
MANAGING EDITOR-

1941KAINA 5c

Rusal Giriasi Laimėjimu. Kaziai arti Leningrado
ROSEVELT NE!IR DARBININKŲ ŽINIOS IS LIETUVOSGIA HITLERĮ

atsidaroezonas

RECREATION
LLEYS VISADA

ViršujeAvenue

aynystėje.

itiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiuiiiiiiiiiiiii

PUSMETINIS

dėvimas
.RINIU REIKMENŲ

fight Russia

AMPS su kožnu pirkiniu, 
keisti šavo Stamp Books.

VOKIEČIAI VISA! UŽVALDĖ BALTIJĄ 
ESTIJOJ RUSAI SMARKIAI SUMUŠTI

KARO KAŠTAI PA
DIDINA TAKSUS

žinios patvirti- 
netekimą tiktai

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

JAPONIJA rengiasi už' 
vesti vajų prieš savo šaly
je gyvenančius Žydus.

DIRVA (THE FIELD) 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

RADIO Ihike 
ir žurnalistas 

Jo paskaita

Published every Friday in Cleveland by the
Ohio Lithuanian Publish

C820 Superior Ave. CI 4'1 n

HITLERIS PASIMATĖ 
SU MUSSOLINIU

ĮSTEIGIA KARO REI 
KALŲ KOMISIJĄ

DIRVA (THE FIELD) 
LITHUANIAN WEEKLY

PATIRTA kad bolševikai iš 
Lietuvos bėgdami yra tarp ki
tų išvežę Maskolijon buvusį 
Lietuvos Banko direktorių V. 
Statkų ir VI. Nasevičių.

Amerikoje kas 26 sekun
dos kas nors sužeidžiamas 
automobilių nelaimėse'

sus ant daugelio 
taip kad visa šalis 
naują taksų naštą.

Didžiųjų Ežerų uostų lai 
vų išdirbystėse darbinin
kams pakelta algos ir už
drausta lokautai bei strei 
kai. Tas apima 800 darbi 
ninku Clevelande, 1,200 Lo
raine, ir apie 1,000 kitur.

pirmaeilis rė- 
“naujos tvar-

jjntered as Second-Class matter Decem
ber Gth, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

nis vaikams ir suaugusiems.

Detroit, Mich/ — Trum
pai streikavę, sutiko gryž- 
ti dirbti 1,500 -Great Lakes 
Steel Corp, darbininkų, ku
rie yra CIO. nariai. Strei
kas buvo nelegališkas.

BRITŲ lėktuvai Rugsėjo 
3 naktį smarkiai atakavo 
Berliną. Britų lakūnai pa
siekė ir Vokiečių valdomas 
Prancūzijos strateg iškas 
sritis. Lėktuvai bangomis 
kaip ereliai skrido ratu ir 
mėtė baisiai naikinančias 
bombas.

JS BROS. 1
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Leon Henderson, chief of 0S«( 
Price Administration and Chia 
Supply, told congress that theremI 
will be a tremendous increase infei 
cost of living. He appeared betel 
the house banking and rarranl 

committee to urge passage dh 
price-fixing bill. Photo shows 
derson pointing to 10-foot chartstaal 
ing changes in commodify pritai 
present war period.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ
TALINĄ

sar
kitokį karo lai

kad Amerika kuo- 
sulaikytų pagalbą 
ir kad Anglija iš 
išsitrauktų, kad 

butų pripažintas

550 ŽUVO ŠVENČIŲ 
DIENOMIS

Washington, Rugs. 1. — 
Prez. Roosevelt sakė savo 
Darbo Šventės kalbą, ku
rioje smerkė Hitlerį ir jo 
visus tironiškus darbus, ta
čiau toje kalboje nepaminė
jo Japonijos, kuri taip pat, 
sekdama Hitlerį, daro ne
susipratimus Azijos vande- 
nuose. Roosevelt tą darė 
mintimi, kaip žinovai tikri
na, paveikti į Japoniją kad 
bandytų jieškoti taikos su 
Amerika ir Britanija ir ra
miu bud u išspręstų nesusi
pratimus kokie kyla del Pa- 
cifiko ir Tolimųjų Rytų.

Kiek žinoma, iš nazių pu
sės Japonai kurstomi dary
ti viską ką gali kėlimui su
irutės ir nesiskaitymui su 
Amerika ir Britanija. Ja
ponai rėkia kad davimas 
ginklų Rusijai ir gabeni
mas jų per Vladivostoką 
reiškia Japonijos apsupimą 
ir Japonija prie to neprisi-

LIETUVOS žsmės ūkio žiny
ba tariasi su Vokiečių įstaigo
mis del žemės ūkio grąžinimo 
savininkams ir apskritai dęl 
ūkių nuosavybės teisių grąži
nimo.

year’s prices and save, 
is in Colors and Styles.

aats, Overcoats $16,95

ANGLIJOJE vėl užsimu
šė 10 lakūnų, tarp jų pora 
Amerikiečiu, nukris darni 
su lėktuvu. Jie tarnavo 
pergabenime kariškų lėk
tuvų iš Amerikos į Angliją.

Japonijos ambašadori u s 
Washingtone ve'da kalbas 
su S. V. vyriausybe ir tik
rina apie Japonijos gerus 
norus, nesirengimą karui, 
tik apsisaugojimui, bet ne
nori kad Amerika ar kitas 
kas kištųsi j Japonų vykdo
mą “naują tvarką” Azijoje.

(26-ti Metai :: 26th Year)

Shown here are the ruins of a canning factory at Swedesboro, N. J., 
after a tornado had ripped it to pieces. George Hempie, of Swedesboro, 
was crushed to death when a 150-foot steel stack at the cannery fell on 
and smashed the truck in which he was sitting. Eighty others were in
jured in the cannery. Other sections of Delaware and New Jersey suffered 
damage from the storm.

Griuvėsiai vaisių konservavimo dirbtuvės prie Swedesboro, 
N. J., kuri sugriauta praėjusios audros. Vienas žmogus užmuš
tas griūvančio dirbtuvės kamino. Aštuoniasdešimts kitų sužei-' 
sta pačioje dirbtuvėj^. Tos audros paliestos ir kitos dalys De
laware ir New Jersey valstijų.

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

pigintomis Kainomis! 

is kainos greitam išpard'j 

•ekiu padarymui vietos 

oms rudeninėms ir 
ir Vaikinams dėvėjimo 

aikmenims.
Pierre Laval, foremost collabora

tor with German “new order,” who 
was shot in Versailles by an assas
sin posing as a volunteer in French 
legion recruited to

LIETUVOS Raudonasis Kry
žius renka žinias apie žuvusius 
nuo bolševikų teroro, išvežtus 
Maskolijon gmumon IPapre“žu
vusius per Rusų-Vokiečių karo 
veiksmus.

Darbai industrijose ir įs
taigoje, neskaitant farmų 
darbininkų, šymet Liepos 
mėnesį pasiekė aukščiausią 
laipsnį, praneša S. V. Dar
bo Sekretorius. Šymet dir
bo 39,240,000 darbininkų— 
2,200,000 daugiau negu Lie
pos mėn. 1929 metais.

Taipgi šymet dirbo net 
3,785,000 daugiau negu tą 
pat mėnesį 1940 metais.

Per Darbo Šventės tris 
dienas, Rugpjūčio 30, 31 ir 
Rugsėjo 1, šioje šalyje žu
vo 550 žmonių. Iš jų 369 
užmušta trafiko nelaimėse, 
65 prigėrė besimaudant, ir 
116 sutiko mirtį nuo šiaip 
netikėtu nelaimiu.

ŠVEDŲ laikraštis rašydamas 
apie Vokietijos civilinių komi
sarų atsišaukimus į Lietuvos 
gyventojus, pastebi kad “vie
tos gyventojų atstovai daly
vausią komunalinėse ir. miestų 
valdybose ir kad gyventojai be 
apribojimo galį dalyvauti Vo
kiečių civilinės administracijos 
pradėtame atstatymo darbe”.

Roma. — Pereitą savai
tę Hitleris susitiko su Mus- 
soliniu ir jie buvo nuvykę 
į slaptą vietą Rusijoje, kur 
Hitleris aprodė savo kama- 
rotui visus savo karo veik
smus Rusijoje. Aptarė ka
ro reikmenų ir žaliavų rei
kalą, ir nustatė planus su- 
lyg kurių į savo “naują 
tvarką” įtrauks ne tik už
imtas Europoje šalis, bet 
ii- Turkiją ir Portugaliją.

VOKIEČIAI atsisako rū
pintis maitinimu savo už
kariautų šalių gyventojų ir 
ragina Ameriką ir Angliją 
imtis jų maitinimu. Tarp
tautinėmis taisyklėmis, sa
ko, Vokiečiai privalo tose 
šalyse tik tvarką palaikyti. 
Jeigu Amerika ir Anglija 
kalba apie laisvas juras tai 
sulyg tarptautinių taisyk
lių reiškia Rusija, Prancū
zija, Belgija ir kitos užim
tos šalys turi turėti teisę 
įsivežti sau maisto reikme
nų netrukdomai. Dabar gi 
Anglai neleidžia.

Rusams neliko per kitur 
kur bėgti, nes žemės keliai 
buvo užstoti, tai jie bėgo 
juromis. Bet Vokiečių lėk
tuvai ir minos ir laivai pa
darė raudoniesiems dide
lius nuostolius. Mažiausia 
43 ar gal 82 Rusų laivai su 
bėgančiais kareiviais nu
skandinti, taipgi žuvo di
delis Rusų karo laivas, ke
turi laivai naikintojai, 
gvbiniai ir 
vai.

Maskvos 
na Talino 
Rugsėjo 3

Naziai užėmę Taliną ir 
Paldiski visiškai išveja Ru
sus iš Pabaltijo šalių. Es
tija tuo budu daugiausia 
nukentėjo, nes kur bolševi
kai spėjo ten jie griebėsi 
prieš nazius laikytis, o Es
tijon Vokiečiai atėjo tik į 
kelintą dieną po paėmimo 
Lietuvos ir Latvijos.

Visa Baltijos jura Vokie
čių užvaldyta ir uždaryta 
bolševikų laivams keliai į 
jurą minų eilėmis.

Berlinas, Rugp. 30.—Vo
kiečiai surengė žiaurią pir
tį raudonajai kariuomenei 
bėgančiai iš Estijos sosti
nės Talino, kurią bolševi
kai laikė iki paskutiniau- 
sios ir miestas liko išgriau-

PER KAUNO 
paskaitą poetas 
Petras Babickas, 
buvo specialiai taikoma Lietu
vių jaunimui. Jaunimas buvo 
raginamas nenusiminti ir pa
sitikėti geresne ateitimi.

Suomiai sako paėmė de- 
sėtką tūkstančių Rusų ne
laisvėn, arti 2,000 arkliu 
tuzinus Rusų tankų, 30C 
kanuolių ir kitų karo pa
dargų.

SOVIETŲ kariuomenės 
dalys,. įžygiavusios į Per
siją (Iraną), maža šalį už
puolusios, turėjo būti Bri
tų įsakymu sulaikytos nuo 
veržimosi gilyn. Persams 
prižadėta atsteigti viskas 
kaip buvo pirmiau, po pra
ėjimo visų pavojų. Reiškia, 
bolševikai negalės ten po- 
naut, nors ir labai nori.

Amerikos atstovybė Ira
ne pradėjo rūpintis saugu
mu Amerikos misijonierių 
įvairiose sovietų užimtose 
Irano dalyse.

TRIJŲ Pabaltijo valstybių 
konsulai Danijoje daro žygių 
del pagalbos suteikimo nuken- 
tėjusiems Lietuvos gyvento
jams. Tokių pat žygių imasi 
Stockholme per Švedijos Rau
donąjį Kryžių. Švedijos R. K. 
esąs pagalbą pažadėjęs, bet no
ri patirti atitinkamų Vokiečių 
įstaigų nusistatymą.

Iš Rusijos, pro Alaską, 
atskrido į Ameriką 47 So
vietų atstovai, kurių misija 
neaiški. Jie atskrido dve
jetu lėktuvų. Ką jie čia 
veiks nežinia.

Nužudė 10 moterų. Wa
shington, D. C., suimtas 36 
m. amžiaus negras, kuris 
sakosi nužudęs apie 10 mo
terų ir merginų, kurias už
puldavo išgėdinimo tikslu.

Rugs. 3 Maskva praneša 
apie bolševikų dvigubą pa
sinio jimą prieš Vokiečius 
žygiuojančius link Lenin
grado ir Maskvos. Bolše
vikai sako atsiėmė 22 kai
mus pastarų 10 dienų bė
gyje ir paėję 30 mailių į 
Vokiečių užimtą plotą Mas
kvos fronte.

Vokiečiai tuo tarpu pra
neša kad jų veržimasis link 
Leningrado tęsiamas, jie 
randasi jau tik 20 mailių 
nuo Leningrado .

Iš KAUNO Lietuvos Raudo
nasis Kryžius perspėjo gyven
tojus kad niekas nevyktų į 
Kauną pašalpų. Pašalpos rei
kalu reikia kreiptis į Raudono
jo Kryžiaus, komitetus esančius 
provincijoje, arba į vietos val
sčiaus savivaldybę, jeigu ko
mitetas dar nesudarytas.

raudonarmiečių 
Karelijos siau- 

sunaikintas 
atgavo visą 
kurią bolše- 
1939-40 me-

KINAI praneša kad jie 
keliais užpuolimais Japonų 
pastaromis dienomis išžudė 
apie 20,000 Japonų karei-

Washington, Rugs. 2? — 
Prez. Roosevelt išleido pa
tvarkymą kad mažiau rei
kalingi bizniai turi užleisti 
vietą militariškiems dar
bams, ir prezidentas reika
lauja skyrimo daugiau bi
lijonų dolarių greitesniam 
ir didesniam karo reikme
nų gaminimui.

Prezidentas sudarė tary
bą iš 7 asmenų, kuri griež
čiau imsis vykdyti visus 
ginklavimosi ir pasiruoši
mo darbus.

Pierre Lavai, 
mėjas Vokiečių 
kos”, kurį peršovė jaunas už
puolikas, laike rinkimo sava
norių Prancūzų regijono karui 
prieš Rusiją.O&REKHB 

^.ve Atdara Vakari

LIETUVOJE paskelbta pra
nešimas kad keleivių susisieki
mas tarp Kauno ir Šiaulių su
stabdytas. Dabar keliauti lei
džiama tik kariams ir unifor
muotiems policininkams.

LIUDAS GIRA, bolševikinės 
Lietuvos vyriausybės švietimo 
komisaro pavaduotojas, anot 
privatinių žinių, esąs suimtas 
ir sėdi Vilniaus kalėjime, 
jis pats pasiliko Lietuvoje, 
šęvikams bėgant, ar buvo 
kluptas Lietuvių sukilėlių, 
tarpu dar nežinoma.

KAUNO radio stotis vėl tie
kia Lietuviams Lietuviškas dai
nas ir muziką. Koncertuoja: 
Kipras Petrauskas, Grigaitienė, 
Gr. Matulaitytė, V. Jonuškaitė- 
Zaunienė, Dvaronienė, Stasys 
Santvaras ir Sodeika. 12 vai. 
dieną iš Kauno Karo Muzejaus 
skambina varpai. Programas 
10:30 vai. vakare baigiama Lie
tuvos Himnu. Po to sugroja- 
mas Vokietijos himnas. Radio 
programai susideda iš koncer
tų, karo vadovybės pranešimų 
Vokiečių kalba, Eltos žinių, 
daugiausia iš Vokiškų šaltinių, 
straipsnių iš dienraščio Į Lai
svę. Be to paskaitomi vietinių 
įstaigų įsakymai be parėdymai. 
Per Kauno radio taip pat skai
tomi atsišaukimai Rusų kalba 
i raudonarmiečius.

DABAR švedai galį suteikti 
humanitarinę pagalbą, kuri yra 
reikalinga labai skubiai, šve
dai turį žiūrėti į ateitį, kada 
jie vėl galės bendradarbiauti 
su laisvomis ir ekonomiškai pa
žangiomis tautomis.

Maskva praneša kad Vo
kiečiai perkelia visas divi
zijas savo kariuomenių iš 
Prancūzijos, Holandijos ir 
Belgijos į rytinį frontą už
pildyti išžudytų Vokiečių 
vietas mūšiuose prieš Ru
sus.

PREZ. ROOSEVELT iš
leido pranešimą kad jau 
paskyrė komisiją iš penkių 
asmenų, kuri su Britų ko
misija vyks į Maskvą tar
tis su Sovietų vyriausybe 
apie pagalbą prieš nazius.

Amerikos bolševikai ne
patenkinti Roosevelto nei 
kitų kalbomis apie siunti
mą į Rusiją misijų. Jie 
rėkia kam Amerika nesis
kubina gelbėt Rusiją tie
siog ir tuojau, ir kam An
glija nesiveržia atgal į kon
tinentą. Tada tai butų Ru
sijai ne tik pagalba, bet ir 
išgelbėjimas.

Pirmiau gi bolševikų no
ras buvo ’ 
greičiau 
Anglijai 
Europos 
Hitleris 
laimėtoju ir kad butų pra 
dėta taikos derybos.

S. V. Senato finansų ko
misija nustatė naujų taksų 
kilių sumoje $3,672,400,000. 
Tą bilių priėmus, reikalin
ga bus uždėti įvairius tak- 

dalykų, 
pajaus

ŠVEDIJA, kuri yra susirū
pinus Baltijos juros rytiniu 
krantu, kaipo svarbiu Švedijai, 
dabartiniu momentu turėtų, sa
ko Šveicarijos spauda, padėti 
Pabaltijo tautoms jų atsistaty
mo djrbe: švedai yra artimiau
si kaimynai ir neprivalą turėti 
jokių abejojimų. Atstatytoje 
ir suvienytoje Europoje visas 
Pabalti jis sudarysiąs vienintelį 
Rusijos ir Rytų kelią ekspor
tui į Vakarus. Patys Pabalti
jo kraštai gamina vertingus 
Švedijai produktus ir reikalau
ja sau pramonės gaminių ku
rių turi Švedija.

Rugsėjo 4 dienos Asso
ciated Press žinios iš Rusų- 
Vokiečių karę frontų to
kios:

Rusų armija skelbia kad 
jų lėktuvai dideliuose mū
šiuose atmušė Vokiečių pa
stangas suardyti sovietų 
oro apsigynimus ir užval
dyti orą Leningrado srity
je. Apie Rusų skelbiamą 
atmušimą Vokiečių atgal 
susirėmimuose ant žemės 
raudonieji nepasako kurio
je vietoje tas atsitiko.

Vokiečių karo vadovybė 
praneša paprastu savo bu
du kad visos karo operaci
jos eina tvarkiai ir pripa- 
žysta kad centriniam fron
te Rusai deda visas pastan
gas atsilaikyti. Nuo Rugp. 
30 Vokiečiai sako sunaiki
no 178 Rusų tankus viena
me fronte.

Apsupta Ode^a jaučia lė
tai užeinantį sumušimą ir 
pusei milijono gyventojų 
miestui pritruko geriamo 
vandens. Nazių oro atakai 
paliečia žemutinę Dniepro 
dalį ir Krimo pusiausalį.

Šiaurėje, Estijos pajūry
je ir plote į vakarus nuo 
Leningrado naziai sutriuš
kino Rusų pastangas laiky
tis ir Baltijos juroje ir pa
kraštyje.

Rusams bėgant iš Talino, 
Suomių pranešimai sako, 
Suomijos užlajoje nuskan
dinta virš 100 Įvairių Rusų 
laivų paskutinėse dienose 
Rugpjūčio.

Nors Leningradas randa
si lengvai Vokiečių kanuo- 
lėniis pasiekiamame atstu
me, naziai kol kas dar jo 
nebambarduoja.

Suomių karo vadai pra
neša kad 
kariavimas 
rūmo j e žymiai 
ir kad Suomiai 
savo teritoriją 
vikai užgrobė 
tų karo laiku.

Svarbiausiame Suomijos 
mieste, Viipuri, vėl iškelta 
Suomių vėliava. Tą mies
tą bolševikai buvo pagrobę 
pereitą karą su Suomija.

Nors paskelbta kad Sta
linas siūlo Suomijai taiky
tis, dabar, kai Suomiai at
sikovojo iš raudonųjų sa
vo žemes, bet Suomių karo 
vadai. sako dar jų “kova 
prieš raudonuosius nebai-

Tariasi streikuoti. Chi
cago. — Geležinkelių tar
nautojų unijos, kurios ap
ima 1,200,000 organizuotų 
gelžkelių darbininkų, lei
džia darbininkams balsuo
ti streiko klausime, kuomet 
geležinkelių kompanijos at
sisakė pakelti mokestį.

Sako, diduma balsų pa
duodama už streikąvima.

Illinois valstijoje pradė
ta bendromis pastangomis 
rūpintis gauti šalies gink
lavimo reikmenų darbų ir 
mažoms dirbtuvėms, kad 
jos neturėtų užsidaryti.

Šiaip išdirbinius gami
nančios jos negali gauti 
žaliavų ir turi bankrutyti.

Blindų (Shades) yį I
I BLINDS ® 

namų langus puošniai su

> ir Venetian Blinds 
ms patarnauti prieinama kaina

4DOW SHADES
2. 79 St. • J. Pečiulis, fe-
IlIflllilIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllilIllH

?VE- - ^ĖVELANn

Apie 50,000 darbininkų 
gaus (langiau mokėti. New 
York. — Standard Oil Co. 
of New Jersey veda tary
bas padidinimai mokesčių 
tos kompanijos 50,000 dar
bininkų.

Standard Oil Co. of Pa. 
pakėlė savo 1,000 darbinin
kų algas 5 nuoš„

n n u £ 1

Ms . S18.95

Ine only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very largę majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland 
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ru,

vai 
cij 
siui

už-

ti prirakinta!senatvėsta-
VELTUI LEIDŽIAME LAIKA

I

DONORA, PA (Tęsinys iš pereito nr.)

darni socialistu valdžią, turėjo UKNAITIENĖ Barbora (Pau-
lia

Skaityk ir Garsinkis

T ’

E

did

DETROIT, MICH
(Iš Musų Laikraščių)

i
o

Name.

Address.

Occupation

dar-
s

i

i
I

siulyto- 
pensijų

veikimo taktiką. Iš 
ateina užsienių komu- 
užsakymas kad griež- 
neneša jokios naudos

tro- 
čar-

“KAS bučiuoja sen 
aš mergužėlę”; kaš 
nauja gadyne, o sena 
cijonierius Baltrušait 
liais ir carais.

RUSAI Lietuvą vai 
vero-zapadnij kraj”. 
jį praminė Ostlandu. 
šia Lietuviams buvc 
kai kraštas vadinosi 1 
somas Lietuva.

VILNIS giriasi ji p 
stulpo pastačius vii 
ne su Stalinu. Bet, 
rus nuą' to stulpo nu 
žiuri — ji jau senai

• JAPONIJOJ dauguma 
'kų operuojama kūrenant 
kblų (degintą anglį.)

SUE 
muši

mirė 
metų 
buvo

į

vir- 
ap-

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todel pir-

gavo algomis kas 
$33,800,000 šių me- 
mėnesj. Tos algos 
aukščiausią bendrą

išdir- 
mas- 
virš

VILNIES Andruli 
“Visai dorai, dėme 
žmonijai svarbiausias 
mas dabar fašizmą su 

Ar Andrulis pats 1 
vojo, ar jam fašistų 
mas Stalinas pasakė?

Thomson dirbtuvės 
apie 400 darbininkų 
Jose dirba 4,000

išgyveno /28 metus. 
Jonas, 59 m., mirė 
19, Indiana Harbor, 
Telšių ap., Varnių p.

. (13-2) ;

SMULKIOS ŽINIOS
vielų, 

Darbai 
dirba

ne 
nų 
as

eities ar ateities yra tuščias 
laiko gaišinimas. Visas musų l

Nikodemas A. Wilkelis jj
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
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PENNSYLVANI JOJE ®‘u*° Menesiui Senatvės Pensija
Pensijoms Mokėti Amžių Numažina iki 60 Vietoje 65 Metų

užsto
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PITTSBURGH

Statys Daugiau Darbi
ninkams Namų

Pittsburgho industrinėje te
ritorijoje federalė valdžia sta
tys dar daugiau darbininkams 
gyventi namų.

Beaver apskrityje bus išsta
tyta 810 šeimoms butų, darbi
ninkams kurie dirba orlaivių, 
plieno ir kitose šalies ginklavi
mo industrijose.
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DARBUOSE UŽMUŠ
TA 458 ASMENYS

HARRISBURG, Pa. — Vie
šų Reikmenų komisija praneša 
kad 1940 metais Pennsylvani- 
joje viešų reikmenų darbuose 
buvo 8458 nelaimingi atsitiki
mai, kuriuose 9637 darbinin
kai sužeista ir 458 užmušta.

štai 
tosi:

Prie 
mušta

Prie
užmušta,

Motorinėj transportacijoj 
56 užmušta, 2030 sužeista.

Elektros darbuose — 38

kaip tos nelaimės skirs-

geležinkelių darbų už- 
292, sužeista 1684. 
gatvekarių darbų — 

4882 sužeista.GERI LAIKAI — ir ligoni
nėms geras Triznis. Štai Pitts
burgho ligoninės praneša kad 
jos veik užpildytos, ir kad pri
trūksta ligoniams lovų, paski
ri buvę šiaip kambariai pripil-; mušta, 480 sužeista, 
domi lovomis ir guldomi nauji! 
ligoniai.

Labai užimti -ir kūdikių gim
dymo skyriai ligoninėse....

Didėjimas ligonių skaičiaus 
priskiriama dviem priežastims: 
žmonės daugiau uždirba pini
gų, todėl stengiasi apsigydyti, 
kuomet kas kenkia, vietoj lau
kti ir kentėti. Antra priežas
tis: daug žmonių yra įsirašę į 

’'grupinį ligoninių globos planą, 
gydymas nekaštuoja, taigi ei
na apsirūpinti tam tikrus savo 
nesveikumus.

Darbininkų Uždarbiai 
Padidėjo

Federalio Rezervo Bankas 
Fhiladelphijoje patiekė žinias 
kokio aukštumo pasiekė darbų

• J'ir uždarbių pakilimrfš Pennsyl- 
-"I Armijoje bėgyje vieno meto.
-oi /o-Raportas parodo kad 1,100,- 
m'oOO darbininkų- dirbančių 2680 

dirbtuvėse 
savaitę po 
tų Birželio 
atstovauja
uždarbį koks kada buvo pasiek
tas Pennsylvanijoje. <

~ r-Sulyg banko surinktų "žinių, 
tas uždarbis pažymi 54'”iiuoš. 
algų padaugėjimą lyginant su 
metais laiko atgal. Be to, ky
la ir raštinių tarnautojų užmo- 
kestys, ne tik darbininkų al
gos.

Vidutiniai imant šymet Bir
želio mėnesio algos paminėtam 
skaičiui darbininkų išpuolė po 
$33.19, gi pernai Birželio mė
nesį išpuolė po $26.65.* 

žymiausias darbų ir uždar
bių pakilimas apsireiškė plieno 
ir geležies, mašinerijų ir įran
kių ir kitokiose metalo dirbtu
vėse, taipgi beveik visokios rū
šies transportacijos gamyboje.

Peraližius Plinta Penn
sylvanijoje

Pennsylvanijos sveikatos 
šininkai rimtai susirūpinę 
sireiškusiu infantile paraližium 
vienuolikoje valstijos apskri
čių. Sako, liga gali dar padi
dėti šį rudenį. ,

Pradinės ir vidurinės moky
klos neleidžiama atsidaryti iki 
po Rugsėjo 15 dienos, kada bus 
aišku ar liga daugėja ar nyk
sta.

Šiais metais nuo to parali- 
žiaus jau mirė 17 vaikų ir su
sirgo apie 250 kitų, sako svei
katos viršininkas.

Statys Dideles Plieno 
Dirbtuves

BRADDOCK, Pa. — Carne
gie-Illinois plieno korporacija 
statys priedines plieno liejyk
las prie Edgar Thomson Works 
Braddoėke. Tos plieno 
bystės didinamos plačiu 
tu, kompanija paskyrus 
35 milijonus dolarių.

Edgar 
ima dar 
daugiau, 
bininkų.

• PER METUS šioje šalyje 
mėsai skirtų gyvūnų sunaudoja 
143 milijonų galvų.

52

Gasa dėtuose — 14 užmuš
ta, 227 sužeista.

Vandens darbuose — 3 už
mušta, 132 sužeista.

Telefono ir telegrafo darbuo
se — 173 sužeista.

Kituose viešuose darbuose — 
trys užmušta, 29 sužeista.

MIRIMAI pER TVO
PASIŽVALG

me-
sau

da-

STREIKUOJA. Pittsburghe 
sustreikavo 1500 darbininkų 
Pressed Steel Car. Co., kur ga
mina karui reikmenis ir gele
žinkeliams padargus.

Sustreikavę statybos darbi
ninkai sulaikė tris didelius 
tybos projektus.

WASHINGTON. — Specialė 
Senato komisija dirbus senat
vės pensijų klausime Rugp. 28 
d. rekomendavo žymias pamai
nas dabartinėje senatvės ap
draudos sistemoje. Jų numa
tyta mokėti po $30 mėnesinės 
pensijos piliečiams virš 60 
tų amžiaus, kurie neturi 
užsiėmimo ir ineigų.

Komitetas pasiūlo kad
bartinis darbdavių ir darbinin
kų atskaitomas mokestis-taksai 
į senatvės pensijų fondą butų 
padidinta iki všešių nuošimčių, 
pensijų finansavimui. Apskai
čiuota kad tokios pensijos at
sieis $3,240,000,000 metuose.

žinoma, ne visi tos komisi
jos nariai tam pritaria, įrodi
nėdami kad tas padidintų ša
lies kaštus. Dabartiniu laiku 
pensijų laipsnis stovi 220 mili
jonų dolarių sumoje, sulyg to 
naujo plano keliariopai padi
dėtų.

Komisijos diduma tačiau su
tinka praplėsti dabartinę pen
sijų sistemą kad į pensijų pla
ną ineitų veik visų kategorijų 
darbininkai — ir tie kurie ant 
savęs dirba, ūkininkai ir ūkių 
darbininkai, taipgi federaliai,! 
valstijų ir miestų valdybų tar
nautojai. Dabar jų 
nėra aprūpinta.

Toliau, naujo plano 
jai pataria pagreitinti
mokėjimą penkiais metais, kad 
žmogui nereiktų laukti iki su
eis 65 metai amžiaus. Pensijų 
minimumą jie siūlo $30 mėne
siui visiems, nežiūrint kiek ku
ris pirmiau uždirbdavo.

To komiteto planas siūlo mo
kėti pensiją asmenims kuriems 
sueis 60 metų, pradedant Lie
pos 1, 1942 metais, išsyk po 
$20, bet už metų laiko, 1943 
m. Liepos 1 d., pradėti mokė
ti po $30 mėnesiui.

Dabartinė pensijų sistema 
yra negera tuo kad daugelis 
darbininkų moka j apdraudos

1 fondą, bet jie negali gauti pen
sijų, ka\ sueis jiems 65 metai, 
del to kad jie neuždirba po 
$200 metuose. Tai yra tam 
tikra darbininkų dalis kurie tu-

Čia yra išdirbystės 
cinko ir eilė kitokių, 
eina gerai, darbininkai 
ir gerai /uždirba.

Šiame mieste yra Lietuvių 
parapija, turi Lietuvį kunigą. 
Yra ir Lietuvių Piliečių Klubas, 
kuris turi nuosavą salę. Klu- 
bas prenumeruoja ir Lietuvių 
laikraščius, tarp jų ateina ir 
Dirva. Vietiniai mėgsta Dir
vą skaityti, nes joje telpa daug 
žinių iš Pittsburgho ir šiaip 
kitokių.

Yra čia ir Lietuvių biznierių, 
kurie daro gerą biznį.

Rugpjūčio 23 d. apsivedė Ka
zys Vaickelionis, M. Jakščio 
posūnis, žmoną gavo kitatautę. 
Šliubą ėmė katalikų bažnyčioje, 
vestuvių pokilis atsibuvo Lie
tuvių Piliečių Klube. Svečių 
vestuvėse, apart vietinių, bu
vo giminių iš kitų miestų: jau
nojo motinos brolis A. Rudis 
iš Akron, Ohio, motinos sesuo 
Marė Cygelienė su savo vyru 
ir jo tikra sesuo Ona Vaicke- 
lionytė su savo vyru. Vestuvių 
nuotaika buvo graži. A. R.

LABOR DAY DEMONSTRA
CIJA. Rugsėjo 1 d. parodavo 
apie 100,000 unijistų darbinin
kų, Darbo šventę paminėdami. 
Prieš pietus paradą atliko A. 
Darbo Federacija, o po pietų 
parodavo CIO. unijistai. Tru
ko penkias valandas kol CIO. 
paradas permaršavo.

UKRAINIEČIŲ SUVAŽIAV-I 
MA& Rugp. 31 ir Rugsėjo 1 
Detroite atsibuvo Amerikos 
Ukrainiečių Jaunimo Lygos su
važiavimas, dalyvavo apie 800 
delegatų iš Suv. Valstijų ir Ka
nados. Seimą laikė dvi die
nas.

Detroite šiuo laiku' atsibuna 
Michigan Valstijos State Fair, 
kuri baigsis Rugsėjo 7 d. Ją 
lanko didelės minios. Suaugu
siems įžanga 25c., vaikams 10c.

Ford Motor Car Co. prisiun
tė $132,224 čekį United Auto 
Workers, CIO. šakai, už .naujų 
narių įstojimą į uniją ir mėne
sines duokles už Rugpjūčio mė
nesį.

Dabar Fordo visi darbinin
kai turi prigulėti į uniją, kom
panija atitraukia iš algų mo
kestį unijai vieną dolarį mėne
syje, o kurie neprigulėjo dar, 
turi užsimokėt ir* įstojimą į 
uniją.__________Vyt. Markuzas.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko Jiuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savy.

His royal highness, the duke of Kent, brother of King George VI oi 
England, is welcomed to New York city by Mayor Fiorello II. LaGuardia, 
The duke, in a plane of the Canadian air force, landed at LaGuardia 
field, where this picture was made. Ke took an automobile for Hyde 
Park, where he spent the week-end with President Roosevelt.

Kento kunigaikštis, Anglijos Karaliaus Jurgio VI brolis, 
atvykęs į New Yorką, iškilmingai priimamas New Yorko miesto 
mayoro LaGuardia. Kunigaikštis atskrido Kanadišku orlaiviu. 
Iš LaGuardia orlaivių stoties jis automobiliu nuvežtas į Hyde 
Park, kur savo namuose viešėjo Prezidentas Roosevelt.

TRUPUTIS PRAEITIES
Vos spėjo socialistai paimti 

Lietuvoje valdžią Į savo ran
kas tuojau paleido visus komu
nistus iš kalėjimų. Komunis
tai, pajutę laisvę, tuojau pra
dėjo rodyti savo akiplėšišku
mą. Profesinių sąjungų susi
rinkimuose, bolševikai socialis
tų vadams ne tik kad neleisda
vo kalbėti, bet socialistų vadus 
Purėnienę ir Plečkaitį Kaune iš 
Gulbės salės jiega išstūmė.

Socialistai del to nesikarščia- 
vo ir vidaus reikalų ministeris 
socialistas Vladas Požėla nepa
naudojo jokių priemonių Lietu
viškiems bolševikams, tikriau 
pasakius, miestų tinginiams ir

ri laikinus darbus, gauna kiek, padaužoms, nes komunistų pa 
padirbėti, iš jų atskaitoma nuo
šimtis pensijų fondui, bet jų 
uždarbio didumas neprileidžia 
jų prie pensijos, nes tąm yra 
nustatyta aukšta riba.

Nauju planu, butų padidinta 
ir pensininkų našlėms ir žmo
noms pašalpos nuo pusės iki 
trijų ketvirtdalių vyro gauna
mos pensijos.

BERISSO, Argentina.— Lie
tuviai greitu tempu pradeda 

išgyt iš komunizmo ligos. Dau
gelis gavę laiškus iš tėvynės 
apie balševikų šeimininkavimą | 
tenai, greitu laiku tos ligos at 
sikrato. ’

tijoje nesirado padorių žmonių.
Lietuvos socialistai taip pat 

užmerkia akis kada Lietuviški 
žydeliai numuša kepurę senam 
Lietuvos generolui. Ne tik kad 
socialistų ministerial nesigrie- 
bia priemonių suvaldyti neatsa
kingus chuliganus, bet ne vie
nas širdyje nusijuokia. Bet 
socialistai parodė labai daug 
energijos prieš studentiją — 
prieš studentus Kaune buvo 
panaudota ir raitoji policija ir 
ugniagesiai.

Kominternas pakeičia komu
nistams 
Maskvos 
nistams 
ta kova 
ir komunistų pajiegos neauga.

Komunistai meta į šalį savo 
i mylimiausi Šukį, “Kas ne su 
mumis tas šimtą procentų prieš 

i mus”. Jie tampa “demokra
tais”. Ginasi komunistų vardo 
ir organizuoja liaudies fron
tus. Lenda ne tik i socialistų 

Ii- tarpą bet ir į tautininkų bei ka
is talilcų eiles, 

m.

O CHICAGO, Ill. — Širdies 
ga mirė staiga, parėjęs 

darbo, Jonas Gaigalas. 29 
Jis yra gimęs Kitzmiller. Md.

Taip pat širdies liga 
Viktorija Ruzgienė, 53 
amžiaus. Ir jos mirtis 
staigi.

—Dr. G. A. Wiltrakis, žy
mus medikas, tarnaujantis S. 
V. kariuomenėje, šiomis dieno
mis paaukštintas į Majoro lai
psnį.

—Chicagoje atsirado kokie 
tai “geradariai”, sutverę savo 
“Lithuanian European Relief” 
fondą, į kurį prašo aukų. Tas 
fondas nei jo promoteriai nie
kam nežinomi.

• NEW YORKO, Pennsylva- 
nijos, Wisconsin ir Missouri 
valstijos, paeiliui, 1940 4netais 
užėmė žymiausias vietas alaus 
gamyboje.

Supyksta smar
kiai jei pavadini komunistu. 
Dar vakar smarkiausia atakuo
ti socialistai ne tik kad įsilei
džia į savo tarpą komunistus, 
l et dargi, kur gali, visokiario- 
pai proteguoja ir palaiko ko
munistų organizuojamus liau
dies frontus.

ši istorija yra sena ir vi
siems žinoma. Neturėjau ir 
mažiausio noro priminti socia
listams, tik norėjau parodyti 
kad norint jieškoti priekabių, 
daugiausia galime rasti jų iš 
socialistų praeities veikimo.

Šiądien tarp Lietuvių gali 
vyrauti dvi skirtingos nuomo
nės: arba esi Lietuvis ir kovo
ji už Lietuvos nepriklausomy
bę, arba esi niekšas ir džiau
gies maskolių okupacija.

Kalbėti ir ginčytis del pra-

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

MIRĖ KUN. DR. JO
NAS NAVICKAS

KUN. DR. JONAS NAVICKAS,
M.I.C., mirė staiga širdies li

ga Rugsėjo 2 d. Jis buvo vie
nas ir žymiausių Lietuvių ku
nigų Amerikoje. Per daug me
tų vadovavo Marianapolio Ko
legijoje, buvo keli metai atgal 
išrinktas Tėvų Marijonų Pro- 
vincijonalu, nesenai atšventė 
15 metų kaipo Lietuviškos Ko
legijos direktorius.

KMIELIAUSKIENĖ Jadvyga, 
61 metų, mirė Birž. 12, Phi
ladelphia, Pa. — Telšių aps., 
Kretingos par.

VIEKAUSKAS Petras, mirė 14 
Birželio, Michigan City, Ind.

KIBARTIENĖ Amilija, mirė 
Liepos 13, Philadelphia, Pa.
— Gruzdžių par. Amerikoje 
išgyveno 38- metus.

JURGAITIENĖ Paulina (Me- 
čaitė), mirė Rugp. 4, Chica
goje. — Raseinių ap., Kalti
nėnų par,, Galdienų k. Ame-

I rikoje išgyveno 49 metus.
PAZNOKAS Juozas, mirė Lie

pos 28, Brooklyn, N. Y.
ULIS Juozas, 67 metų, mirė 

Liepos 28, Brooklyn, N. Y.
j MICKUS Juozas, 70 metų, mi- 
I rė Liepos 25, Brooklyn, N.Y.
MOLTUŠIS A., mirė Liepos 24, 

1 Sugar Notch, Pa. — Punsko 
par. Amerikoje išgyveno 30 
metu.

BRUŽAS Jonas, seno amžiaus, 
mirė Rugp. 11, Chicagoje. — 
Šiaulių aps., Vaiguvos par., 
Dapkių k.

KARNELSKIENĖ Marė (Ba- ' 
binskaitė), 42 metų, mirė 11 
Rugp., Chicagoje. Ameriko
je išgyveno 41 metus.

NARBUTAS Kęstutis, užmuš
tas plieno dirbtuvėje Rugp. 
14, Chicagoje.

ŽIURINSKAS Antanas, sulau
kęs senatvės mirė Rugp. 16, 
Chicagoje. — Kalvarijos p.

KIE-LA Kasparas, 61 m., mirė 
Rugp. 15, Chicagoje. — Pa
nevėžio ap., Raguvos p., Vc- 
jališkių k.

AUR1LA Stasys, pusamžis, mi
rė Rugp. 18, Chicagoje. A- 
merikoj

AVELIS
Rugp.
Ind. —
Amerikoj išgyveno 40 meti).

NOREIKIENĖ Antanina (Ra- 
šinskaitė), 90v metų, mirė 13 
Rugp., Chicagbje. — Šilalės 
par., Kialikių k. Amerikoje 
išgyveno 43 metus.

KIZEVIČIUS Ipolitas, 69 m., 
mirė Liepos 18, Braddock, 
Penna.

SKISTIMAS Matjošius, 61 m., 
mirė Birželio 9, Youngstown, 
Ohio.

LAUKEVIČIENĖ Rožė, 52 m., 
mirė Rugp. 16, Pringle, Pa.

SAKADELSKA1TĖ Elena, mi
rė Rugp. 4, Wilkes-Barre, 
Penna.

VIDRINSKIENĖ Pr., mirė 9 
Rugp., Wilkes-Barre, Pa.

RICKEVIČIUS Alekas, 58 m., 
mirė Rugp. 12, Worcester,

veikimas privalo būti paremtas VITKAUSKIENĖ Morta, mirė 
konkrečiu darbu. Jeigu sočia- Liepos 25, Exeter, Pa.
listai neišsilaikė Lietuvos vai-: jANUŠKEVRMUg Vladas, rai
džioje tai del to kad nesugebė- [ rg Liepos mėn., Mahanoy Ci- 
jo, neturėjo jiegų. Gal daug j pa
ko pasimokė ir ateityje bus ■ AUGUSTAS Mikolas, mirė Lie- 
tinkami. 1 antininkai nuvers- p0S m§n t Shenandoah, Pa.

teisybę ir šiądien galima pa
tvirtinti 'šiuo įvykiu kad buvęs 
socialistų vidaus reikalų minis
teris Vladas Požėla, kuris bol
ševikus globojo, bego nuo bol
ševikų pas tikruosius fašistus 

Vokietiją.

SOCIALISTŲ RYŠIAI SU 
NORKUM

Dar yra nesuprantama ir tas 
kad Argentinos Lietuvių Bal
so redaktorius, Amerikos Lie
tuviams gerai pažystamas, K. 
N. Norkus, skaitomas socialis
tams artimu. Ankstyvesniuose 
Dirvos numeriuose apią šią asa- 
bėlę esu rašęs, tokiu budu ne
benoriu kartoti, tik trumpai 
priminsiu kad Norkus Lietu
voje yra nuskriaudęs daug ne
turtingų Lietuvos žmonelių. Ujž 
tai jis turėjo bėgti iš Lietuvos. 
Brazilijoje skiepijo negrus, 
Urugvajuje ir Argentinoj ver
tėsi merkliorystėm. Daug kar
tų Argentinoje areštuotas, tuo 
tarpu Su v. Valstijų laikraščiai 
Naujienos ir Keleivis laiko ji 
savu žmogum ir niekad netu
rėjo pilietiškos drąsos pasmer
kti šios asabėlės. Atmetus K. 
Norkaus aferišmą, pažiūrėkim 
ką jis rašo.

Kada Maskoliai okupavo Lie
tuvą, K. N. Norkus sveikino 
Maskolių pastatytą valdžią. A. 
L. Balse 512 nr. aferistas Nor
kus siūlo bolševikų šnipų agen
tūrai GPU. pranešinėti apie 
Lietuvos pabėgėlius. Dargi net 
užtvirtina kad Lietuvos poliai-j 
ja niekad neišduos tų asmenų1 
kurie atliks judošiaus rolę, pra
nešinėdami apie Lietuvius pa
bėgėlius. Tas pats Norkus sa
vo laikraščio '537 nr., cituoda
mas Sandaroje tilpusį vieno 
Lietuvio tremtinio į Sibirą lai
šką prideda kad taip ir reikia 
kad juos tremtų į Sibirą. Kad 
iš Lietuvos gaunama maža lai
škų ir Lietuvoje dabar labai 
bloga tai šis aferistas pateisi
na karo pasekmėmis.

Ir nežiūrint kad 1931 metais, 
kada Norkaus aferistinė karje
ra buvo labai aukštai pakilus 
ir tais laikais pats Keleivis jį 
smerkė (reikia atversti tų me
ti) Keleivio komplektą ir pasi
skaityti), šiądien A. L. Balsas i ■

likaitė), 65 m., mirė Rugp. 
1 d., Chicagoje. —- Vilkaviš
kio ap., Virbalio par.

I DUCHAVIČIUS Juozas, pusam
žis, mirė Rugp. 1, Chicago
je. — Telšių ap., Luokės p., 
Varnų k. Amerikoje išgy
veno .30 metų.

BUTKUS Pranas, mirė Liepos 
30, Chicagoje.

AKELAITIS Jonas, mirė Rug
pjūčio 9, Rockford, Ill.

SKUKAUSKIENĖ Veronika, po 
tėvais Tunkunaitė, 51 m., mi
rė Rugp. 16, Cleveland, Ohio. 
— Austakinės dv., Joniškėlio 
par. Amerikoje išgyveno 32 
metus.

VALANTINAVIČIUS Stasys, 
66 metų, mirė Liepos mėn., 
Chicagoje. e

Naujienomis ir Keleiviu. Jei
gu Grigaitis ir Michelsonas su 
A. L. Balsu tai reiškia kad jų j 
daug neveikia tas įvykis jog' 
Rusai okupavo Lietuvą.

Julius Šveikauskas, j

NAUJIENOSE
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į VISOKIA APDRAUDA |
Mes ess^n pasirengę 

; tirtas Informacijas ir 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai, 

miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). :

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

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Ave.. Cleveland HEnderson 6729 Ė

JUMS ATEINA 65 METAB AMŽIAUS
JEIGU jus esat penkiasdešimts penkių ar mažiau, mes 

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, 
taip kad galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 

taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos įstatymais. 
Informacijų kreipkitės: 739 Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:

Age.i......

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė 

Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia 
6307-11 Superior Ave. ENdlcott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

, _ Savininkas Vedėjas
labai daug bendradarbiauja su I ^|||||i|i||[|lllllilDUIIlllllllllllllllIllllllllllini3lllll!lllilllllIlilllll3lilllll!iillllllllllllN?

BOLŠEVIKAI tvir 
Amerikos Lietuviai 
nistai troškę parduot 

| Vokiečiams. Visai ne
Į ko iškrapštyti Aziati

Nėra ugnies be dun' 
į Vokiečiai bus stimr

pasišvaistys po Liet 
pereito karo metu.. 
auf wieder sein, kam

BOLŠEVIKŲ Vilnis 
ir teisybę pasako: “ 
Amerikos Lietuvių da 
didžiausiu pasipiktinir 
Vokiečių okupaciją L 
0 kas tą daugumą sud 
timnkai, katalikai ir 
tai, kurius Vilnis kif 
numeryje hitlerininkai

i ŠVEICARIJOJ rani 
Gabrys-Parsaitis, kur 
lauja, visos Lietuvi

■ vardu, teisti Lietuvi 
dentą Antaną Smetoną 

Į landė atsirado Gab 
kuris paskelbė Prezide 
laminus”, irgi visos ta 
du!

Tokie vyrukai, kui 
piktinasi kam Smetoni 
valdė ne jų išrinktas, 
siskiria sau “teisėjų” 
minatorių” roles, visai 
tos sutikimo ir žinios, 
sunkina save darbu 1 
priklauso jiems, jeigu 
ketų, kaip rimti vyrai, 
matyti

Iš tokių Gabrių ir < 
sku elgimosi ir paroc 
vo “noturos”—kaip ylo 
šo išlindimo, galima 
dasiprotėti kodėl tokii 
kus Lietuvoje pabaudė 
ir j kalėjimą pasodinai 

Tai gaivalai kurie 
prie jokios esančios tv 
valdymo sistemos, bet 
ja kad tvarka, ir vald; 
tema butų pritaikyta 
jei vyriausybė ar pn 
sulyg jų “razumo” ne: 
šalies reikalų, tada 
svirpliai plyšiuose čirpi 
štildyt juos galima tl 
vus pasą į užsienį, arb; 
džius į belangę.

Gabrys ir Gabaliaus
I pauja kam Prezidentas 
H na iš Lietuvos išvyko, 
' rojų šalindamasis, ir 1 
| bar vadinasi Lietuvos 

bes valdžios galva. Kai



S LIETUVIAI
riuje talpinama dykai)-

> Jonas, seno amžiaus, 
Jiugp. 11, Chicagoje. — 
j aps., Vaiguvos par., 
ų k.
1LSKIENĖ Marė (Ba- 
litė), 42 metų,’ mirė 11 
, Chicagoje. Ameriko* 
gyveno 41 metus. 
JTAS Kęstutis, užmuš- 
ilieno dirbtuvėje Rugp. 
Jhicagoje.
ISKAS Antanas, sulau- 
senatvės mirė Rugp. 16, 
igoje. — Kalvarijos p. 
v Kasparas, 61 m., mirė 
). 15, Chicagoje. — Pa- 
žio ap., Raguvos p., Vo
kiu k. . , Į
uA Stasys, pusamžis, mi- 
^ugp. 18, Chicagoje. A- 
ikoj išgyveno / 28, metus. \ 
IS Jonas, 59 m., mirė ’

19, Indiana Harbor, J 
— Telšių ap., Varnių p. J 

erikoj išgyveno 40 metų. . 
ilKIENĖ Antanina (Ra- iL 

įkaitė), 90> metų, mirė 13 
gp., Chicagbje. — Šilalės I

Riaukiu k. Amerikoje į 

yveno 43 metus. i 
IVIČIUS Ipolitas, 69 m„ į 
rė Liepos 18, Braddock, I 
nna. I
TIMAS Matjošius, 61 m., fį 
rė Birželio 9, Youngstown, į 

tio.
KEVIČIENĖ Rožė, 52 m., 
irė Rugp. 16, Pringle, Pa. | 
ADELSKAITĖ Elena, mi-

Rugp. 4, Wilkes-Barre, I 

mna. '
RINSKIENĖ Pr., mirė 9 I 
ugp., Wilkes-Barre. Pa. 1 
KEVIČIUS Alekas, 58 a, i 
ūrė Rugp. 12, Worcester, 1 
lass. i
UKAUSKIENĖ Veronika, po J 
ėvais Tunkunaitė, 51 m., mi- I 
ė Rugp. 16, Cleveland, Ohio. I 
- Austakinės dv., Joniškėlio k 
ar. Amerikoje išgyveno 8 
retus. k
LANTINAVIČIUS Stasys, I 

6 metų, mirė Liepos mėr.T' 
Ihicagoje. , 1

p.

Skaityk ir Garsinkis
LIETUVIU ' 
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’DRAUDA 1 
visiems pilnas musų pa- !

<us patarimus 'reikale vi- : 
visai dykai. Todėl pir- Į 

gesius (fire-monus).

LIOLIS
Lietuviška Real Estate : 
Agentūra

land HEnderson 6729 Ė 
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AETAI AMŽIAUS 
nts penkių ar mažiau, mes 
su Social Security pašalpos, 
enti suėjus 65 metams. Mes 
raudos nuo užgimimo iki 60 
ntuotos valstijos Įstatymais, 
uardian Bldg, Cleveland, 0. 
ir prisiųskit šį kuponų:

A. Wilkelis f 

uvių Direktorius 
IUOTOJAS

HEnderson 9292 :
O Į

miture to. Į
Krautuvė
kordai gaunami čia Ė II 

ENdlcott 2543 ;
JURGIS ARBUCKAJ ;

Vedėju į I 
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PER TVORA 
PASIŽVALGIUS

•liti

Andrulis rašo: 
dorai. demokratingai 

svarbiausias klausi-

VILNIES
“Visai
žmonijai
mas dabar fašizmą sumušti.”

Ar Andrulis pats tai sugal
vojo, ar jam fašistų spirgina
mas Stalinas pasakė?

“KAS bučiuoja seną bobą o 
aš mergužėlę”; kaš rūpinasi 
nauja gadyne, o senas rezoliu- 
cijonierius Baltrušaitis 
liais ir carais.

kara-

VILNIS giriasi ji prie 
stulpo pastačius visus 
ne su Stalinu. Bet, jai 
rus nuo to stulpo nueiti, pasi
žiūri — ji jau senai tenai pa
ti prirakinta!

gėdos 
kurie
pano-

RUSAI Lietuvą vadino “sie- 
vero-zapadnij kraj”. Vokiečiai 
jį praminė Ostlandu. Geriau
sia Lietuviams buvo gyventi 
kai kraštas vadinosi Nepriklau
somas Lietuva.

BOLŠEVIKAI tvirtina buk 
Amerikos Lietuviai ne komu
nistai troškę parduoti Lietuvą 
Vokiečiams. Visai ne jie troš
ko iškrapštyti Aziatus Rusus. 
Nėra ugnies be durnų — kol 
Vokiečiai bus sūmušti, kaip 
pasišvaistys po Lietuvą, kaip 
pereito karo metu. Po to — 
auf wieder sein, kamerad!

BOLŠEVIKŲ Vilnis kai kada 
ir teisybę pasako: “Milžiniška 
Amerikos Lietuvių dauguma su 
didžiausiu pasipiktinimu žiuri į 
Vokiečių okupaciją Lietuvoje”. 
O kas tą daugumą sudaro? Tau
tininkai, katalikai ir socialis
tai, kurius Vilnis kiekviename 
numeryje hitlerininkais vadina!

vyrukai, kurie labai 
kam Smetona Lietuvą 
jų išrinktas, patys pa

ir “egza-

I ŠVEICARIJOJ randasi toks 
Gabrys-Paršaitis, kuris reika
lauja, visos Lietuvių tautos 
vardu, teisti Lietuvos Prezi
dentą Antaną Smetoną, o Klyv- 

• landė atsirado Gabaliauskas, 
kuris paskelbė Prezidentui “eg
zaminus”, irgi visos tautos var
du!

Tokie 
piktinasi 
valdė ne
siskiria sau “teisėjų 
minatorių” roles;- visai be tau
tos sutikimo ii- žinios, ir apsi
sunkina save darbu kuris ne
priklauso jiems, jeigu jie mo
kėtų, kaip rimti vyrai, tai per
matyti.

Iš tokių Gabrių ir Gabaliau- 
skų elgimosi ir parodymo sa
vo “noturos”—kaip ylos iš mai
šo išlindimo, galima lengvai 
dasiprotėti kodėl tokius vyru
kus Lietuvoje pabaudė, kartais 
ir į kalėjimą pasodinant.

Tai gaivalai kurie nesitaiko 
prie jokios esančios tvarkos ir 
valdymo sistemos, bet reikalau
ja kad tvarka, ir valdymo sis
tema butų pritaikyta jiems, o 
jei vyriausybė ar prezidentas 
sulyg jų “razumo” nesutvarko 
šalies reikalų, tada jie kaip 
svirpliai plyšiuose čirpia ir nu- 
štildyt juos galima tiktai da
vus pasą į užsienį, arba patup- 
džius į belangę.

Gabrys ir Gabaliauskas čir
pauja kam Prezidentas Smeto
na iš Lietuvos išvyko, nuo pa
vojų šalindamasis, ir kam da
bar vadinasi Lietuvos valsty
bės valdžios galva. Kai tas at-

Prezidento A. Smetonos Kalba
PASAKYTA CHICAGOJE RUGPJŪČIO 24
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Lietuva vėl Bus Laisva ir Nepriklausoma, Sako Lietuvos Prezidentas

Ą MERIKOS 'Lietuviai ir Lietuvės! Vargina j 
; *• jūsų galvas nebūtas istorijoje, žiaurus, Lie
tuvių tautos likimas. Dar Vokios-Sovietų Rusi
jos karo išvakarėse skubiai, be pasigailėjimo, bu
vo grobstomi ramus, nieko dėti, Lietuvos gy
ventojai, urnai varu nuvaromi į geležinkelių sto
tis, nespėję su savim pasiimti nei maisto, nei 
ateičiai reikalingų drabužių, ten kimšte sukem- 
šami, kaip gyvuliai, ar kokie daiktai, į prekinius 
vagonus, sklandžiai uždaryti ir užrakinti, veža
mi plačios Rusijos gilumom Vargšai nežinojo 
už ką ir kur jie tremiami. Galime įsivaizduoti 
ilgos jų kelionės neišsakomas kančias, kai netu
rėjo nei tinkamo maisto,,nei sveiko geriamo van
dens prišvinkusiuose vagonuose. Tai kelionė į 
pragarą, iš kurios ištrukti maža vilties tėra. ■»

Dabar gauname patikimų žinių jog vieni 
tremtiniai išmėtyti Europinėje Rusijoje, dau
giausia jos šaltuose žiemiuose, o kiti tūkstan
čiais išbarstyti tolimoje Sibiro erdvėje. Ten jie 
dabar susispietę laikosi krūvomis, be pastogės, 
be duonos, be pagalbos ligoms, apsirgusiems klai
kioje kelionėje. Va jau arti žvarbusis Rusijos 
ruduo, ateis po jo šaltoji žiema. Kas atsitiks su 
musų tremtiniais tautiečiais? Jei laiku neateis 
pagalba, dauguma išmirs.

Kas darėsi, prasidėjus ir plintant karo veik
smams Lietuvoje ir visame Pabaltijyje — Lat
vijoje ir Estijoje, — jus žinote iš laikraščių, ir 
iš kitais keliais gaunamų pranešimų. Raudono
ji armija, susidūrus su Lietuvos sukilėliais, be
sitraukdama iš krašto, žudė politinius kalinius, 
degino ir žudė visa kas jai pakeliui pakliuvo. 
Kai kurie miestai -ir miesteliai, kaimai ir apie- 
linkės Vokiečių-Rusų kovų įkarštyje su žeme su
lyginti. Labai daug gyventojų paliko be pasto
gės, be mantos ir be maisto, be jokio turto. Jų 
buklai sudeginti, jų šeimos be globos, vaikai pa
sigenda tėvų, o tėvai — vaikų. Nėra kas gydo 
ir kas slaugo ligonius, nes gydytojus bei gailes
tingąsias seseles pasigrobė ir nusivarė su savim 
besitraukia raudonieji. Nei gydymo priemonių 
nėra, o ligonines susiėmė naujieji okupantai, 
Vokiečiai.

Va du, keliais brūkšniais piešti, baisios Lie
tuvių buities paveikslai. Jų tragindame dugne 
rasis, mielieji Amerikiečiai, jūsų giminių ir pa
žystamų, — pažystamų su kuriais jus ne vie
nas, lankydamasis prieš karą Lietuvoje, turėjo
te malonumo gėrėtis jos nepaprastai sparčia pa
žanga. Tų artimųjų žmonių daugelis rados ne
begyvųjų tarpe, o kiti ištremti iš savo tėvynės. 
Tos jūsų tėvų ar protėvių žydinčios apielinkės, 
kurias džiaugdamiesi lankydavote, nūdien virto 
tyrais, karinės teknikos išvagotais ir išakėtais 
laukais. Visa prapuolė, tik ant lauko pliko ke
lios pušelės apykreivės liko, — sakytų musų po
etas Baronas.

sako ir tarptautinėms taisyk
lėms ir atitinka didumai musų 
tautos žmonių, tas betgi nepa
tinga Gabriui ir Gabaliauskui. 
Jie butų labai apsidžiaugę jei
gu Prez. Smetona butų pasili
kęs ir amžinai likęs Lietuvoje. 
Bet jie patys, mažos reikšmės 
žmogiukai, nešė savo kudašių, 
Gabaliauskas net Amerikoj at
sidūrė, nors išsyk manė kad 
galės prisitaikyt prie bolševi
kų ir gaus kokiu “činauninku” 
sovietiškoj Lietuvoj....

Kai naziai griebė Lietuvą į 
savo rankas, prieš keletą sa
vaičių, Gabaliauskui (gal ir Ga
briui) nušvito akys, manė kad 
Lietuvoje bus įsteigta Lietuvių 
valdžia ir jis galės gryžti ten 
užimti ministerio vietą....

Dabar, apsivylęs, Gabaliaus
kas vėl skelbia Prezidentui A. 
Smetonai “egzaminus”.

Daugelio šalių karaliai ir 
prezidentai turėjo pabėgti kai 
jų šalis svetimi okupantai už
grobė, bet jų tarpe matyt nė
ra tokių Gabrių ir Gabaliaus- 
kų kurie “teismus” ir “egza
minus” ištrėmime esantiems 
savo šalių galvotus skelbtų.

Gabaliauskas, atbėgęs Ame
rikon, užmiršo kad jis reikala
vo Prezidento Smetonos pasi
traukimo ir Lietuvoje gyven
damas per kelis metus, taigi 
jo dabartiniai kaltinimai “pa
bėgimu” ir “apleidimu” šalies 
yra tik “pagražinimas” senos 
jo pagiežos.

Pas mus Amerikoje įvesta 
mada išegzaminuoti smegeni
nes tokiems vyriokams kurie 
daugiau negu kartą pakelia rei
kalavimą kad Amerikos prezi
dentas atsistatydintų....

Supa Garba.

k NESUGRYŠIĄ
Lietuvos Vokiečiai Kolonizuoti Užimtoje Lenki j o-

j e. — Bet kaip su Vokiečių Valdymu Lietuvos?

Musų suskaidyta tauta kamuojama, kryžiuo
jama. Viena jos dalis išskirstyta nyksta be vil
ties begalinėje Rusijos erdvėje, kita, gilaus siel
varto apimta, skursta naujos, Vokiečių, okupaci
jos sukaustyta. Iš naujų valdovų laukta nors 
trupučiuko laisvės, o išgirdome iš jų baisų spren
dimą: Pabaltijos kraštų turėtoji laisvė buvus 
tik gražus sapnas, tik jų klaida, šviesaus ry
tojaus viltį atėmus, gaubia liūdesio šydas Lietu
vių tautos sielą.

Tačiau nedera, nepritinka mums skendėti 
didžiame tautos sielvarte. Taigi atbuskime, su
kruskite visi kuriems brangi Lietuva, skubėkite 
jai pagalbon! Tai mano nuolankus prašymas. 
Bet ne.... Ne aš prašau, jus prašo tauta, iš ku
rios esate kilę, kuriai esate skolingi savo gyvy
bę; jus prašo ir meldžia jūsų nelaimingieji tau
tiečiai su mažais vaikais, ištiesę į jus rankas iš 
klaikių Sibiro sričių, iš Rusijos, iš Tėvynės Lie
tuvos, svetimųjų suvaržytos. Ir ko duslesnis jų 
šaukiančios pagalbos balsas to karštesnė jų mal
da į jus, kaip į brolius ir seseris.

Gelbėitke mus, jie šaukia, kol nepervėlu, kol 
gyvi dar tebesame. Be jūsų veiklios paramos 
mes nuskęsime vargų juroje. Kuo mes kalti kad 
norime ir turime teisės gyventi? Tai juk žmo
niška, musų gyvybė reikalinga tėvynei, musų 
gyvybė brangi tautai.

Savo rimtu žodžiu, mielieji Amerikiečiai, 
gal temdau jūsų giedrąjį ūpą. Bet aš negaliu 
būti linksmas kada gedi musų tauta, kada gedu
lo ženklais pažymėti jos nuliūdę vaikai.’ Nors 
jus laimingi savo naujoje tėvynėje, čia Ameri
koje, tačiau jus nesate, tikiu, abejingi savo pir
majai tėvynei. Tat kaip gražu ir kilnu butų kad 
jus kiekvienas galėtute sau pasakyti: “Aukoju 
iš savo uždarbio, kiek galiu, kad palengvėtų sun
ki buitis mano tautiečių, kad Lietuva vėl butų 
laisva ir nepriklausoma”.

Dar prieš pirmąjį visuotinį pasaulio karą 
du musų dailininkai, katras savaip, nupiešė po 
paveikslą vaizduojantį Lietuvos valstybės sim
bolį. Vytį. Ginkluotas karys ant balto žirgo, ka
laviju užsimojęs, skrieja pro kapus, kryžiais nu
statytus, pro musų griuvėsius, gaisrų pašvaistės 
apšvietus. Į kur jis skrieja ir ką jis skelbia? 
Į laisvę skrieja, laisvę jis Lietuvai skelbia. Tai 
buvo regėjimas, graži, ilgesio pilna, musų jau
nųjų menininkų svajonė. Ir tos svajonės butą 
ne tuščios, ji virto tikrove: Lietuva, karo nuka
muota, nualinta, atsikėlė iš griuvėsių, ir tapo ne
priklausoma valstybė.

Regėkime ir mes, sekdami tautų laisvės dės
niais, demokratinių galybių, Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Didžiosios Britanijos, paskelbtais, ir 
juos kuo galint remdami, tikėkime ir mes kad 
musų tauta savo kančiomis, savo vaikų gerais 
darbais, sutelkus mus draugėn po Vyčio ženklu, 
prikels ir per šį negirdėtai žiaurų ):arą vėl lais
vą ir nepriklausomą tėvynę Lietuvą.

somybės atsteigimo faktu. Nei 
Vokiečių spauda, nei Berlino 
vyriausybės atstovai niekuo
met nėra oficialiai pasisakę del 
naujosios padėties.

Paskirdama civilinius komi- . 
sarus, Vokietija įsikuria Lietu
voje, padėdama kraštui sugry- 
žti j normalines vėžes, kuris 
karo smarkiai nuniokotas, bet 
Lietuvių vyriausybę pastūmė j 
šalį.

tautybės

oficiali-
Vokiečių
rytuose

LIETUVA PO 
VOKIEČIAIS

ŽYDAS GERAI AT
SILIEPIA APIE LIE
TUVOS KARIUO

MENE

Fort Riley, Kansas valstijo
je, Amerikos kariuomenėj tar
nauja paprastu kareiviu jau
nas žydas, Zalmanas Friedma- 
nas, kuris buvo leitenantu Lie
tuvos armijoje, bet čia paimtas 
kariuomenėn laike šio drafto 
paprastu kareiviu ir priskirtas 
kavalerijos dalyje. Jis nusi
stebėjo kad j Amerikos kariuo
menę paimti vyrai nemokina
mi skaityt ir rašyt.

“Lietuvoje, kariuomenėn pa
imti rekrutai mokinami skai
tyti ir rašyti, šis lavinimas 
ten buvo daugiau kaip kolegi

ja, ne kaip armijos stovykla”, 
sako jis apie Lietuvos kariuo
menėje turėtą tvarką.

Friedmanas baigė Lietuvoje 
Karo Mokyklą, ir tarnavo me
tus laiko kariuomenėje. Ame
rikon atvyko 1938 metais ir 
lankė Winconsin Universitetą. 
Tarnybon buvo paimtds iš Mil
waukee, Wis.

Jis betgi pripažysta kad S. 
V. kareiviai gauna geresni 
maistą negu Lietuvoje. Jis 
gerai moka Lietuviškai, Vokiš
kai, žydiškai, Rusiškai ir An
gliškai, todėl tikisi greitu lai
ku pasiekti aukštesnį laipsnį 
Amerikos kariuomenėje.

• MIRTYS nuo difterijos ir 
karštinės sumažėjo Suv. Vals
tijose 92 nuošimčiais nuo 1900 
metų. Tas parodo kaip pasek
mingai tos dvi pirmiau buvu
sios plačios ligos nugalėtos.

The first picture taken at Johnson Island in the Pacific, site of the 
new U. S. air station, commissioned on August 15. Johnson Island is 717 
miles southwest of Honolulu, Hawaii. Picture was taken during the con
struction of some buildings on the site of the field.

Pirmas atvaizdas imtas Johnson saloje Pacifike, kur Ame
rika statydina orlaivių stotį. Johnson sala yra 717 mylių piet- 
vakarin nuo Honolulu, Hawaii salų.

The U. S. marines were greeted 
heartily by the British garrison in 
Iceland. Among the first official 
U. S. navy photographs from Ice
land is this one showing Private 
R. C. Fowler of Venice, Calif., be
ing welcomed by Gunner Harold 
Ricardo of Somerset, England.

Suv. Valstijų jūrinė kariuo
menė buvo širdingai pasitikta 
Britų garizono kuomet Ameri
kiečiai pribuvo Islandijon. Iš 
kitų pirmutinių vaizdų šis pa
rodo Amerikos kareivį Fowler, 
kurį sveikina Britų kareivis.

KANADOS LIETU 
VIU SEIMAS

PIRMAS KANADIEČIŲ SEI
MAS MONTREALE

Rašo Jonas Valaitis 
(Lietuviu Radio Vedėjas 

New Yorke)

MONTREAL, Kanada. — 
Rugpjūčio 30 ir 31 dienomis 
Montrealer Lietuvių D. L. K. 
Vytauto Klubo salėje įvyko 
pirmutinis Kanados Lietuvių 
Seimas. Jame dalyvavo iš vi
sos Kanados Lietuvių draugijų 
net 65 (delegatai. Iš Suvieny
tų Valstijų dalyvavo Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos atstovai Do
mas Klinga ir šių žodžių rašė- 
jas, Jonas Valaitis, abudu iš 
New Yorko.

Seimą atidarė Montreal Lie
tuvių Seimo rengėjų komisijos 
vardu Antanas Navickas. Sei
mo vedėjais išrinkti ii’ jie pa
sidalindami pirmininkavo: Au
gustinas Frenzelis iš Toronto, 
Matas Vaišnoras ir Antanas 
Sakalas iš Montreal©.

Seimui sekretoriav o poetė 
Marija Aukštaitė iš Montreal©, 
Pranas Tautkus, Montrealietis, 
ir Pranas Kundrotas, iš Toron
to.

Rezoliucijų ir įstatų komisi
ja: K. Burė iš Toronto, Jonas 
Leknickas iš Montrealo, Jonas 
Navagrodskis, Jonas Jokuby- 
nas, Ona Indrelienė iš Toronto.

Mandatų komisija buvo: Ma
rytė Arlauskaitė, Sal. - 
vienė iš Montrealo, 
Joku'bynas ir Pranas 
tas iš Toronto.

Finansų komisija:
Lėkšas iš Toronto, Petras Ve- 
deckis ir Marytė Arlauskaitė.

Seime ir Seimo proga įvyku
siose pramogose kalbėjo Mon
trealo miesto mayoras, o visą 
laiką prie prezidiumo stalo sė
dėjo ir gyvai sekė Seimo eigą 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
Kanadai, Pulk. Grant - Suttie, 
Kuris per keletą kartų kalbė
damas pasakė labai įdomių Lie
tuviams žinių.

(Kitame nr. bus daugiau.)

Genevos, Šveicarijos, dien
raščio Journal de Geneve ko
respondentas iš Berlino prane
ša:

“P^ie Vokietijos prijungtų 
Lenkijos provincijų gubernato
rius paskelbė Hitlerio vardu 
kad Vokiečiai iškelti-išvežti 
iš Pabaltijo valstybių ir dabar
tiniu metu kolonizuoti Lenkijos 
srityse, nebegryš Į savo anks- 
tybesnes valstybes. Tokiu bu- 
du Pabaltijo valstybėse nebe- 
bus daugiau Vokiečių 
gyventojų.

Ptf šios pirmutinės 
nes deklaracijos apie 
kolonizacijos planus
kyla įvairių klausimų: Ar Vo
kietija pasitenkins kolonizaci
jai vien tiktai Lenkijos kraš
tais? Kas pasidarys iš Pabal
tijo valstybių, ir tt? Jeigu ne
galima duoti jokio tikslaus at
sakymo tai tenka prisiminti 
principą kurią yra paskelbtas 
trečiojo reicho teoretikų: “Vo
kiečių kardą seka Vokiečių plū
gas.”

Y'patingas dėmesis tenka Lie
tuvai, kuri prieina prie Vokie
tijos sienų. Vokiečių vyriau
sybės laikysena šios šalies at
žvilgiu verta dėmesio.

Prasidėjus Vokiečių ir sovie
tų karui, Lietuvių tauta suki
lo prieš bolševikų priespaudą. 
Birželio 23 d. raudonieji komi
sarai Jouvo išvyti iš Kauno bei 
Vilniaus. Buyo sudaryta nau
ja tautinė vyriausybė, vado
vaujama Ambrazevičiaus. Ši 
vyriausybė tuojau pat paskel
bė atsteigimą Lietuvos nepri
klausomybės ir tokiu budu at
skyrė Lietuvą nuo Sovietų Są
jungos.

Antra vertus, pagal Lenkų 
ir Sovietų susitarimą Londone 
pati Rusija atsisakė nuo savo 
sutarties su Vokietija. Iš to 
seka kad Vokiečių akims žiu-, 
rint Lietuva nebėra teritorija 
priklausanti Sovietų Sąjungai.

Tokiomis aplinkybėmis kyla 
klausimas ar Vokiečių kariuo
menė, įžygiuodama į Lietuvą 
yra inėjus į priešo teritoriją ar 
ne? 1

Tenka pastebėti kad Vokie
čių ’ vyriausybė ignoruoja Lie
tuvių tautinį sukilimą, nepri- 
pažysta ir nesiskaito su naują
ja vyriausybe ir net nepriklau-

GELBĖS TAPTI 
PILIEČIAIS

Pundziu- 
ir Jonas 
Kundro-

Pranas

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O

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 užsisenč- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

WASHINGTON. ■ 
skiria 20 milijonų dolarių pa
ruošimui ir padarymui Ameri
kos piliečiais apie 1,750,000 šio
je šalyje gyvenančių ateivių 
nepiliečių, kurie dar gali tapti 
piliečiais ir pasidaryti šios ša
lies pilnateisiais gyventojais.

Tą sumą pinigų praleis nau
jai suorganizuotu National Ci
tizenship Education programų.

Rugsėjo 3 d. Washingtone 
įvyko žymių šalies mokyklų va
dų, WPA. vedėjų ir Imigracijos 
ii- Natūralizacijos direktorių.

Jie aptarė plačiai visus pla
nus apie supilietinimą bent da
lies iš apie penkių milijonų už
siregistravusių ateivių, 
dalis jau ir patys padavė 
tybės aplikacijas.

Vadžia

kurių 
pilie-

• AUKSAS yra toks tąsus 
kad galima jį ištęsti į tokią plo
nytę vjielą kad iš vieno grano 
pasidarytų 680 pėdų ilgio. Iš 
vieno svaro aukso galima ištę
sti 900 mylių ilgio plonučiausią 
vielą.

Per Kauno radio,stotį Vokie
čiai paskelbė atsišaukimus “Į 
Lietuvius”. Tais atsišaukimais 
Vokietijos komisirai kreipėsi į 
“buvusios laisvos 'Lietuvos te
ritorijos” gyventojus, skelbda
mi kad ta sritis ateityje bus 
tvarkoma civilinių Vokietijos 
komisarų ir kad . gyventojams 
busią dabar “patikrinta tvar
ka ir darbas, duona ir pažan
ga”.

Atsišaukimuose ‘ sakyta kad 
bolševikų valdžia yra išgabe
nus daug žmonių ir sunaikinus 
daug turto. Vokiečiams komu
nistų galią sutriuškinus, baisu
sis laikas esąs pasibaigęs ir 
Lietuviai “galį tikėtis geresnės 
ateities”.

Toliau atsišaukimuose sako
ma kad Lieuvos vyriausybės 
per 20 metų suviršum many
davusios jog Lietuva galinti 
gyvuoti pasiremdama skirtu
mais tarp Vokietijos ir sovie
tų Rusijos. Toks manymasi bu
vęs klaidingas, nes kaip tik 
Vokietiją užpuolė Anglija, bol
ševikai tuoj Lietuvą pagrobi?.

Nuo šio laiko Lietuvą tvar
kysią Vokietijos civiliniai ko
misarai. ^Paskelbti iki šio lai- 
kįo karinių Vokietijos istm’^u 
įsakymai pasilieka galioje?'”'

Tenka dar pastebėti kad prie 
Lietuvos žemių esančios pri
skirtos sritys į pietus nuo Dau
guvos upės. Kiek toli tos nau
jai paskirtos sritys siekia dar 
tiksliai nežinoma.

Visas Lietuvos plotas suskir
stytas į tris administracijos 
apygardas: Kauno, Vilniaus ir 
Šiaulių. Be to Kauno ir Vil
niaus miestai išskirti į atski
rus vienetus su atskirais komi
sarais. Pasak minėtų atsišau
kimų, per tuos apygardų ko
misarus Lietuvos gyventojai 
galėsią pareikšti savo pageida
vimus centrinei valdžiai.

Tuose atsišaukimuose Lietu
vos teritorija vadinama “Rytų 
Kraštu” (Ostland).

• PIRMAS šautuvas paraku 
šaunamas sakoma buvo išras
tas 1500 metais, išradėjas bu
vo August Kotter, iš Nurem
berg©, Vokietijoje.

Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL

Pr. Kuncaitis, Sav.

4023 E. 141st St
Telefonas: WAsh. 3227

Skani Lietuviška ruginė Duona, 
visoki Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Baliams. Pristatom sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba 
parašykit.

Visada prašykit NEW DEAL 
Duonos.

P. J. KERSIS |
? 809 Society for Savings Bldg. <•
!! Telefonas: Ofiso M Ain 1773 Namų KEnmore 4740-W <•

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- “ 
•< tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 

įvairios apdraudos-insurance reikaluose. • •
j! Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo .,
■ • mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- • J
• • kites į mane telefonu arba asmeniškai. J'
X1 't t til t TITtW i W1 . <■ <1»lįl l|Į. Į
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IŠLAISVINTOJAS
(ISTORINĖ APYSAKA).KAS KĄ RAŠO

(Spaudoje Pasidairius)
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pREĮZIDENTO Roosevelto ir Churchillo patikrinimas 
1 - atgrąžinimo visoms pavergtoms ir okupuotoms tau
toms jų buvusių žemių nors užtikrina Prezidento Roose
velto mums Lietuviams žadėtą užstojimą Lietuvos ir at- 
steigimą musų valstybės, neužtikrina betgi mums Vil
niaus. Mums didžiausias klausimas vėl lieka Vilniaus 
atgavimas. Lenkai, kurie Vilnių pagrobę valdė, dabar 
vėl Amerikoje platina gandus kad Vilnius yra “Lenkų 
miestelis” ir jie, galime spėti, niekados geruoju nesutiks 
Vilniaus musų tautai grąžinti, o mes juk niekados Vil
niaus neišsižadėsime.

Lietuvai ištrukus iš bolševikų nagų, dabar mums 
lieka tik tas vienas darbas — atkovoti sau Vilnių.

Nors gal su Lenkais del Vilniaus gali prisieiti susi
kirsti g*mklu, bet Lietuvių tauta negali iš Vilniaus dau
giau pasitraukti. Vilnius dabar yra Lietuvių rankose.

Už Vilnių dabar privalome dirbti diplomatiškais ke
liais ir vaiyti didelę propagandą tarp žymių žmonių.

Mes turim įrodyti kad — sulyg Prezidento Roose
velto taikos plano, kuris draudžia kitoms šalims užgrob
ti kaimyninių šalių žemes, — Vilnius buvo Lenkų pagro
btas iš Lietuvių jiega, smurtu, prigavystėmis ir suvilio
jimais. Kad Lenkija buvo padaryta didelė ne savomis 
bet svetimomis žemėmis, iš kaimynų užimtomis jiega ir 
begėdišku plėšikiškumu.

Musų darbai lengvėja ir sueina į vieną punktą.
Pirmiau buvo rūpestis kaip ir kada Lietuva ištruks 

iš po bolševikų jungo. Tas įvyko greitai ir lengviau ne
gu mes tikėjomės.

Amerika ir Anglija dabar gi viešai pareiškė kad jos 
stovės prieš laikymą vergijoje tokių šalių kaip Lietuva, 
ar jas dabar laiko okupavę vieni ar kiti svetimi grobuo
nys. Ir tas darbas mums nuo pečių nupuola.

Lieka tiktai dėti.visas pastangas greitai įstatyti 
Lietuvą ant kojų ekonomiškai, paremiant aukomis ir pi
nigais karo nukankintus musų brolius, ir visomis gali
mybėmis dirbti už nepaleidimą Vilniaus 4 Lenkų nagus.

Sunku suprasti tų musų iš
sigimėlių protavimas: visas pa
saulis, visos jų smerktos kapi
talistinės šalys, visos mažytės 
tautos, Rusų kruvinai teriotos, 
turi gelbėt Sovietų Sąjungą, 
kada pirmiau ta Sovietų Sąjun
ga ir musų bolševikėliai net ne
norėjo niekelio klausyti kai bu
vo sakoma kad Hitleris apsi
sukęs tai Sovietų Sąjungai i 
kailį duos!

Net ir neutrališkoje pozicijo
je stovėdami tokių žioplų, tiro
niškų gaivalų negalėtume už
tarti. Dabar gi, kaipo nukry
žiuotos, kankintos musų tau- 

nariai, mes Sovietų Sąjun- 
neužtarsim niekados!

(Tęsinys iš pereito nr.)

tos 
gos
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jai

tik
rašo begėdiškus 

prieš Sovietų Są-

prieš Sovietų Są-

AMERIKA ir Anglija, nors tariasi su Sovietų Rusija
* apie bendrą karą prieš bendra priešą Vokietiją, ta

čiau Maskvos veidmainiams nepasitiki. Nepasitikėji
mui yra kelios priežastys.

Viena, nors Sovietų carai šaukiasi aliantų pagalbos, 
prašo duoti karo reikmenų, bet kasdien iš Maskvos me
lus platina buk jie Vokiečius naikina kaip lepšes, kuo- 
yū&Cvisi mato kaip Vokiečiai žygiuoja pirmyn ir užima 
riaujtfs Rusijos plotus, miestus ir išžudo raudonarmie
čių šimtais tūkstančių.

Kita priežastis — Kremliaus valdovai, nors nori iš
vien militariškai veikti, bet atsisako Anglų misijoms nu- 
vykusioms į Maskvą pasakyti tikrus faktus apie savo ka
ro jiegas ir kariavimo budus. Tuomi gal but jie nori 
užslėpti savo silpnumą, įtraukti Ameriką ir Angliją į 
sukuri, o paskui galutinai tas šalis apvilti./ Suvežta Ru
sijai pagalba greitai patektų Į Vokiečių nagus.

Trečia priežastis yra ta kad Stalinas gali staiga ir 
niekam nelaukiant vėl su Hitleriu susitaikyti.

Vokiečių neėmiipas Maskvos ir Leningrado nekuriu 
žinovų tikrinimu yra tai Hitlerio žaidimas su Stalinu — 
arba priimk mano išlygas, arba busi visai prašalintas 
iš sosto su visu b’olševizmu, komunizmu ir visais skar
malais. ' X

Stalinas nepasitiki Anglijai ir Amerikai, nujausda
mas kad šios demokratijos vadovės gali vėl pasidarbuo
ti 'išversti sovietų sistemą, kaip 1917 metais pagelbėjo 
išversti caro valdžią. Dabar, išvertus komunistinę val
džią Amerika ir Anglija, taip Stalinas protauja, norės 
įsteigti rimtą demokratinę vyriausybę, kuri Rusiją val
dys ir tvarkys žmoniškai, nes gana jau terorizmo, kuris 
naikino pačią Rusiją ir ardė pasaulinę ramybę.

Kada Stalinas, norėdamas išgelbėt savo kailį ir ko
munizmo sistemą išlaikyti, gali daryti bent kokius stai
gius ir nelauktus žygius, Amerika ir Anglija negali jam 
pasitikėti. .

Stalinas gi bijo kad tos š#lys gražiai neapeitų ir ne
ištrauktų jam sosto iš po sėdynės. Dirva sakė ir pakar- 
ja kad pasauliui nebūtų prasmės pašalinti Hitlerį ir 
Mūssolinį, o palikti vieną mėšlo kūgį — Staliną.

TTITLERIS turėjo pasimatymą su Mussoliniu pereitą 
** savaitę — fuehreris savo draugą oru ap vėžio j o po 
užkariautas Rusijos dalis — kaip. Šėtonas rodydamas 
Kristui savo, pasaulinę galybę ir didybę.

Be kita ko tiedu diktatoriai, kurių susidėjimas ben- 
drumon davė jiems galimybes sudaryti pasauliui tas 
apystovas kokiose pasaulis šiądien atsidūręs, nustatę 
jau ir “Suvienytų Europos Valstybių” planą. Tos val
stybės. busią valdomos ąšies valstybių.

Sudaryta jau net ir tai valstybių sąjungai “Euro
pos nacionalinė vėliava”, kurioje ineina spalvos visų Eu
ropos kontinento vėliavų....

Šis jų žygis rodo jų didelį pasitikėjimą savimi, iš ki
tos pusės, rodo kaip Hitleris ir jo pasekėjas Mussolini 
nusistatę priversti visas kitas tautas ir valstybes. būti 
jų globoje ir valdžioje. * x ' .

Dirvoje jau buvo išsireikšta "kad jokios Europos “su
vienytos valstybės” negalės ilgai gyvuoti del perdidelių 
skirtumų vienos tautos nuo kitos ir del nuolatinių vie
nos šalies savinimųsi tam tikrų teritorijų kurias kita ar 
kitos valdo. •

Tokių “suvienytų valstybių”, ir nereikia, reikalinga 
tik kad didėsės valstybės susivaldytų ir leistų mažorus 
ramiai ir nekliudomai gyventi. Draugiškumas, ne prie
varta, yra tautoms išeitis iš nuolatinių karų.

Dirva Taip ir Daro
Bolševikų Vilnis, kabindama- 

si prie Dirvos už jos pareiški
mą kad Hitleris liko musų tau
tos priešu, okupuodamas Lietu
vą, reikalauja kad mes kitaip 
tą Įrodytame negu sakome.

Štai Vilnies redaktorių “gud
rybės” vaisius:

“Jei ‘Dirva’ tikrai butų nusi
stačius prieš fašistinius galva- 
riezus tai ji remtų Sovietų 
jungą, ji stotų už teikimą 
pagalbos.

“O ‘Dirva’ elgiasi kaip 
atbulai. Ji 
straipsnius 
jungą”.

Rašymas
jungą parodo Dirvos nusistaty
mą prieš visokius galvariezus, 
ypač Sovietų Rusijos barbarus 
žmogžudas, kurie nuteriojo nie
kam neprasikaltusią musų ša
lį, išžudė arba ištrėmė jos de- 
sėtkus tūkstančių gerų žmonių.

Dirva negali .vartytis taip 
kaip vartosi musų bolševikai iš 
Vilnies ir»Laisvės štabų. Jie 
šoko ginti, girti ir garbinti tą 
patį, “galvariezą”, kurį dabar 
prašo mus padėti jiems niekin
ti, kai jis stojo atsilyginti kru
vinam Maskvos galvariezui!

Sulyg Vilnies redaktorių su
pratimo, išeina taip: Jeigu ta
ve užpuls vienas banditas, su
kruvins, apiplėš, bet tuo tafpu 
užeis kitas banditas ir užpuls 
tą pirmąjį, tai tu, žmogeliai!, 
stok į pagalbą tam pirmam 
banditui apginti nuo antrojo!

Kofcią teisę turi musų bolše
vikai reikalauti -kad bent ku
ris doras Lietuvis remtų So
vietų Sąjungą?!

atkreips 
valdžios ir jos Įstaigų 

Tų organizacijų virši- 
privalėtų laikyti savo 
tarti gerą žodi už sa- 

kur jų žo-

vyriausybės

Ar Pasiuntė Prašymus?
Musų didžiosioms organiza

cijoms — Susi vieni jamams, Fe
deracijai, Tarybai, Fondams — 
geriausia tinka siųsti Ameri
kos Vyriausybei prašymai kad 
ji tartų savo žodį už Lietuvos 
tremtinius išgabentus į Rusiją, 
dabar kaip Amerika siunčia į 
Sovietų Rusiją savo komisiją 
tartis apie gelbėjimą Rusams 
prieš Vokiečius.

Tik tokių didelių, reikšmingų 
organizacijų centrai 
Į save 
dėmesį, 
įlinkai 
pareiga
vo vientaučius ten 
dis turi reikšmę.

Galima rašyti ir 
įstaigoms, ir Amerikos Raudo
najam Kryžiui ir Hoover’o Ko
mitetui. Visi tie prašymai pa
sieks vieną centrą.

Juk mums, laisviems esant, 
pridera rūpintis apie užtarimą 
ištremtųjų į Rusiją nekaltų 
musų brolių; musų pareiga pa
sirūpinti kad jie butų išlaikyti 
gyvi ir grąžinti į Lietuvą.

Musų būtiniausia pareiga 
yra įrodyti Amerikos vyriau
sybei ir prašyti dėti visas pa- 
jeigu Sovietų raudonosios ar- 
syber kad traginga butų jeigu 
raudonoji armija vėl atgryžtų 
Į Lietuvą — ir privalome pra
šyti kad nuo tos pavietrės Lie
tuva butų užtarta.

■UZJg

KAIP Aš MYLĖJAU
Aš savo svajas kaip laiškus tau siunčiau,

• Per juodus vakarus kaip ‘jurų bangas....
Mylėk, mylėk tu tik mane, aš prašiau —
Prižadais nespausk kitos moteries rankas.
Tave pamačius palikau jaunystę —
Neilgo to gyvęnimo — aš prašiau....
Kaip pravirko sapnai sapnus išvystę.?..
Tu ne mylimas, bet tik vyras pamačiau...
Aš savas svajas kaip laiškus tau siunčiau,
Pažinti tave taip aš norėjau....
Meilė parodė tu ne toks koks maniau —
Tu tik putėis kai aš šventai mylėjau. ...

Ona Pucetaitė.

TAMSYBEI NEVYKO
(Petro Vaičiūno eiles)

Tamsybei per naktį nevyko 
Užmaukti šviesybės gelminė j. 
Nuilsus kovoj begalinėj 
Ji rūsčiai padangei suriko:
—Žydryne! gal man pasakysi 
Kam žiba krislai sidabriniai 
Iš džiaugsmo varsų susipynę 
Vis tavo tyriose akyse?
Kam lieji tu gaivą rasotą 
Ant žemės sausos, mieguistos? 
Kam tavo svajonės jai vystos? 
Kam audi jai rūbą varsotą?.... 
—Jau aušta — tat kreipkis į rytą, — 
Padangė tamsybei atsakė, 
Ir džiaugsmo varsoj auksaakė 
Į saulėtą glėbį nukrito..'..
Tamsybė pabalus vis nyko, 
Šešėliais per kalnus ji klojos,' 
O saulė linksmai sau šypsojos 
Iš erdvių ugningo vainiko....

— Tik kažin, mamyte, ar jis myli ma
ne: ar ta Varytė ji ne labiau vilioja.... — 
rūpesti rodydama atsakė Ona.

— Vaikeli, nesirūpink, Tėvas Fricas 
viską gerai sutvarkė: Beržynėje jau pilnai 
Įtikinta kad Alpis pasirinko tave, ten jo 
niekas nelaukia ir nepasitiki, o jam Įkal
bėta kad Varytė tikrai pripiršta tam Aly
tiškiu!, ir jis tam tiki..-.. Alpis, Varytės 
daugiau neprisileidžiamas, atsiskubino at
gal pas tave.... Matai juk: vienų vienas 
Į Vilnių atjojo....

— Kažin ai' judviem seksis tą smarkų 
paukštį prisijaukint, — pridėjo savo nuo
monę senukas Vaupša.

— Tylėk, tu persenas apie tokius da
lykus suprasti! — užkirto Vaupšienė.

Iš šito galim suprasti kad tas ruda
barzdis vienuolis, iš Marienburgo atsibas
tęs slaptais tikslais į Vilnių, naudojosi šia 
maža Įtakinga šeima varymui savo pasa- 
lingo darbo, kuris turėjo būti suprastas 
kaipo darbas tikėjimui ir Dievo garbei.

Bet klystume manydami kad jis tik 
šią vieną šeimą savo tikslams pasijungė. 
Jis suko savo voratinklius apie didžiūnus 
i]’ prasčiokus, apie karius ir kunigaikščius. 
Kiekvienas jo voratinkliu pagautas asmuo 
turėjo atlikti tam tikrą savo pareigą jo 
klastų plane.

Bet pažiūrėkim kur tas vienuolis AlpĮ 
nusivedė.

Štai mes nusekame juos nuėjusius Į 
vienuolyną. Keliolika vienuolių abitais ap
simovusių, praskiltais pakaušiais, juodom, 
rudom ir šviesiom barzdom, kiti keli dar 
jaunoki, be barzdų, stiprus, dideli vyrai, 
kurie kitur raiti švaistėsi, ugnį ir pražūtį 
skleidė, sunkiais kardais Lietuvius žudė — 
dabar vaidina nužemintų Dievo tarnų ro
les .— tiek nužemintų kad save net kanki
na kitų žmonių akyse, didesnei garbei Ma
rijos, bet visų jų galvose viena pikta min
tis, kurią įkūnyti pasiėmęs pats jų virši
ninkas, Fricas, o jie aklai privalo jam gel
bėti ir pasitarnauti.

Kadangi jis žinojo jog Alpis jį pažys
ta, ir kadangi jam reikėjo Alpio daliai jo 
planų pravesti, Fricas pasirūpino padary
ti jį savo draugu, ir panaudojo tą gražią 
kunigo Vaupšos dukterį atvilioti jį į savo 
voratinklį. Užsitikrinimui Alpio patrauki
mo į save, jis pasirūpino paskleisti tas 
klaidinančias kalbas apie Varytę ir jį, su
traukyti jų meilės ryšį, kad jis, nuo anos 
šal-indamasis įgautų pagiežą prieš viską 
kas pagoniška. Suardžius jo meilę su Va
ryte ir apvezdinus jį su Ona, Trakų pily
je gatavai bus pasodinta Ordinui paklusni 
ir ištikima krikščionė. Alpini, dar dides
niam jo priviliojimui ir išgavimui jo sutiJ 
kimo jam pasitarnauti pažadėjo “galybę”, 
o Vaupšienei aukštą vietą prie kunigaikš
tienės Birutos. Ta jaunoka, garbės godi 
moteris, Vilniuje gyvendama, į kunigaikš
čio dvarą patekti negali per daugybę kitų 
smalsesnių didžiūnų, taigi jos geismas iš
sipildys kai jos podukrė ištekės į Trakus.

Kas daugiau radosi tų klastingų vie
nuolių tarpe? Nusistebėsit kai toliau pa-, 
tirsit.

Jie visi tarėsi kaip paimti Vilnių, Tra
kus ir užkariaut Lietuvą.

Jų tarpe radosi vienas kuris buvo nu
skirtas užimti Gedimino sostą prašalinant 
iš sosto Algirdą ir Kęstutį, kurie pirmiau 
pasielgė savotiškai pastumdami j šalį Ge
dimino įpėdinį, savo jaunesnį brolį, ir kiP 
rie taip stipriai Lietuvius valdo ir karin
giems kaimynams neužsileidžia.

Fricas surado Vilniuje tokį kuris su
tiko paklausyti jo pagundos ir ėmėsi pa
dėti Vokiečiams kasti pagrindus išgriovi- 
mui stiprių ir sumanių Lietuvos valdovų 
galybės.

Viskas ko reikėjo jam tai rasti sau 
daugiau ir daugiau pritarėjų ir rėmėjų, 
kuriuos vienus Fricas parūpino, o kitus 
jis ruošė savo ypatingiems planams įvyk
dyti.

— Tie kurie bus man ištikimi, kurie 
pagelbės man laimėti ir užvaldyti Vilnių 
ir Lietuvą, kartu su maijim pasieks galy-

bės ir didybės! — kalbėjo tas kuris skyrė
si sau Gėdinimo sostą.

Alpis dabar patyrė iš kur triško tas 
šaltinis Frica žadėjimų “galybės” ir “di- I 
dybės”, ir dasiprotėjo kad del šito ir Kęs- ’ 
tutis andai po pasimatymo su Algirdu, la- j 
bai neramus į Trakus gryžo.

— Visi kurie bus man ištikimi bus ap
dovanoti pilimis ir turtais! — dar syki pa
kartojo tas jaunas, daug siekti užsimojęs 
vyras.

Kas jį prie tų didelių užsimojimų pri- ■■ 
vedė, padrąsino ir jam kelią ruošia — nors 
tas kelias, gal ir jam nežinant, yra taiko
mas pražudyti Lietuvius, o atnešti didelę j 
naudą Marienburgo didmistriui von Knip- 
rodei?!

Ar tas vyras į kuri dabar visų akys 
nukreiptos, kuris neturėdamas galybės ir 
turtų tą viską jau dalina kitiems, nėra tik , 
pats auka to apsukraus vienuolio Frico, 
kuris ruošia kelią lengviausiu budu Lietu
vą į ordino nagus pačiupti?.... Jis tik i 
per savo aklumą, privaliotas tikėjimo ir 
pažadų tų kurie to tikėjimo vardu praga- į 
rą žemėje vykdo, įsitikėjo kad su klastin
gų Vokiečių pagalba jam teks galybė ir | 
valdžia visos Lietuvos, o tie kurie jam gel- I 
bės bus jo apdovanoti!

Kokią pareigą turėjo atlikti Alpis ir į 
jo krikščionė žmona Trakų pilies užgrobi- j 
me jis dar nežinojo ir Fricas jam apie tai ■ 
nieko nesakė, bet jau viskas buvo numa- i 
tyta, reikėjo tik kad Alpis butų paviliotas 
galybe ir turtais, ir reikėjo kad į Trakus j 
butų parvesta Ona, į kurios protą Fricas l 
labiau ir giliau tikėjimą skiepijo ir ruošė j 
ją darbui kuris turės būti atliktas nežiu- . 
rint giminystės ne tautybės. I

— Šitas žygis atneš dangišką šviesą Į 
visai pagoniškai Lietuvai. Šis yra vadas | 
kurį Aukščiausis pasirinko ištraukti Lie- 
tuvos žmones iš šėtono nagų! — šaukė die- ‘ 
vobaimingu bet viliugingu balsu rudabar
zdis Vokietis. — Jus visi, kurių sielose ru
sena tikrojo tikėjimo ugnis privalote rem
ti šį savo vadą, palaikyti jį ir padėti jam 
visuose jo darbuose, nes jis tai daro var
dan

Cosmopolitan Lea 
Tautinių Grupi 

Balius

The Cosmopolitan De 
(įc League rengia halių 
bai Teisėjo Frank J. L: 
kuris yra kandidatas į 
lando mayorus. Balius 
penktadienio vakare, R 
19, Slovenian National 
6417 St. Clair avė.

Komitete darbuojasi i 
tuviai, John T. DeRighte 
lygos pirmininkas, Ches 
Zuris ir P. P. Muliolis.

Balius atsibus toje ka 
stėje kur Teisėjas Lausi 
mė ir užaugo. Bus si 
atitinkamos ceremonijo: 
vaujant didelėms minioi 
sitikti su kandidatu La 

Šis yra piratas kart 
'Cosmopolitinės grupės 

landė turi kandidatą i 
tarpo, taigi visos tautin 
pės privalo dirbti už iši 
Frank J. Lausche — Cle 

. Mayoru.
| Baliui bus geras or! 
| šokis tęsias visą vakarą, 

tik 35c su taksais.
Tikietus galit "■auti p 

tuvius Cosmopolitan Ly 
stovus, komiteto narius, 
vos redakcijoje.

f • MIESTO MAYORO 
mai jaučiama šį rudenį 
bai interesingi. Sureg 
ir galinčių balsuoti pili 
sidaro apie 440,000. I 
riai spėja kad baisa 
dalyvaus bent 310,000

•DARBO Dienoje ( 
de buvo surengta didel 
das gatvėmis. Paradą 
CIO. organizacijos, kur 
mi pradėjo savo rude 

| rių vajų. Parade/daly 
ti 8,000 vyrų ir moterį 
iiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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DELICATESS
GROCERIES

CANDIES - ICE C 
LUNCH MEATS 

TOBACCO and CIGAR

Čia gaunama ‘1
Ketvirtadienio vakare.

7038 Wade Parį
miiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

jais

šventojo tikėjimo! Amen!
“Amen!” pakartojo kiti balsai, ir su 
Alpis, nejaukiai apsižvalgydamas.

Seka: Lietuvos Užpuolimas.

•AUKSINIAI ERELIAI, taip Ameri- 
'koje vadinami, išlavinami medžioti vilkus. 
Skrisdamas greitumu 100 mylių į valandą 
erelis žaibo smarkumu nupuola nagus iš
skėtęs kai pamato vilką. Paukštis naudo
ja savo didumą žvėries pritrenkimui, taip 
vilką nugalėdamas. Bet jeigu nepataiko 
vilkui į jautriausią dalį, tada tarp jų įvyk
sta smarki kova, laimi arba vilkas arba 
erelis.

* BUENOS AIRES, Argentinos sosti
nė, 1940 metais turėjo 2,505,332 gyvento
jus. Buenos Aires yra didžiausias mies
tas pietinėje ekvatoriaus pusėje, antras 
didžiausias Lotyniškas miestas pasaulyje 
(Paryžius užima pirmą vietą), ir trečias 
didžiausias miestas Vakarų Pasaulyje — • 
New Yorkas užima pirmą, Chicaga antrą 
vietą, paskui seka Buenos Aires.

•ALIGATORIAI (krokodilių 
vandeniniai gyvūnai) matydami 
laiku žiburėlį palengva atplaukia
prie to žiburėlio. Aligatoriaus judėjimą 
galima matyti iš jo blizganžių akių. Tas 
vandeninis žvėris, priplaukia prie žiburio 
tiek arti kad galima pasilenkus paglostyt 
jo galvą — jeigu nori. Bet paprastas da
lykas ką gali daryti tai užgesinęs žiburį 
nešdinkis kiek gali šalin.

FOUR STAR 
(Inc.)

John Meyer, Mg 

DEGTINĖ ■ VYNAI 
Geri Valgiai ir Užk 

Muzika Penktad. ir šeš 

6512 Hough Avei
ENdicott 9162

SUPERIO 
RUSSELL II 

6824 Superior . 

Cafe & Restau

LIQUOR WINE
Vieta kur sustoja kitų 

pravažiuojanti Lietui

Helen Urbšaitis Helen 
Savininkės

4

I

veislės 
nakties 
tiesiog

STONIS TAV
LIETUVIŠKA UžE 
“Kur alus skanėsi 
“Arielkėle šiltesn

584 Eucild Aven
AVICKLIFFE, OH

ALUS, DEGTINĖ, V 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savin

PYTHI.
i

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

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje”'
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

LIETUVIŠKA UžE 
231 EAST 156 STR 
(Netoli Euclid Beach I 

ALUS - DEGTI 
UŽKANDŽIAI 

JOKIAI IR GERA MU 
Penktadienio ir Šeštadienio

L Verbyla ir A. či 
savininkai.



AKRON, OHIOVIETINES ŽINIOS
Smulkios Žinutės

kalbėjo tas kuris

Batteries
Acessorics

ir Dir

DRY CLEANING

turėti

HIPPODROME

Perkraustom iš visur i visur

MOVING and STORAGE

Crawford Road
Cleveland

ACCORDIONSSTONIS TAVERN

DIDELĖ VALGYKLA

Kazys Stonis, Savininkas
AETNA LUMBER m ui

PYTHIAS
THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY

DEGTINĖ
medį

HE

rinki-
bus la-

5327
3674

lem- 
kuris

6843 
1185'

sto- 
tada

IOS ATRĖŠ, Argentinos^ 
(tais turėjo 2,505,332 gyv*

SUPERIOR-
RUSSELL INN

Nuo to 
kilimas 

110,000

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesne”

pirmųjų 
kalbėjimų 

Clevelando 
per dieną 
vidutinės 

1,157,201 
1940, ir

L E I M O N ’ S 
DRY CLEANING

Prosymas ir Valymas 
VISOKS RŪBŲ VALYMAS 

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatom į namus

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

BOLŠEVIKAI SU 
MAŽOMIS TAI 

SMARKUS’

St. Clair Av 
E. 93rd St.

Telef. CEdar

584 Eucild Avenue
WICKLIFFE, OHIO

paslapčių 
pakilus Į s 

prietikius, 
apsireiškimą 
žmo;_ 
50,000 pėdų aukštumon

Telefonas: ENdicott 0878

žemo depresi- 
vėl prasidėjo 
telefonų, taip

sūnų
kariuomenėje 

važiavo ir O. Zda-

NAUJOS TAISYKLĖS
MOTORISTAMS
NUO RUGS. 6

XX V v.

auto- 
pirme 
sukau 

priešin

Klausykit “The Telephone Hour 
Pirmadieniais nuo 7 vak.

Per WTAM, WL.W ir WSPS

6512 Hough Avenue
ENdicott 9102

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

kur kampe, nenaudojamoms

ji prie tų didelių užsimojimu 
Irąsino ir jam kelią ruošia-i 
s, gal ir jam nežinant, yrį (j 
sūdyti Lietuvius, o atnešti į 
arienburgo didmistriui vonį

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

SUOMIJOS PRAŠO TAIKOS 
IR ATIDUODA KĄ PER

NAI PAGROBĖ

Vyrų ir Moterų Rubus 
pertaisau

Sulyg naujausios mados

as vyras i kuri dabar vfeoį 
>s, kuris neturėdamas galį 
viską jau dalina kitiems, nėnį 
a to apsukraus vienuolio k 
šia kelią lengviausiu budu lij 
no nagus pačiupti?.... Jįi 
aklumą, privaliotas tikėjai 

i kurie to tikėjimo vardu prą 
i vykdo, įsitikėjo kad su fe 
šių pagalba jam tėkš galybii 
sos Lietuvos, o tie kurie j® p 
i apdovanoti!
, pareigą turėjo atlikti Alpi 
)nė žmona Trakų pilies
• nežinojo ir Fricas jam apie 
ike, bet jau viskas buvom 
jo tik kad Alpis butų pavilk 
turtais, ir reikėjo kad j Tik 
estą Ona, į kurios protą Frc 
riliau tikėjimą skiepijo ir re 
kuris turės būti atliktas na 
pstės ne tautybės.
is žygis- atneš dangišką svs 
miškai Lietuvai, šis yra 
liausis
les iš šėtono nagų! - šaukei 
i bet viliugingu balsu nidak 
is. — Jus visi, kurių šielosen 
o tikėjimo ugnis privalotėM 
radą, palaikyti jį ir padėti ja 
darbuose, nes jis tai daro re 
jo tikėjimo! Amen!
!” pakartojo kiti balsai, irs 
nejaukiai apsižvalgydamas, 
i: Lietuvos Užpuolimas.

Frederick H. Osborn of New York, 
who was nominated by President 
Roosevelt to be brigadier general 
in command of the army’s morale 
branch. He succeeds Brig. Gen. 
ijames A. Ulio. Osborn is well known 
in financial and industrial circles.

Frederick H. Osborn iš New 
Yorko, Prez. Roosevelto nomi
nuotas i brigados generolus va
dovauti armijos moralės sky
rių. Jis užima vietą Brig. Ge
nerolo James A. Ulio.

KAIP PERDIRBT SE 
NA LEMPA KAIP 

NAUJA

ypatingai labai reikalingi greitai 
mainomam komunikacijos klausi- 

reikalavimams pakylan
tiems iš šalies gynimo programo.

Cosmopolitan League 
Tautinių Grupių 

Balius

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. CiutelS 
savininkai.

K. Kupris 
Fittsburghe 
tę Jablonskienę, 
atlankė

idybės 
redimmo sostą.
is dabar patyrė iš kur trilj 
Frica žadėjimų ‘'galybė” j 
ir dasiprotėjo kad del šito ii j 
dai po pasimatymo su Algiui 
mus i Trakus gryžo.
risi kurie bus man ištikimi d 
pilimis ir turtais!— darm 

tas jaunas, daug siekti ife,

GROCERIES
CANDIES — ICE CREAM

LUNCH MEATS
TOBACCO and CIGARETTES

PAUKŠTIENA
Gyvi ir Mušti Paukščiai 

didelis pasirinkimas.
Supreme Poultry

Market
1152 Hayden Avenue
Arti St. Clair Avenue.

Liberty 2144
DYKAI ATVEŽIMAS.

E. PINKUS, Mgr.

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas, Savininkas

HEnderson 7822

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

savo gerybes sunai- 
kuomet traukiasi to

žmona lankėsi 
pas savo giminie- 

Prie progos 
Liavonus. Kalnas.

Raudonarmiečiai tikrai pasi
rodo smarkus kur jiems kiti 
padeda. T'ą parodė užgrobda
mi Lenkiją, Lietuvą ir kitas 
kaimynes pernai, o šymet at
sižymėjo įsiveržime j ' Persiją 
(Iraną) kelios dienos atgal.

Bet su maža kaimyne Suomi
ja, kuri ir pirmiau gavo pagal
bos ir dabar gauna, Maskvos 
carai niekaip neapsidirba.

šiomis dienomis Stalinas nu
silenkęs siūlo Suomijai taiką, 
grąžindamas pernai užgrobtas 
Suomijos dalis. Mat, Maskvai 
svarbu išimti iš karo lauko to
kią narsią kariuomenę kaip pa
sirodė Suomiai. Suomių pasi
traukimas duotų Maskvai atsi
kvėpti.

Kad Maskvos carai siūlo tai
ką Suomiams, o ne Suomiai jos 
prašo aišku iš to fakto kad rau
donarmiečių vadas Leningrado 
fronte Vorošilovas sakoma' jau 
ištraukia savo divizijas iš Suo
mijos pasienio, parodymui kad 
nenori kariauti.

šiame kare gali atsitikti vis
ko : Suomiai gali baigti karą, 
nes kas gi nori kariauti. Gali 
ir kitos šalys būti atkalbintos 
nuo tuščio karo paskui Hitlerį 
sekiojant. 'Tačiau'turi pirmiau 
matyti kad tie kurie atkalbina 
galės laimėti ir sugrąžys tai
ką ir ramumą pasauliui.

Rusai dar ir šiądien pasiro
do tokie pat kariautojai kaip 
buvo pernai kare su Suomija: 
menki ir nepasitikinti savimi, 
nes kam jie traukdamiesi nai
kintų visa ir lygintų su žeme 
tai ką ' savo dideliu triusu ar 
žmonės ar pati Sovietų valdžia 
išstatė ?

Juk po karo buna derybos,' 
tarybų keliu galima atgauti iš 
priešų paimtas saVo žemes ar 
įrengimus. Bet bolševikai to
kie pa-iki kad mano jie priešui 
pakenks 
kindami, 
liau.

yra medikas, 
Ralph Bellamy 

kas atsitinka 
stratosferą, ir 
Lakūnų ligos 

.sirodė tik 
galėjo pakilti• iki

7038 Wade Park Ave. 
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FOUR STAR CAFE
(Inc.)

John Meyer, Mgr.

DEGTINĖ - VYNAI - ALUS

Rudolph Bozeglav
OHIO BONDED WINERY 
6010 St. Clair Avenue 

R. BOZEGLAV, Prop.

Čia gaunama ‘Dirva’
Ketvirtadienio vakare. (46)

• MIESTO MAYORO 
mai jaučiama šį rudenį 
-bai interesingi. Suregistruotų 
ir galinčių balsuoti piliečių su- 
'sidaro apie 440,000. Politikie
riai spėja kad balsavimuose 
dalyvaus bent 310,000 piliečių.

• DARBO Dienoje Clevelan- 
de buvo surengta didelis para
das gatvėmis. Paradą sudarė 
CIO. organizacijos, kurios tuo- 
mi pradėjo savo rudeninį na
rių vajų. Parade/dalyvavo ar
ti 8,000 vyrų ir moterų.

padaryti. Viskas ko reikia 
šviesos

5INIAI ERELIAI, taip A® 
inj, išlavinami medžioti vilks 
greitumu 109 mylių i valanti 
smarkumu nupuola nagust 

įamato vilką. Paukštis naui- 
ūmą žvėries pritrenkimui, la? 
ėdamas. Bet jeigu nepataiko 
iriausią dalį, tada tarp j? $ 
kova, laimi arba vilkas ariu

Nauja ir savo ypatingumu įdomi 
filmą “Dive Bomber” pradedama ro
dyti Hippodrome Theatre šeštadienį, 
Rugsėjo 6. Tai spalvuotas paveik
slas atvaizduojantis Karo Laivyno 
neapdainuotus herojus kurie skrai
do daugiau moksliškais tyrinėjimais 
ir kurie davė galimybę išvystyti tą 
naują oro kariavimo būdą.

Filmoje “Dive-Bomber” vadovau
jamas roles turi Errol Flynn ir Fred 
Mac-Murray. Flynn 
dirbantis 
ištyrimui 
žmonėms 
kitokius 
ir kitokį 
tada kai 
40,000 ir

Daug tos filmos darbo atlikta U. 
S. Naval Air Base, San Diego, kur 
valdžia leido naudotis visomis prie
monėmis, ir taipgi ant kariško lai
vo Enterprise, kuris vežioja orlai
vius.

The Cosmopolitan Democra
tic League rengia balių pagar
bai Teisėjo Frank J. Lausche, 
kuris yra kandidatas į Cleve
lando mayorus. Balius įvyks 
penktadienio vakare, Rugsėjo 
19, Slovenian National Salėje, 
6417 St. Clair avė.

Komitete darbuojasi ir Lie
tuviai, John T. DeRighter, šios 
lygos pirmininkas, Chester G. 
Zuris ir P. P. Muliolis.

Balius atsibus toje kaimyny
stėje kur Teisėjas Lausche gi
mė ir užaugo. Bus surengta 
atitinkamos ceremonijos daly
vaujant didelėms minioms, su
sitikti su kandidatu Lausche.

šis yra pirmas kartas kad 
■Cosmopolitinės grupės Cleve- 
lande turi kandidatą iš savo 
tarpo, taigi visos tautinės gru
pės privalo dirbti už išrinkimą 
Frank J. Lausche — Clevelando 
Mayor u.

Baliui bus geras orkestras, 
šokis tęsias visą vakarą. įžanga 
tik 35c su taksais.

Tikietus galit gauti pas Lie
tuvius Cosmopolitan Lygos at
stovus, komiteto narius 
vos redakcijoje.

sesių menesių 
skaičius musų 
telefonais buvo 

Tais pačiais 
skaitlinės pa- 

1939 metais, iki 
iki 1,452,863 šių 
mėnesius”.

distance telcfpno 
, dienai vidutiniai

BliLLA C. JAKUSiX 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laįsnuota Laidotuvių lituojama pa-

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS I’ERVEŽTI?^etra^s' 
su. Bu-

>Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai?Vie_
LITHUANIAN FUNERAL HOME ¥.

6621 Edna Avenue ENd. 1763 I

N I N I N KA5 
su prisiuntiniu |1.W. 

ašiai paveiksluotas Sapniu 
rkytas, išaiškinantis M™ 
vienas privalo jį turėti si"

Vulcanizing
Visoks automobilitams 

patarnavimas.
Kainos prieinamos.

FREDDY’S Tire Shop
6907 St. Clair Ave.

HE. 8077 • (35)

REIKALE GERIAUSIO 
PIENO IR PIENO 

PRODUKTŲ 
Kreipkitės

OLD MEADOW
.— 

jęr radio, užbaigia-
1657 Crąrokietijos himnais 

Wholesale oiĮusytojams palinki- 
GArfiLabos nakties”.

SCHOOL 0F MUSIC
644 Prospect Ave. MA. 0731
Bandykit musų 5 Lekcijų 

. .Planą už Nominal? Kainą.
Mes suteikiam Instrumentą.

Geriausi Profesionaliai
Mokytojai.

Vaikai turi atvykti su kuriuo
nors iš tėvų. (47)

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

x McKENNEY’S 
Restaurant

. CEdar 9507

1734 Crawford Road

Lotyniškas miestas pasaulyj 
žinia pirmą vietą), ir trečia 
miestas Vakarų Pasaulyje' 
; užima, pirmą, Chicaga autų 
i seka’ Ęuenos Aires.

lTORIAI (krokodilių veislė 
gyvūnai) matydami naktie 

lį palengva atplaukia tiesi# 
rėlio. Aligatoriaus jūdėjiuą 
ti iš jo blizganžių akių 
vėris, priplaukia priė žiburio 
I galima pasilenkus paglosjrt 
eigų nori. Bet paprastas

DIDELĖ BIZNIO PROGA
TRYS namai su biznio storais, 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.

NAUDOTI TIRES 1$ 
ir aukščiau.

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

Perkraustymas vietinis 
ir į kitus miestus.

Rugpjūčio 23 apsivedė Kaš
te Gaškaitė, Petro ir Kastės 
Gaškų duktė, vyrą gavo kita
tautį. šliubą ėmė Saldžiausios 
Širdies Jėzaus bažnyčioje, ves
tuvių pokilis atsibuvo salėje. 
Svečių buvo iš kitų miestų: K. 
štaupas su žmona iš Clevelan
do, P. Sederiai, ir Tručinskai 
nuo farmų.

V. Sketris su žmona lankėsi 
iš Swansea, Mass., čia viešėjo 
pas savo motiną, E. Sketrienę. 
Jie čia praleido atostogas. Iš 
profesijos V. Sketris yra inži
nierius.

Darbo šventėse iš Chicagos 
atsilankė Juozas Bateris su sa
vo žmona. Jie svečiavosi pas 
L Jonuškus ir Vaiveckus. Ba- 
terienė po tėvais Rumbučiutė, 
gimus ir augus Akrone. Jai su 
vyru buvo malonu atlankyti 
savo gimtinį miestą ir draugus. 
Jos vyras taip pat Amerikoje 
augęs, bet gražiai kalba Lietu
viškai. Jo tėvas yra "Dirvos 
skaitytojas.

Jane Voveriutė, po vyru Dil- 
lienė, Rugp. 25 d. apvaikščiojo 
savo gimtadienį.

A. Rudis su žmona lankėsi 
Donora, Pa., jie dalyvavo se
sers sunaus Kazio Vaickelionio 
vestuvėse. Taip pat atlankė 
savo kitą seserį, Cygelienę, gy
venančią Pittsburghe.

A. Bukolienė su dukterimis 
lankėsi Michigan valstijoje. Ji 
atlankė savo sūnų, Antaną, 
kuris tarnauja 
Su ja kartu 
nienė.

TROY’S TAILORING 
and Dry Cleaning Co. 

and Laundry
Geresniam Rūbų Valdymo darbui 

kreipkitės į mus.
Visoks Rūbų Taisymas ir 

Valymas
Susiuvam išplyšusius pamušalus, 

taisom ir remodeliuoj’am kaili
nius. Patenkinimas garantuotas.

Netoli Hough avė. (40)
1724 Crawford Road 

Telef. GArfield 3810.

1933 metais, 
jos laipsnio, 
ir dasidejo 
kad dabartiniu laiku mieste yra nau
dojama virš 302,400.

“Visoje šalyje kaip ir musų mie
sto ribose daugėja ir auga naujos 
dirbtuvės ir išauga naujos darbinin
kų gyvenamos vietos .kaip grybai. 
Viskas tas reiškia nepalyginamą rei
kalavimą daugiau tefelonų. Darbi
ninkai nori telefonų savo naujuose 
namuose, dirbtuvės taipgi plečia sa
vo telefono susisiekimas su toli
mesnėmis dalimis. Mes dirbam die
ną ir naktį pampinti tuos telefonus 
ir patarnavimą”, sako Mr. Merrick.

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metu išsimokėjimas. 

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

Aetna Lumber

kur 
mai- 

Šviesos bus sutvarkyta 
gana 

gatvę

tas 
įsigyti plastišką šviesos išplatinto- 
ją, 150-watt lemputę ir baltu pamu
šalu ' viršų.

Grindines lempas galima perdir
bti panašiu budu kaip ir stalines 
lempas. Yra specialiai šokėtai, va
dinami mogul socket, pritaikyti su
dėti 100-200-300 watt lemputes, ir 
grindų lempai reikalinga 10 colių 
pločio šviesą išplečiančio gobtuvo, 
kuris turi būti stiklinis.

Tas lemper modernizuoti yra vi
sai lengvas darbas, ir jums patars 
ęlektros dalykų pardavėjas ko jums 
reikia įsigyti atlikimui darbo namie.

LIETUVOJE, del bolševikų 
išnaikinimo arklių, gyventojai 
bendromis jiegomis vykdė šie
napjūtę ir rugiapjūtę. Suma
žėjus arklių skaičiui, ne visur 
buvo galima laukus nuvalyti 
be kitų talkos.Geri Valgiai ir Užkandžiai

Muzika Penktad. ir šeštad. vai

TELEFONO PATARNAVIMAI NEPAPRAS 
TAI ŽYMIAI PADIDĖJO

Ohio valstijoje įvedama nau
jas “Uniform Trafic Code” pa
naikina Clevelando automobilis
tų iki šiol naudotą “rotary 
turn” prie trafiko šviesų.

Pradedant Rugsėjo 6, įsta
tymas reikalauja kad važiuo
jantis motoriniu padaru norė
damas suktis į kairę privalo 
įvažiuoti į centralinę savo va
žiuojamos gatvės dalį, iš 
suks į kairę kada šviesa 
nysis 
taip kad sukančiam bus 
laiko nuvažiuoti į kairę 
iki kiti pradės judėti.

Šituo budu sukantis 
mobilistas turės duoti 
nybę Į tą pačią gatvę 
čiam važiuojančiam iš 
gos pusės.

Motoristai raginami 
kantrybės su tais važiuotojais 
kurie dar nebus pripratę prie 
šios naujos tvarkos ir visada 
duoti progą pėkstiems pereiti 
per gatvę kada bus jiems nu
rodytas ženklas eiti.

Cleveland Police Dept.

▼ Ne, nereikalinga jums padidinti savo balsą 
kuomet kalbiesi su savo močiute per telefoną. 
Jeigu jos girdėjimą-; ir silpnas, moderniški 
telefonų prietaisai aprūpina ją balso padidin
toji! prie jos telefono už mažą primokėjimą 
ir ji girdi aiškiai ir gerai. Daug metų atgal, 
kada močiutė buvo tik mergaitė, reikalinga 
buvo garsiai šaukti norint kad suprastų per 
telefoną. Bet nuolatiniai tyrinėjimai ir išra
dimai padarė jūsų telefoną lengvai ir natūra
liai naudotinu. Tie nuolatiniai tyrinėjimai ir
geresnių būdų ir prietaisų gerinimai jūsų pa 

tarnavimui niekad nesiliauja ii

Daugumoje namų turi lempą ar 
dvi kurios yra branginamos del jų 
puikaus išdirbimo arba del to kad 
buvo dovana, arba kad brangiai už
mokėta — bet kuri neturi vertės 
kas liečia davimą geros, nežėrinčios 
šviesos.

Kam leisti tokioms lempoms tu-

“Telefono industrija patiria ne
paprastai didelį reikalavimą naujo 
telefonų patarnavimo ir šis reika
lavimas paeina daugiausia del pa
didėjusio šalies ginklavimo, kuris 
pastūmėjo pirmyn biznį ir industri
jas”.

Padarydamas šį pareiškimą, ,F P. 
Merrick, The Ohio Bell Telephone 
Company divizijos komercinis vedė
jas/ sako kad padidėjimas reikala
vimų telefono patarnavimo yra ge
riausias pavyzdis ką Bell System 
patyrė pasekmėje šalies ginklavimo 
programo.

“Vienas iš pačių pažymiausių pa
sekmių yra tai padidėjimas telefo
nų naudojimo”, sako Mr. Merrick.

“Iki dabartinio pakilimo, bizniai 
ir industrijos žiurėjo atgal į 1929 
metus kaipo didelius metus visais 
atžvilgiais. Bet dabar mes turime 
didesnį skaičių telefonų negu turė
jome tada ir musų telefonų trafiko 
skaitlinės prašoko toli pirmyn ano 
periodo skaitlines.

“Bėgyje 
1929 m., 
vietiniais 
1,069,309 
periodais, 
šoko iki 
1,292,509 
metų pirmus šešis

Kaslink long 
trafiko Clevelande, 
1929 metais išpuolė po 10,580. Bė
gyje 1939 metų, ši skaitlinė pašoko 
iki 11.529; 1940 metais, buvo 12,753, 
o bėgyje šių metų pirmų šešių mė
nesių pasiekė po 16,018 kasdien.

Prieš depresijos laikus aukščiau
sias telefonų skaičius Clevelande 
buvo pasiektas 255,50", Balandžio 
mėn. 1930 metais. Depresijos laiku 
nupuolė iki 192,367, Liepos mėnesį,

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
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GLEN’S
DELICATESSEN

nori
Lengva yra jas modernizuoti nupir
kus nebrangius pritaikomus prie
dus, kurie pakeis lempą į akis sau
gančią šviesą ir tiks tokioje vieto
je kur reikalinga geros šviesos ar 
tai skaitymui ar darbui ar studija
vimui.

Ar gal yra stalinė lempa kuriai 
reikalinga pagydymo? Jeigu taip 
tai jos pastovas turi būti 11 ar 12 
colių aukščio, taip kad pilnai įreng
ta lempa su šviesos gaubturu 
vėtų 18 ar 20 colių aukščio — 
duos gerai išplėstą šviesą.

Nuimkit seną apgaubalo ir 
putės padarą, uždekit naują 
pritaikytas tam tikslui (galima pir
kti prieinamai bent kurioje elektros 
dalykų parduotuvėje), užšriubuokit 
8 colių šviesą platinantį gobturą ir 
balsu viduriu viršų. Taip pasidary- 
sit sau akis saugančią lempą už vi
sai mažą pinigą!

Su bridge lempa daug lengviau

ųbelL ’ 
SYSTEM

■BENT :Sll
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A narrow hydraulic hand jack has 
been invented to remove dents from 
automobile doors.

DIRVA (THE
LITHUANIAN W

Published every Friday in'C 

Ohio Lithuanian Pub
6820 Superior Ave. I

vaiti 
ci jos 
siui.

kryž! 
simb!

Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

FAMOUS OHIO BATTLEFIELDS 
A 21-Year-Old Major and Old Betsy Defend a Fort

$3.45
vaikinam 
tikslui— 

spalvų.- į

CLEVELAND. OHIO

Entered as Second-Class 
Mr 6th. 1915, at the Cleve 

under the Act of Man

Ohio.
were General
Harrison and

FORT 
STEPHENSON

PHONE: ENdicott 4486

atsidarys pir- 
Kartu

6820 SUPERIOR AVE

Next Week — A British naval 
squadron lowers its colors in de
feat for the first time in history.

Rudeniniai Reikmenys

au atsidaro

Kaklaraiščiai
Nauji rudeninia 
kaklaraiščiai 
2 už $1.25.

Training schooner, Vema, one o! 
America’s largest yachts before 
conversion to U. S. service, sails 
from New York on maiden training 
cruise with some 100 apprentice sea
men aboard. The ship was present
ed to Uncle Sam for $1.

DIRVA VĖL EIS 8 
PUSLAPIU

Daugiau dirba. š 
Liepos mėnesį iš bed 
eilių į darbus nuėjo 3C 
darbininku, skelbia A 
vadovybė, ii* bedarbių 
ėius sumažėjo iki 5,30i 

Darbus dabar turi 
50,500,000 asmenų.

Nuo Rugpjūčio, 194* 
iš bedarbių eilių Į d; 
paimta 3,600,000 dart 
iį valdžios raportas i

jonienė praleido 
Baltimore j e pas 
r žentą Julę ir 
.stenius.

Dauguma tų 7,500 likusių 
pašalpas imančių eilėse yra jau 
netinkanti Į darbus, sako šel
pimo direktorius.

20,000 streikuoja, 
mingham, Ala. — Ai 
kasių unija iššaukė į 
ką 20,000 Savo darbiu 
kurie nuo Gegužės 8 
laikina sutartimi. K 
Iii operatoriai atidėlio, 
darymą pastovios sut 
ir tas privedė prie a 
kasių sustreikavmo.

K didžiosioms išdii 
B išdavus užsakymi 

joms teikiant reik 
medegas ir žalia 

•^ios dirbtuvės m 
“J paprastu gaminių 
Jįturi sustoti. D: 

lieka be darbo.

Old Betsy is on the 
library

Geležinkelių tarnaut 
unijų vadovybė skelbia 
stačius Rugsėjo 15 d. 
dėjimui streiko, prit 
mui geležinkelių kom 
jų pakelti geležinkelių 
biriukams mokestis.

Virš milijonas gelžl 
čių gali sustreikuoti, 
kalaujama algų padidi 
30 nuoš.

Prez. Roosevelt pas 
gelžkeliečiams taikyti 
ijbą, išvengimui strei

Giminių Lietuvoje 
Reikale

Tveriamas Lietuvių 
‘Lausche for Mayor’ 

Kubas

Largest selection 
of Woolens in Cleveland

j^ADOS, Norvei 
Britų kareiviai Rue 

Mjsprogdino visas 
J tykias Spitzben 
pie šiaurėje, ■ kur 
r1 Vokiečiai paimti 
Sfis. Britų laiva 
nJ^ežė j Britaniją

Norvegų angliak 
JĮ šeimų. Ten rado, 
J? darbininkų. Kas

Padaryta praneši

Naują Rudeninę
SKRYBĖLĘ $3.95

Gražių naujų pavyzdžių ir 
spalvų, pritaikytų prie rude
ninių rūbų.
Taipgi gerai žinomos $J.95 
Merrimac Skrybėlės

laišku, 
š kitu

ELENA ŠEPORAITIENĖ
Elena šeporaitienė, 33 metų, 

nuo 1081 Addison rd., duktė 
Juliaus ir Matildos Vitkauskų 
(Witcoff), mirė Rugp. 30, pa
laidota Kalvarijos kapinėse 3 
Rugsėjo; pamaldos atsibuvo 
naujos parapijos bažnyčioje.

Liko nubudę tėvai, sesuo Te
resė Tarres ir brolis Edvardas 
Witcoff. Velionė buvo gimus 
Clevelande.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wilke-

Mirtins Ferry, O. - 
būro sustreikavę l,00< 
įttaSių kompanijai 
lyginus, darbininkams 
ją valandų nedarbo 
tolį, kas paėjo ne iš ( 
rinkų kaltės, sugedus 
tros jiegai. Streikas 1 
si sekančią dieną.

Vyrų Kojines __ 25c 
Rayon ir lisle, įvairių mar 
ginių, trumpos ir ilgesnės.

Buy now at last year’s prices and save.
Complete selections in Colors and Styles.

Close outs in Top Coats, Overcoats $16.95

The Gun at Work, 
from “The Siege of 
Fort S tephe nson” 

(1888)

word of command, a withering 
musket volley swept the enemy. 
Then “Old Betsy” spoke. Loaded 
to the muzzle with grape and 
slugs, she completed the execu
tion.

Outside the walls the red-coa'ted 
soldiers lay in tortured windrows. 
Canteens of water were lowered 
over the walls to the wounded. 
Others of the wounded were car
ried into the fort for medical aid.

Dismayed and discouraged by 
their bitter, unexpected defeat, the 
British and Indians withdrew, 
leaving Major Croghan the victor 
and a hero.

“Old Betsy” stands today on the 
lawn of the Fremont libra.:”', at 
the very spot on which she. 
achieved fame.

With the repulse at Fort 
Stephenson, the British gave up 
hope of conquering Ohio by land. 
Their next attempt was on Lake 
Erie.

KELINĖS
Hollywood modelio 
tinkamos visokiam 
šviesių ar tamsių
VYRAMS Darbinės 

stiprios Kelinės
British ally, Tecumseh. After a 
sharp, deadly skirmish the squad
ron reached Fort Stephenson and 
returned to General Harrison with 
Major Croghaq. The Major must 
have been blessed with eloquence 
for he “sold” General Harrison 
his ideas and returned to Fort 
Stephenson.

The next morning (August 1, 
1813) scouts reported 500 British, 
800 Indians and gunboats coming 
down the Sandusky River.

The gunboats, aided by a how
itzer, opened lire on the sur
rounded fort. Within the fort 
“Old Betsy," an ancient French 
six-inch cannon, did her best in 
reply as she was shifted rapidly 
from place to place. It seemed to 
the besiegers that there must be 
several cannon in the stockaded 
walls.

Late the next day the bugles 
sounded the charge and 350 Brit
ish advanced toward the fort. 
Around the Walls the Americans 
held their fire. “Wait till they’re 
right under the walls,” was the 
word passed along the line. At a

This distorted view of language 
prevailed for centuries along with 
the view that the earth was flat. 
The only difference being that Co
lumbus proved his point before a 
similar point was proven in linguis
tic studies.

DIRVA”—GS20 Superior Avenue, ENd. 4486

Valdžia pertvarko 
^enu užsakymų iš< 
JĮ taip kad ir mažos i 

galėtų gauti dari

•TEISĖJAS Lausche, Demo
kratų kandidatas į miesto ma- 
yoro vietą, rezignavo iš apskri
ties (Common Pleas) teisėje 
vietos. ‘Mat, kandidatuojantis 
j kitą vietą turi 
laikomos vietos, 
ja ineina galion

•MOKYKLOS 
madienį, Rugsėjo 8 d 
su Clevelando mokyklų atsida
rymu pradės veikti ir priemies
čių mokyklos. Parapijinės mo
kyklos pradinės atidaryta Rug
sėjo 3. Aukštesnėsės atsida
rys Rugs. 8. '

VIKT. DABRAVOLSKIENĖ
Viktorija Dabravolskienė, 44 

m., nuo 8913 Kosciuszko avė., 
mirė Rugp. 30. Palaidota Rug
sėjo 3, Kalvarijos kapinėse. 
Pamaldos atsibuvo Šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Liko vyras, Juozas, 3 duk
terys: Helen, Josephine, ir Vic
tor! ja, vienas sūnūs, Juozas.

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Modernizuokit savo namų langus puošniai su
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATE WINDOW SHADES
HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav.

Ateiviams, ir kartu Lietu
viams, bus didelis kreditas tu
rėti iš ateivių tėvų kilusi mie
sto mayoru, Teisėją Frank J. 
Lausche, kuris yra kandidatas 
mayoro vietai.

Tamsta ir kiti visi veiklus 
Lietuviai esat prašomi daly
vauti susirinkime, kur bus ap
tarta išrinkimas ir parėmimas 
Lausche for Mayor. Lietuviai 
sudarys savo klubą, dirbimui 
Klubą. Susirinkimas bus lai
komas Lietuvių salėje, Rugsė- 
įo-Sept. 11, nuo 8 vai. vakare.

Šiame susirinkime bus išrin
kta valdyba ir nustatyta pro
gramas visam Lietuvių darbui 
šiame reikale.

Pasitikime kad visi Lietuviai 
dalyvaus ir prisidės prie šio 
reikšmingo organizuoto darbo 
išrinkimui Lausche Mayoru.

Bus vaišės susirinkusiems.
P. P. Muliolis.

exists a huge body of folk tales 
and legends handed down orally 
from a remote period of antiquity. 
These folk tales, and songs, are 
known as the Dainos and they are 
of great mythological and thnologi- 
cal value.

Svarbiuose reikaluose delei 
susisiekimo su giminėmis Lie
tuvoje Amerikos Raud. Kry
žius suteikia tam tikrą patar- 
pininkavimą kiek jiems galimy
bės leidžia. Kreiptis galima: 
3443 Euclid avenue.

THE SIEGE OF
FORT STEPHENSON—1813

A controversy between a 21- 
year-old boy and a future presi
dent of the United States set the 
scene for one of England’s most 
humiliating defeats in the battle 
for the control of

The characters
William Henry
George Croghan, already a Major 
in spite of his youth. The con
troversy revolved around the 
abandonment of Fort Stephenson, 
outpost of Fort Seneca, by the 
Major and his 160-man garrison.

Fort Stephenson could not be 
defended, the General believed, 
and ordered Major Croghan to re
turn to Fort Seneca with his men. 
The Major believed Fort Stephen
son could be defended, and refused 
to obey.

A squadron of cavalry sent to 
bring Major' Croghan and his gar
rison back to> Fort Seneca was 
.ambushed by the warriors of a 
(powerful Shawnee Chief and a

The discovery of India strange 
to say, is probably the one most 
important fact in the history of 
linguistic studies. The attention of 
the English scholars was then di
rected to the past of India. It was 
necessary to study the older lan
guage of India in order to estab
lish laws which would be acceptable 
to the Hindus. 
■Jder stages of 
■ndin revealed a 
■•urge, Sanskrit.

Visiters frem Penna
Miss Rosemary Kweder, of Du- 

Bois, Pa., has been visiting for the 
past week with her friend, Miss 
Bertha Kweder, of Cleveland. Miss 
Bertha Kweder recently vacationed 
in DuBois. Both girls have enjoy
ed their vacations to the utmost.

From Baltimore
Two very lovely young ladies, 

the Misses Elizabeth Preibis, 659 
W. Saratoga St., and Olga Matulio
nis, 717 W. Lexington St. spent 
several days visiting in Cleveland. 
While here they visited with the 
P.altrukonis family and several oth
er friends and relatives. Both were 
thrilled with the Cultural Gardens 
and Cleveland in general. «

preservation of the 
material may be 
the fact that the 
by nature a con- 
and are extremely 

They

REIKALINGA MERGINA 
visokiam namų darbui, be skal
bimo, gera užmokestis; turi 
paskirą kambarį ir maudynę. 
Gera proga tą darbą mėgstan
čiai. Šaukit tuoj telefonu: 

FAirmount 3019.

With perfect weather prevailing, 
the New Parish Picnic was a big 
success. Early morning saw people 
arriving at Machuta’s Farm with 
an ever increasing tempo in the af
ternoon. By evening the supplies 
were running low but the spirits 
of the people grew higher, as the 
younger set came in for dancing. 
It was indeed a grand and glorious 
day for the people and their hard
working pastor, Father Angelaitis.

Vaikams Mokyklai
Marškiniai _ _ 89c

Margi ir balti, geros broad
cloth medegos. 89c
Stiprus, ilgai dėvėsis

su kožnu pirkiniu. DYKAI

The study of the 
the languages in 
most unusual lan- 
from which the 

wdern vernacular were derived. In 
’act. a closer study of Sanskrit re- 
•ealed that it had unmistakable af
finities with the languages of Eu
rope. Further, the native pundits 
and Brahmins had had an indepen
dent tradition of language study 
which was far superior to anything 
in Europe. A glance at a few of 
the words of Sanskrit will convince 
even a non-linguist that there must 
be some internal and prehistorical 
connection between Sanskrit and the 
languages of Europe: e. g.,

Sanskrit—Madhu—Honey, Mead 
Sanskrit—Madhukas—Bee 
Avestan—Matu—Mead
Old Bulgarian—Medu—Honey 
Lithuanian—Medus—Honey 
Lithuanian—Midus—Mead 
Lettish—Medus—Honey 
Old Prussian—Meddo—Honey 
Dutch—M ede—M ead 
Welsh—Medd—Mead 
Old English—Med—Mead
This listK could be extended to in

clude hundreds ’ and hundreds of 
words. Such resemblances are 
the result of accident. They 
rather, the results of all these lan
guages having a common ancestor. 
And finding that these languages 
resemble one another, we place them 
in a group or family, known as 
the Indo-European family of lan
guages. The total number of In
do-European languages is large and 
they may be conveniently classified 
into the following sub-groups of 
the IE family:

1) Indo-Iranian: In India and in 
Persia. The Indic writings go back 
to the 2nd millenium B. C. and are 
the oldest, (specimen of an Indo- 
European language we possess. As 
roughly speaking, the old literature 
of India is about 1,000 years older 
that the earliest Greek. TTiese works 
are of inestimable value for com
parative studies of Religion. My
thology, Language and Culture. So 
it is closely connected with the In
dic is the Old Persian and Avestan, 
or holy books of the followers of 
Zoroaster. The Old Persian is writ
ten in the cuneform alphabet and 
its decipherment was one of the 
milestones in the progress of the 
science.

65c.
šilkiniai

įvairių spalvų,

6905-07 Superior Avenue
6122 St. Clair Ave. 15602 Waterloo Rd.

KLAUSIMAS: Kas atsitiko 
kai Hitleris pereitų Joninių 
naktį nuėjo į Lietuvą paparčio 
žiedo j ieškoti ir rado ten savo 
kamarotą Staliną ?

ATSAKYMAS: S k a i tyki! 
Dirva, sužinosit vėliau!

švenčių metu Clevelande lan
kėsi dikčiai svečių Lietuvių iš 
įvairių miestų pas savo gimi
nes ir draugus. Štai keli Dir
vos draugai kurie atsilankė ir 
Dirvos redakcijoje:

Iš Detroito, lankėsi J. Kress- 
Krasausltfis su žmona, atvyko 
aplankyti savo draugą Mala- 
vecką. Apsilankė Lietuvių Dar
želyje ir kitose įdomiose 
tose.

Iš Pittsburgho atvyko 
Viktoras Rūkas su šeima, 
sėjo pas Polterius, Salasevičius 
ir Karpius.

J. -N. Petraitis 
pas Noreikus.

Iš Baltimorės lankėsi dvi pa
nelės, Elzbieta Preibiutė ir Ol
ga Matulionytė.

Iš Scranton, Pa., lankėsi O. 
Galinienė, svečiavosi pas biz
nierius Blaškevičius. Ji atlan
kė savo draugę, O. Matulionie
nę (Bartkienę). Paviešėjus čia, 
paskui su Ona Blaškevičiene 
nuvažiavo į Detroitą, ten pas 
gimines praleido laiką. Kelio
nę į Detroitą atliko laivu.

Vincas Alones, Dirvos skai
tytojo Alonio sūnūs, iš Florai 
Park, N. Y., važinėdamas per 
miestus savo atostogų laiku, 
aplankė Baltimore, Washingto- 
ną, atvyko į Clevelandą pama
tyti Lietuvių Darželį, atsilan
kė Dirvos redakcijoje, užmo
kėjo, tėvo JDirvos prenumera- 

ndo išvažiavo į

Vyry Union Siutai
Trumpom rankovėm 97c 
ilgom blauzdom
DYKAI GREEN stamps
** * ■ čia galit iškeisti savo Stamp Books.

Šelpiamųjų Skaičius 
vis Mažėja

Darbams dar vis gerėjant, 
Clevelande valdišką pašalpą 
imančių asmenų skaičius nu
slinko iki žemo laipsnio — bė
gyje poros mėnesių numatoma 
jų liks tik apie 7,500.

Sudėjus tuos kurie ima pa
šalpas ir 10,300 tų kurie dar 
dirba viešuose darbuose, gali
ma palyginti su 93,270 ėmusių 
pašalpas ir dirbusių WPA. dar
buose Rugpjūčio mėn. 1938 me
tais. Tie 93,270 ir jų šeimos 
sudarė beveik trečdalį visų 
Didžiojo Clevelando gyvento-

Trumpu laiku Dirva vėl pra
dės eiti 8-nių puslapių didumo, 
vasaros laikotarpiui baigiantis.

Taipgi, tėmykit musų prane
šimą ką tokio svarbaus ir gra
žaus turėsime jums patiekti 
Dirvos koncerte Spalių 19 d., 
Lietuvių salėje.

Šį rudenį sueina 25 metai 
kaip Dirva eina pati savo var
du. Tų reikšmingų sukaktuvių 
atžymėjimui Dirvos bendrovės 
vadovybė rūpinasi surengti la
bai iškilmingą vakarą, su ar
tistais iš Margučio štabo, su 
kuriais jau užvesta derybos.

Prie Margučio-Vanagaičio da
bartiniu laiku susispietę daug 
gerų meno jiegų, kurios links
mina Chicagiečius, taigi Dirvai 
rūpėjo kaip nors partraukti jų 
pačius geriausius parodyt Cle- 
vėlandiečiams. Tos derybos at
likta pasekmingai.

Ruoškitės visi dalyvauti šia
me koncerte.

Tiems Dirvos skaitytojams 
kurie ją prenumeruoja ištisai 
25 metus bus padaryta smagi 
“surpraiz” tą vakarą.

Kurie be pertraukos skaitėt 
Dirvą, priduokit Dirvos admi
nistracijai savo vardus 
resus. Galima prisiųsti 
Atsišaukite vietiniai ir 
miestu.

Rugp. 30 d. įvyko linkimos 
vestuvės Birutos Armulevičiu- 
tės su Andrew Kotol. Biruta 
yra duktė Povilo ir Adelės Ar- 
mulevičių, nuo 12113 Angelus 
avė. Jos vyras kitatautis.

Šliubą davė jos motinos pus
brolis Kun. Aukštakalnis, atvy
kęs iš Milwaukee, Wis., cere
monijos atsibuvo Holy Name 
bažnyčioje.

Vestuvių pokilis įvyko Polish 
Hall, Corlette, dalyvaujant di
deliam buriui svečių, kuriems 
dėkoja jaunavedžiai ir jų tė
vai už atsilankymai

Jaunieji iškeliavo į pietines 
valstijas praleisti savo “honey
moon”.

Iš kitų miestų, be Kun. Auk
štakalnio, dalyvavo p. Armule- 
vičienės pusbrolis Stasys Tu- 
šauskas iš Detroito ir jos moti
na, Marijona Tamašauskienė, 
iš New Philadelphia, Pa.

2) Albanian
?>) Armenian
4) Greek
5) Latin
6) Celtic
7) Germanic
8) Slavic

a) Balto-Slavic
9) Tocharian
10) Hittite
All of these languages, with their 

dialects and sub-dialects, form one 
huge linguistic family stretching all 
the way from the Ganges River to 
Iceland. Two language groups are 
within this framework, standing out 
for their importance in comparative 

philological studies. They are 
Indo-Iranian and the Balto-Sla- 

Of the Indo-Iranian, the In
branch is the more important 
it preserves better the older 

forms and enables us to obtain a 
better picture of the original IE 
from which the other languages are 
descended. The bulk of the older 
writings are contained in huge col
lections of holy poems known as the 
Vedas. Later Sanskrit literature is 
most prolific in all fields. Some 
idea of the extent of the bulk may 
be obtained from the fact that the 
Mahabharata, an epic, is approxi
mately eight times as long as the 
combined Iliad and Odyssey!

No less clear in its’ preservation 
of old forms and constructions is 
the Lithuanian thousands of miles 
away on the Baltic. Lithuanian 
and Lettish belong to the Balto- 
Slavic branch of the Slavic family 
of languages. Lithuanian is per
haps the best preserved of all liv
ing IE languages. It gives us a 
better picture of the original IE 
than any other language although 
it has not been as thoroughly in
vestigated as some. This is prob
ably due to the fact that there are 
not as many speakers of Lithuan
ian as there are of other IE lan
guages. In all IE (Indo-European) 
studies Lithuanian forms an indis- 
pensible role along with Sanskrit. 
This remarkable 
older linguistic 
due in part to 
Lithuanians are 
servative people 
proud of their long heritage 
may well be proud of it for in the 
15th century Lithuania extended her 
dominions as far East as Vyazma 
and down to the sea of Azov. Af
ter the Anschluss to Poland and 
at the end of the 18th century Lith
uania fell prey to Russia and be
came the ‘Litovskays Gubernia’. The 
Russians were\ severe conquerers 
and they tried their best to stamp 
out Lithuanian nationalism. They 
forbade the use of the Lithuanian 
language and the printing of Lith
uanian books. With all this, the 
Lithuanians are today one of the 
most literate people in the world. 
Leaving aside the question of the 
value of the literature of Lithuania 
from aesthetic points of view, the 
scientific value is of monumental 
importance. For, in addition to the 
conscious, created literature, there

naujus KusijosiT 
čių šimtais tukstė

Kita priežastį 
vien militariškai y 
vykusioms i Mastį, 
ro jiegas ir kari 
užslėpti savo s/ 
sukuri, o pagiringas Piknikas 
sijai pngemadienį, Rugp. 31 d., at-

TiJuvo antras piknikas naujos 
niek^jarapijos, Mačiutos darže. Pik- 

nikas buvo didelis ir pasekmin- 
7 gas, o diena tokia puiki kad 

tik piknikauk ir norėk. Pikni
ke matėsi įvairių ^pažiūrų vie
tos Lietuvių, o nekurie vieti
niai atsivežė ir savo svečius iš 
kitų miestų.

Visi linksminosi iki vėlumai 
ir skirstėsi linksmi namon.

IEIRAJMS E K ©S
C L O T H E S

ANELĖ DANIUN1ENĖ
Anelė Daniunienė, 64 metų, 

nuo 1148 E. 78 st., mirė Rug
sėjo 2.' Laidojama Kalvarijos 
kapinėse Rugs. 5. Pamaldos 
Šv. Jurgio bažnyčioje penkta
dienį, 9 vai. ryto.

Liko viena duktė, Alice Ca- 
labrace ir sūnūs, Kazys.

Šių abiejų laidotuvėse pasi
tarnavo laidotuvių direktorė 
Della Jakubauskienė.

nq. /o covaresv • srAND^no oil. or onto

©DEMOKRATAI miesto ta
ryboje sūlaikė dabartinio ma
yoro Blythin siūlymą išleisti 
$269,000 bondsais miesto įstai
gų aptaisymo darbams. Ma- 
yoras norėjo kad tuos bondsus 
miesto tarybos finansų komisi
ja nžgirtų, bet Demokratai ko
misijai nariai tą atmeta.

Kelnaites, Marškiniai 
Gražios broadcloth audinio 
apatinės kelnaitės ir votiniai 
marškiniai._______ 3 už
Vaikų Gym Kelnaitės 
Su elastiku 39c




