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Darius ir Girėnas Užsimušė Netoli
Lietuvos, Perskrido Atlantic

PADIDINA ALGAS 
PLIENO DARBUOSE

Plieno ir geležies indus
trijoje dirbantiems darbi
ninkams pakelta algos po

LIETUVOJE

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

i BUVO JAU TIK UŽ APIE 400 MYLIU NUO 
KAUNO KAI IŠTIKO KATASTROFA

GEDULĄ VISOJ LIE
TUVOJ

15 iki 20 nuoš., ir nustaty
ta minimum mokestis 40c 
j valandą.

Desėtkai tūkstančių dar
bininkų gaus didesnes al
gas.

AUDIMO industrijos vadai 
posėdyje su industrijos gaivi
nimo administratorium Genero
lu Johnsonu sutarė, ir Prezi
dentas Roosevelt patvirtino, sa
vitarpinės švarios kompeticijos 
vedimą. Darbininkams nusta
tė 40 valandų darbo savaitę ir 
mokestį, $13 į savaitę šiaurinių 
valstijų darbininkams ir $12 į 
savaitę pietinių valstijų. Tai 
yra minimum alga, mažiau tos 
sumos nevalia mokėti.

WESTERN UNION Telegra
fo kampanija panaikino visiems 
66,0Qg savo darbininkų pernai 
įvestą 10 nuoš. algų sumažini
mą. Visi kurie gavo virš $80 
į mėnesį, nuo pereito Rugpjū
čio mėnesio turėjo panešti 10 
algų sumažinimą. Kompanija 
iš to sutaupė apie 5 milijonus 
dolarių.

Organizatoriai dirba. Pradė
jus industrijoms atbusti iš po 
trijų metų snudulio, pradėjo 
atkiusti ir darbininkų organiza
cijos. Dabar esančios unijos 
smarkiai ruošiasi prie darbo su 
tikslu suorganizuoti darbinin
kus gurno, automobilių, plieno 
ir anglies industrijose Ohio ir 
kaimyniškose valstijose.

Su pagalba Roosevelto indus
trijų gelbėjimo akto, kuris duo
da galią darbininkams tartis su 
darbdaviais už darbo sąlygas, 
dailininkų unijos mato progą 
įsilaužti į tas darbo tvirtoves 
kurios iki šiolei neįsileisdavo 
jokių organizacijų.

Pulkeliai organizatorių papli
to Akrone, Clevelande, Detroi
te, Buffaloj, South Bende ir 
Pittsburge. Jie visi dirba po 
vadovyste Amerikos Darbo Fe
deracijos.

Youngstonw. Ohio. — Sharon 
Steel Hoop Co. pranešė savo 
1,800 darbininkų kad pradžio
je metų įvestas algų numažini
mas, kuris siekė nuo 15 iki 20 
nuoš., lieka atšaukiamas ir jie 
gaus senas savo algas. Ta fir
ma turi dirbtuves Lowellville, 
Warren ir Sharon, Pa.

Bendrai Youngstowne gele- 
žies-plieno dirbtuvėse darbinin
kų skaičius padidėjo, šį pava
sarį jau paimta į 2,000 darbi
ninkų daugiau Jr nuo miesto 
labdarybės rankų atimta apie 
8,000 asmenų, tų darbininkų 
šeimų narių.

Automobiliu gamyba Ameri- 
rikoje šiuo tarpu eina visu ge
rumu kiek šių dienų reikalavi
mai leidžia. Paprastai Birže
lio ir Liepos mėnesį tie darbai 
imdavo apmažėti, dabar gi pa
siekė aukščiausio laipsnio ko
kiame jau nebuvo per porą me
tų. Per šešis mėnesius šymet 
jau pagaminta 1,004,000 auto
mobilių.

United States Plieno Korpo
racija skelbia kad per Birželio 
mėnesį plieno užsakymų gavo 
176,856 tonų daugiau negu Ge
gužės mėnesį. Birželio mėnesį 
turėjo ant rankų plieno užsa
kymų 2,106,671 tonų.

Visame pasaulyje bedarbių 
-•lės mažėja., kaip praneša tarp
tautinis darbo biuras Genevo- 
je, Šveicarijoje. Dikčiai apma
žėjo bedarbių Vokietijoje.

Lakūnas Stasys Girėnas Kapt. Steponas Darius-Jucius

Kaunas. — ‘ linia apie Da
rijaus ir Girėno įnirtį pa
siekė Kauną Liepos 17 d.
Ta žinia Lietuvoje priimta 
kaipo tautinė katastrofa. 
Abu vyrai laikomi tikrais 
pasišventėliais, karžygiais. 
Jų pagarbai valdžia apšau
kė visuotiną gedėjimą.

Lietuvos sostinė buvo pa-
siruešus iškilmingai lakū
nus pasitikti. Kauno aero
drome visas Kaunas tą nak
tį jų laukė. Nors buvo lie
tingas oras ir perkūnija, 
žmonės laukė iki dienobrėš- 
kio.

Gavus žinią kad jiedu žu
vo, Lietuvos valdžia pasiry
žo juos palaidot su valstybi
nėmis iškilmėmis Kauno ka
pinėse. Valdžia tam pasirū
pino sutikimą iš lakūnų gi
minių kurie gyvena Chica- 
goje, ir iš Ainerikos val
džios.

Clevelande, Youngstow
ne, Massilone, Detroite ir 
kituose miestuose šis algų 
pakėlimas paliečia virš 55,- 
000 darbininkų.

Plieno industrijos vadai 
priėjo prie susitarimo savi
tarpinės švarios kompetici
jos, padidins kainas už pro
duktus ir didina darbininkų 
algas.

KOVOJA UŽ MOTERŲ 
DARBUS

Washington. — Moterys 
Amerikoje vėl išnaujo turi 
kovoti už savo lygybę, kaip 
kovojo prieš gavimą balsa
vimo teisių. Dabar jos ko
voja už teisę darbuose, val
diškuose ir kitokiuose. Už
ėjus ekonominiam krizini 
pradėta plačiai agituoti iš
stumti moteris iš darbų ir 
duoti vietas vyrams. Mote
rys tam priešinasi. Jų ko
vos vadovė yra Alice Paul, 
kuri buvo viena iš vadoyių 
kovose už lygias teises.

Soldin, Vokietija, Liepos 
17 d. — šiandien rytą girio
je atrasta sudužęs lėktuvas 
ir lavonai Amerikos Lietu
vių lakūnų Dariaus ir Girė
no, kuriedu skrido iš New 
Yorko j Kauną he sustoji
mo. Jiedu perskrido Atlan- 
tiką pasekmingai, nors oras 
buvo prastas kokį kelionėje 
turėjo susidurti, bet likus 
tik kelioms valandoms kelio
nės iki jų tikslo vietos — 
Kaune, jau pralėkus apie 
4,000 mylių, sutiko mirtį.

Matomai stoka gasolino 
buvo priežastis jų užsimu- 
šimo. Pasirodė kad jų tan
kai buvo tušti ir jie buvo be
sitaiką nusileisti į plačią 
pievą tik už poros šimtų 
sieksnių nuo ten kur ant 
medžių sudužo.

Juos pažino iš laikraščių, 
mapų ir kitų dalykų ką prie 
savęs turėjo, kad tai yra 
Darius ir Girėnas.

Kada buvo atrastas su
dužęs lėktuvas ir apie tai 
duota žinia policijai, Soldi
no distrikto viršininkas pri
buvo pas lėktuvą 8 vai. ry
to, už kokių septynių valan
dų po jų užsimušimo. Jis 
pasakė spaudos atstovams:

“Vaizdas buvo baisus. 
Lėktuvas buvo nukritęs Į 
tarpmedžius, abiem pusėm 
aplaužęs medžius. Lėktu
vas matyt krito iš mažiau
sia 1,000 metrų (apie 3,200 
pėdų).

“Radau užrašų knygą su 
smulkmenomis įrašytomis 
apie jų kelionę iš New Yor
ko į Kauną. Buvo Chica- 
gos Lietuvių laikraščių, kas 
pertikrino mane jog tai bus 
tiedu apie kurių skridimą į 
Lietuvą jau Europoje buvo 
žinoma. Bet nei aš nei su 
manimi buvęs palydovas ne
palietėm lavonų, nes .tas 
yra griežtai uždrausta. Mes 
palikom viską nepalietę ir(

aš nuvykau atgal’į Soldiną, 
kur pranešėm policijos pro
kurorui.”

Lėktuvas visai sudužo
Lakūnai paskiausia buvo 

matyti virš Berlinchen, ne
toli Soldino, tuoj po vidur
nakčio (Liepos 17 d.). Jie 
galėjo nukristi apie 1 vai. 
ryto. Tuo laiku jie skrido 
visai žemai, savo žibintuvu 
nušviesdami vieną dirbtuvę, 
kurios sargai juos ir girdė
jo skrendant.

Lėktuvas krito per me
džius su dideliu smarkumu, 
nes išlaužė daug šakų ir 
medžių. Lėktuvas visiškai 
susidaužė. Motoras ir pro
peleris buvo nukritę ato
kiau ir sulužusioš lėktuvo 
dalys išsimėtę pračiai. Už 
kelių sieksnių buvo pieva, 
kurioje matomai jie taikė
si nusileisti ir butų išlikę 
gyvi. Abiejų jų lavonai bu
vo sukrušti pirmagalyje, ir 
vieno kišeniųje dar rasta 
deganti elektriška lemputė.

Lėktuvo likučius užtiko 
5 vai. ryto moteris uogau
dama. Tai buvo apie ketu
ri kilometrai nuo Soldino.

Kada davė žinią į miestą 
ir pribuvo viršininkas, jisai 
sakė kad jų sudužimo prie
žastis buvo ne kas kita kaip 
stoka gazolino, nes kitaip 
butų medžiai užsidegę.

Apskaitliuojama kad jie 
išbuvo ore apie 38 valandas 
iki nukritimo. Iš New Yor
ko jiedu išlėkė Liepos 15 d. 
5:24 vai. ryto.

Tyrinėjimas ir šurašymas 
likučių

Tą pačią dieną, Liepos 17, 
kada pribuvo policija ir at
liko visus formalumus, Da
rijaus ir Girėno lavonai ta
po paimti ir nunešti j kop
lyčią Soldino kapinėse, kur

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)

KALBOS APIE RU- 
SU-JAPONU KARĄ
Washington. —Galas Ru

sijos teisių prie Pacifiko 
jau visai arti, jeigu Rusija 
nesigriebs ginklu kariauti 
prieš Japoniją.

Sovietų vyriausybė, pil
nai tą numatydama, skubi
nasi stiprinti savo diploma
tinius santikius su Europa 
ir net Amerika, gal but del 
to kad tuoj tikisi stoti į ko
vą už savo gyvastį Azijoje.

Japonai derasi nupirki
mui nuo Rusijos Kinų Ry
tų gelžkelio teises, nes Ru
sija tą gelžkelį savinosi iš 
pusės su Kinija. Šiandien 
tas gelžkelis kartu su Man- 
džurija yra Japonų ranko
se ir sovietams nėra kito 
išėjimo kaip tik parduoti.

japonų laikraščiai sako 
kad Rusija turėtų atiduoti 
Japonijai ir savo tolimų ry
tų uostą Vladivostoką, nes 
jis Rusams nenaudingas at
sitikime kivirčio su Japo
nija.

Japonija užklupo sovietus 
keblioje padėtyje, Rusija 
deda didžiausias pastangas 
išvengti karo, nors tuo tar
pu; Rusija bijo kad gali bū
ti užpulta ir iš Europos pu
sės jeigu tik susikibtų su 
Japonija. Japonija gi tuo 
tarpu naudojasi: privertė 
sovietus nesikišti j Mandžu- 
rijos reikalus. . ..

VILNOS SUVARTOJI
MAS PADIDĖJO

Boston. — Amerikos avių 
vilnos suvartojimas per ke
turis šių metų mėnesius pa
daugėjo 17 nuoš. virš to pa
ties laikotarpio 1932 m.

Importuotos vilnos bėgy
je pirmų keturių mėnesių 
šymet sunaudota 1,723,000 
svarų; pernai tuo pat laiku 
sunaudota 5,205,000 svarų.

PALIUOSAVO 8,000 VAL
DŽIOS TARNAUTOJŲ 
Washington. — Vykdant 

Roosevelto ekonomijos pro
gramą, nuo Liepos 1 dienos 
iš įvairių departamentų pa
leista 8,000 tarnautojų. La
biausia apkarpytas prohi- 
bicijos biuras, iš kurio at
leista 1,300 asmenų.

Administracija pasiryžus 
ši fiskalį metą sutaupyti vi
są bilijoną dolarių.

Su Birželio pabaiga pasi
rodė kad valdžia turi defi
cito $1,760,000,000.

LINDBERGHŲ NAMAS 
BIEDNŲ VAIKAMS

New York. — Namas ar
ti Hopewell, N. J., kur buvo 
pavogtas Lindberghų kūdi
kis ir nužudytas, tapo pado
vanotas vasarojimui biednų 
vaikams, nes patys Lind- 
berghai atsisako jame gy
venti.

34 NUŽUDYTA
New York. — Gaujų sa

vitarpinėje kovoje už kon
troliavimą svaiginančių gė
rimų pirklybos New Yorke 
ir New Jersey valstijoje 
bėgyje pastari) trijų mėne
sių nužudyta 34 asmenys. 
Gatvėse atrasta jų lavonai 
suvarstyti kulkomis, suba
dyti peiliais arba kitokiais 
įrankiais. Nekurie atrasti 
su pilnais kišeniais pinigų. 
Tačiau nesurasta jokių žy
mių apie jų žudeikas, išsky
rus kad jie nužudyti savo 
priešingos gaujos.

ŠARKIS SU LEVINSKIU
Boston, Mass. — Šarkis- 

Žukauskas pasiryžęs dar at
siimti savo čampionatą ir 
prie to pradės eiti nuo Chi- 
cagos, kur Rugsėjo 7 d. su
poruotas su garsiu sunkaus 
svorio kumštininku King
fish Levinsky. Šarkiui esą 
garantuota $25,000 iš to su
sitikimo.

Musų periodinė spauda 
šiaip butų galima išskirsty
ti: a) politinė srovinė spau
da: jai teks priskirti pozi
cijos ir opozicijos laikraš
čius; b) žemės ūkio spauda; 
c) nesrovinė informacinė 
spauda; d) nesrovinė religi
nės minties spauda; e) mok
slo bei literatūros žurnalai; 
f) sroviniai ir nesroviniai 
mokyklinio amžiaus žurna
lai; g) vaikams skiriama 
spauda.

Šis padalijimas, žinoma, 
ne pilnas, tačiau mums ir 
tokio pakaks. Mokyti žmo
nės grupuoja ją dar smul
kiau.

Mums gali kilti klausi
mas: kam gi reikalinga sro
vinė. partinė spauda ir laik
raščiai? Ar neužtektų ne
partinių? Taip yra užtat 
kad yra srovinių partinių 
žmonių. Juk žmonės yra 
nevienoki, taigi ir jų gyve
nimo reikalai nevienoki, jų 
pažiūros į gyvenimą nevie- 
nokios. Ir štai kuriasi žmo
nės vienokių pažiūrų Į or
ganizacijas, partijas, drau
gijas ar sroves. Gyvenimo 
reikalai ir klausimai dabar
tiniame gyvenime geriausia 
gvildenti laikraščiuose. Tuo 
budu laikraštis yra tarpi
ninkas tarp organizacijos ar 
partijos centro ir narių. 
Mažesnių draugijų centrai 
pasitenkina biuletinais, ta
čiau didesnėms organizaci
joms ar partijoms biuletinų 
nepakanka: laikraštis joms 
yra būtinybė. Ir taip kiek
viena stambesnė srovė lei
džia savo laikraštį. Taip 
yra visur, taip yra ir pas 
mus.

Kitose šalyse srovės ar 
partijos turi net po kelias- 
dešimts laikraščių, tuo gi 
tarpu pas mus jos turi vos 
po vieną laikraštį, ir tą nu
skurusį, neįdomų, tuščią.

Tai kaip matom, partiniai 
laikraščiai yra paties gyve
nimo padarinys, kaip ir pa
čios partijos. Galim parti
jas uždrausti ir laikraščius 
uždaryti, tačiau visvien ne
priversim žmonių vienodai 
galvoti ir vienodai žiūrėti Į 
gyvenimą.

Lord Croaker.

PASKOLĄ PRIIMS GRU-
_____ DAIS_________

Savu laiku šiaurės Lietu
vos ūkininkams nukentėju- 
siems smarkiai nuo neder
liaus, buvo išduota pasko
los. šias pakolas reikėjo 
grąžinti jau pereitais me
tais, bet užėjus sunkiems 
laikams, jas atidėjo ir iki 
šiol grąžinta jų tik apie 
ketvirta dalis. Tuo tarpu 
ekonominių sunkumų galo 
dar nematyti.

Kad palengvinus ūkinin
kams numesti šią skolos 
naštą, vyriausybė ruošia įs
tatymo projektą pagal kurį 
nederliaus skolą galima bus 
grąžinti grūdais. Grudai 
busią naudojami daugiausia 
kariumenės reikalams.

“M.R.”

KO TRŪKSTA MUSŲ IN
TELIGENTIJAI?

Rokiškis. — Rokiškėnuo
se yra įsivyravus saužudys- 
tė, ypač Rokiškio miesto in
teligentijos tarpe. Kiekvie
ną metą čia nusižudo po 
keletą inteligentų.

Per. Velykas Obeliuose 
policijos vachmistras per
šovė pil. Krasauską ir pas
kiau (pats nusišovė. Tai ro
manso vaisiai, nes vachmis
tras perdaug įsiflirtavo su 
Krasausko žmona.

Bal. 27 d. Rokiškyje nusi
šovė pil. B. Raišis, buvęs 
Vėžlių nuovados policijos 
virš.„ pagelbininkas.. Prie
žastį^— neužsiganėdinimas 
šeimos padėtim.

Aišku kad musų inteli
gentijai trūksta įtemptinio 
darbo. Perdaug nutolę nuo 
visuomeniško darbo, o atsi
davę romansams ir klu
bams.

Darbas yra žmogaus gy
venimo palaikytojas, nes 
mokytojų tarpe, kurie už
imti nuolatiniu trusu, sau- 
žudysčių nėra. Daugiausia 
tas pasitaiko policijos ir 
raštininkėlių tarpe.

P. Kriukelis.

GALVOJA APIE CEMEN
TO FABRIKO 

STATYMĄ
Žinovų nuomone, Papilės, 

Debeikių ir Skirsnemunės 
apielinkėse yra užtektinai 
kalkių akmens, kuris reika
lingas cemento gamybai.

Todėl jau senai bandoma 
svarstyti to fabriko staty
mo klausimas. Nesenai to
kį fabriką pastatyti pasi
siūlė vienas Vokietijos in
žinierius, tačiau jo sąlygos 
pasirodė nepriimtinos. Da
bar šituo klausimu susirū
pinęs nesenai iš Kinijos j 
Lietuvą gryžęs cemento ži
novas inž. Rotomskis.

Greičiausia bus sudaryta 
fabrikui statyti a.kcinė ben
drovė. “L.U.”

“Dirva” priima Lie
tuvos Bonų 1933 metų ku
ponus už jų pilną vertę. 
Siųskit savo 1933 metų 
Bonų kuponus už “Dirvą” 
arba už knygas.

HULIGANIZMAS
Rokiškis.— Vieškeliai bu

vo apsodinti medeliais, bet 
juos huliganai išlaužė. Vė
liau sodinimą atnaujino, ta
čiau medeliai susilaukė to 
paties likimo.

Geležiniai kilometrin i a i 
stulpai nulankstyti, išvogti.

Mieste Nepriklausomybės 
paminklas buvo apmėtytas 
kiaušiniais. Gatvių medeliai 
supjaustyti, sužeisti ir pri
siėjo pirkti dar 300 medelių 
Į sugadintų vietas.

Tas parodo kad Rikiškie- 
čiuose dar yra žema kultū
ra, nes patys piliečiai savo 
turtą naikina. P .Kriukelis.

SVETIMŠALIŲ UŽDAR
BIAI LIETUVOJE

Lietuvoje svetimšalių Ge
gužės 1 d. buvo 12,538. Iš 
to skaičiaus svetimšalių pir
klių yra 555 asmenys, 1,688 
amatninkai, 2,962 paprasti 
darbininkai, 247 mokytojai, 
67 menininkai ir net 73 val
stybės tarnautojai, 65 inži
nieriai, 35 gydytojai Jr tt.

Išskaičiuojama kaa visi 
svetimšaliai per metus už
dirba apie 20,000,000 litų, 
iš jų tik vieni Vokiečiai apie 
12,000,000 litų. “L.U.”
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH ta prisitaikant ekonomijai, 

valstijos seimas sumažino

LIETUVIŲ FONDAS ESĄS 
GERIAUSIA ORGANI

ZUOTAS
Lietuvių Kambario Fondo 

Komitetas savo šeštą šių metų 
mėnesini susirinkimą laikė Bir
želio 9 d. Pittsburgho Univer
siteto naujame name, try likta
me aukšte.

Tautinių kambarių superin
tendente ponia Mitshell rapor
tavo kad Pitt. Universiteto val
dyba savo vėliausiame susirin
kime konstatavo jog iš visų 
tautinių kambarių komitetų 
šiais metais, iki šiol geriausia 
esąs organizuotas Lietuvių ko
mitetas. Nors per tą laiką ne
labai daug surinkta pinigų į 
Kambario Fondą, bet komiteto 
susirinkimų reguliarumas, gy
vas reikalų svarstymas, pasiry
žimas ir pasiskatinimas toliau 
dar uoliau darbuotis lemia visą 
ką gera Lietuvių paminkliniam 
kambariui artimoje ateityje.

Tatai pranešus Mrs. Mitchell 
reikalauja kad mes tą paskelb
tume Lietuvių skaudoje, “del to 
kad tai yra oficialis Universite
to pareiškimas”.

Mes tą pareiškimą smagiai 
priimame ir čionai pasakome 
kad ta garbė priklauso ne vien 
Komitetui bet ir visiems Ame
rikos Lietuviams, visoms musų 
organizacijoms, kad taip jud
riai ir darbščiai atsiliepė 
tuvių Paminklo klausimą 
užmiršta jo. Taigi tik 
kim šį reikalą tinkamoje 
tumoje. Neleiskim tam
kultūros jausmo termometrui 
pulti žemyn! Dėkim aukas tan
kiai, kada kiek galim, skatin
kime vieni kitus prie parengi
mų Kambario naudai.

j Lie- 
ir ne- 
laiky- 
aukš- 
musų

Viename musų laikraštyje 
patilpo žinutė kad Pittsburgho 
Universitetas atleisiąs 75 nuo
šimčius profesorių. Taip visai 
nėra. Yra daugiau kaip penki 
šimtai profesorių ir instrukto
rių. Atleidžia tą dalį kas yra 
vis 500, ir tai tokius kurie tu
ri kitus gyvenimo šaltinius; ne
išmeta jų į gatvę.

Pittsburgo Lietuvių 
Buto rengtas piknikas

d. davė pelno netoli 
dolarių Kambario

K. Fondo Komitetas iš to 
daugiau entuziazmo ir

Vaizbos 
Birželio 
du šim- 
naudai.

U 
tu 
L. 
gavo
nusitarė pats rengti pikniką, 
jei bus galima rasti vietą ir 
laiką neužimtą kitų piknikais.

L. K. F. Spaudos Komisija.

BLOGA IR MOKYTIEMS.
Pittsburgh© Universiteto vi

si profesoriai ir kiti tarnauto
jai tapo pašaukti Į administra
cijos raštinę ir vieniems pra
nešta jog numažina mokestį, o 
kitus paliuosuoja. Apie 50 pro
fesorių, pagelbininkų ir instruk
torių nuo Liepos 1 dienos pa- 
liuosuoti iš vietų. Tas padary

Į LIETUVĄ
Reguliariai

Išplaukimai,— 
Patogi Kelione,— 
Žemos Kainos. 
Platesnių informacijų at- 
sikreipkit į vietinį agen
tą arba į

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE 

27 Whitehall St. New York

nes 
ke

liais šimtais tūkstančių dola
rių universitetui skirtos sumos.

MIESTO darbuose darbiniu 
kai buvo labai išnaudojami — 
vietomis jiems mokėta po 15 ir 
20 centų į valandą. Del to ki
lo skandalas ir miesto taryba 
pradėjo žiūrėti kame čia daly
kas. Kada tąs išėjo aikštėn, 
kontraktoriai kurie užėmę ko
kius nors darbus pažadėjo mo
kėti minimum 30c į valandą, o 
už darbus ateityje mokės po 
45 centus. Taipgi įsakyta kad 
butų įvesta 8 valandų darbo 
diena.

NORI SUORGANIZUOTI 
MAŠINISTUS

Pittsburgo distrikte užvesta 
vajus suorganizuoti į Amerikos 
Darbo Federacijos skyrių apie 
25,000 mašinistų dirbančių prie 
visokių mašinerijų išdirbimo.

STIKLO industrija Pittsbur
go srityje pradėjus antrą šių 
metų pusmetį tikisi dar dides
nio biznio negu iki šiol turėjo 
ir didesnio negu buvo 1930 me
tais, kada dar viskas ėjo ge
rai.

Daugiausia tikima pagerėjant 
darbų įvairių gėrimo stiklų ir 
papuošiamų stiklų darbuose.

Plokštaus stiklo langams ir 
kitokiems reikalams gamyba 
nors nedaug pakilo bet stovi 
aukščiau negu buvo dviejų me
tų bėgyje.

žymiai pakilo reikalavimas 
alaus bonkų ir stiklų sudėji
mui konservuojamų vaisių.

BENDRAI darbai Pittsburge 
bėgyje pastaros savaitės buvo 
vienodame laipsnyje ir kiek 
aukščiau negu buvo tuo pat 
laiku pernai.

Maliavų reikalavimas pakėlė 
ir jų kainas apie 10 nuoš.

Minkštos anglies iškasimas 
stovi 50 nuoš. aukščiau 
šiuo pat laiku pernai.

negu

PENNSYLVANIJOS
ŽINELĖS

PELNAS IŠ ALAUS
Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 

vanijos iždas ligo apie milijo
nu dolarių turtingesnis surink
tais iki šiol taksais už 
vyną. Per metus laiko 
surinkti taksais apie 
milijonus dolarių iš to.

alų ir 
tikima 
penkis

PADIDINO ALGAS
Bethlehem, Pa. — Lehigh 

Valley Silk Mills pakėlė algas 
savo darbininkų Bethlehem ir 
Fountain Hill dirbtuvėse. Tai 
yra antras algų padidinimas 
dviejų mėnesių bėgyje.

PAĖMĖ DAUGIAU DARBI
NINKŲ

Padidėjęs gelžkelių judėji
mas bėgyje pastarų kelių mė
nesiu privertė Pennsylvania ge
ležinkelio liniją paimti daugiau 
darbininkų į gležkelių dirbtu- 

i ves. Trumpu laiku paimta su-
I virš 1,009 
r Gegužė:

darbininkų. Nuo 
15 dienos pašaukta į 

darbą apie 500 gelžkelių inži
nierių ir tarnautojų.

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasilinksminimas, 
kad kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

jKalbinkit savo draugus skaity- 
|ti "Dirvą” — jie turės sau di- 
' delio pasitenkinimo iš jos.

HAMBURG-AMERICAN LINE
__ 839 Union Trust Bldg. Cleveland

PER HAMBURGĄ
Mik nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti bi kuriuo me'ą sezonu. 
J ABI PUSI. NEW YORKAS CH 70 5Q 
KAUNAS. TREČIA KLASE
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentą arba

LIETUVIS PERPLAU
KĖ NIAGARĄ

Niagara Falls, N. Y. — 
Liepos 18 d. Lietuvis, Wil
liam Kondrat, iš Chatham, 
N. J., perplaukė per Niaga
ros krioklio apatinę dali, ką 
padarydamas atliko tai ką 
iki šiol niekas kitas negalė
jo padaryti ir kas jau pa
ėmė gyvastis kelių kitų žy
mių plaukikų kurie norėjo 
tą peklišką srovę perplau
kti.

Tačiau jis tą padarė ne
tikėtai. Jis, su kitu draugu 
atėję pėkšti, nuėjo apačion 
pasimaudyti, nežinodamas 
koks pavojus ten tuno. Ne
spėjus apsižiūrėti jis buvo 
nuneštas i smarkų vande
ni ir Į sukurį. Kondratas, 
stiprus plaukikas, apsaky
damas savo patyrimą šiame 
plaukime sako jau manė žu
vęs esąs, bet stengėsi nepa
siduoti. Tris kartus buvo 
nustumtas Į gilumą sūku
ryje, bet iš jo išsisuko ir 
prasimušė j kitą upės pusę,

Kanados krantą.j

PAVOJUS IŠ RAUDONOJO AMARO 
PUSĖS

Nepajiegia jau suprasti 
timženklių reikšmės!

BET—DAR DAUGIAU. “Vie
nybės” bendrovės pirmininkui 
pardavus musų tautišką tvir
tovę socialistams, už pažadėtą 
kandidatūrą į SLA. prezidentus, 
dabar ją kad ir glėbyje jau tu
rint, labai misterišku budu pas 
Vitaitį nusipelnęs “didelio žmo
gaus” vardo Vinikas, su Gegu
žiu, siekia ir pačią 
bendrovę galutinai 
Jeigu Strumskis tą 
to taj jis savo viltį 
prezidentu išanksto 
palėpę. Gavimas 
palengvinimo skolą
irgi ne iš Strumskio “storonės” 
paeis, tik Iš.... raudonojo 
amaro diktatoriaus abazo.

sve-

“Vienybės” 
užvaldyti, 

aiškiai ma- 
liktis SLA. 
gali kišti į 
“Vienybei” 
išsimokėti

J. O. Sirvydui

DARIAUS IR GIRĖNO
ŽUVIMAS

KAIP JIEDU LAIDO
JAMI

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.)

PASTABUKĖS
“NAUJIENŲ” ir “Tėvynės” 

puolimams buvusio “Vienybės” 
redaktoriaus “Vienybė” pasili
ko kurčia ir neregė, tačiau 
“Dirvai” prabilus apie “Vieny
bės” bendrovę ir dabartinių jos 
vadų keistoką poziciją, “Vieny
bės” štabas kaip ant ugnies šo
ko atakuoti “Dirvą” ir jos re
daktorių. Ką gi tas reiškia?

Nereagavimas į “Naujienų” 
ir “Tėvynės” puolimus ant bu
vusiu “Vienybės” redaktorių 
reiškia sutikimą su tų dviejų 
laikraščių nuomonėm ir tuomi 
įrodymą kad “Vienybė” jau nė
ra tokiu konservativiškai tau
tišku laikraščiu kokiu jį buvo 
iki šiol, bet toli pašlijus į kai
rę, nuo ko. vienok, dar vis ban
do dengtis.

GAL BUT Lietuvių tautinin
ku, “demokratais” pasivadinu
sių tarpe nėra kerštingesnio 
žmogaus kaip musų “Tėvyiės” 
redaktorius Vitaitis, kuris taip 
kandžiotų ypatas kurios nere
mia jo asmeninių j ieškinių. Po 
skandalingo karo SLA. 
nėję (Liepos 24, 1931) 
čio dantys buvo pašvęsti 
Šimui p-lės Jurgeliutės. 
na to,
džia progos 
ir kitų Piki. Tarybos narių ku
rie nepalaiko jo pusės, kaip tai 
SLA. vice prezidentą A. Mika
lauską, iždo globėją Januškevi
čių ir Dr. Stanislovaitį.

Krislas.

rašti-
Vitai- 
grau-

Nega-
tas žmogelis nepralei- 

nei krimstelėjęs

DAYTON
PAREMKIM kultūringą dar

bą. Svečiai Pittsburgo veikė
jai, P. Pivaronas ir Grajauskai 
važiuodami į Chicagą buvo čia 
apsistoję. Iš pasikalbėjimo pa
tyrėme kad Pittsburgiečiai yra 
pasiryžę atlikti naudingą kul
tūrinį darbą del visos Lietuvių 
išeivijos. Tai yra jų rengiamas 
paminklas - kambaris Pittsbur
gho Universitete. Tokio kam
bario įrengimas kaštuos nema- 

. Patiems Pittsbur- 
darbas neįmano- 
kolonijų finansi- 
Pasitiki pagalbos

žiau $5,000. 
giečiams tas 
mas be kitų 
nės paramos, 
iš plačios musų visuomenės to
kiam dideliam tikslui.

Daytoniečiai geros valios Lie
tuviai, rūpinasi kaip rasti bu
dus prisidėti su auka. Greito
mis jau du vientaučiai, J. Sa
kalas ir A. Augustauskas. ne
laukę kitų, jau įteikė p. Piva- 
ronui savo aukas.

APGAILAUJAME. Nors ši 
kolonija nėra parėmus centais 
musų lakūnų skridimo fondo, 
bet visi laukė ir linkėjo Dariui 
ir Girėnui geriausio pasiseki
mo kuomet jie rengėsi skristi 
iš New Yorko į Kauną. Dabar 
visi labai nusiminė ir apgailau
ja išgirdę kad tiedu musų drą
suoliai savo kelionėje užsimu
šė. Taip pat ii- svetimtaučiai 
angailauia, sakydami kad tiedu 
Lietuviai yra buvę geri lakū
nai, kurie perskrido Atlantiką 
ii' beveik jau buvo atsiekę savo 
tikslą, tiktai patiko tokia ne
laimė kuri rodos neturėjo įvyk
ti. “D.” Rep.

MUSŲ SENA TVIRTOVĖ. 
Tautinių minčių Amerikos Lie- 

; tuviai per 46 m. turėjo savo ide‘ 
i jų tvirtovę, laikraštį “Vieny
bę”, kuri daigino ir augino mu
sų tautišką darželį. Kiekvie
nas tautinis darbas prasidėjo iš 
“Vienybės” ir kiekvieną tų dar
bų ji rėmė su didžiausiu pasi
šventimu, kol atsirado raudo
nojo amaro kirminas, grau
žiantis kiekvieną tautinį diege
lį. šitam kirminui gėlė dantį 
kaip nors pakąsti “Vienybės” 
šaknis ir ją sunaikinti.

Tuo kirminu yra tai raudo
nasis internacionalas, visokiais 
vardais besivadinąs, bet kiek
vienam aiškiausia žinomas kai
po “Lietuviškas socializmas”, 
kuris visuomet siekia prie to 
kas kitų yra stfkurta, kad tai 
sunaikinus. Ir prie “Vienybės” 
jis siekė. Socialistų vadas Ba- 
gočius stengėsi “Vienybę” pa
smaugti teismo keliu, bet jam 
tas nepasisekė.
pasitraukiant iš “Vienybės” re
dakcijos, Chidagos komandie- 
riui įsakius, Brooklyno socialis
tai visomis pastangomis stengė
si įstatyti Vitaitį, kad tas pa
darytų “Vienybę” socialistų 
organu. Bet ir tas nepavyko, 
nes Vitaitis, viena, neturėjo 
“Vienybės” bendrovėje jokio 
kredito, o antra, jis nenorėjo 
nuo “Tėvynės” trauktis del 
“idėjos” (didesnės algos). ,

IŠDAVYSTĖ. Nepavykus su 
Vitaičio talka socialistams už
valdyti “Vienybę”, jie savo tik
slo atsiekimui panaudojo SLA, 
km is “Vienybės” bendrovei yr; 
paskolinęs pinigų. Proga tam 
pasitaikė. “V.” bendrovė išsi
rinko naują pirmininką ypato- 
je X. Strumskio. Dabar Vitai
tis su Viniku puolėsi prie nau
jo “V.” pirmininko, ir prižadė
jo jam kandidatūrą į SLA. pre
zidentus sekančiuose rinkimuo
se, jeigu jis “Vienybę” perdirbs 
į socialistų organą. Be to pri
žadėjo7 ir palengvinimą išmokė
jimą Susivienijimui skolų ant 
“Vienybės” namo.

Strumskis, panorėjęs1 prezi
dento kandidatūros ir “V.” sko
lų palengvinimo, tuojau atsta
tė iš darbo buvusius redakto
rius, o jų vieton priėmė žmo
nes kito plauko dargi pirmoje 
vietoje pastatė tikrą nežinėlį, 
kuris neturi mažiausio supra
timo apie laikraščio vedimą, nei 
apie Amerikos Lietlvių gyve
nimą. Nežinėliams, mat, leng
viau įbrukti svetimus diktavi
mus ir įsakymus. Tuojau laik
raštis grąžintas į “senąsias tra
dicijas” teknikos žvilgsniu ir 
užgiedojo raudonojo gaidelio 
dainušką apie demagogišką 
“demokratiją”.-

a

lygiai, 
visuo-

dema-
Demagogai be

DEMOKRATIJA ir “demo
kratija”. Tokiu budu musų se
noji tautinė tvirtovė, išdavys
tės keliu, teko nelaisvėn raudo- 

'nojo amaro, ir dabar gieda “de
mokratijos” giesmelę. Kas yra 
ta demokratija?

Demokratija yra tai toleran
cija visų įsitikinimų ir pripaži
nimas teisių visiems 
skaitymas! su liaudimi, 
mene.

“Demokratija” yra tai 
gogų padaras.
perstojimo triubija demokrati
jos vardu visur, bet jie į demo
kratiją netiki, nes nepripažys- 
ta nei tolerancijos, nei lygybės, 
neigi skaitosi su visuomenės 
balsu; jie teisę pripažysta tik 
sau’ir savo kromeliūi, be to vi
sur siekia kitus užvaldyti ir ant 
visų diktatoriauti, nors veid
mainingai patys diktatūras 
smerkia, ypač ten kur patys 
negali įsispraudę ant kitų dik
tatoriauti. Tai demagogų veid
mainystė, dangstoma demokra
tijos vardu, ir todėl ją vadina
me “demokratija”. Ir visai be 
reikalo vargšė “Vienybė”, bū
dama raudonojo amaro nelais
vėje, bara “Dirvą” už “Vieny
bės” “demokratijos” neigimą.

jos 
Jie 
pa- 
pa-

Tai 
kas 
jie 
už-

‘VIENYBEI’ paminklas. Kad 
“Vienybė” to visko neperkęs ir 
savo gyvenimą turės užbaigti 
netrukus tą aiškiai mato 
užkariautojai socialistai, 
jai jau išanksto rengia ir 
minklą pastatyti. Tuomi
minklu bus tai Chicagos socia
listų dienraščio skyrius Brook- 
lyne, “Vienybės” vietoje, 
visai naturališka bus tam 
pažysta socialistų (kokiais 
nebūtų) taktiką: siekti ir
valdyti tai kas kitų sukurta, ir 
tą visa sunaikinus, ant griuvė
sių užkišti savo raudoną vėlia
vą. To susilaukia ir mušti bu
vus tautinė tvirtovė, buvus mu
sų tautinės minties ir dvasios 
daigintoja ir augintoja, “Vie
nybė”. Gaila taip sakant bet 
reikia skaitytis su faktais. La
bai liūdnais faktai!!. .. .

O KAS TOLIAU? “Vieny
bei” patekus raudonojo amaro 
nelaisvėn, iš kurios jai išsiliuo- 
suoti nėra mažiausios vilties, 
mes liekame tik su vienu tau-

Liau- 
tas

tiniu laikraščiu “Dirva”-“ 
dies Tribūna.” Deja, ir 
pats veikia tik centralinėse val-

Rytinės valstijos lie-, 
O ten Lie-

kolonijos tankios ir 
Tautinė dvasia ten įsi- 
stipriau negu musų 

Be tautinio laikraščio 
merdėti ir

stijose. 
kasi be laikraščio, 
tuviškos 
tirštos, 
gyvenus 
rajone.
rytiečiams parsieis 
nykti. Ypatingai turės sunyk
ti tos kolonijos kurios nesutiks 
liktis aukomis raudonojo ama
ro, kuris pastarais laikais ėmė 
taip labai kelti galvą, net ir sa
vo “sąjungos” konferenciją ža
da susišaukti. Sąjungos. .. . 
kurios nei vardo per apie 15 
metų niekas negirdėjo.

Kad nelikus kaltininkais ry^ 
tiečių nelaimės, ar negalėtume' 
pasistengti “Liaudies Tribūną” 
atskyrę nuo “Dirvos” apgyven
dinti rytinėse valstijose? Pa
galvokite, ir galvokite greitai, 
ries laikas svarbus.

S. Gediminaitis.
Redakcijos Pastaba: Nega

lima sakyti kad atskyrimas “L. 
Tribūnos” nuo “Dirvos” butų 
labai gudrus žygis, kuomet va
karinėse valstijose yra nema
žiau reikalinga tautinė spau
da. Chicagoje yra labai didelė 
dirva ir čionai jau pralaužti le
dai, tik reikalinga daugiau pa
stangų ir viskas bus su laiku 
atsiekta. Be to “Dirva” pasie
kia ir rytines valstijas labai 
gerai. O jeigu rytinių valsti
jų veikėjai norės turėti tauti
nį laikraštį tai jie suras budus 
kaip tokį laikraštį įsteigti. Bet 
naujų laikraščių kūrimas šiais 
laikais labai abejotinas.

Itadway’s Pilis
For Constipation

What They Are: 
A mild reliable vegetable Laxative 
which docs not gripe, cause distress 
or disnirb digestion. Not habit form
ing. Contain no harmful drugs.

What They Do: 
Millions of men and women, i 
1847, have used them to relieve 
headaches, nervousness, fatigue, 
of appetite, poor complexion and 
breath when these conditions 
caused by constipation.

At All Druggists 
Radway & Co., Inc., New York, N.Y,

since 
sick 
loss 

I bad

prie jų pastatyta šeši Nazi 
(Hitleristai) sargybiniai.

Buvo surašyta viskas kas 
tik prie lėktuvo ir prie pa
čių lakūnų rasta. Paaiškė
jo kad tanke nebuvo nei la
šo gazolino, visas buvo ke
lionėje sunaudotas. Nusta
tyta kad jie norėjo nusilei
sti Į pievą, bet patamsėję 
negalėjo gerai nustatyti sa
vo aukštumo ir užgavę me
džių šakas turėjo sudužti. 
Abu buvo užmušti ant vie
tos. Motoras lėktuvo bu
vo iššokęs ir Įlindęs giliai Į 
žemę, tačiau aišku buvo 
kad jiems reikėjo leistis ne 
del motorer kaltės.

Laikrodis lėktuve dar ėjo 
ir rodė 7 valandą kada bti- 
vo užtikta likučiai sudužu
sio lėktuvo. Rasta prie jų 
užrašų'knyga rodė jų kelio
nės eigą. Ji prasidėjo nuo 
Chicagos, per New Yorką 
virš Atlantiko ir Londono. 
Jie iš New Yorko lėkė link 
Newfoundlando, paskui tie
siai per Atlantiką Į Airiją, 
per Angliją ir Londoną. Su 
Londonu užrašai baigėsi. 
Jiedu jau buvo nusistatę ir 
Europos laiką, kaip laikro
dis rodė, ir matomai tikėjo
si Liepos 17 d. anksti rytą 
būti Kaune. Bet jo nieka
dos nepasiekė.

Vokiečiai sujaudinti
Kaune gavus žinią apie 

musų lakūnų tragediją, pa
leista žinia į Soldiną kad at
vyks kariški lakūnai pasi
imti Darijaus ir Girėno la
vonus ir kitus likučius. Iki 
Lietuviai pribus, lėktuvo li
kučiai buvo po Nazių sar
gyba.

Soldino gyventojai, labai 
sujaudinti ta nelaime, pasi
ryžo pastatyti toje vietoje 
miške akmenį kur jiedu žu
vo.

Tą naktį kada jiedu suti
ko mirtį buvo smarkus lie
tus. Netoli tos girios ūki
ninkai sako girdėję smarkų 
bildesį nakties laiku. Lėk
tuvas buvo girdėtas prieš 
12 vai. nakties virš Stug- 
garto, į rytus nuo Soldino.

Karaliaučiuje sako irgi 
girdėta, lėktuvo užimąs, iš 
ko suprasta kad galėjo bū
ti “Lithuanica”, kuri buvo 
paklydus ir skraidė aplink 
tame pačiame lietuje ir de- 
besuose kurie privertė kitą 
Amerikietį lakūną Wiley 
Post susilaikyti nuo skridi
mo tolyn į Rusiją.

Karaliaučiuje sako buvo 
leidžiama į orą rakietos kad 
lakūnai matytų kur yra nu
sileidimo vieta, bet lietus 
rakietas paslėpė.

Kaunas, Liepos 18 d. — 
Amerikos atstovas Kaune, 
Stafford, įsakė nuleisti Su
vienytų Valstijų vėliavą pu
siau stiebo kada Lietuvos 
ministerių kabinetas specia
liame posėdyje nutarė par
gabenti lakūnų lavonus ir 
laidoti su valstybinėmis iš
kilmėmis.

Lavonams parneši; pasky
rė kariškus lakūnus, ir taip 
Darius ir Girėnas vistiek 
oru pasiekė Lietuvos sosti
nę, prie ko jie Tengėsi per 
kelis metus.

Laidotuvės Liepos 20
Soldine, lakūnų grabai 

apdengti Lietuvos ir Vokie
tijos vėliavom. Lavonus iš 
Soldino išvežė į Kauną Lie
tuvos kariški lėktuvai kar
tu su pašto maišu, kurį jie 
vežė su laiškais į Lietuvą. 
Pašto maišas buvo visai 
sveikas, nesugadintas.

Lėktuvai su lavonais par
lėkė į Kauną Liepos 19 d. 
Pasitiko ir priėmė lavonus 
Lietuvos pirmjeras Tūbelis 
su kitais kabineto nariais 
ir diplomatiniu korpusu, da
lyvaujant ir Amerikos at
stovui Stafford. Laidotu
vės bus iš Kauno katedros 
Liepos 20 d., kuriose daly
vaus ir Amerikos atstovas, 
kadangi abu lakūnai buvo 
Amerikos piliečiai.

Kaunas buvo pasiruošęs 
visas apsišviesti elektra ir 
švyturiais jų belaukiant, o 
dabar visame mieste vėlia
vos nuleistos pusiau stiebų. 
Daugelis svetimų šalhj at
stovybių nuleido vėliavas 
žuvusių lakūnų pagerbimui.

Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona, kuris atostogavo 
Palangoje, parsiskubino į 
Kauną laidotuvėms.

Laidotuvėse buvo šimtas 
tūkstančių žmonių. Iš lėk
tuvo į katedrą grabus nešti 
paskirti karininkai lakūnai, 
su daugeliu kurių Darius 
kartu tarnavo Lietuvos ka
riškame oro laivyne.

PAJIEŠKOMA

DAR DVI VALSTIJOS 
“SUŠLAPO”

Šiose dienose “slapieji” 
laimėjo4 balsavimus už at
metimą prohibicijos dar po
roje valstijų. Alabamoj ir 
Arkansas. Viso dabar jau 
18 valstijų atmetė prohibi- 
ciją.

| LIETUVA
NEW YORK —KLAIPEDA

Per Gothenburga 
PIGIOS LAIVAKORTĖS

Greita kelione Į Lietuvą per Šve
diją. Nuolatiniai išplaukimai 

New Yorko. Pier 97, 
gale W. 57 St.

Gripsholm ......... Liepos
Kungsholm ......... Rugp.
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28
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24
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S. DroftninRholm . . Rugp.
[ Keliaujant “Švedų Baltuoju Lai- 
I vynu” kelione buria pertrumpa.
■ Gauk brošiūrėlę “Bnedros Infor-
I maeijos Kelionėje į Klaipėdą”.

Kreipkis j vietinį laivakorčių 
agentą asmeniškai arba 
arba:
SWEDISH
21 State St.

Chicago 181
Boston, Mass.
Detroit, Mich.
Montreal

laišku,

AMERICAN
New York,
N. Michigan Ave.

10 State St.
73 Monroe St.

LINE

Parčiauskas Pranas, Kazio 
sūnūs, iš Titonių k., Šiaulių ap., 
gyvenęs Plymouth, Pa.

Palkauskas Kazys, iš Žiežma
rių, Trakų ap., gyv. Brockton, 
Mass., ir Rochester, N. Y.

Komer-Koniaras Erazmas, iš
radėjas, 1910 m. gyvenęs NJriv 
Yorke.

Jaselskis Vadas, IzidorisĮis 
sūnūs, iš Kurtavėnų par.. Šiau
lių ap., gyvenęs Rochester.

Bolcevičius-Boland Stasys, iš 
Alsėdžių v., Telšių ap., gyvenęs 
Bostone ir Montreal, Kanadoj.

Švelnys Aleksandras, atvykęs 
į New Yorką prieš 30 metų.

Žukauskienė-.Ionauskaitė Pet
ronėlė. iš Alsėdžių v., Telšių 
ap., atvykus 1913 m., turi bro- 
į Kazį, gyv. Mass, valstijoj.

Puodžiukas - Pazdulis Kazys, 
gyv. Elizabeth, N. J., iš Reis- 
tinių k., Tauragnų v., Utenos 
apsk.

Markevičius Aleksandras, gy
venęs Portland, Me.

Paltanavičius Antanas, kilęs 
iš Marijampolės ap., gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Petraška Antanas, iš Anyk
ščių v., Utenos ap., seniau gy
venęs Brooklyn, N. Y.

Jovaišas Povilas, Antano s., 
gyvenęs Mellin, Wis.

Mikulis-Mitchell, Leonas-Zig- 
mas, iš Alytaus ap.

Muraškienė - Mikulevičiutė fi
na, gyv. Binghamton, N Y., ir 
Nanticoke, Pa.

Jokubauskas Vincas, vedęs 
Oną Snapauskaitę, kilę iš Var
nių apielinkės.

Jieškomieji arba abie juos ką 
žinantieji teiksitės atsiliepti į:

Consulate General of Lithuania
nwstanle^tt. in Waverly Pl. E. New York
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DELEI “VIENYBES” “DEMOKRATIŠ
KUMO”

Seniausias Lietuvių laik
raštis Amerikoje^ “Vieny
bė”, buvęs tautinių pažiūrų 
per eilę metų, pastaru laiku 
pakliuvo Į kokių tai “demo
kratijos” “ skelbėjų rankas 
ir pradėjęs vežti cicilikų 
kromelj, niekina tuos kurie 
yra tikri Lietuviai ir neno
ri garbinti svetimų dievų.

“Vienybės ’ pasikeitimas 
sukėlė Amerikos Lietuvių 
gyvenime sensacijų; Nema
ža tautinių pažiūrų žmonių 
pamojo ranka j “Vienybės” 
tokią taktiką. Tuomi “Vie
nybė” niekam nepakenkė 
tik sau.

Naujasis “Vienybės” re
daktorius p. Tysliava, pa
matęs “Dirvoje”- “Liaudies 
Tribūnoj” keletą pastabų 
del “Vienybės” naujos tak
tikos, nepasijuto kaip sulo
šė “chirurgo” rolę. Jis tai 
bus pirmas kuris pradėjo 
kalbėti apie tą dalį žmo
gaus kūno apie kurią dar 
kiti neužsiminė. Jis sako:

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents
Pain—Agony Starts to 

Leave in 24 Hours
Just ask for Allenru—Within 24 

hours after you start to take this 
safe yet powerful medicine excess 
uric acid and other circulating
poisons start to leave your body.

In 48 hours pain, agony and swell
ing are usually gone—The Allenru 
prescription is guaranteed—if one 
bottle doesn’t do as stated—money 
back.

FREE 
to Stomach 

Sufferers
25c Pkg. of Bell-ans for 

Indigestion
(Offer Limited to 1 Week)

If you are looking for “something 
better” for that gas, sick headache, 
heartburn, etc., take advantage of 
this offer. Bell-ans tablets are a 
non-laxative combination of willow 
charcoal, sodium bicarbonate U.S.P., 
carminatives and pharmacopeial flav
oring oils blended to give 60-second 
relief in ordinary indigestion and 
5-minute relief in severe indigestion. 
The makers take the risk that you’ll 
like this 35-year young tablet 
enough to prefer it. Six Bell-ans, 
Hot Water, Sure Relief!

Bell & Co., Mfg. Chemists, 
Orangeburg, N. Y.
Dear Sirs—Please send, without obliga
tion, one 25c pkg. of Bell-ans for Indi
gestion for trial.

Name (print)—......... ............____________

Street----------------------------------

City____________________________

“Ką gelbės jeigu aklajai 
žarnai uždėsi akuliorius, 
žarna vistiek nieko nema
tys”. Tai mat apie kurią 
vietą “Vienybės” redakto
riaus visas “razumas” su
kasi ir kokią jis “kritiką” 
pateikė.

Jeigu “Vienybė” nori 
dangstytis visų kupčių nu
dėvėta “demokratija” te
gul sau dangstosi. Ameri
kos Lietuviams tas nesuda
rys didelės svarbos. Tie ku
rie buvo tautininkais jais 
ir pasiliks, tie kurie-mylėjo 
savo tautą ir mylės. Ir to
dėl del tokio mažniekio ne
būtų reikalo nei ginčytis 
nei bartis.

Pirmame puslapyje toje 
pačioje laidoje “Vienybėje” 
rašoma: “Ką Simokaitis, 
Karpavičius darytų jei Lie
tuvoj išrinktų seimą? ’’ Čia 
tai klausimas kuris p. re
daktoriui nei kiek nepada
ro išmintingesnių. Kas gi 
bendro su Lietuvos seimo 
išrinkimu ? Argi Amerikos 
Lietuviai renka Lietuvai 
seimą ir kitus valdininkus? 
Amerikos Lietuvių spauda 
nesudaro jokios reikšmės 
Lietuvos valdymosi tvarko
je. Net mes Amerikoje ne
galime vieni kitiems pasa
kyti ką kas turi daryti. Tai 
ko čia tokie priekaištai?

Amerikoje pas Lietuvius 
nėra jokių buržujų, aristo
kratų. Čia žmonės elgiasi 
kaip' suprantama demokra
tiškai, dalinasi mintimis, 
pagerbia vienas antro min
tis, idėjas. Bet dar visai 
nereiškia kad reikia turėti 
bendro su tokia “demokra
tija” kurią lošia musų Lie
tuviški cicilikai, kurie pa- 
silindę po demokratijos 
skraiste tik šmugelius daro.

Mes esame daug kartų 
pasidalinę mintimis, nusi
statę veikti bendrai su pir- 
mesniais “Vienybės” vedė
jais bei redaktoriais, kurie 
buvo ne tik demokratijos 
ribose, bet ir tautinėse ri
bose.

Šiandien kada “Vienybė” 
liko priversta skelbti tokią 
“demokratiją” kokios rei
kalauja. cicilikai ir jų pa
kalikai, mes tokios ’’demo
kratijos” nepageidaujame. 
Mes gerai žinome ir pažys
tame kokios “demokratijos” 
laikosi tūli musų cicilikų pa
kalikai kaip p. Vitaitis ir 
kiti tokie. Tie “demokra
tai” yra tik Lietuvių visuo
menės parazitai, griovikai 
musų kultūrinio darbo. To
dėl jeigu “Vienybė” pasi-

ryžo skelbti tokią “demo
kratiją”, mes jos nenorime 
nei matyti nei jokių santi- 
kių turėti.

Kas yra tautininkai
Tautininkai yra Lietuviai 

patriotai liberalai. Jų tik
slas skleidimas kultūrinio 
darbo Amerikoje, rėmimas 
Lietuvos, užtarimas Lietu
vių nuo visokių išnaudoto
jų, gražiais vardais save 
pasivadinusių, ir kėlimas 
Lietuvių tautos garbės sve
timųjų tarpe. Jie gerbia 
tą Lietuvos valdžią kuri 
rūpinasi visuomenės reika
lais, visli šalies gyventojų 
ir luomų reikalais lygiai, o 
ne vienos kurios partijos.

Jeigu Lietuva išsirinks 
seimą kuris rūpinsis visuo
mene, o ne savo partijos li
kimu, gerai tvarkys šalį, 
mes seimo atstovus gerbsi
me, duosime jiems paramą 
kokia bus musų išgalėse. 
Bet gink die lai seimas ne
ima elgtis taip “demokra
tiškai” • kaip elgėsi paskuti
nysis seimas....

Tautininkai Amerikoj su
pranta kad Lietuvoje patys 
žmonės tvarkosi taip kaip 
jiems geriau.

MUSŲ

PASTABOS

FUR BEARING ANIMAL BREEDING IN 
LITHUANIA

The following points are sum-1 cheaply. In all respects the 
marized from an article con- ideal food for carnivorous fur-

AMERIKOS LIETUVIŲ LIAUDIES 
SĄJUNGA
ir Redakcija

2437 W. 69th Street Chicago, III.
Telef. Grovehill 2242
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GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN * EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtkirina labai patogi!} kelionę į LIETUVĄ.
Arba Keliaukit Populiariu Ekspresiniu Laivu COLUMBUS

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
— ■ 1119 Euclid Ave. Cleveland ■■■

SENA PATARLĖ sako: “Gy
venimas yra mokykla.’’ Ir dar 
kokia mokykla! Pas Lietuvius 
paprastai sprendžiama žmogaus 
gerumas ant kiek jis yra man
dagus, moka prisilaižyti prie 
žmogaus kaip ta lapė prie vištų, 
Bet tikrenybėje tokio žmogaus 
kuris tau labai palankus reikia 
saugotis. Toks žmogus kuris 
prieš tavo akis tavęs nekriti
kuoja, su viskuo ką tik jam 
pasakysi sutinka, paprastai es
ti nevertas pasitikėjimo.

Atviras, teisingas ir su prin
cipu žmogus tave kritikuos akis 
į akį ir nebijos tavo kritikos.

▼ ▼ ▼
VISI DOLARIŲ gaudytojai 

yra išsilavinę būti labai manda
gus prieš akis, bet už akių jie 
visai ką kitą mano ir sako apie 
tave. Todėl negalima niekuo
met spręsti žmogaus sąžiningu
mo, teisingumo sulyg jo lipš
numo prie tavęs.

Chicagoje yra tokių žmonių 
kurie gavo net prizus už man
dagumą, lipšnumą. O šiandien 
jie sėdi' kalėjime už apgavimą 
lengvatikių. 

▼ ▼ ▼
JAU ATEINA žinios kad 

Chicagos cicilikai visaip gal
voja kaip priversti “Vienybės” 
štabą remti p. Bagočių j SLA. 
prezidentus. Sakoma kad sky- 
mas esąs daromas maždaug to- 
kis:

Manoma statyti j prezidento 
kandidatus X. Strumskj, dabar
tinį “Vienybės” bendrovės pir
mininką, ir žinoma kandidatuo
siąs “amžinas kandidatas” S. 
Gegužis. Tai butų du kandida
tai prieš cicilikų kandidatą ir 
žinoma cicilikai laimėtų rinki
mus. Tada cicilikai jau bus 
pilniausi SLA. valdovai.

tributed to “Tautos Ūkis” 
(National Economy) by Pro
fessor T. Ivanauskas:

After reviewing the orgins 
of the fur bearing animal 
breeding industry, the writer 
declares that alike on theoret
ical and practical grounds, con
ditions in Lithuania are favor
able to this industry, because 
the Lithuanian climate is more 
suitable thereto than that of 
other central and Eastern 
European countries. It might 
appear that none the less 
the Lithuanian climate is too 
warm. To this can be an
swered that the favorable 
operation of a cold climate, as 
regards good furs, has its lim
its. Thus an extremely dry 
cold reduces the value of the 
furs. In countries where such 
cold prevails, the hair becomes 
hard, large, and therefore is 
less valued. On that account 
northern Siberian furs are 
worth less than those of cen
tral Siberia, and Alaskan furs 
are of inferion quality to those 
of Canada and Labrador, where 
damper air and a climate of 
maritime character encourage 
hair of the best quality. Here
tofore the best furs have been 
bred on Prince Edward’s Island. 
If we reckon the number of de
grees of cold as the most im
portant factor, Lithuania in 
this respect differs but slight
ly from those countries which 
produce the best furs.

A second factor of success 
is cheap food. Seeing that the 
majority of fur-bearing animals 
are carnivorous mammals, we 
have in mind only meat, be
cause the price of cheap vege
table food does not play an im
portant role. It goes without 
saying that food can be cheap 
only where it is easily delivered. 
Therefore the German mount
ain farms have much trouble 
on this score. The food, and 
especially the meat question, 
has much importance in count
ries where the climate would 
be quite suitable, but where 
the delivery of meat is diffi
cult. For example, the Nor
wegian climate is very suitable 
for fur-breeding, but meat is 
dear. True, the Norwegians 
have tried to overcome this 
difficulty by feeding foxes on 
fish, which is very cheap there, 
but it appears that fish food 
(probably owing to the iodine 
in fish meat) negatively affects 
the fur of the black silver fox, 
giving it a brownish color. For 
that reason one big Norwegian 
farm has moved to Lithuania. 
In Lithuania the most impor
tant food for growing foxes is 
horseflesh. Under present-day 
conditions one kilogram of 
horseflesh in Lithuania costs 
10 or 15 cents, while one kilo
gram of meat represents about 
three days portion for foxes, 
or eight portions for ermine. 
In the absence of horseflesh, 
any other meat residue may be 
used. With the establishment 
in Lithuania of the Maistas 
Packing Company and its 
branches it is possible to obtain 
plenty of such residue and

bearing animals is unborn cal
ves and other domestic animals, 
of which a large quantity can 
always be obtained in the big 
abattoirs. .Supplementary foods 
for such beasts are ground 
grain, vegetables and milk. Of 
grain oats are most largely used. 
Among vegetables are carrots, 
turnips, beets etc. Only a 
small quantity of milk is used, 
mostly for the young animals. 
Thus comparing our food prices 
with those aboard, the fact 
must be stated that our prices 
are approximately four to six 
times cheaper, and this factor 
constitutes for Lithuania an 
advantage.

There remains the question 
of equipement and service. In 
equipment an important position 
is occupied by wire netting, the 
price of which is perhaps not 
cheaper than abroad but on the 
other hand cheap timber mate
rial represents a favorable item. 
Moreover, it must be borne in, 
mind that in Lithuania labor 
power is more cheaply paid than 
in other European countries.

Of all fur-bearing animals, 
for the time being in Lithuania 
the black silver fox pays best. 
The proximity of abattoirs is 
an important factor of success. 
Bearing in mind that our agri
culture has taken the direction 
of meat production, it may be 
conjectured that the conditions 
for fox-breeding will still fur
ther improve. After the fox, 
the second place is held by the 
mink. True its fur is cheaper, 
costing not more than 100 to 
120 Lits but its rearing is 
easier, and what is more im
portant it does not require com
plicated equipment. A cage two 
metres long and 1.5 metres 
wide suffices for a pair. See
ing that the mink’s natural 
food for the most part consists 
of fish and, moreover, it eats' 
many frogs, it is best bred in 
Lithuanian fishing regions, such 
as Zarasai, Utena, Seinai, and 
Alytus districts. In such places 
its breeding could form an ex
cellent supplementary economic 
branch, especially for fishermen 
and generally for the inhabit
ants of lake and river shores. 
A mink requires about 125 
grams of meat or fish daily; it 
propagates rapidly, and is very 
hardy. Thus the mink is one 
of the most suitable fur-bearing 
animals for the small-holder.

A portion of the fur pro
duced in Lithuania go to satisfy 
domestic consumption; the other 
portion is exported for the sale 
of furs the periodically held 
auctions of the big European 
centers, particularly Leipsig 
and London, act as intermedia
ries, and for this service collect 
about 6% of the sale price.

At the present time there is 
being formed in Lithuania a 
Lithuanian fur-bearing animals 
union, and at the same time 
the Ministry of Ągriculture has 
consented to maintain an instuc- 
tor-specialist in that sphere, 
which will permit the further 
expansion in Lithuania of this 
economic branch, which enjoys 
favorable climatic conditions.

LIETUVIŲ DIENA
čia tik trumpai suminėsim 

apie įvykusią Lietuvių Dieną, 
palikdami platesnius aprašy
mus svečiams laikraštininkams.

Programas įvyko Liepos 16 
d., nors prasidėjo pavėluotai.

Prog'ramas buvo ilgas, didelis 
ir įvairus: dainos choro, orkes
tro muzika, jaunimo žaislai ir 
šokiai, solistų ir solisčių dainos, 
Lietuvos ministerio ir vieno 
profesoriaus kalbos. Atsilankė 
ir Illinois Valstijos Gubernato
rius Lietuvius pasveikinti.

Oras buvo gražus, diena kar
šta, ir pradėjo lyt tik dainų 
programą užbaigus. Po lietaus 
tęsėsi vandeninio sporto žais
lai kitoje vietoje, kur taipgi da
lyvavo daug žmonių, bet jau ne 
visi kurie popietiniame progra- 
me klausėsi.

Jaunimas, artistai gražiai pa
sižymėjo, dėjo didžiausias pas
tangas pasirodyti su savo tau
tos daina, muzika, šokiais.

Daugelį papiktino nebuvimas 
estradoje Lietuvos vėliavos ir 
programo vedėjo nerimtas ap
siėjimas scenoje ir su žmonė
mis. Vis tai politikų pasekmė, 
nuo ko turi nešti gėdą visa tau
ta svetimų akyse. . . .

SMAGI IR LIŪDNA ŽINIA
Liepos 15 d. Chicagoje suva

žiavę Lietuviai, ir patys Chica- 
giečiai, labai pradžiugo kada iš
girdo jog lakūnai Darius ir Gi
rėnas pasikėlė ant sparnų ir iš
lėkė į orą. Visi lyg mintyse su 
jais skrido.

Liepos 16 d., laike Lietuvių 
Dienos programo, buvo jau ži
nių kad jie perlėkė Atlantiką.

Bet niekas nenujautė kad už 
šešių ar septynių valandų po 
to, kada Chicago  j buvo apie 6- 
7 valanda vakaro, musų lakū
nai gyvastis paguldė už savo 
tautos garbę.

Lietuviai teiravosi Amerikos 
spaudos žinių biure apie jų ke
lionės progresą, bet aiškių ži
nių jau nebuvo. Tai buvo pro
tarpis kokių 12 valandų laiko 
nuo paskutinių žinių apie juos 
virš Anglijos salų ir suradimo 
jau jų lavonų sudužusiame or
laivyje apie 7 vai. ryto Vokie
tijos laiku arba apie 2 vai. Chi
cagos laiku (naktį). Tą naktį, 
Liepos 17 d., jau per radio bu
vo paskelbta kad Girėnas ir Da
rius užsimušė. Mažai kas tą 
girdėjo, nes buvo vėli naktis. 
Tačiau rytą pasirodė laikraš
čiai su ta traginga žinia, ir vi
siems Lietuviams pasipylė iš 
akių ašaros....

Svečiai iš kitų miestų ir vie
tiniai visi pasijuto kaip sumišę, 
nieko nenorėjo nei matyt nei 
veikt. .. .

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit bandažų 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios j 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus“ trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

1 LITHUANIAN VILLA
| LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
| Lietuviai kurie atvykstat j ]
f užsukit j Lithuanian Villa..- čia gausit geriausi patarnavi- H 
i mą, skanu Lietuvišką valgį, gero alaus ir patogią nakvynę, j; 
J Rezervacijas galit padaryti laišku arba telefonu, ypač sve- :: 
j čiai iš kitų miestų, praneškit tikrą dieną savo pribuvimo. H

ONA STANKŪNIENĖ, Vedėja
11212 So. Western Avenue

Telefonas:, Beverly 2300 CHICAGO, ILL.

:: ::

Pasaulinę Parodą Chicagoje,

EKONOMINĖ KONFEREN
CIJA

Liepos 17, 18 ir 19 d. įvyko 
antra Lietuvių Ekonominė Kon
ferencija, kurion suvažiavo at
stovai iš daugelio Lietuvių Vai
zbos Butų. Sesijos įvyko Pal
mer House. Dalyvavo svečiai 
iš Lietuvos: J. Vailokaitis, ži
nomas pramonininkas, ir adv. 
Gabaliauskas iš Šiaulių. Jie 
pateikė Amerikiečiams įdomių 
žinių.

Konferencija del lakūnų žu
vimo pirmą dieną negalėjo nei 
įsikrutinti, pradėta labai vėlai. 
Lietuvos Ministeris Balutis tą 
dieną tik pareiškė savo apgal
ia ir atsisakė visai ką nors biz
nio reikalais kalbėti.

Nekurie iš konferencijos de
legatų kurie patiekė referatus: 
Varkala, Trečiokas, Gen. Kon
sulas žadeikis, J. J. Elias, Adv. 
JĮ SĮąĮRAĮl?X SRĮUSUOyj ‘StlĮSĮJf) 
kiti. Konferencijai stokavo gy
vumo.

H

'♦
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Chicagoje pradėjo organizuo
tis į unijg, moteriškų ir vyriš
kų skrybėlių darbininkai, kurių 
čia yra keli tūkstančiai.

! “MARGUTIS”
; Muzikos, Dainų ir Juokų žurnalas. Išeina du kartu į mėnesi 
’ su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekviena mė-
> nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
Į gyvenimo nuotikiais.

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams ■— $2.00. Į
> Lietuvąą metams $3.00. Adresas:
! “MARGUTIS”
; 2437 West 69th Street Chicago, III.
! Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.
*************s*<****^e^*s?*s*#*'*4^r<*>****^#^*>e<*>r^r^p^r>e*sr^»s»^»^»^«K^

ADVOKATAI
A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

100 North La Salle Street 
Room 2211

Telefonas: RANDOLPH 0332
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 South Halted Street
Telefonas VICTORY 0502

Valandos nuo 7 iki 9 vakare. 
OLIS —■ Antrad., Ketvirtad. ir 

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir 

penktad. vakarais.

GERB. BALUTIS CHICAGOJE

Lietuvos Ministeris 
B. K. Balutis

Atsilankęs į Lietuvių Dienos 
programą Liepos 16 d., gerb. 
B. K. Balutis, senas Chicagie- 
tis, praleido šiame mieste kele
tą dienų. Ta proga apsilankė 
pas savo senus draugus ir da
lyvavo Lietuvių veikimuose.

LIETUVOS MINISTERIS IŠ
KILMINGAI PRIIMTAS

Lietuvos Ministeris B. K. Ba
lutis atsilankė Lietuvių Dieno
je Chicagoje. Savu keliu, kaipo 
valstybės atstovas, gerb. Balu
tis buvo oficialiai . priimtas Pa
saulinėje Parodoje Liepos 17 d. 
Jis pribuvo, su savo palydovais, 
tarp kurių buvo ir vienas pla
čiai žinomų finansierių, J. J. 
Elias, 11 vai. ryto į Parodos 
ribas. Buvo sutiktas 19 kanuo- 
lių šūvių, kariškas benas grojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus ir 
buvo padaryta gerb. Balučiui 
militariškas paradas.

LANKĖSI ITALIJOS KARIŠ
KI LĖKTUVAI

Liepos 15 d. į Pasaulinę Pa
rodą Chicagoje atsilankė dvide
šimts keturi Italijos kariški 
lėktuvai, kurie atskrido per At
lantiką iš Italijos, padarydami 
keletą sustojimų ir prisitaiky
dami orui. Lėktuvus vadovavo 
Generolas Balbo. Jis buvo iš
kilmingai priimtas ir praleido 
Chicagoje penketą dieną. Lie
pos 19 d. išskrido į New Yorką 
ir kitur ir tuoj gryš atgal Ita
lijon.

NORTH SIDE KOLONIJA
North Side jau pradeda at

sigauti po depresijos. Biznie
riai jau sako kad biznis eina 
geriau. Reiškia jau darbinin
kai pradėjo gauti dirbti. Teko 
pasikalbėti su p. Nausėda, ku
ris užlaiko grosernę ir mėsinę, 
jam biznis eina geriau, sako.

Louis Striupas atsidarė nau
ją restauraną ir alaus gėryklą 
po adresu 3636 W. North avė. 
ir daro gerą biznį. Atsilanko 
daug svečių vietinių Lietuvių ir 
užsuka suvažiuojančių į Pa
saulinę Parodą iš kitur.

Progress Dairy kompani j a 
irgi gerai gyvuoja. Tai yra 
Lietuvių vedama pieninė.

Bendrai North Side Lietuviai 
pradeda dirbti. Rep.

VEDYBOS padaugėjo. Per 
pirmus 6 šių metų mėnesius 
Chicagoj apsivedė 14,233 po
ros, bet tuo pat kartu sumažė
jo divorsai. Divorsų išpuola 1 
ant 4 susituokimų. Nors ne
galima sakyt kad tai mažai, 
tačiau buvo taip kad ant dvie
jų apsivedimų buvo vienas per
siskyrimas.

LIETUVIAI pradėjo eiti į 
“3.2 biznį”. Kur nepasisuksi 
tarp Lietuvių visur užtiksi lyg 
grybus po nakčiai išdygusius 
saulinus-karčiamas. Tai aiškus 
Roosevelto nuopelnas.

Linkėtina kad jiems sektųsi, 
nes žmonės kitas sudėjo savo 
paskutinius centus į \ą biznį 
tikėdami iš jo padaryti pragy
venimą, kada kiti bizniai nesi
sekė.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.
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Lietuviai lakūnai, kapito
nas S. Darius ir S. Girėnas 
Liepos 15-16 pasekmingai 
perlėkė žiaurų, pavojingą 
Atlantiką savo kelionėje be 
sustojimo j Kauną. Jiedu 
nugalėjo tą vandenyną ku
riame kiti pirma jų žuvo, 
kurio jie irgi labiausia bau- 
ginosi. Jie saugus ir ramus 
lėkė ir nulėkė sau nuo At- 
lantiko kelis šimtus mylių. 
Jiedu be abejo juokėsi kaip 
laimingai jiems tas žygis 
pasisekė. Jų linksmos akys 
jau žiurėjo j Kauną. Pra
lėkė virš 4,000 mylių — be
veik toliausia negu kurie 
kiti Atlantiko lakūnai nu
lėkdavo. Iki Kauno buvo 
apie 400 mylių — vos trijų- 
ketrių valandų kelionė — ir 
štai JIEDU TRAGINGAI 
ŽUVO — UŽSIMUŠĖ skris
dami sausžemiu ir beveik 
žinomais keliais.

Jiedu, lankydamiesi Lie
tuvių kolonijose rinkti au
kų savo kelionei sakydavo:

“Labiausia mus gąsdina 
Atlantikas. Bet pasitikime 
jį perskristi. Paskui jau 
mes nieko nebijom.” Ta
čiau jiedu žuvo nuo to ko

Radio Biznis Smunka ,
Statistikos parodo kad 

laikraščiuose skelbimii biz
nis kyla aukštyn, o naudoji
mas radio skelbimų tikslu 
mažėja.

Bendrai imant visoje ša
lyje per Balandžio mėnesį 
laikraščiubse skelbimų pa
daugėjo 20 nuoš. ir buvo 
tik 15 nuoš. žemiau pel-eitų 
metų skelbimų, o naudoji- 
jnas radio skelbimams per 
Balandžio mėn. nusmuko iki 
39 nuoš. laipsnio lyginant 
su pereitų metų Balandžio 
mėnesio skelbimais.

Skelbėjai pradeda patirti 
kad per radio žmonės klau
sosi tik muzikos, daugiau 
nieko, o laikraštyje įdėtas 
skelbimas, akimis matomas, 
lieka skaitytojo atmintyje 
ir kada prireikia gali tą

skelbimą vėl pastudijuoti ir 
juomi pasinaudoti.

Dar apie Pavardžių 
Sulietuvinimą

Gavę naujas pavardes, Lie
tuvos žmoneliai vienas prie 
kito bėgiodami klausinės: 
O tu, Raulai, ar gražią pa
vardę gavai ?....

Bus taip kaip po krikšto, 
kada pagonys Lietuviai bu
vo apkrikštyti ir gavo sau 
paskirus vardus prie šei
mos vardo.

Tai bus rimta revoliucija, 
kurią mielai sutiks jaunoji 
karta.

Skaitydami “Meniną” ga
lit gauti maždaug suprati
mo kokios galėjo būti seno
vės Lietuvių pavardės arba 
vardai.

Gal prasčiausia bus tiems 
kurių dabartinės pavardės 
paeina iš krikščioniškų var
dų: Jokubauskas, Mikalaus

JUODO 
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r Rašo K. S. Karpius
mažiausia baiminosi. Rami, 
jokių pavojų neturinti giria 
jiems atnešė mirtį.

Žuvo prie slenksčio savo 
tėvynės. Žuvo kada mirtis 
jiems rodės jokia negrąso.

Atnešė jie savo tautai 
garbę, tik gaila kad nieka
dos.savo tautiečių pagarbos 
nejaus ir nežinos. Pabaigė 
jie savo kelionę į Kaun^ 
grabe.... Laukė jų visa’ 
Lietuva su džiaugsmu, su
laukė ašaromis apsipylę.... 
Tikėjosi pasveikinti su vai
nikais, su varpais juos at
nešančius Lietuvai garbę. 
Dabar tuos vainikus sudė
jo ant jųdviejų kapų, o var
pai liūdnais garsais palydė
jo jų vėles Į amžinasti. ...

Galime suprasti kaip ver
kė visa Lietuva jų laidotu
vių dienoje — Liepos 20...

Su dideliu džiaugsmu mes 
Amerikos Lietuviai išlydė
jome juos mintimis, kada 
patyrėme kad jie išskrido. 
Bet koks liudesis užgulė vi
sus išgirdus tą skaudžią ži
nią .... Iškart tikėti neno
rėjome. Bet tikrenybė — 
baisi tikrenybė — nepasi- 
ne kas kitas kaip Darius ir 
Girėnas

Gal but kad tik viena pa
prasta, menka medžio šake
lė ar viršūnė buvo tarp jų 
pasisekimo, didelės garbės 
ir jų pražūties....

Gabus lakūnai, jiedu mo
kėjo nusileisti visokiuose 
nelaiminguose atsitikimuo
se, užtai sakydavo kad jie 
pasiekę aną pusę Atlantiko 
jau bus ramus. Bet buvo 
kokia mažytė priežastėlė 
kuri juos pražudė. Galėjo 
pritrukti gasolino ir jie be
sileisdami lėkė jau žemai 
medžių viršūnėmis j pievą 
kuri netoli buvo, užkliuvo 
už šakos ar aukštesnės vir
šūnės medžio ir tas buvo jų 
gyvenimo uždanga._❖ * *

Akivaizdoje to kas atsiti
ko, tiek turime pasidžiaug
ti kad jeigu jiems buvo lem
ta žūti, gerai kad nežuvo 
ten kur kiti lakūnai žuvo, iš 
kur jų niekas daugiau ne- 
išėmė. Darius ir Girėnas 
padėjo savo gyvastis už sa
vo tautos garbę ir tauta 
juodu palaidojo iškilmin
giausia negu ką nors kitą 
nuo pat Lietuvos nepriklau
somybės įsikūrimo'.

(Tęsinys iš pereito num.)

Frodas ir Sūnūs

Klaipėdos srities jarlas Frodas sulau
kė iš nežinia kur ir nežinia ko jieškančių 
dviejų moterų. Kada gavo pranešimą jog 
dvi moterys nori jį matyti, Frodas paliepė 
jas atvesti.

Alina atėjus, puldama prieš Fbodą ant 
kelių, verkdama prašė atiduoti jai jos pa
grobtą sūnų, ką išgirdęs vikingų vadas nu
sistebėjo. Tai buvo lyg jo tiesioginis įta
rimas jos vaiko pagrobime, nors Frodas 
apie tai nieko nežinojo, ypač nežinojo ko
kio vaiko jieškoma. Suraminęs ir pasodi
nęs ją, pašaukė savo tarnes aprūpinti jas 
abi maistu ir priežiūra, ir nužiūrėdamas 
Aliną esant kokia nors aukštesnės kilmės 
moterimi, įsakė savo žmonai ją apgleboti 
ir žiūrėti kad jai nieko nestokuotų, iki ji 
atsipeikėjus ir pasilsėjus galės aiškiau kal
bėti ir pasipasakoti ko jieško.

Frodo žmona buvo ne iš Žemaičių bet 
Danė, atvykus pas savo vyrą vėliau, kada 
Frodas Žemaičių krašte įsigyveno. Ji ma-, 
žai temokėjo šio krašto kalbos, bet vis su
sikalbėjo, nes su savo tarnėmis ir kaimynė
mis Žemaitėmis turėjo jų kalbą vartoti.

Tiktai sekančią dieną Frodas su savo 
žmona pradėjo klausinėti savo susirūpi
nusias viešnias ko jos jieško. Tą visą lai
ką Ragailė tarp visų tos stovyklos vaikų 
bandė surasti Meruną, tėmydama į kiek
vieną jo amžiaus vaiką. Alina irgi teini-, 
jo į vaikus, tikėdama savą pažinti, nes jis 
labai panešėjo į Ardį, nors dabar jau bu
vo trejetu metų vyresnis negu kada buvo 
pavogtas.

Meninas dabar ėjo aštuntus metus, 
todėl j tokio maždaug amžiaus vaikus jodvi 
nepaliaujamai žiurėjo. Kur išgirdo vaiką 
sušunkant “mamyte”, tuoj mesdavosi į tą 
pusę žiūrėti ar ne jos sūnūs ją šaukia.

Frodo klausinėjamos, Ragailė daugiau 
pasakojo apie vaiką ir kaip ir kur jis į vi
ltingų nagus pateko, Alina daugiau tik ai
manavo ir ašarojo ir dairėsi kaip paukštis, 
lyg tikėdama vaiką tuoj pamatyti.

Aplink buvę ir girdėję jų kalbas, ne- 
kurie vikingai tarp savęs kuždėjo naujus 
suokalbius, nes jie irgi suprato kad Alina 
turi būti kokia nors žymi moteris, nes ko 
paprasta kokia ten moterėlė savo sunaus 
j ieškotų. Jie sumanė prikalbėti Fredui 
sulaikyti Aliną ir su ja nuvykti į jos pilį 
ii- pareikalauti jos vyrą ją brangiai išpirk
ti, po grasinimais nužudymo.

Ir kas galėtų sakyti kad Ardys, kurs 
taip mylėjo Aliną, nebūtų labai daug vikin
gams davęs jeigu jie su ja kaipo nelaisve 
, atplauktų pas Daugupius ir parodytų ją 
į gyvą, bet grąsintų nužudyti jeigu jų rei
kalavimai nebūtų patenkinami? 

kas, Jonaitis, Antanaitis ir 
tt. Tų pavardės kad ir bus 
sutrumpintos, bet jose ne
bus tyros senoviškos reikš
mės.

Daugybė Lietuvių išlaikė 
savo senoviškas pagonijos 
laikų pavardes, bet kiti, bū
dami vergais ar našlaičiais, 
nevadinami kitaip kaip tik 
krikšto vardu: Jonas, An
tanas, Mykolas, savo vai
kams paliko navardes per
dirbtas iš savo vardų.

Vytauto Gatvė Prahoje
Čekoslovakijos sostinėje 

Prahoje miesto taryba, pa
siūlymu Dr. Zenklio, ypa
tingai geriems praeities ir 
dabarties santikiams su 
Lietuva pažymėti, nutarė 
pavadinti vieną Prahos gat
vių Vytauto vardu.

Čekai turėjo su Lietuviais 
daug reikalų Vytauto lai
kais ir vienu tarpu jie kvie
tė Vytautą užimti jų kara
lišką sostą.

—Linksmumas — geros 
širdies spinduliavimas. Jis 
kaip Saulė, šildo pasaulį.

Bet ir jųdviejų gudrių butą: jos jau 
iškart žinojo, ir net buvo Rusnėje patar
tos, neišsiduoti kas jos tokios yra ir iš kur, 
sakyti tik kad jos paeina iš ten kur buvo 
pagrobtas vaikas, kur viskas išnaikinta ir 
jos vyras nužudytas tame užpuolime, ir 
viskas.

Jodvi pasakojo, kalbėjo, aiškino ir per 
ašaras prašė Frodą atiduoti jom vaiką — 
visai nenujausdamos kad Meruno čia nėra 
ir kad Frodas nei niekas kitas čia tiesiogi- 
nai apie jį nieko nežino.

F-rodo žmona, kuri pati turėjo daug 
vaikų, bet tik vienas sūnūs jai liko, kitus 
mirtis paėmė ankstyvose dienose, arba kiti 
savo keliais pasaulyje blaškosi, labai už
jautė Alinai ir norėjo net pagelbėt, bet ne
žinojo kaip.

Tuo tarpu gryžo iš juros ir jų sūnūs, 
kurs buvo vardu Bjornas, jauno amžiaus 
vyras, bet doras ir prakilniai išauklėtas. 
Pamatęs Aliną — tą nepaprastai gražią 
moterišką, — Bjornas buvo ja sužavėtas 
lyg kokios deivės, nors joje nebuvo pusės 
jos tikro gražumo, nes ji buvo nusiverkus 
ir nuvargus. Jis buvo keletu metų jaunes
nis už Aliną, bet pilnai išaugęs stiprus, 
narsus vyras, ir buvo Frodo ir jo žmonos 
pasididžiavimas. Jis jau buvo pasižymėjęs 
jurų kelionėmis ir pavaduodavo tėvą kelio
nėse tarp Klaipėdos ir Danijos, kur turėjo 
nuolatinius reikalus.

Bet kuomet motina išpasakojo Bjor- 
nui visas Alinos bėdas ir jos jieškojimą su
naus, vaikinas pakeitė savo atsinešimą į 
ją. Jis apsigaubė jai pagarba, sąjausmu, ir 
lyg tikros savo sesers bėdą jausdamas, rū
pinosi kaip galėtų jai pagelbėti.

, Ne visi vikingai ir ne visais atvejais 
buna žiaurus ir nedori. Alina su savo pa
lydove Ragailė pateko pas labai dorus, ir 
jų jieškojimas dingusio vaiko butų baigę
sis, tik nelaimė kad jo čionai nebuvo.

Tuo tarpu kiti vikingai nerimo: Bjor
nas prisiartindamas prie tėvo, kurį kiti 
buvo apstoję, išgirdo juos visomis pastan
gomis įkalbinę jančius padaryti su Alina 
taip kaip jie buvo sumanę: suimti jas, iš
reikalauti pasisakyti iš kur jos pareina, ir 
plaukti su jomis tenai pasipelnyti. Frodas 
ilgai nesidavė prikalbinti prie to, nežino
damas kur gali pakliūti, nors kitiems išro
dė labai geras ir lengvas pelnas jas savo 
naguose turint. Bjornas skobomis apie 
tai pranešė savo motinai, ir abu su motina 
gavo progą įmokyti ir persergėt Aliną kad 
jodvi neišsiduotų jei ką ir slepia.

Bjornas bandė patirti, išklausinėti vi
sų savo vyrų tarpe kas darė tą užpuolimą 
toje vietoje tuo laiku kaip Ragailė nupasa
kojo, ir atsirado vienas-kitas kurie tą žino
jo ir žinojo kas buvo to užpuolimo vadas— 
bet jis nepriklausė šiai vikingų sodybai, 
jis buvo tik pirklys-plėšikas, gavęs leidimą

SAUŽUDYSTĖS Iš MOTERIES 
ATŽVILGIO

(čia yra perrašyta sutrauka iš straipsnio 
parašyto Marian J. Castle, kuris tilpo Forum 
Magazine. K. Stanislovaitienč.)

Pagal oficiali mirčių sąrašą, kas me
tai nusižudo vyrų tris sykius daugiau ne
gu moterų. O tarp jų po 45 metų amžiaus 
proporcija kyla net iki 6 prieš 1.

Saužudystės pateisinto j ai sako kad ta 
neproporcionalė ra ta saužudystėje priguli 
nuo to kad vyrai drąsesni negu moterys — 
labiau pratę į pavojų žiūrėti ir rizikuoti 
gyvastį. Bet kažin! Katrą pasirinktų 
narsuolis — ar būti sužeistu karo lauke ar 
kūdikį gimdyti?

Ne, ne, del narsos stokos moterys nuo 
saužudystės susilaiko. Tikra priežastis 
tai jų susidomėjimas gyvenimu kuris ne
leidžia jausmus vidun krypti. Negali bū
ti introvertu kuomet vyras ir keletas vai
kų prašo iš jos meilės ir apžiūrėjimo, ap- 
lopymo, ir indų plovimo. Moteris apsiei
na su tuo ką turi: su klintimis kurias mo
teries lytis jai stato, su vaikų gimdymu ir 
auginimu, su vyro pajamom, sociale pozi
cija ir namais.

Ką ji daro su materialiais dalykais tą 
daro ir su visu bendru gyvenimu. Pertai
so paprastą, nudėvėtą gyvenimą kol efek
tas gana malonus, nors po viskuom tebesti 
tie patys trukumai.

Ar nepasisekė jai vyriškuose užsiėmi
muose? Tai įsivėrė siūlą į siuvamą maši
ną, atsinešė iš skiepo savo pačios p’rezer- 
vuotų valgių, nupirko pigų šutinį vietoje 
brangios kepsnies.

Ar turėjo atsižadėti “karjeros” turė
dama talento? Na, atsidusta jei negali to
liau meną sekti, bet dainininkės užsiganė
dina bažnytiniame chore ir turėdamos kū
dikį svajoja apie didžią ateitį jam.

Bet vis prisitaiko prie būtinumų.
Gal moterys nepasiekia nei geniališ- 

kumo, nei aukščiausio pasisekimo — taip 
bent vyrai sako, — bet jos atsilygina savo 
mokėjimu kompromituoti su gyvenimu, ap
sieit su viskuo kaip yra ir dar prie to pri
dėti. Ir niekuomet moteris neišsiduos kad 
gyvenimas nebepataisomas, kad nelieka ki
to išėjimo kaip tik tragiškas prisipažini
mas pralaimėjimo — saužudystė.

Nors instinktiviai pasibjaurime sau- 
žudyste, galėtume nors kiek ją gerbti jei 
tai butu išraiška didvyriškos narsos arba 
didvyriškos desperacijos. Bet negalima 
tikėti kad taip yra. Čia tik paskutinis at
sakymas gyvenimui nuo neprisitaikančios, 
savimeilės asmenybės.

Sakoma kad saužudystė turi būti gar
bingu darbu, nes daugiausia aukštesnio 
luomo žmonės žudosi. Bet irgi ne. Tas 
tik parodo kad tai ir yra pabėgimas lepių 
žmonių nuo realybės ir atsakomybės. Tie 
kurie ištikro turi ko nusižudyti tą retai 
daro. Tragiškai biedni, imant juos kaipo 
klesą, velka savo sunkų gyvenimo jungą 
iki pabaigai, kartais mirdami badu, bet re
tai nuo savo rankos.

Taip pat negalima sakyti kad saužu
dystė, kaip daugelis tiki, esanti pašėlta izo
liacijos arba ilgesio. Vakarinių valstijų 
avių ii- karvių ganytojai nesižudo nors vie
nų vieni gyvena. Saužudystė tai protes
tas prieš susigrūdimą. Fąktai rodo kad 
juo didesnis miestas juo didesnis skaičius 
ir proporcija saužųdysčių.

Aišku, todėl, kad saužudystė yra išda
va ne aplinkybių bet žmogaus proto ir jau
smų surėdymo. Bankierius išaikvojęs ki
tų pinigus, nusižudo išgelbėti savo “gar
bę”, nelyginant kareivis laukdamas karo 
teismo, pabėgtų. Meilės saužudystės pa
nėši toms “garbės” saužudystėms. Jos iš
tikimųjų yra saumylystės nusižudymai. Jų 
užgauta saumylystė, ne meilė, yra priežas
timi. Tikra meilė užmiršta save, gyvena 
kitiems.

iš Frodo plaukti į Nemuną, ir po apiplėši
mo išplaukė vėl savo keliais. Jis buvo iš 
Danijos ir ten nuolat prisilaikė, bet kur 
jis padėjo pagrobtus vaikus vargu kas su
žinos.

Alina ir Ragailė labai susigraužė, nes 
aišku buvo kad Meruno čia, šiame juros 
krašte, nėra — jis išvežtas toli už juros ir 
niekam nežinomoje vietoje, tarp daugybės

Šymet proporcija depresijos saužudys- 
čių yra aukščiausia nuo 1908 metų, kurie 
irgi sekė paniką. Bet tie žmonės nėra de
presijos aukos, bet aukos pirm-ėjusio ger
būvio. Vyrai kurių tėvai atvyko čionai 
prastais laivais, kurių motinos skarelėmis 
apsigobusios laukuose dirbo, tėvų sukrau
tą turtą praradę, nusižudo bijodami gryžti 
į darbinius rubus ir prakaitą. Jie padaro 
paskutinį melodramatišką užsimojimą le
paus, neprisitaikančio žmogaus.

Atėmus saužudystės baisumą, ją gali
ma sekti asmenybėje nuo kūdikystės die
nų. Žiūrėk kai mažytis kūdikis net pamė
lynavęs rėkia kol gauna to ko nori — ar 
tai butų valgio ar atidos. Vėliau tas pats 
vaikas gula ant žemės, spardosi, kanda ir 
rykauja kol įveikti, tėvai jam duoda ko jis 
nori. Vėliau, paaugęs į pusbernio metus, 
jis iš namų pabėga, negaudamas iš tėvų 
ko užsigeidžia, tuomi suteikdamas tėvams 
rūpestį, nes jis nori kad į jį kreiptų atidą. 
Net ir užaugęs, toks nedisciplinuotas indi
vidas bėga nuo nesmagumų, o ūpo išsiver
žimu bando įsigyti smagurius. Bet jau 
susiduria su gyvenimu kuris jam pradeda 
duoti tą karčią discipliną kurią tėvai jam 
turėjo suteikti. Nuožmus gyvenimas laiko 
laimę nepasiekiama. Dabar jis negali rė
kimu, spardymu ar pabėgimu nieko pada
ryti. Gyvenimas nekreipia dėmesio į vai
kišką pasielgimą.

Tada jis paseka savo likimą į persta
tymus, scenas — įsivaizdindamas kaip jo 
kūną dramatiškai iš ežero ištrauks. Nu
miręs jis gaus sau visų atidą, kurios gy
venimas neduoda. Saužudys tik suaugęs 
kūdikis, paskutiniame ūpo išsiveržime.

ŽALIA NAKTIS
Žalia tylinti naktie, 
Taip šviesi, rami;
Rodos pasakąs širdies
Tu jauniems seki.

Tujen šypsena žvaigždžių
Nudažai laukus —
Skęsta daug tada širdžių
Į svaigius sapnus.

Sutartinėmis tu savo
Virpini laukus.
Mėnuo žemę nubučiavo —
Sapnas toks saldus....

O, naktie, skrajot visur
Tau yra valia,
Tat ir man širdį užburk
Jaunyste žalia!

Pajuostė, 15-vi-‘33. Vainis Dainoras.

MOTUTĖ
Kaip gegutė sode vakare kukuoja, 
O sesės rūtelių darželyj dainuoja, 
Sena motinėlė prie darželio vartų 
Jausmingai dainuoja su dukrelėm kartu.
Jai tada vaizduojąs jaunatvė gėlėta, 
Taip gražiai svajota, šventai numylėta, 
Ir sena motutė su daina linksmėja, 
O raukšlėtas veidas kaip dangus giedrėja.
Tik neilgai džiaugsmas širdį glamonėja, 
Nes raukšlėtas veidas staiga surimtėja, 
Ir virpančios lupos dainą greit nutraukia, 
Ir galvą nuleidus ji į trobą traukia. Z
Jai gaila jaunatvės, kuri ją žavėjo
Ir daug, daug jai laimės visokios žadėjo, 
Bet dabar kaip sapnas nejučiom pranyko, 
O jai vien tik karstą dovanų paliko.
Ir kada tas karstas prieš akis jai stojas,
Ji skuba į trobą, patylom žegnojas,
Ir “Sveika Marija” daug kartų kartoja, 
Kai už lango dainos dukrelių aiduoja....

x- Jonas Morkūnas.

kitų pagrobtų vaikų, auga....
Frodo žmona patardinėjo Alinai gryžti 

į savo namus, pažadėdama duoti palydovus 
iki Rusnei, nes, sakė, viltys surasti vaiką 
tolimoje didelėje Danijoje yra tuščios.

Bet tas Alinos ir Ragailės pasiryžimą 
surasti Meruną nepakeitė.

Seka: Alina Danijoje.
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VAZGELIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

“Jaunosios Lietuvos” bū
relis veikia gyvai, rengia 
pasilinksminimo vakarėlius 
ir daro susirinkimus su pa
skaitomis.

“Pavasarininkų” kuopa 
susitvėrė 1920 metais, bet 
darbuojasi galima sakyt la
bai silpnai.

Šis kaimas spaudą taipgi 
labai myli, žėdname name 
rasime po laikraštį, kituose 
ir po du ar tris. Tarp laik
raščių pareina ir “Dirva”, 
kuri visų yra labai mėgia
ma skaityti.

Kaslink ūkio kultūros — 
kaimo gyventojai irgi pa- 
žingėję pirmyn. Dabar ne
matyt jau nei vieno arklo, 
medinių ratų, ar medinių- 
akėčių, visur yra naudoja
ma geležis.

Krizio čia negalima pa
stebėti : visur pasireiškia 
prabanga, kaip brangus ru
bai, geri arkliai, geri veži
mai; baltojo skystimėlio ir
gi nemažai išgeriama, ir 
alutis karčiamoje neleidžia
mas pramigti.

Aną vasarą perkūnas su
degino šioj apielinkėj kele
tą trobų. Vazgelių ūkinin
kai matydami kad kitaip su 
perkūnu rodos negaus su
manė nuo jo gintis įsitaisy
dami perkūnsargius. Be
veik kiekvienas ūkininkas 
įsitaisė perkūnsargį, kuris 
drąsiai saugoja namus nuė 
perkūno trenkimo.

Apie šį kaimą tiek gali
ma pastebėti kad iš senų 
laikų niekas nėra savaran
kiškai nusižudę nei pasiko
rę nei prisigirdę. Vadina
si Vazgeliečiai šalto kraujo 
žmonės.

Kai prasidėjo 
nepriklausomybės 
Bermontininkais, 
kais ir Lenkais, 
kaimo visi jauni vyrai sto
jo į Lietuvos kariumenę sa
vanoriais nuo 18 iki 40 me
tų amžiaus. Nepriklauso
mybę atkovoję sugryžo vi
si sveiki ir linksmi, vieni 
puskarininko, kiti viršilos 
laipsnius įsigiję. Dabar lai
mingai gyvena su šeimomis 
gavę iš dvarų žemės ir vėl 
laukia kada sugaus trimi
tas paskutinėn kovon už 
Aušros Vartus, už Gedimi
no pilį, už Vytauto grabą!

Jonas Sirgėdas.

STATOMA 160 NAUJŲ 
MOKYKLŲ

Šiais metais Lietuvoje sa
vivaldybės stato namus su- 
virš 160 pradžios mokyklų 
kompletų, būtent: Alytaus 
apskrityje — 13; Biržų — 
16; Kėdainių — 3; Kretin
gos 15; Marijampolės — 18; 
Mažeikių — 8; Panevėžio' 
— 17; Raseinių — 42; Šiau
lių — 30; Zarasų — 2'.

“M.R.”

AKRONO
ŽINIOS

apie 3 svarus.
Firestone gurno išdirbyątė 

veikia su 60 nuoš. normalio.
4,000, Goodrich 
kitos dirbtuvės 
proporcija, ši 

80 nuoš.

AKRONO PIKNIKAI 
Sekmadienį, Rugpjučio-Augs 13

SLA. 354 kuopa rengia di
delį pikniką visiems žinomoje 
Miliūno farmoje. Gros geriau
si muzikantai, Revelers. Kvie
čiame dalyvauti vietinius ir iš 
kitų miestų atsilankyti. Turė
sim gerus laikus. Komit.

netikėtos vietos į didelį bū
rį Lenkų. Tie nežinodami 
kas per dalykas, gyvi likę 
ėmė bėgt. Mes pasinaudo
dami proga ėmėm šaudyda
mi Lenkus vyti. Tie neži
nodami kiek musų yra bė- 
go ir išbėgo savo pusėn.

Mes likę turėjom daug 
darbo negyvus Lenkus pa
laidot. Sutvarkę reikalus 
apsigyvenom ilgesniam lai
kui.

Vieną gražią naktį mus 
keturis draugus kuopos va
das pasiuntė anapus Laba
noro vienkiemio į žvalgybos 
reikalus. Mes nuvykę į tą 
vienasėdį išklausinėjom gy
ventojus ar nebuvę Lenkai. 
Sako vakar naktį buvę bet 
greit išvykę į Varšavą. Šei
mininkas mus labai nuošir
džiai priėmė, davė užvalgyt 
ir pieno išsigerti. Tik stai
ga išgirdom nemalonią ži
nią: šeimininkė įbėgus iš 
lauko sako: Mano vaikeliai, 
slėpkitės greičiausia, nes 
prijojo pilnas kluonas raitų 
Lenkų. Mes neapsižiurė- 
jom kaip pilnas kiemas pri
gužėjo Lenkų kareivių.

Matydami rimtą pavojų 
atsisukom visi keturi po 
granatą ir .laukėm kol pra
dės Lenkai eiti į vidų. Nu
lipę nuo arklių jie rengėsi 
eiti į vidų. Mes daugiau 
nelaukę ėmėm svaidyti gra
natas pro langus ir duris. 
Tie nespėję paimti arklių 
joti, lėkė palei daržus į miš
ką kiek kojos neš. Mums 
liko tų pabėgėlių šeši ark
liai. Mes sėdę ant arklių 
pasileidom joti į savo pusę. 
Parjoję, nuvykę į kuopos 
vadą pranešėm kad įsaky
tą uždavinį atlikom. Vadas 
pagyrė, ir kitą dieną mes 
buvom paleisti keletui die
nų pasilsio. — Pasakotojas 
baigė.

Dabar Šaulių buris irgi 
nesnaudžia: mokosi kariš
kų dalykų ir laikui atėjus 
bus gatavi stoti paskutinėn 
kovon del Vilniaus. 1931 
metais, dėka Amerikiečiui

Kaip Kovoto su Lenkais 
1920 metais

(Pabaiga iš pereito nr.) 
Dabar paminėsiu Vazge

lių kulturinį gyvenimą. Čia 
yra šios organizacijos: Lie
tuvos Šaulių buris, “Jauno
ji Lietuva” ir “Pavasari
ninkų” kuopa.

Vazgelių Šaulių buris su
sitvėrė 1920 m. Kai buvo 
vienas kilometras nuo se
nosios demarkacijos linijos 
tuomet minimas buris buvo 
šios apielinkės nepriklauso
mybės kovotojų priešakyje 
ir daug kartų buvo susirė- 
męs ties Giedraičiais, Sku
dutiškiu ir Labanoru su 

■ daug žymesniu priešu. Čia 
atpasakosiu vieno draugo 
iš vienos pozicijos prieti
kius. Jis pasakojo šitaip:

Mums užėmus Labanoru 
sargybas, buvom išstatyti 
ilgu baru, o likusieji po il
gos kelionės ir keleto susi
rėmimų su amžinu priešu 
Lenku, pasiskirstę butus 
sugulėm. Staiga 12 valan
dą nakties pasigirdo kele
tas šūvių. Mes gerai žino
dami savo pareigą per mi
liutą laiko pilnai apsirengę 
buvom gatavi kovai. Gat
vėje nieko nematyti, taip 
tamsu nors pirštu į akį 
durk. Tik staiga pamatėm 
iš priešo pusės pilną gatvę 
kokių tai juodų gaivalų ir 
ėmėm šaudyti iš šautuvų ir 
kulkosvaidžių. Tie irgi pra
dėjo šaudyti ir 
“rankas aukštyn” (Lenkiš
kai) bėgo pirmyn, 
tome kad jų daugiau negu 
musų, bet pasitikėdami sa
vo jiegoms stovėdami prieš
akyje Lenkų pradėjom mė
tyti rankines granatas. Ta
da buvo laisvės ir mirties 
kova. Būtume nelikę gyvas 
nei vienas jeigu nebūtume 
suspėję pasislėpti tarp vie
tinių gyventojų. Kai pama
tėm mums iš užpakalio at
joja didelės eilės raitelių 
mes trys draugai pasislėpė
me ant gurbo stogo. Žūt
būt sumanėm pabėgt iš! J. Valančiumi! kuopa įsigi- 
Lenkų. Atsisukom po gra-' jo savo vėliavą, kuris tam 
natą ir paleidom nuo jiems tikslui paaukavo 300 litų.

1935 METAIS BŪS DIDE
LĖ ŪĖIO UYRODV 
Kaunas. . .

rūmai nutarė didžiąją Lie
tuvos žemės ūkio ir pramo
nės parodą surengti 1935 
metais. Šymet nutarta ne
rengti nei smulkių ukib ša
kų parodos. 1935 metais 
paroda nutai'fa surengti bū
tinai. “L.U.”

Žęmės ūkio

rėkdami

Mes ju-

Lietuvių 
kovos su 

bolševi- 
Vazgelių

ūžbftAusT^ kūėtu 
NIUS MĖTlŽIOTT

Paukščiai vadinami kur
tiniais jau buvo bebaigę iš
nykti Lietuvoje. Tik buvo 
užsilikę keli Seinų miškų 
urėdijos miškuose.

Savo laiku miškų admi
nistracija tą gražų ir vėtą- 
musų miškų paukštį pradė
jo globoti ir saugoti kad vi
sai neišnyktų. Vėliau jie 
įsiveisė ir kitose miškų urė
dijose: Varėnos, Lab.anėro’ 
ir Jurbarko,

Šiomis dienomis miškų 
departamentas pavedė miš
kų urėdams griėžtai prižiū
rėti kad be departamento 
leidimo valstybiniuose miš
kuose niekas kurtinių ne
medžiotų, nerinktų jų kiau
šinių ir neardytų lizdų, net 
ir mokslo reikalams.

“L.U.”

o ROSEDALE oi
Dry Cleaning: Go.j

❖ C. F. PETRAITIS, I’rop. * 
j 6702 Superior Ave.,' |

J 
į

arba 
maži

mie-

Nuo Bankų uždarymo iki da
bar sugryžo j darbus Į 10,000 

‘gurno darbininkų. Goodyear pa
ėmė j darbus 
apie 3,000, ir 
paėmė panašia 
dirbtuvė dirba

Goodrich kompanija išdirba 
1,000 skirtingų gurno produk
tų ir visose darbo šakose apsi
reiškė padaugėjimas reikalavi
mų., Automobiliai 1933 metais 
turi ant savęs nuo 30 iki 60 
svarų gurno, neskaitant ratų, 
kuomet 1925 m. turėdavo tik

VAŽIUOSIT LIETUVON?— 
creipkitės į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

I KADA JUMS REIKIA
| TUXEDO, CUTAWAY arba FULL DRESS 

SUITS — kreipkitės pas mus.
UŽLAIKOME VĖLIAUSIUS MODELIUS.

Išnuomojame už visai prieinamą kainą.
S Išsikirpkit šį skelbimą ir laikykit, kada reiks atsineškit, 
g gausit reikmenis už 10% pigiau.
h WILLIAMS DRESS SUIT RENTAL CO.

10515 Superior Avenue
H Atdara vakarais. (31) GLen. 4807.

For comfort, economy and real pleasure, noth
ing equals travel by the great ships of the C&B 
Line. From Cleveland to Buffalo fare is now only $3.75 
one way or $6.50 round trip; week-end roupd trips 
only $3.75. Steamers each way leave at 9:00 P. M.

bOUR5

Upper berths are now as low as $1.00; lower 
berths, $1.50; staterooms, $2.50 and $3,00. Par
lors, with and w ithout bath, are proportionately 
lower. Excellent meals are offered at attractive 
prices. Ask your local tourist or ticket agent 
for C & B folders giving full detail of all tours, 
trips and services.

These include return trips from Cleve
land to London, Ontario: to Buffalo; to 
Niaęara Falls; to Alexandria Bay, Thou- 
sandlslands; up the Saguenay River; and 
Chicago’s World’s Fair cruises; fare, 
staterooms, meals and sight-seeing trips 
included. Write for special folders on these tours 
as well as regular trips to following points—-^ 
The Cleveland and Buffalo Transit Co. 
E- 9th Street Pier Cleveland, Ohio

PEC I AL j

Here are the lowest, most attractive automobile 
rates ever offered. From Cleveland to Buffalo, or 
Buffalo to Cleveland, one way $3.00 or $5.00 for 
the round trip. Cars over 120 inch wheelbase 
slightly higher. Round trip tickets give option of 
either Buffalo or Pt. Stanley Division. It’s cheaper 
to ship your car than to drive it,and you save aday.

CLEVELAND 
BDFFA.LO 
NIAGARA FALLS
PORT STANLEY 

CANADA

CEDAR POINT 
PUT-IN-BAY

MUCH CHEAPER BY BOAT

SUMAŽINO MELIORA
CIJOS SKOLAS

Tam tikra komisija per
žiurėjo Lietuvos ūkininkų 
skolas už įvykdytus žemės 
nusausinimo darbus.

Iš 8,000,000 litų sumos už 
darbus atliktus iki Gruo
džio mėn. pabaigos iki 1931 
metų, 2,000,000 litų nubrau
kė į negrąžinamą pašalpą.

Kai kuriems ūkininkams 
sumažinta skola net pusiau. 
Be to, daugeliui ūkininkų 
už atliktus nusausinimo 
darbus skolas išdėstė išsi- 
žemes. Jis buvo gimęs ir

FUMIGATING INC

EWl

Laisnuoti Operatoriai
TARAKONUS, 

BLAKES
Kandis ir Ligų Perus ir 

Kitokius Nešvarumus 
Pasekmingai Išnaikinam 

Mes naudojam
HYDRO-CYANIC 

GAS
Apskaičiavimai Dykai.

DISTRIBUTORIAI 
Oriental Exterminating Products
METINIAI KONTRAKTAI 

MUSŲ SPECIALUMAS.
Patarnavimas dieną ir naktį

GArfield 3696
9400 Hough Ave.
CLEVELAND, OHIO

Akron Office
HEmlock 5523

BIZNIS EINA NORS bankai 
užsidarę. Šis gurno išdirbinių 
centras Amerikoje veikia pil
niausia kaip tik reikalinga, ne
žiūrint kad visi didžiausi ban
kai kurie pirmiau patarnavo 
miestui yra arba užsidarę 
likviduojasi. Tiktai du 
bankai dabar teveikia.

Gal but jokį kitą didelį
stą šioje šalyje, išskyrus gal 
Detroitą, nepalietė taip labai 
bankų sugriuvimas ir depresi
ja kaip Akroną. Bet šiandien 
Akrone darbai kyla aukštyn 
stebėtinai, automobilių pai'da- 
vimas padaugėjo mėnesio laiku 
106 nuoš., ir per miesto labda
rybei! kreipiasi 6,9o6 žmonių 
mažiau negu Balandžio men.

Bankinis sugriuvimas šame 
mieste beveik nevargina žmo
nių iš priežasties pagerėjimo 
darbų ir biznio. Vienų metų 
darbininkų algos Goodyear iš- 
dirbystėje, kaip ji dabar vei
kia, apima tokią sumą kiek už
daryta pinigų didžiausiam ban
ke, First-Central Trust Co.

K. STON1S 
Didžiausią ir Gražiausia 

LIĖTŪVIšKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

JONAS G. POLTER Į 
LIETUVIS NAMŲ POPIE-1:

RIUOTOJAS
Atlieka visokį namų išpuo- | 
Šimo darbą: popieriuoja, Į 
maliavoja iš vidaus ir iš į 
lauko. Kainos pritaikytos | 
šiems laikams.

Kreipkitės ypatiškai, te- Į 
lefonu, arba parašykit at- į 
virutę, pribusiu, suteiksiu į 
apkainavimą. (23) |

1229 EAST 74 ST. :
ENdicott 0981 ::

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas if praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Esl°t« 
ir Apdraudos Agentūra,

P. P. MILIULIS
6606 SUPERIOR AVE. flEnderson 6729

ARMSTRONG’S LAUNDRY
į Taupykit pinigus kai Taupysit ir Darbą į
S Tą atsieksit duodami skalbinius į Armstrong’s Laundry. į 
j! Specialė kaina DAMP WASH (Grąžinant šlapius)
S Ketvirtadienį, Penktadienį ir Šeštadienį O 1 > 
į THRIF T SERVICE 12 svarų — 99c. V * į
■I ROUGH DRY — 19 sv. $1.00 (po 9c svaras virš to) į 
■J Musų skalbykla puikiausia įrengta visame mieste ir skal- .
!; biame Blanketus, Langines ir Kaldras. Musų patarnavi- S 
S mas jums pilniausia patiks. Seniausia įstaiga West Side. £

■ Lake Ave. prie W. 76 St. EVergreen 2047 <
■ MES PAIMAM SKALBINIUS Iš EAST SIDE >
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BĖROS STUDIO I
For “Fine Photographs” =

Į PADAROME FOTOGRAFIJAS TAIP PUIKIAS KAD
JOMIS VISADOS PASIDIDŽIUOSIT. =

PORTRETAI IR KŪDIKIŲ PAVEIKSLAI MUSŲ =
: SPECIALIšKUMAS. =

Paveikslai garantuoti laikyti nuo 50 iki 60 metų.
Musų Kainos Visai Prieinamos. E

1203 NORWOOD ROAD
i Telefonas: rfEnd. .0379 (29) Atdara Vakarais. Ę
ittlllll!ll!iilitliiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHuniiumniiliiiiiiiiiimnimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin:=
;> n i mi m iimm mmm mmmmm iiiiimmiimiimmimmlimimmmmiiiiiiiHHiį ;

HELEN A. PfERCES GRILL ROOM
i Mes įrėngėm puikią užeigą ir valgyklą po No. 7001 Wade E Į 
i Park avė., kur pardavinėjama = :

Turime skaniausio Grossvater, Eilers, Pilsener ir Forest 
City Alaus. Valgiai kaštuėja nuo 29c iki 35c. Ateikit 
pas mus susipažinti. (39

7001 Wade Park Ave Cleveland, O

'J5' ' ....r

ELE CT RIC
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--- ------------------------ ------ .

KITCHEN
•f. g-Qe-it* ‘«1 V -• .< <■ .•»•• • » ?• .w ' .

i' ,
■ ‘ > • 

r,.-*/;- • v.

Matykit kaip Elektra teikia švarią, 
s?.ugia ir greitą šilumą kodėl Elek
tra Virimas taupo darbą ir kaštus
6 Model Electric Kitchens
ELECTRICAL LEAGUE AUDITORIUM
Admission Free • Nothing for Sale • Open Daily 9 to 5 
BUILDER'S EXCHANGE BUILDING • 18TH FLOOR 
PROSPECT NEAR ONTARIO • ONE BLOCK FROM PUBLIC SQUARE

jiiįjįfiniiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiuiitiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
E Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo. Jeigu norit Geresnio
I Įsibėgirtio ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit 

sau tanką Naujo Žalio ETHYL GASOLINE.

Daugiau Spėkos
Daugiau
Mylių

Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

The Columbia Refining Company 
'niiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiih'1 
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I DABAR PATS LAIKAS |
Pirkitės sau Reikmenis iki dar musų ; 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS TĘSIASI!
Ė Kainos niekad nebus taip žemos, bet mes tu- : 
: rim sukelti pinigus ir turim parduoti už nuos- į 

tolius — taigi naudokitės iki dar laikas!
Į VYRU SIUTAI — SKRYBĖLĖS — VISOKĮ į
■ REIKMENYS — Žemiausiomis kainomis

THE KRAMER & REICH CO. =
: 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. =
ruiiiiiii'iiiiiiiiiiiiimininiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii!iiniiiiiii!iiiiiiiiiii!iiiiiiii!' ,iiiii!iiiiiii.T 
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NIKODEMAS A. WILKELIS | 
(Neverauskas) 

Licensed Funeral Director
Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo 
dernišką laidotuvių vietą 

WILKELIS FUNERAL HOME 
6522 Superior Avenue 

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vien'k jį 
musų patarnavimas, užjauta, simpat.ja ir prielakumas yra vision s E 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus. —

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo E 
derniškas. jS

HEnderson 9292
?;iiiiii»iiiiiiiiiiin i m i iiiiiiii imi u m n i ui u i munu 111 mii i n 11 mmimiimmm n u hilS 
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| MRS, A. JAKUBS I 
(A. JAKUBAUSKIENĖ)

Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. S
E Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs eapturėsit 

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- = 
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų, 

nių pervežimui į ir iš ligonbučių.
S gos. žemiausia kaina laidotuvėms.
- ir aukštyn be apribojimo. Reikah
E 6621 Edna Avenue
?ilUlilUllllllUU|lllll|ll)ll|lil|IIUHlillllHilllllllUllllillllU!D!!lS!;Xl!Lli!ll!!UiHUlJ|11

mo

Vežimai ligo- 
Kainos sąžinin- 

visos lėšos $150 
telefonuokit.

ENdicott 1763



| KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKĖSE |
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais =

“ATGIJIMO SAVAITĖ”. Peri CLEVELANDUI valdžia ža- NEVARGINS namu savinin- 
savaitę nuo Liepos 15 iki 22 d. d.i duoti viešų darbų vykdymo kų. Guardian ir Trust bankų
Cleveiande bus taip vadinama pagalbą pirmiausia. Yra nu- likviduotojai praneša kad ne-
“Comeback Week”, atba “Atgi- statyta darbų programas už kliudys namų savininkų kurie
jimo Savaite”. Jos tikslas yra i $28.000,000 sumą ir kdip yra turi ant savo namų paskolas iš
išjudinti visus gyventojus prie. pranešta iš Washingtono.
veiklumo industi fališkai ir biz-įdžia pirmiausia pradės viešus savininkai gali nesibaiminti kad

vai- vieno ar kito tų bankų. Namų

niškai, kadangi dalykai jau pa-, darbus nuo Clevelando. Tuo bus bandoma iš jų išreikalauti

D I ft V A Liepos 21, 1933

CLEVELAND NEWS rinks 
įvairių tautų gražiausias mer- 

i ginas ir duos joms dykai kelio- 
.ę į Chicagos Pasaulinę Paro

dą. Lietuvaitėms proga nuva
žiuoti į Parodą. Tėmykit apie 
tai plačiau parašyta Cleveland 
News. Merginos arba moterys 
..esenesnės 25 metų amžiaus 
reglstruosis į Cleveland News 
bet tipišką Lietuvaitę gražuo
lę išrinks tam tikras rimtų Lie
tuvių komitetas, ne News, ku
rie apie, tautų tipus nieko neži
no ir nesikiš.

gerėjo, tik reikia visiems smar-lnat laiku, praneša kad karo de-'pmigai ar atimti namai, jeigu 
kiau viską varyti pirmyn. I ■ a.rtmenta.s užtvirtino paskyri- tik jie deda visas pastangas sa-

Tuo pačiu laiku atsibus va-j 
jus prikvietimo kitų aplinkinių | 
miestų ir miestelių gyventojų j 
atlankyti Clevelandą. Mieste 
krautuvės bus išpuoštos, gaso-j 
lino stotys aprėdytos.

CLEVELANDO orlaivių sto
tyje eina nepaprastas judėji
mas iš priežasties pripratimo 
naudotis lėktuvais kelionėms Į 
kitus miestus su reikalais.

Per Birželio mėnesi Cleve
lando stotis perleido 12,199 pa- 
sažierių Įvažiuojančių ir išva
žiuojančių, taip kad išeina po 
virš d ”0 pasažierių Į dieną.

Birželio 28 d. buvo rekordi

mą $1,000,000 Clevelando uos- vo paskolas mokėti sulyg senų
to tobulinimui. sutarčių.

Tiesa, darbai prasidės ne iš-1 
vyk ir ne už visą $28,000,000 
sumą kartu. Laikas nuo laiko 
pribus čia iš Washingtono in
žinieriai apžiūrėti ruošiamus 
darbus ir užtvirtinti.

Ohio miestų uostams prie 
Erie ežero gerinti viso paskir
ta $6,138,000.

Kurie turi tuose bankuose 
pinigų privalo nueiti ir išsiimti 
jiems priklausomą dalį kokia 
buvo pavelyta po bankų veiki
mo suvaržymo.

Išmokėjimas tų bankų depo- 
zitoriams po 20 ir 35 nuoš. bus 
daroma paskolinus pinigus iš 
National City Banko ir iš Fede
ral Reconstruction Co.

i-TTWTmm ■ ■ ii.........i.s
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Cleveland© Seniausias
Dabar vienas didžiausiųCLEVELANDO BANKŲ

nė, tą dieną pervažiavo 545 pa- 
sažieriai. Juos atvežė arba iš
vežė 81 lėktuvas. Reguliariai

pasiekia ir išeina iš 
kasdien po 72 transportiniu 

/u.

HA ALAUS EKSPO- 
American Beer Ex

lion vedėjai rengiasi prie 
parodos miesto audito-

e, tarp Rugs. 2 ir 9, kur 
per savaitę laiko išstatyta 

viskas kas tik liečiasi alaus in
dustrijos. Dalyvaus visos ša
lies bi avorininkai ir išdirbėjai 
alaus pramonei reikmenų.

KODĖL neatpinga tramva
jais važinėjimas? Viskam at
pigus, tik neatpigo Cleveiande 
važinėjimas tramvajais. Kaina 
buvo pakelta gerais laikais ir 
taip liko po šiai dienai. Prie
žastis neatpigimo aiškinama se
kančiai. Laikams pablogėjus ir 
darbams sumažėjus tramvajų 
kompanija nustojo daug biznio, 
o visas tramvajų operavimas 
ir užlaikymas reikia padengti. 
Prie to nesumažinta dividendas 
investoriams kurie turi sudėję 
savo pinigus į šią kompaniją.

Važinėtojai turi sumokėti ir 
valdžios taksus kokius kompa
nija moka. Pernai tramvajų 
kompanija mokėjo $1,069,718 
sumą taksų.

4

MOKYKLOSE Cleveiande bė-
gyje pastarų 10 metų mokinių 
skaičius padaugėjo 21,000, pa
sakė mokinių statistikos vedė
jas užbaigus šio pavasario mo
kyklų sezoną. Padaugėjimas 
žymiausia susidarė iš lankan
čių aukštesnes mokyklas moki
nių, kurie pirmiau, suėjus 16 
metų amžiaus, eidavo dirbti.

PADIDINO pagalbą. Dvyli
ka naujų patarnautojų tapo pa- 
mta į bankini štabą Cleveland 

Trust Co. pagelbėjimui aptar- 
~auti didėjantį taupymų ir ko
mercinių sąskaitų biznį, skelbia 
Vice-Presidentas E. L. Mason.

Padauginimas pagelbininkų 
,kaičic.us bankiniame depart- 
..lerte padaryta po naujai per
lu bimo banko vidaus. Senos 
mados stiklu apgaubtos vietos 
pakeista naujos mados Įrengi
mu.

CLEVELANDE plieno indus
trija pakilo dar 3 punktais ir 
kse dienose pradėjo dirbti su 

82 nuoš. normalio. Šio miesto 
pi eno darbus viršija tik vienas 
kitas miestas, Wheeling, W. 
Va., kur dirba 86 nuoš.

Cleveiande dabar dirba 89 
geležies tarpyklos, daugiausia 
negu kada buvo nuo Rugpjūčio 
rr.ėn. 1931 metų.

Plieno kainos taipgi kyla au
kštyn, kaip kur nuo $3 iki $5 
ant tono.

GELEŽIES rudos vežiojimas 
didžiaisiais ežerais pasiekė irgi 
aukšto laipsnio.

Nepasilieka ir anglies vežio
jimas didžiaisiais ežerais. Per 
Birželio mėn. pervežta 948,216 
on\’ prieš 875,852 tonu pernai 

Birželio mėnesį. i

Cleveiande, kaip' apskaitliuo- 
iama, per pastarus tris mėne
sius' į įvairius darbus paimta 
11,700 darbininkų. Visokios rū
šies bedarbių dabar esama dar 
apie 157,000.

TRYS KANDIDATAI. Šio 
rudens rinkimuose miesto pi
liečiai turės tris kandidatus, iš 
kurių reiks parinkti vieną mie
sto majoru. Kandidatais yra: 
dabartinis majoras Ray T. Mil
ler, Demokratų partijos, Mar
tin L. Sweeney, kuris kandida
tuoja prieš Millerj, kaipo atsi
skyrėlis Demokratas, ir trečias 
kandidatas yra Harry L. Davis, 
buvęs Ohio gubernatorium ir 
Clevelando majoru.

Sweeney išeidamas su savo 
kandidatūra suskaldo Demo
kratu.".

KIRPYKLŲ įstatymas. Ohio 
valstijoje priimta Įstatymas kad 
plaukų kirpimo ir barzdų skuti
mo Įstaigos turės išsiimti val
diškus leidimus ir turės mokėti 
tam tikrą mokesti. Tas gal pri
vers sumažinti tų Įstaigų skai
čių ir sureguliuoti kainas už 
patarnavimą.

ŠUNŲ PRIEŽIŪRA brangi. 
Cuyahoga apskrityje palaidų 
šunų sužiūrėjimas 1933 metais 
atsieis $60,000 — $20,000 dau
giau negu kitados kada buvo.

“BIRUTĖ”, šį rudenį Vincas 
Greičius rengia scenon Miko 
Petrausko opere “Birutę”., šio 
.•e'.kalo išpildymui bus jungia
ma visos žymesnės muzikalės 
iiegos. Rep.

Canton, O. — Darbai šiame 
uoste Birželio mėnesį jau bu

vo pasidvigubinę lyginant su 
Kovo mėnesiu. Taipgi šymet 
dirbo 4,476 darbininkai dau
giau negu Birželio mėnesį per
eita metą.

KAMBARIS IŠSINUOMOJA
Kambaris su baldais Lietu

vių šeimoje, su visais patogu
mus, tinka porai vyrų ar mer- 
g’.uų, vedusiai porai ar pavie
nei. Kreipkitės: 8313 Medi
na avė.

APIE 100,000 darbininkų šia
me distrikte bus paliesta nauju 
pertvarkymu darbo valandų ir 
mokesčio sąryšyje su industri
jų gaivinimo aktu.

Kaip kitų miestų taip ir Cle
velando industrijos turės pri
sitaikyt prie patvarkymų kokių 
prieis išdirbysčių atstovai su 
aidžios administratorium.

KAS RENGIAMA
—Liepos 23—šv. Jurgio pa

rapijos piknikas.
—Liepos 30—SLA. 14 kuo

pos piknikas Andersono farmoj.
—Rugpjūčio 13—Naujos pa

rapijos piknikas su LRKSA. 50 
kuopa, parapijos darže.

—Rugp. 13—Liet. Namų Sa
vininkų Sąjungos piknikas T. 
Nemos darže, Brunswick, O.

—Rugp. 6 d. piknikas Nau
jos Parapijos dąrže.

—Liepos 22 — Lamb Roast 
V. & G. farmoj. Naktinis šo-

Kurios organizacijos nori pa
skelbti savo piknikų ar išva
žiavimų dienas gali priduoti ir 
jos bus skelbiamos šiame sky
riuje.

REIKALINGA SIUVĖJAS
Jieškau kustomersko siuvėjo, 

kuris norėtų turėti nuolatinį 
dai bą. Kreipkitės laišku tuo
jau del platesnių informacijų.
Peter Sharkys (31)

298 Irving st. Brooklyn, N.Y.

JIEŠKAU savo brolį Piušą 
Duobą, yra labai svarbus rei
kalas ir prašau jį atsišaukti ar
ba kas apie jį žinot pranešti. 
Paeina iš Bluviškių k., Griška
būdžio par.

Carolyn Wilkitus 
205 E. Jefferson st.

Olyphant, Pa.

SUERZINTI 
NERVAI

Kada labai nervuojates . . . kada 
vaikų ergelis erzina jus . . . kada 
viskas kų tik darot reiškia jums 
nuovargį . . . kuomet apima nusi
minimas . . . bandykit panaudoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. 98 iš 100 moterų sako kad 
ions pagelbėjo.

.Šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš- 
•><:ys vertu gyventi.’
Nekentėkit nei vienos dienos dau

giau kada šis vaistas gali jums su
teikti pagalbų. Nusipirkit bonkų iš 
-,avo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
“Naujas žodis” ........... Lt. 12
“Musų Vilnius” ........... Lt. 15
J. ir M. Tupčiauskai . . Lt. 50 
Ant. Gedvilienė ............... $10
Do ninikas Vanagas ............. $5
Antosė šukytė ....................  $5
Ana O. Patzejun ................. $5

“Dirvos” Agentūra
Kreipkitės vėl:

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—
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ALUS! ALUS!
Užkviečiame visus Lietuvius 

ateiti ir išsigerti šalto iš bač
kos (on tap) alaus, taipgi ir iš 
bonkų. Trečiadienio vakarais 
duodam Spaghetti vakarienę už 
15c, o penktadienio vakare duo
dam “fish” vakarienę irgi už 
15c. Užlaikom didelį sandėlį 
visų Clevelando bravorų alaus. 
Kaina už dėžę 24 bonkų $2.25. 
Kurie norit turėt alaus namuo
se telefonuokit ENdicott 0677, 
o mes pristatysim jums į na
mus. Valandos nuo 8 ryto iki 
11 vakare.

P. VASILIAUSKAS ir 
A. ZDANIS.

1466 E. 66 St. Tel. ENd. 0677

VYČIŲ išvažiavimas. Lie
pos 16 d. Liet. Vyčių 25 kp. 
turėjo pirmutinį savo šių metų 
išvažiavimą Huntington Klony
je”. Visi nariai susirinko prie 
Lietuvių salės 9 vai. ryte ir sė
dę į automobilius, dainuodami 
Lietuviškas daineles, nuvažiavę 
į paskirtą vietą. Visi turėję 
smagius laikus.

Nors keletas ypatų išvadinę 
šią kuopą “išgamomis”, visgi 
šis jaunimas atsikratė to var
do parodydamas savo Lietuvy
bę, dainuodami savo tėvelių ži
nomas dainas ir net Lietuviškai 
tarp savęs kalbėjosi.

Pribuvus į išvažiavimo vietą, 
vieni krante žaidė, kiti maudė
si, o vakare ėjo vakarieniauti 
Tikrai buvo smagu matyti jau
nimą apsieinant be jokio gėri
mo, juokaujant, žaidžiant tarp 
savęs. Tie kurie mėgsta išsi
traukti, tik dabar susiorgani
zavo savo klubą ir paliko jau
nuolius vienus, kurių tikslas 
yra kultūrinis veikimas.

Vėliau atvažiavo pp. Salase- 
vičius ir Puzinas pažiūrėti kaip 
jaunimas linksminasi. Salase- 
vičius atvežė užkandžio, kaip 
tik tuo laiku kai jaunimas bu
vo išalkęs. Apie 8 vai. vakare 
ėmė skirstytis, kalbėdami apie 
kitą išvažiavimą, kuris rengia
mas Liepos-July 30 d.

Komisija kuri darbavosi prie 
šio išvažiavimo surengimo buvo 
Anelė Grigalevičiutė ir Vikto
ras Počkauskas. . Reporteris.

IŠ COLLINWOOD
ONŲ PIKNIKAS. Liepos 23 

d. Moterų Labdarybės Draugi
ja rengia didelį Onų pikniką. 
Visos Onos užkviečiamos atsi
lankyti su šavo vyrais, drau
gais ir draugėmis. Atsibus 
naujos parapijos sode, pradžia 
nuo 2 po pietų, įžanga 25c. Prie 
įžangos bus duodama dovana.

Pelnas skiriamas parapijos 
naudai. Kurie atsilankys turės 
gerus laikus, o kurie ne — tik
rai gailėsis. Komit.

RENGIA -seimą. Fraternal 
Order of Eagles rengia 35-tą 
metinę nacionalę ir valstijinę 
konvenciją, kuri atsibus Cleve- 
lande Rugp. 3 iki 7. Jos svar
biausias apkalbėjimas bus New 
Deal kaip jis paliečia darbinin
kus. Organizacija turi suvirs 
600,000 narių kuriems labiau
sia rupi kad New Deal butų 
New Deal. Tikima į 75,000 
delegatų ir svečių.
llllllllllllllllllllllilfllllililiiiiiliiiiliillllli

F. M. LAIT, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

1155 East 79th St.
Ofiso valandos: 12 iki 2 

6 iki 8 vakare.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii

C. PAKELTIS
Perkėlė savo Vaistinę į 

naują vietą
1117 EAST 79TH ST.

Užlaiko visokias importuo
tas ir Amerikoniškas gyduo
les nuo visokių aštrių ir užsi- 
senėjusių ligų, k. t. vidurių 
kataro, reumatizmo, kosulio, 
visokių užsisenė jusiu žaizdų 
ir kitų visų negerumų, vene- 
riškų ligų, kraujo nusilpnėji
mo, lytiško nusilpnėjimo, ir 
tt. (28)

C. PAKELTIS
1117 E. 79 St. Cleveland, O.

Telef. ENd. 8533 ir 8534 ____________ ________ < .
Nustojo 20 Svarų

Riebumo j 4 Savaites
Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo., 

rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir 
svėriau 170 įvarų iki panaudojau 
vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaitės atgal. Dabar svečiu 150 s 
Taipgi turiu daugiau energijos i - 
neturiu alkanų jausmų.“

Riebus žmonės turėtų gerti šauk 
štuką Kruschen Salts stikle karste 
vandens rytais prieš pusryčius—jos 
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas 
numažinti savo svorį kaip patyrė 
tūkstančiai vyrų ir moterų.

Gaukit bonkų Kruschen Salts iš 
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks 
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta bonka nepertikrins jus kad tai 
yra SAUGŪS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

JTJ1HE NATIONAL CITY PLANAS sulyg kurio 57 milijonai dolarių bus 
uesuota depozitorianis negavusių leidinio atsidaryti Union ir

Guardian bankų tuoj pradės pilniausia veikti.

K..d galima but į aptarnauti ir atlikti padidėjusį darbą kokis tuoj puls 
ant visų Cleveiande bankų, National City padidino savo bankinę įstaigą; 
jos visas įrengimas bus praplėstas kaipo dalis National City Plano ir jau 
dabar visi departinentoi tapo praplatinti ir viskas paruošta kad galima 
butų prisitaikyti prie visų aplinkybių ir pareigų kokios bus iš šio banko 
reikalą ujamos.

Užpakalyje naujo padidinto National City yra užtikrintas stiprumas ir 
saugumas kurį patiekia aštuoniasdešimts astuonių metu nepertrauktas
bankinis patarnavimas. Suprasdami ir įvertindami padidintą atsakomy
bę prieš šios miesto gyventojus ir biznį, National City vedėjai ir direkto
riai imasi savo pareigų ir jas neš žurėdami gerovės visų, žiūrėdami kon-

, struktivės eigos, kuri iki šiolei buvo svarbiausia ir vyriausia pareiga ir1 
delei ko šis Seniausias Clevelando Bankas pasižymėjo per visą ilgą sa
ve karjerą.

NATIONAL CITY BANK

Main Office Terminal Square Office
EUCLID ir EAST SIXTH TERMINAL TOWEL Bldg.

Narys: Federal Reserve System ir Cleveland Clearing House Association

Potogumui tų Kurie Norės 
Išsimainyti arba Pasidėti 
Čekius iš Likviduotų Bankų

čia pažymime musų banko skyrius visame Didžiame Cleveiande 
ir apielinkėse. Pamatysit kad randasi patogi vieta arti jūsų 

namų, darbavietės arba jstaigos.

VIDURMIESTYJE
Main Offisas: Euclid ir East 9th
Terminai Office: Prospect ir Ontario

EAST SIDE
East 55th ir Linwood • St. Clair ir East 40th Superior ir East 123rd
Euclid ir East 57th St. Clair ir East 55th Kinsman ir East 93rd
Euclid ir East 79th St. Clair ir East 79th Kinsman ir Lee
Crawford ir Hough St. Clair ir East 105th Shaker Square '
Euclid ir East 105th St. Clair ir East 125th Woodland ir East 22nd
Euclid ir Mayfield St. Clair ir East 138th Woodland ir East 55th
14312 Euclid St. Clair ir Alhambra Buckeye ir East 115th
Nela Park East 152nd ir Pepper 5703 Broadway
Euclid ir Alcoy Waterloo ir East 156th Broadway ir Harvard
Mayfield ir Lee Superior ir Addison Union ir East 93rd
Lee ir Tullamore Superior ir East 105th

WEST SIDE

Miles ir East 133rd

Literary ir Professor Lorain ir West 74th Madison ir Lark
Peard Rd. ir Broadview Clark ir West 50th Detroit ir West 65th
Pearl ir West 35th i ' Lorain ir West 65th Detroit ir West 101st
West 25th ir Clark Fulton ir Arnold Detroit ir West 117th
West 25th ir Detroit Lorain ir West 90th Madison ir Arthur
West 25 th ir Franklin Lorain ir West 99th 15300 Lorain Avenue
West 25 th ir Denison Lorain ir West 117th

APIELINKĖJE

Lorain ir Rocky River

Painesville Bedford ’ Willoughby Lorain

Cleveland Crust
Narys Federal Reserve System


