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DIRVA (THE FIELD) 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

FABIJONAS ŽLABICKAS 
Vilniaus laikraštininkas, buvęsi 
ilgametis Lietuvos žinių ir ki
tų laikraščių, mirė Vilniuje 29’ 
Kovo, po sunkios ligos. Jis bu
vo .gimęs 1908 m. Jis buvo 
keliaujantis bendradarbis, ap
rašęs beveik kiekvieną žymes
nę Lietuvos vietovę.

DIRVA
6820 Superior Aye. Cleveland, Ohio

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė 
Metinė Prenumerata

Suvienytose Valstijose ---------------- $2.00
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RUSŲ FRONTO
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ZRICAN-
ON

do not fight 
A mericanization.

against dena- 
— against aban- 
r’s tongue, also 
your organiza- 

n. This dena- 
>lf is not Amer- 
nericanism < 
a denationaliza- 
ue sense Ameri- 
levotion to the 
the Declaration 

d the Constitu- 
d States. The 
ire the piost de- 
y to this kind

Jonas Balkunas.

WPA. Darbams 336 Mi
lijonai. Atstovų Rūmuose 
perleista skyrimas 336 mi
lijonų dolarių yiešiems dar
bams ir toliau vesti ir duo
ti užsidirbti tiems kurie į 
kitokius darbus netinka.

Ši 336 milijonų dolarių 
suma yra tik maža dalis 
palyginus su 1939 metais 
skirta 2,230,000,000 suma 
WPA darbams.

Londonas, Birž. 17. — 
Didėjanti teroro banga ir 
suvaržymai apima visas ša
lis kurias naziai yra oku
pavę. Naziai vykdo savo 
“naują santvarką”, griebę- 
si griežčiausių priemonių 

T už- 
sa-

Pittsburgh, Pa. — Buvo 
sustreikavę kelių stiklo iš- 
dirbysčių darbininkai, a- 
pie 1,600. Streikas pasta- 

. romis dienomis baigtas.

Lieut. Betty Egad 
Boston, and Lieut. Ba 

does que. Lexington, fa
' as they landed at a Ji; 
land port with an am ’■ . 
ing unit. Note the fa ' _ _
girls were part of a į neša per Stockholmą, Bir- 
that arrived safely.

HAMBURGE, kaip prą-
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RADIO TAKI
DIENA AR VAU 

visame misa

želio 15 Įvyko didžiausios 
. riaušės pirmą, kartą kaip 
į Hitleris valdo. Užmušta 7 
policininkai, ir del riaušių 

; kėlimo tuojau sušaudyta 25
Visokių išdirbim, & darbininkai.^ Hamburgą žy- 

Auto Radk 1 '
7313 Wade Part

HEnd. 2579

miai apdaužė Britų lėktu- 
į vai.

I 6 užmušta. Horta, Azo
res salose. — Birž. 13 išti-

Ų VIETA
saldainių par- 

iELLA Theatre, 
usios saldainės, 
svaras, po 65c., 

Taipgi pop corn 
iretai. (27)

:et Shoppe 
rior Ave.
J vėlai vakare.

UOR- 
.L INN 
erior Avė.
INE BEER 
>ja kitų mieatų 
ti Lietuviai.

Helen Dunbar 
inkės

STONIS W| ko smarkus sprogimas an-
LIETUVIŠKA C
“Kur alus sta 
“Arielkele šilti 
584 Euclid Aw AUDROJ ŽUVO 27. Ok- 

. WICKLIFFE,® lahoma valstijoje pereitos 
Ant U. S. Route savaitėse pabaigoje praėjo 

ALUS DEGTINĖ, lt smarki audra, labiausia pa- 
’ lietė Oklahoma City, - kur. 

Kazys Stonis, Sac sugriauta daug namų, už- 
"T rimsta 27 žmonės.

------------- Vienas žmogus apsakė 
BROTHERS^ kaip vėėtra ištraukė jam iš 

ranku jo žmona ir nunešė 
LIETUVIŠKA tt tolyn.' Jie pamatę užeinant 
7708 St. Clai vėtrą suSulg i pakrantę 

upelio, bet vėtra pradėjo 
Visoks Alus M j0 moterį nešti, jis griebė 

ją laikyti už kojų, bet ne
išlaikė. Ji toliau nunešta, 

Atdara iki 2 jo ai numesta kiek apdraskyta.
Kazys Lvimouš I ----------------------

glies sandėlyje, 'užmušta 6 
darbininkai.

UžKANDilll

Degtinė $
Užkandai

išnaudoti viską ką gali 
imtose šalyse, siekimui 
vo užkariavimo.

Lietuvoje, Latvijoje 
Estijoje — Visi vyrai 
iki 29 metų amžiaus šau
kiami vienam metui į dar
bo tarnybą Vokietijoje.

Lenkijoje — Varšuvoje 
areštuota virš 1,000 žmo
nių, kurie siunčiami Vo
kietijon į darbus kaip ver
gai. Panašiai jau buvo pa
daryta kelios savaitės at
gal, kada buvo suimta ir 
išsiųsta 5,000 Lenkų i Vo- v z v v
kieti ją dirbti.

Poznanėje Birželio 8 pa
kartą 12 moterų ir trys vy
rai Lenkai už platinimą 
slaptos prieš nazius litera
tūros.

čekai baudžiami, perse
kiojami ir šaudomi.

Rusijoje — Pabėgę iš 
Vokiečių užimto Kharkovo 
asmenys pasakoja apie na
zių kasdieninius žmonių 
sušaudymo vaizdus ir kad 
ten žmo'hės miršta iš bado.

Jugoslavijoj — preneši- 
mai sako, naziai šaudo su
imtus žymesnius žmones 
atkerštui už užpuolimus ir 
žudymus nazių valdininkų 
tenai.

Graikijoj — Tęsiantis sa
botažui prieš okupantus, 
naziai paskelbė sušaudysią 
30 imtinių. Makedonijoje 
surinkta 26,000 žmonių ir 
išvežta į darbus Vokietijoj.

Washington. — Birželio 
11 d. paskelbta pasirašy
mas tarpusavio pagalbos 
sutarties su Sovietų Rusi
ja, ir tuo pat kartu paaiš
kėjo kad Sovietų užsienių 
reikalų komisaras Molotov 
jau buvo atsilankęs Londo
ne ir ten pasirašė sutartį 
su Britanija. Iš Londono 
jis atskrido slaptai į Wa- 
shingtoną Gegužės pabai
goje ir čia apie porą savai
čių vedė tarybas su Prez. 
Rooseveltu ir kitais auk
štais valdžios nariais.

Tarp kitų dalykų Ameri
ka pažadėjo atidaryti Vo
kiečiams vakarinį frontą 
šių metų bėgiu.

Molotov reikalavęs Sta
lino vardu pavesti Sovie
tams Pabaltijo šalis, bet, 
kiek pasirodo, Rooseveltas 
atsisakė tą reikalavimą iš
pildyti.

Nieko Aiškaus Rusijos 
Karo Fronte

Maskva, Birž. 18.— Rau
donoji armija Kharkovo 
fronte parodo pasipriešini
mo Vokiečiams, atkaklia
me mūšyje vakar nužudė 
1,500 Vokiečių kareivių. Iš 
miesto Vokiečiai išvijo vi
sus civilinius gyventojus, 
bijodami jų sukilimo.

Sevastopolio fronte rau
donieji atlaiko visokį na
zių pasikėsinimą tą miestą 
paimti.

Kiti pranešimai sako Vo
kiečiai stengsis šią vasarą 
paimti Leningradą ir Kau
kazą sutrumpinimui savo 
karo fronto. Tam esą da
roma dideli pasiruošimai.

Skelbtas Birželio 15 die
ną pradėti prieš Rusus di
dysis ofensvvas neišsivys
tė.

NUSKANDINO 37
JAPONU LAIVUS

SUBMARINAS UŽ
PUOLĖ PO AKIŲ

BRITŲ lėktuvai vėl bom
bardavo Vokiečių karo in
dustrijų miestus Ruhro ir 
Reinlando slėnyse. Aštuo- 
ni Britų bomberiai nesu- 
gryžo.

Atminkit Sekmad. Birželi

YRA TĖVO DIENA 
s Padarykit Jam Dovaną- 
'D DUOKIT JAM 

įfi Dviejų dalių Slack Siutai C® Skalbiamos sanforizuotai sutraukta* 
įį) patogios vasarinės kelnės. 

VU šiaudinės Skrybėlės
Didelis pasirinkimas skrybėlių vistfc 

(stilių ir pavidalų. k

Gražus Sportiniai Marškiniai 
Ilgom. : 
tos spalvos arba margi spalvuoti. 

Kaklaraiščiai .................

Pati tinkamiausia reikmenis vyra.° 
raištis nuolatos naujas.

Gražios Broadcloth Pažamas 
Susegamos arba apsimaunamos.

Superior Union Siutai 
Geros rūšies i 

f ir blauzdom. Visokių didumu.Arba duokit jam: Petnešas-
Kojines, taipgi yra daugybė^ nuo svaro.
pamų pasirinkimui dalyku. ----------------

green stamps sd kožnu pirkiniu Nuteistas visam amžiui.
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v RINKS SENĄ GUMĄ. 
Prezidentas Roosevelt at
sišaukia į visą šalį rinkti 
ir atiduoti visokius senus 
nereikalingus gurno padar
gus. Nuo jų surinkimo pri- 

! klausys ar bus varžoma 
arbTTrampom rankovZ^* Igasolinas taupymui gumų, 

ar ne. Surinkit senus gu
minius žaislus, nudėvėtas 
Maržų laistymo paipas, su
plyšusias gurno pirštines, 
senas ratų padangas, kar
što vandens bonkas ir kt. 

apatiniai, trumpomGurno atmatas i eikia pri-
statyti į savo artimas ga- 
soįino stotis. Gausit po 1c

čia galit iškeisti savo Stamp Books. Ellsworth, Wis. — Jaunas 
a MiAii/22 ūkininkas,’ James Si- 

U uDnMbD Q DhlOlm mecek, nuteistas visam am- 
EL nflnnlLil & RLlVlI^ žiui kalėti už nužudymą 

” motinos ir jos trijų vaikų 
pereitą žiemą.luperior Avė

X

Atdara V

i ’

LYBI JO J E atsibuna at
kaklus mūšiai. Nazių jie- 
gos veržiasi pirmyn pietuo
se nuo Tobruk, apsupimui 
to stipraus Britų jurų uo
sto.

JAPONAI paėmė Kinų 
miestą Šangjao, svarbų ge
ležinkelio punktą, supdami 
tį plačiu lanku, su apie 150,- 
000 savo kariuomenės. Ki
nai skelbia išžudę 8,000 už
puolikų

Birželio 16 d. priešų sub- 
marinas torpedavo du pre
kinius Amerikos laivus ne
toli Norfolk, Virginia. Tą 
atsitikimą matė pajūryje 
maudęsi žmonės, kurie bu
vo nustebinti, nes tikrai 
pamatė karą savo akim čia 
pat Amerikos krašte.

Netrukus pamatė S. V. 
kariškus lėktuvus leidžian
tis į jurą, 6 mylios nuo pa
kraščio, > svaidant gilumų 
bombas submarinui skan
dinti. Leidosi į darbą ir 
paviršio laivai. Ar subma- 
rinas sunaikintas karo de- 
partmentas nepaskelbė.

Viso nuskandinta jau 
272 laivai nuo Gruodžio 7.

Puls

praneši- 
rengiasi

Sako, Japonai 
Rusiją

Iš Kinijos eina 
mai jog Japonija
pulti Rusiją per Sibirą — 
tas atsitiksią greitu laiku. 
Japonija nuolat gabena Į 
Mandžuriją daugiau savo 
kareivių.

.Tas mažiausias žmogus dešinėje, į žydą panašus, yra So
vietų užsienių reikalų komisaras, Molotov, kuris pasitinkamas 
atvykstant į Washingtona taryboms apie karo reikalus. Jo at
vykimas buvo laikomas slaptybėje, iki atlikta pasitarimai ’ su 
Prezidentu. Tarp kitų pažadėjimų, sutikta rėmimas antro fron
to prieš Vokiečius jau šiais 1942 metais.

» 
i J . h

MIRĖ Kovo 18 d. dailininkas 
skulptorius Matas Menčinskas. 
Velionis gimė Alytaus apskri
tyje 1896 metais. Lankęs me
no studiją Varšavoje, dirbo pa- 
puošdamas Lietuvoje kelių ba
žnyčių altorius. 1924 metais 
buvo išvykęs į tolimus kraš
tus studijuoti. Lankėsi Ispa
nijoje, Argentinoje, Urugvaju
je. Gryžęs 1934 m. į Lietuvą 
darbavosi savo 
no srityje.

pamėgtoje me-

laikraščiai pla- 
žinomo Lietuvių

DIDELIS MUŠIS VI
DURŽEMIO JUROJ

S. V. Karo Laivyno De- 
partmentas skelbia kad nu
skandino mažiausia 37 Ja
ponų laivus Coral Jurų 
mūšyje, kuris pradėtas Ko
vo 10 ir baigtas Geg. 8 d. 
Japonai tada buvo užsimo
ję užgrobti nekurias salas 
Australijos apielinkėje, ap
sunkinimui aliantams vei
kti Azijos vandenuose.

Pereitą savaitę Amerikos 
laivai ir lėktuvai pasekmin
gai atmušė Japonus pasi
kėsinusius pulti Aleutiškas 
salas Alaskoje.

Japonai užėmė vieną pa
čių toliausių į vakarus nu
sikišusiu salukiu, kur išso- w L- Z
din o savo kariuomenę. S. 
V. lėktuvai skubina Japo- 

ten išmušti.
Midway salos 
ir nuvyti 
didelės dalies

Viduržemio juroje kelių 
pastarų dienų bėgiu įvyko 
dideli mūšiai, kuomet Bri
tų didelis laivynas su ka
reiviais ir reikmenimis no
rėjo Įplaukti į Viduržemio 
jurą. Juos užpuolė Italų 
laivynas ir orlaiviai.

Mūšyje nuskandinta keli 
Italų laivai numušta lėktu
vų, ir nuskandinta Britų 
laivų. Britų žuvę 4 laivai, 
Italų dikčiai daugiau.

Britų laivų gynime daly
vavo Amerikos lakūnai sa
vo smarkiais lėktuvais.

Vokiečiai praneša buk 
18 Britų laivų atgabeno Į 
Gibraltarą to mūšio sužei
stų ir iš vandens išimtų ka
reivių.

TAKSAIS PAIMS IN- 
EIGAS VIRŠ $25,000

ValdžiaWashington.
ruošia aptaksuoti turtuo
lius iki to kad visos jų in- 
eigos virš $25,000 butų pa
imama taksais nuo pavie
nių ir virš $50,000 nuo ve
dusių porų, šalis būdama 
kare negali leisti ‘'praban
giai gyventi keletui”, kuo
met visi kiti šalies gyven
tojai turi numažinti savo 
gyvenimo laipsnį.

BRITŲ Atstovų Rūmuo
se perleista skyrimas 4 bi
lijonų dolarių karo reika
lams. Viso iki šiol Brita
nija šiame kare išleido 40 
bilijonų dolarių.

nūs iš
Prie 

mušti 
neteko 
jiegų.

su-
Japonai 

savo

Ka-

LIETUVOS 
čiai paminėjo 
rašytojo A. Vienuolio-Žukaus- 
ko 60 metų amžiaus sukaktį. 
Aptaręs jubiliato kūrybos dar
bus, poetas Antanas Miškinis 
savo" apžvalgoje Baigia’ šiaip": 
“Valio Vienuolis! Valio Anyk
ščiai, brangus musų šventos 
žemelės kampas! Ačiū, Maes
tro, kad taip gražiai turtini 
musų literatūrą!”

LAIKRAŠTYJE į Laisvę, J. 
Keliuotis įdėjo savo recenziją 
del poeto Jurgio Baltrušaičio 
tik ką pasirodžiusios poezijos 
knygos, “Ašarų Vainikas”. Tos 
knygos gale įdėta Balio Sruo
gos straipsnis apie J. Baltru
šaičio kūrybą.

Apkalba WAAC Planus Washingtone

Moterys veikėjos, Mrs. Maurice Moore iš New Yorko, kuri 
yra pirmininkė UŠO moterų komiteto, Mrs. Oveta Culp Hobby, 
moterų korpuso direktorė, ir Mrs. Pearl Case Blougr, sekreto
re ŪSO moterų ir merginų tarnybos, aptaria ateities darbus 
moterų organizacijos WAAC, sąryšyje su karo reikalais.

Dar 8-12 Bilijonų 
ro Laivynui 

Washington. — Kongre
sas skubinasi pravaryti pa
skyrimą dar $8,500,000,000 
sumą statydinimui 500,000 i 
tonų orlaiviams vežioti lai-' 
vų, arba apie 100 tokių lai
vų. Bet iš tų pinigų nėra! 
numatyta statyti karo lai
vų. Pasirodo kad orlaiviai 
užima jurų kare svarbią I 
reikšmę, reikia tik dau
giau orlaivių turėti ir juos 
privežti į karo plotmę.

GRAIKIJOJE badas vi
sai naikina žmones. Pra
nešimai sako kad sostinėje 
Atėnuose kasdien miršta 
po 500 žmonių lėta, kanki
nančia bado mirtimi.

Amerikon atvyko Grai
kijos karalius prašyti savo 
šaliai pagalbos.

INDIJOJE pradėjo siau
sti dideli karščiai. Perei
tų kelių dienų bėgyje nuo 
karščių krito apie pora de
šimčių Europiečių.

MEKSIKOS valdžia pa
ėmė Į savo žinią 30 nazių 
plantacijų, sulaikymui na
zių veikimo iš tų vietų.

pa-

m• i '4

PRIE VILNIAUS ligoninės 
baigiamas statyti naujas pas
tatas, kuriame tilps 50 ligonių 
lovų ir skalbykla. Atgaunant 
Vilniaus sritį, šis pastatas bu
vo perimtas vos pradėtas sta
tyti.

kaip rašo Lietuvos 
įsiveisė vilkų. Jie 

padaro nemaža
Vasarą f ir rudenį

AMERIKOS dideli bom
beriai pereitą savaitę ata
kavo aliejaus valyklas prie 
Ploesti, Rumanijoje, pada
rydami didelius nuostolius. 
Vokiečiai naudojasi tais 
aliejais ir gasolinu. Truks 
kelis mėnesius tuos įrengi
mus pataisyti.

Lėktuvų stovyklos ran
dasi Egipte.

Daugiausia Bombar
duotas

Gen. William Dobble, Britų 
salos tvirtovės Malta guberna
torius, pernešė daugiausia oro 
bombardavimų, bėgyje dviejų 
metų, kur nazių ir Italų lėk
tuvai puola kasdien. Jis su- 
gryžo Anglijon pasilsiui. Jo 
vietą užėmė Generolas Gort.

1

■ 
■ 
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GRASINA IŠŽUDY
MU ŽYDU

Vokiečių propagandos biuras 
per radio paskelbė kad naziai 
grasina išžudymu visų Žydų 
Vokietijoje, keršijant už Bri
tų užpuolimą Vokietijos mies
tų orlaiviais.

Nėra abejonės, Vokiečiai jei 
tik norės ir padarys tai — už 
kiekvieną, užpuolimą Vokieti
jos miesto šaudys žydus tuks- 
stančiais.

Bet keistas yra sekantis Vo
kiečių pareiškimas: “Tas ka
riavimo būdas yra keblus ir 
labai brangus, abiem pusėm, 
bet tas kas pradėjo tą kariavi
mą ims atsakomybę ant savęs 
už tai”.*

Juk patys Vokiečiai pradė
jo oro užpuolimus Anglijos, o 
dabar kai tas pats įnagis atsu
kamas prieš juos, naziai rėkia.

PLUNGĖS miškuose pasku
tiniu laiku, 
laikraščiai, 
ūkininkams 
nuostolių.
nukenčia avių ir kitų smulkių 
galvijų bandos, o žiemos metu 
vilkai bando įsibriauti 
ūkininkų tvartus.

net į

jeigu 
šį pa-

BIRŠTONO kurortas, 
nebus ypatingų kliūčių, 
vasarį nuskirtas atidaryti bu
vo Gegužės 15 d. Kurortas ta
po vėl sutvarkytas, kurį bol
ševikai buvo nualinę 1940 me
tų vasarą.

VOKIEČIAI valdytojai viso
kiais budais slopina Lietuvių 
spaudą. Nekalbant apie cen
zūros priemone daromą spau
dimą, laikraščiams neduoda 
pakankamai popierio, buk tai 
popierio stoka. Tekiu budu 
Lietuvių laikraščiai negali iš
eiti tokiais skaičiais kokiais 
laikraščiams reikalinga. Pav., 
Ūkininko Patarėjas, savaitinis 
ir ūkininkų labai mėgiamas, 
šių metų pradžioje buvo pasie
kęs 160,000 kopijų, dabar be
galina popierio tik 60,000 egz. 
spausdinimui.

v
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

SEIMAI IR SVEČIAI

Pittsburghe, Birželio pabai
goje įvyksta daug seimų, pri
važiuos daug svečių iš visos 
Amerikos, kaip paprastai S. 
L. A. seimo laiku

ALT. Sandaros 
Birželio 26 ir 27, 
liečiu salėje, S. S.

atsibus ir Sandaros banke- 
pirmadienio vakare, Birže- 
29. Tą dieną daug tauti- 
delegatų bus jau atvykę į

Sandaros seime

suvažiuoja, 
seimas bus 
Lietuvių Pi- 
Toj pat sa-

- -

KVIETIMAS LVS 
SUVAŽIAVI- 
fefc MAN

Detroit, Mick, Naujienos
*

I DAYTON, OHIO I SLA. 352 KUOPOS PIKNI
KAS BIRŽELIO 20

Gumo Reikalai Gerėja

SMULKIOS ŽINUTĖS SLA. 
piknikas 
Birželio 
lietaus. 

r„ ' giamas Tame

lėj 
tas 
lio 
nių
SLA. seimą, 
daugelis jų negalės dalyvauti, 
tai nors bankete galėtų būti.

Kitų kolonijų svečiai norin
ti dalyvauti Sandaros bankete 
prašomi nors atvirute parašyti 
sekr. J. Virbickui, 6201 Alder 
street. Tikietas į banketą tik 
$1.50.

Taip pat vietiniai ir apielin- 
kės Lietuviai yra kviečiami į 
Sandaros banketą. Tikietus į- 

. sigykit pas Sandaros veikėjus: 
Pivaroną, F. Radžiu, V. ir J. 
Rūką, P. Marmoką, F. Savicką, 
J. Virbicką, A. Janulevičių, ir 
Soho klube pas K. Leliušį, ar
ba telefonu praneškit kad da
lyvausi!, o mes pasirupinsim 
visus priimti. J. Virbickas.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
skyriai; L. V. S. Garbės Na
riai, Nariai Rėmėjai ir Vei
kianti nariai, kviečiami atvy
kti į Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos metinį suvažiavimą, kuris 
atsibus sekmadienį, Birželio 
28 d., Henry Hotel, 417 Fifth 
Avenue, Pittsburgh, P'a. Po
sėdis prasidės 8:15 vakare.

Prašomi atvykti ir kolonijų 
tautiniai veikėjai iš tų koloni
jų kur gali, pasipažinti su L. 
V. Sąjungos darbais, tikslais, 
ir padėti dirbti Lietuvos vada
vimo darbą.

Darbo dabar atsiranda dau
gybė, ypač dabar, kada mato
me kad ir Lenkai nori Lietuvą 
vėl prisivilioti, ir randasi Lie
tuvių linkstančių į bendradar
biavimą su Lenkais; ir kad 
Lietuva nazių okupuota, kurią 
vėl savinasi Stalinas.

Musų švenčiausia 
yra dirbti už Lietuvą 
viams — už Laisvą, 
klausomą Lietuvą!

Lietuvos patriotai, į
Visi į talką Lietuvai Vaduoti 
Sąjungai.

Kurie negalit į suvažiavimą 
pribūti atsiųskit savo auką — 
įdėkit į laišką dolarį ar porif 
ir pasiuskit, adresuodami:

Lithuanian Conference,
K. S. Karpius, Secretary, 

Henry Hotel, 417 Fifth Ave.
Pittsburgh, Pa.

Tame hotelyje apsistos ir į 
SLA. seimą atvykstanti tauti
niai delegatai/ kurie nenori 
maišytis su “senąją gvardija”. 
Kambarių kainos visai priei-

Henry Hotel; yra,< tik 
skersai gatvę nuo .to viešbučio 
kur atsibus SLA. seimo^ posė
džiai. Taigi visi bus krūvoje, 
greta.

L. V. S. konferencijos daly
viai prašomi pribūti į Henry 
Hotel po pietų, neužkliukit nie
kur kitur, nes rinksimės 
ti musų tautos likimą, o 
dabar visiems brangus!

xLVS. Suvažiavimo

pareiga
Lietu-
Nepri-

darbą!

FRACKVILLE, PA.
ųbs - - - - - - - -

KEISTOKAS JUBILEJUS
Kaip kūdikiui dar negimus 

jau krikštynos keliamos, taip 
čia yra daroma su Lietuvių pa
rapijos 25 metų sukakties mi
nėjimu, šeši mėnesiai pirmiau 
negu parapijos įsteigimo su
kaktuvės išpuola. . .__

Parapijos jubilejų f žangia. narnos.
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d. Birželio, o 191,7 m. Birželio 
mėnesį niekas čia nei nekalbė
jo apie tvėrimą parapijos. Pir
mas viešas susirinkimas para
pijos reikalais atsibuvo Gruo
džio mėnesį, ir po to antras, o 
per Kalėdas, Gruodžio 25, bu
vo atlaikyta pirmos mišios per 
Kun. M. Duricką, nuo tada ir 
pradėjo be pertraukos gyvuo
ti parapija vardu Panelės Šv. 
Apreiškimo. Nesuprantama iš 
kur jubilejaus rengėjas ir da
bartinis klebonas surado kad 
ši parapija pradėta Birželio 
mėnesį. Bet dauguma žmonių 
nežino kada parapija buvo su
tvertai tai jie sutinka su tuo 

• kaip jiems aiškinama.
Tai/ laikais tiek Lietuvių čia 

negyveno. Jie čia suvažiavo 
ne iš Lietuvos, tik iš kitų ap
linkinių miestelių, kai anie bu
vo perpildyti gyventojais, o 
čia buvo vietos gana. Pradėjo 
čia atvykti iš Shenandoah; Ma- 
hanoy City ir tt. Iš tų naujai 
suvažiavusių ir apsipirkusių 
sąu gyventi namus parapijos 

stvėrimas nebuvo lengvas. Ka
da mane nuskyrė eit su Kun. 
J. Rastučiu per Lietuvių šei
mas rinkti pinigus ir padaryti 
parapijai pradžią tai vieni ne
įsileisdavo Į namus, kiti saky
davo turi gana savo skolų, o 
treti kalbėjo, kai bus nupirkta 
bažnyčia tai ir jie duos. Na ir 
turėjo atsirasti pirmutiniai pa
aukoti pradžiai: taip pirmas 
buvo J. B., kuris davė $25; an
tras davė $20, ir eidami per ki
tus jau galėjom sakyti kad tu
rim pradžiai. Tada atsirasda
vo ir daugiau kurie duodavo 
po kelis dolarius, taigi pradžia 
buvo gana sunki. Bet pramin
tais takais ir' susuktame lizde 
dabar jau gera visiems nosį 
aukštyn kelti.

Dabartinis klebonas bažny
čią aptaisė 1934 metais ir ant 
kartipinio akmens pažymėjo tą 
metą, o ne 1917, kada parapi
ja sutverta. Praeiviui išrodo 
kad bažnyčia dar tik 8 metų 
senumo. > J.

Kiser High mokyklos moki
niai, 107 skaičiuje, abiejų ly
čių, Birželio 13 d. užbaigė mo
kslą ir gavo diplomus,
skaičiuje buvo trys Lietuvai
tės ir vienas Lietuvis: Marta 
Birbeliutė, Salomėja Grincevi- 
čiutė (Green), Margarita Au- 
gustauskaitė, ir Ernestas Saka
lauskas.

Mykolas Aleksynas su savo 
žmona Birželio 12 d. automobi
liu važiavo j Columbus, Ohio, 
parsivežti savo sūnų Edvardą, 
kuris mokosi Ohio State uni
versitete. Aleksynams 
žiavus arti Columbus, 
nelaimė: jų automobilis 
do iš kelio ir atsimušė
tvaras. Automobilis liko ap-' 
gadintas ir abudu Aleksynai 
susižeidė. Su jais važiavus jų 
anūkė, maža mergaitė, išliko 
sveika.

Mykolas Ūsas, kuris yra bai
gęs mokytojo mokslą ir draf- 
tuotas kariuomenėn, dabar jau 
yra perkeltas į W. Virginia 
valstiją, į karišką mokyklą, 
pasiruošt karininko pareigoms. 
Tai bus pirmas Lietuvis iš šio 
miesto pasiekęs karininko lai
psnį. D. Rep.

dava- 
ištiko 
pasly- 
i už-

352 kuopos metinis 
kuris buvo rengiamas 
7, neįvyko del didelio 
Betgi piknikas ren- 

ir dabar įvyks šešta
dienį. Birželio 20, taip sakant 
bus “moonlight piknikas” — 
prasidės 3 vai. po pietų ir tę
sis iki vidurnakčio. Atsibus 
tame pat Birutės darže, įžanga 
tik 25c. Kurie turit pirkę pik
niko tikietus del Birželio 7, 
naudokit tuos pačius tikietus, 
jie bus geri šiam piknikui.

ši šeštadienį visi važiuokit 
į naktini pikniką,. tai pirmas 
naktinis piknikas, pamatysit 
kaip bus linksmas.

BROOKLYN, ”N. Y.

IŠ TAUTININKŲ KLUBO 
VEIKLOS

Gražus pavasario ir

spręs- 
laikas

Kom.

DARYS APTAMSINI- 
MUS VISOJE PENN

SYLVANIJOJE

d. rytinėje valsti- 
Birželio 24 — cen-

*

Det-

VARNELIS Juozas, 83 m., mi
rė Birž. mėn., Wayne, Ill. — 
Amerikoj išgyveno 38 metus.

MARMA Antanas, 49 m., mi
rė Birž. 3, Richmond Hill,

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

išgy-

Geg.

Bal.

MARCINKEVIČIŪTĖ Katrė, 
28 metų, mirė Geg. 28, Kin
gston, Pa.

malo
nios vasaros laikas įnešė daug 
ramumo į Tautininkų Klubo 
veiklą. Tikrumoje nors veikė
jų vis daug dirbama, tačiau 
darbas eina vien tik organiza
cijos viduje josios reikalais, ir 
-viešame gyvenime didelės rei
sui ės , .nesudarant, ; t,os< jžiftięs; iy._ 
spaudoje nepasirodo. f

Birželio 12 d. įvyko susirin
kimas, dalyvaujant . žymiam 
skaičiui narių, kur tapo nutar
ta per vasarą susirinkimų ne
turėti. Sekantis susirinkimas 
įvyks tik Rugsėjo mėnesį. Bet 
apsirūpinta kad nuo to nenu
kentėtų butini tautos, darbai. 
Valdyba įgaliota tai sekti ir 
reikalui esant veikti.
.. Viršminėtame susirinkime į 
klubą įstojo Adv. Jonas And- 
zel-Andžiulaitis. Tai jaunas 
profesionalas, ir galės daug 
veikti musų gyvenime.

J. Judrys.

LAIVU PLAUKSIME 
CLEVELANDĄ

Po ilgo galvojimo kaip 
roitiečiams pasiekti Dirvos di-
dyjį naktinį pikniką, rengiamą 
Liepos 4 dieną Clevelande, aš 
sugalvojau kad. ‘Detroitiečiai į 
šį pikniką geriausia nukeliaus 
laivu. Tai bus dvigubas “good 
time”. Penktadienio vakare, 
Liepos 3, kaip 11:30 vai. iš
plauksime iš Detroito, Cleve- 
landą pasieksime šeštadienio 
rytą 7 vai., per dieną turėsi
me progos pamatyti miestą ir 
draugus, o po pietų važiuosim 
į Dirvos pikniką.

Namon galėsim gryžti sek
madienio vakare. Taigi taip 
keliaudami turėsim gerus lai
kus, daug smagumo ir 
vargsime.

Kurie važiuosite į 
pikniką, paskambinkit 
Rcpo.rteri.ui, <telefonu, 
mui : UN. 3-852£L . ,

Dirbtinas gumas padeda iš
spręsti gumo trukumo klausi
mą. Vaizde parodoma dirbti
no gumo (thiokol)< tepimas ant 
seno gumo. Juo aptepus rūtų 
padangos, jos sutvirtėja ir ga
lima važinėti tam tikrą mylių 
skaičių.

Detroito gyventojai taip pat 
prašomi surinkti visus savo se
nus, nereikalingus guminius 
dalykus, padargus, žaislus ir 
atiduoti valdžiai, nes gumas 
reikalingas karo vedimui. G u- 
mo 
iki

rinkimas tęsiasi nuo dabar
Birželio 30: V. M.

nenu-

Dirvos
Dirvos 

susitari-
D. R.

ANN ARBOR, MICH

LIETUVIAI MICHIGAN 
UNIVERSITETE

oUTAH valstijoje neiškas
tos anglies apskaičiuoja esant 
196 bilijonų tonų, kurio užteks 
visai šiai šaliai per apie 100 
metų, deginant ir sunaudojant 
po tiek kiek sunaudojama da
bartiniu laiku.

LIEPOS 4 ĮPARADAS
Liepos 4 dm Detroite rengia

ma Victory. Paradas, kuriame 
djdyvausc .Americans Ali orga-. 
hizacįja.. .Amęjfjkai stojus ka- 
ran, čia susitvėrė nauja orga
nizacija, Americans All, iš vi
sokių taujtų. Opganizacijon in- 
eina įvairios, tąųtinės, bažnyti
nės ir patriotines draugijom 
Visos jos ir, šiaip, (organizacijos 
prašomos dalyvauti Liepos 4 d. 
iškilmėje. Paradas . bus toks 
didelis kokio Detroitas nėra 
matęs. Tautų .grupės kviečia
mos dalyvauti pasirengę tau
tiškais rubais. Butų gražu kad 
musų jaunesnės moterys ir 
merginos dalyvautų šiame pa
rade, kiek galima pažymint sa
vo tautinę kilmę. Kas nori 
prisidėti prie pabado gali susi
tarti su Paul M. Deac, Free 
Press Cosmopolitan redakto
rium.

Birželio 14, pereitą sekma
dienį, ant Belle Isle susirinko 
virš 7,000 žmonių dalyvauda-* 
mi Flag Day iškilmėje, pager
bimui Amerikos vėliavos.

Šiais metais Michigan Uni
versitete mokosi apie 15 ar 
daugiau Lietuvių, iš kurių mo
kslą baigė šie:

Helen M. Jasaitis, iš Grand 
Rapids, Mich., School of Nur
sing.

Eugtene A. Milinkevich, Ae
ronautical Engineering.

Stanley A. Seniška, iš White 
Plains, N. Y., Naval Architec
ture and Marine Engineering.

Nemažas Jjurelis čia moki
nasi ir Chicagiečių, tarp ku
rių yra pasižymėjusių sporti
ninkų, kaip: Albertas A. Wis- 
tert, Jonas Karvelis ir Šimkus.

Iš Detroito (Grosse Point) 
čia eina mokslą panelė Anita 
Uvick, Advokato Juozo 
duktė. Jai buvo skirta 
dija eiti čia mokslą, už 
sį pasižymėjimą moksle 
Point High School.

Yra čia nesenai atvykusių iš 
Lietuvos. Kapitonas Vytautas 
Kuizinas baigs laivų statybos 
inžinieriaus mokslą. Čia mp- 
kosi p-lė Hypatija Yčaitė ir 
jos brolis Martynas Yčas. Jų 
motina Hypatija Yčienė (šliu- 
paitė). turi Michigan Universi
tete tarnyba.

Kitaš Lietuvis turintis tar
nybą šiame universitete yra 
Petras D. Barakauskas, chemi
jos .inžinierius.

Lietuvių mokinių skaičius 
šiame universitete kasmet di
dėja.’ Tik karo metąis kai ku
rie turės mokslą pertraukti, 
stodami karo tarnybon.

Kripas.

U vieko 
stipen- 
geriau- 
Grosse

Mokosi Naudoti Dujakaukes Pacifjko Krašte

Ml
DIRŽELIO 11 dieną 
D hemas dalykas - 
misaras Molotovas - 
pasirašinėjo sutartis, 
vo nuskridęs i Londoi 
tį dvidešimčiai metų, 
nti paskiros taikos s 
tonį) Molotovas taip 
susipratimo....” Vi 
kad Amerika, kartu s 
Vokiečiams antrą fn 
Toliau, sutarta davin 
menų, orlaivių, tanki 
reikią kariavimui pri 

trečias svarbus ] 
vo apkalbėjimas “pa 
kboperavimo su Sovie 
saugojimui laisvę my 

Sutartis su Brit; 
nugalėti Vokiečius, n 
kai matyt ir po šiai 1 
jimo rolę. Maskva n 
to prieš Japonus, tuo 
kad alijantai atidaryt

Dar prieš oficiali 
spaudoje jau buvo d 
kančiai, kas liečia M; 

' vandeniu nulieja mai 
-Rusijai turės bu 

turėjo užėmus iki Bir 
čiai Rusiją užpuolė;' 
ką ji buvo užgrobus 
šfevikai stojo karau ai

Tuo budu išeina 
pusiausalį, užgrobtą i 
bes — Lietuva, Latvi, 
jos dalimi. Maskva 
prisijungs Bukoviną, 
manijos. .:.

RUMPOS

ALIšKA Viktoras, mirė Geg.
10, Bentleyville, Pa.

NARBUTIENĖ Ona (Čeponai- 
tė), pusamžė, mirė Geg. 26, 
Chicagoje. — Panevėžio ap., 
Pumpėnų p. Amerikoj 
veno 32 metus.

JANONIS Vincas, mirė 
. 4, Binghamton, N. Y. 
JUSIENĖ Petronė, mirė 

30, Scranton, Pa.
DIXON Marė, mirė Gegužės 

2d, Springs, Ark. Marijam
polės ap., Sasnavos par.

VERBICKAS Antanas, mirė 17 
Geg., Waterbury, Conn.

RAMANAUSKIENĖ Jieva, pu
sės amž., mirė Geg. 30, Chi
cago.]’. — Maripampolės par.

JONIKAS Dominikas, pusam
žis, mirė Geg. 29, Chicagoj. 
— Raseinių ap., Girdžių p., 
Jokūbaičio k. Amerikoj iš
gyveno 33 metus.

STUPELIS Antanas, pusamžis, 
mirė Geg. 26, Chicagoje. — 
Kretingos ap., Kartenų par., 
Žutautų k. Amerikoj išgy
veno 29 metus.

VAITKEVIČIUS Jonas, 58 m., 
mirė Geg. mėn., Mahanoy 
City, Pa. Amerikoj išgyve
no 35 metus.

JUŠKAUSKAS Ignas, mirė Ge
gužės m., Shenandoah, Pa.

VIRPŠA Viktoras, 38 m., mi
rė Geg. m., Shenandoah, Pa.

DILIS Juozas M., seno amž., 
mirė Birž.- 4, South Boston, 
Mass. — Anykščių p., Kli- 
miškių k. Amerikoj išgyve
no 39 metus.

BENULIS Jonas, mirė Gegu
žės 25, Exeter, Pa.

STANICKIENĖ Ona, mirė Ge-
■ gūžės 23, Exeter, Pa.
ŠATUNIENĖ Antanina (Auk- 

selevičiutė), 51 m., mirė Bir
želio 5, Cleveland, O. — Bu- 
niškių k., Kaimelio par., Su
valkijos. Amerikoje išgyve
no 31 metą. •

MAčIS Antanas, 59 m., mirė 
Geg. 16, New Haven, Conn. 
— Marijampolės ap., Igliau
kos p., Apšrutų k. Ameri
koj išgyveno 37 metu^.

BESASPARIS Pranas, 58 m., 
palaidotas Birž. 10, Detroit, 
Mich. — Valakbudžių (Šun- 
karių) k., Slavikų ,v., Šakių 
ap.

MACEJUNAS Petras, 55 m„ 
mirė Birželio pradžioje, Phi- 
ladelphijos ligoninėj, paėjo 
iš Pittston, Pa.. Iš Lietu
vos atvyko apie 35 metai.

NAVICKIENĖ Marė, 50 metų, 
mirė Geg. 31, Larksville, Pa.

VITKAUSKAS Kazys, mirė 31 
Gegužės, Edwardsville, Pa.

VERBISKAS Antanas, mirė 
Geg. 17, Waterbury, Conm

DRANGINIS Vincas, mirė 
Geg., Waterbury, Conn.

RAMANAUSKIENĖ Jieva, 
sės amžiaus, mirė Geg.
Chicagoje. — Marijampolės 
parap.

JONIKAS Dominikas, pusam
žis, mirė Geg. 29, Chicagoj. 
— Raseinių ap., Girdžių p., 
Jokūbaičio k. Amerikoj iš
gyveno 33 metus.

SIRUS Marcelinas F., pusam
žis, mirė Geg. 30, Chicagoj. 
— Pašušvio p., Pluskių km. 
Amerikoj išgyveno 37 m.

SADAUSKAS Baltrus, mirė 27 
Gegužės, Mahanoy City, Pa.

SKIRMONTAS Robertas, 
m., mirė Geg. 29, 

BELES Vincas, mirė 
Pittsburgh, Pa. 

DIXON Marė, mirė 
Hot Springs, Ark.
jamp. ap., Sasnavos par.

(Iš musų laikraščių)

CHICAGO, Ill.
Daktarų Dr-ja minės savo 

30 metų gyvavimo jubilejų. 
Paminėjimui šio įvykio rengia 
gražią puotą Birželio 17 dieną, 
Southmoore Klube.

—Edvardas Juozaitis, 
Juozaičio sūnūs, baidė 
Juozaičio sūnūs, baigė 
nos mokslą.

—Vienas Chicagos Lietuvis 
Amerikos kareivis, John Jas- 
pits, korporalas, tarnavęs Gu
am saloje, yra patekęs Japo
nų nelaisvėn.
e WATERBURY, Conn.— Dr.

Stanislovaičio motina susir
go nuo Gegužės 7. Buvo pas 
savo sūnų daktarą šiame mie
ste. Dabar pasveiko ir gryžta 
į Newburgh, N. Y.

—Ks. Ješinskas, 19 m. am
žiaus, nuteistas iki gyvos gal
vos kalėjimu už nužudymą kir
viu savo motinos, prieš keletą 
savaičių.

o Lietuvių

Dr. A. 
North- 
North-

DIDŽIŲJŲ ORGANI- 
p ZĄCIJV SEIMAI

IŽAS laukia Lietuve 
bolševistinei Rusi 

dimų? Iš 1940 meti 
šalis žinome kokius 1 
kitų t^utu: visišką ją 
” Aomunizmo skra; naiKmimą muni 

Visai Europa 
gtinas, jeigu bolš 
ir nebus leista, ti 
tuoj nušluos Vok 
lis, ir atsuks sav 
ktiri skaitoma fa 
kiu budu komun: 

rraudoni carai kėši 
mušti Vokiečius, 
komunistai pradės 
bą, nuo ten kur j. 
ją. Visą tą raude 
Anglija ir Amerik 
nistais ką nors da 
pasauliui virsti kc 
dabar Stalinui pat 
neriu, jr tos šalys 
Vokiečius užpuolė 

Mums Lietuvi 
klausomybėš atstei 
chillo čarteriu, pa 
soms buvusioms m 
somybę. Musų dž 
bet ne be vilties, 
atiduoti nei bolšev 
jei mes patys to n 
dysim savo atkaki 
nori. Atminkim ti 
dėsi Lietuvą prarys 
buvo sumušta, o ir 

. Tėvynę, gi musų p 
mas padarė stebukh

( Lietuvių R. K. Susivienijimo 
seimas įvyks Birželio 22-25 
dienomis, Hartford, Conn.

Lietuvių Darbininkų (bolše
vikų) Susivienijimo seimas bus 
Chicagoje Liepos 20-24.

Susivienijimo 'Lietuvių Ame
rikoje seimas bus visą savai
tę ^pradedant Birželio 9 ir bai
gsis Liepos 4.

SLA. perdaug politikai!ja tai 
ir seimus užtęsia tuščiai visą 
savaitę Tikram organizacijos 
biznio reikalų atlikimui užten
ka trijų-keturių dienų seima- 
vimo.

17

pu- 
30,

Per
30 d., 
visoje 
tonų.

tikslas yra pripra- 
atlikti savo

savaitę laiko iki Gegužės 
šymet minkštos anglies1 

šalyje iškasta 11,250,000 
Pernai tą pat

buvo iškasta 9,477,000

skaičius
2,139,194,

ANGLIES IŠKASIMAS 
PADAUGĖJO

savaitę | 
tonu.

Birželio 25 d., plačioje sri
tyje vakarinėje Pennsylvanijo- 
je bus daroma aptamsinimo 
bandymai, kurie apims 16 ap
skričių ir tęsis visą naktį nuo 
sutemos iki aušros.

Tokie bandymai bus atlikta 
Birželio 23 
jos dalyje, 
tralinėje.

Bandymų
tinti gyventojus 
būtinas pareigas atsitikime or
laivių užpuolimų.

Pittsburgher ištobulinta tam 
tikri dažai kurie galima bus 
naudoti ant žmonių rūbų dė- 
vėjamų laike užtamsinimų jei 
priešų lėktuvai užpultų. Ru
bai nuo tų dažų turi tam tik
rą atspalvį ir galima matyti' 
patamsėję, bet iš lėktuvų 20001 
pėdų aukštumo nematyt jokių 
žymių.

• UKĖSĘ telefonų 
1930 metais buvo 
gi 1940 metais sumažėjo iki 
1,526,654.

Pacifiko pakraštyje, Kalifornijoje, gyventojai pratinami 
naudoti dujakaukes, atsitikime jeigu Japonai užpultu su nuo
dingomis dujomis. .

•A
A ’?✓

NETURĖJO VIETOS
KALĖJIME

ALDERSON, W. Va., fede- 
ralin kalėjimai! atgabenta neg
rė kalinė, 555 svarų sunkumo, 
kuri spėjama bus sunkiausia 
žinoma moteris pasaulyje. Ji 
nuteista už degtinės įstatymų 
laužymą, bet per du metu ne
nugabenta kalėjimam nes ne-j 
buvo kaip ją nugabenti. Pas
taru laiku padaryta jai specia
ls gulėjimui lova, su kuria ji 
į kalėjimą ir nugabenta, ant 
jos ir gulės. 
r<-------------------------------------

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

BUDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skauda 
Kalvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. Ši skani vidu
rius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bėt tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai žmonių nau
dojasi FEEN-A-MINT. Pakramtyk^ 
FEEN-A-MINT einant _ ‘ ’ 
ti rytą tikrai jausite palengvinimą 
ir vėl jausitės puikiai.
pakelis kainuoja tik
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pAAlšKĖJO, lapo 
v<j riauti Kinus, na 
šiol Vokiečiai ir kiti 
Roosevelt išleido par 
naudojus nuodingi] c 
savo pusės imsis vart 

kare.
. .Kinija yra viena 
y gausia kariaujan 
^ Nesigirdi iš K 
3 girdime iš M;

ir stato visok 
voaMai’tiesa’ tyliai 
k?reikalaudar 
SSins. Bolševil 
pifeąuJ.seWns isi 
kurį 'J apgyvena.

gyrėsi 
S, Mukusis

MaJ"? !

kareiviams, 
jaati^enimis» amun



šgy-

-------------------------------- ----------

IMAI
ViERIKOS LIETUVIAI 

is šiame skyriuje talpinama dykai)

BARNELIS Juozas, 83 m., ta
rė Birž. men., Wayne, III. į

ai- Amerikoj išgyveno 38 metm '
i6, jiMARMA Antanas, 49 m., nį
p., rė Birž. 3, Richmond HJl
ry- N. Y.

MARCINKEVIČIŪTĖ Katrė, 7
eg- 28 metų, mirė Geg. 28, Ki> 

gston, Pa.

>al. \ sag® ■

žės
im- TRUMPOS

17
ŽINUTĖS į

(Iš musų laikraščių)
pu- F
Jhi- ® CHICAGO, Ill. - Lietai!
par. Daktarų Dr-ja minės siu
am- 30 metų gyvavimo jubilej;
go j. Paminėjimui šio įvykio reap

P-> gražią puotą Birželio 17 dią
iš- Southmoore Klube.

nžis —Edvardas Juozaitis, Dr. y 
Juozaičio sūnūs, baidė Nortį

3

*-W—-

Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

m., 
anoy 
ryve-

• Ge- 
Pa.
mi- 

, Pa. 
amž., 
)ston,

Kli- 
gyve-

cregu-

ė Ge

Juozaičio sūnūs, baigė W 
P^’lnos mokslą.

—Vienas Chicagos Lietai 
Amerikos kareivis, John b 
pits, korporalas, /tarnavęs fc 
am saloje, yra patekęs Jų 
nų nelaisvėn.

• WATERBURY, Conn^ k
Stanislovaičio motina s® 

go nuo Gegužės 7. Buvo n. 
savo sūnų daktarą šiame ė , 
ste. Dabar pasveiko ir grjž 
į Newburgh, N. Y.

—Ks. Ješinskas, 19 m. a. 
žiaus, nuteistas iki gyvos p 
vos kalėjimu už nužudymą!; 
viu savo motinos, prieš tek 
savaičių.

DIRŽELIO 11 dieną spaudoje paskilbo mažai kam ži
nomas dalykas — kad Sovietų užsienių reikalų ko

misaras Molotovas — tas kuris dar nesenai su Hitleriu 
pasirašinėjo sutartis, lankydamasis Berline, slaptai bu
vo nuskridęs į Londoną, ten pasirašė su Britanija sutar
tį dvidešimčiai metų, bendrai viena kitą remti ir neda
ryti paskiros taikos su Vokietija. Atskridęs į Washing- 
toną> Molotovas taip pat, kaip spauda sako, “pasiekė 
susipratimo....” Vienas tų sutarimo punktų yra tai 
kad Amerika, kartu su Britais, dar šiais metais atidalys 
Vokiečiams antrą frontą, iš vakarų, gelbėjimui Rusijos. 
Toliau, sutarta davimas daugiau ir greičiau karo reik
menų, orlaivių, tankų ir kitų karo pabūklų ko Rusams 
reikią kariavimui prieš užpuolėlius.

Trečias svarbus punktas yra tai Roosevelto-Moloto- 
vo apkalbėjimas “pagrindinių, klausimų Suv. Valstijų 
kboperavimo su Sovietų Unija užtikrinimui taikos ir ap
saugojimui laisvę mylinčių žmonių po karo”.

Sutartis su Britanija apsiriboja tiktai pasiryžimu 
nugalėti Vokiečius, neliečia Japonų, su kuriais bolševi
kai matyt ir po šiai dienai lošia vienas kito apgaudinė
jimo rolę. Maskva nekalba apie atidarymą antro fron
to prieš Japonus, tuo tarpu kai visu įkaitimu reikalauja 
kad alijantai atidarytų antrą frontą prieš Vokiečius.

Dar prieš oficiali paskelbimą sutarčių su Molotovu, 
spaudoje jau buvo daroma spėjimai ir komentarai se
kančiai, kas liečia Maskvos reikalavimus — kurie šaltu 

' vandeniu nulieja mažas bolševikų kaimynes tautas:
- Rusijai turės būti grąžinta visos žemės kurias ji 

turėjo užėmus iki Birželio 22, 1941 metų, kuomet Vokie
čiai Rusiją užpuolė; kitaip sakant, Rusija pasilaikys tą 
ką ji buvo užgrobus šio karo pradžioje, pirm negu bol
ševikai stojo karan aliantų pusėje.

Tuo budu išeina kad Sovietai pasilaikys Karelijos 
pusiausalį, užgrobtą iš Suomių. Trys Pabaltijo valsty
bės — Lietuva, Latvija ir Estija — turės patapti Rusi
jos dalimi. Maskva pasilaikys rytinę Lenkijos dalį, ir 
prisijungs Bukoviną, Moldaviją ir Besarabiją nuo Ru- 
manijos. -

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.
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( Lietuvių R. K. Susivienija 
seimas įvyks [Birželio 24 
dienomis, Hartford, Conn

Lietuvių Darbininką (Wf 
vikų) Susivienijimo seimas lt 
Chicagoje Liepos 20-24.

Susivienijimo Lietuvių te 
riko j e seimas bus visą sau 
tę ^pradedant Birželio 9 ir te 
gsis Liepos 4.

SLA. perdaug politikauja T 
ir seimus užtęsia tuščiai u 
savaitę Tikram organize 
biznio reikalų atlikimui IĖ£' 
ka trijų-keturių dienų sete 
vimo.
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BUDU
• Kuomet kankinatės vidun? 
tėjimu — žarnos neveiklios-^, 
galvą, nėra energijos, palaijw 
sau šiuo modernišku budu-im
kite FEEN-A-MINT. Ši skani* 
rius liuosuojanti kramtoma P 
pagelbės švelniai, bet tikrai, 
ti vidurius. Milijonai žmonių • 
dojasi FEEN-A-MINT. PakM1 
FEEN-A-MINT einant gulti-s* 
tj rytą tikrai jausite palengva 
ir vėl jausitės puikiai. Vsai 
pakelis kainuoja tik Iff

IŽAS laukia Lietuvos ir visos Europos, jei atsitikime 
A bolševistinei Rusijai pavyktų pasiekti saVo užsigei- 
dimų? Iš 1940 metų bolševikų įsiveržimo į . Pabaltijo 
šalis žinome kokius užsimojimus raudonieji turi linkui 
kitų tautų: visišką jų išnaikinimą.. Barbarizmas apvil
ktas komunizmo skraiste neturi kitokio siekio kaip tik 
x.-iX.!.-.!—'’-.£12 .. vxx'-x.g U Xji2x_xį Vvcx’vlj XX J V4

Visai Europai pavojus iš komunizmo pusės neišven- 
gtinas, jeigu bolševikams bus leista sauvaliauti — jeigu 
ir nebus leista, tik tegul jie jaučiasi gana stiprus — jie 
tuoj nušluos Vokietiją, Prancūziją ir kitas Europos ša
lis, ir atsuks savo raudonus dantis prieš pačią .Angliją, 
kuri skaitoma kapitalistiškiausia šalis pasaulyje ir to
kiu budu komunistams nekenčiamiausia. Tą Maskvos 
raudoni carai kėsinsis daryti kaip tik aliantai pradės su
mušti Vokiečius. Po Europos, suprantama, Amerikos 
komunistai pradės savo atkaklų šios šalies griovimo dar
bą, nuo ten kur jie paliovė kai Vokiečiai užpuolė Rusi
ją. Visą tą raudoną pavojų matant, be abejo, ir tokios 
Anglija ir Amerika turės pasirūpinti išanksto su komu
nistais ką nors daryti. Nejaugi taip jau ir lemta visam 
pasauliui virsti komunistišku, vien del to kad pasitaikė 
dabar Stalinui patapti Amerikos ir Anglijos karo part
neriu, ir tos šalys deda pastangas gelbėti Rusams prieš 
Vokiečius užpuolėlius?....

Mums Lietuviams lieka dirbti už savo šalies nepri
klausomybės atsteigimą pasiremiant Roosevelto ir Chur- 
chillo čarteriu, pasirašytu Atlantike, kuris laiduoja vi
soms buvusioms nepriklausomoms valstybėms nepriklau
somybę. Musų darbas pasidaro sunkesnis ir didesnis, 
bet ne be vilties. Mus, laisvus žmones, niekas negalės 
atiduoti nei bolševikams, nei Lenkams, nei Vokiečiams, 
jei mes patys to nenorėsim — ir jei savo nenorą paro
dysim savo atkaklia kova su tais kurie mus pavergti 
nori. Atminkim tik juodus 1918-1919 metus, kada ro
dėsi Lietuvą prarys ir Lenkai ir Rusai, kai Vokietija jau 
buvo sumušta, 6 musų brolių pasišventimas ginti savo 
Tėvynę, gi musų pačių iš Amerikos gausus jų parėmi
mas padarė stebuklus!

Iš 'Didelio Debesio 1 
Mažas Lietus

Galiausia, musų, bolševikai 
mandrapypkiai paskelbė “žiup
snį faktų” (?) apie tariamą 
“nazių propagandą Lietuvių 
tarpe”,
nesama) propaganda daroma 
trimis budais: 1) nuolatiniu 
Sovietų Sąjungos atakavimu, 
2) Anglijos valdžios atakavi
mu, ir 3) nazių okupacijos Lie
tuvoje gyrimu.

Tie dešimtys tūkstančių Lie
tuvių kurie skaito Lietuviškus 
laikraščius, iš šių kaltinimų 
tik skaniai ■ nusijuoks. Visų 
pirma, nėra nei vieno Lietuvių 
laikraščio kuris turėtų kokio 
nors tikslo girti nazių okupaci
ją. Tokius niekus prikišdami, 
musų bolševikai naudoja Hit
lerio “Mein Kampf” rekomen
duotą taktiką: “Meluok storai, 
nes storiausias melas, dažnai 
pakartojamas, kai kuriems tei
sybe virsta”.

.Musų laikraščiai gaudo ži
nias iš Lietuvos, nes Lietuviai 
jomis domisi. Jie dėjo žinias 
kurias gaudavo kada Rusai 
Lietuvą okupavo. Jie deda da
bar .žinias gaunamas dabar kai 
Vokiečiai Lietuvoje piktai šei
mininkauja. Ir vienos ir ki
tos žinios buvo diktaturnės 
cenzūros perkošiamos, ir jas 
visas reikėjo su geru druskos 
žiupsniu imti. Lietuviai jas 
taip ir ėmė, aiškiai bolševikų 
ir naziu propagandinius tiks
lus numatydami.

Kiti du kaltinimai nemažiau 
juokingi. Kas Sovietų Sąjun
ga : ar neklaidingas popiežius, 
kritikos bijąs? Demokratinės 
valstybės pilietis turi laisvę 
savo valstybės ir užsienio po
litiką sverti, svarstyti ir kriti
kuoti. . Jis turi laisvę ir kitos 
valstybės politiką kritikuoti bei 
pasverti.

Rusams okupavus Pabaltijį, 
Amerikos Valstybės Depart
ment© . pasekretorius Sumner 
Welles pareiškė tai buvus “plė
šikišku darbu”. Milijonas Lie
tuvių Amerikoje su tuo sutiko. 
Sutiko visi didesnieji Amerikos 
dienraščiai: New York Times, 
Washington Star ir dešimtys 
kitų. Sutiko ir New Yorko, 
Marylando ir New Jersey guT

bfefhatoriai dar pernai paskel
bę Baltijos šalių Dienas.

Sovietų Sąjunga dabar atsi
duri Amerikos talkininkė nu
galėti Hitleriui. Puikų! Bet 
tas nereiškia jog bolšfevikų 
okupacija Pabaltijyje nebuvo 
‘^plėšikiška”.

Bolševikų pastangos okupaci
ją < amžina padaryti priešinasi • 
Roosevelto-Churchillo Atlantiko 
čarterio antram posmui. Visi 
Lietuvių laikraščiai tą pabrė
žia. čia ne naziškos propagan
dos išsvajotas dalykas, bet 
karti gyvenimo realybė: Rusi
ja reikalauja sau Pabaltijo!

Juokingas priekaištas ir del 
Anglijos valdžios ata'kąvimo. 
Anglijos valdžią kritikavo Ma
skva ir musų bolševikai už an
tro fronto neatidarymą. Ar 
taip elgdamiesi jie tarnauja 
nazių propagandai? Gryni juo
kai! Anglijos vyriausybės na
riai (kaip Sir Cripps) palinkę 
klausyti Stalino nuolatinių pra
šymų išanksto jam Pabaltijį 
pripažinti. Lietuviams ši po- 

, litlkos linija nemaloni ir jie 
i tą atvirai pasako. Kokia Čia 
t gali būti “nazių propaganda”?

Lietuviai Amerikoje ir Lie
tuvoje nenori nei nazių nei bol
ševikų okupacijos, kaip jos ne
nori nei Amerika, nei Anglija 
nei visos Susijungusios Tau
tos, kurios prieš Hitlerį ka
riauja. Paklausk Amerikono 
ar jis nori kad jo kraštą na- 
ziai ar bolševikai valdytų? Su
silauksi griausmingo: “Ne!”. 
Tokį pat griausmingą “ne!” sa
ko ir Lietuviai, o musų suvai
kė j ę bolševikai mano tai “na
zių propaganda”. Kas jiems 
tiki?

KELIOS SUKAKTU
VĖS

SKAITYMAI

ERELIO MIRTIS

pjAR buvau visai mažas, gal but du kar- 
E' tu mažesnis už profesorių Vincą Krė
vę-Mickevičių (nors, kaip žinote, šitas pro
fesorius yra tik truputi aukštesnis už 
metrą), kada į mano rankas pakliuvo jo 
parašyta knyga, “Dainavos Šalies Žmonių 
Padavimai”. Toje knygoje tilpo viena 
apysakaitė, kuri buvo pavadinta “Erelio 
Mirtis”. Apysakaitėje Krėvė-Mickevičius 
puikiai charakterizuoja išdidų ir galingą 
kalnų erelį. Kada šis galingasis aras nu
tūpdavo kalnų viršūnėse, atrodydavo kaip 
tikrasai dykumų viešpats. Visi gyviai 
nutildavo, ‘visa gamta apmirdavo, kada 
praskrisdavo šis arų aras.

Mano vaiko sieloje pagarba Krėvei- 
Mickevičiui buvo neapsakoma. Koks kil
nus turi būti tas profesorius, pagalvoda
vau, kada skaitydavau apie šį arą. Ypa
tingai mano vaiko dvasioje pakildavo pa
garba Prof. Krėvei-Mickevičiui kada skai
tydavau apie erelio nelaisvę.

Tūlą gražią dieną ereliui atsitiko1 ne
laimė — jį paėmė į nelaisvę. Nuliūdo ere
lis narve uždarytas, sunyko, nieko neėdė, 
ir pagaliau mirė aras, visų ’arų aras.

Koks temos parinkimas, savo vaikiš
ku protu stebėdavaus. Aras praradęs sa
vo laisvę, panoro mirti negu narve merdė
ti. Ir tą savo apysakaitę Krėvė-Mickevi
čius ir užbaigė.... ir mirė aras, visų arų 
aras!

Kada paaugau, pradėjau skaityti ir 
kitus Krėvės-Mickevičiaus raštus. Atsi
menu jo apysakaitę “Išsibarė”. Ten jis 
vaizduoja vieną Lietuvišką kaimietį, ku
ris smarkiai supykęs ant savo parapijos 
klebono, kad šis tiek daug prašąs aukų, 
nutarė nueiti į kleboniją ir smarkiai iš
barti kleboną. Nuėjęs į kleboniją, klebo-  .. - J . . . ♦ .j. t .1___________ . 1...1.^ .1 „A.*__ J.

Birželio pradžioje suėjo du 
metai nuo žiauraus bolševikų 
įsiveržimo į Lietuvą, jos oku
pavimo ir prade j imo raudonoj o
terorui, Kuris tęsėsi per metą 
laiko.

Birželio 22 sueis metai laiko 
nuo Vokiečių užėmimo Lietu
vos, kurie užpuldami Rusiją 
žygiavę per Lietuvą, ją oku
puodami, ir vis griebčiau įve
da savo tvarką ir spaudimą 
Lietuvos žmonių.

Liepos 17 d. sueis 
nuo to kai išskridę. į 
musų lakūnai Darius 
nas, žuvo Vokietijoje, 
sai netoli Lietu vos, j u 
tikslo.

9 metai 
Lietuvą 
ir Girė- 
jau vi- 
kelionė^

• 1941 METAIS Suv. Valsti
jose gyvasties apdraudos kom
panijos išmokėjo 1,074,606 
rusių asmenų apdraudas, 
rios neša šimtus milijonų 
larių.
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'IMAI LIGONIAMS PERVEŽTI, . 
imui leidžiama naudotis nemoka®*11 

IAN FUNERAL HOME J 
!UE ENdicott IM’I

pAAIŠKĖJO, Japonai savo užsimojime greičiau nuka- 
1 * riauti Kinus, naudoja nuodingas dujas, nuo ko iki 
šiol Vokiečiai ir kitos valstybės susilaiko. Prezidentas 
Roosevelt išleido pareiškimą Japonijai, jeigu ji nesiliaus 
naudojus nuodingų dujų prieš Kinus, Suv. Valstijos iš 
savo pusės imsis vartoti dujas prieš Japonus dabartinia
me kare.

Kinija yra viena iš didžiausių valstybių šiame kare 
ir ilgiausia kariaujanti, tačiau ji kariauja kantriai ir 
tyliai. Nesigirdi iš Kinijos tokių grąsnančių reikalavi
mų kaip girdime iš Maskvos, kur Sovietų valdovai nuo
lat rėkia ir stato visokius* reikalavimus savo alijantams.

Kinai, tiesa, tyliai bet įtemptai darbuojasi per sa
vo atstovus reikalaudami visokios galimos paramos savo 
kariautojams. Bolševikai lermuoja tam kad nuolat pa
laikius savo sekėjus įsitempusius ir įkurstytus iš savo 
pusės statyti visokius reikalavimus valdžioms tų šalių 
kuriose jie gyvena.

_ Rusija, kuri gyrėsi gyvenanti turtingai ir visko 
turinti, neliauja šankusis įvairios pagalbos ir šiaip žmo
nėms. Rusija didesnė už Ameriką, tačiau deda visas 
pastangos šioje šalyje rinkti visokias aukas ir pagalbą 
civiliniams ir kareiviams, be to ką teikiama pagalba gin
klais, reikmenimis, amunicija ir maistu tiesiog kariau- 
jautiems, ---------- _--------------- ......--------------

PER GYVENIMO BANGAS
Banguoja gyvenimas, mainos kaip vilnys 
Gyvybė pranyksta, ir keičiasi kilmės, .
O laikas su vėjais tik bėga, ti'k lekia, 
Bet amžių ilgumo jisai nepralenks.
Tiek daug sužalotų gyvybių palieka, 
Ir pastangos musų nueina už nieką.... 
Užkliudė ir mano gyvybę taip menką, 
Bet amžių gyvenime to neužtenka....
Sudužo svajonės jaunystėj sukurtos, 
Neramios apnyko, kaip vėles užburtos, 
Dar jaunas liemuo, kaip ta nendrė nusviro 
Ir ašaros karčios, kaip rasos pabiro....
Audra sieloj siautė, perkūnai dundėjo, 
Širdis graudžiai verkė ir skaudžiai kentėjo, 
Bet viltis, taip stipriai, gyvent pastūmėjo, 
Kovot su audra ir su šėlstančiu vėju....
Išbridus į laimę per vargą taip kietą, 
Rinkausi pastogėje “Tavo” sau vietą.
Jau džiaugsmas atbunda krūtinėj skausmingoj, 
Nepasiekia audros pastogėj laimingoj....
_____ ____ _____________ _. Kapsų Aguona. ..

j aut imas strėnose po 10 metų, nuo to kai 
strėnas jam suparaližiavo. Nuo to sukru- 
tėjimo strėnose jį išpylė prakaitas. Jis 
apie tai nesakė nieko savo žmonai, laukė 
kas toliau dėsis. Kitą dieną vėl pajuto 
savo strėnose tokį pat sujudėjimą. . Pa
galiau pradėjo jam lyg špilkomis strėnose 
badyti, panašiai kaip buna laike nutirpi
mo rankos ir vėl atsigavimo. Už kelių 
dienų jis pradėjo jausti savo kojas. Už 
10 dienų atsikėlė iš lovos ir pradėjo vaik
ščioti;

•BAISIAUSIAS žemės drebėjimas ka
da nors ištikęs Kinijoje buvo 1556 metais. 
Tuo laiku padarytais apskaičiavimais žu
vusių žmonių skaičius siekė 800,000.

1 j ?
- •TOMATOS kitados buvo laikomos 

nuodingu augalu. Toliau žmonės įsidrąsi
no jas valgyti ir valgė del to kad pamėgo 
jas. Vėliausiu laiku paaiškėjo kad toma- 
tos yra daržovė kurioje randasi bendrai 
visokių kunui reikalingų svarbių vitaminų 
ir mineralų.

•BRAZILIJA žemės plotu yra dides
nė negu Suvienytos Valstijos. Gyventojų 
betgi turi tik’vieną trečdalį palyginus su 
S. Valstijomis — apie 37,000,000.

•GILIAUSIAS aliejaus šaltinis pa
saulyje iki šiol išgręžtas yra 15,044 pėdų 
gylio.

•ISPANIJOJE mergina ištekėjus pa
silieka sau savo pavardę, ir jos sūnūs gal 
pasirinkti vadintis tėvo arba motinos pa 
varde.

siFd^aiig^bė1 fiiAigų^ir 
kitokių svečių. Musų kaimietis nusigan
do ir, drebančiom rarikom laikydamas sa
vo kepurę, žemai nusilenkęs, tarė:

— Gerbiamas klebone, atnešiau baž
nyčiai aukų....

Tiek poetas, tiek beletristas, ką jau
čia, pergyvena, pastebi, tą ir parašo.

Kilnumą profesorius Krėvė-Mickėvi- 
čįus atvaizdavo ereliu, kada tas neteko 
laisvės .... ir mirė aras, visų arų aras — 
nelaisvėje.

. Kaimiečio asmenyje Krėvė-Mickevi
čius norėjo atvaizduoti asmenis kurie tu
ri silpną valią, neišlankantieji savo žodžio 
ir, pagaliau.... nesugebantieji kovoti su 
aplinkuma, kurie pasiduoda jų įtakai, nors 
ir prieš savo valią.

Nelaimei, nebebuvau toks mažas ka
da Sovietai okupavo Lietuvą. Krėvė-Mic
kevičius nebuvo tas aras, ir nepanoro mir
ti nelaisvėje, kada Lietuva prarado savo 
laisvę, o patapo savo apysakaitės kaimie
tis, kuris sutiko pabūti, kaip Maskoliams 
reikėjo, Lietuvos užsieniu reikalu minis
ters, Jr tos ministerijos portfelį tik tada 
prakišo kada burliokai panaikino ta mi- 
ministeriją. Ne tik kad jis nemirė už 
Lietuvos laisvę, kaip tas aras, visų arų 
aras, ne tik kad neužstojo kankinančių 
Lietuvių, bet dar atvirkščiai, raudonie
siems siaučiant Lietuvoje, apsikabinęs su 
Antanu Venclovų dažnai užtraukdavo:

“O kas geria vandenėlį,
O mes arielkėlę;
Kas bučiuoja Lietuvaites,
Mudu Žydelkaites!....”

Julius Šveikauskas.
Buenos Aires.

BOMBOS SPROGIMAS IŠGYDĖ 
NUO PARALYŽIAUS

Žmonės įvairiais atvejais atgauna re
gėjimą, girdėjimą ir išgyja nuo ligų tam 
tikrais netikėtais sukrėtimais.

Pastaru laiku Anglijoje vienas 54 me
tų amžiaus žmogus stebuklingai išgijo nuo 
paralyžiaus per baisų sukrėtimą sprogs
tančios bombos, numestos Vokiečių lakū
no. Tas žmogus gulėjo lovoje jau 10 me
ti] ir gydytojai neturėjo vilties kad jis ka
da pasveiks. Štai pasitaikė priešų orlai
vių užpuolimai. Jam gulint plovoje, įvyko 
bombos sprogimas, nuo kurios sukrėstas 
jo namas. Neužilgo jis pajuto kad jo strė
nose kas tai sujudo. Tai buvo pirmas pa-

------ - Ux-1 rnuALM
Paprastų žmonių lavinimas suteik 

pirmąją pagalbą nelaimės atsitikimuosi 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus pradėt 
1910 metais, šio karo metu asmenų ne 
rinčių pasiruošti pirmai pagalbai teiki 
skaičiai nepaprastai pašoko.

Sulyg Raudonojo Kryžiaus- termine 
pirmoji pagalba yra tai skubus ir laiki 
nas gelbėjimas sužeistų žmonių, pirm ne 
gu spėja pribūti gydytojas.

Suv. Valstijose kiekvieną dieną,b 
karo ir ligų išplitimo, pasitaiko apie 24, 
000 sužeidimų. Jei kiekvieną sužeistą as 
meni turėtų tuoj pat prižiūrėti gydytojas 
kasdien vienas iš septynių gydytojų turė 
tų stovėti prie tų sužeistų žmonių. Ta: 
visai nebūtų galima, ypatingai dar kae 
daugeliui sužeistų reikalinga pagalba tuo 
jau, pirm negu gydytojas pribus. Dirbtu 
vėse tam yra pasiruošta ir laikoma pir
mos pagalbos stotys, su išlavintais pirmo; 
pagalbos teikėjais.

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

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

MIKALDOS
■Karalienės Sabbos

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30e. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
?apną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose. --J.

Reikalaukit “Dirvoje’*
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohią
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1. Politinė Geografija
PROF. RENNERTO “NAU

JOJI SANTVARKA”
Amerikiečiai intelekt u a 1 a i 

buvo nustebinti nesenai parei
kštu Kolumbijos universiteto 
geografijos profesoriaus Ren- 
ner’io sumanymu kokia naujo 
pasaulio santvarka turėtų bū
ti, jei Demokratijų Sąjunga 
laimėtų karą. Collier’o žurna
las išspausdino to sumanymo 
žemėlapius su trumpais paaiš
kinimais. Juose visos mažosios 
tautos išnyksta, vienos nueina 
priedu didžiosioms valstybėms, 
kitos sutelkiamos didesniais 
vienetais. Valstybių paskirs
tymo pagrindan paimtas ra
sės, tariant, padermės, princi
pas, tačiau jis niekur ir nei 
viename kontinente neišlaiky
tas. Nors ko ne vienų Kinų 
apgyventa, Mandžurija atski
riama nuo Kinijos. Taip Azi
joje. Europoje, visas rytinis 
Adrijos pakraštys, nors kone 
vienų Slavų apgyventas, ati
duodamas Italijai. Panašių ne
nuosaikumų rasi skersai ir iš
ilgai visų kontinentų. Pav. 
Vokietija sušlieta draugėn su 
Vengrija.

šiuokart 
pi Europa, 
Pabalti j y s,
Iš Čekoslovakijos (atėmus Su
detus ir juos priskyrus į Vo
kietiją), Lenkijos, ir Lietuvos 
(be Vilniaus) padaryta viena 
valstybė — Čeko-Polska. Dau
giausia laimi trys didžiosios 
diktatūros: Vokietija, Italija 
ir Rusija. Italijai priskirta 
Savoy a, Nica, Korsika ir Tu- 
nisas (visa, ką reikalauja Mus-

munas daugiau ru- 
ypačiai jos šiaurė, 

ir vidurinė Europa.

r" solini). Rusijai (atimtai Mur
mansko, atiduoto Suomijai) 
prirėžtas iš Rumunijos ir Bul
garijos visas Juodosios Juros 
pakraštys, padovanota 
Turkijos Europinė dalis 
pat Dardanelų, pridėta jai 
kijos rytinė dalis, įterpta

Estonija pavedama

visa 
ligi 

Len- 
visa

Latvija, o

Pasisekė 
gauna iš 
sritį ir Koridorių, Elzasą su 
Lotaringija ir du trečdaliu 
Šveicarijos. Nepamiršta ir Vo
kietijos kolonijų pretenzijos^: 
jai tenka vakarinėje Afrikoje 
didžiulė sritis su Belgijos ko
lonija Kongo.

Neaplenkta ir Ispanija: jai 
pajungiama Portugalija ir 
Prancūzų Morokko Afrikoje.

Jugoslavai, Rumunai, Bulga
rai ir Graikai sugrudami vie
non Balkanų sąjungon.

Iš Suomijos (labai padidin
tos, su visu Kolo pusiausaliu 
ir Murmansku), Švedijos, Nor
vegijos ir Danijos 
Fenno-Skandija.

Belgija išnyksta: 
tenka Prancūzams, 
kiečiams, o didžioji
visa Holandija atitenka Angli
jai.

ir Vokietijai* ji 
Lenkijos Poznanės

padaroma

jos dalis 
dalis Vo- 

dalis su

TIK DEVYNIOS VALSTY
BĖS VISOJE EUROPOJE

Į Prof. Renner’io planu Euro- 
I poje ko karo beliktų tik devy- 
I nios valstybės. Kaip matyti, 
I jis labai duosnus Stalinui, 
| Hitleriui ir Mussoliniui, ir la- 
| bai nusistatęs prieš mažasias 
Į demokratijas. Elgdamasis dik- 
Į tatoriškai, autokratiškai^ tas 
i fantastas mokslininkas tariasi 
į esąs betgi demokratas. žais- 
I damas tautomis, kaip šakma- 
| tais, jis negirdomis praleidžia 
| Atlanto Deklaraciją, laiduojan- 
| čia visoms tautoms apsispren- 
1 dimo teisę. Sunku pesuprasti 
| ar jis rimtai ar tik juokais 
į skelbia tą savo planą. Ameri- 
1 ka free country: profesoriai 

• sugeba, rašyti nesąmones, žur- 
į nalai jas spausdinti, o tam tik-

ra publika be kritikos jas skai
tyti.

žymi žurnalistė, Dorothy 
Thomson (žiur. Cleveland Plain 
Dealer, Birželio 10), kritingai 
įvertinus Prof. Renne’rio “Nau
jo pasaulio santvarką”, teisin
gai pastebi jog Ašies didžio
sios galybės džiaugtųsi tokia 
pokariniu pasaulio padalinimu. 
Turėdamos plačias sienas, ry
tojaus dieną. jos galėtų išsiplė
sti be didelio vargo toliau kur 
tinkamos^

2. Kas Ligi Sienos ir už 
Sienos tai vis Mano
RUSIJOS NOZDRIOVAS 

TEBEGYVAS
Sumner Welles’o kalba (Pre

zidento Roosevelto, be abejo, 
pritarta), pasakyta Atlanto 
Deklaracijos dvasia, savo tie
sumu, savo aiškiai demokratin- 
gu nusistatymu, visai priešin
ga Crippso pareiškimui, nuste
bino pasaulį. Maskvos valdo
vai, po tos kalbos blogai pasi
jutę, viešai tačiau neparodė 
savo piktos nuotaikos. Prie
šingai, jų spauda pasiskubino 
pareikšti sutinkanti su Welles 
kalbos turiniui bet su maža pa
staba. Rusija neątsižadanti nei 
pėdos žemių, jos gautų einant 
sutartimi su Hitleriu, o tos že
mės — Estija, Latvija, Lietu
va, rytinė Lenkija, Bessarabi- 
ja, Moldavija, ir, žinoma, dar 
tiek kiek pasiseks užgrobti. 
Tie kraštai, mat, esą reikalin
gi Rusijai saugumo sumeti
mais, ir Maskva tiems kraš
tams turinti jau paruošus vy
riausybes. Tai tokia barbari
ška . bolševikų panaberįja. Tai 
panašu į Rusų rašytojo Gogo
lio nupieštą tipą veikale “Mort- 
vija Dusi”. Tas tipas — nusi
gyvenęs pamieščikas Nozdriov. 
Paklaustas kokio didumo jo 
dvaro erdvė, atsakė: Va ligi 
anų ribų... Ligi ano miško. 
O kas už anų ribų, tai irgi 
mano. Ir anas miškas už ri
bos — taip pat mano, nors lig- 
šiol nebuvo mano.

Car batiuška Stalinas, vos 
beatsilaikąs prieš Vokiečius, 
neatsižada savo grobio, išsprū
dusio jam iš nagų. Kad ne 
Anglijos ir ne Amerikos gau
singa pagalba ginklais ir kito
mis karo reikmenimis, jis gal 
jau senai butų atsidūręs už 
Uralu. Dabar, tų dviejų di
džiųjų galybių dėka, Maskva 
gali spirtis Ašiai ar jos talkai. 
Bolševikai turėtų tik ačiū pa
sakyti už tą talką. Kur tau! 
Karas nebaigtas, o jie, dar ne
įveikus demokratijos priešinin
kų, jau susirūpinę karo grobiu. 
Anglija, kalba žmonės, nusilei
dus bolševikų grobuoniškoms 
pretenzijoms. Ar tai tiesa, 
parodys gal netolima ateitis.

Šiaip ar taip, bolševikai, kaip 
“ruska pričepka”, primygtinai 
verčia Angliją ir Ameriką kal
bėtis del jų reikalaujamo gro
bio. Kuo tokia arogancija iš-

3. Koki Musų Bičiuliai 
Lenkai

JIE NIEKO NEPASIMOKINO 
Iš SAVO BĖDŲ

Lenkų propagandos metodai 
prieš Lietuvius pasirodo tokie 
pat kokie ir seniau buvo. Jie 

Maskva mato sau nieko nepasimokė iš savo ne
tolimos tragingos praeities. Jų 
biuletenis, leidžiamas New Yor
ke, “Poland Fights”, skelbia 
kad Lietuviai, apsivylę Vokie
čių palankumu, iš nusiminimo 
išžudė Vilniuje 30 tūkstančių 
žydų, padedami Vokiečių (!). 
Bet Lenkų propaganda nežinio
mis praleido tą faktą jog Lie
tuviai,' Vokiečiams sutriuški
nus Lenkiją, davė viešnagę ir 
prieglaudą pas save ne tik 
Lenkų kariams (15,000), ne 
tik civiliams jų piliečiams, bė
gusiems nuo Vokiečių ii’ bolše
vikų žiaurumo, bet ir žydams, 
atvytiems iš Lenkijos Vokie
čių kulkosvaidžiais iki Lietu
vos demarkacinės linijos.

Šiądien daugelis Žydų laukia 
sau išganymo iš bolševikų, o 
1939 m. vėlyvą .rudenį visa ra
binų seminarija paspruko su 
pilnais prisėdusių mokytojų ir 
mokinių automobiliais iš Bie- 
lostoko Lietuvon. Už Lietuvių 
žmoniškumą Lenkai atsilygina 
jiems piktu melu, jų garbę 
plėšiančiu. Tuo tarpu United 
Press praneša visai priešingai; 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje 
užstojanti Vokiečių kamuoja
mus žydus.

Įdomi žinia ir apie Lenkų 
nesiliaujamą imperialistinį pa
linkimą. Jie primygę kartoja 
atsiimsią Galicijos Ukrain^ su

aiškinti ? 
daugiausia pavojaus iš Atlan
to Deklaracijos, kuriai Stali
nas, gyvai reikalingas Anglų 
ir Amerikiečių pagalbos, savo 
laiku pritarė, o dabar, kiek at
sigavęs, norėtų jos atsižadėti. 
O čia Welles pareiškė kad ga
las visiems imperializmams, 
taigi ir Sovietų imperializmui, 
kad visų kontinentų tautos, 
reikia suprasti, šiokios ar to
kios imperijos ribose, taigi ir 
Sovietų ribose, turi teisę, at
ėjus taikai, laisvai apsispręsti 
ir turėti savo nepriklausomą 
valdžią.

REIKIA SUGRIAUTI AT
LANTO ČARTERIS

Kad taip neatsitiktų, tai dar 
karui teįpusėjus bolševikai ti
ki bus labai gudru išgriauti 
Atlanto Deklaracijos pagrin
dus. Jei Anglija ir Amerika 
sutiktų patenkinti Stalino pre
tenzijas, paaukojus jam sve
timas žemes, kad ir Pabaltijį, 
tai kodėl toliau nebūtų galima 
paversti didžiosioms valsty
bėms kompensacijos objektu 
Belgijos, Holandijos ir kitų 
mažųjų valstybių? Po to At
lanto Deklaracijos dokumentas 
virstų popierio skuteliu, po to 
nebebūtų nei Ukrainos, nei Ar
mėnijos, nei Gruzijos nei kitų 
Rusijos pavergtų tautų apsi
sprendimo teisės, kurią Leni
nas ir kiti bolševikų vadai bu
vo pripažinę po pirmojo didžio
jo karo. Daug, maloniau vieš
patauti Jono Žiauriojo, Petro 
Didžiojo, Katrines II ir kitų 
carų pavyzdžiu.

Pinigų turint galima skelbti 
kad Rusijoje vyrauja pirmos 
rūšies demokratizmas^ kad Ru-_

Tokiai rojaus propa- 
pasiduoda- dargi Anglų 
pastoriai, kaip “Soviet 
knygos autorius, ypač

sija viso ko pertekus, tikras 
komunizmo rojus. Kalbėk-kal- 
bėk ir įkalbėsi, užsienio “pro
letariatas” įtikės. Negi gali 
žmonės nuvykti Rusijon ir sa
vo akimi pamatyti kaip tas ro
jus tikrai atrodo, kaip ten mai
šais apsivilkę ir šiaudų gryž- 
tėmis apsijuosę dirba-trusia 
tie Rusų mėgstamieji “jurodi- 
vije”. 
gandai 
žymus 
Power”
kai gauna gero atlyginimo.

Ir vis dėlto Anglija bei Ame
rika kalbasi, derasi del Stali
no pretenzijų. ĮCodel? Vieną 
sykį jis yra susiderėjęs su Hit
leriu ir gavęs gerą grobį, tai 
ar negalimas dalykas kad jis 
vėl gali derytis su Hitleriu ? 
Jei Anglija su Amerika nesu
tiktų, tai dar lieka išmėgintas 
kelias į buvusį draugą, dabar
tinį priešininku.

Washingtonas perdaug ver
tina Atlanto Deklaraciją, tai 
vargu, ar Stalinas iškaulys kas 
jai priešinga.

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

Jie Užpuolė Vokiečius Tūkstančiais Lėktuvų

Graikijos Karalius 
Amerikoje

Graikijos karalius Jurgis II, 
kuris pribuvo į Suv. Valstijas 
pasitarti su Prezidentu apie 
šelpimą jų šalies.

AMERIKA AŠTUN
TOJE VIETOJE 

STIPRUME
.<• v

<žį&įįį!p' J®

Lvovu ir Vilniaus kraštą su 
Lietuvių sostine Vilnium. Ti
kisi tam tikslui pagalbos, tur
būt, iš Rusų, nes Gen. Želigov
skis, kurs dabar gyvena Lon
done, kaip praneša Russkii Go
los, New Yorke leidžiamas lai
kraštis, pasisakęs šu Lenkijos- 
Sovietų susitarimą. Toks jo 
fronto pakeitimaą nustebinęs 
visus, nes dar nesenai jis 
vęs priešingo nusistatymo 
sijai.

Įdomus Lenkų politikos
leidoskopas: Lenkijos draugy
stė pradžioje, po pirmojo di
džiojo karo, su Prancūzija, pas
kum su Hitlerine Vokietija, to
liau su Anglija, pagaliau ir su 
Rusija. Su kuo rytoj?

Tuščia pastanga j big power. 
Vienos panaberijos tam neuž
tenka.

Nors Suv. Valstijos 
žygiuoja pirmyn karo 
Šimuose, dabartiniu 
kaipo karo jiega stovi aštun
toje vietoje, imant kareivių 
skaičium ir pasiruošimais.

Dabartiniu laiku Amerikos 
karo mašina matuojama dviem 
šimtais bilijonų dolarių, tačiau 
tai tik ateityje to tikima pa
siekti. Dabartiniu laiku ji tė
ra 26 bilijonų dolarių karo ma
šina.

Iki šiolei Iždo Departmentas 
tėra išmokėjęs virš 26 bilijonų 
dolarių už padarytus karo pa
dargus — kanuoles, lėktuvus, 
laivus, amuniciją ir kariuome
nės išlaikymui.

Ohi® petrolejaus industrija suor
ganizavo komitetą visoje valstijoje 
atlikti darbui sulyg Prezidento pa
skelbimo surinkti seną atliekamą 
gumą ir visokius jo padargus, kaip 
praneša Eric V. Weber, pirmininkas 
Ohio Rubber Scrap Committee nuo 
Petroleum Industry War Council

Susirinkime atsibuvusiame Colum
bus, Ohio, Birželio 16, kur dalyva
vo įvairių Ohio organizacijų ir 
aliejaus kompanijų atstovai, apkal
bėta budai .gavimui daugiausia pa
sekmių seno gurno rinkimo vajuje.

Miestuose, žmonės prašomi pri
statyti savo senus gurno likučius į 
artimiausias gasolino stotis. Stoty
se jums bus sumokama po lc nuo 
svaro seno gurno, bet kurie norit 
padovanoti, tie galit tai padaryti.

Ukėse, aliejų kompanijų tanki
niai trokai surinks apvažiuodami 
pasiekiamas sritis.

Petrolejaus kompanijos parduos 
seną gumą nesenai valdžios sudary
tai Rubber Recovery Corporation.

Perviršis kuris bus gautas už tą 
gumą virš to kiek žmonėms bus 
sumokėta, bus padovanota U. S. O.,BumuKCia, uub pauu vauum, u. o.
Raudonajam Kryžiui, Army Relief, 

’ ir Navy Relief.

plugs

i atsitikdavo su seno- 
pos stiklu. Po tun I 
jie apsidengia stora 
"y. Toje padėtyje | 

i išduoti pilnos, karštos 
3, kaip suodinas stik- 

geros šviesos. Tas 
sunkų pradėjimą moto- 

a dėvėjimąsi battery _ 
o ąlkvojimą. Todėl tai

a yra:
| Plūgą kas 5,000 Mylią 
ėli iaujus Plugs kas 
į 10,000 Mylių.

Ddard Oil Sugestija yra

,DŲ TAISYMAS 
niture Upholstering) 
n naują rakandą taisymo 
, kur juaą senus rakan- 
lodeliuosim ir perdirbsim 
u jus; duodam gerą mede- 
-erą darbą.
i>vimą darbo suteikiam 
( Klauskit telefonu arba 
ikit laiškuti.' Gerai paty
li darbe. (33)
i telefonas HEnd. 9784 
btuvės telef. EX. 8344

srior Upholsterer
903 Superior Ave.___

i

ka

bu.
Ru

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
tas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

- X

DER-TILTON 
CLINIC

nothcrapy — Chiropractic 
as gydymas, Colon Irriga 
. Nuo kraujo spaudimo 
s • Reumatizmo ■ Lumbagi 
034 Superior Ave.
ENdicott 0760 (38)

Nikodemas A. Wilkehs
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALZAMUOTOJAS

Ę 6522 Superior Ave. HEnderson 9292
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★ NEI KIEK NEBUS PERMAŽAI! ★ REIKALINGA KIEKVIENAS
SVARAS! ★ JOKS DALYKAS NEBUS “PERDAUG IŠDĖVĖTĄS“!

★ JŪSŲ ŠALIAI REIKALINGA VISAS GUMAS DABAR!
★ JUS GAUSIT lc SVARUI — ARBA PADOVANOKIT JEI NORITE

ATIDUOKIT VISA SAVO

BENT KURIAI GAS
Daugiau Faktų apie Atliekamą Gumą

JEI NERASIT NIEKO DAUGIAU kaip tik 
seną porą batų kulnų—ir tuos atneškit!

Jie bus sunaudoti geram tikslui. Savo radio 
kalboje, Prezidentas Roosevelt pasakė, “Mums 
reikalinga kiekvienas šmotelis gurno kokį tiktai 
galit atiduoti—nežiūrint kiek jo—kad ir mažiau 
svarą ar daug svarų. Mums jis reikalingas vi
sose formose.”^
Kur Jį Pristatyti. Suneškit visą seną atlie
kamą gumą į bent gasolino stotį. Savo atsišau
kime, Prezidentas kreipėsi į Ohio aliejaus indu
strijas ir 17,000 patogių gasolino stočių ir šim
tus užmiesčių tank krokų priimti gumą ir mo
kėti po lc svarui. Arba, jus galit ir padovano
ti savo atliekamą gumą. Aliejaus industrijh 
noriai kooperuoja su Prezidentu ir šimtais Ohio 
Salvage Committees.
Kada. Dabar tuoj—šiądien, jei galima. Laikas 
trumpas. Vajus baigiasi Birželio 30 ii- juo dau
giau seno gurno surinksit, tuo greičiau jis bus 
paleistas į darbą sumušti Ašį! Taigi pradėkit 
j ieškoti dabar. Iškrėskit atiką, skiepą, garažių, 
tvartą, tuščią lotą šalia jūsų—visas vietas su
rinkimui kiekvieno šmotelio gurno.
Vaikai, Moters, Bažnyčios, Skautai, Klubai 
Jus galit patarnauti savo šaliai, savo draugams 
piliečiams, savo organizacijai. Suraskit visokį 
gumą ir atiduokit po centą svarą. Pinigus su
dekit į organizacijos kasą.
Kas Atsitiks su Gurnu. Visas senas gumas 
kiek tik bus surinkta tuoj bus pridėtas prie vi
sos šalies svarbių reikmenų. Gasolino pardavė-

STOČIAI - TUOJAU!
jams tuoj atmokės aliejaus kompanijos iš ku
rių jie ima, ir tą gumą nupirks Rubber Recove
ry Corp., nauja valdiška įstaiga. Kas bus gau
ta daugiau virš vieno cento už tą gumą bus pa
aukota Army ir Navy Relief, U. S. O. ir Raudo
najam .Kryžiui. Aliejaus kompanijos, 
mis, nuo savęs dovanoja transportaciją 
kaštus surinkimo ir sukrovimo, kartu 
tūkstančių savo darbininkų.

su kito- 
ir visus 
ir laiką

Pirmyn, Ohio sugabenkit gumą

VISIEMS SOHIO DEALERS:
Delei rimtos, musų šalyje gurno padėties, Pre
zidentas Roosevelt užvedė Atliekamo Gurno Va
jų visu galimu greitumu. Nebuvo laiko smul
kiam išplanavimui—svarbus dalykas yra gau
ti ir surinkti visą atliekamą gumą.
Bet, kaip visada, jus atsiliepės kuogražiausia. 
Jus atlikot didelį darbą ir mes žinom kad jus 
ir toliau tęsit viską kas yra jūsų galėję pada
rymui šio vajaus didžiausiu pasisekimu. Dau
gelis jūsų neturit svarstyklių pasvėrimui su
nešamo gurno, ir turėsit atlikti spėjimu. Bet 
mes esam tikri kad Ohio žmonės patriotiškai 
atsineš link jūsų ir kitų kurie dirbs prie tokių 
sąlygų.
J.usų kompanija užtikrina jums pilną koopera- 
vimą tuojau atgrąžinant jums po centą nuo 
svaro ką jus užmokėsit už seną^ gumą suneš
tą Į jūsų stotį, ir tuoj paims iš jūsų gumą ir 
suteiks jums kitą visokią pagalbą kokios jums 
bus reikalinga.

W. T. HOLLIDAY, President 
The Standard Oil Co. (Ohio)

erika šaukiasi į kiek 
jus aikvojat maistą, jus 
Hikvojat maistą, jus geli

Bukit Pergalės Virėja - 
Atsakančiai, paduokit į s 
nigus, ir.pamaitinsit sat

Viso ką reikia žinoti pe 
kaštus arba visai dykai 
čių ir žurnalų.

Jtfrns Ku

Jūsų Elektriškas Pečius 
nigus. Karas uždeda j

į Naudokit visai maz 
vai daryti jeigu vi 
daug vandens pražt

Skelbiama del Ohio Scrap Rubber Committee the Petroleum Industry War Council perof THE
18-TAS Al

Ohio Kompanija . . . Tarnaujanti Ohio žmonėms

HBMbi

Vaizde parodo grupę Australiečių lakūnų, stovinčių prie 
■bomberio, kurie iš Anglijos darė užpuolimą Vokiečių miesto Co
logne (Koeln). Tame užpuolime dalyvavo virš 1,000 lėktuvų ir 
skridę vyrai iš įvairių Britų įjnperijps. dąlių.

THE STANDARD OIL CO. (Ohio)(SOHIO

Veriant maistą, pi 
čiu baigti virti. V

Dauguma valgių g 
dant tokius, nenudi 
šo oro į maistą ir

•jf Kepant arį.a kepna 
nuėjimas aikvoja I 
statyk temperature 
tas kaip reikia iki

•pienai The Electrical 
tyrusių ekspertų Inforn 
tus elektriškus padargu



uok žmogui šviesą — jis pat? 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

LOEW S PARK
102ND ST. and EUCLID AVE.

POP KONCERTAI 
PRASIDĖJO

ŠEIMININKĖMS
Aš specializuoju visokiais pipirais, 
arbata ir visokiais groseriais. Di
delis pasirinkimas visokios kavos 
ir

SERVICE STATION
GAS, ALIEJUS TAISYMAS

6602 Superior Ave.
LIETUVIŲ KAIMYNYSTĖJ

ENdicott 9713 (35)

ro-

Kaip Apsieinu
Aš Pats?

HIPPODROMEto US--

OS

Cedar Point Atsidarė
Birželio 13

78

(40) GLANZ 8S™

AETNA LUMBER

šešt.

Jūftns Kurie Turit Elektrišką Pečių!

filmoje 
savaitę 
ja vai-

pereitą 
atidaryta 
vasarinis

Dr. A.
North-
North-

ANOTHER (SOHjO) SERVICE
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dalyvavo di- 
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matėsi pulkai

kurie vieši savo 
pribuvo daug karei-

r Dr. 
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go pas 
e mie- 
gryžti

latre, 
!8, Kim

atsitinka tas

jietuvhj 
s savo 
ubilejįj.

rengia 
' dieną,

— palaikymui 
spark plugs 

’veikmingais”?

lietuvis' 
n Jas- 
»s Gu- 

Japo-

Dieses, Kotai ir Siutai
PRIEINAMOM KAINOM

Mes spec i/ilizuo jam didelėm mie- 
romis. 29 metai šioje vietoje.

12425 Superior Ave.
GLenville 3450 '(37)
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AI
į dykai)

Su spark plugs 
pats kas atsitikdavo su seno
viškos lempos stiklu. Po tam 
tikro laiko jie apsidengia stora 
pluta suodžių. Toje padėtyje 
jie negali išduoti pilnos, karštos 
kibirkšties, kaip suodinas stik
las neduoda geros šviesos. Tas 
reiškia sunkų pradėjimą moto
ro— ekstra dėvėjimąsi battery 
—gąsdino aikvojimą. Todėl tai 
protinga yra:

Valyti Plugs kas 5,000 Mylių 
Sudėti Naujus Plugs kas 

10,000 Mylių.
Ši Standard Oil Sugestija yra

BALDŲ TAISYMAS
(Furniture Upholstering)

Atidarėm naują rakandų taisymo 
dirbtuvę, kur jūsų senus rakan
dus remodeliuosim ir perdirbsim 
taip naujus; duodam gerą medė
ją ir gerą darbą.
Apkainavimą darbo suteikiam 
dykai. Klauskit telefonu arba 
parašykit laiškuti.' Gerai paty
rę savo darbe. (33)

Namų telefonas HEnd. 9784
I s Dirbtuvės telef. EX. 8344

Superior Upholsterer
6903 Superior Ave.___

ELDER-TILTON 
CLINIC

“Ship Ahoy
Kuomet Eleanor Powell tapo pa

skirta Major of the 143rd Field Ar
tillery įspūdingose ceremonijose, ji 
taipgi tapo išrinkta Sweetheart of 
the Regiment.

Tačiau, ji ypatingai įvertina at
mintį kurią to pulko vyrai atsiuntė 
šiai Metro-Goldwyn-Miayer žvaigž
dei, kuri vaidina filmoje “Ship 
Ahoy”, pradedamoje rodyti šiame 
teatre visai savaitei laiko. Tie vy
rai prisiuntė jai auksinę žvaigždę, 
kurioje Įrašyta šie žodžiai:

“Every star is a bomber 
but you’re our B-19!”

Miss ’Powell vaidina toje 
Loew's Park Theatre, visą 
pradedant penktadieniu. Su 
dina Red Skelton ir kiti žymus ar
tistai, Bert Lahr,' Virginia O’Brien, 
taipgi Tommy Dorsey ir jo garsus 
orkestras.

MOTERIMS
Cotton Dresses $1.69 iki $5.95 

Specialis pirkinis 
Geros Rušies Rayon Dresses 

Reg. vertė $2.25 po $1.49
Junior Frocks $4.98 iki $6.95

Libby Shoppes
7721 HOUGH AVE. cor. E. 

2660 LORAIN AVE. 
Duodam Eagle Stamps.

JOHNSTON & JOHNS
DR. WALTER G. JOHNS 

OPTOMETRIST
110 The Arcade

įsteigta 1897. MAin 1466 *
Lens duplikuojami greitu laiku. 

Sutarus atdara vakarais.
Duodam išsimokėjimui._____ (40)

T

Mechanotherapy — Chiropractic 
Clektriškas gydymas, Colon Irriga- 

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (38)

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be {mokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

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

The Aetna Lumber
5327 St. Clair Av.
3674 E. 93rd St.

HE.
ML

medį.

Co.
6843
1185

Čekai Padeda Laimėti
Viena iš ypatingiausių filmų at

vaizduojanti tremtinių tautą, kuri 
bus rodoma Telenews Theatre pra
dedant penktadieniu, yra tai “Our 
Fighting Allies—The Czechs”. At
vaizduojama ką veikia Anglijoje 
15,000 Čekų pagelbėjimui laimėti 
karą. Matome buvusius artistus, 
muzikantus ir rašytojus dirbančius 
simkius darbus; čekų moterys, ir-' 
gi, dirba farmose kur darbininkų 
stoka. Prekiniuose laivuose čekai 
daktarai pasitarnauja — ir visame 
kame jie prisideda su pagalba, če
ki lakūnai kasdien skrenda į orą 
tėmyti, jieškoti Vokiečių lakūnų 
taikančių užpulti Angliją.

Kiti vaizdai rodo karą už Burma 
Kelią, Japonų užpuolimus Kinų ir 
kitus vaizdus.

Parodoma vaizdai iš Amerikos 
kareivių paradų visoje šalyje, ku
rie dabar jau susikerta su Japonais 
Austrlijoje.

Linksmomis iškilmėmis 
šeštadienį, Birželio 
Cedar Point-on-Lake 
resortas. Atidaryme 
dėlės minios žmonių, 
yra “karo sezonas”, 
vyrų uniformose, 
namuose, ir 
vių iš netolimo Camp Perry.

Vakaro metu, minia susirinko į 
puošnų Grand Ballroom, kur šo
kiams groja Gene Kruppa su savo 
pragarsėjusiu orkestru. Tai yra 
vienas iš orkestrai kurie gros čionai 
kas savaitę nauji, ištisą vasarą iki 
užsidarymo per Labor Day.

Clyde McCoy ir jo “Sugar Blues” 
Orchestra gros per savaitę prade
dant šeštadieniu, Birželio 20.

Atostogautojams ši vieta patin
ka, su dideliu 1000 kambarių Hotel 
Breakers, ir jame per vasarą buna 
svečių užsipilčįę.

CHARLEY’S PENNY 
STORE

7405 Wade Park Ave.
Kampas Addison Rd. Wade Park

DRY GOODS VISAI ŠEIMAI
Nauji Bargenai Kasdien. 
Lietuviams patogi vieta.
Mes duodam MERCHANT 
STAMPS. (26)

Per tris dienas ši filmą bus 
doma čia pat Lietuvių kaimynystė
je. Tai pagarsėjęs veikalas, kuris 
miesto teatruose buvo rodomas per 
penkias savaites. Kiekvienas pri
valo matyti šį paveikslą.

Kiti veikalai kurie bus rodomi 
trumpu laiku šiame teatre yra — 
“Invaders”, “Rio Rita”, “Tortilla 
Fiat“ ir eilė kitų. Trečiadienio va
karais buna . musų “Bank Nite”.

Pratęsta dar Savaitei
Prisilaikant nusistatymo rodyti 

tiktai geriausias naujas filmas, the 
Hippodrome Theatre palieka dar 
vienai savaitei veikalą “In This Our 
Life”, Warner Bros, atvaizdavimą 
novelas parašytos , Ellen Glasgow.

šiame veikale vadovaujamą rolę 
vaidina Miss Bette Davis, prie jos 
vaidina kiti žymus artistai Olivia 
de Havilland, George Grent ir Den
nis Morgan, ir visi kiti dalyviai yra 
patys iš geriausių.

Dalykas einasi apie keistą gyve
nimą Stanley . Timberlake, kurią 
vaidina Miss Davis, ir kokias bė
das ji sukelia kitų žmonių gyveni
me; ypatingai savo sesers, Roy, ku- 
rią vaidina Olivia de Havilland.

f(Šią savaitę jau prasidėjo ketvir
tas sezonas gražių koncertų kuriuo? 
duota Cleveland Summer Orchestra 
vadovystėje Dr. Rudolph. Ringwall, 
didžiojoj miesto auditorijoj.

Prie orkestro nuolat buna žymių 
solistų. šio penktadienio solistas 
bus Sergt. James Meena, barito
nas. šeštadienio koncerte solistas 
dalyvaus Boris Goldovsky, kuris 
išpildys savo atsisveikinimo progra
mą. . _ . • .Sekančios savaitės solistai: Bir
želio 24—Larry Adler, burnine ar
monikėle pragarsėjęs virtuozo.

Birželio 26 — Percy Grainer, žy
nius Anglas J pianistas.

Birželio 27 — Miss Eunice Podis, 
Clevelandietė pianistė.

Tikictai nuo 30c iki $1.10.

Great Lakes Storage
& Moving Co.

Local. & Long Distance Moving 
Paskiri kambariai del Storage 
Supakuojam ir apkalam toli 

vežamus dalykus.
Dirbam valandomis ar kontraktu. 

Visi pervežimai audrausti. 
Darbas garantuotas.

Telef. HEnd. 0100
Dieną* ar naktį.____________ (37)

arbatos. (39)

Geo. B. Gehring /
STALL 91 ir STALL J)2

CENTRAL MARKET

The MAY ©o’S
Basement

TAUPYKIT IR SAUGOKIT AKIS

o šviesu $10.95 *- •

Onyte Tone

Grindų

BEAUTY SALON
18726 St. Clair Avenue

Telephone: KE. 5310
COMPLETE BEAUTY SERVICE 

Specialists ir Permanent and 
Tinting

Gaukit naują feather bob perm, 
labai patogus, vėsus ir lengvai 
suvaldomas vasaros mėnesiais.

EKSTRA SPECIAL
Musų specialiai pačių darytos

KEPENŲ DEŠROS 
Taipgi kitokios mėsos dešros ir 
rūkyti kumpiai.

R. J., Sturiipf
WESTSIDE MAftKET 

Atdara pirm., treč. penkt. ir
Stand A 3 (kanape)

/\ Buk Pergalės Virėja!
NEAIKVOK MAISTO bet maitink
savo šeimą geriau negu pirmiau kada

t Amerika
b jus aikvojat maistą, jus apsunkinat šalies kariaujančioms jiegoms. 
bafkvojat maistą, jus gelbstis Hitleriui ir musų priešams.

Į Bukit Pergalės Virėja — planuokit savo valgius išmintingai, papuoškit 
jį: atsakančiai, paduokit į stalą prideramai — ir tuomi taupysit maistą; pi
ningus, ir pamaitinsit savo šeimą geriau negu kitados kada.

šaukiasi į kiekvieną šeimininkę veigti aikvojimo maisto. Jei
Jei

|Viso ko reikia žinoti patapimui Pergalės Virėja galima gauti už mažus 
Kaštus arba visai dykai — iš valdiškų įstaigų, vešų skaityklų, laikraš
čių ir žurnalų.

Jūsų Elektriškas Pečius yra pritaikytas taupyti maistą, sveikatą ir pi
nigus. Karas uždeda jums pareigą suprasti tuos taupymus. Atminkit:

Naudokit visai mažai vandens arba visai ne verdant valgį, 
vai daryti jeigu virsit su elektra, visai veik be vandens, 
daug vandens pražūsta mineralai ir vitaminai.

Tų galit leng- 
Naudojant per-

sumažintu karš■fa Verdant maistą, pirmiausia reikia staigiai užvirint, paskui
Verdant perkarštai arba kepant perilgai maistas gadinasi.čiu baigti virti.

X- Dauguma valgių geriau pasigamina uždengtuose induose. Kepant ar ver
dant tokius, nenudengti indo iki nebaigta. Nemaišykit — maišymas įmai
šo oro į maistą ir sunaikina vitaminus ir mneralus. »

Kepant arka kepnantmaistą elektriškame pečiuje, neatidarinek žiūrėti, ž u- 
rinejimas aikvoja karštį, suįvairina temperatūrą, ir tas nereikalinga. Nu
statyk temperatūros ir laiko kontrolius kaip reikia, ir maistas bus iškep
tas kaip reikia iki paskutinio taško.

^-dienai The Electrical League įstaigoje noriai bus suteikiama jums pa
tyrusių ekspertų informacijos kaip naudoti savo Elektrišką Pečių ir ki
tus elektriškus padargus. Ateikit, rašykit arba telefonuokit.

COLD STORAGE
PARDUODAM GEROS RŪŠIES 

KAILINIUS (FUR COATS) 
Taisymas Perdirbimas

VISOKĮ MOTERŲ KAILINIAI 
PERDIRBAMI į 1943 ^TYLIUS 
už žemiausias kainas. (36) 

ASTOR FUR CO.
EXPERT FUR WORK 

8407 HOUGH AVE. GA. 4742 
I-------- !________ ________ _ ______

i —- - - - - - - - - - - - -- - - - - - j
Plumbing ir Heating

Reikmenys
Parsiduoda arba įdedami sulyg 

MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAC 
Nereikia nieko įmokėti. 

Nauji ir naudoti padargai. 
Empire Plumbing & 

Heating Co. 
diena ir naktį patarnavimai. 

1964 E. 55th Street 
HE. 5000; MU. 3629; YE. 5544 

Atdara vakarais iki 8 vai.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyta® 
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 piką apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

moor
OFCLEVELAND

ELEKTRIŠKOS 
INFORMACIJOS 

PATARNAVIMAS
The Seal of Approval of 
The Electrical League tei
kiama tik geros rūšies ir 
vertiems elektriškiems pa
dargams, ką išdirba tik ve- 
ros reputacijos kompanijos 
ir galinčios duoti patenki
nimą ir patarnavimą.
Sekantieji Elektriški Pečiai 
yra įgiję League’s užgyri- 
mą. Dykai informacijų ga
vimui apie naudojimą ir pa
taisymą bi kurio šių Elek
triškų Pečių, kreipkitės, ra
šykit arba telefonuokit mu

sų Electrical Information 
Bureau.

AMC 
Dutch Oven 
Electroday 
Estate 
Evcrhot

Ilotpoint 
Kelvinator 

L & II 
Marion

į

F r i g i d a i r e S1 c wa rt- W a rn ? r 
General Electric Universal 
Gibson Westinghouse OfHtRS

Lempos
Junior ir

Swing Arm Styliu

•Su visomis reimenimis ir 
Tempta ar Kvolduotuz 

Gobtuvu.

Savo namams' priduosit moder
nišką išvaizdą nauja lempa! 
Paliuosuos akių .įtempimą ir 
nuovargi! Visomis, ekonomiško
mis kainomis ką jus galit pa- 
jiegti mokėti Bronzos ir Ivo
ry spalvų.

The May Co. Cool Basement

; H?

•fŲ į!

$2.45 Rūšies 
Skalbiamos 

Rayon Langinės

% &
$1.98 Rūšies
“Puffy-Dot”

Raukšlėtos Langinės

rayon marquisette lan
gams užtiesalai! 44 coįių plo
čio kiekviena pusė! 75 colių 
ilgio. Ecru, kiaušinio lukšto, 
rožinės, mėlynos, peach, ru
dos ir žalios spalvos.

The May Co.

French galvukėmis fauktinės 
Ecru ir Ivory spalvų. Kiek
viena pora 92 colių pločio . . 
2 1-4 yardų ilgio! Rokomen- 
ducja.mos namų dekoratorių 
visur!

Cool Easement

KEEP FIT FOR VICTORY! Take an ■■all-ouC vacalion al 
nearby Cedar Point, this summer. Closer io home . .. you spend 
less lime getting there . . . more time tor fun. Save tires 
sap gasoline. On arriving, park your car for the duration of 
your stay ... No car is needed at the "Point." ♦ Every summer 
resort recreation 1 Swim in the blue waters of Lake Erie 
relax on the while, sandy beach. All sports and amusements 
... tennis, riding, boating, golf, fishing. Exciting fun in the famous 
Amusement Circle . . . Hotel Breakers has 1000 outside rooms. 
Excellent food. A complete vacation, a step away from home.

EASY TO REACH Rail or bus to Sandusky. 
Steamers from Cleveland and Detroit. On U. S Route 6 
Ohio 2, midway between Cleveland and Toledo.

V‘,ur local travel bureau or Cjulo Club /A folier or write CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE SaildUSkV, B.
The PI 'ayground of the Great Lakes • June 13 Through Labor Day
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SAVININKAS j. blaškevičius
Krautuvės s pavadinimas

THE KRAMER & REICH COSTANDARD FOOD MARKET Mes
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PIKNIKAS NEĮVYKO
Pereitą sekmadienį rengtas 

Liet. Kultūrinio Darželio Są
jungos metinis piknikas neįvy
ko del lietaus ir šalto oro.
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PARSIDUODA GROSERNĖ 
Daro cash biznį, su 4 šeimų namu, 
krautuvė neturi kompeticijos 3 my
lias aplinkui. Našlė parduoda vi
sai pigiai. 1544 BUHRER Avenue, 
arti Scranton Road. Daugiau infor
macijų gausit 5202 Doloff Road — 
Broadway karas. (27)

. $3.95 
vėsios i

REFRIGERATED motor 
have been invented by an 
man' to enable stores to 
frozen foods to customers.

Parsiduoda Restoranas
Prie fabrikų ir trokų dypo; įdėjus 
alų in vyną biznis pasidvigubintų. 
Geroj vietoj,' arti E. 55 St. Nuoma 
pigi, duodama lengvu išsimokėjimū. 
Didelis parking plotas. (24)
JOE GILLIS, 6932 Lawnview Ave. 

Cleveland. Telef. HE. 7921.

Pardavimui Namai
LAWNVIEW AVE. pavienis, tarp 

E. 71 ir Addison Rd., 4 kamba
riai apačioj, 4 miegkambariai, mau
dynė, 2 kamb. ant 3čio aukšto; 2 
karų garažius; medžiai, geras na
mas pigiai. Kreiptis:
Mr. FLYNN 3250 EUCLID Ave.

HEnderson 1622

te 
ki 
vi 
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j ■ r ■ '.

PARSIDUODA PA V." NAMAS 
kaimyny- 
Parsiduo-

Gerai įrengtas, geroje 
stėje, neša gerą pelną, 
da greituoju. Kreiptis:

• 1785 EAST 68TH 
Phone EX. 1899

REIKALINGA DARBININKĖS
Mergina, 21 ar daugiau metų, 

waitress darbui; savaitinė alga ir 
geri tips.

Moteris virtuvės darbui. Geras
užmokestis. Kreipkitės

THE OLD WELL
16703 Kinsman LO. 9846

Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios 
Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.

Duosim kuogeriausį' patarnavimą.

Namų Savininkai, 
gistrudkites

Tie namų savininkai 
savo namus nuomoja kitiems
gyventi, privalo užsiregistruo
ti prieš Liepos 1 d. Blankas 
galit gauti Bankuose, Taupy
mo" ir Paskolos draugijose, ug- 
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Naktinis PIKNIKAS Liepos-July . . . . .
Piknikas prasidės 3 vai. po pietų šeštadieni, Liepos 4, baigsis sekmadieni saulei užtekėjus. Gera muzika šoki

* A Machutos Darželi*.
Žinomoj vietoj — prie Green ir Glenridge Roads

PINIGAIS DOVANOS ĮŽANGA

DETROITIEČIAI I DIRVOS PIKNIKĄ
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ATPLAUKS LAIVU
Iš Detroito atėjo pranešimas 

kad musų kaimynai skersai 
ežero rengiasi atvykti į Dir
vos naktinį pikniką Liepos 4.

Nors Detroitas yra pragar
sėjęs kaip automobilių miestas, 
bet dabar ten dirba bembe- 
rius, ir važinėjimas į Cleve- 
landą reikalauja daug gasoli- 
no ir plėšia “tires”. Bet Det- 
roitiečiai nenori atsilikti ne
dalyvavę Dirvos piknike — ir 
štai ką jie sumanė: Jie susita
rė diktokas būrys atplaukti į 
Clevelandą laivu.

Jų planas yra toks1: Išplauks 
laivu iš Detroito penktadienio 
vakare, pribus į Clevelandą 
Liepos 4 rytą, po pietų ir per 
naktį atbus Dirvos piknike, o 
sekmadienio vakare — vėl 
Good Bye Cleveland. x

Iš kitų miestų, žinoma, tu
rės važiuoti automobiliais, ir 
rengiasi atvažiuoti nemažai.

Dviejų dienų šventė duos 
. gerą progą papiknikuoti, pasi

viešėti su Clevelandiečiais, ir 
laiku sugryžti bomberių, ka- 
nuolių ir submarinų dirbimą 
tęsti toliau.

JEI LIS — PIKNIKAS VIS- 
• TIEK BUS

Liepos 4 paprastai nelyja, o 
jei ir lyja tai buna šiltas oras, 
todėl piknikas įvyks jeigu ir 
lytų.

Piknike uliavodami matysit 
kokia trumpa bus Liepos 4-5 
naktis. Tai yra viena iš pačių 
trumpiausių vasaros naktų — 
ir tuoj saulė teka.

KAIP NUVAŽIUOTI: 
žinoti reikia Superior ir 
lid avė. (U. S. 20) keliu į ry
tus, iki Grand Boulevard. Ta
da -sukti dešinėn į kalnelį, ir 
vis laikytis dešinės iki dava- 
žiuosit Glenridge road kalno 
viršūnėje. Nuo ten iki pikni
ko tik pora minutų kelio, 
mykit Lietuvos ir Amerikos 
liavas.

Piknikas prasidės tuoj 
pietų Liepos 4 ir baigsis 
pos 5 saulutei užtekėjus.

Įžanga tik 25c ypatai. 
ra muzika šokiams.

Kandidatai Jau Padavė

Pereitą savaitę visi kandida
tai j ieškanti Kongreso ir vals
tijos valdiškų 
vo peticijas.

Demokratų
V. Kongresą
Feighan prieš 
ney, 20-tame

Robert Crossier, Edward J. 
Sklenicka, ir John Gillespie — 
21-me Dist.

Mildred R. Jasper ir James 
Metzenbaum 22-me Dist.

Valstijos Atstovais — State 
Representatives kandidatu o j a

sa-vietų padavė 

kandidatai į S. 
yra: Michael 
Martin L. Swee- 
Distrikte.

A.

nil _ _ve] Jonas T. DeRighter. dabar-
so 
mi 

^siPr

Ti 
pa 
ki,

7N. 
jos. 
ps 
-i

I G 
irin 
b v 7

■ My 
ami 
ukr 
imu 
atė. 
Ko 

inc: 
iri i

į JU( 
calba 
umno 
■aso : 
imą 
o kai 
(očių, 
.auka 
arpii

t
I

pe
ni! 
jis 
Hi 
ba 
de 
ta ' 
fa 
es, 
d^ 
ta

St

Va- 
Euc-

Tė- 
vė-

po 
Lie-

Ge-

Kainos Atpigusios
Birželio mėnesio bėgiu pra

gyvenimo kainos, kaip skelbia 
Cleveland News reporteris, da
linai nupigo. Ne visos kainos 
nupigo, xbet nekuriu reikmenų, 
ir nupigimas lyginant su 
nomis buvusiomis Gegužės 
sako, yra 1.3 nuo.

Kainos dalykų kurioms 
nustatyta valdžios viršūnė, 
branginamos.

kai-
15,

ne
vis

Naujos Parapijos Pik
nikas Birž. 21

Naujos parapijos piknikas 
atsibus šį sekmadienį, Birželio 
21, Mačiutos darže. Pradžia 
po pietų. Kadangi tai bus pir
mas piknikas šią vasarą, tiki
masi daug svečių. Pirmesnius 
du rengtus piknikus išlijo.

Šv. Jurgio parapijos pikni
kas rengiamas kitą sekmadie
ni, Birželio 28.

Lietuvių Sales Nariams
Praeitame metiniame Lietu

vių Draugijų Salės Bendrovės 
šėrininkų susirinkime tapo nu
balsuota pakeisti bendrovės pa
vadinimą į Lithuanian Hall, 
Inc.. Ta pamaina jau tapo 
formaliai padaryta Columbus, 
Q., ir bendrovė jau turi nau
jus c ertifi'katus. Kiekvienas 
salės šėrininkas turintis seną 
certifikatą prašomas atsinešti 
į Lietuvių Klubą vakarais ar 
sekmadienį, ir bus išduota ki
ti, nauji certifikatai. Kreip
kitės į Chester G. Zuris.

J. P. Yuraitis, nutar. rašt.

PHONE: ENdicott 4486

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND. 0

POST-WAR TALKS FAVOR Nazi Re-Captured WHAT’S COO

LITHUANIA

claims at the peace

Tims atstovas, kuris einšT“fren
čiam terminui. Kitas Lietuvis, 
George L. Mark, yra taip ^>at 
kandidatų sąraše. Nominaci
jos teks 18-kai kandidatų iš 
Demokratų ir tokiam pat skai
čiui Republi'konų.

Nominacijų (primary) bal- 
' savimai įvyks Rugpjūčio mėn. 
Rinkimai — Lapkričio 3.

Senesni Vyrai Gaus 
Blankas

Užsiregistravę vyrai tarp 45 
ir 64 metų amžiaus netrukus 
gaus sau blankas iš valdžios; 
kuriose turės atsakyti į visus 
klausimus ’ ir nuskirtu laiku 
grąžinti. \

Kadangi iki rudens prireiks 
daugiau darbininkų į karo dar
bus, valdžia turės maždaug su
pratimą kokių specialistų ir 
amatninkų turi ir galės juos 
skirstyti sulyg reikalo, 
amžiaus vyrai į kariuomenę 
bus šaukiami.

UNIJOSE BRUZDĖJIMAS
Kova tarp Lewis ir Murray 

atsiliepia ir Clevelande, 
septyni United Mine 
lokalai iš 50 šiame 

x atsimetė iš U. M. W.
deda prie CIO., kurį 
ja Murray.

•TRAFIKO N E L A IMĖSE 
iki Birž. 9 nuo metų pradžios 
jau užmušta 59 asmenys, tuo 
budu jau perviršyta 1941 me
tų per tiek pat-laiko įvykusios 
trafiko nelaimės.

SVEcIAVIMAISI
Pranas ir Magdalena Vištar- 

tai gryžo iš Detroito- aplankę 
Dearborn, Mich., Uršulę Viš- 
tartienę, Prano tetą.

Pabuvus kiek namie, M. Viš- 
tartienė išvažiuoja į Newark, 
N. J., atlankyti Bronių Bakai
tį. Po. to važiuos pas savo sū
nų į Long Island, N. Y.. Iš 
ten atlankys gimines šiuose 
miestuose: Hartford, Ct., Bos
ton, Mass., Albany, N. Y. ža
da užsukti ir pas Šamą Gir- 
dauską, šalia Albany.

Jurgjs ir Julė Salasevičiai 
sugrąžo iš kelfonęs Chicagos 
pusėje,' ąpšilankę giminiečių 
vestuvėse Sheboygan, WisJ

Julė Salasevičienė išvažiuoja 
į Hartfort, Conn., dalyvauti 
LRKSA. seime, kuris prasidės 
Birželio 22 d. Ji ir J. Gražu- 
levičius yra delegatai iš 50 kp.

Kitą savaitę išvažiuos Cleve
lando delegatai į SLA. seimą. 
Sandaros seimą, ir Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos suvažiavi
mą Pittsburghe.

TAUPYKIT DĖŽUTES
Karo reikalams prašoma 

numesti sunaudotų blekinių 
dėžučių, rinkti jas ir atiduoti 
rinkėjams.

Kenus nuo kavos ir kitų val
gomų dalykų priimama, nuo 
dažų ir maliavų galit išmesti.

RENKA SENAS BLEK1NES
Karo reikalams renkama ir 

sunaudotos blekinės (kenai) 
nuo vaisių, kavos, daržovių, kt. 
Tuoj bus paskelbta kada atsi
bus surinkimas tuščių “kenų”.

MOTERŲ KLUBO VEIKLA
Birželio 9 d. Lietuvių Mote

rų Klubas laikė savo mėnesinį 
susirinkimą Onos Myhling re
zidencijoje. Tai buvo paskuti
nis susirinkimas iki rudens.

Mitingą pradėjo pirmininkė 
Ona Mihelichienė, paaiškinda
ma kad valdžia pageidauja mo
terų prie pardavinėjimo karo 
bondsų ir štampų, pasitarnavi- 
mui vieną dieną savaitėje. Pir
mutinė tam darbui apsiėmė 
Josephine Mullins.

Raportus išduodant, komisi
ja pranešė kad Moterų Klubo 
metinis išvažiavimas atsibus 
sekmadienį, Liepos 26, pirmi
ninkės Onos Mihelichienės far- 
moje.

Po to buvo rinkimas klubo 
valdybos, bet išrinkta visa ta 
pati dabartinė valdyba. O. P.

ŠIRDINGA PADĖKA -
Širdingai dėkojame visiems 

draugams ir pažystamiems ku
rie parodė savo didelį prijauti
mą musų sunaus, kareivio Jo
no Dilliaus sutuoktuvių ir ves
tuvių proga.

Jonas DilliSv tarnauja. U. S. 
Medical Corps, .Clevelande, prie 
priėmimo kareivių. iJĄrti ruo
šiantis apsivesti, buvo sureng
ta Gegužės 30 didelė “shower 
party”, dalyvavo labai daug 
svečių ir juos abu labai gau
siai apdovanojo, dar tunbut pir
mą kartą tarp Lietuvių tas pa
sitaikė.

Vestuvės įvyko Birželio 6 d., 
su p-le Margaret Hitrick, šliu- 
bas atsibuvo Št.' 
nyčioje. Vestuvės 
riškos, kareiviai 
liais, po vestuvių 
vo pokilis jaunavedžių su ar
timais draugais ir giminėmis, 
kurių dalyvavo kelios dešimtys.

Jonas Dillis yra baigęs Spen
cerian College, ir jo jaunoji 
taip pat kolegijos mokslo. Jo
nas pastaru laiku buvo vienas 
iš penkių karių išlaikiusių kvo
timus į aukštesnius karinin
kus, ir butų turėjęs apleisti 
Clevelandą, todėl jis pasiliko 
savo vietoje ir šiame mieste.

Dar kartą tariame visiems 
gražų ačiū.

Jonas ir Ona Dilliai, tėvai, 
4048 Washington Park Blvd.

854 EAST 185TH STREET

Pilniausias pasirikimas šalyje garsinamų Rusių.
Clevelando naujausia ir moderniškiausia Haberdashery.

of the Baltic states 
been the chief stum- 
the historic discus- 
Russia. Great Bri-

When Russia accepted the terms 
of the peace outlined by President 
Roosevelt, she did more than just 
sign trade pacts. It amounts to a 
considerable concession.

The British already rule some
thing like one-quarter of the habi
table globe, hence it has been taken 
for granted tflaat Britain would 
forego “territorial aggrandizement”. 
And United States policy has long 
been anti-colonial. But until Soviet 
Foreign Commissar Molotov’s re
cent visit, it had been understood 
that Russia still laid claim to east
ern Poland, eastern Finland, Bes
sarabia and the three Baltic repub
lics of Lithuania, Latvia and Es
tonia as a minimum. In fact, there 
has been considerable uneasiness lest 
serious difficulties should arise be
cause of these 
table.

The question 
is said to have 
bling block in 
sions between
tain and France at Moscow during 
the summer of 1939. The Krem
lin felt that these small countries 
needed “protection,” whether they 
wanted it or not, and suggested a 
plan for “automatic” assistance ev
en with or without their consent 
and without preliminary negotia
tions. The British and French hard
ly could go that far, so on Aug. 
23 the Moscow-Berlin pact was an
nounced.

The United States repeatedly lias- 
interested itsėlf in the status of 
the Baltic area. President Wilson 
was certainly instrumental in the 
rebirth of Poland after the World 
War. President Roosevelt, in 1939, 
tried to induce the Axis to guaran
tee not to molest these small na
tions. And in 1940, after Russia 
took over Lithuania, Latvia and Es
tonia, Under Secretary of State 
Sumner Welles issued a public re
buke. Unless the strong respected 
the weak, he said, “the rule of 
reason, of justice and of law—in 
other words, the basis of modern 
civilization itself—cannot be pre
served.” '

In the light of all this, it is 
plain that the Soviet-American-Bri
tish post-war world-reconstruction 
agreement is no small achievement.

John Urban in the

arm of Uncle Sam has

. unit 
news- 
Show 
every 
news, 

per

socially active Lithuan- 
Esunas finds that Army 

Pfc. Esunas is a 
to a new weekly i 

It’s the Army War

The long ... __ ____ ___  __
finally reached out and grabbed our 
popular young singer John Smith 
Urban. But like the wonderful 
Uncle that Uncle Sam is, he has 
placed Private John Urban in the 
capacity of an entertainer. Not 
that John is a male hostess, but 
a good part of his time is produc
ing shows made up of soldier ma
terial.- At least “Scotchy” as he 
is now known is hanging on to 
his private life strings, and doing 
something he enjoys. Qood luck, 
Private John.

Another 
ian, L. J. 
life O. K. 
contributor 
paper. 
“Victory Varities”, published 
Friday. It is composed of 
cartoons, humorous incidents, 
sonal gossip around camps, etc.

Pfc. Esunas explains the wfiys 
and whats about the Army War 
Shows that are staged in various 
cities. The first reason is to raise 
funds for the Army Emergency Re
lief. Secondly, to help the people 
understand just what constitutes a 
modern army. Thirdly, have con
fidence and trust in the armed for
ces of his country. Lastly, impor
tant information is expected to be 
gathered from the train and con
voy handling of this organization.

In this connection Pfc. Esunas, 
will be in Cleveland with the Army 
Show from July 16 to the 19th.

NEW

AMAZINGLY
MODERN

AIR-
GONDITIONED

‘KINGS
ROW’

« i -yi'sS

Peter Krug, recaptured Nazi 
flier prisoner, shown as he was 
being returned to Detroit as 
a witness against his host, 
Max Stephan, the proprietor 
of a German restaurant. Ste
phan had aided Krug to make 
his escape.

THE BIG DIPPER
7023 SUPERIOR AVE.

ICE CREAM HEADQUARTERS 
SODAS — SUNDAES MALTED 

MILKS and SANDWICHES
(39)Served at all hours.

SALDAINIŲ VIETA «
Atidarėm puikią saldainių par
duotuvę šalia ĖZELLA Theatre, 
gaunama šviežiausios saldainės, 
iš gero šokolado, svaras po 65c., 
du sv. už $1.20. Taipgi pop corn 
ir cigarai bei cigaretai. (27)
Ezella Sweet Shoppe

7007 Superior Ave.
Atdara 10:30 iki vėlai vakare.

SUPERIOR-
RUSSELL INN

A PICNIC! — Will you be 
Will you be ' on hand the 
of July to celebrate your in 
dance just the way you want 
With the tire shortage and 
ing coming into effect, you 
appreciate the fact that this 
va “Nite Picnic” is being 
close to home, yet countrywide 
appearance.

It’s Machuta’s Farm out on Gn 
Road, easily reached by public tt 
sportation facilities, and not 
wear on your own tires, if you 
drive. The Picnic will begin 
Saturday, afternoon about 3 o' 
and continue right on thru the 

Bring your lunches, your 
dancing shows, and have a 
time.’ More will be said about 
grand affair later.

GRADUATES
Congratulations to John C. 

son of Mr. and Mrs. John G. 
of 942 East 123rd St., who 
graudated from Collinwood
School, June 13. John, one of 
younger members of the class 
in the upper quarters and was 
ed to the National Honor 
John definitely plans to. 
to go ahead

Continued
with his education, 
success to him.

of the School ofThe Dean 
cation of Western Reserve has 
nounced by letter to Mary-Jo 
ler that she is a winner of a 
tial scholarship for 1942-1943.
Jo is the daughter of Mr. and 
Joseph Bendler of 10115 N 
Rd., N. W.

She was graduated from f 
High School in the January 
class. She plans to major in 
sic Appreciation and English i 
at Western Reserve and will 
tinue with the study of the 
at the Cleveland Institute of 

Congratulations, Mary-Jo. ■

STONIS TAVER
LIETUVIŠKA UŽEKM 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYN 
UŽKANDŽIAI 

Kazys Stonis, Savininki

kobiisperįiV^U^skreioriii 
bta 60,000 lėta,

tefokf ir I5EF. 
Federalės nl& į> ii lifcs ifekas 

pse w meta ririlimiiJ.KjfSL Ahejąs 
\tatoji) skaičius virajo gmanju vaJdyims p 
du milijonu - pasiekė jau sm i ta 
arti 2,012,000. Niekad ša-rirodė tai tuose lo 
lies istorijoje valdžia Dėtu- bendrai yra ras 
įėjo tiek tautojy. Prie todardadėtaši 

■feradjai' pristos

BROTHERS CAF
LIETUVIŠKA UŽE1G1
7708 St. Clair Ave.
Visoks Alus — Vynai 
Degtinė Likeriai 

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

1 Didžiosios Olis ir šeši ta
* S. Valstijose IM valdvb
®1H tarėjo l^te 20 takį 
™bniinkiĮ, arba W ai.ir vakariniu kote 
tapau negu t^paiw Snvanavims pa 

1911 metais, tis svarbius tarini 
’ 7 paskelbti mis

Roję negali trumpoje at®
stulpu teledo. - - - - - -

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DRY CLEANING

6702 Superior Ave

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

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

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
Savininkės

s

D
I

a 
a

SWAIMS 
langus su

Žymiausias šio meto 
Paveikslas

Atminkit Sekmad. Birželio 21
YRA TĖVO DIENA

. „DANZIGO srityje Vokie-
A Aptarė sva 
tanp kariavimo

' LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ
Langams Užtraukalų (Blinds)
WINDOW SHADES

Dabar laikas jau pradėti rūpintis papuošti savo 
NAUJAIS VENETIAN BUNDS 

patarnausim Liętuviams pigiau negu kiti. Kreipkitės tuojau.

SUN VENETIAN BLINDS
IV. 3956 J. Pečiulis, sav. 165 E. 208 St.Tel.

DAD & SON STORES, INC
10411 St. Clair Avenue — Cleveland, Ohio

Padarykit Jam Dovaną —
DUOKIT JAM -

Dviejų dalių Slack Siutai ...
Skalbiamos sanforizuotai sutrauktos, 

patogios vasarinės kelnės.
šiaudinės Skrybėlės .............. $1.50

Didelis pasirinkimas skrybėlių visokių 
stilių ir pavidalų. Ir daugiai
Gražus Sportiniai Marškiniai $1.95

Ilgom arba trumpom rankovėm, vienodos bal
tos spalvos arba margi spalvuoti.

Kaklaraiščiai .............................. 65t
Pati tinkamiausia reikmenis vyrui yra kakla
raištis nuolatos naujas. 2 už IJi

Gražios Broadcloth Pažamas .. $1.79
Susegamos arba upsimaunamos.

Superior Union Siutai .............. $1.50
Geros rūšies apatiniai, trumpom rankovėm k 
ir blauzdom. Visokių didumų. ,

Arba duokit jam: Petnešas — Diržį 
Kojines, taipgi yra daugybė kitų tin- 
pamų pasirinkimui dalykų.

GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. FtYKAI 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. * IvMI

7010 Superior Ave Atdara Vakarais

Vyrams — Sportui — Studentams Reikmenys
Telefonas GLenville 0331

J hridorių, jam neturi 
."■h vietos ten gyventi

< ^marino torpeda kas- 
2J aįS8,000 padaryti, 

? galvoje 500 svq 
■;wamos medegos.

Gimimai padaugėjo. Per 
Jus tris šių metų mė- 

gimimų skaičiue vi- 
J šalyje bendrai imant 
S* po m kiekmui 
* gyventojų. Metai lai- 

atga'
Po 17,9

2000 svaru, ir turi

,*>•* Utah Ifc


