų musų 
nansinį klestėjimą, bet patrio
tui skaudu matyti politinį ir 
kulturinį skurdą. Katalikų ku
nigai bendrafrontauja su Lie
tuvą visą amžių niekinusiais 
ir tikėjimą neigiančiais socia
listais. Tūkstančiai dolarių pa
rapijoms, menki centeliai Lie-

Jeigu patenkinimo apie tai iš Willkie’s negaus, gali ir 
f’ jį išvažiavusi paneigti, kaip pasielgė su Churchill’u.

Tūlas laikas atgal vienas Washingtono korespon
dentas parašė, maždaug panašiai: Roosevelt norėdamas 
kokio asmens atsikratyti pasiunčia jį su misija į Euro
pą, po ko tas sugryžęs nurimsta ir lieka užpakaline fi- 

J gura. Šio pareiškimo, be abejo, negalima taikyti Will- 
I kie’s misijoje. Bet ar Willkie bus kandidatu į preziden-

Katalikų Vadų Kaltė
Prie Kun. E. Paukščio balsą 

prideda ir Kun. T. G. Chase, 
kuris Savaitraštyje Amerika 
bara Amerikos Lietuvius del 
neganėtinų pastangų savo rei
kalus ginti. Jis sako: “Lenkai 
nemiega! Washingtone Lenkai 
priimti, gerbiami! Kur musų 
Lietuviai ? Prezidentas Sme
tona atvažiavo ir dingo! šal
tai priimtas ne tik Amerikos 
politikų, bet ir musų Lietuvių 
politikų”.

Lietuviai Washingtone tiek 
pat gerbiami kaip Lenkai. Tą 
įrodė Amerikos Lietuvių Tary
bos delegatų ir Prezidento A. 
Smetonos atsilankymai pas 
Prezidentą Rooseveltą. Bet pa
silieka karti tiesa kad mes 
Lietuviai permažai dirbame 
Washingtone.

Kas del šalto priėmimo kokį 
Lietuvos Prezidentas Antanas 
Smetona iš musų politikos va
dų susilaukė, čia visa kaltė 
griežtai gula musų katalikų 
vadams. Jie nei piršto nepa
judino pajieškoti sugyvenimo 
būdų su Lietuvos Respublikos 
gyvu vadu ir simboliu. Ame
rikos politikos vadai Preziden
tą A. Smetoną priėmė šiltai 
(ne šaltai, kaip Kun. Chase sa
ko), bet musų politikos vadai 
net Lietuvos nelaimės valan
doje nerado savyje tiek tėvy
nės ir naikinamos tautos mei
lės kad iš paskutinių j ieškoti 
būdų sutelkti visas tautiškas 
jiegas kovai už tautos gyvybę. 
To vieton — jie susidėjo su 
amžinais Nepriklausomos Lie
tuvos priešais, socialistais! Jie 
džiūgavo kada iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos tautininkų at
stovas buvo priverstas pasi
traukti. Jie džiaugėsi kad iš 
Lietuvos Piliečių Sąjungos re
zignavo tautininkai. Tautinin
kų vieton jie gavo Januškius 
ir Grigaičius.

artino ir ta su £ v/OKIEČIAI pradėjo jau ketvirta metą karo — ir Hit- 
sutarė tą TIkįS . . V - -
turėjo būti #,0H| įų'*
jeigu Rose Stbafe> Į kiečiai renka visokias mezliavas, ir prašo senų rūbų 
tylėti ir savo že | kurie reikalingi Vokiečiams kareiviams žiemos metu, 
nimui užtatys®:. Kadangi niekas neturi pakankamai rūbų ir negali duo-

Er J* 1 1 1 •-I • ■ • » 1 i • 1 1 « •

leris atsišaukia į visus Vokiečius “padaryti aukš
čiausi pasiaukojimą”, pradėjus žieminę rinkliavą. Vo-

RUSŲ KOVA PRIEŠ LIETUVIŲ TAUTOS 
ŠVIETIMĄ

Bet Rusų sauvalė buvo nukreipta ne vien 
prieš aukštąjį mokslą, bet ir apskritai prieš švie
timą. Jau pačioje Rusų valdymo pradžioje vie
na po kitos mokyklos Lietuvoje turėjo užsida- 
ti, nes Rusų valdžia pasiglemžė nuosavybes iš 
kurių mokyklos buvo išlaikomos, o pati lėšų tam 
neskyrė. Valdžia ėmė jau anksti steigti Rusiš
kas mokyklas, bet Lietuvos gyventojai į jas sa
vo vaikų neleido, tat jos arba užsidarė, arba 
merdėjo. Tuomet ypač Vysk. Valančiaus ragi
nami, gyventojai ėmė steigti mokyklas.

Tačiau po 1863 metų sukilimo generalgu
bernatorius Muravjovas-Korikas visas šias pa
rapijines mokyklas uždarė. Rusai vėl pradėjo 
steigti Rusiškas mokyklas, kurios buvo skiria
mos ne švietimui, o Rusinimui. Dar daug yra 
gyvų žmonių kurie šias mokyklas lankė. Jose 
viešpatavo menkai išlavinti Rusai mokytojai, 
kurie su mokiniais negalėjo net susikalbėti. Lie
tuvių kalba iš jų buvo pašalinta. Taip pat gim
nazijos tarnavo Rusinimo tikslams. Kiek geres
nė būklė buvo tik Užnemunėje, kur Lietuvių 
kalba geriau išsilaikė. Todėl ir tautinis judėji
mas čia greičiau paplito. Tokia Rusinimo poli
tika buvo per mokyklas varoma iki pat Didžiojo 
Karo, nors po 1905 metų revoliucijos Lietuviai 
daugiau atsikovojo teisių.

Tokiomis aplinkybėmis nenuostabu kad Ru
sų valdymo metais Lietuvių tauta nedaug švie
sos tematė. To Rusų valdžia ir siekė. Tuo me
tu kai visoje Vakarų Europoje 19-me šimtme
tyje jau visur buvo įvestas privalomas mokyk
lų lankymas, pati Rusija liko tamsi ir kitas tau
tas laikė tamsoje. Ji ne griežčiausiomis priemo
nėmis kovojo prieš pačių Lietuvos gyventojų pa
stangas privatiškai šviesti vaikus. Net blaivy
bės platinimas Rusų administracijai užkliuvo.

Vysk. Valančiaus rūpesčiu pereito šimtme
čio viduryje Lietuvoje nepaprastai, bujojo blai
vybės judėjimas, kuris turėjo labai teigiamos 
įtakos Lietuvių tautai. Į tai atkreipė dėmesį 
Rusų valdžia, kuriai rūpėjo matyti Lietuvių tau
tą visokiariopoje tamsybėje, blaivybės judėji
mas tada buvo uždraustas, o jo rėmėjams buvo 
grasinama net karo teismu. Rusų administra
cijos globoje Lietuvoje ėmė klestėti, vietoje mo
kyklų. “monopolkos”, kurios girdė alkoholio nuo
dais Lietuvių tautą.

Visiškai bešališkai galima pasakyti kad ca
rų valdymo laiku Lietuvoje visa buvo daroma 
ne švietimo skleidimui, bet tamsybės platinimui. 
O jeigu buvo šiek-tiek mokyklų tai jos pirmoje 
eilėje buvo skiriamos Lietuvių tautos Rusini
mui, 
ta 
sų 
j e 
ta

LIETUVIŲ RAŠTO UŽDRAUDIMAS — GĖ
DINGIAUSIĄ RUSŲ PRIEMONĖ

Gėdingiausią Rusų politikos priemonė 120 
metų valdymo laikotarpyje buvo faktinas Lietu
viško rašto uždraudimas, tesėjęs 40 metų. Nie
kuomet neužmirškime kad tai sudaro trečdalį 
bendro Rusu valdymo laiko. Kiek neapsakomos 
žalos Lietuvių tautai per tą laikotarpį padary
ta lengva suprasti. Shakespeare Macbeth’o lu
pom sako jog okeanas nenuplaus Macbeth’o ran
kų už jo atliktą žmogžudystę. Kiek okeanų 
vandenų reikėtų kad 'Rusų carų general-guber- 
natorius Muravjojas ir jo įpėdinis Kaufmann 
nuplautų nuo savo rankų tą gėdos dėmę, kurią 
paliko Lietuviško rašto uždraudimas! Atsimin
kime kad Lietuviams raštas buvo uždraustas 
19-to šimtmečio antroje pusėje ir kad uždraudi
mas dar galiojo šio šimtmečio pradžioje, t. y. 
tuo metu kai visur kitur švietimas jau buvo ap
ėmęs plačiuosius gyventojų sluogsnius. Lietu
vių tauta, kuri visada gyveno bendrą gyvenimą 
su Vakarų kultūros tautomis, dar 19-to amžiaus 
pradžioje ėmė prisiimti Europoje iškilusia tau
tinio atgimimo mintimi ir jau trumpu laiku 
prasidėjo taip pat Lietuvių tautos tautinis at
gimimas. Mes jau minėjome Rusų uždaryto 
Vilniaus universiteto įtaką, sakėme apie istori
jos magistrą Daukantą ir Vysk. Valančių, kurie 
buvo didieji Lietuvių tautinio atgimimo prana
šai. Mes kalbėjome apie 13-to šimtmečio pra
džioje puikiai suklestėjusį tautinį-Lietuvišką Že
maičių bajorų literatūrinį ir mokslinį judėjimą.

Didžiosios Prancūzų revoliucijos iškeltų lai
svės ir žmogaus asmenybės idėjų įtakoje, huma
niško romantizmo paskatinti (prisiminkime kad 
tokie dvasios milžinai kaip Goethe ir Kantas 
žavėjosi Lietuvių tautos kultūra!), Lietuviai 
šviesuoliai irgi ėmė kurti tautinę Lietuvių lite
ratūrą ir kelti tautos sąmonę. Paminėsime šia 
proga tik Kun. Strazdelį, Vysk. Baranauską ir 
Kun. Vienažindi. Iš viso šio judėjimo kuris ėjo 
žingsnis žingsnin su Vakarų Europos kultūros 
idėjomis, Lietuvių tautoje butų vešliai išaugęs 
platus judėjimas, kuris butų musų tautą suly- 

ą ginęs su pirmau.iančiomj^kpltųrman^^^^ 
mis.

tuoj nuėjo j įku ti dar tą ką pats gali dėvėti, reikia įsivaizduoti kokiais 
’ . ’.. ' 1| skarmalais Vokiečiai kareiviai apsikamšo žiemos metu,

p0 gavo viršutinėmis uniformomis.
Atsišaukime aukoti, sakoma kad Vokiečių kareiviai 

pasiaukoja karo lauke vargiai galimuose įvaizduoti ne- 
datekliuose.

> Savo karo vedimą Hitleris remia ant neapikantos 
prieš “bolševikų barbariškumą” ir “Žydiškų Anglo-Sak- 
sų kapitalistišką išnaudojimą” tautų. Tą skelbia ir sa
vo užimtose šalyse.

Patys žiauriausi žmonijos tironai randa žodžius pa
teisinimui savo žygių, pamynę, pavergę milijonus žmo
nių, ramiai, gražiai gyvenusių tautų ir valstybių.

tTLiiTA'MTAKT E'iTMr’DAT ucul QTALINGRADO mūšiuose, kaip ir kituose komunistų- 
l * HUA1N1AIN r UNtKAL HU1® nnzin «nirpmiinnnRp pinu nhinncia vipth Irifn f.n nik-
JNA AVENUE

g- nazių suirėmimuose, eina abipusis vieni kitų to pik- 
to elemento naikinimas. Bolševikai laikosi iki paskuti
nes, gatvė iš gatvės, namas iš namo atsišaudo, o naziai 
taip pat įkandžiai lenda — ir taip tiedu kenksmingi 

[QOVTA APDP AUDI žmonijai elementai silpnina savo jiegas be įsikišimo pa- 
lOwrklA L/RAUIĄ šalinių. Daug naudingiau pasauliui butų išėję jeigu 

 

sam pasirengę suteikti visiems pilnas tįędu pikti elementai butų išsyk pradėję vienas kitą 
užkabinti ir į vargą įtraukti

a b uni iair e eNE VISI Lietuviai atskiria Stalingradą nuo Le- 
P. PV MULIOLIS Inimgrado. Dabar kai Vokiečiai briaunasi Į Stalingra- 

jierior Avė. Clėveland HEndenr dą, nekurie mano kad jie baigia užimti Leningradą — 
trflig seniau buvusį Peterburgą ar Petrogradą. Stalingradas 

randasi į pietryčius nuo Leningrado, prie Volgos kuri 
išteka į Kaspijos jurą. Leningradas yra šiaurėje, prie

«
jerior Avė. Jft
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•DU žymus valdžios kritikuotojai, kurie iš to darė 
gerą bizni, kur tai dingo: tilo ir nutilo: tai Kun. Cough
lin ir komunistų vadas Browder. Ir šalis ir visuomenė 
be jų apsieina — ir karas bus laimėtas be jų.

TĖVYNE MOTINA
— ■ .

Kam nuometą juodą ant kaklo uždėjai, 
Ar gedulą švęsti keti?
Piktuosius arus juk kapan palydėjai, 
Ar drasko tau širdį kiti?
Ar gaila vaikų, tų belaisvių, našlaičių, 
Ar meile jų širdis sieki ?
Ar šiluma savo jautriosios krutinės 
Jiems gyvastį naują tieki?
Širdies Tavo meilė už saulę karštesnė, 
O dvasia, lyg šviesus žiburys....
Valia tavo jausmo už plieną tvirtesnė; 
Gražios Tu šeimos židinys.
O Motina musų, Tėvyne brangioji!
Tu gedulo rūbuos galinga.
Tu skausmą kasdiena širdyje nešioji, 
Kantri ir kukli — pavyzdinga....
Mes tavo vaikai, nors bedaliai palikom, 
Svajonių branda tave siekiam, 
Vilingą kelionę pasaulyj sutikom, 
Tą balsą likimo tau tiekiam....
Nereikia poeto širdies kad pajusti 
Tavuosius ir musų skausmus.
Prie sąlygų šiokių vien reikia prigusti, 
Išauš dar mums rytas ramus!

Kapsų Aguona.

o nešviesai skleisti. Ką Lietuvių tau- 
švietime padarė tas buvo pasiekta prieš Ru- 
administracijos norą ir net atkaklioje kovo- 
su ta administracija. Ir jeigu Lietuvių tau- 
vis dėlto iškilo apšvietoje tai buvo pačių Lie

tuvių dėka, nes tauta visuomet troško šviesos. 
Kai 1915 metais Rusų administracija iš Lietu
vos pasitraukė, Lietuvių tauta buvo keliariopai 
geriau apsišvietus ne kaip Rusų tauta, kurios 
valdovai pasiliko Lietuvių tautos atmintyje kai
po tamsinimo atstovai!

KAD GESTA MAN VILTIS 
(Margalio eilės) 

Skausmai, kaip slegia, spaudžia, 
Ir baigia šalt širdis, 
Balsiai krūtinė griaudžia; 
Kad žeista erškėčių, 
Pasaulėje tarpių, 
Pagundos sielą tranko,— 
Tad sunku kentėti, 
Imu bailus virpėti, — 
Paduok, Dievuliau, ranką!..

LIETUVIAI GREITAI PAKILO
Atgavus po Rusų valdymo laisvę, Lietuvių 

tauta per 20 nepriklausomo gyvenimo metų pa
darė švietimo ir visuomenės kultūros darbe de
šimteriopai daugiau ne kaip per 120 metų Ru
sų valdymo epochą. Jeigu Rusų laikais viduti
niškai kasmet aukštąsias mokyklas galėjo var- 
gais-negalais lankyti kokie 200 Lietuvių (ir tai 
paskutiniais valdymo metais), tai nepriklauso
mos' Lietuvos laikais kasmet aukštąjį mokslą 
ėjo vidutiniškai 6,000 Lietuvių jaunimo, t. y. 
30 kartų daugiau. Rusų laikais Lietuvoje ne
buvo nei vienos aukštosios mokyklos, nes admi
nistracija uždarė Vilniaus universitetą; nepri
klausomos Lietuvos laikais per trumą laiką jų 
skaičius išaugo iki 8 (du universitetai, Veteri
narijos ir Žemės Ūkio akademijos, Prekybos ir 
Pedagoginis Institutai, muzikos konservatorija 
ir meno aukštoji mokykla). O ką bekalbėti 
apie gimnazijos ir pradžios mokyklas! Priva
lomas pradžios mokslas buvo įvestas tuojau po 
Nepriklausomybės paskelbimo. Rusai jo' neįve
dė po 120 metų ne tik Lietuvoje, bet ir pas sa
ve, Rusijoje. Mes peržengtume šio rašto ap
imtį jeigu imtume lyginti ką kultūros srityje 
padarė laisvoji Lietuva per 20 metų ir ką Lie
tuvių tauta kultūroje “laimėjo” 120 metų Rusų 
valdymo laikotarpyje. Tą žino kiekvienas Lie
tuvis kuris sekė Lietuvių literatūrą ir meną, 
kuris žino kaip iškilo Lietuvių spaudos tiražai 
ir kiek buvo leidžiama visokio turinio žurnalų, 
kuris lankė įsikurusius muzejus, kuris mate 
įvairiąsias rumus, puošusius Lietuvos miestus 
ir miestelius, kuris, pagaliau, galėjo stebėti kaip 
trumpu laiku pasikeitė Lietuvos išvaizda ir pa
tys Lietuvos žmonės. Taip, Lietuvių tauta nei 
akimirkai nesigaili Rusiškų laikų; ji, kaip kokį 
Periklo laikotarpį, prisimena tuosz dejat trum-

Visą tą kulturinį sąjūdį pakirto Rusiškas 
imperializmas ir tamsintojas general-gubemato- 
rius Muravjovas, Rusų carų paskirtas Lietuvon 
Lietuvių tautai žiauriausia tramdyti, šiai Ru
sų administracijai rūpėjo ne kultūros kėlimas, 
o jos slopinimas. Ji net užgniaužė paplitusį blai
vybės judėjimą ir, kaip sakėme, pristeigė Lie
tuvoje alkoholio platinimo įstaigų. Ji įkūrė vie- 
ną-kitą Rusinimo mokyklą, kuriose Lietuvių vai
kai buvo verčiami žegnotis prieš carų ikonas.

Bet Lietuvių tauta stojo į kovą prieš Rusų 
tamsintojų administraciją ir šią kovą laimėjo. 
Savo studijose iš Lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpio nesu užtikęs nieko taip ryškiai ir 
taip suglaustai pasakyto kas atvaizduotų tų lai
kų Lietuvių kovą prieš Rusiškumą, kaip Vysk. 
Baranausko, kuris sako: >

“Anei rašto, anei druko 
mums turėt neduoda”.

Tas pats poetas yra sušukęs:
“Kad tu, Gude, nesulauktum, , 

' Nebus kaip tu nori!
Bus kaip Dievas duos — ne tavo 
Priesaikai nedori”.

Pagaliau, Vysk. Baranauskas yra parašęs 
pranašingus žodžius:

“Nupuls kalnai, o slėneliai 
Išsikels aukštybėn, 
Visos galybės eis dulkėn, 
Silpnumas galybėm 
Drebėk ir tu, sunau šiaurės, 
Krūvon susitraukęs, 
Pats krisdamas pražuviman, 
Musu neįtraukęs”.

Kaip aiškiaregiškai pasitvirtino šie žodžiai, 
Lietuvai tikrai prisikėlė, o pati Rusija “kri- 

musų neįtraukus”, kai joje
kai
to pražuviman”, “j 
įsigalėjo nauji Muravjovai!

Mes tiktai prabėgomis čia prisiminsime’kad 
greta su Lietuvių tautos Rusinimo pastangomis 
ėjo atkaklus Maskviškes pravoslavijos pirši- 

Ir šią religinę kovą Lietuvių tauta laimė- 
Lietuvoje nėpajiegė Įsikurti nei brukami 

kolhozninkai” — Rusų kolonistai.

• BRAZILIJA, Pietų Amerikos “respublika, 
žemės plotu yra didesnė negu Suvienytos Vals
tijos, ir beveik tokia didumo kaip Kanada, 
užima pusę Pietų Amerikos kontinento, 
tojų skaičium tačiau yra daugiau negu 
mažesnė už Suv. Valstijas — 44,250,000 
tojų



Tegul meilė Lietuvos
Dega musų širdyse.... LAISVA LIETUVA Laisvę Pažinę —

Jungo Nevilksim!

LIETUVIŠKAME POLITIŠKAME 
VEIDRODYJE

JUZEFINA VIŠINS-
KIENE

VYTIS NENULEIS 
KARDO IKI GALO!

PAVYZDINGA OR
GANIZACIJA

TARYBOS, NESUDARYMAS 
LIETUVOS VYRIAUSY

BĖS, IR TT.
Viename laikraštyje tilpo ve

damasis, kuriame pasigiriama 
kad turima net dvi Tarybos, 
viena jų “šį-tą nudirbo”, o ki
ta irgi “šiek-tiek nuveikė”.

Ištikrųjų gi del vienos prisi
menama vienintelis naudingas 
žygis — delegacijos nuvyki
mas pas Prezidentą Roosevel- 
tą, nuo kurio laiko ilsimasi po 
to sunkaus žygio. Kita gi pa
sireiškė tik iš neigiamos pusės, 
būtent, eksti^ skubiai buvo 
šaukiami Lietuvos piliečiai, va
žiuota, telegrafuota tarp Chi- 
cagos ir New Yorko, nežinia 
kodėl telefonuota, lyg ir ge
rais laikais leista pinigai, ir 
to viso pasikarščiavimo su
tvertas didelis muilo burbulas. 
Žmonės vyko sudaryti piliečių 
sąjungą, o vieton jos išdygo 
Taryba. Jai daugiau piliečiai 
nereikalingi, ir tie apvilti, su
sitikdami klausia vienas kito, 
kur gi musų valdyba 
veikia....

Ištikrųjų kur ta 
kur dingo tas tempas
buvo važiuota kad ’taptų “Pre
zidentais” ir vice — ir kas to
liau? Užsimojo kaip arai, o 
nutupė kaip žvirbliai.

Vieną kartą veikimas pasi
reiškė užuojautos paskelbime, 
o kitą vėl — beprasmio pasi
karščiuoto protesto išsiuntinė
jime. Del to protesto net tarp 
savęs nesusižinota. Jo turi
nys ir darkyta Angliška kalba 
nesibalansuoja su popierio ver-

ir ką ji

energija, 
su kokiu

laiku šaukėme 
kad sudaryti vyriausybę užsie
nyje....

Ką gi, ponai, ar tai taip sau 
nueiti pas advokatą ir paves
ti jam

Man 
posakis 
nai, aš 
su Rockefellerio dukterim, da
lykas jau per pusę buvo atlik
tas — aš norėjau, 
rėjo”.

Dovanokite, bet 
darymas ne savo 
lygiai taip pat buvo fifty-fif- 

mes visi norime, bet visi 
keno teritorijoje tą nori- 

padaryti to griežtai neno-
Tat sudaryti Vyriausybę 

neturint sutikimo bent kurios 
valstybės,

Lenkija 
pavyzdys, 
užimdami, nesutvėrė Lenkijos 
Sovietinės respublikos ir ne
išnešė nutarimo apie įstojimą 
jos Į savo Sąjungą, o tik sako
si atėmę Rusų žemę, kurią bu
vo pagrobus Lenkiją —- štai 
koks juridinis, skirtumas, ku
ris leido Rusijai lengvai sutik
ti vėl pripažinti Lenkiją su ne
aiškiais ru'bežiais ir teritorija.

“Lietuvos Pasiuntinybė ir 
Konsulatai ‘paskiausiomis die
nomis’ darė žygius suradimui 
kelių sušelpti pabėgėlius”, sa
ko toliau redaktorius, bet “an
ksčiau tuo nepasirūpinus, rei
kalingų sutarčių nepadarius, 
tų žygių pasekmės galėjo 
tik neigiamos”.

Štai Pythijaus žodžiai! 
“paskiausiomis dienomis”, 
lygiai tuo pačiu laiku kaip ir 
tamsta, Pone Redaktoriau, ir 
gal kiek su didesniais rezulta\ 
tais “TiUfftr tamsta' manai,'-bet 
Konsulatai dirba su didesniti 
atsakomybės jausmu negu po
nai redaktoriai. Jiems neva-

inkorporuoti bendrovę? 
prisimena čia naivus 
vieno darbininko: “Ži- 
ko tik neapsivedžiau

bet ji neno-

valdžios su- 
teri tori joje

Laisvę 
paskel- 
Juzefos

ty: 
kiti
ma 
ri.

neįmanoma.
musų klausime ne
Sovietai, jos dalį

Kauno dienraštyje Į 
Felicija Bortkevičienė 

' bė nesenai mirusios 
Mikuckaitės- Višinskienės, Var
pininko Povilo Višinskio naš
lės, biografiją.

Susipažinus Šiauliuose su P. 
Višinskiu, velionė savo namuo
se įrengė slaptą sandėlį gabe
namiems iš Prūsų Lietuvos 
Lietuvių raštams slėpti, kai ca
rų administracija uždraudė Lie
tuvių spaudą. Iš jos namų 
spauda pasklisdavo po visą 
šiaurės Lietuvą. Vėliau, kai 
jie susituokė ir apsigyveno Vil
niuje, Juzefą Višinskienė tapo 
uoli savo vyro pagelbininkė. Ji 
tvarkė jo leidinius, taisė raštų 
ir straipsnių korektūras.

Povilui Višinskiui mirus, ji 
dirbo Lietuvos Ūkininko redak
cijoje, į ‘kurią ji sugryžo ir po 
pasaulinio karo. Liet. Uk. ad
ministracijoje ji dirbo iki bol
ševikų okupacijos kuomet šis 
seniausias Lietuvių ūkininkų 
laikraštis buvo uždarytas. Vi
šinskienė buvo didelė bičiulė su 
rašytoja žemaite.

i jų 
kurie

telpa
būti

Ne 
bet

rankas, kaip 
ponai redak-

gauti laiškai
Ar ži-

lia taip neatsakomingai skelbti 
savo darbą ir žaisti gerbūviu 
ar net gyvybe žmonių paduo
dant spaudai cituoti laiškus ku
rie patenka 
tą daro kai 
toriai.

Spaudoje
iš Sibiro su adresais?
note ką jus tuo padarėte? Ne
vieną toki jau perkėlė Į kitas 
stovyklas šimtus mylių toliau 
į šiaurę į dar blogesnes sąly
gas ir jie keikia dabar kad mė
gino duoti apie save žinias, ti
kėjosi kad tie kuriems rašyta 
biski daugiau išminties paro
dys. Tai šitoks rezultatas to
kio “darbo”. Kl-s.

Tuoj Dirvoj eis ši puiki Istorine apysaka
“1 
ir 
ki 
d< 
kj 
zu 
ta 
ne 
rei 
ski

vyt. 
sav 
visį 
niel 
laik 
buv 

, pasi 
gelh 
tart 
tą, 
re i 
Grig 
šiai 
kalb 
kale

nę r 
kęs . 
laikn 
me 1 
pie k 
prasi i 
nuški 
kaip 
trauk

pAGERBIMUI to mažiausia minimo mu
sų rašytojo, Dr. V. Pietario, jo 40 m. mir

ties sukaktuvių proga, Dirva patiekia savo 
skaitytojams šį įdomiausi) romantiškos lite
ratūros Lietuvių istorinį veikalą — ALGI
MANTAS — arba Lietuva 13-to šimtmečio 
pradžioje. Dalykas einasi apie jauną Lie
tuvių kunigaikštį, Gudų pagrobtą ir slaptai 
užaugintą, vėliau pargryžtantį į Lietuvą ka
riauti, ir jauną kunigaikštytę, taip pat slap
tai auginamą, kurią Algimantas pamyli.

LIE 
raščia 
liežuv 
tuksta 
briauj 
tiek. I 
tytoju 
save?

Dr. Vincas Pietaris gimė Paežerių v., 
Žiurių-Gudelių k., Vilkaviškio ap., Rugsėjo 
21, 1850, mirė Rusijoje, Spalių 3, 1902 m.

ALGIMANTAS buvo išleista Ameriko
je jo‘originaliame stiliuje. Nepriklausomoj 
Lietuvoj, ALGIMANTAS buvo perredaguo
tas. padarytas daug aiškesnis, lengvai su
prantamas ir skaitomas, išleistas 1.921 me
tais. Šios naujos redakcijos ALGIMANTAS 
Dirvoje ir perspausdinamas. Dr. Vincas Pietaris

■■

Pro nazių cenzūros koštuvą, 
visgi, ateina žinių iš Lietuvos. 
Jos baugios. Pasirodo, naziai 

. vykdo Hitlerio Mein Kampf 
knygoje išdėstytą programą— 
kolonizuoti Lietuvą. Ta kolo
nizacija vykdoma nazišku pla
nu — Lietuviams mirtis, Vo
kiečiams žemė. Kai Hitleris 
veidmainiškai broliavosi su Sta
linu, iš Lietuvos su tikrais Vo
kiečiais išvyko apie 30,000 Lie
tuvių j Vokietiją, bėgdami nuo 
bolševikų. Veik nei vienam 
jų naziai neleido tėvynėn gry- 
žti.

Kitus 30,000 Lietuvių Rusai 
išgabeno keliomis dienomis 
prieš nazių puolimą. Rusai 
stengėsi parinkti patį sąmo- 
ningiausį ir protingiausį Lie
tuvių gaivalą.

Dabar žinios sako, naziai iš 
Lietuvos Vokietijon siųs 90,- 
000 parinktų sveikų asmenų. 
Jei naziai karą laimės, šie Lie
tuviai daugiau savo tėvynės 
nematys. Nazių žemės ūkio 
ministras, Backe, laksto po Vo
kietiją ir Austriją, pasakoda
mas bobelėms (nes vyrai savo 
kraują dabar Rusijoje lieja) 
kaip Vokietija panaujinanti 
savo kolonizavimo politiką Ry
tuose ir ragindamas kolonis
tus vykti “Vokietinti” Ostlan- 
dą.

Tokios žinios tik labiau už
grūdina Lietuvį savo kietame 
pasiryžime būti net patriotin- 
gesniu negu Amerikonai—sto
ti už Ameriką jos kare su Vo
kiečiais iki paskutinio Lietu
viško cento, iki paskutinio svei
ko Lietuvio kareivio jaunuolio! 
Lietuviškas Vytis tol 
nepaleis iki jo -priešas 
parblokštas!

Tačiau, Visas spėkas 
įtempdami, mes neprivalom pa
miršti dalyko kurį Brooklyno 
Amerika primena: badaujan
tiems Graikams jau laivai su 
maistu nuėjo, badaujantiems 
Lietuviams Sibire dar nei 
aguonos grūdelis nenusmuko! 
Kas kaltas? Kalta Sovietijos 
vyriausybė, bet dar kaltesni 
mes patys. Mes neganėtinai 
landus, neganėtinai pasiryžę 
ginti savo . tautiečius, kur jie 
nebūtų. Atminkime, šioje bai
sioje thutos žudymo valandoje 
mums kiekvienas Lietuvis rei
kia gelbėti! ' V. š.

AMERICAN FRIENDS
OF LITHUANIA

Ją yra pa
ir nelietu- 
yra tiesiog 
iš Lietuvių

American Friends of Lithua
nia organizacija, Chicago j, yra 
jauna ir žavinga, 
mėgę ir Lietuviai 
viai. Jos sąstatas 
idealinis: susideda
ir iš nelietuvių; iš moterų ir iš 
vyrų; iš profesionalų-studentų 
ir iš juodo darbo žmonių — iš 
žmonių kurie myli Ameriką ir 
jos santvarką, ir kurie trokšta 
Lietuvai ir Lietuviu tautai lai
svės ir nepriklausomybės. Jo- 
kis komunistas ir jokis nazis 
negali būti nariu American 
Friends of Lithuania. Nariais 
gali būti tik ištikimi Amerikos 
piliečiai, kurie įvertina tikrą 
laisvę ir stoja už Lietuvos Ne
priklausomybę.

American Friends Of Lithua
nia gražiai ir reikšmingai pa
minėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės pripažinimo 20 metų su
kaktį Liepos 28 d. Ta proga 
jie pasiuntė atitinkamą pa
reiškimą Valstybės Sekretoriui 
Cordell Hull, o Rugpjūčio 14, 
Atlantic Charter metinės su
kakties proga, pasiuntė tele
gramą Prezidentui Roosevelt.

Artinantis rudens sezonui, 
F. L. ruošiasi paskaitų eik
it’ organizacijos pirmininko 

Norem knygos apie Lietu- 
platinimui (knyga jau bai-

A. 
lui 
P- 
vą 
giama ruošti spaudai, ji bus 
labai vertinga ir naudinga kaip 
Lietuviams taip ir nelietu
viams). Lietuvos Draugas.

kardo 
nebus

karan

ANTRA FRONTĄ 
BEPLANUOJANT

.Current History Rugpjūčio 
mėnesio numeryje tilpo Stan
ley Nehmer straipsnis “Plan
ning of the Second Front”, ku
riame tarp kita rašoma:

“Antrajai Britų-Sovietų su
tarties daliai prireikė šešių mė
nesių derybų Londone ir Mas
kvoj. yienintelis rimtas skir
tumas tarp Britų —
tariant pokarinės 
zę buvo Sovietų 
atstatyti 1941 m. 
dienos sienas.
kę kad karo gale Rusija butų 
gavus atgal rytinę Lenkiją, 
Estiją, Latviją, Lietuvą ir da
lį Rumanijos bei Suomijos. 
Jeigu Britai butų tam pritarę 
tai butų sulaužę Atlanto Čar- 
terį. nes Roosevelto-Churchillo 
deklaracijos III straipsnis siū
lo atstatyti ‘suverenines teises 
ir apsisprendimo teisę, tiems 
kuriems tai buvo jiega atim
ta’.

“Diena buvo išgelbėta, o su 
ja ir' Atlanto čarteris, Anglų- 
Rusų-Amerikiečių kompromisu, 
kuriuo nustatyta.... kad So
vietų sienų klausimas bus pa
liktas pokariniam svarstymui.

“Šis kompromisas buvo tuo
jau Sovietų vyriausybės pri-

ir Rusų, ap- 
akcijos ba- 

reikalavimas 
Birželio 22 

Tai butų reiš-

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

Siunčiu savo auką ? Narystės mokestį ?.

paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas Valst.

ŠĮ KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI

AMERIKOS LIETU
VIAI, SUKRUS- 

KIME!

PATAISYMAS

fijotinėtoji) talento vi- 

dalyvaojs ft 
įritavusio telįf

McCjjshr. 
marie S:ei 
« čiud® 

Ti!detai_ 
Arena.
SL35. JL8 
85c geto

is Naujo

• TAUPYKIT tuščias 
pastos arba skutimosi 
triubeles, kurių metalas 
lingas karo darbams. Iš
užtenka gana nito vidutiniam 
bomberiui arba tankui.

dantų 
muilo 
i’eika- 
60 jų

imtas. Pasižadėjimas skaityti 
Rusijos sienų klausimą dalimi 
pokarinio sutvarkymo buvo in
korporuotas į Anglų-Rusų su
tarties antrą dali, kurioje su
tikta kad abi tautos veiks ‘ati
tinkamai dviem principam ne
siekti teritorialinio padidinimo 
sau ir nesikišti Į kitų valsty
bių vidaus reikalus”.

Mesšalta žiema.
tą žiemą sutikti, su 
apšildytais butais, 
drabužiais.... Bet 
musų tėveliai, bro-

Pereitame nr., straipsnyje 
‘^Demokratizmas be Teisingu- 
mo”, antraštėje praėjo sukeis
tos eilutės. Pirmoji eilutė po 
antrašte skaitosi sekančiai:

“Kas per Paukštis P-lė Da
rata. Išvirkščias Laikraštiniu- v.
kų Demokratizmas”.

trečią.... Kas žino kada 
jų kančios pasibaigs. Ku- 
iškentės!.... Kurie po vi- 
audrų sugryš savo gimti-

1940 MEAISNUSI- 
ŽUDĖ 18,907

Valdžios gyventojų surašy
mo biuras praneša kad 1940 
metais visoje šalyje savižudy- 
stėmis atėmė sau gyvastis net 
18,907 asmenys, kas išeina po 
14.4 nuo 100,000 gyventojų.

Vyrų nusižudymų buvo tris 
kartus daugiau negu moterų.

Artinasi 
ruošiamės 
tinkamai 
tinkamais 
kai kurių
liukai, sesutės, giminės, kaimy
nai ištremti šaltan Sibiran. Ki
ti Vokiečių jungą velka, kalėji
muose žūsta. Jie neturi gali
mybės rengtis šaltai žiemai.

Sibiras daug šaltesnis negu 
musų Tėvynė Lietuva, prie to 
dar ir žiaurus badavimas. Ten 
musų mylimieji miršta ir mirs 
iš bado ir šalčio, šį metą, ki
tą, 
tos 
rie 
sų
nėn, ar jie galės pasišildyti lai
svos Tėvynės saulute, atsigai
vinti laisvos Tėvynės maistu 
bei morale!. ...

čia mes jiems į pagalbą sku
bėkime. Spieskimes visi Ame
rikos Lietuviai į grupes. Kel
kime Lietuvos vardą Amerikie
čių tarpe, saugokime jos lais
vės paskutinę kibirkštėlę^*** 
kad ji neužgestų nei musų šir
dyse nei kitų mintyse. Nors 
ir mes gyvename karo laikus, 
visgi mes dar esame laisvi. 
Todėl nesnauskime. Dirbkime, 
pasišvęskime...........

Gelbėkime musų mylimųjų 
ateitį ir musų Tėvynę Lietuvą!

Kapsų Aguona.

• ARMIJOS bomberis susi
deda iš apie 40,000 paskirų da
lių ir dalelių.

• TRUKO 13 metų pastatyti 
Suezo kanalą. Jis buvo baig
tas 1869 metais.

PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausniua) jei

obligacijųl Naudojamos teiksiančių 
per virš dvidešimts metų, Į gavimui 
greito palluosavlmo skausmų Reu-

■ ggi apriestas kambarys, su lap i
karna artimas dartas H

Vite Paėjus 
h ijjuj). toms trumpėjans ir 
teimos n®®i susituokiant yie-ikune 
kme tatareje. šeimininkė pnva- 
lo kritiški pažiūrėti į savo namų ai.« 
ipMetiBH « Perinti ji- i ™

■ jų atarsi hemą mes leisim,<n<™ 
daugiau lab riiiuje namuose-stu- rys ] 
dljuodanu erto apsaugos litera- pa 
tea, meto i’ siūdami, atike- Tai

po h! dirbo valandų, uzsi- Į tetų 
jmiiimi žais & arba lankydami sa- Kieki 
to draugus. , . , . I

Ar leaps ir šviesų prietaisai ju-j 
są rite kateryje teikia pakan- 
kaiiai, tarati® šviesos kuri pa- 
skatina t? vakarinių užsiėmi
mų! 

H '
METIMAS 
LIETUVIAMS

Jis krautuvėje gausit ngokių 
pesą ir šviežių mėsų, už pri- 

, tffiuss kainas. Su kiekvienu 
ptn duodam Eagle Stamps. 
Sirs tostumeriams prielankiai 

įjtajam. (46)

1M.GR0CEBV

na i 
ra * 
jtaisi 
jų d

Jei
Pfc i 
no i 
prive 
ma 
pardi 
iemp 
sipirl

Imview Ave. * Įį:
-----------------J m

greito palluosavlmo skausmų Reu- Y 
matizmo, Arthritis, ir Neuritis. IKAPAMS AKMENYS 
DYKAI šio Laikraščio SkaitytOjdnu 

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaūdo- 
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dalį, ir jums nieko ne- 
kaštuo,s. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą į;

ROSSE Products Co. Dept. X-3 
2708 AV. Farwell Ave., Chicago, Lil

23.50 ir daugiau
5 Įmokėta, Lengvi išmokestys 

Atdara vakarais iki 9:00 vai. 
Sutaupysit Pinigas ir Busit 

Patenkinti

GERZENY BROS.
MONUMENT CO. 

3924 Lorain Avenue 
MEIrose 1925.

LITHUANIAN NATIONAL RELIEF FUND APYSKAITA
1941 METAIS

Birželio mėn. išmokėjimai 
Išmokėta ________________ ___________ $
(Ši suma buvo avansuota L.N.R.F. steigė

jų, ir vėliau tas avansas buvo paaukotas 
ir tokiu budti avansas likviduotas.)

Spalių mėnesio ineigos 
Riverside Park Piknikas ______________$
Darius-Girėnas salėje susirinkimo -------
Palmer House Dinner aukos ----------------
John Skitusky ____________ _________
Krivanis Group, Sturgis, Mich. ----------
Arthur Youngberg __________________
George Rosmis _____________________
Albert Le Gro _____________________
L. V.

894.99

353.50
154.66
275.00
25.00
50.00
10.00
50.00
25.00—_
50.00
10.00

1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
5.00

45.00
5.00
5.00
5.00

10.00
1.00

12.07
5.00
5.00 .

1117.23

Press Association, Inc. ____ •_________
Hooven Letters _____________________
Esco Stationery __ _____________ _____
Tabor Farm Press, už spaudą ________
Burch Printers ____________________ :
Consolidated Press, Clipping Bureau __
Owen J. C. Norem, kelionės t prakalbas..

Sykiu _________2___________
Ineigų buvo 
Išmokėta 
Lieka fonde

Gruodžio mėnesio ineigos 
Liko iš pereito mėnesio __________

Ineigos: 
Anonymous auka ________________

Sykiu ____________________

3546.82
1203.25

Išmokėjimai
Stuart Sinclair, alga __________________
Lithuanian Aid Fund, dalis Tag Day ineigų 

pasiųsti Lietuviams tremtiniams ___
Owen J. C. Norem, kelionė i prakalbas.. 
Stuart Sinclair, alga _________________
Metropolitan Building, už ofiso elektrą.. 
LaSalle Bank charge __ ______________
A. Olis ir Prez. A. Smetona už geležinke

lio bilietus Chicago-Brooklyn ir atgal..
LaSalle National Bank ______________
Owen J. C. Norem, kelionės išlaidos-------

Sykiu
Ineigų buvo
Išmokėta
Lieka fonde

2393.57
1213.67

F- - - - - - - i- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 1
Plumbing ir Heating

5.00
67.12

.70
54.36
68.30
-0.15

259.60
1203.25

2343.57

2343.57

50.00
2393.57

100.00

867.93
49.35
50.00

2.33
1.67

84.73
.55

57.11
1213.67

1179.90

■

Pasiduoda arba įdedami sulyg 
Mėnesinio Išsimokėjimo Plano

Nereikia nieko įmokėti 
Nauji ii naudoti padargai. 

Empire Plumbing &
Heating &

Sena ir'naktį patarnavimui.
1964 E. 55th Street
Š600; MU. 3629; YE 65M

Atdara vakarais iki 8 vai|- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - J

CALIFORNIA W||
Packers and D

WHOLESALE ai 
Parduodam visokios rūšies Gali 
momis kainomis. Parduodama 
kortomis. Senai įsigyvenus is 
1911 PAYNE AVE

Radkins _____________________
Ona Ciplienė _______________________
Dr. J. D. Locke _____________________
Joseph Žukauskas ___________________
Charles Sinkevich ___________________
Bartin Pond (Brooklyn) ------- -------------
Mary Gustaitis ______________________
Ipolitas Šileika _____________________
Joe Platek Handball meet ------------------
Anna Seleriene _____________________
Leader Laundry ___________________
Victor Drug Co. ___________________
Carr Moody Lumber Company -------------
Boston Shoe Store ---------------------------
Margutis smulkios aukos ------------------
Mary G. Patch (Cleveland) ----------------
Stella M. Collins (Cleveland) -------------

Sykiu _________________________ v
(Nuo Birželio iki Lapkr. nebuvo jokių permainų)

Lapkričio mėn. ineigos: 
Fonde iš pereito mėnesio ------------
Ineigos: ' 
Tag Day ineigos, Chicagoj ----------
Douglas Lumber (Palmer House) 
Teklė Bikinaitė --------------------------
Kazimiera Desulska ---------------------
Peter Shakis -----------------------------
Ignas Mastauskas ---------- j---------
Dominik Luksus ------------------------
Petras Ūselis --------------------- ----- -
Lithuanian Relief Committee, Brooklyn..

Sykiu ---------- ----- ------------ -
Išmokėtos sąskaitos 

Illinois Bell Telephone Co. ----------------
Stuart H. Sinclair, alga -------------- -----
Len Arnold and Julia Jackson, už publika

ciją Lietuvių pašalpos reikalo Ameriko
nu didžioje spaudoje -------------------

Fred Rigley Co., ženkleliai del Tag Day._ 
Parmlee Printers, už klišes ----------------
Postal Telegraph ------------------------------
Publįshers Engraving Co. -------------------

$ 1117.23

2291.57 
100.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 

12.02
3546.82

54.05
100.00

400.00
157.50 
20.00 

.44 
6.03

1942—SAUSIS
Liko iš pereito mėnesio ______________
Ineigos:
Burney Bros., Chicago ---------------------
Turner Bros., Chicago ---------,-----------
Walgreen Drugs ___________________
Helen S. Fish ______-______ ______ --
Mrs. John Mikalauskas ---------------------
Scranton, Pa., Prez. Smetonos prakalbos— 
Cleveland, O., Prez. Smetonos prakalbos.. 
Brooklyn, N. Y., Prez. Smetonos prakalbos 

Sykiu -------- ------ -- ------
Išmokėjimai

Centra! Typewrites, -----į----
Illinois Bell Telephone Co. ---------
Stuart Sinclair už pačto ženklus _ 
Smulkių išlaidų ----------------- ------

Sykiu --------------------------
Ineigų buvo ------------------------
Išmokėta _________________
Fonde lieka --------------------------

(Po Sausio mėn. ineigų ir išmokėjimų nebuvo)

2694.35
65.05

1179.90

5.00 
5.00 
5.00 
3.00

83.46 
380.89 

1027.10 
2694.35

8.50
35.92
20.58

.05
65.05

2629.30

■DM
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tavai Vaduoti Sąjungai
JETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI

Jungo Nerthį; L.CAPADES OF 1943” RUGS. 22 IKI SP. 4 
į -----
spas iš svarbiausių dalykų šia- 
iperstatyme “Ice-Capades of 
’, kas pradedama rodyti Cleve- 
Areno Rugsėjo 22 iki Spalių 4, 

ėčio rodymais abu sekmadie- 
tai gausumas žymiausio le- 

rinių čiuožinėtojų talento vi- 
Btate iš 110 asmenų, 

perstatyme dalyvauja riet 
tinių arba buvusių čampio- 

Pitmiausioje vietoje stovi di- 
afi Chicago žaibas, Bobby 

■ kuris laimėjo visos šalies

figūrinio čiuožinėjimo čampionatą 
šiais metais ir dabar prisidėjo prie 
Ice-Capades.
y Prie jo yra kitos vyriškos ir mo
teriškos ledo žvaigždės — Donna 
Atwood, Vera IIruba2 MarYan‘Red’ 
McCarthy; Robert 
marie Stewart yra 
ję čiuožinėtojai.

Tikietai galima
Arena
$1.35, $1.85 ir $2.20, su taksais. Po 
85c generalinė įžanga prie durų.

• PER LIEPOS mėnesį šioje 
šalyje parduota virš 511 mili
jonų cigarų, 5 nuoš. daugiau 
negu tą patį mėnesį pernai.

HIPPODROME Kandidatas Į Common 
Pleas Teisėjus

Lietcvii Vadacs įt»

it* rd*

)NĄ SU SAVO AUKA PASIŲSIU

)S LIETU- I patašą 
SUKRUS- Peraun. r

Into”, antrafctje 
tos eihrta. Pfc 

Mes antrašte skarksta žiema.
iiemą sutikti, su "Kas per PU 
ūdytais butais, rata. Išvirkioa 
dužiais. — Bet 
su tėveliai, bro- 
giminės, kaimy-!

Itan Sibiran. Ki- 
įgą velka, kalėj i- 
Jie neturi gali- 
šaltai žiemai.

1940
ŽUDĖ Uj

Valdžios 
mo biuras praa 

p šaltesnis negu ; metais visoje šalyje 
Lietuva, prie to Į stėmis atėnė tu 
badavimas. Ten i 18.907 asmenys, hi 

ii miršta ir mirs 14.4 nuo 100,000 
lio. ŠĮ metą, ki-

Kas žino kada kartus daugiaa aę 
; pasibaigs. Ko-! -----——
... Kurie po vi- •TRUKO 13 Hh 
rys savo gimti-'Suezo kanalą Jai 
ės pasišildyti lai- tas 1869 metas.
saulute, atsigai- 
Tevynės maistu'

Vyrų

ns į pagalbą sku- 
skimes visi Ame- 
i į grupes. Kel

igokime jos l&is- 
l kibirkštėlę — 
stų nei musų ši» 
į mintyse.
ame karo laikus, 
ar esame
ikhne. Dirbkime,

Nors

laisvi.

musų mylimųjų
Tėvynę Lietuvą!
Kapsų Aguona.

bomberis susi-
10,000 paskirų da-

Dench 
Britų

pirkti
3700 Euclid ave.,

ir Rose- 
atsižymė-

Cleveland 
kainos po

eikia Jųsų Namams Naujois Lempos, 
Pasirūpinkit Įsigyti Ją iki Dar Galima Gauti

i apšviestas kambarys, su lempa kiekvienoj vietoj kur atlie
kama artimas darbas ar skaitymas.

Apžiurėkit kiekvieną lempą savo 
vieškambaryje, išimkit tuos bulbs 
kurie aikvoja šviesą, ar tai spal
vuoti ar seni pajuodę, arba perma- 
žai wattij turi.

Pakeitus šiuos bulbs atitinkamo 
didumo ir spalvos tuoj justi kamba
rys prasmagės ir šviesos bus dau
giau.

Taip pat žiūrėkit kad kambaryje 
butų pakankamai šviesos šaltinių. 
Kiekvienai kedei arba stalui reika
linga paskira lempa.

Jei šeimoje yra vaigų, kiekvie
na mreikalinga studijavimui lempa 
su gera šviesa. Vaikams galima 
Įtaisyti prikabinamas lempas prie 
jų dirbamų vietų.

Jei rengiatės pirkti naujas lem
pas ši rudenį, nelaukit perilgai. Va
rio ir kitų svarbių medegų stoka 
privertė valdžią suvaržyti išdirbi- 
mą naujų lempų. Iki Clevelando 
parduotuvės dar turi pakankamai 
lempų, patartina apsirinkti ir nu
sipirkti.

ms pradėjus lankyti mokyk- 
ąujo, dienoms trumpėjans ir 

s ' gyvenimui susituokiant vie- 
kambaryje, šeimininkė priva- 
tiškai pažiūrėti i savo namų 
imą—ir imtis pagerinti jį. 
ateinančių žiemų mes leisim 

ąu laiko viduje namuose—stu- 
ami civilinės apsaugos litera- 
mezgdami ir siūdami, atilsė- 

i po ilgų darbo valandų, užsi
imi žaislais arba lankydami sa- 
draugus.
B''lempos ir šviesų prietaisai ju- 
Hėšame kambaryje teikia pakan- 
ai, nežėrinčios šviesos kuri pa- 
įha prie tų vakarinių užsiėmi-

UŽKVIETIMAS
D Y Eli lietuviams
ft ▲ A I m krautuvėje gausit visokių PAGALBA Ipserių ir šviežių mėsų, už pri- 

Vamas kainas. Su kiekvienu 
.•kiniu duodam Eagle Stamps. 
Ivo kostumeriams prielankiai 

tarnaujam. (46)
REUMA

baaJyillS^i.?003 Lawnview Ave. \ 
obligacijų. Xndcj—11 J
per Tire dridešsa

S^SSiįpAMS AKMENYS
DYKAI šio

Jeigu niekad

kit 24 tabletes D!

jus busit repatBEDC 
ir to pakelio žeu inĮ 
nesunaudotą dali, ir js| 
kaštuos. NesxšĖ 
vardą ir adresą Į:

ROS8E Predict! 
2708 W. Finrefl Ant.

j 23.50 ir daugiau 
'įmokėta, Lengvi išmokestys 

• .4tdara vakarais iki 9:00 vai. 
“Sutaupysit Pinigus ir Busit 

Patenkinti

■RZENY BROS.
MONUMENT CO.

3924 Lorain Avenue
MElrose 1925.

DUOKIT SKALBTI
“SAVE-A-DAY” SKALBYKLOS 

PATARNAVIMAS
New Method Laundry suteikia pri
einama skalbimo patamavima 

DIDELIS 25 SV. BUNDULIS
TIK $1.99

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

New Method Laundry
6710 LEXINGTON AVE.

HEnderson 7761.

Everett Kauffman
and '

Sherman Moving
& Storage

Perkraustom iš visur i visur 
LOCAL and LONG DISTANCE 

1707 Crawford Rd.
CEdar 4352

B. J. Radio Service
Expert Radio Taisymas — visas 

darbas Garantuotas.
Visiems Tikslams.
Darom rekordus.
ir TUBES

HE. 3028.

“Eagle Squadron”
Walter Wanger’s nauja Univer

sal filmą, “Eagle Squadron”, yra 
tai pirmutinis atvaizdavimas Ame
rikos lakūnų dalyvaujančiu Britų 
Oro laivyne, kurį, pradedama rody
ti Hippodrome Theatre pradedarit 
šeštadieniu, Rugsėjo 26.

Vadovaujamose rolėse dalyvauja 
Robert Stack ir Diana Barrymore, 
jauniausia narė iš tų žymių artistų 
eilės.

Su jais dalyvauja kiti žymus ar
tistai, John Hall, Eddie Albert, Ni- 
<re) Bruce, Evelyn Ankers, Leif 
Erikson, John Loder, Edgar Bar
rier, Isobel Elsom-, Gladys Cooper 
ir daug kitų.

P. A. Prietaisai 
šSound Car.

RADIOS
' 1363 E. 45TH ST.

Judge Julius M. Kovachy

Visai icC" x'V*?aj

Puiku! Nauja!

Capades
Karščiausias Perstatymas 

ant Ledo—su
Donna Atwood Vera Hruba 
Lois Dworshak Adele Inge 
Bbbbv Specht Joe Jackson,Jr. 
Dench & Stewart Red McCarthy

Kasdien iki OCT. 4
Popiečiais abu Sėkmadieniii

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

Muzikos Instrumentai
Mes Perkam— Parduodam 

Mainom
• Visokius Instrumentus

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

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

SUPERIOR-
RUSSELL INN

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

Hy J. Feichtmeier, Mgr.
t 2230 East 4th Street

• Netoli Central Market.

Jūsų Tires
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)

Naujos Svarbios Filmos
Jeigu istorija pasikartoja — tai 

Adolfas Hitler turės pralaimėti Ru
sijoje, raudoniesiems vykdant viską 
naikinti nusistatymą. Ta tema ro
doma naujas vaizdas, John Nesbitt 
Passing Parade, kuris tęsis Tele
news Theatre per savaitę laiko pra
dedant Rugsėjo 25. Apimanti ir 
Napoleono pastangas užkariaut Eu
ropą ir Rusiją, šis vaizdas yra tik
rai įdomus.

Taipgi rodoma naujausios filmos 
iš karo jvykių įvairiose dalyse, nu- 
skandinimas Amerikos arlaivių ve
žiotojo Yorktown; Meksikos 
mas savo .nepriklausomybės 
ties; Prezidentas Roosevelt 
ko palytėti Japonų vėliavą,

minėji- 
sukak- 
atsisa- 

ir tt.

Norit Gyvent Floridoj?
Nusipirkit mano vietą, laikau ’ga

soline stotį, alų, vyną, garažhj ir 7 
cabins, parduosiu už labai pigią kai
ną. Priežastis: likau 
žiuokit arba rašykit

DELAWARE
Winter Beach,

viena, 
laišku. 
CAMP 
Florida

Atva-
(41)

Municipal Teisėjas Julius M. Ko
vachy, kandidatas į Common Pleas 
Teismą Lapkričio rinkimuose, yra 
tipiškas per save prasisiekęs antros 
gentkartės Amerikietis. Pradėjęs 
nuo pardavinėjimo laikraščių, tar
navęs krautuvėse, bažnyčios zakris
tijonu, vargoninku, choro vadu, bu
vęs ūkininku, pardavėju ir mokyto
ju, pagaliau prasisiekė iki advoka
to ir visuomenės valdininko.

Keturis metus jis tarnavo Polici
jos Prosekutoriaus padėjėju, du me- 

l tu Vyriausiu Policijos
rium, 
Court 
rimo 
vietos

Jis 
Greater Cleveland Safety Council, 
narys Kiwanis Clum, pirmininkas 
War Price and Rationing Board No. 
18-25 ir pirmininkas American Cul
tural Garden Committee.

Jis yra ateivių sūnūs ir plačiai ap
sipažinęs su ateivių deikalais, vei
kia su Cosmopolitan grupėfnis ir 
pasitiki kad jo draugais parems jį 
Lapkričio 3 rinkimuose.

Prosekuto- 
ir dabar teisėju Municipal 
per 13 metų, įgijo tiek paty- 
jog užsitarnauja aukštesnės 
Common Pleas Teisme, 
dabar yra Vice Pirmininkas

• PUODUKAS medaus 
virš pusę svaro cukraus.

turi

ATNAUJINTA IR ATIDARYTA

CLEVELAND
VULCANIZING

CO.
6514 iST. CLAIR AVE

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

Šeštadienį; Rugsėjo 26

RELIEF FUND APYSKATOį p'Ų lr Heat,ng 
į Reikmenys 
hrsiduoda arba įdedami sulyg 
lėnesinio Išsimokėjimo Plano 
L Nereikia nieko įmokėti. 
Nauji ir naudoti padargai. 
Empire Plumbing & 

Heating Cg. 
neria iAnaktį patarnavimas.

1964 E. 55th Street
5000;

Atdara

Parupinam ir Sudedam Naujas Dališ 
Furnasams ir Boileriams

Anglies, Gaso, Aliejaus
Dykai apžiūrėjimas ir apkainavimas 

Musų kainos žemos.
PIRKIT FURNASĄ Iš MUSŲ.

CLEVELAND FURNACE &
SHEET METAL CO.

ENdicott 0335
1396 East 65th Street . .

D A Y

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

pravažiuojanti LietuviaL

Helen Urbšaitis Helen punbar 
Savininkės

*•37

VISADA GANA
VYNO ALAUS

Press Association, Ine._______—
Hooven Letters___________ —~ j
Esco Stationery _____________ ■
Tabor Farm Press, už spaudą__ -
Burch Printers ___________ ~—
Consolidated Press, Clipping Bom - 
Owen J. C. Norem, kelionės Į jSahSt-

Sykiu _____________—-j
Ineigų buvo
Išmokėta
Lieka fonde

Gruodžio mėnesio
Liko iš pereito mėnesio______ ■
Ineigos:
Anonymous auka _________ —-

Sykiu ____________

___ J*!

MU. 3629; YE. 5544 
vakarais iki 8 vai.

KREJCI DRUG
PHARMACEUTICALS, TRUSSES 

Supports, Chemicals, Soaps
Patrukusieji kreipkitės į 
mus pritaikymui trussų.

Visokį vaistai iš Europos.
2501 Lorain Ave.

Phone MAin 8557 Prie W. 25 St.

VALANDOS ŠEŠTADIENĮ
“MAY DAY”

Q ryto iki g vakare

PIRKIT WAR
BONDS

IR
STAMPS

VALANDOS PENKTADIENĮ 
“COURTESY DAY” 

(Q ryto iki vakare

Tai Tas VIENAS ... Tai Tas VIENATINIS ... Tai ORIGINALIS! 
. . . tas Išpardavimas kuris sutvėrė ‘Pirkimo Šventadieni’ Clevelande

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
7 
) 
5 .
3

Išmokėjimu
Stuart Sinclair, alga________ I
Lithuanian Aid Fund, dalis Tig Day f

pasiųsti Lietuviams tremtiniam* — 
Owen J. C. Norem, kelionė į pnisb- 
Stuart Sinclair, alga ---------
Metropolitan Building, už ofiso elefcl- 
LaSalle Bank charge ---------
A. Oils ir Prez. A. Smetona Ui |

lio bilietus Chicago-Brooklyn ir
LaSalle National Bank ------ —■L______________________________________________ ___________
Owen J. C. Norem, kelionei išlakto*-'Į|iiūiiiĮį|||Hlllll!llllll!žllllllllllllllllllllll!lllll!niHIIIIllllllllllllllIIiilIBIIIIIIII*  

Sykiu

Ineigų buvo 
Išmokėta
Lieka fonde

CALIFORNIA WINE SALES CO. 
Packers and Distributors 

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

VIDURVASARIO IŠPARDAVIMAS

. . Amerikos žymiausias išpardavimų įvykis 
Per 41 kartą paeiliui MAY DAY laikosi sa-

Mes skaitome šį išpardavimą savo 
tai obligacija kurią mes pasiimam

pirkėjų. Mes žinom kad daugybė šei- 
DAY planavimui savo pirkimų biudže-

, ne- 
Nau-
savo 
apsi- 

— ir 
MAY" DAY, šeštadienį. Tai bus vaizdas pagreitinan- 

pulsą ir sudrebinantis įsivaizdavimą. Taigi dalyvaulŲt, 
prie linksmų minių kurie • taip gau- 
DAY taupymais abi dienas, Penkta-

MAY DAY išpardavime praeityje, 
apsakymo. Jie žino kas ateina, 

naujavedžrai, dalyvaujanti 
naują Įdomumą kuomet 

Penktadieni —

ir SALDŽIŲJŲ
gėrimų

pas

C O R L E T T
BEVERAGE

4225 E. 131 SI. LO. 7077
/ \ /

ir

BEVERAGE 
5Š01 Fleet Ave. Di. 7444 

ir tuoj bus pristatyta. 
Telefonuokit mums

STONIS TAVlRN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė” 
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. Š. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

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

Užkandžiai
Atdara iki 2:30 naktį.
Kazys Leimonasr Sav.

liekas Nenori
Būti Bukapročiu

1942—SAUSIS
Liko iš pereito mėnesio--------- '
Ineigos:
Bumey Bros., Chicago ---------
Turner Bros., Chicago ....
Walgreen Drugs --------------
Helen S. Fish -------- -------
Mrs. John Mikalauskas ------- --į
Scranton, Pa., Prez. Smetonos pn**j* 
Cleveland, O., Prez. Smetonos Pfm_.
Brooklyn, N. Y., Prez. Smetonos P”®

Sykiu --------------- 1
Išmokėjimai

Centra’. Typewrites: ‘H__-į.-^—•' 
Illinois Bell Telephone Co.-----
Stuart Sinclair už pačto ženklus —
Smulkių išlaidų ------------- -—7^

Sykiu -
Ineigų buvo _ 
Išmokėta ____
Fonde lieka

(Po Sausio mėn

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

Visokį Naujatisi Namams Rakandai.

le FLEMING FURNITURE c°
7411 St. Clair Avenue

llllilllHIliHIIHIinillllHillillllllllllilillllilllllilllllllHIlilliKlllinilllllllllllillill

$09 Society for Savings Bldg.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreipė
tės į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 
ose apdraudos-insurancc reikaluose.
utaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy- 

. gafarituojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

visi — prisidėkit 
pasinaudos MAY 

šeštadieni.
— Defense

MA) DAY . 
ir vėl atėjo, 
vo nesutrukdyto kelio, 
didžia atsakomybe 
tūkstančiams musų 
mų naudoja MAY 
to visam sezonui.
Tie kurie dalyvavo 
reikalauja smulkaus
ji Clevelando gyventojai ir 
pirmoje MAY DAY, patirs 
lankys šioje krautuvėje Courtesy Day, 
per 
tis 
jus 
šiai
dienį ir 
SVARBU 
tiems negalintiems pribūti pirktis dienos metu, 
sa krautuvė — Viršus ir Basementas — bus atdara PENK
TADIENIO VAKARE iki 9 valandai. Taigi pasižymėkit 
šias krautuves valandas: Penktadienį, Courtesy Day: 9 ry
te iki 9 vakare, šeštadienį, MAY DAY. 9 ryte iki 6 vak. 
ORIGINALIAI, MAY DAY buvo vienos dienos Išpardavi
mas. Bet metams bėgant, MAY DAY išaugo į tokias mil
žiniškas proporcijas kad vienos dienos neužteko , aprėpi
mui tokios milžiniško MAY DAY biznio. Taigi mes dadė- 
jom COURTESY DAY — Penktadienį prieš MAY DAY — 
kaipo speciali patogumą musų kostumeriams.

Darbų darbininkų patogumui ir 
musų

Speciales Parking Vietos 
Musų Patron’s Garage—Lakeside ir 
Ontario-—bus atdara nuo 8 ryto. Dau
giau parking vietos parūpinta šiaur
rytiniam kampe Lakeside ir East 9th 
Street. Dykai pastatymas automobilio 
Courtesy Day ir per May Day. 
PASTABA— Del karo reguliacijų, ne
galim parūpinti daugiau busų vežioji
mui musų kestumerių iš parkinimo į 
krautuvę ir atgal.

Ekstra Karu Vežiojimas
Specialiu sutarimu su Cleveland Rail
way Company, šeštadienį į miestą eis 
daugiau "gatvekarių—bus pakankamai 
karų nuvežimui į miestą visų.

Mažus Pundus Neškites
Prisitaikant prie, valdžios nustatymų 
išleistų taupymui Vežiojimo priemonių, 
mes išvežiojam pirkinius po namus tik 
tris kartus savaitėje. Mes darysim 
viską geriausio patarnavimui, bet ne- 
kurie išvežiojimai galės būti pavėluo
ti. Prašome neštis mažus pirkinius 
su savim.

Paštu, Telefonu ar C.O.D. 
May Day Pirkinių Nebus 
Eagle Stamp ženklai Iškeičiami tą 

Diena arba Kurią kitą Dieną

VISI VIRŠUTINIAI IR SKLEPO DEPARTAMENTAI INE! N A I ŠĮ IŠPARDAVIMĄ

E MAY COMPANY
Krautuvė Atdara Penktadienį ryto iki Q vak. šeštadienį atdara ryto iki vak.

Suprantama, joks vaikas ar mergaitė nenori būti 
pavadintas bukapročiu mokytojos nei jo draugų. 
Bet taip atsitinka.

Dažnai pasitaiko kad 
gabumas paeina nuo

tas iš mokinio pusės yra ne
aklų įtempimo.

vaikui atlikti gerai mokyklosNėra galima jokiam 
užduotis jeigu jis apsunkintas prasta šviesa kuo
met namie vakare ruošia savo pamokas.

Kiekvienas jaunuolis kuris turi naminių užduočių 
iš mokyklos privalo turėti Sight-Saving Lempą— 
kad lengviau butų studijuoti ir apsaugotų akis.

Jus vis dar turit progą aprūpinti savo 
vaikus su Sight-Savihg Lempa. Pasirin
kit jas iki dar yra gausus pasirinkimas.

Pažinkit Sight-Saving Lempas 
iš šių Ypatybių

(A) 100-200-300 watt šviesos lem
putes daugumoj grindų mo
deliuose; 150-watt mažuose / 
grindų modeliuose ir stali- *- 
niuose modeliuose.

(B Reflektorius ir skirstymo bliudelis da
vimui nežėrinčios ir tiesioginės bei 
netiesioginės šviesos.

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

gynimo ženklas.

THE ELECTRICAL LEAGUE OF CLEVELAND

SIGHT IS PRICELESS ••• LIGHT IS CHEAP
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS * Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
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PHONE: ENdicott 4486

POSITION OF BALTIC NATIONS
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BUS RENGIAMA LIE
TUVIŲ MASINIS 
SUSIRINKIMAS

Karo Perstatymus Ma
tė 340,281 Asmenys

GERKIT KAVĄ TIK 
PUSRYČIAMS (The Cleveland Plain Dealer 

Sunday, Sept. 20) THE PERISCOPE

LITHUANIAN WEEKLY 
| pushed every Friday in OeveW bu the 

Į Ohio Lithuanian Publishing Cc 
| KO Superior A*6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND?
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Cleveland© Lietuvių komite
tas darbuotis Amerikos karo 
reikaluose galutinai susiorga
nizavo ir imasi darbo. Pakei
sta ir vardas, vietoje Relief, 
pavadinta War Activities.

Susirinkime RugčT 22 išrin
kta organizacijos valdyba se
kančiai — Venslovas, pirm.; 
Sušinskienė ir Mihelichienė, 
vice pirm.; Debesienė, užrašų 
rašt.; Kazlauskas finansų r.; 
A. Šimkūnas, ižd.; J. Brazaitis 
ir A. Šveikauskas, iždo glob.; 
Labašauskas, maršalka.

Komitetą sudaro bendrai ka
talikų ir tautinės srovės atsto
vai.

šis komitetas nutarė 
didelį masinį mitingą
mėnesį, kuriame dalyvaus U. 
S. Karo Laivyno atstovai pa
aiškinti Lietuviams apie nau
dingumą jaunuoliams stoti į 
Karo Laivyną, nelaukiant iki 
drafto keliu bus paimti į ka
riuomenę.

Taipgi nutarta surengti kor- 
tavimo vakaras sukėlimui 
miteto reikalams finansų.

Kitas susirinkimas bus 
komas Spalių 20, Lietuvių 
Įėję. Patriotingi Lietuviai pra
šomi stoti i šią organizaciją, 
padidinti Lietuvių akciją 
Amerikos karo laimėjimą.

Armijos Karo perstatymas, 
kuris duota Clevelande per 5 
vakarus, sutraukė Į Stadiumą 
nepaprastai dideles žiūrėtojų 
minias. Per visus penkis va
karus bendrai dalyvavo 340,- 
281 įžangą užsimokėjusių žiū
rėtojų.

Nežinodami kas tas per da
lykas, pirmą vakarą Clevelan- 
diečiai nesipildė gausiai — da
lyvavo tik kiek virš 40,000 žiū
rėtojų. Bet kai paplito žinios 
koks tas karo atvaizdavimas 
įdomus, kitus vakarus publi
kos grūdosi vis dvigubai 
kiek buvo pirmą vakarą.

tiek

rengti
Spalių

“BLACKOUT”
Ketvirtadienio vakare, 

8:30 ir 9 vai., Clevelande ir 
visoje apskrityje pravesta pa
sekmingas “blackout” bandy
mas.

tarp 
ir

Clevelande jau pristigo ka
vos. Kavos mėgėjai raginami 
gerti kavą tik pusryčiams, vie
ną kartą į dieną. Netrukus 
bus įvesta apribotas pardavi
mas kavos, panašiai kaip da
roma su cukrum. Tada visi 
galės gauti po tam tikrą kiekį.

Sakoma, Clevelande kavos 
yra dar pakankamai kiekvie
nam del pusryčių. Pietums pa
tariama gerti pienas, vakarie
nei arbata.

Kavos pritruko del to kad 
nekurie pradėjo ją supirkinėti 
ir slėpti dideliais kiekiais.

Kava sumažėjo Clevelande 
del priešų submarinų, nes nu
skandinta pastaru laiku apie 
25 vagonų kiekis kavos gaben
tos Cleveland©!; taipgi, del 
to kad pirkėjai pajutę jog vie
noje krautuvėje kavos 
ėmė lakstyti po kitas ir 
kinėję suslėpė namuose.

ac t i v i t i e s are 
country, sponsored 

Latvians, White 
even some Poles,

Editor Plain Dealer—Sir: Doro
thy Thompson, in her article on 
Sept. 9, said that:

“Anti-Russsian 
thriving in this 
by Lithuanians, 
Ukrainians and
and nothing decisive has been done 
to discourage them.”

With these words Miss Thomp
son expresses herself very careless
ly and undemocratically. She not on
ly wants to hurt the rights of the 
nationality groups mentioned, but 
also those of other American citi
zens. The Constitution does 
segregate 
of color, 
derivation, 
seemingly 
distinction

them. 
“anti-Russian 

to point out those “activities”, 
is perfectly in order for the

By ŠARŪNAS.

LITHUANIANS have a 
“Iš didelio rašto išėjo 
This seems to be the

ko-

lai-
sa-

ii z

DR. V. KUDIRKOS D-JOS 
NARIAMS

Dr. Vinco Kudirkos Pašalpi- 
nės Draugijos mėnesinis susi
rinkimas bus laikomas ketvir
tadienio vakare, Spalių 1, nuo 
7:30 vai., Lietuvių salėje. Na
riai prašomi dalyvauti, ypač 
tie nariai kurių mokestys už
sivilkusios nelaukit kito para- 
nimo. Valdyba.

nėra, 
išpir-

MERGINOMS PROGA
IŠMOKTI DARBO

Dabar taip stoka išsilavinu
sių vyrų ir moterų, kad 
džia siūlo visiems kas nori 
ti mokytis užimti darbus 
nančių į kariuomenę vyrų, 
šomi tuoj kreiptis į United

not 
citizens into categories I 
race, creed, or national 

but Miss Thompson 
recommends that type of 
and offers to “discour- 

Why? She mentions 
activities”, but

TUOJ BUS KUNIGAS
Sem. Petras P. Cherness, 

F. Černienės sūnūs, baigia ku
nigystės mokslą. Jo parėmi
mui praeitą trečiadienį buvo 
surengta vakarėlis šv. Jurgio 
parapijos salėje.

Klierikas Petras yra baigęs 
architektūros mokslą Western 
Reserve Universitete, vėliau 
apsisprendė eiti į kunigus.

P-

•MAYORAS Lausche, kal
bėdamas advokatų draugijoje, 
pereitą savaitę ragino advoka
tus imtis žygių J---- ' ~..................._ kgvai su niek- . 
šiškumais irrefsfų laužyrriu.

Be abejo p. Lausche neturė
jo mintyje poros Lietuviškų 
advokatų, kurie vienas po ki- 
tam redaguoja tūlą laikraštį. 
Jie nei kaip advokatai nei kaip , 
laikraštininkai nėra kreditas 
advokatų profesijai.

PADĖKA
Marijona Baltakienė 

kunaitė) 50 m. amžiaus, mirė 
Rugsėjo 13 d., palaidota 16 d., 
Kalvarijos kapinėse. Pamal
dos atsibuvo Šv. Jurgio bažny
čioje.

Iš Lietuvos ji paėjo Pasosti- 
nio k., Troškūnų par. Ameri
kon atvyko 1909 metais, 
dus išgyveno 31 metus, 
ko nuliūdime vyrą, vieną 
ir vieną dukterį. Sūnūs 
nauja armijoje.

Šiuomi reiškiame širdingą 
padėką klebonui Kun. Vilku- 
taičiui už bažnytines pamaldas, 
Dellai Jakubs už rūpestingą 
patarnavimą. Taipgi giminėm, 
draugams, labiausia gi širdin
gai ačiū Moterų Atjautos klu
bui, Corlette, už jų tokį malo
nų pasitarnavimą, ir klubo pir
mininkei Adelei Armulevičie- 
nei, kuri taip daug rūpinosi 
pagrabo reikalais. Ačiū vi
siems už mišias, už gėles ir už 
dalyvavimą šermenyse bei' lai
dotuvėse.

Kazimieras Baltakis, 
Simus Antanas, Duktė Stella.

(Mor-

Ve- 
Pali- 
sunų 
tar-

Moterų 36 Kuopos 
Vakariene

36
ir

Liet. Moterų Sąjungos 
kp. rengia skanią vakarienę 
šokius sekmad., Spalių 4, pra
džia lygiai 6 vai., Naujos para
pijos salėje. Tikietas $1, Ma
lonėkit užsisakyt sau tikietą, 
telefonu KE. 6342.

Prie vakarienės bus gražus 
dainų programas, dainuos A. 
Miliauskaitė, ir Mrs. S. Becker 
iš Detroito, prie jų bus dar ir 
kitų dainininkų.

Visus kviečiame dalyvauti, 
o Sąjungietės jus maloniai pri- 
i-ns ir pavaišins.

Šio parengimo pelnas skiria- 
statymui naujos bažny

čios.
Išanksto ačiū tiems kurie re

zervuos sau tikiętus telefonu, 
v-lengvins musų sunkų darbą.

Komisija.

this untrue 
as the Lith- 
are concern- 
would have

columnists try to tell them. One 
Mr. Joseph De Pambro says this to 
Miss Thompson in the Boston Daily 
Globe: “It would seem 
make no distinction 1 
anti-Communist and 
The matter is vital 
needs clarification in 

And the Honorary
Lithuania, the gifted attorney An
thony O. Shallna points out in the 
same Daily Globe that Lithuanians 
fought in the American Revolution
ary War (Gen. Thaddeus Koscius
ko who many erroniously think was 
a Pole). They have fought with 
distinction in the last World War 
(Mr. Shallna himself is one of the 
veterans). And they are heart and 
soul with the United States in this 
war. The Consul says: “Lithua
nians are not sponsoring anti-Rus
sian activities. They are unjustly 
accused”.

So there you are, Dorothy.

that you 
between being 

anti-Russian. 
and urgently 

your column”. 
' Consul for

Sulpta F Year U Adnw 

In the Uniled States- - - - - - - - - -  -
In taide —- - - - - - - - - - - - - - - -
'htorM u SeeoM-Ctes nutter Dew>- 
RlSlMtteCįeį^  ̂

noder the Act of March 3, IB

JIEVA DANIELIENĖ lankė
si iš Worcester, Mass. Ji viešė
jo pas savo draugę iš Lietuvos, 
Antaniną Martinkienę ir jos 
vyrą. Viešnia aplankė Lietu
vių Darželį, atsilankė Dirvos 
redakcijoje ir užsirašė sau Dir
vą. Ji plačiai dalyvauja Lie
tuvių veikime savo kolonijoje.

BROLIAI MILKINTAI, Jo
nas, Juozas ir Petras, iš Tho
mas, W. Va., lankėsi Clevelan
de pa' savo draugus Mikėnus. 
Atsilankė D»rvos redakcijoje. 
Jie yra 'Dirvos-'ilgamečiai pre
numeratoriai.

MARĖ MIŠČIKIENĖ, vietos 
moterų veikėja, išvažiuoja ke
letui dienų į Philadelphia, Pa., 
aplankyti savo tėvą.

ELENA KLIMIENĖ- Grigiu- 
tė, slaugė, įsirašė į S. V. karo 
slauges. Šį penktadienį jau 
apleidžia Clevelandą, išvyksta 
į Fort Benjamin Harrison, Ind.

K. ir P. ŠTAUPAI lankėsi 
Chicagoje, praleido apie savai
tę laiko, gryžo pereitą šešta
dienį.

ANT. MILIAUSKAS, 603 E. 
97th st., geras patriotas* ir vei
kėjas, serga, randasi Veteran’s 
Hospital, Brecksville, O. Gimi
nės ir draugai norinti atlankyti 
galite kasdien nuo 2 iki 3 vai. 
po pietų.

Mrs. K. Miliauskienė 
ir duktė Adelaide.

val- 
sto- 
išei- 
pra- 
Sta- 

tes Civil Service Commission.
Valdžios įstaigoms reikalin

ga tūkstančių tokių greitomis 
pralavintų asmenų, taigi at
sišaukiama ypatingai į mote
riškas kurios baigusios high 
school ir nors šešias vienetas 
matematikos, physics, chemi
jos arba drafting, kreiptis tuoj 
į vietinį Commission ofisą su
sitarimui stoti į pamokas.

Naujos pamokos 
Spalių 5, Thomas 
kykloj, vadovybėj 
nal Corps. Kursas 
vaites ir jį baigusios gaus spe
cialisčių vietas radio ir komu- 
nikacijjų srityje. Tas taipgi 
aprūpins išmokusias darbu ir 
po karo. Signal Corps moka 
$120 į mėnesį lankančioms kur
sus, o pasekmingai baigusios 
gaus $135 į mėnesį pradžioje, 
stojusios dirbti prie Signal 
Corps Supply Base, Wright 
Field, Dayton, Ohi.o

Kreipkitės į vietinį _ ofisą 
United States Civil 
Commission, Room 4079, 
Post Office Bldg., tarp 9 ir 

po pietų.

pradedama 
Edison mo- 
Army Sig- 
tęsis 24 sa-

Service
■New

4

1

Šaukiasi Darbininkų
Ohio valstijos ukėse pritru

ko darbininkų. Ūkiai padaugi
no sėjos plotus, o kai reikia 
laukus apdirbti nėra gana pa
galbos. Darbininkai daugiau
sia išėjo dn-oti j miestus, vai
kai sugryžo j mokyklas.

Gubernatorius Bricker atsi
šaukia Į šeimininkes ir aukš
tesnių mokyklų mokinius pa
gelbėti surinkti gausų vaisių 
ir daržovių derlių, kuris gali 
sunykti.• APIE 6,000 General Mo

tors Corp, darbininkų Cleve
lande gauna mokesties pakėli
mą kartu su dešimtimis tūks
tančių kitų GMC darbininkų, 
kuriems įvairiuose miestuose 
pridėta po 4c valandai, prade
dant nuo Bal. 28.

• DARBAI Clevelande tiek 
šiuo laiku pakilę kad žymiai 
viršija 1929 metų uždarbius, 
kuomet buvo pripažinta aukš
čiausias pakilimas.

Darbininkų skaičius įvairiose 
išdirbystėse pašoko nuo 121,- 
500 iki 221,000. Savaitinės al
gos bendrai pakilo nuo $3,600,- 
000 iki apie 8 milijonų.

©NAMŲ stokai didėjant su
manyta visoje plačioje Cleve
land© srityje pravesti suregis- 
travimą visų gyvenamų namų 
patalpų. Gyvenamų butų sto
ka gali dikčiai pakenkti karo 
dirbtuvių darbų eigai.

TAUPYK SAU
ATEIČIAI

Taupyk kur yra užtikrintas 
saugumas, kur pegali būti nuo
stolio nei rūpesčio.

Dabartinis uždarbis ant de
pozitų yra 3%, po Federal In
surance Corp, (valdiška įstai
ga).

Antras protingas dalykas tai 
perkant namą, ateiti į šią Lie
tuvių bankinę įstaigą del pasi
teiravimo apie skirtingos rū
šies mortgage arba paskolą, 
kokią ši įstaiga gali jums pa
daryti.

age” 
their 
fails

It 
Russians to spend millions on all 
types of propaganda 
Lithuanian, 
newspapers, 
nonsensical 
garding the 
paganda demands that these free
dom-loving countries be incorpora
ted into the Soviet Union, ignoring' 
the very letter and spirit of the 
Atlantic Charter, which guarantees 
equal rights to all peoples.

According to Miss Thompson, all 
Americans of Lithuanian and Lat
vian derivation should be prohibi
ted from expressing their opinions 
and meeting the Communist propa
ganda, 
nian, 
other 
their 
cause 
now intensely engaged in sending 
more men to, the front, buying War 
bonds ,and meeting every other ob
ligation required of good citizens. 
Yet Miss Thompson suggests that 
the administration should gag these 
exemplary citizens from expressing 
a protest against this vicious pro
paganda soi that ■ we 
Soviet favor.

She forgets that we 
in a free country and 
mire of the despotism 
torship of the Soviet Union, where 
one is only allowed to say “yes” to 
every whim of the commissars. We 
are engaged in this war to pre
serve our freedom, to retain the in
stitutions of liberty, and to bring 
about a just and equitable peace 
to the world. What will Lithuan
ians, Latvians, Poles, and others 
say after reading Miss Thompson’s 
one-sided remarks? They will 
ly resent her implications to 
press freedom of speech. The 
step would be to take away 
dom of press and assembly just to 
favor Soviet propaganda.

It would be highly commendable 
for our administration to suggest 
to some commentators to be better 
informed before selecting any small 
groups as targets for their darts, in 
order that they might better serve 
their “big masters”. These writers 
should desist from writing such ar
ticles that are sowing discort a- 
mong us and thus impeding the real 

‘war effort.
Apparently Miss Thompson is a 

a blind worshiper of the Soviet 
Union when she is willing to sacri
fice innocent, liberty-loving small 
nations to the “tender cares” of the 
Bolsheviks. But let it be remem
bered that all small nations are 
greater in toto than Russia, have 
much more freedom 
caused in all much 
than the Soviet Union 
large country.

Miss Thompson’s 
poorly chosen attacks

in English, 
and other 

the most
re-

Latvian 
spreading 

and fantastic lies 
Baltic States. This pro-

The Americans of Lithua- 
Polish, White Russian, and 
extractions, who have given 

sons more than once for the 
of American freedom, are

may curry

are living 
not 
and

in the 
dicta-

sure-
sup- 
next 
free-

and have 
less trouble 
or any other

and others’ 
on small na-

SALDUMYNAI
Didžiausia Nauja Saldainių 

PARDUOTUVĖ
Didžiausias pasirinkimas’ šokola
do ir saldainių, pop kornų šviežių 
visais laikais; taipgi ice cream ir 

cigarų. Moderniškai įrengta.
Saldainės puikiose dėžutėse dova
noms, kainos visai prieinamos.

Ezella Sweet Shoppe
7007 /Superior Ave.

Šalia Ezella Theatre

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION
6712 Superior Ave

THE 
folk saying, 
iš krašto”, 
case with the noted columnist, Dor
othy Thompson, who distributes 
canned intellectual goods to any 
who read her. In one of the pack
ages she says: ‘ “Anti-Russian ac
tivities are thriving in this country, 
sponsored by Lithuanians, Latvians, 
White Ukrainians and even some 
Poles, and nothing decisive has been 
done to discourage them.”

Before spreading 
statement (in so far 
uanians and Latvians 
ed) Miss Thompson
done well to verify it through our 
Lithuanian editors, or, for that 
matter, through the Lithuanian and 
Latvian ministers at Washington. 
The fact is. there is no anti-Rus
sian activity sponsored by Lithua
nians in the United States. The 
Lithuanians are to a man against 
Germany, and they are not “anti” 
anybody who fights the brutal en
slavers of the country where they, 
or their fathers were born. 

r/f

HOWEVER, the Lithuanians 
askence at the official Russian 
icy which runs contrary to 
principles 
and the 
principles 
lished by 
is known, 
the independent republics of Lith
uania, Latvia and Estonia. It is 
claimed the reason was “strategic
al’. So be it, but in a world en
visaged by the Atlantic Charter it 
is difficult to see why one nation 
should rule another against the lat
ter’s consent. The Lithuanians, 
therefore, are ‘anti-Russian’ only in 
the sense which Americans would 
be anti-Russian if the latter claim
ed Alaska “for strategical reasons”, 
or because that it once belonged to 
the Muscovite Empire. One decent 
word from Moscow, and this “anti- 
Russiap” activity would disappear* 
like lightning.

Pennant Clincl

ir DARBININKŲ ŽINIOS

Moterims Turės Mokėt

’ Karo Darbo Taryba pri
ėmė patvarkymą kad mote
rims karo reikmenų dar-

be 
to- 
of

Celebrating with a bottle i 
water, Ernie Bonham, 
mound star, looks at the I 
used in pitching his 20th ei 
the season. The game, indi 
was that one against C 
which

look 
pol- 
theruns contrary 

of the Atlantic Charter 
professed anti-imperialist 
of a government estab- 
Lenin. The Russians, as 
occupied by military force

THE AMERICAN public, how
ever, do not believe all their gifted

cannot contribute 
efforts as they 

to crush the Axis 
forms of despot-

tions may cause a loss in the pres
tige of the democracies in the eyes 
of suppressed nations. Our hopes 
and those of our allies and sym
pathizers, who are under the en
emy’s heel and . 
as much to our 
would like to, are 
powers and other
ism, which, under a guise of de
liverance, are injecting their dead
ly vemon into our nation. This we • 
must fight openly, fearlessly, and 
honestly, and not discourage those 
who oppose their deadly propa
ganda. P. J. ZURIS.

Lakewood, O.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

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

ANOTHER who seeks to misin
form the American people about 
the true attitude of the Lithuanians 
in this war is Mr. Corliss Lamont, 
Chairman of the American Council 
on Soviet Relations. In the latest 
issue of Soviet Russia Today (Sept
ember) he makes the groundless 
statement we underscore:

“The question will perhaps 
raised as to Russia’s attitude 
wards the three Baltic states
Estonia, Latvia and Lithuania. 
These three countries voted, in the 
summer of 1940, to become Sov
iet Republics and to become incor
porated within the USSR. I am 
convinced that the overwhelming 
majority of the people of these na
tions were in favor of joining the 
Soviet Union and that no valid pur
pose would be served by having an
other plebiscite on the matter at 
the close of the war. England has 
already recognized the realities of 
the situation by ceasing to give of
ficial diplomatic status to the Min
isters of Estonia, Latvia and Lith-

■ >. i uama. .

AS THE MINISTER 
nia at Washington, D. 
žadeikis aptly pointed 
recent letter to the
Times: “The motives and the real 
meaning of British action are

of Lithua- 
C., Mr. P. 
out in his 
New York

the chicanery and fraud perpetrated 
in the so-called “elections” run off 
by Soviet occupational authorities 
in the Baltic States are well known.

The Editors of Soviet Russia To
day call Mr. Lamont a “philosoph
er”. A philosopher is supposed to 
be a lover of wisdom. However, it

AKYS
Ar gali lengva! 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)

there 
bility 
reach

that
clinched the penant A 
York Yankees. Tin* 
was no mathematical I. 
that any other teaafr 
the top.

seems that there are pbiteB 
who “philosophically" sell 1. 
sell other peoples into 
sovereignties, and believe atjB 
tales spread by those who A 
political and national indepaB 
of smaller nations. Woe to thK 
man! But this land of phihB 
it seems to us, is smack ttw 
to the central core of a real® 
ican philosophy which has» 
defended and upheld the siralB 
the little man. If this M 
“people’s century” as defnfl 
our Vice President, Mr. W 
then the Lithuanians want III 
ter it as Lithuanians, not asfl 
Russians!

AN Indiana man has inva 
capless tube for shaving cresi 
similar . commodities that 1

slit to serve as an aplp'irftjfl 
a tube is squeezed to’release a 
of its contents.

Rakandų Valymai!
RUGS ir CARPETS VALDUI
Chemical arba Shampoo Sfl 
Mes išimam, pataisom, rearal 

liuojam, vėl sudedam atpll
DAVENPOTR ir KĖDĖ | 
Išvaloma, kandys išnaikin. 

SIMONIAN RUG & CARpJCLEANERS
11720—12551 Euclid Ave.

CEdar 0208 RA. Ml

CITY GRILL 
8507 Hough Ave. 
Valgykla ir Užeiga 

ALUS VYNAS. 
Karšti Valgiai, Sandvičiai 
UŽKVIEČIAME KAIMYNUS 

IR SAVO PAŽYSTAMUS

Jonas Pečiulaitis — Margaret!
Savininkai

Laikas Pakeisti

Skrybėlę

tiek kaip ir vyrams ir kad 
nebūtų daroma stirtumų, T 
kaip buvo iki šiolei i 

Šis nuosprendis padary- 
ta del nesusipratimo kilu- 
šio Brown and Sharpe Co., b 
Providence, R. I, ir liečia' 
7600 tos dirbtuvės darbi-2 
ninku.

n

Veža į Vakarus. Henry 
j J. Kaiser, Portland, Ore., 

. laivu statytojas, renka ir 
i veža darbininkus šimtais į 

savo dirbtuves iš New Yor- 
j ko ir apielinkių.

; General Motors, anot pa- 
Į staru apskaičiavimų, užlai

ko savo dirbtuvėse išviso 
1 313,000 darbininkų.

SENATAS priėmė bili.ų 
į kuriuo vienbalsiai autori- 
j zuoja Prezidentą Roosevel-: 
į tį imtis sutvarkyti alį^as, 
"kainas, ir uždarbius sulyg 
‘lugsėįo 15 laipsnio.

Amerikos darbo jiegi 
administratorius Paul V. 
McNutt siūlo įvesti įstaty-

: galėtų būti imami ir stato- 
i mi Į darbus kuriuose jie 
į labiausia reikalingi.

j Svarbus klausimas yra 
t palaikymo darbininku ūke
lį se, kur jų stoka ir del ko 
į | nukenčia derlius. Sako, tu- 
f ritu būti pakelta mokestys 

ūkių darbininkams, tik ta- 
Į. da jie dirbs ukėse ir neis 

miestus.

Karo reikmenų produk- 
cija, kaip skelbia produk
cijos tvarkytojas Nelson, 

i wina reikiamu smarkumu. 
| to apskaičiavimu, Rugpju- 
| So mėnesį gamyba buvo 
| 14 nuoš. mažesnė negu tu

rėjo būti

Įsigykit dabar sau
NAUJĄ RUDENINĘ SKRYBĖLĘ

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

VYRAMS IR VAIKINAMS
Visokio amžiaus.

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkinių. Į^VI/Al 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave

I

Atdara Vakarais

Atstovų Rūmuose priim- 
| b bilius sulvg kurio ski- 
I $600,000,000 staty- 
į J® 388,750 gyvenamų bu- 
I “1 karo darbininkams in- 
r fetriniuose centruose. 
Į _ _ _ _ _
I ffeno šymet per pirmą 
į feMį šioje šalvje paga- 

42,570,247‘tonų - 
f- J; toto turėtu būti virš 

! I y Wjonų tonų plieno per

Vokiečiams 
u 2?®; užpuolus vieną 
I jS.^tolį, užmušta 20 
■ ^mokytojos, 34 
" Hi N m0' 

susprogdinus.
I Prancūzijos, 
ft ? Vokiečių oku- 
| iJ0’i6 .Prancūzijoje Vo-

■ utemavo 1,400 S.
■ i rJ “ daro 
I M are^ 
K u jį^oje Vokieti-


