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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
/ "DIRVA"—!6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais 

Lietuviškas Raketierii-
kas Darbelis 

W 
Dirvos redakcijai teko patir

ti iš patikimų šaltinių kad vi
sas tas melagystes ir nesąmo
nes ką Gabaliauskas savo laik-
raštpalaikyje rašo prieš Lietu
vos Prezidentą A. Smetoną ir 
tautininkus, Gabaliauskienė iš
verčia j Anglišką kalbą ir 
siunčia j Wa.shingtona Ameri
kos valdžiai. Gabaliauskų ir 
kitų iš Lietuvos atvykėlių toks 
raketieriškas tikslas yra "pa
rodyti" Amerikos valdžiai ką 
Amerikos Lietuviai "mano" ir 
rašo apie p. Prezidentą — tai 
pastangos nustatyti Amerikos 
valdžioje nuomonę buk Ameri
kos Lietuviai eina prieš p. A. 
Smetoną. 

žinoma, tos jo pastangos ei
na niekais, nes iki šiolei nie
kas Washintone i tai dėmės ne
kreipė, tačiau tas tik parodo 
kokių raketieriškų priemonių 
nekurie imasi savo piktų tiks
lų siekimui. 

Tą patį Gabaliauskas daro 
ir su Lenkais, prirodinėdamas 
jiems buk visi Amerikos Lie
tuviai jau palinkę į bendra
darbiavimą su Lenkais. 

Taigi tas "demokratiškai nu
sistatęs" fašistas, komunistų 
draugas ir palaikytojas, kuris 
išvien su komunistais dirba 
siuntinėdamas skundus Ame
rikos valdžiai prieš p. Prezi
dentą, išdavikiškai pasitarnau
ja viskam kas tik kenktų Lie
tuvai atgauti laisvę, bet žiū
rėkit kaip jis moka "bažvtis" 
kad jis yra geras "katalikas", 
ir kad jam rupi Lietuvos rei
kalai. Kaip jis bando primes
ti komunistus kitiems, kuomet 
pats su jais išvien varo savo 
pragaištingą darbą. 

Ir komunistai ir Gabaliaus
kas laksto, bėgioja, rėkauja ir 
dirba visomis pastangomis kad 
tik Lietuva butų Įstumta Į sve
timos šalies vergiją. 

Naujos Parapijos 
Sode 

18022 Neff Road 
VASAROS DIDYSIS 

FESTIVALIS 
SEKM. RUGP.-AUGUST 29, 

nuo 2:00 vai. po pietų 
Šokiai, Dovanos, Lenktynes 

ir kitoki įvairumai. 
Prie įžangos tikieto bus dova
nos, prie to bus kitokių pra
mogų ir dovanų. 

Nuoširdžiai prašomos mote
rys ką galint paaukoti, visos 
po biskį. Visas pelnas naujos 
bažnyčios statymo fondui. 

(Jei lytų tą dieną, festivalis 
bus nukeltas į Rugsėjo 5.) 

Kviešia Klebonas ir Komisija. 

M I R I M A I  
TUMASONIS Motiejus, 55 m., 

nuo 1887 Haldane rd., mirė 
Rugpjučio 18, palaidotas 21 d., 
Lakevievv kapinėse. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wil-
kelis. 

Nau j o j e Gume j o j e 

Youth's  Forum 
PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. • CLEVELAND. OHIO 

RUSSIA AND THE 
PEACE 

LANKĖSI redakcijoje Petras 
Hollish, iš Akrono. Užsirašė 
knygą "Timeless Lithuania". 

Kovokim su "Black 
Market" ir Kainų 

Kilimu 

Karui Reikalingi Šie 
Dalykai 

Clevelandiečiai prašomi tau
pyti ir atiduoti karo reikalams 
sekančius dalykus: 

RIEBALUS, kuriuos reikia 
parduoti savo mėsininkui. 

METALO atliekanas atiduo
kit surinkėjams ir pirkėjams. 

POPIERAS atiduokit, nede-
ginkit. 

KOJINES moterys privalo 
nunešti j department krautu
ves. 

BLEšINES išmazgoję ir su
ploję, laikykit sausai kad ne-
surudytu. Jas surenka: East 
Side — pirmą sekmadieni mė
nesio. 

West Side: Trečią sekmadie
nį mėnesio. 

NELEIS ATĖJŪNŲ 
Clevelando karo darbo jie-

gų vadovybė rūpinasi sulaiky
mu susidanginimo į Clevelandą 
žmonių iš Įvairių sričių dar
bams čia. Dabartiniu laiku jų 
pribuna tarp 4 ir 5 tūkstančių 
per mėnesį. Susigrudant dau
giau žmonių, miesto ribose ne
užtenka gyvenamų namų. Tie 
atėjūnai nepagelbėjo išspręsti 
darbininkų reikalingumo klau
simo, nes paprastų darbininkų 
vis neužtenka. 

Sulaikymas tų atėjūnų gali
mas išleidžiant įsakymą kitoms 
sritims neišduoti paliuosavimų 
iš darbų. 

Visi Clevelando ir apielinkės 
gyventojai bus prašomi įsirašy
ti į karą prieš juodąją rinką 
ir infliaciją, bėgyje sekančios 
savaitės, kuri paskirta Home 
Front Pledge Week, Rugpjučio 
30 iki Rugsėjo 4. 

šio vajaus tikslas yra suagi
tuoti visus žmones kad nesilei
stų į juodąją prekybą ir kovo
tų su kainų kilimu, nes kitaip 
šalyje užeis infliacija, kuri at
silieps skaudžiai į visus. 

Štai kokių dalykų prašoma 
visų gyventojų: Nebandyti pir
kinėti su išplėštais ration žen-
klukais; nemaininėti tuos žen-
klukus į kitokius; neduoti sa
vo ration ženklų kitiems; ne
pirkti dalykų kuriems nuskir
ta Ration ženklai, be ženklų; 
nebandyti naudoti Ration žen-
klukų kada jie 'išsibaigę; ne
pirkinėti nieko kitų žmonių 
štampų knygelėmis, ir neati
duoti savo atliekamų ženklukų 
krautuvninkui. 

šeimininkėms patariama žiū
rėti kainų surašų kokius pa
skelbia valdžia ir nemokėti už 
nieką brangiau. 

ATOSTOGAUJA 
Adv. Antanas Olis, Chica-

gietis, su žmona išvyko į va
karus atostogų — jiedu atsi
rado Juoduose Kalnuose, Pie
tinėj Dakotoj. Iš ten prisiun
tė Dirvos redaktoriui atvirutę. 

• TRAFIKO nelaimėse Cleve-
lande iki Rugpjučio 20 šymet 
užmušta 61 asmuo. Pernai per 
tiek pat laiko buvo užmušta 78. 

• MOTERYS norinčios prisi
dėti prie karo pastangų ne vi
sai rimtai į dalyką žiuri. Tą 
parodo jų nepastovumas užim
tuose darbuose. Paveizdan, su
vesta žinios kad vienoje karo 
reikmenų dirbtuvėje šymet įsi
prašė į darbus 3,000 moterų, 
jos buvo priimtos, bet iš jų 
vos.150 pasiliko nuolatai dirb
ti. Išeina kad dirbtuvė turėjo 
pasamdyti 20 moterų kad gauti 
vieną pastovią darbininke. 

KUDIRKINŽS NARIAMS 
Dr. Vinco Kudirkos Pašalpi-

nės Draugijos nariams prane
šame jog vasarinės atostogos 
jau užsibaigė — susirinkimai 
vėl bus laikomi. Sekantis mė
nesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadienio vakare, Rugsėjo 
fSept.) 2, nuo 7:30 vakare, 

Kariai ateidami į susirinkimą 
atsineškit pinigų, nes yra mi
rusių narių. Valdyba. 

IŠVAŽIAVO 
Delia Vilčinskienė, Rugp. 19 

išvažiavo į Scranton, Pa., savo 
tėviškėn ir. apielinkėse pasisve
čiuoti. Gryždama užsuks į 
Pittsburghą, kur dalyvaus kon
ferencijoje. 

Maj. Archibald Roosevelt, 
buvusio Prez. Teodoro Roose-
velto sunus, ir Opt. Carl Web
ber laike pasivaikščiojimo N. 
Guinejoje, kur kariauja su Ja
ponais. 

I KONFERENCIJĄ DELEGA
TUS SIUNČIA IR % 

N ABAšN IN K AI 
Kokia fašistiška šmugelystė 

įvaroma su ta Pittsburgho kon
ferencija parodo pavyzdis čia 
pat Clevelande po musų akim. 

Kaip žinoma, kitoms organi
zacijoms tie fašistiškos tvar
kos vykdytojai leido rinkti tik 
po vieną delegatą, didelėms 
organizacijoms kiek daugiau, 
bet kiekvienai savo grupelei, 
esančiai ar nesančiai, nustatė 
net po tris delegatus. 

Pereitą Vasario 16 minėji
mą čia rengė keli cicilikai su 
Gabaliausku išvien. Tai buvo 
tik šiaip sau susimetęs kama-
rotų laikinis komitetas. Po to 
parengimo jo gyvastis pasibai
gė. Bet žiūrėkit kas atsitinka: 
tas nabašninkas išrinko net 
tris delegatus į Pittsburghą va
žiuoti, kad tik daugiau butų 
tokių kurie pritaria raketieriš-
kai fašistiškam darbui. Mat, 
ten reikia buti atsargiems kad 
nesuvažiuotų daugiau rimtų, 
patriotiškų Lietuvių, kurie ga
lėtų sumanyti ir pravesti Lie
tuvai gelbėti reikalingus su
manymus. 

Tokiu tai budu katalikai ir 
cicilikai "demokratiškai" vyk
do savo fašistišką delegatų į 
konferenciją rinkimą. 

Dieve jiems padek. 
Konferencijoje ne daugumas 

visokiais neteisėtais budais su
gabentų atstovų reiškia, bet 
sąžiningas vadų atlikimas dar
bo. Pasirodo, tie vadai nepa
sitiki vieni kitiems. Ir ar gali 
pasitikėti Grigaitis Gabaliaus
ku, o Gabaliauskas Grigaičiu? 
Daug tarp Lietuvių yra patar
lių apie čigonus ir jų kupčys-
tes. žinantis. 

Louii Fisher—The Nation) 

Beginning ffi 1985 and since then 
in mounting (frescendo the Czarist 
part of Russia, which all good So-

j viet citizens h&ted, has been resur-
| rected and refurnished ... .-

These phenomena are * ioarce 
| >if Russia's new-found interest in 
; Polish, Finnish, Baltic and Balkan 

lands. What protection could Rus
sia fret in the next \var from an 
additional hundred miles of terri
tory, when airplanes will be fly
ing a hundred miles in'eight min
utes? Territorial apetites, narrow 
.įationalism, and power politics are 
stupid in the air a^e. Yet they 
are Stalin's policy. 

This bodes ill for the post-war 
settlement. A vigorous American 
peace-international ism might help 
counteract the muscovite tendency. 
Without such influence, the pres
ent war may be lost in the peace. 
Since this is my fear, silence would 
be criminal. 

/// 

We Must Face the 
Facts About Russia 

DR. FRANK HILL 
PROFESSOR OF # 

PUBLIC HEALTH 

BRIDE OF A NAVY MAN w 

DUOS DEGTINĖS II* 
P,R AN DĖS 

Ohio valstijos degtinas kon
trolės komisija praneša jog 
nuo dabar galima bus gauti 
pirkti ne tik bonką degtinės, 
bet prie degtinės kas norės ga
lės pirkti ir bonką rumo, bran
das arba saldžių gėrimų, bet 
tą priedą reikia pirkti tuo pa
čiu sykiu su degtine. 

(Max Eastman—Reader's Digest) 

The tough, brutish "realism" of 
Soviet foreign policy stands out so 
flagrantly that one wonders why 
any diplomat should want to meet 
it with mouthwash. The Kremlin 
shows no regard even for its sup
porters in foreign countries .. . 

Under the same hard-boiled code 
comes Stalin's joint invasion of 
Poland with Hitler; his seisure of 
Latvia, Estonia and Lithuania when 
the ink was hardly dry on treaties 
of non-aggression with those coun
tries: his unprovoked invasion of 
Finland; and the Kremlin's recent 
announcement that it considers the 
territories seized during the period 
of collaboration with Nazi Germa
ny as permanently its own. 

HIPPODROME 
, . M+* • 

'The Constant Nymph* 
Charles Boyer ir Joan Fontaine 

pirmą syki kartu vaidina naujoje 
Warner Bros, filnioje "THE COX 
STANT NYMPH", kuri pradedama 
rodyti Hippodrome Theatre savaitei 
laiko. Rugp. 26. Su jais vaidina 
Alexis Smith, Brenda Marshall, Pe
ter Lorre, Charles Coburn ir Dame 
May Whitty. 

Charles Boyer vaidina rodę jau
no kompozitoriaus, kuri Įsimylėjus 
Joan Fontaine, auganti mergina, 
bet jis ją laiko tik kudikiu. Jis ap-
siveda su kita. bet pervėlai patiria 
kad jis myli pirmąją. 

Tai yra viena ii gražiausių mei
liškų filmų. 

(Waterbury, Conn., Republicon) 
Dr. Frank Joseph Hill (Aukšti

kalnis), who practiced medicine in 
Waterbury for several years, has 
been appointed professor of public 
health at the University of North 
Dakota. 

While in Waterbury, Dr. Hill 
was interested in the development 
of a large collection of Lithuanian 
books at Bronson library. 

A graduate of Pennsylvania State 
College with the degree of bachelor 
of sciences, he later received his 
medical degree from Jefferson 
Medical College and a master's in 
public health from Yale University. 
He has since served as director of 
the division of preventable diseases 
at North Dakota state department 
of health. 

About "Timeless 
Lithuania" 

Miss Prances Nasutavicus, of 
Frankfort, N. Y., writes to the sec
retary of the League for the Liber
ation of Lithuania as follows: 

You will find enclosed five dol
lars — my bit in helping of the 
publication of Norem's book, Time
less Lithuania. 

Tt is my opinion that not only 
should Americans of Lithuanian ex
traction read such a book, but also 
the Allied leaders before deciding 
the future of our Lithuania. 

PARSIDUODA NAMAS 
2 šeimų, dvigubi porčiai viršuje ir 

apačioje; furnasai, 4 garažiai — 
1377 E. 65th St. Viršuje tuščia. 

Kreiutis: JACOB TISOVIC 
1366 Marquette Road 

PARSIDUODA BIZNIS 
20 metų įgyvendintas, to paties 

savininko, delicatesų, cigarų ir mo-
kvklos reikmenų biznis, užtikrinta 
$600 savaitinių ineigų, nėra kom-
peticijos per 4 mąiles aplink; par-
siduos pigiai. Randafci 1668 Hay-
den ave. Važiuot karu pažymėta 
Euclid Hayden. • (36) 

PARSIDUODA 4 SEIMŲ NAMAS 
Randasi ant E. 53 .St. prie Fleet 

Ave., geram'stovyje. Savininko te
lefonas Michigan 6936, arba kreip
kitės j 2949 Woodhill Rd., siuvyk-
lon smulkesnių informacijų. Gali
ma pirkti mažu įmokėjimu. Kreip
kitės 9 iki 10 ryto. (35) 

T E L E N E W S  
T H E A T R E  

Naujos Karo Filmos 
Penktadfienj nuo 12 vai. dienos, 

Telenews Theater pradedama rody
ti naujausia gautos karo žinių fil
mos. Viena jų gauta iš Rusijos, 
atgabenta tiesiai iš karo fronto. 

Parodoma mūšiai Kubano srityje, 
taipgi kiti vaizdai iš Rusijos, nuo 
Maskvos iki llralų. 

Kitos filmo? parodo Amerikos la
kūnų užpuolimą Hamburgo, atkak
lius susikovimus ore Amerikiečių 
su naziais lakūnais. 

Parodoma vėliausias įvykis Roo-
sevelto susitikimas su Churchill, ir 
Amerikiečių bendras atakas Sicili 
joio Etna kalno srityje. Parodoma 
vaizdai pirmutinių Amerikos kar
eivių pergabenamų į Australiją, po 
sužeidimo mušiuose su Japonais. 

A  K E N A  
Rugsėjo 2 iki 12 

Popiečiais Rugsp. 6, 11. 12 

»njrect . v 
HOUYWOO^J 

ALL NEW' 

E HIW •ITT T aftftBLE M ALl-STAI o «. ~ rIN-UP Gi*i Jf 1 Vii 

Kainos: $1.85. 1.65, l.'o, .85 

Miss Bernice Sepelis, daughter of 
Mrs. Mishkinis, 6206 Superior ave., 
was married recently at St. George's 
church, to Eli F. Ducic, 1/c A. O. 
M., U. S. N., spn of Mr. F. Ducic, 
4709 Superior ave. 

Mira Wilkelis and Donald Miški
ni s were flower girl and ring bear
er respectively. 

Cpl. Mary Sliokaitis, W.A.A.C., 
and Ray Kirchman, U. S. N. Cali

fornia, was maid of honor and best 
man. Sister of the groom, Antoi
nette Ducic, and Eleanor Šeštokas 
were bridesmaids. Michael Flis. 
U. S. N., and Charles J. Price, U. 
S. N., were ushers. 

Miss Violet Cypas sang beauti
fully during the ceremony. * 

The reception was held at tll^ 
bride's home. The couple left * 
few days later for New York. ] 

"SKATING VANITIES OF 1944" 

KAIMYNIŠKAS 
"PIKNIKAS" 

Kad nereiktų niekur važiuo
ti iš miesto, betgi turėti sau 
smagų laiką su savo draugais, 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 1-
mas skyrius rengia smagų pa
sižmonėsimo, nasikortavimo ir 
vaišių vakarėlį Onos Pečkai-
tienės sode, Q028 Superior av., 
šeštadienio vakare, Rugs. 11. 

Kviečiame dalyvauti, tuomi 
paremsite Lietuvos reikalus. 

Skyriaus Komisija. 

DINGO 
Tarp kitų Clevelando karei

vių žuvusių mušiuose ir dingu
sių be žinios, šiomis dienomis 
iurose dingo be žinios jurinin
kas Antanas Stagniunas, 23 
m., sunus Juozo Stagniuno. 

P. Ir 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

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

pravažiuojanti Lietuviai. 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės • 

STONSS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnį* 

"Arielkelš šiltesnė1' 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
VVtCKLIFFE, OHIO 

v„ / 

PARDAVIMUI PIGIAI 
Apvnauiis 9 šmotu 

DINING ROOM SETAS. 
Kreiptis: 6721 Edna Ave. 

Daugybė Clevelandiečių kurie da
vė savo kraujo Raudonojo Kryžiaus 
Kraujo Bankui bus pagerbti Al 
Suthpin's užkvietimu į Arena pa
matyti puikų perstatymą, Rugsėjo 
11, nuo 2:12 vai. po pietų. 

Harold Steinman, "SKATING 
VANITIES" perstatytojas, sutiko 
ią specialį perstatymu duoti. Jo 
vaidintojų grupės 29 nariai jau yra 
davę savo kraujo. 

"Skatink Vanities of 1044" bus 

perstatoma Cleveland Arenoj, Rug
sėjo 2 iki 12. 

Kiekvienas kraujo davėjas gaus 
porą tikietų. Gavimui tikieto, pats 
kraujo davėjas privalo nusinešt sa
vo liudymą gautą iš Raud. Kry
žiaus, i Red Cross Bid.. 1227 Pros
pect ave., bent kurią dieną prade
dant Rugsėjo 1. Ten jiems bus iš
duota certifikatai. Su jais kreiptis 
į Arena, 3737 Euclid ave., ir gau
ti tikietus. 

' JACK GANSOiT 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement (Partėms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

Prie U. S. Route 20 
Jack Ganson-Karabinas, Sav. 

JUSIĮ MONCRIEF Furnasas 
Tikromis MONCRIEF Naujomis " Dalimis 

Pataisomas su 
Tarnaus jums vėl Laisvai per Eilę Metų. 

Kreipkitės i 1VIONCRIEF Pardavėją. 

The HENRY FURNACE Co. M Medina, Ohio 

JAU VĖL ATIDARĖME 

BOWLING ALLEYS 
12— Modernišku Alleys —12 

Gražiai nauiai išdekoruota. Patogi Lietuviams vieta -
Lietuvių kaimynystėje. Užprašome mėgėjus. 

O M A R L O  R E C R E A T I O N  
6815 Superior Avenue—Viršuje • 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI. 
Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame visus. 

Kampas Superior ir 13 Street ENdieolt 5025 

Vyrams Rudenines 
Reikmenys 

VYRAMS TVIRTI 
MARŠKINIAI $1.95 

Vienodu ir margi} spalvų, taipgi 
grynai balti. Geriausios rūšies 
Broadcloth marškiniai, nešuntan-
čiy spalvų. 

Vyrams Kaklaraiščiai 
Paskiausių gražių marginių. 

65c 2 už $1.25 
Sport Diržai ... 79c 
Vyrams geros odos diržai, spal

vuoti ir pamarginti. 

S K R Y B Ė L Ė S  
Lengvos skrybėlės, tinkamiausios 
šiam laikui; siaurom juostom ir 
skirtingų spalvų. 

Žinomos BARCLAY-KINSLEY 

Milinės Skrybėles $5 
RUDENIUI 2.95 

visokių pavidalų. 

VYRAMS IR VAIKINAMS 

KELNES .. $3.95 
Didelis pasirinkimas vienodų spal

vų ir įvairių šiaip audinių. 

Sweteriai _ . $1.79 
Užsimaunamų stilių, įvairių pa
skirų spalvų, taipgi visų mierų. 

GREEN STAMPS 
Čia galit iškeisti DYKAI 

Moterims Gražios 
Kojinės 91c 

Pilno didumo 42 gauge, pasipuo
šimui ir šiaip dėvėjimui. Viso

kiose mėgiamose spalvose. 
su kožnu pirkiniu. 

savo Stamp Books. DYKAI 

THE KRAMER & REICH t 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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