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Roosevelt Prašo Visus
Dirbt Gerovės Grąžinimui
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

AUTOMOBILIŲ išdirbė- 
jų sąjunga praneša kad šit 
Rugpjūčio 1 diena jų išdir- 
bystėse 200,000 darbininkų 
bus pakelta algos. Nepra
neša dar po kiek pakels, 
tačiau šis algų padidinimas 
padarys didelę žymę darbi
ninkų būvio pagerinime.

Algų ir darbo valandų 
patvarkymas. Liepos 21 d. 
Prez. Roosevelt patiekė vi
sos Amerikos spaudai savo 
pasiūlymą darbdaviams al
gų ir darbo valandų patvar
kymo. Roosevelt ragina vi
sus padaryti toki vajų su
grąžinimo bedarbiij Į dar
bus kokio dar nebandė ši 
nei jokia kita šalis.

Raštinių tarnaut o j a m s 
ir šiaip darbininkams kurie 
nėra juodadarbiai, prezi
dentas skiria 40 valandas j 
savaitę ir mokėti nemažiau 
$12-$15 algos. Dirbtuvių 
darbininkams siūlo 35 va
landas i savaitę ir nemažiau 
40c j valandą mokesties.

Prezidentas prašo visų 
tą jo pasiūlymą pradėti vy
kinti su Rugpjūčio 1 diena.

Visuose darbuose, su ne- 
kuriais išėmimais, prašalin
ti vaikų darbą.

Jokiuose darbuose nelai
kyti darbininko daugiau 8 
valandų vienos dienos bėgy
je.

Prie to prezidentas ragi
na susilaikyti nuo kėlimo 
kainų po to kiek jau pakel
ta nuo Liepos 1 dienos.

Iki Rugsėjo 1 d. visų in
dustrijų vedėjai turi pri
duoti susitarimus apie dar
bo valandas ir mokestis dar
bininkams bei apie kainas 
savo produktų.

Darbai padaugėjo. Dar
bo žinių statistikos biuras 
Washingtone skelbia kad 
per Birželio mėnesi apie 
400,000 darbininkų paimta 
į manufaktūros darbus ir 
dirbančiųjų skaičius per tą 
mėnesi pasidaugino 7 nuoš. 
Suvirs 100,000 kitų asmenų 
gavo darbus ne-manufak- 
turinėse industrijose.

Birželio mėnesi algos ma
nufaktūros darbiniu k a m s 
buvo 11 nuoš. didesnės negu 
Gegužės mėnesi.

United States plieno kor
poracija užsisakė greitam 
pristatymui 3,000,000 tonų 
geležies rudos. Ta ruda 
bus pervežta Didžiaisiais 
Ežerais ir reikės 27 laivų 
daugiau, šis geležies ru
les užsakymas padidins ke
liose geležies išdirbystėse 
darbus.

Pirmą kartą nuo 1931 m. 
United States plieno kor
poracija šymet padarė pel
no $5,000,000 už antrą šių 
metų bertainį.

DARBININKAI IR DARBDAVIAI PRIVALO 
DIRBTI BENDRAI, SAKO PREZIDENTAS

ROOSEVELTO KAL- SAKO, 6,00,000 GAUS 
BA PER RADIO DIRBTI TRUMPU

LAIKU
Washington. — Liepos 24 

d. vakare Prezidentas Roo
sevelt sakė savo trečią kal
bą j visą šalį per radio, ku
rios klausėsi mažiausia 30 
milijonų žmonių. Preziden
tas atsišaukė Į darbdavius 
pasirašyti su juo susitari
mą, “vardan patriotiškumo 
ir žmoniškumo”, užvedimui 
šią vasarą smarkaus vajaus 
prašalinimui bedarbės, nes, 
pasakė prezidentas, jeigu 
nebus nieko daroma, galim 
būti tikri jog negalėsim per
nešti kitą tokią žiemą ko
kia buvo pereita.

į Prezidentas kvietė visus 
— didelius ir smulkius — 
darbdavius stoti į eilę, pa
sirašyti sutartis sulvg pre
zidento plano, trumpinimui 
darbo valandų ir ėmimui di
desnio skaičiaus darbininkų 
i darbus.

Persergėjo pasakydamas 
kad jeigu žymi grupė nuo 
to sumanymo ir pastangų 
nusisuks arba neprisidės, 
“milžiniška proga dalykus 
pągerinti praeis mums pro 
šalį ir mes prisiartinsime 
prie kitos desperatiškos žie
mos. Tas neprivalo nutik
ti”.

Prezidentas atsišaukė ly
giai i darbdavius ir darbi
ninkus dėti bendras pastan
gas sutrumpinti darbo va
landas ir nustatyti algas. 
Pasakė kad “yra tokiu žmo
nių, nedaug betgi, kurie at
mes šitą bendrą tikslą ban
dydami sau pasinaudoti. 
Tam sulaikyti yra atsakan
čių pabaudų įstatymuose, 
bet dabar aš prašau bendro 
veikimo kuris -paeina iš ge
ro noro ir sąžinės. Tiktai 
tuos instrumentus mes nau
dosime šios vasaros vajuje 
prieš bedarbę. Bet naudo
sime juos iki pat dugno ap
saugoti tuos kurie sutiks 
eiti išvien prieš tuos kurie 
trukdys padarymui šio pla
no pasekmingu”.

Darbininkams preziden
tas pasakė: “Kuomet mes 
dedam šias milžiniškas ben
dras pastangas, neturėtų 
būti nesutarimo ir ginčų. 
Dabar nėra laikas varžytis 
ir abejoti apie gerumą šito 
visuotino susitarimo. Da
bar laikas turėti kantrybės 
ir susipratimo ir kooperaci
jos. Sulyg šito naujo įsta
tymo darbininkams duota 
teisės ir nuo jų jas niekas 
negali atimti, bet, iš kitos 
pusės, nereikia kelti nesu
sipratimų tų teisių sieki
mui. Taisyklė kuri pritai
koma darbdaviui kartu pri
taikoma ir darbininkui, ir 
aš prašau darbininkui ko
operuoti toje pačioje dva
sioje”.

Washington. — Po Pre
zidento Roosevelto kalbos į 
Suv. Valstijų gyventojus, 
sakoma kad tarp penkių ir 
šešių milijonų darbininkų 
gaus dirbti dar šią vasarą, 
iki Rugsėjo mėnesio pra
džios. “Niekas to nesulai
kys”, sako Gen. Johnson, 
šalies industrijų gaivinimo 
administratorius.

Iš visų šalies kraštų atei
na atsiliepimai j Prezidento 
atsišaukimą desėtkais tūk
stančių, kuriuose pasižada
ma sekti prezidento nuro
dymai.

Liepos 27 d. pradedama 
paštu išsiuntinėti sutarčių 
blankos j visas darbavietes. 
Kurios dirbtuvės prisitai
kys tam patvarkymui gaus 
tam tikrus ženklus išsika
binti savo įstaigose kad vi
si galėtų pažinti jog ta įs
taiga kooperuoja su prezi
dentu.

RASTA NUŽUDYTA 
MERGINA

Kent, Ohio. — Liepos 22 
d. atrasta krūmuose negy
va mergina, Mary Klinko, 
23 m., kurios buvo pasigesta 
visą dieną pirm to. Iš visų 
žymių matyt kad ji smar
kiai kovojo su savo užpuo
liku, nes buvo nuplėšyti nuo 
jos rubai, visa apdraskyta, 
kaklas perpjautas ir kelio
se vietose peiliu perdurta.

Toliau nuo jos lavono at
rasta jos piniginis krepše
lis, tuščias., suvyniotas kru
vinuose vyriškuose marški
niuose. Policija ėmė jieš- 
koti aplinkui nužiūrėtų kal
tininkų.

BEDARBIAMS DUOS 
ŽEMĖS

Washington. — Preziden
tas Roosevelt sutvarkė or
ganizaciją kuriai paskirta 
$25,000,000 pagelbėjimui be
darbių miestų gyventojų 
paimti apdirbti mažus že
mės plotus užsiauginimui 
sau maisto.

Kiti $20,000,000 paskirta 
supirkimui miškų pietinėse 
valstijose, kur žiemai bus 
perkelta miškų armija.

šeši užmušta. Beneven
to, Italija. — Pasažieriniam 
traukiniui susimušus užmu
šta 6 žmonės ir 40 kitų su
žeista.

Penki prigėrė. Seaside 
Heights, N. J. — Gryždami 
iš šokių nakties laiku penki 
jaunuoliai automobiliu nu
lėkė nuo atdaro tilto Į 
ir prigėrė.

PERSKRIDO ATLAN- 
TIKĄ, SUDUŽO

Bridgeport, Conn. — Lie
pos 23 d. vakaro laiku čia 
nukrito Anglas lakūnas Ja
mes Mollison, kuris su savo 
žmona atlėkė be sutojimo iš 
Anglijos. Jų tikslas buvo 
pasiekti New Yorką be su
stojimo, bet pritruko gazo
lino ir jie pradėjo jieškoti 
vietos nusileisti. Dalėkę iki 
Bridgeport, Conn., suradę 
vietą leidosi, bet besilei
džiant lėktuvas nukrito ir 
visai susidaužė. Laimė tik 
kad Mollison ir jo žmona iš
liko gyvi, nors susižeidė. Jie 
tuoj tapo nuvežti į ligoni
nę, o už poros dienų nuga
benti į New Yorką.

Mollison skijido 39 valan
das prieš vėją'ir labai buvo 
nuvargęs. Nukrito 60 mai
lių nedasiekę New Yorko.

Jų atsitikimas panašus 
Dariaus ir Girėno tragedi
jai, tik Mollison pralėkė 
daug trumpesnį kelią, nors 
išbuvo ore tiek kiek išbuvo 
Lietuviai lakūnai.

APLĖKĖ ŽEMŲ Į 7 DIE
NAS

New York, Liepos 22 d.— 
Wiley Post, Amerikietis la
kūnas, kuris išskrido valan
da pirmiau Lietuvių nelai
mingų lakūnų Liepos 15 d., 
sugiyžo į New Yorką ap- 
skridęs aplink žemės skri
tulį į 7 dienas, 18 valandų 
ir 49 minutas.

Post yra vienakis lakū
nas. Jis 1931 metais su kitu 
lakunu, Harold Gatty, irgi 
lėkė aplink žemę. Bet da
bar visai vienas lėkdamas 
ir tik vieną akį turėdamas, 
sumušė aną savo seną re
kordą beveik visa para, 21 
valanda. Kelionėje išbuvo 
186 valandas ir 49 minutas, 
pralėkė 15,400 mylių. Par
skrido į New Yorką nakties 
laiku.

Jam skrendant per Atlan- 
tiką sako buvo miglos ir 
lėktuvo sparnai buvo apšalę 
ledais. Be abejo tą pergy
veno ir Darius-Girėnas sa
vo kelionėje.

Ir Post nusileisdamas Si
bire vienoj vietoj užkliuvo 
už medžių viršūnių, bet iš
liko nuo susidaužymo.

Pargryžgs į New Yorką 
jis jau nerado savo geri] 
draugų, Dariaus ir Girėno, 
su kuriais per porą mėne
sių būdami Floyd Bennett 
aerodrome laukė oro page
rėjimo.

UŽSIMUŠĖ 7 LAKŪNAI
Oceanside, Cal. — čia lai

ke kariško lėktuvo bandy
mų, 1,000 pėdų aukštumo
je vieno lėktuvo atsiliuo- 
savo sparnas ir lėktuvui nu
kritus užsimušė septyni ka
riški lakūnai.

PENKI SUDEGĖ
Samia, Ont. — Netoli čia 

Indijonų rezervacijoje už
sidegus namui sudegė pen
ki Indijonų vaikai. Gaisras 
kilo nuo žaibo.

TRYS valstybės viena už 
kitos rūpinasi gauti sovietų 
Rusijos prekybą. Trumpu 
laiku Rusija pirks už šim-j 
tą milijonų dolarių vatos,' 
cukraus ir metalu. Prie to'Iupę, biznio taikosi Amerika, An
glija ir Prancūzija.

i

! UŽUOJAUTOS DEL 
j MUSU LAKUNU 

ŽUVIMO
Washington, D. C., Lie

pos 22 d. — Del tragiškos 
kap. S. Dariaus ir S. Girė
no mirties Lietuvos Pasiun
tinybė Washingtone gavo 
visą eilę užuojautos raštų 
ir telegramų. Užuojautą 
pareiškusių tarpe yra Ku
bos Ambasados nariai (Lie
tuvos Pasiuntinybės kaimy
nai), Lenkijos Ambasado
rius, Rumanijos Pasiunti - 
nis, Vokietijos Charge d’- 
Affaires, Columbia Univer
siteto Prof. Clarence A. 
Manning, “An Excursion to 
Lithuania” autorius A. A. 
Sacks, Gdynia America Li
ne vice prez. C. Krebs, ir 
Amerikos Ukrainą Nacio- 
nalė Sąjunga.

LIETUVIAI GEOLOGIJOS 
KONGRESE

Washington, D. C., Lie
pos 22 d. — Šiandien Wa
shingtone prasidėjo šešio
liktas Tarptautinis Geologi
jos Kongresas. Į šį kongre
są buvo kviesti ir Vytauto 
Didžiojo Universiteto, Kau
ne, atstovai. Universitetas 
neturėdamas galimybės sių
sti į kongresą specialių at
stovų, prašė Universitetui 
atstovauti Lietuvos Minis- 
terį Washingtone B. K. Ba
lutį. Ministeriui išvykus į 
Lietuvių Dieną Chicagoje, 
Universiteto atstovo parei
ga buvo pavesta atlikti Pa
siuntinybės sekretoriui Mi
kui Bagdonui.

LONDONO KONFEREN
CIJA IŠSISKIRSTO

Londonas. — Pasaulinė 
Ekonominė konferencija iš
silaikė nuo suirimo su pa
galba Ma.cDonaldo ir Ame
rikos delegatų. Iki šiol ta
rybos davė kaip kokias pa
sekmes. Vienas iš paskuti
nių nutarimų yra sumažin
ti sidabro kiekį rinkoje kad 
sidabras neatpigtų.

Konferencija nutarė išsi
skirstyti Liepos 27 d., tik
tai pasiliks posėdžiausi va
dovaujamieji delegatai.

NUŽUDĖ VAGĮ
Charleston, W. Va. —čia 

buvo toks atsitikimas. Lie
pos 25 d. keturi ginkluoti 
vyrai užpuolė ir nušovė še
rifą kuris vedė nuteistą va
gį į kalėjimą, vagį pasigro
bė ii- išsivežė su savim. Vė
liau vagies lavonas rastas 
sušaudytas apleistame au
tomobilyje netoli jo tėvų 
namų.

ISPANIJOJ NERAMU- . 
MAI NESILIAUJA

Madridas. — Pereitą sa
vaitę Ispanijoje areštuota 
virš 400 asmenų įtartų suo- 
kalbiavime nuversti dabar
tinę vyriausybę. Uždaryta 
daug centrų anarkistų, sin- 
dikalistų ir kitokių gaivalų. 
Tuos gaivalus sugaudžius 
valdžia pasitiki turėsianti 
ramybę.

PASIRAŠĖ. Romoje pa
sirašyta keturių valstybių 
sutartis: Italija, Prancūzi
ja, Anglija ir Vokietija pa
tvirtino Mussolinio pasiūly
tą planą apsaugojimui Eu
ropos taikos.

DARIAUS-GIRĖNO MIRTIS 
IR LAIDOTUVES

Didesnės katastrofos Lie
tuvių tautoje nebuvo nuo 
nepriklausomybės netekimo 
ir spaudos uždraudimo — 
taip galima sulyginti tra- 
gingą mirtį musų lakūnų — 
Dariaus ir Girėno — kurie 
Liepos 16-17 naktį netikėtai 
užsimušė miške prie Soldi
no, Vokietijoje, kuomet jau 
buvo nugalėję Atlantiką ir 
toli palikę jį užpakalyje.

Jokio kito paskiro as
mens gyvybė nesirišo taip 
tampriai su musų tautos iš
garsėjimu kaip šių dviejrj 
vyrų, kurie pasikėsino ir 
atliko didžiausią žygį kokį 
kada nors kas nors iš Lie
tuvių paskiri asmenys kė
sinosi padaryti.

Imant juodžiausius Lie
tuvių istorijos laikus, pate
kimą į carų nelaisvę ir ne
tekimą spaudos, kuomet bu
vo vienas po kito veikėjai 
ištremiami ir žuvo, — nors 
jų darbai buvo tautos lais
vei atgauti, nors jų darbai 
buvo šventi ir garbingi, bet 
vienam žuvus, atsidūrus Si
bire jo vietoje stojo dauge
lis kitų. Nuo to nei kiek 
idėja nenukentėjo.

Bet Dariui ir Girėnui žu
vus tokio žygio niekas ne
bandys daryti del fiziškų 
negalimumų: nėra tokiij ki
tų lakūnų kurie taip tam 
tikslui atsiduotų, nesiras 
jau aukautojų kurie norėtų 
antrą toki žygį paremti, ir 
jeigu tas viskas atsirastų 
vistiek tai butų jau ne tas 
ką pirmutiniai du — Darius 
ir Girėnas — pasiėmė pa
daryti.

Visame pasaulyje Lietu
viai kurie tik išgirdo apie 
jųdviejii tragišką mirtį, ap
siašarojo, apsiverkė. Visi 
apie juos tik šneka, tik ap
gailauja, dūsauja....

Kas skaudžiausia tai kad 
jiedu žuvo atsiekę savo tik
slą. Jeigu butų nukritę vi
duryje okeano ir žuvę be 
jokių žymių, nebūtų tiek 
gaila, nes panašiai žuvo ke
liolika kitų. Bet kada žūs
ta pasižymėję, atsiekę savo 
tikslų karžygiai tada jau ki
ta kalba, ir tas labiausia 
Lietuvio krutinę skaudina.

Su jais buvo surišta mu
sų mažos tautos garbė, mu
sų pasirodymas jog ir mes 
turim neprastesnius karžy
gius už kitus ii' jog mes vir
šijame kitas net dideles ša
lis savo žymiais darbais.

Tą pilniausia jiedu buvo 
atsiekę, visus Lietuvius pa
kėlė į pasididžiavimą, bet 
su tuo ir baigėsi jų kelionė 
ant visados, o mums liko 
amžina skaudi atmintis.

Jiedu rengėsi iš tikros 
širdies; jų norai buvo ge
riausi, neapvylė jie savo rė- 
mėjų-aukautojų, ir išskrido 
pirmą progą gavę, kada at
ėjo žinios apie oro pagerė
jimą, nors Lietuviai jau bu
vo pametę kantrybę belauk
dami jų išlėkime. Jiedu bu
vo gabus lakūnai ir tą pri- 
rodė visam pasauliui per
lėkdami Atlantiką ir pada
rydami 4J5OO mylių kelio be 
sustojimo, kas yra didelė 
retenybė oro istorijoje. Jie 
nulėkė toliau negu nulėkė 
pirmutinis Atlantiką per-

LIETUVOS PREZIDEN
TO UŽUOJAUTA

Liepos 18 d. Lietuvos Pa
siuntinybė Washingtone ga
vo iš Lietuvos nuo Prezi
dento A. Smetonos užuo
jautos telegramą žuvusių 
lakūnų Dariaus ir Girėno 
giminėms sekančio turinio:

“Daug drąsuolių mėgino 
perskristi Atlantiko vande
nyną; daug jų žuvo jo ban
gose; tik nedaugeliui pavy
ko nugalėti oro erdves tarp 
Europos ir Amerikos žemy
nų. Tarp tų nedaugelio 
drąsuolių yra ir Jūsų sūnus. 
Deja, nugalėję Atlantiką, 
nemanė kad nelaimė laukia 
jų netoli tėvynės sienų. Lie
tuvos Vyriausybė kartu su 
visa Tauta liūdi del tragiš
kos didvyrių mirties ir rei
škia jums širdingiausią už
uojautą. Tesuramina Jus 
viltis kad jų didvyriškas 
žygis yra įrašytas Lietuvių 
Tautos širdyje ir amžiais 
bus gyvas. Jų didžio žygio 
nepamirš Tėvynė, kurios 
garbei paaukojo savo gyvy
bes”.

skridęs lakūnas Lindbergh. 
Jų lėktuvas nors buvo ne iš 
geriausių bet tarnavo pui
kiau negu kitų brangus lėk
tuvai, kuriais daugelis nu
garmėjo į okeano dugną. 
Jų rizika mus neapvylė 
ir už nieką negalima jų nei 
kaltinti nei barti. Už tai gi 
jų mirtis ir yra skaudi vi
siems mums kurie įvertina
me jų didvyriškumą.

Toks likimo lėmimas
Likimo lėmimas — viskas 

ką galima apie jų katastro
fą pasakyti. Viskas taip tu
rėjo įvykti kaip įvyko, pra
dedant nuo pat jų sumany
mo skristi iki paskutinės jų 
gyvenimo sekundos — ir 
toliau po to.

Jie galėjo išlėkti pernai 
metą, anksčiau parinkdami 
paramos, bet taip nebuvo.

Galėjo išlėkti anksti šy
met, kaip tik buvo pasiren
gę, bet neišlėkė; tada gal 
butų Atlantike žuvę.

Galėjo išlėkti nors diena 
anksčiau ar vėliau — tada 
visai kitaip butų buvę, ar 
kas kito nutikę. •

Tas kas nutiko turėjo nu
tikti, remiantfs žmonių liki
mo patvarkymu: jiedu iš
lėkė tą dieną ir tą valandą 
kada išlėkė, toki vėjai jiems 
putė, tokiu keliu juos pasu
ko, taip veikė jų mintys, tuo. 
laiku pateko virš'to miško 
ir tokiame aukštume būda
mi buvo priversti leistis ne
tekę gazolino; toj vietoj pa
sitaikė būti tas medis už 
kurio viršūnės užkliuvo ir 
jų lėktuvą apvertė. Pėda 
ar dvi aukščiau arba į šalį 
nuo tos vietos butų visai 
kas kita buvę — butų nusi
leidę į tą pievą kuri artimai 
buvo, gal butų tiktai susi- 
žeidę, butų nors gyvi išlikę 
arba nors vienas butų likęs 
gyvas. Tačiau taip likimo 
buvo skirta kad jiedu ne
galėtų džiaugtis savo laimė
jimu, o jų garbingas žygis

(Tęsinys ant 5-to pusk)
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

PADĖKAVONĖ
Šiuomi ištariu didelį ačiū už 

surengimą man “Surpraiz par
ty” ponioms A. Gilienei ir P. 
Marčiukonienei, kurios su tokiu 
pasišventimu mano labui dar
bavosi. Aš buvau pakviesta 
dalyvauti programe su mažu 
pasirengimu. Atėjus tam va
karui, pasiėmus smuiką paskir
tu laiku nuėjau į šv. J. par- sa
lę. Ine jus salėn, joje nieko ne
buvo, tik stalai papuošti. Ma
nau sau, kam tas programas 
reikės pildyti. Staiga pradėjo 
griežti Vainausko - Paulikonio 
orkestras, žmonės iš kambarių 
ėmė bėgti ir šaukti “surpraiz”, 
aš net nusigandau, nes tai pir
mas Įvykis mano gyvenime. Ap
siėjau kaip dviejų metų kūdi
kis, nežinodama kas atsitiko, 
ką kam sakyt ir tt.

Ištikro turiu pasakyti ačiū p. 
A. Gilienei už toki šposą; taip
gi dėkoju ir p. Marčiukonienei, 
kuri jau senutė, 60 metų, bet 
darbavosi visą dieną iki nuo
vargio, kad padaryt man džiau- 
ksmą. Taipgi dėkoju visiems 
svečiams už taip skaitlingą at
silankymą. Gaila tik kad nebu
vo sukviesti dar daugiau, kiti 
rugojo kad jie negavo progos 
prie to prisidėti.

Dėkoju visiems dalyviams už 
pasakytus man gerus linkėji
mus: Kun. Vipartui, šv. Jur
gio parapijos pirmininkui Juo
zui Giliui, p. Baniui už puikią 
prakalbą. Ištikro tas žmogus 
labai įvertina tuos kas dirba 
tautos labui. Dėkoju visoms 
moterims už brangias ir pui
kias dovanas, ir bendrai visiems 

Ii kitiems. Graudu man .darėsi 
matant visus suėjusius, įverti
nančius mano pastangas. Aš

apgynimą.
Iki policija spės raketierius 

sulaikyti, jie prisižvejos sau 
tūkstančius dolarių.

MIRĖ KLINE. Liepos 23 d. 
mirė Charles H. Kline, buvęs 
miesto majoras, kuris neperse- 
nai rezignavo iš tos vietos no
rėdamas išvengti kalėjimo bau
smės už susukimą miesto fon
dų. Jis buvo 62 m. amžiaus ir 
mirė nuo paraližio.

Jis buvo tris terminus valsti
jos senatorium ir du terminu 
miesto majoru. Pakilo politiš
kai gana aukštai ir ilgai valdė 
miesto reikalus, bet jo įtekmė 
nupuolė po teisn'io atradimo jį 
kaltu suaikvojime miesto pini
gu-

KETURI kandidatai. Atei
nantį mėnesį Pittsburgo Repu- 
blikcnai turės net keturis kan
didatus jieškančius nominacijų 
i miesto majoro vietą.

Nominacijos bus Rugpjūčio 
mėnesį, o rinkimai Lapkričio 
mėnesį.

PENNSYLVANIJOS 
ŽINELĖS

IMS SUŽIŪRĖTI UŽSIDARIU
SIUS BANKUS

Federalė valdžia pasiųs savo 
specialius bankų egzaminuoto- 
jus į visus 53 užsidariusius ban
kus vakarinėje Pennsylvanijoje 
su tikslu paskubinti jų peror
ganizavimą. S. V. Iždo depart- 
mentas kaltina paskirus ban
kus atidėliojime išmokėjimo pi
nigų depozitoriams ir pasiryžo 
panaudoti prievartą kad tie 
bankai išmokėtų $84,194,000 
sulaikytų žmonių pinigų.

Tarp užsidariusių bankų ke
liolika yra Pittsburgo distrikte.

PASTABOS IŠ CHICAGOS
Publikos buvo į 20,000. ženk

leliai parduota po 50c.
Liepos 16 d. Lietuvių Diena 

sutraukė Lietuvių programo 
pamatyti gal apie 20,000 Lietu
vių. Suvažiavo daugybė iš ar
timų miestų, daug buvo ir iš to
limų kolonijų, kaip iš Bostono, 
New Yorko. Chicagos publika 
sudarė visą milžinišką minią.

Už Mokslo Namo (Hall of 
Science), kuris pabudavotas 
padkavos pavidale, yra įrengta 
estrada ir sėdynes publikai su
sėsti. Mokslo Namo balkonai 
taipgi patarnavo publikai ma
tyti programą ir ten. buvo kiti 
tūkstančiai žmonių sustoję. Jų 
tarpe buvo ir ne Lietuvių, bet 
svetimieji ištisai programo ne
siklausė, tik pro šalį praeidami 
sustojo pažiūrėti.

Lietuvių Dienos komitetą su
darė katalikai ir socialistai, ir 
kaip galima spėti jie gerai pa
sinaudojo finansiškai.

Diena buvo graži ir karšta. 
Prieš 2 valandą jau žmonių bu
vo užsėdę visas .vietas ir apsto
ję balkonuose, laukė programo 
prasidedant. Estradoje sėdėjo 
šimtai choristų ir apie šimto 
muzikantų orkestras. Prieša
kyje sėdėjo ar maišėsi artistai, 
“Lietuvių Dienos Karalaitė” su 
savo palydovėmis ir daugybė 
reikalingų ir nereikalingų asme
nų, kurie norėjo figūruoti prieš 
publikos akis. Estradoje dar 
buvo prisigrūdę šimtai publi
kos ir užėmę choristų vietas. 
Iš to galit suprasti kad estrada 
yra milžiniška ir įrengta dide
liam pasirodymui. Priešakyje 
buvo dar vietos grupėms atlik
ti šokius.

RADIO GERB. SPRAGILAS

nuo mažiukės darbuojuosi sce
noje, bet niekas tiek daug ne
padarė man kaip jus šiose ma
no 17 metfcjfiĮikąktuvėse.

Jus dirbat del manęs, aš dir
bsiu del jusųi..<?v

Zona’ Rajauskaitė.

RED. ATSAKOMAS: Ne Pa- 
rapi jonui. Korespondenci j a
apie Šv. Jurgio parapijos 10 me
tų sukaktuves, kurios įvyko 
Birželio 10 d. yra labai pavė
luota, todėl netalpinsime.

KARČIAMNINKŲ išnaudo- 
• tojąj. Nespėjus dar alaus biz

nyje) padaryti pelno — nes ku- 
. j’ie rpradėjo alum verstis dar 

tik;/tebeišsimoka kaštus kurie 
reikėjo padėti įsisteigus tą biz
nį, štai jau atsirado raketieriai 
kurie ėmė “organizuoti” alaus 

_ prekiautojų “savitarpinės pa- 
’^gklbos” organizaciją. Raketie

riai landžioja po alaus parda
vyklas ir renka $10 metinės 
“mokesties”, prižadėdami pri- 
gulintiems į tą “organizaciją” 
visokią apsaugą, pagalbą ir

PENKI PRIGĖRĖ
Warren, Pa. — Apvirtus val

čiai, sekmadienį Allegheny'upė
je netoli čia prigėrė penki as
menys, du iš jų jaunamečiai 
vaikai.

STREIKAS PLATINASI
Rytinėje Pennsylvanijos da

lyje pradėjo plėstis streikas ko
jinių nėrimo industrijoje. Phi- 
ladelphijoje sustreikavo penki 
šimtai darbininkų Sport Wear 
Hosiery Mills ir Cambria Silk 
Hosiery Co. Darbininkai rei
kalauja pripažinimo unijos.

Streikuoja darbininkai-darbi- 
ninkės keletoj kitų kojinių iš- 
dirbysčių ir marškinių siuvyk
lose. Gubernatoriaus žmona p. 
Pinchot lankosi streiko vietose 
ir padrąsina darbininkus prie 
streiko.

GUBERNATORIUS NORI 
DARBŲ TAIKOS

Harrisburg, Pa. — Pennsyl
vanijos gubernatorius Pinchot 
pradėjo rūpintis išvengimu to
limesnių streikų, paragindamas

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

darbdavius taikytis su darbi
ninkais ; darbininkų vadus ra
gina vengti kurstymo darbinin
kų prie peštynių, o policiją ap- 

| sieiti švelniau kad nekiltų su- 
' sidurimai tarp darbininkų ir 
polio'jos.

MES PRIIMĄS 1933 
M. BONŲ KUPONUS

“Dirva” p r i i m a Lie
tuvos Bonų 1933 metų ku
ponus už jų pilną vertę. 
Siųskit savo 1933 metų 
Bonų kuponus už “Dirvą” 
arba už knygas.

I E T U V O N
Mus nesupanti laivai suteikia proga pa
togiai keliauti bi kuriuo me‘ų sezonu. 
J ABI PUSI. NEW YORKAS CHTO 50 
KAUNAS, TREČIA KLASE V 1 I G ■ 
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentų arba

PER HAMBURGĄ

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland —„

Publikai susėdus į vietas, iš 
estrados vienas komiteto narių 
per garsiakalbį ėmė šaukti kad 
sėdintieji turi nusipirkti ženk
lelius, nes nevalia sėdėti, turi 
užleisti vietas tiems kurie nu
sipirkę ženklelius. ženkleliai 
gi pardavinėta po 50c., tiesiog 
publikos išnaudojimo tikslu, 
nes pirm to žmonės ineidami į 
parodos ribas prie vartų turė
jo užsimokėti po 50c. Progra
mai irgi pardavinėta po 10c.

Iš ženklelių surinkta nema
žiau trijų tūkstančių dolarių, 
kiek galima buvo spręsti. Jei
gu tuos pinigus pasidalino so
cialistai su katalikais tai jiems 
Lietuvių diena buvo pelningiau
sia. Tiesa, buvo išlaidų, bet 
programas buvo pilnas skelbi
mų, pats už save užsimokėjo.

Jeigu choro vadui, orkestro 
vadui ir vienam kitam artistui 
komitetas primetė kiek tai ge
rai, bet didžiausią dalį pelno 
pasiėmė “Naujienos” už spau
dos darbus.

Programo eiga ir vedėjas
Iš visos tvarkos matėsi kad 

žmonės amžinai tik mokinasi ir 
mokinasi, ir niekad iš praeitų 
klaidų neima pavyzdžių.

Programo vedėju buvo Adv. 
F. B. Mastauskas (Mast, kuris 
nežinia kodėl save tituluoja 
profesorium). Jisai.su visu di
deliu programų, su visais artis
tais ir net musų diplomatais to
je milžiniškoje estradoje tiesiog 
cirką lošė ir niekas negalėjo jį 
nuo to sulaikyti. Iš kur tam 
žmogui tokia energija barškėti, 
kalbėti niekus, be jokios tvar
kos, be susirašymo reikalų pa
eiliui, ir kodėl tai jam stogą su
pratimo kad jis darė ne taip 
kaip pridera ir jautėsi kad da
ro kuopuikiausia?

Visas įspūdis apie Mastaus- 
ką yra toks kad jis geriau tin
ka toje pačioje Pasaulinėje Pa
rodoje kur nors balagane par
davinėti kokius mažmožius, o 
ne vadovauti prakilnų progra
mą. Socialistai tuomi pasipik
tino ir sako kad už jį reikia pa- 
sidėkoti kunigėliams, kurie įki
šo Mastauską programą vado
vauti.

Jis, nors Chicagietis, nežino
jo Chicagos Konsulo Kalvaičio 
pavardės, Minister} Balutį .va
dino Baltučiu ir pridarė kito
kios makalienės.

Labiausia kitų miestų, svečius 
papiktino Mastausko raginimas 
ir prašymas publikos kad artis
tams plotų. ‘Po padainavimo ar 
šiaip ko atlikimo, publika ploja 
kiek ji mato verta, bet Mastau- 
skui to neužteko ir jis išsiųs
damas artistą priešakiu estra
dos ragino publiką antru kartu 
ploti, kas gaišino ir laiką ir ga
dino ūpą. Jis tuos raginimus 
atliko Angliškoje kalboje.

Paskui, rankiodamas iš kam
pų vertus ir nevertus asmenis, 
savo gerus draugus, stūmė į 
estrados priešakį ir publiką ra- 
pino jiems pliauškėti delnais.

Tokia tvarka tinka kokioje 
nors politiškoje organizacijoje, 
kur eina vajus, ir kiekvienam 
veikėjui prošoma paploti dides
niam jo paakstinimui ener
gingiau lysti žmonėms į akis.

Visą tą komediją apvainika
vo paprašydamas kad publika 
paplotų ir jam pačiam, pasisa
kydamas kad jis yra komiteto 
pirmininkas... .

Programas rengta su atsida
vimu ir labai rimtas: choro ve
dėjas Pocius, orkestro vedėjas 
Steponavičius, jaunimo grupių 
mokytojai, ir solistai-solistės 
prie visko prisirengė iškilmin
gai ir norėjo kad viskas išeitų 
rimtai-išdidžiai, bet profesorius 
iš visko darė tik komedijas.

Lietuviu Diena be Lietuviu
Vėliavos

Programui prasidėjus, publi
ka dairosi kad niekur estradoje 
nematyt Lietuviškos vėliavos, o 
Amerikoniškos plevėsuoja net 
dvi. Tuoj “Vienybės” redakto
rius Tysliava ir “Dirvos” re
daktorius Karpius parašo kor
teles ir pasiunčia p. Mastaus- 
kui su užklausimu kodėl Lietu
vos vėliavos niekui- nesimato. 
Profesorius, kurs pirma to po 
estradą lakstė juokus krėsda
mas, perskaitęs korteles, pama
tęs kad jos yra ne nuo šiaip 
sau Jurgių bet nuo laikrašti
ninkų, pasijuto kaip šaltu van
deniu perpiltas: veidas apsi
niaukė, jo smagumas pradingo. 
Nors gal ne jo kaltė kad vėlia
vos nebuvo, bet visgi jis buvo 
komiteto pirmininkas, turėjo 
kam nors' priminti kad reikės 
ten Lietuvos vėliavos ir kas 
nors butų įtaisę. Mastauskas 
pasakė vienom žmogeliui ir tas 
neužilgo kur tai surado apšiu
rusią Lietuvos vėliavą, visai 
mažą, ir atnešęs pastatė prie 
estrados. Kaip ta vėliava pa
teko tenai niekas, negalėtų iš
siaiškinti. Tas žmogelis aišku 
nebėgo namon vėliavą atvežti, 
nes nebūtų taip greitai sugry 
žęs. Gal kas iš komiteto buvo 
del visko atsivežęs tą nudėvė
tą vėliavą, bet nedryso iškabin
ti, manydamas kad niekas Lie
tuvos vėliavos nepasiges. Es
tradoje turėjo būti iškeltos dvi 
Lietuvos vėliavos šalę ten bu
vusių dviejų Amerikoniškų vė
liavų. Lietuvos vėliavos galė
jo būti būti kad ir pusiau ma
žesnės už Amerikos vėliavas 
(jos buvo labai didelės ir spe
cialiai ten laikomos).
Kitame num. bus “Karalaitės” 
vainikavimas ir kiti dalykai.

Kviečiant Universal Broad
casting Corp., radio stočiai 
WLWL (1100) New York, an
samblis LIETUVOS DAINA, 
vadovaujant Violetai Tamkiu- 
tėi, duos išėdęs trečią ir ket
virtą Lietuvišką radio progra
mą, ketvirtadieniais Liepos 20 
ir 27 d., 7:45 iki 8 vai. vakare. 
Klausytojai kurie pageidaujate 
kad ;ansahiblis išpildytų tam ti
kras dainas arba padaryti pa
stabų kaslink programo prašo
me pranešti sekančiai: Lietuvos 
Daina Ensemble, Station WL 
WL, 415 W. 59 St., New York.

Pranešimus galima siųsti ir 
ansamblio reikalų vedėjui se
kančiai : Lietuvos Daina, C. of 
Antanas Eimutis, 250 Keap st.. 
Brooklyn, N. Y. Visi pageida
vimai bus ansamblio pastebėti 
ir jei aplinkybės daleis išpildy
ti. J. A. A.

BALTIMORE, MD.
ŽINIOS Iš RUBSIUVIŲ 

STREIKO
Liepos 11 d., 10 vai. ryto, 

Baltimorės rubsiuviai didumoje 
apleido siuvyklas ir susirinko į 
Lyric teatrą, paskelbdami darb
daviams streiką. Streiko tiks
las iškovoti daugiau užmokes
čio už darbą, pirm negu ineis į 
galę sutrumpinimas darbo va
landų. Susirinkus streikeriams 
į mitingą ir vos spėjus atlaiky
ti piimą posėdį, tūli darbdaviai 
per savo atstovus pareiškė no
rą taikytis prižadėdami išpil- 
dtyi darbininkų reikalavimus.

To pasekmėje, antrytojaus 
veik pusė streikerių jau dirbo. 
Kita dalis streikerių gryžo į 
darbus Liepos 13 d. Atsirado 
ir tokių siuvyklų, taip vadina
mų “vištinių”, kurių savininkai 
užsispyrė nepasiduoti unijai ir 
bando streiką laužyti su pagal
ba streiklaužių, bet tas nelabai 
vyksta.

Dvi iš didžiausių Baltimorės 
rūbų siuvimo firmų, kurios ne
įsileidžia unijos ir kurių kon
traktinėse siuvyklose, kaip jau 
kartą “Dirvoje” buvo ■ rašyta, 
darbininkai dirba pasidėję už
status užtikrinimui darbdavių 
nuo streikavimo, diena pirm 
paskelbimo streiko prižadėjo 
savo darbininką:.'s padidinti 10 
nuoš. algas, pareikšdami kad ir 
be streiko mokės tiek kiek mo
kės kiti, kam darbininkams pri
gulėti į uniją ir dar streikuo
ti. Tas kolei kas duoda jiems 
progą palaikyti darbininkus sa
vo vergijoje. Kaip niekas nė
ra amžina taip ir tų firmų 
vergija nebus amžina. Ateis 
laikas kad darbininkai iš tos 
vergijos pasiliuosuos.

Ne Siuvėjas.

KLAIDOS pataisymas. Per
eitame numeryje po tilpusiais 
atvaizdais Dariaus ir Girėno 
sumaišyta vardų parašai: Pir
mas turėjo būti Darius-Jucius, 
antras Girėnas.

IĮas«Iway9s Pilis
For Constipation

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

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

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

SCRANTON, PA.
VILNIAUS piknikas. Birže

lio 25 d. “Vilniaus Namo” ukė- 
je (prieglaudoje) prie Lietuvių 
Tautos Katalikų Bažnyčios at
sibuvo pamaldos, o paskiau pik
nikas. žmonės linksmai pra
leido dieną. Svečių susirinko 
;š visų kraštų, kaip iš Chica
gos, Binghamtono, Wilkes Bar
re ir iš aplinkinių vietų.

Toje rikėje tvarkytoju dabar 
yra naujas darbštus žmogus, 
P. Petrauskas, kuris jau daug 
darbo nuveikė. Tvarka pas jį 
labai graži ir visi užganėdinti 
jo širdingu atsidavimu darbui.

JAUNIMO piknikas. Liepos 
2 d. Gedimino Parke, prie Lie
tuvių Tautbš Kat. parapijos, 
jaunimas buvo surengęs pikni
ką, kurio pelnas skirta bažny
čios naudai. Nors diena buvo 
lietinga, svečių susirinko daug. 
Lietuvių upas nebijo nei lie
taus. Jaunimas pasiryžusiai 
dirba savo bažnyčios naudai ir 
išaukštinimui vardo ir garbės 
savo brangios tautos.
Jaunimo Dr-jos Korespondentė.

Kalbinkit savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

Aną pono Dievulio dieną 
kai pasakė man gerb. Re
daktorius kad vešis mane j 
Čikagą parodyt Pasaulinę 
Parodą ir dalyvaut Lietu
vių Dienoje, aš parėjęs sau 
namon pradedu ruoštis Į 
kelionę. Kraunuosi reika
lingus kelionei rubus, balti
nius ir dėduosi valgio, ba Į 
Čikagą ilga kelionė. Pa
matė mano gerb. šonkaulis 
ką tokio nepaprasto ir akis 
ištempus sako:

— Tai kur tu dabar ren
giesi? — sako ji.

— “Dirvos” redaktorius 
vežasi mane Į Čikagą pama
tyt Parodą ir visas cere
monijas, — saRau aš.

— Tai tu manai vienas iš
važiuosi? Važiuoju ir aš! 
— sako ji.

Ir ką tu, žmogus, pada
rysi, važiuoja ji ir nepri
versi namie sėdėt.

Ateina išvažiavimo die
nos rytas, susirenka visi 
ekskursantai i stotį ir lau
kia traukinio į Čikagą. Ale 
žiūriu susirenka ne kas ki
tas kaip tik vienos moterė
lės, o vyrai buvom tik mudu 
du su Redaktorium. Mįs
lių sau: tai nabagai vyrai 
jau dirba, negali važinėt, o 
moterėlėms tai proga važi
nėtis kada vyrai pinigus pa
daro.

Traukinis sušvilpė ir iš
dundėjo iš miesto.

Išvažiuojam Į laukus, į 
ukius, ir dairomės per 
langus po laukus, matau 
visokius vaizdus ir misliu 
sau: miestuose gyvendami 
mes nežinom iš kur paeina 
duona: nueinam i krautu
vę, nusiperkam bakanėlj ir 
parsinešę sūry jam. O va
žiuodami aplinkui matom 
jau nukirstus kviečius, ki
tur dar kertamus, kitur jau 
vežamus, o dar kitur jau ir 
kuliamus. Tai musų kito 
viso meto duonelė, kurią 
ūkininkai prakaitu kak
tos savo išaugino. Vargšai 
jie, tiek sunkiai dirba, ro
dos užsiaugintų tik sau, o 
jus kiti stipkit badu arba 
auginkitės patys.

Ale be to patyriau kad 
žmogus jeigu neskaitytum 
laikraščių tai nieko nežino
tum. Išvažiuodamas iš na
mų ryte palikau laikraštį 
namie, sakau ką čia skaity
si, verčiau pasidairyt po 
laukus. Ale traukinyje pa
sidarė nuobodu per dieną 
besidairant ir nusipirkau tą 
patį laikraštį ir vartau. Žiu- i 
riu ir matau: parašyta kad 
šią vasarą Ohio valstijoje 
ūkininkai priaugino kviečių 
34,730,000 bušelių, arba du 
milijonu bušelių daugiau 
negu pernai. Šymet kvie
čiai jau pakilo iki $1 buše
lis, o pernai buvo tik 45c 
bušelis, tai žiūrėkit kiek šy
met ūkininkai bus turtin
gesni. Ale vėl misliu sau: 
jeigu jie savo kviečius par
davė spekuliantams anksti 
pavasarį kada buvo pati 
tamsiausia depresija tai. iš 
jų kviečių pasinaudos tiktai 
spekuliantai, o ūkininkai 
vėl bus pliki....

Važiuojam dar toliau, ir 
vis matosi tie patys laukai, I 
didelės . lygumos, nusėtos į

avižomis, miežiais, kukurū
zais, jokio kalno, jokių gra
žių girių — tiesiog perdaug 
vienoda ir negraži gamta 
visu keliu nuo Klyvlando j 
Čikagą. Rodos imk ir pa_- 
srnerk tą viską: kodėl nega
lėjo būti kalnuota, upėmis 
ir miškais išmarginta, tada 
butų ko pasižiūrėt. Ale ką 
darysi: tokioj žemėj geriau
sia auga maistas.

Privažiuojant miestą ar 
miestelį, jau ištolo pamatai 
dirbtuvių kaminus, o Lietu
voje tai pirmiausia pasi
mato bažnyčios bokštas.

Na, taip pravargę trau
kinyje, ba diena buvo labai 
šilta, pagaliau pradėjom 
matyt Čikagos dirbtuvių 
kaminus ir užuost skerdyk
lų “kvapą”. Nusidžiaugėm 
kad jau tuoj atsidursim Či
kagoj, kur važiavom svar
biausia pamatyt Pasaulinę 
Parodą ir Lietuvių Dienos 
programą.

Ale kaip tik išlipom iš 
traukinio tuoj patyrėm ko 
nelaukėm: visomis pusėmis 
mums tik dalina plakatūs 
su kvietimais į visokias ta
rybas, konferencijas, sei
mus ir tt. Tautininkai kvie
čia eit į jų konferenciją, ci- 
cilikai į jų, katalikai į jų, 
sandariečiai į jų, komunis
tai į jų, ekonomistai i jų, 
advokatai į jų, ir žmogui 
net galva apsvaigsta neži
nant kur eiti.

Iš stoties skirstomės kas 
sau, ba vienus pasitinka gi
minės, kitus draugai, o mus 
pasitiko ir nusivežė “Liau
dies Tribūnos” Angliško 
skyriaus redaktorius gerb. 
Balanda ir nuvežė į “Liau
dies Tribūnos” redakciją ir 
į “Margučio” Mperiją, pas 
pas gerb. Vanagaitį.

Gerb. Vanagaitis yra vi
sai Amerikai geriausia pa
žystamas, ba jis po Ameri
ką per kelis metus važinėjo 
su “dzimdziais” koncertuo
damas. Kur tik jis pasi
sukdavo, visur būdavo ma
loniai priimtas ir vaišina
mas. Viešėjo ir pas mus net 
keletą kartų, taigi kaipo 
pas gerą pažystamą ir mes 
nuvažiavom į vaišes. Ale 
vos tik mes spėjom į vidų 
ineiti, paskui mus užvažia
vo daugybė kitų gerb. Va
nagaičio pažystamų iš vi
sos Amerikos: užrigrudo 
visi kambariai, išvalgė ir 
išgėrė viską ką jis turėjo, 
paskui nakvynei užgulė vi
sas lovas, net jam pačiam 
prisėjo eit kitur nakvynės 
įieškoti. Tai ką reiškia tu
rėti daug pažystamų kada 
jie visi antsyk suvažiuoja.

Kitame num. papasakosiu 
ką Čikagoje mačiau.

WATERBURY, Conn.
J. žemantauskas paskirtas 

vertėju teisine. šiose dienose 
žinomas Amerikoje veikėjas J. 
žemantauskas tapo prisaikdin
tas teismo perkalbėtoju arba 
vertėju Lietuviams. Jis užima 
vietą kito žinomo veikėjo, Jono 
Tareilos. Ta vieta skiriama 
dviejų metų terminui. K.

EKSKURSIJA

| LIETUVA
ŠvedŲ Amerikos Linija
NEW YORK-KLAIPEDA 

l’cr Gothcnburgą. Švediją
Išplaukia

RUGPJŪČIO 19, 1933
Modernišku Motorlaiviu
“K U N G S H O L M”

Ekskursiją -vadovaus Lietuviams 
žinomas judamų paveikslų rody

tojas p. C. G. LUKŠIS

Informacijų ir laivakorčių kre li
kis į savo vietiną laivakorčių 

agentą

Swedish American Line
21 State St. New York, N. Y.

Jisai.su
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JAU KABINASI PRIE 
LIETUVOS

Chicagos cicilikų “Nau
jienos”, bekeldamos kermo
šius savo naudai iš Dariaus- 
Girėno tragedijos, pagaliau 
pradėjo kurstyti visuomenę 
prieš Lietuvos valdžią, pri- 
kišant kad Lietuvos valdžia 
nieko tų lakūnų kelionės 
parėmimui nedavė.

Kad visuomenė nebūtų 
tokiais klastingais priekaiš
tais klaidinama tokioje va
landoj kai visi Lietuviai su
sijaudinę lakūnų mirtimi, 
pasakysime sekantį (lai ir 
senukas Grigaitis pasiskai
to) :

Lietuvos (kaip ir jokiai 
kitai) valdžiai nėra reikalo 
remti arba finansuoti pilie
čių arba savo tautos žmo
nių sumanytų bent kokių 
privatinių projektų ar žy
giu.

Suv. Valstijų valdžia ne
finansavo ir visai nesirūpi
no Lindberghu, kuris 1927 
metais pasiryžo ir perskri
do Atlantiką. Bet kada 
perskrido, tada jis tapo val
stybės žmogus, jį priėmė ir 
pas save laikė Amerikos 
ambasadorius Paryžiuje, o 
kaip sugryžo, valdžia oficia
liai jį sutiko ir paaukštino 
į pulkininkus.

Jeigu valstybė savo kaš
tais ką finansuoja, pirmiau
sia tokį sumanymą nutaria 
seimas arba ministerių ka
binetas ir paskui skiria pi
nigus.

Dariaus - Girėno kelionės 
ministerių kabinetas nenu- 
tarė rengti ir nesikreipė į 
juos su prašymu kad jiedu 
bandytų skristi be sustoji
mo iš New Yorko į Kauną.

Darius ir Girėnas, savo 
žygį sumanę, nesikreipė į 
Lietuvos valdžią prašydami 
pagalbos, nes Darius geriau 
negu Grigaitis suprato kad 
jų kelionė neturi nieko ben
dro su Lietuvos valdžia.

Jokia valdžia už privatiš- 
ko žmogaus savanorią rizi
ką savo gyvybės neima at
sakomybės.

Prie to, Darius ir Girėnas 
buvo Amerikos piliečiai.

Jie kreipėsi ir GAVO pa
galbą iš Amerikos Lietuvių 
ir to jiems užteko. Jie su 
ta Amerikiečių pagalba at
liko tai ką buvo pasiryžę 
atlikti, tik sutiko mirtį iš 
visaL mažos, nepermatytos 
kliutelės.

Ko gero, senukas Grigai
tis užsimanys kad Lietuvos 
valdžia imtų finansuoti jo 
cicilizmą,, ir už nefinansa- 
vimą ims valdžią smerkti!

Ko čia cicilikams kišti sa
vo šnipę prie Lietuvos val
džios? Aišku kad tai nau
dojimąsi sujaudinta visuo
mene savo bizniui gerinti.

Anot “Vilnies”, “Naujie
nos” nieko tų lakūnų parė
mimui nedavė, bet demora
lizuoja visuomenę prikaišio
jimais kad Lietuvos valdžia 
nieko nedavė.

SLA. PINIGAIS NORI 
SAU TURĖTI AS
MENINĮ ORGANĄ

Di- 
šė- 
ne- 
so- 
dar

Gegužis, Vinikas, Vitaitis ir 
Gugis žada “Vienybei” visokių 
lengvatų (žinoma SLA. pini
gais), jeigu “Vienybė” duos 
jiems penkių metų “Vienybės” 
kontrolę. Tie ponai nori SLA. 
pinigais sau asmeninį organą 
įsigyti, kad laike SLA. rinki
mų galėtų bent trims išeilės 
rinkimams užtikrinti sau agita
cinį organą.

Nors jie žada mortgečio (pa
skolos) palaukti, tačiau tokią 
kontrolę gauti labai sunku, 
dėlė dauguma “Vienybės” 
rininkų yra tautininkai ir 
sutiks pavesti “Vienybės” 
cialistų-liaudininkų brolijai,
labiau todėl kad jų klusnus ir 
ištikimas pasiuntinis Strumskis 
pereitais SLA. Pild. Tarybos 
rinkimais šėrininkus apvylė ir 
parodė savo tikrą veidą. Da
bar paaiškėjo ir priežastis ko
dėl Strumskis per keletą pas
kutinių SLA. rinkimų nuvesda
vo “Vienybę” į koaliciją su so
cialistais. Strumskis laikyta 
tautininku. D'abar, kada jis 
nusimaskave, jam jokios gali
mybės nebus turėti bent kokią 
įtaką į “Vienybės” šėrininkus. 
Sekanti “Vienybės” rinkimai jį 
šluos lauk su visa savo pastum
dėlių gvardija.

Bet iki kitas bendrovės sei
mas ateis, Strumskis su Vitai- 
čio 
bę” 
šia 
bę”

DARIUS AND GIRĖNAS
By John J. Balanda.

CHICAGA GAUSIAI
PAGERBĖ ŽUVU
SIUS LAKŪNUS

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. Bcll-ans tablets are a 
non-laxative combination of willow 
charcoal, sodium bicarbonate U.S.P., 
carminatives and pharmacopeia! flav
oring oils blended to give 60-sccond 
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 Bcll-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.

PROHIBICIJA BUS 
ATMESTA APIE 

KALĖDAS
Washington. — Visa ša

lis jau pradeda nujausti kad 
negeistina prohibicija, kuri 
graužė šalį moraliai kaip 
koks kirminas per 14-lika 
metų, šymet apie Kalėdas 
bus visiškai atmesta.

Sumušimas “sausųjų” to
kiose valstijose kaip Alaba
ma ir Arkansas parodo kad 
nėra galimybės prohibicijai 
išsilaikyti bent kokioje val
stijoje, o reikia 36 valstijų 
iš 48 jos atmetimą įvesti 
galėn.

Iki šiol balsavo 20 valsti- 
jų ir visur prohibicija su
mušta, nei viena valstija 
neparodė kad nori ją palai
kyti.

klika galvoja kaip “Vieny- 
pasivergti. Jiems geriau- 

patinka mintis tai “Vieny- 
nubankrutinti, skolininkus

ir šėrininkus nušluoti ir tada 
jie liktų savininkai ir bosai ir 
turėtų asmeninį organą.

Nors tas paukštelis dar gi
rioje, Zosė jau viešai džiūgau
ja kad Stasys, Vinikas ir kiti 
“demokratai” jau užtikrino sau 
valdymą Susivienijimo bent de
šimčiai metų. Apetitai tų “de
mokratų” yra dideli. Strums- 
kis jaučiasi kad jau ir jam lai
kas gauti kokį “zoplotą” iš Su
sivienijimo, formoje prezidento 
vietos ar tam panašiai. Vini
kas jam tą tikrai prižadėjo. 
Bet tą patį Vinikas pažadėjo ir 
Gegužiui ir dar keliems kitiems.

Atėjus laikui paaiškės kad ir 
tai brolijai truko nuoširdumo, 
ir dar gali tekti jiems tarpusa
vyje peštis.

Bet kol kas visi turi vieną 
tikslą — visomis priemonėmis 
pasigriebti “Vienybę” savo as
meninei naudai. J. A.

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

AMERIKOS LIETUVIŲ LIAUDIES 
SĄJUNGA
ir Redakcija

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

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit bandažų 3 
colių pločio ir gana ilgų kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į 
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.

7 DIENOMIS į LIETUVA
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 
havene užtkirina labai patogių kelionę į LIETUVĄ.

Arba Keliaukit Populiariu Ekspresiniu Laivu COLUMBUS
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
———• 1119 Euclid Ave. Cleveland '

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents

24

Pain—Agony Starts to 
Leave in 24 Hours

Just ask for Allenru—-Within
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 
bacU. **

Our flyers are no longer “our” flyers. Now they 
belong to the world. Their extraordinary exploit, though 
it ended so disastrously, aroused the admiration of the 
whole world. The names of Darius and Girėnas will for
ever rank high in the world’s list of heroes.

The exploit of Darius and Girėnas was astounding 
enough to arouse a Chicago Daily Tribune editorial winter 
from his lethargic grinding out of daily editorials to pen 
this tribute:

“Admiration for the daring and skill of the Lithua
nian flyers mingles with the sorrow felt in the city of 
their adoption for their tragic end. Although 
fatal accident four hundred miles from their 
the Lithuanian capital, their navigation had 
tonishingly true, and had it not been for the 
their plane they would have achieved a most brilliant 
flight. Their feat, therefore, notwithstanding its un
happy ending, will have a high place in the records of 
long flight pioneering and their names will be cherished 
among the tragic. heroes of man’s unceasing war with 
nature.”

they met 
objective, 
been as- 

failure of

DARIUS IR GIRĖNAS MUSU HEROJAI

priežasčių 
nelaimė iš- 
tas dalykas 
gausime iš

Liepos 15-16 d. Darius ir Gi
rėnas laimingai perskrido At
lantiko vandenyną ir jau buvo 
tik už 400 mailių nuo Lietuvos 
rubežių, kaip staiga jų lėktu
vas nukrito ir sudužo ir jiedu 
užsimušė. Aiškių 
įrodymui del ko ta 
tiko dar nėra. Gal 
bus aiškesnis kada
Lietuvos laikraščius, kadangi 
į nelaimės vietą neužilgo pri
buvo Lietuvos Pasiuntinybės 
atstovai iš Berlino ir Lietuvos 
kariški lakūnai iš Kauno.

Dariaus-Girėno tragiška mir
tis sujudino ne tik Lietuvius 
bet ir visus kitus žmones. Vi
sas pasaulis reiškė užuojautos 
jų nelaimėje. Mat, Darius ir 
Girėnas nulėkė ilgiausią kelio
nę lėktuvu kokia iki šiol yra 
žinoma kelionėse per vandenu- 
nus — apie 4,500 mailių.

Jiedu ne tik nulėkė ilgiausią 
kelią, bet skrido tiesiog stebėti
nai gerai sulyg nustatyto pla
no. O jiedu teturėjo tik pa
prastą kompasą, visų kitų lėk
tuvui reikalingi] instrumentų 
kaip sakoma neturėjo.

Kapt. Darius ir lakūnas Gi- • keliolika kitų lakūnų. ..

rėnas šiandien yra musų tau
tos herojai, tą pripažysta pa
saulinė spauda. Būdami nar
sus vyrai, žudami už savo tau
tos garbę, tuo patim prisidėjo 
labai daug prie jos pakėlimo.

Nors skausmas slegia visų 
Lietuvių krutinės del jų katas
trofos, ir nors visi apgailauja 
kad jie taip žuvo, bet kartu 
džiaugiasi jų tokiu dideliu at- 
siekimu.

Mums palieka išreikšti užuo
jauta jų tėvams, giminėms, ir 
uždėti vainiką ant jų kapų. .. .

Lietuva palaidojo juos dide- 
liausiomis iškilmėmis. Lietuvių 
tautos istorija turės vieną la
bai gražų lapą apie tuodu mu
sų herojų ir jų didvyrišką žygi.

Kapt. Darius ir S. Girėnas 
palaidoti Liepos 20 d. Kaune su 
visomis militariškomis iškilmė
mis dalyvaujant 50,000 miniai, 
kuri juodu apverkė.

Lai buna jiem lengva Lietu
vos žemelė, ir mes turime apsi
džiaugti kad jiem teko būti pa
laidotais Lietuvoje, už kurios 
garbę žuvo, vietoj kur kitur, ar 
likti Atlantiko dugne, kaip liko

Chicagos Lietuviai panaudojo 
visokiausius budus viešai pa
gerbti musų žuvusius lakūnus, 
Darių ir Girėną. Liepos 17 d., 
Lietuvių Dienos vakarienėje, 
atiduota tinkama pagarba, su
laikant net nuo šokių, kurie bu
vo tam vakarui rengti.

Gerb. Vanagaitis davė labai 
graudingą-gražų radio progra
mą pašvęstą tiem karžygiam.

Liepos 19 d. Lietuvių Advo 
katu Draugijos pokilyje taipgi 
pritaikyta tinkamas jų atmin
ties pagerbimas.

Advokatų vakarienėje įvyko 
net nesmagus incidentas delei 
lakūnų mirties ir jiem pagar
bos atidavimo. Rengimo komi
sija sudarė labai įspūdingą pa
gerbimo programą, po ko tęsė 
vakarą pirmiau nustatyta tvar
ka, nes ši vakarienė buvo su
rengta iš pirmiau ir niekas ne
sitikėjo tokio liūdno įvykio.

Dalyvių tarpe pasireiškė dvi 
nuomonės: vieni norėjo tą va
karą išlenkti visokį smagumą 
ii- padaryti gedulos vakarą. Ki
ti gi laikėsi kad atlikus apgai
lės apeigas tęsti vakarą kaip 
buvo

To 
buvo 
tuvių
kalbos ir pritaikytos dainos.

Surinkta apie $250 jų pa
minklo statymui.

Liepos 21 d. įvyko masinis 
mitingas McKinley Parke ati
davimui pagarbos tiems 
šventėliams.

Liepos 23 d. McKinley 
salėje įvyko dar vienas
nis susirinkimas parengtas Lie
tuvių Amerikos Legiono Harri
son Postas. Buvo pasakyta 
kalbos, padainuota 
giesmės pagerbimui 
Girėno.

Be tt>, Lietuvių 
rengta iškilmingos

Vienu' žodžiu daryta viskas 
paminėjimui dviejų nelaimingų 
Lietuvos sūnų, kurie padėjo sa
vo gyvastį už savo tautos gar
bę.

Nors diduma darė paminėji
mus iš tyros širdies ir iš gai
lesčio, nes Darius ir Girėnas 
buvo Chicagiečiai, kiti tą pro
gą išnaudojo save
ti ir patraukti žmones 
vęs.

TEISME nušovė policijantą. 
Liepos 24 d. Cook apskrities 
kriminaliniame teisme buvo tei
siamas vienas kriminalistas. 
Teisiamasis pasikėsino pabėgti 
iš teismo salės, pasinaudoda
mas revolveriu sau kelią pra
valyti. Ten pat buvęs polici- 
jantas norėjo kriminalistą su
laikyti ir traukėsi 
Bėgantysis tuo 
policijantą ir ji 
dėlių pastangų 
žudį sugauti.

Tai jau devintas policijantas 
šiais metais Chicagoje krimi
nalistų nušaujamas. Nuo pro- 
hibicijos laikų įsigalėję gangs
teriai varo savo darbą pirmyn.

revolveri, 
tarpu šovė Į 

nušovė. Po di- 
pasisekė žmog-

“MARGUČIO” piknikas Lie
pos 23 d. gerai pavyko, žmo
nių suvažiavo į The Oaks dar
žą dikčiai, ir dalyvavo svečių 
iš rytinių valstijų ir Lietuvos 
svečiai.

ATOSTOGAUJA. Liepos 24 
d. išvyko atostogų Į Tabor Far- 
mž Adv. A. A. Olis su žmona. 
Kartu su jais ten nuvažiavo 
svečiai Brooklyniečiai, 
laitis su žmona ir D.

J. Va- 
Klinga.

Pasauli-
nustatyta išanksto.
neužteko, Liepos 20 d. 

masinis susirinkimas Lie-
Auditorijoje, kur buvo

ŠEŠI MILIJONAI.
ne Parodą Chicagoje jau atlan
kė šeši milijonai žmonių. 
Parodos 
mėnesį
nemažiau 30,000,000 žmonių.

Iki 
pabaigos Lapkričio 

spėjama ją aplankys

pasi-

Park 
masi-

dainos ir
Dariaus ir

bažnyčiose 
pamaldos.

NUŠAUTI DU POLICIJAN- 
TAI. Liepos 23 d. du policijan- 
tai sulaikė smarkiai važiuojan- 
tį\ automobilį ir išlipę iš savo 
automobilio priėję prie važia
vusiųjų liepė jiems išlipti iš sa
vo automobilio. Kaip greit tie 
išlipo, tuoj griebę už revolve
rių paleido į policijantus šū
vius ir juos nušovė ant vietos. 
Matyt tai buvo kokie plėšikai 
kurie norėjo pabėgti ir bijojo 
kad policij antai juos neimtų 
prėsti. Nušovę policijantus jie 
pabėgo ir kol kas nesugauti.

T’flNGS THAT NEVER HAPPEN

::
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TAUTINĖ Konferencija. Lie
pos 15 d., prieš Lietuvių Dieną, 
Įvyko Tautinė konferencija, kur 
dalyvavo gražus buris svečių 
iš plačios apielinkės ir iš ryti
nių valstijų.

Tarp svečių buvo “Vienybės.” 
redaktorius J. Tysliava, buvę 
redaktoriai J. Valaitis ir D. 
Klinga — iš Brooklyno.

Iš Pittsburgo — Pivaronas 
ir Grajauskai.

Iš Daytono — Mockevičiai.
Iš Clevelando ■— Karpavičiai.
Iš Detroito — p. Motuzienė, 

Adv. Uvick su žmona ir Dr. J. 
Jonikai tis.

Buvo daug ir kitų svečių iš 
įvairių kolonijų, kurių negali
ma nei sužymėti.

Svečiai vieni apleido Chicagą 
tuoj po Lietuvių Dienos, kiti 
praleido visą savaitę.

LIETUVOS Ministeris B. K. 
Balutis ir Gen. Konsulas P. Ža- 
deikis viešėjo Chicagoje kele
tą dienų ir apleido ši miestą 
Liepos 22 d.

pasigarsin- 
prie sa- 

Rep.

pradėjo
po sun-

DARBAI Chicagoje 
geriau eiti. Chicagoj 
kios ir vargingos depresijos 
darbai pradėjo eiti kiek geriau. 
Tačiau kitų miestų Lietuviams 
nepatartina važiuoti čionai dar
bo j ieškoti, nes dirbtuvės pri
ima atgal tik savo senus darbi
ninkus.

EKONOMINĖ KONFEREN
CIJA. Liepos 17, 18 ir 19 dd. 
Palmer House viešbutyje įvy
ko Amerikos Lietuvių Antra 
Ekonominė Konferencija. Po
sėdžiuose nesimatė daug gyvu
mo, nors buvo susirinkę buris 
žymių biznierių iš įvairių kolo
nijų. Paskutinę konferencijos 
dieną buvo šiek tiek ginčų, bet 
vis tik nesimatė nieko tokio nu
dirbta teigiamo ateičiai. Rei
kia pastebėti kad stokavo ir 
vieningumo, nes matėsi politiš
kos bangos, nors nelabai dide
lės. Rep.

H H
LITHUANIAN VILLA

LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
Lietuviai kurie atvykstat į Pasaulinę Parodą Chicagoje, H 
užsukit į Lithuanian Villa..- čia gausit geriausi patarnavi- :: 
rną, skanu Lietuvišką valgį, gero alaus ir patogią nakvynę.
Rezervacijas galit padaryti laišku arba telefonu, ypač sve
čiai iš kitų miestų, praneškit tikrą dieną savo pribuvimo.

ONA STANKŪNIENĖ, Vedėja
11212 So. Western Avenue

;; Telefonas:, Beverly 2300 CHICAGO, ILL.
::

Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu i mėnesį 
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekviena mė
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

“Margutis” pusei metu kainuoja $1.00. Metams — $2.00. I 
Lietuvųų metams $3.00. Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street Chicago, HL

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.



DIRVA Liepos 28, 1933 
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“NEKULTUR1NGUMO PAVYZDIS”
Šitaip “Tėvynės” redakto

rius p. Vitaitis atsiliepia j 
“Dirvos” pastabą del “Vie
nybės” staigaus “sudemo- 
kratėjimo”. Visi žino kad 
“Vienybė” “sudemokratėjo” 
tik aplinkybių verčiama ir 
nematydama išėjimo iš savo 
skolų ant seno laužo, o tos 
skolos yra ne kam kitam 
kaip Susivienijimui Lietu
vių Amerikoje (Į $30,000), 
ir ne kas kitas kaip tik Su
sivienijimo ponai (Vitaitis. 
labiausia) graužė ir ėdė 
“Vienybę” iki jos keli direk
toriai (nepaisydami apie 
laikraščio likimą, o tik apie 
savo šėrus) pasižadėjo po
nui Vitaičiui “sudemokra- 
tinti” laikrašti.

Uždaręs “Vienybei” bur
ną, ponas Vitaitis dabar 
jau pasidarė “mielaširdin- 
gas” ir “užjaustus” tam lai
kraščiui.... lygiai kaip so
cialistų papa Grigaitis, ku
ris pirmiau visa, gerkle rė
kė kad SLA. pražudė “Vie
nybei” duotą paskolą. .. .

Ne, ponas Vitaiti, “Dir
vos” toks pareiškimas “Vie
nybei” buvo ne pagieža bet 
apgaila, nes laikraščio pa
keitimas savo pažiūrų yra 
jo galas, .ypač tokio seno 
laikraščio kaip “Vienybė”. 
O tamstos “apgaila” ir “są- 
jausmas” koki rodai “Vie
nybei” yra tik pasalingas 
džiaugsmas kad pasinaudo
dami skola uždarėt “Vieny
bei” burną. Kaip gi tams
ta gali džiaugtis ir linkėti 
gero laikraščiui kurį kiek 
pirmiau vadinai tokiu ko
kiu drysti išsitarti apie 
“Dirvą”?

Ar tamstos tame rašte 
gludi sąžiniškas pasireiški
mas? Ne! Tamsta panau- 
doji progą užrėkti visuome
nei kad va “Dirva” tokia ir 
tokia, kad nors kiek nukrei
pus nu savęs visuomenės 
pasmerkimo pirštą.

Ar tamsta kultūriškai pa
sielgei surengdamas su sa
vo žmona kriminališką už
puolimą ant S.L.A. sekreto
riaus du metai atgal??

Ar tamsta kultūriškai el
giesi naudodamas SLA. or
ganą “Tėvynę” savo grynai 
asmeniniam reikalui, savo 
draugų garbinimui, S.L.A. 
narių niekinimui ir visos 
organizacijos demoralizavi
mui ?

Ar kultūriškas buvo tam
stos pasielgimas kuomet 
neleidai buvusiai SLA. sek
retorei Jurgeliutei nei atsi
sveikinimo žodį į “Tėvynę” 
įdėti, po jos tiek metų dar
bavimosi organizacijai?

Ar kultūriška buvo para
šyti ilgą editorialą nusmer- 
kiantį p-lę Jurgeliutę, gi 
p. Viniką, kuris nėra dar 
pirštu prisidėjęs prie SLA. 
reikalų, tame pačiame raš
te padaryti Susivienijimo 
“genijum” ?

Tamsta pasipiktini kam 
“Dirva” apgailauja “Vie
nybės” turinio pasikeitimo, 
prikišdamas kad “Vieny
bė” “dar tik vakar” buvo 
“Dirvos” artimas bendras. 
Bet tamsta, visai nesisieloji 
begėdiškai pasielgęs su p. 
Jurgeliute, kuri irgi tik va
kar buvo tamstos geriausias 
draugas ir net po jos sumu
šimo (Liepos 24, 1931 m.) ji 
tamstai draugiškai dovano
jo ir išgelbėjo tamstą nuo 
netekimo savo vietos ir duo
nos ....

“Geri tik Kitiems 
Patarimus Duoti”

Šitaip “Vilnis” pažymi so
cialistų dienraščio apgailą 
musų žuvusių lakūnų. To
liau toje pastaboje “Vilnis” 
sako:

“Kitiems patarti kad au
kautų, mokinti kitus duos- 
numo, Grigaitis ir Ko. mo
ka, bet patys neseka savo 
patarimais. Kiek gi jie da
vė tam žygiui? Nieko.... 
Dar daugiau, jis naudojo 
savo bizniui leisdamas spe- 
cailę laidą, kad gauti ap
garsinimų ir kiek daugiau 
parduoti savo laikraščio... 
Be reikalo tad jie kitus ba
ra. Kodėl gi patys nebando 
savo vaistų, nepildo to ką 
kitiems pataria?”

Taip, net akliausias mato 
kaip “Naujienos” išnaudoja 
visokį tautišką, visuomeni

nį, Lietuvybės garbei pasi- 
aukavimo žygį savo bizniui, 
bet už Lietuvybę nieko ne- 
sidaro.

Tvarkys Apsileidėlius
Smagi žinia ateina iš Lie

tuvos, kad žemės kultūros 
srityje atsitikusiems ūkinin
kams parengtas specialus 
įstatymas, pagal kurį apsi- 
leidusiems ūkininkams že
mės ūkio ministeris galės 
skirti ūkininkavimo ir ūkio 
tvarkymo priežiūrą. Pro
jekte yra pasakyta kad ne
įvykdę laiku duotų nurody
mų ūkininkai galės būti net 
baudžiami pinigine bauda. 
Dar daugiau, jeigu kurio 
ūkininko apsileidimas kenk
tų kitiems ūkininkams, že
mės ūkio departamentui lei
dus agronomai galės tuos 
darbus atlikti ūkių valdyto
jų sąskaitom

Lietuvoje tarp ūkininkų

yra didelio apsileidimo, ku
rio didesnė pusė yra del jų 
nežinojimo kaip ūkę tvar
kyti, kaip laukus užžiurėti, 
kaip gyvulius globoti ir tt. 
Daugeliui pagelbės mažas 
paaiškinimas, pamokinimas, 
nurodymas. Bet galim spė
ti kad rasis ir tokių ūkinin
kų kurie agronomus-moky- 
tojus vys iš savo ūkių šakė
mis. Tai yra didžiausia ne- 
žinė kokia gali žmoguje ap
sireikšti jeigu jis pamoki
nimo nenori priimti, kuris 
taikoma pagelbėti jam.

Didžiausia bėda bus su 
apsigimusiais apsileidėliais 
girtuokliais ir tinginiais. 
Tie verčiau visą amžį keiks 
dangų ir žemę, bet nesiims 
pasimokyti kaip iš skurdo 
išbristi, nors aplink jį, jo 
ukėje, randasi gausa.

Teatrų artistai Rusijoje 
iki šiol skaitėsi dykaduo
niais ir turėjo antros kate
gorijos maisto korteles, ku
riomis galėdavo gauti mais
to pirkti mažiau negu dar
bininkai. Dabar pripažin
ta ir jiems teisė gauti dau
giau valgyt ir jie gauna 
pirmos rūšies korteles.

Patartina p. Vitaičiui pa- 
sižurėti j veidrodį pirm ne
gu drys tarti piktą žodį

Istorine Apysaka ’’ Rašo K. S. Karpius

JUODOe r u n a s KAssra

(Tęsinys iš pereito num.)

Alina Danijoje

Dabar mes užtinkame Aliną ir Ragai- 
lę Danų žemėje. Kaip jodvi ten pateko?

Jų laimė buvo kad pataikė į rimtų do
rų vikingų — Frodo šeimos — tarpą. An
tra Alinos laimės dalis buvo tai jos rimtas
gražumas, kuriuo ji galėjo gauti sau dorų 
vyrų užjautimą tada kada jai to reikėjo, ir 
jie būdavo gatavi už ją stoti kaip už savo 
seserį. Ji tokiu budu gavo Ardžio užjauti
mą, kurs išgelbėjo ją iš Nemyros vergijos. 
Dabar jai visa širdimi atsidavė Bjornas, 
kurs jai buvo — nors netikėta — tolimes
ne pagalba jos j ieškojime sunaus.

Bjornas rengėsi plaukti į garsų tų lai
kų Darni pirklybos miestą Hedeby, pieti
niame Jutlande, ką patyrusios, Alina ir Ra- 
gailė nusprendė keliauti tenai, su viltimi 
surasti Meruną. Jodvi nakties laiku vog
tinai įsigavo į Bjorno laivą ir jame pasi
slėpusios buvo išvežtos į atvirą jurą.

Tik pabaigoje vienos dienos kelionės 
jos tapo laive užtiktos, ir tada Alina puo
lus prie Bjorno per ašaras prašė leisti jom 
keliauti į Daniją. Vyrai pamatę laive dvi 
svetimas moteriškas apspito jas, bet Bjor
nas paėmė jas savo globon, žinoma gerai 
išbardamas už tokį jų bereikalingą žygį. 
Pasakė jom jog iš laivo jų neišleis ir gryž- 
damas veš atgal į Klaipėdą, bet Alina už
tikrino jam kad ji gyva negryš jeigu nesu
ras savo, sunaus, ir Bjornas negalėjo jai 
daugiau prieštarauti.

Vaikinas labai gailėjosi Alinos ir susi
rūpino kas daryti kad ta graži ir pagarbos 
verta moteris nepakliūtų tarp nepadorių 
žmonių.

Alina ir Ragailė pirmą kartą patyrė 
kas yra jura kuomet kelionėje išbuvo ke
lias ilgas dienas ir vis nepriplaukė reikia
mos vietos. Kuomet pasiekė Danų salas, 
dar porą dienų plaukė tolyn į vakarus iki
pasiekė Hedeby uostą.

Dabar jodvi patyrė kad pasaulis yra 
daug didesnis negu jos įsivaizdavo. Atsi
dūrė tarp svetimų žmonių, kurių nei kal
bos nesuprato nei ką veiks nežinojo.

Žinodamas tikrai kad jodvi negrys į 
Klaipėdą, Bjornas apsirūpino jų buviu par
vesdamas ir apgyvendindamas jas pas sa
vo tėvo brolį, jarlą Gunarą, kuriam apipa
sakojo jų atvykimo tikslą ir prašė jas do
rai ir gražiai užlaikyti.

Einant miesto gatvėmis iš laivo į Gu-
naro namus, Alina ir Ragailė pradėjo jieš- 
koti vaiko. Tarp vaikų subėgusių pavan- 
venyje ir besimaišančių gatvėse jos žvalgė
si norėdamos kur netyčia pamatyti Meru-

apie kurį kitą asmenį arba na ir tuomi užbaigti savo jieškojimą ir vai- 
laikraštį. ' 'ko vargus be motinos. Jom išrodė kad jis

čia kur nors turėtų būti, nors Danų žemės 
susidėjo iš daugybės salų ir gal Meninas 
visai nebuvo atvežtas ten kur jos atsidūrė.

* * *
Praėjo metas ir kitas ir jodvi vis gy

veno Hedeby mieste pas Gunarą. Ragailė 
savo šeimininkui atidirbdavo už dvi mer
gas kad tik jam įtikus ir kad jis ilgiau jas 
pas save laikytų. Jodvi jau pramoko Da
nų kalbos, kas jų gyvenimą palengvino ir 
padarė jas daugiau savomis tarp svetimų. 
Danų namuose visur radosi svetimų vyrų 
ir mergų, iš kitur parvežtų nelaisvių, taigi 
jodvi ne vienos tarp svetimų radosi, tik ne
užėjo nieko kas butų paėję iš jų krašto.

Čionai bebūnant, Alina nenujautė kad 
Ardys prarado Lamžiną. Ji tikėjosi kad 
jos sūnūs turės Lamžiną valdyti, kaip ir 
Daugupius, ir todėl norėjo'jį surasti. Pla
čiai ir daug ji savo sunui žadėjo — nejaugi 
paliaus savo jieškojimą, nieko nelaimėjus?

Bjornas pradėjo apie Aliną daugiau 
ir daugiau svajoti. Pirmais ir antrais me
tais, atplaukdamas į Hedeby po porą ai
tris kartus per vasarą, aplankydamas ją 
kalbino gryžti į savo kraštą, nes tarp sve
timų buvo tuščiai aikvojimas gyvenimo. 
Bet jo kalbinimai Alinos ausyse tuščiai nu
skambėjo: ji tikėjo kad ilgiau tarp Danų 
būnant pasitaikys kaip nors sūnūs surasti.

Bjornas atvykdamas atveždavo jai iš 
Klaipėdos dovanėlių, kas primindavo savą 
kraštą, ir iš jo girdėdavo įvairių žinių apie 
Klaipėdos pajūrio gyvenimą, tik nieko apie 
Ardį negirdėdavo, ir labai graužėsi del pa-' 
likimo jo vieno. Tačiau viltys surasti sū
nų ir parvesti jį tėvui prilaikė ją nuo gry- 
žimo. Kiek ji mylėjo Ardį tiek meilės bu
vo skyrus savo dingusiam sunui, ir tikėjo 
kad Ardys turės didžiausį džiaugsmą su
laukęs ją gryžtant su sunum.

Bjorno mintyse ėmė kilti svajonės to
kios: Ras ji vaiką ar ne, bet kad yra naš
lė — nes ji sakėsi kad jos vyras žuvo tame 
užpuolime kada buvo sūnūs pagrobtas — 
gana jau bus vienai gyventi, jis ją paims 
už žmoną. Jeigu ras sūnų bus labai gerai, 
o jeigu ne, kam našlauti ir nemylėti to ku
ris ją taip labai pamilo. ...

Tačiau Alinos širdyje gyveno Ardys ir 
ją valdė, todėl ji apie jokį kitą vyrą svajo
ti nedryso ir nenorėjo. Jos neišsidavimas 
kad jos vyras gyvas — bijant kad vikingai 
nesumanytų per ją jos vyrą nuskriausti — 
Bjornui sukėlė didžiausią meilę prie jos. 
Kadangi jo kalbinimai nerado jos širdyje 
atbalsio, Bjornas, kurio krutinėję jau degė 
karščiausia meilė, ryžosi ją net varu paim
ti sau už žmoną. Alina aiškiai matė kaip 
tas doras vaikinas kankinasi meile prie jos. 
Nenorėjo jo užgauti atsisakinėjimu, nes jis 
buvo jai labai geras ir tik jis apsaugojo ją 
nuo nesmagumų kokie butų galėję ją patik
ti išvykus iš Klaipėdos. Tačiau ji niekaip

EMANUELIS KANTAS
Emanuelis Kantas, įžymiausias 18-to 

šimtmečio Vokiečių filosofas, turėjęs di
džiausios įtakos į visą Vokiečių kūrybą, gi
mė Balandžio 22 d. 1724 metais, Rytų Pru
snose, neturtingo amatninko, balniaus sū
nūs. Savo darbštumu ir gabumu jis įsigi
jo labai daug mokslo žinių ir savo dvasios 
galingumu sukurė visai naują filosofiją, 
paskleisdamas naujas pažiūras į saulių sis
temos išsivystymą. Jis profesoriavo Ka
raliaučiuje, kur ilgiausia gyveno ir rašė 
savo žymiausius veikalus.

Karaliaučiuje, Prusų-Lietuvių žemėje, 
gyvendamas jis gavo gerai pažinti Lietu
vius, tyrinėjo jų kalbą ir kilmę, kaip ką ir 
parašė apie Lietuvius, delei ko nekurie 
Lietuviai pradėjo spėti kad ar tik Kantas 
(Kant) nebus Lietuvis, nes jo pavardė la
bai Lietuviška. Nors enciklopedijos paro
do jog Kanto tėvas paėjo iš Škotijos, taigi 
tikrai negalėjo būti Lietuvis, bet dar ir po 
karo Lietuvoje pakilo mintis patirti Kanto 
tikrą kilmę, skirta net keli tūkstančiai li
tų premijos tam kuris įrodys jog Kantas 
buvo Lietuvis, bet iki šiol niekas to neįro
dė.

Kantas, kaip ir Kopernikas (anksty
vesnio šimtmečio astronomas) Lietuviams 
prisisavint nevyksta, nors nekurie, net per- 
drąsiai, patys jų pavardes sulietuvindami, 
bandė padaryti juos Lietuviais.

NELEISK TUŠČIAI LAIKO
“Visas amžius neįstengs atlyginti tuš

čiai praleistos valandos”.
Jeigu nori pasiekti tikslo, gaudyk lai

ko dulkeles, tuos kiekvienos dienos liku
čius ir smulkius likučius nuo kiekvienos 
valandos, kuriuos didelė žmonių dalis pra
leidžia gyvenimo tuštybei.

Ne vienas didis žmogus pragarsėjo tik 
del to kad mokėjo sunaudoti laiko trupi
nius.

Toks genijus kaip Gladstone visuomet 
nešiojosi su savim knygą kišeniuje, kad 
netikėtai liuosai valandai ištikus turėtų ką 
skaityti.

Spencer įgijo garbę Kuosomis valando
mis, kada buvo raštininku.

Franklin buvo nenuilstamu darbinin
ku. Greit valgydavo, o miegodavo mažai, 
kad kuodaugiausia turėtų laiko mokslui. 
Kada jis buvo dar vaikas, nuobodi jam 
būdavo popietinė tėvo malda (ankstyvieji 
Amerikos gyventojai buvo labai tikinti ir 
melsdavosi net po pietų). Kartą jis pa
klausė savo tėvą: “Ar negalima sukalbėti 
maldą vienu kartu, idant užtektų ant visa
dos ir tokiu budu sutaupyti laiką?”

Jurgis Stefenson graibstė liuosą nuo 
užsiėmimo laiką kaip auksą. Išsilavinęs 
pats ir keletą išradimų padarė liuosose va
landose. Išsimokino aritmetikos budėda
mas naktį prie mašinos.

LIETUVOS PAUKŠČIAI
Lietuvos paukščiai yra šių rūšių: plėš

riųjų, žvirblinių, laipiotojų, balandinių, viš- 
tinių, blauzdinių ir plaukiotojų. Vieni jų 
labiau mėgsta pelkes, kiti ežerus, treti gi
rias, ketvirti grynus laukus.

Plėšriųjų tarpe pirmą vietą užima ke
letas erelių rūšių, kurių vis rečiau pasitai
ko. Nemaža yra įvairios rūšies vanagų, 
kurie naikina silpnesniuosius paukščius.

nebūtų drysus leisti kam nors save mylėti, 
taigi trečią vasarą, kada žinojo jog Bjor
nas vėl atvyks ir vėl kalbins ją likti jo žmo
na, ji su Ragailė iš Hedeby prasišalino ir 
jis jos nerado. ...

Labai apviltas pasijutęs, jisai net barė 
pats save kam nepasielgė su ja kaip kiti 
vikingai su savo nelaisvomis moterimis; 
pyko ant jos už tokį širdį skaudinantį pa
sielgimą ir sakė nenorys jos daugiau maty
ti. Tačiau negalėjo jos nusmerkti ir už
miršti: kada praėjo jo rustybp, jo geroji 
pusė, gražiojo meilė kokią jis jai buvo sky
ręs, paėmė viršų ir Bjornas paliko savo

Apuokai ir pelėdos naktimis medžioja 
peles, žvirblius ir kitus paukštelius.

Daugiausia yra žvirblinių rūšies: var
nų, šarkų, kuosų, varnėnų, volungių, straz
dų, lakštingalų, kielių, zylių, startų, dagi
lių, žvirblių, kregždžių, veversių ir tk.

Naminiai Lietuvos paukščiai yra viš
tos, antys, žąsys, indikai (kalakutai), ba
landžiai.

ILGU
Jau gėlės pražydo, 

Ir šypsos žiedeliais
Viliodamos širdį ir sielą,

Tik man vis dar ilgu,_
Taip liūdna ir nyku,

Ir žydinti gamta nemiela.
O kiek joje grožio,

Kiek džiaugsmo, kiek laimės,
Kuri taip vilioja kiekvieną,

Tik man ji nutolo, 
Pradingo, išnyko

Ir skausmas kankina kasdieną.
Ir taip aš nerimsta,

Nei naktį, nei dieną,
Vis rauda krūtinėj širdis,

Kad mylimą mano,
Kaip dalgis gėlužę 

Pakirto beširdė mirtis.
Jonas Morkūnas.
,•ii':

DIENOS JAU GESTA
Mano gyvenimo dienos jau gęsta, 
Ir į tamsybiri sutemas skęsta, 
Ir skaisti saulutė ant savo veido 
Gedulo šydą juodą užleido.

Ir taip jau gesta saulėtos dienos,
Supas aplinkui sutemos vienos,
Ir juoda naktis sparnus išskėtus
Ties mano langu šėlsta ir mėtos.

Šėlsta ir blaškos ties mano langu 
Prarijus žemę ir melsvą dangų, 
Laužias į vidų gyvybės mano, 
Kuri tik žiba, tik ką rusena.

Ir taip jau gesta gyvybė mano,
Lyg žiburėlis ant okeano,
Giltinė jiega laužias į butą,
Visų apleistą, vargų užguitą.

Jonas Morkūnas.

—Mokslas yra sekantis po doros, ku
ris tikrai ir pilnai pakelia žmogų virš kito.

—Trokšimas mokslo yra kaip godumas 
turtų: juo daugiau jo įgyji tuo daugiau 
dar nori.

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas

KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu .valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Gleveland, Ohio

širdyje jai savo brolišką meilę, pasižadėda
mas gelbėti ją kada jai bus reikalas ir pa
sitaikys proga. Jos atsisakinėjimai kad ji 
neis už jokio vyro iki nesuras savo sunaus 
Bjorno ausyse skambėjo; jos graži šypsą 
kokią ji rodė jam iš dėkingumo, jo akyse 
stovėjo; jos juodos akys žėrėjo prieš jį — 
nors jos jam jau nebuvo. .. . Jos netekęs, 
nežinodamas ar dar kada matys, dar la
biau, nors bevilčiai, ją ėmė mylėti.

Alina ir Ragailė apleido Jutlandą ir 
Hedeby miestą ir išplaukė į Fyeno salą, 
kur išnaujo ėmė Menino jieškoti.

Bus: Žiauriose Rankose. „
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u, volungių, są 
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(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 
visus Lietuvius tik pravirk
dintų vietoj pradžiuginti.

Toliau, taip likimo buvo 
lemta kad juos tauta iškil
mingiausia palaidotų negu 
laidojo kuri kitą savo gar
bingų vyrų. Gal, gyvi likę, 
i senatvę butų buvę visų 
užmiršti ir apleisti, kaip es- 
si daugelyje atsitikimų su 
daugeliu kitų pasižymėju
sių vyrų daugelio tautų, ku
rių daug senatvėje badu mi
rė visų užmiršti ir apleisti.

Tokis tai buvo lėmimas 
Dariui ir Girėnui ir kitaip 
nebuvo.

sti rytą Liepos 15 d., pasi
ryžo išlėkti ir jiedu, nors 
nebuvo gavę leidimo iš ko
mercijos department© vir- 

j šininko, nenorėdami mokė-

KAS RŪPINASI VIL
NIAUS VADAVIMU

akis, rymantis ant griuvė
sių savo lėktuvo. į

Kodėl Girėnas buvo lau- ti šimto dolarių už leidimą, 
'ke, ne viduje lėktuvo? Jis kuris jiems rodėsi bus ne
be abejo buvo dar gyvas, I reikalingas, nes jie pasiti- 
nors sužeistas. Jis dar pa- kėjo nulėkti į Lietuvą be 
iiegė iš lėktuvo išlipti, bet, sustojimo.
būdamas sunkiai sužeistas,! Jie išlėkė Liepos 15 die- 
ir matydamas savo draugą na, 5:10 vai. ryto. Apie sa- 
visiškai sukriuštą, negyvą, vo pasiryžimą išlėkti davė 
apsikniaubę ant griuvėsių žinia keletui Brooklyniečių 
savo lėktuvo, užbaigė savo ir Gen. Konsului P. Žadei- 
gyvybę širdžiai plyšus iš 
gailesčio....

sielą,

miela.

aimės,
kvieną,

kasdieną.

rdis,

orkunas.
lUtli’.'

1,

IŠKILMINGOS LAIDO
TUVĖS

Kaunas. — Žuvę lakūnai 
Darius ir Girėnas palaidoti 
Kauno karo kapinėse Lie
pos 20 d. Jų lavonus par
vežtus lėktuvu iš Stetino 
pasitiko Kauno aerodrome 
desėtkų tūkstančių minia ir 
ant karstų sudėta daugybė 
vainikų. Iš aerodromo nu
lydėti į Baziliką, kur atlai
kyta iškilmingos pamaldos.

Parvežus jų lavonus į 
Kauną, Lietuvos Preziden
tas A. Smetona pasakė la
bai giežią kalbą ir ant jų 
karstų uždėjo aukščiausio 
laipsnio Vytauto Didžiojo 
ordinus, karo orkestrui gro
jant Lietuvos ir Amerikos 
himnus.

Jų atminčiai Kaune dvi 
gatvės pavadintos jų var
dais.

Visa Lietuva, apverkus 
juos, pasiryžo pastatyti jų 
atminčiai paminklą. Tam 
tikslui sudarytas fondas.

Jų lėktuvo “Lituanicos” 
likučiai parvežti į Kauną ir 
bus patalpinti muzejuje.

Kaip paskiau pranešta, 
Darius buvo rastas sukruš
tas lėktuvo viduje sedynė-

DARIUS BUVO VEDĘS
Dariaus tikra pavardė 

buvo Jucius. Jis tarnauda
mas Lietuvos oro laivyne 
buvo vedęs. 1927 m. gryžo 
i Ameriką, žmona su duk
rele paliko Kaune. Dabar 
laukė jo parskrendant, bet 
nesulaukė. Jo žmona pasa
kojo kad jis išvažiavo at
gal į Suv. Valstijas, kur 
skaitėsi karo veteranu ir 
gavo pensiją, užsidirbti pi
nigų. Čia jam nusisekė, bu
vo įsigyvenęs į gerus pini
gus, bet bankams užsidari- 
nėjant pusė pinigų žuvo. 
Jis visą laiką gyveno Chica
goj. Už likusius pinigus įsi
taisė “Bellanca” lėktuvą ir 
susidraugavęs su Girėnu 
sutarė rengtis prie skridi
mo be sustojimo iš New 
Yorko į Kauną.

Patyrę apie jų žygį, žy
mesni Chicagos Lietuviai ir 
Konsulas A. Kalvaitis ne
numojo į juos ranka bet iš 
širdies ėmė dirbti jų parė
mimui. 1932 metų rudenį 
jiedu pradėjo rinkti aukas 
ir surinko gana pinigų ne
žiūrint prastų laikų. Davė 
jiems visokią paramą Ame
rikos Lietuviai iki pat jų 
išskridimo valandos.

kini, kuris pribuvo jį išly
dėti. Kada jiedu kilo į orą 
sakėsi jog daro tik bandy-.' 
mus, bet 
negryžo.
“pabėgo”
norėdami

Ore išbuvo virš 38 valan
dų ir perskrido virš 4,000 
mylių.

pasikėlė daugiau 
Jie taip sakant 

iš New Yorko ne
ilgiau laukti.

Perduota Užuojautos
Viešėdami Chicagoj Lie

tuvių Dienos proga, Lietu
vos Ministeris B. K. Balu
tis, Gen. Konsulas P. Ža- 
deikis, ir Chicagos Konsu
las A. Kalvaitis apsilankė 
pas Dariaus-Juciaus motiną 
ir brolius išreikšti užuojau-. 
tą ir pasakyti kad Lietuva 
rengia jiems militariškas, 
laidotuves, prašydami jų 
sutikimo palaidoti Kaune. 
Tą sutikimą gavo.

Girėnas buvo našlaitis ir 
Chicagoj turėjo tik gimi
nių. Jo brolis Petras gryžo 
Lietuvon prieš kelis metus.

Laidotuvėse dalyvavo jo 
brolis ir Dariaus žmona su 
dukrele kaipo artimiausi jų, 
giminės Lietuovje.

KAIP JIE IŠSKRIDO
Kada paaiškėjo kad oras 

je, o Girėnas rastas lauke Atlantike geresnis ir laku- 
klupantis, ranka apsidengęs nas Wiley Post išlėks ank-
g g
g 
g

'kūnas.
i Ii

pros, ku- Į 
virš kito, | 
godumas I: 
daugiau Į

KADA JUMS REIKIA 
TUXEDO, CUTAWAY arba FULL DRESS 

SUITS — kreipkitės pas mus, 
UŽLAIKOME VĖLIAUSIUS MODELIUS. 

Išnuomojame už visai prieinamą kainą. 
Išsikirpkit šį skelbimą ir laikykit, kada reiks atsineškit, 

gausit reikmenis už 10% pigiau. 
WILLIAMS DRESS SUIT RENTAL CO. 

10515 Superior Avenue 
Atdara vakarais. (31) GLen. 4897.

g

H 
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LIETUVOS SVIESTO 
BANDYMAI

Klaipėdoje yra įtaisyta 
kamera sviesto ištvermin
gumui išbandyti. Pasirodo 
kad Lietuvos kai kuris pir
mos rūšies sviestas nei kiek 
nepasikeitęs išbūna per dvi 
savaites. Kitas sviestas per 
tą laiką pasidaro antros ir 
trečios rūšies sviestu. Tai
gi ateityje manoma pieni
nėms mokėti už sviestą ne 
pagal tą rūšį kokios jis yra 
iš pieninės paimant, bet pa
gal tą rūšį kokią jis turės 
nugabenus i pardavimo vie
tą. ‘ “L.U.”

Amerikos Lietuviai nėra 
dykaduoniai ar piniguočiai. 
Jie visi yra vargo žmonės, 
tik kai kurie savo prakaitu 
per didelį vargą pasiekė ge
resnio gyvenimo.

Bet tie vargo žmonės, ka
da Tėvynė šaukė, lyg skruz
dės šoko gelbėti savo gimti
nę šalį, milijonus dolarių 
sudėjo Tėvynes laisvei už
tikrinti. Aukavo jie Lietu
vai dolarius, maistą, rubus,1 
knygas ir net ginklus gin
ti nuo priešų.

Kada Amerikos Lietuviai 
rėmė Lietuvą aukomis, tū
li Lietuvos tulžingojo luo
mo žmonės iš tų aukų sten
gėsi pasinaudoti ir savo nie
ko nepridėti.

Kurie tikrai žino ir da
bar sako kad Lietuva viena 
be Amerikos Lietuvių nebū
tų pajiegus atgauti nepri
klausomybės.

Nors dabar Amerikoje 
blogi laikai, bet Amerikos 
Lietuviai nežiūrėdami į sa
vo gyvenimo sunkumus dir
ba Vilniaus vadavimo dar
bą. Tai skruzdės kurios 
pagrauš Lenkiško aro pi
lies pamatus.

Lietuvoje Vilniaus vada
vimo darbą varo ir jį re
mia irgi tik vargo žmonės. 
Graudu žiūrėti kai vargo 
žmogelis atneša V. V. S. 5 
centus ir su ašaromis pra
neša kad jis Vilniui vaduo
ti aukautų daugiau, bet tu
ri tik 5 centus.

Būnant man Kaune ir ap
silankius V. V. Sąjungoje, 
atėjo paprastas darbininkas 
ir sako “Musų Vilniaus” re
daktoriui: “Buk geras, pa
ragink Kauno direktorius 
ir kitus turtuolius kad jie' 
nors kiek prisidėtų prie Vil
niaus vadavimo darbo. Mu
sų direktorius į mėnesį ima 
ilgos 1200 litų, o atsisakė 
pirkti Vilniaus Pasą, kuris 
kainuoja 20c.”

“Musų Vilniaus” redakto
rius irgi pripažino kad Vil
niui vaduoti dirba tik var
gingasis luomas, ūkininkai, 
darbininkai ir smulki pro
vincijos inteligentija.

Dar reikia pridėti kad 
Lietuvos dvasiškija prie V. 
V. S. darbo prisideda tiktai 
1 nuoš. Kodėl jiems neru
pi Aušros Vartai? Ameri
kos Lietuviai kunigai dau
giau vargo matę, daugiau
sia jie kilę iš vargo žmonių, 
ir jie daug uoliau prisideda 
prie musų sostinės vadavi
mo darbo. Garbė Jums!

Pavergtą Vilnių išvaduos 
musų vargo žmonės. Direk
toriai ir įvairus turtuoliai 
ten stengsis sukti sau šiltus 
lizdus. Bet V. V. S. vadai 
yra nusistatę išgamoms, ne- 
prisidėjtįsiems prie Vilnimi0 
vadavimo darbo, nekisti 
naudotis sostinės tiv-'ais. 
nes jie iš jos vadavimo dar
bo tik šaiposi.

P. Kriukelis.
Vieta Atdara kasdien'

8803 Superior Avenuė 
Cleveland, Ohio

The Samson Tonic & 
Tea Co.

atidarytas ofisas del informa-
apic Mcd'kalius vaistus ka p

Jau 
ciju

Europiška Arbata 
nuo sekančių ne
gerovių: Vidurių
ir Inkstų Geimo, 
Reumatizmo, Ner
viškumo, Dusulio, 
Kataro, Skaudėji
mo Galvos, Drop- 
su ir Diabsto. Iš
valo kraujų ir su

teikia gerą apetitą. Taipgi — 
Skystimus nuo niežų ir odos užde
gimų, ir daugybės kitų niežų, ete. 
Jokių niekai ar exzema daugiau 
nevargins jus po naudojimo šio vai
sto kaip nurodyta. Jeigu šis vais
tas nepagelbčtų mes noriai grąžin
sime pinigus. Pasekmės stebėtinos 
už mažą kainą.

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

ŽINIOS

PIKNIKAS AKRONE
Sekmadienį, Rugpjučio-Aug. 13

SLA. 354 kuopa rengia dide
lį pikniką visiems žinomoj Mi
liūno farmoj. Gros geriausi 
muzikantai, Revelers. Kviečia
me dalyvauti vietinius ir iš 
kitų miestų atsilankyti. Turė
sim gerus laikus. Komit.

S

inti kaip 
daugybę 
i valgius 

poldiiį 
epti n) 
turi ne 

u, priva- 
INA 11

land, Ohk 
ian/V f

sižadėda- 
as ir .įs
ai kad ji 
o sunaui 
ži šypsą 
jo akyse 
ieš jį - 
netekęs, 
dar la-

andą ir 
no salą,
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BRANGINA ratų gurnus. 

Automobilių ratų gumų išdir
bėjai šiose dienose pabrangino 
kainas 10 nuoš. Tas padaro
ma del pabrangimo gurno ir 
vatos ir tt.

GOODYEAR gumų išdirbys- 
tė paskyrė $740,000 išstatymui 
naujos 
ties ir 
Darbas 
dienų.
ma vietinėms kompanijoms kur 
tik bus galima.

elektros gaminimo sto- 
kitiems pagerinimams.

bus pradėtas bėgyje 30 
Kontraktai bus paveda-

RICHMAN 
BROTHERS

Įsteigta 1879

Dirbtuves
Jums Be Tarpininko 

$18.50Pelno
Ateikit, pirkit savo rubus krau

tuvėje pilnoje pasaulyje didžiausios rū
bų vertybes.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real EsGtt 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

čia materijos yra puikiausios kokios tik 
Amerikoj audžiama. Musų pragarsėjus 
siuvimo organizacija visame pasaulyje 
yra atsakominga už gerą darbą.

Nėra puikesnių rūbų kitur, nežiūrint 
kainos, ir negausit geriau pritinkančių 
net išdirbtų pas pačius brangiausius siu
vėjus ant užsakymo.

© ROSEDALE Of
Dry Cleaning Co.|

❖ C.” PETRAITIS, Prop. |

❖ G702 Superior Ave.,4 t

X X X X X

memorable.

6 DAY ALL EXPENSE
LAKE CRU/fE

Starting fromBuffalo orCleveland 
these special all-expense cruises 
on the SEEANDBEE, the largest 
and finest passenger ship on the 
great lakes, give you happy, care
free, restful days, with music, 
dancing, entertainment, games 
and sports. The scenic beauties of 
the Detroit River, the St. Clair 
Flats, and a four hour stop at 
Historic Mackinac Island will 
help make the trip

Į ARMSTRONGS LAUNDRY |

^4 GREAT WORLD'S FAIR 
A CENTURY0" PROGRESS

This magnificent exposition 
— surpassing all previous 
world’s fairs in originality of 
conception, and in the many 
unique and marvelous fea
tures of interest, is an event 
no one can afford to miss. Goto 
Chicago this year by all means, 
but best of all visit the great fair 
on the great ship SEEANDBEE, 
■which will be yqur floating hotel 
during two full days in Chicago.

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road

JONAS G. POLTER |
LIETUVIS NAMŲ POPIE- g 

RI UOTO J AS
Atlieka visokį namų išpuo- g 
Šimo darbą: popieriuoja, g 
maliavoja iš vidaus ir iš g 
lauko. Kainos pritaikytos g 
šiems laikams. g

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

„ 1229 EAST 74 ST. gg ENdicott 0981

Z; Taupykit pinigus kai Taupysit ir Darbą ■: 
5 Tą atsieksit duodami skalbinius į Armstrong’s Laundry. į 
< Specialė kaina DAMP WASH (Grąžinam šlapius) J- 

I‘‘ Ketvirtadieni, Penktadieni ir Šeštadienį (Į? 1 į 
THRIF T SERVICE 12 svarų — 99c. V 5

ROUGH DRY — 19 sv. $1.90 (po 9c svaras virš to) į
Musų skalbykla puikiausia įrengta visame mieste ir skal- C 
biame Blanketus, Langines ir Kaldras. Musų patarnavi- į 
mas jurris pilniausia patiks. Seniausia įstaiga West Side. 5

į Lake Ave. prie W. 76 St. EVergreen 2047 į 
2 MES PAIMAM SKALBINIUS Iš EAST SIDE į

Pasirinkimui yra visi nauji stiliai, spal
vos, audimai, marginiai ir micros.

Baltos Flannel
Kelinės .............. $4.00
Pilkos ir Rusvos
Flannel Kelinės. . 3.50
Vėsus, Skalbiami
2-šmotų Siutai.. 10.00

VAIKAMS SIUTAI 
Micros 16 iki 20 12.50

Flannel Sport
Švarkai .............. $8.50
Lininės, Duck ir
Sanforized Vatos
Keilnės ................ 1.35
Puikios Vilnonės
Bryžiais Kelinės . 4.00
Ekstra Kelinės . $2.50

Address--------------------
Everything included — transportation, state- £ 
rooms, meals, entertainment, side trips, use of fife. OU 
the ship as a hotel while in Chicago and ad- 
mission to the Fair—from Cleveland as low as &

(MAIL THIS COUPON)
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY

East 9th Street Pier Cleveland, Ohio
GentlemenSend me folder giving rates, schedules and full 
information about your ALL-EXPENSE World’s Fair Cruises 
on the great ship SEEANDBEE — >

U,

SUERZINTI 
NERVAI

Kada labai nervuojatės . . . 
vaikų ergelis erzina jus . . . 
yiskas ką tik darot reiškia 
nuovargį . . . kuomet apima 
minimas . . . bandykit panaudoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. 98 iš 100 moterų sako kad 
joms pagelbėjo.

Šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas ią- 
.odys vertu gyventi.

Nekentėkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums su
teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš 
■;avo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

kada 
kada 
jums 
nusi-
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WADE PARK-EAST 71st STREET I
Į CUT RATE FOOD MARKET Į
Ė DYKAI IŠVržIO.JAME PO VISUS NAMUS.
: Čia gausite visokiausiu DARŽOVIŲ, VAISIŲ, GRO- = 
Ę SERIO ir SMULKIŲ VALGOMŲ DALYKŲ.

Viskas pas mus yra pirmos rūšies ir kainos visai Ę 
: Prieinamos. (33 =

WADE PARK E. 7 1 ST CUT RATE 
FOOD MARKET |

7100 Wade Park Avenue
it 111111 g 11111111 imiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiii niii!ii!iiiiiiii:nii!ni!iiiii miimimiimiiii5 
'Tilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m ini mum i tmiiiiiii iiiimi h mu mu mu mini i in įminimu

HELEN A. PIERCES GRILL ROOM
Mes įrengėm puikią užeigą ir valgyklą po No. 7001 Wade 

Park avė., kur pardavinėjama

Turime skaniausio Grossvater, Eilers, Pilsener ir Forest 
City Alaus. Valgiai kaštuoja nuo 20c iki 35c. Ateikit 
pas mus susipažinti. (39

7001 Wade Park Ave. Cleveland, O. I

Richman Brothers
Trys Clevck ndo Krautuvės

725 EUCLID AVĖ.
PROSPECT & ONTARIO

5716 BROADWAY

'iiililiiiiimiHHimmiinniimimniiimmitimiimiiimimimitimimiiimiiiiiiiiii

| ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
= Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio
5 Įsibėgiriio ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit
= sau tanką Naujo žalio ETHYL GASOLINE.

Daugiau Spėkos
Daugiau
Mylių PEI ■QOl Gausit visose

Pennzoil
Stotyse

The Columbia Refining Company |
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| KAS GIRDĖT CLEVELANDE-fiPIELINKESE | 
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
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Jaunimas Žada Papuošti 
Lietuvių Darželį

Clevelando Lietuvių jauni
mas iš Vyčių 25-tos kuopos kal
ba apie Įrengimo ko nors i Lie
tuvių Darželi kas amžinai pri
mintų čia augusį jaunimą. Ma
no taipgi kad butų gera prie to 
darbo pritraukti ir kitų kolo
nijų jaunimas, kad visi išvien 
susidėję padarytų jaunimo at
mintį kokio nors paminklo pa
vidale.

Lietuvių Kultūrinis Darželis 
yra vienintelis tokis musų tau
tinis dalykas Amerikoje, todėl 
tiktų jame įtaisyti kas nors nuo 
viso Amerikos Lietuvių jauni
mo. Vėliau apie tai bus dau
giau pranešta.

Kurios jaunimo organijacijos 
interesuojasi tuomi dalyku pra
šomos atsiliepti. Taipgi vieti
nis jaunimas prašomas išsirei
kšti savo nuomonę apie tai.

SVEČIAI. Gryždami iš Chi- 
cagos Clevelande sustojo žino
mi svečiai iš rytų: Dr. Aldona 
šliupaitė, Dr. J. šliupo duktė, 
ir A. S. Trečiokas su žmona. 
Jiems parodyta Lietuvių Dar
želis ir Dr. 'Basanavičiaus- pa
minklas.

Iš Grand Rapids, Mich., lan
kėsi Clevelande Antanas Ber
notas su savo motina ir teta, 
čia viešėjo keletą dienų pas gi
mines.

SENŲ Clevelando Lietuvių 
gyventojų atsiminimai prasidės 
tilpti “Dirvoje” kaip tik praeis 
karštesnis oras.

EAGLES Konvencija. Cle
velande suvažiuos daugybė žy
mių Amerikos gyvenime asme
nų į penkių dienų nacionalę ir 
valstijinę konvenciją savišalpi- 
nės organizacijos Eagles, kuri 
bus čia nuo Rugp. 3 iki 7, kaip 
skelbia Thomas H. Armstrong, 
konvencijos generalis rengėjas.

Dalyvaus Postmaster General 
James Farley, kuris atstovaus 
Prezidentą Rooseveltą, sulyg 
dabartinių planų. Kaip Farley 
taip ir Prezidentas senai yra. 
Eagles nariais.

Gubernatorius White užims 
žymią vietą konvencijos atida
rymo dieną, ir bus kiti žymus 
valstijos viršininkai.

Vienas iš žymiausių kalbėto
jų šioj, konvencijoj bus Frank 
E. Hering, redaktorius Eagles’ 
laikraščio, kuris kovoja už įve
dimą šalyje senatvės pensijos. 
Jau 26 valstijos pravedė senat
vės pensijos įstatymus.

Tikima virš 75,000 delegatų 
ir svečių tų penkių dienų bėgy
je. Spėjama kad tie svečiai 
praleis Clevelande virš ketvir
tą dalį milijono dolarių.

JEIGU visos dabar veikian
čios Clevelande išdirbystės pri
sitaikytų prie Roosevelto in
dustrijų gaivinimo plano ir su
trumpintų darbo valandas tai 
į mėnesį laiko dar 30,000 bedar
bių gautų dirbti. Dabar dirba 
apie 115,000 darbininkų įvairio
se miesto dirbtuvėse bendrai 
po apie 42 valandas į savaitę. 
Jeigu pradėtų dirbti po 35 va
landas, butų darbų 26 nuošim
čiai daugiau.

KAS RENGIAMA
—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. 
Neuros darže, Brunswick, O.

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

—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.

GUARDIAN IR UNION BANKU 
IŠMOKĖJIMAS DEPOZITORIAMS

Likvidatoriai uždarytų Union ir Guardian bankų išleido sekan
tį pranešimą depozitoriams kurie gaus iš tų bankų pinigų:

Union bankas išsiuntė čekius tiems kurie turėjo tame banke 
žemiau $100. Kurie turėjo vh*š $100, turės ateiti patys pasiimti.

Union depozitoriai turi kreiptis savo čekių į Union Trust lobby, 
Euclid avė. ir E. 9th st.

Union išmoka 35 nuo.š; Gulardian išmoka 20 nuoš.
Guardian irgi išsiuntė čekius depozitorių žemiau $100; kurie 

turėjo depozitų turi patys atsiimti čekius.
Guardian depozitoriai turi nueiti savo čekių į buvusį Mildand 

banką, Midland building, ant Prospect, prieš Higbee’s krautuvę.
Išmokėjimai sutvarkyta alfabetiškai. Eikit prie to langelio ku

ris turi pirmutines raides jūsų pavardės.
Taupymų knygeles turintieji turi atsinešti knygeles ir nueiti 

pasiimti čekius patys, nesiųsti ką nors kitą.
Kurie turėjo čekių sąskaitas reikia pasakyti vardą po kuriuo 

sąskaita buvo vedama.
Prie langelio jums duos pasirašyti tam tikrą lakštą ir paskui 

išduos jums priklausomą sumą ir certifikatą.
Visi depozitoriai gaus certifikatus kurie užims knygelių vietas. 

Ateityje reikės patiekti tą certifikatą vietoje bankinės knygelės.
. Kurie gavot čekius per paštą, kuomet tuos čekius pasirašysit 

ir išniainysit į pinigus, jums certifikatai bus prisiųsti paštu.
Išmokant šiuos dividendus nebus mokama pinigais, bet visur 

čekiais. Čekius bus galima išmainyti bent kuriame atdarame ban
ke arba kur juos nuo jusi? priims.

Nėra jokio reikalo skubinti. Nebandykit visi susigrūsti į ban
ką pirmų kelių dienų bėgiu. Kurie turėtų gauti čekius paštu ir ne
gaus gali kreiptis prie informacijų stalo Union arba Midland banke.

KARŠTIS pasibaigė. Pirma
dienį Clevelandą aplankė smar
kus ir gausus lietus, kuris pa- 
liuosavo miestą nuo karščių. 
Palijo gana gausiai, tačiau šią 
visą vasarą beveik nesigirdi 
perkūnijos ir nežaibuoja.

Ohio valstijoje ši karščio 
banga paėmė 9 gyvastis. Sek
madienis, Liepos 23, buvo kar
ščiausias, siekė iki 100 laips
nių. Sekmadienį po pietų ban
dė lyti, bet tik biskį pašlapino 
karštą žemę, iš kurios pasilei
do tiesiog troškinantis garas ir 
sunku buvo kvėpuoti. Vakare 
bandė žaibuoti ir griausti, bet 
nieko neišstenėjo.

Sekmadienio vakare Erie eže
re rytiniame miesto krašte iš
tiko nepaprastas apsireiškimas: 
iš kažin kur pakilus didelė ban
ga vandens užsiliejo ant kran
to, nunešė su savim du maudy- 
tojus ir prigirdė, keliolika kitų 
vos ištruko iš tos bangos.

ŠV. JURGIO parapija turėjo 
savo antrą pikniką šį sekmadie
nį Haag’s darže, žmonių atsi
lankė mažiau negu pirmutinia
me piknike, bet visi buvo pasi
tenkinę. Oras buvo lietingas.

Per savaitę prieš pikniką 
prie bažnyčios atsibuvo karni- 
valas.

KOBYLANSKIO vaistinė po 
nr. 3240 Superior avė., kur par 
siduoda “Dirva”, turi išdėjus 
Lietuvių Darželio fotografijas 
ir musų žuvusių lakūnų atvaiz
dus.

“SAUSIEJI” rengiasi prie 
didelio vajaus užkirsti kelią ru
denį' nubalsavimui atmetimo 
prohibicijos. Balsavimai bus 
Lapkričio 7 d., kame bus bal
suojama pakeitimas valstijos 
prohibicijos įstatymo ir užtvir
tinimas federalio atmetimo.

žinovai sako kad Ohio prisi
dės prie prohibicijos laidotuvių.

KAMBARIS IŠSINUOMOJA
Kambaris su baldais Lietu

vių šeimoje, su visais patogu
mais, tinka porai vyrų ar mer
ginų, vedusiai porai ar pavie
niui. Kreipkitės: 8313 Medi
na avė.

REIKALINGA SIUVĖJAS
Jieškau kustomersko siuvėjo, 

kuris norėtų turėti nuolatinį 
dalbą. 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.

$57,000,000 PAPLITO šiose 
dienose Clevelande, kada Guar
dian ir Union likviduotų bankų 
depozitoriams pradėta išmokė
ti dalis jų sulaikytų pinigų.

Įsivaizduokit tik: Penkiasde
šimts septyni milijonai dolarių 
pasipylė kišeniuose, krepšeliuo
se vyrų ir moterų. Nešiojosi 
visi tuos pinigus iš vietos į vie
tą, iš krautuvės į krautuvę, ir 
galvoja kaip praleisti, ką pirkti, 
kokias skolas pirmiausias apsi
mokėti.

Kiek vežimų reiktų pavežti 
tuos pinigus jeigu jie butų po 
vieną dolarį!

Kitiems tie pinigai labai bu
vo reikalingi, nes daugelis ne
turėjo ką pavalgyt kada išmo
kėjimas sulaikyta. Daugelis tu
rėjo tik po keletą dolarių sulai
kyta, bet kiti desėtkus ir šim
tus tūkstančių, nes tiedu ban
kai buvo vieni iš didžiausių Cle
velande ir juose liko apie $400,- 
000,000 žmonių pinigų.

Patartina tiems kurie gavot 
dideles sumas nenumesti pini
gų niekais, sakant kad vėl taip 
gali atsitikti. To daugiau ne
atsitiks, nes bankai kitaip per
tvarkyti, o jums pinigai visada 
bus reikalingi.

STREIKAS. Clevelande pra
sidėjo streikas moteriškų rūbų 
siuvyklose. Streikuoja ir Lie
tuviai kurie dirba S. Korach 
siuvykloje, 2400 Superior avė.

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

P A U Ii ’ S i
SANDWICH SHOP į

ALUS STIKLAIS - 5c. į
ALUS Bonkose — 10c ir 15c. į

Mes sutaisome visokius užkandžius ir turime skanių 5
Saldžių Gėrimų. \

Ateikit su visa šeima ir pasivaišinkit skaniu Alum. S
MES TAIPGI UŽLAIKOME VYNĄ. <

Randasi ant kampo (33) į

E. 90th ir WADE PARK AVE. Į

ŠEŠJ NUTEISTI IKI GYVOS 
GALVOS už Zinkevičiūtės nu
žudymą. Pereitą savaitę Com
mon Pleas Teisėjas Harris nu
teisė kalėjimu iki gyvos galvos 
šešis vyrukus už nužudymą 
Nelies Zinkevičiūtės Balandžio
24 d. Edgewater parke.

Du iš jų, Edward Kelly, 23 
m., ir Edward Hauck, 21 m., 
prisipažino prie kaltės. John 
ir James Kiousis (gal Kiaušiai) 
abu po 18 m., ir Constantine 
Hamper, 18, ir George Barrett,
25 m., tapo teismo rasti kaltais 
ir apkaltinti.

Teismo salė buvo užpildyta 
giminių visų tų kaltinamų vy
rukų. Kada išnešta apkaltini
mo aktai, kilo visuotinas sumi
šimas ir verksmas. Vieno vai
kino motina nualpo išgirdus 
apie jos sumaus nuteisimą.

George Barrett, seniausias iš 
jų visų, teisėjo pripažintas pa
kurstytoj u kitų vyrukų prie 
merginos kriminališko užpuoli
mo, vietoj sulaikyti juos nuo to.

šis atsitikimas yra pirmas 
Cuyahoga apskrities istorijoje 
kad šeši asmenys nuteisiami 
vienu kartu už tą pačią žmog
žudystę.

LIETUVAITEI proga nuva
žiuoti į Pasaulinę Parodą Chi- 
cagoje. Cleveland News pasi
rinko sąrašą keturiolikos tautų 
gyvenančių Clevelande, paskel
bė “žymiųjų Tautų Merginų 
Kontestą” (Girls of the Great 
Nations Contest), ir iš kožnos 
tautos išrinktai vienai merginai 
ar moteriai tarp 18 ir 25 metų 
amžiaus duos lėšas apsilanky
mui Pasaulinėje Parodoje.

Tarp tų 14 tautų priimti ir 
Lietuviai, todėl patartina Lie- 
tuvatėms pasinaudoti proga, nes 
vienai Lietuvaitei taipgi teks 
ta privilegija.

News kontesto vedėjai sakz 
kad jie nereikalauja būtinai kad 
butų gražuolė, bet kad butų ti
pinga savo tautos mergaitė, ir 
ją rinks kožnos tautos tam tik
ri žymių asmenų komitetai, ne 
patys News leidėjai.

Atsišaukti reikia į Cleveland 
News (žiūrėkit į News telpan
čius nurodymus).

PABRANGSTA duona, šio
se dienose Clevelande duona vėl 
pabranginta ir tai yra antras 
pabranginimas šį mėnesį. Pa
branginama 1c ir 2c ant baka- 
nėlio.

$40,000,000 NUOSTOLIŲ. Iš 
priežasties užsitęsusios sausu
mos, kuri graso Clevelandui 
pieno stoka, Ohio valstijos ūki
ninkai panešė nuostolių apie 
$40,000,000. Visoje šalyje už
sitęsus pagada sugadino daugy
bę pašaro.

Ohio valstijoje labai nuken
tėjo avižos, kurių bus tik apie 
28,000,000 bušelių vietoje kaip 
paprastai 65,000,000 bušelių.

Tik kviečių Ohio valstija šy- 
met nukirto normaliai, nes jie 
gavo anksti iš pavasario gerai 
pasikelti.

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

VALSTIJOS TAKSAI. Ohio 
gyventojai nuo pereitos savai
tės pradėjo mokėti naujus tak
sus ant visokių pasilinksmini
mų ir sporto pramogų 10 nuoš.

Nuo Rugpjūčio 1 d. pradės 
mokėti taksus 2c už bonką 
alaus ir aptaksuojama alaus 
bačkos.

LIET. NAMŲ Savininkų su
sirinkimas bus laikomas Liepos 
28 d., nuo 7:30 vak., Lietuvių 
salėje. Kaip namų savininkai 
taip ir nuomotojai kviečiami 
atsilankyti ir išklausyti musų 
raportus, nes namų savininkai 
pradėjo organizuoti ir bena
mius. Išgirsite šiame susirin
kime kokią ir kiek paskolos 
mes galėsim gauti ant namų. 
Bus raportai apie delegacijos 
atsilankymą į Columbus ir pra
nešimai apie kitus reikalus.

L. N. Sav. Sąj. Pirm.
S. K. Mazan.

$ MOKAM CASH už 
$ LITHUANIAN SAVINGS & 
$ LOAN CO. TAUPYMŲ 
$ SĄSKAITAS.
$ Kreipkitės po antrašu
$ 4501 PAYNE AVE.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiii

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

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

6 iki 8 vakare.
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|PASISKUBINKIT!j 
| Musų Milžiniškas Išpardavimas tuoj Baigsis. į
1 PIRKIT DABAR IKI MUSU KAINOS YRA i 
1 VISAI ŽEMOS.
= Nežiūrint kaip mažas jūsų pirkinis butų, vis-= 
f tiek jus čia sutaupysit pinigų.
E Musų visos krautuves prekes — Skrybėlės, S 
= Siutai, Reikmenys už Mažiausias Kainas. ;

THE KRAMER & REICH CO.
E 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. :
TiHiniimii iiiiiiiiiimiiiiiiiiii i mi n i num linn iiiiiiiiiiiiiiiiiiii min 11 iiiiiiiiiiiiiiinip 
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| MRS. A. JAKUBS j
= (A. JAKUBAUSKIENĖ)

Lithuanian Funeral Home
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
= kambarius leidžiame dykai.
= Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit

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

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- Ę 
= gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150 j 

ir aukštyn be apribojimo. Reikaltf telefonuokit.
E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 Ę
5iiiiiiiiiiii n linui n iiiiiiiiiiiiiiii i mini imi miiiiiiiiiiiiiiHiuiiiimmiimimmiiiiiiir
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I NIKODEMAS A. WILKELISI 
g (Neverauskas)
š . . !Licensed Funeral Director
E Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo 5 
E derniška laidotuvių vieta = a

WILKEL1S FUNERAL’ HOME
E 6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok a 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems a 
E lygus, be tsižvėlgimo į kaštus.
= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais uiik a 
X derniškas.
= HEnderson 9292
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Ne Daugiau Garso
kaip 

deganti žvakė...

Maža gazo liepsnele užima 
vietą visų judančių dalių

ELECTROLUX
GAZINIS

REFRIGERATORIS
Electrolux gazinis refrigeriatorius' yra tykus kaip 
žvakes šviesa, nes tai beveik viskas kas yra prin
cipe sulyg kurio šis šaldytuvas dirba.

Šis šaldytuvas dirbs ir nuo uždegtos žvakes, jei
gu norėtumėt tą išbandyti. Tačiau, natūraliai, 
mažutė gazo liepsna yra geriau nes gazo yra pa
kankamai ir lengvai nureguliuojamas automatiš
kai kiek jo tikrai reikia. Šalip to, gazas yra ir 
ekonomiškiau. '

Tiktai mažytės gazo liepsnelės reikalinga šildy
mui šaldančiojo skystimo esančio Electrolux gazi- 
niame refrigeratoriuje ir nuo to jisai cirkuliuoja 
šaldančiame prietaise refrigeratoriaus viduje. Šil
dantis elementas, suprantama, yra insuliuotas ir 
atskirtas nuo šėpos vidaus.

Be jokio garso, nes jame nėra jokių sukančiųgi 
ir judančių dalių, aukštos atsakomybės nes jisai 
panaudoja seną ir priprastą principą automatiško 
šaldymo, beveik amžinas ir nenusidčvėjantis delei 
savo visiškai paprasto mechaniškumo — taipgi 
šis Electrolux GAZINIS refrigeratorius yra eko
nomiškas operuoti.

Juos parduoda Electrolux Refrigerator Sales, Inc., 
ir mes noriai demonstruosime jums Electrolux, šį 
GAZINJ šaldytuvą, tik atsilankykit. ė

THE EAST OHIO GAS CO.
East 6th ir Rockwell


