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g, recaptured Nazi 
r, shown as he was 
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WHAT’S COQ

>IG DIPPER
UPERIOR AVĖ.
W HEADQUARTERS 
SUNDAES MALTED 
nd SANDWICHES

all hours. (39)

INIŲ VIETA- 
likią saldainiu par- 
a ĖZELLA Theatre, 
giežiausios saldainės, 
Jado, svaras po 65c., 
.20. Taipgi pop corn 
i cigaretai. (27) 

>weet Shoppe 
superior Ave.
10 iki vėlai vakare.
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Pasitarimas Gasolino Klausimu
IR DARBININKŲ ŽINIOS

A PICNIC!
Will you be on hil 
of July to celebrate J 
dance just the wk £ 
With the tire thortaj. 
mg coming into efft , 
appreciate the fat £ į 
va “Nite Picnic" u u 
close to home, yet į 
appearance. I

It’s Machuta’s Panj.l 1 
Road, easily reached 
sportation facilities, ut ■ • 
wear on your own tea 1 
drive. The Pįnk 
Saturday, afternoon 
and continue right e -J

Bring your hindu ma kad šį visa meta šalies 
dancing shows, J v , •
time.- More will to idl amonių ir VISU įstaigų m- 
grand affair later, t eigOS sieks $108,000,000,000 

ir tai bus rekordinis didu
mas.

DIDELeS ineigos
Remiantis šių metų pir

mu bęrtainiu. apskaičiuoja-

GRADUAL
Congratulations to 

son of Mr. and Mrs J» 
of 942 East 123rd i 
graudated from (fe 
School, June 13. Jį 
younger members of į 
in the upper quarters n 
ed to the National į 
John definitely pion, 
to go ahead with įį į

Continued sum® u

s ORLAIVIŲ per Gegužės 
mėnesį Amerikos dirbtu
vėse išdirbta 4,000 ir su
virs 11,500 tankų. Tuo pa
čiu laiku sako padirbta į 
100,000 įvairių šaudymo pa-

1 Gamyba plečiama 
Šymet sa-

i buklų.
• • • nuolat daugyn. L.___  „

tion orwX?bus per visą metą išdir-cation of Western 
nounced by letter to 
ler that she is a ti 
tial scholarship for Ik 
Jo is the daughterrf 
Joseph Bendler of 
Rd., N. W.

She was graduate 
High School in the 
class. She plans to 
sic Appreciation and 
at Western Resent 
tinue with the stndy 
at the Cleveland Ie

Congratulation!,

ta 60,000 lėktuvų.

Federalės valdžios Įstai- 
ose šiuo metu civilinių 
rnautojų skaičius viršijo 

du milijonu — pasiekė jau 
irti 2,012,000. Niekad ša

lies istorijoje valdžia netu
rėjo *tiek tarnautojų.

STONIS TU| Ruošiama statyti naujas 
lirbtuves, kurios šiai ša
lai pagamins po 800,000 
;onų dirbtino gurno metuo- 
e. Pernai visoje šalyje pa- 
aminta tik 25,000 tonų 

sintetiško gurno.

e-LĮĘTUVIšKA
“Kur alus 

“Arielkėlė
584 EaciM A
WICKLIFFK, 
Ant U. S. Rrt

ALUS, DEGMlį 
U

■s

ERIOR- 
ELL INN
uperior Avė.

WINE . BEER 
sustoja kitų miestų 
ojanti Lietuviai.

itis Helen Dunbar 
ivininkės

I Šios šalies industrijos šį 
Kazys Stonis, Minėtą gamina visokių išdir- 

—'biniu 60 nuošimčių daugiau 
------------ jnegu gamino 1929 metais,
DDATUH^a^a skaitėsi didžiausias 
DKUI new darbingumo metas. 
LIETUVIŠKI Į- - - - - - - - - - - - - - -
7708 St. fti
Visoks Alus-
Degtinė

Užkandai
Atdara iki žl*

Kazys Leis®

darbingumo metas.

Didžiosios geležinkelių li
nijos S. Valstijose Balan
džio 15 d. turėjo 1,240,171 
^darbininkų, arba 4.62 nuoš. 
daugiau negu tą pat mėne
si 1941 metais.

NUTARTA PADIDINT! LIETUVA!
VADUOTI AKCIJA

AMERIKONAI KA
RIAUJA PLAČIAME 

PASAULYJE

„ I T~
, Indijoje negali naudoti 

’medinių stulpų telegrafo

Pittsburgh, Pa. — Lietu
vai vaduoti akcija Ameri
kos Lietuvių tarpe pasta
toma ant stipresnių pa
grindų, pradedant LVS. su
važiavimu, kuris atsibuvo 
Henry Hotelyje, Birželio 28 
d. Visuomenės ir veikėjų 
susidomėjimas LVS. ir jos 
akcija parodyta tuo kad 
konferencijai prisiųsta au
kų virš $100 ir delegatai 
sudėjo apie $30, viso apie 
$130.“

Konferencijos vedėjai bu
vo LVS. pirmininkas Adv. 
A. A. Olis, sekretorius K. 
S. Karpius.

Atsilankė ir LNRF. fon
do laikinis iždininkas Adv.
J. J. G-rish. Abiejų šių or
ganizacijų valdybos patiekė 
savo raportus, iš kurių pa
sirodė kad tuose fonduose 
bendrai yra virš $6,000. 
Prie to dar dadėta šiai kon
ferencijai prisiųstos aukos.

Geresniam veikimui nu-/ 
tarta tų abiejų organizaci
jų iždininką rinkti vieną 
ir tą patį asmenį ,ir išrink
tas žinomas tautininkas 
veikėjas Juozas J. Bačiu- 
nas, iš Tabor Farm, Mich.

Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos pirmininku išrinktas 
Dr. S. T. Tamošaitis iš Cle
veland, Ohio; sekretorium
K. S. Karpius irgi iš Cle- 
velando.

Lithuanian National Re
lief Fondo direktorių pir
mininku išrinktas Adv. A. 
A. Olis ir šeši kiti prie jo.

LVS.' valdybon ineina 
apie 20 veikėjų iš rytinių 
ir vakarinių kolonijų.

Suvažiavimas padarė ki
tus svarbius tarimus, kurie 
bus paskelbti musų spaudo
je, trumpoje ateityje.

varo 
savo

150, 
skai-

IŠ SLA. SEIMO
Pittsburgh, Pa. —. SLA. 

seimas prasidėjo su eile 
ceremonijų Birželio 29 d., 
pirmininkui Bagočiui va
dovaujant. Nors jis atvy
ko sergantis, bet nori sa
vo politiką varyti, ir 
seimo bėgiu, tai nei 
sveikatos nepaiso.

Delegatų tėra apie 
iki pabaigai gal tas
čius kiek padidės. Tai di
delis skirtumas tarp kitų 
metų seimų kada būdavo 
po 300 ir daugiau delegatų.

Seimo tvarkoje vyrauja 
senosios gvardijos dvasia, 
bet delegatai nelinkę jai 
pasiduoti. Valdyba atsi- 
vežus planus reikalauja kad 
seimas nutartų seniems na
riams jų dabartinių policy- 
pakeitimą Į kitas, jei to ne
bus x padaryta, arba jeigu 
Valstija neprivers, kaip Ba- 
'gočius ir Vinikas aiškino, 
narius tai padaryti ir pasi
imti didesnius mokesčius 
ant savęs, “kito šeinio gali 
visai jau nebūti”. [

Dalyką plačiau perma
lantieji tačiau neužsileidžia 
jų tokiems gąsdinimams.

Apie seimą kitame Dirvos 
numeryje tilps plačiau.

Po paaiškėjimo kad S. V. 
lakūnai atakavo Rumanijos 
aliejaus varyklas ir kad 
smarkiai apmušė Italų ka
ro laivus Viduržemio juro
je, pasirodo kad S. V. ka
ro jiegos dalyvauja jau vi
same plačiame pasaulyje ir 
savo veikmingumą bei su- 
gabumus parodo visuose 
frontuose.

Amerikos lakūnai pade
da Britams užpulti Vokie
tijos miestus, veikia Vidur
žemio juroje; kariauja Au
stralijoje, Kinijoje, Hawaii 
ir kitose salose Pacifike.

Reikės Šimtų Tūkstan
čių Lakūnų

Amerika pasiryžus šymet 
Išdirbti 50,000 karo lėktu- 
ivų, o 1943 metais numaty
ta padirbdinti 125,000 lėk
tuvų. Tiems lėktuvams rei
kalinga valdytojų, kiekvie
nam po kelis. Taigi šim
tai tūkstančių jaunų vyrų 
turės greitomis lavintis ir 
jų gyvenimas bus taip sa
kant ore.

artyn 
miesto, 

smar-

Atminkit Sekmad. Kapeloms tiesti, nes baltosios 
, skruzdės medžio stulpusYRA TĖVO DIBb lueda. Pirm Įvedimo nau
doti geležinių stulpų, ten 
'naudota akmeniniai.Padarykit Jam Dovaną'

DUOKIT JAM-
DANZIGO srityje Vokie-

Dviejų dalių Slack Siutai- gjaį vįsaį uždraudė Lenku
ClrnlliinjviAn nnnTrt*!’ZHaIoi CIIiTSULl: , - - vkalbą. Pranešimas 

__ , „kas neišmoko Vokiškai nuo
Didelis pasirinkimas skrybėlių ris- to kai naziai atsiėmė Dan- 

,zigo karidorių, jam neturi 
Gražus Sportiniai MarsioMBūti vietos ten gyventi.T1__ _ 1 _ i________  —f*.

Skalbiamos sanforizuotai sutnuB* 
patogios vasarinės kelnės, 
šiaudinės Skrybėlės

i 
stilių ir pavidalų.

sako,

CHURCHILL, po 
dienų pasitarimų su 
Rooseveltu, išskrido 
ir laimingai pasiekė Angli
ją. Aptarė svarbius šių 
dienų kariavimo reikalus.

Sako, sutarta veikti Vo
kiečių spaudimui, palengvi
nimui Rusams.

kelių 
Prez. 
atgal

VĖLIAUSIOS KARO
ŽINIOS _ ____

Vokieči ųir Italų jiegos 
smarkiai žygiuoja 
svarbaus Egipto 
Alekssandria, savo
kiame užsimojime užkari
auti Egiptą. Paimti vie
nas po kito keli miestai 
šiaurinėje Afrikoje.

Sako, prieš ašies jiegas 
gali būti išstatyta Ameri
kos kariuomenės dalvs, bet 
tas nepatvirtinta.

Rusijoje, smarkus mūšiai 
išsivystė Kursko fronte, 200 
mylių į pietus nuo Mask
vos.

Sevastopolyje tebeina mū
šiai, užpuolikai nepajiegia 
raudonuosius nugalėti, nors 
Rusų padėtis yra labai pa
vojinga. Jie ginasi jau ar
ti mėnuo laiko.

VOKIETIJOS 33 svar
biausieji miestai kuriuose 
gaminama karo reikmėmis 
randasi 800 mylių rate nuo 
Londono. Žinovai sako, iš
sprogdinus tuos svarbiuo
sius miestus orlaiviais, bu
tų sugriauta Hitlerio ga
lybė. Kai Britai pradėjo 
po tūkstanti ir daugiau or
laivių siųsti užpulti nazių 
miestus, Hitleris labai su
sirūpino.

Ilgom arba trumpom rankovėn, 
tos spalvos arba margi spalm®

Kaklaraiščiai ..............
Pati tinkamiausia reikmenis rp* tllO j a apie $8,000 padaryti, 
raištis nuolatos naujas. * '

Gražios Broadcloth Pažamis
Susegamos arba upsimaunamos.

Superior Union Siutai...
Geros rūšies apatiniai, trumpo®11 
ir blauzdom. Visokių didumij.* i i , ■__ nninflj«s4Pn'mus tris siu meni me-c rba duokit ^am. ;nešįus gimimų skaičiue vi- 

kojmes, taipgi yra d gy jgoje §a]yje bendrai imant 
pamų pasirinkimui dah , ;į§pU0]ė po 19.5 kiekvienam 

j green stamps su kožnu pirkai 1,000 gyventojų. Metai lai- 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. atgal gimimų išpuolė 

J po 17.9 ant 1,000.

Submarine torpeda kaš-

sveria 2000 svarų, ir turi 
savo galvoje 500 svarų 
sprogstamos medegos.E.Į . --------

■ Gimimai padaugėjo. Per 
■pirmus tris šių metų mė- 

, nėšius gimimų skaičiue vi
etoje šalyje bendrai imant

čia galit iškeisti savo Stamp Books. ;]

HE KRAMER & M
Superior Ave

Moterims pataria laikyti
Mosavo nepersenas krybėles, 

Atdara ’^nes jų visai pritruks, netu- 
ės ko dėvėti. Skrybėlėms 

pritruks medegos ir darbi- 
linkų.Sportui — Studentams Ra 

Telefonas GLenville 0331

Trys Kongreso Rūmų atstovai: Clarenpe Lea, R. M. 
Kleberg, ir P. G. Holmes, kurie sudarė specialę komisiją tartis 
su Prezidentu kalbamo visoje šalyje gasolino suvaržymo klausi
mu. Prezidentas pasakė jog nedarys visuotino varžymo jeigu 
Atstovų Rūmai pilnai tą klausimą išstudijavę nematys tam 
būtino reikalo.

IS LIETUVOS
VOKIETIJON iš Lietuvos 

išvyko nauja Lietuvių darbi
ninkų grupė. Ji susidėjo iš 120 
asmenų, jų tarpe 51 moteris. 
Tarp išvykstančių buvo nema
ža specialistų. Grupė išvežta 
į Saksoniją.

pa- 
pa- 
su- 
ha 

plo-

SUVALGĖ VISĄ 
KAVALERIJĄ

Pabrangins Laikraščių 
Siuntinėjimą

Amerikos kareiviai gin
dami Bataan pusiausalį, su 
visais savo padėjėjais, dak
tarais ir slaugėmis, suval
gė visą savo kavaleriją, — 
pasakoja viena šlaugė su- 
gryžus iš tenai. Japonams 
neliaujamai puolant tą pu- 
siausali, kai pradėjo pri- 

| trukti maisto, Amerikiečiai 
suvalgė visus ten buvusius 
26-tos kavalerijos arklius. 
Paskutinėse dienose Cor- 
regidoro apgulimo, mulų, 
šoviniais suplaišytų, mėsa 
buvo malama ir kepama, 
“kaip hamburgeriai”.

NAZI AI išžudė viso 
800 Čekų keršydami už 
žudymą jų komisaro 
drich pereitą mėnesi.

Iš LENKIJOS išeina ži
nios kad Vokiečiai sistema- 
tingai naikina Lenkijoje 
Žydus: apskaitliuojama iki 
šiol išžudyta suvirš 700,000 
Žydų.

Lenkai Įtarė kad Vilniu
je su “Lietuvių policijos” 
pagalba išžudyta 30,000 Žy
dų. Jie tokiu budu privalo 
prisiimti ant savęs kaltę už 
Vokiečių išžudymą 700,000 
Žydų Lenkijoje.

jau
nu-

Hey-

1,000BIRŽELIO 26, virš
Britų lėktuvų atakavo Vo
kiečių miestą Bremen — 
nesugryžo 52 lėktuvai. Pa
daryta miestui dideli nuo
stoliai.

Jaunieji Renka Atliekamą Gumą

William L. McFetridge, seno gurno rinkimo direktorius prie 
Civilian Defence, Chicagoje, sveikina Jaunųjų Pergalės armiją 
už jų atliekamą didelį ciaroą renkant senus nereikalingus gurno 
dalykus, sulyg Prezidento Roosevelto atsišaukimo.

RINKS RIEBALUS. Ka
ro produkcijos taryba pa
siryžus pradėti rinkti iš 
šeimininkių įvairius atlie
kamus riebalus, kurie rei
kalingi gaminimui gliceri
no sprogstamoms 
goms daryti.

Riebalų rinkimas 
dės Liepos mėneėsi, 
ninkės galės juos parduoti 
į valdžios nuskirtas mėsos 
parduotuves.

mede-

prasi- 
šeimi-

LIBERIJA, Afrikoj, yra 
vienatinė pačių negrų val
doma ir tvarkoma valsty
bė pasaulyje.

S. V. KARO jiegų ko- 
mandierium Europoje pa
skirtas Gen. Eisenhower. 
Tai vis einama arčiau prie 
Amerikos pasiruošimo ak- 
tiviam puolimui Vokiečių.

. v

Taupo Laiką Del U. S.
BĮ®

Kariuomenė ir jurų kariuo
menė nutarė tuo pat laiku, su
lig naujo metodo kopijuoti ka
reiviu laiškus kurie užsieniuos. 
Su šiuo kooperavimu jie galės 
nukopijuoti apie 1,500 laiškų 
dėl filmų. Kareivis Erwin 
Twaddell nuima karmerą nuo 
rekordinės mašinos pirm iš 
siunčiant.

Atstovų Rūmų finansų 
komisija, jieškodama būdų 
sukelti $6,650,000,000 naujų 
taksų, nutarė pabranginti 
laikraščių persiuntimą, ap- 
taksuoti transportacijos ir 
ekspreso pervežimą, uždė
ti taksus ant lažybų laike 
arklių lenktynių, ir tt.

Karo laivyno statymui 
paskirta $8,550,000,000 su
ma. Tai bus didžiausias 
pasaulio istorijoje laivyno 
statybos programas, bus 
statoma 1,900,000 tonu or- 
laivių vežiotojų laivų, krei
serių, naikintuvų ir kitokių 
laivų. Bus statydinama 25 
orlaiviams vežti laivai, su
virs 50 kreiserių ir dau
giau negu 300 naikintojų 
ir jų palydovų.

Prez. Roosevelt pranešė 
Kongresui kad iki šiol iš 
Lend-Lease pinigų gelbėji
mui karo alijantų išleista 
$4,407,000,000. Prezidentas 
taip pat pareiškė kad ka
ro reikmenų gaminimas la
bai pasmarkėjo, bet tų ga
minių pristatymas randasi 
kritiškoje padėtyje.

Sekantis žingsnis, sako, 
turi būti musų militariams, 
industriniams ir perveži
mo ekspertams padėti vi
sas pastangas prieš priešų 
jiegos centrus.

LIETUVOJE, žemės Ukjio 
Rūmų augalininkystės skyriu
je anksti pavasarį ėjo paruo
šiamieji darbai artėjančiam 
vasario sezonui. Sudarytas 
sėlių planas, šį pavasarį 
planuota apsėti 2,383,000 
plotą. Suplanuotas pasėlių
tas yra apie 3 huoš. mažesnis 
negu buvo prieš 1939 m. karą. 
Kai kuriose apskrityse kur že
mės ir ūkininkai mažiau nu
kentėjo nuo l(aro (pav. Biržų, 
Panevėžio, Kėdainių apsk.) pa
sėlių plotas prilygs prieškari
niams laikams, bet Užnemunė
je, Tauragės, Kretingos apskri
tyse del karo 
lių plotai bus 
mažesni kaip 
vo.

priežasčių pasė- 
apie 8-10 nuoš. 
paprastai buda-

LIETUVQS žmonės pereitą 
žiemą kentė savo butuose šal- 
;į. Transporto priemonės nau
dojamos daugiausia Vokiečių 
cariniams reikalams, todėl ku
rui parūpinti vežimų toli gra
žu neužtenka. Net tie kurie 
gavo leidimus kurui pirkti ne
galėjo jais pasinaudoti, nes ne- 
;urėjo kuo malkų parsivežti, 
žiemos šalčiai gi šymet 
nepaprastai dideli.

LATVIAI NENORI būti nei 
naziais, nei bolševikais. Wa
shington Star Geg. G įdėtas 
Latvijos Ministerio Dr.. Alfred 
Bilmanio straipsnis, kuriame 
tarp kita ko rašoma:

“Sovietų premjeras Stalinas 
savo Gegužės 1 kalboje pavadi
no Latvius savo ‘broliais’. Prieš 
kiek laiko vienas Vokietijos 
gauleiteris nazių okupuotoje 
Latvijoje Latvius savo kalbo
je pavadino ‘draugais’. Vienas 
lygiai hipokritiškas kaip ir ki
tas. Latviai nenori būti nei 
nazais, nei bolševikais. Jie yra 
demokratinių valstybių pusė
je ir tikisi kad demokratijos 
laimės ir Atlanto Čarterio prin
cipai bus pilnai įgyvendinti ir 
Latvijos atžvilgiu. Latviai ne
apkenčia nazių ir bolševikų. Jie 
nori gyventi kaip demokratai 
ir laisvi nuo vargo ir baimės 
naudotis visomis Dievo suteik
tomis laisvėmis... ..”

buvo

LIETUVOS laikraščiai 
ginti nedaug jau rašo 
žiaurius bolševikinius 
Vokiečių cenzūra tai uždraudė. 
Kaip vienas Vokiečių cenzo
rius paaiškino, draudimas iš
leista tam kad, girdi, Vokie
čių administracijos įstaigos ne- 
pažystančios vietinių sąlygų, 
todėl jos darančios nemaža vi
sokių klaidų. Tokiu <budu Lie
tuvos gyventojai, skaitydami 
laikraščiuose apie bolševiki
nius laikus, palyginsią su da
bartimi ir turėsią prieš akis 
Vokiečius....

paly- 
i apie 
laikus.

VOKIEČIAI, kaip ir bolše
vikai savo okupacijos metu, 
verčia ūkininkus pristatinėti 
Vokiečių įstaigoms nepakelia
mus javų, mėsos, bulvių, pieno 
ir kitų žemės ūkio gaminių kie
kius. Vokiečiai nori išspausti 
iš Lietuvio ūkininko kuodau- 
giausia jo gaminių ir aprūpin
ti pirmoje eilėje savo kariuo
menę ir Vokietijos gyventojus, 
neatsižvelgiant į Lietuvio ūki
ninko reikalus. Lietuviai lai
komi vis dar tiktai savo žemės 
“valdytojai”, be nuosavybės 
teisių.

‘DIDŽIOJI LENKIJA.... — 
Amerikos Rusų Instituto lei
džiamas Sovietų Sąjungai pro
paguoti biuletenis “Russia at 
War” Balandžio 23 numeryje 
Įdėjo straipsnį “The Soviet 
Union and the Slav Unity”, 
kuriame tarp kita rašoma:

“Lenkija svajoja apie ‘di
džiąją Lenkiją’, kuri sudaryti- 
na Čekoslovakijos, Ukrainos, 
Baltgudijos, o taip pat Lietu
vos ir Rumanijos sąskaiton”.
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PENNSYLVANIJOJE
.. --------- -TOB**

PITTSBURGH 60 UŽMUŠTA ANT 
KRYŽKELIŲ

>eiwf<r Mich., Naujienos MIRIMAI
BALTIMORE, MD

PRADĖS STATYTI DAU
GIAU NAMŲ

Pittsburgho srityje valdžia 
tuoj statys daugiau darbinin
kams gyventi namų, už pus
trečio milijono dolarių. Tuose 
namuose bus 500 šeimoms bu
tų.

Tie namai bus statomi Moon 
ir Robinson, srityse, darbinin
kams dirbantiems ant Neville 
salos ir Lewis Foundry and 
Machine Co., Grovetone.

Be to, Allegheny apskrityje 
iš anksčiau yra pastatyta 
baigiama statyti 16 kitų 
pių valdiškų namų. Su 
jai išstatytais pasidarys 
apie 5000 šeimoms butų.

Toliau, Prez. Roosevelt 
gyrė statymą dar 1700 
moms butų kuriems vieta
parinkta Ohio ir Monongahela 
upių pakraščiais, kui* randasi 
didelės dirbtuvės.“

Pennsylvanijoje, kaip skel
bia valstijos raportas, 1941 m. 
ant skerskelių ištiko 185 susi
mušimai, kuriuose 60 asmenų 
užmušta ir 219 sužeista, 
susimušimų kur nebuvo 
dimų įvyko 549.

Šiaip 
sužei-

arba 
gru- 
nau- 
viso

už- 
šei- 
bus

POLITIKIERIAI NORI 
PASINAUDOTI

Pittsburgho miesto įstaigų 
apie 50 politikierių tarnatojų 
kreipėsi į miesto valdybą pra
šydami paliųosuoti juos iš jų 
darbų, kad jie galėtų išeiti ir 
dirbti karo industrijose, kur 
dabartiniu laiku žymiai dau
giau moka. Jų nuo išėjimo 
.niekas nelaiko, bet jie nori kad 
miesto valdyba užtikrintų vie
tas jiems kada karas pasibaigs 
sugryžti atgal į savo dabar tu
rimus miesto darbus.
, Tai vis gudravojimas apimti 
plačiai, ir pasinaudojus karo 
metu, paskui vėl rasti sau už
tikrintas vietas.

ČAVO NUBAUSTI Už NE- 
UŽTAMSINIMĄ

Birželio 25 vakare Pittsbur- 
ghe ir vakarinėje Pennsylvani- 
jos dalyje buvo daromas ap
tamsinimo bandymas, apsisau
gojimui nuo priešų lėktuvų.

Tik nekurie neprisilaikė tos 
tvarkos, ir keturi asmenys, jų 
tarpe vienas karčiamninkas, 
už neprisilaikymą nustatytos 
tvarkos, tapo sekančią dieną 
nubausti užsimokėti po $100 
arba eiti 60 dienų kalėjiman.

Dešimts kitų suimta už ne
tvarkų užsilaikymą gatvėse lai
ke užtemdymo.

Tas reiškia kad miesto gy
ventojai turi prisilaikyti Visų 
patvarkymų ir koope"ruoti 
Civilian Defense vadovybe.

su

SKERDYKLŲ darbi ninku 
streikas užsitęsė del nesusitai
kymo ; unijos atstovų su sker
dyklų savininkais. Unija at
stovauja apie 1,500 mėsininkų.

DARBININKŲ TRU
KUMAS

Amerikos Karo Produkcijos 
Taryba rūpinasi stiprinti nami
nį karo frontą.

Beveik visko trūksta ir la
biau truks šioje šalyje iki ka
ras bus laimėtas. Truks . žalia
vų, reikmenų, mašinų ir žmo
nių. Mums nėra ko pasirinkti 
ko norim ar ne, bet reikia. tau 
kytis prie sąlygų.

1943 metais turės būti po gin
klu ibent 6 ąr 7 milijonai vyrų 
ir kariuomenė bus didinama iki 
10 milijonų .kareivių.

Užpakalyje , jų turi būti ar
mija industrinių ir ųkių darbi
ninkų. Reikalinga turėti apie 
20 jnilijonų darbininkų tiesięgL 
nai karo reikmenų dirbtuvėse ir 
transpęrtacijoje, .ir apie 12 mi
lijonų dirbančių .laukuose .1943 
metų pjūties metu.

Pennsylvanija Kviečia 
Vasarotojus

Pen nsylvanijos Komercijos 
Departmentas pasiryžęs smar
kiai reklamuoti savo valstiją 
kaipo tinkamą vasarojimui ir 
atostogų praleidimui, šios va
saros bėgiu .praleis $40,000 re
klamavimui ir viliojimui žmo
nių vykti į Pėnnsylvaniją, kur 
yra įvairių istoriškų vietų ir 
šiaip tinkamų pasilsiui ir pasi
linksminimui.

STATOMA KELIAS
ii ALASKA

dieną pereitą žiemą, 
šaltyje pribuvo pir- 
Amerikos kareiviai 
prie Dawson Creek 

nuo kur pradėta 
vieškelis

sta-
per

ku-

Kovo 9 
dideliame 
mutiniai 
Kanadon, 
miestelio,
tydinti didelis 
Kanadą į Alaska.

Tada prasidėjo darbas, 
ris tęsiamas pirmyn. Kelias
bus 1,460 mylių ilgio, kuriuo 
reikalinga pristatyti kanuoles, 
lėktuvus, maistą ir kareivius 
į Alaska. Kelias tiesiamas per 
girias, kalnus, pelkes, kur rai
tosi kaip žaltys iš vieno šono 
į kitą. Kur galima eina tie
siog, kitur eina kalnų pašonė
mis ilgais lankais.

Tą kelią Suv. Valstijos įren
gia savo darbu ir kaštais, ir 
prižiūrės jį per 6 mėnesius po 
karo. Tada jis 
Kanadai.

Su Alaska iki 
mas ėjo laivais,
ro metu tas .perlėta ir pavo
jinga.

Iš Alaskos Amerikai reikės 
dar ir smarkiau kariauti su 
Japonais, kurie jau puola to
liausias Alaskos iškyšulio sa
las Pacifiko vandenyse. Iš tų 
salų, turint gana reikmenų, ar
čiausia yra ir Japoniją užpul
ti.

bus atiduotas

šiol susisieki- 
lėtai, bet ka-

NORI -UŽŠALDYT’ 
DARBININKUS 

DARBUOSE

klau-Amerikoje darbininkų
Simas darosi toks kritiškas, sa
ko valdžios galvos, kad pradė
ta .ruošti planai taip sakant 
“užšaldyti” karo industrijose 
milijonus darbininkų ir dalį 
ūkių darbininkų jų dabarti
niuose darbuose.

Sulyg to plano darbininkai 
negalėtų mesti vieno darbo ir 
eiti kitur, sutrukdydami dar
bus, arba ūkių darbininkai pa
likę laukus vykti į miestą dir
bti fabrikuose. /

Karo darbininkų kontrolia
vimas butų atliekamas valdžios 
Darbininkų Samdymo " biurų.

Jau dabar įsakyta darbinin
kams gaunantiems darbą per 
Samdymo Biurą dirbti ten kur 
pastatytas, o ne mėtytis, arba 
jauni vyrai turės eiti kariuo
menėn jeigu nesilaikys paskir
tame darbe.

^•PIRMUTINĖ siuvama ma
šina, kuri jau galėjo dirbti, iš
rasta 1846 metais. Jos išradė
jas buvo Elias Howe, kuris sa
vo išradimą užpatentavo 1847 
metais.

• UQDĄI 'labai smarkiai pla
tinasi. P.avęi?dan, ..uodų kiau
šiniai išsiperi per.LLįki 4^ va
landų.

.'■^

DAINOS DR-JOS DRAUGIŠ
KAS IŠVAŽIAVIMAS

Užėjus gasolino sunkmečiui, 
Baltimorės Lietuviai turėjo at
sisakyti nuo vasarinių pasilink
sminimų bei piknikų laukuose. 
Draugijos ir klubai kurie reng
davo vasarinius piknikus šią 
vasarą jų jau nerengia.

Tačiau Dainos Draugijos tas 
gasolino sunkmetis nepalietė, 
ir sekmadienį, Birželio 14, Įvy
ko Daines Dr-jos draugiškas, 
tik pačių dainiečių ir jų rėmė
jų, linksmas išvažiavimas.

Tą rytą, susirinkę prie Liet. 
Am. Atletų Klubo namo, čia 
susigrupavę, apie 10 vai. ilga 
automobilių eilė pasileido Į p. 
A. Braduno, didelio Dainos rė
mėjo, puikų parką, kur ir įvy
ko tas linksmutis Dainiečių iš
važiavimas.

Atvykę Į vietą, dalyviai bu
vo gražiai priimti, pavaišinti ir 
pavalgydinti, ir tai buvo tik 
pusryčiai. Iki pietų užsiimta 
visokiomis pramogėlėmis, kor- 
tavimu, jaunesnieji nuėjo pa
žaisti vandenyje.

Ruošiant pietus, Dievulis ge
rokai apkrapino šventą žemelę 
kad vėjas nenešiotų dulkių lai
ke pietų, ii* gerokai sutrukdė 
pačius pietus. Tačiau saulutei 
greitai pradėjus juoktis iš to
kio netikėto gamtos šposo, šei
mininkės turėjo gatavus ir pie
tus.

Pavalgius, Dainiečiai pradėjo 
taikyti savo balsus, choro va
dui poniai Bekerskienei ranka 
mostelėjus suskambėjo Bradu
no parkas gražiomis Lietuvių 
dainomis.

Kada Dainiečiai linksminosi 
po atviru dangum, Dainos Dr- 
įos stambiausias šulas, Adv. 
Nadas Rastenis rengėsi sakyti 
kalbą iš radio stoties WITH, 
tautinių grupių programe. Jo 
kalbos paklausyti Dainiečiai su
sispietė prie p. Braduno radio. 
Rastenio įspūdingos kalbos iš
klausę Dainiečiai gausiai jam 
paplojo, tik gaila p. Rastenis 
to negirdėjo.

Po to, visi dalyviai vėl gry- 
žo prie savo užsiėmimų, ir pa
dainavę, pažaidę apie pora va
landų atvirame orę, dar kartą 
gerai užsikandi nuo pietų li
kusio valgio, apie 9 vai. vaka
re dainuodomi' “Namo, Brole
liai”, gryžo į namučius.

P. P. Jaras.

BURLIOKŲ CEBATLAIŽIAI

Bolševikiški agentai išgavo 
leidimą Detroite rinkti aukas 
Rusijos sušelpimui. Musų bol- 
ševikėliai net apsiseilėję laks
to po stubas ir per savo radio 
valandą kviečia kad Lietuviai 
eitų rinkti Rusijai aukas. Tai 
matote kokie iš musų bolševi
kų Lietuviai: jie Rusijai ir gal
vą atiduotų, o Lietuvai špygą.

Dalis musų tautiečių caro 
laikais vergavo carui ne savo 
noru, dabar tūla dalis vergau
ja bolševikams iš pamėgimo. 
Kada gi tu Lietuvi atbusi, ka
da sustosi 
miems ?

Roosevelt Anglijoje
Dieni

vergavęs sveti-
D. Reporteris.

AUSI VEDĖ DR. J. J. SIMS 
SU M. AUKŠČIUNIENE

Lieut. Franklin D. Roose
velt Jr., Prezidento sūnūs, An
glijoje, kalbasi su Britų karo 
laivyno 
šininke Londone.

moterų tarnybos vir-

Seattle Užgrūs
tas ŽMONĖMIS

SEATTLE, Wash.—šis mie
stas, del karo, taip smarkiai 
padaugėjo žmonėmis kad nau
jai atvykusieji negali įgauti 
gyvenimui kambarių. Jei su
randa kui' vietą pernakvoti tai 
tik vienai ar kitai nakčiai, nes 
kambariai vis yra “pažadėti”.

Šią vasarą ten suims dar 25 
tūkstančius darbininkų dau
giau. Čia dirbama laivai, or
laiviai ir kitos karo reikmenys.

Visi asmenys kurie nėra su
rišti su karo darbais raginami 
apleisti miestą ir išsikelti kur 
toliau į užkalnines vietas.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

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

Sedos

mirė 
City,

Redaktorius—K. S. KARPIUS-

Detroitiečiai turėjo malonią 
“surpraiz” patyrę kad apsive
dė žinomas musų visuomeninia
me gyvenime asmuo, Dr. J. J. 
Sims (šemoliunas) su 
Marijona Aukščiuniene, 
savu keliu darbuojasi
tautinėje spaudoųe ir yra vie
na iš Dirvos bendradarbių.

Visi jų draugai linki jiems 
geriausios laimės.

ponia 
kuri

musu

(Iš musų laikraščių)

STREIKAVO DEL
TAMSINIMO”

“AP-

Detroite buvo sustreikavę 
apie 1.2,000 daržininkų del to 
kad del aptamsinimo bandymų 
buvo sutrukdyta jiems pradė
jimas darbo 20 minutų ir kom
panija pareiškė nemokėsianti 
už tą sugaištą laiką.

Jeigu tiems darbininkams 
tik tiek apeina jų apsauga ir 
visos šalies išlikimas tai jiems 
reikia ne ko* 'kito kaip geros 
pamokos iš kur nors.... Pa
sielgtų jie šitaip prie Stalino 
ar kurio kito. . .•.

VOKIEČIAI NEDUO
DA LIETUVIAMS 
GANA VALGYT

LIETUVOS gyventojai, pa
gal Vokiečių 'Įverstas korteles, 
gauna nepaprastai mažus kie
kius maisto. Dabar patirta 
kad Vokiečių administracijos 
valdininkai .ir visi Vokiečiai .at
siųsti Lietuvon gauna nepalygi
namai didesnes maisto porcijas 
negu Lietuvos piliečiai, 
kiečiai, pav., 
gauna 3,500 
pusiau tiek, 
gauna 1,350 
gr. Ir taip
taukų, kiaušinių Lietuviai ne
gali gauti, o Vokiečiai gauna, 
žydams Lietuvoje duodama tik 
pusė to ką gauna Lietuviai.

SupiTthtama kad pagal kor
teles gaunamo maisto neužten
ka, todėl žmonės yra priversti 
slaptai prekiauti. Tačiau iš ša
lies perkamas maistas yra ne
žmoniškai brangus, tik retas 
kuris gali jį Įpirkti.

WORCESTER, Mass. — Bir
želio 14 d. Bostone buvo su

rengta Amerikos Vėliavos Die
na, toje iškilmėje dalyvavo ei
lė tautų su savo vėliavomis ir 
buvo atstovaujama 27 tautos. 
Bet nors čia veikia “Lietuvai 
Remti Draugija”, kuriai buvo 
reikalinga ir svarbu demon
stracijoje pasirodyti, ji visai 
apsileido ir nedalyvavo. Išro
do kad jai visai nesvarbu Lie
tuvą atstovauti dabar kada la
biausia reikia. Ta draugija 
yra sandariečių vadovybėje.
• NEW PHILADELPHIA, Pa.

Nesenai čia buvo įšventinti 
į kunigus du broliai-dvynai — 
Stasys ir Jonas Lukšiai.
® CHICAGO, Ill. — šio moks- 
.lo metais Chicagos Lietuvių 

katalikų pradžios mokyklose 
baigė aštuonis skyrius. . Mo
kyklos randasi eilėje Lietuviš
kų parapijų pačioj Chicago j ir 
priemiesčiuose.

—Chicagos Lietuvių Švento 
Jurgio parapija mini savo 50 
metų gyvavimo sukaktį. Joje 
klebonauja Pral.. M. L. Kru-

e

Vo- 
savaitei duonos 

gramų, Lietuviai 
Mėsos Vokiečiai 

gi’., Lietuviai 200 
panašiai. Sūrio,

Nabių Įrengtos Tvirtoves Prancūzijoje

• Štai pirmas vaizdas pasiekęs Ameriką parodantis Vokiečių 
išstatytas naujas plieno ir koųkreto tvirtoves užimtose Prancū
zijoje pakraštyje priešais Angliją siauriausioje pertako dalyje. 
I os tvirtovės išstatyta nuošaliose vietose ir aįnkamoflažuotos.

ALEKSINAS Juozas, seno am
žiaus, mirė Geg. 21, Torring
ton, Conn. Vas. 7 d. jis su 
savo žmona apvaikščiojo 50 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Velionis išgyveno 
Torringtone 45 metus, visuo
met 'buvo tvirtas ir sveikas 
žmogus. Prieš mirtį sirgo 
beveik 4 mėn. Iš Lietuvos 
paėjo Asiuklės k., Prienų p. 
Paliko nubudime žmoną, Jie- 
vą, vedusį sūnų, Antajią, du 
broliu, Mateušą Torringtone, 
Vincą Waterbury, Conn.; se
serį Marę Kubilienę, Bridge
port, Conn. Lietuvoje liko 
b.rolis ir sesuo. E. T.

CUVIENYTOS Valstijos 
priklousomybės sukak 

tyje kaip buvo 1776 meta 
somybę nuo Anglijos, dėjt 
somybę užsitikrinti ginki' 

Trylikos valstijų kol 
skaičiuje negu kad dabar 
. sau ir ateini

J nimą. Kara
K metu. Tikta

tonas, Nepri
galėjo baigti 

IvSSSj tarnybos. T 
> jSJblika išsirinl 
I’ ^SNuo to, Ami 
" f užtikrinta vė 
sienos plito dasidedant na 
iki, kaip šiądien, išaugo i 
ka, Filipinų ir Hawaii sa 

Ši didelė valstybė pa 
vės neturinčių Europos i 

Čįa, jau apie vidurį -•* I T • 1 • • •

NAUJUNAS Jurgis, mirė Bir
želio m., Shenandoah, Pa.

JASIENĖ Rozalija (Baranaus
kaitė), mirė Birž. 7, Chica
go.]. — Mažeikių ap., 
par., Kalnijų k.

KLIMAVIČIUS Jonas, 
Birželio m., Mahanoy 
Pa.

CASSATA Helen (Vaišvilaitė), 
34 m., mirė Birž. 9, Chica
go.]-, kur buvo ir gimus.

BUDRAVIČIENĖ Katrė, 52 
m., mirė Birž. 9, Hart, Mich. 
— Marijampolės ąp., Šuns
kų par., Oželių k. Amerikoj 
išgyveno 36 metus.

MAŽEIKIENĖ Marė, mirė 4 
Birž., Lee Park, Pa. — Vai- 
dilotų k., šventažerio par.

MOCIEJUNAS Petras, mirė 4 
Bir., Pittston, Pa.

GAIDAMAVIČIUS Pranas, 82 
m., mirė Birželio 11, Shamo
kin, Pa. — Kaltinėnų par., 
Raseinių ap. Amerikoje iš
gyveno 60 m.

MACIJAUSKAS Vladas, jau
nuolis, mirė staiga mirtimi 
Birž. 21, Detroit, Mich.

Į DRASKINIS J., mirė Gegužės 
28, Bayonne, N. J.

PAULIUS Jonas, pusamžis, 
mirė Birž. 1*4, Chicagoje. ■— 
Kvėdarnos par.

KISIELIUS Jonas, 57 m., mi
rė Birželio 12, Chicagoje.— 
Amerikoj išgyveno 35 m.

DRUBA Jurgis, užmuštas trau
kinio Birž. 
Wis.

MAČIOKIENĖ
% žiaus, mirė 

hanoy City, 
išgyveno 45 

GUDELI AUSKAS
m., užmuštas anglių butle- 
gerinėj skylėj, kur kasėsi 
sau anglį. Birželio mėn„ Mi-, 
nersville, Pa.

TUNDZĮENĖ Jieva, mirė Žir
gelio m., Shenandoah, Pa.

GIRDAUSKAS Povilas, 47 m., 
mirė Birž. 3, Georgetown, 
Ill. — Marijampolės ap., Gar
liavos p., Mauručių k.

66 m., 
mirė Birželio 13, Jamaica 
Plain, Mass. — Valkininkų 
p. I Amerikoje išgyveno 43 
metus.

BURKAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Birž. 14, Chica
go j.— Panevėžio par. Ame
rikoj išgyveno 31 metus.

LAURINAVIČIENĖ Juzė (Za- 
veckaitė), pusamžė, mirė 16 
Birželio, Chicago j. — Šila
lės p. Amerikoj išgyveno 32 
metus.

STEPONAVIČIUS Jurgis, 61 
m., mirė Birž. 15, Chicagoj. 
— Panevėžio ap., šaduvos p. 
Dokų k. Amerikoj išgyve
no 40 metų.

REZGALIS Pranas, pusamžis, 
mirė Birž. 16, Chicagoje. — 
Kvėdarnos par., Lembu k. 
Amerikoj išgyveno 40 m.

ŽEMANTAUSKIENĖ Marijo-. 
na (Abravičiutė), mirė Geg. 
28, Detroit, Mich.

TAMOŠIŪNAS Povilas, 
Birž. mėn-., ; Hartford,

■SAB1ENĖ Magdalena,
Birž. mėn., Jiartford, 

KRUVELIS Povilas, .užmuštas 
anglies kasykjoj Birželio m., 
Elkville, Ill.

BEltNATAVIČIUS Antanas, 
\22 m., mirė Birž. 5, Swoyers
ville, Pa. s

KENŲLIS Jurgis, mirė Geg. 
.17, Springfield. Ill.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

9, New Lisbon,

Jieva, seno am- 
Birž. mėn., Ma- 
Pa. Amerikoje 
metus.

Jonas,

šas, kuris prie savęs laiko dar BUDREVIČIUS Ignas,
tris Lietuvius kunigus pagel- 
bininkais. Parapijos sukakties 
atžymėjimui leidžiama knyga.
• PITTSBURGH, Pa. — šv.

Vincento parapijoje klebo
naująs Kun. Jonas Vaišnoras 
šiomis dienomis minėjo savo 
kunigystės 40 metų sukaktį. 
Jis kilęs iš Kibyšų k., Liškevos 
par., gimęs Lapk. 11, 1874 m. 
Jis mokslus baigė ir kunigu 
įšventintas Amerikoje, Birže
lio 6 d., 1902 metais.

į DAYTON, OHIO I

kasdien 7 ir 9 vai. va- 
• ( išskiriant pirmadie- 
Tikietai inėjimui gau-

KARO DALYKŲ PARODA

General Motors Corp, dirb
tuvėse išdirbami kariški pro
duktai yra išdėti Fraigrounds 
patalpose, parodai, ir juos ga
lima apžiūrėti visiems.

> General Motors turi šešis iš- 
dirbystes Daytone. Toje pa
rodoje prie to dar duodami du 
vaidinimai scenoje ir rodoma 
filmos 
karais 
nius).
narni ten pat vietoje, dykai.

Vaidinimas ir filmos rodo
mos toje parodoje • yra pritai
kintos dabartiniam momentui 
ir yra patriotinio pobūdžio.,

Jau kelios savaitės šis pro
gramas duodama, ir jo pama
tyti lankosi dešimtys tūkstan
čių žmogių.

Paroda ir programai palik
ta tolesniam laikui, neribotai. 
Patartina ir Lietuviams lanky
tis ir pamatyti. 'Musų senes
niems lietuviams patogiausias 
laikas lankytis, mano nuomo
ne, butų šeštadieniais ir sek
madieniais, 7 vai. v. D. Rep.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

___________

mirė 
Conn, 
mirė 

Conn.

“Diryai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva” 
lankys jus ištisą pusmetį.

Čia gumų dirbtuvėse darbi
ninkai kurie dirba prie karo 
reikmenų gaminimo, per sep
tynias savaites turės dirbti 
sekmadieniais ir šventadie
niais. Darbai eina visu įtem
pimu, kad tik padirbdinus dau
giau karui reikalingų padargų.

Nors toks darbas darbinin
kams yra sunkus, mažai gau
na poilsio, betgi užmokėti gau
na gerai: už viršlaikį pusan
tro karto tiek, o už sekma
dienius dvigubai. Dirbtuvės 
čia dirba 4 pamainom per sa
vaitę, taigi darbininkui skai
tosi 6 valandos darbo dienoje.

(Biznieriai Čiapai iš Cleve- 
lando aplankė savo parapijonę 
iš Lietuvos, E. Sketrienę.

V. Sketris su žmona ūš Fail 
River, Mass., atostogas pralei
sti -par-Kažiaw i Akroną 
vo motiną E. Skerienę. V< 
Sketris ten dirba Firestone 
gumų dirbtuvėje, dirbtuvės už- 
vaizdos vietoj.

Lekerauskienė su sunais iš 
Barbertono lankėsi Akrone pas 
A. Pavilionius. Kalnas.

Atidarėm puikia saldainių par
duotuve šalia ĘZĘLLA Theatre, 
gaunama šviežiausios galdainės, 
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.

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

Dirva Cleveland, 0.

vietą gyventi. - 
mums trumpai:

J. Žemantauskas 
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury. Conn.

Skaitykit ir Garsinkites

NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina metams 50c.
Lietuvių Naujienos

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

(JAKUBAUSKIENĖ—-Laisnuota ;Laidotuvių Direktorė) 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

Kąjnb.ąi’iąi pą§arvojim,ui leidžiama naudotis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

žinoti Lietuviai apsigxT 
tas, rado čia šiltą priegk 
nimą.

į Iki šiol Suvienytos V 
nį su nekurtomis Europo 

I. tūzais, Ispanais, — karą 
, lietinį Karą, vis darėsi st 
| niekas nepajiegė išstatyti 

Įėjusios pakenkti. Pereit 
statė laimėtojų pusėje.

Bet vos praėjus 25 m 
I atsidurti tokiame kare ki 
į sirodė žymesni 'pavojai.

užpuolė Japonija — ta h;
I' Bs, kurią pati Amerika įt: 

vilizuota pasaulį. Amer
I, laivyno'dalis nuplaukus 

1854 metais, prikalbino 
sueiti Į santikius su balt 
vilizuotais žmonėmis. A 
toliau gelbėjo Japonijai 
vė šimtais milijonų dola 

Į ponija, kaip tas slibinas, 
noro Ąmeriką užpulti, p:

Ant tiek ji nekultur

pasMms kaMyj-tares 
mj karo iiegos užpuolė 
staiga smogti, sunaikin 
blokšti Ameriką Pacifiū

Amerika betgi grie 
bar mes esame pačiame 
pasalingą priešą parblol 
kitą Japonijos sąjungini 
jai pasidrąsinti musu ša 

e - Japonija ir jos dra 
pasaulinės taikos ir ram; 
šti ir užbaigti — tam mes 
tis — kariauti ir laimėti

' • ii

MUSSOLINI, kaip iš n 
H jo baimintis kad jis 

baigsis, taigi sakoma jis 
be jo Įpėdinio. Jisai, to 
mentąž kuriuo paskiria 
įpėdiniu. Mussolini, kai] 

į ir be to jo sveikata džio\ 
j tūliais meiliškais prietiki

Tačiau Italijos žmoi 
nariai vargu pakęstų Mu 
ties fašistų vado mirtięs, 
ris padalytų galą fašizm 
-iii,

■ CUV. Valstijų skolos su 
‘ ‘ kia 77 bilijonus dolari 

buvo 49 bilijonai c 
skolomis pakilo 58 1 

Apie Liepos 4 dieną i 
, ęntojąms taksai, kurk 

stebinanti — sako, ta žini 
‘° sprogimas.

B
•TIESIOGINIAME p; 

-tari jilpną girdėjimą.
turi paprastai vienas 
’DARBO ŠVENTĖ S 

3 apvaikščiojimo koh 
Wią Knights of Lab( 

L.‘ŽEMĖS paviršius su 
j Jį mylių okeanų ir tik 
i J8! tame žemės plote d 
į R sudaro upės ir ežerą: 
ŪKAS 10 savaičių, vii 
į J? 100 svarų pop 

krovimui di 
į kanuolių šovinių 

valdoi 
|kt • kuponai užėmė, ; 
j šaltiniai.gumo, gi
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ALEKSINAS Juozas, 
ziaus, įpirė Gęg. 21, 
ton, Conn. Vas. 1 į 
savo žmona apvaikj^ M priklousomybės sukaktį, randasi tokiame pat įkarš- 
metų vedybinio g/tyje kaip buvo 1776 metais, kada, paskelbus Nepriklau- 
spkaktį. Velionis j g ‘ 1 - A - -1” “*-------------------------------------
Torringtone 45 metu 
met huvo tvirtas 
žmogus. Prieš miiį 
beveik 4 mėn. lj]į 
paėjo Asiuklės Jl, fį 
Paliko nuliudime ag' 
vą, vedusi sunu, Ab 
broliu, Mateušą W 
Vincą Waterbury,^ 
šeri Marę Kubilienę, 
port, Conn. Lietw? fĮĮ ' 
b.rolis ir sesuo.

g.UVIENYTOS Valstijos, šymet minėdamos savo Ne-

Vladas, jau- 
aiga mirtimi 
t, Mich.
nirė Gegužės
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, pusamžis, 
Chicagoj e. —
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> Jurgis, 61 
15, Chicagoj. 

p., šaduvos p. 
erikoj išgyve-
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Chicagoj e. — 

•., Lembu k. 
veno 40 m. 
DNĖ Marijo- 
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Povilas, 
artford, 
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ir ir “Dirva” 
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Amerikos Lietuviai, Sukruskim!lįstai — graži kombinacija!
Musų visuomenė, matyti, Ta

rybos politinį snauduliavimą 
smerkia, štai, SLA. 6-to Ap
skričio metinis suvažiavimas 
(kuriame dalyvavo 18-ka kuo
pų ir 59 atstovai) vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją sakiusią:

“Suvažiavimas pareiškia pa
geidavimą kad Am. L. Tary
ba dažniau ir greičiau reaguo
tų į Lenkų pretenzijas savin
tis Lietuvos sostinę Vilnių ir 
visą kraštą kurį Lenkija smur
tu buvo pagrobus Spalių 9, 
1920 metais.”

Priminimas labai vietoje, tik, 
deja, musų katalikai nenori 
Lietuviško darbo. Jie nori 
tik katalikiško. Tautinį dar
bą tarptautinių socialistų drau
gėje jie sabotažuoja.

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS PAREIŠKIMAS AME
RIKOS LIETUVIU VISUOMENEI

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

Priimtas L. V. S. Metiniame Suvažiavime Birž. 28, 1942, Pittsburgh, Pa

LIETUVA JAU APSISPRENDUS PER
EITO KARO METU

JUNGTINĖS Amerikos Valstybės, viso- 
u kiariopai rėmusios tautas, kariaujančias 
prieš Ašies diktatūrą, siekiančią paverg
ti pasaulį, pagaliau su ginklu stojo pačios 
į jųjų eiles, — stojo ne vien tam kad ap
gintų ir apsaugotų savo laisvę ir savo in
teresus, bet ir tam kad, su savo talkinin
kais laimėjus karą, padarytų teisingą tai
ką. Tokį demokratijų kariavimo tikslą 
grindžia Prezidentas Roosevelt savo Ke
turiomis Laisvėmis, tokį jį skelbia ir At
lanto Čarteris. Tautos, tos ginklo drau
gės, vadovaujamos Jungtinių Am. Valsty
bių, ir Anglijos, sutikusios su Čarterio dės
niais, glaudžiau susirišo tam tikra sutar
timi į talką, pasivadintą United Nations, 
Jungtinės Tautos. Jų skaičius dabar pa
siekė, prisidėjus Meksikai ir Filipinams, 
dvidešimts aštuonių.

Karinės Jungtinių Tautų vadovybės 
nuolat dirba strateginius planus karui lai
mėti, o jų atsakingieji politikai svarsto, 
ruošia sumanymus kaip nuniokoti karo 
kraštai ’ atkurti, kaip įsteigti taiką, kad ji 
butų teisinga, pastovi ir saugi. Tam galui 
sudarytos iš Talkos atstovų dvi komisijos: 
viena Londone, antra Washingtone.

Rodės, visa gerai klosis. Bet štai, 
Maskvos valdovai įsimanė reikalauti iš 
Anglijos ir iš J. A. V-bių kad pripažintų 
Rusijai Pabaltijį ir kitus kraštus, pirma 
jų smurtu pasigrobtus ir vėliau patekusius 
į Vokiečių verguvę. Tą reikalavimą Ru
sai buvo fsigeidę turėti garantuotą sutar
tyse, padarytose su tom dviem demokrati
nėm galybėm. Prezidentas Roosevelt pa
sipriešino tai neteisingai Maskvos preten
zijai, prieštaraujančiai Atlanto Čarterio 
antram straipsniui, Hur pasakyta: “Ne
pageidaujamos jokios teritorinės atmainos, 
nesutinkančios su LAISVAI išreikšta tau
tos valia”. O Rusija savo laiku yra pri
tarus Čarteriui. Už tą teisingos Preziden
to Roosevelt valios atsparumą, nutolinusį 
Pabaltijui užgrobimo pavojų, mes Lietu
viai turime būti labai dėkingi.

Lietuvos atstovybės, kur buvo užsili- 
kusios, protestavo tiek Rusijos, tiek Vokie
tijos smurtus, padarytus ir tebedaromus 
jų atstovaujamam kraštui, ir nevieną sy
kį yra pareiškusios jog Lietuva,, jei butų 
įmanomų sąlygų, aktingai, veikliai įrody
tų savo paramą kariaujančioms demokra
tijoms. Norint tapti aktingai, Lietuvai 
reikia turėti savo vyriausybė, o ji galima 
įsteigti tik svetimame draugingame kraš
te, kaip yra įsteigę Čekoslovakai, Lenkai 
ir kiti savo vyriausybes. Kol Pabaltijo 
kraštai neturi savo vyriausybių, tol jie ne
gali tapti United Nations Talkos nariais, 
tol kiti už jų nugaros ir jų sąskaiton pro
jektuoja pokarinę pasaulio santvarką, tol 
Atlanto Čarterio raidė jiems netikra, tol 
jam grąso pavojus prarasti moralinę vertę.

Rusijos valdovai, negavę nei iš Ame
rikos nei iš Anglijos jų siekiamos garanti
jos vėl pasijungti Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, neatsižadėjo betgi to savo pikto in- 
geido. Molotovas dar tebebuvo Washing
tone, o Maskvos spauda jau skelbė Rusi
ja neužleisianti niekam nei pėdos Lietu
vos, Latvijos ir Estijos žemių, pati jas 
ginklu pasiimsianti. Po tokio gąsdinan
čio garso imtą skleisti kad Pabaltijo kraš
tai turėsią pasisakyti, karui pasibaigus, ar 
jie nori būti savarankiški, nepriklausomi, 
ar tapti Rusijos dalimi. Pasipiktinę tu
rime spirtis tokiam komunistų gudravi
mui. Lietuvių tauta jau per Pirmąjį Pa
saulini Karą, remdamos Prezidento Wil- 
sono Deklaracija, apsisprendė nepriklau
soma valstybe ir savo kultūrinės pažangos 
patyrimu įrodė galinti puikiausia tvarky
tis, įrodė verta esanti nepriklausomybės. 
Jos naudai pasisako ir Atlanto Čarteris. 
Trečiam straipsnyje šiaip pasakyta: “Grą
žinti suverenines teises ir valdžias toms 
tautoms kurioms PRIEVARTA jos buvo 
paneigtos”. Taigi siūlymas Pabaltijui iš- 
naujo apsispręsti butų priešingas Čarterio 
duotiems pažadams.

mums priedermę ir Atlanto Čarteris, ap
galvotas, pasirašytas ir vykdomas musų 
Prezidento Roosevelto. Susirūpinę Lietu
vos buitimi, mes daromės kaip ir jo talki
ninkais.

Kuo galėtume įrodyti tą savo rūpes
tį? Tuo kad mes, kaip Amerikos piliečiai, 
per savo valdžią, pramintume kelią Lie
tuvai susidaryti savo vyriausybę in exile, 
ir tokiu budu palengvintume jai įstoti į 
United Nations Talką. Labai svarbu Lie
tuvių tautai, dar nepasibaigus karui, tu
rėti atstatytą sava valstybės kontinuite- 
tą, arba tąsą. 1

Toliau.^ Lietuvos priešai, saikstą ją 
pasigrobti arba jos sąskaiton išlyginti sa
vo interesus, stengiasi ją visaip niekinti 
ir žeminti. Štai žodžiu bei raštu visur 
platinami gandai jog Lietuva tesugebėjus 
vien diktatoriškai valdytis, buvus Hitle-, 
riška bei fašistiška, antisemitiška, nuolat 
ruošus pogromus Žydams, ir tt. Tokiais 
šmeižalais siekiama įrodyti jog Lietuva 
neverta esanti nei demokratijų palankaus 
dėmesio, nei jų užuojautos.

Amerikiečių Lietuvių pareiga kovoti 
su ta pikta, nešvaria ir melaginga propa
ganda. Jų kovos priemonės turi būti pa
dorios: skelbti visomis kalbomis tiesą 
prieš melą, duoti tikrą laisvos Lietuvos gy
venimo vaizdą, .atskleisti jos garbingą se
novės uždangą, nušviesti jos didžią kultū
ros pažangą, padarytą atgavus nepriklau
somybę, sugebėjimą savarankiškai tvar
kytis ir mokėjimą sugyventi su kaimynais.

Tokiai kovai su kenksminga Lietuvai 
propaganda reikalinga lėšų. Iš kur jų 
gauti? Nūdien Amerikoje turį, kas ridPi, 
darbo ir gerai uždirba; retai kam stih'ga 
ištekliaus. Taigi visi Amerikiečiai Lietu
viai, kuriems nėra užgesus meilės ugnis 
pirmajai sayo tėvynei, gali, save nenu
skriaudė, mezliavomis, rinkliavomis ir au
komis paremti jos būtinuosius reikalus. 
Atsiminkime ir savo vargdienius tautie
čius, ištremtus iš savo sodybų toli už tųk- 
stančių mylių. Jie bežustą, tikisi, laukia 
pagalbos iš musų, ir amžinai nuliūsta jos 
nesulaukę. Po dolarį, po kitą išmesti 
mums mažas dalykas, o kiek daug paguo
dos iš tokių aukų, krūvon sudėtų, musų 
merdėjantiems broliams ir seserims su ma
žais vaikeliais nepakenčiamoje Sibiro erd
vėje !

Sukruskime tą metą, kada sprendžia
mas Lietuvos likimas, kad bedelsdami ne
pavėluotume !

Ilgai jieškota Lietuvių vienybės ben
drai Lietuvos naudai, ikšiol ji tačiau nesu
rasta. Ar jau tektų nusiminus ranka pa
moti? Ne. Jei, eidami į vieną tikslą, ne
galime išvieno dirbti, tai dirbkime šali
mais, vieni kitiems nekliudydami, jeiško- 
kime draugijų sutartinio darbo. . Iii per- 
maža bendraujame su nelietuviais Ameri
kiečiais, kurių tarpe yra daug palankių 
Lietuviams žmonių. Nesenai p. Norėm, 
buvusis J. A. Valstybių ministras Lietu
vai, padarė pradžią Amerikiečių Lietuvių 
Draugų organizacijai. Pravartu apie ją 
spiestis veikliems Lietuviams.

Žodžiu sakant, šiap ar taip dirbdami, 
mes turime siekti kad Lietuva atgautų -sa
vo nepriklausomybę. Kokios formos ji 
bus, šiądien negalime atspėti. Mes nesiū
lome jai, atsikūrusiai, jokio santvarkos 
projekto. Tai Lietuvių tautos, namie pa
likusios, teisė. Iš savo sąlygų, iš susidė- 
jusios aplinkumos, iš savo medžiagos, at
kiltus iš po karo griuvėsių, tauta pati kurs 
ir spręs savo atnaujinto gyvenimo formą, 
nusistatys savo valstybinės santvarkos rė
mus. Tokia pažiūra sutinka ir su Atlan
to Čarterio straipsniu, kurs skelbia: “Tei
sė visoms tautoms pasirinkti tokią valdy
mo formą kokios jos norės”. Tais žodžiais 
yra pareikštas pagrindinis demokratizmo 
dėsnis, iš kurio vedamas tautos suverenu
mas.

Musų viltis — Vokiečiai bus išvyti iš 
Lietuvos, Rusai supras kad jiems nėra 
reikalo į ją gryžti.

somybę nuo Anglijos, dėjo visas pastangas tą nepriklau
somybę užsitikrinti ginklu.

Trylikos valstijų kolonistai — žymiai mažesniame 
skaičiuje negu kad dabar yra, šoko į darbą užsitikrinti 

sau ir ateinančioms kartoms laisvą gyve
nimą.
metu.
tonas, Nepriklausomybės Karo vadas, te
galėjo
tarnybos. Tik 1789 metais ši nauja Respu
blika išsirinko savo pirmutinį prezidentą. 
Nuo to, Amerikos Valstijų gyvenimas ėjo 
užtikrinta vėže; Respublika kilo, valstybės 

sienos plito dasidedant naujoms ir naujoms teritorijoms, 
iki, kaip šiądien, išaugo iki 48 valstijų, su priedu Alas
ka, Filipinų ir Hawaii salomis.

Ši didelė valstybė palaipsniui pasidarė namais lais
vės neturinčių Europos ir kitų pasaulio dalių žmonių.

Čia, jau apie vidurį 19-to šimtmečio, pradėjo atva
žiuoti ir Lietuviai apsigyventi — ir, kartu su visais ki- 

: tas, rado čia šiltą prieglaudą, laisvesnį ir geresnį gyve- 
nimą.

Iki šiol Suvienytos Valstijos, pernešusios keletą ka
rų su nekuriomis Europos valstybėmis — Britais, Pran-

AKRM
Smulkios Žilį

Karas užsitęsė ne vieną ir ne du 
Tiktai 1783 metais Jurgis Washing-

baigti savo darbą ir pasitraukti iš
Soviet Union and the 
States”. Pabaltijo kra- 

informaciniai apsigynimo

Liūdna!

Čia gumų dirbtuvę 
ninkai kurie dirba p 
reikmenų gaminimo,^ euzais, Ispanais, — karą su Meksika, ir savo didyjį Pi- 
tynias savaites ton lietini Kara, vis darėsi stipresnės, kilo visais atžvilgiais, 
siekmadieniais ir r 
niais. .Darbai eina š 
pimu, kad tik padirfe Statė_ laimėtojų pusėje^ 
giau karui reikalingi į |

Nors toks darbas i k 
kams yra sunkus, < sirodė žymesni 'pavojai, 
na poilsio, betgi ,n«| užpuolė Japonija — ta barbarų, ša- 
na gerai: už viršlai lis, kurią pati Amerika įtraukė J ci- 
tro karto tiek, o d 
dienius dvigubai. & laivyno dalis nuplaukus į Japoniją 
čia dirba 4 pamain® 
vaitę, taigi darbinu sueiti į santikius su 'baltaisiais, ei- 
tosi 6 valandos daric vili'ziintais žmonėmis. ,A n’~

jBiznlieriai čiapaii — --—, -----------
lando aplankė savo ii vė šimtais milijonų dolarių metuose prekybos.. Ir Ja
is Lietuvos, E. Skėti* ponija, kaip tas slibinas, augus, plačiau apsidairius, pa-

V. Sketris su žmou noro Ąmeriką užpulti, progą pritykojus. ,
Rivęr, Mass., atostoja Ant kiek ji nekulturiška, tiesiog senoviškai baiba 
jfti riška pasirodė, liudija, faktas kaip ji Ameriką užpuolė
v0 1 
Sketris ten dirba ........       — -x- . - -
gumų dirbtuvėje, diriM nų karo jiegos užpuolė Amerikos salas Pacifike, tiksiu 
vaizdos vietoj.

Lekerauskienė su s
Barbertono lankėsi Afe ' Amerika Betgi grieoesi giriKiuous ir giniis —. uą- 

bar mes esame pačiame įkarštyje pasiruošimo gintis ir
— pasalingą priešą parblokšti. Mums reikia parblokšti ir 

Atidarėm puikia afe kitą Japonijos sąjungininką, kuris davė progą Japoni- 
daunama pasidrąsinti musų šalį užpulti.

r Japonija ir jos draugai-sąjungininkai, nuolatiniai 
du sv. už $1.20. TaiRii pasaulinės taikos ir ramybes pavojai, turi būti parblok- 
ir cigarai ei cigarete — įam mes turim pilniausia ruoštis, auko-
Ezella Sweet $ tis — kariauti ir laimėti!

7007 Superior k į, M
Atdara 10:30 iki rėki

lietinį Karą, vis darėsi stipresnės, kilo visais atžvilgiais, 
niekas nepajiegė išstatyti tokių kliūčių kurios butų ga
lėjusios pakenkti. Pereitas Didysis Karas Ameriką pa-

Bet vos praėjus 25 metams, šiai musų šaliai prisiėjo 
atsidurti tokiame kare kur jau pa-

Amerika

Reikalinga Informacinė 
Knygelė

Buvęs Estijos užsienio rei
kalų ministeris, K. R. Pusta, 
išleido Anglų kalba knygelę 
“The 
Baltic 
štų
kova Anglų kalboje labai silp
na ir todėl šios knygelės pasi
rodymą tenka pasveikinti. Jo
je nupiešiama istorinė Rusų- 
Vokiečių rungtynė valdyti Pa
baltijį, prasidėjus daugiau ne
gu 700 metų atgal. Pereitas 
karas davė progą Pabaltijo 
tautoms išsprūsti į laisvą, ne
priklausomą gyvenimą, nes abu 
rungovai laikinai laibai nusil
po.

Antras Pasaulinis Karas vėl 
tą nepriklausomybę palaidojo, 
bet Pabaltijo kraštai pasauliui 
suėjo įrodyti ne tik sugebėji
mą savarankiai politiniai tvar
kytis, bet kurti gražų ir eko
nominį 
vietijai 
klauso.

gyvenimą. Jie nei So- 
nei Vokietijai nepri-

FOR

lis, kurią pati Amerika įtraukė į ci
vilizuota pasaulį. Amerikos karo

,1854 metais, prikalbino Japonus E.: ' ’ • ■ a • • • _ 11 ’
vilizuotais žmonėmis. Amerika ir

ICTORY I

BUY
UNITED STATES

BONDS * STAMPS
toliau gelbėjo Japonijai kilti, tvirtėti ekonomiškai, da-

ponija, kaip tas slibinas, augus, plačiau apsidairius, pa- 
j zyiieriną užpulti, jjmjnujw. ,v . , '

L Ant kiek ji nekulturiška, tiesiog senoviškai barba-

motiną E. Skaa pereitą Gruodžio 7 dieną: tuo pat laiku kai jos aukštas 
pasiuntinis kalbėjo-tarėsi apie taiką ir sutartis, JaP°_ 

staiga smogti, sunaikinti tų salų apsitvirtinimus, par
blokšti Ameriką Pacifike, ir jame užviešpatauti!

Amerika betgi griebėsi ginkluotis ir gintis — da-
A. Pavilionius.

,PRANE®

pasalingą priešą* parblokšti. Mums reikia parblokšti ir

jai pasidrąsinti musų šąli užpulti.
Japonija ir jos draugai-sąjungininkai, nuolatiniai

šti ir užbaigti — tam mes turim pilniausia ruoštis, auko-

' O USSOLINI, kaip iš nekuriu šaltinių praneša, pradė- 
jo baimintis kad jis gali mirti pirm negu šis karas 

baigsis, taigi sakoma jis susirūpino kad Italiją neliktų 
. Jisai, todėl, pagaminęs politišką testa-Savo Antrašo Pa* be jo įpėdinio. < *

Kuomet rengiatės mentą, kuriuo paskiria savo žentą, grafą Ciano, savo 
kitur gyventi, pros? įpėdiniu. Mussolini, kaip žinoma, serga skilvio votimis 
vo naują antrašą Diiw jr be • sveį]ęaįa džiovinama karo įtempimu ir nuola- 

a “Miškais prietikiais. .
naują vietą jeigu K tačiau Italijos žmones, ir pačios Fašistų partijos 
kėsit. Parašykitjc nariai vargu pakęstų Mussolinio žentą, ir atsitikime pa
le atvirutę pries [fr ties fašistų vado mirtięs, spėjama įvyktų sukilimas, ku
rna į kitą vietą gjit rjs padarytų galą fašizmui Italijoje.
Adresuokit t < l( . t •

Dirva Clevelant

Tačiau Italijos žmonės, ir pačios Fašistų partijos

ris padarytų galą fašizmui Italijoje.

£uy. Valstijų skolos su pradžia Liepos mėnesio pasie- 
kia 77 bilijonus dolarių. Metai laiko atgal valstybės 

skolos buvo 49 bilijonai dolarių. Per paskutinį dešimt-I * . u skoios buvo Bilijonai uoiarių. rer pas’J
„ . m,? mėtį skolomis pakilo 58 bilijonais dolarių.
“Dirvos” Ageii*

N o t a ras

130 Congress Ara stebinanti — sako, ta žinia pasigirs kaip koks fajerver- 
Waterhurv. frt ko surosimas.

Ąpie Liepos 4 dieną bus jau žinoma ruošiami nauji 
gyventojams taksai, kurie kaip spėjama, bus gana nu-

ko sprogimas.
Skaitykit ir Garsaf į

LIETUVI! ' •TIESIOGINIAME pasikalbėjime vienas žmogus iš 
; 125 turi silpna girdėjimą. Salėse sueigose silpna girdė- 

NAUJIENOJ jimą turi paprastai vienas iš 25 klausytojų.
Mėnesinis žurnalas^. vt *DARBO ŠVENTĖ Suv. Valstijose gavo savo pra- 

Kaina metams i', džią iš apvaikščiojimo kokį surengė darbo organizacija 
^vadinama Knights of Labor 1882 metais.

•ŽEMĖS paviršius susideda iš 139,440,000 ketvir
tainių mylių okeanų ir tik 57,510,000 ketvirtainių mylių 
žemės; tame žemės plote dar apie 1,000,000 ketvirtainių

Lietuvių Naiijk
332 N. 6tb Str* 

Philadelphia, Pa.

KIENĖ—Laisnuota : Laidotuvių Dire 
i) VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽĖ 
šarvojimui leidžiama naudotis d

JANIAN FUNERAL HOME
1VENUĖ ENdicotl

. »KAS 10 savaičių, vidutinė šeima Amerikoje su- 
laikina bent 100 svarų popierio, kurio užtektų padirbi

mui 35 maisto krovimui dėžių arba 80 dėžučių del .75 
giilimetrų kanuolių šovinių.

•ROLANDUOS valdomos Rytų Indi jų salos, ku
rias dabar Japonai užėmė, stovi tarp pirmaeilių pasau
lyje kaipo šaltiniai gurno, gino ir petrolejaus. 1

Pas “Demokratus”
Komunistų valdomas Lietuvių 

Darb. Susivienijimas turėjo sa
vo Centro Valdybos rinkimus. 
Giriasi, organizacijoje esama 
9,000 narių, bet balsavo, žinote 
kiek? Ogi apie 1,800! Kam 
balsuoti? Juk komunistai slap
tai nutaria kas turi būti “vožt” 
ir tas buna.

Komunistai gana skaniai juo
kėsi iš tautinio Susivienijimo, 
kad jame tik 5,400 narių bal
savę ir prikišo “apatiją ir ap
mirimą”. Bet apmirimas, ma
tyti, draugučių Susivienijime. 
Turbut, suklaidinti broliai Lie
tuviai, jo nariai, pastebėję at
virą agentavimą Maskvos 
“strateginei” okupacijai Lietu
voje, pradeda 
skirtis.

Juokiasi tas 
paskutinis.

iš draugužių

kas juokiasi

Amerikos Lietuvių 
tautai pragaištingą 

snauduliavimą, kurį 
vadai nežinia kuriais 

tai organizacijai

Seną Kuiną Paragino
Dirva, regis, buvo vieninte

lis laikraštis keliais atvejais at
žymėjęs 
Tarybos 
politinį 
katalikų
sumetimais 
užkorė.

Taryba privalėjo atstovauti 
visus Amerikos sąmoningus 
Lietuvius. Ji privalėjo vado
vauti kovai už Lietuvos laisvę. 
Ji turėjo organizuoti musų vi
suomenės finansinį ir politinį 
pajiegumą tai kovai. Tačiau, 
be pasimatymo su Prezidentu 
Rooseveltu Spalių mėn., 1940 
metais, Taryba nieko daugiau 
nepadarė. Tiesa: ji privertė 
tautinės visuomenės atstovą iš 
jos pasitraukti ir tokiu budu 
pasiliko tik katalikai ir socia-

CENZORIUS Grigaitis SLA. 
Seimo knygoje, savo raporte, 
aimanuoja:

“...Musų Susivienijimas yra 
nuolatos iš visų pusių atakuo
jamas. Nei viena kita frater- 
nalė Lietuvių organizacija nė
ra taip varinėjama per viso
kias ‘šerengas’, , smerkiama ir 
šmeižiama kaip SLA. Ar ji yra 
blogesnė už kitas ?....”

Aišku, nieko panašaus! Bet 
žiūrėkit kas stovi SLA. vado
vybėje ir kur nuvedė — taigi, 
gelbėjimui organizacijos iš to
kių vadų “malonės” kitų deda
ma pastangos, ką p. Grigaitis, 
suprantama, laiko “šmeižimu” 
ir per “šerengas” varymu or
ganizacijos !

MUSŲ ŽEMĖ •
(Iš Kauno dienraščio T Laisvę’)

Mes taip į žemę čia įaugom 
Su kryžiais, kalnais ir keliais;
Ją dirbam, ir nuo vėtrų saugom, 
Šaknis įleidžiame giliai.
Įrėžtos aiškiai musų pėdos, 
Kur vargą nešėm ant pečių.
Giliai čia draujas įsisėdęs 
Lig žemės vidurių pačių.
Žaliuok, žydėki, musų žeme, 
Su dirvom, pievom, pamiškiais, 
Mus niekas negalės pažemint, 
Kaip Nemunas vagos nekeis.

_ ■ . i

Tu nuostabi laukų gražuolė , 
Su pažeista širdim giliai.
Šimtai upelių bėga šuoliais, 
Ir girios rėdosi žaliai.
Tai čia išauga musų trobos;
Iš dirvos kalasi daigai.
Ir naktį šviečia baltos drobės, 
Ir byra žvaigždės po langais.
Mums jiegos auga ir didėja, 
Laukuos nublanksta aimana.
Tu realybė ir idėja — 
Tu musų duona ir daina.
Žaliuk, žydėki, musų žeme,
Su kryžiais, dirvom ir miškais, 
Mus niekas negalės pažemint, 
Kaip Nemunas vagos nekeis.

____  _ Antanas Miškinis.

MUSŲ AMERIKIEČIŲ PAREIGOS
Mes Amerikiečiai Lietuvių kilmės, 

kaip ir kiti J. A. Valstybių piliečiai, auk
štai vertindami savo antrosios tėvynės ge
rovę ir jos demokratines idėjas, sąžiningai 
ir su džiaugsmu atlikdami musų valdžios 
dedamas pareigas, civilines ir karines, ne
galime pamiršti ir savo pirmosios tėvynės 
Lietuvos. Ją nelaimingą atsiminti deda,

BANANAI taip pat greitai Įdega sau
le kaip ir žmogus. Karštame ore saulės 
spinduliai greit nurudina bananų žieves, 
pirm negu jie spėja sunokti. Beje, bana
nai susideda iš trijų ketvirtadalių van
dens.

•ČILE respublikoje, pietų Amerikoje, 
nelaimingi] atsitikimų atžvilgiu stovi pir
moje vietoje pasaulyje. Antrą vietą po 
jos užima Suv. Valstijos.
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BOLŠEVIKAI myli raudoną 
vėliavą, o vieškelio ir geležin
kelio kryžkelėse Amerikoje kas 
metą įvyksta daug nelaimių. 
Kodėl musų bolševikus nepa
statyti tose kryžkelėse mosuo
ti raudoną vėliavą? Ir jie bu
tų patenkinti, ir butų žmonių 
gyvybių išgelbėta.

2 At
hti

MUSŲ socialistai, kaip ta 
sena merga, visiems ant kaklo 
kabinėjasi, ir keista kad juos 

'prisileidžia.... Kiek čia senai 
mylavosi su komunistais, o da
bar jau myluojasi su klerika
lais, ir jie patenkinti....
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MUSŲ komunistai Kanadoje 
tikrai įdomus žmonės: jie šau
kia kongresą padėti (kaip jie 
sako, Kanados valdžiai). Kas 
su komunistais neisią, sako, tie 
busią Hitlerininkai. Tai kaip 
bus su tais tūkstančiais Kana
dos Lietuvių kurie eina su Ka
nados valdžia bet nenori su ko
munistais dėtis? Ar jie Hit
lerininkai už Kanados valdžios 
rėmimą ?

DEL LIETUVIŲ IŠTREMTŲ 
Į SIBIRĄ

Keli Amerikos Lietuvių lai
kraščiai deda sąrašą 12,000 
Lietuvių kuriuos Sovietų Ru
sijos šnipai suėmė ir ištrėmė 
iš Lietuvos, Vokietijos pasa- 
lingo puolimo išvakarėse. Tą 
tremtinių sąrašą padarė Lie
tuvos Raudonasis Kryžius tik
slu įteikti Amerikos Raudona
jam Kryžiui tikslu paprašyti 
tuos tremtinius globoti. Ame
rikos Raudonasis Kryžius ban
dė tai daryti, bet susilaukė iš 
Sovietų valdininkų nemanda
gaus atsako, girdi, tie tremti
niai esą “Sovietijos piliečiai” 
ir pagalbos nereikalingi!

Del šių tremtinių musų laik
raščiuose eina įdomus ginčai. 
Staliną garbinanti organai pra
džioje bandė ištrėmimo faktą 
nuneigti. Sako, jokio trėmimo 
nebuvę. Bet — daugelis Ame
rikos Lietuvių sąrašuose rado 
savo giminių vardus, o vėliau 
gavo iš Sibiro ir iš Kazaksta- 
no tremtinių laiškus ir telegra
mos (pavyzdžiui, Kun. A. Dek- 
snys nuo brolio Stasio, Kun. 
Prunskįį nuo motinos, Tyslia- 
va nuo sesers,“ ir kiti). Ištrė
mimo faktą paslėpti negalima!

Tada Stalino šnipų garbin
tojai atsuko kitą propagandi
nę mintį: jau nesako kad sąra
šas klastingas, ar nazių suda
rytas, bet klausia: “Kam smer
kti Sovietų valdžią kad tiek 

-daug žmonių iš Lietuvos išve
žė? Juk niekas karo lauke pa
silikti nenori. Reiktų reikšti 
pasitenkinimo kad daug žmo
nių išgabenta iš karo pavo
jaus”

Bet 
tikslu 
gaudė
paliudija Kaune rastas komi
saro Somovo dienoraštis, ku
riame jis pasipasakoja kaip 
buvęs įkinkytas gaudyti 
versantus ir neištikimą 
mentą”. Tai buvo 
tų kurie dabar turi 
kią tremtinio dalią.

Stalino šnipai ne
pavojų tą 12,000 Lietuvių rūpi
nosi išgelbėti. Ne — jie norė
jo juos ištremti ir sunaikinti, 
nes tai buvo Sovietų okupaci
jai priešingi elementai.

Vilnis sako, šių sąrašų s'kel- 
, bimas esąs “Sovietijos smerki
mas”. O kas Sovietiją 
kiąs, girdi, - smerkiąs ir 
riką, nes abi kariauja 
Hitlerį.

Sovietijai gelbėt musų bol- 
ševikėliai ir šiaudelio griebiasi. 
Airmutinis kultūringo žmogaus 
privalumas yra žinoti teisybę. 
Tai pirmutinė susipratusio de
mokratinio piliečio pareiga, ži
nojimas kad Stalino šnip.ai pa
darė Lietuvoje nelaimingų ir 
daugiausia niekuo nekaltų žmo
nių medžioklę nėrai Sovietijos 
smerkimas. Kiekviena vyriau
sybė klaidų padaro. Amerika 
ir Anglija kariauja žūtbūtinę 
mirtiną kovą, bet neatėmė sa
vo piliečių teisėtos ir konstitu
cinės laisvės kritingai vyriau
sybės ir jos valdininkų žygius 
pasverti.

Tokiu budu, kada mes sako
me (kartu su Prezidentu Roo- 
seveltu, su premjeru Church
ill, su daugeliuz žymių politikos 
ir spaudos vadų) kad Pabalti
jo okupacija buvo nepateisina
ma Stalino klaida — mes sako
me teisybę, kurią privalu sa
kyti ir žinoti. Kada mes sa
kome kad Stalino šnipai atliko 
žiaurų darbą ištremiant 12,000 
Lietuvių (kurie to neprašė), 
tas* nereiškia Sovietijos smer
kimą, bet pasmerkimą tam ti
krų Sovietijos valdininkų ir tų 
kurie jiems įsakė negailestin
gą darbą atlikti.

Šiuo klausimu tarp Lietuvių 
ir Stalino garbintojų yra vie
nas didelis pagrindinis skirtu
mas: Stalino garbintojai iš
tremtus Lietuvius skaito So
vietijos piliečiais, su kuriais 
Maskvos valdovai gali ką nori 
daryti: tremti, kankinti, badu
marinti, teises siaurinti, kalin
ti. Visi gi Lietiiviai sako, čia 
Lietuvos Respublikos piliečiai

sako,

zsil pi 
ivc g

AMERIKA su Rusija, jau, 
sakoma, susitarę apie antrą 
frontą. Dabar Rusai, 
duos Fricui per snukį, o Ang
lai su Amerikonais užpakalį 
Fricui kaitins. Ko jieškojo tą 
ir gaus, arba, kaip katalikai 
sako, kas kardą pakelia tas 
nuo kardo, pats žūna.

et .\ ■ie
)p;

P
k

reikalo 
Lietu- 

ištiesti

neteisėtai suimti ir be 
kankinami. Amerikos 
viai nori tremtiniams 
pagalbos ranką, bet Sovietijos
valdininkai tą ranką atstumia. 
Kun. Prunskis, pav., siuntė sa
vo motinai drapanų $13 ver
tės. Persiuntimas, muitas, ap- 
drauda kainavo $20. Organi
zuotos pagalvos Sovietų valdi
ninkai visai nepriima.

Tremtinių būklė, nėra abe
jojimo, baisi. Lenkų dienraš
tis Dzienik Czykagowski, pa
vyzdžiui, rašo apie atvykimą 
45,000 Lenkų tremtinių iš So- 
vietinjos į Iraną (Persiją)-. 
Dauguma tų atvykusių, sako, 
apiplyšę, išvargę ir sergą. Tai 
tik pusgyviai žmonės. Bolše
vikai atėmė iš jų viską, net 
žiedus, metrikus, fotografijas. 
Juos paėmė globoti Amerikos 
Raud. Kryžius, kuris, kaip ži
noma, peni ir 47,000 Sovieti
jos karių nelaisvių Suomijoje.

Bet už šitokį mielaširdingą 
darbą Sovietų kariams Suomi
joje Sovietų komisarai nelei
džia Amerikos Raud. Kryžiui 
globoti Lietuvos Respublikos 
tremtinius Sibire! Čia nuoga 
teisybė ir ją privalu žinoti!

GASOLINĄ PRISTA
TYS PAIROMIS 500 

MYLIŲ ILGIO

Texas valstijos aliejaus
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(Vilnis).
Stalino šnipai ne tuo 
nelaimingus Lietuvius 

ir į vagonus sodino. Tai

AUSTRALIJA sako priim- 
sianti atgal deportuojamą iš 
Amerikos komunistą agitato
rių Bridges. Kažin ar nepri
imtų ir musų pruseikinius bim
balus, kurie Amerikoje vietos 
negauna ir daužosi kaip Mek- 
sikoniškos pupos ?

APIE ANTRUS FRONTUS 
kalbant, musų katalikams ir 
socialistams tas nenaujiena. 
Visų pirmiausia jie sudarė 
bendrą frontą. Po to jie at
suko karą į du frontu: prieš 
tautininkus ir prieš komunis
tus. Silkė ne žuvis, bet, visgi, 
įdomu kad jie kariauja prieš 

. buvusius savo talkininkus: ka
talikai kada tai buvo tautinė 
srovė ir talkininkavo tautinin
kams, o socialistai buvo tarp
tautinė srovė ir talkininkavo 
komunistams. Įdomu, įdomu!

PILSUDSKIO- septynių me
tų mirties sukakties . proga, 
Amerikos Lenkų delegacija at
lankė Prezidentą Rooseveltą ir 
įteikė memorandumą, iš kurio 
paaiški kad šis karas Lenkų 
apetito ne tik nesugadino 
dar “paprovijo” — jie vis
ri daugiau kaimynų žemių ne
gu gali apžioti.

KURIS doresnis žmogus 
gėliau su musų bolševikais 
sibroliauja, žiūrėk, nuo jų
sisuka. Vėliausias pavyzdis— 
kompozitorius pianistas Bace
vičius. Gerai sakoma, pirmas 
išminties žingsnis yra mesti 
socialistus ir komunistus.

DIKTATŪROS vėjai

“di- 
ele- 

gaudymas 
nešti šun

nuo karo

Iš 
laukų gabenamą gasoliną lai
vais Vokiečių submarinai nai
kina, skandindami laivus. Iki 
šiol nebuvo kito budo pristaty
ti gasolinui į rytines valstijas 
kaip tik laivais. Del to dabar 
ir pradėta gasolinas varžyti 
kad jo užtektų.

Išvengimui ir laivų skandi
nimo ir gasolino stokos pradė
ta ruoštis leisti gasoliną- iš Te
xas valstijos iki Illinois didelė
mis 24 colių diametro paipo- 
mis. Paipos tiesiama iš Texas 
iki Illinois, virš 500 mylių il
gio. Ta paipa kasdien bus at- 
pumpuojama gasolino po 300,- 
000 bačkų. Iš jų 50,000 
kų paliks vidurvakarinėse 
stijose, o 250,000 bačkų 
pasiųsta geležinkeliais į
nes valstijas, išgelbėjimui 
gasolino “bado”.

Ta 24 colių paipa galėtų 
plaukti žmogus iš Texas į 
linois.

bet
no-

il- 
pa- 
at-

jau 
švaistosi SLA. kuopose: apie 
13-ka kuopų siūlo sėimui svar
styti sujungimą Sekretoriaus 
ir Iždininko vietų į vieną, o 
Prezidentą padaryti lapmoka- 
mu vedėju, nuolat Centre dir
bančiu. Po meto-kito, kuopos 
ras 'kad galima sujungti ir Pre- 
zidento-vedėjo vietą su Sekre- 
toliaus-Iždininko, o iš čia jau 
netolimas kelias prie Hitleriu- 
ko Susivienijime.

smer- 
Ame- 
prieš

bač- 
val- 
bus 

ryti- 
iš

at-
II-

AMERIKONAI NU
SVYLA NESAVO

TURTŲ TIKĖ
DAMI

iš-

Sandaros redaktorius Vaidy- 
la, kuris tik ką užbaigė agita
vęs už tuos pačius senus SLA. 
valdovus ir tuo džiaugėsi, da
bar Sandaroje talpina straips
nius įrodinėjančius kokie tie 
senieji ponai negeri, jie sten
giasi padvigubinti SLA. se
niems nariams mokestis, ir tt.

Neužtenka to; toliau Vaidyla 
savo redakciniame (nr. 25 — 
“Ant Katės Uodegos Griūva 
Dangus”) rašo kaip socialistai 
kaltina-įrodinėja “buk ‘opozici
ja’ norinti sugriauti susivieni
jimą, diskredituoti viršininkus 
ir atlikti devynias galybes kito
kių baisybių”. Jis tame raši
nyje tuoj skubina pasiteisint 
kad jo Sandaroje “nei vienos 
citatos” senieji SLA. valdovai 
negali surasti kur jis butų kuo 
rinkimais, štai kaip jis sielo- 
nijimą” (reikėjo: Susivieniji
mo senus ponus.)

Kaip ti'k artėja SLA. rinki
mai p. Vaidyla sutaria su Gri
gaičiu remti “tuos pačius” se
nus SLA. ponus. Po rinkimų 
jis bando kelti neva ‘vaidus’ su 
Grigaičiu,-ir rodo “didelį” “su
sirūpinimą” SLA. sekančiais

“O siekimai yra štai kokie: 
rinkimais, štai kaip del to sie
lojasi, neva iškeldamas socia
listų siekimus:
pasiremiant jos majestotiškos 
didenybės pildomos tarybos di
džiumos galia norima sunaikin
ti bile koki opozicija, bile koks 
priešingas žodis ir kad ateinan
čiuose rinkimuose nebūtų nei 
vieno kuris išdrįstų kandida- 
tuot prieš ‘pozicijos’ kandida
tus”.

Ar reikia išgirsti keistesnio 
dalyko iš lupų to kuris per il
gą eilę metų norėjo kad vis tik 
tie patys senieji pozicijos kan
didatai liktų ir butų išrinkti, 
ir kuris nenorėjo kad kada nors 
kas naujas kandidatuotų? M. 
Vaidyla per-daug- kartų tiesiog 
trukdė naujų kandidatų pasta
tymą nors Sandaros seimai pa
vesdavo jam tartis su kitais 
veikėjais ir parinkti tinkamus 
kitus kandidatus į SLA. Pild. 
Tarybą! SLA. Narys.

Lietuvių spaudoje laikas nuo 
laikas iškeliama faktai apie 
musų katalikų ir socialistų 
taikymąsi su Lenkais, bet vi
suomenė kaip tai negali įtikė
ti tokiam dalykui. Iš savo pu
sės tie kurie su Lenkais “uni
jų” jieško pdsirupina savo 
laikraščiuose savo darbus už- 
rėkti-užginčyti, ir jų skaityto
jai tiki kad tai tik musų pra
simanymas ir šmeižimas jų.

štai yra ištrauka iš Chica- 
gos Lenkų laikraščio, Dziennik

cagoje Tarybos posėdį, kuria
me siūlyta sumanymas skirti 
p. Pakštą visu Tarybos vadu ir 
dirigentu, užkirtimui visų ke
lių Lietuvos Prezidentui 
su Amerikos Lietuviais 
vos vadavimo darbą.

Tuo laiku jų tikslas
įtraukti tautininkus ir sanda- 
riečius į Pakšto biurą, išgauti 
iš musų dalį pinigų to biuro 
išlaikymui, o savu keliu, per 
kitas duris, su Lenkais ben
dradarbiaujant, vykdyti savo

dirbti
Lietu-

buvo

W Chicago Powstaje y Klub
Przyjažni Polsko-Litewskiej

m. suvažiavimo (įvykusio Oil 
cagoje) pareiškė nesutikimą J 
katalikų skymais ir nepritarti 
pavesti p. Pakštui Amerika 
Lietuvių vadovybės. į

Įsitėmy'kit: nuo to kas įvy. 
ko metai atgal, iki šiai dienai 
musų katalikai vadai palaiki 
artimus ryšius su. socialistai^ 
tais didžiausiais viso kas U 
tuviška ir tautiška priešais!

Tas parodo jų norą dirbti ne 
Lietuvai, bet varyti kenksima, 
gą darbą visai tautai, vaduo- 
jantis savo mažos išminties Į| 
vada — kam Smetona Lietuvą 
valdė!

Amerikos tautininkai nebū
tų taip žiauriai keršiję visa 
savo tautai jei Lietuvą buto 
valdęs katalikų partijos prezi
dentas : tautininkai nebūtų bė
gę prie socialistų j ieškoti ko-Į 
kios tai keistos keršto taikos, Į 
kuriems ir katalikas preziden-| 
tas butų buvęs 
Lietuvą valdyti 
re jo.

Musų katalikų
kimas sau partneriais socialia-Į 
tų, tų atkaklių tikėjimo ir tau
tybės griovėjų-, nerenkančių ir 
neturinčių nei vieno cento Lie
tuvos gelbėjimui, ir atsisaky
mas dirbti su tautine srove, ku
ri turi savo fonduose suvirs 
$6,000 Lietuvos vadavimo rei
kalams, parodo katalikų vadų 
tikrąjį veidą ir kur jie stovi! 
Lietuvos nelaimės valandoje. '

SAUGOKIT savo 
fiVVYBĘŠIĄ 

VASARĄ

kitų

griebti, ar ™ 
raitelį 
gens j^aiikik 
mao gili iė 

■ tiesiog phukū 
■ao.

kiantis j u 
tik moMieji 

’ |o sėstis j a 
1 valtis, ir ihi 

nebotą perto

$50,000 KAŠTUOJA
NUMETIMAS VIE- 

NOS BOMBOS

Amerikonus tankiai gerai 
naudoja kokie nors sukčiai, 
kurie, pav. paslekbia New Yor- 
ko ir Londono laikraščiuose 
pajieškojimą ainių arba įpėdi
nių “Johno Smith, kuris emi
gravo į Ameriką tarp 1730 ir 
1800 metų”. Tas John Smith 
esąs palikęs “dideles sumas” 
pinigų, kurias tiesioginiai ai
niai gausią. Taigi, tuoj atsi
šaukia į nurodytą “išjięškoji- 
mų biurą” šimtai Amerikiečių 
su pavarde Smith, norėdami 
gauti dalį tų paliktų turtų.

Atsiliepęs Smith paprašomas 
prisiųsti kokį nors įrodymą 
kad jo tėvai paėjo iš Anglijos, 
ir kartu paprašoma kad prisių
stų, sakysim, $45.25 — visada 
kokią nors ypatingą ir nusta
tytą sumą — padengimui tyri
nėjimo .kaštų. Jei iš keleto 
šimtų Smith’ų tik 10 pagaliau 
prisius po $45.25, tie apgavin- 
gi agentai tuoj pasidaro kelis 
šimtus dolarių.
kojinių” niekas neišeina. Ka
da nuskriafisti kreipiasi į po
liciją, tie paukščiai paprastai 
buna jau i^skridę ir policija 
neranda jų nurodytoje vietoje.

štai kokių įdomybių papras
tas žmogus nežino. Naujausi 
kariškuose orlaiviuose naudo
jami kulkosvaidžiai gali šau
dyti tik kelias sekundas vienu 
laiku, bet tų kelių sekundų lai
kotarpiu jie sviedžia kulkas į 
priešo orlaivius septynių šim
tų svarų į minutą smarkumu.

Ir štai kas išeina, kaip tyri
nėtojai skelbia:

Duokim sau, jei lėktuvas 
skrisdamas pb 400 mylių va
landoje greitumu galėtų šauti 
tiesiog į priekį iš visų savo 
kulkosvaidžių, per kelias mi- 
nutas vietoje kelių sekundų, 
štai kas atsitiktų: Kulkų ati- 
trenkimas 
greitį ir 
vietoje, o 
gal.

Toliau,
trukdo lėktuvui turėti pakan
kamai didelių kulkosvaidžių ir 
jiems šovinių, nes tuoj pasida
ro persunkus krovinys.

Vieno lėktuvo su bombomis 
kelionė, įskaitant visus kaštus 
ir gedimą, atsieina $50,000, o 
bomberis nuneša į priešo lini
jas tik $600 vertės dinamito.

Tyrinėtojai jieško visokių 
pagerinimų, kad lėktuvai butų 
naudingesni ir pražūtingesni 
priešui. '

sulėtintų lėktuvo 
priverstų ji sustoti 
po to net varyti at-

yra kitų kliūčių ką

Iš jų “išjieš-

Z iniejatywy litewskich dzialaczy I 
spolecznych w Chicago, odbylo się I 
w dniu 27-go kwietnia, br. zebranie 
organizacyjne przedstawicieli pol- 
skich i litewskich, na ktorym oma- 
wiaiie byly problemą kooperaeji 
polsko - litewskiej.(

W zebraniu wzięlyrudzial ze stro
ny litewskiej następujące osoby: Dr. 
Pius Gregaitis, ' redaktor*. naczelny 
dziennika litewskiego^“Naujienos”, 
Ks. proboszcz J. Prunskis/ wspdfre- 
daktor dziennika Rz. Kat. litewskie- 
gc “Draugas”, paristwo St. Petrulis, 
znani i powazani w sferach litew
skich fabrykanci, p. J. P. Varkala, 
wybitny dzialacz spoleezny litewski 
wraz z malžonką i inni.<

Ze strony polskiej wzięly udzial: 
paristwo Adamostwo Kulikowscy, 
poni K. Rozmarkowa, zona Prezesa 
Zwiqzku Narodowego ^Polskicgo, 
Ks. Redaktor Starzyriski, paristwo 
Barciowie, p. Tadeusz Hoinko i pp. 
Jozefostwo Staniewiczowie.

Zebranie to odbylo się w rezyden- ! 
cji prywatnej panstwa S. Petruli- 
sow, ktorzy po zakoriczonych obra- 
dach podejmowali gošei wspania- 
lym obiadem z prawdziwą staro li- 
tewską gošcinnožcią.

Obrady toezyly się w atmosferze 
wyjątkowo serdecznej i milej. Ze
brani wyrazali poglądy, že obeene 
czasy są tak grožne dla egzysteneji 
obydwoch naroddw, že wszystkie 
nieporozumlenia i wasnie powinny 
ustąpič miejsea wzajemnej wspol- 
pracy i wzajemnemu zrozumieniu 
się. Przeszlo polgodzinne przemd- 
wienie na ten temat wyglosil Dr. P. 
Gregaitis.

Zebrani jednoglosnie obrali Pre- 
zesem nowo-utworzonego towarzy- 
stwa p. Ad. Kulikowskiego, posia- 
Cającego olbrzymie doswiadczenie 
organizacyjne i znającego grunto- 
wnie problem litewsko - polski.

P. Adam Kulikowski, będąc uro- ■ 
dzonym na Litwie kolo Kowieri-

Zwiaskowy, kuri parodo kaip 
apie tą Lietuvių socialistų ir 
katalikų susirinkimą ir suda
rymą “Lietuvių-Lenkų Klubo” 
su džiaugsmu rašo Lenkai, ir 
paminėtos Lietuvių katalikų ir 
socialistų vadų pavardės paro
do kas tą mums pražūtingą 
darbą varo.

Dabar galima- iškelti visuo
menės žiniai sekantį dalyką:

Šitas Lietuvių-Lenkų 
gingumo Klubas” buvo 
tas kaip tik tuo laiku 
džio mėnesį, 1941 m.)
Chicagą rengėsi važiuoti Lie
tuvos Prezidentas Ant. Smeto
na, kuris buvo prieš mėnesį at
vykęs į Ameriką.

Tuo pačiu laiku katalikai ir 
socialistai Lietuvai Gelbėti Ta
rybos (vėliau Amerikos Lietu
vių Tarybos) vadai šaukė Chi-

szczyzny rodzinnymT majątku 
ziemskim cd wczesnej mlodošci ze- 
tknąl się z ludnošcią litewską, kt6- 
rą rozurnie i do ktorej žywi szczerą 
sympatję. Wychowany w kulturze 
polskiej, p. Adam Kulikowski laczy 
zrozumienie psychologji obydwuch 
r.arcd6w i wszyscy zebrani wyrazili 
gtęboke zadowolenie, že zgodzil się 
on na objęcie tego wažnego w cza- 
sach obeenych stanowiska.'

Zebrani wybrali Komitet progra
mų, majacy za zadanie • ustalič w 
sposob konkretny cele oraz pro
gram prac nowo - powstalego to- 
warzystwa. Komitet ten sktada się z 
redaktorow naczelnych prasy ame- 
rykanskiej (p. S. Pieza ■— ze strony 
litewskiej, a p. Antoni Czarnecki — 
ze strony polskiej).

Następne zebranie' czlonkdw to- 
warzystwa odbędzie się w dniu 16 
maja wieczorem w rezydeneji pry- 
vvatnej panstwa Adamostwa Kuli
kowski ch.

negeras. 0 
kas nors to

vadų pasirin-

I Amerikos viešos saugos to 
: jyįa išleido šiai vasarai sekao- 
■ įo turinio persergėjimus ša- 
i jg gyventojams.

He®ti bereikalingai per 
. „gros kvatos, sutaupymui 
į savo itetoku ratu, pačiu 
I automoMių ir bitelė apvirs 
’ bei gyvasties, nes per šventes 
t paprastai autoMb® ir 
! kiose nelaimėse totą amto 
į žmonių, tuksiančiai aasiadiia.

štai patarimas ir W to 
[ rie mėgsta maudytis:

Plaukyk tiktai apsaugota® 
vandenų® ir prisilaikyk sau
gumo taisyklų bei pavarte 
sargu pastabų.

Pavalgęs, neik į vandeni ma
žiausia dvi valandas.

Šokinėjant į vandenį nardy
to žiūrėk kad vanduo botų ga- 

. na gilus, gi brendant į vandenį 
gilyn apsisaugok nuo povande- 
mo traukimo, akmenų ir duo
biu. i •

Gelbstint kitą asmenį vande- 
' pyje reikia žiūrėti kad pats 
j gertum kartu su juo. Pa-

jli

gVĖMS gi

toį W į

būnant tah i 
šia valgyti

Niekto n 
ir ypač m 
esi perkate

Drau- 
sutver- 
(Balan- 
kada į

• AMERIKOS kareiviai išge
ria 6 milijonus puodukų kavos 
kasdieną, kaip apskaičiuota.

kreivą politiką!
Nuo to laiko iki dabar kata

likai ne tik nenutraukė su Len
kais ryšių, bet dar juos padi
dino, š.m. Gegužės 3 d. Pakš
to dalyvavimu Lenkų tautiš
koje šventėje Chicagoje, ir tt.

Katalikų ir socialistų vadai 
niekaip negalėjo sueiti su Lie
tuvos Prezidentu į bendrą-ciar- 
bą Lietuvos vadavimui, bet ra
do galimybių su Lenkais ben
drus klubus steigti ir draugiš
kas tarybas vesti!

Aiškus dalykas, tautinės vi
suomenės atstovui tokių Ame
rikos Lietuvių Tarybos narių 
tarpe nebuvo galima dalyvau
ti ir jis iš jos išstojo visiškai, 
nors jau nuo Gegužės 15, 1941

SUMAŽINA DEGTI-1 
NĖS GAMYBĄ I

Valdžia praneša kad iki šiol 
meto pabaigos degtinės garny-1 
ba visoje šalyje liks tik 101 
nuošimčių dabartinės gamybos, I 
nes bus sulaikyta 90 nuoš. vi-1 
su degtinės darbų. Vietoje .to I 
bus gaminama alkoholis reiks-1 
lingas darymui sintetiško gu-l 
mo ir kitų svarbių karo pro-1 
dūktų.

Kadangi dabar degtines yra K 
prigaminta dideli perviršiai, I 
sakoma jos per karo laiką ie-1 
pritruks. , ' |

1943 metais nustatyta paga I 
minti 540,000,000. galionų ai | 
koholio, kurio 240,000,000' ga
lionų turės pagaminti, dabarti
nės. degtinės išdirbystes.

Visas alkoholio gaminimo, 
programas suims 136,000,000 
bušelių grudų, daugiausia kort 
nų, bet bus sunaudojama daug 
ir kviečiu.

I

Finest Beach in the World 
All Sports and Amusements

' /I I Dance nightly In Grand Ballroom
/ I / io famous radio bands such as

- I\/I GENE KRUPA, WOODY HERMAN,\ I I // SKINNAY ENNIS, EDDY DUCHIN,
^.VL/Z^ VAUGHN MONROE and others.

°r. ,o Sandusky. Steamers from Cleveland and
- Detroit. Or take U. S. Route 6, Ohio 2. Ask your local

1 ravel Bureau or Auto Club for folder, or write
CEDAR PQINT-ON-LAKE ERIE, Sandusky. Olyo

A- i
^>4P

June 13 
through ( / 

Labor Day. \

■ Oįio Wed

RUDOLPH B0ZEG1
WO SI. Clair Ave. Te!
Geriausia vyno išdirbystė Ohio valstijoje 
įmigtas .Europišku stilium, kur pilna vi 
kii ča vyną namams, šeimai ir klubam?

/

6000 Euclid Aveni
Pasiūlo Jums Geriau

1 ffEsnįpop,

KAINOS PAS MUS TOKIOS KIBIAS

'lįn roNTS RAMAMS MALIAVA .. 
Visatfa ha Hta, nes tai ya tyras rinko 

tatai iihti; vieno tepimo uitenka

y..™ W GRLN’PAS MA 
™i) spaliu Rua ijmianaa multicote

wi)p tepimo. Garantuota maagojim;

MULTICOTE ENAMEL, Specialiai .. 
įžagia, patiri rieu* popiera, ant'kurios 

iepim menka. Gali uudoti bent ka

ŠIAUŠIA CASEIN MALIAVA, s|

nuobėgoms maliava .. .....
I VALįNpjfHNAjĮELIS, 10 spalvų 

FLAT BALTA - Ivory ir Cream ...

Great Lakes Storage
& Moving Co.

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

vežamus dalykus.
Dirbam .valandomis ar kontraktux 

Visi pervežimai audrausti. 
Darbas garantuotas.

Telef. HEnd. 0100
Dieną ar naktį.(37)

AETNA LUMBER

• SŪRIO šioje .šalyje 1939 
metais sunaudota 770,003,000 
svarų. 1930 metais tiktai 57,- 
592,000 svarų. Suris pripažin
ta turintis reikalingus vitami
nus, o vitaminai per pastarą 
dešimtmetį! žymiai. pagarsėjo.

I

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokejimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

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

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

medj.

Co.
6843
1185

MODERATE RATES .MOTEL BREAKERS; ' U-A J,000?ROOMS

j®

WŲ n
»W įso SAMČIU .mis

'is popiera geriausiame stovyje, įdirbta 1!

* V. S. WAL 
PWJuveje,

Npsipirkit tądien DU |ROi>T il)l 
'tollli VAKARAIS SULIG SUTARIMO,

ŠTAI VIENO TEWMI 
SIENOMS, BALDAMS

Nusipirkit šiądien
dupontduco

Xm9! ‘T1 atiikti 
TO. Ją galima gauti iiban- 

ir Įvairiose kitose puikiose 
h D,a^ava nepalieka io- 
g “nsu, nedribma ir dirbusi h- 
a greitai ir pa-
r".“tas viršus, kurį galima va- 
P ir uenusidėvėėja. Pabandykit 

■“’M^įr.persitikriusit. '

DUCO 69c PINT
Reg. kaina 96c Pint

galima naudoti lengva 
fflediim ir sienoms, nes gražiai

VISOKIA APD •'fe
iš nelaisvės išgelbėjo ALPIS, jaunas sukrikščionintas Lietuvis I į tinas V*"

ūi,’‘,u'auu® uusųrance) visai
1 > le mus negu ^ugniagesius (tari 
j Vietinė Pastovi Lietu j , ir Apdraudos Ągei 

L. P P. MtULI 
Cleveland

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS
C.

Puiki, didelė K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka

288 puslapių didelė knyga, su istoriškais paveikslais.
Popieros viršeliais kaina $1.50. .. Tvirtais viršeliais, $2.00.

Ši istorinė apysaka jums patiks — aprašoma kaip Didis Lie
tuvos Kunigaikštis Kęstutis pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip jį 
• v' 1 • — • *> it — • ATT T-VT • 1 • t V W • • j T • VISI 
nelaišvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas, ši apysakai! Įjos •^Ud^^lnsųranceJ ’̂rir^ 
plačiai vaizduoja Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po toBP"'"'“ 
kaip jie sugryžo į Lietuvą. Alpio meilę, prietikius, ir tt Į

DIRVA
6820 Superior Ave. * Cleveland, Ohio.



SAUGOKIT SAVO
-ISTU

GYVYBE ŠIA
sėdį, kuria- 
ymas skirti 
-bos vadu ir 
ui visų ke- 
entui 
viais 
»• 
kslas

dirbti
Liėtu-

buvo 
j ir sanda- 
urą, išgauti 
gų to biuro 

keliu, per 
enkais ben- 
kdyti savo

m. suvažiavimo 
cagoje) 
katalikų 
pavesti p. 
Lietuvių

Įsitėmykit: nuo to d 
ko metai atgal, iki gj] 
musų katalikai vadai 
artimus ryšius su. soJ 
tais didžiausiais viso Wjyba išleido šiai vasarai sekan- 
tuvišk'a ir tautiška į®^0 turinio persergėjimus ša-

Tas parodo jų uoiąįhies gyventojams.
: Nevažinėti bereikalingai per 
rasaros šventes, sutaupymui 
tavo automobilių ratų, pačių

VASARA

| Amerikos viešos saugos ta-

matęs skęstąptį, garsiai šąuk 
kitų pagalbos. Skęstančiam 
bandyk paduoti ką nors pasi
griebti, ar virvę, ar lentą, ar 
valtelę, stumiant link jo. Tik 
geras plaukikas ir tvirtas as
muo gali kėsintis ,kitą gelbėt 
tiesiog plaukiant prie skęstan
čio.

IŠRANDA DANTŲ 
GEDIMO SULAIKY

MUI VAISTUS '

KELIŲ ILGIS ŠIOJE 
ŠALYJE

RUBAI IŠ PIENO

iT majątku 
dodošci ze- 
»wską, kt6- 
ywi szczerą 
w kulturze 
owski laczy 

obydwuch 
ini wyrazili 

zgodzil się 
lego w cza- 
ca.' 
itet progra- 
: ' ustalič w 
e oraz pro- 
vstalego to- 
sktada się z 
prasy ame- 
— ze strony 
Czarnecki —

Lietuvai, bet varyti U 
gą darb^ visai tautiįL. 
jantis savo mažos iffliaL __ _______
vada kam ir savo sveikatos 
vaWė’. jjei gyvasties, nes per šventes

Amerikos tautiniu^ įprastai automobilių ir kito- 
tų taip žiauriai kergi uose nelaimėse 
savo tautai jei Lietu jnonių, tūkstančiai susižeidžia, 
valdęs katalikų part^ t y; ‘j ||gĮ gjp
dentas: tautininkai u$rie mėgsta maudytis: 
gę prie socialistų jiėį plaukyk tiktai apsaugotuose 
kios tai keistos te yandenuose prisilaikyk sau- 
kuriems ir katalikas j ^mo taisyklių bei pavandenio 
tas butų buvęs neg5(argU pastabu. 
Lietuvą valdyti kasi; 
rėjo.

Musų katalikų vado f 
kimas sau partneriais Į. 
tų, tų atkaklių tikėjinr 
tybės griovėjų, nereiir 
neturinčių nei vieno 
tuvos gelbėjimui, ir ? 
mas dirbti su tautine s*, 
ri turi savo fondutK-f- 
$6,000 Lietuvos vadavę 
kalams, parodo kata®

žusta šimtąi

Štai patarimas ir tiems ku-

Pavalgęs, neik į vandenį ma
giausia dvi valandas.

• Šokinėjant į vandenį nardy- 
;is žiūrėk kad vanduo butų ga
lą .gilus, gi brendant į vandenį 
rilyn apsisaugok nuo povandex 
lio traukimo, akmenų ir duo-

Ej Gelbstint kitą asmenį vande- 
ufryje reikia žiūrėti kad pats 
,,'peprigertum kartu su juo. Pa

Iriantis - į vandenį valtelėmis, 
tik mokantieji plaukti [tepriva
lo sėstis į canoe arba mažas 
valtis, ir žiūrėti kad valtelėje 
nebūtų perdaug žmonių. Jei 
valtelė apvirsta plaukti artyn! 
jos ir laikytis įsikibus iki pri
bus pagalba.

Saugokis perdegti sąųlę, :iš- 
pradžių reikia pratintis būnant 
sąulėje tik ;10 jki ,15 .minutli-

•Eipąnt vieškeliu kur nėra 
Šaligatvių ręikia eiti viena pi
ne vienas paskui ]kįfą, p pe 
gretimai, ir eiti prieš vąžįpo- 
jąntį trafiką.

Saugųkis ,kąd vanduo ;kųrį 
gersi laukuose toli nuo namų 
butų (tyras įr (tinkamas gėri
mui. Taip pat ir su valgiu 
būnant toli nuo namų: geriau
sia valgyti ką nors lengvai.

Niekad negerk šaltų gėrimų 
ir ypač nedaug antsyk, kada 
esi perkaitęs.

Dr. Virgil D. Cheyne iš In- 
.dianapolųs, Ind., paskelbė Ame
rikos Dentistų Sąjungos žur
nale apie jo bandymus apsau
goti dantis nuo gedimo su pa
galba fluęrido soliucijos. ši so- 
lipcija, ,randarpa uolose, -yra 
sudėtinys iš fluorino, chemika- 
lio elemento chlorino šeimoje.

Jis darė .bandymus 'su 27 
vaikais per metus laiko, paly
gindamas jų dantis su 19 kitų 
vaikų kurių dantis tuo 
netepė, 
gedimas 
daugiau 
buvo po

Tas vaistas yra labai stip
rus, .ir tik ketvirta dalis dan
tų vieno vaiko galima vienu 
tarpti tepti. Reikia taip pat 
saugotis nenuryti nei kiek to 
vandens kuriuo dantys ir bur
na plaunama ,po ištepimo fluo
ridu.

Tarp šių vaikų 
sako pasireiškė 
negu pas tuos 
priežiūra.

vaistu 
dantų 
dusyk 
kurie

PO KARO SKRAIDYS 
EUROPON MILŽI
NIŠKI LĖKTUVAI

Lietuvių sena patarlė sako: 
“Riestum dieną, riestum naktį, 
Dievo diržo nesuriestum”.

“Dievo diržas” toje patarlė
je reiškia kelias.

Suv. Valstijose tarp 1930 ir 
1940 metų buvo žymiausias 
kelių statymo periodas ir da
bar apskaičiuojama visoje ša
lyje esama 1,090,900 mylių iš- 
grystų kelių '(čia neįskaitoma 
paprasti ūkiniai keliai). Tokio 
ilgio “Dievo diržo” tikrai nesu- 
rįestum-nesusuktum.

1914 metais ši šalis turėjo 
tik 257,290 mylių apdirbtų ke
lių, ir tie buvo siaurukai, toli 
nepanašus į šių dienų nors vi
dutinio pločio ir gerumo kelius.

Iki 1930 metų kelių ilgis pa
siekė 693,560 mylių, iš kurių 
tik 125,708 mylių buvo geros 
rūšies kelių, kiti tik paprastai 
apdirbti.

Iki 1940 metų išdirbta dar 
daugiau ,gerų kelių, pasiekta 
1,090,900 mylių ilgio, iš jų gi 
425,038 mylios yra geros rū
šies ir vidutinių kelių.

Pastarų kelių metų bėgiu 
šioje šalyje pavyko įštobulinti 
naujos rūšies siūlai, kurie pa
daryti iš pieno. Tų siūlų per 
metus jau gali pagaminti apie 
penkis milijonus svarų.

Jau per eilę metų iš pieno 
gaminama plastikos, klijai, da
žai ir kiti dalykai. Dabar, tas 
naujas pieno kaseino padaras, 
siūlas, vadinamas Aralac, pra
dėtas naudoti autlimo industri
joje. Aralac dirbtuvė randasi 
Taftville, Conn.

Tam naudojamas nugriebtas 
pienas. Kuomet pieno siūlai

padaromi, jie gali būti ilgio net 
pusės mylios.

Pirmiausią pradėta juos nau
doti skrybėlių darymui. Da
bar jau pieno siūlai pradėta 
austi į ąudimą, išr kurio daro
ma moterims suknelės, lan
gams užtiesalai ir.tt.

Iš pieno išrasta gaminimas 
tam tikro lakerio, kuriuo bus 
ištepamą blekinių vidus, kurio
se sudedama daržovės, vaisiai 
ar ^pats kondensuotas pienas;

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

THE BIG DIPPER
7023 SUPERIOR AVE.

ICE CREAM HEADQUARTERS
SODAS — SUNDAES MALTED

MILKS and SANDWICHES
Served at all hours. (39)\

Lietuvos nelaimės vala

BIZNIO PROGA

PARDAVIMUI
35 metus tas pats savininkas.
CASH MAISTO IR TOBAKO

KRAUTUVE
Su

SERVICE STATION
GAS, ALIEJUS TAISYMAS

6602 Superior Ave.
LIETUVIŲ KAIMYNYSTĖJ 

ENdicott 9713 (35)

SUPERIOR-
RUSSELL INN

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

pravažiuojanti Lietuviai.

:lonk6w to- 
w dniii 16 

fdencji pry- 
istwa Kuii-

Ohio Bonded Winery
RUDOLPH BOZEGLAV

□ (6010 St. Clair Ave. Tęl. ,ENdicolt 0282
5 Geriausią vyno išdirbystė Ohio valstijoje. Mano skiepas 

Pir- 
(33)

SUMAŽINA K
NES GANIU

Valdžia praneša .įrengtas Europišku stilium, kur pilna visokių vyno, 
meto pabaigos degtiį] |Idt čia vyną namams, šeimai ir klubams.

' dabar kata- 
aukė su Lėn- 
ir juos padi- 
s 3 d. Pakš- 
^nkų tautiš- 
cagoje, ir tt. 
lialistų vadai 
sueiti su Lie- 

bendrą dar
iniui, bet fa- 
Lenkais ben- 
ti ir drabgiš-

ba visoje šalyje lib fe 
nuošimčių dabartinė ny 
nes bus sulaikyta M 
sų degtinės darbų. Ii 
bus gaminama aKohąi 
lingas darymui 
mo ir kitų svarbią u i 
dūktų.-.

Kadangi dabar degi „ 
prigaminta dideli j 
.sakomą jos per kanf 
pritr&ks’.
■. 19}43 rhetais nudain ' 
minti 540,od0,004. pif 
koholio, kurio 2lW 
lionų turės pagaminti

U. S. WALLPAPER & PAINT CO.
6000 Euclid Avenue

ųSIENINĘ popiera
• J

Kainos Tos Pačios Kų Buvo Pereitais Metais

tautinės vi- 
į tokių Ame- 
arybos narių 
ima dalyvau- 
stojo visiškai, 
ūžės 15, 1941

NAUJAUSI MODERNIŠKI SAMTELIAI JŪSŲ NAMAIS!
I KAINOS PAS MUS TOKIOS KURIAS GALIT MOKĖT

. galionas $3.24nės. degtinės išdiibj®. >DU-PONT’S NAMAMS MALIAVA :
Vloac oitnhnKn Visada buna balta, nes tai yra tyras zinko ir švino produktas.
Visas aiKOIlO 0 J K Labai žibanti; vieno tepimo užtenka ilgam laikui. / 

programas suims 1S 
bušelių grudų, daugis 
nų, bet bus sunaudoja ‘ 
ir kviečių.

;DU PONT’S GERA GRINDIMAS MALIAVA gal. $3.69 
Pepkių spalvų. Musų žymiausia multicote maliava. Reikąlinga 

tik vieiįo tepimo. (Jarantuota mazgojimas be nusitrynimo.

. Jau dabar ruošiama planai 
statydinti milžiniškus pasažie- 
rinius* lėktuvus kurie skraidys 
per Atlantiką. vežiodami žmo
nes apsilankyti Europon ir iš 
Europos. Viena didelė lėktu
vų išdirbystė, pasiremdama da
bartiniais patyrimais, ruošiasi 
tuos didelius lėktuvus statyti 
tuoj kaip tik karas baigsis.

Lėktuvai galės vežti 200 pa- 
sažjerių, juose bus visi pato
gumai, baras, pasisėdėjimo sa
lė ir pasidairymų denis. Lėk
tuvai svers apie 350,000 svarų, 
bus varomi šešių po 4,000 ark
lių jiegos motorų, ir skraidys 
be sustojimo tarp Londono, 
Paryžiaus ir kitų miestų.

Tie lėktuvai sako užbaigs 
gyvavimo dienas iki šio karo 
veikusių puošnių jūrinių laivų, 
kurie darė biznį pasažierių ve
žiojimu.

Galvojama taipgi išdirbti ir 
čia pat žmonėms važinėtis lėk
tuvai kurie bus saugus ir pi
gus. Visoje šalyje prekės ir 
pasažieriai po karo bus vežio
jama daugiausia lėktuvais, sa
ko tie planuotojai.

PERMANENTS'
$2.50 ir daugiau

Dykai Creme Treatment 
su* kiekviena Wave

Specializuojame naujame
“Featherette” Plaukų Kirpime

7028 Superior Ave.
HEnderson 9824

Atdara vakarais išskyrus treeiad. 
ir šeštadienius. (343)

ŠEIMININKĖMS
Aš specializuoju visokiais pipirais, 
arbata ir visokiais gtoseriais. Di
delis pasirinkimas visokios kavos 
ir arbatos. (39)

Geo. B. Gehring
STALL 91 ir STALL 92

CENTRAL' MARKET

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 * menesiais.

pats 
IR

5810 Fleet Ave.
namais 8 kambarių, parsiduoda

. pigiai
KLAUSUTES:

3202 SEYMOUR AVE.
Nuo 10 iki 11 A. M.

CASH MAISTO ir MESOSKRAU 
PARDAVIMUI — CASH MAISTO 

IR MĖSOS KRAUTUVE
1383 E. 53 St. arti- t. Clair Ave.
Patvirtinsim $650 savaites jeigu 

Nėra kompeticijos jokios. Parduo
sim sulig sąskaitos, toliau klaus- 
kites: .

3202 SEYMOUR AVE.
Nuo 10 iki 11 A. M.

BALDŲ TAISYMAS 
(Furniture Upholstering) 

Atidarėm naują rakandų taisymo 
dirbtuvę, kur jūsų senus rakan
dus remodęliuosim ir perdirbsim 
kaip naujus; duodam gerą mede- 
gą ir gerą darbą.
Apkainavimą darbo suteikiam 
dykai. Klauskit telefonu arba 
parašykit laiškuti. Gerai paty
rę savo darbe. (33)

Namų telefonas HEnd. 9784 
Dirbtuvės telef. EX. 8344

Superior Upholsterer
6903 Superior Ave.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 
“Arielkčlė šiltesnė” 
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

Finest Beach' 
All Sports and Amtueaa 

'/ll Dance nightly In Grand kb :
J I / lo famous radio band;id

- Vjl GENEKRWA,W00BTBB*
\ I SKINNAY ENNIS, EBDTDS»Z'/* VAVGHN MONROE.

- Rail or bus to Sandusky. Steamers iron Qmfai*
- Detroit. Or take U. S. Route 6, Ohio 2.

Travel Bureau or Auto Club Ion folder, <s 
.CEDAR PpiNT-ON-įiAKg

rrr J^fULTICOTE ENAMEL, specialią! ........ galionas $3.05
MĮM Uždengia gražiai sieninę popierą, ant kurios galima tepti. Vieno 

tepimo užtenka. Gali naudoti bent k,as be patyrimo.
M GERIAUSIA CASEIN MALIAVA, specialiai gal. $1.75
W NUOBĖGOMS MALIAVA ............................... kvorta 35c

4 VALANDŲ ENAMELIS, 10 spalvų ....galionas $1.95
,1 (FLAT BALTA — Ivory ir Cream .......... galionas $1.45

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai. 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.

RS * J .OOO ROOMę MODCDATi

INDEPENDENT
food Store

7211 Wade Park Ave.

Sųnbrite Cleanse
3 Cans 14c

STEVE'S SERVICE
6510 Wade Park Ave.

AUTOMOBILIU ir TRUKŲ 
TAISYMAS

visokio išdirbinio karų.
APTARNAUJAM KRAKES.

Gazolinas, Aliejus, Batteries
Aliejus — Gasolinas ir viskas 

ko prie automobilio reikia. (S4)

DIDELĖ LIETUVIŠKA

SIENŲ POPIERŲ VALYTOJĄ
iPAUGIAU NEGU .380 SAftJRĘLIV PQPIERU (PUąE jKAINQS.
Visa popiera geriausiame stovyje, išdirbta 1941 m. Tai yra dideli 
bargenai kurie galima gauti tik U. S. WALLPAPER and PAINT 
parduotuvėje.

Nusipirkit šiądien DU |PONfT ,DUCO Maliavų.
ATDARA VAKARAIS SULYG SUTARIMO. DYKAI PARKING. į

ŠTAI VIENO TEPIMO MAGIC
SIENOMS, BALDAMS, MEDŽIUI ;

F': ' i
Nusipirkit šiądien

DU PONT DUCO V
i Bent kas gali lengvai atlikti darbą 1

‘ su DUCO. Ją galima gauti žiban-
čią baltą ir Įvairiose kitose puikiose
spalvose. Ta maliava nepalieka jo- f ’*.I 
kių bryžių, nedribma ir dirbasi la- /f

Į bai lengvai. Džiūsta greitai ir pa- ■*
sidaro kfetas viršus, kuri galima va- •

Į lyti ir nenusidėvėėja. Pabandykit
šią maliavą ir persitikrinsit. Y

C PINT

.Charmin Toilet Tissue 
27c4 rolls

Golden Salad 
Dressing _ qt. 29c

can
25c

| M g
UČIO IŠLAISVINTO^ 
lėlė K. S. KARPIAUS Istorinė Apy^ 

!ų didelė knyga, su istoriškais paveik 
Kais kaina $1.50. .. Tvirtais viiStfe^

' y ~ -Iii 
rsaka jums patiks — aprašoma kaip 1

> Į S DU CO 69

•Van Camp’s 3 lb 
Pork ąnd Beans

,e
INDEPENDENT
FOOD STORES

7211 Wade Park Ave.
Lietuviams patogi vieta. (3G)

C. Pakeltis Pharmacy 
1001 East 79th Street 

(Kampas Crumb Ave.) 
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, ruo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

Pakeltis Vaistinė
E. 79 St. Cleveland, O. 
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas aavsitėfe.

1001

Reg. kaina 96c Pint
^is Enamel ką galima naudoti lengvai ir greitai. Jis labai 
tinka medžiui ir sienoms, nes gražiai žiba, švelnus, tvirtas.

VISOKIA APDRAUDA
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tįs Kęstutis pateko kryžiuočiu nelaė^ tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- 
. __ r_. .. .1.^. Ipos Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma

šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus).
•Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

jlbėjo’ ALPlŠ,' jaunas sukrikščionM* 
priežiūrai Kęstutis buvo pavestas. $ 
i Alpio ir Kęstučio gyvenimu ir

į Lietuvą. Alpio nieilę, prietikius,^

DIRVA
• Avė. *.

Agentūra,

>606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 *

CIRCLE BAR
SUPERIOR AVENUE8015
IN AND MEET FELIXCOME

King cf M.
Every Thursday, Friday

Master of Song and Piano 
and Saturday

DELICATESSEN WITH SANDWICHES

POPULAR PRICES ON SATURDAY NITE AS USUAL 
TRY OUR DELICIOUS FISH FRY EVERY FRIDAY

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas ( 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyrao* 
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 
aptaisymui
Turiu pilrą

darbų

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

1--------------- ----------------------- I------ 1Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Cg.
diena ir naktį patarnavimas.

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

Atdara vakarais iki 8 vai.1

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

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

jūsų namo visiškais 
ir pagražinimui.
apdrąudą tos rūšies 
kontraktoriaus.

Dresės, Kotai ir Siutai 
PRIEINAMO.*! KAINOM

Mes ^speeializuojam didelėm mie- 
romis. 29 metai šioje vietoje. 

12425 Superior Ave.
GLenville 3450 (37)

Sunkiai Dirbi?
Esi Nuvargęs?

VARTOKI!’ MUSU VITAMIN B 
COMPLEX. 

KREJCI DRUGS 
2601 LORAIN AVENUE 

MAin 8557. (34)

c

CALL THE
SALVAT8CM ARMY

HENDERSON 5.57

Išvežimui jūsų senų laikraščių, 
knygų, magazinų, rūbų, skarma
lų, rakandų ir kitų smulkių daly
kų, taipgi ir metalo, telefonuo- 
kit: HEnderson 5357.

MOTERIMS
Col Ion Dresses $1.69 iki $5 95 

Specialis pirkinis 
Geros Rūšies Rayon Dresses 

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

Libby Shoppes
7721 HOUGH AVE. cor. E. 78 

2660 LORAIN AVE.
Duodam Eagle Stamps. (40)

JOHNSTON & JOHNS
DR. WALTER G. JOHNS 

OPTOMETRIST
110 The Arcade 

įsteigta 1897.
Lens duplikuojami

Sutarus atdara
D uodam išs i mokėjimui.

MAin 1466 
greitu laiku, 
vakarais.

(40)

ELDER-TILTON 
CLINIC

Mechanotherapy — Chiropractic

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.^ -—r-— - - —- ’ 11 11' ”

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

jniinilllllllllllllllllllllllllJIlllHIIIlllIlllllllllllllimilllllllilillEillllHlliillllllllllllllli’s

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas

IR

6522 Superior Ave.

Laidotuvių Direktorius
BALZAMUOTOJ AS

HEnderson 9292

Dirvos Naktinis
P

ag a iikmkas

Prie Green ir Glenridge Road

Tęsis per visa naktį.

Prasidės

Liepos 4
JULY

Baigsis Liepos 5

Euclid, Ohio

įžanga tik 25c.

“Šiądien šoksim, uliavosim — rytoj šventa, išmiegosimi” 
Su šiais žodžiais ant lupų, visi važiuos i Dirvos naktinį 
pikniką, kuris prasidės po pietų šeštadienį, LIEPOS 4, 

baigsis sekmadienio rytą saulei tekant.
Atsilankykit, gerbiamieji, į ši pikniką, paremsit savo 
laikraštį, ir turėsit tikrai smagią, didelę šventę, paminė
jimą Amerikos Nepriklausomybės sukaktuvių kitokio- 

į se aplinkybėse — vėsiame, atvirame ore.
x BUS DOVANOS — $10.00 PINIGAIS.

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

7031 Superior Ave,
Telef. ENdicott 0760
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Naktinis PIKNIKAS Uepos-July 4
w uL 3 “ • ij| Ji HI O «i M BS U Ji Piknikai TvmsiHės 3 vai. no niet.ii šeštadieni. Dieni

Machutos Darže
Žinomoj vietoj — prie Green ir Glenridge Roads .

PINIGAIS DOVANOS ĮŽANGAI!
Piknikas prasidės 3 vai. po pietų šeštadieni, Liepos 4, baigsis sekmadieni saulei užtekėjus. Gera muzika soldi

KVIEČIAME Į DIRVOS NAKTINĮ
PIKNIKĄ ŠEŠTAD. LIEPOS 4

Liepos 4-tą — šeštadieni, kada išpuo
la dvi šventos dienos pagretu, šymet 
švęsime Dirvos metiniame naktiniame 
piknike. Atminkit, piknikas prasidės 
tą dieną po pietų, bet užsibaigs tiktai 
Liepos 5-tą saulei tekant.
Šiame Dirvos piknike svečių bus iš to
li ir arti — iš plačios Ohio ir iš kaimy
nišku valstijų. Jus norėsit šiame pik
nike dalyvauti, pasimatyti su draugais 
ir kaimynais, su .svečiais iš kitų mies
tų. Gražiai praleisit šventę ir jūsų at
silankymas bus' parama jūsų laikraš
čiui.

KAIP
važiuokit
Tada sukit Į dešinę į kaina ir vis laikykitės dešinės.
ne tėmykit GLENRIDGE

. pamatysit vėliavas.

NUVAŽIUOTI: Automobiliu atvykę j Clevelandą,
EUCLID AVE. i rytus, iš miesto, iki GRAND Blv.

Kal-
road ir vėl i dešinę važiuokit iki

Ten tai pikniko vieta.

ATVAŽIUOS DAUG 
SVEČIŲ

Namų Savininku Susi-

Prez. Smetona Išvažia
vo Į Amsterdam

Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona pereitą šeštadienį 
išvažiavo j Amsterdam, N. Y., 
dalyvauti tenaitinio Lietuvių 
klebono Kun. Juozo židanavi- 
čiaus 50 metų kunigavimo su
kaktuvių iškilmėse. Iškilmė, 
kaip jau iš pranešimų žinoma, 
įvyko sekmadienį, Birželio 28.

Prieš važiuosiant į Amster
damą, gerb. Prezidentas gavo 
pakvietimą iš Kun. Mykolo Ur
bonavičiaus, iš Niagara Falls, 
N. Y., aplankyti ir apžiūrėti tą 
nuostabų gamtišką dalyką. Po
nas Prezidentas kvietimą pri
ėmė, nes dar nėra matęs Nia
garos Vandenpuolio.

Atlikęs kitus reikalus rytuo
se, ponas Prezidentas gryš į 
Niagara Falls ir porai ar dau
giau dienų bus Kun. Urbona
vičiaus svečias. Kun. Urbona
vičius yra vienas iš nesenai iš 
Lietuvos atvykusių.

PHONE: ENdicott 4486

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. 0HI

RESCH REFUSES INDEPENDENCE
FOR LITHUANIA

LETS CELEBRA’

Liepos 4 ir 5 Clevelande tu
rėsim daug svečių iš kitų mie
stų, kurie atvyks čia palanky- 
ti savo gimines ir draugus.

Vietiniai, prisiminkit nuvež
ti savo draugus ir gimines iš 
kitų miestų parodyti Lietuvių 
Darželi, o po pietų, Liepos 4, 
važiuokit i Dirvos, pikniką.

Iš Detroito svečiai į pikniką 
atvyksta laivu. Iš Akrono ir 
kitur — automobiliais.

Pas užeigos savininką Kazį 
Stoni,' Wickliffe, Ohio, šiomis 
dienomis viešėjo jo pusbrolis, 
Stonis iš Detroito. Jiedu bu
vo nesimatę., nuo apleidimo Lie
tuvos, tik pereitą metą pava
sarį susirado.

Lietuviai namų savininkai, 
kurie nuomojat savo namus 
ir kurie patys savo namuose 
gyvenat, kviečiami atsilankyti 
į svarbų susirinkimą, Lietuvių 
salėje, penktadienio vak., Lie
pos 10. Pradžia 8 vai. Išgirsit 
svarbių dalykų, ir bus išnešta 
reikalavimas' kad atmestų nu
statymą nuomų aukščio 
Liepos mėn. 1941 metų.

Komisija.

• DUONKEPYKLŲ darbinin
kai Clevelande gavo $1 daugiau 
mokesties' savaitėje, nors uni
jos sutartis su kepyklų savi
ninkais baigsis tik Rugsėjo 30. 
Nuo Spalių 1 kepėjai gaus dar 
po $2 daugiau mokesties sa
vaitėje. Tada, žinoma, duona 
turės pabrangti, jeigu ne ank
sčiau.
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RINKTMAS-LĖTAS
Nors Clevelande surinkta se

no gurno arti 1,500,000 svarų, 
iki Birželio 26 d., tačiau tai pa
lyginamai mažai, nes nujaučia
ma kad atliekamų guminių pa
dargų yra labai daug, tik žmo
nės pritingi juos surinkti ir 
atiduoti.

UŽSIKVIETĖ KARALIŲ
Clevelando mayoras Frank 
Lausche nuvyko į Washing- 

toną pereitą savaitę kaip tik 
tuo laiku kai ten viešėjo Jugo
slavijos tremtinis karalius, 1Q 
metų amžiaus vaikinas, kuris 
dabar lankosi Amerikoje.

Mayoras, pats Kroatų kilmės 
žmogus, pasimatė su savo tė
vų šalies karalium ir užkvietė 
jį apsilankyti Clevelande.

•VYKDAMAS j savo vestu
ves iš kariuomenės, pereitą sa
vaitę automobilio nelaimėje 
užsimušė Corp. Edward J. Li- 
vanec, 25 m. vaikinas. Jis va
žiavo su kariuomenės kunigu, 
kuris automobilį valdė, 
gas sunkiai susižeidė.

Kuni-

J. IŠ KUR IMS PINIGUS?
Varžant gasoliną, Ohio 

tija apskaičiuoja turės 21 mi
lijoną dolarių nuostolių metuo
se, negaunant taksų kurie iki 
šiol buvo surenkami už gaso
liną. Iš kur politikieriai ims 
pinigus ?

vals-

WILL GET TREATMENT GIVEN 
NATIVES OF POLISH CORRIDOR 

by Donald Day
STOCKHOLM, April 12 (C.T.P.S.) 

Lithuania’s hope of obtaining future 
independence in the European new 
order planned by Germany has been 
destroyed by an announcement from 
Berlin that the Lithuanians are go
ing to receive treatment similar to 
that meted out to the Poles re
siding in the Polish Corridor.

The political spokesman in Ber
lin said the former Lithuanian re
public is so closely connected both 
politically and geographically to E 
Prussia that this country is going 
to have a more German future than 
Latvia and Estonia. This means 
that I.ithuanian culture is not go
ing to be recognized by Germany.

Census Set for May 27
On May 27 the German civil 

authorities in Lithuania will hold a 
census during which all Lithuan
ians will have the opportunity to 
vote their option to become citizens 
of Germany.

The census will be similar to the 
one recently conducted by the Nazis 
in Gdynia, in the former Danzig 
Corridor, where the Poles and the 
other nationalities in these 
tories were 
of signing a 
mans.

Those who 
formed they 
an unknown destination 
the right to carry with them 75 
pounds of personal luggage. All of 
their belongings must be left be
hind for distribution among newly 
converted Germans.

Repartiation Planned
Berlin now admits that of 

53tQ00 alleged Germans who

SECRET TREATY 
CLAUSE ON POST

WAR EFFORTS

terri- 
given the opportunity 
pledge to become Ger-

refused have been in- 
are to be deported to 

and have

WASHINGTON, June 19 — Cur
rent suspicions that the British 
granted a secret clause in their 
treaty with Russia, promising Sta
lin all the territory he wanted, can
not be true in view of the inside 
manner in which the treaty was 
developed. The still mysterious vi
sit of Lord Beaverbrook to Wash
ington two months or more ago was 
concerned with this matter. He 
came over to sound Mr. Roosevelt 
out on the Soviet proposition. His 
soundings must have been faulty, 
for he returned to London with the 
mistaken notion that Mr. Roosevelt 
would accept such a GRANT of 
TERRITORY.

When Foreign Commissar Molo
tov arrived in London a treaty was 
actually drawn by the British pro
viding for such a post-war settle
ment. But when the news of it 
reached Washington, the mistake of 
Beaverbrook was officially ' correct
ed. This government put its foot 
down firmly against making any 
advance territorial commitments of 
any kind. It could not be other
wise. The British thereupon tore 
up the territorial draft, and of
fered the Russians instead the 20 
year mutual defense pact which 
Molotov was glad to negotiate.

This unofficial explanation of the 
motter coincides fully with the of
ficial statement of Anthony Eden 
to Parliament and the white paper 
issued by the British, both of which 
were flat, airtight denials that the 
treaty meant more than it said.

VACATIONING HERE

Queen Wilhelmina of the Nether
lands shown on her arrival at Lee, 
Mass., from Ottawa, Canada, to 
spend an indefinite vacation. The 
queen was accompanied by her own 
daughter. Princess Juliana, and the 
Princesses Beatrix and Irene.

/N
os.

rsjei

R 2
Sk
Tu p ate. H
Kol1’
inci

Ari

JUC te 
ęalba | « 
umnoj v' 
•aso j F 
imą ■ 
o kad t< 
ročių,. ki 
,auka 
larpii 
bu k; 
JĮrto.

j M.
lėti t

tutini 
į baL 
bdel

i — _

bu- 
ru- 
rei-

RAGINA PLANUOTI DAR
BUS PO KARO 

Clevelando biznio vadai 
vo paraginti imtis dabar 
pintis planais kaip ir ką
kės griebtis veikti karui pasi
baigus, nes jeigu dideliuose 
miestuose nebus nieko supla
nuota, bus sunki, juoda atei
tis, su apie 30 milijonų bedar
bių.

UŽDARĘIS NIEKAIS NUĖJO
Louis Pickier, 46 m. amžiaus, 

pranešė policijai kad iš jo rū
bų namuose, 1819 E. 55th St., 
buvo pavogta $4,000 -jo uždir
btų pinigų. Jis sakė laikęs pi
nigus namie del to kad,, ilgas 
valandas dirba iy negalėdavo 
nueiti Į banka. Jis greičiausia 
buvo t'okis kuris netikėjo Į 
bankus, ii’ savo sunkiai uždir
btu pinigų kišeniuose neišsau
gojo.

•CLEVELANDE pradedama 
statyti dar viena didelė dirb
tuve, National Aluminum Cy
linder Head Co., kuriai Įrengti 
paskirta $3,000,000. Joje dirbs 
suvirs 1,000 darbininkų.

REIKALAUJA DARBININKŲ
United States Employment 

Service praneša kad Clevelando 
karo reikmenų dirbtuvėms rei
kalinga lavintų darbininkų ga
minimui karo tankų,- ginklų ir 
lėktuvų. Kurie gali kokius dar
bus dirbti prie mašinų, nors ir 
nedaug išlavinti, prašomi krei
ptis Į šį biurą, kuris parūpins 
jums geresni darbą, ir jus tap
sit tais reikalingais šalies gy
nimo ir karo laimėjimo talki
ninkais. Kreipkitės:

1242 West 3rd street.

• DARBAI Clevelande 
iki to kad industrijose 
ninkams kas savaitę 
po $7,300,000 algomis.

Gegužės mėnesi U. S. Em
ployment darbininkų samdymo 
biuras parūpino darbus 9,350 
darbininkų.

Visoje Ohio valstijoje 
ninku ėmimas j darbus 
52 metų rekordą.

Clevelande didžiosios 
panijos viena po kitai 
karo 'bonų pardavimą
tant tiesiog iš darbininkų al
gų po 10 nuošimčių. Tuo bū
du darbininkai taupo ir remia 
valdžios karo pastangas.

Clevelando karo reikmenų 
darbuose jau dirba 17,075 mo
terys Įvairiose dirbtuvėse.

pakilo 
darbi- 

i smok a

darbi- 
viršija

kom- 
iveda 

išskai-

DARBININKAMS 
BONUS
mayoras Lausche siu- 
mokėjimą bonų 'arba 
mokesčio miesto vai-, 

dybos žinioje esantiems darbi
ninkams kurie uždirba mažiau 
negu $1,200 metuose. Mayo
ras sako patyręs kad apie tūk
stantis darbininkų miesto įs
taigose gauna mokėti mažiau 
negu po $1,200 metuose.

MIESTO 
MOKĖS

Miesto 
lo Įvesti 
priedinio

DRY CLEANING

the
. were

repatriated to Germanw from Lith
uania during the Soviet occupation 
of Lithuania, in 1941, there were 
35,000 LithrOtfiians and only 18,000 
Germans. All these families are 
to be repatriated immtediately to 
Lithuania to assist in the conversion 
of the remainder of the Lithuanian 
nation to become an appendaged 
state of East Prussia.

Frontiers Altered
The former national frontier: 

this region have been radically 
tered by the Berlin map makers. 
The Suvalki district, almost entirely 
inhabited by Lithuanians, which had 
belonged to Poland since the Put- 
ches which followed the World War 
has now been incorporated into E 
Prussia, while other districts in the 
former Vilna Corridor southeast and 
northeast of Vilna, inhabited 
elusive by Lithuanians, have now 
been joined to Lithuania.

Noted for their stubbornness, the 
Lithuanians are opposing the Ger
man attempts to destroy their re
public. The . German high commis
sioner at Kaunas, has announced all 
persons who do not surrender their 
arms before April 18 will be sub
jected to the most severe measures 
of punishment and the new regime 

w will not hesitate to impose a death 
“ penalty upon offenders. There have 

been many cases of sabotage against 
the German authorities during the 
past winter.”
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UPTOWN THEATRE
East 106th and St. Clair Ave.
The UPTOWN THEATRE at St. 

Clair Ave. and East 106th St. has 
one feature which is not known to 
the theater going public, namely it 
has the largest main floor in the 
whole State of Ohio. The seats 
are wide and the showroom is so 
arranged that you can seen the pic
ture offered from any part of the 
theatre. Mr. Lamm, for twelve 
years Manager of the theatre claims 
that it is one of the most beautiful 
theatres in Greater Cleveland. In
deed the first impressions when you 
enter the theatre are lasting ones 
in the way that you are much im
pressed by the two foyers or anti
rooms of very large dimensions.

The decorations are costly and 
artistic and the screen is so made 
that the patron can stay a long 
time without saying that the long 
performance troubled hiš eyes.

Free Parking space for patrons 
is provided. Those theatre goers 
that like to see something different 
should not fail to visit the Uptown 
Theatre.

IMPORTANT
NOTICE

Step right up and purcha« ju 
tickets, or make your reservatxi 
for the grandest time you’ve ų 
had. Take a little time out fi, 
your rushed war-days life and e 
joy this Fourth of July at a Piai 
Bring your children, wives, gid 
parents, sweethearts, etc. and jj 
the rest of your friends at Machuti 
Farm out on Green Road.

It’s the famous Dirva Picnic d 
will commence about 3:00 p. j 
Saturday, July 4th,- and will jj 
until everyone goes home. Ti 
prizes, music, entertainment and į 
it looks likę no one will go m 
for many hours, so bring your lu 
basket and make a day of it 1 
music and dancing will go on a 
on, refreshments will be avaibi 
the surroundings will be scenic, t 
weather will be fine, so let's., 
everybody.

NON-CORROSIVE plastic 
have been invented to replace 
aluminum edging of sinks, 
and shelved. •

nmone Ohio’s heroes

Ft. Recovery as reconstructed, 
Ft. Recovery.

GENERAL ANTHONY WAYNE 
(1745-1796)

“Should war be their choice, the 
blood will be upon their own 
heads. America should no longer 
be insulted with impunity.”

So wrote the “Chief Who Never 
Sleeps,” “Mad” Anthony Wayne 
to the Secretary of War of the 
United States in I794:*-**i««i4į^ 

Wayne, the personal choice of 
President Washington, and Jūs 
army were at Fort Defiance. The 
Indians were given a last oppor
tunity to lay down their arms. 
Western Ohio, Washington had 
decreed, must be subdued, and the 
lands of Ohio and western states 
made safe for white settlers.

Wayne, like Washington, had 
been a surveyor. Like Washing
ton, he had served with distinc
tion through the Revolution. Now 
the West must be conquered.

St. Clair had been defeated in 
Ohio. Wayne was to repair the 
disaster.

With great skill “Mad” Anthony 
developed the army destined to 
save Ohio. For two years men 
from the settlements and forests 
trained in Indian warfare.

In the summer of 1794 General 
Wayne advanced. Forts were 
built, supply lines protected. At 
the scene of St. Clair’s catastrophe 
600 skulls were buried. On August 
20 Wayne struck. The Battle of 
Fallen Timbers, just south of To-

ledo, was quickly won and the In
dians hopelessly defeated.

The next year 1130 chiefs, - 
sachems and Indians met at. 
Greenville to discuss a peace for i 
Ohio.

Long orations were delivered! 
On August 3, 
signed and all 
west corner of 
settlement.

Wayne was

jhi&i’SS’M-®-

EB _
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1795, peace was! 
except the north-! 
Ohio was open to

Wayne was commissioned toį 
take possession of the British forts 
in the Ohio region. After taking: 
possession of Detroit, he again! 
turned east. “Mad” Anthon? 
Wayne died at Presque Isle (now j 
Erie,.Pennsylvania) on December 
15,' 1796.

One of Ohio’s most impressive.^ 
and beautiful monuments dom-j 
inates the battlefield of Fallen 
Timbers and adjoining state, park; 
(Route 24, 14 miles south of 1W 
ledo) and honors at the same time 
Anthony Wayne, the victor.

kSsSW'!

GABALIAUSKAS JAU AUTO
MOBILIU VAŽINĖJA!

Musų godžiam Gabaliauskui, 
kuris nori kad tik jam viskas 
tektų, ir nori padiktuoti kur 
kas Clevelande turi eiti ir ką 
remti, aukų rinkimas varde 
“katalikiškos gazietos” gerai 
sekasi: štai ponas Gabaliaus- 
kas už laikraščiui duodamas au
kas Įsigijo jau ir gražų auto
mobilį ir vėl važinėja kaip po- 

znas, kaip Lietuvoje!
Tiesa, automobilius turi ir 

kiti, bet jie Įgyja tai sunkiai 
dirbdami, gi p. Gabaliauskas 

, primygtinai kaulydamas aukų 
“katalikiškai spaudai”....

Vargu kuris kitas Lietuvių 
katalikiško laikraščio redakto
rius turi automobilį, nors dir
ba katalikiškos spaudos darbą 
per 30 ar daugiau metų, o po
nas Gabaliauskas jau automo
biliu važinėja, tik metą laiko 
prie laikraščio nubuvęs. .. .

I

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

ATLANKYK1T MUSU PUIKIA

SERVE - SELF KRAUTUVE
Geriausių valgių jūsų stalui, Kainos pigios

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 
Duosim kuogeriausj patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuves pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

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

IKI LIEPOS 10 
DIENOS

LIETUVIU 'BANKE pinigai 
ant taupinimo padėti iki ir 10 
diena Liepos nuošimčiai bus 
skaitomi nuo 1 mos dienos Lie
pos. Tad Lietuviai pasinaudo
kite proga gauti 3% vietoj 1% 
nuošimčio pradekite Taupinima 
ir perkelkite savo Taupinamus 
pinigus Lietuviu Banke, Lietu
viu Banke lig $5000 Apdrausta 
per Federale Valdžia ir trečias 
nuošimti pelno.

The LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION
6712 Superior Ave

Beginning July 1st, 1942, the 
War Damage Corporation (a 
agency of Federal Government) 
will sell insurance coverage 
against most forms of war risks 
for nearly all kinds of proper
ty. Up to July 1st such pro
tection has been given auto
matically, under the law.

The change is important to 
property owners for several 
reasons: FIRST: Because in 
this war risk of property loss 
from enemy action has become 
a serious matter. SECOND: 
Ordinary forms of insurance do 
not protect against war losses. 
THIRD: After July 1st, you 
will ,not have protection against 
war damage unless you buy it.

Therefore we bring this mat
ter to our customers attention 
with the thought you will wish 
to consider whether or not you 
should buy this protetion for 
your property. For more in
formation consult . . .

Vyrams Vasarai
RUBAI IR KITOKĮ

DĖVĖJAMI REIKMENYS

dani

Dviejų dalių Slack Siutai ........ $3.1
Skalbiamos sanforizuotai sutrauktos, vėsios 

patogios vasarinės kelnės.

šiaudinės Skrybėlės .............
Didelis pasirinkimas skrybėlių visokių 

stilių ir pavidalų. Ir
Gražus Sportiniai Marškiniai S1.95I

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

Kaklaraiščiai ............................. 65c
Pati tinkamiausia reikmenis vyrui yra kakli-
raištis nuolatos naujas. 2 už l^j

Gražios Broadcloth Pažamas .. $1$
Susegamos arba ’apsimaunamos.

Superior Union Siutai ..............$1.50
Geros rūšies apatiniai, trumpom rankovėm 4] 

ir blauzdom. Visokių didumų.
GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu.
Čia galit iškeisti savo Stamp Books(

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

MiW

1
7010 Superior Ave Atdara Vakaran;P. P. & BERNARD MULIOLIS

6606 Superior HEnd. 6729

Vyrams — Sportui — Studentams Reikmenys
Telefonas GLenville 0331


