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Kuboje Revoliucija;
Užmušta 40 žmonių

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

VISAS BRUZDĖJIMAS EINA PRIEŠ KUBOS 
PREZIDENTĄ, KURIS ATSISAKO PASI

TRAUKTI IR PASIRYŽĘS VALDYTI.
ROOSEVELT NORI SUTAI-

KYT DARBININKŲ IR 
DARBDAVIŲ GINČUS*

Hyde Park, N. Y. — Prezi
dentas Roosevelt, surgyžęs į sa
vo namus pasilsiui, paskelbė vi
suotinas paliaubas darbininkų 
ir darbdavių savitarpinėje ko
voje, iki bus Įvesta nustatytos 
sutartys algų ir darbo valandų.

Šios paliaubos turi prašalin
ti paskutinę kliūtį kenkiančią 
šalies atgaivinimui.

Prezidentas paskyrė tarybą 
iš septynių asmenų, kuri pada
rys tinkamus žygius sulaiky
mui streikų ir lokautų.

Jeigu nei darbdaviai nei dar
bininkai nesitaikys prie šalies 
gaivinimo administracijos pro- 
gramo tada neturi tikėtis nie-i 
ko pagerėjant. Prezidentas sa
vo kalboje per radio prieš tris 
savaites pasakė kad šalis galės 
atsiekti pagerėjimą jeigu no
rės. Taigi reikia parodyt di
desnio noro, ypač iš darbdavių 
pusės.

PLIENO ir geležies liejyklų 
darbininkai, sulyg tos industri
jos sutarties, dirbs 40 valandų 
į savaitę ir gaus mokėti 37 ir 
40 centų i valandą. Susitari
mas padaryta Clevelande, kur 
buvo suvažiavę atstovai iš pla
čios Amerikos.

DETROIT. — Fordo automo
bilių dirbtuvėje darbininkams 
nustatyta dirbti 40 valandų, 5 
dienas j savaitę. Kitos auto
mobilių išdirbystės sutarė ant 
35 valandų i savaitę, bet Ford 
su tuo nesutiko.

AUDINYCIOS sutiko ant 40 
valandų j savaitę, bet sako mo
kės 48 valandų savaitės algas. 
Desėtkai tūkstančių audinyčių 
darbininkų dirbs trumpesnes 
valandas.

HAVERHILL, Mass. — šio 
miesto apie 10,000 avalų išdir- 
1 ,-sčių darbininkų gavo pakelti 
r’-"S 25 nuoš.

NELSONVILLE, O. — Pa
kelta algos šios plačios srities 
angliakasiams.

CLEVELANDE be siuvėjų 
streiko dar streikuoja 1,000 
darbininkų Murray-Ohio dirb
tuvėje.

SAN JUAN, Porto Rico. — 
Sustreikavo 5,000 tabako au
ginimo ūkių darbininkų.

CLEVELAND. — Standard 
Oil Co. of Ohio prisitaiko prie 
NRA patvarkymo ir pasiryžo 
paimti Į darbą 1,000 darbinin
kų daugiau, sutrumpinant dar
bo valandas savo darbininkų 
kurie iki šiol dirbo.

NEW YORK. — General Mo
tors Corp, pakėlė visiems savo 
darbininkams ir tarnautojams 
algas 10 nuošimčių.

Western Electric Co. pakė
lė algas 11 nuoš. 15,000 savo 
darbininkų.

SU V. VALSTIJOS LIE- KAIP SOVIETAI NORI
PIA PREZIDENTUI 

PASITRAUKTI
Havana, Kuba. — Perei

tą savaitę prasiplėtę strei
kai ir maištai prieš prezi
dentą Machado privedė prie 
kruvinų susirėmimų.

Susirėmimuose sukilėlių 
su prezidentą palaikančia 
policija ir kariumene Rug
pjūčio 7 ir 8 d. užmušta 40 
žmonių ir 200 kitų sužeis
ta.

Machado priešininkai rei
kalauja kad jis atsistatydin
tų ir del to visoje saloje ei- 
,na streikai ir muštynės.

Generalis streikas supa- 
raližiavo ne tik Kubą bet 
ir kitas prie jos priklausan
čias salas. Žinovai sako 
kad iš to visa išeitis tai pa
sitraukimas prezidento, nes 
jei sukilimai laikinai ir bu
tų apmalšinti, jie vėl prasi
dės.

Suv. Valstijų ambasado
rius Kuboje patarė prezi
dentui Machado Suv. Vals
tijų vardu kad jis turi pasi
šalinti iš savo vietos, kitaip 
ten ramybės nebus ir gali 
prieiti prie to kad reikės 
Suv. Valstijoms Įsikišti. į

Machado pareiškė kad 
jis laikys savo vietą ir nie
ko nepaisydamas valdys.

Kuba yra Į pietus nuo S. 
Valstijų, vandenuose tarp 
Floridos ir Pietų Amerikos. 
Ją po 1898 metų karo Ame
rika atliuosavo nuo Ispani
jos ir padarė nepriklauso
ma respublika, drauginga 
Suv. Valstijoms.

•IŠPRAŠYTI AMERI
KOS PRIPAŽINIMĄ

Atsimename kas darėsi 
kada įsisteigė sovietų Rusi
ja: komunistai iš to įsikvai- 
liojimo norėjo panaikinti 
viską kas buržujiška, kartu 
ir pinigus. Bet pinigų ne
galėjo išnaikinti, be jų ne
apsieina ir patys komunis- 
tiškiausi komunistai. Ir ge
rai kad pinigų nepanaikino, 
nes nebūtų turėję už ką 
pirktis svetur reikmenų.

Dar ir to negana. Pini
gus turint, sovietai šiandien 
gali jais vilioti iš Amerikos 
sau pripažinimą.

_ Šiose dienose sovietų vy
riausybė siunčia į Ameriką 
40 savo pirklybos ekspertų 
kurių tikslas esą pirkti šio
je šalyje visokių reikmenų 
net už bilijoną dolarių, bet 
su ta sąlyga kad Amerika 
suteiktų sovietų Rusijai 
pripažinimą.

Kapitalistiškai Amerikai 
dabar lieka pasirinkti: ar 
imti iš sovietų bilijoną do
larių ar ne.

3*100 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ
1 Noakhali, Indija. — Rug
pjūčio 7 d. apvirtus keltu
vui per upę, prigėrė apie 
100 žmonių..

BALBO JAU EUROPOJ
Italijos oro armada, kuri 

lankėsi Chicago j Liepos 15, 
16, 17 ir 18, šiose dienose 
jau gryžo Italijon.

Rugp. 8 d. Balbo su savo 
24 lėktuvais pasiekė Ispa
niją, iš kur išlėkė Į Italiją.

Kada iš Newfoundlando, 
Amerikoje, perlėkė Į Azo
res salas, vienas lėktuvas 
sudužo, užsimušė vienas la
kūnas.

Gen. Balbo neteko vieno 
lėktuvo ir užsimušė vienas 
lakūnas skrendant iš Itali
jos Į Ameriką.

PALEIDŽIA PROHIBICI-
JOS AGENTUS

Šiose dienose atšaukta iš 
pareigų apie 1,500 federa- 
lių prohibicijos agentų su
lyg Prez. Roosevelto įsaky
mo. Taip tai pasibaigia fe- 
deralės valdžios prohibici
jos vykdymas. Dabar su 
legalizuotu alum kartu par
davinėjama ir nelegalizuo- 
t'a degtinė ir niekas nieko 
nesako. ,

N. Y. VALSTIJOS PIENO 
STREIKAS

Šiose dienose tęsiasi strei
kas pieno ūkininkų New 
Yorko valstijoje. Štreike- 
riai ūkininkai užpuldinėja 
keliuose vežančius pieną 
ūkininkus ir pakelia mušty
nes. Ūkininkai nori išsiko
voti brangesnę kainą už sa
vo karvučių produktą.

100 UŽMUŠTA
Bagdadas. — Parubeži- 

niame mūšyje tarp Syrijos 
krikščionių ir Irako k'ariu- 
menės 100 žmonių užmušta. 
Peštynės dar nepasibaigė.

KORĖJOJ ŽUVO 80
Japonijoj gauta žinių kad 

Korėjoj užėjus smarki aud- 
ra-tyfunas Rugp. 4 ir 5 d. 
užmušė apie 80 žmonių, ki
tų poros šimtų žmonių dar 
nesurandama.

IR ANGLIJA STATYS KA
RIŠKUS LAIVUS

Londonas. — Anglija ir
gi rengiasi didinti karišką 
laivyną ir lenktyniuoti su 
Japonija ir Suv. Valstijo
mis. 1936 metais baigiasi 
Amerikos, Japonijos ir An
glijos kariško laivyno su
tartis ir visos tiki kad su
tartis nebus atnaujinta.

HITLERIO VAIDAI 
SU AUSTRIJA

Desėtkas Vokiečių Nazi 
darbo korpuso uniformuotų 
policijantų iš pasalų užpuo
lę Austrijos pasienio polici- 
jantą netoli Kufstein, nušo
vė. Austrai tada pasiuntė 
savo kariumenę prie rube
žiaus ir uždarė rubežių ties 
ta vieta.

Prancūzijos ir Anglijos 
ambasadoriai Berline įtei
kė Hitlerio vyriausybei pro
testą prieš tą pasielgimą, 
nenorėdami kad kiltų tarp
tautinis nesusipratimas.

Hitler atsakė Anglijai ir 
Prancūzijai visai nesikišti į 
Vokietijos vaidus su Aus
trija. Tas pasakymas la
bai nustebino visą pasaulį. 
Dar tik nesenai Vokiečiai 
pasirašė su Anglija, Italija 
ir Prancūzija sutartį veng
ti karo Europoje, o dabar 
Hitter atrėžia toms kaimy
nėms kad ne jų reikalas 
kišti nosį į kaimynų vaidus.

Laike pasaulinio karo Vo
kietija kariavo su Austrija 
išvien prieš aliantus. Da
bar gi jau gatavos peštis.

Austrai pradėjo nepritar
ti fašizmui ir persekioja 
Austrijoje veikiančius Hit- 
leristus. Tas papiktino Vo
kiečius Nazius ir jie gata
vi Austrus apdaužyti. Hit
ler yra Austrijos Vokietis, 
perėjęs Į Vokietijos pilie
čius.

PRIGĖRĖ 10 MILIJO-j 
NŲ KINŲ

Šanghai, Kinija. — Pra
nešimai ateiną iš Shensi 
provincijos sako kad upės 
Čang potviniuose prigėrė 
10,000 Kinų ir apie tiek ki
tų liko be pastogės.

MOTINA NUŽUDĖ 
DU VAIKU

Jefferson, Ohio. — Ne
toli čionai tapo areštuoti 
ūkininkas Fleming ir jo 
žmona sąryšyje su nužudy
mu dviejų savo naujai gi
musių kūdikių. Rugp. 5 d. 
kaimynė užtiko namuose 
pasmaugtą 4 mėnesių kūdi
kį. Kada žinia pasiekė po
liciją ir motina tapo suim
ta, ji prisipažino kad per
nai pavasarį ji nunuodijo 
kitą savo kūdikį. Ji pasa
kojo policijai kad jos vyras 
nenorėjo kūdikių ir ją nuo
lat bardavo. Suimtas ir vy
ras. Jis išsyk bandė saky
ti kad jis nieko priešingo 
neturi, bet toliau klausinė
jamas prisipažino kad jis 
nenorėjo vaikų ir žmona 
buvo privaryta prie kūdi
kių nužudymo.

GANDHI NUTEISTAS 
METAMS KALĖJIMAN
Poona, Indija. — Indijos 

laisvės kovotojas Mahatma 
Gandhi, vos kelias miliutas 
buvęs laisvas po išėjimo iš 
kalėjimo, vėl tapo uždary
tas vieniems metams. Nu
teista ir 17 jo pasekėjų.

AUKSAS PABRANGSTA
Ar žinot kiek svaras auk

so kaštuoja? Iki šiol aukso 
uncijai mokėta $20.67. Sva
rui yra 16 uncijų, taiga sva
ras aukso kaštuoja $330.72.

Bet aukso gamintojams 
pasirodė kad ta aukso kai
na yra peržema ir nori pa- 
brangint 25 nuoš. Taigi da- 
sidėtų dar $83 svarui.

Geriausia gal butų eiti į 
aukso biznį....

Kanados auksas branges
nis, jo uncijai moka $3.

Aukso gamintojai sako, 
jeigu Amerikos valdžia no
ri padidint aukso kiekį šio
je šalyje, turi pavelyti pa
branginti auksą.

Birželio mėnesį Suv. Val
stijose aukso pagaminta 
142,000^uncijų, dikčiai ma
žiau negu Gegužės mėnesį 
(185,000 uncijų) ir negu tą 
pati mėnesį pernai (188,000 
uncijų).

Visame pasaulyje Birže
lio mėn. pagaminta aukso 
1,914,000 uncijų.

Per pirmą pusmetį šymet 
aukso visame pasaulyje pa
gaminta 11,690,000 uncijų. 
Pernai per tiek pat laiko 
buvo pagaminta 11,070,000 
uncijų.

RASTAS GALVA ŽEMĖJ 
UŽKASTAS TURTUOLIS

New York. — Po dviejų 
savaičių dingimo, atrastas 
gelžkelio kompanijos atsto
vas Sanborn įkastas galva 
į žemę. Užtiko lavoną uo
gaudamas žmogus, pamatęs 
kyšantį vieną batą, kurį 
paspyręs patyrė kad batas 
nesijudina iš vietos. Apie 
radinį davė žinią policijai 
ir paaiškėjo keno lavonas.

Prie jo kišeniuose dar at
rasta $300 pinigų. Suimta 
ir kaltinama už jo mirtį bu
vus jo mylimoji.

PRIGĖRĖ BEKRIKŠTY- 
DAMAS

Fort Smith, Ark. — Čia 
prigėrė 26 m. kunigas ku
ris upėje susivedė krikšty
ti pirmutinius savo pasekė
jus. Kunigas nusivedęs į 
upę iki juostos žmonelius 
pats pataikė nužengti į ar
timą duobę ir patekęs į su
kuri prigėrė.

PALIUOSUOJA KALI
NIUS

Maskva. — Šiose dienose 
sovietų vyriausybė nutarė 
išteisti iš kalėjimų tūkstan
čius politiškų ir šiaip ma
žų prasikaltėlių.

Trys prigėrė. Atlantic 
City, N. J. — Išvirtus iš val
ties 70 metų seniui, jo sūnūs 
ir žentas bandė jį gelbėti, ir 
visi trys prigėrė. Jie paėjo 
iš Philadelphijos.

Audros nuostoliai. Texas 
valstijoje pereitos savaitės 
pabaigoje praėjus audra pa
darė nuostolių už $1,500.000 
ir žuvo 1 žmogus.

JAPONAI VIS KARIAU
JA PRIEŠ KINUS

Peipingas. — Japonai vėl 
panaujino puolimus Kinų 
Jehol ir Chahar provinci
jose. Japonai perėjo nu
statytą nekariavimo ruožą., ir

Tvanas atnešė karvę ir 
veršį. Parker, Colo. — Po 
smarkaus lietaus pereitą 
savaitę išgriuvo tven'kinis 
ir padarė ūkininkams di
delius nuostolius. Tik vie
nas ūkininkas džiaugėsi, nes 
potvinis jam užnešė karvę 

veršiuką.

KAIP LIETUVOJ PATIKO IR 
PALAIDOJO LAKŪNUS

Parvežti Dideliu Lėktuvu, Devynių Lietuvos Lėk
tuvų Patikti prie Rubežiaus. — Desėtkų Tūks
tančių Minia Verkė. — Apdovanoti Vytauto 

Laipsnio Vytauto Kryžiais ir ikt. Ženklais.
Kaunas, Liepos 20. — Va

kar po pietų Kaunas buvo 
ištuštėjęs. Visi kas gyvas 
rinkosi į aerodromą kitoje 
Nemuno pusėje sutikti bai
giančius savo didelę oro ke
lionę Darių ir Girėną. Vi
sais keliais, visais takais 
plūdo į kalną margos žmo
nių minios. Keliais riedėjo 
eilės automobilų, motorcik- 
lių, autobusų. Kaunas vi
siškai ištuštėjo. Buvo daug 
uždarytų krautuvių. Savo
tiška tyla ir nutrukęs judė
jimas. Gedulingij vėliavų 
fone Kaunas atrodė lyg ny
kimo išvakarėse, lyg prieš 
pat greitą mirtį. Aerodro
me ir aplink jį susirinko ne
mažiau 50,000 žmonių.

Lėktuvo su lakūnų lieka
nomis1 buvo laukiama 4 va
landą, bet jau 2 vai. aero
drome buvo daug žmonių, 
o apie 3 vai. prireikė dide
lių burių policijos tvarkai 
palaikyti ir supludusias mi
nias surikiuoti prie karstų 
sutikimo vietos. Pradėjo 
plaukti įvairios organizaci
jos ir dideliuose aerodrome 
plotuose plevėsavo jura 
įvairių vėliavų.

Aerodromo viduryje bu
vo pastatytas juodas paau- 
kštinimas-katafalkas. Ap
link jį trusėsi kelios ponios, 
aviacijos karininkų žmonos, 
gėlėm puošdamos vietą ant 
kurios bus sudėti karstai su 
atskridusių didvyrių lavo
nais. Ant aerodromo stie- 
jų Lietuvos tautinė, Ameri
kos ir Derulufto b-vės vė
liavos, pusiau nuteistos.

Prie katafalko plaukia 
gėlės ir kloja jį nepaprastai 
margu kilimu. O minios vis 
renkasi. Tylios, susimąs
čiusios, galvas nuleidusios.

Rengiasi fotografai ir ki
no filmų dirbėjai; rikiuoja
si kariumenės ir šaulių da
ys, garbės sargybos atvyk
stantiems didvyriams.

Artėja 3 valanda. Skel
bėjas praneša per radio 
sutiktuvių ir eisenos bei 
laidotuvių tvarką. Visų a- 
kys nukreiptos į tą pusę iš 
kur turi pasirodyti lėktu
vas su Dariaus ir Girėno 
kūnais.

Renkasi vyriausybės at
stovai, aukštieji karininkai, 
žymus visuomenės atstovai. 
Susirinko ir diplomatinio 
korpuso nariai. Prieš pat 
karstų atvykimą aerodro
me jau buvo visi Kaune 
esantieji organizuotos vi
suomenės vadovai, politikos, 
kultūros ir meno darbinin
kai.

DEŠIMTS LĖKTUVŲ
Desėtkai tūkstančių akių 

žiūrinėjo padangę laukda
mi keleivių. Buris aviacijos 
karininkų ir civilinių lakū
nų išėjo aerodromo viduriu 
ir išsirikiavo. Jie pasiruo
šė paimti karstus ir nuneš
ti prie katafalko.

Pietų pusėj pasirodė spie
čius lėktuvų. Priešakyje 
skrido didelis, plačiasparnis

Derulufto lėktuvas, aplink 
trys eskadrilės musų kariš
kų lėktuvų — devyni lėktu
vai. Jie buvo išskridę prie 
Lietuvos rubežiaus Darių ir 
Girėną pasitikti. Minia su
stingus sekė prisiartinančių 
lėktuvų buri.

Lėktuvas su karstais nu
skrido virš Kauno, apsuko 
trejetą ratų pasisveikinda
mas su miestu, vėliau gry-

ŠIAME NUMERYJE:
Kaip Lakiniai Buvo Paimti 

iš Soldino ir Parvežti.
Kaip Lietuva Džiaugmingai 

Laukė, ir Pravirko apie
Tragediją Išgirdus.

(Visos žinios paimtos iš 
“Lietuvos Aido”)

žęs ties aerodromu išlėto 
sukdamas nusileido ir že
me privažiavo prie aviato
rių būrelio. Lėktuvui lei
džiantis, didvyrius pasvei
kinti suskambėjo visi Kau
no varpai ir fabrikų sire
nos. Pro didžiojo lėktuvo 
langus matėsi daugybė gė
lių vainikų ir išblyškę paly
dovų — Kapt. Morkaus, In
žinieriaus Bulotos ir Eltos 
atstovo Dr. V. Kaupo vei
dai.

Vainikų lėktuve buvo apie 
20. Iš po jų pasimatė du 
karstai. Pirmiausia iš lėk
tuvo iškėlė Girėno karstą, 
paskiau Dariaus. Apdeng
tus Lietuviškomis vėliavo
mis karstus lakūnai nune
šė prie katafalko. Nešant 
karstus orkestras sugrojo 
Lietuvos Lietuvos ir Ame
rikos himnus. Žmonės ver
kė. Tyliai riedėjo iš akių 
kartais ir slepiamos ašaros.

Karstus pastatė ant kata
falko greta. Amerikos at
stovas Stafford apklojo 
karstus Amerikos vėliavo
mis, nes Darius ir Girėnas 
Amerikos piliečiai ir buvę 
kariumenės kariai.

LYDĖJIMAS I KAUNO 
BAZILIKĄ

Pulk. Mačiulaitis paskai
tė Respublikos Prezidento 
aktą, pagal kurį žuvusieji 
lakūnai apdovanoti Vyties 
kryžiais V laipsnio. Per
skaičius aktą prie karstų 
priėjo ministeris pirminin
kas Tūbelis ir prisegė prie 
karstus dengiančių Lietu
vos tautinių vėliavų ordi
nus.

Po to Pulk. Kazitėnas pa
skaitė aktą apdovanojantį 
lakūnus Šaulių žvaigždėmis, 
o Pulk. Šarauskas — apdo
vanojantį skautų svastikos 
ženklu.

Po to sekė įžymių asme
nų kalbos. Po visų kalbų 
karstus vėl paėmė kariškiai 
ir civiliniai aviatoriai ir nu
nešė tik ką pavadinton Da
riaus ir Girėno vardu gat
vėn, kur laukė dvasiškija ir 
vežimas. Žengiant iš aero
dromo gatvėn stovėjo dide
li, žalumynais papuošti var- 

(Daugiau ant 5-to pusi.)
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH PENNSYLVANIJOS 

ŽINELĖS

PASTABOS IŠ CHICAGOS
Rašo “DIRVOS“ REDAKTORIUS.

LAUKE- LAUKE
NESULAUKE

BET

Piliečių D-ja 
Vaizbos Butas 
Ūkio Klubas 
Motinų Kl. SS.

1.00 
1.00 
5.00 

91.42 
86.16 
10.00 
20.00 

1.00 
.50 

1.00 
.25 
.50 

1.00 
5.00 

$1.50 
2.00 

.50 
1.00 
5.05 
1.00 

10.00 
10.00 
10.00 

5.00 
1.00

$270.88 
705.17 

$976.05 
m. čekis 
Universi-

AUKAVUSIEJI LIETUVIŲ 
^KAMBARIO JFONDAN

(Nilo Balandžio 7 iki Liepos 
’ -1£, 1933.)

Gallągher, T. J., Pittsbgh 
Gilius J.
Liet. 
Liet. 
Liet. 
Liet.
L. T. Sand. Sąr. 
Petraitis J. 
Šviežikas A. 
Viktoravičius J. 
Varaišenė A. 
Zdankus A. ”
Zees, W. ”
“Dirva”, Cleveland 
APLA. 12 k. Ambridge 
SLA. 169 kp.
Kairys L. McKees Rocks 
Kazačionis J., Homestead 
Liet. Vyčių 11 kp. ” 
Kraužlis V.
Liet. Am. Pr. B. Newark 
SLA. 43 kp. Boston 
SLA. 70 kp. Cliffside 
SLA. 367 kp. Pt. Chester 
Urbaitis Alex, Donorą 
Viso per šį laikotarpį 
Pirmiau paskelbta 
Viso fonde yra

Birželio 29 d. 1933 
$250 vertės išrašytas 
tetui.

Iš aukščiau paduotos skait
linės matome kad jau nedaug 
trūksta iki tūkstančiui dolarių, 
t. y. tokiai sumai kuri užtik
rins mums Lietuviams teisę 
rengti savo paminklinį kamba
rį Pittsburgho Universitete. Iki 
šiai dienai yra dar kiek surink
ta. taip kad visos aukos jau 
sudaro tūkstantį, bet kad šitas 
darbas, kaip ir kiekvienas ki
tas, negalėjo eiti be išlaidų tai 
dar grynais pinigais vis kiek 
trūksta iki tos apvalios sumos.

L. K. F. Spaudos Komisija.

SUSIORGANIZAVO BAL
SUOTOJAI

Pittsburge Lietuviai piliečiai 
pasekmingai organizuojasi. Pa
starose dienose Lietuvių Bal
suotojų Lyga surašė dar 500 
balsuotojų 21-me warde ir da
bar turi apie 1,100 narių, 
skelbia lygos sekretorius.

Lietuviams
čiams labai svarbu rašytis 
liečiu organizacijas, nes tuomi 
yra progos prasimušti pirmyn 
Amerikos gyvenime ir patiems 
gauti valdiškus darbus, 
būti kitų valdovais.

kaip

Amerikos pilie-
Į pi-

vietoje

APIE

Middle-
Siunčiu vėl $1 

ir noriu pasilikti jos 
“Dirvą” jau skai-

tiek

Aš 
lai- 

kelis cen- 
k;iri

BEDARBIO BALSAS 
“DIRVĄ”

Andrius Shicavage iš 
port. Pa., rašo: 
už “Dirvą” 
skaitytoju.
tau daugiau pusė metų ir ji 
mano supratimu yra geriausias 
darbininkui laikraštis, tik 
bloga kad užėjo bedarbė ir sun
ku užsimokėti už laikraštį 
pats mažai dirbu jau ilga: 
kas, bet sukrapštę;
tus siunčiu už “Dirvą 
yra smagiausias laikraštis, nes 
jame randasi visokių akyvų 
aprašymų iš visų šalių, naudin
gų žinių ir pamokinančių strai
psnelių. Ačiū jums ir už pui
kų aprašymą apie Meruną. Ve
liju jums geriausios sveikatos 
darbuotis ateityje.

Radway’s Pills 
(The Vegetable Laxative) 

to cleanse the intestinal tract of 
impurities caused by constipation. 
Your poison-free blood will give 
you new “Pep.”

Mild - Reliable At Your Druggist

ŽAIBAS UŽMUŠĖ ŠEŠIAS 
KARVES

Sunbury, Pa. 
kūnijos, žaibas 
po kuriuo buvo 
vės nuo lietaus 
ves užmušė.

— Laike 
trenkė į 
suėjusios 
ir šešias

per- 
medį 
kar- 
kar-

PAĖMĖ 1,600 DARBININKŲ
Nuo Liepos 15 d. Pennsylva

nia gelžkelio linija pašaukė at
gal Į darbą 1,600 traukinių dar
bininkų, iš priežasties 
mo traukinių veikimo.

Prekinių traukinių 
mas taip padidėjo kad
gužęs 1 dienos į tuos darbus ši 
gelžkelio linija paėmė 
darbininkų kurie iki tolei 
paleisti iš darbo.

Geležies gabenimas iš 
į liejyklas Liepos mėnesi
dėjo 200 nuoš. virš to pat mė
nesio pernai, o anglies vežimas 
į ežerų 
nuoš.

padidėji-

judej i- 
nuo Ge-

5,000 
buvo

ežėrų 
padi-

uostus padaugėjo 60

TAIKYTIS ANGLIA
KASIUS SU DARBDAVIAIS
Pereitą savaitę angliakasių 

streikas Fayette apskrityje taip 
išsiplėtė kad turėjo įsikišti net 
federalė valdžia, šalies Gaivi
nimo Administratorius Genero
las Johnson sušaukė kasyklų 
ir darbininkų atstovus sutaiky
mui. Gen. Johnson pasakė:

“Dieve apsaugok tą 
ar žmones kurie stovės 
Prezidento vajuje šalies 
vinimo.”

šios savaitės pradžioje

VERČIA

žmogų 
kelyje 
atgai-

po di
delių pastangų iš valdžios pu
sės angliakasių streikas pasi
baigė. Valdžia pagelbės nusta
tyti angliakasiams algas.

Angliakasyklų srityje daugy
bė miestelių yra kompanijų sa
vastis, kur žemė, namai, krau
tuvės. viskas priklauso kompa
nijoms. Ten gyvenanti darbi
ninkai laikomi tikrais vergais, 
kompanijų privatinė policija el
giasi su darbininkais kaip nori, 
valdžios policijai neleidžia kiš
tis į jų nuosavybę. Tai yra be
gėdiška sistema Amerikos lais
voje šalyje.

Tą sistemą pradėjo smerkti 
ir valstijos gubernatorius Pin- 
chot. Jis pasakė kad kompa
nijų miestai turi būti išnaikin
ti.

Pereitą visą savaitę streiko 
srityje atsibuvo šaudymų, kru
vinų muštynių, kuriose pora 
žmonių nušauta.

3

lan- 
sto- 
Da- 
vi-

MERGINŲ MUŠTYNĖ 
Uniontown, Pa. — Rugp.

d. čia įvyko peštynė tarp mer
ginų vienos marškinių siuvyklos 
ir kaimyniškos dažymo ir valy
mo įstaigos. Streikuojančios 
siuvyklos merginos rėkaudamos 
vaikščiojo aplink dažyklos 
gus ir ragino tas merginas 
ti į streiką su siuvėjomis, 
žyklos merginoms dasiėdė
sokie pravardžiavimai dirban
čiųjų ir jos išbėgusios pakėlė 
muštynė. Muštynė buvo tokia 
smarki kad 20 merginų buvo 
apdaužyta. Jos tąsėsi už plau
kų, draskėsi ir visaip kitaip 
mušėsi.

Streikuoja 300 merginų Ber
kowitz Co. siuvykloje reikalau
damos kad kompanija išpildytų 
valdžios nustatytas sąlygas.

Dauguma merginų ten dirba 
48 valandas per savaitę ir 
įdirba tik $6.

už-

PAKĖLĖ ALGAS
Philadelphia, Pa. — Kojinių 

nėrimo industrijos vedėjai nu
tarė pakelti algas 26,000 tos in
dustrijos darbininkų, 
padidinama 25 nuoš.

Algos

“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.

LAKŪNUS 
viešint Chisa-
Lietuvių die-
dideli dalykai

ŽINIOS APIE
Liepos 15 d. 

goję, belaukiant 
nos, nutiko du
aviacijoje: tą rytą išskrido iš 
New Yorko į Kauną Lietuviai 
lakūnai ir tą popietį atskrido į 
Chicagą Italijos oro armada iš 
24 lėktuvų, 
po jų vadu.

Lietuviai 
grės u musų
Chicagos laikraščiai pranešė, 
skrido be leidimo ir todėl, jei
gu nusileisią svetimoj teritori
joj, gali būti areštuoti. . . .

Liepos 16 d., laike Lietuvių 
dienos programo, nors pilnų ži
nių nebuvo apie musų lakūnus, 
tačiau gautais gandais vaduo
tasi ir paskelbta kad jie jau pa
siekė Europą, ką 
ir buvo atsiekę, 
bai džiaugėsi.

Apie 5 valandą 
ku buvo apie 11 
ties Europos laiku, 
musų narsuoliai jau skrido virš 
Vokietijos, jau džiaugėsi kad 
randasi visai netoli Lietuvos. 
Vienas kitą padrąsina, linksmi
na, dvasia jų pakilus. Bet tuoj 
jų džiaugsmas baigėsi ant vi
sados. .. .

Tą visą naktį iš “Margučio” 
ir “Liaudies Tribūnos” redakci
jos Vanagaitis .ir Simokaitis 
teiraujasi Amerikos spaudos 
žinių biure apie Darių ir Girė
ną, bet iš jų jokių žinių negau
na... . Tada tai buvo tos va
landos kuriomis musų narsuo
liai, nukritę, dar gal ir gyvi bū
dami, ar nors vienas būdamas 
gyvas, merdėjo ir mirė. .. .

Liepos 17 d. anksti rytą te- 
lefonuoja mums gerb. Vanagai
tis ir praneša kad sužinoję iš 
žinių biuro jog lakūnai rasti už
simušė .... Viskas taip grei
tai: jiedu lėkė, užsimušė, ir su
rasti.... Ne taip kaip su ki
tais lakūnais, kurie 
tiką skrido: jie arba 
vo-dirigo, arba tik už 
nų surasti....

Nesinori tikėti kad 
kūnai butų užsimušę. 
sau kad gal kiti kokie, pačių 
Vokiečių, lakūnai nukrito ir už
simušė ir ant greitos per klai
dą paskaityta kad tai Lietuvių 
lėktuvas. .. .

Bet nuvažiavus į vidurmiestį 
ir nusipirkus Angliškus laikraš
čius, žinios pasitvirtino, nes bu
vo paduota tikri faktai apie la
kūnų užsimušimą....

Graudumas apėmė, akys pa- 
sriuvo ašaromis, nes tai baisi 
tikrenybė, kurios jau . niekas 
nepamainys. .. . Skaudu, liūd
na. .. .

mais pasidžiaugti. Gailestis 
kad jų tokis likimas pravirkdė 
visą _ tautą. .. .

J. J. ELIAS

su Gen. Balbo

labai Įdomavo 
lakūnų, kurie,

kai-

pro- 
kaip

apie tą laiką 
Iš to visi lak

Chicagos lai- 
valanda nak- 

Tuo laiku

per Atlan- 
visai žu- 

kelių die-

musų la-
Kalbam

EKONOMINĖ KONFE
RENCIJA

Tą rytą turėjo įvykti Antra 
Amerikos Lietuvių Ekonominė 
Konferencija, į kurią specialiai 
atvyko Lietuvos Generalinis 
Konsulas P. žadeikis iš New 
Yorko. Jis buvo paskutinis ką 
matė lakūnus gyvus.... Jis 
juos išlydėjo ir pranešė Kaunui 
kad lauktų....

Konferencijos eiga jau buvo 
minėta: prasidėjo tik po pietų, 
nes visi susijaudinę lakūnų ne
laime buvo lyg pametę dvasią.

Konferencijoje teko susieiti 
su artistu Babravičium, kuris 
buvo pakviestas pagiedoti him
nus. Ašaroja ir jis apie lakū
nus kalbėdamas. Jo artistiška 
siela labiau jaučia, įspūdingiau 
išsireiškia tą ką jaučia negu ki
ti kurie.

Džiaugsmus ir malonumą ko
kį turėjo įgyti Chicagoje suva
žiavę iš plačios Amerikos veikė
jai sumaišė lakūnų katastrofa, 
kurią visi Lietuviai priėmė kai
po tautos katastrofą. Nebuvo 
tai gailestis dviejų vyrų, nes 
Lietuvoje tankiai užsimuša la
kūnai: ta gailestis buvo suriš
ta su tų dviejų vyrų dideliu at- 
siekimu tautos garbei, 
aviacijos istorijoje, ir 
jų negalint tais savo

Ekonominėje konferencijoje, 
be kitų, susiėjau su plačiai ži
nomu ne tik Chicagoje bet ir 
Amerikoje turtuoliu Lietuviu, 
Juozu J. Elias (Elijošium). Jį 
jau pažinau kelintas metas, bet 
nebuvo progos plačiau pasikal
bėti. Chicagiečiai dabar apie jį 
prisimindami riša mintyse ir 
likviduotą Universal State Ban
ką, kurį p. Elias vadovavo ir, 
depresijai užėjus, buvo priver
stas likviduoti.

Kadangi p. Elias turėjo ir ki
tokių investment!], ne tik tame 
banke, tai šiandien nesuskurdęs, 
kaip buvo su kitais bankieriais 
ir dideliais finansieriais; jis tu
ri iš ko pragyventi ir reikalui 
esant paremia kitus. Jis po se
novei yra labdaringas, geros 
širdies Lietuvis-žemaitis (jis 
paeina nuo Raseinių). Išsišne
kus apie lakūnus, apgailauda
mas prisiminė kad ir jis prisi
dėjo prie jų parėmimo: prieš 
jų apleidimą Chicagos, sako, 
apdovanojo juos įsakydamas tą 
ką iš jo gavo pasilaikyti sau ir 
niekam nesakyti, ir panaudoti 
kada ateis ęlidžiausias reikalas, 
kada pinigų pritruks.... Gai
la tik kad ta jo dovana lakū
nams jų baisiausioje valandoje 
nepagelbėjo. .. . Nuo to matyt 
niekas juos negalėjo išgelbėt.

Pietaujant su p. Alias paty- 
rėme plačiau apie jo gyvenimą. 
Ir nuostabu kaip iš biedno, jau- 
namečio našlaičio, kuris atsidū
rė milžiniško Amerikos gyveni
mo audrose, išaugo toks įtek
mingas žmogus, kuris savu lai
ku Chicagoje turėjo valdiškas 
vietas, darbavosi politikoje, vi
suomenėje, ir kartu turėjo pa
sisekimo biznyje. Dar įdomiau 
tas kad jis turėjo gana suprati
mo griebti biznio progas, kurios 
jį neapvylė (išskyrus banką). 
Taipgi smagu apie jį kalbėti ir 
todėl kad p. Elias ne tik kad 
pats pakilo turtuose, bet nepa
gailėjo 
stančių 
dintus 
dingus 
visomis savo išgalėmis dirbo 
Lietuvybę, už musų tautos 
kilimą į šviesą.

Tiesa, turėjo ir dabar 
priešų, bet tas gyvenime 
pj-asta: kas ką veikia tą ir 
kia, arba: tas priešų neturi 
nieko nedirba. Tačiau p. Elias 
yra tokio- budo žmogus kad jis 
gražiai apie visus išsireiškia, 
visi jam geri Lietuviai, visiems 
linki 
vydo 
ša.

Su 
jo priešai aprims, 
žmonės sarmatysis savo negra
žių darbų prieš jį, 
prastas, nuoširdus, 
žemaitėlis bus visų 
už jo gerus darbus.

Gerb. Elias buvo 
Chicagietis su kuriuo 
d. atsisveikinęs išvažiavau at
gal į Clevelandą.

Bendrai imant, nors išbuvus 
Chicagoje penkias dienas nebu
vo laiko Chicagą matyti del vi
sokių surengtų konferencijų, 
tačiau įspūdžiai buvo geri, nes 
nebuvo nuobodu: buvo kur iš
eiti, vis naujų žmonių pamaty
ti, papolitikuoti, paplanuoti di
desnių tautiškų darbų, ir 
ne lakūnų tragiška mirtis, 
apsilankymas • Chicagoje 
buvę vienas smagumas.

ne tik šimtų bet ir tuk-
dolarių paremti

tautinius reikalus, nau- 
visuomenei žmones,

nau-

ir 
už 
iš-

turi 
pa

pe i- 
kas

gero, nors daugelis iš pa- 
net ir dabar jam koją ki-

laiku galima sakyti visi 
blogų norų

i r tas pa- 
neišdidus 
pagerbtas

paskutinis
Liepos 18

jeigu 
visas 
butų

rekordu 
žuvimu 
laimėji-

HIGH POINT, N. C. — Pa
sibaigė streikas didžiausioj šios 
valstijos industrijoj, kojinių 
išdįrbystėje. Buvo sustreikavę 
22 dirbtuvių darbininkai reika
laudami 25 nuoš. algų pakėli
mo. Susitaikė tačiau dirbti už 
tas. pačias algas, bet 49 valan---- Vi X, X Lt x. » VXALtxx j 
dų j savaitę vietoj 55 valandų.' skristi,

Kaunas, Liepos 15 d. — Štai-, kyla dar juodesni ir tamsesni 
gi ir netikėtu laiku šiandien a- 
pie 12 vai. pasiekus Lietuvą ži
nia apie kapt. Dariaus ir Girė
no išskridimą be sustojimo į 
Lietuvą smarkiai sujaudino 
Kauną ir visą Lietuvą. Visi tik 
kartojo: Darius ir Girėnas 
Skrenda, pirmadienį (Liepos 17 
d.) paryčiu laukiami Kaune.

Lietuvos Aero Klubas apie tai 
gavo kablegramą iš Lietuvos 
Generalinio konsulo New Yor- 

. ke P. žadeikio: “Musų lakūnai
Darius ir Girėnas šyryt 5 vai. 
išskrido Kaunan. Artimai ke- 
turiasdešimts valandų praėjus, 
.laukite ankstyvą pirmadienį
Kaune.

“Lėktuvu skrenda kapitonas 
Darius ir Girėnas be pasų ir 
Jungtinių Valstijų prekybos 
ministerijos leidimo.”

Jungtinių Amerikos Valsty
bių pasiuntinybė Kaune krei
pėsi į atitinkama: 
įstaigas 
lakūnams 
tų leista atskristi į Lietuvos 
teritoriją, 
bė tokį sutikimą davė.

LAUKĖ — NESULAUKĖ. ..
Liepos 16 d. Berline nusilei

do Amerikietis lakūnas Post, 
kuris valanda anksčiau išlėkė 
iš New Yorko. Jis pranešė kad 
vandenyne oras jau pasitaisęs. 
Posto lėktuvas pusantro karto 
greičiau skrenda negu Lituani- 
ca. Vokiečių jurų sargyba irgi 
pranešė kad vandenyne ištiesi] 
oras pagerėjo ir kad lakūnams 
kelionė turėtų būti lengvesnė.

Įvairios telegramų agentūros 
apie kapt. Dariaus ir Girino 
skridimą davė trumpų praneši
mų. Liepos 16 d. vienas trans
atlantinis laivas kurs buvo per 
400 klm. nuo Europos (Airijos) 
krantų, matęs Europos link že
mai skridusį lėktuvą. Lakūnai 
sveikinę laivą mojuodami vėlia
vėlėmis. Laivo įgula entuzias
tingai į sveikinimus atsakius.

Iš Karaliaučiaus gauta pra
nešimas kad ties Karaliaučium 
2000 metrų aukštumoje pasiro
dęs su šviesomis lėktuvas, ku
ris neatsakęs į jokius signali
zacijos ženklus ir nuskridęs va
karų link. Po kiek laiko Deru- 
lufto bendrovė iš Berlino pra
nešė kad 23 vai. vakare, Liepos 
16 d„ Pomeranijoje, Stargarde 
pasirodęs su stipriu motoru ir 
galingu užėsiu lėktuvas, kuris 
padaręs porą ratų, nuskridęs 
šiaurės rytų link. Nuo Star- 
gardo iki Kauno 642 kilomet
rai. Rodėsi jog Lituanica tik
rai artinasi į Kauną. Kara
liaučius ir jo aerodromas visą 
laiką buvo pasirengę ir su švie
somis (nes buvo Liepos 16 nak
tis). Manyta kad netrukus 
kapt. Darius ir Girėnas bus 
Lietuvoje.

Kaune pakilo su sirena lėk
tuvas, susirinkus minia azartiš
kai jaudinasi, 
visomis 
mis bėga į 
sios vilties 
20 minutų 
Aviacijos 
dangų.

Vėl suskamba telefonas. De- 
rulufto (Vokiečių pasažierinė 
orlaivių linija) bendrovė prane
ša jog Karaliaučiuje labai pa
blogėjęs oras, lietus, žemi de
besiai, ir priešingas skridimo 
krypčiai vėjas. Tai buvo Lie
pos 17 d., 1 vai. 15 min. ryto.

Apie Lituanica daugiau žinių 
nėra. Nuolatiniai pranešimai 
praneša tik apie nepaprastai 
pablogėjusį orą ir labai sun
kias skridimo sąlygas.

Atskrendančių lakūnų sutik
ti jau nuo pat vakaro 
dęs aerodromas, visi su 
siu nekantrumu laukia 
Smalsios ir nekantrios 
ciųjų akys veltui žiuri į nak
ties tamsoje'paskendusią ir ap
niauktą erdvę, ūžiančio lėktuvų 
negirdėti. Ten iš kur turi at- 

, kartkartėmis žaibuoja,

debesys. Lakūnų sutikti at
vyksta daug aukštų svečių, vy
riausybės atstovai, svetimų val
stybių atstovai....

žinių apie Darių ir Girėną 
vis nėra. Pamažu brėkšta, švie
sėja. Prašvinta. Lakūnų vis 
nėra. Kur jie?. .. .

Visos radio
agentūros apie juos tyli. Apie 
jų nusileidimą iš niekur jokių 
žinių vis nėra....

Iš aerodromo 7 vai. ryto Lie- 
17 d. išsiskirstė paskuti- 
laukusiųjų, nesužinoję kur 
tie kurie ryžosi per Atlan- 
pasiekti Kauną.

ir telegramų

Įdomiausias rastas daiktas 
yra lėktuvo dienynas, kuri Ber- 
lino oro uosto policija pasiėmė 
kad galėtų nuodugniai ištirti 
katastrofos priežastį. Dieny
nas bus vėliau perduotas Lietu
vos atstovybei. Visi daiktai 
kurie priklausė įnirusiems yra 
perduoti Lietuvos atstovybei.

Vokietijos oro laivyno minis
terijoje buvo pareikšta nuomo
nė kad lėktuvas žuvęs gal būti 
todėl kad del didelės tamsumos 
jis skridęs žemiau negu lakū
nai ištikrųjų norėjo ir del mig
loto oro jis galėjęs užkliūti už 
medžių viršūnių ir trenkti į že
mę. Daugelis medžių aplink 
yra sulaužyta.

Lietuvos įs- 
kad atskrendantiems 
Dariui ir Girėnui bu-

Lietuvos vyriausy-

Visas Kaunas 
susisiekimo priemonė- 

aerodromą. DidžiaY- 
valanda. Buvo jau 
po 12 vai. nakties, 
prožektoriai raižė

persipil- 
didžiau- 
lakunų. 

laukian-

pos
niai
yra
tiką DAYTON

SKAUDI ŽINIA
Liepos 18 d. Kauno laikraš

čiai jau išėjo su juodais apva
dais ir su liūdna žinia 
kūnų įnirtį. Štai kaip 
vos Aidas” rašo:

apie la-
“Lietu-

— VisaKaunas, Liepos 18 d.
Lietuva dar vakar nekantrau
dama laukė atskrendant į Kau
ną pirmųjų musų transtalanti- 
nių lakūnų.... Jau buvo per 
audras, per tirštas miglas ir 
debesis prasiskynę kelią per di
dį Atlanto vandenyną. Jau bu
vo daugiau kaip trisdešimts 
septynias valandas be sustoji
mo skridę ir laimingai nuga
lėję įvairias kliūtis ore ir te
buvo likę tiktai apie trejetas 
valandų kelio iki Kauno. Jau 
buvo laimingai atlikę daugiau 
kaip 90-tadalius viso savo kelio 
— apie 8,000 kilometrų. Buvo 
jau šiapus Berlino. Nesusi
gundė to milijoninio miesto 
šviesų milžiniška pašvaiste, be 
abejojimo, tamsią audringą 
naktį viliojusia po tokios ne
žmoniškos kelionės nutūpti va
landėlei atsikvėpti į erdvų ir 
patogų, tą naktį budėjusi vie
tos aerodromą, kur buvo nusi
leidęs pirma jų skridęs Ameri
kietis Post, ir vis del to nenu
sileidę čia.

Jų tikslas buvo — be susto
jimo iki Kauno, o džiaugsmas 
pajutus kad jau taip netoli te
sant brangią ir begalo pasiilg
tą tėvynės žemę, bus buvęs nu
stelbęs jų nuovargį, ir, gal but, 
net sumažinęs jų atsargumą. 
Tačiau tą nesuvaldomą džiaug
smą ir tikrai karžygišką musų 
brangių lakūnų žygį staiga pa
kirto netikėta katastrofa. Vos 
apie 600 kilometrų nuo myli
mos tėvynės sienos susmego jų 
Lituanica dar svetimos žemės 
miške ir po savo skeveldromis 
palaidojo narsius Atlantiko nu
galėtojus. .. .

Netrukus skaudžiai gedėda
mi pasitiksime tų musų didvy
rių baisios mirties sužalotus 
kunus ir nelaimingo lėktuvo lie
kanas. .. .

PIRMUTINIAI PATY
RIMAI SOLDINE

Kaunas, Liepos 18 d. — El
tos korespondentas iš Soldino 
pranešė kad Vokiečių ir oro po
licija ir kvotos komisija perda
vė Lietuvos atstovybei daiktus 
kurie buvo rasti, nustatant as
menybę, lakūnų kišenėse ir su
triuškinto lėktuvo kabinoje. Pas 
kapt. Darių buvo rasta: Ame
rikoniškas pasas, piloto liudiji
mas. laiškų, kuriuos jis vežė sa
vo artimiems žmonėms, taip 
pat tam tikras lakūno laikrodis. 
Pas Girėną buvo rasta kelios 
fotografijos, trys dolariai, ir 
talismanas, medalis su Angliš
ku užrašu: “Saint Christopher 
protect us”. Palyginti storas 
medalis buvo sulankstytas.

Nuo nuovargio ir miego la
kūnai turėjo specialių tablečių. 
Pas juos, be kelių citrinų, ku
rios buvo išmėtytos po žemę, 
nebuvo rasta jokių maisto pro
duktų.

Pastebėtina kad laikrodis dar 
ėjo tuo metu kuriuo buvo ras
tas] Be to dar degė maža ki
šeninė lemputė.

PRADEDA PAŽINTI VIL
KUS AVIES KAILIUOSE. Jau 
keliolika metų praslinko kaip 
didelė dalis Amerikos Lietuvių 
pažino musų Lietuviškų socia
listų intrigas musų gyvenime 
ir jų demoralizuojantį darbą. 
Už tai nuo jų daugybė ir atsi
suko (ką jr aš padariau). Bet 
dar yra tokių Lietuvių kurie 
nepajiegė iki šiol dasiprotėti 
kas per vieni tie musų socia- 
listėliai.

Patarlė sako: Sykį gali ap
gauti, bet visada ir visų neap- 
gaudinėsi.

štai, kada musų drąsuoliai 
lakūnai pradėjo rengtis skridi
mui į Kauną, socialistų “Kelei
vis” vietoj suteikti paramą ar
ba nors nutylėti, pradėjo rašy
ti net pašaipas. “Keleivio” skai
tytojai, mažesnės orientacijos, 
irgi neatsiliko nuo savo “mo
kytojų” ir taipgi šaipėsi iš la
kūnų. Bet rimtesni “Keleivio” 
Skaitytojai už tokias savo laik
raščio veidmainystes pradėjo

■ piktintis sakydami: Kai laki
nai ruošėsi į tokią garbingą 
kelionę Lietuvių tautos labui 
tai “Keleivis” atvirai pašiepė 
juos, o dabar kada musų did
vyriai atlikę prakilnų žygį žu
vo tai ir “Keleivio” ponai ne
va apgailauja sykiu ir įvertina 
jų prakilnų darbą.

Dar turiu pasakyti kad Lie
tuviški socialistai yra tiktai 
tam kad būti socialistais, kad 
neigti savo Lietuvišką tautybę 
ir viską kas yra Lietuviška. O 
ir tikros darbininkiškos idėjos 
pas juos randasi tik tiek kiek 
pas ožį pieno.

Todėl yra džiuginantis reiš- 
kinis kad vis daugiau musų bro
lių ir sesučių pradeda pažinti 
Lietuviškų socialistų veidmai
nystę ir jų išgamiškus darbus, 
varomus po priedanga neva 
demokratijos. Pas juos tyros 
demokratijos nei su žiburiu ne- 
smasti. “D.” Rep.

ŠlAžINS tabako plotus. Iš 
apie 5,000 tabako augintojų šio
je plačioje srityje, 11 apskri
čių Nfiami upės klonyje, apie 
2,600 ūkininkų sutiko ant val
džios pasiūlymo sumažinti pu
siau tabako auginimą. Valdžia 
jiems už tai damokės dali dve
jetu atvejų. Valdžios tikslas 
yra pagelbėti tabako auginto
jams sustiprinti tabako kainą.

\<JVEDŲ

LfATfJA

’’BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 
Greita kelione į Lietuvą per Švediją.

Laivai išplaukia iš New Yorko 
Pier 97, gale W. 57th St.

——b------
M. L. KUNGSHOLM . Rugpjūčio 19 
M.L. GRIPSHOLM ........ Rugsėjo 6
S.S. DROTTNINGIiOLM Rugp. 21 
M.L. KUNjGSHOLM . . . Rugsėjo 13

Dideli, balti it gulbės laivai. Erd
vus ir p?rai ventiliuoti kambariai. 
Kelionėje: judomi paveikslai, koncer
tai ir šokiai. Keliaujant ’’Baltuoju 
Švedų Laivynu” kelionė buna per- 
trumpa.

------ o------
Kreipkit į vietinį agentą, arba:

Swedish American Line
181 N. Michigan Ave. Chicago, Ill.
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BY FAY KING.
We are all looking up these days—up into the skies, where 

glorious history is being written by the great aviators of the day. 
Who dreamed a dozen years ago that such a mighty air armada

of sea planes, as that led by Gen. Balbo, would fly safely from 
Italy to A Century of Progress Exposition at Chicago? That our 
own knights of the skies would be soaring solo around the earth? 
Only the pioneers, who dreamed of and believed in such far distant

success. And surely their brave spirits know and rejoice and share 
our enthusiasm. We mourn for the two brave Lithuanians who met 
death when victory was so near. But the glorious failures have 
contributed as much as the glorious successes, in writing the history 
of honor in the air! copyright, 1933.

LAKŪNU PAMINKLO STATYMO KOMITE
TO SUMANYMAI

Chicago, Ill. — Rugp. 4 d. 
Įvyko lakūnų Dariaus ir Girėno 
paminklo statymo komiteto po
sėdis. Iš pranešimų paaiškėjo 
kad tuo tarpu dar nepavyko 
galutinai išaiškinti galimumas 
surengti Chicagos mieste vie
šą rinkliavą musų lakūnų pa
minklo statymui. P. Jurgėla 
pasiūlė prašyti Amerikos Lie
tuvių klebonų surengti bažny
čiose rinkliavą paminklo fondui 
in pakviesti atskirus aukų rin
kėjus įvairiose Chicagos Lietu
vių kolonijose. Tam sumany
mui pritarta.

Lietuvos Konsulas Kalvaitis 
pranešė kad Lietuvių golfinin- 
4ęai siūlo komitetui surengti 
Lietuvių golfo rungtynes (tur- 
namentą) ir vakarienę fondo 
naudai. Gerb. konsulas apsi
ėmė tai įvykdyti susitaręs su 
golfininkais.

Po to P. Jurgėla pranešė kad 
“Margučio” leidėjas A. Vana
gaitis žada komitetui paaukoti 
500 egz. savo leidinio skirto la
kūnų pagerbimui ir jų žygio 
paminėjimui. A. Vaivada pa
reiškė kad “Naujienų” redak
cija rengiasi leisti gražų leidi
nį Anglų kalba su lakūnų pa
veikslais ir straipsniais albu
mėlio pavidalu, kurį išplatinus 
pelną skirs fondui. Komitetas 
pareiškė kad “Margučio” ir 
“Naujienų” redakcijos savo lei
diniais apie lakūnus rengiasi 
padidint paminklo statymo fon
dą.

Be to, apsvarsčius kitus su
manymus, nutarta: į

1) Pagaminti 5000 lakūnų

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 

7 dienomis i LIETUVA
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šaliniais garlaivio Bremer- 

havene užtkirina labai patogią kelionę į LIETUVĄ.
Arba Keliaukit Populiariu Ekspresiniu Laivu COLUMBUS

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
—— 1119 Euclid Ave. Cleveland

fotografijų, kurios bus duoda
mos atminimui už aukas pa
minklui statyti; fotografijos 
viršuje bus įrašytas lakūnų 
obalsis: “šį savo skridimą mes 
aukojame Tau, Jaunoji Lietu
vai”, o apačioje bus abiejų la
kūnų parašai;

2) Pagaminti kvitų knygeles 
po 25 kvitus kiekvienoje; A. 
Vaivada apsiėmė pasirūpinti 
kad tos kvitų knygelės butų 
nemokamai pagamintos;

3) Kreiptis pas visus Ameri
kos Lietuvių dvasininkus (ku
nigus) prašant kad jie teiktųsi 
surengti bažnyčiose rinkliavą 
lakūnų paminklo fondui.

Amerikos Lietuvių visuome
nė prašoma siųsti aukas lakū
nų paminklo statymo fondo 
pirmininkui A. Kalvaičiui, Lie
tuvos Konsului (100 E. Belle
vue Place, Chicago, Ill.)

Brangus tautiečiai, kurie 
nuoširdžiai jaučiat musų tautos 
nelaimę, didiems musų lakū
nams žuvus! Parodykime sa
vo tautišką susipratimą ir vie
nybę. Pastatykime amžiną ir 
didingą paminklą savo didvy
riams, kurie krito su palauž
tais sparnais jau visai netoli 
savo mylimos Tėvynės! Kitos 
tautos ir visas pasaulis aukštai 
įvertino musų oro galiūnus ir 
šių musų tautiečių žygio bei au
kos dėka arčiau pažino Lietu
vą ir jos sūnūs! Nelaukime 
kad kitos tautos jiems pamin
klą statytų! Darius ir Girėnas 
— musų didvyriai, tat mes, 
Lietuviai, turime pastatyti didį 
ir gražų .paminklą savo didvy
riams. Stokime į talką! Ta
da ir kitataučiai gal padės 
mums įvykdyti tą kilnų darbą.

P. Jurgėla,
Komiteto Sekretorius.

MIRĖ STUDENTAS
Rugp. 3 d. pasimirė Pranas 

Petkus, universiteto studentas. 
Jis vasaros laiku uždarbiavo 
Pasaulinėje Parodoje kaipo kel
rodis. Gyveno 4171 Archer av. 
Mirė nuo trukusio apendikso. 
Gaila jauno vaikino. Skaudu 
buvo tėvams skirtis su savo 
šuneliu.

ATŠAUKIA GANDUS 
APIE LAKŪNŲ 

PAŠOVIMĄ
Sąryšyje su žuvimu Lietuvių 

lakūnų Dariaus ir Girėno buvo 
paleista gandų kad juos Vokie
čiai ties Soldinu pašovę ir jie 
nukritę. Kauno “Lietuvos Ai
das” štai kaip tą paskalą už
ginčija:

“Ryšiumi su įvairiais fantas
tiškais gandais plintančiais vi
suomenėje del ‘Lituanicos’ ka
tastrofos, pasiteiravę pas kom
petentingus musų aviacijos ži
novus, patyrėme kad jie laiko 
visišku absurdu buvimą kažin 
kokių spindulių, kurių pagalba 
galima butų priversti lėktuvas 
nusileisti, sustabdžius jo moto
rą ar sugadinus kitas dalis.

“Musų aviacijos specialistai 
‘Lituanicos’ katastrofą laiko 
audros, tamsios nakties ir ben
drai atmosferinių sąlygų pasė
ka.”

Taigi ne tik Chicagiečiai bet 
ir visi Amerikos Lietuviai tu
rėtų atmesti mintį apie Vokie
čių kokį nors prisidėjimą prie 
Dariaus ir Girėno mirties. Tie 
gandai paleista žydų, Prancūzų 
ir Lenkų. Jeigu kas butų ne
gero buvę apie tai butų jau vi
sas pasaulis žinojęs, nes Lietu
voje parsivežę lėktuvo liekanas 
viską nuodugniai ištyrė ir bu
tų matę kokius nors ženklus, 
šovimo ar kitokius.

Kalbos apie tai yra tuščios 
ir turėtų būti sulaikytos. Vo
kiečiai labai gražiai prisidėjo 
prie jų išlydėjimo ir rodė Lie
tuviams didelio sąjausmo delei 
šios katastrofos.

WESTERN ELECTRIC PRA
DĖS DIRBTI

Chicagos priemiestyje Cice
ro yra Western Electric kom
panijos dirbtuvė, kuri neužilgo 
pradės dirbti pilną laiką. Prieš 
uždarant toje firmoje dirbdavo 
apie 40,000 darbininkų.

Ciceroj abelnai visi fabrikai 
pradėjo dirbti geriau.

Melrose Parke irgi pradėjo 
geriau dirbti.

Pradėjo dirbti Gary Plieno 
išdirbystės ir priiminėja senus 
darbininkus atgal. Manoma 
kad trumpoje ateityje ši plieno 
pramonė pilnai pradės dirbti.

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3 
colių pločio ir gana ilgą 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.

LIETUVOS MINISTERIS PIR
MININKAS GAVO LIAU-
DIES SĄJUNGOS LAIŠKĄ

“Lietuvos Aidas” Liepos 21 
d. laidoje praneša kad Lietuvos 
Ministeris Pirmininkas p. Tū
belis gavo Lietuvių Liaudies 
Są’jungos Centro valdybos pa
sveikinimą iš Chicagos. Rašo:

“Musų lakūnai Darius ir Gi
rėnas, beskrisdami į Lietuvą, 
savo lėktuve vežė Ministeriui 
Pirmininkui p. Juozui Tubeliui 
laišką, kurį šiomis dienomis Mi
nisteris Pirmininkas gavo. Ta
me laiške Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga sako kad ji, 
naudodamasi nepaprasta pro
ga Lietuvių lakūnams skren
dant iš Amerikos į Lietuvą, 
siunčia vyriausybei sveikinimą. 
Sveikinimo tekstas tokis:

“ ‘Amerikos Lietuvių Liau
dies Sąjunga džiaugsmingai 
sveikina Tamstos asmenyje tau
tinę Lietuvos vyriausybę ir 
Tautininkų Sąjungą, nuošir
džiai trokšdama Tėvynei Lietu
vai visapusiškos gerovės, kuo- 
greičiau atgauti savo sostinę 
Vilnių ir linkėdama Lietuvos 
tautininkams Gedimino - Kęstu- 
čio-Vytauto keliais vesti Lietu
vą į šviesią ateitį”. Pabaigoje 
pasirašę: Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjungos pirmininkas 
inž. Bronius F. Simons-Simo- 
kaitis ir tos sąjungos centro 
valdybos sekretorius Ksaveras 
J. Semaška.”

INDIANAPOLIS, Ind. — Pa
kelta algos 15 nuoš. ir įvesta 
40 valandų savaitė Duesenberg 
automobilių išdirbystėje.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

NUŠOVĖ POLICIJANTĄ už 
negėrimą. Prįsimetęs prie po-
licijanto jaunas girtas padau
ža siūlė jam vyno. Policijan- 
tas atsisakė gerti. Vaikėzas 
išsikrapštęs revolverį policijan- 
tą nušovė. Jis tapo suimtas. 
Vaikėzas ypa Italas. Policijan
tas buvo 45 m. amžiaus, paliko 
žmoną ir 4 vaikus.

DARBAI GERĖJA
Nuo Rugp. 1 dienos beveik 

visos firmos Chicagoje pradėjd 
dirbti nedaugiau 40 valandų į 
savaitę ir pakėlė algas 10 nuoš. 
Nors darbininkų priima dau
giau bet daugiausia senus dar
bininkus.

UŽMUŠĖ DUKTERĮ. Marė 
Revor, supykus kad jos duktė, 
10 metų amžiaus, perdaug su
kinėja radio ir daro nereikalin
gą trukšmą su muzika, nusi
ėmus avalinę metė į mergaitę. 
Avalinės kulnas pataikė į kak
tą virš akies, nuo to mergaitė 
gavo kraujo užnuodijimą ir 
mirė.

GELžKELIŲ judėjimas di
dėja, kaip parodo kožnos savai
tės prekinių vagonų naudoji
mo skaičius. Per savaitę iki 
Liepos 29 d., naudota vagonų 
368,396, net 127,293 vagonai 
daugiau negu pernai tą pačią 
savaitę.

VYČIŲ SEIMAS. Rugp. 8 
d. prasidėjo Chicagoje Ameri-
kos Lietuvių katalikiškos jau
nimo organizacijos, Lietuvos 
Vyčių, seimas. Sesijos laiko
ma Marquette Park parapijos 
salėje. Seimas tęsis apie tris 
dienas. Delegatų yra iš pla
čios Amerikos. Rep.

SKRIDIMAS Į AUKŠTUMAS 
NEPASISEKĖ

Rugpjučio 4 d., tarp 11 ir 12 
vai. nakties, Chicagoje, iš Pa
saulinės Parodos Soldiers Field 
išsirengė pakilti balionas į er
dves. Pakilimas pradėta daug 
vėliau negu buvo nustatyta. 
Buvo manyta pakilti aukščiau
sia negu kas buvo pakilę, iki 
54,000 pėdų.

Pakilimui į balioną išsirengė 
Leit. Settle, jam prirengimus 
atlikti padėjo Jean Piccard ir 
Dr. Compton. Bet pradėjus 
kilti aukštyn, pakilus iki 5000 
pėdų, pasirodė kad viena triu- 
belė išleidžia hydrogeno gazus. 
Prie tokių aplinkybių baliunis- 
tas buvo priverstas nusileisti. 
Nusileido ant 13-tos ir Canal 
gatvių. Ore išbuvo apie 12 mi- 
nutų.

Į balioną buvo suleista 137,- 
000 kub. pėdų hydrogeno dujų. 
Dujoms nuo saulės įkaitus jos 
butų padangėj usios iki 600,000 
kub. pėdų. Pakilęs iki 15,000 
pėdų, lakūnas butų turėjęs už
daryti savo gondolą ir kvėpuo
ti oksigenu iš rezervo kurį tu
rėjo gondoloj, šaltis tenai bu
na apie 55 laipsnių žemiau 0.

Bet visi tie svarbus prisiren
gimai nuėjo niekaip kada rei
kėjo nusileisti. Ar kitas ban
dymas bus daroma kilti į erd
ves tuo tarpu nežinia. Rep. 

suerzintTNERVAI
Kada labai nervuojates . . . kada 

vaikų ergelis erzina jus . . . kada 
viskas ką tik darot reiškia jums 
nuovargį . . . kuomet apima nusi
minimas . . . bandykit 1 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 iš- 
i<odys vertu gyventi.

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

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents
Pain—Agony Starts to 

Leave in 24 Hours
Just ask for Allenru—Within 24 

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

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

TABOR FARMAI
40 METO >

šymet suėjo 40 metų nuo Įs
teigimo Tabor Farmos, kuri da
bar tarp Lietuvių pragarsėjus 
tuomi kad ją valdo plačiai žino
mas tautietis J. J. Bačiunas. 
Tą farmą, prie Sodus, Mich., 
kas metai daugiau ir daugiau 
aplanko plačios Amerikos inte
ligentų Lietuvių. Tiesa, ta far- 
ma kaipo viena iš geriausių pa- 
silsio ir golfo vietų pakilo ne 
iš Lietuvių. Ją per tris desėt- 
kus metų lankė ir palaikė Ame
rikonų aristokratija, kuri ir po 
šiai dienai ten važinėja ir jų 
išaugę vaikai palaikydami tėvų 
tradiciją ten kas metai vasa
roja.

Musų Lietuviška aristokrati
ja pradėjo į Tabor Farmą lan
kytis ir ją pamėgo kuomet ji 
perėjo savastin J. J. Bačiuno, 
buvusio Chicagiečio laikrašti
ninko. Lietuviai aristokratai 
'ten gražiai sutelpa su Ameri
konais ir kitų tautų žmonėmis.

Pono Bačiuno užlaikymas to
kios vietos davė progą Lietu
viams golfistams susieiti dau
giau į artimus ryšius. Tabor 
Farmoje kas rudenį buna “Mar
gučio” rengiami golfo turna- 
mentai, kur lyg per kokius at
laidus suvažiuoja daugybė in
teligentijos ir įvairių profesijų 
Lietuvių. K.

MAŽINS MĖSOS PRODUK
CIJĄ

Atsiekimui geresnių kainų už 
kiaulieną mėsą yra planuojama 
apmažinti kiaulienos produkci
ja dviem bilijonais svarų sekan
čiais metais.

Kada ko nors yra didelis per
viršis kainos turi pulti žemyn, 
nes norint greičiau iškišti pre
kę reikia siūlyti ją publikai už 
žemesnę kainą.

DAUGYBĖ SVEČIŲ. Iš prie
žasties Pasaulinės Parodos, šią 
vasarą Chicagoje rengiama vi
sokių konvencijų, kurios su
traukia kas savaitė desėtkus 
tūkstančių svečių.

šią savaitę atsibuna konven
cija 15,000 dentisfų iš visų pa
saulio kampų ir apie 25,000 de
legatų ir svečių suvažiavo į ki
tas deširųts konvencijų.

Per dešimts savaičių Pasau
linę Parodą jau atlankė arti aš- 
tuoni milijonai žmonių.

FREE 
to Stomach

Sufferers
25c Pkg. of Bell-ans for 

Indigestion
(Offer Limited to 1 Week)

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

S t reet-------------------------------------------------------

City.----------------------------------------------------------

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu j n eneši 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekviena mė
nesį rasite Pustapčdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

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

“MARGUTIS”
2137 West 69th Street Chicago, I1L

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.



Vieša rinkliava tiktų jei
gu Lietuvą patiktų kokia 
gamtinė katastrofa.

SeĘi SLA. veikėjai, ma
tydami darbus Gegužio-Vi- 
taičio klikoj Susivienijime, 
vienas kitcp su nuostaba 
klausinėja kas iš to visko 
išeis. Vienas toks veikėjas 
rašo:

“Ta klika pasiėmė SLA. 
j savo rankas ir daro taip 
kaip Hitleris Vokietijoje. 
Aiškiai matom kad visai ne
siskaito su mumis, eiliniais 
nariais. Laikraštis po di
džiausia cenzūra. Jei rašai 
ką už Gegužį, Vitaitį, Vini- 
ką tai O. K., bet ne prieš! 
Na tai susilaukėm diktatū
ros SLA. gyvenime!

“Kas davė galią Gegu
žiui, Gugiui ir Mockui su
teikti pilną balsą Vitaičiui 
balsavime už Viniką, kad 
palikt jį SLA. sekretorium? 
Juk Vitaitis nėra ir nebuvo

do įtartino ir tuos paskalus 
užginčija pats Lietuvos val
džios organas “Lietuvos Ai
das”.

Lakūnų Paminklo Reikale
Šiame num. telpa Chica- 

gos komiteto Dariaus-Girė
no paminklo reikale pra
nešimas apie įvairius siūlo
mus budus sukelti pinigus 
paminklo pastatymui.

Kiekvienas pamatys kad 
geras yra tik vienas būdas, 
tai sumanymas prašyti kle
bonų padaryti rinkliavas 
paminklo fondui. Tai yra 
tiesioginis gavimas pinigų 
iš davėjo. Kiti visi budai, 
kaip rengimas golfistų va
karienės, leidimas albumo, 
tt., yra netiesioginiai aukų 
gavimo budai ir jie ištrauks

iš visuomenės dolarius iki 
centai teks paminklo fon
dui.

Rengimas balių, vakarie
nių ir kitų pramogų bus tik 
išnaudojimas visuomenės.

Tokiam dalykui kaip mu
sų tautos karžygių pagerbi
mas aukos turi ateiti tie
sioginiai. Kiekvienas Lie
tuvis turi suprasti ir įver
tinti jų pasižymėjimą ir jų 
paaukavimą gyvasties už 
savo tautos garbę.

Aukoms rinkti kas tiktai 
nori — draugijos, klubai, 
komitetai — lai paskiria 
rinkėjus, kurie turi eiti tie
siog į Lietuvis ir prašyti au
kų Lakūnų Paminklui.

Nepritiktų ir kitas Chica- 
giečių manomas aukoms 
rinkti būdas — vieša rink
liava gatvėse. Mes patys 
turim turėti išgalių pasta
tyti paminklą savo lakū
nams, ne iš svetimų prašyti.

Pildomos Tarybos narys. 
Na o suteikė balsą ir atlik
ta ir Viniką patikrina 4 bal
sai prieš 3. Ar reikia ge
resnio skymo? Ar gali bū
ti purvinesnė politika kaip 
dabar kad varoma S.L.A.
centro ofise? Juk S.L.A.

JUODOe r u n a s
Apysaka ▼ ▼ ▼ Rašo K. S. Karpius

pavertė į tokį savo politikos 
lizdą kad aršesnio ii' ne
reikia.”

(Tęsinys iš pereito num.)

KAS D A Ve tiems po
nams tą teisę — jau klausia 
tie kurie pirmiau norėjo 
kad “Dirva” prieš juos ty
lėtų ir “užsitarnavusius ve
teranus” gerbtų....

Klausimas, ištikro: KO
DĖL Gegužis, užsitarnavęs 
SLA. veteranas, kuris turė
jo būti SLA. Konstitucijos 
sargas, pavelijo ją sumin
džioti?

Be abejo to neužslėps — 
dalykas išeis aikštėn, ir ga
li paaiškėti KODĖL jis taip 
darė.

Alina su savo užpuoliku nekovojo, nes 
nebūtų dalaikius nei dalelės tiek kiek da- 
laikė Ragailė, nors jos užpuolikas buvo ir 
mažesnis ir neišrodė toks žiaurus kaip Ra- 
gailės užpuolikas. Kuomet Ragailė iškart 
bandė pastoti abiem kelią, Alina gavo pro
gos pabėgti link krūmų, ir ten krūmas nuo 
krūmo bėgdama stengėsi išbėgti nuo savo 
užpuoliko. Kada galiau pamatė jog neiš
spruks ir jau buvo pervargus, ji klaupus 
ant kelių prieš atbėgantį į ją vyrą sušuko:

— O, dievai, pagailėkit manęs! — ir 
įbedus akis į tą vyrą žiurėjo.

Ar jos gilios, gražios juodos akys jį 
užkerėjo, ar dievai tikrai jai į pagalbą pri
buvo? Tas vaikinas nepuolė jos plėšyt kaip 
darė anas vyras su Ragailė, nors lengvai 
galėjo įveikti ir išgėdinti.

Alinos užpuolikas, išgirdęs jo grau
džius žodžius, žvelgęs į jos pilnas ašarų 
akis, staiga susilaikė nuo griebimo jos į 
glėbį, ir smarkiai suriko net savo draugui 
liautis antrą moterišką plėšius.

Anas netikėtai šiojo įsakymą išgirdęs, 
paleido Ragailę. Ta stipri merga, dabar 
laisva būdama, nualpo iš nusikankinimo 
bekovojant su tuo žiauriu vyru. Vaikinas 
tuoj prišoko prie parkritusios, kruvinos 
Ragailės dr ėmė ją gaivinti, plaudamas van
deniu jos veidą ir vėdindamas galvą.

Tarp to vaikino, Alinos ir Ragailės bu
vo kas tokio bendro. Ne! Tai ne Meru- 
runas, ne jų jieškomas vaikas atsirado: šis 
buvo vyresnis už Meruną. Bet jis buvo 
vienas iš daugelio iš Lietuvių senesniais 
laikais išvogtų vaikų. Jis suprato Alinos 
kalbą, nors jau senai-senai jos buvo negir
dėjęs, net buvo pamiršęs ją.

Tuo tarpu tas kitas vyras, kur buvo 
Danas, įsižiūrėjo į Aliną, kuri buvo toliau 
pakrūmėje. Ji pasirodė jam tokia viliojan
ti kad jis, nežiūrėdamas daugiau savo jau
no draugo, pasiryžo su ja atsiekti savo už- 
sigeidimo: jis griebė Aliną ant rankų ir 
per krumus ne.šėsi tolyn. Vėl ji sušuko: 
“Gelbėk!” bet dabar ne į dievus tik į tą 
vaikiną. Jisai, išgirdęs kliksmą tos kuri 
buvo verta pagailėti ir užtarti, dabar pa
tyręs ką jo draugas daro, šoko jai į pagal
bą. Į jo šaukimą paliauti tas žiaurus vy
ras nekreipė domės. Vaikinas, kurs buvo 
nei perilsęs nei nuvargęs, puolėsi kaip jau

Vokiečių Sąjausmas 
Lietuviams del Lakūnų

Atėję Lietuvos laikraščiai 
paduoda žinias kaip sąjaus
mingai Vokiečiai atsinešė į 
Lietuvius sąryšyje su musų 
lakūnų tragiška mirtimi — 
tiesiog reikia stebėtis ir bū
ti Vokiečiams dėkingais už 
tokį jų draugingą-kaimyniš- 
ką atsinešimą link musų di
džioje musų nelaimėje.

“Lietuvos Aidas” smulk
meniškai aprašo kaip Vo
čiai pagerbė mirusius lakū
nus Soldine, Stettine ir Ka
raliaučiuje. Soldine saky
sime kitai]) neišėjo, nes ten 
pat tragedija ištiko. Tačiau 
Stettino ir Karaliaučiaus 
Vokiečiai galėjo nuduoti 
nežiną kad lėktuvu per jų 
miestus perveža žuvusius 
Lietuvius. Galėjo tik šiaip 
paviršutiniu nudavimu tą 
praleisti. Bet jie pasirodė 
širdingiausi Lietuvių kai
mynus kokių tik galima ti
kėtis.

Jeigu Vokiečiai butų to
kie mandagus ir draugingi 
Lietuviams visur ir visada, 
turėtume gerus kaimynus. 
Tačiau jie verti gero žodžio 
už jų sąjausmą lakūnų ne
laimėje, kad mokėjo užmir
šti savo šiurkštų atsinešimą 
į Lietuvius ir pasirodė pil-
niausioje prasmėje žmoniš
kais.

“Dirva” iš pat sykio ne- 
pridavė svarbos gandams 
apie Vokiečių “nušovimą” 
lakūnų ir tų gandų netalpi
no, ir dabar prašo skaity
tojų tam netikėti ir nekal
bėti apie tai. Per mėnesį 
laiko Lietuvoj turėdami vi
sas lėktuvo liekanas aiškiai j 
viską ištyrinėję nieko nėra-!

nas žvėris prie kito žvėries kurs norėjo 
nuskausti tai kas jam dabar buvo sava.

— Šalin! šalin nuo manęs sakau tau! 
Nekliudyk, užmušiu kaip šunį! — rėkė Da
nas įsiutusiu balsu kuomet prie jo pribė
gęs vaikinas norėjo išliuosuoti nelaimingą 
moterišką. Danas, visas kruvinas, krauju 
apkrekėjusiom akim, vos įmatė prie jo 
kimbantį vaikiną, kuris prisitaikęs staiga 

j taip persuko jo vieną ranką kad Alina iš- 
! krito iš jo glėbio. Bet kaip tik rankos li-

SLA. Turtas
“Tėvynėje” tilpusioje S. 

L. A. atskaitoje matosi štai 
kokios skaitlinės sulyg Ba
landžio mėn. knygų stovio: 
SLA. namas $50,000.00 
Real Estate 43,000.00 
Paskolos 435,000.00
Įvairus bonds 912,760.54

Iš to matosi kad Susivie
nijimas turi atimtų iš savo 
narių už paskolas namų už 
$43,000. Taipgi išskolinta 
ant namų dar $435,000, ku
rių gal but tik maža dalis 
moka suma, kiti tik nuo
šimtį, dar kitų namai turės 
pereiti į SLA. rankas.

Bondsų supirkta net už 
arti milijoną dolarių. Ta
čiau kaip žinoma bondsai 
labai žymiai nupuolę ir nė
ra tiek verti kiek skaitline 
parodyta.

Narių skaičius, kaip jau 
seniau buvo minėta, irgi žy
miai nupuolęs.

Vis tai geras šeimininka
vimas tų ponelių, kurie no
ri būti amžinais....

ko tuščias, jis visu įšėlimu griebė tą vaiki
ną — kad ir užmušti, už tai kam kliudo jo 
žvėriškam užsigeidimui.

Tarp jų prasidėjo kova už moteries 
dorą, tuo tarpu kai Alina pergąsdinta, tai 
matydama negalėjo savo gynėjui pagelbėt. 
Kovėsi du vyrai vienas kitam nelygus — 
vienas už teisybę, o antras už nedorų geis
mų patenkinimą.

Ragailė, atsipeikėjus, klykdama aplin
kui žvalgėsi jieškodama Alinos,- kurios ne
simatė, nes ji buvo toliau už krūmų. Ka
da jodvi susibėgo į krūvą, Alina, prisispau
dus prie Ragailės, verkė žiūrėdama kaip 
jaunas jų gynėjas kaujasi su sužvėrėjusiu 
savo draugu už jas. Ragailė buvo išblyš
kus ir persilpna vaikinui pagelbėti.

Ilgai jiedu kovėsi, iki didysis vyras, 
nuo pirmiau nusialinęs, pradėjo dar labiau 
nusilpti ir jaunojo smarkiais smūgiais dau
žomas parktito ant smėlio. Gynėjas irgi, 
savo darbą pabaigęs, sėdo ant kupsto nu
vargęs. Alina nedrąsiai priėjus pradėjo 
šluostyt jo veidą, kurs krauju tekėjo, ir 
bandė parinktais žodžiais dėkoti jam už jo 
tokį pasišventimą del jų.

Vaikinas gi sėdėjo ir kaip žemė tylė
jo. Jis buvo ir nuvargęs ir gėdos apimtas 
del savo užpuolikiško žygio prieš jas. Juk 
jisai, kada jas vijosi, nesivadovavo jokiais 
doros jausmais, o šios moteriškos galėjo 
būti jo paties seserys, kurias norėjo, be- 
spėkes pamatęs, išgėdinti.

Tarp Danų vikingų augęs ir jų gyve
nimą pasekdamas, jis kitaip ir nemokėjo 
apsieiti su svetimomis moterimis. Laimė 
jų kad jis buvo savas, Lietuvis, ir laiku su
prato jas, kuomet jos buvo didžiausioje 
bėdoje pakliuvusios. Jo laimė kad Alina 
prašneko sava kalba, tuomi sulaikydama jį 
nuo parodymo savo svetur įgauto žiauru
mo.

— Kaip judvi čia atsiradot ir ką vei
kiat? — pradėjo jis kalbinti jas, kada jodvi 
jį atgaivinusios rūpinosi kas toliau bus.

— Mudvi jieškom mano sunaus, kurs 
buvo juros plėšikų pagrobtas, taip gal kaip 
esi pagrobtas ir tu, — atsiliepė Alina. — 
Kuo esi vardu ir iš kur?

— Pas tėvus mane vaiką vadino Gu
žu, dabar esu vadinamas Rolfu — tokį var
dą man šie žmonės davė. Aš buvau pavog
tas nuo tėvų, tą gerai atsimenu, bet iš kur 
paeinu aš nežinau. Mes gyvenom prie upės 
vardu Minija, bet kur ji yra aš negalėčiau 
pasakyti. Jus susiradęs ir jūsų kalbą su
prasdamas žinau kad esu iš ten kur ir jus, 
— aiškinosi Gužas.

— Tai tu nei nebandei pabėgti? — 
pertraukė Ragailė.

— Pabėgti? Kur bėgsi ir kaip? Nak
ties laiku mane sugavę, tėvų namus išplė
šę ir išdeginę, išsivežė plėšikai į jurą, ir aš 
niekados negalėjau suvokti iš kur paeinu. 
Pabėgti nebuvo galima, nes kur bėgsi vi-
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KUR UŽAUGO PIRMUTINES 
RŪTOS?

Kai kurių gamtininkų manymu, rūta, 
Lietuvaičių mylimiausia gėlė, yra kilus pie
tų Europoj, būtent Ispanijoj ir Italijoj. 
Tačiau galutinai tai gėlei kilmę nustatyti 
sunku, nes ji buvus žinoma dar prieš Kris
taus gimimą.

Devintame amžiuje, Gallijoj, dabarti
nėj Prancūzijoj, viename vienuolyne, tarp 
kitų sudžiovintų gėlių, buvo rasta ir rūta. 
Be to, apie rūtą yra minima ir Šv. Rašte 
(Luk. E v. xi. 42).

Lietuvių tautoje jau iš senų senovės 
rūta turi didelės pagarbos. Reta Lietu
vaitė apsieina savo darželyje be rūtos. Rū
ta simbolizuoja Lietuvaitės nekaltybę. Ki
tur rūtos naudojamos įvairiems praktiš
kiems reikalams, nes rūta yra ir vaistas. 
Ji švelnina odą, iššaukia šlapumą, stipri
na dantų smegenis, šalina nemalonų bur
nos kvapą, net stiprina širdį, nes rūta tu
ri savyje eterinių riebalų.

Vokiečiai, paveizdas, rūtas susmulkin
tas mėgsta užsiberti ant duonos su svies
tu. Portugalai ir net kai kurie Brazilijos 
gyventojai jas vartoja vietoj salotų prie 
žuvų arba net sriubą verda.

Mokslininkų patirta kad tos tautos ku
rios nebrangina moters nekaltybės nebran
gina nei rūtos. Pav., rūta, kaip skaisty
bės gėlė tėra žinoma be Lietuvos, dar vie- 
nos-kitos tautos, ir tai tik kaimuose.

Daugumas tautų, prie šliubo einant, 
vainikėlius — nekaltybės simbolį — daro 
iš mirtų. “M.R.”

KODĖL PAUKŠČIAI SUMIGĘ 
NENUKRINTA NUO ŠAKŲ

Paukščiai, kaip yra žinoma, mėgsta 
miegoti atsitūpę ant medžių šakų. Jų ko
jos tokios kad patys pirštai stipriai apka
bina šaukutę vos tik paukštis atsitupia. Ir 
paukščiui nereikia stengtis nusiturėti: pir
štai negali išsiskėsti ir paleisti šakutę kol 
paukštis miega. Juo kiečiau paukštis mie
ga, juo kūnas leidžias žemyn ir gula ko
jas tuo pirštai stipriau laiko apkabinę ša
kutę.

KAIP LIETUVA DIDELĖ
Paskausiais matavimų daviniais, Lie

tuvos teritorija be Vilniaus ir Klaipėdos 
teritorijų užima 53,433 ketvirtainius kilo
metrus, įskaitant ir Vidžemio vandenis.

Gyventojų Lietuvoje yra apie pustre
čio milijono. Vienam ketv. kilometrui gy
ventojų išeina apie 40. Tuo tarpu Belgi

sur tą patį rasi.
— Ar ir šis žiaurus vyras yra mūsiš

kis? — toliau klausė Ragailė, parodžius į 
gulintį ir retkarčiais stenantį Daną.

— Ne, jis yra Danas. Aš prie jo tėvo 
tarnauju. Bet dabar jau gryžti negalėsiu, 
ypač kai jis atsipeikės....

— Keliauk kartu su mumis, mums bus 
daug laisviau su vyriškiu. Mes vykstam 
į Nyborgą, čia tik audra mus vakar užne
šė, — kalbino Alina.

— Jeigu tik manim pasitikit. Gal su 
jumis ir sugryžti'galėsiu. Jeigu parodytu
me! kelią, aš judvi savo rankom parirsiu 
atgal. Bėgkim. ... aš eisiu su jumis. .. .

— Bėgkim iš čionai. Bet mes dar ne- 
gryšiin atgal į savo kraštą, teks ilgai Da
nuose užtrukti, jeigu nerasim mano su
naus, — pridūrė Alina.

— Sunaus tu jieškai? Kaip akmuo 
mestas į vandenį neiškyla taip tarp šių plė
šikų patekęs vaikas niekados neatsiranda. 
Kaip rasi ir pažinsi kurs yra tavo sūnūs? 
— nepriduodamas motinai vilčių kalbėjo 
Gužas.

— Jeigu nerasiu, pati negryžiu. Bet 
mes jį pažinsim, jis labai panašus į savo tė
vą, — privedžiojo Alina.

— Norėčiau kad surastumet, ir noriu 
pagelbėt jį surasti, bet vargu kur rasi, ne
žinodama kas jį pagrobė nei kur išvežė. 
Ar senai jau j ieškota?

— Jau ketvirtas metas kaip mudvi su 

joje ant 1 ketv. kilometro gyvena 246 žmo
nės, Holandijoje — 200; Anglijoje — 150; 
Vokietijoje — 123; Latvijoje — 29.

Klaipėdos krašto plotas arti 2,500 ketv. 
kilometrų, su 150,000 gyventojų.

NEVERK, TĖVYNE....
Neverkie, Motina Tėvyne 
Savo narsuolių Arų, 
Kurie tau garbę padabinę 
Žuvo ant Soldino laukų....

Jau okeanas apgalėtas, 
Tik nelaimė patiko skaudi.
Neverk, Lietuva. Kas neištęsėta 
Ištęsės sūnus kiti....

O neverk gi, motinėle, 
Savo didvyrių vaikų, 
Kritę, kitus jie padrąsino 
Eiti žvaigždėtu taku!. . . .
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SODŽIUS VASARĄ
Mieste tyro oro nėra: 
Mieste sunki atmosfera: 
Kožna gatvė, kožnas takas 
Kvepia silkėm ir česnakais, 
Ir kitokiais monais kvepia, 
Taip kad užima net kvapą. 
Tartum šniaukščiama taboka 
Lenda dulkės čia į nosį, 
Žmonės čiaudo čia ir kosi 
Ir dejuoja kaip kas moka. 
Vargšai žmonės tie miesčionys, 
Stumdos kaip paklydę šunes, 
Ir brūžuoja sau pašones 
Atstatytomis alkūnėmis.
Akys mirkčioja nuobodžiai, 
Ir svajoja apie sodžių: 
“Oi, gražu dabar sodžiuje, 
Mirga gėlės, kvepia šienas. 
O mieste mes kaip apduję 
Smarvėj trokštame per dienas. 
Oi, gražu dabar prie upės! 
Meškeriotojas įgudęs 
Sau ramiai paunksnėj tupi 
Sekdamas kaip juda plūdės. 
Ešerys ilgai nelaukia: 
Štai įkibo — ir ištraukei!.... 
Taip, gražu dabar sodžiuje, 
Šienapjūtės kaip sulaukė.... 
Ir sodiečiai, kaip buržujai 
Vaikšto sau ramiai palaukėj....” 
Taip dejuoja žmonės miestuos, 
Laukia kad sodžiun kas kviestų....

K. Alijošius.

kunigiene tarp Dainį gyvenam, — paaiški
no Ragailė.

Išgirdęs suminint “kunigienę”, Gužas 
suprato kad prieš save mato ne šiaip sau 
moterį, bet kaip pas Danus butų jarlo žmo
ną, nes jis prisiminė kad namie būnant ku
nigais buvo vadinami vyrai kurie turėjo 
valdovišką galią. Dar labiau jis pyko ant 
savęs kad darė tokį nedorą pasikėsinimą 
prieš šią garbingą moterį.

Pirmiau negu primuštas Danas atsi
peikėjo, Alina, Ragailė ir Gužas sėdę į val
telę išsileido į šiaurvakarius, link Fyeno 
pakraščio, kuriuo paskiau varėsi Nyborgo 
linkui.

Prie moteriškų prisidėjus vyrui, Alinos 
ir Ragailės padėtis šimteriopai pagerėjo, 
nes tuomi pasibaigė jų pavojai nuo kitų vy
rų užpuolimo, ir jos ramiai galėjo keliauti 
kur norėjo, be baimės pakliūti niekšams Į 
rankas. Dabar visi trys galėjo dar plačiau 
ir nuodugniau visur Menino jieškoti.

Gužas buvo paprastos išvaizdos vyriš
kis, dar jaunas, nepersenai suėjęs į vyrus. 
Buvo gabus vandenuose ir tvirtas kūniš
kai, aukšto ūgio ir plačių pečių. Ateitis 
dar stovėjo prieš jį ir su kožna diena jis 
ėjo stipryn.

Tokį globėją ir užtarėją jos rado visai 
nejieškodamos, bet ar Meruną suras nie
kas pasakyti negali.

Seka: Meninas Danuose. 1
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Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai (Pabaiga nuo 1-mo pusi.)

1 246 žino
ję -150;

29.
2,5TOketv.

ištęsėta

as Rail

Mažas Miestelis kuris Kilo 
iš Dvaro, kurio dabar 

tik griuvėsiai liko.
Gaurė randasi Tauragės 

apskrityje tarp Tauragės 
ir Jurbarko miestų. Mies
telis nedidelis, bet labai gra
žioj vietoj. Pro pat šalį 
teka upė Šešuva, kuri savo 
šlaitais puošia apielinkes.

i Miestelyje randasi dviejų 
komplektų pradžios mokyk- 

(la, valsčiaus savivaldybė, 
pašto Įstaiga, policijos nuo
vada, valstybinės degtinės 

| parduotuvė ir keletas krau- 
. tuvių. Žydų tautybės ran

dasi tik viena šeima.
Anksčiau, dar prieš didy- 

ji karą, Žydų buvę arti 300 
šeimų, bet laikui bėgant iš
nykę. Sulinkus skala (Žy
diškas maldnamis) ir ka
pinynas beliudija kad čia 
anksčiau daugiau žydų gy
venta.

Per Gaurę eina vieškelis, 
kuris vienu galu — 15 kilo
metrų — jungias su Taura
gės miestu; kitu galu — 15 
klm. — su Eržvilko mieste
liu.

Aplink Gauro matosi miš- 
' kai, kurie tęsiasi bent po 
15 kilometrų į visas puses. 
Tai vis dar Lietuvos auk- 
sas-turtas, kurių jokie oku
pantai nespėjo išnaikinti.

Žmonės čia dar primiti- 
vųs-dievobaimingi. Tik jau
nesniųjų tarpe matosi pa
žanga.

Gaurės valsčiuje gyven
tojų yra 5650. Bendras val
sčiaus plotas 195 ketvirtai
niai kilometrai.
ribos jungiasi iš pietų su 
Klaipėdos kraštu,

■ su Jurbarko ir

Valsčiaus

žmonėms. Buvęs didelis me
džiotojas, turėjęs daug ska
likų, mėgęs baltus arklius. 
Vieną kartą išjojus medžio
ti arklys pasibaidęs ir poną 
užmušęs. Dar gyvas būda
mas Fišeris netoli dvaro 
ant pilaitės pastatė koply- 
čią-bažnyčią ir buvęs manęs 
pas save išlaikyti kunigą, 
kuris toj koplyčioj butų at
likęs pamaldas, bet ponui 
Fišeriui užsimušus teko to 
tikslo neatsiekus pačiam 
toje koplyčioje atsigulti am
žinam miegui. Laike di
džiojo karo Vokiečiai iš
draskė koplyčią ir nuo Fi
šerio lavono nudraskę bran- 
gius-auksinius daiktus pali
ko koplyčią apleistą, kas 
norėjo, net ir gyvuliai, ga
lėjo aplankyti p. Fišerio la
voną. Po karo, Fišerio sū
nūs lavoną išvežė palaidoti 
Kaunan. Lietuvos valdžiai 
stojus, dvaras liko išparce
liuotas, o likusias žemes 
dalis pats Fišerio sūnūs, da
bar tarnaujantis Kaune Že
mės Banke, išpardavinėjo. 
Fišerio sūnūs Kaune gyve
na pasiturinčiai, turi kelis 
muro namus ir tarnybą 
banke.

Fišerio dvaro centre di
desnius sklypus nupirko 
broliai Urbučiai gryžę iš 
Amerikos, kurie dabar išsi
statę ukius, pasiturinčiai 
gyvena. Kur buvo dvaras 
dabar toj vietoj stugso se
ni sulinkę milžiniški 
— daržinės ir jaujos, 
žiąją vilą okupantai 
čiai nudegino.

Žmonės prisiminę 
ir Vokiečių okupacijos me
tus atsidusta, o dabar nors 
ir pasaulinis krizis siaučia,

namai 
o gra- 
Vokie-

Rusij
iš rytų

Eržvilgo
1 ribomis, jš vakarų ir_ žie- Gauriečiai mažai jį jaučia, 
mių puses su 1 auragės ir jr džiaugiasi kad gali gy-
Batakių valsčių ribomis.

Pavadinimas- “Gaurė’’ ki
lęs iš aukščiau toje vietoje! 
gyvenusio stambaus pono 
Gaures. Po Gaures, Gau- j 
rėš dvare esančiam nuo šiol

venti laisvi ir nepriklauso
mi nuo kokių okupantų ar 
ponų. Dz. Bartkus.

h

tu...,
jošius.

kilo iš Karaliaučiaus aerodro-j 
mo paskutinin savo kelionės Į 
etapan į Kauną. Rytprūsių te
ritorijoje vežąs žuvusiųjų la
kūnų karstus lėktuvas susitiko 
gryžtantį iš Maskvos Deruluf- 
to lėktuvą su keleiviais. šis 
lėktuvas porą kartų apsuko 
Lietuvius vežantį lėktuvą, tuo 
tardamas paskutinį sudiev Lie
tuviams karžygiams, nugalėju
siems Atlantiką. Iš pasažieri- 
nio lėktuvo perdavė radiotele- 
gramą karstus vežusin lėktu- 
van, pareiškiant gilią užuojau
tą.

Po to jau Deruluftą pasitiko 
devyni Lietuvos lėktuvai ir vi-1 
ši kartu nuskrido į Kauno aero-i 
dromą.

AKRONO
ŽINIOS

-
JAUNIMO IŠVAŽIAVIMAS? < 

Akrono Lietuvių Draugiškas 
Klubas rengia smagų išvažiavi
mą į Nesmith Lake Park sek
madienį, Rugpjūčio 20 d. Au
tomobiliai susirinks prie Alek
nos namų prieš 1 vai. dienos ir 
lygiai 1 vai. visi išvaižuos.

Bill Darulis suruošė įdomų 
programą vaikinams ir mergi
noms ant žemės ir vandenyje 
ir bus duodama dovanos laimė
jusiems. Tą popietį bus iškel
ta didelis sekretas. Taigi daly- 
vaukit kas tik galit. Bet neuž
mirškit atsivežti savo valgius.

Stasys.

Kaunas. — Tik Liepos 17 d. 
apie 5 vai. po pietų pasitvirtino 
žinią apie skaudžią musų lakū
nų tragediją. Tuoj Lietuvos 
Aero Klubo atstovai aviacijos 
kapitonas Morkus ir inž. Bulo
ta pirmu traukiniu išvyko ne
laimės vieton. Iškarto jie ma
nė vykti į Kuestriną, tačiau pa
keliui buvo įspėti kad išliptų 
Landsbergo stotyje. Iš ten jie 
automobiliu nuvyko į Soldiną, 
kuris nuo Landsbergo yra apie 
36 klm. Abudu atstovai tuo
jau prisistatė Soldino landsra- 
tui, kuris parūpino automobi
lius nuvykti į nelaimės vietą. 
Iš viso, vietos oficialus žmonės 
Lietuvos atstovams parodė di
delio palankumo. Po poros va
landų jiem atvykus visame mie
stelyje buvo nuleistos iki pu
siau stiebo vėliavos.

NELAIMĖS VIETOJE
Nelaimės vietoje musų atsto

vai rado stovinčią sargybą iš 
vietos nacionalistų smogiamų
jų dalių. Nelaimės vieta buvo 
Aptverta. Ten buvo tik Litua- 
nicos skeveldros. Abu žuvusie
ji lakūnai jau buvo pašarvoti 
Soldino kapų koplyčioje. Jie 
jau buvo nuprausti, perrišti. 
Lakūnai labai sužaloti. Nėra 
jokių abejonių kad jiedu mirė 
iškarto. Abu lakunu, kadir su
žalotu, pažinti tačiau lengva. 
Tiktai Darius del sulaužymo 
atrodė kiek mažesnis negu" kad 
štikro jis buvo. Kapų koply
čioje abiejų Lietuvių karžygių 
kūnai buvo pridengti Vokiečių 
tautine vėliava. Stovėjo Vo
kiečių nacionalistų karių sar
gyba, po tris iš abiejų pusių.

Didžiausias- Lietuvos Aero 
Klubo atstovų rūpestis buvo 
surinkti lėktuvo liekanas. Ta
čiau apielinkes žmonės, norė
dami pasilikti kokią nors š o 
liūdno įvykio relikviją, buvo 
didesnę dalį liekanų pasiėmę 
sau. Vietos smogiamųjų da
lių vadas tačiau davė garbės 
žodį kad tos liekanos bus su
rastos ir grąžintos Lietuviams, | 
nes Lietuviams jos ištikro yra 
brangiausios relikvijos.

Išpradžių lėktuvo liekanos 
buvo sukrautos į sunkvežį ir 
nuvežtos Soldino stotin. Ten

Dymša ir keli Lietuviai. Ap
lankė Soldino kapų koplyčioje 
žuvusius, jiems nusilenkė. To
je pačioje koplyčioje už žuvu
sius musų lakūnus buvo atlai
kyta gedulingos pamaldos.

Po pamaldų Soldino visuo
menė paskutinį kartą atsisvei
kino žuvusius. Atvyko palydė
ti didelė minia žmonių. Ant 
karstų sudėjo daug Vainikų. 
Paskutinius atsisveikinimo žo
džius pasakė vietos valdžios ir 
Visuomenės atstovai. Soldino 
Visuomenės atsisveikinimas su 
žuvusiais Lietuviais didvyriais 
buvo labai iškilmingas ir jaut
rus. Abiejų didvyrių karstus 
uždėjo ant Specialių laidotuvių 
automobilių. Vokiečių sargy
bų dalys "išsirikiavo špalieriais. 
Špalieriai buvo per visą Soldi
no miestą. Vežamus karštus 
per višą mieštą palydėjo ir dau
gybė žmonių.

IŠVEŽIMAS KAUNAN
Iš Soldino žuvusieji lakūnai 

buvo vežami į Stettiną, kur jų 
laukė didžiulis trijų motorų De- 
rulufto lėktuvas paskutinei ke
lionei į tėvynę. Visur pakeliu 
buvo iškeltos gedulo vėliavos. 
Stettine mušu didvyrių laukė 
taip pat daugybė žmonių, išsi
rikiavus pbličija, smogiamosios 
dalys, Stettino aerodromo tar
nautojai, lakūnai. Laukiančios 
minios tarpe buvo matyti Lie
tuvos gerierdlinis konsulas Stet
tine, valdžios, Savivaldybės at
stovai, vietos visuomenės vei
kėjai. Stettine buVo taip pat 
labai jautriai atsisveikinta. Kal
bėjusieji reiškė Lietuvių tau
tai giliausią užuojautą, kalbų 
buvo daugybė. Abieju lakūnų 
karstus dar papuošė daug vai
nikų.

Po prakalbų, karstus sudėjo 
į didįjį lėktuvą. Jis apie 12 vai. 
galingai sukriokė ii- kartu sv 
karstais pakilo į orą. Iš Stetti
no lėktuvas atskrido tiesiog į 
Karaliaučių. Buvo manyta kad 
benzino atsargai papildyti lėk
tuvas turės kuriam nors pake
liui esančiame aerodrome nusi
leisti. Tačiau nereikėjo.

Karaliaučius su Lietuviais 
karžygiais taip pat įspūdingai 
atsisveikino. Aerodroman at

tai. Juose didvyrių karstus 
sutiko miesto burmistras 
Inž. Graurogkas.

Didvyriai lakūnai žengė 
į savo vardo gatvę negalė
dami ją pamatyti. Sustojo 
prie ištiestos juostos, prie 
kurios Kauno burmistras 
pasakė gražią kalbą ir nu- 
kirpęs juostą atidarė gatvę 

j ir ta gatve liūdna procesi
ja slinko miesto linkui.
GIMINĖS PRIE KARSTŲ

Visų susirinkusių dėmesį 
kreipė ir nepaprastai jaudi
no janua, gedulingai apsi
rengus moteris, seno žilo 
vyro palaikoma, ir maža 
mergaitė. Tai žuvusio la
kūno Dariaus žmona su du
krele; žilasis vyras — ve- 
lionies uošvis, p. Škėma.

Darius buvo vedęs 1924 
m. ir 1925 m. susilaukė du
krelės. Našlė mokytoj mja.

Čia pat buvo ir Dariaus 
sesuo su vyru. Buvo ir Gi
rėno brolis, kuris vos prieš 
savaitę gryžęs iš Amerikon 
svajojo čia su broliu lakū
nu susitikti. Jis nuolat klu
po prie karsto, gailiai rau
dodamas, šaukdamas žuvu
sį brolį vardu. Ta gailiai 
ašarojanti grupelė kėlė di
džiausi visų susijaudinimą. 
Vaizdas sunkus, skaudus.

NEPAPRASTAI GAUSI 
EISENA

Tik nedidelė dalis susi
rinkusių sutilpo į eilę slen
kančią paskui karstą, taigi 
eisena buvo tokia ilga kad 
priešakis buvo iau Bazili
koje, kitoje Nemuno pusėje, 
o daugybė dar tebestovėjo 
aerodrome, nei iš vietos ne
pasijudinus, už kelių kilo
metrų.

Be didžios minios aero
drome, tirščiausios žmonių 
eilės stovėjo abipusiai ge
dulingos eisenos kelio. Vi
sos kalvos buvo žmonių nu
stotos. Visi langai buvo už
sikimšę žiūrėtojais, daugy
bė žmonių stovėjo balko
nuose ir ant stogų.

Varpams visų Kauno baž
nyčių gaudžiant, kūnai nu
lydėti Bazilikon ir paguldy
ti po jos skliautais. Atlik
ta trumpos pamaldos. Ar
timesnieji palydovai skirs
tosi, užleisdami vietą tiems 
tūkstančiams žmonių, kurie 
stovėjo gatvėse ir laukė į 
Baziliką ineiti ir pro gra
bus praeiti, nors tiek nusi
lenkti didvyriams.

DARIAUS IR GIRĖNO 
NAKTIS BAZILIKOJ
Sena Vytauto laikų Kauno 

Bazilikos Arkikatedra paskuti
ni kartą nakvino didžius nemir
štamos atminties Lietuvių tau
tos sūnūs. Iš bazilikos bokšto 
su juodu šydu nuleista tautos 
vėliava. Bažnyčioje gausiai de
ga žvakės. Po nuleistomis tam
siomis gedulo vėliavomis ant 
gėlynuose ir vainikuose pasken
dusio katafalko du karstai.

Karstai apdengti: trispalve 
Lietuvių tautine, žvaigždėta S. 
Valstijų ir Vyties kryžiaus vė
liavomis. Ant abiejų karstų 
po kryžių. Prie karstų galų 
tarp žydinčių gėlių pasižymėji
mo ženklai: Vyties kryžiai, 
šaulių žvaigždės, skautų svas
tikos ženklai. Abu karstai ap
juosti žydinčiais vainikais. Prie 
karstų visą laiką budi kariška 
gaibės sargyba.

Lėtai bėga valandos, tyliai 
ir nusiminę tūkstančiai žmo
nių slenka pro karstus, atiduo
da paskutinę pagarbą ir amži
nai atsisveikina. . . . Nuo pava
karės per naktį iki kitos die
nos ryto vis ėjo bazilikon žmo
nės didvyriams nusilenkti, be 
tautybių ir tikybų skirtumo, 
jauni ir žili seneliai. Sena Kau
no bazilika tokį gausų lankyto
jų skaičių kažin ar turėjo.

APLANKYKIT ELEKTRIŠKĄ 
VIRTUVĘ

The Electrical League praneša 
kad jų Elektriškos Virtuves Paro
da, kurią jau aplankė daugybė Dir
vos skaitytojų, bus atdara kasdien 
išskiriant sekmadienius iki pabaigai 
Rugpjūčio. Lyga ragina visas mo
teris kurios dar šio spektaklio ne
matė apsilankyti iki dar neužsidarė.

Elektriškos Virtuvės Paroda atsi
buna Lygos įstaigoje ant 18-to auk
što Builders’ Exchange Building, 
Prospect aviVue prie Ontario street. 
Buna atdara kasdien uo 9 ryto iki 
5 po pietų. Ten nėra jokios įžangos 
mokesties ir nieko nesiūloma pirkti.

Ta Paroda, kaip jau buvo Dirvo
je minėta, susideda iš šešių grynai 
elektriškų virtuvių, sutaisytų viena 
greta kitos. Kožna virtuvė yra pil
niausia įrengta ir turi visus pasku- 
tiniausius mokslo išradimus pageri
nimui maisto ir sumažinimui darbo 
maistą prirengiant.

Ne tik kad tos virtuvės turi visus 
elektriškus padargus bet taipgi pa
rodo vėliausius budus išrodymo ir 
sutvarkymo pačios virtuvės. Miss 
Alice M. Noon, namų ekonomistė, 
ten randasi visą laiką ir teikia pa
tarimus bei visokias žinias jeigu kas 
ko nori sužinoti apie modernišką 
virtuves vedimą.

TIKI SUORGANIZUOTI gu
rno darbininkus. Amerikos Dar
bo Federacijos vadai sako jau 
pasitiki kad jiems pavyks su
rašyti į gurno darbininkų uniją 
visus Akrono gurno išdirbyš- 
čių darbininkus. Nekuriu ma
žesnių dirbtuvių darbininkai 
jau susirašė iki vienam.

Organizacijos vadai sako kad 
visa bėda yra su gavimu gerų 
organizatorių, nes, sako, reikia 
apsižiūrėti ką siunti į darbinin
kų tarpą; reikia vengti radi
kalų ir nereikia tokių kurie nu
ėję pas darbininkus pradės be
reikalingai rėkauti “streikuo- 
kit!”

J O ° ROSEDALE ©1 
f H Dry G,eanin2 Co.i 

f C. F. PETRAITIS, Prop. * 
| 6702 Superior Ave.? |

IŠGĖRĖ NUODŲ. Cecil Pe- 
thiek, 34 m. vyras, susiginčijo 
su kuo tai kad jis išgers nuodų 
išgėrė, ir vėliau ligonbutyje 
mirė. Jis po išgėrimo inėjo į 
moteriškų plaukų taisymo įs
taigą ir pasisakė vedėjai ką pa
darė. Moteris netikėjo1 ką jis 
kalba, bet jis tuoj sukrito ant 
grindų. Pašaukta policija ir 
jis buvo nuvežtas ligonbutin. 
Už valandos mirė.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4633—

DAUG GAISRŲ
Šymet Lietuvoje atsibarta

„ „ ’ Gaisrai kyla 
per neatsargumą, nuo per-

, ~ ~ -------------------- oviiiuL nici
miestelio uz 2—o kilometrų dan'o- p-aisrn 
prieš pat didyjį karą gyve- ,

- nes ponas b iseris, kuris tu-. įęun0 įr kaip kas padega iš
prieš pat didyjį karą gyve-

-*-» o -v-> «-» L"1 i n n IriTinn 4*11

rėjęs apie 1000 ha žemės. į keršto.
Fišeriui priklausęs ir Gau
rės miestelis. Fišeris bu
vęs labai geras savo kaimy- bo žmogaus pasilinksminimas, 
nams, pavaldiniams - kūme- kad kitokiems pasilinksmini- 
čiams, tarnams ir šiaip mams pinigų mėtyt nėra.

“DIRVA” yra pigiausias dar-

paaiški-K 

’, Gms f 

iaip sii 
rlo žmo- 
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Nyborgo

i, Alinos 
lagerėjo, 
kitu vy-
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2 LIFETIME «
OPPORTUNITIES K

& GREAT WORLD’S FAIR 
BA CENTURY" 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 your floating hotel 
during two full days in Chicago.

t

H DAY all expense 
U LAKE CRU/SE
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 memorable.

ido visai
.ras me

(MAIL THIS COUPON)
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY

East 9ch Street Pier Cleveland, Ohio
Gentlemen :—Send me folder Riving rates, schedules and full 
information about your ALL-EXPENSE World’s Fair Cruises 
on the great ship SEEANDBEE — 
Name------------------------— -
Address----------------------------------------------------
Everything included — transportation, state
rooms, meals, entertainment, side trips, use of 
the ship as a hotel while in Chicago and ad
mission to the Fair—from Cleveland as low as

jos buvo sudėtos vagdnan, kurį 
užplombavo iš abiejų pusių. 
Sunkvežis vėl sugryžo į Vyk o 
vieton likučių paimti. Baigus 
sukrauti vagonan Lituanicos 
liekanas, į Soldiną iš Berlino 
buvo atvežti žuvusiems narsuo
liams karstai, kuriuosna juos 
įdėjo ir užlitavo. Kartu su 
karstais buvo atvežta ir Lietu
vių tautinė vėliava, kuria už- 
dėngta abu karštai. Vokiečių 
garbės sargyba paliko budėti 
prie karsto per visą naktį.

Nelaimės vietą ir lakūnus 
koplyčioje aplankė daug tūks
tančių žmonių, iš arti ir iš to
li. Visi ,reiškė Lietuviams ša- 
Vo gilią užuojautą ir šUšikau- 
pę nusilenkė didvyriam^.

Liepos 19 d. rytą į Soldiną 
iš Berlino atvyko pfiVaduojąs 
Lietuvos ministerį Vokietijai

vyko Lietuvos konsulas Budrys 
su konsulato personalu, Kara
liaučiaus Lietuvių kolonija, 
Rytprūsių valdžios, Karaliau
čiaus savivaldybės ir visuome
nės atstovai. Išsirikiavusios 
laukė nacional-socialistų smo
giamosios dalys, policija, visuo
menės organizacijos, minia taip 
pat didžiulė kaip ir Stettine ar 
Soldine, čia taip pat pasaky
ta daugybė jautrių atsisveiki
nimo kalbų, kuriose kartu buvo 
reiškiama ir gili užuojauta Lie
tuvių tautai del ištikusios ne
laimės. Gausi vainikų eilė Ka
raliaučiuje dar buvo papildyta 
naujais Vainikais, d karstai dar 
papuošti daugybe gėlių. Kiek 
ilgesnę ir labai jautrią atsisvei
kinimo kalbą pasakė Lietuvos 
Konsulas Budrys.

Apie 4 vai. lėktuvas iškilmin- 
i gai ir gražiai atsisveikintas, pa-

REIKALĄJS 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 Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MUEIOEIS
6606 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 6729
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WADE PARK-EAST 71st STREET
CUT RATE FOOD MARKET

DYKAI IŠVF,ŽIOJAME PO VISUS NAMUS. = 
= Čia gausite visokiausiu DARŽOVIŲ, VAISIŲ. GRO- 
= SERIO ir SMULKIŲ VALGOMŲ DALYKŲ. =
E Viskas pas mus yra pirmos rūšies ir kainos visai =

Prieinamos. (33 E

WAD'E PARK-Ė. 7 1 ST CUT RATE
FOOD MARKET

7100 Wade Park Avėiiuė
?tiiniBi<!iiiiiiiųiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiin|

Matykit ka’.p Elektriškas Refrigera- 
torius automatiškai dirba, palaiko 
geram stovy j ir riykstaričius mistus
6 Model Electric Kitchens
ELECTRICAL LEAGUE AUDITORIUM 
Admission Free • Nothing for Sale • Open Daily 9 to 5 
BUILDERS EXCHANGE BUILDING • 18TH FLOOR 
PROSPECT NEAR ONTARIO • ONE BLOCK FROM PUBLIC SQUARE

llllllllllllllllliillliililillliiiiiiiliiliiiililtliniiuilliliiliiiiiiiiiiiiiiliniiiliiiilitiiuiiiit:

ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS §
Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio = 
Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit 5 

sau tanką Naujo Žalio ETHYL GASOLINE. =
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KAS GIRDĖT MLANDE-AHELIKSt
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais |
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CLEVELANDIETI
AR ATSIMENI?

SLA. 14 KUOPOS finansų 
sekretoriaus naujas antrašas: 
J. G. Polteris, 966 Ida Street 
(tarp E. 79 ir Ansel road, prie 
St. Clair avė.)

AMERIKOS LIETU
VIU SĄJUNGOS 

REIKALE

DIRVA Rugpjūčio 11, 1933

Lietuvą?
atsimeni tas kurs nieko 
neaukavai (gal neišgalė- 
kaip gėrėjais kai - kiti sė- 
lėktuvą paskraidyti,

‘kaip
O tu 
jau-

šoko

Ar atsimeni, Clevelandieti, 
kaip Spalių 30 d., 1932 metais, 
pasididžiuodamas su Darium po 
orą skraidei?

Ar atsimeni kaip tą šaltą die
ną važiavai į Aviacijos lauką ir 
įnoriai rėmei musų lakūnų su
manymą — skridimą iš Ameri
kos į

Ar 
tada 
jai), 
do j
paskui klausinėj ai 
čiasi ?”

Ar atsimeni kaip Bolis 
su parašiutu iš didelės aukštu
mos tavęs pralinksminimui ?

Ar atsimeni kaip Girėnas ki
tu lėktuvu lyg lapas ore blaš
komas aukštybėje vartėsi ta
vęs stebindamas?

Ar atsimeni tą gražų oranži
nės spalvos didelį luktuvą ku
riuo musų narsuoliai Darius ir 
Girėnas buvo pasiryžę Lietuvon 
nuskristi ?

Bet dabar jau žinai kad jų 
nėra.... Atėję iš Lietuvos lai
kraščiai talpina gausybę foto
grafijų iš tų musų lakūnų tra
giškos mirties ir didvyriškų 
laidotuvių. Tas lėktuvas, kaip 
fotografijos parodo, tik krūva 
lušmenų liko, o Darius ir Girė- 
nasp visų gailiai apraudoti ir 
palaidoti po Lietuvos žemele 
ant visados. ...

Viskas kas liko mums tai pa
daryti jiems 
prisidėti prie 
tymo.

Clevelando
tas kuris rengė Lietuvių Avia
cijos Dieną, dabar gavo atsi
šaukimą iš centralinio komite
to kad parinktų Clevelande au
kų statymui jiems paminklo 
Chicagoje. Prisidėkime kiek 
kas 
joti 
pat 
gų 
prisidėti prie Chicagiečių.

Aukas galite priduoti “Dir
vos” redakcijom Clevelando 
komitetas susideda iš šių:

Jonas Jarus, Ona Karpius, 
K. S. Karpius, P. P. Muliolis, 
C. F .-Petraitis, J. Brazauskas.

SEIMAI. Rugp. 3 d. Moterų 
Sąjungos 26-tos kuopos pirmi
ninkė Julė Salasevičienė ir Ona 
Gecevičienė išvažiavo kaipo de
legatės į Moterų Sąjungos sei
mą Shenandoah, Pa. Po seimo 
jodvi žada apsilankyti pas gi
mines kituose miestukuose, Mi
nersville, Wilkes Barre ir ki
tur.

Rugp. 5 d. vakare, Lietuvos 
Vyčių 25 kuopa turėjo išleistu
vių vakarą Žitkų namuose, su
rengtą delegatams į Liet. Vy
čių seimą, kuris įvyksta Chica- 
goje Rugp. 8, 9 ir 10 d.

Išleistuvėse atsilankė narių 
skaitlingai ir visi praleido va
karą labai linksmai.

Vakarėlio rengimo komisija 
buvo: Agnes Kiveriutė, Petro
nėlė Salkauskaitė, Alvina ‘\ala- 
sevičiutė, Antanas čepliauskas, 
Juozas Luiza.

Delegatai kurie atstovauja 
vietos Vyčių 25-tą kuopą seime 
yra šie: Cecilia žitkiutė, Elena 
Zupkiutė, Alvina Salasevičiutė, 
Marcelinas Žitkus, Petras Sku-

Ta proga jauni delegatai 
pamatyti Pasaulinę Paro- 

Reporteris.

Nors neturėjau progos daly
vauti Amerikos Lietuvių tauti
nės srovės veikėjų suvažiavime 
kuris įvyko Chicagoj Liepos 15 
d., tačiau tas suvažiavimas bu
vo reikalingas ir atrodo kad 
atneš didelę naudą musų tau
tai, labiausia mums Amerikie
čiams. Musų gyvenime siau
čia visokių nesusipratimų, po
litikavimų, bet vis buvo jieško- 
ma budai palikus tą tuščią er- 
myderį nuošaliai, imtis tikro 
trutinio darbo. Sunku buvo su
rasti tie budai, tačiau tapo su
rasta.

•Tame suvažiavime Chicagoje 
tapo nutarta organizuoti Ame
rikos Lietuvių Sąjungą. Reiš
kia tai organizacija kurioje ga
li prigulėti kiekvienas Lietuvis 
be skirtumo pažiūrų ar tiky
bos ir mylintis savo tautą ir 
jos likimu rūpinantis, žodžiu 
sakant, šios organizacijos tik- 

remti Lietuvis Lietuvį ir 
savo tautą aukštyn į eilę 

pakilusių tautų, remti tau- 
spaudą kuri veda mums

amžiną atmintį— 
jų paminklo sta-

Lietuvių komite-

Prisidėkime 
išgalime. Prašome nesva- 
apie statymą paminklo čia 
Clevelande, nes tiek pini- 

nesurinksime. Bet galime

SVEČIAI. Pirmadienį Cleve
lande sustojo gryždami iš Chi- 
cagos rytinių valstijų svečiai: 
Buvęs “Vienybės” redaktorius 
J. Valaitis su žmona, poni Ja
nutienė, Arkiv. Geniotis ir jo 
sekretorius 
vonę 
mus 
dieni 
kui.

Dorinąs. Pernak- 
ir apsilankę pas pažysta- 
ir giminės svečiai antra- 
išvažiavo New Yorko lin-

kas.
gaus 
da.

PRIGĖRĖ AKRONE. Perei
tą sekmadienį White Pond eže
re netoli Akrono prigėrė Kazys 
Razatauskas, 21 metų vaikinas. 
Jie keli buvo išsiirę j ežerą ir 
per neatsargumą Kazys išvirto 
iš valties ii- prigėrė. Lavonas 
ištrauktas kiek vėliau bet jau 
neįstengta atgaivinti. Parvež
tas į Clevelandą ir šiose dieno
se palaidotas.

šią savaitę Chicago  j e Pasau
linėje Parodoje lankosi C. F. 
Petraitis su žmona, J. Šimkie
nė su duktere Julia, ir kiti Cle
veland iečiai.

ATSARGIAU su grybais. At
eina grybų sezonas. Kas me
tai nuo grybų miršta desėtkai 
žmonių. Lietuviai pažysta gry
bus geriau negu kiti, tačiau ir 
tai reikia, apsisaugoti, o 
valgyti tik gerai išvirtus 
bus.

ypač 
gry-

NETIKROS $10. Sako 
velande platinama netikros de- 
šimtdolarinės. Apsisaugokit.

GAVO

Cle-

PASIPJOVĖ kalėjime. Per
eitą savaitę valstijiniame ka
lėjime pasipjovė Abraham Au
erbach, nuteistas visam amžiui 
už nušovimą savo pažystamų 
Žydų vyro ir žmonos. Jis pro- 
hibicijos pradžioje pasidarė mi
lijonierium pardavinėdamas ne
va “plaukų toniką”, bet pas
kiau visus savo turtus prarado.

tus per “Dirvą” šios 
ypatos:

Ant. Tamošaitienė . .. .. . $10
Bronė Kliorikaitienė . ,... $15
Spaudos Fondas ......... .. . $ 7
A. Biliūnienė ............... . .. . $5
M. Steponavičienė .... . .. . $5
A. Gedvilienė ............... .. $230

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra

SIUVĖJAI Clevelande neku
rtose moteriškų rūbų siuvyklo
se jau iškovojo algų pakėlimą 
ir valandų sutrumpinimą. Ki
tos siuvyklos dar spiriasi siū
lydamos mažą pakėlimą algų, 
todėl darbininkai negryžta į 
darbus.

PARSIDUODA LOTAS
65x110 pėdų didumo, prie Union 

ir E. 78 gatvių, visai išmokėtas, ir 
maži taksai. Atiduodamas pigiai, 
nes norim išvažiuoti į Lietuvą. Pa
matymui kreipkitės (34)

3583 E. 74 STREET (apačioje)

Išro- 
ban- 
kaip

ATSIIMKIT PINIGUS, 
dė kad Union ir Guardian 
kuose uždarytus pinigus, 
tik bus paliuosuoti, žmonės tuoj
išgraibys. Bet praėjo dvi sa
vaitės nuo pradėjimo mokėti, 
o dar irĄio šiai dienai depozi- 
toriai 
gatavai 
pinigų,
laukia savo savininkų.

neatsiima $18,000,000 
laikomų išmokėjimui 
Apie trečdalis pinigų

j imas. Kiekvienos organizaci
jos vadai turi tik po kelis pa
sekėjus, iš kurių jie ir minta, 
neatsiekdami nieko kito kaip 
tik sau prastą pragyvenimą.

Mes visi stoję į vieną rimtą, 
aiškiais tikslais organizaci- 
Amerikos Lietuvių Sąjun- 
tuoj pamatysim kad mes 
ko nors atsiekėm, padarėm

su 
ją. 
gą, 
jau
ir nauda iš to bus ne vien as
meninė bet visiems Lietuviams. 
Suprasim kaip naudinga kelti 
musų tautą, ir išmoksim gerb
ti vienas kitą asmeniniai. Ap- 
miršim visas kitas pažadų par
tijas, kurios neduoda mums 
naudos, o dirbsim Lietuvybei, 
savo brangiai tautai, kuria mes 
turime daug priežasčių didžiuo
tis.

Taigi, brangus vientaučiai, aš 
manau kad kožnas protaujan
tis Lietuvis permatys tokios 
organizacijos naudingumą ir 
reikšmę musų gyvenime ir pri
sidės prie jos dirbti tautinį dar- 

Amerikos Lietuvių Sąjun- 
centralinė laikina valdyba 
išrinkta iš skirtingų kolo- 
veikėjų ir ši valdyba dir- 
smulkesnius organizacijos

slas 
kelti 
kitų 
tinę
kelią į geresnę ateitį ir be ku
rios mes negalime apsieiti.

Nors mes ir turime visokių 
organizacijų ir visokių organi
zatorių, kurie mums pridarė 
visokiusių planų ir bandė nu
vesti mus visokiais
ir tas buvo daroma per metų 
metus — bet iš visų jų pastan
gų niekas neišeina, musų tarpe 
siaučia tik tušti barniai, visuo
menės klaidinimas ir išnaudo-

keliais

Nustojo 20 Svarų-
Riebumo j 4 Savaites

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo., 
rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir 
svėriau 170 svaru iki panaudojau 
vieną, dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaitės atgal. Dabar svečiu 150 s"*. 
Taipgi turiu daugiau energijos ir 
neturiu alkanų jausmų.“

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

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

NAMU SAVININKAMS
šis paaiškinimas tinka ir kitų miestu gyventojams, tik reikia 

susirasti valdžios paskolos ofisą ir gaut aplikacijų blanką.

Tas ofi- 
sename William- 

Euclid prie Public 
bus priimamos ap- 

namų savininkų 
graso praradimas 

namų. Kiek

bą. 
gos 
yra 
nijų 
ba 
veikimo planus, apie ką visi su
žinosime.

Pasitikiu kad mes Clevelan- 
diečiai turėdami tautinę spau
dą su savim, neturėsim vargo 
suorganizuoti A. L. Sąjungos 
kuopą, taigi imkimės darbo, 
žinome kad “Dirva” visada re
mia tautinius reikalus ir padės 
mums šiame darbe.

Taigi patariu Clevelandie- 
čiams nieko nelaukus stoti į 
darbą ir parodyti kitoms kolo
nijoms kad pas mus tautinis 
judėjimas yra pilnas gyvumo ir 
mes visi atjaučiam savo 
ir del jos darbuojamės!

Jonas

Šią savaitę pradeda veikti 
Cleveland© skyrius valdžios pa
galbos mažų namų savininkams 
nuo praradimo namų, 
sas įrengtas 
son budinke, 
skvero. Ten 
likacijos tų 
kuriems jau
savo gyvenamų 
žinoma, šis ofisas nepriims ap
likacijų ir neduos paskolų to
kiems namų savininkams kurie 
išgali mokėti bankams arba ki
tokiems morgičių turėtojams 
ant jų namų, jeigu norės per
mainyt morgičių tik del suma
žinimo nuošimčio už paskolą. 
Jeigu tokiems visiems gelbėtų 
tai nebūtų iš ko gelbėti tiems 
kurie jau praranda savo namus.

Kaip gauti pagalba
Yra padarytos tam tikros 

aplikacijų blankos kurias gavę 
galit išpildyt patys namuose, 
jeigu turit mokyklą lankantį 
vaiką, nes ten paduoti klausi
mai yra aiškus. Prie to, namie 
turit visas informacijas apie 
savo namą (popierius, taksų 
kvitas ir 
vaikščiot 
reikalaus 
kurie gali
lauti ir jus nuskriausti.

Kada žinosit jog morgečio sa
vininkas priims valdžios bond
sus, ir turėsit išpildę aplikaci-

pa- 
ap- 
na-

at

ją, turėsit prirodyt valdžios pa
skolos ofisui kad jums ištikro 
yra pavojus praradimo namo. 
Tą viską ištyrus, ofisas duos 
jums paskolos iki 80 nuošim
čių jūsų namo vertės sulyg 
ties valdžios paskolos ofiso 
kainavimo (ne jūsų senos 
mo kainos).

Jeigu morgičio savininkas
sisakytų imti valdžios- bondsus 
ir reikalautų savo pinigų, tada 
valdžios paskolos ofisas duos 
jums paskolą pinigais iki 40% 
namo vertės kiek jį pats ofisas 
įkainuos, bet nedaugiau $8,000.

Gaudamas iš valdžios pasko
lą ant savo namo, savininkas 
gali gauti ne tik morgičio at- 
mokėjimui bet ir pataisymui 
namo ir apmokėjimui taksų.

Gavimas valdžios paskolos 
apima ir tam tikras išlaidas. 
Namų apkainuotojai ims po $5 
už kožno namo apkainavimą; 
paties valdžios paskolos ofiso 
advokatai ims- $7.50 iki $10 už 
sužiūrėjimą dokumentų tikru
mo (titles). Taigi jums jokių

savo advokatų imti nereikia. 
Jeigu namo savininkas bus toks 
biednas kad negalės apmokėti 
paskolos padarymo kaštų tą 
apmokės pats valdžios pasko
los ofisas.

šitie paaiškinimai apie gavi
mą valdiškos paskolos savo na
mo išgelbėjimui tinka ir visų 
kitų miestų namų savininkams 
šioje šalyje. Tik susiraskit sa
vo mieste arba artimame kita
me mieste valdžios poskolos įs
taigą. Jeigu jūsų morgičio sa
vininkas yra kokia kompanija 
ar bankas, jie duos jums blan
ką, o jeigu morgičį turi priva
tinis žmogus ir reikalauja iš 
jūsų pinigų patarkit jam parū
pinti jums aplikacijos blanką 
jeigu jums patiems negalima 
blanka gauti.

KAS RENGIAMA
—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.

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

TAKSUS apsimokėti 
nustatytas iki Rugsėjo

Padėti Depozitai
Cleveland Trust Taupytojų

Uždirbo Jiems Netoli

$2.000.000
Nuošimčių Šiais Metais Nuo

Sausio 1 1933

Cleveland Crust
Narys Federal Reserve System

Bankiniai Skyriai Per Visą Didįjį Clevelandą

tt.). Pas advokatus 
nepatartina, nes jie 
užmokesnio, o kaip 
net perdaug pareika-

tautą

Jarus.

laikas
1 d.

Vieta Atdara kasdien
8803 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

The Samson Tonic & 
Tea Co.

atidarytas ofisas del informa- 
apie Medikalius vaistus kaip

Jau 
cijų

B
Europiška Arbata 
nuo sekančių ne
gerovių: Vidurių

ir Inkstų Gėlimo, 
Reumatizmo, Ner
viškumo, Dusulio, 
Kataro, Skaudėji
mo galvos, Diabe
to, Dropsy ir Hay 
Fever. Valo krau

ją ir suteikia gerą apetitą. Taipgi: 
Skystimai nuo niežų ir odos užde
gimų, ir daugybės kitų niežų, etc. 
Jokių niekai ar exzema daugiau 
nevargins jus po naudojimo šio vai
sto kaip nurodyta. Jeigu šis vais
tas nepagelbėtų mes noriai grąžin
sime pinigus. Pasekmės stebėtinos 
už mažą kainą.
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3Visi Geri Daiktai Tuoj Jau Išsibaigs

DAR TIK 9 DIENOS!
ŠTAI YRA PASKUTINĖS DIENOS IR ŠIS DIDELIS

Administratoriaus Išpardavimas
TUOJAU PASIBAIGS!

Mums reikia išmokėti dalis mirusio Chas. Reich.
DABAR JUMS PASKUTINĖ PROGA NUSIPIRKTI 

GERUS SIUTUS Už ŽEMAS KAINAS KADANGI 
VISOS PREKĖS BRANGSTA

THE KRAMER & REICH CO. |
= 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. =
ŠaiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiina  
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| MRS. A. JAKUBS 1 

(A. JAKUBAUSKIENĖ)
Lithuanian Funeral Home |

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- 
taš ir geresnis patarnavimas už kitų._ Vežimai ligo- E 
nių pervežimui į ir iš ligonbučių.

= gos. f
ir aukštyn be apribojimo.

= 6621 Edna Avenue lENdičott 1763 =
aiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiwiiiiitimmimimiiiiiiiift

į Kainos sąžinin-
žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150 

Reikale telefonuokit.

E
E NIKODEMAS A. WILKELIS

(Neverauskas)
Licensed Funeral Director

Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo 
dernišką laidotuvių vietą

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 

musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

Blo

3

3 
3

= HEnderson 9292 =
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SANDWICH SHOP
ALUS STIKLAIS - 5c.

ALUS Bonkose — 10c ir 15c.
Mes sutaisome visokius užkandžius ir turimą 

Saldžių Gėrimų.
Ateikit su visa šeima ir pasivaišinkit skaniu

MES TAIPGI UŽLAIKOME VYNĄ. 
Randasi ant kampo

E. 90th ir WADE PARK AVE*

skanių

Alum.

(33)

WE DO OUR PART
“DIRVA” PASIRAŠĖ SU ROOSEVELTU

ŠALIES GAIVINIMO IDĖJAI

Trumpu laiku turėsime visiems “Dirvos” skaity

tojams — vietiniams ir kitur gyvenantiems — ke

lis svarbius pranešimus — sekite “Dirvą”, busit

labai tuomi patenkinti.


