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Col. Wm. E. Lynd, appointed chief 
of the air support command, former
ly air officer of general headquar
ters in the war department. There 
are now five air support commands.

LIUDAS GIRA VIL 
NIAUS KALĖJIME pačius

Vokie-

RUSAI VARYS VO 
KIEČIUS J SIBIRĄ

SKANDINA AME
R8KOS LAIVUS

Daugiau dirba
Liepos mėnesį iš

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuviu Spaudos Bendrovė

evented to remove dents from 
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JAPONIJA, kaip matyt, 
plačiau tariasi su Amerika 
apie taikų sugyvenimą. Ja- 
panija norima prikalbint iš
simes! iš Hitlerio-Mussolinio 
sąjungos.sdirbyste 

į (Shades) 
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sako už- 
kuris 
Mas-

nezemesmus uz 
Buvo mokama 

markėmis.

Geležinkeliečiai Pasi 
rengę Streikuoti

20,000 streikuoja. Bir
mingham, Ala. — Anglia
kasių unija iššaukė į strei
ką 20,600 savo darbininkų, 
kurie nuo Gegužės 8 dirbo 
laikina sutartimi. Kasyk
lų operatoriai atidėliojo su
darymą pastovios sutarties 
ir tas privedė prie anglia
kasių sustreikavmo.

APIE SUSIRGIMUS užkre
čiamomis ligomis Lietuvoje^ vi
siems apskričių gydytojams į- 
sakyta pranešti centro ištai
gai. Be to, jiems įsakyti pati
krinti miestų ir apskričių sa
nitarinę padėti ir padaryti apie 
tai pranešimus iki Rugsėjo 15.

VOKIEČIŲ policija Kaune 
Rugpjūčio 13 d. supirkinėjo iš 
ūkininkų arklius nuo 4 iki 7 
metų senumo 
1*55 metrų, 
grynais pinigais.
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BRITAI tuoj šauks karo 
tarnybon dar kelis milijo
nus vyrų. Dabar turi po 
ginklu apie 4,000,000 vyru.

PRAMONĖS reikalams įga
liotiniu Vilniaus sričiai paskir
tas Vilniaus apygardos pramo
nės inspektorius Jonas Sasnau
skas, jo pavaduotoju Inž. Kaj 
Blažys. Jiems pavesta organi
zuoti išdirbysčių apsaugą., skir
ti laikinus dirbtuvių vedėjus ii 
kiek leidžia sąlygos, įvesti įmo
nes į normalų darą.

HANNOVER, Vokietijo
je, naziai užėmė visus Žy
dų namus ir Įsakė jiems iš- 
si kraustyt Į 24 valandas. 
Žydams Įsakyta eiti i Žy
diškas kapines, kur randa
si tam tikra pastogė, ir ten 
būti. Visiems Žydams už
drausta Vokietijoje dėvėti 
ordinus ir kt. garbės ženk
lus, gautus už atsižymėji- 
mą pereitame kare.

BRITAI praneša kad jų 
karo laivai ir lėktuvai šio
mis dienomis nuskandino 5 
laivus, iš jų 4 Vokietijos, 1 
Italijos.

Britų lakūnai vis pakar
toja Vokietijos strateginių 
ir industrinių punktų bom
bardavimą iš oro.

Amerikos visuomene pa
rodo pritarimą kad S. V. 
kariuomenės paprast i e m s 
kareiviams butų mokama 
po $30 mėnesiui, vietoj $21, 
kaip dabar.

išvalymo. Rusai 
buvo užkrėtę Lietuvius 
šiltine ir paliko sunkią 
kruviną j į žarnų, katarą.

DIRVA
X3820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

ing schooner, Verna, one of 
a’s largest yachts before 
sion to U. S. service, sails 
lew York on maiden training 
with some 100 apprentice sea- 
ioard. The ship was present* 
Uncle Sam for §1.

MIESTĄ PASIRYŽĘ PAIMTI PRIEŠ PIR 
MĄ SNIEGĄ. MASKVOS FRONTAS 

ATKAKLIAI GINASI

Nužudė. Hastings, Mich. 
— Rasta negyva jauna mo
tina ir jos dvi dukterys pa
pjautos. Spėja kad motina 
nužudė mergaites ir pati 
pasipjovė.

Pereitą savaitę^arti Islan
dijos nežinomas submarinas 
pradėjo torpeduot Amerikos 
karo laivą Greer. Amerikos 
karo laivyno vadovybė Įsa
kė ten esantiems S. V. lai
vams sugauti tą submariną 
ir kitus kurie ten rasis ir 
skandinti.

Rugs. 6 iš Berlino prane- 
nešė kad Į Greer paleido 
torpedą Vokiečių submari
nas, kuomet Amerikos lai
vas ėmė submariną apšau-

Rugsėjo 8 d. Raudonojoj 
juroj orlaivių užpultas ir 
paskandintas S. V. preki
nis laivas.

Rugs. 9 paskelbta kad 
prie Islandijos Rugp. 17 d. 
torpeda paskandintas Ame
rikonų operuojamas preki
nis laivas Sessa.

Prez. Roosevelt paruošė 
Rugs. 11 dienai radio kal
bą, kuri taikyta pareiški
mui Amerikos nusistatymo 
Į ateinančius Įvykius ir iš
statyta VokiechLcrs - reika
lavimai.

Prez. Roosevelt nori nu
statyti platų ruožtą vaka
rų Atlantike, kur skandins 
bent koki pasisukusi prie
šu karo laiva.

Maskva. — Sovietų val
džia praneša kad Volgos 
žemutinės dalies miestuose 
ir ukėse, kur yra Įsigyvenu
sių daug Vokiečių, surink
ti visus juos, apie 390,000 
Vokiškos kilmės žmonių, ir 
išgabenti Į Sibirą, kad jie 
negelbėtu naziams.
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Iš S. V. kariuomenės pa
leis apie 200,000 vyrų apie 
Gruodžio 10. Jų vieton pa
ims naujokus. Dabartiniu 
laiku S. V. armija suside
da iš 1,576,400 karininkų ir 
paprastų kareivių. Paleis 
daugiausia tuos kurie bu
vo 28 ar daugiau metų kai 
pateko Į tarnybą.

, IŠ KAUNO katedros šven
tadieniais ir sekmadieniais per 
Kauno radio transliuojama pa
maldos. Pamokslai netrans
liuojami. Chouą veda Kun. Bu- 
dreckas. Po pamaldų sugie- 
dama “Salvam fac Republicam 
nostram, Domine”.

(26-ti Metai :: 26th Year)

au atsidaro

Valdžia pertvarko karo 
reikmenų užsakymų išdavi
mą taip kad ir mažos dirb
tuvės galėtų gauti darbų ir 
tuomi išvengtų bedarbės. 
Mat, didžiosioms išdirbys- 
tėms išdavus užsakymus ir 
tik joms teikiant reikalin
gas medegas ir žaliavas, 
mažosios dirbtuvės negali 
savo paprastų gaminių da
ryti ir turi sustoti. Darbi
ninkai lieka be darbo.

Iš Argentinos praneša 
apie ten susektą 60,000 na- 
zių organizaciją, kurie visi 
buvo pasiryžę “iki mirties” 
dirbti už Hitlerį. Jie gau
davo pinigus savo akcijai 
nėr Vokiečiu ambasada.

LIETUVOS HIMNAS
dienos Rugpjūčio per Lietuvos 
radio stotis jau nebegrojąrnasL 
Prograpyis per radio užbaigia
ma tiktai Vokietijos himnais. 
Lietuvių klausytojams palinki
ma tiktai “Labos nakties”.

President Roosevelt has named 
Solicitor General Francis Biddle 
(above) as attorney general, to suc
ceed Robert H. Jackson, now asso
ciate justice of the Supreme court.

KANADOS. N o rvegijos 
ir Britų kareiviai Rugs. 9 
d. susprogdino visas ang
lies kasyklas Spitzbergene, 
tolimoje šiaurėje, ■ kur tai
kėsi Vokiečiai paimti ir 
naudotis. Britu laivai iš 
ten išvežė Į Britaniją apie 
1,000 Norvegų angliakasių 
ir jų šeimų. Ten radosi ir 
Rusų darbininkų. Kas su 
jais padaryta pranešimas 
nepasako.

prices and save, 
blors and Styles.

Overcoats $16.95

W Largest selection
of Woolens in Cleveland

KAUNO radio paskelbė kad 
Vokiečių generalinis komisaras 
Lietuvai Dr. Renteln priėmė 
Lietuvių ūkininkų delegaciją, 
vadovaujamą J. Tumo. Komi
saras pareiškęs kad kiekvie
nas ūkininkas galįs jam asme
niškai išdėstyti savo norus ir 
kad jis viską darysiąs padėti 
ūkininkams atitaisyti * tas ža
las kurias jiems padarė bolše
vikai.

Pulk. Wm. E. Lynd, paskir
tas oro paramos komandos va
du. Dabar yra penkios oro 
paramos komandos.

BULGARIJA atmetė na- 
zių reikalavimą stoti i ka
rą prieš Rusiją. Jos esan
čios draugingos iš seno. 
Jei reiktų gelbėt Vokietiją 
prieš ką kitą, Bulgarija su
tinkanti duoti kareivius.

jfcntered as Second-Class ma. 
her 6th, 1915, at the Cleveland

under the Act of March 3,

MIRĖ PREZ. ROOSEVEL- 
TO MOTINA

Hyde Park, N. Y. — Sa
vo namuose, Rugs. 7 d. mi
rė Prez. Roosevelto motina, 
Sara Delano Roosevelt, 86 
m. amžiaus. Prezidentas 
prie jos radosi mirties va
landoje. Ji palaidota--Rug
sėjo 9 d. Prezidentas tuoj 
išsiskubino Į Washingtoną 
svarbiems darbams.

GALVOTRŪKČIAIS * bėgda
mi iš Lietuvos raudonarmiečiai 
su šeimomis paliko priterštas 
patalpas, nešvarius migius ir 
nespėtus išnešti drabužius, ku
riuose netrūksta įvairių para
zitų : blakių, utėlių, blusų ir kt. 
Lietuviai paraginti tas patal
pas ir daiktus apvalyti nuo pa
liktųjų gyvių ir perų. Pirma 
negu apsigyventi Rusų apleis
tose patalpose, grindis, plyšius 
ir baldus patarta 'išplikyti kar
štu vandeniu, sienas, .lubas iš
tepti kalkių skystimu. Visi pa
raginti nekelti kojos į tokius 
butus pirm 
ir taip 
viduriu

& REICH CO.
Atdara Vakarais

PARYŽIUJE, Vokiečiai 
sušaudė tris komunistus 
nelaisvius paimtus iš kon
centracijos stovyklos, atsi- 
keršinimui už pasikėsinimą 
ant Vokiečio kariškio. Tą 
naziai daro norėdami su
laikyti komunistų keliamą 
suirutę Prancūzijoje, kurie 
visais budais nori pagelbėt 
Rusijai prieš Vokiečius.

Neatsargumais su šaudo
mais ginklais S. V. 1940 
metais žuvo 2400 asmenų.

LIETUVOJE paskelbta kad 
tiems ūkininkams kurie netu
ri pakankamai arklių darbams 
apdirbti, arkliai ‘bus išnuomo
jami ar parduodami. Norin
tieji pasinaudoti tokia proga, 
ūkininkai turi ateiti į apskri
ties viršininko įstaigą su val
sčiaus valdybų pažymėjimais.Didžiųjų Ežerų laivų iš

dirbysčių darbininkams ku
rie buvo sustreikavę, val
džios patvarkymu padidin
ta mokestis. Tas paliečia 
apie 6,000 laivų statybos 
darbininkų. Apie 3,000 jų 
dirba Lorain-Cleveland sri-

PROF. KRĖVĖ - Mickevičius,, 
kuris tarnavo bolšev’kams ir 
buvo jų valdžioje kai Rusai o- 
kupavo Lietuvą, dabar, bolševi
kams pasitraukus, pasilikęs 
Lietuvoje.- —5'■+ -

Liudas Gira, poetas, bolše
vikų garbintojas, suimtas ir 
įkalintas, jis nespėjo pabėgti.

KURIE Europos laik- 
buvo įdėję žinią kad iš 

kalėjimo išlaisvintas 
Voldemaras. Paaiškėjo

IRANO vyriausybė pri
ėmė Britų-Rusų išlygas iš
varyti iš savo šalies Vokie
čių, Italų, Vengrų ir Ru
munų atstovybes ir atiduo
ti tų šalių piliečius kurie 
ten randasi, aliantams.

The U.S.S. Roper, shown above, is a sister ship of the U.S.S. Greer, 
which was attacked by a submarine of unidentified nationality while en 

j route to Iceland with mail. The destroyer escaped the submarine’s tor
pedoes and dropped a depth charge, according to an announcement re
leased by the navy department. The destroyer was not damaged.

S. V. karo laivas Roper, kaip parodo viršuje, yra lygiai toks 
pat kaip laivas Greer, kurį užatakavo nežinomas submarinas Is
landijos pakraštyje, ir paaiškėjo kad tai buvo Vokiečių subma
rinas. Laivas ištruko nuo torpedų ir pradėjo atakuoti sumbari- 
ną. Submarinas pabėgo, ir laivas liko nepažeistas.

VOKIEČIŲ įstaigos negrąži
nančios savininkams apie 300 
stambesnių ūkių, kuriuos bol
ševikai buvo nusavinę ir pa
vertę sovhozais (valstybiniais 
dvarais). Jiems valdyti Vo
kiečių esą pastatyti specialus 
patikėtiniai. Tarp šių negrą
žinamų dvarų yra. pav. Dr. P. 
Karvelio ir J. Norkaičio, buvu
sio užsienių reikalų ministeri
jos ekonominio departamento 
direktoriaus.

Geležinkelių tarnaut o j ų 
unijų vadovybė skelbia nu
stačius Rugsėjo 15 d. pra
dėjimui streiko, priverti
mui geležinkelių kompani
jų pakelti geležinkelių dar
bininkams mokestis.

Virš milijonas gelžkelie- 
čių gali sustreikuoti. Rei
kalaujama algų padidinimo 
30 nuoš.

Prez. Roosevelt paskyrė 
gelžkeliečiams taikyti ta
rybą, išvengimui streiko.

Prez. Roosevelt paskyrė ge
neraliniu S. V. prokuroru Fran
cis Biddle, kuris buvo Solici
tor General. Jis užima vietą 
Roberto H. Jackson, paskirto 
Aukščiausiojo teismo teisėju.

Berliftas, Rugs. 11. — Ei
lės sovietų fortų Įrengtų 
plačiose Leningrado apie- 
linkėse, to miesto apgyni
mui, Vokiečių lėktuvais ar
doma ir griaunama. Dik
čiai apgadinta miesto van
dens sistema.

Vokiečių mintimi, Lenin
grado puolimas neišvengti- 
nas. Jie siūlo Rusams pa
siduoti, išsaugojimui mies
to nuo sugriovimo. Vokie
čiai pasirengę miestą badu 
priversti pasiduoti.

Apie milijonas raudonų
jų kareivių pastatyti mies
tą ginti, ir visi gyventojai 
visomis pusėmis apginkluo
ti užpuolikus šaudyti.

Rugs. 9 d. naziai užėmė 
Rusų miestą Šlusserburgą, 
20 mylių atstu nuo Lenin-

MEKSIKOS prezidentas 
pareiškė pažadėjimą nau
doti visas savo šalies jie- 
gas gynimui Vakarų konti
nento nuo svetimų įsiver
žimo. Su Suv. Valstijomis 
sako tuoj bus pilniausia su
sitarta.

Martins Ferry, O. — Čia 
buvo sustreikavę 1,000 įan- 
gliakašių kompanijai neat
lyginus darbininkams dvie
jų valandų nedarbo nuos
tolį, kas paėjo ne iš darbi
ninkų kaltės, sugedus elek
tros jiegai. Streikas baigė
si sekančią dieną.

NENORI INFLIACIJOS. 
Morgenthau, S. V. iždo sek
retorius, kalbėdamas Bos
tone, ragino visus šalies 
gyventojus netrokšti pra
lobti šiuo laiku, mažiau lei
sti, daugiau taupyti ir pri
silaikyti reguliacijų, kad 
nereikėtų sulaukti infliaci
jos (pinigų nupiginimo).

PER DŪ metu karo Vo
kiečiai tikrina nuskandinę 
ir sunaikinę 13 milijonų to
nu Britu laivu.

Šymet 
bedarbių 

eilių į darbus nuėjo 300,000 
darbininkų, skelbia WPA. 
vadovybė, ir bedarbių skai
čius sumažėjo iki 5,300,000. 

Darbus dabar turi apie 
50,500,000 asmenų.

Nuo Rugpjūčio, 1940 .m., 
iš bedarbių eilių Į darbus 
paimta 3,600,000 darbinin
kų, valdžios raportas sako.

Vokiečių karo vadai nu
tarę miestą paimti iki pa
sirodys pirmas sniegas.

• Vokiečiai ir Suomiai pil
nai užvaldę Leningrado ir 
Murmansko geležinkelį ir 
Stalino kanalą i Baltąsias 
juras; Baltijos gi juroje 
bolševikų karo laivynas už
blokuotas, liko be veikmės.

Leningrado puolimas yra 
tik laiko klausimas, karo 
žinovai' sako.

Leningrado fronte Rusai 
šiek-tiek geriau laikosi del 
to kad padidino savo veiki
mą Maskvos fronte, kas 
privertė nazius traukti sa
vo jiegas i centralini karo 
lauką.

Prie Yelnya, centriniame 
fronte, Maskva praneša su
mušta Vokiečiai iki to kad 
Rugs. 7 d. turėjo 75,000 vy
rų nuostolių.

Gomelio srityje tai]) pat 
raudonieji sako atstūmę na
zius ir sulaikę nuo veržimo
si pirmyn.

Vokiečiai praneša paėmę 
Rusų nelaisvėn Odesos ir 
Juodųjų jurų fronte.

90 mylių Į rytus nuo Smo
lensko, Vokiečiai 
ėmę miestą Viazmą, 
yra tik 130 mylių nuo 
kvos.

Vokiečiai smarkiai 
barduoja svarbesnius 
miestus orlaiviais.

Rudeniui užstojus Vokie
čiai planuoja pultis Į Baku 
aliejaus laukus, Kaukazo 
srityje, kur orai šiltesni.

Rusų pranešimai pakar
totinai skelbia visuose fron
tuose Vokiečių stūmimą ir 
mušimą atgal, divizijų nai
kinimą, išvijimą iš svarbių 
pozicijų prie Leningrado, 
ir tt.

NORVEGIJOJE pradėjo 
kilti darbininkų streikai, 
trukdymui Vokiečių veiki
mo. Naziai sako kad strei
kus kursto komunistai, no
rėdami gelbėti Rusijai. Du 
žymus Norvegijos darbi
ninku vadai naziu sušau-

KAI 
raščiai 
Kauno 
prof, 
kad tai buvo jo pusbrolis, ne 
pats profesorius, apie kurio li
kimą žinių nėra. Savo laiku 
buvo gauta žinių kad jis bolše
vikų buvęs išvežtas Rusijon.

PRANEŠIMAIS iš Kauno, 
Vokiečiai leidžia viešame Lie
tuvių gyvenime pasireikšti va
dinamai Voldemarininkų sro
vei, kurios šulai atgaivino ir 
“Geležinio Vilko” organizaciją. 
Gali būti kad savu laiku ji bus 
vadovė sukilimo prieš 
nazius, kada reiks vyti 
čius iš Lietuvos....

« •

iŠ tBi&S

Du užmušta. Newark, 
O. — Lokomotivo katilo 
sprogime geležinkelių dirb
tuvėje užmušta du darbi
ninkai, du kiti sužeista.

Iš KAUNO praneša kad Lie
tuvos vyriausybė buvo priver
sta likviduotis Rugpjūčio 5 d. 
Prieš išsiskirstydami, visi Lie
tuvos vyriausybės nariai susi
rinko prie Karo Muzejaus. Čia 
prie Lietuvių tautos šventovės, 
Nežinomo Kareivio Kapo, jie 
padėjo vainiką, šiose įspūdin
gose ir kartu graudžiose iškil
mėse dalyvavo tūkstančiai Kau
no gyventojų. Iškilmių metu 
buvo sugiedotas Tautos Him
nas. Padėdama vainiką prie 
Lietuvių Laisvės simbolio Lie
tuvos vyriausybė dar kartą už- 
dokumentavo visos Lietuvių 
tautos pasiryžimą gyventi ne
priklausomą gyvenimą. Prieš 
išsiskirstydama, Lietuvos vy
riausybė įteikė Vokietijos rei
cho komisarui protestą.

<t

Bros.

uutis : 
langus puošniai su I

■ I 

enetian Blinds
mauti prieinama kaina.

W SHADES jį 

>t. • J. Pečiulis, Sav. : 
lllllIlllllllilIIIllllllIlHIllllllllllllllll^

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

7YRAMS ir VAIKINAMS

KELINĖS $3.45 
[ollywood modelio vaikinam 
inkamos visokiam tikslui— 
viešių ar tamsių spalvų. 
VYRAMS Darbinės $į.65 
tiprios Kelinės

Kelnaitės, Marškiniai 
Iražios broadcloth audimo 
ipatinės kelnaitės ir votiniai 
narškiniai._______ 3 už
Vaikų Gym Kelnaitės 
5u elastiku * 39'

Vaikams Mokyklai
Marškiniai __ 89c 

Margi ir balti, geros broai- 
doth medegos. Į$ 
Stiprus, ilgai dčvėsis 
u kožnu pirkiniu. DYKAI 
vo Stamp Books.
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PIRMUTINIS KANADOS LIETUVIU SEIMASPENNSYLVANIJOJE MIRIMAIAptarta Lietuvos ir Savi Išeivijos Reikalai, Spaudos Rėmimas

Suseke Suktybes DETROIT, MICH
HARRISBURG, Pa. — Pra

dėjo išeiti aikštėn kad Penn- 
sylvanijos valstijos iždas turi 
nuostolių tūkstančius ar net 
milijonus dolarių iš Bedarbės 
Atlyginimo fondo, iš kurio vi
sokiais klastingais reikalavi
mais išrenkama bedarbės atly
ginimai, skelbia valstijos pro
kuroras.

Darbai Pakilo Žymiai

PHILADELPHIA. — Penn- 
sylvanijos industrijose darbai 
pakilo tiek kad viršijo pasta
ru 18 metų Buvusį aukščiausį 
darbingumo laipsnį. Liepos 
mėnesį dirbtuvėse dirbo 1,125,- 
000 darbininkų.

Birželio mėnesį 40,000 dar
bininkų gavo darbus, ir darbi
ninkų algos pakilo apie 30 
ninkai algomis gavo 
30 nuoš. daugiau negu 
mėnesį 1940 metais.

bendrai 
Birželio

Sužeidimų Atsitinka 
kas Minuta

Rašo Jonas Valaitis 
(Lietuviu Radio Vedėjas 

New Yorke)
SLA, KP. RENGIA BALIŲ. 

Rugsėjo 7 d. Lietuvių salėje 
atsibuvo SLA. 352 kp. susirin
kimas. ši kuopa yra didžiau
sia kuopa visame Susivieniji
me, bet veikimas nėra didelis. 
Artinantis metiniam baliui pla
čiai kalbėta kaip tą balių pa
daryti įdomiu ir dideliu. Po 
apkalbėjimo pavesta p. Keme- 
šienei sudaryti komisiją, 
surengtų balių tokį koks 
lei kuopai butų tinkamas, 
ksrme.

kuri 
dide- 
Lau-

t HARRISBURG, Pa. — Dar- 
’ bams gerai einant, valstijoje 
dirbtuvėse ir šiaip darbuose 
sužeidimų pasitaiko po vieną 
kas minuta, ir kas 85 minutos 
vienas darbininkas žūsta, kaip 
parodo Birželio mėnesio davi
niai. .

Iš 11,288 nelaimių darbuose, 
119 asmenų užmušta ir 288 
sužeista ant visados.

Sužeidimų daugiausia atsi
tinka plieno ir geležies darbuo
se, bet užmušimuose pirmą 
tą užima angliakasyklos: 

ūmiausia minkštos anglies, o 
u<j. troje vietoje kietos anglies 

. -.ir.syklos.

Dėt- 
ste-

konstituci-
ir esama j ai tvar-

jų “maldos”, pa-
“mes geri pilie-

vie- 
pir- 
an- 
ka-

TRUMPOS
(Iš Musų Laikraščių)

© CHICAGO, III. — Rugp.
policija areštavo Ant. Bui- 

vydį * ir keturis kitus piktada
rius. -ši gauja prisipažino pa
vogę 35 automobilius ir pada
rę apiplėšimų už kelis tūkstan
čius doląrių.
® WALDICK, & J. — Rugp

jūčio 24 d. susidūrus auto
mobiliui su Greyhound /auto
busu užmušta automobiliu va
žiavę visi aštuoni Basanavičių 
šeimos nariai.
• BROOKLYN, N. Y. — Rug

pjūčio 17 d. Klasčiaus parke 
įvyko komunistų Laisvės pik
nikas, kuris pasižymėjo mažu 
publikos skaičium. Tai ir ge
rai kad Lietuviai pradeda išgy
ti nuo raudonos ligos.
® CHICAGO, H. — Pasibaigus 

vasaros sezonui, P'rez. Anta
nas Smetona planuoja aplanky
ti didesnius Amerikos miestus 
su Lietuvos vadavimo misija. 
Jis kalbės Lietuviams ir Ame- 
kiečiams apie reikalingumą šel
pti karo nukentėjusius Lietu
vos žmones ir apie grąžinimą 
Lietuviams laisvės.
® RACINE, Wis. — Rugpjūčio 

31 d. Racino Lietuvių bend
ro komiteto ruoštas piknikas 
davė $160 pelno, kuris skiria
mas Lietuvos šelpimo reika
lams.

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
^BONDS 

AND STAMPS
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America On Guard!
Above is a reproduction of the 

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

BM

darėsi ir juokas ir šlyk- 
Juk Judošius- irgi prisie- 
mylėti Kristų, o pasitai- 
pirmutinei progai jį par- 

už trisdešimts grasių.

(Pabaiga iš pereito nr.)

LIETUVOS KONSULO KAL
BA SEIME

Montreal. — Konsulas Grant 
Suttie savo įdomioje kalboje 
pabrėžė kad sukilėliai Lietuvo
je negalėjo būti Vokiečių ar 
keno kito instiguoti, 'ir kad jo 
žiniomis, nei Britų vyriausybė 
tam netikinti. Jo nuomone, 
Lietuviai, kaip ir kita susipra
tus tauta butų padarius, suge
bėjo pasinaudoti nepaprastu 
momentu ii' okupantus išvijo. 
Konsulas taip pat pasakė kad 
jis kalbėjęs su Lenkijos dabar
tinės valdžios galva, Generolu 
Sikorskiu, Lietuvos - Lenkijos 
kivirčų reikalu. Gen. Sikors
ki jam pareiškęs jog jis skaito 
Vilniaus reikalą buvusiu Lenki
jos klaida ir tą klaidą Lenkai 
dabar matą. Ateityje, Gen. 
Sikorskis pasakė, Lenkai į Vil
nių ir Vilniaus kraštą preten
zijų nestatysią. Ponas Kon
sulas taip pat pareiškė patyręs 
iš Britų vyriausybės šaltinių 
jog ir Sovietų Rusijos komisa
rai ir pats Stalinas pasisakę 
Britų atsakingiems atmenims 
kad Sovietų Sąjungos politikai 
gailisi padarę klaidą užimdami 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Pakviestas kalbėti Brookly- 
nietis Domas Klinga. Jis An
gliška kalba pasidžiaugė kad 
Konsulas -rūpinasi Lietuvių rei
kalais ir kad jis pilnai supran
ta Lietuvos sukilėlių ir Lietu
vos gyventojų būklę. Lietuvių 
kalba pasveikino Kanadiečius 
nuo Suvienytų Valstijų Lietu
vių.

Šių žodžių rašėjas, Valaitis, 
sveikino Kanados Lietuvius ir 
jiems linkėjo nuo Lietuvai Va- 

iš Suvienytų

mlsduXx'

Cork—the stuff you find in bottlenecks—1,000 tons cf it—is shown piled 
up on the deck of the Portuguese ship S. S. Pero De Alenques as she 
arrived in New York harbor. In addition to the cork, the ship brought 
14 passengers. Cargo, exclusive of passengers, is for use in the national 
defense program.

Korkas, ką naudojama bonkų uškišimui — 1,000 tonų — 
parodoma atvežtas Portugalijos laivu Pero De Alenques į New 
Yorko uostą. PTas laivas atvežė ir 14 pasažierių. Korkas bus 
naudojamas šalies gynimo reikalams. 

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

MIRĖ 7500 IŠEIVIU 
LIETUVIU

Su 
čiais

Rugp. 30, Cle-

Anele, 64 m., 
2, Clevelande. Kostantas, mirė 

Kenoshaf Wis.

iri
Nauja Vyru 

ti Tam

BOLŠEVIKAI DIRBA.
roito Lietuviai bolševikai 
nėjo apie atidarymą savo radiq 
programų per pora metų, ir 
Rugsėjo 7 jie toki programą 
pradėjo. Žinoma, tai nebuvo 
lengva kaip iš finansiško at
žvilgio taip ir iš valdžios rei
kalavimų, nes jie turėjo prisie- 
ka&ti kad jie nėra bolševikai 
ir kapitalizmo priešai, bet ra
dio savininkai vistiek jiems Įsa
kė pradedant programą sudėti 
prisieką Amerikos 
jai, vėliavai 
kai.

Klausant 
reiškiančios,
čiai prižadame mylėti kapita
lizmą, vėliavą ir esamąją val
džią” 
štu. 
kavo 
kius 
davė
Musų bolševikai, tikiu, nueitų 
dar toliau, jei butų reikalas jie 
parduotų savo tėvą ir motiną.

Tikrenybėje nėra ko stebė
tis: bolševizmas griūva Rusi
joje ‘tai jo davatkos gatavi ne 
tik Judomis būti, jie pabūtų ir 
raganomis. Moralinė jų padė
tis tokia. Finansinė padėtis 
dar blogesnė. Per pusę valan
dos savo programo jie turėjo duoti Sąjungos iš Suvienytų

Pa®ar®’n^ tik vieną bol- Valstijų glaudaus . Lendradar- 
ševikišką pikniką. Biznierių biavimo ir pažadėjo talką, taip 

»» i i nn 1 11 _ ......
ševikišką pikniką. ] 
ar profesijonalų jokio skelbi
mo neturėjo ir reikia tikėtis 
neturės, nes Detroito Lietuviai 
priėmė nusistatytną, jei kuris 
biznierius 
klamuosis 
je ar per 
ti. Todėl 
gaus nei vieno bizniško skelbi
mo.

Bolševikai Detroite buvo įsi
galėję del to kad prieš juos ne
buvo kovojama. Bet Sovietams 
nuteriojus Lietuvą, čia atsira
do nauja energija, naujos pa
stangos tą siaubun^ ir jo gar
bintojus sutriuškinti ir to pa
sekmėje Lietuviškoji demokra
tija ima viršų ir laimėjimas ne 
be už kalnų. Budėk, Detroito 
Lietuvi, o ateitis bus tavo.

Korespondentas.

ar profesijonalas re- 
bolševikų laikrašty- 

jų radio tokį nerem- 
reikia tikėti jie ne-

pat kvietė talkininkauti Ame
rikos Lietuvių veikimuose.

Sveikinimo kalbas sakė ’ 
diskusijose uoliai dalyvavo: 
Frenzelis, Navagrodskis, Kun
drotą, Jokubynas, Burė ir eilė 
kitų.

SEIME

$700 per kelis mėnesius. Pasi
ryžta tą žurnalą išplatinti vi
sose Kanados Lietuvių koloni
jose ir visuose Lietuviuose.

Nutarta surengti prakalbų 
maršrutas po Kanados Lietu
vių kolonijas, o taip pat pasių
sti kalbėtojų į Suv. Valstijas 
supažindinti su Kanados Lietu
vių veikimu. Tam tikslui nu
matoma sukelti fondą nema
žiau $300.

Padėkota Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Vytauto Klubui 
Montreale už suteikimą patal
pų šiam seimui. Įdomu kad 
vienas komunistų agitatorius 
pareiškė protestą kam “Vytau
to vardu besivadinančiam klu
bui dėkoti.... Dėkoti klubui, 
bet ne.... Vytauto....” Tas 
sukėlė tiek juoko kad iki tam 
laikui bolševikų kelti trukdy-

h'lmai suvažiavimui jau turėjo 
baigtis, nes baigėsi didžiausiu 
fiasko. Po to raudonieji buvo 
labai ramus.

Nutarta Kanados Lietuvių 
Tarybos Centrą ir vėl palikti 
Toronte. Naujoji Kanados Lie
tuvių Taryba išrinkta:

Garbės pirmininku — Lietu
voj Generalinis Konsulas Ka
nadai Pulk. Grant Suttie.

Garbės nariu išrinktas Mon
treal© Lietuvių parapijos kle
bonas Kun. Jonas Bobinas.

Tarybos pirmininku išrink
tas Pranas Kundrotas iš To-

mentą taip sėkmingai daug di- ronto, šv. Jono parapijos at- 
desnes okupantų jiegas iš Lie-, stovas;
tuios išvyti. Pagerbta žuvę! Vice pirmininku — Augusti- 
Lictuvos sukilėliai, žuvę belai-: nas Frenzelis iš Toronto, so- 

Rusų. cialistinių draugijų atstovas;
Sekretorium — K. Burė iš 

Toronto, TMD. draugijos;
Sekretoriaus padėjėju — St.

KUN. DR. NAVIC 
KA PALAIDOJO

PRIIMTOS REZO
LIUCIJOS 
priėmė šiomis temo-Seimas

mis rezoliucijų ir nutarimų:
Nutarta reikalauti Kanados, 

Britų, ir Suvienytų Valstijų 
valdžių stovėti už Nepriklauso
mos Lietuvos principą.

Pareikšta pagarba Lietuvos 
sukilėliams, kurie savo inicia
tyva sugebėjo išnaudoti mo-

THOMPSON, Conn. — Mi- 
ręs širdies liga Lietuvių Ma- 
rianapolio Kolegijos vedėjas 
Kun. Dr. Jonas Navickas palai
dotas iškilmingai Rugsėjo 8 d., 
Marianapolio kapinėse.

Velionis buvo 46 metų am
žiaus, gimė Sausio 2, 1895 m., j 
Virbalyje, Suvalkijoje. Ameri
kon atvyko 1913' metais, ir čia 
išėjo kunigo mokslus. Be to 
jis lankė ir aukštesnius moks
lus, įsigydamas teologijos dak
taro laipsnį:

Per savo keliolika pastarų 
gyvenimo metų labai uoliai 
veikė katalikų tarpe ir jų sro
vėje bei dvasiški j oje užėmė 
garbingą vietą.

Reikia apgailėti tokio kultū
ringo ir rimto žmogaus, kuris 
turėjo atsiskirti su šiuo pa
sauliu taip anksti ir neužbai
gęs darbus kuriuos užsibrėžė 
musų išeivijoje ir tautoje nu
dirbti. Rep.

Yorko, Jonas Valaitis iš 
Yorko, Kum Jonas Bobi- 
ir Montreal miesto atsto- 

Dainavo Aušros choras

• AMERIKOS karo laivynas 
Įvedė elektra šildomus apvalka
lus narams kuriems reikia nu
sileisti į gilius vandenis.

• NUSIŽUDYMUS vyrai pa
pildo keturis kartus tiek kiek 
moterys.

sv.’adami Lietuvą nuo
Pareikšta užuojauta nukentė
jusiai Lietuvai.

Kanados Lietuviams leidžia
mom mėnesiniam žurnalui Ne- Batkienė, iš Toronto SLA. kp 
priklausoma Lietuva,. Toronte, 
nutarta pravesti vajų sukelti nas iš Aušros choro.

‘ pakankamai finansų, nemažiau

Iždininku — Jonas Jokuby-

Members of the President’s cabinet, and their representatives, hold 
an organization meeting in the office of Vice President Henry Wallace, 
forming an economic defense council. Seated, left to right, Henry Mor- 
genthau Jr., Frank Knox, Henry Wallace, Henry Stimson. Standing: 
1. to r., Francis Biddle, Jesse Jones, Dean Acheson and Claude Wickard.

Prezidento kabineto nariai, ir jų atstovai, laiko organiza
cijos mitingą Vice Prezidento Henry Wallace ofise', sudarymui 
ekonominės apsigynimo tarybos. Sėdi, iš kaires į dešinę: Mor- 
genthau, Knox, Wallace, Stimson. Stovi: Biddle, Jones, Ache
son ir Wickard. •

Revizijos komisija — Pranas 
Lekšas iš Šv. Jono dr-jos, ir 

i O. Kalinauskienė, ir Narušis, 
j iš Toronto.

Ten pat seime žurnalui Ne- 
■ priklausomd Lietuva surinkta 
$64.00 aukų.

Spaudos komisija išrinkta: 
Salomėja Pundziuvienė, iš Mon
treal, Mrs. Izabelė Sullivan, 
Toronto, ir Stasė Batkienė 
Toronto.

iš 
iš

ir

KONCERTAS IR VAKA
RIENĖ

Po seimo buvo koncertas 
vakarienė. Koncerte dainavo
Montreąlo L. D. K. Vytauto 
Klubo choras ir Toronto Auš
ros choras, kuriuo vadovavo 
Pr. Motiejūnas. Solo dainavo 
Sofija Užumeckienė, Rūta Ki- 
lomytė, seserys Irena ir Ra
mutė Ivaškevičiūtės. Koncer
to pragramą vedė Jonas Yla.

Vakarienės vedėju buvo An
tanas Sakalas, kurį perstatė

Pranas Tautkus. Kalbas va
karienės metu sakė: Konsulas 
Grant Suttie, Domas Klinga iš 
New 
New 
nas, 
vai.
ir buvo kitų įdomybių.

Iš važi nė j autiems Montrealie- 
čiai palinkėjo laimingiausios 
kelionės, o atminčiai jų prašė 
pasirašyti paruoštoje Garbės 
Knygoje, atminti Pirmąjį Ka
nados Lietuvių Seimai, nes ytai 
buvo pirmutinis seimas, su at
stovais iš 18-kos Kanados Lie
tuvių Draugijų, nuo kurių į 
Tarybą paprastai turi po du at
stovu.

Toronto Lietuviai buvo atvy
kę dideliu busu, kuris išvyko 
iš Montreąlo Rugs. 1 d. po pie
tų. Mudu su Klinga Rugs. 2 
išvažiavom atgal į Su v. Valsti
jas. Montreale praleistos ke
lios dienos mumyse niekad ne- 
išdildins malonaus Montrealie- 
čių priėmimo.

Montreąlo ir Toronto Lietu
viai daugumoje yra jau Lietu
vos nepriklausomojo gyvenimo 
auklėtiniai, jauni, energingi.

Jiems kuodaugiausia pasise
kimo !

Skaityk ir Garsinkis

i
šiame numeryje telpan-
mirusių išeivių Lietuvių 

vardais, mirusių skaičius jau 
pasiekia 7500 asmenų, kurie 
atsiskyrė su šiuo pasauliu nuo 
Vasario mėn., 1937 metų, ka
da čia pradėta paduoti žinios 
apie musų vientaučių mirimą.

ŠEPORA1TIENĖ Elena (Vit
kauskaitė), 33 m., mirė Rug
pjūčio 30, Clevelande, kur 
buvo ir gimus.

DABRAVOLSKIENĖ Viktorija
44 m., mirė 
velande.

DANIUNIENĖ
mirė Rugsėjo

ŽILINSKAS Povilas,»59 metų, 
mirė Rugpj. 24, Montreal, 
Kanadoje. — Grabavos k., 
Garliavos par., Kauno aps. 
Kanadoje išgyveno 30 metų. 

SALASEVIČIENĖ Ona, 72 m., 
mirė Rugpj. 13, Montreal, 
Kanadoje.

JANKAUSKAS Vincas, mirė 
Rugp. 10, Cambridge, Mass. 

STEPONKUS Petras, mirė 1
d. Rugp., New Yorke.

KANVARAUSKAS Aleksandas,
39 m., mirė Rugp. 7, Brook
lyn, N. Y.

DERVINIS Kalikstas, 61 me
tų, mirė Rugp. 15, Hunting- 
.ton Mills, Pa.

BERECKIS Petras, mirė Rug
pjūčio 16, Larksville, Pa.

! SOLINIENĖ Ona, mirė Rugp.
11, Inkerman, Pa.

.į_ ANDRIULIS Juozas, mirė 17 
ja Rugpjūčio, Plains, Pa.

' MATUŽ1ENĖ
15, Plains, 

IVAŠKIENĖ
Rugp., Steubenville, Ohio.

BALČIAUSKIENĖ Mar i j o n a 
(Erčaitė), pusamžė, mirė 24 
Rugp., Chicagoje. — Taura
gės ap., Žvingių par., Gorai
nių k.

MATUZAS Antanas, 33 metų, 
mirė Rugpj*. 24, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs.

ARTIŠAUSKAS Jurgis, 68 m., 
mirė Rugp. 24, Chicagoje.— 
Panevėžio ap., Naujamiesčio 
par., Nausegalos k. Ameri
koje išgyveno 49 metus.

JOKUBAITIENĖ Agota, mirė j šviežia, 
Rugp. 17, Detroit, Mich.

| VISOKIA APDRAUDA I 
= Mes essui pasirengę 
= tirtas Informacijas ir
= sekios Apdraudos (Insurance) visai dykai.
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). =

| P. P. MULIOLIS | 
£ Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
= ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Ave. Cleveland * HEnderson 6729 E
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NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina 25c. metams.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)

Juozas, mirė 17

T., mirė Rugp. 
Pa.
Cecilija, mirė 3

BRAZAITIENĖ Patricija, 27 
metų, mirė Rugp. 1, Chica- 
goje, kur buvo ir gimus.

KIEL1US Jonas, mirė Rugpj. 
mėn., Hastings, Pa.

GUDONIS Pranas, 60 m., mirė 
Rugp. 16, Cleveland, Ohio.

BANENAS ,Mykolas, mirė 10 
Rugp., Chicagoje. — Kurk
lių par. Amerikoj išgyveno 
39 metus.

ČEPUKAITIS Povilas, 60 metų, 
nevedęs, mirė Rugp. 14, Cle
veland, Ohio.

GOLUBAUSKIS Jdlius, 22 m, 
mirė Birž. 21, Canton, Mass. 
Gimęs Central Falls, R. I.

ŠIMKUS Juozas, 55 m., mirė 
Rugp. 24, Chicagoje. — Tau
ragės ap., 
daičių k.

KLEVICKIS
Rugp. 16,

JUTIS Petras, mirė Rugp? 15, 
Kenosha, Wis.

DAPKUS Juozas, 28 metų, mi
rė Rugp. 19, Kenosha, Wis.

PALIONIS Viktoras, mirė 24 
Rugp., Hamlet, Indiana. ■

ANDRUKAITIS Simas, mirė 
Rugp. mėn., Mahanoy City, 
Penna.

PAUTIN1ENĖ Uršulė, mirė 
Rugp. mėn., Gilberton, Pa.

DOSEVIČIUS Adomas, 65 me
tų, mirė Rugpjūčio 15, New 
York, N. Y.

. SADAUSKAS Jurgis, 75 metų, 
mirė Rugpj. 14, Brooklyn, 
N. Y.

MACKEVIČIIUS Antanas, 51 
m., mirė Rugp. 16, Brook
lyn, N. Y.

AMBROSE Petras, 47 metų, 
mirė Liepos 31, Manchester, 
Conn. — Vilkaviškio apsk., 
Gelekausų kaimo.

GAJAUSKAS Petras, 54 metų, 
mirė Kovo 16, Aliquippa, Pa. 
— Raseinių ap., Burkenų k.

ŽIŪRĮS Simanas, mirS Rugpj. 
• 18. Duryea, Pa.

‘ SINKEVIČIŪTĖ Joana, 5 die
nų, mirė Rugpj. 21, Sugar 
Notch, Pa.

LATUKAS Adomas, mirė Rug
pjūčio 21, Inkerman, Pa.

KRALIKAUSKAS Pranas, 52 
metų, mirė Rugp. 23, 
mouth, Pa.

Ply-

dau- 
negu

• RŪKYTA žuvis turi 
giau maisto savo svoryje 

nes rūkyta žuvis jau 
j jau neturi vandens.

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todel pir-

JUMS ATEINA 65 METAI AMŽIAUS

JEIGU jus esat penkiasdešimts penkių ar mažiau, mes 
turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, 

taip kad galėtumėt-smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 
taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos įstatymais. 
Informacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:

Age........

Vienas šveici 
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testą.
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Lietuvos vyriai 
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Serbijoje ir gei 
natūroje vietini 
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joje.
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skyrė ' generalii 
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eina laikraštis 
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Ryšium su ; 
čia Vokiečių kž 
rainą; kyla klat 
noma politiškai 
tis. Nežiūrint 
tiktai tarp 191 
vedė sunkiai 1 
gyvenimą, po t 
užkariauta, tuo 
baltijo valstybė 
klausomos 20 
Ukrainoje liko 
lizmas. Iki pai 
ko Vokiečiai šį 
cionalizmą pak 
riopai rėmė. T 
sios Rytų Galit 
nuo likusios C 
žmonių nemaža, 
labiau kad Ryt 
Ukrainiečių m 
šys. Tat tenk; 
sidomėjimu ste 
du Vokietija 
problemas šiam 
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hliko'demas WHkeiis j 

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. HEnderson 9292 s

The Wilkelis Furniture Co-
Rakandų Krautuvė

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

Savininkas Vedėjas

į ŠVEDIJOS I 
M APIE LIETU

I
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suteikti visiems pilnas musu pa-: 
praktiškus patarimus reikale d- 
irance) visai dykai. Todėl JČ-3 
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istovi Lietuviška Real Estate | 
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iš kalėjimo P. Kubi-

i

pasilie-

buvo pakeista kalėj i- 
išbuvo apie pustrečių

dau- 
Ukrai- 

bus di-

• LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA •
Antrašas: 2201 W. Čermak Road. Chicago, III.

.MERIKOS LIETUVIAI 

ius šiame skyriuje talpinama fe

įsčio 
leri-
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LIETUVIAI

sužeidė 
bombas

valstybių siste- 
sovietų imperia-

ŠVEDIJOS L AI KR Aščl AI 
APIE LIETUVOS P A DĖT J

tik Pabaltijo vals- 
ir dalis Baltgudijos 
ir Smolensku.
Dagbladet buvo pa-

tourists from Miami and other parts of the U. S., is shown 
blast.

suar-
K.

S. Valstijų submarinas Sil- 
versides, $6,000,000 vertės, nu
leistas į vandenį Mare saloje, 
Vallejo Californijoje. Ten sta
tydinami penki kiti submari- 
nai.

The U. S. S. Silversides, another 
§6,000,000 submarine for the navy, is 
launched at Mare island, Vallejo, 
Calif. Five other submarines are 
under construction at the Mare is
land navy yard. Mrs. James J. Ho
gan was sponsor.

• FILIPINŲ salose, Azijos 
vandenuose, randasi 16,303,000 
gyventojų. -Tas salas nori už
grobti Japonija. Iki šiol jos 
tebėra po Amerikos valdžia, 
kuri atėmė tas salas iš Ispanų 
po 1898 metų karo. Be pačių 
Filipiniečių gyventojų, dabar 
ten randasi: 117,640 Kiniečių, 
29,260 Japonų; 8730 Amerikie
čių ir 4630 Ispanų.

skirtas švietimo ministerijos 
specialio mokslo departamento 
direktorium. Nuo 1938 m. pa
baigos iki 1939 m. pabaigos 
Inž. K. Germantas buvo susi
siekimo ministeris.

“Vyriausybė susidarė antrą 
karo dieną, kai Lietuvos ka
riuomenė, kuri pereitais me
tais buvo Įjungta j Rusų armi
ją, susijungė su Vokiečiais ko
voje prieš Rusiją. Buvęs Lie
tuvos pasiuntinys Berline mi
nisteris Škirpa negavo, progos 
nuvažiuoti iš Berlino į Kauną 
ir kaip vyriausybės šefas buvo 
pakeistas ministeriu pirminin
ku Ambrazevičium. Naujoji 
vyriausybė pasiuntė telegramą 
reicho kancleriui Hitleriui ir 
prašė jo pripažinimo. Tuo pat 
laiku ji. bendradarbiavo su Vo
kiečių kariuomene po to kai ši 
užėmė kraštą. Kai reicho ko
misaras prieš porą savaičių at
vyko Kaunan, vyriausybė pra
dėjo su juo derybas, tačiau pa
sėkos buvo neigiamos. Vyriau
sybės paskutinis žygis buvo 
vainiko uždėjimas ant Nežino
mo Kareivio kapo prie Karo 
Muzejaus Kaune. Tai Įvyko 
tuo laiku kai Vokiečių kareivis 
šalina Klaipėdos vardą nuo pa
minklo. Tas pavadinimas ten 
jau nebetiko, nes Klaipėda 1939 
metais buvo prijungta prie 
Vokietijos.”

“Tokia nepriklausomybė ku
rios tikėjosi Lietuviai, išsiva
davę iš komunizmo, matomai 
neineina Į Vokiečių planus del 
Pabaltijo atstatymo; kiekvie
nu atveju, bent kol tęsiasi ka
ras. Bendrai atrodo kad Vo
kiečiai nori surasti kitokį pro
blemos išsprendimą po karo 
negu mažųjų 
mą, kuri tapo 
lizmo auka.”

KAS TIE
KOMITETO NARIAI

Švedu laikraštis Aftonbla- 
i

dėt pranešė kad Lietuvos vy
riausybė esanti paleista ir kad 
Dr. Renteln, Vokiečių genera
linis komisaras Lietuvai, suda
ręs kokį tai administracijos ko
mitetą iš trijų sekcijų. Pasak 
to laikraščio, administracinės- 
politinės sekcijos vadu esąs 
paskirtas Gen. P. Kubiliūnas; 
atitinkamos funkcijos ekonomi
nėje sekcijoje pavestos Prof. 
V. Jurgučiui; buvęs susisieki
mo ministeris Inž. K. Germa
nas paskirtas susisiekimo sek
cijos viršininku.

Kitas laikraštis praneša kad 
naujoji administracija Lietuvo
je esanti suskirstyta Į šešias 
sekcijas, kurios maždaug ati
tinkančios buvusias ministeri
jas. Kaune egą minimi kelių 
Lietuvių vardai, kurie esą nu
matomi tų vietų daliai perimti. 
Nei vieno iš paskutiniųjų Lie
tuvos vyriausybės narių jų tar
pe nesą, užtai esą ankstybes- 
nių ministeriu.

Tas pats laikraštis praneša 
kad prie Ostlando esančios pri
skirtos ne 
tybės, bet 
su Minsku

Svenska
skelbęs kad Vokietijos genera
linis komisaras Lietuvai Dr. 
Renteln esąs kilęs iš Lietuvos. 
Kiti šaltiniai tikrina kad jis 
esąs Estijos Vokietis.
GEN. PETRAS KUBILIŪNAS

Gen. Petras 
apie 48 metus 
Rokiškio aps., 
Baigęs realinę

Kaip pranešama iš Lie- 
vyriausybė atsistatydi- 

eilės bergdžių derybų su 
komisaru Lohse. Drau- 
šita vyriausybe išnyksta

• ALASKA turi tiek mažai 
gyventojų kad išeina po 8 ket
virtaines mylias ploto vienam 
gyventojui. Tai yra rečiausia 
gyvenama žemės dalis. Alaską 
iš Rusijos nupirko Amerika už 
apie 8 milijonus dolarių. Ten 
gyvenama tik keliose srityse, 
o kitos visos sritys yra tuš
čios, kalnynai ir ledynai. Kal
nų slėniuose atrastas auksas 
šimteriopai Amerikai atsimo
kėjo ką Rusijos carui už Alas
ką užmokėta apie 40 m. atgal.

• JAU 30 valstijų teismuose 
įvesta moksliški tyrinėjimai nu
statymui automobilisto girtu
mo.

Penkios bombos sprogusios Havana vidurmiestyje 
15 žmonių ir suardė krautuvių priešačius. Policija tiki 
metė anti-Ispanų politiška grupė. Krautuvė “La Moda”, gerai 
pažystama Amerikos turistų, parodoma po sprogimo.

paskirtas Lietuvos generalinio 
štabo viršininku, kuriose par
eigose išbuvo iki 1934 m. Bir
želio mėnesio. Tuo metu kilus 
vadinamam Voldemarininkų su
kilimui, Gen. P. Kubiliūnas bu
vo iš savo pareigų atleistas ir 
apkaltintas už kariuomenės pri- 
leidimą iki sukilimo. Nubau- 
dus jį mirties bausme, ši baus
mė jam 
mu, kur 
metų.

Išėjęs
liūnas gyveno savo ūkyje Pas
valio valsčiuje. Bolševikų oku
pacijos pradžioje P. Kubiliūnas 
buvo suimtas ir išlaikytas ka
lėjime beveik ištisus metus. 
Šių metų Birželio 23 d. prasi
dėjus Lietuvių sukilimui prieš 
bolševikus okupantus, Gen. P. 
Kubiliūnas buvo išlaisvintas iš 
Kauno karinio kalėjimo IX for
to.

Gen. P. Kubiliūnas ikšiol nė
ra aktingai pasireiškęs Lietu
vos politiniame gyvenime, ten- 
kindamasis daugiausia veiki
mu kariuomenės srityje. Pa
žymėtina kad Gen. P. Kubiliū
no šeima šymet Kovo mėnesį 
išsigelbėjo iš bolševikų, išvyk
dama su Vokiečiais repatrian
tais Į Vokietiją. Paties Gen. 
Kubiliuno, kuris irgi norėjo iš
vykai Vokietijon, bolševikai ne
išleido. —

Prof. Vladas Jurgutis, kuris 
esąs paskirtas ekonominės sek
cijos vadu, turi apie 55 metus 
amžiaus. Jis yra kilęs iš Dar
bėnų, Kretingos apsk. Baigęs 
dvasinę seminariją ir Petrapi
lio dvasinę akademiją, V. Jur
gutis vėliau studijavo Muni- 
cho universitete, kur įsigijo 
ekonominių mokslų daktaro 
laipsnį. Jis dar prieš pasauli
nį karą dalyvavo Lietuvių vi
suomeniniam gyvenime ir rašė 
Lietuvių spaudoje. V. Jurgu
tis buvo krikščionių demokra
tų frakcijos narys Steigiama
jame Seime, o 1922 m. beveik 
ištisus metus išbuvo užsienių 
reikalų ministeriu. V. Jurgu
tis vėliau buvo Lietuvos Ban
ko organizatorius ir pirmas jo 
valdytojas. Tose pareigose iš
buvo bene iki 1929 m. Nuo 
pat Lietuvos Universiteto įs
teigimo jis profesoriavo.

Kazys Germanas, kuris va
dovaująs susisiekimo akcijai, 
yra gimęs 1897 m., Paežerių 
vai., šakių aps. Jo tėvas buvo 
dvaro darbininkas. 1915 me
tais K. Germanas baigė Saulės 
mokytojų kursus Vilniuje. Di
džiojo karo metu buvo Rusijo
je, kur baigė iš Panevėžio iš
keltą realinę gimnaziją. 1918 
m. gryžo Lietuvon ir stojo Lie
tuvos kariuomenėn. 1920 me
tais baigė karo mokyklą. 1922 
m. įstojo į Lietuvos Universi
tetą, technikos fakultetą, kurį 
baigė 1929 m. statybos inži
nieriaus laipsniu. 1923 m. jis 
dalyvavo Klaipėdos sukilime.

Baigęs universitetą, Inž. K. 
Germanas gavo paskyrimą Pa
nevėžio apskrities inžinierium. 
1937 m. pabaigoje jis buvo pa-

Ypatinga šypsą apima Lie
tuvį pažvelgus Į žemėlapį, ku
rį perspausdina Collier’s savai
tinis žurnalas, Rugsėjo 13 die
nos. Tas žemėlapis užima pus
antro puslapio ir ,vaizduoja bu- 
sinčią Europą, "kaip ją sutvar
kys ir išdalins Hitleris, jeigu' 
— jeigu — laimės šį karą....

Lietuviui tas. žemėlapis su
kelia keisto įdomumo kadangi 
jis parodo Lietuvą tris kartus 
didesnę negu ji buvo po Ver
salio sutarties atstatyta.

Vokiečiai sau pasiskiria tei
sę, sulyg to plano, turėti tre
jopą įtaką į Europos valstybes 
kurias jie sudarys, žemėlapis 
tą parodo spalvomis: Vokieti
ja ir jos valdžioje businčios ša
lys žemėlapyje atvaizduojama 
raudona spalva, šviesiai rau
dona spalva bus tos kuriose na- 
ziai turės savo stiprią įtaką ir 
prižiūrės jų valdymą. Tokios 
šalys yra: Lenkija, Slovakija, 
Ukraina, Rusija (Ostlandas), 
Serbija, Graikija, ir Norvegija 
šiaurėje. Tai yra tos šalys ku
rios pakėlė ginklą prieš Vokie
tiją šiame kare.

Lietuva, tris kartus padidin
ta, Rumanija, kuri nusitęs iki 
Bugo upės, ir Bulgarija, turės 
mažesnę Vokiečių įtaką, reiškia 
jos bus draugiškai traktuoja
mos ir turės daugiau laisvės.

Šios valstybės pažymėta vi
sai šviesia ružava spalva.

Vakarų Europoje, Prancūzi
ja bus atsteigta su visai ma
žais žemių praradimais. An
glija pasilks kaip yra, bet gal 
Vokiečių kontroliuojama. • Ke
lių mažų Vokietijos kaimynių 
šalių visai neliks.

Lenkija visai'sumažinta, tik 
aplink Varšavą, ir bus griež
toje Vokiečių kontrolėje.

Latvija įkergiama į didelę 
Lietuvą, Lietuva bus branduo- 
lis visų Pabaltijo šalių. Vil
nius bus jų sostinė, Lietuvos 
ribose ineis Latvija, Lenkijos 
dalis ■ iki Brest-Litovsko, Balt- 
gudija iki Minsko ir Vitebsko.

Suomija taip pat dvigubai 
padidinta, jon įkergiąma Esti
ja ir dideli plotai žemių apie 
Leningradą. Leningradas bus 
laisvas uostas.

A chain of five bombs rocked downtown Havana injuring 15 persons 
and wrecking store fronts. Police believe the bombs were thrown by 
an anti-Spanish political group. The store “La Moda,” well known to 

after the

Rusija bus išdalinta 
gelį paskirų valstybių, 
na 'ir Baltoji Rusija 
džiausios iš jų.

Kitos Europos šalys
ka nepaliestos, tik Italijai pa
vedama nekurios jos kaimynės 
Balkanuose, kurios pakėlė gin
klą prješ Italiją šio karo bėgiu.

Tas žemėlapis ir jo sutvar-. 
kymas parodo kaip vienas žmo
gus toli nueina savo svajonėse 
kuomet tik įgauna galybės. Ar 
ilgai jam seksis ant popieros 
pasaulį pertvarkyt, parodys at
eitis. Tuo tarpu del jo daug 
kenčia mažų ir didelių šalių.

Kitas toks fantazijų kūrėjas 
yra Stalinas, komunistų šven
tasis, kuris, iki šiol svajojo vi
są pasaulį ant savo kurpalio 
ištempti. Jo planus jau 
dė tas kitas svajotojas.

Kubiliūnas turi 
amžiaus, gimęs 
Skapiškio vals. 
gimnaziją Ry

goje, P. Kubiliūnas įstojo dar 
Rusų laikais į Vilniaus karo 
mokyklą, kurią baigė trumpai 
prieš pasaulinį karą. Didžiaja
me kare dalyvavo kaipo kari
ninkas, o paskutiniu laiku tar
navo Latvių šaulių pulkuose.

1919 metais gryžęs Lietuvon 
P. Kubiliūnas pirmiausia tar
navo Lietuvos pasienio apsau
gos pulke, kuriam ir vadovavo. 
Vėliau jis baigė Lietuvos aukš
tuosius karininkų kursus ir 
generalinio štabo karininkų 
akademiją Prahoje.

1929 m. P. Kubiliūnas buvo

Dagens Nyheter rašo:
“Naujoji Lietuvos vyriausy

bė, kuri paskelbė krašto savi
stovumą ir nepriklausomybę, 
kaipo tęsinį nepriklausomos 
valstybės, gyvavusios 1920- 
1940 metais, dabai’ nebeegzis
tuoja, 
tuvos, 
no po 
reicho 
ge su 
paskutinė institucija kuri pri
mena Lietuvos savistovumą. 
Sykiu pranešama iš Kauno kad 
ten uždrausta iškabinėti gelto- 
ną-žalią-raudoną vėliavą, kuri 
yra Lietuvos laisvės simbolis. 
Taip pat uždrausta groti ar 
giedoti tautos himną.

Vienas Šveicarijos laikraštis 
patiekė žinias savo Berlino ko
respondento, sulyg kurio, Lie
tuvos vyriausybė, buvus susį- 
darius po bolševikų išvijimo, 
dabar naziams paskyrus reicho 
komisarą, buvo privarsta pasi
traukti. Prieš pasitraukdama 
ji yra įteikus Vokiečiams pro
testą.

Minėto Ihikraščio korespon
dento pranešimas skamba se
kančiai:

Kaip jau buvo pranešta Rug
pjūčio pradžioje, Rytų Galicija 
yra sujungta su Lenkijos ge
neraline gubernatura. šios pir
miau Lenkiškos, vėliau Rusiš
kos ir dabar Vokietijos užka
riautos sritys įgaus tokiu bil
du Vokietijos reicho “šaluti
nės šalies” pobūdį.

Lietuva ir Latvija iki Dau
guvos pavestos reicho komisa
rui kaipo “Ostland” (Rytų kra
štas). Galima laukti kad arti
miausiu laiku, kaip tik leis ka
rinė padėtis, tam pačiam komi
sarui bus pavesta likusi Latvi
jos šiaurės dalis, Estija ir mil
žiniška Gudijos teritorija ties 
Dniepru ir Pripete. Tokiu bil
du busimasis “Ostland” pavirs 
didžiule teritorija, kurią tega
lima lyginti su 14-to amžiaus 
istorine Lietuva.

1 Tuo sprendimu yra išsirišęs 
ginčas kilęs tarp Vokietijos ir 
Lietuvos vyriausybės kuri bu
vo susidarius trumpai prieš 
Vokiečių okupaciją Lietuvos.

Iš Lietuvių sudarytos įstai
gos greičiausia ateityje vai
dins tokį pat vaidmenį kaip 
Serbijoje ir generalinėje guber- 
naturoje vietinių gyventojų at
stovai lokalinėje administraci
joje.

Reicho komisaras Ostlandui 
kol kas gyvena Kaune, tačiau 
vėliau jis persikelsiąs į Rygą. 
Lietuvai ir Latvijai jis jau pa
skyrė ' generalinius komisarus. 
Nuo Rugpjūčio 1 d. Rygoje iš
eina laikraštis Deutsche Zei- 
tung im Ostland.

Ryšium su greit žygiuojan
čia Vokiečių kariuomene į Uk
rainą , kyla klausimas kaip ma
noma politiškai tvarkyti ši sri
tis. Nežiūrint to kad Ukraina 
tiktai tarp 1917 ir 1921 metų 
vedė sunkiai kovojamą laisvą 
gyvenimą, po to buvo Maskvos 
užkariauta, tuo tarpu kai Pa
baltijo valstybės išbuvo nepri
klausomos 20 metų, vis dėlto 
Ukrainoje liko stiprus naciona
lizmas. Iki pat paskutinio lai
ko Vokiečiai šį Ukrainiečių na
cionalizmą palaikė ir visokia- 
riopai rėmė. Tokiu būdu buvu
sios Rytų Galicijos atskyrimas 
nuo likusios Ukrainos daugelį 
žmonių nemažai parbloškė, tuo 
labiau kad Rytų Galicija buvo 
Ukrainiečių nacionalizmo lop
šys. Tat tenka didžiausiu su
sidomėjimu stebėti kokiu bu
du Vokietija spręs politines 
problemas šiame krašte, kuris 
karo ūkio atžvilgiu sudaro ver
tingiausią sritį.

Pr. Kuncaitis, Sav.
4023 E. 141st St.

Telefonas: WAsh. 3227
Skani Lietuviška ruginė Duona, 
visokį Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Baliams. Pristatėm sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba 
parašykit.

Visada prašykit NEW DEAL
Duonos.

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Skani Lietuviška Duona

NEW DEAL 
BAKERY

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

Perha ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
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 Vaistine
1001 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

AETNA tUMBER

medį.

6843
1185

SUAUKOJO $300 LIE
TUVOS ŠELPIMUI

LIETUVIŠKAS ĮKVE
PIANTIS RADIO 

PROGRAMAS

truko 
sudai- 
Baku-

Per Kauno radiją, Rugpjūčio 
17 d. poetas Antanas Miškinis 
kalbėjo tema “Mano Tėvynė”. 
Gražia forma, su Įkvėpimu, jis 
atvaizdavo Lietuvą kaip seną 
poetų ir dainininkų šalį, kur 
tykiai Nemunas teka, ošia žali 
miškai, kur gražios svajonės ir 
graudi tikrovė. Pavasarį Lie
tuviai dejavo, bet ar pasibaigė 
liūdesys rudenėlyje?

• BITĖ surinkimui svaro me
daus kartais aplaksto apie 40 
tūkstančių mylių. Ne visada 
arti avilių yra daug žiedų tu
rinčių medaus.

• MĖSOS šioje šalyje 1940 
metais suvartoja 18 bilijonų, 
721 milijonas svanu, arba virš 
bilijonu svarų daugiau negu 
suvartota 1939 metais.
-e------------------------------------------

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

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

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

Chicagoje, Margučio piknike 
Rugpjūčio 24 d., po Preziden
to Smetonos kalbos buvo ren
kama aukos Lietuvos žmonių 
šelpimui. Vieni nešė ir dėjo 
savo aukas tiesiai į didelę bon- 
ką ant scenos, kiti metė į dė
žutes salėje.

Justinas Mackevičius, Stand
ard Federal Savings and Loan 
Ass’n prezidentas, pats auka
vo dešimtkę ir dar pažadėjo 
pridėti dešimtą nuošimtį su
plos ką išviso bus suaukota.

D. Kuraitis,1 Milda Auto Sa
les savininkas, davė $10 ir pa
žadėjo dar {lenktą nuošimtį vi- 
ęqs sumos. ._______

Vėliau pridavė savo' aukas 
kiti. Pridėjus p. Mackevičiaus 
ir p. Kuraičio pažadėtuosius, 
susidarys apie pusė tūkstančio.

S.

HE.
MI.

Kadaise Lietuvą valdė bajo
rai, gyveno pilyse, išpuoštose 
puikiais paveikslais ir fresko
mis. Jie tikėjosi musų žmones 
ištautint. Artojas dainavo liud-. 
nas dainas, jieškodamas mura- 
minimo žaliuose miškuose ir 
žydinčiose lankose. Jo sūnus 
ir dukterys būdavo ištremiami 
į tundras ir į Sibirą. Paga
liau Lietuvą atvadavo patys 
artojai ir pralaužė užtvarą. 
Jų sunųs, daktarai ir inžinie
riai, gryžo į žaliuosius miškus 
ir Į dainų tėvynę, pradėjo sta
tyti miestus, asfaltuoti kelius, 
kurti naują gyvenimą. Ir da
bar kasdien aidi Lietuvių dai
na iš kalnų, miškų ir kalėjimų. 
“Mes pakilome, einame ir eisi
me. Busime visi ties laukais, 
khpais ir kryžiais”.

A. Miškinio paskaita 
15 minutų. Po to, buvo 
nuota iš plokštelės “Kur 
žė Samanota”.

Kaip Dabar Lietuva Tvarkoma 
ir Kas Stovi prie Tvarkymo

• RŪKYTA žuvis turi i 
į giau maisto savo svoryje ¥ 

nirė Į šviežia, nes rūkyta te? 
i jau neturi vandens.
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3RAZAITIENĖ Patriki 

metų, mirė Rugp. 1, (y 
goję, kur buvo ir gimti 

KIELIUS Jonas, mirė M 
mėn., Hastings, Pa. Į 

GUDONTS Pranas, 60 md 
Rugp. 16, Cleveland, (J 

BANENAS (Mykolas, mis
Rugp., Chicagoje. -d 
lių par. Amerikoj išgrJ 

39 metus.
ČEPUKAITIS Povilas, 60 J 

nevedęs, mirė Rugp. 111 
veland, Ohio.

GOLUBAUSKIS JiDius, Ž 
mirė Birž. 21, Canton, į 
Gimęs Central Falls, Klj 

ŠIMKUS Juozas, 55 m, J

Rugp. 24, Chicagoje.-n 
ragės ap., Žvingių, p, įJ 

daičių k.
KLEVICKIS Kostantas, į 

Rugp. 16, Kenosha,'
JUTIS Petras, mirė Rugj; 

Kenosha, Wis.
DAPKUS Juozas, 28 meti,! 

rė Rugp. 19, Kenosha, Ii 
PALIONIS Viktoras. ®| 

Rugp., Hamlet, Indian
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Rugp. mėn., Mahanoy (į 
Penna. , '

PAUTIN1ENĖ Uršulė, tį 
Rugp. mėn., Gilberton h 

DOSEVIČIUS Adomas, 6i 
tų, mirė Rugpjūčio lįk 
York, N. Y. ...

SADAUSKAS Jurgis, 75 k 
mirė Rugpj. 14, Btofc 
N. Y.

MACKEVIČIIUS Antanai 
m., mirė Rugp. 16, h 
lyn, N. Y.

AMBROSE Petras, fia 
mirė Liepos 31, Mastis 
Conn. — Vilkaviškio a 
Gelekausų kaimo.

GAJAUSKAS Petras, 514 
mirė Kovo 16, Aliquipfi:. 
— Raseinių ap., Burkai 

ŽIŪRĮS Simanas, mirth 
■ 18, Duryea, Pa. 
SINKEVIČIŪTĖ Joana, 5 

nų, mirė Rugpj. 21, M 
Notch, Pa.

LATUKAS Atfcmas, mirė kr 
zpjučio 21, Inkerman Fi 

KRALIKAUSKAS Fra© i 
metų, mirė Rugpi K IĮ 
mouth, Pa.

65 METAI AMŽIAU!" 
asdešimts penkių ar mažiau, l 
>rie jūsų Social Security pašaipi-IB 
ai gyventi suėjus 65 metam 
ą apdraudos nuo užgimimo iki *WĮ 
; garantuotos valstijos įstatyiak.M 
730 Guardian Bldg, Cleveland, HH1 
ašykit ir prisiųskit šį kuponą: ,|

SS A. Wil kelis i 
lidotuvių Direktorius i 
LSAMUOTOJAS !

HEnderson $ Į
• ® į

is Furniture M 
dų Krautuvė ‘

i Rekordai gaunami či»
ENdicott^

' JURGIS i
V^l 
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Nauj’a Vyriausybe Atstatyta. — Lietuviai Paskir
ti Tam Tikrų Pareigų Administratoriais

DIRVA VĖL EIS 8 PUSLAPIU.
Ir

TĖMYKIT! Su sekančiu numerius DIRVA vėl pradės eiti 
8 (puslapių didumo, vasaros sezonui pasibaigus. Vėl rasite 
Dirvoje DAUGIAU ir įdomių raštų, skaitymų, žinių ir tt. 
Pradedant sekančiu numeriu, pradėsime perspausdinti įdo
mų, pamokinantį, apšviečiantį ir Lietuvio dvasią keliantį 
veikalą —

KAS TU ESI, LIETUVI?
šį raštą pagamino Irvis Gedainis, buvo išleista knygoje 
Klaipėdoje, bet Amerikos šis svarbus kūrinys nepasie
kė. Jis apima Lietuvos Geografinį vaizdą, Lietuvių ki
limą, praeitį, rasę, giminystę, istoriją, žymius karžy
gius ir tt. Būtinai rengkitės jį skaityti.

NAUJA EUROPA IR DIDELĖ 
HITLERIO LIETUVA ,

TIESKIM LIETUVAI PAGALBOS 
RANKĄ!

T IETUVOS padėčiai geriau paaiškėjus, mes Amerikos 
Lietuviai privalome ši rudenį pasiaukoti didesniam 

ir gausesniam pasiruošimui musų tėvynei į pagalbą sto- 
ti kaip tik prie to busim pašaukti.

Amerikoje gyvendami, turėdami ramybę ir apsau
gą, gerai uždirbdami, daugelis mes nukrypę tik į savo 
asmenišką gyvenimą, užmiršdami kitą dalį savo tautos 
žmonių kurie buvo per metą laiko nuterioti, nukankinti 
ir apvogti, kurie vėl pateko į naują priespaudą visos Eu
ropos užkariautojo.

Nors'mažytę dalelę savo ineigų, nors trupinius to 
ką išmėtom savo asmeniniams “geriems laikams” ir sa
vo tuščiam palinkimų patenkinimui ar tai išsigėrimu, ar 
kokių prašmatnių dalykų pirkimu, skirkim pagalbai ir 
paramai savo brolių kenčiančių vargą ir priespaudą Lie
tuvoje. Musų širdys privalo suminkštėti ir privalome 
pajusti savyje gailestį tų kurie ten svetimųjų žiaurią 
globą vieną po kitos pergyvena.

Mums neturėtų būti gaila paaukoti penkinė ar de
šimtinė tiems musų fondams kuriuos visuomenė pripa
žinus. Dirvos skaitytojai ir bendrai tautinė visuomenė 
kviečiama savo aukas siųsti Lietuvai Vaduoti Sąjungai, 
antrašu: Dr. S. Biežis, Sekr., 2201 West Cermak Road, 
Chicago, Ill.
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Kedaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

T Š Washington© mums praneša apie Lietuvos Pasiun- 
1 tinybės įteiktą Amerikos vyriausybei notą, sekančiai:

“Rugsėjo 3 dienos notoje Amerikos Vyriausybei 
Lietuvos Atstovas, Įgaliotas Ministras P. Žadeikis, 
plačiai išdėstė Lietuvos tarptautinę padėtį, pabrėžda
mas Lietuvių tautos viltį ir pastangas atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę drauge su kitomis dabar paverg
tomis tautomis.”

Londone panašiu bud u Lietuvos nepriklausomybės 
atsteigimo klausimu rūpinasi Lietuvos Ministras B. K. 
Balutis. Kitose Europos dalyse oficialiai Lietuvos klau
simą kelia ir nepriklausomybės atsteigimą žadina kiti 
Lietuvos diplomatai.

Lietuva kaipo valstybė juk oficialiai egzistuoja ir 
jos reikalais geriausia pritinka rūpintis Lietuvos diplo
matams ir valdžios nariams.

Jiems tą darbo dalį apdirbant, mums Amerikos Lie
tuviams lieka tik rūpintis kėlimu pinigų Lietuvos žmo
nėms pagalbą suteikti, savo gimines aprūpinti, padėti 
šalį atstatyti ekonomiškai.

Nekuriu sumanymas siųsti dar delegaciją pas Pre
zidentą Rooseveltą butų visai ne vietoje. Tas parodytų 
ir tų žmonių norą pas Rooseveltą atsilankyti, ir Prezi
dentui butų lyg užgavimas kad Lietuviai nenori tikėti 

. ką jis yra mums pažadėjęs audiencijoje Spalių 15 d. 1940 
; metais. Kita delegacija tiktų tik tuo atveju jeigu butų 

išrinktas kitas prezidentas.

D RITŲ ir Kanados vyriausybių vadai pradeda reikšti 
reikalavimus kad Suvienytos Valstijos parodytų di

desnio aktivumo ir daugiau kooperacijos visais atžvil
giais šiame kare prieš Vokietiją. Britams ypač norėtų
si kad Suv. Valstijos greta teikimo pagalbos ginklais, 
stotų į- karą dabar ir tuojau. Amerikai stojus į karą 
butų užimta Japonija nuo gelbėjimo Vokiečiams Toli
muose Rytuose, ir tada vienatinis žygis butų Amerikos 
armijoms, be karo Atlantike, pulti į kontinentą ir pra
dėti naują karą vakarų fronte. To trokšta ir Maskvos 
chrai, kurie dabar baimę kenčia nežinodami koks bus 
jų likimas ir kaip ilgai jie vieni galės prieš Vokiečius lai- 

xkytis.
Britų pageidavimas iš Amerikos ir iš kitų šalių, na- 

zių karo nepasiektų, stovėti išvien kartu ir kariauti prieš 
užpuoliką jo visiškam sumušimui butų, jų manymu, aiš
ki, įšvada ir išsprendimas painiavų kuriose stovi Brita- 
nija ir likusis "pasaulB. ' Iki1 Amerika nestoja atvirau 
karan, Britams vis gręsia pavojus iš Vokiečių pusės, už
puolimu ši an ar ten, arba didesniu pasikėsinimu naikin
ti Britų salas, kai Vokiečiai žiemai užėjus sumažins sa
vo veiksmus prieš Rusiją.

Kaslink Vokiečių karo prieš bolševikus, delei didelio 
raudonųjų pasiryžimo gintis, šį rudenį Hitleris mato
mai neužims Maskvos nei neišvers bolševizmo. Žiemos 
laikui užėjus, sakoma, Vokiečiai įsistiprins ilgoje linijo
je nuo Ladogos ežero į rytus nuo Leningrado iki Kaspi
jos juros, Volgos pakraščiu, ir lauks pavasario.

Užimtose Rusijos dalyse jie Įsteigia savo adminis
tracijas išnaudojimui tų plotų turtų. Jie tikisi užimti 
visą Ukrainą ir Kaukazą dar šią žiemą.

Suomijai, sako, gal bus leista padaryti taiką su Ru
sija, sutrumpinimui karo fronto. Vokiečiai kareiviai iš
kelti iš Suomijos butų panaudojami užkariavimui Kau
kazo ir Gruzijos, gal net ii' Turkijos.

KAS KĄ RAŠO

kingai pradėjo stiprėti Lietu
va, kada ji suverenėmis (?) 
teisėmis prisidėjo (?) prie di
džios Sovietų Sąjungos. Lie
tuvos liaudis ramiai (?) ir iš
tvermingai (?) pradėjo kurti 
socialistinį (?) gyvenimą”.

Aklas aklą netoli nuves, 
sako musų gudrių protėvių 
tarlė. Ji labai tinka musų 
liems Maskvos 
garbintojams.

ALPIS

Rašo Vyt. Sirvydas.

Lietuvių Sukilimas
Maskvos imperializmui 

naujanti musų trys laikraščiai 
uoliai skelbia buk Lietuvių su
kilimas buvęs Berlino Įkvėptas 
ir suruoštas. Į tai vienas Lie
tuvos veikėjas Naujienose tin
kamai atsako:

“Sukilimas Lietuvoje prasi
dėjo gaivališkai, savaime, kai 
tik terorizuojami Lietuviai pa
juto jų engėjų (komunistų) 
besirikiavimą žūtbūtinei kovai 
su kaimynu Vakaruose.”

Ir sukilimas buvęs smarkus: 
“Visi pranešimai rodo kad Vo
kiečių kariuomenė priešo fak- 
tinai Lietuvoje jau nerado. Di
desnieji miestai jau buvo su
kilėlių rankose”.

Vienu žodžiu, sukilimas bu
vo Lietuvių, ne Vokiečių pada
ras. Jį pagimdė Stalino tan
kais atvežtas teroras. Progai 
pasitaikius, kitas toks pat su
kilimas laukia ir Vokiečių oku
paciją, nes Lietuviai, laisvi pa
gyvenę, niekam nevergaus!

tar-

Pasisako
Amerikos Lietuviams svarbu 

žinoti ar musų komunistai no
ri kad Lietuviai patys (jei rei
kia) socializmą kurtų, ar kad 
tą socializmą Maskvos diktatū
ra jau žinomais barbariškais 
budais vykdytų. Musų komu
nistai jau pasisakė. Visuome
nė tegul tą dėmesin paima!

Chicagon savo avelių konfe
renciją šaukdami, jie lapeliuo
se sakė: “Už Tarybų Lietuvą”. 
O buvusią Stalino diktatūrą 
Lietuvoje jie šitais melagin
gais žodžiais piešia:

Tą 
pa- 
ak- 

imperializmo

IŠLAISVINTOJAS
(ISTORINE APYSAKA)

K. S. Karpius.

CUV. Valstijos ir Japonija stovi ant briaunos į karą ar- 
čiau negu mes galime įsivaizduoti, ir jeigu ši šalis 

bus priversta išeiti į karą ji kariaus pirmiausia prieš 
Japoniją, o ne prieš Vokietiją. Tokis permatymas yra 
daugelio tėmytojų. Kayas tarp šių dviejų valstybių ga
li užsiliepsnoti bent kurią dieną, žinovai sako.

Taipgi, yra galimybės kad Turkija bus priversta 
stoti arbą ašies pusėje, arba su aliantais. Jeigu Japo

nija ir Turkija stos į karą tai, anot žinovų, bus daugiau
sia del Amerikos ginklavimosi lėtumo ir pasiruošimo 
stokos.

Japonija per daug mėnesių jau atlieka tam tikrus 
žygius ir graibstymus tik todėl kad permato Amerikos 
nepasiruošimą užminti Japonams ant kojų. Tik Ame
rikos didumas ir galimybės kokias gali išstatyti kilus 
karui sulaiko Japoniją nuo perdaug užsimojimo kąsti.

, Amerika daro įvairius manevrus su Japonija norė
dama priversti ar privilioti Japonus pamesti ąšies są
jungą. Tačiau tas gal nepavyks pasiekti, kaip nepavy
ko nieko laimėti Britanijai padėjus didžiausias pastan
gas atplėšti Italiją nuo Berlino.

Dabar, karo bėgiu, ir vėliau, po karo, Suvienytos 
Valstijos turės būti stipriai apsiginklavusios jeigu no
rės išlaikyti taiką arba pačios išlikti čielybėje, sako kiti 
dalykų tėmytojai. Po šio karo, ar Hitlerizmas bus su
naikintas ar ne, Amerikos gyventojai turės palaikyti šią 
šalį stipriai apginkluota kad nepasikartotų kitas toks 
užsimojimus prieš Ameriką iš agresorių pusės, nes rei
kalinga bus' užkirsti keliai kitam tokiam Hitleriui, kuris 
kada nors kėsintųsi pakilti.

•ŽIEMKENČIŲ javų derlius Suv. Valstijose šymet 
apskaičiuojama-653-nftlijonai bušelių, tai yra didžiausias 
derlius pastarų 25 metų bėgyje.

•ŠVEŪIJA apskaitliuoja savo durpių išteklių esant 
astuoni tūkstančiai milijonų tonų.

“Nauja Tvarka”
Maskvos imperializmo 

tams iš Ukrainos miesto Lvovo 
pasitraukus, Ukrainiečiai su 
džiaugsmu paskelbė nepriklau
somos Ukrainos valstybę ir su
darė savo vyriausybę. Po ke
lių dienų Vokiečių karininkai 
valstybę numarino, o vyriausy
bės narius prašalino. Sako: 
“peranksti valstybę paskelbė
te”. Tuos faktus praneša Uk
rainiečių laikraščiai New Yor
ke.

Panašiai Vokiečiai pasielgė 
ir Lietuvoje: Lietuvių sudary
ta vyriausybė po kelių savaičių 
buvo Vokiečių priversta pasi
traukti. Jos vietą paėmė Hit
lerio komisarai.

Aišku, tokia “nauja tvarka” 
Europoje, kurią Hitleris nori 
sukurti, nei Lietuviai, nei Uk
rainiečiai, nei visa daugybė ki
tų pavergtų Europos mažų tau
tų nesutiks. Tuo keliu eidami 
Vokiečiai tik liepto galą pri
lips. Tuo pačiu keliu pradėjęs 
eiti Stalinas tik neapykantą 
Pabaltijyje ir Lenkijoje sukė
lė. Pažangi tvarka Europoje 
Įvyks tik tada kada mažoms 
tautoms bus patikrinta tikra 
politinė nepriklausomybė.

Tos tautos nenori nei Hitle
rio “naujos tvarkos”, nei Sta
lino “sąjungos” su jos “socia
lizmu”.

(Tęsinys iš pereito nr.)
agen-

VOKIETIJOJE gyvenantiems 
pabėgėliams Lietuviams kuri 
laiką neleista gryžti atgal Į 
Lietuvą. 
Įstaigos 
leidimai 
išduoti.

'•Atitinkamos Vokiečių 
pagaliau pareiškė kad 
gryžti netrukus busią

Prisikėlei, Tėvyne, ir eit pasiryžus 
Per rusinčius degėsius, kraujo klanus.... 
Iš nelaisvės Į laisvę šiandieną sugryžus 

t Džiaugiesi ir lauki dalingų dienų.
Tad beraudant vergijoj ir balsas užkimo, 
Apkarto širdis sielvartaujant vienai.... 
Nepalaužė tatai tau galingo troškinio 
Gyventi laisvai ir nemirt amžinai.
Tau akivaizdoj mindė gražiausias svajones, 
Išniekino tavo švenčiausius jausmus
Ir išdraskė sodybas.... Po kalnus ir klonius 
Aidėdavo skundas skaudus ir kimus.
Ir matau ašen Nemuną plaukiantį lėnų, 
Kur skendi nugrimzdę krantai Į erdves — 
Šiandien/ginamą Kauną, lyg andai Pilėnus — 
Sukilėlius tysant kraujuos po gatves....
Mes žinojom, Tėvyne, kad netekusi žado 
Krūtinėj ryžtingąjį kerštą kaupei.
Tu senovės garbės ir kelių nepraradus 
Ėjai taip laikais erškėtingais raupiais.. .
Tolumon, ateitin tie keliai nusidi*iekę,f 
Kur zovada nešasi vytys balti....
Ateities nepastos, neužgins josios niekas, 
Jos vartai antai iki gal’ atkelti.
Kiek tu prakaito,'ašarų, kraujo prilaistei, 
Bet tikėjimo niekad nepraradai — 
Tai matau, lyg regėjime, einantį aistį, 
O tvirtu, o dideliu žingsniu — žiedais....
Šviesiaplauki brolau, tavo žingsnius žegnoju, 
Tu eik — niekas jų tau pastot nevalios....
Ne regėjimas miela — tavo šviesus rytojus, 
Tat, Lietuva, mano tėvyne — valio!

Grenoblis, 1941-VI-24. J. Aistis.
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Lietuvos Užpuolimas

LNALYKAI vyko taip staiga nuo to ką pir- 
1-7 miau esam patyrę, kad nei petys da
lyviai pajungti tiems' įvykiams pravesti 
nespėjo patirti kas dedasi.

Pirm negu Alpis spėjo patirti kam jis 
sudėjo tokią iškilmingą priesaiką ir ką jis 
iš savo ptfsės galės patirti su vienuoliu 
Fricu susidedamas, — nes to Vokiečio tik
slas buvo ne savo veikimo užsibrėžimus 
jam išduoti, o tik panaudoti jį tam tikram 
jam vienam skirtam darbui, savo didelėje 
klastingoje mašinoje, kaip buvo paskirti 
ir kiti asmenys kitiems darbams, bet tie 
asmenys nežinojo kad ir daugiau kas ta
me užsimojime įvelta, — štai kas atsitiko:

Tas “parinktas vadas” buvo atsidūręs 
ordino aukštųjų viršininkų tarpe Marien
burge, ir iš ten, pasalomis, su kryžiuočių 
gaujomis, jau traukia link Vilniaus!

Kryžiuočių būriai, to “vado” vedami, 
narsiu ordino riterių tvarkomi ir ordino 
naudai žygiuodami, įsiveržė į Lietuvą stai
ga, niekam nenujaučiant. • Šluoja jie tolyn 
į rytus, užpuola pirmiausia Gaižuvą, Al- 
pio tėviškę, ją žiauriai apterioja, nuslen
ka į Labūnavą, iš ten į Žeimius, ir vis ver
žiasi artyn Vilniaus, traukia link Ukmer
gės, aplenkdami Nemuno vagą, vengdami 
prisiartinti1 Kauno, nes nuo ten greičiau 
gali pasiekti gandai Vilnių ir Trakus apie 
užpuolimą. Vokiečiai apeina iš šiaurės 
ir nuo Ukmergės jau siaučia ant Vilniaus 
ir Trakų — iš to šono iš kur niekas jų už
puolimo nesitikėtų!

Štai jau dega Vilniaus apielinkėse kai
meliai ir sodybos ir pats Vilniaus priemies
tis pajunta priešų užpuolimą!

Kryžiuočiai siaučia apie Vilniaus var
tus iš šiaurinės pusės, Vilnius jau turėtų 
buti atiduodamas užpuolikams — juk Fri
co viskas buvo iki smulkmenų sutvarkyta: 
viduje, mieste, yra dikčiai jo surengtų nau
jų krikščionių, kuriems visiems pažadėta 
galybė ir didybė, kurie turėtų būti gatavi 
iš vidaus miestą paduoti kryžiuočiams už
puolikams.

Bet — taip neįvyksta.
Dar prieš šį užpuolimą, tą rytą kai tu

rėjo įvykti Frico suruoštas apvesdinimas 
Alpio su Ona Vaupšaite, ir Alpis turėjo 
parsivesti ją į Trakus, prie Vilniaus, Ne
ries dauburyje rasta plukantis vienuolio 
Frico lavonas! Kas jį nužudė? Kur Al
pis, ar jis žino ką apie tai?.... Sužinojo 
jis, ir ramiai atsiduso. O Vaupšų namuo
se papliupo verksmai. Ten Alpio nesulau
kta, vestuvės neįvyks.... y

Bet žiūrėkime toliau. Štai viename 
puošniame Vilniaus didikų Lietuvių name 
sėdi lyg pamišęs, didelis, jaunas, patogus 
-Vilniaus bajoras. Jis likęs be jiegų ir veik 
be sąmonės. » Jis jaučiasi atlikęs teisingą 
atkeršto darbą — jis Fricą pasmaugė, už
tikęs savo namuose, prie savo jaunos, my
limos žmonos, kurią jau tūlas laikas tas 
Vokietis slaptai lankydamas, padarė krik
ščione ir pavertė dalimi savo pragariškos 
mašinos kuri turėjo dirbti ,visu pasekmin- 
gumu Vilnių kryžiuočiams atiduoti....

Šis jaunas bajoras, Gilvydis, buvo iš 
narsių Ąlgirdo karių ir stovėjo aukštoje 
vietoje kunigaikščio dvare. Per jo žmo
ną Fricas siekė pravesti tam tikrą išdavi
kišką darbą Vilniaus pilyje..

Šitaip pradėjo subirėti Frico baisi ma
šina, bet jam pavyko ją įsukti iki to, kaip 
jau patyrėme, kad tas “parinktas vadas” 
atvedė Vokiečius prie pat Vilniaus vartų!

¥• Y- -Y-

Tas Frico “parinktas vadas” užimti 
Lietuvą tikėjimui ir pavesti ordinui, nors 
jis tikęjosi pats gausiąs didžiojo kunigaik
ščio sostą, tuoj po to kai Alpis buvo nu
vestas į tą slaptą sueigą, kur jam už pa
galbą buvo žadama galybė ir didybė, Al
pini nespėjus patirti ir sužinoti kas jis yra, 
su penkiolika raitelių slapta išlėkė iš Vil
niaus pas kryžiuočius, patikrinimui kad 
Vilniaus užėmimui viskas paruošta, par-

’p^ėjoMpkslo Metas
ujn miesto pradinės 

Susidarė Rugsėjo 8 
3® iiįjfi mokiniais. Šy- 
i’L. dieną mokinių -įsi- 
į-Miauiiegu P^ai- 
Pįį (Senomis dar dasi- 
MjĮZg Tačiau bendrai

Dorinių skaičius

•įLie mokyklų trūksta 
talfe darbininkų. ypač

. .lLi-oKu ureni ku-
vest juos padėti jam Lietuvos sostapilę už
imti!

Tą minkšto proto vyrą Fricui pavyko 
įšnekėti kad su kryžiuočių pagalba jis ga
lės sau Gedimino sostą pasiveržti ir didžiu 
kunigaikščiu tapti, jeigu apsikrikštys, ir 
jis daugiau nieko negalvojo. Jis nusisku
binęs į Marienburgą pas ordino didyjį mi- 
strą, įteikia jam slaptus Frico raštus, pa
reiškia savo pasiryžimą apsikrikštyti, kad 
tik jis butų toks geras duoti jam savo bro- | 
lijos narsius riterius ir karius Vilnių ir 
Lietuvą paimti — sau!

Kas tas vadas — kas tas didysis savo į 
šalies išdavikas?

Tai Butautas — paties Kęstučio - sū
nūs !!

Tai tas kurio palinkimas į krikščiony
bę surūpino Algirdą, kuomet jis apie tai 
patyrė; tas kuris sukėlė nerimo Kęstučiui, 
kuomet jis, pas Algirdą apsilankęs, apie 
tai sužinojo; tas del kurio du didieji Lie
tuvos valdovai susiėję tarėsi, bet visai ne- į 
nujausdami kaip toli jis savo užsimojime | 
nueis. Jei butų žinoję, Butautas juk bu- | 
tų buvęs uždarytas aklame kalėjime!

Nieko nebuvo patyrę nei abu kuni- 
gaikščiai apie patį Butautą, nei Alpis ne- į 
spėjo susekti kas daugiau į Butauto ir Fri- j 
co suokalbi buvo Įtraukta. Alpis net ne- į 
žinojo kas tas “vadas” yra, kokios kilmės, I 
ir todėl nespėjo imtis jokių žygių pirm ne- į 
gu Frico įsukta mašina ėmė veikti. Ku-1 
nigaikščiai gi tada, pasišaukę Butautą iš-j 
tardymui, viskas ką iš jo patyrė tai kad I 
jis “gavęs Įkvėpimą” klausyti “dangiško-1 
jo balso”, kurs ji šaukia prie “tikrojo Die- j 
vo”, ir taip lengvai išsisukęs, pažadėdamas j 
apsikrikštijimą atidėti, galėjo dar drąsiau | 
savo suokalbį su Fricu paskubėti. Ką jis 1 
ruošėsiį su kryžiuočių pagalba, įvykdyti j 
tėvas ir Algirdas gal ir tikėt butų nenore- I 
ję, pirm laiko....

Jei ne ta menka dalelė sulaiko Frico 1 
mašinos sukimąsi — jei ne bajoro Gilvy--J 
džio pastojimas kelio tam ką Fricas buvo į 
per jo apkrikštytą žmoną nustatęs įvyk-1 
(lyti — nors Gilvydis ir nenujautė nieko 1 
daugiau apie to vienuolio darbą kaip tik i 
kad jo žmona tapo sufanatikinta — visi! 
Frico ir Butauto pasiruošimai butų pra-,1 
ėję iki pasekmingo galo — ir Vilniaus sos-1 
te butų sėdėjęs Butautas — jeigu ne patsl 
didmistras von Kniprodė, — nes įšnekėtas 1 
apie galybę kurią jis įgys, jos užsigeidęs I 
Butautas nubėgo atidaryti priešams į Lie
tuvos užkariavimą vartus!

Bet, neilgai aplink Vilnių siautę, kry
žiuočiai traukiasi. Jie apsivylę, kaip ly
giai apsivylęs jaučasi ir Butautas. Jo at-- 
vestiems į Vilnių kryžiuočiams niekas ne
atidarė vartų, ir net Butautas nežinojo 
kad Frico jau gyvo nėra....

Kryžiuočiai, mat, greitomis atbėgę, 
atsigabenę reikmenų ir maisto vos kelioli
kai dienų, ilgam karui nebuvo pasiruošę, o 
Algirdo jiegos Vilniuje radosi gana stip
rios, ir Alpis parsiskubino į Trakus su ži
nia Kęstučiui, kuris irgi ėmė skubiai ruoš
tis Vilniečiams į pagalbą, taigi Butautas 
turėjo pamesti savo užsimojimą prie Gedi- 
mino sosto užvaldymo.

Išdavikas vadas samprotavo kad įsi- į 
veržtis į Vilnių klastingu budu, toliau vis-1 
kas eis laimingai: jo pusę palaikys visi tie į 
kuriems slaptai pažadėta “galybė ir didy-1 
bė ir pilys”, ir Algirdo pastūmimas iš Vjl-1 
niaus baigsis trumpu užsimojimu. Sekan-| 
tis žygis, tikėta, bus Trakų pagrobimas, I 
kur Alpis su savo krikščione žmona įsigy-1 
vens.
venę, taipgi pasigedęs “didybės ir galvai 
bės”.

įTgatves prie niokyk'- 
l darbams pagerėjus 
J aijiipyio į dirbtuves.

diecezijos 
(įsupąs Schrembs šiomis 
Lįį minėjo ® metų su- 
^skupavireo Ctevelande.

iOHIO BELL TELEFONO 
pasiryžus šiais me- 

JJoistaigy praplėtimui 
jįjį! dar 10 milijonų dola- 
įTiso per šiuos metus bus 
jįiis 3 milijonus dolarių.

jKDELĖ BIZNIO PROGA
hbi n biznio storais, mu- 

į'įatt, m llin® ir gnosernė, 
p p, is4 sn septynioms šei- 
uh nroiMU. visi užpildyti, du 
įt MW bargenas— 

progi. Kreipkitės (37) 
W STAR AVE.

patogi užeiga
Į t ESP nauju savininkų 

šte. Lietuvaitė patar-
| Užlaikom alų, vy- 
Ljbjdiius. Turim susi- 
| įsi vietą dykai pokilių 
r ūš klubams.

j bell Tavern
1 IKI Wade Park Ave.

DELICATESSEN
GROCERIES

: ME - ICE CREAM 
m MEATS

į Hfflud CIGARETTES

(Bus daugiau)

Kaina su prisiuntimu $1.00.
, Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, | 
gražiai sutvarkytas* išaiškinantis kiekvieną . 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 1 
namuose. e » 1

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio!
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; Apimama ‘Dirva’
'i’-hniw’nkare. -L '(48)-

Wade Park Ave.
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į SUPERIOR-
1USSELL INN

r B Superior Ave..
į We & Restaurant
M WINE BEER * 
į •
' ir suloja kitų- miestų 

imifflojwti Lietuviai.

iblWtis Helen Dunbar

Savininkės

SIDNIS TAVERN 
nirraiA užeiga 
Tir alus skanesnis” 
“Arielkėlė šiltesnė”

5!H Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO,

M DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Stonis, Savininkas.

PYTHIAS 
Į C A F E 

IfflUVIšKA UŽEIGA 

31 EAST 156 STREET 

į Euclid Beach Parko) 
ALUS - DEGTINĖ 

UŽKANDŽIAI
*®AI E GERA MUZIKA 

ir ieštadienio vakarais
| f Verbyla Ir A. čiutel?

^Superior Ave.

EVA’S
Cleaning

Drapanas padarom
R> naujas, išvalom ir
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Prasidėjo Mokslo Metas
Clevelando miesto pradinės 

mokyklos atsidarė Rugsėjo 8 
d. su 11&,942 mokiniais. Šy- 
met pirmą dieną mokinių ’Įsi
rašė 7.123 mažiau begu pernai. 
Bet kitomis dienomis dar dasi- 
rašė daugiau, 
imant šymet 
sumažėjo.

Šymet prie 
ir tam tikrų 
pritruko skerskelių sargų, ku
rie prižiūri trafiką vaikams ei
nant per gatves prie mokyk'- 
lų. Mat, darbams pagerėjus 
tie sargai gryžo Į dirbtuves.

Tačiau 
mokinių

bendrai 
skaičius

trūkstamokyklų 
darbininkų, ypač

• CLEVELAND^) diecezijos 
arkivyskupas Schrembs, šiomis 
dienomis minėjo 20 metų su
kaktį vyskupavimo Clevelande.

®OHIO BELL TELEFONO 
kompanija pasiryžus šiais me
tais savo Įstaigų praplėtimui 
praleisti dar 10 milijonų dola- 
rių. Viso per šiuos metus bus 
praleidus 23 milijonus dolarių.

“Dive Bomber”
Ta įdomi filmą, Warner Brothers 

naturališkai Technicolor spalvomis 
gaminta, “Dive Bomber”, tiek pa
traukė lankytojų kad Hipodrome 
Theatre vadovybė palieka tą filmą 
rodyti dar vienai savaitei laiko, pra
dedant šeštadieniu, Rugsėjo 13.

Šiame veikale vadovaujamas roles 
turi Erroll Flynn ir Fred MacMur- 
ray. Didelė dalis filmos gaminta 
Dėdės Šamo karo laivynui kooperuo
jant, ir vaizduoja lakūnų tyrinėji
mus aukštąjį! oro sluoksniu, ir kaip 
išvystyta geriausi karo orlaiviai.

Alexis Smith, viena iš naujausių 
filmų artisčių, vaidina vadovaujamą 
moterišką rolę. Prie jų vaidina ei
lė kitų gerų artistų.

LOEW’S STATE
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kas vadas samprotavo kad ® 
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;sis trumpu užsimojimu 
tikėta, bus Trakų pagrobi® 
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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.

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

Russell Tavern
6921 Wade Park Ave.
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GLEN’S 
DELICATESSEN 

GROCERIES
CANDIES — ICE CREAM 

LUNCH MEATS
TOBACCO and CIGARETTES

>gi pasigodės “didybės ir

(Bus daugiau)

P N I N I N K Al
ina su prisiuntimu
, gausiai paveiksluotas Sapping 
utvarkytas, išaiškinantis kĮeb* 
Kiekvienas privalo jį turėti *

Reikalaukit “Dirvoje” . 
rior Ave. Cleveland.

Čia gaunama ‘Dirva’
Ketvirtadienio vakare. (46)

7038 Wade Park Ave.
iiiiiiiiiiiiimimiimiinsiiiEisiiHiiiiiiiiiiiii

RUSSELL INN
6824 Superior Ave..
Cafe & Restaurant

LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė”

584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO,

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

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

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. ČiutelS

EVA’S
DRY CLEANING
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave.
Telefonas: ENdicott 0878

“Aloma of the South Seas”
Kaip nekurie tikrina, Paramount’s 

naujas veikalas, “Aloma of the 
South Seas”, kuris pradedamas ro
dyti penktadieni Loew’s State Thea
tre, atvaizduoja istorišką baisų įvy
kį — Krakatoa ugniakalnio išsiver
žimą toje saloje 1883 metais, kuo
met tūkstančiai žmonių žuvo.

Tame veikale vadovaujamas roles 
turi Dorothy Lamour ir Jon Hali, 
ir filmą yra pagaminta technicolor 
spalvose. Veikalas yra romantiškas 
apimantis tos rojiškos salos gyve
nimą su jų dainomis, muzika ir jo
kiais. Dorothy Lamour atsiduria 
tarp meilės tos salos gyventojų 
princo, Jon Hali, ir jo klastingo 
pusbrolio, Phillip Reed. Tarpi’ jų 
eina varžytinė ir net grasinimai nu
žudymais. Sulaužius tos salos žmo
nių tikybines taisykles ir nužudžius 
didyjį kunigą, dievų bausmė apsi
reiškia to Ugnies Kalno išsiveržimu.

Prie dramos ir tragedijos tame 
veikale ineina ir komedijos.

Admiral Kichisaburo Normura, 
Japanese envoy, after conference 
With Secretary of State Hull. Both 
Normura and the secretary refused 
to divulge the nature of their con
ference, but Hull said it had refer
ence to all relations between the two 
countries.

Adm. K. Normura, Japonijos 
atstovas Amerikai, po konfe
rencijos su Valstybes Sekreto
rium Hull. Normura ir sekre
torius neišduoda savo konfe
rencijos tikslo, bet Hull sako 
ji lietė tų abiejų šalių santi- 
kius.

AKRON, OHIO
Visokios Žinutės

PAUKŠTIENA
Gyvi ir Mušti Paukščiai 

didelis pasirinkimas.

Supreme Poultry
Market

• 1152 Hayden Avenue
Arti St. Clair Avenue.

Liberty 2144
DYKAI ATVEŽIMAS.

E. PINKUS, Mgr.

ATSISAKĖ BOLŠE
VIKAMS GELBĖT

NAUDOTI TIRES 1$
ir aukščiau.

Tires Batteries
Vulcanizing Acessories

Visoks automobilitams 
patarnavimas.

Kainos prieinamos.
FREDDY’S Tire Shop

6907 St. Clair Ave.
HE. 8077 (35)

Dabar laikas įstoti Į

SCHOOL 0F MUSIC
644 Prcspect Ave. MA. 0731

Bandykit musų 5 Lekcijų 
. .Planą už Nominale Kainą.
Mes suteikiam Instrumentą.

Geriausi Profesionaliai
Mokytojai.

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

LAZDIJAI, Seinų ap. — Laz- 
I dijų miesto ir apielinkės gy
ventojai nepaprasto įvykio ar
tėjimą pajuto jau Birželio 21. 
Tą dieną raudonarmiečiai išva
rė visus vyrus apkasų kasti. 
Žmonės šio darbo visais gali
mais budais vengė ir pradėjo 
slapstytis.

Per kovą Lazdijai nukentėjo. 
Karui prasidėjus iš miesto iš
bėgo žydai, bet po trijų dienų 
dalis sugryžo. Gryžusieji už
daryti į bolševikų pastatytus 
barakus.

Nuo Lazdijų traukdamiesi 
raudonarmiečiai pakeliui naiki
no turtą ir terorizavo gyven
tojus. Daug kas nuo jų nuken
tėjo, sudeginta sodybos.

Pasitraukus didesniems rau
donųjų daliniams, miškuose li
ko nemaža pakrikusių burių, 
kurie plėšė ir kankino pamiš
kių gyventojus. Pirmą karo 
dieną Lazdijuose Įvesta Lietu
vių tvarka, Įsikūrė vietos įs
taigos. Ūkio darbai dirbami 
visu spartumu.

PIKNIKAS. Paskutinis pik
nikas šią vasarą bus šį sekma
dienį, Rugsėjo 14 d., 401 East 
State St., Barberton. Rengia 
SLA. 198 kuopa. Nuoširdžiai 
užkviečia visus

Rengimo Komisija.

Pas ilgametį Dirvos skaity
toją J. SlivinskTą atsilankė jo 
žmonos sesers duktė Liude Jo- 
nuškienė su savo vyru, Stasiu, 
iš Cambridge, Mass. Jie čia 
praleido atostogas, apžiurėjo 
Akrono Įdomybes, atlankė sa
vo gentis p. Voverius ir drau
gus. Akronas jiems patiko. 
Jie ačiuoja tetai už geras vai
šes ir malonų priėmimą.

Darbininkų šventės dienoje, 
iš Jeanette, Pa., atsilankė Ka
zys Paknis su žmona. Jie sve
čiavosi pas M. Janickius. At
lankė Darulius, pasimatė su 
draugais Stukais ir kitais, ap
žiurėjo Akrono didžiules gumų 
išdirbystes ir tt. Trumpai vie
šėję nuvažiavo i Clevelandą pas 
savo dukterį ir sūnų, kurie ten 
gyvena. Iš ten gryžo namon.

P. Paknys papasakojo jš sa
vo miesto, Jeanette, ten randa
si didelės stiklo dirbtuvės, dir
ba gerai. Lietuvių ten gyve
na apie 35 šeimos.

Pas L. Glinskį lankėsi buvęs 
Akronietis Mikas Čyvis su sa
vo sunum, iš Michigan Lietu
vių farmerių kolonijos.

Advokatui Wm. F. Morstel- 
ler savaitei laiko iš namų iš
važiavus su visa šeima, vagj»s 
per rūsio langą į namus įsiga- 
vę išnešė ko ne visus baldus ir 
šiaip vertingus dalykus ir ru
bus.

Goodyear gumų dirbtuvės 
vadovybė suteikė savo darbi
ninkams kurie išdirbo jų dirb
tuvėje 20 metų, tam tikrus 
medalius. Tokių buvo 23, tarp 
jų vienas Lietuvis, Longinas 
Glinskis.

A. Savukynas lankėsi pas 
savo draugus Clevelande.

Kareivis Antanas Palionis 
Darbo Šventėje buvo parvykęs 
pas savo tėvus ir čia praleido 
trumpas atstogas ir vėl gryžo.

Akronan suvažiavo ir susi
rinko iš apielinkių, iš ūkių ir 
iš kitu miestelių tūkstančiai 
darbininkų. Miestas kuris iš 
seniau buvusio didelio buvo ap- 
tuštėjęs kai darbai sumažėjo, 
dabar vėl pučiasi, didėja.

Kalnas.

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO

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

Heating Co.
dieną ir naktį patarnavimas.

1964 E. 55th Street

Mokykitės Angliškai
Cleveland College, prie West

ern Reserve University, kuri 
pradeda pirmą šio meto moks
lo periodą, pradeda registruoti 
Rugsėjo 22 ir 23. Pirmutinės 
pamokos prasidės Rugsėjo 24. 
Ten įvesta pamokos tyrai An

gliškai kalbai ir pašalinimui 
iš kalbos svetimo akcento. Tos 
pamokos yra labai populiarės 
tarp ateivių kurie nori grynai 
Amerikoniškai kalbėti. Pamo
kos buna tik vieną vakarą sa
vaitėje, pritaikytos ateiviams 
inteligentams kurie nori patai
syti savo Anglišką kalbą.

Pamokas veda Miss Virda L. 
Stewart, kurios klases lanko 
profesionaliai, daktarai, advo
katai, redaktoriai ir kiti.

Perkraustoni iš visur i visbr

MOVING CO.
MOVING and STORAGE
Perkraustymas vietinis 

kitus miestus.
Crawford Road

Telef. CEdar

ir į

Cleveland.

ir

4252

ACCORDIONS
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

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

I I n u r r n

REIKALE GERIAUSIO 
PIENO IR PIENO 

PRODUKTŲ
Kreipkitės

OLD MEADOW
DAIRY

1657 Crawford Roąd
Wholesale or Retail delivery.

GArfield 9153.

HE. 5000; MU. 3629; YE. 5544

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

Rudolph Bozeglav
OHIO BONDED WINERY 
6010 St. Clair Avenue 

R. BOZEGLAV, Prop.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius. (39)
Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025

Jau vėl prasideda sezonas — Jau atsidaro

OMABLO RECREATION
ATDAROS ALLEYS VISADA

6815 Superior Avenue — Viršuje
Patogi vieta Lietuvių kaimynystėje. (38)

DELLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENE—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudelis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

0 0

i

Bankiniu, Paskolos ir 
Trusto Patarnavimu

Biznio ir Asmeniniais Reikalais

" Cleveland 
Crust Conpog

48 PATOGUS KAIMYNYSTĖS BANKAI

m

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ-BE 

VIKRUMO?
Skauda galvą—išpusti viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko
nio. liuosuojantis kramtomas gu
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mi
lijonai naudojasi nebrangiu FEEN- 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. 
Nusipirkit FEEN-A-MINT šiądien.

L E I M O N S 
DRY CLEANING
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
Sulyg naujausios mados 

e
Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas.
Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street
Ant. Leimonas. Savininkas

Telef. HE. 5384

APSAUGA NUO AKIU ĮTEMPliviO IR AKIU NEGERUMŲ TU
RI PRASIDĖTI NAMUOSE . . . KOŽNAS VAIKAS IR MER
GAITĖ LANKANTI MOKYKLĄ TURI TURĖTI SAU SIGHT

SAVING STUDY LEMPĄ
® Akių Įtempimas yra priešas kiekvieno mokyklą lankančio berniuko ir mergaitės. 
Tas priveda prie akių negerovių ir, kaip blogi dantys, sugriauna sveikatą. Tas kliu
do daugeliui vaikų jr mergaičių pasekmingai mokytis. Tas apsunkina natūraliai ga
bius vaikus taip rimtai kad jie neteisingai buna priskirti prie tinginių ir žioplų.%
Akių negerovės didėja nuo vieno skyriaus į kitą, klesa į klesą, mokykloje ir kolegi- » 
joje. Prieš Įstojant į mokyklą, tiktai 7 iš 100 vaikų turi blogą regėjimą. Bet auk
štesnėse mokyklose, 25 iš 100 tampa aukomis susilpnėjusio regėjimo. O kuomet bai
gia kolegiją, jau 40 iš 100 regėjimas yra sugadintas.
Jeigu jūsų vaikai turi akių negerumo simptomus duokit jų akis pilnai išegzaminuoti 
ir prižiūrėti—tuojau! Ir atminkit, vienas iš geriausių apsaugotojų nuo akių įtempi
mo ir akių negerovių, ir pigiausias, yra tai Sight Saving šviesa.

Taigi kuomet išrengiat savo vaikus į mokyklą, aprupinkit juos kiekvieną—ar jis bu
tų pirmame skyriuje ar kolegijos senjoras—su Sight-Saving Study Lempa, apsau
gojimui jo regėjimo, padrąsinimui jo studijuoti, palengvinimui jo namų užduočių, ir 
pagelbėjimui jam į pasisekimą!

STUDENTO DRAUGAS
Sight-Saving Studijavimo' Lempos yra studento apsauga nuo 
akių įtempimo, akių negerovių, galvos skaudėjimo, nervingo 
nuovargio ir nepasisekimų. Ji skaitymą, rašymą ir skaičia
vimą padaro mažiau varginančiu ir įtemptu. Ji pagelbsti 
studentui namų pamokas ir užduotis atlikti greitesniu trum
pesniu laiku, su mažiau klaidų. - * .

Sight-Saving Lempos yra plačios įvairybės rašomo stalo, 
paprasto stalo ir grindų modelių. Jos duoda pakankamai ir 
gerai išplėstos šviesos be žibėjimo arba šešėlių. Jos nekaš- 
tuoja*daugiau kaip kitos lempos. Kainos prasideda labai že
mai.

Dabar jau parsiduoda 1942 Sight-Saving Lempų modeliai vi
sose parduotuvėse. Jos yra gražiai išdirbtos papuošimui jū
sų namų. Pamatykit tas 1942 Sight-Saving Lempas—ir įsi- 
gykit sau iki dar jų yra gana pasirinkimui.

PAŽINK SIGHT-SAVING
LEMPAS IŠ ŠITO

(A)

(B)

(C)

(D)

100-200-300 watt švie
sos lemputės į grindų 
modelius; 150-watt į 
mažus grindų modelius 
ir stalinius modelius.

Refletorius ir skirsty
tojas davimui nežėrin- 
čios tiesioginės ir ne
tiesioginės šviesos.

Platus gobtuvas baltu 
vidum.
I. E. S. užgyrimo tag.

ivUSE SIGHT-SAVING L'AMPS- 'FOR-' BETTEtR^ Li<5HT i'BETTER' SIGHT

' J. • HI ».V « t U :
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J CLEVELAND© IR APIELINKES ŽINIOS
‘‘DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

IDOJ ŽINOSI?

atsitiko Lietuvoje kai 
naktį Hitleris atėjo Į 
paparčio žiedo jieš- 

rado ten Staliną” — 
smulkmenas

Dirva

“Kas 
Joninių 
Lietuvą 
koti ir 
ir kitas
kurį rengia 
mui savų 25 metų 
sukaktuvių.

Pilnas programas

programo 
paminėji- 
gyvavimo

bus pa
skelbtas trumpu laiku.

Tuo tarpu pažymime štai ką:
Artistai svečiai bus iš Chi- 

cagos, iš Vanagaičio Margučio 
radio programų štabo.

Vieta: Lietuvių salė.
Laikas: Sekmadienis, 

October 19. 
zervuokit savo tikram 
time”. Iš aplinkinių kolonijų 
svečiai kviečiami rengtis į šį 
parengimą.

Spalių- 
Šitą dieną visi re- 

“good

SVEČIA VIMAISI
Edvardas ir Rožė Baltrušai

čiai, gryždami iš Pittsburgh© 
ir Youngstowno, kur aplankė 
abu savo tėvus, sustojo Cleve
lande, pasimatyti su savo drau
gais ir seseria bei švogeriu 
Mogs. Rožė seniau gyveno Cle-* 
velande, žinoma daįpininkė.

Sekmadienį išvažiavo atgal į 
savo namus Saginaw, Mich.

Iš Daytono, viešėjo Cleve
lande Dirvos skaitytojo dukte
rys Elena ir Josefina Žilinskai
tės, užmokėjo savo tėvo Dir
vos prenumeratą, nupirko jam 
knygą pasiskaityti, apsilankė 
Lietuvių Darželyje ir kitose 
įdomiose vietose. Jos buvo ap
sistojusios pas A. Zdanius, ša
lia Bedford, O.

Iš New Haven, Conn., lankė
si Edith Kazlauskienė, pas sa
vo pusseserę D. Totoraitienę. 
Apsilankė Dirvos redakcijoje, 
apžiurėjo Lietuvių Darželį.

P. Pivaronas, Pittsburghię- 
tis veikėjas ir biznierius, buvo 
atsilankęs su ^reikalais.

Kun. A. Karužiškis, gryžda- 
mas iš Detroito į Pittsburghą. 
Sustojęs Clevelande apsilankė 
pas savo pažystamus.

Jonas Brazauskas buvo nu
vykęs keletui dienų į Pitts
burghą.

Marė Mišeikienė* išvažiavo į 
Philadelphia, palankyti 
tėvą.

savo

MOKYKLOS PIKNIKAS
SLA. 14-tos kuopos jaunimo 

mokyklos diduma narių dalyva
vo jiems surengtame piknike 
šeštadienio popietį, Kugs. 6, 
vieno iš mokytojų, Juozo Ben- 
dlerio, namo dideliame kieme. 
Visi turėjo smagų laiką. Yra 
mintis kad mokykla Vėl butų 
vedama šį rudenį.

Dalyvavo nekurie mokinių 
tėvai ir mokyklos komisijos na
riai.

PHONE: ENdicott 4486

LAUSCHE FOR MAYOR VAJUS
DEDAMAS RUGSĖJO 21

P RA

Demokratų Išvažiavimas Geauga Lake Parke

Teisėjas Frank J. Lausche 
formaliai pradės savo rinkimų 
į Cleveland© mayoro vietą va
jų kitą sekmadienį, Rugsėjo 21, 
metiniame išvažiavime ir jau
čio kepime, ką rengia Cuyaho
ga County Demokratų organi-

Judge Frank J. Lausche 
zacija. Tas įvyks Geauga Lake 
Parke, sekmadienį, Rugs. 21.

Savo kalboje tenai Teisėjas 
Lausche pareikš savo platfor
mą Cleveland© balsuotojams. 
Jo kalba bus girdima per. ra
dio stotį WHK.

Pereitą metą Demokratų iš
važiavime kur buvo kepamas 
jautis Geauga Lake Parke su
važiavo virš šimto tūkstančių 
asmenų, didžiausia minia Ohio 
politikinėje istorijoje.

Kalbėtoju pakviestas ir vie
nas žymus narys iš Preziden
to Roosevelto administracijos. 
-Vedėju viso programo bus Ray 
T. Miller, Cuyahoga County 
Democratic Executive Commit
tee pirmininkas.

Tarp kitų įdomybių šiame iš
važiavime bus leidžiama auto
mobilis, prie to bus piniginių 
ir kitokių dovanų už įžangos 
tikietus. Inėjimas į parką bus 
dykai. Tiems kurie neturi kuo 
nuvažiuoti į Geauga Lake, ga
lės gauti dykai transportaciją 
busais nuo Miles Avenue ir E. 
131 st. gatvekarių.

voti 
tai | 
me, 
mo;

CLAM BAKE
Naujos parapijos moterų Al

toriaus Draugija rengia para
pijos naudai Clam Bake, sek
madienį, Rugsėjo 14, parapijos 
salėje. Tikietai po $1.25. 
Įima gauti pas komisijos 
rius.

APSIVEDA '
šio šeštadienio rytą, Rugsė

jo 13, naujos parapijos bažny
čioje, 10 vai., bus surišti mo
terystės ryšiu p-lė Emilė Kli- 
kunaitė ir Marcelinas Žitkus.

Vestuvių puota atsibus tą 
vakarą, puošnioje Green Der
by, prie Lakeshore Blvd, ir 
E. 140'St. Kitame nr. apie tai 
bus plačiau.

Ga- 
na-

koj 
viei 
giu 
me

MOTORISTAI, SAU
GOKITĖS VAIKŲ

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND OHIO

DIRVA (TH
LITHUANIAN

THE ROLE OF LITHUANIAN AND LETTISH 
IN LINGUISTIC STUDIES

tų i 
^°i 
ma | 
rioij' 
no !

Rugsėjo pradžioje prasideda 
mokyklos. Rugsėjis 1941 me
tais nepaprastas tuo kad įves
ta jo pradžioje “Uniform Tra- 
fic Code” visai Ohio valstijai, 
automobiliams suktis į kairę 
kitaip negu iki šiol Clevelande 
suktasi. Motoristai raginami 
būti labiai atsargus ‘darydami 
tuos išsisukimus kuomet vai
kai eina per gatvę, 
mokyklų vaikai 
progos su šia 
susipažinti.

Važiuojantieji 
fiko šviesai pasimainius turi 
suktis taip kad nesukliudytų 
kito atvažiuojančio iš priešin
gos pusės ir norinčio suktis į 
kairę ton pat gatvėn. Duokit 
jam progą išsisukti iš kelio ir 
paliuosuoti kelią kitiems. Tą 
darydami jus dikčiai prisidė- 
sit prie pagreitinimo trafiko ir 
padarymo jo saugiu.

Cleveland Police Dept.

• TRAFIKO nelaimėse 
velando srityje užmuštų 
čius nuo metų pradžios iki 10 
Rugsėjo pasiekė 85 asmenis. 
Pernai iki šio laiko žuvusių bu
vo 75. .

z

• ŠIOS savaitės pradžioje bu
vo labai sušilę, tikrai vasariš
kai, virš 90 laipsnių. Antra
dienio naktį palijo ir trečiadie
nį atvėso.

Cle 
skai

Atminkit, 
dar neturėjo 

nauja taisykle

į dešinę tra-

• NUSIŽUDĖ jaunuolis, Wm. 
Vuytech,' 22 metų, nuo 3287 
W. 129 st., kurio kišeniuje ra
sta kariuomenėn šaukimo po- 
pieros. Matyt nenorėjo eiti į 
kariuomenę. Jis nusišovė au
tomobilyje.

ANDRIUS UREŠAITIS 
atkėlė savo

BARBER,Ng
kitą vieta. Naujas

(39)
į
antrašas:
6706 SUPERIOR AVE.

Užkviečia draugus čionai.

PARSIDUODA 2 NAMAI
Du pavieniai namai, 8 ir -5 kam
barių, ant vieno loto, 40x150, 
ant Star avė. Bargenas. Par
duoda . savininkas. Kreipkitės: 
Telef.: RAndolph 2132.

.ĮIEŠKO KAMBARIO
Reikalingas kam'baris vienai 

moteriai, Lietuvių šeimoje. At- 
sišaukit laiškučiu ar asmeniš
kai: 1608 E. 32 St. (39)

REIKALINGA MERGINA 
visokiam namų darbui, be skal
bimo, gera užmokestis; turi 
paskirą kambarį ir maudynę. 
Gera 
čiai.

proga tą darbą mėgstan- 
Šaukit tuoj .telefonu: 
FAirmount 3019.

Cosmopolitan Lygos 
Lausche Šokiai

Tautinės grupės sudarančios 
Democratic Cosmopolitan Ly
gą, kuri remia Teisėją Frank 
J. Lausche į mayorus, rengia 
smagų tautų balių penktadie
nio vakare, Rugsėjo-Sept. 16, 
Slovenian salėje, 6417 St. Clair 
avenue. Kaip iš įvairių šalti
nių žinios parodo ten bus užsi
pildė įvairių tautų žmonėmis tą 
vakarą. Dalyvaus pats Teisė
jas Lausche, kurie norės galės 
su įuo arčiau susipažinti.

Visi turėsit tikrai smagų lai
ką, tik už 35c įžangos.

Prie Cosmopolitan Lygos pri
klauso ir Lietuvių Demokratų 
Klubas, kurio valdybos nariai, 
John T. DeRighter, Lygos pir
mininkas, Chester G. Zuris ir 
P. P. Muliolis yra to baliaus 
rengimo komisijoje.

Tikietų į tą balių gaukit da
bar, Dirvoje ir pas komisijos 
narius. Lietuviai privalo šia
me vakare skaitlingai pasiro
dyti.

ROZALIJA ČIUMKIENĖ
Rozalija čiumliienė, 100 me

tų amžiaus, nuo 998 Linn dr., 
po tėvais "Mušinskaitė, mirė 
Rugsėjo 10 d.

Pašarvota Della Jakubs lai
dotuvių namuose. Laidojama 
Kalvarijos kapinėse penktadie
nį,, pamaldos 9 vai. ryto, Rugs. 
12, šv. Jurgio bažnyčioje.

Velionė buvo teta Jono Mu- 
šinsko ir Nelies Kazlauskienės.\ __________

Pardavinės Defense
Stamps Krautuvėse

Cuyahoga apskrities apie 15 
tūkstančių biznio vietų pradės 
pardavinėti šalies ginklavimo 
reikalams 
ženklelius,' vadinamus Defense 
Savings Stamps.

Defense ženklai gaunami po 
10c ir aukščiau iki $5. Kada 
ju susirenka daugiau, galima 
iškeisti į defense bonds.

pinigus keliančius

re-

(Continued from last issue)
The Lithuanian language itself 

is most archaic. It preserves 7 of 
the original 8 cases and the musi- 
accent of the nom. sg. acc. sg. and 
gen. sg. of' the word for son in 
Lithuanian, Sanskrit and Gothic, 
the oldest Germanic language:

Lithuanian — Sunns, Sūnų. 
Gothic — Sunus, Sunn. 
Sanskrit — Sunus, Sunum. 
Entire sentences can be built

sembling Latin or Sanskrit and it 
is not an exaggeration to say that 
sentences Chn be taken bodily from 
the oldest Indic literature which 
would be understandable to a Lith
uanian peasant. It is no wonder, 
then that with such genuine Lith
uanian words as vyras: vir pekus: 
pecus, dantis: dentes, naktis: noc- 
teš that the 15th century fairy tale 
found credence that the Lithuan
ians were ‘ LTtaliani, the last rem
nants of a colony of refugees who 
fled from the. persecutions of Nero. 
The linguistic methods of those 
days could connect anything with 
anything.'

The connection of Lithuanian with 
the Slavic was early recognized. 
However, this frequently spread a 
false light on the true nature of 
Lithuanism. For example, in a no
vel of Sienkiewicz, a Pole, we read 
that Lithuanian words were really 
Polish words with the ending — 
as attached. To be sure, there are 
many Slavic loan words in Lith
uanian and they are often deceiv
ing. In Lettish, too, there are a 
number of borrdwed words from 
Russian, Firtnish and Livonian. And 
in connection with the Finns, it is 
interesting to note that the Finns 
borrowed many Lithuanian words 
in an older period and have kept 
these Lithuanian words preserved 
in an older form than even the 
Lithuanian proper from which they 
were borrowed.

Such words-as taivas ‘heaven’

the remarkable extent of the Lith
uanian, 
several 
thought 
tish for 
opinion 
the Letts were merely Lithuaniani- 
zed Finns. This is, of course, absurd. 
It is to an eminent native poet and 
philologist, Endzelins, that we owe 
the first real intensive work in Let
tish to Lithuanian and the other IE 
languages 'and has secured a firm 
place in IE linguistic science for the 
Lettish. The first book printed in 
Lettish was Fr. Peter Canisius’ ca
techism printed in Vilnius in 1585 
and Luther’s cathehism (Konigsberg 
1586). There iff much ■ in Lettish 
that is of value for linguistic study 
and there is a 'rich field ahead in 
scholarship for natives who are al
ready contributing in a distinguished 
way. We are especially in need of 
dialect studies in both Lithuanian 
and Lettish.

(To be concluded next week)

The vocabulary differs in 
points. Formerly ■ it was 
unnecessary to study Let- 
scientific purposes and the 

was frequently heard that

W. S. P. OPEN HOUSE
Three years ago a handful of 

women met to organize The Wo
men’s Photographic Society of Cle
veland. C 
this same 
become a society of approximately 
'65 active 
line Sorn 

-ficially open its new club rooms at 
204 Erie Bldg., 2123 E. 9th ~

It is to be a regular open 
In addition to colored slides 
will be shown continuously, 
bers will be ready to demonstrate 
various phases of picture-making 
— developing film, making prints, 
enlarging, etc. No definite 
schedule will be followed,, 
when you can. Demonstrations 
be given whenever visitors

On Wednesday, Sept. 17, 
i group — which now has

members with Miss Caro- 
as President — will of-

st. 
house, 
which 
mem-

TO BE MARRIED
Saturday, Sept. 13th will be a 

day of long memories and gay 
celebration for Mr. Marcel Žitkus 
and his bride, Miss Emilia Kliku- 
nas. The marriage will be solemn
ized at 10 o’clock in Our Lady of 
Perpetual Help Church. Mr. Žit
kus is well known for his great 
activity amongst the younger set, 
particularly the K. of L. Miss Kli- 
kunas was a visitor from Lithuania 
when terrorism and the war broke 
out, so she has remained here ever 
since, much to her good 
Many happy days to both 
Mr. ‘ “and Mrs. Žitkus.

To be Married
and Mrs. Anthony

fortune 
of you

MelsbakMr.
are pleased to announce the forth
coming marriage of their daughter, 
Eleanore Beatrice to Mr. Edward 
Donnelly. The marriage will take 
place on October 4th at 9 a. m. at 
St. George’s Church. The recep-1 
tion will take place at 7925 Super-: 
ior Ave., and will be attended by; 
their many friends and relatives, j

8 Lithuanian School Picnic 
a Success

For anyone attending the Lith
uanian School Picnic for children 
and their parents, it would have 
been difficult to determine who 
was having the most fun, the old- ■ 
sters or the youngsters. The food 
was delicious and the host, Mr. 
Joseph Bendler was as usual, tops. 
The Picnic was held at the home 
of the Bendlers, last Saturday even- 
ing, Sept. 6th.

time 
Come 

will 
are- I s>

I ready.
*n YOU vw v.vwr

Finnish and Paimen ‘shepherd^ all jn aį any time between 3:00 and 
o’clock on Wednesday, Sept.

You are cordially invited to
come from ,an early period of Lith- g-op 
uanian and they correspond to the 17th.
modern Lithuanian dievas ‘God’ and1 
piemou.

Etymological studies show that I 
the Lithuanian and Lettish langu- j 
ages are more closely connected 
with the Indo-Iranian languages than 
by any other, excluding of course, 
the Slavic. It has been urged by 
many scholars, that, because of the 
very archaic character of the Lith
uanian language, the Lithuanians 
must have remained closest to the 
original home of the Indo-European. 
The present distribution of the lan
guages south of the Baltic is not' 
the ' original since, the Lithuanians 
came into present Lithuania about 
600 A. D. The Lithuanians origi
nally came from farther East, and 
there dwelt in the present home of 
the Lithuanians, the Finnic tribes 
who were pushed north by the ad
vance of the Slavs and Lithuanians.

The close linguistic and geogra
phical neighbors of the Lithuanians, 
the Latvians speak a language sim
ilar to Lithuania. It, too, preserves 
many anciept features but not to

Farewell Party 
well attended 

held in honor of 
The party

■cmatn

stop

farewell party 
Miss Genevieve 
was given by 
as a parting 

to her

A 
was 
Russell, 
her sister, Bernice 
tribute and remembrance 
sister who this week left for India
na, Pa.' Collegė where she will ma
jor in Home Economics. The party 
was held at the home of Bernice, 
last Sunday evening, Sept. 7th.

Visitors from Michigan
Mr. and Mrs. Edward Baltrušai

tis were week-end visitors in Cle
veland. They motored from Sagi
naw, Mich, the place of Mr. Baltru
šaitis’ occupation, to Pittsburgh and 
then to Youngstwon the home of 
their relatives. They attended the 
Lithuanian School Picnic and then 
spent their last day with Mr. and 
Mrs. Kenneth Mog. Mrs. Mog be
ing the sister to Mrs. Baltrušaitis.

CONDITIONED BASEMENT
PIRKIT! Dabar Naudokitės šiuo

Dideliu Pasiūlymų

’ Blanketų
$1.98 NASHUA LANGUOTI 

BLANKETAI
5r/< Vilnos, 95% Plonos Puiios Vatos!
puikių languotų blanketų šioje grupėje! Di

delės mieros 72x84! Jie yra laiškelį nereguliariš- 
dirbtuvės . . . bet trukumai tokie menki kad 

vargiai patėmyti! Gražus 
orchid, mėlynos, ružavos

2000

ki iš

ir
languoti pavyzdžiai, I 

auksinės spalvų 1

■ft-

■

Lucy Boehmler (above) of Mat 
peth, Queens, N. Y., who pleaded 
guilty of being connected with 
alleged spy plot operating 
Spain and Portugal for 
of American military secrets to 
many. Below: Carl 
naturalized American citizen, 
was arrested in Miami, Fla., 
charge of using the mails to 
mit defense information to

Published every Friday i 
Ohio Lithuanian I 

5820 Superior Ave.

MANAGING editor- 

jntered as Second-Clas 
oer Sth, 1915, at the Cl

under the Act of Al

DARE/
IR DARBININKŲ ŽE

Los Angeles, 
tuonios 'orlaivių 
pakėlė mokestis 
bininkams po 1( 
ir mokės už pr

Cal. - 
išdir 
sav< 

po 10c vai 
už praeitą 

mėnesio.

į Elizabeth, N. J. - 
streikas Breeze Cor 
toriams plotvių dir 
je, sulaikant 18 mi 

į dolarių darbus.

Margais Apvadais 
Balti Paklodiniai 

Blanketai

Biskį nereguliarus iš $1.00 
rūšies. Didumai 70x90! 
Gražus margaspalviai ap- 
vedžiojimai!

44
VIENAS

PAKLODINIAI BLANKETAI
KAINAŽYMUS SUTAUPYMAI ŠIA

Micros 70x20 tiktai po
Languoti paklodiniai blanketai 
(visose pageidaujamose spalvose)
Mieros 70x99 tiktai po
Balti paklodiniai blanketai.
Mieros 80x99, tiktai po
“Nashua” balti paklodiniai blanketai. 1.19c

The May Co. COOL Basejnent.

Cleveland Furnace 
& Sheet Metal Co.
Tinning, Spouting, Roof 

Repairing & Air Conditioning
Valom ir Perdirbant 

Furnasus, $10.00.
Visokios dalys furnasanis i 

boileriams.
1390 East 65th Street 

Telefonas: ENd. 0335

CLAM BAKE
A delicious clam-bake with all the! 

trimmings is being given this Sun-1 
day, Sept. 14th by the Altar Society 1 

Lady of Perpetual Help] 
The bake is scheduled to! 
rain or shine, with the 
only being $1.25 per plate.'

of Our
Parish.
go off, 
donation

[Keliuose uostuose 
lyta laivai su karo re 
nimis, sustreikavus 
jūreiviams.
Jūreiviai reikalauja 

: giau mokesties ir 1 
nes laivai gabenanti 

benis į Angliją išstat

ir

Visitors from Dayton
The Misses Josephine and Helen . kmlnki 
linskas of 2205 Kensington Rd, ; DfflŪlKlĮ gyvastis pa\ 

week of 
. Visit- . ---------- -—-

Žilinskas
Dayton, O. are spending a ’ 
their vacation in Cleveland.

siding wiJi 
Zdanis.

Anthony ! šešiose valstijose i

■■■■■■■rasa nBBBBWBBBcw ■■aasDH ■■■!!■■■■■ !>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■naaraiimiuu

Annual
i SALE ,1?eTc°oT?s 
I 1 ’

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

Close outs in Top Coats, Overcoats $16.95
SUITS Made tu Oh Qh Largest selection

! TOPCOATS Measure US'Uj of Woolens in Cleveland

I IBKAJIIS IE IP OS.
CLOTHES 

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

-HuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiniiiiiii!mi!inimiiiiiiniiimifiiiHr4  * ■

Į Lietuviška Didele Išdirbyste j
= Langams užtraukti Blindų (Shades) =
J VENETIAN BLINDS

Modernizuokit savo namų langus puošniai su Į
Nauj'ais Shades ir Venetian Blinds

: Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina. :

STATE WINDOW SHADES I
Į HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. » J. Pečiulis, Sav. į
jiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiimmiUDimimiiiiiiiiiniiimimmiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinM

Rudeniniai Reikmenys
Naują Rudeninę

SKRYBĖLĘ $3.95
Gražių naujų pavyzdžių ir 
spalvų, pritaikytų prie rude
ninių rūbų.
Taipgi gerai žinomos $J.95 
Merrimac Skrybėlės

Kaklaraiščiai 65c
Nauji rudeninia i 
kaklaraiščiai įvairių spalvų, 
2 už $1.25.

šilkiniai

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

. tos anglies kasėjų, 
i vadams pareikalavus 
Mose kasyklose butų p 
; ma tik unijistai dar

Plieno darbai šios 
lės pradžioje numažė 

praloš, nornialio. I 
| šiuo laik dirbo su 92

I S, V. karo oro lai 
į per aštuonis mėnesiu 
į.met padvigubėjo, ir j 
Į kartu šalies istorijoje 
į lėktuvų skaičius v

Orlaivių pagaminau 
ffiiai daugiau, bet ki 

.gabenami Anglijon i

Kansas City, Kan. - 
streikavo šio miesto 
te stoties darbinink 
miestas iš 400,000 gyi 
ją liko be šviesos ir j 
Streikas kilo del tąsyr
to darbininkų priklat 
prie vienos ar kitos u

* Plieno gamyba eina 
fflarkumu. Per 8 šių•‘‘‘uniulllu. 1 UI O oi LA 
mėnesius išdirbta 5< 
IŠ9 Unm nlinnn Dnin

VYRAMS ir VAIKINAMS

KELINĖS $3.45
Hollywood modelio 
tinkamos visokiam 
šviesių ar tamsių
VYRAMS Darbinės $1-69 

stiprios Kelinės

vaikinam 
tikslui— 

spalvų.

Kelnaites, Marškiniai 
Gražios broadcloth audimo 
apatinės kelnaitės ir votiniai 
marškiniai. 3 už
Vaikų Gym Kelnaitės
Sv ’astiku 39c

Vaikams MokykH^^.
Marškiniai __ 89c

Margi ir balti, geros broad
cloth medegos. g9c 
Stiprus,- ilgai dėvėsis

su kožnu pirkiniu. DYKAI 
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

Vyrų Union Si’’
Trumpom rankovėm j7c 
ilgom blauzdom
RYKAI GREEN stamps
*** ■ »- „„1U 1X1. '„Ai

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

IS tonai plieno. Pen 
laikotarpio plieno ga 
buvo 41,316,410 tonu.7 7 V

1917 metais, kai pa 
ris karas buyo išsiplė 
per visą metą Amerik 
(brbystės padarė 41 
196 tonų pljeno.

Plieno gamyklos si 
pinusios kad negaun: 
Rankamai seno pliene 
rio ištekliai yra žymia 
iesni negu normaliai.

MaŽOT išdirbystes i 
fys kurios nedirba 
ginklavimo reikmenų 
ižadaryti ir jų dar 
tai liks be darbo, kai] 
Į^aU. S. Prekybos R 

išdirbystes negaur 
tikslingų žaliavų. Vii 
tiaros laikomos ir d 

toms kurios gamii 
"n reikmenis.

Valdžia pasiryžus į 
aukščiausią kain 

galima imti už mi 
M kad žmonės n 
Naudojami.




