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Senas Drapanas padare' 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Valdžia Užėrhe Karo 
Laivų Dirbtuvę

RUSAI IR BRITAI UŽ
PUOLĖ IRANA

MANAGING EDITOR-

S. V. rengiasi siųsti mi 
litarę misiją Į Kiniją apta 
rimui bendros akcijos prie: 
Japoniją.

By a margin of one vote, 203 to 
202, the house passed the draft ex
tension bill. Photo shows Rep. May 
(Ky.) who led fight for passage, and 
Rep. Short (Mo.) who lost fight.
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RAUDONASIS Kryžius re
gistruoja visus žinomus atsiti
kimus apie bolševikų išvežtuo
sius ir apie dingusius politinius 
kalinius. Taip pat visoje Lie
tuvoje renkama aukos nuken- 
tėjusiems.

LIETUVOS švietimo įstaigo
se panaikinta visi sovietiniai 
įstatymai, švietimas eina vėl 
pagal programą kuris buvo nu
statytas nepriklausomoje Lie
tuvoje pirm bolševikų įsiverži
mo.

ViSA PIETINĖ UKRAINA VOKIEČIŲ 
UŽIMTA, BERLINAS SAKO

jįntered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the C'eveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

New Yorke, viena moti
na, buv. policininko žmona, 
papjovė savo tris vaikučius 
ir pati pasipjovė. Ketvir
tas vaikas sužeistas. Vyras 
miegojo kitame kambary
je; jis paliktas gyvas.

New Yorke buvo sustrei
kavę apie 52,000 moteriškų 
rūbų siuvyklų darbininkų. 
Po vienos dienos streiko 
gryžo dirbti. Reikalauta 
10 nuoš. algų pakėlimo. Ei
na tarybos.

?itement, she
•vritten:

Hogamus
Men are
Higamus
Women M onogamous.

UKIN. PATARĖJUJE viena 
Lietuvos daktarė paskelbė: Gi
riose, krūmuose ir šlaituose yra 
užsilikusių nepalaidotų žmonių 
lavonų ii’ kritusių arklių, šil
tam orui esant, lavonai greitai 
genda ir dvokia. Be to musės 
ir kiti vabzdžiai išnešioja ne
švarumus po visą apielinkę. O 
kur nešvarumai, dvokimai ir 
parazitai ten sunkios limpamos 
ligos suka sau lizdus. Ragina 
pasistengti žuvusius žmones ir 
gyvulius greičiausia palaidoti, 
užkasti giliai į žemę.

Susitaikė. Detroit, Mich 
— Miesto susisiekimo dar
bininkų streikas baigėsi ii 
vėl pradėjo veikti gatveka- 
riai ir busai. 5,400 darbi
ninkų gryžo prie savo dar
bų. Streiką iššaukė ADF. 
savo varžytinėse su CIO 
už darbininkų vadovybę.

Laivėjo A. Darbo Fede- 
racija.

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

PRANCŪZIJOJE kylant 
nerimui prieš Vokiečius, 
už tai kaltinama komunis
tai, kurie sako kursto prieš 
Vokiečius norėdami pagel
bėt Rusijai. Desėtkai tūk
stančių žmonių areštuota 
už riaušių kėlimą. Vokie
čių užimtoje Prancūzijoje 
pasikartoja sabotažas.

MASKVA SLEPIA 
SAVO KARO 

‘PASISEKIMUS’
S. Valstijų valdžios vadai 

stebisi kodėl Maskvos val
dovai taip slepia savo karo 
eigą, neprileidžia nei vieno 
Amerikos nei Anglijos at
stovo i priešakines linijas 
patėmyti. Amerikos karo 
vadovybė negauna bolševi
kų sutikimo prileisti Ame
rikos tėmytojus Į karo zo
ną. Gal but pasirodytų kad 
bolševikų “šaunioji armija” 
susideda tik iš bobų....

Laimėjo. Utah valstijoje 
angliakasiams pakelta mo
kestis. Tas paliečia 3000 
darbininku.

Iš PRIVATINIŲ šaltinių at
einančios nepatikrintos žinios 
sako kad bėgdami iš Lietuvos 
yra žuvę bolševikų komisarai 
M. Gedvilas ir okupantams pa
sikinkęs rašytojas P. Cvirka.

kainos greitam isp^'i 
ikių padarymui vietos 
ms rudeninėms ir 
r Vaikinams dėvėjimo 
•i • ‘ikmenims.

PRANCŪZIJOJ suregis
truota apie 15,000 vyrų ku
rie sudaro batalijoną kovai 
prieš bolševizmą ir vyks į 
Rusų frontą pagelbėti Vo
kiečiams bolševikus mušti.

stiprino savo linijas žygia
vimui link Leningrado ir 
Maskvos.

Rugp. 26 Vokiečiai pra
nešė kad užėmė didelį indu
strinį sovietų miestą Dnie- 
propetrovsk, paskutinį bol
ševikų laikymosi punktą 
į vakarus nuo Dniepro pie
tinėj Ukrainoj.

Šiaurėje nuo Kijevo, na
zių kariuomenės paėmė Ru
sų miestą Gomel.

Karo žinovai sako Vokie
čiai gal žygiuos per Dniep
rą neduodami Rusams 
atsikvėpti ir vysis Marša
lo Budenny armiją į rytus 
link Doneco ir Dono upių.

Ar Rusai sunaikino mie
stą Dniepropetrovsk žinios 
nesako.

Baisus mūšiai ore ir 
žemės tęsiasi visu ilgu 
ro frontu nuo Baltijos 
Juodųjų jurų.

Maskvos fronte Vokiečiai 
praneša apie žymias perga
les raudonarmiečių.

Maršalo V orošilovo ar
mija, ginanti Leningradą, 
užpildyta moterimis, matyt 
vyrų jau trūksta.

Jeigu Rusiją išgelbės tai 
gal tik moterys, kurios su
grustos padidinimui armi
jų. “Šaunioji” raudonoji 
armija pasirodo nieko ne- 
pajiegia.

BOLŠEVIKAI iš Lietuvos iš
plėšė ir išvežė štai ką: auksą, 
sidabrą, baldus, automobilius, 
dviračius, radio aparatus, vi
nis, virtuvės indus, drabužius, 
batus, mėsą, rūkytą žuvį, svie
stą, net seną geležį 
žodžiu, viską kas buvo galima 
pačiupti, kad Lietuviams 
neliktu.

Kearny, N. J. — Laivy
no kariuomenė užėmė į sa
vo kontrolę laivų dirbtuvę, 
kur buvo sustreikavę apie 
16,000 darbininkų ir nebu
vo galima 'prieiti su uni
jos vadais prie tvarkos.

Streiku buvo sutrukdyta 
statymas 493 milijonų do
lariu vertės karo ir preki
nių laivų.

Valdžiai paėmus dirbtu
ves į savo kontrolę, darbi
ninkai sakoma entuziastiš
kai gryžo dirbti.

Tokyo. — Japonija kalba 
apie ramiu būdų susitaiky
mą su Suv. Valstijomis, iš
vengimui karo Tolimuose 
Rytuose.

Japonai protestuoja prieš 
siuntimą Rusijai karo pa
galbos per Vladivostoką, ir 
žada net jiega pastoti kelią 
tokiai pagalbai.

Rusijai pareiškė kad ji 
rimtai apsigalvotų naudoji
mu Vladivostoko gabeni
mui karo reikmenų per tą 
uostą.

Amerika ir Anglija gra
so Japonijai neužkabinti 
Rusų naudojančių Vladi
vostoką.

One of the most recent photood 
Kruno Mussolini, 23-year-old sen <i 
Premier Benito Mussolini, who m 
killed in an air accident it Pin, 
Italy. An officer in the Italian li 
force, young Mussolini flew io th 
Ethiopian campaign, and with hi 
Italian “volunteers” in the Spaisi 
civil war. No details of the a 
accident were givęn.

PASINAUDODAMI nauja i s 
įvykiais, nekurie piliečiai Lie
tuvoje bandė atsilyginti nepa
tinkamiems asmenims. Betgi 
Lietuvos administracija išleido 
Įsakymą vykdyti teismų ir bau
smių savo nuožiūra negalima. 
Visi asmenys kurie nusikalto 
Lietuvių tautai bus nubausti 
valstybės teismo sprendimu — 
nuo teismo sprendimo jie ne
pabėga ir gaus tai ką nusipel-

Teheran, Iranas, Rugp. 
28. — Rusų ir Britų užpul
tas Iranas sutiko nusileisti 
ir pasiūlė taikytis. Sutinka 
išvaryti nazius šnipus iš 
savo valstybės ribų.

6,700,000 svarų alumino. 
Valdžia praneša kad iš su- 
dovanoto seno alumino in
dų ir puodų valdžia jau su- 
tarpino 6,700,000 svarų alu
mino. Išviso' bus apie 14 
milijonų svarų.

Soundphoto of the new $3,000,000 submarine Gato, as it slid down the 
ways at New London, Conn., after having been christened by Mrs. Louise 
Van H. Ingersoll, wife of Rear Admiral R. E. Ingersoll. The new under
sea craft is 300 feet long, and is one of 11 being built at New London to 
supplement the navy’s submarine fleet.

Naujas $3,000,000 submarinas Gato, nuleidžiamas Į vande
nį New London, Conn., po to kai jį pakrikštijo Admirolo R. E. 
Ingersoll žmona. Jis yra 300 pėdų ilgio, ir vienas iš 11 tokių 
kitų statydinamų New Londone. .

(26-ti Metai :: 26th Year)

Automobilių dirbimas su
mažinta 26 L* nuoš. Taigi 
1942 metų modelių gamy
ba sumažės. Toliau, auto
mobilių dirbimas bus maži
namas dar daugiau iki 1942 
metų Liepos mėnesio, kada 
bus išdirbama tik pusė vi
sų dabar daromų pasivaži
nėjimo automobilių.

RUSAI skelbia kad Vo
kiečiai netekę 2 milijonų 
savo vyrų sužeistais .ir už
muštais.

Vokiečiai praneša kad 
Rusų nuostoliai pasiekė 5 
milijonus vyrų. Iš jų 1,200,- 
000 paimta nelaisvėn.

Vokiečiai jau turi užėmę 
Rusijos 335,000 ketvirtainių 
mylių plotą, kas yra dau
giau 
su atgautomis 
gtomis vokiškomis 
mis ir Lenkija.

She awoke in the morning tį 
the feeling that something wooda- 
ful was about to happen ... į 
ves! her _ Poem! Tense with & 

read what she hl

Published every Friday in Cleveland u_.

Ohio Lithuanian Publishing Co.
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

The FBI has started an investigation of the lire which totally de
stroyed the Exolon company abrasives plant at Blasdell, N. Y., which 
was engaged in manufacturing defense materials. The fire caused dam
age estimated at more than a million dollars. Fire apparatus from Buf
falo and surrounding suburbs helped fight the flames. Above is view 
of the ruins.

Federalės valdžios investigaeijos biuras pradėjo tyrinėti 
gaisrą kuris sunaikino Exolon kompanijos dirbtuvę Blasdell, N. 
f., kur buvo dirbama karo reikmenys. Gaisras padarė virš mi
lijoną dolariu nuostolių. Ugniagesiai pribuvo iš Buffalo ir kitų 
apielinkių. Vaizde matosi griuvėsiai.

SUŽEISTAS Lavai, bu
vęs Prancūzijos premjeras. 
Jį šovikas užpuolė Versail
les mieste. Lavai pritaria 
nusilenkimui naziams, ir 
pašautas laike registravi
mo Prancūzų norinčių eiti 
padėti Vokiečiams mušti 
Rusus.

negu pati Vokietija 
prisijun- 

žemė-

Plieno darbai šią savai
tę eina su 96 nuoš. norma- 
lio. Švenčių laiku bus de
dama pastangos darbus ne
sumažinti žymiai.

Numatyta šymet padary
ti 86,148,700 tonų plieno. 
Pernai padaryta 84,152,292 
tonai. '

Pernai šiuo laiku darbai 
plieno išdirbystėse ėjo 91.3 
nuoš. normalio.

PREZ. ROOSEVELT už
tvirtino skyrimą dar $7,- 
896,948 pinigų šalies gink
lavimo reikalams. Iš tos 
sumos $6,586,896,948 eis ka
ro reikmenų užsakymams. 
Tas darbus padaugins dat 
labiau.

180 SUŠAUDYTA. Ju
goslavijoje veikiančios Čet- 
nikų gaujos 180 narių suim
ta ir sušaudyta. Jie papil
dę daug žudysčių.

Rumunijoj sušaudyta 20 
Žydų ir penki ne-Žydai ko
munistai už sabotažą.

Iš RAUDONDVARIO prane
ša kad sukilėliai pas buvusį 
Raudondvario komunistų arti- 
jos sekretorių Makarovą rado 
sąrašus tų kurie buvo numa
tyti dar ištremti į Rusijos gi
lumą. Sąrašai buvo neužbaig
ti, nes buvo vis naujai papil
domi t

Darom fotografijos asmens H- 
mui ir pilietybės aplikacijoms h 

pasportams.
Kodak Jc

Trys 5x7 padidinimai ui &

18 žuvo. New York. — 
Pereitą savaitę įvykusiame 
laivų gaisre Brooklyno uo
ste žuvusių darbininkų 
skaičius pasiekė 18. Dar 
12 asmenų nesurandama.

KULAUTUVA, žinoma 
niečių vasarvietė, pirmas 
dienas pergyveno nervingai. 
Nors raudonarmiečių didesnių 
burių ir nebuvo, bet susirėmi
mų su Vokiečių šarvuočiais bu
tą nemaža. Namai nuo karo 
nenukentėjo.- Pirmą karo die
ną pradėjo veikti Lietuvių par
tizanų būriai, kurie dar labiau 
krikdė sumišimo apimtus rau
donarmiečius. Netruktrs—ptii-
dejo veikti paštas, policija, vie
tos apsaugos štabas, krautuvė, 
valgykla. Visi džiaugėsi išsi
vadavę iš bolševikų vergijos.

Šioje šalyje 1940 m. nuo 
visokių sužeidimų nukentė
jo 9,100,000 asmenų, iš jų 
330,000 sužeista daugiau ar 
ihažiau ant visados.

Berlinas, Rugpj. 28. — 
Vokiečių kariuomenė pul
dama Rusus 35 mylios ry
tuose nuo užimto Novgoro
do pasiekė Maskvos-Lenin- 
grado geležinkelio liniją ir 
tuomi nukirto Rusų susi
siekimą bei pristatymą rei
kmenų į Leningradą.

Sovietų Maršalas Voroši- 
lev baimingai atsišaukda
mas į visą Rusiją pripažino 
kad ‘ ‘Leningradui gresia 
rinitas pavojus'’ ir kad 
“priešas nuolat artėja”. Vi
sai Leningrado teritorijai 
įsakė apsikasti į žemes ir 
pasiruošti gintis; nes spren
džiamas momentas artėja.

Sovietų armijos vadai sa
vo pranešimuose giriasi at
laiką Vokiečių puolimus ir 
kad išžudę daug Vokiečių 
užpuolikų atstumiant nuo 
rrtiesto “K”.

Toks ‘pasisekimų’ žymėji
mas prie miestų po vieną 
raidę parodo kad bolševikai 
tik melagingai skelbia savo 
laimėjimus’, nes negali pa
sakyti kur jie ką laimėj'o.

Rugp. 27. — Estijos sos
tinė Talinas, kurią Vokie
čiai buvo apsupę ir nepa
ėmę nuėjo toliau link Le
ningrado, dabar Rusų nai
kinamas. Vokiečiai pasiry
žo jį apimti, o bolševikams 
tenka bėgti iš ten juromis, 
nes sauskelis užstotas.

Nazių lėktuvai sako pa
skandino keturis sovietų 
transporto laivus ir kitus 
keturis sugadino.

Vokiečių karo vadovybė 
taipgi praneša kad naziai 
sunaikino 22-rą sovietų ar
miją ir užėmė miestą Ve- 
likije Lūki, išžudydami su
virs 40,000 raudonarmiečiu> i,

ir paimdami 30,000 kitų ne
laisvėn.

Velikije Lūki randasi 275 
mylios į vakarus nuo Mas
kvos ir 250 mylių nuo Le
ningrado. Tuo naziai su-

| 6702 Superior Ave.» 
fT Telefonas: ENdicott 0878 J
X . 'J•5—!"l HWHIt

MPS su kožnu pirkiniu. DW 
jisti savo Stamp Books.

IER&R0M 
ve Atdara Vak^

GEN. DeGAULLE, gy
nėjas Afrikos Prancūzų 
kolonijų, praneša siūlęs S. 
Valstijoms užimti Afrikos 
bazes, iš kur Amerika ga
lėtų Vokiečiams 
įsigalėti Afrikoje ir 
tų užpulti Amerikos. De- 
Gaulle ragina Ameriką nu
traukti ryšius su Vokie
čiams pataikaujančia Vichy 
vyriausybe.

Londonas, Rugp. 27. — 
Susitarus su Rusais, Britų 
ir bolševikų kariuomenės 
užpuolė Iraną (Persiją), 
Mažojoj Azijoj, šalia Tur
kijos. Buvo paskilbę kad 
ten įsiveržė daug nazių ne
va “turistų”, kurie tuo bil
du užėmė kitas mažas ša
lis. Iranas turtingas alie
jaus šaltiniais. Britai bi
jo kad naziai tą šalį neuž
imtų.

Rusų armija verždamosi 
per Kaukazą į Iraną paro
dė savo narsumą 
nėra kam gintis. 
Britai pavelijo 
ševikai smarkiai

Panašiai
Lietuvoje kada Hitleris su
tiko leisti jiems lysti. Bet 
kur reikia kariauti prieš 
savo šalies užpuolikus ten 
raudonarmiečių nėra.

Vokiečiai eidami per Uk
rainą aplink Juodąją jurą 
į Kaukazo aliejaus laukus 
iš užpakalio užpuls bolše
vikus įsiveržusius Pensijon 
— tada bus komedijos.

Anglai atakuoja Iraną iš 
oro nuo Egipto pusės.

SOVIETAI prašo iš S. 
Valstijų karo reikmenų už 
bilijoną dolariu, ir nori tų 
reikmenų dalį gauti kelių 
-avaičių bėgyje. Pasirodo 
kad bolševikų pasigyrimas 
jog jie “pasirengę” visą 
'apitalistišką pasaulį už
kariauti buvo tik jų liežu
vių jiega.

Be to, Maskva nori gauti 
Amerikoje paskolą. Kaip 
bus su paskola kurią pa
naikino bolševikai užimda
mi Rusiją valdyti?

Vokiečiai savo užimtose ša
lyse uždraudžia duoti Žy
dams “košerną” mėsą. Šis 
suvaržymas paskiausia įve
damas Holandijoje.

Šveicarija uždraudė ko
munistinį veikimą. Pradė
jo areštuoti nužvelgiamus 
komunistus.

lVE- • cleveuntT

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose ____________ $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ------------------ 2.50

Vieno balso perviršiu, 203 
prieš 202, Atstov; Rūmai per
leido drafto prailginimo bilių. 
Vaizdas parodo Atstovą May 
(iš Kentucky) kuris dirbo už 
to biliaus perleidimą, ir Atsto
vą Short (iš Missouri), kuris 
priešinosi bet pralaimėjo.

i Išdirbystč HI 
lindų (Shades) fra į

BLINDS
lamų langus puošniai su

ir Venetian Blinds
> patarnauti prieinama kaina.

DOW SHADES
79 St. • J; Pečiulis, 
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PENNSYLVANIJOJE
Ar »

PITTSBURGH

NEGRAS NUŠOVĖ 
POLICININKĄ

Rugpju- 
susišau- 
ir negrų 
Toby J.

Hazelwood distrikte 
čio 23 d. Įvykusiame 
dyme tarp policininkų 
nušauta policininkas 
Brown, 45 m., ir kitas polici
ninkas to paties negro šūviais 
sužeistas.

Taipgi policininkų šūviai su
žeidė tą negrą, ir jis ligoninėje 
mirė.

Policiją pašaukė prie savo 
valgyklos Joseph Lachowich, 
5402 Second avė., kuris patė- 
mijo negrus užkabinėjant pra
eivius ir bijojo kad jie neuž
pultų jo biznio vietą apiplėši
mui. Kai policija pribuvo sa
vo automobiliu, vienas negras 
buvo sugautas, o antras pabė
go. Suimtą negrą įstumus į 
policijos automobilį, jis pradė
jo šaudyt išsitraukęs savo re
volverį.

Sandariečių Smagi Eks
kursija i Erie Ežerą

Rugp. 3 d. Pittsburgho san- 
dariečiai surengė išvažiavimą 
pas Erie ežerą, Erie, Pa. An
ksti rytą apie 4 vai., aštuoni 
automobiliai pilni sandariečių 
ir jų draugų išvažiavo Erie 
linkui, ir 8 vai. ryto jau pasie
kė vietą. Rytas buvo labai gra
žus ir kelias geras, tik važiuok 
ir norėk.

Musų žuvininkai Pivaronas, 
Rukai ir M. Vite leidosi į eže- 

pagaut žuvies. Bet laimė 
>n<kiad ponios. Simanavičienė ir 
u Jšįaulakienė nepasitikėjo ant jų 
^uyies ir atsivežė kumpių, deš- 

x'rų, kiaušinių, o Pivaronas bu
vo atvežęs savo iškeptos duo
nos. Prie to, buvo degtinėlės 
ir aluęio, na ir išėjo tikra puo
ta.

Lietuvių buris smagiai pra
leido dieną karštoje saulėje ant 

►jįuįkaus smėlyno ir vėsiame 
ir daugelis gerai iš

kaito saulėje. Namon važiavo 
kas sau, katras anksčiau pano- 

.rėjo tai važiavo.
MITINGAS. Sandariečių mi

tingas buvo laikyta Liepos 29 
d. pas Alb. Kaulakį. Dalyvavo 
skaitlingai narių, nes čia buvo 
aptarta važiavimas į Erie mau
dytis. Mitingui užsibaigus p. 
Kaukalienė narius pavaišino.

Reikia tarti ačiū p. Kaula- 
kiams už tokį gražų priėmimą 
ir p. Zdankienei už jos prielan
kų pasitarnavimą.

Sekanti mitinga nutarta lai
kyti pas F. Savicką, kuris atsi
darė biznį ant Carson st., S. S.

Juozas Virbickas.

WYOMING KLONIS

Wilkes-Barre, Pa., lankėsi p. 
V. P. šeporaitien^ iš Cleveland, 
Ohio, Dirvos skaitytoja.'’ Ji vie
šėjo pas savo gimines ir pažy
stamus.

Wilkes-Barrietė S. Vineskie- 
nė lankėsi Clevelande porai sa
vaičių pas savo vyro gimines.

Iš Wilkes-Barre yra kelioli
ka šeimų apsigyvenusių Cleve
lande ir jie interesuojasi žinu
tėmis apie Wyoming Klonį, ke
letas jų man yra išsitarę apie 
tai.

šios apielinkės Angliški lai
kraščiai pilni melagingų žinių 
apie anglies kasyklas, buk čia 
trūksta darbininkų ir kad jų 
reikalauja. Bet vietiniai dar
bininkai negali gauti darbo ir 
jų neima. Čia yra dar bedar
bių apie pora tūkstančių.

Šilko dalbai jau baigiasi, nes 
šilkinės dirbtuvės* negauna šil
ko. Paleis apie pora tūkstan
čių darbininkų iš tų darbų.

Lietuvių tose šilkinėse dirba 
apie 400.

Komerciniai vadai niekuo čia 
nesirūpina, tik kad angies ka
syklose butų 
ninku, 
kitus 
ninku

Šelpiamųjų Eiles Val
stijoje Sumažėjo

Pepnsylvanijoje šelpiam ų j ų 
bedarbių eilės žymiai apmažėjo 
šios vasaros bėgiu, žinios su
rinktos iki Rugp. 16 d. parodo 
kad tiesioginiai pašalpas gau
nančių asmenų skaičius nukri
to žemiau 200,000.

Kartu sti tais kurie dirba 
viešuose darbuose, WPA., val
džios palaikomų asmenų skai
čius visoje valstijoje yra že
mesnis negu 400,000. Tai di
delis skirtumas nuo to kai bu
vo po milijoną ir daugiau as
menų palaikomų šelpimo įstai
gų lėšomis..

Daugelis kurie tik gali dir
bti vis gauna darbus privati- 

, nėse industrijose.

Nužudė Savo Nuotaką
BLAIRSVILLE, Pa. — Tū

las Kenneth Sullinger, 25 me
tų, trys dienos po praleidimo 
savo “medaus mėnesio” su sa
vo jauna pačiute, ją nužudė. 
Jiedu susivaidijo tiek kad jau
na žmonelė vyrą pametė ir iš
ėjo atgal pas gimines. Jis nu
vykęs pas ją, prašė gryžti at
gal gyventi su jūo, bet ji at
sisakė. Tada vyras pareikš
damas kad “niekas kitas jos 
negaus”, išsitraukęs revolverį 
ją nušovė, o vėliau ir 
sišovė.

pats nu-

PRAGYVENIMO REIKME
NŲ kainos Pennsylvanijoj ky
la brangyn. Nuo Birželio, 1939 
metų iki šios vasaros, pragy
venimo reikmenys pabrango, 

į bendrai imant, 16 nuoš.

Kaip Vokiečiai Valdo Lietuva
Lietuvių Teises Suvaržytos. — Užtikrinama Darbas ir Duona

Žydų Teisės Susiaurinta
BERNAS, Šveicarija, Rugp. 

10. — Švedų laikraštis 
Nyheter įsidėjo tokią 
Berlino:

“Pirmasis oficialinis 
mas apie gauleiterio 
paskyrimą Vokietijos 
ru Ostlandui neatėjo : 
no, bet iš jo naujos 
vietos. Atsišaukime į

perviršis darbi- 
Jaunimas išvažinėjo i 

miestus, lavintų darbi- 
truksta i dirbtuves.

J. J. Nienius.

Statys Dideles Dirbtu
ves

Safety Appliance Co., 
pradėti operuoti mil- 

dirktuvę, kuri išstaty-

Mine 
ruošiasi 
žinišką 
ta ant 78 akrų ploto Butler ap
skrityje. Taipgi prie savo dir
btuvės ant Braddock avė., ža
da statyti naują 6 aukštų bu- 
dinką, kur taip pat bus dirba
ma įvairus šalies ginklavimo 
reikalams užsakymus.-

Ten gaus dirbti tūkstančiai 
darbininkų.

SUSTREIKAVO
East Pittsburghe 

800 Westinghouse 
darbininkų del algų 
kavinio klausimo.

West Penn ligoninės aptar
nautojai, kurie streikuoja ke
turi 
kyti 
jo 1

streikuoja 
dirbtuvės 

perklasifi-

mėnesiai, pradeda susitai- 
ir pasiryžo gryžti Rugsė- 
d. atgal i darbus.

DETROIT, MICH
UŽTARI- 
NUO

s

Dagens 
žinia iš

praneši-
Lohsės 

komisa- 
iš Berli- 
tarnybos 
Lietuvos 

gyventojus, išleistame buvusio
je krašto sostinėje Kaune, jis 
skelbia esąs paskirtas reicho 
kanclerio Hitlerio Liepos 17 d. 
Lietuvos komisaru. Tas at
sišaukimas yra ypatingai įdo
mus kadangi juomi aiškiai nu
rodomos pagrindinės linijos bu
simai Vokiečių administracijai 
tame krašte kuris ikšiol suda
rė ‘buvusią laisvą Lietuvos val
stybę’, vartojant atsišaukimo 
terminą.

Vokietijos komisaras Lohse I 
I kviečia gyventojus visomis pa- 
jiegomis padėti sudaryti “nau
ją tvarką ir surasti darbą”. 
Toliau jis savo atsišaukime sa
ko:

“Bolševizmas grasino visai 
Europai. Jis buvo pasiruošęs 
pulti Vokietiją. Jei tas pasau
lio .priešas butų siautęs dar 
keletij. metų pas jus tai nieko 
nebūtų pasilikę iš jūsų turto 
ir jūsų tautos. Bolševikų va
dai butų išgabenę jus į Sibi
rą, apiplėšę ir užmuš0 jus. Sa
vo krauju Vokiečių tautos ka
ro pajiega nugalėjo pasaulio 
priešą-bolševikus. Iš to kiek
vienas turėtų suprasti kad tuo 
pasiremdama Vokiečių tauta 
dabar pasiėmė prievolę ir tei
sę sudaryti sąlygas kad pana
šus pavojus niekuomet nebe- 
gręstų Europos tautų tradici
joms ir visai jų egzistencijai.

“Nepaisydama viso pikto pa- 
. daryto Vokiškumui, ir visų 
. puolimų prieš nacional-socialis- 
. tinę Vokietiją, Vokiečių vy- 
. riausybė dės pastangas užtik- 
. rinti jums darbą, duoną ir pa- 
. žangą, kad jums butų gera gy

venti. Tačiau Vokiečių admi
nistracija privalo reikalauti 
kad jos įsakymai butų vykdo
mi besąlyginiai, nes vieną ji 
turi tik vieną tikslą, jūsų kraš
to ir jūsų pačių gyvybės sau
gumą. Vokiečių administraci
ja pakvies bendradarbiauti jū
sų fautos atstovus miestuose 
ir kaimuose. Jei bus reikalin
ga ji pakvies patikimus jūsų 
tautos žmones, kad per juos 
galėtumėt patiekti jūsų pagei
davimus reicho komisarui, ge
neraliniam komisarui ir apy
gardų komisarams, 
jums steigti šaulių organizaci
jas jūsų darbui bei jūsų gyvy
bei patikrinti.”

Įsidėmėtina kad tame atsi
šaukime nei vienu žodžiu 
siminta apie Lietuvos vyriau
sybę, kuri prieš mėnesį paskel
bė Lietuvos savarankiškumą 
ir nepriklausomybę, pasirem- 

kuri buvo 
pereitais 
klausimo 
Lietuvos 
Lietuvos 
20 mėtų 
tik tiek: 

jums tiek

ir
ir jie leis

neuz-

PRAŠO AMERIKOS 
MO LIETUVAI 

SOVIETŲ
Lietuvos Nepriklausomy bes 

Gelbėjimo Komitetas turėjo sa
vo posėdį Rugp. 24 d., apkalbė
jimui būtinų reikalų, kaip tai 
patikrinimui išlaidų ir ineigų 
atsibuvusio pikniko Rugp. 10 
d., ir sudarymui veikimo pro
gram© sekantiems metams.

Nutarta pasiųsti Amerikos 
valdžiai prašymą kad Amen’- tuc atsišaukimu siūlomas Lie
kos atstovai kurie vyks į Ru- tuvių .tautai, yra mažesnis ne 
siją kartu su Anglijos atsto-'kaio ta nepriklausomybė kurią 
vais tartis karo reikalais, kad turi Čekai dabartiniame pro- 
išreikalautų Rusijos valdžios tel.torate. 
pasižadėjimo paliuosuoti visus 
į Rusiją išvarytus Lietuvius ir 
kad jiems butų sudaryta sąly
gos į Lietuvą sugryžti. Taip
gi, kad Amerikos atstovai rei
kalautų Rusijos valdžios kad 
Sovietai pripažintų Lietuvos 
nepriklausomybę ir kad ją ga
rantuotų ir gerbtų.

IŠRINKTA GRAŽUOLĖ
Sekmadienį, Rugp. 24, Capi

tal Parke, įvyko Detroitp Lie
tuvių Dailėsv choro piknikas, 
kuriame buvo renkama “Miss 
Lithuania of Detroit”. Iš 20 
dalyvavusių gražuolį^ laimėto
jos vainikas teko panelei E. 
Miškiniukei, kuri yra 20 metų 
amžiaus, geltonplaukė Lietu
vaitė, gimus Pennsylvanijoje, 
dabar gyvena 8563 Indiana av. 
Detroite.

Pirmadienio laidoje visi De
troito Angliški laikraščiai įdė-i 
jo “Miss Lithuania” atvaizdą 
ir aprašymą ,apie ją.
' Publikos piknike dalyvavo 

įvirs pora tūkstančių. Dailės 
Choras .turės keletą išimtų do
larių pelno. jKvrespondentas.

<«P<IETŲ Afrikoje du treč
daliai naudojamų laikrodžių 
tyra perkami iš Amerikos.

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

ĮP’v'’ ■ ' 2-

Gerb.

SPRAGI!

Lietuvos ss 
nepriklausomybę, 

dama ta padėtimi 
prieš Rusų okupaciją 
metais. Atrodo kad 
apie nepriklausomą 
valstybę' nėra. Apie 
vyriausybę kuri per 
valdė kraštą, paminėti 
“Tie kurie žadėjo 
daug laisvės”.

Dalyvavimas administracijoj,

Drauge su savo atsišaukimu 
i tautą reicho komisaras Lohse 
paskyrė Dr. von Renteln gene
raliniu komisaru “buvusios lai
sves Lietuvos teritorijai”, ku
ris nuo savęs paskyrė penkis 
apygardų komisarus stambes
niems miestams ir apygardoms.

Lohsės rezidencija laikinai 
bus Lietuvos sostinėje Kaune, 
o vėliau, kąip girdėti, 
beisiąs i Rygą.

Iš šio atsišaukimo 
matyti kad Vokiečiai
mano atstatyti Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės,x kokia 
forma tai bebūtų.

Apygardų komisarai paskir
ti Kauno miestui, Kauno apy
gardai, Vilniaus miestui, 
niaus apygardai, ir Šiaulių apy
gardai.

Įdomu pastebėti kad pirmas 
generalinio komisaro įsakymas 
yra .nukreiptas prieš Žydus, ku
riems uždrausta naudotis šali- 

įgatviais, viešais parkais ir tt.

jis išsi-

aiškiai
nei ne-

Vil-

. ;^ŠEŠT Amerikos prezidejitai, 
Tyler, Fillmore,. Johnson, Ar
thur. Theodore .Roosevelt ir 

buvo išrinkti vice 
ir Į prezidentus 

, pateko , mirus tuolaikiniams 
^prezidentams.

Coolidge, 
prezidentais

Rexford Guy Tugwell, left, who has been nominated by President 
Roosevelt to be governor of Puerto Rico, shakes hands with Guy J. Swope, 
right, the retiring governor. In the center is Luis Monozmarin, president 
of the Puerto Rican senate. The meeting took place on the liner S. S. 
Coamo, when Tugwell greeted the newly arrived retiring governor.

Rexford Guy Tugwell, kairėje, kuri Prezidentas Roosevelt 
nominavo Puerto Rico gubernatorium, sveikinasi su Guy J. Swo
pe, buvusiu gubernatorium. Viduryje stovi Luis Monozmarin, 
Puerto Rico senato prezidentas, v- -
kuomet Tugwell pasveikino pasitraukianti gubernatorių.

mirė 
mirė Rugp. 1, Chicagoje. —! Wp. m., Shenandoah, Pa. 
Panevėžio ap., Velykių par., NARUTAVIČIENĖ Paulina, 
Kuodžių k. Amerikoje išgy
veno 35 metus.

MASECKAS Antanas, 
Rugp., Chicago, Ill. 

JONEVIČIENĖ Marė, 
tų, mirė Liepos 
lyn, N. Y.

GRATKAUSKAS
m., mirė Liepos 
lyn, N. Y.

KORBUTAS Pranas, 48 metų, 
mirė Liepos mėn., 
deo, Urugvajuje. 

NORKŪNAS Vincas, 
Liepos, Montevideo, 
juje.

STOČKUS Antanas, mirė Lie
pos m., Buenos Aires, Ar
gentinoje. — Šiaulių ap.

KAMARAUSKAS Kazys, 57 m. į BRI DICK AS Albertas, 
mirė Rugp. 1, Chicagoje. —

mirė

20,
56 me-
Brook-

Juozas, 50
24, Brook-

Montevi-

mirė 11 
Urugva-

Jie susitinka ant laivo Coamo, BAJORIUNIENe ELENA (po

VELTUI LEIDŽIAME LAIKĄ

(LAIŠKAS Iš ARGENTINOS) Į kurie kovoja prieš savo 
______  į valdžią, svetimos

NUO REDAKCIJOS: šisai i naudai? Ir žiūrėkit koks so-! 
straipsnis rašytas ir išsiųstas i ciabstų žmoniškumas! Už kiek- 
Dirvai prieš pat Vokiečių už
puolimą Rusijos, taigi 
apie įvykius pirm Lietuvos iš
trūkimo iš bolševikų nagų. Ta- 
či: u straipsnis nušviečia neku- 
riucs dalykus, kuriuos reikalin
ga žinoti, supratimui kodėl mu
sų gyvenimas taip vyksta kaip 
mes ji žinome.

Galima butų papasakoti pa
saką. kada žmogus eidamas į- 
griuvo Į duobę ir ten rado savo 
mirtiną priešą. Vienas antram 
padėdami jie abu butų galėję 
išlipti iš duobės ir vėliau galė
jo vėl likti priešais arba drau
gais, žiūrint kaip jiems toliau 
sąlygos rodys. Bet jiedu, bū
dami nelaimėje, nenorėjo 
antram padėti, ir tokiu 
abu duobėje mirė badu, 
giai tas pats ir pas mus

Kada musų tėvynę pa-

vieną nuteistą komunistą kel- 
kalba davo didžiausią lermą. Socia

listai ir net liaudininkai nesi
gailėdavo savo spaudoje vietos 
šių priešvalstybinių elementų 
gynimui. Juk kiekvienas so
cialistas komunistą laikė arti
mesniu sau negu tautininką ar 

su 
tai 
bu- 
už

kataliką. Jeigu socialistai 
komunistais nesusivienijo 
vien del to kad komunistai 
vo nedėkingi socialistams 
protekciją.

Kiekvienas tautininkas
munistams fašistas, o socialis
tas — socialfašistas.

(Bus daugiau)

viens 
budo

dabar

28 metų, mirė 
Brooklyn, N. Y. 

RAČKAUSKIENĖ
m., mirė Rugp. 1 
N. Y.

MALINAUSKAS
amžis, mirė Rugp. 10, Chiea- 
goje. — Šiaulių ap., Gruzdžių 
p. Amerikoj išgyveno 30 m.

BALIS Domininkas, pusamžis, 
mirė Rugp. 10, Chicagoje.— 
Šiaulių aps., Laižuvos par., 
Purplių k.

ROMANSK1ENĖ Magd a 1 e n a 
(Paulukaitė), pusamžė, mirė 
Rugp. 10, Chicagoje. — Gi
mus Anglijoje.

STEINER Stella (Mickevičiū
tė), 30 m., mirė Rugp. 11, 
Chicagoje, kur buvo ir gi
mus.

ABRAITIS Mykolas, 80 metų, 
mirė Rugp. 6, Chicagoje. — 
Mariampolės par. Ameriko
je išgyveno 60 metų.

KAIKARIS Jonas, mirė Rugp.
8, Chicagoje. — Šiaulių ap., 
Žagarės p., Veršių k. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

ADOMAITIS Antanas, 25 m., 
mirė Rugp. m., St. Charles, 
Illinois.

GAILUS Juozas, pusamžis, mi
rė Rugp. 11, Chicagoje. — 
Telšių ap., Plungės 

-bliu k. Amerikoje 
30 metų.

DRABIŠAUSKIENĖ 
(Vaitkaitė), 46-metų, mirė 
Rugp. 11, Chicagoje. — Tel
šių ap., Luokės par. Ameri
koje išgyveno 31 metus.

Liepos 31,

Elena, 45
3, Brooklyn,

Juozas, pus-

GERB. SPRAGILAS 
SUGRIAUTA R0.

> arba:
Graudis Verksmai 1 

viską Kacapą Beri
Aną metą Dievulis s 

rė rojų ir paleido jam 
venti tiktai dvi sla: 
asabas, gerb. Adomą ii 
vą. Jie galėjo rojuje 
vėnti»iki nepapildė užc 
sto obuolio- valgymo , 
ko. Ale gerb. Jieva : 
kentė, ji turėjo parag 
to vaisiaus, kinį jai g 
Žaltys įpiršo, ir jiedu 
iš Rojaus tapo išvaryt

I
 Niekas daugiau iš gi 

mi žmonių tame Rojuje 
įkėlė kojos ir nematė ir 
šiai dienai nežino koks

; Rojus buvo.
Ale vėl praėjo amžiai 

prabėgo dienos ir nakt 
ir ant žemės buvo ikur 
toks rojus kuriame jau į 
mo milijonai žmonių 
toris buvo pažadėtas 
mis ir kiekvienam kas 
rojaus trokšta.

Tas rojiis ėmė vilioti 1 
® topustgalvius iš vi

tėvais Bučytė), 36 nu, mirė 
^Liepos 14, Buenos Aires, Ar
gentinoj. — Šiaulių ap., Pa- 
švintinio par.

i STATKEVIČIENĖ Adelė, 50 
.j ša les m, mįr- Ljep0S 23, Great 
valstybės! Neck_ N_ Y 

-BACKUS Vladas,
17, Manchester, 

BALSEVIČIENĖ
Liepos 24, Exeter, Pa. z 

MARCINKEVIČIUS Antanas, 
mirė Rugp. 3, Sebastopol, 
Penna.

BENEV1ČIENĖ Marcelė, 
i Rugp. 4, Chicagoje. — 

lių miesto.
ADOMAITIENĖ Magdė 

saite), pusamžė, mirė Rugp.
5, Chicagoje. — Marijampo
lės ap., Mokolų kaimo.

PAGOJIENĖ Natalija (Tumo- 
niutė), pusamžė, mirė Rugp.
6, Chicago.]’. — Rokiškio ap. 
Jūžintų par., Grumbinų k.

TAMOšEVSKIS Ignas, pusam
žis, mirė Rugp. 3, Chicagoį. 
— Šiaulių ap., Klovainių p. 
Amerikoj išgyveno 45 m.

JURGAITIENĖ Paulina (Me- 
čaitė), mirė Rugp. 4, Chica
goje. — Tauragės 
nėnu p., Gaidenų k. 
koje išgyveno 49 

VĖLIUS Pranas, 57 
r ė Rugp j.
Raseinių ap., Laumenu k. 

GATAVEČKIENĖ Elena,’ mirė
Rugp. m., Gilberton, Pa..

SKALANDAITIS Motiejus, 43 
m., mirė Rugpj. 3, Maspeth, 
N. Y. — Alvito p., Jonaičių 
k. Amerikoj išgyveno 43 m.

mirė Liepos 
Conn.

Marė, mirė

mirė
Šiau-

(Lu-

ko

(Iš Musų Laikraščių)

p., Sur- 
išgyveno

Marijona

dedasi.
sigrobė Aziatiški barbarai, ka
da mus Lietuvius tiek tauti
ninkus, katalikus, liaudininkus 
ir net socialdemokratus įvai
rus Gruzinai, Armėnai, Kirgi
zai ir kitokį stepų klajokliai 
vienodai persekioja, mes, kaci 
galėtume sėkmingiau vesti ko
vą už Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymą, vietoje jungtis, 
labiau vieni nuo kitų skiriamės. 
Ypatingai socialistai, šiuo at
veju, yra labai aktyvus. Jie 
net pradeda abejoti ar Lietu
vos Prezidentas Antanas Sme
tona buvo legalus Lietuvos 
prezidentas.... Taip pat jie 
prikaišioja kad Lietuvoje ne
buvo taip daroma kaip jie, so
cialistai, ,norėjo. įvairus prie
kaištai bei “abejojimai” rodo 
jų nenorą nuoširdžiai kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Ginčai del Lietuvos Prezi
dento yra nukreipimas žmonių 
dėmesio nuo tikrojo tikslo.

Tiems žmonėms kuriems An
tanas Smetona nėra legalus 
Lietuvos Prezidentas, J. Palec
kis yra “legališkiausias” Lie
tuvos prezidentas.

Naujienos (Chicagoje) net ir 
nurodo kaip A. Smetona išva
žiuodamas valdžią perleido A. 
Merkiui, o išvada aiški, p. Mer
kys “perleido” valdžią Palec
kiui, nors tikrumoje p. Merkys 
gryžęs iš Maskvos atsistatydi
no ir A. Smetona Išvažiuoda
mas iš Lietuvos nesudarė jo
kios kitos valdžios.

Aš, šio straipsnio autorius, 
esu tos nuomonės kad šiuo lai
ku visi,ginčai yra nereikalin
gas laiko leidimas, bet įvairus 
įvykiai- neleidžia ir kai kurių 
dalykų nutylėti.

Lietuvoje, komunistų partija 
buvo nelegali Jie buvo įkai
tomi priešvalstybiniais elemen
tais. Ir buvo visai natūralu 
kad komunistus , sodindavo į 
kalėjimus. Ir ką gi valdžia ga- Matjoška/Tnž? B?“ F. Simons- 
Ii daryti su tais savo piliečiais Simokaitis, Julius Kiškis. ’

CHICAGO, Iii. — Margučio 
piknike Rugp. 24 susirinko mi
nia virš 10,000 žmonių. Kalbė
jo Lietuvos Prezidentas Ant. 
Smetona. Margutis išpildė di
deli gražų programą. To pro
gramų pildyto jai su Jonu S. 
Urbonu priešakyje atvyks Į 
Clevelandą Spalių 19 d. duoti 
programą Dirvos 25 metų su
kaktuvių koncerte.
® CHICAGO, Ill. — Rugp. 24 

anksti rytą važiavę automo
biliu grybauti, užsimušė 'trys 
Lietuviai, Juozas Šimkus. An
tanas Matuzas ir Marė Balčau- 
skienė.

—A. S. Bogužas rastas nu
sižudęs papuldamas po trauki
niu prie Justine ir Carroll sts. 
Jisai skundėsi buvę “nusibodę 
gyventi”.

—Du Chicagos Lietuviai — 
Adolfas Aleliunas ir Viktoras 
Bubnis — gavę valdiškus dar
bus Alaskoje, ten iškeliavo.
® BUENOS AIRES, Argenti

na. — Jurgis Balys parėjęs 
dš darbo rado savo sūnų pakar
tą. Buvo gabus mokinys. Spė
jama kad tai keršto auka. Mat, 
Baliai išsikraustė į kitą vietą 
gyventi nepranešę išanksto na
mų savininkui.
išėjus Į miestą su reikalais.
e BROOKLYN,

o

Motina buvo

N. Y. — An
tanas Andrijauskas, miręs 

Birželio 21 d., paliko 39 laks
tančius dolarių pinigų. Didu
mą tų pinigų jis paskyrė Vie- 
viržėnų katalikų bažnyčiai.

® ST. CHARLES, III. — Anta
nas Adomaitis, 25 m., iš Col

linsville, 111., likosi užmuštas 
keistoje lėktuvų nelaimėje.
® WORCESTER Mass.

delis Amerikos Lietuvio iš
važiavimas įvyksta Rugsėjo F 
d., Jurgio Babrausko paviljo
ne, prie Leicester,r Mass. Pik
nike .dalyvaus keli žymus vei
kėjai kalbėtpjai: V. M. Klau
sutis, Juozas Sagys, Antanas

ap., Kalti-
Ameri- 

metus. 
metų, mi-

Chicagoje. —

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
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 užsisene- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs

1001

ir kitokių.

Pakeltis Vaistinė 
E. 79 St. Cleveland, 0. 
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

t jjiuijo, svajojo ir tikėj 
Įffiytėir musų kopustga 
i, e torių darė gerą bi: 

1 įtie kurie tą rojų jien 
sielbą raudonais daža 

: jbč,pardavinėjo to rojai 
“saulės” abrozėlius ir ske 
iė apie laimes kokios tam 
i# kiekvieną apspint; 

Važiavo k vienas ir k 
las ir trecias to rojaus ps 
M’- ir kiekvienas ■: 
j) bąjb laukan ten dš ku 
isrii išvykęs, o kurie ne 
ęėjo išbėgti tie dabar ja 
imdubti arba kalėj im
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VISOKIA APDRAUDA Į
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- s 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS Į
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate j

ir Apdraudos Agentūra s
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 Ę 
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JUMS ATEINA 65 METAI AMŽIAUS
JEIGU jus esat penkiasdešimts penkių ar mažiau, mes 

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, 
taip kad galėtumėt smagiai gyventk&uėjus 65 metams. Mes 
taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos Įstatymais. 
Informacijų kreipkitė's: 730 Guardian Bldg, Cleveland,\ O. 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:

Age........Name...

Address.

jOceupation (13-2)

I

Ue tie kurie to rojau 
Šatė ir negavo pažinti i 
!?aai dienai juo gėrėjas 

I Efa jo “saulę” ir miete 
Borisą jo smarvę.
I ft tiek kacapai Įtiek j 
Ifttai už tą rojų šiądie:
■ Pašaras lieja, kai t 
K pradėjo ardyti viena 
■sakus idius, kuris bu v 
■rojaus “saulės” priimta

lovą gulėti ir karna 
l^ai sugyventi, ale ji 
l^u už “saulę” pabu 
jb kažin ką užsisapna 

ypsavo kamarotui grie 
SĮld usu ir už gerklės. 
®jaus pamatai ir skliau
■ pradėjo irti, birėti ii

4 “galinga saulė” kur 
r; “apšvietus” ir krauji 
W nudažius Lietuvi 
!cas kaimynines šalis 
W tikrą savo bestijos
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Nikodemas A» Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
4Į522 Superior Ave. HEnderson 9292

.Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

Visttki Lietuviški Rekordai gaunami čia
6307-J1 SupeJior Avė. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKA8

Savininkas .’ Vedėjas

pis tūkstančių žmo- 
[brie to rojaus ištole 
R buvo vežami, grūda- 
Li iš savo “ašarų” h 
R’šalių, kad tik jos 
pi butų ištuštintos, 
p Bereikalingos, parazi- 
p žemės.
p tų šalelių žmonės ti- 
P? laukė dienos ir ady- 
pda jiems ateis proga 
p tuos “saulės” gar- 
Jfts išpliekti.
Nėjo ta liūdna diena 
p8 apaštalams, o links-; 
■Jtta žmonėms kurie 
3°savo “ašarų pakal
anti ir savų, kak-



IKOS LIETUVIAI 
ie skyriuje talpinama dykai)

IDICKAS Albertas, mirė 
lugp. m., Shenandoah, Pa. 

.RUTAVIC1ENĖ Paulina, 
18 metų, 'mirė Liepos 31, 
Srooklyn, N. Y. I

ičKAUSKIENĖ Elena, 45 
ai., mirė Rugp. 3, Brooklyn, I 

N. Y. i

XLINAUSKAS Juozas, pus- 
amžis, mirė Rugp. 10, Chita- I 
goję. — Šiaulių ap., Gruzdžia Į 
p. Amerikoj išgyveno 30 m. j 
ALIS Domininkas, pusamžis, I 
mirė Rugp. 10, Chicagoje.— I 
Šiaulių aps., Laižuvos par, I 
Purplių k.
OMANSK1ENĖ Magdalena I 

(Paulukaitė), pusamžė, mirė I 
Rugį). 10, Chicagoje. — Gi- I 
mus Anglijoje. 1

TEINER Stella (Mickevičių, v 
tė), 30 m., mirė Rugp. 11, 1 

Chicagoje, kur buvo ir gi- | 
mus. [

kBRAITIS Mykolas, 80 metq, I 

mirė Rugp. 6, Chicagoje. - I 
Mariampolėš par. Amerika-1 
je išgyveno 60 metų. ’ 

<AIKARIS Jonas, mirė Rugp. I
8, Chicagoje. — Šiaulių ap, I 
Žagarės p., Veršių k. Ame-1 
riko j e išgyveno 35 metus. I 

ADOMAITIS Antanas, 25 m, J 
mirė Rugp. m., St. Charles, I 

Illinois. i
GAILUS Juozas, pusamžis, ii-1 

rė Rugp. 11, Chicagoje. - I 
Telšių ap., Plungės p., Su- i 

•bliu k. Amerikoje išgyvena I
30 metų. į

DRABIŠAUSK1ENĖ Marijau I
(Vaitkaitė), 46 - metų, mitt I 
Rugp. 11, Chicagoje. - Id I 
šių ap., Luokės par. Am I 
koje išgyveno 31 metus.

DIDELĖ LIETUVIŠKI I 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir » 
portuotas gyduoles nuo visokį E- 
gu, kaip tai nuo aštraus usseš 
jusio Reumatizmo, nuo jniri 
žaizdų, dedervinių, vidurių ura- 
škinimo, užkietėjimo, kosulio, Iš
taro, lytiškų nusilpnėjimų, ra
kių lytiškų ligų, nerviškom, įt
ini ges ir kitokių.

C. Pakeltis Vaistinė 
1001 E. 79 St. Cleveland, ft 

Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas aukis
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APDRAUDA ji 
uikti visiems pilnas musų pa-: g 
ktiškus patarimus reikale n • 
ice) visai dykai. Todėl jdr-: i 

gniagesius (fire-monus). į I
ULIOLIS |

•vi Lietuviška Real Estate ĮI 
dos Agentūra
leveland HEnderson 6729 :1 
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5 METAI AMŽIAUS
lešimts penkių ar mažiau, ims 
; jūsų Social Security pašalpos- 
gyvent Linėjus 65 metams. M® 
apdraudos nuo užgimimo iki 
garantuotos valstijos įstatyM 
) Guardian Bldg, Cleveland,^ 
,'kit ir prisiųskit šį kuponą:

IlllKlIIlllIllllllllllllllllllllllllllllHUa^;

s A. Wilkelis \
« »

dotuvių Direktorius

5AMU0T0JAS
HEnderson 9# Į

5Furniture 0
lų Krautuvė
Rekordai gaunami &

ENdicott^ j

JURGIS AR?U<^
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Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS APIE 
SUGRIAUTĄ ROJŲ 

«

' arba:
Graudus Verksmai Lietu

viškų Kacapų Bernų
Aną metą Dievulis sutvė

rė rojų ir paleido jame gy
venti tiktai dvi slaunias 
asabas, gerb. Adomą ir Jie- 
vą. Jie galėjo rojuje gy
venti* iki nepapildė uždrau
sto obuolio valgymo grie- 
ko. Ale gerb. Jieva neiš
kentė, ji turėjo paragauti 
to vaisiaus, kurį jai gerb. 
Žaltys įpiršo, ir jiedu abu 
iš Rojaus tapo išvaryti.

Niekas daugiau iš grieš- 
nų žmonių tame Rojuje ne
įkėlė kojos ir nematė ir po 
šiai dienai nežino koks tas 
Rojus buvo.

Ale vėl praėjo amžiai ir 
prabėgo dienos ir naktys, 
ir ant žemės buvo įkurtas 
toks rojus kuriame jau gy
veno milijonai žmonių ir 
kuris buvo pažadėtas vi
siems ir kiekvienam kas to 
rojaus trokšta.

Tas rojūs ėmė vilioti vi
sus kopustgalvius iš viso 
pasaulio kampų ir galų. Į 
jį žiurėjo, svajojo ir tikėjo 
gausybė ir musų kopustgal- 
vių, iš kurių darė gerą biz
nį tie kurie tą rojų jiems 
skelbė, raudonais dažais 
piešė, pardavinėjo to rojaus 
“saulės” abrozėlius ir skel
bė apie laimes kokios tame 
rojuje kiekvieną apspinta.

Važiavę ir vienas ir ki
tas ir trečias to rojaus pa
žiūrėti — ir kiekvienas iš 
jo bėgo laukan ten iš kur 
buvo išvykęs, o kurie ne
spėjo išbėgti tie dabar jau 
sulikviduoti arba kalėjime 
uždaryti.

Ale tie kurie to rojaus 
nematė ir negavo pažinti ir 
po šiai dienai juo gerėjasi, 
garbina jo “saulę” ir mielai 
uosto visą jo smarvę.

Ne tiek kacapai kiek jų 
bernai už tą rojų šiądien 
gailias ašaras lieja, kai tą 
rojų pradėjo ardyti vienas 
smarkus iclius, kuris buvo 
to rojaus “saulės” priimtas 
j vieną lovą gulėti ir kama- 
rotiškai sugyventi, ale jis 
anksčiau už “saulę” pabu
do ir kažin ką užsisapna
vęs, savo kamarotui grie
bė už ūsų ir už gerklės.

Rojaus pamatai ir skliau
tai pradėjo irti, birėti ir 
griūti.

Ta “galinga saulė” kuri 
buvo “apšvietus” ir krauju 
raudonai nudažius Lietuvą 
ir kitas kaimynines šalis, 
parodė tikrą savo bestijos 
snukį.

Šimtais tūkstančių žmo
nių, kurie to rojaus ištolo 
bijojo, buvo vežami, grūda
mi į jį, iš savo “ašarų” ir 
“vargų” šalių, kad tik jos 
greičiau butų ištuštintos, 
kaip nereikalingos, parazi
tiškos žemės.

Ale tų šalelių žmonės ti
kėjo ir laukė dienos ir ady- 
nos kada jiems ateis proga 
ir laimė tuos “saulės” gar
bintojus išpliekti.

Ir atėjo ta liūdna diena 
rojaus apaštalams, o links
ma diena žmonėms kurie 
norėjo savo “ašarų pakal
nėje” gyventi ir savo kak-

tos prakaitu sau duoną pel
nyti. Rojaus skelbėjus jie 
išvijo Į jų rojų, su visais 
jų- ratais ir čebatais.

Ale musų Lietuviški ro
jaus apaštalai kacapų gi
zeliai naktis nemiega, die
nomis graužiasi apie nelai
mingą rojaus griuvimą.

Jie rojų nori kaip nors 
išgelbėti, kad neužtruktų 
jiems laimės karvutė: ne
liks rojaus, nebus ką siūly
ti, darbininkai neduos pi
nigų, ir patys kacapų ber
nai turės eit į dirbtuves su 
darbininkais sau duoną už
sidirbti.

Kai Lietuvą smaugė ro
jaus žalčiai, musų kacapiš- 
ki bernai džiaugėsi ir sa
kė kad kacapai Lietuvai 
“saulę” atnešė.

Kai iclius “saulės” kama- 
rotas pradėjo savo kamaro- 
tą smaugti, musų kacapiš- 
ki bernai išsižadėjo ir Lie
tuvos, apie ją užmiršo, tik 
kacapų' likimu ir rojaus 
nelaime suigraužę.

Jie visą pasaulį nori pri- 
kusyt eit j pagalbą rojaus 
“saulei”, kuris dar tik ne
senai žadėjo visiems savo 
kruviną palaiminimą, ren
gdamas visose šalyse revo
liucijas, jose rojaus įvedi
mui.

Jie Hitlerį garbino ir jo 
svastikos ženklelius vietoj 
škaplierių ant kaklų nešio
jo, dabar tas “saulės” ka- 
marotas “bestija” vadina
mas.

Jie verkė kam Anglija ir 
Amerika Hitlerį muša, da
bar graudžiai rauda kam 
jos nesiskubina jį mušti.

Jie dalino plakatus kad 
Amerikoj visi streikuotų ir 
kliudytų nazių nukariavi
mą, kad taika tuoj įvyktų, 
dabar nori kad karas tęstų
si iki naziai rojaus gynė
jus iki paskutinio išskers.

Tai musų bolševikų, ka
capų gizelių' norai.

O kuo pasižymi tie gar
sus raudonarmiečiai, kurių 
“šaunumas” visam . pasau
liui buvo kišamas?

Jie žadėjo užkariauti vi
są pasaulį ir Ameriką, čia 
ateidami už metu laiko, o 
dabar nepajiegia savęs ap
siginti nuo vienų nazių.

Nors jų vadai skelbia kad 
jie daužo, naikina nazių di
vizijas kaip pašlemėkus, 
ale nazių divizijos eina pir
myn, o raudonieji neša sa
vo kudašių, arba kaip lep
šės krinta, savo miestus ir 
garsią “Stalino liniją” už
leisdami naziams.

Jie žada jau ir laisves vi
soms tautoms, kurios iš jų 
vergijos išsiliuosavo, rody
mui savo “gerumo”, kad 
tik greičiau Amerika duo
tų jiems savo kapitalistiš
kus ginklus padėti prieš 
nazius laikytis.

“Saulė” Stalinas tik gi
liame skiepe Kremlyje tu
no ir net jame nesijaučia 
saugus, ba nazių orlaivių 
“kiaušiniai” giliai pasiekia.

Tie kurie visam pasauliui 
grasino, dabar jau vienų 
nazių užpuolimo neatlaiko.

Tokia tai sugriauto ro
jaus istorija ir toks jo val
dytojo “saulės” likimas.

Pieno Ūkio Ineigos 
Dideles

Suv. Valstijų pieno ūkinin
kai per pirmą 1941 m. pusmetį 
gavo $888,000,000 už pieną, su- 
lyg pieno industrijos centro ži
nių. Šios ineigos 
negu kada gauta 
tarų 10 metų.

1940 metais už
pusmetį gauta $752,000,000.

yra didesnės 
bėgyje pas-

pieną per tą

• SAHAROJTE, Afrikoje, tan
kiai lyja, bet del žemės karštu
mo lietus pavirsta į garus ne
spėjęs nukristi ant žemės, ir 
vėl pakyla j debesis.

• ITALIJOJE, norint 
taksi važiavimui kur 
po 10 valandos, reikia 
nuoti į policijos stotį.

gauti 
vakare 
telefo-

MesNeHitlerininkai
Pora musų laikraščių, kurie 

nuo 1919 m. aklinai Rusų raudo
nojo imperializmo reikalams at
sidėjusiai tarnavo ir nuo Rug
pjūčio 23, 1939 iki Birželio 21 
d., 1941 metų, tiek jpat aklinai 
su Maskva Hitlerio politiką rė
mė, dabar ragožium apvirtę vi
sus Lietuvių laikraščius tepa 
smala, kuri tik tai pačiai porai 
geriausia tinka. Tarp kitko, 
jie bando visuomenę tikinti buk 
tautinėje srovėje pilnas idėji
nis ir dorinis išdžiūvimas. Rau
dono imperilizmo agentai pri
pratę savo mintuvus plačiai iš- 
žiodinti, todėl stebėtis nėra ko, 
bet visuomenei aišku kad su
džiūvimas ne tautinėje srovė
je, tik raudonoje.

Istorija parodo kad pirmam 
Pasauliniui Karui pasibaigus 
tautinė srovė Amerikoje buvo 
viena stipriausių. Ji buvo stip
ri idėjomis, sumanumu, organi
zacijomis ir veikėjais.

Idėjiniai tautinė srovė savo 
principus ir veiklą grindė dvie- 
jais stipriais musų tautos sie
kiais: Lietuvos politinė neprik
lausomybė ir demokratinė san
tvarka. Socialistai įnirtusiai 
neigė kiekvieną tautinės srovės 
darbą, skirtą šiuos du siekius 
sustiprinti. Pilnas socialistų 
idėjinis subankrutavimas pasi
reiškė 1937 metais, kada juos 
komunistai paviliojo į “bendrą 
frontą”- ginti Lietuvos “neprik
lausomybę ir demokratiją”. So
cialistai nepajuto kad čia komu
nistai juos kinko dirbti raudo
najam imperializmui, kurio tik
slas buvo pražudyti Lietuvoje 
ir politinę nepriklausomybę ir 
demokratiją. Katalikų vadams 
Lietuvos nepriklausomybė ir 
demokratija tiek svarbi kiek 
ji užtikrina Bažnyčios vyrau
jamą rolę valstybėje.

žiauri raudono imperializmo 
okupacija Lietuvoje ir žlibiems 
akis atidarė: socialistai organi
zuoja Lietuvos Nepriklausomy
bei ir Demokratijai ginti sąjun
gą (deja, be fondo tos sąjungos 
veiklą paremti).

Brooklyno 1914 metų seimas 
parodė kaip socialistai demokra
tiją mylėjo: jie įžūliai atsisakė 
daryti bent kokių nuolaidų tau
tininkų mažumai. Knygoje 
Aušrininkas apie tai sakoma: 

“Suvažiavo daugybė žmonių. 
Tartasi kaip geriau 'Lietuvai 
teikti medžiaginę, dvasinę ir 
politinę pagelbą. Sustatyta 
plati programa. Bet socialis
tai sukėlė skandalą, vedami 
Naujienų redaktoriaus P. Gri
gaičio. Jisai, kaip tyčia, kiek
vieną Dr. šliupo rezoliuciją boi
kotavo, niekino ir siūlė savas. 
Jo išanksto organizuoti šalinin
kai turavo šauksmu, kojų tren
kimu į grindis. Atrodė, bus 
prieita prie muštynių, bet tau
tininkai buvo kultūringesni už 
socialistus: policijos šaukti ne
reikėjo. Jie apleido salę ir su
sirinko kitoje vietoje. Pasi
darė du seimai.”

Dabar tie socialistai, kurie

su komunistais bendrus fron
tus darė ir nenorėjo su kita 
srove demokratiniai Brooklyne 
1914 metais susitarti, kuria 
demokratijai ginti sąjungą!

Savas idėjas subankrutinę ir 
tautinės srovės idėjas pasisa
vinę, socialistai bando tų idėjų 
tautinei srovei ne^epripražinti. 
Jaš nusavinę, jie tautinei sro
vei bando pakišti išvajotą fa
šizmą. Lygiai panašiu budu, 
Rusų carų žandarai-, Lietuvius 
patriotus kratydami, pakišda
vo jiems nelegalės literatūros.

Z \
RAUDONŲJŲ TAKTIKA
Bet ypatingai narsiai visus 

faštistais tepa raudonojo im
perializmo agentai. Jiems visi 
tautjninkai, katalikai ir socia
listai tai iš Berlino algas imą 
hitlerininkai, kurie savo spau
doje rašą tik ką Berlynas nori. 
Vienu žodžiu, visi, kurie Stali
no diktatūrai priešingi, tie Fri- 
cai Donerveteriai! šitie prie
kaištai įdomus iš žmonių kurie 
nežinia kuriais sumetimais am
žinai rašo savo spaudoje, ką tik 
Maskva įsako ir nori.

Ar bereikia didesnio absurdo ? 
Pereito karo metu Pracuzijoje 
valdžios keitėsi iki vadeles pa
ėmė Clemenceau. Anglijoje tas 
pats vyko iki valdžią paėmė 
Lloyd George. Dabartinio ka
ro metu visuomenė nerimo, iki 
valdžios priešakyje atsistojo 
Churchill. Ar tie kurie reika- -I
lavo Chamberlainą pakeisti 
Churchillu buvo hitlerininkai? 
Ar tie, kurie reikalauja Sta
lino prasišalinimo yra hitleri
ninkai? Visai ne!

Stalinas išdavė visus gražiuo
sius Rusų revoliuzijos idealus. 
Leninas atsisakė imperializmo 
ir gražino Suomijai nepriklau
somybę — Stalinas be’ niekur 
nieko Suomiją puolė ir bandė 
tą nepriklausomybę atimti. Sta
linas dusyk Lietuvai prižadėjo 
nepriklausomybę gerbti. Savo 
kareivius Lietuvon siųsdamas, 
jis davė iškilmingą prižadą Lie
tuvos vidaus santvarkos nelies
ti. Ką jis padarė? Jis tą san
tvarką sugriovė, Lietuvos tur
tus apnaikino, jos piliečius ka- 
lėjiman sodino ir trėmė, kitus 
išžudė. Kam? Ar tas Rusiją 
stipresne padarė? Ne — toks 
elgęsis tik pagimdė Pabaltijy
je amžiną neapikantą Maskvai.

Stalinas Rusų revoliuciją iš
davė. Ir tą tvirtina ne vienas 
Trockis, bet visa eilė įžymių 
Europos žmonių. Tą tvirtina 
Prancūzas rašytojas Andre Gi
de. Tą tvirtina Francijos ko
munistų partijos įkūrėjas, Bo
risas Souvarinas. Tą tvirtina 
visa eilė Amerikos žurnalistų: 
John Chamberlain, Eugene Ly
ons, Louis Fischer.

Ir Amerikos Lietuviai tauti
ninkai neklysta, jei visų tų ir 
daugelio tūkstančių kitų žmo
nių draugėje jie tvirtina ir ti
ki kad iš popų seminarijos iš
varytos ir Tiflišo banko api- 
plešėjo Stalino nei žmonija nei

Vice Premier Kiichiro Hiranuma, 
75, of Japan and key member of the 
cabinet, who was struck in the chest 
and jaw by pistol bullets fired by a 
33-year-old assassin in Tokyo.

Japonijos vice premjeras Ki
ichiro Hiranuma, 75 m. amž., 
svarbus valdžios narys, buvo 
užpuoliko šūviais sužeistas pa
sikėsinime prieš jo gyvastį, 
Tokyo mieste.

Rusai negali tikėtis nei išmin
tingo vadovavimo, nei stipraus 
dorinio pagrindo, nei nuošir
daus pritarimo demokratijai.

Iki sielos gelmių sujudinti 
Anglai parliamente Chamber- 
lainui sakė: “Dėl Dievo meilės, 
prasišalink!” Nėra abejojimo 
tą patį savo sielos gelmėse sa
ko ir Stalino policijos žiauru
mais per eilę metų kankinti 
Rusai. Tą patį sako ir kapuose 
palaidoti geriausi Rusijos ko
munistai, generolai, politikos 
vadai. Tą patį sako ir Lietu
viai.

Ar jie hitlerininkai?
Lietuviai, kurie nenori rau

donojo imperializmo sugryžimo 
Lietuvon nėra hitlerininkai, 
kaip tie, kurie Rusams linki 
nugalėti Vokiečius taip pat 
nėra komunistai.

Vyt. Sirvydas.

MŪŠIAI STAKLIŠ
KĖS RAJONE

STAKLIŠKĖS, Alytaus ap). 
— Pats miestelis mažai tenu- 
kentėjo. Pirmą karo dieną gy
ventojai matė kaip dega Aly
taus miestas. Greit Stakliškių 
Lietuviai, nors ir be ginklų, su
kilo, iškėlė Lietuvos vėliavas, 
sudaužė komunistų partijos ir 
kitų bolševikinių įstaigų iška
bas. Netrukus atvyko sovietų 
armijos buris su šarvuočiais 
ir apsupo miestą, šaudydami į 
gyventojus iš kulkosvaidžių ir 
šautuvų. Bolševikus atkvietė 
į • miestą žydai bolševikai, bet 
kada pamatė kad jų laikas bai
giasi pradėjo bėgti iš miesto.

Tomis dienomis įvyko toks 
liūdnas atsitikimas: mokytojas 
Kaminskas, kurį pastaromis 
dienomis bolševikų šnipai gau
dė ištremti į Rusiją, trečią ka
ro dieną, kai Vokiečiai jau įžy
giavo į Stakliškes, bolševikų 
buvo iš pasalų nušautas, gryž- 
tant iš savo slapstymosi vietos 
į namus.

DARSŪNIŠKIS, Alytaus ap., 
nors ir toli nuo didžiųjų kelių, 
bet būdamas tarp miškų smar
kiai nukentėjo nuo sumuštų ir 
pakrikusių “nenugalimos” rau
donosios armijos dalinių, kurie 
per Nemuną kėlėsi Darsūniškio 
pusėn, bėgdami nuo Vokiečių. 
Nuo mažesnių burių gynėsi 
Lietuviai partizanai, bet persi
kėlus didesniam daliniui, apie 
3000 bolševikų, kurie apielin- 
kėje įsistiprino, partizanams 
teko pasitraukti. Birželio 27 d. 
Vokiečiai raudonuosius sutriu
škino. Miškuose klajojantieji 
raudonarmiečių būriai plėšė ir 
žudė vietos gyventojus, iki iš
šaudyti. Su raudonarmiečiais 
slapstėsi ir vietiniai komunis
tai, kurie taip pat terorizavo 
gyventojus.

• LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA •
Antrašas: 2201 W. Cermak Road. Chicago, Ill.

LIETUVA BUVO IR VISUOMET BUS

Tėvynė Lietuva skausmų ir 
nelaimių suspausta kenčia oku
pacijos priespaudą jau antri 
metai. Kenčia sužeista, api
plėšta ir pavergta. Kai kam 
net rodosi kad taip priblokšta 
Lietuvos valstybė jau’negalės 
atgauti sveikatą ir savo namus 
atstatyti; negalės todėl kad tam 
reikalingos jiegos vienos išbla
škytos, kitos sunaikintos.

Taip manyti yra klaidinga. 
Lietuva nežus kol Lietuvių tau
ta gyvuos. Gyvenimo audros 
gali tautą blaškyti, gali vargin
ti ir stumdyti ją iš vienos vie
tos kiton, tačiaus tauta dėl to 
ne išnyks. Lietuvių tauta yra 
kantri ir gaji. Ji pergyveno 
nesuskaitomą daugybę baisių 
karių, užpuolimų, teriojimų, 
okupacijų, ištrėmimų, marų, 
svetimų priespaudų ir visokių 
kitokių nelaimių, o vienok ne
išnyko, ir prie pirmiausios pro
gos, po šimtmečių svetimos 
priespaudos, savo griuvėsiuose 
iškilo ir pavyzdingai susitvar
kė. Ji perkęs ir dabartinę oku
paciją, ir vėl gražiai atsistatys, 
kaip tik pasidarys tam proga.

Dabartinis karas anksčiau ar 
vėliau baigsis. Tada įvyks dip
lomatų 
statyti 
bežius. 
senasis
but valstybėms bus pravesti 
nauji rubežiai, gal ir Europos 
visa buvus tvarka bus pakeis
ta. Tačiaus aišku kad nei vie
na gyvoji valstybė nebus už
gniaužta ir sunaikinimui pas
merkta. . Gal jų vienoms plo
tai bus susiaurinti ir kitoms pa
platinti, tačiau pačios valsty
bės nebus pasmerktos. Ir Lie
tuva nebus pasmerkimo auka, 
nes ji, kaipo valstybė, turi vi
so pasaulio tautų pripažinimą.

1918 m. taikos derybose Lie
tuva, nutupėdama balso, atga
vo teises. Dabar' busiančiose 
derybose ji turės ne tik balsą, 
bet ir savo apgynėjus ir už
tarėjus, netaip kaip anais lai
kais, kada tūli diplomatai net 
Lietuvos vardo nežinojo, ir ne
žinojo iš kur jis atsirado. Da
bar bus kiti dalykai; Lietuva 
prie taikos stalo turės tokias 
pat teises kaip ir visos kitos, i

L. V. S. DELEGACIJA 
l KANADĄ

PRANEŠIMAS
Rugpjūčio 30 ir 31 dienomis 

Kanados mieste Montreal įvyk
sta Kanados Lietuvių suvažia
vimas pasitarimui ir prisiruo
šimui bendram, darbui Lietu
vos gelbėjimo ir vadavimo rei
kale.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga, 
Amerikos Suvienytose Valsti
jose, į tą Kanados Lietuvių pa
triotišką seimelį deleguoja tris 
savo pasiuntinius, būtent du 
LVS. Tarybos narius, Ksaverą 
Strumskį ir Albiną S. Trečio
ką, ir Joną Valaitį, kaipo ko
respondentu kurie jau yra ke
lionėje į Montreal. Jie keliau
ja susipažinti su Kanados Lie
tuvių veikla Lietuvos gelbėji
mui ir vadavimui.

LVS. Centro valdyba savo 
delegatams linki laimingos ke
lionės, o Kanados Lietuviams 
geriausio pasisekimo tautiška
me darbe.

LVS. Centro Sekretoriatas.

Shown here in flight for the first time is the newly developed Curtiss 
Hawk P-40D pursuit plane, now being produced in quantity at the Buffalo 
plant of the Curtiss-Wright corporation. The new ship is more stream
lined than the original Curtiss Hawk P-40 model. Details concerning de
sign are withheld.

Vaizdas parodo skridimą naujai ištobulinto Curtiss Hawk 
P-40D greitojo lėktuvo, kurių dabai- išdirbama daugybė Buffalo 
dirbtuvėse.

• MIRTYS nuo nedavalgymo 
ir prasto maisto Suv. Valsti
jose 1939 metais siegė 2,656 
asmenų skaičių. Nuo tokios 
priežasties 1930 metais mirė 
6,324 asmenys.

derybos taikai kad at- 
sugriautų valstybių ru-

Galbut bus pakeistas 
Europos žemėlapis, gal

šio karo paliestos valstybės, ir- 
savo teises apgins.

Tokia Lietuvos ateitis mus 
laukia, ir mes dabar privalome 
skubinai rengtis tą ateitį pasi
tikti, tik ne su tuščiom rankom 
bet su rezervu Lietuvos pagel- 
bai kad gelbėti jai atsistatyti. 
Todėl skubinkite tai pagalbai 
dėti aukas; dėkime grūdą prie 
grūdo kad pripildytume aruodą.

Lietuvai Vaduoti Sąjungą.

Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL

Pr. Kuncaitis, Sav.

4023 E. 141st St.
Telefonas: WAsh_. 3227

Skani Liątuviška rugine Duona, 
visokį Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Baliams. Pristatom sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba 
parašykit.

Visada prašykit NEW DEAL 
Duonos.

\
Y

Į

KODĖL MOTERYS MĖGSTA
VIRTI SU GASU

GASAS YRA GREITAS -
Nereikia gaišuoti iki įkais. Jokio laukimo.

GASAS YRA PATOGUS -
Lengvas reguliuoti! Niekas nesugenda. Nieko 
nereikia bijoti. Saugus savaimi.

GASAS YRA ŠVARUS
Moderniški gaso pečiau degintojai duoda švarią, 
mėlyną liepsną—idelė kadangi ji užlaiko puodus 
ir skarvadas švariai.

GASAS YRA EKONOMIŠKAS -
Vidutiniai nuo šeimos kaštuoja virimas su East 
Ohio’s žema kaina yra mažiau 50c mėnesiui— 
ll/įc dienai.

THE EAST OHIO GAS CO.

P. J. KURSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso M Ain 1773 Namą KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- ! 
tės j mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą • 
Įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo ., 
ET.ortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- T 
kites i mane telefonu arba asmeniškai. . į
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Dienos Klausimais
Hedaktonus—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

IZAIP Dirvoje keletą kartų buvo pažymėta, Vokiečiai 
■okupavę Lietuvą vykdo savotišką karinės okupacijos, 
tvarką. Nebuvo galima ir tikėtis ir norėti kad naziai, 
užimdami kitas mažas ir dideles -valstybes ir įvesdami 
jose savo okupacinę tvarką bei paskirdami joms milita- 
riškus viršininkus, ims ir darys išimtį Lietuvai.

Štai Vokiečiai pagaliau sutvarkė kas ir kaip valdys 
Pabaltijo šalis, jų tarpe ir Lietuvą, ir privertė laikinai 
įsisteigusią Lietuvos vyriausybę atsistatydinti.

Ta vyriausybė, kaip žinoma, buvo reklamuota Pulk. 
Škirpos, Gen. Raštikio ir Prof. Ambrozevičiaus vadovy
bėje. Jau prieš kelias savaites buvo pradėta jausti kad 
Vokiečiai įves savo tvarką ir todėl musų žinių pranešė
jai skelbė jog Pulk. Škirpa pateko “nazių nemalonėn”. 
Ta “nemalonė” galėjo būti tik tam jog atėjo naziams lai- 

. kas pasakyti Lietuviams kad jų “paskelbta” nepriklau
somybė (jos skelbti išnaujo nereikėjo, tik atsteigti) ne
reiškia kad jaii|Lietuvą, atsisteigia ir galės būti laisva 
nors tiek kaip pav. Švedija, kurią Vokiečiai laiko nepa
liečiamą.

Kad Lietuviai perdaug neįsisiubuotų savo “laisvu” 
gyvenimu nazių okupacijoje, Vokiečiai pagaliau priver
tė sukilimo laiku įsteigtą laikiną Lietuvos vyriausybę 
atsistatydinti. Savo reikalams ir tvarkai vesti pasisky
rė kelis žinomesnius Lietuvius asmenis, su kurių tarpi- 
ninkyste Lietuva bus valdoma, iki įvyks kitaip.

Mes supratome ir toliau suprantame kad Vokieti
ja buvo Lietuvos okupuoto ja ir kad nekuriu reikštas 
didelis džiaugsmas atgavimu laisvės po Vokiečiais buvo 
perankstyvas. Kiek galima buvo džiaugtis tai ištrūki
mu iš po raudonųjų sovietų teroristų globos.

Okupuodama Lietuvą Vokietija pasidarė musų tau
tos priešas, su kuriuo mes vėl stojame į kovą. Tik taip 
tegalima tai traktuoti. Tas šaukia mus į darbą vėl.A*

Labai, labai apsivylė jaučiasi tie musų Lietuviai ku
rie^ šuktelėjo iš džiaugsmo kuomet Vokiečiai leido Lietu- 
vialns laikinai atsikvėpti. Jie mane kad štai va Lietu- 

( voie įssisteigia vyriausybė, kuri pastums į šalį Lietuvos 
Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną ir visus tauti
ninkus. Tai yra musų katalikai. Jie dabar jaučiasi kaip 
musę perkandę, ir savo laikraščiuose aprauda tą faktą 
kad “Prof. Ambrozevičiaus vyriausybė” Vokiečių pri
versta atsistatydinti. Savo pagiežoje prieš Smetoną ir 
tautininkus musų katalikų politikieriai visada buvo ga
tavi griebtis kad ir supuvusio šiaudo pasinaudojimui sa- 

v£j Lietuvos valdymą įstatyti. Nekurie krikde- 
Lietuvoje labai džiūgavo kai paaiškėjo kad bolševi

kai gali pastumti į šalį Lietuvos tautininkų vyriausybę. 
Jie tikėjosi, po mažų nesusipratimų, patekti į valdžią. 
Dabar vėl apsivylė dėdami visas viltis į Vokiečių okupa
ciją Lietuvoje. Jie vėl manė kad dalykai nušvelnės ir 
taip jie, lengvai ir be vargo, įšliauš į Lietuvos vyriausy
bėj vietas.

Jie vis dar neaprimsta savo neapgalvotoje pagiežo
je. Jie jieško būdų kaip nors išvengti skaitymosi su 
bendra Lietuvių tautos nelaiminga padėtimi.

Ši musų tautos tragedija jiems nėra jokia nelaimė— 
jiems vaizduojasi tai tik perėjimas iš vienos srovės val- 

•dymo į kitą. Jie atsisako skaitytis su faktu kad visa 
tauta turi išvien stoti į kovą už savo gyvybę. Jie neno
ri dirbti su ta musų tautos vadovybe apie kurią visi tu
rėtų spiestis nelaimės valandoje.

Tautos gyvenimas nėra vieno meto klausimas. At
eis ir jiems proga būti valdžioje, bet pirma turim atgau
ti savo valstybės teises ir atstatyti nepriklausomybę.

Musų socialistai irgi po laukus blaškosi, su niekuo 
nenori skaitytis. Bet jie vėjų vaiky to j ai — tokiais buvo 
ir lai tokiais pasilieka,

Lietuvos tikrieji vaduotojai, tokiu budu, turės būti 
patriotinė Lietuvių liaudis — čia Amerikoje ir Lietuvo
je. Patriotai veikėjai privalo kviesti liaudį į darbą. Po
litikieriai savaimi pasiliks užpakalyje.

KAS KĄ RAŠO
Rašo Vyt. Sirvydas.

Visuotinas Seimas
SLA. organas Tėvynė ir Bo

stono Keleivis siūlo šaukti vi
suotiną Amerikos Liteuvių sei
mą, kuris, sako, srovių darbą 
subendrintų ir įkurtų bendrą 
fondą Lietuvos 'brolius šelpti.

V. M. Stulpinas Naujienose 
nurodo kad toks seimas kaš
tuotų Lietuviams apie $50,000. 
Tai stambi pinigų suma. Sei
mo paruošimas, paskui komisi
jų darbai paimtų laiko. Pasau
liniai gi įvykiai vystosi bega
lo greitu tempu. Bene, sako, 
butų geriau jei Amerikos Lie
tuvių Taryba suvažiuotų Wa- 
shingtonan ir vėl pasimatytų 
su Prezidentu Rooseveltu, tik
slu gauti jo užtarimą Lietuvių 
tremtinių pašalpai Sovietijoje 
ir užtikrinimą kad Sovietų im
perializmas Lietuvon daugiau 
nebus Amerikos ir Anglijos 
įleistas.

Jei ne Amerikos Lietuvių Ta
ryba tai, sako, tegul suvažiuo
ja SLA. ir LRKSA. preziden
tai, didesnių musų laikraščių 
redaktoriai ir visų fondų pir
mininkai. Visi šie žmonės mu
sų veikimo centre, juos galima 
greičiau vienon vieton sutelkti, 
jie susipažinę su politine ir eko
nomine būkle — tokiu budu, 

ir geriau Amerikos

negu visuotinas sei-

mai

vikriau
Lietuvių reikalus ir troškimus 
išspręstų 
mas.

Tuo tarpu liaudis savo keliu 
varo tolyn ruošą Lietuvą šelp- 
,i: Mass. Lietuvos Rėmėjų Dr- 
jos piknikąs (Geg. 25) davė

$268.57 pelno; Lietuvos 
klausomy'bės Gelbėjimo 
teto piknikas Detroite 
10) davė $213 pelno; 
burgho visų srovių 
piknikas sukėlė $500.

Nepri- 
Komi- 
(Rugp.
Pitts-

komiteto

■■■■■■biaBi

Privalėtų Pagrindiniai 
Pasisakyti

Chicagos bolševikų Vilnis 
nurodo kad Hitlerio žygiai su
daro milžinišką koaliciją prieš 
fašistinius puolikus. Koalici
joje ineina Anglija, Amerika, 
Kinija, Sovietija. Ir Vilnis ra
šo:

“Anglija neatsisakė savo pa
saulėžiūros. Amerika neatsi
sakė savo buržuazinės pasau
lėžiūros. Sovietija neatsisakė 
sako”.

Amerikos Lietuviams butų 
svarbu patirti ar musų komu
nistai atsisakė ne savo pasau
lėžiūros, bet troškimo kad Lie
tuvoje vėl sugryžtų Maskvos 
diriguojama “Tarybų Lietuva”.

Amerikos Lietuvių milžiniš
ka dauguma nori kad Lietuvo
je butų ne Rusu ir ne Vokiečiu 
tanku atvežta ir slaptosios po
licijos palaikoma valdžia, bet 
pačių Lietuvių rinkta ir Lie
tuvių remiama.

Amerikos Lietuviai (kaip ir 
jų broliai Lietuvoje) galutinai 
Lenkų įtakos ir ponavimo atsi
kratę taip pat galutinai nori 
atsikratyti ir Rusų ir Vokie
čių įtakos bei ponavimo 
protėvių krauju gausiai 
stytoje Lietuvoje!

musų 
nulai-

APIE VILKAVIŠKI papildo- 
domai praneša: Pačiame mies
te žuvusių gyventojų nedaug,

ALPIS
IŠLAISVINTOJAS

(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.

(Tęsinys iš pereito nr.)

XII.

IŠDAVIKAS

NIUO dabar dalykai ėjo labai staigiai į tą 
-L ' linkmę kas turės Įvykti visai trumpu 
laiku.

Štai randame Alpį Vilniuje, toje didi
kų krikščionių šeimoje. Apie ji sukinėja
si linksma šviesiaplaukė Ona; jos pamotė 
nepaprastai patenkinta tuo vaizdu. At
silankius vienuoliui Fricui, kai jis žegno
jo juos laimindamas, visi suklaupė, ir Al- 
*pis su jais.

Fricas užtikęs Alpi Vaupšų namuose 
savyje giliai nusidžiaugė. Reiškia, vyks
ta viskas taip kaip jo suplanuota.

— Tu, sunau, sugryžti prie tikrojo 
Dievo.... aš tą žinojau! Kartą priėmęs 
dangiškąjį tikėjimą negali nuo jo atsimes
ti.... — kalbėjo patenkintas vienuolis or
dino atstovas iš Marienburgo.

— Juk aš esu apkrikštytas, tikėjime 
išauklėtas, tikrąjį tikėjimą pažystu lygiai 
gerai kaip ir tu, ir galiu tik tau pasitar
nauti pagelbėdamas pamokinti šiuos gerus 
Lietuvius tikrojo Dievo žodžio, — prie-

fffliŽINIOS

MOTORISTAMS

George J. Malkite, 
Chief of Police.

Pakeitimai automobilistam 
leidimu (drivers license) įsta 
tymo, kuris pradės veikti nui 
Rugsėjo 6 d.. 1941, reikalauji 
motoristu kurie daro aplikaci
ją leidimui 1942 metams, pri- 

. įaiyti savo turėtą, leidimą ąr 
ta tą kuris išsibaigė ne daugiai 
$ mėnesiai prieš aplikacijos 
feną. iNepristatymas turėti 
Rainio (drivers license) suda 

r jp jiems nepatogumą ir truk 
JįjĮ einant per egzaminavi 
i jį Štate Highway Patrol nu
I įtymui ar jis gali automobi
II (raidyti ar ne. Nuo to pri 
I tysys davimas arba nedavi 
i g; leidimo.
I Highway Patrol arba kiti eg 
I jjuiMvimo asmenys turės tei 
S išduoti asmeniui permits 
1 jerooti savo automobilį tik 11 
lįfflij laikui. Tada savininkai 

važiuoti tik x su turinei i 
iiivfls license, iki jats išlai 
ijs visus egzaminus ir gau, 
eilinį leidimą automobil 
puoli.

DIDELĖ BIZNIO PROGA
JITS Minai su biznio t torais, mu 
įs frontas, yra alinė ir groserni 
ri pu rendą, su septynioms še 
jai gyvenimais, visi užpildyti, d 
salai. TIKRAS BARGENAS- 
jįjtbtss proga. Kreipkitės (37

7605 STAR AVE.

° JEI STALINO armija bus Vokiečių sumušta tiek 
kad turės bėgti kur akys veda, žinovai sako Stalinas su 
savo kamarotais jau turi numatęs planus pasitraukimui 
su visa savo valdžia į Tolimus Rytus, Sibiran. Jisai ten 
pasiimtų viešpatauti raudonosios armijos pagalba Sibi
re. Net jeigu ji& visai vienas pabėgtų, jis galėtų išlai
kyti komunStų internacionalinę valstybę. Iš ten galėtų 
plėsti savo komunistinį darbą, kaip varė iki šiolei. Si
bire būdamas jis stengtųsi susidraugauti su Kinija ir ją 
patraukti savo pusėn.

Hitleristai nepasitenkina užsimojimu išmušti rau
donąją armiją. Jie sako išgriaus ir sunaikins komunis
tinę valstybę ir jų galybę. Šio karo pabaigoje, sako na
zių vadai, nebus Sovietų Unijos, ir neliks bolševikų vai1 
džios kuri sutvėrė Sovietų Sąjungą.

Nežiūrint Lietuviškų bolševikėlių pastangų įtikrin- 
ti (nežinia ką) buk tie visi Lietuviai kurie džiaugiasi 
Lietuvos išsilaisvinimu iš po sovietų Rusijos okupacijos, 
yra nazių “agentai” ir tt., mes visi Amerikos Lietuviai 
turime turėti susiformavę savo aiškius atsakymus ir 
tiems musų išgamoms ir visiems kitiems del musų pa
žiūrų į Lietuvą ir ko mes norime Lietuvai bei kaip mes 
nepritariame naziams ir norime kad Lietuva greičiau Į 
paliktų visai nepriklausoma, niekas mus už" musų gerus 
norus savo senajai tėvynei ir šiai naujai musų tėvynei 
mus nepersekios.

® AMERIKOS jaunuolių lavinimo (CCC) stovyklo
se 300,000 vaikinų per metus suvalgo: 112“,500 jaučių; 
3,3750,000 vištų, 67,500,000 svarų bulvių, 13,500,000 sva
rų lašinukų, 13,500,000 svarų sviesto, ir 27,000,000 sva
rų kiaulienos.

bet ^apielinkėje bolševikai iš- lankiai pareiškė Alpis. — Su manim kaipo 
7 ? - " . . Xiename mokytoju daugiau žmonių priims krikštą

negu tau gali pavykti, nes tu čia svetimas.
— Dievui garbė! — padarydamas kry

žiaus ženklą ore prieš save, a’kis iškėlęs į 
lubas tarė barzdočius vienuolis.

— O musų Onutei bus linksmas gyve
nimas Trakų pilyje, didžio Kęstiftio dva
re! Čia mes turime būti užpakalyje kitų, 
nes prie Algirdo prigužėję visokių Gudų 
ir Rusų! — apmaudą reiškė Vaupšienė.

— Ber ją mes įvesim krikščionišką ti
kėjimą į Trakus. Palengva ir kunigaikš
tienė Biruta pasvirs prie tikrojo Dievo! — 
kalbėjo Fricas, kreiva akia žiūrėdamas į

šaudė daug žmonių, 
ūkyje buvo atvykę bolševikai 
ir pareikalavo valgio. Po to 
jie visus aštuonis šeimos na
rius sušaudė. Bolševikai taip
gi sušaudė Dr. Račkauską, vie
ną slaugę ir vieną felčerį kai 
jie gelbėjo sužeistuosius.

•SUV. .Valstijose per metus 
pieninės nuperka apie 375 mi
lijonus bonkų pienui.

Balnoja, marguoja žaliasis kalnelis, 
Pavasario saulės meiliajam sapne; 
Ties juo pralinksmėjęs čirena paukštelis, 
Ir jo giesmės aidas žavėja mane.
Galingas tas aidas! Varguolę krutinę 
It kokia svajonė vaiskios praeities, 
Jis tirpdo ir migdo banga sidabrine, 
Banga atgimimo, malonės, vilties.
Kalnelis apaugęs varsotais žolynais, 
Žaliuoja dirvonu, eglaičių šeima, 
Ir žėri jo gėlės kvapsniais margumynais, 
Ir laisto juos rytą dievaitė jauna.
Ir debesys šėmi kad eteru plaukia 
Iš tolimo krašto į kitą lengvai, 
Taipogi sustoja, ir dangų aptraukę, 
Gausiu lietučiu jįjį vilgo dažnai.
Ant kelių žaliųjų skarotų eglelių 
Kad snaudžia pasaulis gamtos puikume, 
Sustoja pulkai plaštakėlių-seselių 
Ir puošia 'kalneli savaja tankme. , 
Ir jeigu ištolo tada pažiūrėtum 
Į jas, tai lyg, rodos, aguonų žiedais 
Pražydo eglaitės sapne numylėtam.... 
Taip gera, puiku vasarvidžio laikais!
Kad debesys drumdžiasi, viesuja kyla 
Ir neša nuo vieškelio dulkių bangas, — 
Atbunda .kalnelis ir pradeda bylą, 
Išblaškęs sapnus ir svajones žvainas. 
Jo žalias dirvonas ir vaiskiosios gėlės, 
Jo tankus kerynai verkšlena liūdnai;
Jo jaunos eglaitės raudoja: pašėlęs 
Audros sūkurys jasias tramdo piktai.
Bet audra praūžia ir šviečia saulelė, 
Ramumas ir laimė vėl skrieja laukais; 
Ir juokiasi, skamba senutė-žemelė, 
Ir džiaugias išnaujo savaisiais vaikais. 
Ir linksma visur.... 'Atgimimo dainelė 
Vėl meiliai praplyšta ties močia žeme, 
Ir buria, žavėja malonų kalnelį, 
Ir supa eglaites gamtos puikume.

, —Zigmas Gėlė.

— Kunigaikštienė jau ir taip klausi
nėja manęs apie Kristaus mokslą. ... Prie 
musų, ir Vytauto mokytojas bus drąsesnis 
Trakuose apie tikėjimą kalbėti! — prive
džiojo Alpis, padrąsindamas tuos kurie 
norėjo jį savo tikslams panaudoti.

Vienuolis Fricas, Vilniuje esančių or
dino brolių būrelio viršininkas, didelis, iš
kalbus vyras, tai girdėdamas, iš džiaugs-- 
mo savo buinią barzdą glostė, net sugniau
žęs ją tempė....

' — Mes turim skubiai veikti! — apsi
dairęs pratarė tas Vokietis.

— Veikti? Ką? — susipainiojęs tą 
išgirdęs, akis ištempė Alpis.

— Pirmiausia, tu privalai apsivesti su 
Ona, krikščionišku moterystės ryšiu, aš 
jus aprūpinsiu vedybų sakramentais. Pas
kui daugiau sužinosi. — Įsakančiai kalbė
jo Fricas.

— Bet tas taip staigai ii- netikėtai! 
Aš turiu patirti ar kunigaikštis mane su 
žmona norės Trakttose laikyti!....

— Pirma vesk ją, paskui patirsi! —. 
vertė vienuolis.

— Neskubėk taip; atmink kad esi mu
sų šalyje, ne Marienburge. Šiame klausi
me aš turiu paskutinį žodį...,.

— Ištikimas krikščionis savo viršinin
kams neprieštarauja, pildo kas įsakoma, — 
rustai užkirto Fricas.

“Paskiau daugiau sužinosi”.... — tie 
Frico žodžiai perėjo Alpio mintimis antrą 
ir keletą kartų. “Sužinosi ką?” — klausė 
savęs tas vaikinas, atsiradęs paslapčių 
kuryje?

Kokios tos paslaptys? Kaip jas 
tirti ?

— Esi mano viršininku tikėjime,
savo šeimyninius reikalus aš pats tvarkau. 
Onutė palauks iki aš susitarsiu su Kęstu
čiu, o viską kitą ko iš manęs reikalausi ar 
įsakysi, esu pasiruošęs pildyti, kaipo krik
ščionis! — tvirtai baigė Alpis.

Ona patenkinta stovėjo greta savo pa
motės, jos viena ranka apkabinta, ir Vaup- 
šienė linksma šypsojosi žiūrėdama į spėja
mą savo narsų žentą, kuris jos dukterį, o 
su ja ir ją, perkels į Trakų pilį.

Vokietis priėjo Alpiui iš priešais, už-

dėjo savo sunkias rankas jam ant abiejų 
pečių ir tarė:

— Aš žinau kad tu pildysi mano valią, 
kuri paeina iš dangaus.... — ir vieną ran
ką nuleisdamas žemyn įsakančiai parodęs 
pirštu į aslą, pasakė: — Klaupkis! Pri
siek Aukščiausiajam kad klausysi manęs 
ir pildysi mano įsakymus! Su vedybomis 
apsidirbsim vėliau....

Alpis giliai, giliai įtraukė į save oro, 
kad jo krūtinė išsipūtė tiek jog net jo ap
valkalą surišant-ieji dirželiai pradėjo tra
tėti.. Jis galvą iškėlė į viršų. Jo galvoje 
persidirbo ši mintis: Del to kad jis buvo 
pametėlis krikščioniško tikėjimo visi niek
šai, manė kad jis yra lengvai perkalbamas, 
silpno budo vyriokas. Jis,tą nujausdamas 
sutiko prisimest! tuo ko iš jo reikąlavo, ži
nodamas kad kryžiuočiai per savo klastin
gus atstovus neliaujamai ką nors Lietu
voje rengia; jis norėjo patirti kas vyksta 
ir savo patyrimus panaudoti gerinusiems 
tikslams.

Jis palengva nusileido ant kelių, atsi
klaupė krikščioniškai, kaip jam Vokietis 
dvasiškis įsakė. Jį pamačiusios klaupiant* 
priklaupė ir persižegnojo abi moteriškos. 
Senis Vaupša persenas buvo persiimti vi
somis krikščioniškomis ceremonijomis, jis 
tik iš šalies vėpsojo prisižiūrėdamas savo 
žmonos ir vienuolio elgesiams.

— Tark su manimi! — prabilo Fri
cas: — “Prisiekiu Aukščiausiojo Dievo, Jo 
Sunaus ir Šventos Dvasios akivaizdoje kad 
darysiu ir pildysiu viską kas reikalauja 
pasitarnauti Kristaus tikėjimui, užsipelni- 
jimui Mergelės Marijos palaiminimo; da- 

i rysiu tai neatsižvelgdamas į jokius gimi
nystės ryšius, ir neprieštarausiu niekam 
kitam kas darys bent kokius žygius šven- 1M STAR CAFi 
to tikėjimo varde! Amen!” ; '

“Amen!” baigė Alpis ir vėl atsistojo, 
taip pat giliai atsikvėpdamas ir akis į tolį 
nustatydamas.

— Eik su manim! — pasakė Fricas.
— Kur? ' ■
— Patirsi. Einam. Ten musu laukia.
— Tik neužtrukit perilgai gryžkit va

karienės. Mes lauksim, — prašė Ona, iš- ] 
leisdama tuos du vyrus.

— Tai, Onute, tau vyras kokio visos 
pavydės! — pažiurėjus ar jiedu nuėjo toli I 
nuo durų, džiaugsmingai kalbėjo Vaupšie- 
nė, kuriai rūpėjo didesnė ateitis ir ko ji 
norėjo per savo podukrę pasiekti.

' (Bus daugiau)

DELICATESSEN
GROCERIES

CANDIES - ICE CREAMX
LUNCH MEATS

TOBACCO and CIGARETTES

(įgalinama ‘Dirva’ 
toudienio vakare. (46) 

M Wade Park Ave

(Inc.)
i John Meyer, Mgr.

M - VYNAI - ALUS *•
(oi Valgiai ir Užkandžiai
hb Penktad. ir šeštad. rak.

į 612 Hough Avenue
ENdicott 9162

SU-

pa-

bet

KAIP NAŠLAITIS TAPO 
MILIJONIERIUM 
DIDELĖ KNYGA, Už 50c.

Kiekvienas gerėsites ta puikia knyga.

Našlaitis buvo kilęs iš paprasto ūkininko, Lie
tuvoje. Jo tėvas numirė kada jis buvo tik ke
turių mėnesių amžiaus. Paaugęs ganė žąsis, 
paskui kiaules ir kitus gyvulius, o į metus su
augęs atvyko jis į Ameriką, ir pradėjo veikti 
tarp savo brolių išeivių. Savo darbštumu ir 
taupumu prasisiekęs, pradėjo leisti Lietuviš
ką laikraštį ir juomi švietė savo brolius Lie
tuvius, per 24 metus. Paskui įsirengęs savo 
spaustuvę, spausdino Lietuviškas knygas, ku
rių išleido 210,000 egzempliorių, ir su tais dar 
išplatino 200,000 egzempliorių knygų sveti
mos spaudos. Įsteigė pirmutinį Lietuvišką 
banką Chicagoje, ir jį operavo per 20 metų; 
tas bankas turėjo įdėliais Lietuvių -pinigų iki 
milijono dolarių. Pastatė teatrą, kurio patal
pos ir įrengimas kainavo $200,000. Įrengė 
pirmutinę didelę Lietuvišką drabužių parduo
tuvę ir kitas įstaigas.
Kaip ir kokiu budu tas našlaitis galėjo rasti 

tokį pasisekimą, ir kaip galėjo pasiekti tokį 
turtą? Apie tai vaizdžiai aprašoma knygoje 
“ANTANAS OLŠĄUSKAST Knyga didelio 
formato 10x13 colių, ant gražaus popierio ir 
talpina 19 paveikslų. Knyga verta $1.50, da
bar ją gausit už 50c Dirvos Knygyne. Pasi- 
skubiiikit šitą knygą nusipirkti, nes nedaug 
jų yra likę. (Galit siųsti pašto ženklais.)

Reikalaukit “Dirvoje”

SUPERIOR- 
|RUSSELL INN 
^Superior Ave..

Cafe & Restaurant
TOR WINE BEER 
pa far sustoja kitų miestų 

nniiwjanti Lietuviai

H’Aiaitis Helen Dunbar 
Savininkės

90NIS TAVERN
WBKA UŽEIGA

■ Is alus skanesnis” 
l'lritlkėlė šiltesnė”

pHEacild Avenue 
HCKLIFFE, OHIO

^.DEGTINĖ, VYNAS, 
ĮSKANDŽIAI 
p Stonis, Savininkas.

ITHIAS
i^TlSKA UŽEIGA

156 STREET 
i^tadjeach Parko) 
I DEGTINĖ 

skandalai
^GE8A MUZIKA 

k teJtadienio vakarais 
l^ir A. fiutei? 

v^udninhl x

hl UŽEIGA 
kr aujy savininkų 
hk patar- k * InklVnw. -1. . . . . . . . .

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

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną aj 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti sąvo I 
namuose. K a

Reikalaukit “Pirvoje” S 
68201 Superior Ave. Cleveland, Ohio 1Bver

' iM Tavern

'■ j



GUB BRICKER KAL AKRON, OHIOVIETINES ŽINIOS BĖS CLEVELANDE

rankas jam ant abiejų

Petro

DRY CLEANING

savo

DIDELĖ VALGYKLA

LOEW’S STATE

ENd. 5025Cor. Superior and E. 43 St,
1731 Crawford Road

ai PenktadienįHIPPODROME
pasakė Ericas.aim

Hold That Ghost

GArfield 9153,

ACCORDIONS
ON1ERIUM
KNYGA, Už 50c.

isites ta puikia knygą STONIS TAVERN
PUIKUS VYNAS

MOVING and STORAGE

Crawford Road1707
Cleveland

AETNA LUMBER

medį

privalo ii turėti

tris metus Cle- 
mirčiu skaičius

6843
1185

moti- 
dova

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

George J. Matowitz.
Chief of Police.

mai- 
. 25c 
Suits

I N I H K A S 
prisiuntimu $1.00. 
paveiksluotas SapninykA

900 PORU 
audimo ir

85 POROS
ro darbo.

7038 Wade Park Ave. 
lllliBIIillllll!!llllill!llllliilillhilllll!l!lll!ll McKENNEY’S

Restaurant
CEdar 9507

VICTORY IN THE
AIR CIRCUS”

Novelty 
.... 49c

DEL NAUJU LEIDIMŲ 
MOTORISTAMS

Telef. CEdar

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

584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesnė”

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
^BONDS 

AND STAMPS

Visoki Likučiai
LINGERIE

Telefonas: ENdicbtt 0878

šalies di- 
trafiko saugos

6512 Hough Avenue
ENdicott 9162

Jablonskienė su 
Pittsbur- 

tuokart 
: ir pra-

LEIMON’S
DRY CLEANING

VISOKIOS DRAPES, 
LANGAMS UŽTIESALAI 
IR DRAPERY MEDEGOS 

l/o KAINOS

id tu pildysi mano valią, 
;aus.... — ir vieną ran- 
■myn įsakančiai parodęs 
ike: — Klaupkis! Pri- 
iįh kad klausysi manęs 
akymus! Su vedybomis

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas L.p^tmkitjų tarp ^ayy.

John W. Bricker pra- 
D. Baldwin, prezidentui

6824 Superior Ave.. 
Cafe & Restaurant

KORSETAI IR GIRDLES
The May Co. . . . Air-Conditioned 

Third Floor

1252 Addipon Road 
ENdicott 4947.

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS 
UŽKANDŽIAI

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Vartojime Šilčiu pinotos 
VASARINĖS MAŠNELĖS 

Buvo po $1

Clevelandas Saugume 
9-je Vietoje

Vyrų ir Moterų Kubu 
pertaisau

Sulyg naujausios mados

Mano vyno sandėlyje rasite 
visokio vyno šeimų pftkiliams, 
ir visokiems reikalams, gali
ma gauti galionais, bačkom 
arba bonkom. ,

inam. Ten musų laukia, 
ukit perilgai gryžkit va- 
liksim,
vyrus,

3, tau vyras kokio visos 
Tėjus ar jiedu nuėjo toli 
imingai kalbėjo Vaupšie- 
didesnė ateitis ir ko ji 

lodukrę pasiekti.
is daugiau)

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Day.to.ne 

534 Michigan^ Av. Dayton. O

nustūmė Clevelandą 
vietą visos 

miestu

GROCERIES 
CANDIES — ICE CREAMX

LUNCH MEATS
TOBACCO and CIGARETTES

KORSETAI IR GIRDLES
$2 iki Vertės

nusileido ant kelių, stoi
škai, kaip jam Vokietis 
Jį pamačiusios klaupiant 
įžegnojo abi moteriškos, 
senas buvo persiimti vi
jomis ceremonijomis, jis 
>jo prisižiūrėdamas savo 
■io elgesiams.
nanimi! — prabilo Fri- 
Aukščiausiojo Dievo, Jo 
Dvasios akivaizdoje kad 

iu viską kas reikalauja 
:aus tikėjimui, užsipelni- 
[arijos palaiminimo; da- 
elgdamas į jokius gimi- 
neprieštarausiu niekam 

lent kokius žygius šyen- 
! Amen!”
fė Alpis ir vėl atsistojo, 
įkvėpdamas ir akis į tolį

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai

PRADĖJO GAMINTI 
ŠOVINIUS

FOUR STAR CAFE
(Inc.)

John Meyer, Mgr.

DEGTINĖ - VYNAI - ALUS

AMERICA 6n GUARD!
Above is a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original "Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America’s defense preparations.

Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas.
Paimam ir pristatėm Į namus

dabar ........
SETTEE,

Čia gaunama ‘Dirva’
Ketvirtadienio vakare. (46)

PAUKŠTIENA
Gyvi ir Mušti Paukščiai 

didelis pasirinkimas.
Supreme Poultry

Market
1152 Hayden Avenue
Arti St. Clair Avenue.

Liberty 2144
DYKAI ATVEŽIMAS.

E. PINKUS, Mgr.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EdGS
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius. (39)

The; c young ladies, Miss Polly Kendall, Miss Carol Decker, and Miss 
Batty Rohan, here shown with a model airplane to be used in decorations, 
will be on hand to greet box holders at the “Victory In The Air" circus 
to be staged at North Randall race track field, Cleveland, Saturday and 
Sunday afternoons. August 30 and 31, by the joint committee of the 
United China Relief and the British War Relief Societjy

Howard F. Dutton's world famous Sky. Devils troop of flying dare
devils bring the first big air thrill-a-minutc circus to northern Ohio since 
the Natio-al Air Races. Preparations are being made to handle a huge 
crowd over the Labor Day Weekend at the "Victory Tn The Air” circus 
at North Randall track, one of Ohio’s finest race plants.

DIDELĖ BIZNIO PROGA
TRYS namai su biznio torais, mū
rinis frontas, yra alinė ir grosernė, 
neša gerą rendą, su septynioms šei
moms gyvenimais, visi užpildyti, du 
garažiai. TIKRAS BARGENAS— 
naudokitės proga. Kreipkitės (37)

7605 STAR AVE.

SETTEE 
dabar ..

STALAS 
dabar ...

FOLDING 
po 4.95 

K EDĖS;

Valdžios pinigais išstatytas 
šovinių dirbimo fabrikas prie 
Ravenna, Ohio, kuriam išleista 
46 milijonai dolarių, jau pradė
jo veikti šios savaitės pradžio
je. Ta dirbtuvė su sandėliais 
užima 21,000 akrų plotą ūkių 
kurios tame plote buvo nu
griautos 11 mėnesių atgal.

Didelė dirbtuvė išstatyta į 
mažiau negu 11 mėnesių laiko. 
Ten dirbs 15,000 darbininkų. 
Jiems reikalinga gyvenamu bu
tų. Dabar daug jų atvažiuoja 
iš aplinkinių miestų ir ūkių. 
Ravenna pats yra mažas mies
telis. i

Valdžia nori gauti dar dau
giau žemės iš aplinkinių ūki
ninkų prie šios šovinių dirbtu
vės. Paims dar 1,600 akrų iš 
ūkininkų kurie toje apielinkė- 
je turi savo žemes.

Norėdami gero, skaniai pagamin
to maisto, sriubos, mėsos, daržo
vių, bulvių ir kitokių valgių atsi- 
lankykit čia. (40)

Guib. 
nešė A 
Cleveland Hospital Service As
sociation, kad sutinka atvykti 
kalbėti ligoninių patarnavimo 
pietuose Rugsėjo 3 d. Cleve
lande. Gubernatorius atvyks 
vieš pietus ir vyks tiesiog j 
Gr?nd Ballroom, Statler vieš
butyje, kur pasiruošę dalyvau
ti virš tūkstantis industrialis- 
tų, prekybininkų, daktarų ir 
viešo gyvenimo vadų jį pasi
tikti ir pasveikinti.

Gubernatorius Bricker Įdo- 
mavosi vietos Hospital Service 
Association nuo jos įsisteigi- 
mo 1934 metais ir 1939 metais 
pasirašė bilių kad visos tokios 
patarnavimo assosiacijos butų 
po priežiūra valstijos Insuran
ce Departmento. Su guberna
torium atvyks ir buvęs Senato
rius John Lloyd, Superinten
dent of Insurance, ir Roth 
Crabb, jo padėjėjas, prie jų 
dalyvaus ir kiti žymus valsti
jos, miesto ir apskrities valdi
ninkai.

Gu'b. Bricker pareiškė pasi
tenkinimą kad Cleveland Hos
pital Service Association turi 
jau suvirš 500,000 narių iš virs 
900,000 Įsirašiusių visoje Ohio 
valstijoje.

Programo vedėju tuose pie
tuose bus Mr. Baldwin.

Apsivedė Aleną Yarašiute, 
duktė Iz. ir Barboros Yarašių, 
vyrą gavo kitatautį. Jos tė
vas mirė prieš keletą metu.

Bronė Urbienė iš Terre Hau
te, Ind., lankėsi Akrone pas sa
vo brolį M.. Poškų. Ji čia pra
leido atostogas.

Veronika Rudienė Rugpjūčio 
20 d. apvaikščiojo savo vardu
ves.

Pas K. Kuprius lankėsi jo 
pusseserė 
savo sunum Jonu, iš i 
gho. Ji čia atlankė 
sergančią p. Kuprienę 
leido atostogas.

Buvus Lietuvių Šv 
parapija Rugp. 14 ir 15 d. tu
rėjo surengus bazarą. Publi
kos lankėsi daug svetimtaučių 
ir Lietuvių. Sako padarė ge
ro pelno. Bazare buvo ir lai
mėjimai. Piniginę, dovaną tarp 
kitų laimėjo Lietuvis jaunuo
lis Povilas Martus, Tarno ir 
Magdės Martų sūnūs. Toje 
parapijoje klebonauja Kunigas 
Burgeois, jo asistentu yra Kun. 
B. Ivanauskas.

Petras Miliauskas Rugsėjo 1, 
Darbo šventėje, atidengs pa
minklą (akmenį) ant kapo sa
vo mirusios žmonos, Jievos, šv. 
Kryžiaus kapinėse. Ryto me
tą, 7:30 vai., šv. Petro bažny- 

atsibus pamaldos už jos 
P. Miliauskas kviečia 

tuos draugus kurie daly- 
jos šermenyse ir laidotu- 

dalyvauti ir pamaldose

Rudolph Bozeglav
OHIO BONDED WINERY 
6010 St. Clair Avenue 

R. BOZEGLAV, Prop.

kartą po savo triumfalio 
Gone With the Wind“, 

Fleming pasiėmė perstatyti 
Louis Stevenson apysaką. 
Tracy taip nuodugniai 
šio veikalo vadovauja- 

charakterius kad jo vai- 
ero gabaus Daktaro Je- 

žiauraus siaubūno Mr. Hyde 
jūsų

Batisto 
etto g 
pardavimui

Lingerie

lllllliuilllllllllllllllllllllllllllllllllllliillll

GLEN’S
DELICATESSEN

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
231 EAST 156 STREET 

.(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

JOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

Pakeitimai automobilistams 
leidimų (drivers license) įsta
tymo, kuris pradės veikti nuo 
Rugsėjo 6 d., 1941, reikalauja 
motoristų kurie daro aplikaci
ją leidimui 1942 metams, pri
statyti savo turėtą leidimą ar
ba tą kuris išsibaigė ne daugiau 
šeši mėnesiai prieš aplikacijos 
dieną. 'Nepris ta tymas turėto 
leidimo (drivers license) suda
rys jiems nepatogumą ir truk
dymą einant per egzaminavi
mą State Highway Patrol nu
statymui ar jis gali automobi
lį valdyti ar ne. Nuo to pri
klausys davimas arba nedavi
mas leidimo.

Highway Patrol arba kiti eg
zaminavimo asmenys turės tei
sę išduoti asmeniui permitą 
operuoti savo automobilį tik 15 
dienų laikui. Tada savininkas 
galės važiuoti tik su turinčiu 
drivers license, iki pats išlai
kys visus egzaVninuš ir gaus 
nuolatinį leidimą automobilį 
operuoti.

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
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.

iliai įtraukė į save oro, 
[putė tiek jog net jo-ap- 
ji dirželiai pradėjo tra- 
<ėlė į viršų. Jo galvoje 
is: Del to kad jis buvo 
niško tikėjimo visi niek- 
H’a lengvai perkalbtas, 
:as. Jis ,tą nujausdamas 
uo ko iš jo reikdavo, ži- 
iiuočiai per savo klastin- 
aujamai ką nors IJetu- 
orėjo patirti kas vyksta 
j panaudoti goriausiems

Merh foudations ir girdles iš
baigtų stilių ir mierų. Visi gero 
darbo padariniai.
Corsets . • . Air-Conditioned

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, Savininkas

HEnderson 7822

GRINDIMS TIESALAI
Third Floor

Air-Conditioned Sixth Floor 
100 COCOA FILRE MATS, mic
ros 24x45 coliu, buvo 1.10.... 89c 

25 COTTON THREAD RUGS, di
dumo 27x54 c., buvo 3.75.... 2.95

3 SCOTCH LUSTRE RUGS, mic
ros 27x54 coliu; buvo 8.95 ....4.95

2 AXMINSTER RUGS, gėliuoti, 
5x6 pėdu, buvo 17.50 dabar 12.50

1 VELVET RUG žalias; 6.9x7.6 
dydžio; buvo 29.50, dabar 22.50

1 AXMINSTER RUG, burgundy 
spalvos, 6x6.9 pėdų; buvo 27.50, 
dabar ................................. 22.50

1 AXMINSTER RUG. 6x5.10 pė
du, buvo 24.75 dabar ..... 19.75

1 STORAS AXMINSTER RUG, 
7x9 p., buvo 48.50 dabar.... 39.50 

MILO APAČIA LIKUČIAI, buvo 
59c. ketv. yardas, dabar..... 25c

Didžiausias Pasirinkimas

Audimo ar odos mašnelčs, kiek 
apčiupinėtos ir aptrintos, viso
kiu stilių ir spalvų.

Handbags . . . Street Floor 
BRANGMENYS IR

LAIKRODŽIAI
The May Co. . . . Street Floor

MERGAITĖMS RUBAI
Air-Conditioned Second Floor 

MERGAIČIŲ SPORT RUBAI, pa
sirinkimas žaidimui siutų, sukne
lių, andarokų, marškinių; micros 
7 iki 16. Buvo 1.25 iki $2.... 85?

GRUPE MERGAIČIŲ SUKNIŲ, 
žaidimui siutų, maudymosi, mar
škiniu, buvo po $2 iki $3.... 1.48 

SPORTO JACKETAI high school 
mergaitėms; flanelio ir spun-ray- 

on; mieros 10 iki 16; parsidavė 
po $4 iki $5.95, dabar ........... 2.95

VASARINIAI BALDAI 
V2 KAINOS

Air-Conditioned Seventh Floor 
1 STIKLO VIRŠUM STALAS bu 
vo 19.9

1 FOLDING 
dabar tik

1 RATTAN 
miau 79.95,

1 RATTAN 
miau 18.50.

4 METAL 
dės, buvo

2 PEEL 
dabar

1 ADIRONDACK
8.95, dabar .......

6 ADIRONDACK
6.95, dabar .......

Perkraustoni iš visur i visur

cioje 
sielą, 
visus 
vavo 
vėse, 
bei paminklo atidengime,

Ona Rokienė mihėjo 
gimtadienį. Jos sūnūs, 
Pranas, ir duktė, Adelė, 
nai pagerbti suteikė jai 
nu.

Stasio ir Salomėjos Sasnaus
kų dukterį Oną ir žentą atlan
kė garnys, paliko jiems dova
nu su nu. Kalnas.

SCHMID BODY C°
BODY & FENDER 

REPAIR
Welding Painting

Atbudavojame sugadintus 
automobilius.

TROY’S TAILORING 
and Dry Cleaning Co. 

and Laundry
Goresniam Rūbų Valdymo darbui 

kreipkitės Į mus.
Visoks Rūbų Taisymas ir 

Valymas
Susiuvam išplyšusius pamušalus, 
taisom ir remodeliuojam kaili

nius. Patenkinimas garantuotas.
Netoli Hough avė. (40)

1724 Crawford Road 
Telef. GArfield 3810.

Perkraustymas vietinis 
ir i kitus miestus.

‘Dr. Jekyll & Mr. Hyde’
Spencer Tracy, Ingrid Bergman, 

I,aha Turner — trys Hollywood ži
nomos žvaigždės — bendrai dalyvau
ja suvaidinime šio žavėjančio vei
kalo, “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, 
kuris pradedamas rodyti Loew’s 
State penktadienį.

Pirmą 
perstatymo 
Victor 
šią Robert

Spencer 
išstudijavo 
mos roles 
din imas g 
kyli ii 
paliks jūsų atmintyje.

Šiame veikale taipgi vaidina eile 
Metro-GoldwynMayers filmų artis
tų: Donald Crisn, Ian Hunter, C. 
Aubrey Smith, Barton MacLane ir 
kiti.

Tai yra atvaizdavimas kaip vienas 
žmogus gyveno du gyvenimu, atli
ko įvairius didelius ir žiaurius dar
bus, iki buvo susektas.

Bud Abbott ir Lou Costello, juok
dariai iš pirmesnių dviejų Univer
sal sensacijų, “Buck Privates”, ir 
“In The Navy”, dabar vaikia Įeito
je komedijoje, “Hold That Ghost”, 
knrioie j'e viršija visus savo nir- 
mesnius juokus. Šis naujas veika
las pradedamas rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Rugpjūčio 36.

Su jais vaidina kiti žymus artis
tai, Richard Carlson, Joan Daviss, 
Mischa Auer, Evelyn Ankers, An
drew Sisters, ir Ted Lewis, ir Or
kestras.

Dalykas prasideda naktiniam klu
be, kur Lewis ir jo benas ir An
drew Sisters atlieka palinksminimo 
programą; viskas greit persimeta į 
"asolino stotį, kur Abbott ir Cos
tello netikėtai įsivelia su gankste- 
riii, kuris vėliau policijos nužudo
mas, o jiems lieka jo apleista kar- 
čiama. Ten prasideda visi juokai 
ir įdomybės, kuomet jiems pradeda 
patarnauti dvasios.

Nekurios drapes ir užtiesalai 
galima sutgikyt į poras. Liku
čiai galų upholstery, drapes ir 
impilams medegu.
300 DEKORATORIŲ Sampeliai, 

puikių drapery ir upholstery 
medegu. Mieros apie 25x50 
colių................................... 49c

Aįr-Conditįoned Fourth Floorukit “Dirvoje” 
s. Cleveland, Ohio

Ohio gal niekad nepatirs tokio už
puolimo iš oro koki pergyvena Lon
donas pastarų metų laiku, bet tūk
stančiai žmonių turės progą daly
vauti “Victory in the Air Circus”, 
ką rengia bendras United China ir 
British War Relief komitetas North 
Randall lenktynių w trakte, Clevelan- 
de, šeštadienio ir sekmadienio popie
čiais, Rugpjūčio 30 ir 31. Tai bus 
įdomybė su 29 Įvairiais atvaizdavi
mais artimiausių kiek galima apsi
reiškimų kaip tikrumoje atsibuna 
užnuolimai iš oro.

Surengta suvirs keturi tūkstan
čiai visokių griausmingų sprogimų 
ore ir ant žemės su target bombo
mis, liepsnojančiomis bombomis, pa
vėluoto sprogimo bombmois, ir vi
sa kita daugybe pamkinančių, pra
juokinančių, ir gąsdinančių įvykių.

Vartai į Randall aikštę atsidarys 
12 vai. aieną, programas prasidės 
2:90 vai.

Parduodam Akordionus $20 
ir aukščiau 

Saxophones $35 ir aukš. 
Clarinettes $25 ir aukš. 

Lengvomis išlygomis.
Pamokos ir bend lavinimas 

visais instrumentais
Cook’s Music Store

997 E. 79th St. Cleveland

Plumbing ir Heating 
Reikmenys 

Parsiduoda arba įdedami sulvg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Co. 
dieną ir naktį patarnavimas. 

1964 E. 55th Street 
HE. 5000; MU. 3629; YE. 5544 STEP-IN GIRDLES iš rayon-ba- 

tiste Nylon-elastic šonais; mie
ros 25, 26, 27; buvo 2.95......82

STEP-IN GIRDLES panaikinamų 
modelių ir maišytų mierų; buvo 
po $5 iki $7.50 ................. $3.95

$2 RAYON-KNIT GOWNS naiki
namu stilių; m'aišytų mierų 1.29 

1 19 RAYON-SATIN SLIPS gra
žus ir tvirti, maišytų mierų $1 

RAYt N-KNIT Apatiniai, maišy
ti likučiai. 59c ir $1 \'i ....Kainos 
R A YO N -K NIT I ’ A J A MAS 
mierų, buvo 2.95 ir 3.95..

P A Y O N - K N IT BANDEAUX 
šytų mierų; buvo 39c ......

81 COTTON-KNIT Union 
moterims; mažų mierų po

5 iš paprasto ūkininko, Lie- 
umirė kada jis buvo tik ke
liaus. Paaugęs ganė žąsis, 
itus gyvulius, o į metus SU; 
Ameriką, ir pradėjo veikti 

seivių. Savo darbštumu ir 
ęs, pradėjo leisti Lietuvis- 
mi švietė savo brolius Lie
tus. Paskui įsirengęs savo 
no Lietuviškas knygas, ku- 
egzempliorių, ir su tais dar 
egzempliorių knygų sveti- 
teigė pirmutinį Lietuvišką 
ir jį operavo per 20 metų; 
įdėliais Lietuvių -pinigų ® 
Pastatė teatrą, kurio patai; 
kainavo $200,000. įrengė 

jietuvišką drabužių parduo
tas.
du tas našlaitis galėjo rasti 
r kaip galėjo pasiekti toki 
vaizdžiai aprašoma knygoje 
AUSKAS”. Knyga didelio 
,ių, ant gražaus popierio k 
lu. Knyga verta $1.50, da- 
50c Dirvos Knygyne. Basi- 
ygą nusipirkti, nes nedaug 
it siųsti pašto ženklais.)

tilkit “Dirvoje”

$1 iki $5 COSTUME JEWELRY, 
sagtys, nuskąrą ir rankiniai, da
bar nuse kainos .... -19c iki $2.49

59c COSTUME JEWELRY, kak- 
liniai. snilkos, sagtys, auskarai, 

’rankiniai .............................. 19c
$1 STERLING SILVER Cigaretų
Dėžutės, numažintos iki .... 79c 

DAUG KIŠENINIŲ Laikrodėlių, 
buvo 12.95 iki $35, kaina numa
žinta iki .................. 9.95 ir $25
BUDILN1KA1 LAIKRODŽIAI vi
sokių išdirbinių ir sti, ; parsi
davė po 2.95, dabar.........2.49

Didėjančios automobilių ne 
laimės 
devintą 
džiuju 
vajuje.

Per pastarus 
velande trafiko 
pavyko taip sumažinti kad už 
1938 ir 1939 metus laimėjo pir
mą vietą, už 1940 metus gavo 
garbingą paminėjimą, dabar gi 
atsidūrė 9-toje vietoje tarp 14- 
kos šios šalies didmiesčių ku
rie lenktyniuoja už išsaugoji
mą gyvasčių trafiko nelaimėse.

Nuo 1937 metų Clevelande 
sumažinta automobilių nelai
mėse žuvusių skaičius pusiau 
palyginant su tiek pat metų 
pirm to žuvusių skaičium.

Šymet Clevelande iki šios sa
vaitės pradžios trafike užmuš
tų asmenų skaičius buvo 80, 
pernai per tiek pat laiko už
mušta buvo 73.

PATOGI UŽEIGA
Ši užeiga naujų savininkų 
rankose. Lietuvaitė patar
nautoja. Užlaikom alų, vy
ną, užkandžius. Turim susi
rinkimui vietą dykai pokilių 
rengimui, klubams.

Russell Tavern
>.6921 Wade Park Ave.

Reguliariai 1.19
, vatos juosmenys, flanel- 
naktinės šioje grupėje iš- 

galutinai po .79c
. . . Air-Conditicned 
Third Floor.

RAYON MEDEGOS 
Forhialčms, popietinėms ir fra
kams bei gražioms bliuskoms. 
Buvo $1 yardas ....... 49c yardas
$1 Print Celanese Rayon 

Taffeta ........ .
$1 Brangus Juodas 

Mesh ................
$1 Juodas Rayon

Shantung ............
$1 Print Rayon Sheers 49c yd. 
$1 Print Rayon Twills .... 49c yd 
Fabrics . . . Air-Conditioned

Fourth Floor

PERKAME. SENĄ 
AUKSĄ

Tik atneškit savo seną auksą; su
gadintus brangmenis, laikrodėlius, 
retežėlius, dantis, akinius ir kt. 
ir gausit pinigus.
Mes perkam DEIMANTUS. Mo
kam aukščiausią kainą už senus 
dalykus, pinigus ir gyvsidabrį.
Taisom laikrodėlius ir bi-angme- 

n:s nrieirama kaina ir tuojau.
Kreipkitės į mus ir taupykit.

SIMON S JEWELRY SHOP 
353 Old Arcade

Sčias aukštas. Tel. MAin 8508 
įsteigta 1918. (36)

MOTERIMS PIRŠTINĖS 
Air-Conditionen Street Floor 

Vasarinių Pirštinių iš 
mėgstu; buvo $1....3Jc 
Audimo Pirštinių, ge- 
baltos ir margos; bu

vo po $1.50 ir $2 ................... 69c
1.95 IKI $3 K1D ir Suede Piršti
nes maišytų mierų ir spalvų §1

MĖGSTI APATINIAI 
Air-Conditioned Second Floor

Phone IIEnd. 0875’

CLEMENTS
BEAUTY SHOP

1317 Addison Road
MOTERIMS IR PANELĖMS 

GERAS PATARNAVIMAS 
Plaukų Kirpimas 50c. 

Atdara 9 iki 6 vak. pirmadienį, 
antradienį ir trečiadienį. 

Ketvirtadienį, penktadienį ir šeš
tadienį su sutarimu tiktai. (36)

....... $9.98 
buvo 1.49, 
......... 75c 
buvo pir- 
...... 39.98 
buvo pir- 

......... 9.25 
YACHT Ke- 

dabar .... 2.48 
buvo po 10.95, 
................. 5.48 

KĖDĖ; buvo 
................ 4,48 
KĖDĖS, buvo 
................ 3.18

REIKALE GERIAUSIO 
PIENO IR PIENO 

PRODUKTŲ 
Kreipkitės^

OLD MEADOW
DAIRY

1657 Crawford Road 
Wholesale or Retail delivery.

Geri Valgiai ir Užkandžiai
Muzika Penktad. ir šeštad. vai

ON SALE AT YOUR POST OFFICE bR HĄN7k
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managing editor-

IR DARBININKŲ ŽI

či

Nelaimes DarbuoseLAUSCHE DEMO-

Jau včl prasideda sezonas — Jau atsidaro

1 OMARU) RECREATION
ATDAROS ALLEYS VISADAthe

6815 Superior Avenue — Viršuje
Visitors from Penna

Patogi vieta Lietuvių kaimynystėje. (38)

Rudeniniai Rubai
IRIU

IBIRaVZIIS eros.
Annuališ Brook-

c

Close outs in Top Coats, Overcoats $16.95
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Mrs. Marv Runskie. and daught
er. Anna of Duryea, Pa., have been 
visiting at the home of their Aunt, 
Mrs. K. Miliauskas, of 603 E. 97th 
St,, for the past two weeks.
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REGISTRACIJAI 
RUGPJŪČIO 30 2-ras Didelis Piknikas
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THE ROLE OF LITHUANIAN AND LETTISH
IN LINGUISTIC STUDIES
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Piliečiams kurie nori balsuo
ti už Frank J. Lausche į ma
yorus patartina įsitėmyti tas: 
Kurie nebalsavo pastarų dvie
jų metų bėgiu, tie turi išnaujo 
registruotis.
. Kurie persikėlė gyventi į ki
tą vietą, turi užsiregistruoti, 
kitaip negalės balsuoti.

Taipgi privalo užsiregistruo
ti tie kuriems sueina 21 metas 
ir jie nori dalyvauti balsavi
muose.

Paskutinė registravimosi die
na yra šeštadienis, Rugpjučio- 
August 30. Užsiregistruoti ga
lima: Board of Elections, .122 
City Hall, tarp 8:30 ir 4:30 
po pietų.

Taipgi kurie atvyko iš kitų 
valstijų arba iš kites' apskri
ties į Čuyahoga apskritį priva
lo užsiregistruoti jeigu nori 
balsuoti.

Svarbu kad užsiregistruotų 
tie Lietuviai kurie gavo nau
jai pilietybės popieras pastarų 
poros metų bėgiu. Gavę pilie
tybės popieras stengkites da
lyvauti balsavimuose, 
tenka tapti piliečiu ir 
palikti jūsų miesto ir 
reikalus tvarkyti grupei 
kierių. Balsuokit patys 
vo miesto ir šalies valdininkus, 
už arba prieš visokius taksus.

Rengia P. ŠV. NESILIAUJANČIOS PAGALBOS 
PARAPIJA

SEKM. RUGP.-AUGUST 31
Pradžia 12:00 vai. dienos.

MACHUTOS SODE
Prie Green ir Glenridge Road, į pietus nuo Euclid avė.
Puiki muzika. * Įžanga ypatai 25c.

PRIE ĮŽANGOS TIKIETO DUODAMA DIDELĖ DOVA
NA — BRAZIS. BROS. AUKOJA VYRIŠKĄ SIUTĄ.

> Kviečia Klebonas ir Komisija.

KRATŲ KANDIDA
TAS

Neuž- 
paskui 
šalies 
politi- 
už sa-

SVEčIAVIMAISI
Tautinis veikėjas, Petras Pi

varonas, Sandaros prezidentas, 
iš Pittsburgho, lankėsi Cleve
lande pereitos savaitės pabai
goje, atsilankė Dirvos redakci
joje.

B. P. Gudžiūnas, buvęs Cle- 
velandietis, dabar gyvenantis 
Detroite, 
gimines, 
dakcijoje, 
numeratą

Ona Vaičiūnienė, 
lyno, atvyko pas savo draugę 
p. 'žiurienę paviešėti, dplankė 
Lietuvių Darželį, atsilankė į 
Dirvos redakciją.

Stella Plitnikaitė atostogas 
praleido pietinėse valstijose ir 
orlaiviu buvo nuskridus į Ha
vana, Kuboje.

Mrs. Mary Runskie ir duktė 
Ona, iš Duryea, Pa., 
per porą savaičių pas savo te
tą, K. Miliauskienę, nuo 6C3 E. 
97 Street.

Laura Danevičienė, iš Lo
rain, Ohio, atostogas praleido 
prie Indian Lake, Ohio.

dabar 
atvyko paviešėti pas 
Apsilankė 
atnaujino 
už Dirvą.

Dirvos re- 
savo pre

• PER TRIS dienas švenčiu, 
Labor Day, patariama .iškabin
ti Amerikos vėliavas ant na
mų. Labor Day išpuola pirma
dienį, Rugsėjo 1, bet šventė 
prasidės su šeštadieniu.

• MIESTO gyventojai turės 
mokėti daugiau taksų 1942 me
tais, kaip skelbia miesto valdy
ba, nes pabrango įvairios reik
menys ir miesto darbininkų al
gos. Numatyta kad taksai bus 
padidinti bendra suma $2^500,- 
000. Balsavimas šiems taksams 
bus Lapkričio rinkimuose.

• BALIUS SUBADĖ 
meris Michael Yaniec, 
arti, Ashtabula, tapo 
užpultas, subadytas ir 
tas pirmadienį.

Far- 
57 m., 
buliaus 
sutryp-

Nors Judge Frank J. Lausche 
dar nepaskelbė savo platfor
mos, tačiau, kaipo žymiausias 
Demokratų kandidatas į mies
to mayorus gauna didesnį ir 
didesnį pritarimą visame mies
te.

Kad jis yra stipriausias kan
didatas kokį Demokratai ture-, 
jo per eilę metų parodo kokiu 
lengvumu Demokratų partijos 
pirmininkas Ray T. Miller ga
lėjo įteikti rekordinį . skaičių 
120,992 parašų Rinkimų Tary
bai, ir dar apie 10,000 parašų 
už jį paduotų pavėluota prista
tyti laiku.

Iš visų įrodymų kokius Tei
sėjas Lausche gauna visuose 
33 warduose, mažai tėra abe
jonės kad jis gaus visuotiną 
žmonių pritarimą. Jis pradės 
savo rinkimų vajų Rugsėjo 21 
Demokratų jaučio keptuvėse, 
kas rengiama Geauga Lake 
Parke. Tos dienos jo kalba bus 
p -tiekta per radio.

Savo kalboje priimant kan
didatūra Teisėjas Lausche pa
reiškė kad šio rudens ma'yoro 
rinkimai yra tęsinys rinkimų 
iš 1932 ir 1936 metų. Tėmyto- 
jai tiki kad jis atakuos Repu- 
blikonų politiką nuo Roosevel- 
to prezidentavimo laikų ir su
jungs Gubernatorių Bricker ir 
Senatorių Burton su dabartine 
mayoro Blythin administraci
ja, kurie dirbdami partijos 'in
teresams užmiršta visuomenės 
reikalus.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

jos susirinkimas bus laikomas 
ketvirtadienį, Rugsėjo 4, nuo 
7;30 v. vakare, Lietuvių salė
je. Bus išduota pilnas pikniko 
raportas ir kiti svarbus daly
kai. Taipgi kurių duoklės yra 
užvilktos malonėsit ateiti ir už
simokėti.

Dr. V. Kudirkos Dr-ja nuo
širdžiai dėkoja už dovanas su
teiktas draugijos piknikui, se
kantiems: N. A. Wilkeliui, Izi
doriui Šamui, Jonui Verbelai ir 
Antanui Čiutelei. Komisija.

KLAIDOS PATAISYMAS
Pereitame numeryje praneši

me apie mirtį Veronikos Sku- 
kauskienės buvo sekanti netik
slumai: Jcs pavardė po tė
vais buvo Tunkunaitė (ne Vin- 
čunaitė), ir jos vyro vardas tu
rėjo būti Jurgis Skukauskas 
(ne Vincas). Viskas kitkas 
taip kaip pažymėta.

When one looks at the map of 
Europe or any other area of the 
world the astonishing complexity of 
he linguistic situation is bound to 

strike him. Nobody knows 
many languages there are. 
Middle Ages
72 after the fall of the Tower of 
3abel — the number of the three 
,rms of Noah and their descendents. 
The French Academy has recently 
decided that the number of langu
ages in the world is 2,796. No sat- 
’sfactory answer to this question 
:an be given since there are many 
ireas still to be investigated, 
me 
135 
wt

how
The

believed there were

real contribution to the science of 
language. Their observations were 
mostly on style and word meaning. 
And the Romans, w'ho came after 
and followed them in their theories, 
also made no 
value. Their 
the nature of 
lation of one 
are valueless

contribution 
speculations 
speech and 

language to 
for us.

Surinktos žinios Clevėlando 
išdirbystėse parodo kad nelai
mingi atsitikimai darbuose pa
didėjo 40 nųoš. lyginant si 
1940 metais.

žinios gautos iš 1,000 dideliu 
ir mažų firmų, kurios gamina 
kokius nors šalies ginklavimi 
dalykus. Iš tų žinių pasirode 
kad jose 2,043 darbininkai bu
vo daugiau ar mažiau sužeista 
iki to kad turėjo išeiti iš dar 
bo vienai dienai ar daugiau

Taipgi šymet per pirmus ke 
turis mėnesius darbuose užmu
šta 8 darbininkai, pernai per 
tiek pat laiko buvo užmušta 5.

Daugiausia nelaimių 
ka dirbtuvėse kurios 
apie 100 darbininkų 
žiau.

atsitin- 
užlaiko 

ar ma-

žiema, atei- 
apie žiemi-

Ateina ruduo ir 
na laikas rūpintis 
nius rubus. Glevelande turime 
vienatinę Lietuvišką rūbų siu
vimo firmą — Brazis Bros., 
kur galima užsisakyti sau ru
bus už prieinamas kainas, pa
siuvami© sulyg jūsų mieros, ar
ba .pirkti gatavus. Didžiausias 
pasirinkimas jų trijose parduo- 
.tuvėse. Jų skelbimas telpa šia
me Dirvos numeryje.

Taipgi atkreipiame Dirvos 
skaitytojų dėmesį į kitus Dir
voje telpančius skelbimus — 
rasit Lietuviškų įstaigų ir biz
nių kurie aptarnaus jus visais 
jūsų reikalais.

Remkite tuos biznierius ku
rie vienaip ar kitaip remia jū
sų laikraštį Dirvą.

KULTŪRINIO DARŽELIO 
VEIK. KOMISIJAI

lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos veikiančios komisijos 
specialis susirinkimas bus lai
komas P. P. Muliolio ofise, pir
madienį, Rugsėjo-Sept, 8, nuo 
8 vai. vakare. Prašome prisi
minti šį pranešimą ir dalyvau
ti susirinldme. ,* Vald.

BUNGALOW PARSIDUODA 
5 kamb. apačioje ir 1 viršuje. 
1 karui garažius. Kaina $3500. 
Reikia imokėt $1.000, likusius 
išsimokėjimni kain rendą. — 
Adr. 1037 E. 77 Str. Kreiptis 
19901 Kildeer av. IV. 1874 

į L. Petrich (35)

JOHNG.POLTĖR
Lietuvis

Namų Maliavotojas. 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

dalbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

In 
area in Africa there are some 
unrelated languages which have 
yet been thoroughly investigat- 
The Linguistic Survey of In- 

has a total of 368 for that area, 
’he dividing line between language 
id dialect is a fluid thing and, 

f one takes into consideration all 
he minor languages spoken by two 
r three peonle, as for example cer- 
ai Amerindian languages such as 
7hitimacha„ the total number is 
•.taggering. Now the determination 
>f the total number of languages 
s a pedantic pastime. It is impos
sible and has, besides, little scien- 
ific value. However, w'thin this 

huge totality certain broad outlines 
•npear in the form of grounings 
>r families of languages. Today 
we have . well established families 
of languages classified on sound 
scientific principles. But the in
stigation of these resemblances is 
i comparatively new science and 
has yet to sift itself down into the 
■eneral curriculum of general edu

cation.
Even the early Greeks must have 

been struck by the resemblance of 
;heir language with others, especial- 
y Latin but they were hampered 
n their attempt at a valid conclu- 
ion of the exact nature of the re- 

’ationship by a preoccupation with 
he fact the Greek was the only 
true method of communication. All 
't.her languages were, to them, the 
wild utterances of barbarians. They 
examined their mother tongue on- 
v and were very naive about that, 

"’erhaps the following story from 
'{erodotus will illustrate the point 
better. In Book 2 he tells that 
King Psammetichus, failing to find 
sut by inquiry what men were then 
nost ancient, made the following ex- 
oeriment: he caused two newly born 
children to be given over to a 
herdsman to be brought up in soli
tude. The hedrsman was not to 
ipeak o word to them, and was to 
see that they got milk. Psammeti- 
"hus wished to hear their first word. 
After two years of waiting, the 
children one day ran to the herds
man with outstretched arms, cry
ing “BEKOS”. This word was of
ten repeated by the children. Hear
ing this, Psammetichus ordered them 
brought before him to hear it per
sonally.
to what people called anything BE
KOS. He learned that Bekos was 
the Phrygian word for bread. In 
consideration of this, he admitted 
that the Phrygians were of the 
greatest antiquity.

With all their gift for specula
tion. the Greeks did not make any

of any 
as to 

the re- 
another 

They were
fond of etymological speculation and 
produced such monstrosities as de
riving'the Latin word fenestra from 
the phrase ferens nos extra — 
carrying us outside.

We may pass over the theories 
of the Middle Ages and recount 
merely that they followed the theo
ries of the ancients. They were 
striving after the correspondence 
of language and thought patterns. 
They wished to construct univer
sal grammars embodying ‘universal
ly valid cannons of logic.’ The en
tire tendency was authoritative. 
And there is no room for author
itative reasoning in grammar or 
ahy other science. It is the busi
ness of the scientist to record and 
observe what actually is and not 
the way he would like to see it. 
Unfortunately, our school system is 
still laboring under the delusion that 
there are correct and incorrect forms 
of speech and the pupils spend long 
hours trying to learn fanciful rules 
as to whether ‘it is me’ ir ‘it is I’ 
is correct or the destinction between 
T will go’ and ‘I shall go’ when this 
distinction does 
'anguage.
'anguages were derived from He
brew. Other-languages were wren
ched out of Hebrew by methods as 
barbarous as the torture instruments 
of the day. Historically, the lin
guistic process was one of decay. 
Grammarians were to prescribe the 
rules as to how peonle ought to 
speak. Such misconceptions natur- 

nrevented an objective view of 
linguistic process.

(To be continued)

LITHUANIAN SCHOOL PICNIC!
The Lithuanian School for Chil

dren will hold its Annual Picnic, 
nrobably on the second Saturday in 
September (cards will 
announcing the correct 
will be a combination 
corn and wiener roast.
be said that all children are invit
ed. It will be held in the beautiful 
yard and garden of the J. Bendlers.

Mr. Joseph Bendler, accompanied 
by his-daughter and son and 
Polter, Jr. took a trip to 
burgh, Pa., last week. While 
they were the guests of the 
hospitable P. Pivaronas family, 
were truly delighted with the 
uanian Room in the famous Cathed 
ral of Learning.

John 
Pitts- 
there 
ever- 
They 
Lith-

Whv should Americans buy De
fense Bonds and Stamps now 7 
Among the reasons are: (1) It 
is the quickest way in which 
every citizen can both serve his 
country and conserve his earn
ings, and (2) the purchase of 
the Ronds and Stamps helps 
not only to finance National 
Defense but also to prevent high 
prices and increased cost of 
living.
Can I pledge a Defense Bond 
as collateral for a bank loan ? 
No. Bonds are 
not transferable.
ly payable to the persons nam
ed on the Bond.

NOTE —To buy Defense Bonds and 
Stamps, go to the nearest post 
office, hank, or savings and 
loan association; or write to the 
Treasuiei' of the United States, 
Washington, D. C., for 
order form.

Q.
A.

Q.
A.

loan ? 
registered and 

They are on-

mail-

Wedding Bells
This Saturday, August 30th will 

hear the bells of Holy Name Church 
peal out the announcement of the 
marriage of Birute Constance Ar- 
mul to Mr. Andrew C. Kotol. Fol
lowing the marriage ceremonies the 
birdal party will be joined by their 
many friends and relatives at the 
Polish Progressive Hall where they 
will dine and congratulate.

Leon Henderson, chief of Office oi 
Price Administration and Civilian 
Supply, told congress that there soon i 
will be a tremendous increase in the ’ 
cost of living. He appeared before 
the house banking and currency 
committee to urge passage of the 
price-fixing bill. Photo shows Hen
derson pointing to 10-foot chart show
ing changes in commodity prices of 
present war period.

Buy now
Complete

at last year’s prices and save, 
selections in Colors and Styles.

BRAZUS BROS
CLOTHES

6905-07 Superior Avenue
6122 St. Clair Ave. 15602 Waterloo Rd.
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COUR re sv - standard oil of OHIO

FAMOUS OHIO 
BATTLEFIELDS 

800. Americans Defeat 5000 
British and Indians
THE SIEGE OF

FORT MEIGS—1813
“The British have Detroit. Gen

eral Hull has surrendered,” was 
the ominous message carried by 
frontiersmen mounted on plung
ing, foam-covered horses to the 
isolated Ohio settlements and log 
cabins during the summer of 1812.

Quickly a second message, even 
more terrifying, passed from man 
to mtin—the story of the “Massa
cre of the Raisin River,” near 
Monroe, Michigan.

The United States 
war with England, 
had danced the war
the fort at Detroit, invasion of 
Ohio might come at any moment, 
bringing with it savage, merciless 
warfare.

Again Ohio was to be a battle
ground. Again the whole Morth- 
jwest was in danger.

Action, quick and decisive, was 
'the watchword. Fort Meigs, com
manded by General William Hen
ry Harrison, was built opposite 
Maumee, Ohio, to halt the British 
advance. For several weeks there 
was quiet, then the storm broke.

įntered as Second-Clas 
ber 6th, 1915, at the Cl 

under the Act of A!

darb;
Darbai industrijos< 

taigoše, neskaitant 
darbininkų, šymet 
mėnesi pasiekė aukš 
laipsnį, praneša S. V
bo Sekretorius. Žyra 
bo 39,240,000 darbin 
2200,000 daugiau neį 
pos mėn. 1929 meta

Taipgi šymet dir) 
3,785,000 daugiau m 
pat mėnesį 1940 me

Detroit, Mich/ — 
pai streikavę, sutiko 
ti dirbti 1,500 .Great 
Steel Corp, darbininh 
rie yra CIO. nariai, 
kas buvo nelegališka

Didžiųjų Ežerų uos 
vu išdirbystėse da 
karos pakelta algos 
drausta lokautai bei 
kai. Tas apima 800 
ninku Clevelande, V 
raine, ir apie 1,000

: Apie 50,000 dari 
pus daugiau mokėt 
York. — Standard

I of New Jersey ved; 
' tas padidinimui m 

, tos kompanijos 50,01 
r girininkų.

Standard Oil Co. 
sakelė savo 1,000 da 
iii algas 5 nuoš„

Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

Tariasi streikuoti, 
cago. — Geležinkeli 
liautoji] unijos, kuri 
ima 1,200,000 orgar 
gelžkelių darbininkt 
džia darbininkams 1 
ti streiko klausime, k 
geležinkelių kompanr 
šsakė pakelti mokės 

Sako,, diduma bals 
duodama už streiką’

WADIS

Modernizuokit savo namų langus puošniai su
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

Į STATE WINDOW SHADES
= HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. Į
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Illinois valstijoje ] 
ta bendromis pastan 
nipintis gauti šalies 
bvimo reikmenų dar 
mažoms dirbtuvėms, 
jos neturėtų užsidary 

Šiaip išdirbinius į 
Mčios jos negali 
žaliavų ir turi bank'r

KINAI praneša kai 
lėliais užpuolimais Ja 

(pastaromis dienomis iš 
įpie 20,000 Japonų k

Out 
April, 
Indians appeared. Fort Meigs and 
its garrison of 
rounded. Four 
quickly set up on the west side of 
the Maumee. A t 
cannonade started.
diversions of the garrison was to 
collect shot which had been heated 
red hot and fire them back at the 
British. Fully 1000 were returned 
to their senders.

But relief was on the way. 
General Green Clay with 1289 
Kentuck(ans w.._ cc ming swiftly 
up the Maumee. A scout, piercing 
the lines of the besieging Indians, 
reached General Harrison.

“Cnptiire and spike those can
non with part of your men and 
have the rest fight their way into 
the fort,” General Clay was told.

The cannon were captured and 
spiked. The undisciplined troops 
began to pursue the fleeing In
dians, who kept just ov.L of range. 
Suddenly a war whoop sounc.ad 
shrilly. The pursuing soldiers 
were in the very center of a care
fully planned ambush. Some were

murdered. Others were forced to 
run the gantlet. The spiked cam- 
non were re-captured and re
turned to action.

But pie British were afraid of 
still further reinforcements. On 
May 9 they lifted the siege.

For ten weeks Fort Meigs was 
left in peace. Then, unable to win 
by siege, the British tried strategy. 
A fake battle was staged in the 
nearby forest. Perhaps, the Brit
ish thought, the garrison will be 
foo’ed into believing a relief party 
is under attack and come to the

This, too, failed. Discouraged, 
the siege was lifted—th-: time for 
goo ’.

The valiant defense of Fort 
Meigs stopped this British aLcmpt 
to invade Ohio and is another link 
in the chain of important military 
events on jDhio soil. ,

Today a fine, slender shaft 
marks the site of the fort and 
stands as a memorial to fearless 
American soldiers who fought and 
won against great odds.

Ispardivimas
VISU VASARINIU REIKMENŲ

Žymiai numažintos kainos greitam išparda
vimui vasarinių prekių padarymui vietos at
siunčiamoms naujoms rudeninėms ir žiemi

nėms Vyrams ir Vaikinams dėvėjimo 
Reikmenims.

A Į GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI 
L# I lv/\l £ja &aiit jgifejsti gavo stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

VOKIEČIAI atsisakė 
pintis maitinimu savo 
kariautų šalių gyvento, 
ragina Ameriką ir An 
imtis jų maitinimu. T 
tautinėmis taisyklėmis, 
Į®, Vokiečiai privalo 
olyse tik tvarką palai] 

Amerika ir Arų 
apie laisvas juras 

įdyg tarptautinių tai 
R reiškia Rusija, Pra

Belgija ir kitos u; 
te šalys turi turėti t 
įvežti sau maisto reik 
J netrukdomai. Dabai 
•Mai neleidžia.

Mdė 10 moterų. 1 
Won, D. C., suimtas 
J, džiaus negras, ki 
W nužudęs apie 10 i 
J ir merginų, kurias 
Pwo išgėdinimo tik;




