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Kubos Prezidentas Pabėgo;

IR DARBININKŲ ŽINIOS

SUV. VALSTIJOS PASIUNTĖ
LAIVUS APSAUGOTI SAVO

TRIS KARO 
PILIEČIUS.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
vakarinėje Pennsylvanijoje tę
siasi nežiūrint saldžios didelių 
pastangų sutaikyti 
NRA patvarkymus, 
čiai angliakasių gryžo 
bet kiti tūkstančiai 
streikuoja, nes kasyklų 
ninkai aj^jsako, taikyti 
naujų patvarkymų...

ir Įvesti 
Tukstan- 
i darbus, 
dar vis 

savi- 
aprie

PREZ. ROOSEVELT gryžęs 
iš pasilsio savo namuose atgal 
į Washingtona, išklausęs rapor
tus apie šalies gaivinimą, dar
bus ir visą kitą dalykų eigą, 
yra labai patenkintas.

Sulyg raportų, Liepos mėne
sį dirbo 7.2 nuoš. daugiau dar
bininkų negu Birželio mėnesį 
ir bendrai algos buvo 7.9 nuoš. 
didesnės negu Birželio mėn.

Tikima kad sekančios kelios 
gįgaįyiitės aiškiai parodys ar 

valdžios pastangos 
gaivinti šalį.

Valdžia turi daug darbo 
pliėno ii- anglies industrijų
claiš, kurie atsisako pripažinti 
darbininkų unijas ir stovi už 
kompanijų unijas, kuriose dar
bininkai priklauso po kompa
nijos globa ir kaipo unijistai 
nieko nereiškia, nes pasirašę su 
kompanija buna kompanijos 
vergais.

ką 
at-

su 
va-

VALIJOJ (Anglijos ’dalis) 
rengiasi streikuoti 23,000 ang- 

savininkai 
lokau- 
už al-

liakasių. Kasyklų 
paskelbė angliakasianis 
tą. Nesusipratimai kilo 
gos ir darbo valandas.

VOKIETIJOJ šią vasarą 
darbių skaičius sumažėjo, 
apie 358,000 bedarbių gavo 
bti.

be-
nes
dir-

AP-BEDARBIŲ TURĖTŲ
MAŽĖTI. Clevelando viešų reik
menų kompanijos prisitaikyda
mos prie NRA paima daugiau 
darbininku. Telefono, gazo, 
elektros, tramvajų kompanijos 
bendrai turi apie 13,000 darbi
ninkų. kuriems pritaikyta dar
bo valandos sulyg NRA reika
lavimo ir paims daugiau darbi
ninkų.

Nela Park. General Electric 
Co. lempu dirbtuvėj pradėjus 
dirbti sulyg NRA programo, 
paimama 200 darbininkų dau
giau.

Visoje šalyje General Elec
tric Co. paims apie 2,0>0 darbi
ninkų daugiau ir padidins algas 
$8,000,000 suma.

Fisher krautuvės praneša pa
ėmę i darbą savo krautuvėse 
Clevelande 359 darbininkų, pa
didinant savaitines algas su
moje $6,523.

1,000SAKO PRIGĖRĖ
KINŲ

Išgriuvus Geltonosios li
pęs pakraščių užtvankoms 
užlieta miestas Kaifeng, su 
175,000 gyventojų, 
rė į 1,000 žmonių.

Prigė-

ROOSEVELT PATEN- RAGINA 
KINTAS PERMAINA

VALSTIJAS
RŪPINTIS ŠELPIMU

Kaunas. — Vokiečiai la
biau ir labiau bruzda prieš 
Lietuvius Klaipėdoje, kas 
privedė Lietuvą imtis griež
tesnių priemonių prieš juos 
ir uždrausti laikyti politiš
kus mitingus.

Vokiečius vadovauja dva
siškis Baron von Sass, ku
ris ragina Klaipėdą “išbris
ti”. Jo mitinguose laikas 
nuo laiko pasitaikė dvokian
čių bombų susirinkusiems 
išvaikyti. Dabar Klaipėdos 
gubernatorius uždraudė to
kius mitingus laikyti.

Havana, Rugp. 12 d. —, 
Prezidentas Machado, prieš 
kurį kilo visa nepasitenki
nusių gyventojų revoliucija, 
galutinai sutiko pasišalinti 
iš vietos ir orlaiviu išskri
do iš salos. Jo vietą užėmė 
ir tapo apšauktas preziden
tu De Cespedes.

Tačiau Machado pasišali
nimas nesulaikė įtūžusias 
gaujas nuo riaušių, pešty
nių ir žudynių.

Šios dienos riaušėse žuvo 
apie 20 asmenų.

Minios užpuolė ardyti ir 
gadinti prezidento rūmą.

Kiti supuolė ir suardė 
bei padegė laikraščio spaus
tuvę, kur buvo spausdina
mas Machado organas.

Machado pašalinimą pa
skubino prisidėjimas kariu- 
meriės prie sukilėlių.

Neužilgo po prezidento 
pabėgimo susirėmime suki
lėlių su Machado šalininkų 
vadu ir policijos komandie- 
rium, kareivis nušovė tų 
vadą. Per kelias dienas po 
to vis tęsėsi minių bastyma
sis ir šaudymas Machado 
pasekėjų, ypač policijos ku
ri prezidentą gynė ir prida
rė teroro tarp gyventojų.

Rugp. 15 d. dar nušauta 
8 Machado šalininkai; viso 
jų nušauta 35.

Suv. Valstijos pasiuntė į 
Havanos uosta tris kariš
kus laivus apsaugojimui S. 
V. piliečių.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt sugryžo į Wa
shingtona iš savo tėviškės, 
pareikšdamas pasitenkini
mo kad Kubos prezidentas 
Machado pasišalino. Roose
velt kaip tik reikalavo kad 
Machado pasitrauktų ir lei
stų Kubai susitvarkyti.

PERDAUG FAŠISTŲ
Roma. — Mussolini įsake 

nepriimti į fašistų partiją 
naujų narių. Partijoje da
bar yra 2,000,000 geni išti
kimų fašistų, o visi kiti 42 
milijonai turi būti be parti
jos. Jokių kitų partijų Ita
lijoje organizuoti neleidžia.

DEL 10c KALĖJIMAS
Salinas, Cal. — Vienas 

vyras valgykloj pavalgęs 
neturėjo 60c užsimokėti. Jis 
parašė ir paliko čeki už $10 
kaipo užstatą jog tikrai ry
toj atneš 60c. Kitą dieną 
jis atnešė tik 50c. Valgyk
los savininkas paėmė tuos 
50c, o del trukusių 10c tą 
žmogeli areštavo apkaltin
damas platinime negerų če
kių. Jis už tai išsėdėjo ka
lėjime 10 dienų iki teismo. 
Teismas jo bylą išmetė.

Suv. Valstijų kariško lai
vyno programui paskyrimas 
$360,000,000 surūpino ir nu
gąsdino nekurias valstybes. 
Tas reiškia kad Amerika 
siekia prie įsirengimo ka
riško laivyno kuriam lygaus 
neturės jokia kita valstybė.

Viso pasaulio taikos ma
šinerija galima sakyt su
irus: Tautų Sąjungos pa
tvarkymai, Locarno sutar
tis, Devynių Valstybių su
tarimas apsaugoti Kiniją, 
Kelloggo Paktas.

Visos pastangos nusigin
kluoti arba sumažinti karo 
įnagius prie nieko neprive
dė.

Tolimieji Rytai - verda. 
Kinijai graso suardymas. 
Rusijos ir Japonijos karas 
už Rytų Aziją laikoma ne- 
išvengtinu.
. Nieko nedavė ir Londono 
ekonominė konferencija, ir 
<ožna valstybė pasiliko prie 
savo ekonomnio ir politinio 
nacionalizmo.

GELBĖS LABDARYBĖS 
FONDAMS

Washington. — Šį rudenį 
visoje šalyje bus renkama 
labdarybės įstaigų vedimui 
bendra suma apie $100,000,- 
000. Tais pinigais palaiko
ma miestų biednuomenė ir 
visokios prieglaudos. Pre
zidentas Roosevelt pažadė
jo visokią galimą pagalbą 
tų fondų vajuje. Tarp kit
ko žada pasakyti kalbas per 
radio už tuos fondus.

VOKIETIJA ĮVEDA STE
RILIZAVIMĄ

Nuo Sausio 1 d. 1934 m. 
Vokietijoje pradės veikti 
įstatymas sterilizavimo fi
ziškai netinkamų asmenų 
sulaikymui jiems galės vei
sti tokias pat nesveikus kū
dikius. Įstatymas sako kad 
paskiri asmenys galės būti 
išsterilizuoti jiems sutin
kant, o iš’mtinuose atsitiki
muose ir be jų sutikimo.

Tas įstatymas taikomas 
apvalymui Vokiečių nuo ne
tinkamų žmonių, kaip pri- 
sigimusių nuo m a rininkų, 
kurčių, nebylių, silpnapro
čių ir raišų arba Ironiškų 
alkoholikų. *^)

šeši mirė iš karščio.' San

NUŠOVĖ DU ŽUDEIKAS
Kansas City. — Gaujų 

kerštą vykdant, trys vyrai 
važiuodami automobiliu už
puolę kulkosvaidžiu šaudė Į 
gatvėje buvusi vieną vyrą. 
Netoliese važiavęs šerifas, 
išgirdęs šaudymą, paskubė
jo i tą vietą ir pamatė kas 
dedasi. Jis visada vežioja
si su savim greitąjį šautu
vą, ir nieko nelaukdamas 
paleido šūvius i bėgantį au
tomobilį, iš kurio buvo šau
doma. Du vyrai tapo nu
šauti, trečias suimtas. Už
puolikai savo priešą vistiek 
spėjo nušauti.

Cincinnati, O. — Valgyk
los patarnautoja, pamačius 
inėjusius tris vyrus apiplė
šimui valgyklos savininko, 
praėjus pro užpuoliką kuris 
laikė revolverį atkištą į sa
vininką, išsiėmė iš stalčiaus 
revolverį ir staiga paleido 
šūvį į plėšiką, peršaudama 
jam krutinę. Plėšikai leido
si bėgti, bet peršautasis dar 
paleido šūvį j ją ir peršovė 
jai ranką, taip kad ji nega
lėjo daugiau šaudyt.

Mergina buvo nuvesta 
pas gydytoją aprišti žaizdą. 
Tuoj pas tą patį gydytoją 
įvedė draugai tą peršau
tą vyrą. Pažinus plėšikus 
ji pasakė daktarui pašauk
ti policiją ir jie visi tapo 
suimti. Peršautas plėšikas 
neužilgo mirė.

Mergina yra tik 18 metų 
amžiaus, duktė Vokiečio 
kareivio ir Belgės mergi
nos, kurią tas kareivis ve
dė kada Vokiečiai buvo 
ėmę Belgiją.

UŽ-

suERELIS SUSIMUŠĖ 
LĖKTUVU

Colon, Panama. — Lakū
nui skrendant aukštai ore, 
erelis skrisdamas pataikė 
atsimušti į lėktuvo stiklus, 
įkrito į lėktuvo vidų lakū
nui tiesiog ant galvos. Stik
lai lakūną sužeidė, išmušė 
tris dantis, bet jis susikon- 
troliavo nuo nukritimo.

RAIŠA SENĖ IŠGELBĖJO 
KITUS Iš GAISRO

Youngstown, O. — Rai
ša senė, 63 m. amžiaus, ku
ri niekad savo amžyje ne
vaikščiojo, išgelbėjo iš gais
ro save ir savo penkias gi
mines. Ji naktį išbudus pa
juto name durnus. Išsikap- 
sčius iš lovos ir nusiritus 
trepais žemyn prikėlė kitus 
miegančius ir visi išliko gy
vi, namas apdegė.

DABAR TIKTŲ AUTOMO
BILIUS VOGTI

Philadelphia. — Iš valsti- 
jinio kalėjimo paleistas tū
las Joe Buzzard, 75 m. am
žiaus. Jis yra pragarsėjęs 
kaipo “gabiausias arklių 
vagis” Amerikoje. Jis pra
leido kalėjimuose 30 iš sa
vo 75 metų. Pirmiausia bu
vo nuteistas už arklių vogi
mą kai buvo 17 metų amž.

Jo brolis, 84 metu, pralei
do 48 metus kalėjimuose. 
Jis skaitomas antru “ga
biausiu” arklių vagiu.

RUSIJA SU JAPONIJA 
NESUSITAIKO

Rusija matydama kad ne
išlaikys Kinų Rytų gelžke- 
lio ir jis Japonijai vistiek 
teks, norėdama išvengti ka-

Francisco, Cal. — Pef dvi ro su Japonija pasiūlė Ja- 
dienas iki Rugp. 14, nuo ponijai pirkti tą gelžkelį už 
didelio karščio čia mirė še- $250,000,000. 
ši žmonės.

Lietuvos Ekspertų Privedžiojimai Nelaimes — ir 
Nauji Gandai apie Vokiečių Nušovimą Jų.

SKANDALINGI GAN
DAI APIE LAKŪNU 

ŽUVIMĄ

miš-

ŽMONIŲ VAGIŲ PEL
NAI

Per pastarus tris metus, 
pradedant su pavogimu la
kūno Lindbergho kūdikio, 
žmonių grobikai arba va
gys (kidnapers) iš devynių 
taip pagrobtų asmenų gi
minių ir draugi! išlupo su- 
virš $500,000 atlyginimų už 
sugrąžinimą gyvų. Tiktai 
Lindberghų kūdikis buvo 
lerio valdžią, turėjo nuken- 
nužudytas, nors išmokėta 
$50,000; kiti iki šiol pagrob
tieji, jau suaugę žmonės, 
grąžinta sveiki.

Grobikai paprastai pasi
gauna turtingų žmonių šei
mos narį ir reikalauja tūk
stančių dolarių už sugrąži
nimą jo gyvo.

Pastaru laiku užmokėta 
už du asmeniu, vieną iš St. 
Paul, kita iš Chicagos, po 
$100,000. “

Nekurie tie niekšai suim
ti, kiti ne.

Sako kad žmonių grobi
mu užsiima buvusių degti
nės šmugelninkų gaujos — 
netekę alaus-degtinės biz
nio griebėsi kito pelningo 
užsiėmimo.

Šiose dienose vėl pagrob
ta vienas-kitas turtuolis pa
skirose šalies dalyse.

Prezidentas Roosevelt pa
skyrė Raymond Moley, val
stybės sekretoriaus padėjė
ją, direktorium išnaikinti 
šitas žmonių vagių gaujas.

Valdžia pasiryžus nugin
kluoti žudeikų gaujas ir už
vedė tarybas su viena gin
klų išdirbinio firma kad ji 
neparduotų ginklų niekam 
kai]) tik valdžiai.

TURĖJO BENZINO, BET BU
VO PRIVERSTI LEISTIS 
Kaunas (“L. A.”). — Buvęs 

Kapt. S. Dariaus ir S. Girėno 
tragedijos įvykio vietoje avia
cijos kapitonas Morkus plačiai 
papasakojo išgyventus įspū
džius ir ten surinktas žinias. 
Liepos 18 d. jiedu su Inž. Bu
lota buvo Soldine.

Vienkiemis. Į kairę musų 
kelio už kalnelio matyti dide
lis slėnis. Už slėnio reto
ko pušynėlis. Plačiai po visą 
mišką išsibarstę lėktuvo ruža- 
vos liekanos. Arčiau prie lėk
tuvo skeveldrų daug automobi
lių, taksi, motorciklių, dviračių. 
Minia žmonių. Lėktuvo lieka
nos aptvertos viela. Stovi smo
giamų dalių sargyba. Iš didin
go Lituanikos lėktuvos klaikus 
vaizdas, lėktuvo dalys išmėty
tos 50—60 metrų viena nuo ki
tos. Pradžioje miško numušti 
šeši medžiai. Per 30 metrų nu
mušti šeši medžiai. Per 30 
metrų nulaužyta miško viršū
nių šakos, nulaužytosmis viršū
nėmis ir šakomis lyg žalumy
nais nubarstyta paskutinis jų 
kelias. Sparnu suduota į 25 
centimetrų medį, jis numuštas. 
Stipriausias smūgis suduotas į 
40 centimetrų medį, suduotą 
pačiu propeleriu, medis nukir
stas perpus. Nukirsta apie še
ši medžiai po 30 centimetrų. 
Nebėra ilgų apie 18 metrų Li
tuanikos sparnų, jie sutrupėję 
ant žemės. Visas lėktuvas vir
tęs skeveldrų krūva, sulūžęs, 
sulankstytas. Benzino bakai 
plačiai išmėtyti. Motoras už 
10—15 metrų šalyje nuo kri
timo vietos. Tikrinant benzi
no bakus, viename rasta dar 
apie 50 literių benzino (litras 
suvirs kvorta).

Susidūrimo smūgis buvęs ne
paprastai smarkus ir motoras 
veikęs, nes nukirsti 6 medžiai 
ir propeleryje medžio gabalė
liai įsisukę.

SKRIDO LABAI GERAI
Lietuvos Aero Klubo vice 

pirmininkas pulk. Įeit. inž. Gus
taitis plačiai ir išsamiai palygi
na musų didvyrių skridimą su 
kitų lakūnų skridimais ir na
grinėja galimas nelaimės prie
žastis.

Nors per šiaurės Atlantiką 
iki šiam laikui yra padaryta 20 
skridimų (neskaitant tų kurie 
užsibaigė Atlantiko gelmėse), 
iš jų musų lakūnai atstumo-dis- 
tancijos atžvilgiu turi antrą 
vietą (dabar jau trečią, po per
eitos savaitės Prancūzų lakū
nų rekordo.—“Dirva”).

Del tikslumo reikia skaityti 
lygiai Lindbergho skridimui, 
nes jiedu taip gražiai ir kla
siškai skrido, visą laiką labai 
gerai orientavosi, o Lindberg- 
has iki šiam laikui vertinamas 
kaipo geriausia pavykęs orien
tacijos atžvilgiu. Dažnai skris
dami per Atlantiką lakūnai nu
skrisdavo ne ten kur norėdavo,

Menesiui laiko praėjus po 
Dariaus ir Girėno žuvimo, 
vėl pasipylė iš Paryžiaus ir 
iš Varšavos žinios tikrinan
čios kad Vokiečiai nušovė 
Lietuvius lakūnus Liepos 17 
naktį, 'kuomet jie paklydę 
sukinėjosi virš Vokiečių 
stovyklos prie Soldino.

Paryžius tikrina kad tos 
žinios gautos iš Kauno, ir 
eina kalbos jog Kaune ir 
visoje Lietuvoje tik kalba
ma buk balzamuojant lakū
nų kimus rasta juose kulkų.

Jeigu tos žinios nėra su
tartinas Lenkų ir Prancū
zų būdas supykinti Lietuvą 
su Vokietija, jas turėtų pa
tvirtinti oficialiai Lietuvos 
vyriausybė.

Pranešimai apdirbti taip 
smulkmeniškai kad negalė
tum jiems netikėti, nes pri
veda net kad Lietuva slepia 
tikras žinias nenorėdama 
su Vokietija susipykti....

Jeigu Lietuva nepatvir
tins žinių apie lakūnų nu
šovimą oficialiai, “Dirva” 
laikysis nuomonės kad mu
sų “geriems broliams” Len
kams ir jų palaikytojams 
Prancūzams Lietuvių lakū
nų žuvimo iškilo tikriausia 
priemone sukiršinti Lietuvą 
su Vokietija šitokiais gan
dais, kad gauti Lietuvių 
simpatiją ir privilioti juos 
glaustis prie tų “gerašir
džių prietelių”....

Su jokiais lakūnais dar 
ikišiol niekas nebandė pada
ryti tarptautinio skandalo, 
kaip dabar, ačiū nelaimin
gai mirčiai Dariaus ir Gi
rėno, kurie nei valandėlei 
negyveno papasakoti kas su 
jais atsitiko....

mė, butų
KAIP

laiku pasiekę Kauną.
GALĖJO ĮVYKTI 
NELAIMĖ?
kodėl įvyko ta nelai-

Kodel toks baisus tragiš- 
lakunų

LENKAMS LAKŪNAMS 
NEPASISEKĖ

Harbor Grace. — Perei
tą savaitę du Lenkai lakū
nai atlėkę iš New Yorko, 
savo bandomoje kelionėje,
nukrisdami sugadino savo;taip Prancūzų lakūnai skrisda- 
lėktuvą ir patys lengvai SU-Imi į Paryžių nusileido Ispanijo- 
sižeidė. Jie iš čia rengėsi je. Bendrai, skrendant per At-Dabar misi-,_____  ... _____ ____________ , - __ —-

leido iki $200,000,000. Bet į skristi be sustojimo į Var- lantika sunku tiksliai pasakyti 
i Japonija duoda tik $14,000,-1 Savą.

Žaibas užmušė. Burgetts-,000. Matyt Japonija dery-' H-
------------ < j Japonija duoda tik $14,000,-1 savą. kur skrendama, nes vandenyse

Žaibas užmušė. Burgetts-,000. Matyt Japonija dery-. Harbor Grace yra pasku- esti stiprių vėjų, tenka skristi 
town, Pa. — Žaibas užmušė has užvedė tik taip sau del .tinis punktas Amerikos že- miglose ir tamsoje, rūkuose, 
tris ūkininkų vaikus, kurie užtęsimo laiko ir tą gelžke- myno, iš kurio lakūnai su-! Nuo Kauno tebuvę vos 650 
laike perkūnijos ir lietaus lį pasiims kada ateis laikas,1 ka į Atlantiką ir skrenda kilometrų, pusketvirtos valan- 
atsistojo p'VTnedžiu. ar sovietams patiks ar ne. link Airijos-Anglijos. dos kelio, ir tikrai jei ne nelai-tsistojo y^Tneclžiu.

Tačiau 
mė? 
kas lakūnų skridimo galas? 
Kodėl jie perskridę Atlantiką 
ir pasiekę Vokietiją nepasiekė 
Lietuvos?

Pirmiausia nustatyta kad 
Lituanika nenukrito iš aukštu
mos, nebuvo nevaldomo lėkimo 
kritimas, nes tokiu atveju lėk
tuvas sudužta vietoje. Litua
nika nuo pirmųjų medžių už- 
kabinimo iki katastrofos vietos 
turi 80 metrų. Lėktuvas už
kliuvo, pakeliui skrisdama visu 
greitumu užsikabinęs už miško 
medžių. Tai galėjo būti del 
blogų atmosferinių sąlygų, lėk
tuvui perdaug žemai nusileidus 
prie medžių. Jo žuvimo metu 
oro sąlygos buvo blogos.

Ir Post, kuris skrido iš Ber- 
lino dienos metu, buvo priver
stas nusileisti Karaliaučiuje, gi 
naktį oro sąlygos dar 
pablogėjo. Lituanika 
peržemai ir skrido virš 
O skristi pagal medžių 
nes naktį yra daug galimumų 
nelaimėms.

Lakūnai galėjo būti pavargę, , 
(Pabaiga ant 5-to pusi.)

labiau 
skrido 
miško, 
viršu-
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH
PRISIPAŽINO ŠOVĘS 

MERGINĄ KURIĄ 
MYLĖJO

šios savaitės pradžioje polici
ja suėmė Praną Rudaitį, 24 m. 
amžiaus vaikiną, nuo 802 Bay- 
ridge avė. Suimtas jis prisipa
žino kad prieš tris metus per
šovė ir sužeidė jauną merginą, 
Florence Lis, kuri dabar yra 20 
m. amžiaus ir gyvena 2818 Ed
wards Way, South Side.

Nuo to šovimo iki dabar jis 
buvo Pataisos namuose už va
gystę. Sugryžęs iš kalėjimo, 
Rudaitis vėl apsilankė pas tą 
merginą, kurią sakė jis anuo
met labai pamilo, bet šovė į ją 
iš keršto kam ji atsisakydavo 
su juo kalbėti. Būdamas kalė
jime sako buvo kankinamas są
žinės už tą šovimą, nuo ko mer
gina turėjo išgulėti ligoninėje 
keletą mėnesių. Pasiliuosavęs 
nuėjo ją aplankyti. Mergina 
vėl jo neapkentė ir kaip tik jis 
išėjo ji davė žinią policijai ir 
jis buvo suimtas.

Tik kuomet pateko policijai Į 
rankas jis pasipasakojo apie 
anuometinį šovimą į ją, nes ta
da jis dingo be žinios ir niekas 
nematė kas šovė.

GAUDO PINIGŲ DIRBĖJUS
Federalė slaptoji policija įie

ško po kalnynus netoli Union
town klastuotų pinigų išdirbė- 
ju,, nes pastaru laiku Pittsbur- 7'
ghe pradėjo plisti netikros $10.

Vienas po kitam areštuoja
ma nužiūrėti asmenys.

Valdžia veikia visai slaptai 
jau kelinta savaitė. Sakoma 
kad jau išplatinta tų netikrų 
dešimtdolarinių už apie $80,000.

STIKLO INDUSTRIJA7
Pittsburgho srityje stiklo iš- 

dirbystė pirmą savaitę šio mė
nesio ėjo gana žymiai lyginant 
su kitų metų tuo pačiu perio
du.

NUŠOVĖ SAVO VYRĄ
Meta Miller, 46 m. amžiaus, 

nušovė savo vyrą, 61 m. am
žiaus senį, už tai, kaip ji poli
cijai pasakojo, kad jis pradėjo 
lysti prie jos 19 metų dukters, 
savo podukrės. Kuomet po šo
vimo kaimynai davė žinią poli
cijai ir policija pribuvo ją pa
siimti, moteris ramiai sau iš
ėjo, pasiimdama su savim bib
liją-

Jie gyveno Greenfielde, ant 
Stanley st. žmona sakė kad

FREE
to Stomach 

Sufferers
25c Pkg. of Bell-ans for 

Indigestion
(Offer Limited to 1 Week)

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

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

Namo (print). . . ____

Street----------------------------------- —

City_____________________________________

senis padovanojo jos dukterei 
automobili, ir kitaip prie jos 
gretindavosi. Duktė buvo ve
dus bet pasimetus su vyru.

PALIKO $1,000,000 LAB
DARYBEI

čia mirė žymus kapitalistas, 
stiklo fabriko savininkas, Hugh 
McAfee. Jis paliko milijoną 
dolarių padalinimui lygiai tarp 
17 vietos žymesnių ligoninių, 
nepaisant tikybos nei spalvos. 
Po dideles sumas gavo ir naš
laičių prieglaudos, aklųjų na
mai ir tt.

McAfee buvo 88 metų am
žiaus, pergyveno visus savo ar
timus gimines, taigi nenorėda
mas palikti turtą tolimesniems 
giminėms, paskyrė jį labdary
bei.

Jis gyvenimą pradėjo kaipo 
biednas patarnautojas ant lai
vo, palengva prasisiekė, pas
kiau įstojo į stiklo industriją 
ir .joje pralobo.

PENNSYL  VANDOS 
ŽINELĖS

ALAUS GAMYBA
Pennsylvania garsi tiktai an

glimi, tačiau šioje valstijoje 
yra daug kitų industrijų, ir net 
didelių. Paveizdan alaus ga
myboje Pennsylvania užima 
pirmą vietą tarp visų 48 vals
tijų. šioje valstijoje yra 60 
bravorų gaminančių 3.2 alų.

Rugpjūčio pradžioje visoje 
šalyje veikė 368 bravorai. Gi 
prieš prohibicijos laikus buvo 
1,250 bravorų. Reiškia dar yra 
proga bravorą įsteigti.

Wisconsin valstija yra antra 
bravorų daugumu, ten yra 55 
alaus varyklos.

TAI TAU “VARGŠAS”!
Philadelphia. — Kalifornijoj 

mirė W. T. Snodgrass, senas 
Philadelphijos gyventojas ir 
visų žinomas kaipo vargšas- 
ubagas, kurs gatvėse maldauda
vo centų. Jis paliko $180,310 
turto, kurį paskyrė Presbyteri- 
jonų ir Pennsylvanijos ligoni
nėms.

UŽSIMUŠĖ PRIEŠ VEDYBAS
Sharon. — Rugp. 11 d. čia 

užsimušė žymaus vietos gy
ventojo sūnūs, Edward Collins, 
važiuodamas su savo businčia 
žmona automobiliu kurį jo tė
vas padovanojo jiem kaipo ve
dybų dovaną. Nelaimė atsiti
ko netoli Youngstowno. Jis su
simušė su kitu automobiliu. 
Mergina sunkiai susižeidė, bet 
išliko gyva. Nelaimės priežas
tis buvo migla.

L. Kat. Bažnyčios Kuni
gų Konferencija

Linden, N. J. — Sinodo val
dyba, per laiškus ir asmeniškai 
pasitarus su kunigais ir su vei
kėjais ir įvertindama jų reika
lavimą šaukti kunigų konferen
ciją, šiuomi skelbia kad kuni
gų konferencija įvyks Rugpjū
čio 29 d., 10 vai. ryto, Douglas 
Viešbutyje, 15 Hill st., Newark, 
N. J. (kambaris nr. 223).

L. T. K. B. Sinodo Valdyba: 
Ark. S. A. Geniotis, 

Arkivyskupas ir Primas 
Kun. Jonas W. Liūtas, 

Sinodo Sekretorius.

?4ustojo 20 Svarų
Riebumo į 4 Savaites

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

Riebus žmonės turėtų gerti šauk 
štuką Kruschen Salts stikle karšto 
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.

SCRANTON, PA.
Rugp. 6 d. L. K. Tautinės 

parapijos vaikų buvo pirmoji, 
šv. Komunija. Išviso prie ko
munijos buvo 45 vaikai. Ko
munija buvo labai iškilminga, 
laike sumos. Prie komunijos 
vaikus ruošė ir iškilmes atliko 
Kun. V. Vaicekauskas; giesmes 
reikalingas prie komunijos iš
mokino vargoninkė p-lė Adelė 
Gustaitytė. Gražu buvo pasi
klausyti kaip iš jaunų Ameri
kos Lietuvių krūtinių plaukė 
Lietuviškai giedamos psalmės 
žodžiai. Gražu buvo pažiūrėti 
kaip jauni Lietuviukai, išsiža
dėję ir paniekinę žmogų žemi
nančius darbus-nuodėmes, pasi
žadėję vesti naują gyvenimą, 
kovoti už šviesą ir tiesą, už 
Dievo ir Tėvynės meilę su šven- 
tais-rimtais veideliais, švelniai 
lotais žingsniais artinosi prie 
altoriaus. Po šv. Komunijos 
pasakyta 'tai dienai pritaikytas 
pamokslas ir visi vaikai nusi
fotografavę atminčiai šio dide
lio jų gyvenime įvykio, linksmi 
išsiskirstė namon.

Garbė Scrantono Liet. Kat. 
Tautinei parapijai, nes gal nei 
vienoje kitoje L. K. Tautinėje 
parapijoje šioje šalyje nėra 
žmonių taip stipriai tikinčių ir 
mylinčių bažnyčią kaip Scran- 
tone. čia žymu ta religinga 
dvasia kurią a. a. Vysk. Gritė- 
nas paliko; čia dar užsiliko 
žmonėse ta meilė L. K. T. Baž
nyčios, darbštumas, pasišven
timas, kurį rodė savo pavyz
džiu a. a. Vysk. Gritėnas. Ir 
tas tikėjimas, ta dvasia ne tik 
nemažėja bet jo įpėdinių kuni
gų plečiama. Tat garbė Scran- 
toniečiams, garbė seneliams už 
jų auklėjimą savo vaikų kad 
jie seka savo tėvų pėdomis; 
garbė kunigams kad jie savo 
pasišventimu veda jiems pas
kirtu keliu žmones Dievo tiesos 
ir Tėvynės meilės keliu.

Jaunimo Dr-jos Koresp.

DAYTON
SUTIKO NELAIMĘ CHICA

GO.!. Nuvažiavęs į Chicagą 
automobiliu, Juozas Goldick 
(Gaidikas), dar su savim nusi
vežė du vaikinu, Juozą Augus- 
tauską ir Juozą Augaitį. Te
nai Goldicko automobilis neti
kėtai suvažinėjo žmogų, už ką 
kaipo automobilio savininkas 
jis ir liko areštuotas ir paduo
tas teismui.

Nors Joe Goldick nėra svei
kų kojų, bet jis yra sporto sri
tyje žinomas; jis čia vadovau
ja Lietuvių futbolo, basketbolo 
ir beisbolo jauktus. Apgailė
tina kad jam besvečiuojant ki
tame mieste tokia nelaimė išti
ko.

DARBAI MAŽĖJA. čia per 
tris mėnesius didžiulės dirbtu
vės dirbo iš pašėlimo, o ypatin
gai Frigidaire Corp. Dabar ka
da reikia prisitaikyti prie Pre
zidento Roosevelto įvesto NRA, 
tos smarkiai dirbusios dirbtu
ves darbininkus atleidžia, ir 
bedarbių vėl pasidaugino ir pa
sididino eilės pašalpos reikalau
jančiųjų iš miesto.

Dirbantieji irgi nepatenkin
ti. Darbo valandos sutrumpin
ta ir maža mokestis nustatyta, 
o pragyvenimo produktai pa
brango ir vis dar brangsta.

“D.” Rep.

SUERZINTI
NERVAI

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

šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš- 
.•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

DIRVA

HARTFORD, CONN.
ZOSĖ VITAITIENĖ NESUTA

RIA SU SAVO STASIU, JŲ 
“DUETAS” PASIBAIGĖ 

JŲ NEGARBEI.

Liepos 30 d., Charter Oak 
Darže, įvyko SLA. 4-to Apskri
čio kuopų metinis išvažiavimas. 
Dalyvavo daug žmonių iš aplin
kinių miestų ir vietinių. Išva
žiavimas prasidėjo su gražia 
nuotaika, bet pasibaigė labai 
nemaloniai. Kuopų nariai, ap
skričio viršininkai liko nepa
tenkinti išvažiavimo negražia 
užbaiga, ypatingai programe 
įvykę netaktai: “debiutas” Zo
sės Vitaitienės, kuri savo “pra
kalba” viską sumaišė.

Nors prakalbų išvažiavimuo
se klausytis niekas nenori, bet 
buvo keturi kalbėtojai. Trys 
jų, V. Alksninis, A. Birieta ir 
S. Bujanauskas kalbėjo trum
pai. Principinis kalbėtojas S. 
E. Vitaitis, SLA. organo re
daktorius, permatydamas kad 
žmonės krinka, nenori jo kalbos 
klausyti, pareiškė kad prakal
bos netinka išvažiavimuose ir 
sako ilgai nekalbės, geriau nu
ėję prie baro alučio gerti pada
rysim biznio. Nors trumpai 
kalbėjo bet turėjo laiko išgir
ti SLA. Conn, valstijos jaunuo
lius ir jų skaitlingas kuopas 
bei jaunimą dalyvaujantį išva
žiavime.

Kai kuriems iš rengėjų ne
patiko tokia Vitaičio kalba, jie 
tikėjosi kad jis daug pripasa
kos apie SLA. politiką, pabars 
tulus veikėjus už jų nepritari
mą dabartinei valdybai, bet p. 
Vitaitis matydamas kad iš to 
nebus jam naudos to išvengė. 
Tokiu budu, kaip tūli sako, san- 
dariečių “klebonas” savo už
duotį atliko rimtai ir tvarkiai.

Bet tai nebuvo viskas. Ką 
neatliko Vitaitis tą padarė jo 
Zosė. Ji pasakė daugiau negu 
Vitaitis butų galėjęs pasakyti. 
Zosė padarė daugeliui SLA. na
rių surprizą, iš ko pasipiktino 
daugybė narių ir rugojo rengė
jams kad leido Zosę ant es
trados, kur ji viešai ir begė
diškai apšmeižė ir išniekino du 
SLA. Pild. Tarybos narius — J. 
Januškevičių Jr. ir Dr. J. Sta- 
nislovaitį.

Vitaitienė matomai buvo ge
rokai įkaitus nuo putojančio 
alučio ir naminukės, drąsi ir be 
takto būdama, iškirto šposą sa
vo Stasiui ir kartu “sukritika
vo” visus kalbėtojus. Kuomet 
pirmesni, ir pats Vitaitis, savo 
kalbose išgyrė musų jaunimą, 
ragino rašytis prie SLA., aiš
kino kad jaunimas tai tautos, 
organizacijos ateitis, Zosė Vi
taitienė kaip tik priešingai pa
reiškė.

Zosė tarp kitko pasakė: “Aš 
esu gimus ir augus Amerikoje, 
pažystu musų Lietuvišką Ame
rikoje augusį jaunimą, todėl ga
liu pasakyti kad musų Ameri
koniškas jaunimas nieko ver
tas. Jaunuoliai Susivienijimui 
daugiau žalos daro negu nau
dos! štai pavyzdis: Pild. Ta
ryboj yra du jaunuoliai, Ja
nuškevičius ir Dr. Stanislovai- 
tis! Kokią naudą Susivieniji
mas iš jų turi? Ką gero jie 
Susivienijimui padarė?” rėkė 
Zosė į savo klausytojų būrelį 
ir pati atsakė į savo klausimus. 
“Januškevičius ir Stanislovai- 
tis tai Susivienijimo griovikai, 
šmeižikai senų Susivienijimo 
veikėjų!” Rėkavo Zosė, ran
kom gestikuliavo; publikoj tū
li juokėsi žiūrėdami į jos nepa
prastą įsikarščiavimą ir trep
sėjimą ant estrados, gi apskri
čio viršininkai raudo nežinoda
mi ką daryti: pavaryti Zosę 
nuo pagrindų ar laukti kol ji 
pati išseks ir sustos. ... Vi
taitis nabagas stovėjo lyg že
mę pardavęs, akis nuleidęs, kai
to, balo ir jo veidas raudonavo 
del jo žmonelės “kalbos”. Pub
lika visais kampais murmėjo: 
“Kas tai bobelei pasidarė? Ko 
ji siunta?” Kiti tiesiog ir pa
sakė nuo ko ji tokia “drąsi”. 
Vėliau rodos kad tai iš užpa
kalio Zosei pakuždėjo liautis 
ir ji savo kalbą kaip kirviu nu

kirto ir staiga apleido estradą.
Manėme kad jau viskas, kad 

tos moterėlės sugadinta nuo
taika pasitaisys, žmonės pamirš 
jos flegmatišką kalbą ir viskas 
eis tvarkoj. Jaunuoliai tačiau 
labai buvo įžeisti tos pusgir
tės bobelės kalba, ir jaunuolių 
tėvai piktinosi tos neprausta- 
burnės blevyzgojimais. Nariai 
tiesiog stebėjosi apskričio val
dybos netaktu bei leidimu Zosei 
kalbėti SLA. reikalais, kuomet 
ji jau yra su paniekinimu iš
mesta iš SLA. už jos sukeltą 
skandalą SLA. centre. Nesu
prantama kodėl ta moteris, ga
vus “vilko bilietą” Susivieniji
me, tapo viena iš kalbėtojų ap
skričio išvažiavime!

Kitas nesmagus incidentas 
kilo tai kuomet kitas geras Zo- 
zės ir Vitaičio šulas, eidamas 
neva tvarkvedžio pareigas iš
važiavime, dar geriau nusifun- 
dijęs negu Vitaitienė, skerečio- 
jo po parką ir kelis vyrus norė
jo net apdaužyti.

Kuomet Zosė su tuo smar
kuoliu uliavojo, vargšas Vitai
tis nervavosi nežinodamas ką 
daryti.

Šis išvažiavimas ilgai liks at
mintyje Conn. Lietupiams. Pa
tartina Vitaičiui palikti savo 
bobelę užpečkyje važiuojant 
kur prakalbų sakyti.

Viską Matęs.

BALTIMORE, MD.
VISOKIOS ŽINIOS

Sugryžus tikrajam nors ir 
neperstipriausiam alučiui, kar- 
čiamos čia ėmė dykti kaip gry
bai po lietui. Kas juokingiau
sia tai kad “karčiamų” manija 
užkrėtė nekuriuos ir rubsiuvių 
kontraktorius, kurie įsisteigę 
karčiamas, po dienos darbo va
karais, o ypatingai šeštadie
niais, laukia savo darbininkų 
ateinant su užmokesčiu, nura
minti troškulį. Tūli tokie kon- 
traktoriai pietų laike ir siuvy
kloje šinkuoja alų bonkomis, 
kas reiškia kad darbininko tam 
tikrą uždarbio dalį darbdavis 
paima atgal. Mat biznis tai 
biznis.

Reikia pažymėti kad L. A. 
A. klubas, į kurį susispietęs 
didumoje vietos jaunimas ir 
kuris nuo pat savo susiorgani- 
zavimo turėjo net ir konstitu
cijoje paragrafą draudžiantį 
klube vartoti svaiginančius gė
rimus, šiomis dienomis įsitaisė 
puikų barą, prie kurio jauni
mas per vakarus kaip musės 
traukia putojantį alutį.

Lietuvių salėje taip pat įtai
syta puikus baras, net už tūk
stantį dolarių, ir dabar Salės 
b-vė rengiasi prie didelių iškil
mių — baro “krikštynų”, ku
riose manoma turėti apie kokią 
50 porų kūmų.

D. L. K. Keistučio pašalpinė 
draugija rengia Spalių 29 d. 
paminėjimą 35 metų savo gy
venimo sukaktuvių.

Rugpjūčio 5 į 6 d. nakties 
laiku piktadariai užpuolę su
mušė ir apiplėšė Lietuvį, Jurgį 
Bendoravičių. Užpuolikus pa- 
tėmijo bėgant vienas taksi ve
žikas ir pasisiūlė pavėžėti. Ka
da plėšikai susėdo į taksi, vežė
jas smarkiai pavažiavęs nuve
žė juos tesiai į policijos rankas 
ir pasakė kokius paukščius at
vežė. Nesiuvėjas.

“MARGUČIO” LAKŪ
NU NUMERIS

Komp. A. Vanagaičio leidžia
mas žurnalas “Margutis” išėjo 
specialiai padidintas ir gausiai 
papuoštas įvairiais atvaizdais iš 
musų garbingų lakūnų gyveni
mo, nuo pat jų išsirengimo iš 
Chicagos iki pat paskutinės jų 
kelionės į amžino atilsio vietą 
Kauno kapinėse.

Tą “Margutį” privalėtų įsi
gyti atminčiai kiekvienas Lie
tuvis. Pasiuskit į “Margučio” 
administraciją 20c pašto ženk
leliais ir gausite tą numerį.

“MARGUTIS”
2437 W. 69 St. Chicago, Ill.

BENDROVĖS ŠĖRL 
NINKAI, ATSILIEP

KITE
Lietuvos Atstatymo Bendro

vė negali nieko legaliai daryti 
-- negali laikyti seimo, nes dar 
trūksta poros tūkstančių balsų 
sudarymui legalio seimo.

Bendrovės šėrininkai kurie 
turite (arba jau ir neturite, pa- 
metėt ar sunaikinot) Šerų atsi- 
šaukit į Bendrovę arba ir į 
“Dirvos” redakciją, del sure- 
gistravimo jūsų Šerų ir naujų 
antrašų, nes be didumos šėri- 
ninkų atsiliepimo nieko negali
ma daryti.

Kurie pereitą žiemą išpildėt 
savo įgaliojimus tie galit nesi
kreipti, bet žinoma yra kad ne- 
kurie gavę įgaliojimų blankas 
jas numetė, kiti nenumetę lai
ko. Reikalinga jas išpildyti, o 
kurie neturit jų, gaukit nau
jas. Tas padės surinkti reika
lingą poros tūkstančių balsų 
trukumą ir galima bus kas nors 
su Bendrovės turtu daryti. Da- 
bargi kaip viskas stovi, stovės 
iki “sūdo dienai”. Keliolika 
negalvojančių šėrininkų sulai
kė visą darbą, neišpildydami 
savo įgaliojimų blankas, nors 
jas visi turėjo gauti.

Kurie negavot, gausit jeigu 
tuoj atsikreipsit į Bendrovės 
sekretorių:

A. B. Strimaitis
G.P.O. Box 127

New; York City

NEPATARIA VYKTI 
PER VOKIETIJĄ

Amerikos Lietuvių Ekonomi
nio Centro Turizmo Sekcija at
kreipia Lietuvių visuomenės 
atidą į žemiau nurodytus ne
normalius apsireiškimus:

Amerikos Lietuviai prieška
riniais laikais daugumoje pa
siekdavo šią šalį per Vokietiją 
ir per Vokietijos uostus Breme
ną ir Hamburgą. Del to mu
sų žmonės ir dabar dar tebėra 
tos nuomonės kad tarytum nė
ra kito kelio tarp Lietuvos ir 
Amerikos kaip tik per Vokieti
ją. Bet toks galvojimas yra 
didelė klaida ir yra skriauda 
kaip pačiam keleiviui taip ir 
Lietuvos reikalams. Jau trys 
metai kaip Amerikos Ekonomi
nis Centras stengiasi įtikinti 
visus tuos keleivius kurie vyk
sta iš Amerikos Lietuvon ar iš 
Lietuvos Amerikon, kad Lietu
viams tinkamiausias juros ke
lias yra tik per Klaipėdos uos
tą, taigi tų kompanijų laivais 
kurios siunčia laivus į Klaipė
dą. Kas yra važiavęs į Klai
pėdą tas žino visus patogumus 
tokios kelionės ir negalima ly
ginti su trankymus! po Vokie
tijos gelžkelius.

Blogiausias betgi yra Vokie
čių agresiviškumas, kurį paty
rė Lietuviai keleiviai. Apie tai 
liudija kad ir šie faktai:

a) Pernai metą Lietuvos jau
nimas norėjo pasitikti iš Ame
rikos atvykusius svečius Vir- 
baliaus-Eitkunų gelžkelio ruož
te, bet vietos Vokiečiai pakėlė 
skandalą ir vos muštynės ne
įvyko.

b) Šią vasarą Vokiečių laivų 
kompanija leido laivą vežti pa- 
sažierius Klaipėdos link. Pri
siartinus tam laivui prie Klai
pėdos, iš laivo pasipylė Hitle
rininkų ir komunistų propagan
dos lapeliai....

Štai ką gauname važiuodami 
Vokiečių laivais. Amerikos Lie
tuviai vaizbininkai privalo pa
kelti balsą. Kiekvienas Lietu
vis keleivis privalo iš laivakor
čių agentų reikalauti kad jam 
duotų tik tokius laivus kurie 
veža į Klaipėdą, o ne tokius 
laivus iš kurių įžeidžiama Lie
tuvių tautiniai jausmai.

Dr. P. Puskunigis,
Am. Liet. Ek. Centro Pirm.

Kalbinkit savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di-1 

delio pasitenkinimo iš jos.

Rugpjūčio 18, 1933

KANADOS
NAUJIENOS

MONTREAL
GARBĖ JUMS, TĖVYNĖS 

SUNAI!
.Kiekvieno tikro Lietuvio tau

tiečio pareiga ^gfeikti tėvynei 
ir savo žmonėms garbę. Gar
bes suteikimas ne visiems yra 
prieinamas ir įstengiamas, ir 
labai sunkus. Mažai randasi 
tokių kurie dėtų daug truso ir 
pasišventimo del tautos garbės, 
kurie mylėdami savo tautą pa
siimtų tą gražiausią ir prakil
niausią pareigą ant savo pečių, 
ir parodytų 
gerą pavyzdį.

Kurie kelia 
tautos garbę, 
mylimi ir

kitoms tautoms

tautos 
garbe,

pada-
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u

savo tėvynės ir 
tie lieka 

apsiaubiami 
nenykstama ant visados.

Tokią garbę pasiryžo 
ryti ir padarė musų tautai du 
jos sunai narsuoliai, lakūnai S. 
Darius ir S. Girėnas. Jie savo 
žygiu apvainikavo musų tautą 
garbės vainiku. Jų žygis buvo 
pasklidęs visame pasaulyje, ir 
džiaugėsi Lietuviai išgirdę kad 
du narsuoliai pasikėlė į orą ir 
išlėkė į laikiną Lietuvos sosti
nę, Kauną, pasveikinti Lietuvą 
nuo musų.

Tik deja, tas džiaugsmas vir
to skausmingu, ir jų garbę mes 
ašaromis apvainikavom.

Tėvynė juos priėmė, vaini
kais aprėdė, ir priglaudė juos 
bočių žemė.

Ilsėkitės, garbingi Tėvynės 
sunai. Tebūna jums lengva 
Lietuvos žemelė.

Antanas Navickas.

Pastaba Skaitytoj’ams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą'numerį kurio neturit.

“Dirvos” Admin.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” if 
kitus tautinius laikraščiui, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY. CONN.

“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.

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 nepagelbėa. ’

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

Laivai išplaukia iš New Yorlfo 
Pier 97, gale W. 57th St. 1

------ o------
M.L. DROTTNINGHOLM Rugp. 24 
M.L. GRIPSHOLM ........ Rugsėjo 6
M.L. KUNGSHOLM ... Rugsėjo 13 
M.L. DROTTNINGHOLM Rugs. 30

Dideli, balti it gulbes laivai. Erd
vus ir gerai ventiliuoti kambariai. 
Kelionėje: judomi paveikslai, koncer
tai ir šokiai. Keliaujant ’’Baltuoju 
Švedų Laivynu’’ kelione buna per- 
trumpa.

------ o------
Kreipki! j vietinį agentą, arba:
Swedish American Line 

181 N. Michigan Ave. Chicago, HL
- - i *
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 

Musų Jaunimo Raštų Skyrius 
Chicagos Žinios

LIAUDIES TRIBŪNA
Chicagos antrašas: 2137 W. 69 St. Tel. Grovehill 2242
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KODĖL JIE NUSIGANDO?
Am. Liet. Sąjunga Nekuriems Sukėlė Nerimo .

B. F. Simons-Simokaitis.

LITHUANIAN LUCK!
To Darius’ and Girėnas’ Trans-Atlantic Flight

By NADAS RASTENIS.
Their Fortune was unkind and mean: 
They were now short of gasoline!

KONGR. SABATH 
PRITARIA LAKUNU 

PAMINKLUI

Po įvykusios tautinės sro
vės veikėjų konferencijos 
Chicagoje, įkurta Amerikos 
Lietuvių Sąjunga, kurion 
stojo jau kelios organizaci
jos ir draugijos. Del to įvy
kio kaip kam darosi labai 
nesmagu. Pradėta bijotis 
kad rimta tautinė organiza
cija gali panaikinti barnius 
ir ginčus Amerikos Lietu
viuose. Tokiems ginčams 
pranykus bus lengviau pri
eiti prie rimto tautinio ir 

' kultūrinio darbo.
TuĮtems asmenims nema

lonu "matyti tokios pasek
mės, nes kai kuriems Lie
tuvių visuomenės išnaudo
tojams gali būti pastota ke
lias. Mat, kada visuome
nės veikėjai ir veikėjos yra 
susiskirstę į priešingas gru
pes ir kartais turi šiokių- 
tokių nesusipratimų tarp 
savęs, tai įvairus abejoti
nos sąžinės asmenys turi 
geriausios progos išnaudoti 
visuomenę, atskiras nestip
rias organizacijas ir skleis
ti Amerikos Lietuviuose 
bjaurią pagiežą. Ir kam 
to viso reikia ?

Kaip tik buvo paskelbta 
apie Amerikos Lietuvių Są
jungos įsteigimą, tuojau su
sidarė laikraščių trejukė 
(soc. “Naujienos”, vos-vos 
gyvybę rodanti “Sandara”, 
ir “Tėvynė”), ir ta trejukė, 
lyg susitarus, pradėjo pulti 
tuos veikėjus kurie pritarė 
Amerikos Lietuvių Sąjun
gos steigimui. Jeigu pir
miem dviem laikraščiam ir 
tiktų toks darbas (gal tokį 
pašaukimą turi), bet jau 
SLA. organui visai nepri
dera kolioti tokia grupė 
veikėjų kurioje jis pats pa
žino daug SLA. narių.

Teisybė, butų galima po
lemizuoti su tais laikraš
čiais. Betgi visos jų pasa
kos yra labai paprastos ir 
nieku neparemtos išvados. 
Tai yra įprastas tų straips
nių autorių plepalų mali
mas — žemiau kritikos. Ir 
mes j tas pasakas nei neat
sakinėsime; gaila vietos lai
kraštyje ir gaila laiko. O 
jei tiems pasakų rašyto
jams dar nenusibodo šmei
žimas ir kandžiojimas tai 
tegul savo laikraščiuose ir 
toliau teršia; gal jie bus 
patenkinti nedoru savo dar
bu.

Tik tiek verta pastebėti. 
Atrodo, “Sandara” mano, 
kad jeigu Sandara yra tai 
nieko kito kurti negalima. 
Mat, sandariečių vadai Chi
cagoje yra socialistų ver
gai. Sakoma kad Sanda
ra atsigaus kai laikai page
rės. Tokia pasaka yra ne
sąmoninga. Jei Sandara 
negalėjo atsigauti 1927-29 
metais, kada iš žmonelių 
buvo lengva dolarius vilio
ti, nes visi jų turėjo, tai ar 
galima tikėtis kad Sandara 
kada nors atsigaus? Žino
ma kad ne, tuo labiau kad 
tie sudėti tūkstančiai dola- 
rių jau sutirpo ir šaukiasi 
savo skolininkų.

yra aišku 
susipratu- 

Lietuviams 
kol kokie 
atsikels iš

Į LIETUVĄ

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

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York

Ar verta dar ko laukti?
Kaip diena 

kad tautiškai 
siems Amerikos 
neverta laukti 
nors numirėliai
kapų. Gyvenimui reikalin
ga pažanga. Ir Amerikos 
Lietuviai turėtų imti pavy
zdi iš kitų kultūringų tau
tų gyvenančių Amerikoje. 
Mes Lietuviai turime jaus
tis lygus su lygiais ir del to 
turime bendrai veikti. Kas 
nenori bendrinti tautinius 
ir kulturinius Lietuvių rei
kalus, kas nori tęsti toliau 
tikybinę nesantaiką, ir kas 
daugiau nori kištis vien j 
Lietuvos vidaus reikalus ne
gu Į Amerikos Lietuvių vi
suomenės reikalus, tegul 
šaukia kiek tik nori, jei dar 
turi tiek daug energijos tuš
čioms ir nerimtoms pastan
goms. O -mes nuoširdžiai 
dirbkime Lietuvių tautos 
gerovei ir ypač Lietuvybės 
palaikymui svetimam kraš
te.

Kas teko pastebėti auk
ščiau minėtuose laikraščiuo
se tai nieko kito ir nebuvo 
galima 
tokių 
“geras 
matos 

. niekas
biausia patinka kelti suiru
tę tarp veikėjų, griauti vis
ką, kad tik butų progos 
gauti sau kokios naudos. 
Tačiau rimtesni Amerikos 
Lietuvių veikėjai ir veikė- 

; jos jau gana aiškiai pama- 
, te tokių žmonių norus ir 

pažysta, jų darbus iš pra
eities.

Meskime tas tuščias po
lemikas, ginčus! Stokime j 
rimtą darbą, kurkime ga
lingą tautinę Amerikos Lie
tuvių Sąjungą! Įvairios 
draugijos, klubai ir atskiri 
geros valios Lietuviai, pa
davę vienas kitam ranką, 
stokime Į darbą ir parody
kime kad tarpusavio san
taika, bendras susitarimas 
ir nuoširdus tarnavimas 
tautos idealams yra gra
žus, kilnus ir naudingas 
darbas.

tikėtis. Buvo ir yra 
žmonių kurie turi 
akis” ir neturi sar- 
kišti jas ten kur jų 
neprašo. Jiems la-

Once more Happy Fortune was .not with us 
Until the journey’s end. Once more our dreams , thus 
Were shattered at the early dawn’s awaking. 
While a herioc deed was in the making.

Although we are not understood, 
Not widely known, forlorn, obscure, 
We aim and strive for What is good, 
We reach for what is great and pure. 
E’en after toiling much in vain, 
Again we 
Sometime 
Yet often

labor none the less; 
we make a worthy gain, 
miss the real success.

determined to excel!,Forsworn,
To make the top, to reach the sun 
We’ve braved the very burning hell— 
The knotted whip, the deadly gun.
Forever longing to be free,
We’ve held the Tartar, Russ, and Pole: 
Although we did hold back these three, 
Poles still hold Vilnius, our real goal.

From childhood bent to fertile soil, 
From early dawn to late at night, 
We’ve strung our muscles by the toil, 
For heavy work,- for sports and fight. 
Yes; in the sports we’ve made the grade. 
Some reached the heights, some—very top. 
But like a clown in a parade, 
From top again soon badly flop.

Now, in September that’s gone by*
Our gallant Darius, in the pit 
Of bright Lituanica, did fly— 
With young Girėnas, of great wit— 
Above the placid Baltimore.
We hoped and prayed, and wished them luck 
And fortune from Nature’s store, 
To reach the very stars to pluck.

And those two eagles of the air, 
Both young in age, in features fair, 
With much ado and much of care, 
To fly to Kaunas did prepare.
For months they worked by day and night, 
To make Lituanica strong and tight, 
In structure fast, in colors bright, 
To make New York to Kaunas” flight.

their maiden distant trip, 
rebuild their winged ship;

For this, 
They did 
Took time and pains just not to skip 
A thing undone, and to equip 
With proper tools. They put their all, 
Life-savings, fortune, body, soul, 
Into their plane, discarded toll, 
To reach old Kaunas, their hearts’ goal.

July fifteenth, just after dawn,
Before suspected anyone, 
Lituanica began to drone
At Bennett’s Field, and soon was gone.
Thus, Darius and Girėnas took
At old New York their final look— 
And Hudson River, like a brook—
When this long journey the partook.

Thence, on—to Boston, Newfoundland,
Across the Ocean, to England,
Thence o’er the Baltic and Deutschland,
Were aiming for their native land.
Four thousand miles they had made clean.
But, lo! a trouble unforeseen.

MUSU
PASTABOS

The sky was cloudy, and the rain 
Obscured their vision; so in vain 
They looked around somewhere to gain 
A spot to land their heavy plane. 
They bravely glided down ahead, 
And searched for landing to be had. 
Alack, alas! a sight of dread: 
A fall, a crash—both lifeless, dead!

already passed Berlin, 
so close to journey’s end;

They had 
And were 
Just two-three hours remained to spin— 
And there was their own Motherland! 
But Fate had otherwise decreed: 
There had to be a deadly shock. 
Before completing of their deed, 
They had to meet Lithuanian Luck!

flags: Red, White, and Blue, 
of Yellow, Green, and Red,

To honor
And that
Those two young eagles onward flew: 
And now they lie beneath them—dead! 
We pay respects to Gallant Knights 
With aching hearts and much of note,— 
And aim to make successful flights— 
As young Janonis thought and wrote:

lankėsi pas 
A. J. Sabath 

paminklo sta- 
Sabath išklau- 

kas liečia musų 
pareiškė:

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti bi kuriuo melą sezonu. 
Į ABI PUSI. NEW YORKAS 0119 5Q 
KAUNAS, TREČIA KLASE tfllū.
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland ___

KAI KURIE SLA. veikėjai 
labai susirūpino businčiais S. 
L. A. rinkimais. Rašo laiškus 
ir asmeniai klausinėja ką dary
ti? Mums rodos kad laiko aik- 
voti SLA. reikalais neapsimo
ka. Antras dalykas, laikrašty
je užimti brangią vietą irgi ne
verta.

Mes pasakėme jau penki me
tai atgal kas bus su SLA. kuo
met cicilikai užvaldys, ir žino
ma neapsirikom! Ačiū sanda- 
riečiams kurie sulošė judošiaus 
rolę, ačiū tiems kurie gyveno 
ir maitinosi cicilikų demagogi
ja. Dabar išsikepę savo ragai
šių tegul patys valgo.

Mes kovojom kiek galėjom 
kad Susivienijimas nepatektų j 
tų dolarinių parazitų rankas. 
Daugelis iš j ūsą miegodami pa
tekote Į cicilikų veidmainingą 
globstj. Kam dabar gailėtis 
to ko pirma norėjote?

VISKAS ko reikia, palaukite 
biskį, dolariniai parazitai patys 
tarp savęs pradės pjautis, tada 
jus pamatysite tuos “gudruo
lius” kurie linkčiavo cicilikams. 
Tada jūsų darbas prasidės kaip 
to tinginio ūkininko kuris šien- 
pjutę pradėjo su pirmu sniegu 
ir tikėjosi sausą šieną suvežti.

‘‘Weep not by the grave 
Of those who were brave, 
Who died for a better to-morrow; 
Each task and each strife 
Doth take someone’s life: 
Who fell in a strife, is a hero. 
“Shed not any tears, 
When following the hearse, 
But further the task undertaken; 
Each strife and each aim 
Will carry the name 
Of him, who died bravely, unshaken. 
“Speak not of the loss, 
Death, grave, or the cross, 
L.et not worthy deed be diminished; 
There never was lent 
More fit monument 
To the dead, as the start where they finished.1

We fought and lost and fight again, 
For what is noble, right and just; 
Regardless of the loss and strain, 
To carry on and on we must.
We aimed and missed, and aim anew, 
No matter what may be in stock; 
Discarding old, adopting new, 
We’re bound to change Lithuanian Luck!

Now, Darius and Girėnas made
A mighty dash across the deep;
Though they are now in mourning laid, 
They are not dead: they’re just asleep. 
Their Spirit now will tender us 
The Will and Courage we may lack 
To further their intent, and thus— 
Will help to get our Vilnius back!

As they are laid to their eternal grave, 
With wounded hearts and tearful eyes we mourn;
To carry on their task and aim we crave:
Lest we forget, we will not die forsworn!

Baltimore Md.
July 19, 1933.

(*Lithuanian Aviation Day in Baltimore in 1932)

Pereitą savaitę “Draugo” re
daktorius L. šimutis, kuris yra 
Lakūnų Paminklo Fondo globė
ju, lankėsi pas Chicagos miesto 
majorą Kelley su delegacija 
reikale rinkliavos (Tag Day) 
Chicagoj sukėlimui pinigų žu
vusių lakūnų paminklui.

Kaip girdėti, majoras Kelly 
nuoširdžiai pritarė visam rei
kalui.

Rugp. 12 d. B. F. Simons-Si
mokaitis, “L. T.” red. ir Fondo 
komisijos narys, 
Kongresmaną 
Dariaus-Girėno 
tymo reikale, 
sęs pareiškimą
didvyrius lakūnus 
“Man labai skaudu ir pamany
ti apie Lietuvių lakūnų nelai
mę, kurie taip garbingai per
skrido Atlantiką, atlikdami did
vyrišką žygį ir žuvo. Aš rem
siu visu kuo galėsiu paminklo 
pastatymą šiems Lietuviams 
lakūnams”.

Prie to p. Simons turėjo ke
letą pasikalbėjimų su kai ku
riais Chicagos miesto Tarybos 
nariais bei žymiais valdinin
kais. Visur rado nuoširdaus 
pritarimo. Miesto taryba su
sirinks Spalių 4 ir nėra abejo
nės kad išpildys Chicagos Lie
tuvių pageidavimą.

Kai kuriems miesto virši
ninkams atrodo kad Chicagos 
Lietuvių veikėjų planai nelabai 
praktiški. Reikia žinoti kad 
tinkamas paminklas musų la
kūnams sulyg Chicagos miesto 
tarybos patvarkymo kainuos 
apie $15,000. Tokios vertės 
paminklo reikia jeigu norima 
kad butų paskirta patinkama 
vieta ir gražiame parke.

Tokia suma tarp Lietuvių, be 
rinkliavos tarp svetimų nega
lima sukelti. Prie to Chicagos 
Lietuviai jaučiasi kad Chica
gos miestas turėtų jiems kiek 
nors padėti, kartu su kitų ko
lonijų Lietuviais. Chicagoje 
saviems reikalams kitos kultū
ringos tautos daro rinkliavas, 
reikalui esant ir Lietuviai gali 
to pareikalauti. Rep.

LANKĖSI SVEČIAS IŠ LIE
TUVOS. Rugp. 12 d. lankėsi 
“L. T.” redakcijoje Leit. Povi
las Nakrošius, Lietuvos aviaci
jos narys. Svečias labai malo
nus asmuo. Su juo plačiai ap
kalbėta apie Dariaus-Girėno ne
laimę. Leit. Nakrošiui buvo 
parodyta Kapt. Dariaus rašyti 
laiškai 1919-20 metais kada jis 
dalyvavo Amerikos Lietuvių 
Eks-Kareivių veikime Lietuvos 
labui.

Kapt. Dariaus laiškai gal rei
kės pasiųsti į Lietuvą su kitais 
dokumentais, ypatingai kur yra 
sąrašai Lietuvių eks-kareivių 
vykstančių su juo Lietuvon 
1919-20 metais. Prie to yra 
sutraukos kiek Amerikos Lie
tuviai eks-kareiviai surinko 
Lietuvai pinigų, ir tt.

Tą viską matė Leit. Nakro
šius ir išreiškė pageidavimą 
kad visi tie dokumentai butų 
labai pageidaujami turėti Lie
tuvoje kurie liečia Kapt. Darių- 
Girėną. “Liaudies Tribūnos” 
redaktorius trumpoje ateityje 
surinks tuos raštus, dokumen
tus, paveikslus ir tt. ir persiųs 
į Lietuvą įstaigai kuri globos 
lakūnų liekanas.

Leit. Nakrošius viešėjo pas .. 
savo dėdę p. Nakrošių, Peoples 
Furniture Co. Rugp. 13 d. ap
leido Chicagą ir išvyko į Kear
ny, N. J., pas kitus gimines ir 
Rugsėjo 6 d. išvažiuos atgal į 
Lietuvą.

“(Liaudies Tribūnos” redak
cija linki Leit. Nakrošiui lai
mingai gryžti tėvynėn ir būti

' drąsiu, pasekmingu lakunu.

FOTOGRAFAS Kundrotas su 
šeima išvyko į St. Louis, Mo., 
porai savaičių pas savo gimi
nes pasiviešėti.

FOTOGRAFAS W. Stankū
nas kaip pasirodo depresijos 
nejaučia, turi labai daug darbo 
ir visada užimtas.

300 POLICIJOS NESUGA
VO DVIEJŲ VAGIŲ

Chicago. — Du plėšikai, 
kurie išgavo dar $50,000 už 
paliuosavimą jų buvusio pa
grobto John Factor, ištruko 
ir pabėgo su pinigais, nors 
policijos buvo sudaryta tik
ros ir tvirtos pinklės juos 
suimti ir keliai buvo apsta
tyti aplinkui 300 policijos.

Pinigus j nuskirtą vietą 
nuvežė policijantai persi
rengę taip kaip banditai rei
kalavo, ir jie padavę pini
gus davė laiku sutartus sig
nalus; tuo laiku ore skrai
dė trys lėktuvai ir signalus 
pažinę paleido sirenų gar
sus; nors policija šaudė iš 
kulkosvaidžių, du vyrai at
sišaudydami revolveriais iš
truko ir dingo. Tas atsiti
ko Rugp. 15 d.

DARIAUS-GIRĖNO 
PAVEIKSLAI

FOTOGRAFAS 
W. STANKŪNAS 

Turi puikių Dariaus ir 
Girėno Paveikslų. 

Užsisakykite tuojau. 
3315 SO. HALSTED St. 

Chicago, Iii.

ĮSIGYKIT LAKŪNU 
PAVEIKSLUS

VISIEMS Chicagiečiams pa
tartina įsigyti specialis 
gučio” numeris išleistas 
nėjimui Dariaus-Girėno 
dijos.

KAP. P. JURGĖLA, Ameri
kos Lietuvių Sąjungos sekreto
rius, labai daug darbuojasi La
kūnų paminklo reikalais, ypa
tingai veda už tai agitaciją 
spaudoje. Prie to jis daug dir
ba Amerikos Lietuvių Sąjungos 
reikaluose, ruošia Sąjungos įs
tatų projektą bei veda Tary
bos tvarkymą. Rep.

“Mar- 
pami- 
trage-

‘^Liaudies Tribūnos” redak
cijoje yra pardavimui Dariaus- 
Girėno paveikslų kurie parsi
duoda po 50 centų. Tie pavei- 

pagaminti Lakūnų 
Statymo Komiteto 

Pelnas skiriamas 
Paminklo Fondą.

kslai yra 
Paminklo 
Chicagoje. 
j Lakūnų

Tie kurie galite duoti dolari 
už paveikslą tuo labiau prisi
dėsite prie Fondo. Visi kurie 
užjaučia lakūnus ir supranta 
tautos garbę turėtų įsigyti žu
vusių lakūnų paveikslą ir pa
remti jų paminklo fondą.

J<as kiek duos už paveikslą 
virš 50 centų, už savo auką 
gaus komiteto paliudymą. 
Rašykit: “Liaudies Tribūna”, 

2437 W. 69 St. Chicago, Ill.

“NAUJIENŲ” piknikas labai 
mizernas. Pereitą sekmadieni 
įvyko antras šios vasaros pik
nikas socialistų dienraščio “N- 
nų”. Visas parengimas buvo 
palyginamai mizernas, žmonių 
buris neskaitlingas, visų upas 
prastas. Kai kurių socialistų 
bėdos nelabai malonios, 
sis nuleidę vaikščioja.

jie no- 
Buvęs.

Rugp. 
po an- 

Kada 
buvo

DEGĖ BRAVORAS. 
14 d. užsidegė bravoras 
trąšu 2519 Huston avė. 
alkoholis pradėjo degti
vargas ir gesinti gaisrą, nes per 
durnus nieko nesimatė visoje 
apielinkėje.- Bravoras yra ga
na didelis, net per keturis blo
kus ilgio.

PERŠOVĖ plėšiką. Policijan
tas užtiko du plėšiku bandan
čiu pavogti automobilio dalis 
ant 63rd ir Bishop gatvių. Plė
šikai leidosi bėgti, policijantas 
ėmė šaudyt ir vieną mirtinai 
lušovė, kitą spėja irgi peršo- 

I vęs, bet jis pabėgo.
RUGP. 13 d. buvo surengta 

tikras istoriškas paminėjimas 
100 metų Chicagos miesto įsi
kūrimo, kurio sukaktuvių pro
ga surengta Pasaulinė Paroda.

NUŠOVĖ POLICIJ ANTĄ. 
Rugp. 14 d. kada miesto darbi
ninkams buvo laikas išmokėti 
algas atsirado plėšikai ir kada 
jie užpuolė algų išmokėtoją, 
policijantas J. H. Hastings 
griebėsi revolverio prieš ban
ditus, bet šie jį pirmiau patai
kė ir nušovė ant vietos, 
ir banditai apšaudyti ir 
jų sužeistas ir suimtas, 
spėjo pasprukti.

Tai jau vienuoliktas 
jantas šymet Chicagoj 
nužudomas.

Bet 
vienas 
Kitas

polici- 
plėšikų

narni]ATSIDARIUS mažų 
gelbėjimo skyriui Chicagoje, į 
jį jau kreipėsi apie 100,000 na
mų savininkų prašydami pagal- 
gos nuo praradimo namų.

ILLINOIS valstija padarė 
sutartis kelių ir tiltų statymui 
už sumą $400,000.
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SU TIKSLU IŠPLATINIMO
VISAI DYKAI X-RAY RAGANIŠKUS AKINIAI

LOŠDAMAS KORTOMIS su jais permatysi aiškiai kortas savo 
draugų rankose. Knygele su paveikslais kaip lošti kortomis su 
pagalba X-RAY akinių. Matysi visas paslaptis lošimų taip kaip 
veidrodyje.
STEBUKLINGA MOKSLIŠKA KNYGA, puikiai iliustruota, kas 
skaitys .tą knygą sužinos ateities gyvenimo įvykius.
KATALOGAS GYDUOLIŲ ir gydančių žolių. Esu žolių specia
listas. Č ia galite gauti ir tokių vaistų kokių kitur negaunate.

Adresuokite Taip: (35)

J. GECHUS — Room 600
201 N. Wells Bldg. Chicago, Ill.
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4 DIRVA

Dienos Klausimais
narių, ar geriau dangstytis 
tuščiu titulu, ar dirbti dar
bą kurio Amerikos visuo
menė reikalauja, bet per vi
sokias siauras politikas ne
sulaukia to darbo prade
dant.

NEKIŠKIT SAVO NEŠVARIU NAGU

Susitvėrus Amerikos Lie- 1 
tflvių Sąjungai, kas kas bet ; 
“Tėvynės” redaktorius p. 
Vitaitis turėjo apie ją visai 
tylėti, arba bent paminėti 
faktą kas Amerikos Lietu
vių gyvenime nutiko, ir vis
kas.

Jo “editorialas” “Tėvy
nės” nr. 32-me, “Nerimta 
Darbo Pradžia” šaukia iš- ■ 
naujo parodyti visuomenei 
jo “rimtus” darbus ir pa
žiūrėti ar yra tiktai rinitų, 
tautinių organizacijų, ku
riose Amerikos Lietuviai 
galėtų varyti besrovinį kul
tūrinį darbą.

Neskaitant visų jo pasa
kytų savo “editoriale” tuš
čių frazių prieš Amerikos 
Lietuvių Tautinę Sąjungą, 
paminėtinas tik vienas jo 
sakinys, šitoks:

“ S-u s ivienijimo pamati
niuose dėsniuose yra įbrėž
ta platus tautiniai kultūri
nio veikimo programas.”

Taip, mes tą žinom, bet 
puikiausia žinom kad šian
dien iš Susivienijimo liko— 
kaip tie “įbrėžti dėsniai” 
“sulyg geriausių išgalių” 
yra vykinami gyveniman”.

Pirmiausioj vietoj, Susi
vienijimas yra savišalpos, 
bizniška organizacija. Kai
po tokią, jį panaudoja p. 
Vitaitis savo asmeninei ge
rovei, ir nesiskaito su nie
kuo ir neatsižiuri kokias 
priemones naudoja to sie
kimui.

“Kultūrinė” pusė taip ap
dirbama: nariai supjudyti, 
organizacija suskaldyta, su 
p. Gegužio pagalba įstatai 
sulaižyti; organe giriama 
ir aukštinama kaipo SLA. 
“genijus” p. Vitaičio kū
mas; SLA. veikėjai nieki
nami ; niekam nevalia pa
rašyti jokio žodžio į “Tė
vynę” jeigu nesi trijų gal
vų klikai “košernas”; prieš 
visų narių išrinktą valdy
bos narį panaudojama be
gėdiškas smurtas, ir tt. ir 
tt.

Kas gali Susivienijime 
ką nudirbti prie tokių ap
linkybių?

Toliau eina Sandara.
Kas paliko iš Sandaros? 

Jeigu joje butų paėmę vir
šų tikri, rimti Lietuviai, jos 
veikimo programas butų 
kaip tik tas ką dabar nori 
veikti naujoji organizacija. 
Bet kad Sandarą nušmuge- 
liavo p. Vitaičio tipo gai
valai, kurie, savo “demokra
tišku” įšėlimu pradėjo rėk
ti kad reikia Amerikoje 
rinkti aukų sukėlimui Lie
tuvoje kruvino karo, del to 
kad jų draugai neteko val
džioje vietų, — iš to pasi
piktino rimtesnė visuome
nė ir Sandara kaipo orga
nizacija subiro. Jeigu jos 
vardu veikia kokie ten p. 
Vitaičio tipo gaivalai, ne
reiškia kad visuomenė juos 
seka (tas aišku iš tų kelių 
egzempliorių kurie leidžia
mi neva kaipo organas).

Gal p. Vitaitis nori pri
rodyti kad yra socialistų 
sąjunga? Jeigu ji dar kur 
egzistuoja, lai p. Vitaitis 
ja džiaugiasi ir lai brolau- 
jasi su jos vadais, iki jie, 
paties p. Vitaičio iškelti, pa
rodys jam duris 
nes” redakcijos.

tikutis sulaukti sekančiame 
SLA. seime.

Taigi tokiam ponui Vi- 
taičiui patartina visai ne
kišti savo nagų prie Ameri
kos Lietuvių Sąjungos!

mo ir mažas nuostolis iš at
simetimo : komunistai 
po senovei rėkaus.

sau

Sandariečiai, prie 
Am. Lietuvių Sąjungos!

Amerikos Lietuvių Sąjun
gai tveriantis, A. L. T. San
dara (viso labo p. Vaidyla, 
“S.” redaktorius) atsisakė 
stoti į bendrą darbą.

Kodėl? Ar del to kad 
Amerikos Lietuvių Sąjun
gos tikslas yra Lietuvystė 
pirma visko, o ne partijos, 
ar del to kad A. L. Sąjun
gos tikslas yra palikti į ša
lį partijų ergelius ir dirbti 
grynai tautinį 
darbą?

Jeigu keliems 
Sandaros vadams 
ros” leidėjams) rupi Lietu
vystė, jeigu nori išvesti 
musų visuomenę iš dumbly
nės, pačius sandariečius 
pastatyti ant rimto kelio 
dirbti tautai, o ne keletui 
asmenų pilvus kimšti, San
dara privalo susidėti su A. 
L. Sąjunga.

Pagalvokit, Sandaros va
dai, ar geriau šiauštis ir

Atsikando
Socialistai buvo susidėję 

su savo išperomis komunis
tais į “bendrą frontą” su
laikyti pasaulyje karus. Da
bar, kaip “Naujienos” pra
neša, “socialistai pasitrau
kė iš ‘bendro’ prieš-karinio 
kongreso”.

Kaip vieni taip ir kiti 
silpni būdami ir Amerikos 
gyvenime neturėdami reik
šmės, komunistai ir socia
listai susidėję manė “pa,ro
dysią pasauliui” savo galy
bę. Bet tas susidėjimas bu
vo demagogiškas: abi pusės 
norėjo tik daugiau savo po
zicijas sustiprinti. Socia
listai nespėjo apsidairyti, 
o komunistai jau jiems ant 
sprandų ir joja. Nepakęs- 
dami to socialistai pasiryžo 
nuo komunistų atsimesti.

Maža naudos iš prisidėji- vadovauti organizaciją be

Nori Litų Nigimo
Lietuvos ūkininkai labai 

nori kad litų kursas nupul
tų. Ūkininkai savo sam
protavimus del lito numu- 
šimo remia ne ekonominiais 
santikiais su užsieniais, o 
vidaus sąlygomis, norėda
mi lengvai išeiti iš savo Įsi
skolinimų ir kitokių pinigi
nių prievolių.

Tačiau litui nupigus vėl 
butų tas pats: visokių pre
kių kainos padidėtų.

Rugpjūčio 18, 1933

kulturinį.

likusiems
(“Sanda-

Lakunai Nereikalavo 
Lietuvos Paramos

Lietuvos Aero Klubo pir
mininkas Prof. Z. Žemaitis 
“Lietuvos Aide”, minėda
mas apie susirašinėjimus su 
Darium skridimo reikale, 
sako: “Kapt. Darius laišku 
buvo paklaustas ar neno
rėtų paramos, atsakęs jog 
jis norįs kad šį jo skridimą 
finansuotų Amerikos Lie
tuviai”.

Taigi cicilikų jieškojimas 
priekabių kad Lietuvos val
džia “nieko nedavė’’ lieka 
tik jų politikavimu panei
gimui Lietuvos valdžios vi
suomenės akyse.

KIEK KURIE GYVŪNAI TURI AKIŲ
Žmogus ir dideli, stambus gyvuliai tu

ri po dvi akis. Kadangi turi galimumo ju
dėti ir sukinėti kaklą, jų matymo akiratis 
dar labiau didėja.

Mažyčių gyvūnų akys negali judėti, o 
jų galva stamantriai suaugus su visu ku
rni ir kartu tik su kurni gali apsisukti.

Bet gamta, lyg numačius tokius nepa
togumus, apdovanojo tuos gyvūnėlius su
dėtinėmis akutėmis, nei kiek neblogesnės 
už paprastas akis.

Kai kurie gyviai, pavyzdžiui skruzdė, 
turi penkiasdešimts akių, o paprasta mu
sė — keturis tūkstančius mažulyčių aku
čių. Šilkų vikšrai dar geresnes akis turi, 
nes jų akis susideda iš 1,300 akučių. Bet 
visa tai dar niekis palyginus su žiogu, kurs 
turi 12,500 akyčių.

S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)

Merunas Danuose

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS

iš “Tėvy-
Tą gali

Ar Alina tikrai nujautė kad jos sūnūs 
Danuose randasi ir yra gyvas, ar tik savoj 
motinišku užsidegimu, neapgalvojus išėjo 
jo j ieškoti — nežinodama ar jį ras, — ji 
tačiau pateko į tą šalį kur jos sūnūs buvo 
išvežtas.

Dabar pažvelgkime į Meruno gyveni
mą nuo pat patekimo į vikingų nagus.

Juodo karžygio sūnūs buvo gyvas ir 
sveikas. i

Jį anuomet pagrobė vikingas jarlas 
Svoldas iš Zealando salos, kurs buvo apsi
lankęs Klaipėdos vandenuose ir paskiau 
pro Rusnę prasivogęs, Nemunu buvo dasi- 
gavęs iki Juros upės, kuria, pavasario van
deniu užpildyta, lengvai galėjo dasiirti į 
tą nuošalią vietą kur Ragailė buvo apsigy
venus ir Meruną paslėpus. Užpuolęs ne
prisirengusius tokį priešą sutikti gyvento
jus, Svoldas viską išplėšė, išdegino, suau
gusius žmones, kurie bandė gintis išžudė, 
sugaudė vaikus ir niekeno nesutrukdytas 
išplaukė atgal į Baltiją.

Taip Merunas buvo išvežtas į plačią 
jurą — nei Ragailė nei niekas kitas neži
nojo kur.

Parvežtas į Zealandą, kaipo sveikas ir 
tvirto sudėjimo vaikas, buvo auginamas vi- 
kingu-kariauninkuf būti pagelbininku Svol
do žygiuose jurose.

Jurų bastūnams gerų vyrų visados bū
davo permaža, nes vykstant į svetimas ša
lis plėšti reikėdavo būti pilnai prisirengu
siems atlaikyti visokį susirėmimą su užpul
tais žmonėmis, arba mūšį su kitais tokiais 
pat plėšikais vandenuose, kada susitikę no
ri vieni kitus apiplėšti.

Savus ir suvogtus vaikus vikingai la
vindavo visokiausių narsumo darbų, išrin
kę sveikiausius, stipriausius ir drąsiausius 
kelionėms atlikti, o silpnieji likdavo su mo
terimis namie gyvulių ir laukų prižiūrėti.

Iš pat jaunų dienų lavinami, vaikai 
priprasdavo prie narsumo, prie vartojimo 
ginklų, prie valdymo valčių, prie kariavimo 
ir plėšimo. Vikingo užsiėmimas, arba plė
šikavimas, tais laikais reiškė kelią į tur
tus ir garbę. Kelių šeimų galvos tankiai 
susijungdavo į vieną ir išrengdavo laivus 
į plėšimo žygį. Vadovauti paimdavo patys 
atkakliausi, drąsiausi jauni vyrai. Kaip

KRITUSIEMS LAKŪNAMS
(Dariaus ir Girėno atminčiai)

Pakilot su vėjais į okeano tolį, 
Jaunajai Lietuvai pašaukus: 
Išskridot, drąsuoliai, mirties neatboję, 
Per jurų platybes, per laukus.

Drąsumu jaunystės vainiką nupynę
Iš garbės sietyno saulėto
Jus nešėt, skubėjot savajai Tėvynei 
Kilmingai po kojų padėti....

Ji laukė, vis žvelgė į beribį tolį, 
Kur jiedu su vėjais kovoja.
Bet gandas toks liūdnas su vėjais atskrido: 
“Jie žuvo!” vien aidas kartojo....

Nors kritot bet tikslo atsiekėte savo> 
Atlaikėt su gamta kovoje, 
Garbės nepaėmė žiaurus okeanas^ 
Ilsėsit šalyje savoje....

Lietuva, Lietuvis kol gyvens pasaulyj, 
Skambės jūsų žygis gausingai.
Kas žūsta besiekdamas garbės Tėvynei 
To vardas per amžius garbingas.
Pagirys. 20-vii. 1933. Antas Raila.

KODĖL ŽMONĖS ALPSTA
Žmogus nualpsta del stokos kraujo 

smegenyse. Sakysime kad žmogus greit 
keičia savo padėti: gulėjo ir staiga atsikė
lė, arba kaip staiga persisuko. Daug krau
jo staiga nuo galvos nuteka. Smegenys 
negauna pakankamo deguonies kiekio, ir 
žmogų apima nualpimas. Bet tokiuose at
sitikimuose greitai pasitaiso ir žmogus iš
silaiko nuo puolimo.

Žmogaus kūne yra tam tikras meka- 
nizmas kuris su tuo kovoja ir reguliuoja, 
bet kai kraujo buna antplūdis arba jo truk- 

kraūjas silpniau veikia, ir žmogų už- 
nualpimas.
Žmogaus kūne kraujo kiekis priguli 
jo didumo. Vidutiniškai žmogaus ku-

sta, 
ima

tik pasigirsdavo pirma gegutė, iš upių, už- 
lajų-fjordų pasipildavo laivų laivai links
mų bastūnų, kurie pasileisdavo į juras neš
ti kitų kraštų gyventojams ugnį ir mirtį.

Rudeniui artėjant gryždavo su grobiu, 
ir jų pasakos apie jų žygius sukelavo na
mie likusiems didžiausi susidomėjimą. Jau
nimas klausydavo šių apsakymų su pasi
gerėjimu. Buvo apsakoma svetimi kraš
tai, jurų kovų garbingumas, žiaurus džiau
gsmas kaip ugnia ir ginklu žudoma žmo
nės, pagrobiama vergai, galvijai ir manta. 
Tos pasakos sėdavo sėklą iš kurios dygda- 
vo ginkluoti vyrai tolimesniems žygiams. 
Niekas labiau nesužavėdavo vaiko kaip pa
sakymas kad jis galės būti vikingu.-!• "t1 •S

Merunas, astuonių metų bernaitis, par
vežtas į Leirą, Zealando saloje, kur tais 
laikais gyveno vienas iš Danų karalių. Su 
juo parvežta keletas kitų vaikų, pagrobtų 
tame pačiame užpuolime. Kad perdaug 
vienos vietos vaikų krūvoje nebūtų, Svol
das keletą vaikų iškeitė su kitais vikingais 
ant parvežtų iš kitur. Su Meninu liko tik 
vienas iš tos pačios vietos vaikas, vardu 
Šarkis, metą-kitą vyresnis. Kada vaikai 
buvo skiriami, jie ko neužsimušė kovodami 
su savo pavergėjais, nes nenorėjo būti per
skirti, bet buvo permenki ką nors iškovoti, 
ir pasiliko tik vienudu, nežinodami ar ka
da dar savo draugus gaus pamatyti.

Kaip du jauni vilkiukai buvo Merunas 
ir Šarkis, nes žinojo kad yra svetimų ne
laisvėje, ir norėjo iš jos ištrukti, nors ne
žinojo kur bėgti ir kur vėl butų patekę. 
Išsyk, daug kartų jie buvo sugauti pasislė
pę laive, kuomet vikingai rengdavosi kur 
plaukti, tikėdami kad jų pavergėjai vėl 
vyks į jų gimtinį kraštą ir jie ten nuo jų 
pabėgs.

Visos jųdviejų kalbos buvo apie savą 
kraštą, kur abudu gyveno. Merunas api
pasakojo Šarkiui apie savo tėvo pilį, sto
vinčią aukštutiniam Nemune. Apsakinė
jo koks jo tėvas galingas ir garbingas, ko
kia gera buvo jo motinėlė, ir kokį narsų 
broliuką jis turi, kuris jį visko mokino. 
Vaizduotėje jiedu gyveno savame krašte, 
nes nors ir jauno amžiaus vaikai, viską ge
rai prisiminė ir butų galėję sugryžti į sa
vo namus jeigu tik laivais ten daplaukti 
galėtų. Kur ištikro jų gimtinis kraštas 
buvo jiedu, toli būdami, negalėjo tikrai nu
spėti.

nuo
ne yra apie 7 kvortos kraujo.

ŽMOGAUS KVAPAS
Šunes pažysta žmones iš kvapo. Poli

cijos šunes pauostę prasikaltėlio kokį dai
ktą eina jo pėdomis iki jį patį suranda. 
Žmogus tokios uoslės neturi.

Bet visgi ir žmogus atskiria tautų kva
pus. Kinas raukosi inėjęs į Europiečių 
susirinkimą; Lietuvis nepuikiausia jaučia
si Žydų sinagogoje. Juodųjų kvapas ne
tinka baltiesiems.

Pasirodo kad atskirto žmogaus kvapas 
priklauso ir nuo ūpo: vienoks jis esti link
smame upe, kitoks išgąstyje, rūstybėje.

Atskiros ligos turi savo kvapą: džio
vininkus kiti-gydytojai atskiria iš kvapo; 
diabetikai taipogi duoda dažnai ypatingą 
kvapą. Vienas žmogelis Mariampolės ap
skrityje sako nuspėdavęs ligą pauostęs 
atneštus jam ligonio dėvėtus marškinius.

VASAROS RYTAS
Vos tik pirmi spindulėliai
Saulės sužibėjo
Kaip ant gėlių žiburėliai
Rasų sumirgėjo.

Rasos krito ir mirgėjo
Nuo gėlių žiedų,
O kvapsniai visur kvepėjo 
Plačiai tarp laukų.

Dainas skleidė vyturėliai
Iškilę aukštai,
Blanko tamsus debesėliai
Ir balo rytai.

Puikus rytas, nematytas 
Vasaros gražus,
Dangus, rausvai nudažytas, 
Pakeitė dažus.

Rytai balo, saulė kilo,
Sveikino visus, 
O širdis rytą pamilo 
Kad jis toks gražus!

Jonas Morkūnas.

Tai

Skaitykit savo gerai žinomo ir mylimo poeto 
JONO MORKŪNO parašytą apysaką

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių 
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun- 
timu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”

Jų likimas nuo dabar buvo būti tarp 
vikingų ir tarp jų pasiliko.

Iš pat pirmų dienų vikingai, matydami 
jų augalotamą ir stiprumą, pradėjo lavint 
juos prie visų narsumo darbų, kuriuos vė
liau turės atlikti.

Abu vaikai sutarė — savo jaunu protu 
vadovaujami — būti neperskiriamais drau
gais, vienas kitą gelbėti, užtarti, padėti ir 
niekados net didžiausioje nelaimėje vienas 
nuo kito nepasišalinti. Ir kai jiedu augo 
i didesnius šis jų pasiryžimas stiprėjo ir 
prisirišimas didėjo.

Didžiausia dalis jų laiko buvo paskir
ta darbui ir lavinimuisi vartoti ginklus: 
karo kirvius, šaudyti iš saidokų, laidyti 
jiešmus abiem rankom, bėginėjant laivo 
briaunomis. Lavinosi irstytis, valdyti val
tį, plaukioti ir imtis vandenyje ir ant že
mės; medžioti, ir visko kito kas buvo rei
kalinga tų dienų vyrams mokėti ir be ko 
nebuvo galima gyventi.

Kūno lavinimas ir stiprinimas buvo 
viena svarbiausių vikingų pareigų ir to at- 
siekimui jaunimas kuodaugiausia užsiim
davo imtynėmis, nes tas skatino prie tie
sioginio nugalėjimo savo priešininko. Im
tynes atlikdavo iki juostai nuogi išsivilkę. 
Kitas mėgiamas spėkų išbandymas buvo 
tampymas naujai nuluptos gyvulio odos,

kas buvo sunku rankose išlaikyti ir tas la
vindavo ir stiprindavo rankas ir gniaužtis, 
kuomet vyrai susikibę bandydavo odą vie
nas iš kito atimti.

Plaukimas ir imtynė vandenyje buvo 
kita svarbi vikingo užduotis. Labiausia 
gerbiami buvo tie kurie ilgiausia galėdavo 
išsilaikyti po vandeniu pasinėrę.

Nuo šitų visų užsiėmimų Merunas ir 
Šarkis neatsilikdavo ir juo daugiau suau
ginėjo į metus tuo geriau prie visko įpra
tę pradėjo nepaprastai atsižymėti, tankiai 
nugalėdami ir viršydami kitus savo drau
gus.

Taip jiedu augo tarp Danų ir paga
liau turėjo apsiprasti, kitokio išėjimo rie- 
rasdami ir neturėdami progos pabėgti. 
Drąsus ir vikrus, jie buvo suaugusių pagi
riami ir padrąsinami, ir dėdami visas pa
stangas visame — kaip darbe taip ir žais
luose — pasižymėti, jiedu tapo Svoldo ir 
jo sūnų mylimi jaunikaičiai.

Svoldas turėjo kelis suaugusius sūnūs, 
kurie pradėjo patys savo žygius atlikti ir 
vykdavo į keliones tai su kaimynais susi
tarę, tai su paties karaliaus laivais j Va
karų Europą pelnanti. Su jais laukė žy
giai ir Meruną ir Šarkį.

Bus: Vikingų Galybės Laikai.
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PAKUTINĖ DIDVYRIŲ 
KELIONĖ

Kaunas (“M. R.”). — Liepos 
29, laidotuvių dieną, jau iš pat 
ryto pradėjo rinktis į Baziliką 
vyriausybės nariai, aukštoji 
visuomenė organizacijų vėlia
vos. Milžiniška minia užplūdo 
aplinkines aikštes ir gatves.

Pamaldas už žuvusius laikė 
pats arkivyskupas metropolitas 
Skvireckas. Jautrų pamokslą 
pasakė kunigų seminarijos rek
torius Kan. Penkauskas.

Vidurdieni didvyriai pradėjo 
paskutinę šios žemės kelionę.

Gaudžiant visų bažnyčių var
pams, vandenyno nugalėtojų 
karstai buvo padėti ant aukšto 
laidotuvių vežimo. Vežimas pa
sijudino gatvėmis nustatytomis 
kariumenės špalierais ir nubar
stytomis žaliomis eglių šako
mis, i kapines.

Laidotuvių eisena nusitęsė 
skersai visą Kauną. Didvyiius 
lydėjo vyriausybės nariai, už
sienio valstybių- atstovai, karo 
vadovybė, kariumenė, šauliai, 
visuomenės organizacijos. Kar
stus sekė apie 80 vėliavų. 
Priešakyje buvo nešama 79 vai
nikai rr daugybė pluoštų gyvų 
gėlių.

Gatvės kuriose slinko eis ana 
buvo pilnos žmonių, 
tokio susigrūdimo dar r 
nebuvo matęs, 
langai, stogai 
lūžo.

Visus buvo 
sta rimtie.

Iš balkonų ir langų ant pro 
šalį slenkančių karstų buvo be
riamos rožės.

Kapinėse didvyrių karstus 
padėjo koplyčioje. Atsisveikin
damas, tarė čia žodį ministeris

Kaunas 
niekados 

Namų balkonai, 
žmonėmis lūžte

apėmus nepapra-

C. PAKELTIS
Perkėlė savo Vaistinę Į 

naują vietą
1117 EAST 79TH ST.

Užlaiko visokias importuo
tas ir Amerikoniškas 
les nuo visokių aštrių 
senėjusiti ligų, k. t. 
kataro, reumatizmo, 
visokių užsisenė jusiu 
ir kitų visli negerumų, vene- 
riškų ligų, kraujo nusilpnėji
mo, 
tt.

gyduo- 
ir užsi- 
vidurių 
kosulio, 

žaizdų

1117
Telef.

pirmininkas Tūbelis. Jis savo 
kalbą baigė žodžiais: “Jie sa
vo drąsiu žygiu, savo krauju 
įrašė Lietuvių tautos sielon di
džiausių darbų troškimą. Jie 
ilgainiui sužadins tėvynės sū
nūs ne tik nugalėti oro erdves, 
bet paskatins atlikti ir kitus 
didžius darbus — atvaduoti 
musų kaimyno klasta užgrobtas 
musų žemes”.

Po jo kalbėjo dar Amerikos 
Lietuvių atstovas, savanorių 
sąjungos atstovas, šaulių są
jungos pirmininkas ir kiti.

Po kalbų orkestras sugrojo 
maldą “Marija, Marija”.

Kariumenė atsisveikino did
vyrius trimis salvėmis.

Didvyrių 
pasiliks tol 
atitinkamas 
pu žmonės
miniomis, ateidami pagerbti ir 
jau taip vainikuose paskendu
sius karstus apiberdami naujo
mis gėlėmis.

liekanos koplyčioje 
kol bus paruoštas 
antkapis. Tuo tar- 
juos vis dar lanko

KUNAI BALZAMUOTI
Kaunas, Liepos 24 d. — La

kūnų palaikams globoti vyriau
sybės paskirtas komitetas nu
sprendė musų brangių didvyrių 
kūnus išbalzomuoti, ką atliks 
Vytauto Didžiojo universiteto 
medicinos fakultetas. Balza- 
mavimas turi būti atliktas rū
pestingai kad brangios lieka
nos pasiliktų nesunykusios ir 
busimoms kartoms.

ir

Sekantis “Dirvos” numeris išeis padidintas ir bus 
pašvęstas žuvusių lakūnų paminėjimui — jame 
tilps daug atvaizdų nuo to kaip jie gyvi buvo iki 

pat palaidojimo Kaune.

KAIP LAKŪNAI GA
LĖJO UŽSIMUŠTI

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 
su silpnu matytu. Tačiau ko
dėl Lituanika paskutinėmis va
landomis ėjo taip pavojingu ke
liu, a> negalėjo ji pakilti aukš
čiau? čia yra Įvairių išvadų, 
išnagrinėsime jas paskirai.

Benzino trukumas? Tačiau 
jo turėjo 44>4 valandoms, o jie 
skrido tik 37ĮĄ valandas, jo 
dar turėjo būti mažiausia še
šioms valandoms. Užrašų apie 
benzino aikvojimo eigą nėra. 
Atmintina kad benzino aikvoj - 
mo dydis priklauso nuo lėktu
vo sunkumo ir skridimo. Ta
čiau vis del to benzino jiedu ne
pritruko, jo dar ir rasta apie 
50 literių.

Staigus motoro sugedimas 
atpuola, nes 11 vai. nakties Li
tuanika buvo ties Stargardu, o 
pusę pirmos naktį 60 kilomet
rų oro keliu nuo jo Įvyko 
laimė.

ne-

AKRONO
ŽINIOS

io-| KAIP PRIRENGTI 
GERIAUSIĄ ŠALTĄ 

KAVĄ

niau gyveno Wellington, O., 
ir vyras ir žmona žinojo 
apie to advokato klastingus 
darbus ir pradingimą doku
mentu. Jis norėjo prašalin
ti iš kelio ir prašalino, bet 
ir pats Įkliuvo. Klausinėja
mas prisipažino jog yra 
kaltas toje žudystėje, tiktai 
prašė pasigailėjimo išgel- 7 
bejimui jo nuo mirties bau- * 
smės.

Adv. Shank nuvažiavo į *>- 
Hot Springs pasimatyti su 
tais žmonėmis ir neva ap
kalbėti tą bylą, kurios jie 
galėjo būti liudininkais. Ir 
susiėjęs su jais pradėjo sa- 
žmogžudišką darbą vykdy
ti.

Advokato žmona, gyve
nanti Akrone, patyrus ži
nią apie savo vyro darbą, 
ko iš galvos neišėjo ir rėk
dama tikrina kad jos vyras 
negalėjo taip padaryti.

Advokatas užnuodijo ke
turis žmones. Atėjo žinios 
iš tolimo Hot Springs, Ark., 
kad ten Akrono advokatas 
Mark Shank, buvęs Kenmo
re politikierius, nunuodijo 
visą šeimą, tėvą, motiną ir 
jų du jaunamečiu vaiku, iš
sivežęs juos i mišką neva 
j pikniką. Ten jis apnuodi
jo gėrimą, kurio užgėrę vi
si keturi mirė. Patyręs a- 
pie apsinuodijimą, tėvas 
dar bandė susisodinęs Į au
tomobilį savo šeimą vežti i 
ligonbutį, bet nualpo, auto
mobilis atsimušė Į tvorą, ir 
jie visi mirė.

Radę jų lavonus žmonės 
iavė žinia policijai, kuri su

jo prisidėti. Jie arba del mo
toro “šlubavimo” jieškojo yie-j 
tos nusileisti, arba jieškojo ke
lio ąpskristi blogą orą. Kata
strofos metu buvus kryptis į 
šiaurės vakarus — juros pu
sėn.

Atvežtose Kaunan lėktuvo 
liekanose rasta kad Lituanikos 
benzino čiaupai uždaryti ir lėk
tuvo motoro uždegimas išjun
gtas. Jei tai padaryta pačių 
lakūnų, o ne pašalinių žmonių 
po katastrofos, tai butu tikrai kti dadėjus šaukštuką Franck’s 
galima tvirtinti kad lakūnai i Chicory Į sumaltą kavą į ver- 
norėjo nusileisti del motoro su-(damą puodą arba perkolatorių, 
gedimo, nes nusileidžiant, del 
gaisro pavojaus visuomet tai 
daroma; ypač leidžiantis blogo
je vietoje.

Tačiau nustatyta kad ypač 
turėję reikšmės blogos atmos
ferinės sąlygos.

Svarbus dalykas nuovargis. 
Del nuovargio ir prityrusioms 
lakūnams pasitaiko nelaimių. 
Taip gerai prityręs lakūnas, 
tris kart perskridęs Atlantiką, 
Molljson prie Birdgeporto (Su
vienytose Valstijose) aerodro
mo nakties laiku norėdamas 
nusileisti apšviestame aerodro
me, padaręs šešis ratus nesuge
bėjo nusileisti, sudužo prie ae
rodromo griovyje.

Galėjo prisidėti ir žut-buti-

nėraŠiame karštame ore, 
nieko geresnio kaip stiklinė šal
dytos kavos, jeigu ji 
kančiai paruošta.

Blogumas su šalta 
tas kad laikant ją 
laikui pradingsta jos 
mas-aroma.

yra atsa-

kąva yra 
ilgesniam 
kvapsau- 

Tas galima aplen-

nes Chicory (cikorija) padeda 
kavai palaikyti savo kvapsnu- 
mą ilgesniam laikui. Prie to, 
Franck’s Chicory turi puikų 
savo skoni, kuris sumaišytas su 
kavos skoniu suteikia kavai 
puikiausi skanumą.

Galimą pirkti Franck’s Chi
cory grosęrnėse arba kavos 
parduotuvėse, ir mes noriai 
prisiųsim jums išbandymui jei 
prisiųsit 10c pašto ženkleliais 
Į Heinr. Franck & Sons, Flush
ing, N. Y.

šunų pagalba susekė kalti
ninką. Advokatas Shank 
suimtas prisipažino prie sa
vo darbo. Dar buvo likęs 
vienas nunuodintų žmonių 
vaikas, kuris rodė Į suimtą- 
iį sakydamas kad jis ką tai 
dėjo Į motinos gėralą.

Tie nunuodyti žmonės se

KAIP TAPTI 
SUV. VALSTIJŲ 

PILIEČIU

25 centai.
Reikalaukit “Dirvoje”
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‘ NIKODEMAS A. WILKELIS |
(Neverauskas) =

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

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

mo-

SUMESTAS KELIAS Vieta Atdara kasdien
8803 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
The Samson Tonic & 

Tea Co.
atidarytas ofisas del informa- 
apie Medikalius vaistus ka:p

Lietuvos pasiuntinybei Per
line nusiskundus del išgraibs- 
tymo sudužusio lėktuvo dauge
lio likučių, Soldino smogiamų
jų dalių vadas išleido Įsakymą 
visus išgrobstytus Lituanikos 
daiktus tuojau grąžinti.

Liepos 24 d. iš Berlino Į Sol
diną išvyko Lietuvos pasiunti
nybės sekretorius Dymša ir 
jam dauguma sugrobstytų Li
tuanikos liekanų buvo sugrą
žinta. Tarp grąžintų daiktų 

i yra lėktuvo apmušalo vertin
gos dalys su visit aukotojų pa
vardėmis ir lėktuvo užrašu “Li- 
tuanica”. Be to grąžinta ir vi
sa eilė smulkių dalykėlių. Pri
imtieji daiktai jau prisiųsti į 
Kauną.

Lietuvos pasiuntinybė Berli- 
ne rūpinasi kad visi Lituanikos 
daiktai iki mažiausių smulkme
nų butų grąžinti. Tam gelbsti

lytiško nusilpnėjimo, ir
(28)

C. PAKELTIS
79 St. Cleveland, O. ■ ■ - - *
ENd. 8533 ir 8534 i Vokiečių vietos vyriausybe.

E.
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ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
E Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresjiio i 
= Įsibėgi m o ir Tykaus Motoro Veikimo — prjsipildykit j 

sau tanką Naujo žalio ETHYL GASOLINE-

E Daugiau Spėkos
E Daugiau
E Mylių

Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

The Columbia Refining Company

OURSPECIAL

Here are the lowest, mo 
rates ever offered. From 
Buffalo to Cleveland, on 
the round trip. Cars os 
slightly higher. Round ti 
either Bufialo or Pt. Stanį 
to ship your car than to di

MUCH CHEAPER BY BOAT

CLEVELAND 
BUFFALO
NIAGARA FALLS
PORT STANLEY

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

;t attractive automobile 
Cleveland to Buffalo, or 
5 way $3-00 or $5.00 for 
er 120 inch wheelbase 
ip tickets give option of 
:y Division. It’s cheaper 
iveit,and you save a day.

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

Upper berths are now as low as $1.00; lower 
berths, $1.50; staterooms, $2.50 and $3,00. Par
lors, with and without bath, are proportionately 
lower. Excellent meals are offered at attractive 
prices. Ask your local tourist or ticket agent 
for C & B folders giving full detail of all tours, 
trips and services.

EW 1

žie-Nuo Stargardo skrido 
mių vakarų link. Kodėl? Kokiu 
budu paaiškinti jų gryžima? 
Tuk jie susidūrę su blogu oru
:alėjo kilti aukštyn ir sk-isti nis lakun,i Pasiryžimas pasiek

ti Kauną.
Tiesiog juokingi gandai apie 

kaž kokius spindulius ir kitas 
tik gandais skleidžiamas prie
žastis. Gabiausi aviacijos spe
cialistai paneigia galimumą bu
vimo kažkokių spindulių.

Tokie tai Lietuvos aviacijos 
musų 

Nei 
šaudymų nei jokių 

spindulių ar šiaip kokio Vokie- 
č ų (ar Lenkų) prisidėjimo prie 
jų nukritimo nepripažysta ir 
laiko tai tuščiais, tiesiog negra
žiais primetimais musų kaimy
nams.

laisvai toliau į ten kur jų taip 
nekantriai laukta. Kodėl Litua
nika nepakilo aukščiau Į erd
vę? Nuo ilgo veikimo jų mo
toras galėjo pradėti “šlubuo
ti”, gesti nuo Įvairių priežas
čių: sutepimo, užsiteršimo fil
tro; jau po tiek valandų skridi
mo galėjo būti nepatikimas mo
toro veikimas. Gal but Litua
nika jau nebepajiegė pakilti 
aukščiau. Gal lakūnai stengė
si gryžti į geresnę oro sritį, sie
kė mažiau pavojingo be medžių 
pajūrio? Galėjo būti pažasti
mi ir didelis lakūnų nuovargis, 
gal pavargę nuo ilgo skridimo 
drąsieji lakūnai buvo perdaug 
prislėgti nuovargio ?....

Prie viso to dar galėjo prisi
dėti ir apsunkinančios aplinky
bės, galėjo lėktuvo elektros ap
švietimas sugesti. Lakūnai 
vartojo sausus elementus, ga
lėjo jie išsiaikvoti. Tai dar su
stiprina rasta deganti kišeni
nė lemputė. Išsiaikvojus sau
sų elementų (dry battery) elek
tros energijai, turėjo nustoti 
vejkęs ir induktorinis kompa
sas. Tačiau orientacijai vis- 
tiek veikė kitas kompasas, o 
aklam skridimui visi instru
mentai vistiek ‘liko tvarkoje, 
taigi tas nekliudė, tačiau galė

žinovų apipasakojimai
lakūnų tragiškos mirtie.s
Vokiečių

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 thia 
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—monsy 
back.
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(A. JAKUBAUSKIENĖ)
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų, 
nių pervežimui j ir iš ligonbučių. 
gos. žemiausia kaina laidotuvėms, 
ir aukštyn be apribojimo. Reikak
6621 Edna Avenue

Vežimai ligo- 
Kainos sąžimn- 

visos lėšos $150 
telefonuokit.

ENHicott 1763
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WADE PARK-EAST 71st STREET =
CUT RATE FOOD MARKET f

DYKAI IŠVEžIOJAME PO VISUS NAMUS.
■ Čia gausite visokiausiu DARŽOVIŲ, VAISIŲ, GRO-

SERIO ir SMULKIŲ VALGOMŲ DALYKŲ. => “ 
: Viskas pas mus yrą pirmos rūšies ir kainos visai

Prieinamos. (33 E

WADE PARK-E. 7 I ST CUT RATE 
FOOD MARKET

7100 Wade Park Avenue E
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Jau 
cijų

■■■■■H Europišksa Arbata 
nuo ■■'C’kanč'ų nc- 

ĮHįW?»gerovių: Vidurių 
ir Inkstų Gėlimo, 
Reumatizmo, Ner- 
viškumo, Dusulio, 
Kataro, Skaude j i - 
mo galvos, Diabe- 

Vg&iSFiĮi to. Dropsy ir Hay 
Fever. Valo krau

jų ir suteikia gerų apetitų. Taipgi: 
Skystimai nuo niežų ir odos užde
gimų, ir daugybes kitų niežų, etc. 
Jokių niekai ar exzema daug au 
nevargins jus po naudojimo šio vai
sto kaip nurodyta. Jeigu šis vais
tas nepagelbėtų mes noriai gražin
sime pinigus. Pasekmės stebėtinos 
už maža kainų.

E HEnderson 9292
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I
 SANDWICH SHOP į

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

Mes sutaisome visokius užkandžius ir turime skanitj ji

Saldžių Gėrimų. į

Ateikit su visa šeima ir pasivaišinkit skaniu Alum. s

MES TAIPGI UŽLAIKOME VYNĄ. į

Randasi ant kampo (33) 5

E. 90th ir WADE PARK AVE. į

Wt 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.


