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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

KAIP NRA GELBSTI. Nors 
šiaip fabrikuose labai sunkiai 
pritaikoma šalies gaivinimo ak
tas ir fabrikantai bando išsu- 
sukinėti ar net darbininkus ir 
vahlžią apgaudinėti; arba pa- 
sisttubinęyprisidirbti visko pirm 
NRA akto užstojimo dabar at
leidinėja darbininkus, bet vie
šu reikmenų išdirbystės kurios 
veikia nuolatos, pirmiausia pri
sitaikė ir turi prisitaikyti prie 
to akto. Paveizdan elektros, 
gazo, telefono ir kitų panašių 
reikmenų industrijos prisitai
kė. Jose dirba apie 1,500,000 
darbininkų, kuriems sutrumpin
ta valandos ir paimta daugiau 
žmonių Į darbus.

Krautu viii, raštinių ir šiaip 
įstaigų tarnautojams pakelta 
algos, sutrumpinta valandos.

Visoje šalyje didieji laikraš
čiai priėmė NRA, sutrumpinda
mi darbo valandas ir paimda
mi daugiau darbininkų.

PASIRAŠĖ plieno darbininkų 
sutartį. Prez. Roosevelt užtvir
tino plieno industrijos algų ir 
darbo valandų sutarti, kuri nu
stato 8 valandų darbo dieną ir 
minimum algas paprastiems 
darbininkams: Clevelando, De
troito, Toledo ir Youngstowno 
srityse 40c i valandą; Cantono, 
Massillon ir Mansfield 37c.

Darbininkams pripažystama 
teise organizuotis į unijas ir 
per savo atstovus derėtis su 
kompanijoms. Darbdaviai ne
turi teisės draugsti darbinin
kams rašytis į savo unijas ir 
negali versti prigulėti pačių 
kompanijų sudarytose unijose.

10,000 DARBININKŲ netru
kus gaus darbus ant 465 vals
tybinių vieškelių šioje šalyje, 
pradėjus skirstyti 83,300,000,- 
000 viešų darbų varymo sumą, 
šiems viršuje minėtiems dar
bams paskirta $32,368,543. Iš
viso keliams paskirta $400,000,- 
000, ir jeigu tie pinigai butų 
paimti i darbą vienu kartu tai 
butų darbų del 500,000 darbi
ninkų.

CLEVELANDE, Eaton Axle 
Co. darbininkai, 400 skaičiuje, 
nutarė prisidėti prie Amerikos 
Darbo Federacijos. Tie darbi
ninkai buvo sustreikavę ir su
siorganizavo j uniją.

NEW YORKO plačioje apie- 
linkėje prasidėjo rubsiuvyklų 
darbininkų streikas. Streikuo
ja apie 60,000 darbininkų New 
Yorko, New Jersey ir Connec
ticut siuvyklose.

Darbininkai reikalauja kad 
siuvyklų savininkai prisitaikytų 
prie NRA.. Valdžia bando tar
pininkauti streiko užbaigimui.

PREKINIŲ vagonų judėji
mas. Visoje šalyje per savaitę 
iki Rugp. 12 d. prekinių vago
nu buvo naudojama 622,759, 
6947 vagonais daugiau negu 
savaitė pirm to. 1932 metais 
tą pačią savaitę buvo naudoja
ma 512,378 vagonai.

MĖSA BUS DUODAMA BEDARBIAMS IR 
BIEDNOMS ŠEIMOMS ŠIĄ ŽIEMĄ.

NORI TUOMI PAGEL
BĖT ŪKININKAMS
Washington. — Ūkių su

stiprinimo ir pertvarkymo 
administracija skelbia kad 
su Rugpjūčio 23 diena pra
deda didžiausi valdišką su
pirkimą mėsos kokio nebu
vo nuo pasaulinio karo.

Programas apima šešias 
vidurvakarinių valstijų gy
vulių rinkas, o vėliau ap
ims ir kitus mėsos centrus. 
Bus supirkta ir paskersta 
4,000,000 jaunų paršų ir 
1,000,000 kiaulių.

To supirkimo tikslas yra 
pabranginti kiaulių kainas 
iki Spalių 1 d. visu trečda
liu dabartinės jų kainos, su 
tikslu pagelbėti ūkininkams 
atsigriebti.

Pirmas supirkimas kiau
lių bus St. Paul, Minn., St. 
Joseph ir Kansas City, Chi- 
cagoj, Omahoj, ir Sioux Ci
ty, Iowa.

Supirktos kiaulės bus pa
skerstos ir mėsa sudėta pa
prastu mėsos sužiūrėjimo 
budu. Tą mėsą valdžia da
lins biedniems bedarbiams.

UŽMUŠTA & ŪKININKAI
Lumberton, N. C. — Ve

žę tabaką ūkininkai troku 
užvažiavo ant gelžkelio bė
gių ir užlėkęs traukinis aš
tuonis jų užmušė.

South Bend, Ind. — Su
simušus trekams užmušta 
šeši žmonės gryžę iš Chica
gos Pasaulinės Parodos.

Wilmington, Del. — Ke
turi žmonės užmušta ir 21 
kitų sužeista susimušus au
tobusui su žmonėmis su 
troku vežusiu sprogstamą 
medegą.

DUONA PABRANGO
Washington. — Nuo Va

sario 15 iki dabar šalyje še
šiolikoje žymiausių miestų 
duona pabrango bendrai 
imant 1.4c. Brangiausia 
duona buvo San Francisco 
ir pirmiau ir dabar tame 
mieste brangiausia: 9.3c 
kepalėlis.

MEKSIKOJ TIKRAS RO
JUS

Jaurez, Meksika. — Mek
sikoje, Chihuahua valstijo
je, pavelijama apsivesti “su 
įgaliojimu”, reiškia jaunoji 
gali gyventi kitoje pasvie- 
tėje, o jaunikis Meksikoje, 
ir jiedu gali apsivesti. Iš 
to advokatai daro gerą biz
nį, nes mat reikia daryti 
sulyg įstatymų.

Galima taipgi gauti ir di- 
vorsą arba perskyrą sulyg' 
įgaliojimo. Advokatai už 
vedybas tokiu budu ima po 
$75, o už perskyrą daugiau 
— net $200.

GRUDŲ DERLIUS
ŠYMET MAŽESNIS
Suv. Valstijų Agrikultū

ros Departmentas paskelbė 
šios vasaros grudų derliaus 
apskaičiavimą ir sako kad 
kviečių derlius bus men
kiausias iš pastarų 35 me
tų. Kviečių bus 495,000,000 
bušelių prieš 726,000,000 bu
šelius 1932 m., ir 861,000,000 
bušelių kasmet tarp 1926 ir 
1930 • metų.

Kukuruzų bus 2,273,000,- 
000 prieš 2,876,000,000 per
nai.

Avižų bus 666,745,000 bu
šelių prieš 1,238,000,000 per
nai.

Šis menkas derlius suma
žins iš kitų metii užsiliku
si grudų perviršį.

UŽMUŠTA 250 PRANCŪ
ZU KAREIVIŲ

Paryžius. — Mūšiuose su 
Morokkos sukilėliais perei
tą savaitę krito 250 Pran
cūzų kareivių, dauguma jų 
tenaitinių gyventojų. Pa
naudota 25,000 kariumenės 
galutinam sukilėlių nuslo
pinimui Atlas kalnuose.

VALDŽIA LOBSTA Iš 
ALAUS

Washington. — Federale 
valdžia nuo Balandžio 7 d. 
šymet jau surinko arti sep
tynių milijonų dolarių už 
leidimus išdirbti arba par
davinėti alų. Išviso išduota 
apie 300,000 leidimų bravo
rams, išplatinto jams ir par
davėjams alaus.

Štai kaip: veikia 331 bra
voras, 14,135 alaus išplatin- 
tojų ir 262,639 pardavėjų 
tiesiog publikai.

“Prohibicijos” laikais tu
rėjo iš gyventojų taksų lei
sti milijonus dolarių “pro
hibicijos’’ vykdymui. . . .

£OVA PRIEŠ VOVERES
Utah valstijoje priviso 

voverių tiek kad ūkininkai 
ėmėsi jas išnaikinti. Vove
rės kas metai padaro ūki
ninkams daug nuostolių.

Po laukus tapo išbarsty
ta 15 tonų užnuodytų avižų 
voverių išžudymui.

“MIEGO LIGA” MIRĖ 
15 ŽMONIŲ

St. Louis, Mo. — Pereito
se keliose dienose čia staiga 
įsišiautė “miego epidemija”, 
nuo kurios mirė 15 žmoniii 
ir 150 kitų susirgo. Kame 
tos ligos priežastis gydyto
jai nesuseka.

PRIGĖRĖ 200 KINŲ
Šanghai. — Traukinis su 

500 Kinų karo oficierių nu
krito nuo tilto į upę, sukri-! 
to keli pirmutiniai vagonai 
ir prigėrė 200 karininkų, j

ITALŲ LAIVAS LAI
MĖJO GREITUMO

REKORDĄ
New York. — Rugp. 16 

d. Į New Yorką atplaukė 
Italijos linijos laivas “Rex” 
sumušdamas visus greitu
mo rekordus laivų perplau
kime per Atlantiką. Laivas 
“Rex”, pernai pabudavotas 
jurų milžinas, gavo specia
li Mussolinio įąakymą paim
ti jurų greitumo rekordą 
Italijai. “Rex” tą ir pada
rė, perplaukdamas Atlanti
ką i 4 dienas, 13 valandų ir 
58 miliutas po apleidimo 
Gibraltaro, 3,181 mylių at
stu. Pirmiau greitumo re
kordą turėjo Vokiškas lai
vas “Europa”, perplaukęs i 
4 dienas, 16 valandti ir 48 
min.

“Rex” taipgi padarė kitą 
rekordą, vienos paros bėgy- 
ie pravažiuodamas 736 my
lias, ko joks kitas laivas iki 
šiol nėra pasiekęs.

KUBA NENUSIRAMINA
Havana. — Prasidėjęs su

kilimas prieš buvusi prezi
dentą Machado ir dabar tę
siasi, nors Machado jau nė
ra. Sukilėlių gaujos veikia 
prieš visus buvusius Ma
chado rėmėjus: gaudo juos 
ir žudo.

Šiose dienose užeita slap
tas urvas-kalėjimas po Ata
rės tvirtove, kur sako Ma
chado laikė ir žudė savo vi
sus sugaudytus priešinin
kus.

Kubos sukilimas nėra ko
munistiškas, bet ir komu
nistai prie to prisidėjo kur
stydami darbininkus prie 
streikų. Pereitą savaitę jie 
sugundė streikuoti uostų 
darbininkus.

DEVYNI ŽUVO
New York. — Rugp. 21 

d. siaučiant smarkiai aud
rai Atlantiko pakraščiais 
žuvo 9 žmonės; padaryta 
šiaip didelių nuostolių.

MISSOURI “ŠLAPIA”
St. Louis, Mo. — Missou

ri valstija pereitą savaitę 
nubalsavo atmesti prohibi- 
ciją. Tai jau 22 valstijos 
nusibalsavusios prieš prohi- 
biciją pusės metų bėgyje.

70 ŽUVO
Ant Jamaica salos perei

tą savaitę po smarkių lietų 
potviniuose žuvo apie 70 
žmonių. Nuostoliu padary
ta už $2,000,000.

NUŽUDĖ REDAKTORIŲ
Cochocton, O. — Upėje 

užtikta nuskandintas lavo
nas vietinio Angliško laik
raščio redaktoriaus, Walla
ce, 61 m. amžiaus. Jis bu
vo sumuštas, suraišiotas ių 
už rūbų pryįėta geležų ka’d 
neiškiltų. Policija stropiai 
jieško kaltininkų ir tiria jo 
nužudymo priežastį.

TURKI!A RENGIASI 
PARDUOT GYVATES
Istambul. —Turkijos vai

zbos butas, j ieškodamas ką 
naujo eksportuoti i kitas 
šalis, sumanė pradėti gyva
čių eksportą i tokias šalis 
kaip Jugoslavija, kur išdir- 
Ivimn iš jų įvairus serumai 
vaistams.

TRUMPA SKRIDIMO ISTORIJA

Chicagiečių minia išlydi Darių ir Girėnų į garbingą kelionę, kurios p

Pradėjo ruoštis į kelionę 
1932 metų rudenį, kada už
vedė vajų sukėlimui fondo 
ir Lietuvių kolonijose Avia
cijos Šventes.

Gegužės mėn. pradžioje 
šymet išlėkė iš Chicagos į 
New Yorką, kur apsibuvo 
Bennett Field laukdami ge
ro oro išskridimui.

Belaukdami tinkamo ke
lionei oro, dar geriau savo 
lėktuvą priruošinėjo tik- 
resniam pasisekimui.

Liepos 15 d., 5:20 vai. ry
to, pasikėlė į orą, kada ga
vo žinias jog oras virš At
lantiko pasitaisė. Tą pat 
rytą išlėkė kelionėn aplink 
žemę Amerikietis Post.

Darių ir Girėną išlydėjo 
Lietuvos Generalinis Kon
sulas P. Žadeikis.

Tą pačią dieną, prieš pa
sukimą skersai Atlantiką, 
Newfoundlande numetė lai
škus su pažymėjimu savo 
kelionės.

Tą dieną ir naktį perskri
do Atlantiką.

Liepos 16 d. jų lėktuvą 
matė ir sveikino. Vokiškas 
garlaivis “Brenien”, vykda
mas į Ameriką, ant kurio 

LANKOSI EUROPOS 
BATU "KARALIUS”

Amerikon atvažiavo gar
sios Čekoslovakijos avalų 
išdirbystės vedėjas, Jan Ba
ta, kuris vadovauja milži
nišką batų industriją Zlin 
mieste. Jan Bata yra pus
brolis Tamo Bata, įsteigėjo 
ir išvystytojo tos garsios 
Europoj avalų industrijos. 
Tarnas Bata pernai užsimu
šė nukrisdamas lėktuvu pas 
savo fabriką.

Bata atvyko su 30 drau
gų. Jis papasakojo kad Ta
rno Bato įsteigtoj batų iš- 
dirbystėj dirba 18,000 dar
bininkų Zlin mieste ir dar 
'10,000 kitų dirba kitose jų 
įsteigtose batų 
Čekoslovakijoje. Jie aprū
pina avalais 78 šalis. Dar-’ 
bininkai jų dirbtuvėse už
dirba labai gerai ir niekad 
nejaučia depresijos.

Tarnas ir Jan Batai yra 
sunai biedno batsiuvio, jie 
kitados padarydavo per die
na dvi poras batų, dabar iš
vystė savo industriją taip 
kad gamina 200,000 porų 
nėr diena ir įsteigę 2,000 

i krautuvių įvairiose šalvse 
kur jų batai parduodami.

važiavo keletas ir Lietuvių. 
“Lituanica” buvo apie 1000 
mailių nuo Airijos.

Tą pačią dieną, nors aiš
kių žinių nebuvo, pranešta 
jog Lietuviai perskrido Ai
riją ir paskui Londoną.

Tą pačią dieną perskrido 
Šiaurės jurą, pasiekė Vo
kietiją, lėkė pro šalį Berli- 
no link Karaliaučiaus.

Kada skrido virš Vokie
tijos juos patiko antra nak
tis (Liepos 16 d. vakaras). 
Tas nedavė Europai lėktu
vo aiškiai matyti, nors bu
vo patėmytas ir ties Star- 
gartu, Vokietijoje.

Kaunas ir visa Lietuva 
gavo žinią Liepos 15 d. kad 
Darius ir Girėnas išlekia ir 
laukė jų baigiantis Liepos 
16 ir prasidedant Liepos 17, 
maždaug praėjus 40 valan
dų nuo išskridimo.

Kaune irgi gavo žinias 
apie jų kelionės eigą, nors 
ne pilnas, iki staiga viskas 
nutruko....

Liepos 17 d. pranešta kad 
keli kilometrai nuo Soldino 
rasta sudužus “Lituanica” 
ir kad abu lakūnai vietoje 

I užsimušę.

Jauni būdami, jie buvo 
atvažiavę Amerikon ir pa
tyrė Lynn, Mass., mieste 
kaip gaminama avalai mo
dernišku budu. Pasidarę 
pinigu, sugryžę į savo ma
žą 2,000 kaimiečių ir krau- 
tuvninkų miestelį pavertė jį 
į gyvą industrial! miestą, 
“Europos Detroitą”. Turi 
ten įtaisę darbininkams mo
kyklas, ligonines, viešbutį, 
teatrus, laikraštį ir net or
laivių aikštę su 10 lėktuvų. 
Darbininkai gyvena Batų 
namuose, perka iš jų užlai
komų krautuvių. Sako dar
bininkams moka po $25 į 
savaitę, kas šiais laikais 
daugiau negu Amerikoje.

siuvyklose SAKO PIETINĖ RUSI
JA BADAUJA

Vienna. — Austrijos ar
kivyskupas, .kardinolas In- 
nitzer atsišaukia į visų re
ligijų žmones gelbėti sovie
tų Rusijos gyventojus mai
stu, nes, sako, pietinėje da
lyje siaučia badas ir žmonės 
miršta desėtkais tūkstančių 
kas mėnesį. Labiausia pa
liesta Ukraina ir Kaukazas. 
Ten sako net žmonės valgo 
žmogieną....

labaigos jiedu matyti negavo....

Lietuva apie jų mirtį pa
tyrė pavakare Liepos 17 d., 
po to kai iš pat vakaro ir 
per naktį laukę nesulaukė.

Liepos 18 d. iš Kauno nu
važiavo į nelaimės -vietą 
Lietuvos lakūnai ir priren
gė jų parvežimą į Lietuvą.

Liepos 19 d. parvežti Vo
kišku lėktuvu į Kauną.

Liepos 20 d. visomis di
džiausiomis iškilmėmis nu
lydėti į Kauno kapus.

Jų žuvimo priežastis nu
statyta nenumatytus ar gal 
neatsargus peržemai skridi
mas susidėjus blogoms oro 
aplinkybėms, nes naktį iš 
16 į 17 d. jų kelyje pasitai
kė perkūnija ir lietus.

Kiti šaltiniai skelbia kad 
jie buvo tyčia ar per klaidą 
Vokiečių nušauti, palaikyti 
už Lenkus ar komunistus 
lakūnus. Dar kiti kalba kad 
jie buvę nutrenkti kokiais 
ten “spinduliais”.

Praskrido 4,900 Angliškų 
mailių, padarydami antrą 
iki tol buvusį tolumo rekor
dą.

Paminklai jiem bus stato
ma Chicagoje ir Kaune.

STUDIJUOJA RUSIJOS 
KREDITUS

Suv. Valstijų vyriausybė 
paskyrė ekspertus ištyrinė
jimui sovietų Rusijos kre
ditų tikslu užvedimui pre
kybos su sovietais, darant 
prisirengimus pripažinti so
vietų vyriausybę.

Ekspertai dirba kelinta 
savaitė suradimui kelių fi
nansavimui pirkimų. Gal 
bus suorganizuota Ameri
kos eksporto korporacija 
vedimui prekybos reikalų.

Prez. Roosevelt kol kas 
nekalba apie planus kurių 
prisilaikant bus Rusija pri
pažinta.'

GELBĖS KVIEČIŲ 
AUGINTOJAMS

Suv. Valstijų ūkio admi
nistracija šį rudenį išdalins 
kviečių augintojams 90 mi
lijonų dolarių, kad ūkinin
kai kitam metui sėtų ma
žiau kviečių. Perdidelė pro
dukcija kenkia patiems ūki
ninkams, nes kainos .nupuo
la ir jie paneša nuostolius.

Kviečių eksporto padrą
sinimui valdžia irgi duos 
pagalbą. Valdžia nori kad 
kuodaugiau kviečių butų 
eksportuojama į Aziją.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

STATO HEINZ Maldnamį. 
Garsi Heinz šeima (maisto 
produktų konservuotoj ų fir
mos) stato greta Mokslo Kate
dros naują maldnamį, $800,000 
vertės. Tas maldnamis bus pa
minklas tos šeimos tėvui ir mo
tinai, kurie jau mirę. Maldna
mis bus Gotiško stiliaus pana
šus Sainte Chapel Paryžiuje, ir 
bus dovana nuo Heinz šeimos 
Pittsburgh© Universitetui.

KOMUNISTĄ! stato kandida
tus. Ateinant miesto valdybos 
rinkimams, be kitų partijų tu
rės savo kandidatus į miesto 
mąjoro vietą ir komunistai. Jie 
nominuoja tikrą darbininką, 
James Egan, tinkuotoją (plas- 
tęrer). Stato taipgi keturis 
įąndidatus į miesto tarybą du 
iš jų negrai.

PENNSYLVANIJOS 
ŽINELĖS

SUDEGĖ 4 MERGINOS
Bradford, Pa. — Rugp. 21 

d. vasarnamyje sudegė ketu
rios merginos. Gaisras kilo iš 
šeimininkės neatsargumo: ji 
prakūrimui ugnies užpylė ant 
malkų kerosino, ir tai neatsar
giai, nes pritiškęs kerosinas 
smarkiai įsidegė ir merginos 
kurios tuo laiku miegojo ne
spėjo išbėgti kai namelį apėmė 
ugnis. Šeimininkė spėjo išsi
nešti tik vaiką.

PADEGĖ BAŽNYČIĄ
Shenandoah. — Policijos vir

šininkas sako išgavęs iš Adomo 
Vislusko, 30 m. amžiaus, kad 
šis padegęs St. Aidins bažny
čią Rugp. 16 d., Ellangowane, 
nuo ko pasidarė $40,000 nuos
tolių. Vislusky nesenai buvo 
paleistas iš silpnapročių įstai
gos.

Dariaus žmona, dukrelė ir kiti jo ir Girėno gimines Kaune prie lakūnų karstų, kuomet parvežta ij Soldino.

SHENANDOAH, PA. LAKŪNO GIRĖNO BROLIS APIE

VILNIAUS DIENAS: NUO RUGSĖJO
IKI SPALIŲ 9, VĖL MINĖSIME

26

1920 m. Rugpjūčio 26 d. Lie-1 tos moralė ir paterialė 
tuvos kariumenė įžengė į Vil
nių ir _ , ____ -Š-,
vėl buvo tapęs Lietuvos fakti- 
na sostine. P~‘ T —— 
zekgowskis'tais pat metais Sp. Į 
9 d. klastingai įsiveržė į Vilnių šiais 
ir Lietuva vėl neteko savo nu- minint, surengti Vilniaus pasu, 
mylėtos sostinės.

Jau trylika metų kaip Vii- raturos platinimą 
nius Lenkų okupuotas! L-’. 
Lietuvos pasiryžimas Vilnių at
gauti nesumažėjo, bet sustiprė- sėkmingai kovoja su Lenkų už- 
jo. Lietuviškas ąusipratimas simojimais išnaikinti Lietuvius 
tarpe okupuotos Lietuvos Lie
tuvių auga diena iš dienos ir 
jaunuomenė ten yra pilnai pa- 
sišventus. Juo labiau Lenkai 
spaudžia Vilnijos Lietuvius juo' 
labiau jų atsparumas tvirtėja.' 
Vilnijos Lietuviams betgi yra 
reikalinga visos Lietuvių tau-!

pūrama.
Ir štai Vilniui Vaduoti Sąjun- 

Vilnius, kaip senovėje, ga Kaune per savo pirmininką 
j gerb. prof. Mykolą Biržišką, 

Bet Lenkų Gen. kviečia visus plačiame pasauly
je gyvenančius Lietuvius “ir 

metais, Vilniaus Dienas

j Vilniaus ženklų ir Vilniaus lite- 
’ • ’ i VILNIAUS 

Bet GELEŽINIO FONDO naudai’.
Vilniaus Geležinis Fondas pa

okupuotose Lietuvos srityse.
Vilniui Vaduoti Sąjungos pa

raginimui tegul bus lemta įsi
kūnyti : įsigydami Vilniaus pa
sus ir ženklus dėkimės prie 
didelio darbo, kiek kas išgali
me.

Lietuvos Žmogus.

AMBRIDGE, PA.
DARBININKAI organizuoja

si. American Bridge Co. dar
bininkai organizuojasi į uniją, 
kuri bus vadinama Ambridge 
Union Local No. 1. Jau turi 
surašę 1200 narių. Kitos dirb
tuvės irgi organizuojasi, tiktai 
anos po raudonųjų komanda.

Tiltų darbininkai mano pri
sidėti prie Amerikos Darbo Fe
deracijos.

American Bridge Co. pradžio
je šių metų numušė darbinin
kams algas 25 nuoš. Bet dar
bininkai susitvėrę į uniją rei
kalauja mokesties pilnos nuo 
pat pradžios metų. Kompani
ja atsisako rflokėti, bet darbi
ninkai ryžtasi kovoti, laimės ar 
pralaimės.

Iš S.L.A. KUOPOS. Musų 
SLA. 169 kp. susirinkime Rug
pjūčio 13 d. perskaitė ir svar
stė S. Mockaus pranešimą til
pusi “Tėvynėje” reikale netvar
kos kuopos knygose. Kai Moc
kus sako trūksta pinigų tai 
169-ta kuopa nutarė reikalauti 
kad P. Jurgeliutė ir SLA. Iždo 
Globėjai tartų savo žodį apie 
tai. Taipgi nutarta reikalauti 
SLA. centro valdybos kad pa
aiškintų kaip ištikro yra. Ga
lėjo tuos dalykus sužiūrėti ir 
pranešti daug anksčiau, jeigu 
pastebėjo trukumą. Galėjo Iž
do globėjai sužiūrėti viską pir
miau ir paimti atsakomybėn 
asmenis kurie už tai turi atsa
kyti. Kada traukėsi iš vietos 
buvęs SLA. Sekretorius Jurge
liutė, Mockus galėjo tada žinot 
ir ką nors daryt. O juk jis bal
savo už Jurgeliutės paliuosavi- 
mą iš vietos. Neturėjo paliuo- 
^uoti jos bondso. Jeigu nebus 
kaip reikiant paaiškinta, SLA. 
169-ta kuopa laikys tą Moc
kaus pranešimą noru pažemin
ti p. Jurgeliutę, nes mes nema
tėme pranešimo kurs rodytų 
kad Mockus buvo priešingas 
paliuosuoti Jurgeliutę nuo jos 
užstatų. B. G.

YOUNGSTOWN, O.
DOVANOTA KALTĖ. Prieš 

šešis metus, Paul Maxim, 19 m. 
amžiaus vaikinas, pateko į ka
lėjimą už apvogimą mokyklos. 
Iš kalėjimo jis pabėgo, išva
žiavo į Chicagą ir ten gerai 
įsidirbo, patapdamas skelbimų 
firmos vedėjas. Bet prieš po
rą savaičių jis buvo susektas 
Chicagoje ir areštuotas. Par
gabentas į Ohio valstiją ir nu
siųstas atgal į kalėjimą. Tė
vai ir draugai padavė, guberna
toriui prašymą, kuris, ištyrinė
jęs kalinio gyvenimą ir dorą 
užsilaikymą per tuos visus me
tus, dovanojo jam kalėjimo 
bausmę. Tėvai yra prasti dar
bininkai.

DAYTON

Pastaba Skaitytojams
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.

TURĖKIME draugiškesnius 
ryšius su savo biznieriais. Čia 
priskait.omia apie 200 gerų Lie
tuviškų šeimų. Tame tarpe tu
rime keletą biznierių, kurie vi-’ 
si yra kvalifikuoti savo užsi
ėmimuose. čia neminėsiu jų' 
užsiėtnimus nei antrašus, nes 
vietos Lietuviams jie yra ži
noma, tiktai paminėsiu pavar
des. Jie iš savo pusės yra ge
ri Lietuviai, remia kožną Lie
tuvišką naudingą darbą. Tai: 
M. K. Mockevičius, J. Sakalas, 
A. F. Gedraitis, A. J. Eretikas, 
St. Kubilius, A. J. Keydoszius, 
ir J. Noreika. Todėl reikalą 
turint patartina kiekvienam 
Lietuviui kreiptis į savus. Pa
tarnavimą iš jų gausite gerą, 
ir sykiu suteiksite saviems bro
liams paramą.

PATARTINA skaityti “Dir
vą”. Nors čia “Dirvos” skai
tytojų yra didelis buris, bet yra 
dar ir tokių kurie jos neprenu
meruoja, nors mėgsta ją kaipo 
tikrą Lietuviškos dvasios laik
raštį. Todėl patartina užsipre
numeruoti “Dirvą” ištisam me
tui ir turėsit malonaus skaity
mo už mažus porą dolarių.

Taip pat patartina užsirašyti 
ir “Margutį”, kuris yra vienas 
tokios rūšies Lietuviškas žur
nalas Amerikoje. “Margutis” 
gaivina Lietuvišką dainą, mu
ziką, ir daug talpina smagių 
skaitymų. “D.” Rep.

Iš MUSŲ PADANGĖS. Pa
rašysiu nors trumpai apie SLA. 
23-čią kuopą. Kai pasimirė bu
vęs kuopos sekretorius A. Va
siliauskas (jis mirė Birželio 
mėnesį), po savo uolaus darba
vimosi Susivienijimui, dabar po 
mirties iškilo aikštėn jo darbai. 
Liepos 2 d. įvyko kuopos susi
rinkimas, kuriame naujas sek
retorius J. Urbonas pranešė 
kas paaiškėjo: perskaitė laišką 
iš centro, kuriame rašoma kad 
daugiau pusė kuopos narių su
spenduota. Kuopa turi virš 200 
narių be jaunuolių. Nors na
riai buvo užsimokėję savo mė
nesines mokestis, tačiau centro 
sąrašas rodo kiek narių yra 
skolingų nuo 3 iki 6 mėnesių, 
ir pažymėta jų pavardės. Tuo 
tarpu tų narių knygelės parodo 
kad jie yra pilnai užsimbkėję. 
Taigi pasirodo kad kuopos na
rių mokesčiai bus suaikvota ir 
gal nemažiau $1,500. Iš centro 
pranešama kuopai kad jeigu 
susirgtų narys tai negali gau
ti pašalpos, iki nebus sumokėta 
mokesčiai. O kuopos ižde pi
nigų nėra padengti trukumą.

Buvo nutarta kreiptis prie 
nabašniko apdraudos ir užsta
to, bet nežinia kaip pavyks: ar 
gauš ką ar ne. Iki viskas su
sitvarkys ims daug laiko.

KASYKLŲ DARBAI. Dar
bai kasyklose pas mus nei kiek 
negerėja. Bedarbiai dabar iš
sijuosę dirba po kalnus nuo 
trečios ryto iki pietų, šymet 
labai uogos užderėjo, kurias 
gauna rinkti. Išsyk mokėjo 
po 17c už kvortą uogų, bet da
bar kai uogos sunoko moka po 
6 ir 7 centus. Tai žmogus ir 
skursk per dieną ant karščio 
už 50 ar 60 centų.

Taipgi ir grybai šymet labai 
užaugo, daugiausia baravyrai, 
tai žpionės neša kašėmis ir ki
birais. Bet grybų niekas ne
perka, taigi rinkėjai patys su
valgo ir prisidžiovina žiemai.

šiaip maistas pas mus pa
brangus, o pašalpa iš miesto 
bedarbiams sumažinta, ir miltų 
šeimoms neduoda per tris mė
nesius. Po trijų mėnesių laiko 
vėl padidins pašalpą ir miltus 
duos. Dabar sako bedarbiai iš 
uogų pasidaro kiek pinigo mai- 
tinimuisi. Tai tokie bedarbių 
darbai ir vargai. J. Bas.

LAKŪNU LAIDOTUVES

omo VALSTIJOJE 1932 m. 
minkštos anglies buvo iškasta 
13,556,000 tonų. Gi 1931 me
tais iškasta 21,440,000 tonų.

New Yorko apielinkes veikėjų buris prie LITUANKjOS, prieš Dariaus ir Girėne išskridimų iš New Yorko

I
i

I

I

Musų lakūnai Darius ir Girė
nas, šiaip ar taip, perskrido At- 
lantiko vandenyną ir žuvo prie 
pat Lietuvos. Visas pasaulis 
pripažino juos sugabiais lakū
nais, laimėjusiais naują tolumo 
sklidimo rekordą, o Lietuvių 
tauta paskelbė juos savo did
vyriais. Del to tiedu drąsus ir 
nepaprastų gabumų musų lakū
nai buvo Lietuvoje sutikti ir 
palaidoti su nepaprastomis iš
kilmėmis. Laikraščiuose jau 
buvo daug rašyta apie tai. Bet 
šiomis dienomis Chicagoje gy
venanti p. Z. Mikolaitienė (S. 
Girėno pussesere) gavo laišką 
iš savo pusbrolio Petro Girėno 
(lakūno brolio), kuris atvyko 

•Lietuvon prieš pat lakūnų iš
skridimą. Čia duodu įdomesnę 
ištrauką iš laiško:

IŠKILMINGAS PRIĖMIMAS

“Musų lakūnai buvo priimti 
labai gražiai ir su didelėmis iš
kilmėmis. Dar nei vienas nebu
vo taip priimtas! Tik musų 
broliukas Stasys negalėjo mu
sų matyti. Musų didvyrių la
vonai buvo sudėti cementiniuo
se grabuose po mažą gabalą ir 
buvo užkalti. Tai nieko nega
lėjo matyti.... O aš labai no
rėjau paskutinį kartą pamaty
ti juos.

“Tik pamanykit! Tokią ilgą 
kelionę padarė ir negalėjo- Tė
vynėn nulėkti. Del tokios di
delės nelaimės aš pats ko tik 
nenumiriau, ko tik širdis ne
plyšo .... Taip man buvo gai
la mielo brolio Stasio. Taip 
gražiai mudu persiskyrėm prie 
vandenyno New Yorke.. Tada 
jis tarė atsisveikindamas: “Pa
simatysim netrukus, brolau!” 
Taip ir pasimatėm!. .. . Tik ne
galėjome kalbėtis vienas su.ki- 
tu. .. .

“O kaip musų brangi Tėvynė 
laukė jų, kaip šviesios saulės 
užtekant! Kokia didelė minia 
suvažiavo — sako apie keturi 
šimtai tūkstančių. Gatvės bu
vo pilnos žmonių, ir pilni me
džiai, ir ant stogų prilipę. 
Daug kariumenės ir visa vy
riausybė stovėdami laukė par
vežamų lakūnų. Bet musų bro
lelis negavo pamatyti tokio su
tikimo.... Visi namai iškėlė 
gedulo vėliavas, visų bažnyčių 
varpai liūdnai skambino, mer- 
gailės per tris mylias (kilomet
rus) gėles barstė lakūnų take. 
Bet jie nieko nejautė.... Visi 
žmonės verkė, laidodami. Krau
tuvės dvi dienas buvo uždary-

Į LIETUVĄ
Reguliariai

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

SCANDIN AVIAN- 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York

tos, judėjimas Kaune sustabdy
tas. Visi apgailestavo tų mu
sų broliukų sakalėlių. Dariaus 
ir Girėno vardu pavadinta gat
ves Kaune ir keliuose kituose 
miestuose.

“Laidojant juos padėjo kapi
nių koplyčioje. Jiems statys j 
atskirą gražią koplyčią. Už 
mėnesio vėl busiu Kaune tai pa
siųsiu fotografijų.”

Petras Girėnas išvyko Lietu
von po sunkios operacijos ir dar 
ne visai sustiprėjęs, nes labai 
troško drauge su visa tauta su
tikti lakūnus. Aš gerai žinau 
ir mačiau kaip trys broliai Gi
rėnai gražiausia sugyveno ir ti
krai broliškai mylėjosi. Tat 
nesunku suprasti kaip jiems 
sunku buvo skirtis. Bet jie j 
turbut niekad nesvajojo kad 
vienas iš jų taps garsiu tautos) 
didvyriu. Nors su skausmu 
širdyje gyvieji Girėnai gali da
bar didžiuotis broliu-didvyriu.

Bet mes visi didžiuojamės 
didžiais Lietuvių tautos didvy
riais — iš Amerikos Europon 
nulėkusiais lakūnais Darium ir 
Girėnu. Jie yra musų broliai- 
Lietuviai! Jie patys ryžosi 
nepaprastam žygiui ir jį beveik 
įvykdė. Juk iki 1933 m. Lie
pos mėnesio vidurio dar nei 
vienas Lietuvis nebuvo per
skridęs platų Atlantiką. Tai 
padarė tik Darius ir Girėnas — 
ir tapo musų tautos didvyriais.

Atsimenu, kai mirė didieji 
'musų tautos atgimimo vadai: 
Dr. Basanavičius, Inž. P. Vilei
šis, kalbininkai profesoriai K. 
Būga ir J. Jablonskis, didysis 
tautos dainius Maironis, didis 
rašytojas Vaižgantas (Tumas), 
Lietuva neskelbė viešo gedulo! 
Visa tauta del jų mirties liūdė
jo ir tiktai brangino prisimin
dama jų nuopelnus. Tie musų 
vadai mirė eidami šeštą-aštun- 
tą dešimtį metų. Betgi dviem 
lakūnams Dariui ir Girėnui kri
tus, Lietuva paskelbė net 30 
dienų viešą gedulą! Visa tau-! 
ta ašaroja jų netekus!

Koks didelis skirtumas! Lie

tuvių tautos atlietuvinimo va
dai nebuvo taip iškilmingai lai- ’ 
dojami ir su tokiu gedulu kaip, 
du jaunuo’iai Amerikos Lietu-1 
viai! Argi šių jaunų vyrų vie-! 
nas žygis galėjo persverti net 
visus nuopelnus tų vadų, kurie 
visą savo gyvenimą dirbo ir 
taip pat aukojosi Lietuvai?! 
Turbut taip. Ten ramus kul
tūrininkai, tautos švietėjai ir j 
Lietuviško sąjūdžio vadai, o čia1 
du jauni drąsuoliai, kurių žygis
taip išgarsinta senai po Vytau
to užmirštą Lietuvą!
■ Tat argi tiedu padangių vy
rai neverti amžino paminklo? 
Argi jie nesusilaukė savo tau
tos dėkingumo ?

Kas tokį dėkingumą Dariui 
ir Girėnui jaučia ir aukštai 
įvertina jų žygį ir auka tegul 
nors maža auka prisideda prie
statymo 
metais,

paminklo, kuris 1934 
per metines lakūnų žu-!

tos garbei ir žmonijos pažan
gai! P. Jurgela,

Lakūnų Paminklo Staty no
Komiteto Sekretorius.

MIRŠTA KUNIGAI
Mirė Kun. Kaulakis. Rugp. 

15 <1. mirė Kun. Juozas J. Kau
lakis. Palaidotas Rugp. 19 d.

Kun. J. Kaulakis buvo v. 
Kazimiero parapijos klebonas. 
Toje parapijoje išbuvo virš 39 
metų. Pastatė bažnyčią ir mo
kyklą.

Velionis buvo vienas seniau
sių Lietuvių kunigų Ameriko
je. Savo laiku daug dirbo Lie
tuvystei, spaudos palaikymui, 
pats rašinėdavo į laikraščius. 
Karo metu leido Anglų kalba 
žurnalą apie Lietuvą, norėda
mas prisidėti prie jos išgarsi
nimo ir nepriklausomybės iš
gavimo.

vimo sukaktuves išaugs gražia-j Albany, N. Y., mirė Lietuvių 
me Chicagos parke ir amžinai parapijos klebonas Kun. Kon- 
liudys dviejų Lietuvių didvyris-, stan.tinas šatkus. Jis palaido- 
kai įvykdytą darbą save tau- tas Rugp. 19 d. —D.

LINKSMOS “LITUANICOS” KRIKŠTYNOS CHICAGOJE.

Minia lydėtojų Kaune, susirinkus atiduoti paskutinę pagarbų tautos didvyriams. Ta minia jų gyvų neinate.
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AMERIKOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS
REIKALE

Amerikos Lietuvių Są
jungos steigimo darbai eina 
pirmyn. Kaip jau buvo 
pranešta, Kapt. P. Jurgėla 
(Sąjungos laikinos centro 
valdybos sekretorius) jau 
parengė A. L. Sąjungos įs
tatų projektą, kuris jau iš
spausdintas ir išsiuntinėja
mas visiems A. L. Sąjungos 
vyriausios tarybos nariams. 
Jie susipažins su šiuo pro
jektu, apsvarstys jo straip
snius ir patieks savo nuo
monę arba pasiūlys kokių 
pataisų.

Am. Lietuvių Sąjungos 
vyriausią tarybą sudaro 16 
asmenų, kuriuos išrinko 
arba, tikriau sakant, numa
tė pakviesti tautinės srovės 
veikėjų konferencija, kuri 
įvyko Chicagoje Liepos m. 
15-17 d. Daugumas tų as
menų jau sutiko būti ALS. 
vyriausios tarybos nariais 
h’ pareiškė savo džiaugsmą 
kad tokia Sąjunga pagaliau 
įsteigta ir stato sau kilnius 
tikslus. Ypatingai laukta 
Am. Liet. Są-gos įstatų, ku
riuos vyr. tarybai priėmus 
bus uoliai pradėta Am. Liet. 
Sąjungos plėtimo darbas.

Amerikos Liet. Sąjunga 
jau turi gražią ir stiprią 
savo užuomazgą-branduolį. 
Tą branduolį sudarė Ame
rikos Lietuvių Liaudies Są
junga (Illinois valstijoje) ir 
Tautininkų Federacija bei 
Brooklyno (N. Y.) Tauti
ninkų Klubas — rytinėse 
valstijose. Šios organizaci
jos jau turėjo savo kuopas, 
kurios gaus Am. Liet. Są
jungos kuopų eilinius nu
merius, atsižvelgiant į tai 
kurios kuopos kada buvo 
įsteigtos (pagal savo “am
žių”). Kai kuriose kitose 
valstijose jau steigiama A. 
L. Sąjungos naujos kuopos. 
Tai gražus ženklas.

Am. L. Sąjungos įstatų 
projekte numatyta labai 
plati veikimo dirva, kurio
je galės rasti darbo visi ge
ros valios Lietuvių veikėjai 
ir tautiškai nusistačiusi 
Amerikos Lietuvių visuo
menė. ' Šios Sąjungos tiks
lai ir uždaviniai bus paskel
bti kiek vėliau, kai bus pri
imti įstatai ir bus galutinai 
sudaryta ALS. centro val
dyba.

Taigi, nuo šių metų ru
dens bus pradėtas tautinis 
darbas, kuris, be abejonės, 
bus reikšmingas Amerikos 
Lietuvių visuomenės gyve
nimui;

Šia proga pravartu pažy
mėti kad Amerikos Lietu-

DARIAUS-GIRĖNO įj 
PAVEIKSLAI

FOTOGRAFAS I
W. STANKŪNAS

Turi puikių Dariaus ir ]
Girėno Paveikslų. 1

Užsisakykite tuojau. | 
3315 SO. HALSTED St. | 

Chicago, Iii. 

SU TIKSLU IŠPLATINIMO
VISAI DYKAI X-RAY RAGANIŠKUS AKINIAI

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

Adresuokite Taip: (35) g

J. GECHUS — Room 600 H
201 N. Wells Bldg. Chicago, Ill. h

vių Sąjunga netarnaus jo
kios politinės partijos rei
kalams. Tai bus Lietuvių 
organizacija, kuri rūpinsis 
vien Lietuvybės dvasios pa
laikymu Amerikos Lietu
viuose ir kitais visuomeniš
kai kultūriniais darbais.

Kai kurie sroviniai laik
raščiai skelbia kad A. Liek 
Sąjunga bus kokia ten “fa
šistinė” ar “demokratijos 
priešų’* organizacija. Šiuo 
atveju norime pranešti kad 
Amerikos Lietuvių Sąjunga 
nesieks ir neskelbs nei fa
šizmo, nei anti-demokratiz- 
mo. Tai parodys netolimoj 
ateityj Am. Liet. Sąjungos 
Įstatai ir Sąjungos darbai.

Laikina
Amerikos Lietuvių Sąjun

gos centro valdyba.
2437 W. 69th St. 

Chicago, Ill.

PRAŠO MEDEGOS
APIE LAKŪNUS

Lietuvos Generalinis Konsu
las P. žadeikis gavo iš Lietuvos 
Aero Klubo pirmininko Prof. Z. 
žemaičio prašymą, kuriuo jis 
kreipiasi Į žuvusių lakūnų drau
gus, pažystamus ir rėmėjus 
Clevelande, prašydamas suteik
ti Klubui smulkiausias žinias 
apie Darių ir Girėną sąryšyje 
su jų ruošimus! skristi per At- 
lantiką. Visą medegą galima 
siųsti tiesiog Į Kauną:

Lietuvos Aero Klubas 
Nepriklausomybės Aikštė 2

Kaunas, Lithuania.

Galima taipgi siųsti ir per 
Lietuvos Konsulus.

Toliau, gerb. žadeikis prane
ša apie gavimą dar daugiau 
užuojautos laiškų nuo įvairių 
Įstaigų ir kitų šalių atstovų.

MUSŲ
PASTABOS

PRIE “NAUJIENŲ” Pikniko. 
“Naujienos” norėdamos pasi
girti savo mirštančia veidmai
ninga politika, atsiliepia j per
eitame numeryje tilpusią pas
tabą apie jų pikniką ir sako: 
“Ar tai gražu meluoti”. Kalti
na “Simokaičio Tribūną” delei 
savo mizerno pikniko.

Faktas yra kad “Naujienos” 
iki to nusigyveno jog .piknikui 
publika reikia jau net pirkti. 
Kitaip sakant, tikietus dykai 
dalinti ir dar garsinti kad da
lyvaus programe garsus daini
ninkai. Juk tie dainininkai vie
ni be “Naujienų” gali sutrauk
ti tiek publikos, ir butų nau
da jiems, o ne cicilikų abazui.

Kam čia kalbėti apie tūkstan
čius, kad nebūtų buvę galima 
priskaityti vieno tūkstančio pik
niko dalyvių. Reikėjo patylėti 
ir butų sveikiau buvę.

SUSTREIKAVO apie 10,000 
Chicagos rubsiuvyklų darbinin
kų reikalaudami trumpesnių 
darbo valandų ir didesnių algų. 
Streikas paliečia 150 siuvyklų.

PASKUTINIS PABUČIAVIMAS . . .

DARIUS ATSISVEIKINA SU SAVO MOTINA....

AR CHIČAGOJ IŠDYGS PAMINKLAS 
DARIULGIRĖNUI?

žinoma kad taip. Todėl kad 
lakūnų paminklo statymo ko
mitetas vis uoliau imasi to dar
bo. Rugpjūčio 15 d. įvyko tre
čias šio komiteto posėdis, da
lyvaujant keliems paminklo 
fondo globėjams.

Konsulas A. Kalvaitis prane
šė kad iš kai kurių kitų kolo
nijų jau gauta prašymai at
siųsti komiteto išleistų lakūnų 
fotografijų. Tuo rūpinasi jau 
Pittsburgho ir Philadelphijos 
kolonijos. Su kitų kolonijų pa
galba bus galima pastatyti di
delis ir gražus paminklas mu
sų didvyriams.

L. šimutis pranešė kad jis 
drauge su komiteto nariais 
Kun. L Albavičium, Adv. R. Va- 
saliu ir Adv. česnuliu lankėsi 
pas Chicagos miesto majorą 
Kelly, kuris prašomas žadėjo 
gelbėti surengti Chicagos mies
te viešą rinkliavą Dariaus ir 
Girėno paminklo fondui. Mies
to majoras pareiškė didelį pa
lankumą tam svarbiam Lietu
vių ir viso Chicagos miesto rei
kalui.

Miesto majoro atstovas Egan 
(13-to wardo aldermlanas) Liet. 
Vyčių seime prašomas viešai 
ir entuziastiškai pažadėjo įneš
ti rezoliuciją Chicagos miesto 
Taryboje kad paminklo statymo 
komitetui butų leista surengti 
viešą rinkliavą. Komiteto at
stovams pasimątymą su miesto 
majoro padėjėju padėjo išru- 
pint S. W. Govier (Clerk of Ap
pelate Court), kuris pasiųstoje 
L. šimučiui telegrame tarp kit- 
po pabrėžė: “We must have Tag 
Day for Darius and Girėnas”.

B. F. Simons-Simokaitis taip 
pat kalbėjosi su Kongresmanu 
Sabath, kuris žadėjo paraginti 
aldermanus tuo pačiu reikalu ir 
dar draugiškai patarė rengti 
rinkliavą rudenį, kada bus ma
žiau bedarbių ir tuo budu atsi
ras daugiau aukotojų Dariaus 
ir Girėno paminklui. Sabath 
taipgi apsiėmė kreiptis į karo 
aviacijos vadovybę, kad Lietu
viams karo lakūnams butų leis
ta aktiviai dalyvauti Lietuvių 
Aviacijos šventėje, kurią komi
tetas rengia šį rudenį.

Be to, keletas ir kitų wardu 
aldermanų taip pat pritaria 
Lietuvių lakūnų paminklo sta
tymo reikalui ir viešos rinklia
vos rengimui Chicagos mieste. 
Kaip matyti, paminklo statymo 

komitetas yra veiklus, jau pa
rodė daug iniciativos ir iškėlė 
visą eilę didžių ir reikšmingų 
sumanymų. Tai visa rodo kad 
Chicagiečiai per metines lakū
nų žuvimo sukaktuves pastatys 
didingą paminklą savo didvy
riams. Tik reikalinga musų 
plačiosios visuomenės pritari
mas paminklo statymui, kad 
aukos plauktų į fondą.

Net keletas asmenų pranešė 
komitetui kad nežinomi asme
nys vaikščioja po namus ir par
davinėja lakūnų fotografijas 
neva lakūnų paminklo fondui. 
Nemalonus reiškinys. Komite
tas šiuo praneša kad jis išleido 
lakūnų fotografijas (8x10 co
lių dydžio) su abiejų lakūnų 
parašais ir obalsiu viršuje: “šį 
skridimą mes skiriame ir auko
jame Tau, Jaunoji Lietuva!” 
Be to, ant tų fotografijų pridė
ta antspaudas su tokiu para
šu: “Darius-Girėnas Memorial 
Fund”. Jos parduodama po 
50c. Jų galima gauti pas ko
miteto narius ir Lietuvių laik
raščių redakcijose. Pelnas ei
na fondui.

Visos Lietuvių kolonijos, pa
rapijos, draugijos, skridimo rė
mėjų komitetai ir atskiri asme
nys lakūnų fotografijų gali įsi
gyti šiuo adresu:

Lithuanian Consulate
100 E. Bellevue Pl. Chicago, Ill.

Chicagos miesto Lietuvių ko
lonijos pritaria komiteto suma
nymams ir prašo suorganizuoti 
jų kolonijose komitetus rinklia
vai rengti. Komitetas pavedė 
L. šimučiui ir Adv. R. Vasalini 
savo nuožiūra sudaryti pagal
binę komisiją, kuri suorgani
zuos Chicagos Lietuvių parapi
jose (iš vietini! drauyijų atsto
vų) komitetus rinkliavai įvyk
dyti.

Tat į darbą, gerieji patriotai! 
[amžinkim Chicagiečių Dariaus 
ir Girėno žygį ir brangią jų au
ką Lietuvos garbei! Bukime 
tikri: mums tame darbe padės 
Lietuviams draugingos tautos— 
Ukrainai, Čekai, žydai ir kt. 
Ir Amerikonai užjaučia Lietu
vių tautos auką technikos bei 
oro susisiekimo pažangai! Tik 
mes, Lietuviai, patys bukime 
darbštus ir duosnųs paminklo 
statybai: ir darbu ir aukomis— 
mažomis ir didesnėmis!

P. Jurgėla, 
Sekretorius.

“Margučio” Piknikas Šį
Sekmadienį, Rugp. 27

Šį sekmadienį, Rugpjūčio 27 
d., Justice Park, 111., įvyksta 
Lietuviška Gegužinė, kur kaip 
paprastai susirinks minios Lie
tuvių pasimatyti su pažysta
mais ir giminėmis. Rengia vi
sų mylimas žurnalas “Margu
tis”.

Kurie lankysites Chicagoje 
Pasaulinėje Parodoje, pasinau
dokite proga apsilankyti “Mar
gučio” piknike. Bus proga pa
sižmonėti, pasiklausyti įdo
maus “Margučio” programo.

V. S. JOKUBYNAS, žinomas 
literatas, virš metus laiko gy
venęs Tabor Farmoje, pasta
romis dienomis persikėlė gy
venti į Chicagą pas savo švo- 
gerį po antrašu 7022 So. Ma
plewood avė. Paklausus p. Jo- 
kubyno kodėl jis negyveno ukė- 
je, sako kad nuobodu, o antra 
ėmus labai sunku ukėje žiemos 
metu. Ponas Jokubynas gerai 
išrodo, mat ilgus metus gyve
no ukėse tyrame ore. Rep.

ŽUDYSTĖ. Tūlo Ch. Denges 
namuose rasta lavonas nuogos 
merginos, kurios vardas paduo
dama Mary Petshak, 19 m. am
žiaus. Mergina buvo suraišio
ta, sumušta, numesta skiepe. 
Pats Denges, 49 m. amžiaus, 
irgi rasta negyvas. Policija 
spėja kad jis merginą nužudė 
ir pats nusižudė.

REIKALAUJA REZIGNACI
JOS. Chicagos miestas vėl su
silaukė politiško skandalo, kuo
met Hearsto laikraščiai iškėlė 
aikštėn kad Chicagos majoras 
Kelly sumokėjo $105,000 tak
sų su 50 nuoš. pabaudos. Sa
koma kad tie taksai už kuriuos 
Kelly mokėjęs pabaudą buvę 
nemokėti už 1926-27-28 metus.

Kelly buvo išrinktas miesto 
majoru Cerm'akui mirus. Rin
ko jį pati miesto taryba, ne vi
suotinas balsavimas, taigi pi
liečiai j ieško būdų priversti da
ryti formalius majoro rinki
mus. Kadangi Demokratų par
tija pasidalinus į dvi frakcijas 
majoro reikale, greičiausi ma
joras Kelly turės rezignuoti. 
Po to bus paskelbti nauji rin
kimai.

JAN BATA, garsios Čeko
slovakijos avalų industrijos ve
dėjas, apsilankęs Chicagoje Pa
saulinėje Parodoje, aplankė sa
vo vientaučio nužudyto buvusio 
majoro Cermako kapą Chica
gos kapinėse. Cermak būda
mas majoru buvo apsilankęs 
savo tėvynėje ir susipažino su 
Bata šeima ir jų garsia avalų 
išdirbyste. (žiur. p. 1)

Chicagos Lietuvių karo veteranų surengtas militariškas paminėjimas Dariaus ir Girėno mirties, 
eileje matosi Dariaus motina ir jo ir Girėno giminės. Pirmoje

“MARGUČIO” RUDENINIS
P T K N I K A S

RUGP. AUGUST 27 D., 1933
BIRUTĖS DARŽE — Prie 79th ir Archer

Justice Park, 111.
Margučio rudeninis piknikas bus ypatingai įvairus, su 
dainomis, jaunais sportininkais, gražia muzika, įvairiais 
pamarginimais. Lukšys ims garsines filmas. Bus gra
žus dainų-muzikos programas, programe dalyvaus daug 
svečių dainininkų iš- įvairių kolonijų.

Visi turime dalyvauti “Margučio” piknike Birutės Dar
že Rugpjūčio (August) 27 dieną JUSTICE PARKE.

Pradžia 10 avi. ryto. Iki pasimatymo!

Visus širdingai užkviečia “MARGUTIS”.

DAUG SVEČIŲ. Chicagoje 
Ir likosi daug svečių Lietuvių iš 
visų kolonijų. Juos visus sun
ku ir suminėti, tačiau Chica
giečiai labai tuomi patenkinti, 
gauna susieiti su tikrais savo 
draugais veikėjais iš įvairių 
kolonij ų.

Kurie tik lankosi Pasaulinė
je parodoje sako kad ištikro 
yra kas matyti.

Prie MARGUČIO redakcijos Chicagoje Liepos 17 d., gavus žinių 
apie lakūnų žuvimą. Stovi išeilės: Kapt. P. Jurgėla, D. Klinga, 
B. F. Simons-Simokaitis, Adv. A. A. Olis, “Dirvos” red. K. S. Kar
pius, komp. A. Vanagaitis, “Vienybės” red. J. Tysliava, J. Olšaus

kas, J. Valaitis.

Kapt. P. Jurgėla kalba į Chicagiečių minią Amerikos Legiono su
rengtame paminėjime Dariaus ir Girėno žuvimo.

VALDŽIA PIRKS maistą ir 
dalins bedarbiams. Agrikultū
ros sekretorius Wallace kalbė
damas Chicagoje Rugp. 17 d. 
pareiškė kad valdžia rengiasi 
pirkti kiaules ir mėsą ir dalin
ti bedarbiams. Tam tikslui 
skiriama net $55,000,000.

Tikimasi kad maisto produk
tų kainos kils kada valdžia su- 
pirkinės perviršį.
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KĄ KOMUNISTAI PEŠE

Bent komunistams pa
tiems prieš kelis metus iš
rodė kad i pusę metų laiko 
jie Įvykdys Amerikoje pro
letaro revoliuciją:

Jie buvo jau Įsiskverbę į 
visas darbininkų organiza
cijas;

Pasekmingai varė savo 
“gręžimą iš vidaus”;

Buvo visų darbininkiškų 
organų redaktoriais;

■ Susigiminiavo su juodu
kais.

Tuo tarpu pradėjo Ame
rika griūti ekonominiai: 
darbai mažėjo, darbininkai 
neteko darbų._ Išrodė kad,
komunistams turint savo 
rankose visą darbininkų 
vadovybę, jau rytoj-poryt 
Amerikoje ir bus Įvykdyta 
revoliucija. Komunistai bu
vo nudžiugę ir tik skelbė: 
“Juo blogiau tuo geriau”!

Bet juo blogiau darėsi 
darbininkams tuo prastyn 
ėjo komunistų biznis: uni
jos suiro, komunistų vado
vybę daugelyje vietų griež. 
tai atmetė, kitur jie patys 
nagus nusvilę, pametė.

Leido komunistiškus lai
kraščius, juos platino, val
džia netrukdė, o visoj Ame
rikoj per eilę metų nesukė
lė nei paskutiniausios rūšies 
revoliucijos.

Komunistai bandė vado
vauti angliakasių streikus.

SLA. Ironija
SLA. organas “Tėvynė”, 

uždarydama savo skiltis se
niems savo nariams išsirei
kšti mintis, neimant jau to 
liūdno fakto kad niekam ne
duodama ką nors gražaus 
parašyti apie žymesnius Su
sivienijimo veikėjus, kurie 
nėra tūlų S.L.A. valdybos 
narių klikos rėmėjai, — tas 
pačias skiltis gausiai užpil
do pagyromis vieno nieko 
Susivienijimui neužsitarna
vusio asmens. Ir tas pagy
ras rašo ne kas kitas kaip 
pats “Tėvynės” redaktorius 
su savo žmonele....

Tas asmuo, del to kad ji 
p. Vitaitis su savo skymų 
palaikytojais Įsisodino Į Su
sivienijimo sekretoriaus vie
tą, dabar SLA. nariams va
ru verčiamas laikyti “did
vyriu” ir kitokiu nepapras
tu žmogum, kokio Susivie
nijimas niekad neturėjo. . . .

SLA. nariams, veikusiems 
organizacijai per desėtkus 
metų, matant tokią nesąmo-

Istorine Apysaka

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS

(Tęsinys iš pereito num.)

Vikingų Galybės Laikai

Gal tuo pasigirs “kapitalis
tus įgąsdinę”. Bet ir iš to 
niekas neišėjo. Angliaka
sių ir kitų industrijų darbi
ninkų streikų — ir daug di
desnių — buvo ir pirmiau 
be komunistų pagalbos.

Komunistų partija nesu
stiprėjo bet sunyko; spau
da vargsta; vienatinis Ame
rikoje komunistų dienraš
tis Angliška kalba merdė
ja.

Tikėta sukelti panika lei
džiant gandus apie banku 
griuvimą, bet ir iš to nieke 
neišėjo: bankų padėtis susi 
tvarkė, žmonių pasitikėji 
mas bankais pasitaisė.

Suvedus visa tai i vieną 
punktą galima pasakyti se
kantį: Komunizmas Ameri
koje buvo tik gudrių dyka
duonių pasipinigavimo bū
das, ir jie pinigavosi tolei 
kolei pas darbininkus buvo 
dolarių. Tų pritrukus, ko
munistų vadai turi badauti 
lygiai kaip ir kiti bedarbiai.

Meruno pas Danus buvimo laikai bu
vo vikingų galybės dienos. Nors jau me
tų šimtą ir antrą jie siautė juromis — ir 
juo tolyn Į praeitį eisi tuo juodesni jų gy
venimo atvaizdą užeisi, — bet dabar jų ga
lybė buvo pasiekus aukščiausio laipsnio. 
Pirmiau jie veikė kas sau mažais būriais, 
bet laike Meruno, karalių vadovaujami, vi
kingai išsipildavo į juras šimtais didelių 
laivų ir kur užpuldavo ten likdavo tik la
vonai ir degėsiai, o laivai gryždavo pilni 
brangenybių ir vergų. Šitokia jų galybė 
pasiekdavo tolimus žemės kampus: jie pul- 
linėjo ir plėšė Airių, Škotų ir Anglų salas; 
Germanų žemes; Frankų galingą imperi
ją; Islaniją ir tada Ispanus valdžiusius 
Arabus; pasiekė Afriką, Romą ir net Bi
zantiją Viduržemio jura keliaudami.

Nebuvo visoje Europoje pajūrio upės 
kad jie nebūtų aplankę ir neapiplėšę. Vi
si apie juos žinojo, stiprinosi nuo jų gintis 
kentėjo, žuvo.

Danus pasekė Norvegai ir Žuvėdai vi
kingai — Skandinavijos gyventojai, ku
riuos nuo Danijos skyrė siauras vanduo. 
Žuvėdai daugiausia veikė Slavų žemėse 
per šiaurinį Baltijos juros galą — per Suo
mių užlanką, ir išdirbę sau upėmis kelius 
pasiekė Juodąją jurą pietų Rusijoje ir per

VEDYBOS SUMAŽĖJO
1932 metais Suv. Valsti

jose vedybų skaičius, del de
presijos, nupuolė gana žy
miai. Vedybų išėjo po 7.87 
ant 1,000 gyventojų. Pir
mą kartą bėgyje 21 metų 
vedybos nupuolė žemiau 
milijono skaitlinės. Buvo 
981.759 apsivedimai, 7.5/j 
mažiau negu 1931 metais.

Nuo 1887 metų metinės 
vedybų statistikos niekad 
nebuvo nupuolę žemiau 8.5 
ruoš, ant 1,000 gyventojų.

1929 metais, kada dar bu
vo geri laikai, vedybų bu
vo po 10.15 nuoš. ant 1,000 
gyventojų.

1932 metais buvo 1G0,- 
329 divorsai.

Kiekvienas pamato plėt- 
mą ant kito marškinių, iš
skyrus tą kuris tuos marš
kinius dėvi.

‘ą jurą susisiekė su Bizantija. Taipgi lai
kas nuo laiko puldinėdavo Kuršą ir Žemai
tiją.

Norvegai jieškojo ir rado sau plėši
mui vietos Anglų salose, jie atrado Islan
diją ir Grenlandiją, kur vėliau įsigyveno ir 
s kur netrukus pasiekė Amerikos pakraš

čius.
Danai gi siautė visur ir visomis juro

mis, kuriose jiems tekdavo susidurti ir su- 
rikauti su pačiais Žuvėdais ir Norvegais 
vikingais.

Baltijos pietinis pakraštis buvo Danų 
lankomas ir kada tik panorėta plėšiamas. 
Bet piešimui gausias vietas rado tik Ven- 
lijoj, Sambijoj, Parusiu Žemėse, Žemaiti
joj ir Kurše; visas tarpas nuo Danijos iki 
Vendų žemės buvo puslaukinių Germanų 
apgyventas, bet tuščias, nederlingas; pas 
juos vikingai nerasdavo grobio ir negai- 

į šuodavo.
Už Barusius, Žemaitiją ir Kuršą Da

nai tankiai turėdavo susikirsti su tokiais 
nat plėšikais Žuvėdais, kurie tas sritis lai
kė savomis ir ten prekiaudavo arba plėš
davo, ir laikydavo savo “syslas”, arba so- 

jdybas, iki pajiegdavo jas išlaikyti.

DIRVA

palaukia iki jo darbai jį iš
kels virš visų kitų, tada na
riai ji Įvertins sulyg jo nuo
pelnų.

Gi p. Vinikui tiek reikia 
patėmyti: jeigu jis tikrai 
jaustųsi toks didelis žmo-
gus jis nepakęstų tų visų 
tuščių pagyrų. Jo darbai už 
jį kalbėtų. Tiktai tuščių 
ambicijų maži žmogeliai la
bai pagyras mėgsta ir pu
čiasi kaip katinai jeigu juos 
kas glosto. Narys.

Demokratija ir 
“Demokratija”

Ko gero, cicilikai ir san- 
■ dariečiai, kurie iki šiol gy
rėsi esą “demokratais”, o 
kitus visus “fašistavo”, iš
kils visuomenės akyse aiš
kioje šviesoje ir susilauks 
pasmerkimo.

Visuomenę gali mulkint 
tik tam tikrą laiką, o ne vi- 

i sados. Visuomenė pradės 
atskirti kurie yra “demo- 

Į kratai” ir kurie DEMO
KRATAI.

nę organe platinant apie as
menį kuris dar yra nauju
kas organizacijoje, kuris 
tiek “rūpinosi” SLA. reika
lais ir savo naryste kad po
pusmetį neužsimokėdavo Didelė daugybė musų vi- 
mokesčių, kuris pasidavė suomenės išnaudotojų, aki- 
skymerių klikai ir su jų pa-Į plėšų, diktatūros garbinto- 
galba, varu Įsiveržė Į SLA.) jų ir smurtininkų pasilindę 
sekretoriaus vietą, tiesiog po “demokratijos” skrais- 
liudna darosi matant tokį te. Bet ta skraistė jau nu- 
drąsų ir akiplėšišką p. Vi-, sidėvėjo, plyšta, ir tuoj vi- 
taičio elgimąsi. ) suomenė pamatys kas per

Jeigu p. Vinikas yra toks paukščiai tie kurie kukuoja 
“didvyris”, lai p. Vitaitis apie “demokratiją”.

Rašo K. S. Karpius

Apgraibstę Baltijos pakraščius, — ir 
kada ten Įsigyveno'seniau nuvykusieji ba
do išvyti Danai išeiviai ir naujų nenorėda
vo Įsileisti, — Danai pradėjo labiau atsi
žvelgti Į vakarų Europą, kur kelias buvo 
tolimesnis ir žygiavimas reikalavo daugiau 
spėkų.

Pietų ir vakarų Europa tada buvo jau 
krikščioniška, ir su dideliu vargu Frankų 
imperatoriai krikštijo šiaurėje Saksus ir 
Germanus. Didžiausias tų laikų krikščio
nybės skleidėjas Europoje buvo Frankų 
imperatorius Karolis Didysis, kurs prieš 
telioliką metų bandė išmušti iš Ispanijos 
krabus, ir stengėsi apkrikštyti pačius Da
ms, bet nei vieno nei kito nepasiekęs mi
rė. Jis tik pasekmingai veikė ir daug at
riekė tarp Frizių, Saksų ir Germanų. Pa
lmė vieną po kitai tas pagoniškas ša.lis ir 
privertė žmones priimti krikščionybę. Jis 
)uvo daėjęs iki Slavų ir Aistų žemių*, bet 
ten nieko nelaimėjo nei tikėjimui, kuris tų 
kraštų žmonėms dar buvo perankstyvas. 
nei savo imperijai, nes nors buvo prasiver
žęs toli iki Hunų valdomų žemių, buvo Če
kų sumuštas ir gryžo Į vakarus.

Danai buvo artimiausi pagonys kai
nynai kurių žemės susiėjo su Karolio Di
džiojo valdomomis žemėmis, bet Danai vis 
rtsilaikė prieš Frankus ir neįsileido krikš
čionybės Į savo ribas, ir tik po pusantro 
rimto metų vėliau Danija pradėjo pereiti į 
krikščionišką tikėjimą.

Laike Meruno buvimo Danų žemoje, 
Frankų imperiją valdė Karolio Didžiojo 
;unus, Liudvikas Pamaldusis. Jis vėl tu- 
'ėjo karus su Danais, bet matė reikalingu 
m jais sugyventi taikoje. Jis nesiūlė jiems 
‘ikėjimo, tik išprašė Įsileisti du misijonie- 
riu, kulių vienas buvo vardu Auskaras. 
Haraldui Klakui, Danų karaliui, leidžiant 
iie atvyko į pietinį Jutlandą, Įsteigė tikė
jimo mokyklą, supirkinėjo vaikus nelais- 
vius ir mokino juos Kristaus mokslo. Bet 
Danijoje kilo naminiai vaidai už sostą, Ha- 
raldas tapo iš Jutlando išvytas Įširdusių 
prieš tikėjimą žmonių, ir misijonierių mo
kykla, kuri sunkiai gvyavo, turėjo iširti, 
misijonicriai pabėgo, o krikščionys vaikai 
paliko pagonų malonei.

Tuo laiku sumanė apsikrikštyt Žuvėdu 
karalius Sveinas, ir Auskaras buvo pakvie
stas ten tikėjimą skelbti.

Už Auskaro dideles pastangas krikš
čionybei, Frankų karalius Liudvikas įstei
gė Hamburgo (Saksonijoj) vyskupiją ir 
popiežius paskyrė Auskarą Skandinavų 
krikščionių vyskupu. Auskaras Hambur-

*Aistais vadinamos ankstyvos Lietuvių gentys.

D r KAI? ŽY G I A I

Darius, Girėnas ir jų lėktuvas, “Lituanica”* * *
Štai sūnus Lietuvos garbingi 
Kurie oru garbę jai nešė, 
Kurie darbą savo ant amžių 
Krauju Tautos knygon įrašė.

Bet jų jau nėra tarpe musų — 
Ir niekad jau jų nuterėsim: 
Kapuose jie rado sau vietą, 
Tik ten jų paminklą regėsim...

Darbai juos padarė didvyriais,
Tik gaila, taip žiauriai, skausmingai;
Jie to ką atliko nežino,
O mes tą minėjam verksmingai...

-I-

Ar tam jus močiutės augino 
Kad širdys del jūsų skaudėtų,

KANKLININKO RAUDA DIDVY
RIAMS ŽUVUS

Kankliai aidėkit, skausmą slopinkit! 
Rauda Tėvynė — spaudžia širdelė! 
Žuvo didvyriai, žuvo kovoje, 
Dekite laužą, šaukite Žemei: 
Darius-Girėnas žengia į Garbę, 
Darius-Girėnas — oro didvyriai,' 
Darius-Girėnas — tėviškės sūnūs, 
Iš Lietuvos du drąsus didvyriai! 
Rauda Tėvynė — spaudžia širdelė!.... 
Nuo tolimo kranto iškilę į dangų, 
Žaibu okeaną nusprendė perskristi.
Kilometrų tūkstančiai—žaismas didvyriam, 
Įskilo sparnuoti ir ryja atstumą.
Pirmyn per Atlantą į tolimą krantą, 
T Lietuvą brangią, saulėtą Tėvynę!
Ei, kelią lakunams-didvyriams! Ei, kelią! 
Šviesioj “Lituanikoj” dieną ir naktį 
Jie skrenda per kalnus, marias, okeanus 
Ir tiesiai į Kauną, kur laukia tautiečiai. 
Ir dieną ir naktį Kaune susirinkę 
Virpėdamos minios vis laukia didvyrių: 
Tau skrenda, jau lekia mus Darius-Girėnas. 
Jr perskrido musų Lietuviai Atlantą. . . . 
Nors žuvo galiūnai mus: Darius-Girėnas, 
Nežuvo jų darbas, nežuvo troškimai!
Iškėlė Tėvynės garbingąjį vardą: 
Lietuviai nūn perskrido didi Atlantą!
Ne piktą didvyriams tos audros padarė — 
Triumfą ir amžiną garbę iškėlė! 
įamžino žygį nustebinta žemė.
Lietuviai Lietuviams paženklino kelią! 
Lietuviai! Už juros mus laukia tautiečiai! 
—Sulauksim kad broliai lankysis kasdieną, 
Kad skrisim praskintu keliu ir sakysim: 
Tai Darius-Girėnas pirmieji parodė! 
Nors žuvo galiūnai mus, Darius-Girėnas, 

je steigė vienuolynus ir mokyklas ir ban- 
lė kurstyti naujo tikėjimo ugnelę tarp Da
lų, Norvegų ir Žuvėdu.

Tačiau kaip jam tas sekėsi pamatysi- 
ne vėliau. * * *

Krikščionišką Frankų imperiją sudre
bino pirmas vikingų užpuolimas ir apiplė
šimas turtingo Šv. Filliberto vienuolyno 
uit Noirmoutier salos, ir nuo to laiko per 
beveik porą desėtkų metų vikingai nuolat 
ą salą puolė, plėšė ir ardė iki vienuoliai 

.buvo priversti išsikasti savo šventojo kau
tis ir išsikelti su visa savo manta kitur. 
Tą salą tada vikingai padarė savo stotimi 
t iš jos varė savo tolimesnius plėšimus.

Frankų miestai, vienuolynai ir pilys 
neturėjo ramybės, nes kur tik vikingai pa
nokė juromis ir upėmis ten darė užpuoli
mus ir visur laimėdavo. Nors taip kentė 
iuo užpuolikų, Frankai negavo pagalbos 

nuo savo imperatoriaus: Liudvikas netu
rėjo kada ginti savo žmones nuo išlaukinių 
priešų, nes buvo labai užimtas tąsynėmis
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Ar tam jus Lietuviai pažino' 
Kad graudžiai apverkti galėtų?

Ar tam jus karuose išlikot 
Kad žūt ten kur pat’s netikėjot, 
Ar tam tokį žygį pas’rinkot 
Kuriuo mus pravirgdint norėjot?

Ar tam tiktai oran pakilot
Kad mirtį skubiai taip pasiekti, 
Kad niekad daugiau nepakilti, 
Ir liūdesį tautai patiekti?

Ar tam tik Tėvynė jus laukė 
Kad garbę grabuose atduoti, 
Ar tam laukė glėbius ištiesę 
Kad judu graudžiai apraudoti?

Nežinot kaip judu Tėvynė 
Džiaugsmingai, širdingai lūkėjo, 
Nežinot kiek aš’rų išliejo 
Kai judu kapuosna lydėjo....

Nei vienas dar vyras Lietuvos 
Nebuvo taip šauniai šarvotas, 
Kaip judu, o brangus karžygiai, 
Nei taip gailingai apraudotas.

O žiaurus, beširdi Likime,
Kodėl tokią garbę jiem skyrei, 
Kodėl jiem gyvent pavydėjai, 
Į mirtiną žygį taip spyrei?

Smagiau but matyt tarp gyvųjų, 
Neg’ garbę s,u ašarom’s duoti; 
Smagiau butų jų nepažinus, 
Neg’ garbint — ir karčiai raudoti!..,

* * *
Nei laurų vainikų, nei garbę 
Už gyvastį nieks nemainytų, 
Jei lieptų Likimas pas’rinkti 
Ir vieną iš jų imt sakytų...

Garbė ir vainikai ateina
Savaimi, nesiūlant, neprašant, 
Jei garbei Tėvynės kas dirba 
Ir žūsta ta garbę JAI nešant!

K. S. K.

Nežuvo jų darbas, nežuvo troškimai. 
Kankliai aidėkit, skausmą slopinkit! 
Rauda Tėvynė — spaudžia širdelę! 
Žuvo didvyriai, žuvo kovoje, 
Dekite laužą, šaukite Žemei: 
Darius-Girėnas žengia į Garbę, 
Darius-Girėnas — oro didvyriai, 
Darius-Girėnas tėviškės sūnus, 
Iš Lietuvos du drąsus didvyriai! 
Rauda Tėvynė — spaudžia širdelę!....

(“L.A.”) Vladas Švitrigaila,

LIŪDI LIETUVA
Vakar laiminga Lietuva buvo, 
Šiandien ji jiudi, nes sūnus žuvo. 
Tragiškai žuvo Darius, Girėnas, 
Ir jų Lietuvis liūdi kiekvienas.

Kiekvienas liūdi, mini tuos sūnūs, 
Mini garbingus, narsius lakūnus, 
Kurie Atlantą platų perskridę 
Žuvo Tėvynės nebeišvydę. . . .

O juk tiek vargę, tiek daug kentėję, 
Klastingą jurą jau nugalėję 
Tikrai tikėjos pasiekt Tėvynę, 
Kuriai garbingą vainiką pynė.

Jau kaip jie skrido Į šaltą kapą 
Netoli jautė gimtinės kvapa. 
Kuris erdvėse svaigiai kvepėjo, 
Kur juos sutikti gražiai lūkėjo.

Ir jei jų Dievas but pagailėjęs, 
O musų tautą labiau mylėjęs, 
Butų ištiesęs palaimos ranką. 
Ir but perskridę tą kelią menką.

Dieve geriausias, nors ateityje 
Laimink Lietuvį dausų šalyje! 
Laimink Lietuvį, ramų artoją, 
Kuris štai klaupias po tavo kojų!

Jonas Morkūnas.

už valdžią su savo sunais. Liudvikas tu
rėjo tris sūnūs, kurie bandė atimti nuo jo 
sostą, ir buvo pastumę jį nuo va'džios ir 
atidavę dvasiškijos teismui. Imperatorius 
šiaip-taip išsisuko nuo uždarymo vienuo
lyne, atgavo sostą ir vėl užvedė su sunais 
tąsynes, laike kurių mirė.

Taip suirusioje Frankų imperijoje, ku
rią tokią galingą sukurė Karolis Didysis, 
vikingai laisvai galėjo veikti, ir naudojosi, 
palikdami tenai liūdnus vaizdus.

Liudvikui įnirus, jo sunai, negalėdami 
susitaikyt kuris turi likti imperatorium, 
imperiją suplėšė j tris dalis. Rytinę jos 
dalį, Germanus, paėmė valdyti Liudvikas 
Germanas, ir nuo tada Įsikūrė Germanų 
valstybė.

Šitoks vakarų Europos suirimas, ir 
Arabų viešpatavimas Ispanijoje, davė pui
kią progą vikingams siausti ir grobišauti 
vakarų Europos žemėse, ir tų šalių gyven
tojai jų žiaurumą kentė per daugybę metų.

Bus: Du Vikingai
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DARIAUS IR GIRĖNO ATSILANKYMAI
CLEVELANDE

Tai buvo 1932 metų ru
duo, Rugsėjo 30 d., bet oras 
pasitaikė būti toks karštas 
kad išrodė kaip vidurvasa
ris. Darius ir Girėnas, pa
lydimi Chicagos Skridimo 
rėmimo komiteto pirminin
ko advokato R. Vasiliausko, 
ir Juozo Bolio, kuris gelbė
jo jiems bizni daryti šokda
mas su parašiutu iš lėktu
vo, atlėkė savo lėktuvu j 
Clevelandą pasitarti suren
gimui Aviacijos Dienos su
kėlimui pinigų jų kelionės 
rėmimui.

Nors Clevelande turime 
laikraštį ir nors jau talpi
nome žinias apie jų žygį ir 
dėjome Chicagos komiteto 
atsišaukimus, bet ir čia kaip 
kitur niekas nesiskubino or
ganizuoti komiteto. Reikė
jo patiems atsilankyti, pa
raginti, paagituoti, ir taip 
tik Amerikoje susidarė rė
mimo komitetai. Sušaukus 
veikėjus į “Dirvos” redak
ciją, visi pažino lakūnus ir 
nuo tada ėmė entuziastiškai 
jų pasiryžimą remti. Su
tarta Aviacijos Šventę ren
gti Spalių 30 d., sekmadie
nį. Jiems viešint Clevelan
de antrą dieną, nusifotogra
favom prie Lietuvių salės, 
kai]) šiame puslapyje tel
pantis atvaizdėlis rodo.

Iš Clevelando jie išlėkė į 
Pittsburgą ir tt. ir tt.

Jau kain kur buvo suren
gta Aviecijos Dienos ir jie 
paskui, gryždami Chicagos 
linkui, sustodinėjo, atliko 
savo skraidymus.
Aviacijos Diena Clevelande

Į Clevelandą jiedu atskri
do iš Pittsburgo Spalių 27 
d., atgabendami kelis baka- 
nus dar šiltos duonos iš te- 
naitinio duonkepio, gero 
tautiečio P. Pivarono kep
tuvės. Mat, ]). Pivaronas 
žinojo kad Clevelandiečiai 
rengia Dariui ir Girėnui 
pagerbimo vakarienę....

Vakarienę surengėm pui
kiausiame Clevelando vieš
butyje, Hollenden, kur da
lyvavo didelis buris vietos 
veikėjų ir jaunimo.

Buvo ginčų kaslink “per- 
puikios vietos” vakarienei, 
tačiau nekurie pasakė kad 
“niekas negali būti perplū
kti jiems, kurie šitaip pasi
švenčia, turėdami tik vieną 
gyvastį, nes gal tik vieną 
sykį gauname juos pagerb
ti”.

Ir ištikro, vieną sykį te- 
pagerbėme....... O jeigu jie
ir butų išlikę gyvi ir pasie
kę Kauną, ar nebūtų verti 
didžiausios pagarbos kokią 
tik galėjome įstengti?....

Sekmadienis, Spalių 30 d., 
buvo labai šaltas. Tikras' 
žiemos oras, vėjuota, nors)

DARIUS IR GIRĖNAS CLEVELANDE Rugs. 30, 1932
Savo prisirengime skridimui i Lietuvą, 1932 metų rudeni 
Darius ir Girėnas asmeniniai lankėsi po Amerikos Lietu
vių kolonijas tverdami komitetus aukų rinkimui, šiame 
atvaizde jiedu matosi Clevelande. Ohio, Rugsėjo 30 d., 1932 
m. Iš kairės Į dešinę: S. Darius,'* “Dirvos” redaktorius 
K. S. Karpius su žmona (Clevelando komiteto nariai), S. 
Girėnas, ir Adv. R. Vasiliauskas, iš Chicagos, centralinio 
lakūnų rėmėjų komiteto pirmininkas.

nebuvo sniego ir nebuvo pa
šalo. Taip buvo šalta kad 
mažai kas norėjo išeiti iš 
savo automobilių, nors pri
važiavo daugybė.

Kaip jautėsi skraidant 
su Dariniu tamsoje

Po pietų, prasidėjus ke- 
leivių-entuziastų į orą ve
žiojimui, pirmiausia išsikė
lė su Darium dalis vietos 
komitetfc narių. Kožną sy
kį vis buvo pilnas lėktuvas, 
po penkis asmenis, ir neku
rie tėvai ėmėsi su savim sa
vo mažus vaikučius.

Kada aš skridau, pirmą 
kartą dar buvo šviesu ir su 
mumis buvo vienas ar du 
vaikai. Darius, norėdamas 
padaryti daugiau įvairumo, 
po vieną kartą kiekvienam 
būreliui .važiuojant leisda
vo lėktuvui' kristi keliolika 
pėdų žemyn. Tas sudaro 
nepaprastą jausmą niekad 
ore nebuvusiam.

Šis buvo mano viso pir
mas pasikėlimas j orą, ta
čiau jaučiausi kaip tai labai 
gerai ir norėjau dar skris
ti. Daugelis buvo kurie sa
kė kad vėl lėktų, tik tada 
buvo pats juodžiausias kri- 
zis, pinigų stokavo. Tiktai 
nekurie po pirmo pabandy
mo atsižadėto daugiau ka
da nors važiuoti. . . . Matyt 
ne vienodai į visus atsilie
pia pasikėlimas į orą.

Kada artėjo vakaras — 
tada jau anksti temo — ir 
Darius rengėsi atlikti pas
kutinį skridimą, buvo vie
nam vieta, ir Girėnas su Bo
lių pasigavę įstūmė mane į
lėktuvą, “pavažinėt redak
torių”. Ir vėl su tokiu pa
čiu smagumu skridau.

Bet jau temo ir pasidarė 
gerokai tamsu. Darius kal
ba man kad jau pertamsu 
butų, bet nenori suvilti tų 
ką užsimokėjo. Jau buvo1 išsirengimo.

sužiebti mieste ir aplinkinė
se gatvėse ir namuose žibu
riai. Lekiam taip kaip pir
miau, visą tą ilgą ratą. Vi
sa žemė aplinkui kiek matyt 
nusagstyta žiburėliais, lyg 
pieva pienėmis. Gatves ga
li atskirti nuo eilėmis nu
statytų lempų, bet kur lėk
tuvo nusileidimo vieta jau 
nesimato, nes kodėl tai ne
buvo joje užžiebta nei vie
nas žiburis. Darius ir lėk
tuvą valdo ir dairosi patai
kyt į nusileidimo vietą. Iš 
viršaus man nebuvo matyt 
nei žmonės kurie buvo susi
rinkę, nei to namelio prie 
aerodromo kampo stovėju
sio. Nes lėktuvas eiaa la
bai smarkiai ir viskas aky
se mainosi su lėktuvo krai
pymus!. Man mintyje per
bėgo pirmiausia ant aukštų 
stulpų vielos, paskui pake
lyje stovinti medžiai, už ko 
lėktuvai tankiai užkliūva 
besileisdami. . . . Bet ką da
rysi, jau esam ore. Patė- 
mijau Dariui kad jau buvo 
pertamsu, reikėjo nesikelti. 
Jis tik žiuri į žemę ir sura
dęs tą plotą kurin nusileidi- 
nėjo pirmiau, nuleido lėktu
vą ant žemės kaip reikia.

Baimės nebuvo, nes pil
niausia pasitikėjau Dariui.

Mano žmonelė, kuri dau
giau linkus prie tokių įvai
rumų negu aš, tą pat dieną 
dar pirma manęs skrido, o 
kuomet Darius ir Girėnas 
apleido Clevelandą ir lėkė į 
Detroitą, ji su savo drauge 
susitarusios iškeliavo su 
lakūnais lėktuvu į Detroi
tą, kur ima apie dvi valan
das laiko oru. Ir buvo la
bai patenkintos kelione.

Lankėsi kelis kartus
Darius ir Girėnas ir jų

padėjėjas Bolis apsilankė 
Clevelande keletą kartų iki

Musų namuose buvo jų 
visas apsistojimas kada jie 
į Clevelandą pribūdavo. Ka
da žiemą važinėjo lėktuvo 
taisymo ir perdirbimo rei
kalais, kelionę atlikinėjo au
tomobiliu, ir iš Chicagos ar
ba į Chicagą gryžtant pas 
mus būdavo pusiaukelė, tai
gi apsinakvodavo ir vėl ke
liaudavo toliau.

Kaip jie skurdo ir vargo 
ir stengėsi sutaupyti pini
gus (nes jų mažai buvo) pa
rodo tas faktas kad jie pir
kinėjo lėktuvui dalis po vi
są Ameriką. Clevelando or
laivių dirbtuvėje pirko žie
dą kuris apsupa pirmutinę 
dalį motoro. Taip džiaugė
si kad gavo jį pigiai pirkti, 
o jis taip reikalingas, jisai I 
palengvina lėktuvo skridi
mą ir pagreitina bent pora 
desėtkų mylių į valandą.

Tankiu su jais pasimaty
mu apkalbėdavom jų kelio
nę. Darius nuolat sakyda
vo: “Tegul tik mes perlėk- 
sim Atlantiką, tada jau mes 
nieko nebijom!” Mat, bu
vo papratę visaip oru var
tytis ir nusileidinėti su su
stojusiais motorais, ko jie 
bijos nuo vandens pabėgę: 
žemė visur kaip žemė....

BET............
* * ♦

VAIZDAI Iš MUSŲ GARBINGŲ LAKŪNŲ LAIDOJIMO

Viršuje: Vokiškas lėktuvas, parnešęs lakūnus iš StStettino i Kauno aerodromą.
Apačioje: Grabai nešami per aerodromą vežimui į Dariaus-Girėno gatvę ii- paskui į katedrą.

Abu jiedu buvo linksmi, 
malonus vyrai, ir išskyrus 
susirūpinimo fondo mažu
mu ir iš ko jie pragyvens 
per žiemą ir į Lietuvą nulė
kę, juose buvo vienas užsi- 
tikrinimas kad Lietuvą pa
sienis. ...

Kada į pavasarį dar bu
vo pinigų maža, ir kada iš 
Chicagos komiteto atėjo at
sišaukimas daugiau aukų, 
mano žmonelė pasitarus su 
ponia Darata Jariene dar 
surengė moterims pokilėlį, 
kuris davė keletą dolarių 
pelno. Tuos pinigus pasiun
tė paskutinę dieną prieš jų 
apleidimą Chicagos.

Nors komitetą ragino dar 
surengti jų naudai kokį va
karą, bet žiemą laikai taip 
buvo pablogėję ka'd nebuvo 
drąsos ką bandyti.

Tas parodo kokiose sun
kiose aplinkybėse jie rengė
si skristi, kaip vargiai, pa
tys nubiednėję — nes visą 
metą reikėjo dviem pragy
venti iš tų pačių surinktų 
aukų, kaštavo kelionės, ii’ 
rūpėjo ką lėktuvui dapirk- 
ti reikalingiausio.

Tiesa, butų jie tris sykius 
tiek surinkę pinigų jeigu 
ne tas musų žmonelių šykš
tumas, nes kiti ir turėdami 
ir galėdami nedavė. Neku
rie į tai žiurėjo su nepasi
tikėjimu, abejodami.

Bet dabar apie tai kalbė
ti pervėlu.....  Visi juos ap
verkė lygiai, ir tie kurie da
vė, ir tie kurie šykštėjo, ir 
tie kurie nesuprato jų žy
gio svarbumo....

Mes juos apverkėme ir 
už tai kad jie buvo mums 
kaip savi, kaip broliai, nes 
su jais bendrai apkalbėda
vom kelionę, jurų pavojus, 
kelius kuriais jie skris, net 
patį Kauno aerodromą, kur 
jie rengėsi nusileisti, nes ir 
ten mums teko būti ir ma
tyti 1928 metų vasarą. Ir 
apverkėm juos kaipo visuo
menės žmonės, nes nuo jų 
laimėjimo priklausė tautos 
garbė, niro jų žuvimo nu- 
kentė visa tauta....

Laiškai į Lietuvą
Iš Clevelando musų lakū

nai nunešiė du laiškus savo 
lėktuvu į Kauną pusiau ofi- 
cialiams asmenims. Vieną 
siuntė moterų grupė poniai 
Smetonienei, visas buris pa
sirašydamos laiške. Antras 
laiškas buvo nuo Clevelan
do Lietuvių Kultūrinio Dar
želio valdybos Maj. A. Ar
dickui, daigiausia pasidar
bavusiam Kaune Darželio 
reikalais.

Darius ir Girėnas prie savo lėktuvo, kurio motoras mat osi apdėtas žiedu jųdviejų įsigytu Clevelande Lapkričio ‘
2 d., 1932 metais. Dvi dienas jiedu patys dirbo t<į vain iktį dedami, ir paskiau linksmi išskrido į Detroitu. Ull’VOS

yytauto Didžiojo tiltas, kuriuo Darius ir Girėnas vežti iš Aleksoto puses iš aerodromo per Nemuną j ka
tedrą.. Vaizde matosi ilgiausios eilės lydėtoju.

Dariaus ir Girėno karstai . Kauno katedroje (Bazilikoje), pašarvoti per naktį Liepos 19 i 20 d Andėti 
vainikais nuo visokių organizacijų ir valdžios įstaigų. Ar kas kitas Lietuvoje sulauks tokios garbes?..-.

Viskas,kas iš puikios LITUANICOS liko — tik krūva lužmenų ir visiems Lietuv'
šie ■ lėktuvo likučiai buvo atrasti netoli Soldino, Vokietijoj, pamiškyje, Lielan?® graudžios ašaros. .-.-.; 

pus 17. rytą, kaimiečitį,
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Suv. Valstijų Atstovas Lietuvai atiduoda lakūnams pagarbą, pasakydamas gražią kalbą prie jų karstų.

DIRVA

na kad šioj vietoj senovės 
Lietuviai buvę įsitaisę šven
tyklą, kur garbinę savo die
vus. A. Rimkus.

LIETUVOS ĮVAIRIANYBĖS

Lietuvos dirvažemyje yra 
juodžemio, molio ir smėlio. 
Daugiausia yra molio ir 
smėlio. Kiekvienoje dirvo
je randama po kiek puvenų, 
kurių augalams yra reiks 
linga. Bet kad turime drė
gną orą ir maža šilumos tai 
ir puvenų daug mažiau ne
gu pietinėje Rusijoje, nes 
ten esti daug daugiau šilu
mos.

Juodžemio dirvos trau
kiasi nuo Kuršo sienos j 
pietus Šiaulių, Panevėžio, 
Biržų, Mažeikių ir Kretin
gos apskrityse.

Lietuvoje smėlio yra kil
nojamo, kuris kilnojasi iš 
vietos j vietą. Toks smėlis 
daro daug žalos gyvento
jams: apneša trobesius, lau
kus. Žmonės priversti im
tis priemonių apsisaugoji
mui nuo lakiojamo smėlio ir 
ji stengiasi sulaikyti. To
kias vietas apsodina me
džiais ir jie sulaiko smėlio

bangavimą. Daugiausia tie 
smiltynai yra pajūryje: ko
pos, ir pietinėje Lietuvoje, 
Vilniaus pietinėj dalyj, Sei
nų, Suvalkų ir kitose apie- 
linkėse.

Lietuvoj dar randasi dur
pių šiose srityse: Telšių, 
Raseinių, Akmenės, Mažei
kiu, ir Mažojoj Lietuvoj.

Mažosios Lietuvos rytų 
dalyje pelkių yra mažiau 
negu vakarinėj dalyje. Kai
rėj Šešupės dalyje yra Kak- 
sebalių ir dvi Didėji plynės, 
kiek toliau Į šiaurę yra Pa
klydimo pelkės.

Lietuvoje randasi daugel 
ežerų, kurie tūli pasižymi 
savo gražumais. Telšių ap
skrityje Plateliij ežeras pa
sižymi platumu; salose ran
dama rūmų griuvėsių, ki
tados gyvenusių kunigaikš
čių. Lukšto ežeras yra ma
žesnis, bet jis pasižymėjęs 
tuo kad jame randama gin
taro. Šiaulių apskrityje y-
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| ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
E Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio ~ 
E Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit 

sau tanką.Naujo Žalio ETHYL GASOLINE.

= Daugiau Spėkos
= Daugiau
E Mylių

Gausit visose E
Pennzoil E
Stotyse =

E The Columbia Refining Company Ę
ŠĮĮ Illllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111 llllllll II IIIIIIIIIIIIIIIHIIIĮĮIIlllllllllll^

2 LIFETIME
OPPORTUNITIES ^4

& GREAT WORLD'S FAIR 
ACENTURY”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. Go to 
Chicago this year by all means, 

i 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.«

6 DAY ALL EXPENSE
LAKE CRU/fE

StartingfromBuffalo 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.

EW2

Address---------------——  
Everything included —transportation, state- * 
rooms, meals, entertainment, side trips, use of $ L. 11 jU 
the ship as a hotel while in Chicago and ad- J 1
mission to the Fair—from Cleveland as low as w

(MAU THIS COUPON)
THE CLEVELAND AND BUFFALO TRANSIT COMPANY

East 9th Street Pier Cleveland, Ohio
Gentlemen:—Send me folder Itivins rates, schedules and fall 
information about your ALL-EXPENSE World’s Eair Cruises 
on the great ship SEEANDBEE —

ra Rekijavo ežeras, kuris 
patarnauja elektros stočiai, 
Įrengtai prie ežero kranto. 
Ta elektros stotis duoda 
šviesą Šiaulių miestui ir ap
linkiniams gyventojams ir 
kai kuriems malūnams jie- 
gą ir šviesą. Taipgi elek
tra iš tos stoties naudojasi 
nekurios Šiaulių dirbtuvės.

Šiaulių užmiestyje šiau
rėje randasi ežeras, pasižy
mi apskritumu ir gilumu ir 
jis sunaudoja visus miesto 
odų dirbtuvių nešvarumus.

Ukmergės apskr. randasi 
Rubikių ežeras netoli Any
kščių. Jis pasižymi savo 
gražumu, ilgumu, salomis. 
Vasaros laiku jaunuomenė 
tose salose rengia geguži
nes susisiekdami laiveliais. 
Žiemos metu drąsuoliai ne
laukdami iki ledas sutvir
tės pradeda rogėmis važi
nėti ir tankiai girdėti apie 
nelaimes del ledo Įlūžimo.

Lietuva turi gražių upių, 
didelių ir mažų. Neris Įte- 
na Į vidurinio Nemuno da
lį. Nors Neris geriau bu
tų priskaityti prie žemuti
nio Nemuno, bet kadangi 
visa tėkmė tęsiasi viduriniu 
Nemunu tai ir priskaitoma 
prie vidurinio Nemuno. Ne
ris turi iš kairės pusės prie- 
upius — Vilnelę, Ašmeną, 
Vuokę, o iš dešinės pusės 
turi Žeimeną ir gražią 
Šventąją. Šventoji turi sa
vo prieųpius: iš kairės pu
sės Širvinta, Virinta ir Sie- 
sartis, o iš dešinės pusės 
šetekšna.

Vilniaus rėdyba senovėje 
buvo didžiausia Rudnikų 
giria, o paskui išsiskirstė į 
atskiras girias. Žymiausios 
dabartinių laikų girios yra 
šios: Medžiarečių giria tarp 
Senųjų Trakų, Rudnikų, ir 
Valkininkų, Varėnos, Dau
gų girios. Kanevos giria 
tarp Marcinkonių ir Nacos 
Vyšniavos, Smurgainių, La- 
banorių giria, Dakudavos 
giria, ir tarp Beržuvės ir 
Nemuno Nalibokų giria.

PILIES KALNAS
Meškuičių parap., Šiau

lių apskr., yra piliakalnis, 
kurį apielinkės gyventojai 
vadina Pilies Kalnu. Jis 
yra pagarsėjęs plačiai kai
po šventa, stebuklinga vie
ta. Žmonės įvairiomis in
tencijomis stato ant jo kry
žius, dėlto kalnas augte ap
augęs Įvairiausių kryžių 
mišku. Nors piliakalnis, 
kai]> mokslininkai ištyrė, 
siekia gilios senovės, dar 
stabmeldystės laikų, bet pa
davimai kalba kad toj vie
toj senovėje buvus bažny
čia. Kartą kilus baisi aud
ra ir bažnyčia tapus užver
sta žemėmis, iš to pasidaręs 
kalnas.

Pasakoja kad dar nese
nai nuo kalno viršūnės bu
vę urvai žemyn. Atsirado 
drąsuolių kurie nusileidę 
urvan ir radę puikiai Įren
gtą bažnyčią.

Istoriją žinantieji tvirti-

JŪŽINTU ŠAULIU BŪ
RIO PADĖKA 
T. M. DR-JAI

Nesenai Jūžintų šaulių būrio 
knygynas gavo tris rišulius 
knygų, kurias yra išleidus Ame
rikoje Tėvynės Mylėtojų Drau
gija. Knygos visos mums la
bai patiko; jos jau sukatalo
guotos ir daugelis jau pasklido 
žmonėse, kurie skaito, šviečia
si ir džiaugiasi brolių Amerikie
čių atliktu kulturišku darbu 
šias knygas išleidžiant.

Jūžintų Šaulių būrio vardu, 
knygyno komisija nuoširdžiai 
dėkuoja T. M. D-jai už taip 
gražią dovoną, ir jos valdybai 
kad musų prašymą patenkino. 
Sunkus laikai pas jus Ameriko
je, bet vis tik mums krizė dar 
sunkiau įveikė, ir knygų įsitai- 
symas dabar pas mus labai var
giai beįmanomas. Todėl jūsų 
dovana labai palengvino musų 
vedamą žmonėse švietimo dar
bą. Ačiū, labai ačiū!

Prie šito, mes neliausime ir 
toliau prašę visų redakcijų, lei
dyklų ir knygynų — savo nau
jai ar senai išleistų, knygų, jei
gu tik savęs neapsunkins, pa
siuntinėti mums knygynan.

Kreipiamės dar ir prie geros 
valios draugijų ar paskirų vien
taučių, kurie turi Lietuviškų, 
Rusiški) ir Lenkiškų knygų, 
jau perskaitytų ir nereikalin
gų, kad neišmestų kur už nie
ką, bet suvynioję popieriun, 
keletą centų persiuntimui pri
lipinę stampučių, mums irgi pa
siųstų. Mes turime keliose kal
bose skaitančių žmonių, taigi 
vis didiname knygyną kad jis 
butų kiek galint . visapusiškai 
pilnas ir ne vienadienis, bet il
gaamžis šviesos nešėjas.

Visiems aukotojams jau iš- 
anksto tariame gražų Lietuviš
ką Ačiū!

Musų antrašas: šaulių Kny
gynas, Jūžintai, Lithuania.

Jūžintų šaulių 7-to Būrio 
Knygyno Komisi j a:

• J. O. Sirvydas, 
E. Laužadienė, 
A. V. Pundzevičius.

Jūžintai, Liepos 10, 1933.

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

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

------ o------
M.L. GRIPSHOLM ......... Rugsėjo 6
M.L. KUNGSHOLM . . . Rugsėjo 13
M.L. DROTTNINGHOLM Rugs. 30
M.L. KUNGSHOLM .... Spalių 19

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

Kreipkit j vietinį agentą, arba:

Swedish American Line
181 N. Michigan Ave. Chicago, Ill.

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

Tautos didvyrių paskutine kelione Kauno gatvėmis iš Bazilikos Į kapus Liepos 20 dienų.

Kauno vaizdas: Žuvę musų lakūnai išeina iš Laisves Alejos pro įgulos bažnyčią (tai buvus Rusų cerkvė).

«. į. «■» * » << 't * * * * * * * -t' * «.»
O ROSEDALE O|
Dry Gleaning Go,t

į, C. F. PETRAITIS, Prop, t 
t 6702 Superior Ave.® t

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

K STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road

Vieta Atdara kasdien
8803 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio
The Samson Tonic & 

Tea Co.
Jau atidarytas ofisas del informa
cijų apie Medikalius vaistus kaip

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. Pasekmes stebėtinos 
už mažą kainą.
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Į MRS. A. JAKUBS t
| (A. JAKUBAUSKIENĖ) |
E Lithuanian Funeral Home |

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

Ę Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- Ę

E tas ir geresnis patarnavimas‘už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- E

E gos. žemiausia kaina laidotuvėms^ visos lėšos $150 
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit. =

E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiš

USE

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

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—money 
back. &

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

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitiriiiiiiiniiitiiiiitiL-

Į NIKODEMAS A. WILKELIS
| (Neverauskas)

Licensed Funeral Director
Ę Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- 
E dernišką laidotuvių vietą
| WILKELIS FUNERAL HOME
| 6522 Superior Avenue
E NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok E 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
X lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
s Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E
— derniškas. • E
E HEnderson 9292 E
5'iniiiimii n iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11 lininiu 11 lininiui i m nu i m nu i m imi i iiiiiiiiiinS

7 DIENOMIS į LIETUVA
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN « EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais 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
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“Kalbanti” Grudai Vaikams Labai Patinka!
VASILIAUSKAS-ZDANIS

1 466 East 66th Street

nuo ankstyvo ryto iki vėlai naktį.Valgykla atdara

KELLOGG’S RICE KRISPIES

KELLOGG’S PEP BRAN FLAKES

ir kiti Kelloggs’ Grudų valgiai.

čia duodama į salą

Rice Krispies 
už 19c
Pep .... ICc

All Bran 13c

llllltltlIlIHIlH'll'flIlIlIKIHHirillllllll'
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STONIS 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Avenue

SKANIAUSI LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI VAL
GIAI IR GERIAUSIAS ALUS KOKIS TIK 

AMERIKOJE IŠDIRBAMAS.

ST. CLAIR BAKERY
K. Obelienis ir Sunai, Savininkai

1 404 E. 66th Street HEnd. 67 1 6

Ši kepykla kepa skabiausią Lietuvišką ruginę duoną iš 
geriausių miltų. Parsiduoda krautuvėse, arba pristatėm 

į namus, tik pareikalaukite.

KRAUTUVĖJE UŽLAIKOME VISOKIAS MĖSAS 
KITUS VALGOMUS PRODUKTUS.

IR

Užlaikome visokios rūšies ąlų.
Grosernė, Saldainiai, Cigarai, Vaisiai, Daržovės ir kitos 
namų bei virtuvės reikmenys. Kviečiame Lietuvius at

silankyti į šią didelę, modernišką krautuvę. 
Kainos pas mus žemos, patarnavimas greitas.

RICE 
KRISPIES

Kellogg’s
2

Kellogg’s
Kellogg’s
Kellogg’s Corn Flakes

11c

r
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Į JONAS BRAZAUSKAS |
1248 East 79th Street

PARDUODAM 3.2 ALŲ Į NAMUS
= Nauja, graži grosernė, parduodame visokius maisto daly- = 

kus ir šiaip namų reikmenis prieinamomis kainomis.
E Užlaikome alų visų Amerikoje esančių bravorų, geriau- E 
= sj kokis tik išdirbama, galite parsinešti į namus.
~ Parsiduoda bonkomis kiek tik kam reikia. =

Garsas kuris vaikus
Sabai patraukia

t Kellogg’s
2

Kellogg’s
Kellogg’s
Kellogg’s Corn Flakes

lie

RICE 
KRISPIES10c

13c

Rice Krispies 
už 19c 
Pep . ..

All Bran

= Kellogg’s Rice Krispies
Ę 2 už 19c
= Kellogg’s Pep .... 10c
= Kellogg’s All Bran 13c
3 Kellogg’s Corn Flakes 
j He

T
.j.

STONIS
MĖSINĖ IR GROSERNĖ

1310 Russell Road

Visoki valgomi produktai — mėsos, daržovės, ir dėžiniai 

dalykai, kokių tik reikia valgių gaminimui namie.

Kainos pas mus visai žemos.

Kellogg's Rice Krispies 
2 už 19c

Kellogg’s Pep .... ICc
Kellogg’s All Bran 13c
Kellogg's Corn Flakes 

11c

umttmutmtuumttunmttutntmnutntKutunmtnttmttiitnnnnttmtmtntmtnn
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Į A. WIRBICKAS |
17320 St. Clair Avenue

Ę Didelė moderniška grosernė, kurioje gausite visokius E 

Ę maisto dalykus už prieinamas kainas. Pienas, duona, E 

= daržovės ir visoki produktai dėžėse. =

E Kellogg’s Rice Krispies
Ę 2 už 19c
E Kellogg’s Pep .... 10c
| Kellogg's All Bran 13c
= Kellogg’s Corn Flakes
E 11c

jiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiimicimmiiiiiimimmimmiimiiimmmim

J. P. KVEDERAS ||
MĖSOS PARDUOTUVĖ

1 394 East 66th Street n

Užlaikome gyvus ir muštus paukščius už pigias kainas g 
— reikale kviečiame kreiptis į musų krautuvę, čia ra- H 
site visokių valgomų daiktų, daržovių. Kainos 'pas mus H 

nebrangios, prekės geriausios. H

p
Kellogg’s Rice Krispies 

2 už 19c H
Kellogg’s Pep .... ICc
Kellcgg’s AU Bran 13c į;
Kellogg’s Corn Flakes g 

11c H
H :■ H 
Ii Ii
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f J. BLAŠKE VIČIUS
Grosesne ir Mesinyčia

= 1168 East 77th St. Kampas Donald Ave.

= Senai žinoma Lietuviška valgomų daiktų ir namų re’k-
= menų krautuvė. Sezonines daržovės prieinama kaina. 
E Skaniausia šviečia duona ir visokios mėsos. Kviečiame 
E kaimynes apsilankyti.

-mmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiKiiiiioooKiniiiiiHiiKiii'miiimiiiiiiiiiiiiiii

PYKŠT! POKŠT! TRIOKŠT! Tas tai girdisi kuomet pilte pieną arba 
grietinę ant Rice Krispies pilno bliudelio. O koks tai skanumynas vai
kams—suaugusiems taipgi. Tas garsas sakytesako KLAUSYKIT.... 
Išalkkit!

Kellogg's Rice Krispies yra maistingi ryžiai išspraginti iki trapu
mo, ir labai skanus valgyti. Skonis labai malonus. Lengvai virškinami. 
Duokit juos valgyti bent kada dienos bėgyje su pienu arba grietine — 
galima dadėti vaisių arba medaus. ’Vaikams vakarienei Rice Krispies 
yra tinkamiausias valgis. Nuo jų gali lengvai miegoti.

Tandžiai užlipytas WAXTITE maišas užlaiko Re: Kv’sp’e - visada 
vienodai šviežius ir trapius. Gerumas garantuojan..bs. ParsiduoJa gro- 
sernėse visur. Juos išdirba Kellogg in Battle Creek.

PHILIP KOHEN
864 Parkwood Drive

Groserne ir visoki 
pieno produktai.

Kviečiame kaimynes Lie
tuves atsilankyti į musų 
krautuvę, rasit čia visokių 
virtuvei reikmenų už pri
einamas kainas.

Kellogg’s Rice Krispies 
2 už 19c.

Kellogg’s Pep .......... 10c
Kellogg’s All Bran . . 13c
Kellogg’s Corn Flakes 11c

Kellogg’s
Kellogg’s
Kellogg’s
Kellogg’s
Kellogg’s

Klausyk!
Išalkit

Kellogg's Rice Krispies yra pasekme 25 
mėty pastangos pagaminti gatavus val
gymui grudų maistus, šiandien jie per
statų aukščiausią rūšį ir puikiausią ver
tybę kokią tik galima pagaminti.

O F BATTLE CREEK
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1 364 East 68th Street
Rice Krispies ..................................... 2
Cora Flakes — d delis pakelis . .
Corn Flakes — mažas pakelis .. 
All Bran . . . 
Pep ...........

2
. . 2

(L

SUCE 
KRiSPJES

už

uz
UŽ

19c
11c
9c 

19c 
10c

1

Taipgi pas mus galite gauti kitokių visokių maisto 
lykų: duoną, pyragaičius, visokius produktus dėžėse.

Greiths ir mandagus patarnavimas.
niiitiNiiiniimmiimirtįihm
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8 DIRVA

Ina Bourskaya su San 
Carlo Opera Miesto

JUST FROM A
WHISPERKAS GIRDEI CLEVELANDE -Mil®BE I

Alvina Salasovicuite, 17407 Park 
avė. Lithuania

Frances Martin, 3140 W. 43d st.
Lithuania

Natalie Kazlanskas, 1240 Addi
son rd. Lithuania

(Courtesy Cleveland News)
Cleveland News keturiolikos tautų tipiškų merginų konteste laimčji-

Natalia Kazlauskas ir

vadovyste Fortune

Dalis Lietuvaičių kurios dalyvavo 
mui kelionės j Pasaulinę Parodą Chicagoje. Iš eilės jos yra: Frances Martin,

Alvina Salasevičiutė. P-lė Salasevičiutė laimėjo kaipo tipingiausia Lietuvaitė iš kontesto dalyvių.

rude- 
operų miesto 

Rugsėjo 11 iki 17

= “DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4<186—Atdara vakarais =

ALBINA SALASEVIČIUTĖ LAIMĖJO NEWS KONTESTĄ

By Undercover.

RANKS. I have been

VARGINGAS SENELIŲ LIKI-, NUDURĖ SAVO VYRĄ. Po 
MAS vaidų su savo vyru, Anna Sna-

bel, 45 m., griebus peilį nudū
rė savo vyrą James, 47 m. am
žinus. Jie gyveno ant mažos 
ūkės netoli Chardon. Mirtinai

Antanas Brunaitis. 78 m. se
nelis, ir jo žmona Elzbieta, 89 
m., pereitos savaitės pabaigoje 
buvo iškraustyti iš skiepo ku
riame jie gyveno po num. 5903 perdurtas į pilvą vyras atvež-
Luther avė. Sveikatos komisi- tas į Clevelando St. Luke’s li- 
jonierius pripažino kad ta vie-' go.iinę mirę. Moteris suimta, 
ta netinkama žmogui gyventi J sakosi kad vyras gerdavo ir ją 
Bet jie neturi kur pasidėti ir su vaikais bardavo ir mušda- 
jų keli prasti baldai buvo iš-: ve. Dabar ji buvus užpulta ir 
nešti ir padėti kieme. Jiedu j apsigynimui griebus peilį dūrė 
yra vedę antru kartu, 14 metų! jam iš priešakio. Perdutas, jis 
atgal, ir turi savo vaikus, betjhėgo pas kaimyną, kuris paty- 
ir vieno ir kito vaikai sutinka ręs kas atsitiko, savo automo- 
priimti tik po vieną, ne abudu, biliu paskubino vežti į ligoni- 

. nę, bet nieko negelbėjo.Gi seneliai atsisako skirtis ir 
sako verčiau eis į biednųjų na
mus, vienok nesiskirs.

Antanas Brunaitis atvyko iš Į n as Clevelande advokatas ir bu- 
. Lietuvose į Ameriką 1888 me-. ■ • ‘’ ------- ’—
tais. Clevelande išgyveno 33 į didatuoja į 
metus; jau 29 metai kaip yra. renkama peticijos kad jo var- 
Amerikos pilietis, ir per 25 me
tus dirbo prie miesto sąšlavų 
surinkimo.

Pereitą rudenį jiedu buvo iš
varyti iš namų ant E. 49 St. 
ir apsigyveno ant Luther avė. 
skiepe, iš kurio dabar juos iš
kėlė. Tai ko žmogui reikia su
laukti Amerikoje, išgyvenus 
toje aukso šalyje 45 metus. ...

,’OHN L. MIHELICH, žino-

vęs miesto tarybos narys, kan- 
teisėjus. Dabar

das butų galima uždėti ant bal
savimo lakštų. Lietuviai 
abejo parems savo žinomą ad
vokatą ir draugą.

šį rudenį miesto tarybon 
kandidatų busią net apie 250.

be

IŠ VYČIŲ JAUNIMO VEI
KIMO

Liet. Vyčių 25-ta kuopa turė
jo “card party” P. Šalkauskų 
namuose, 10115 Adams avenue, 
šeštadienio vakare, Rugp. 19 d. 
Jaunimas, nors neperdaug bu
vo prisirinkę, labaį gražiai pa
silinksmino.

Gražu matyti kad šita jaunų
jų draugija tokia aktiviška.

Komisija ir visa kuopa taria 
širdingą ačiū p. Šalkauskams 
už jų vaišingumą.

šį sekmadienį, Rugp. 27 d., 
Vyčių 25-ta kuopa turės berods 
paskutinį savo šių metų išva
žiavimą į laukus. Kviečiami 
dalyvauti tėveliai ir draugai. 
Išvažiavimas įvyks prie ežero, 
Hinckley, Ohio (Route 3, kuris 
išeina iš W. 25th ir Pearl rd.) 
(Daugiau informaciųų gausite 
iš komisijos).

šis išvažiavimas bus šių me
tų didžiaųsis kokį Vyčių jauni
mas parengė, nes žada tikrai 
atsilankyti iš Dayton, Ohio, vi
sa Vyčių kuopa. Mums bus 
garbė priimti svečius iš taip to
limos vietos. Visi dalyvaujan
tieji tikrai busite patenkinti.

Alvina Salasevičiutė, 
L. V. 25 kp. Koresp.

INA BOURSKAYA

Clevelandas turės pirmutinį 
nį sezoną didžiųjų 
aditorijoj nuo ~

kuomet San Carlo Grand_ Opera 
Company, po
Galio, perstatys devynias operas su 
pagalba Garden Club iš Clevelando

Operos bus su milžiniškais cho
rais, baletais, orkestrais ir žvaigž
dėmis artistais, kuomi San Carlo 
yra pragarsėjus skersai ir išilgai vi
sa Ameriką kaipo keliaujanti 
pė. Pirmą kartą 
“new deal” — už 
25 centų iki vieno 
čiai sėdynių bus 
nas, 50c. ir 75c.

Nors dar gautinai nenustatyta ko
kios operos bus statoma, tačiau bus 
tarp jų: Carrhen, Faust, Hansel and 
Gretel, Butterfly, Rigolettų, Aida, 
.La Boheme, Romeo ir Juliet, II Tro- 
vatore, Cavalleria Rusticana ir Pag- 
liacci. Lucia di Lammermoor ir Lo
hengrin.

Dvi dienas bus statoma popiečiu, 
trečiadieni ir penkstadienj, ir bus 
vienas perstatymas sekmadienio va
kare.

tru- 
operos bus sulyg 
mažas kainas nuo 
dolario. Tukstan- 
už vidurines kai-

DAR- 
laiko-

LIET. KULTŪRINIO 
ŽELIO susirinkimas bus 
mas Rugsėjo 8 d., penktadienio 
vakare. Visi nariai privalo da
lyvauti, nes Darželis rengia iš
kilmingą vakarienę paminėji
mui Spalių 9-tos dienos, Vil
niaus užgrobimo. Vakarienė 
bus sekmadienį, Spalių 8 d., 
šv. Jurgio parapijos salėje. Rei
kalinga visiems pasidarbuoti 
padarymui to pokilio pasekmin 
gu. Valdyba.

JOIN
hearing undercurrent whispers 
floating around that the K. of 
L’s 25th chapter is planning 
for a fall and winter season’s 
entertainment, of play and en
joyment for all you young la
dies and gentlemen, who will 
fad into their ranks soon. So 
take a tip and get down to the 
next monthly meeting and join 
into their ranks. Then you 
will see what an improvement 
you will induce to the advan
tages of the club.

GATHERING) A social, held 
Sat. Aug. 19th at Salkes resi
dence by the K. of L’s appeared 
to be satisfactory in various 
ways. Group appeared a bit 
small, but in general, a good 
time has been considered by all.

AN OUTING planned for 
Sunday, Aug. 27th, at Hinckley, 
0. They are also inviting the 
Knights from Dayton, to at
tend, for an exceptional good 
time.

SPEEDSTER. Joe 
(Lukasevičius) of 
showed some speed 
new outboard speed boat at 
Lake 
Park, 
three 
first, 
all, placed 2nd. Second, a stock 
boat and motor race, he placed 
1st.

PALS. Mayor Miller at the 
parish picnic Sunday sure was 
friendly. So if he shaked hands 
with you, don’t forget a vote.

KEEN MINDED. Well. Lith
uanian Cultural Garden League 
of Cleveland, lets have a word 
or two from your intelligent 
corporation.

Lukas 
Cleveland 
with his 

the 
Carnival Sat. at Gordon 

Placed in two of the 
races of the day. In the 
a displacement, free-for-

ŽINIOS

inžinie-
Jis buvo baigęs Oxfordo

Cleve-

RASTA NUŽUDYTAS INŽI
NIERIUS. Pereitos savaitės 
pabaigoje ant Glenridge road, 
netoli Euclid avė., kur praside
da Metropolitan parkas, rastas 
nužudytas James Gray, 35 m. 
amžiaus, mekaniškas 
rius.
Universitetą Anglijoje, 
landė apsigyveno 10 metų at
gal. Jis nužudytas gana keis
tai, nes buvo subadytas durtu
vu, kuris rasta prie jo, taipgi 
rasta ir nuodų bonkutė. Išro- 
dytų kad pats galėjo nusižudy
ti, bet buvo perduotas į pečius 
trimis atvejais.

Jis tą dieną buvo 
kitais vyrais link 
jieškoti darbo.

Policija stropiai 
pėdas 
damas 
visus 
mus.

išvykęs su 
Ashtabulos

seka visas 
gyvas bu-kuriomis jis 

vaikščiojo, ir klausinėja 
jo draugus ir pažysta- 
Liko jo žmona.

MIESTO DARBAI. Mayoras 
Miller praneša kad pasirašė di
delį kontraktą tiesimui 32 mai
lių ilgio vandens rynų (paipų) 
Clevelando apielinkėse. Dal
bas apima $2,500,000 sumą ir 
reikės 1,500 darbininkų, 
dalis jau dabar paimta

kurių 
dirbti.

SUSTREIKAVO 800 
riškų skrybėlių dirbėjų, 
rodo kad skrybėlių išdirbystės 
visai nenori merginoms algų 
didinti nei valandas trumpinti.

-mote-
Pasi-

LANKOSI Pasaulinėje Paro
doje. Clevelandiečiai būriais 
važiuoja* į Pasaulinę Parodą. 
Pereitą penktadienį išvažiavo 
Kazys ir Paulina štaupai, su 
jais pp. Petrauskai, Luobikie- 
nė ir Palukaitienė. Važiuoja 
ir šiaip kiti, apie kuriuos netu
rime žinių.

BĖDA SU TAKSAIS. Cuya
hoga apskrities taksų mokėji
mas eina visai 
pusmetį tikėta 
109,000 taksų, 
tik $5,000.000.

Aiškus dalykas 
mi pinigų miesto 
viršininkai negali 
žymesnių darbų.

lėtai, šį taksų 
gauti apie $32,- 
o Įmokėta dar

kad negauda- 
ir apskrities 
užvesti jokių

gavo

nas 
St. 
šv.
to.

Jo- 
68 
iš 

ry-

MIRĖ. Rugp. 22 d. mirė
Lisauskas, nuo 1114 E.
Laidotuvės šeštadienį, 

Jurgio bažnyčios 9 vai.
Pašarvotas savo namuose.

Liko nusiminime žmona Ona. 
Laidojimu apsirūpina graborė 
Della C. Jakubauskienė.

SMARKUS LENKAS 
daugiau bausmės. Teisme Jan 
Wojciechowski, 30 metų am
žiaus, buvo teisiamas už vaiky
mą savo 65 metų amžiaus mo
tinos aplink namą, 
nis brolis liudijo
Kaltininkas priėjęs prie 
brolio rėžė jam į veidą už tai. 
Teisėjas liepė policijantui tą 
smarkuolį surakinti, priteisė 
$200 pabaudos ir 10 dienų ka
lėjimo.

IŠMUŠĖ AKĮ. Girtas auto
mobilistas sustojęs ant Stark
weather avė. taisėsi automobilį, 
kuris atsisakė jam važiuoti. 
Pro šalį ėjo iš darbo Adam 
Bar, 40 m., kurį automobilistas 
pasivadino pagelbėti pataisyti. 
Jis priėjęs kiek apžiurėjo, 
galėdamas 
eiti sau.
ras paleido į praeivį reples, ir 
replės pataikė jam į akį tuo 
tarpu kai Bar atsisuko atgal 
ką nors pasakyti į girto burbė
jimą. Akis taip buvo sužeista 
kad ligoninėje ją visai išpjovė.

AUKOS. Kazys Braciška 
oaaukavo $1 Dariaus ir Girėno 
paminklui. Aukas tuoj pradės 
plačiau rinkti buvęs Aviacijos 
Dienos komitetas, nes jau gavo 
iš Chicagos komiteto 
formacijas apie tai. 
d iečiai prisidės prie 
paminklo.

K. Braciška taipgi 
$1.00 Vytauto Muzejui Kaune.

pilnas in- 
Clevelan- 
Chicagos

paaukavo

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas 

Skaitykit “Dirvą”.

Jo jaunes- 
už motiną, 

savo

Japo- 
išvijo iš To- 
studentą, A. 
komunistišką 
studentų, šis

IŠVIJO RADIKALĄ, 
nijos vyriausybė 
kio Clevelandietį 
Buchmaną, už jo 
propagandą tarp
iydukas turėjo susikirtimų -su 
Jlevelande Case Praktiškų mo
kslų mokyklos prezidentu kuo
met čia studentavo.

LIET. DEMOKRATŲ KLU
BAS turės savo reguliari susi
rinkimą ketvirtadienio vakare, 
Rugpjūčio 31 d., nuo 7:30 vai., 
Lietuvių salėje. Nariai steng- 
kites atsilankyti. Vald.

CUYAHOGA apskrities 
pimo vedėjai sako kad iki 
baigai šių metų reikalinga 
pusaštunto milijono dolarių
žiūrėjimui apskrities biednuo 
menės ir bedarbių.

šel- 
pa- 
bus
su-

15910 
parų ir 
vaitiniu 
merman, 
Hayden Ave.

PARSIDUODA
St. Clair Ave. saldainių, ci- 
Alaus parduotuve, $300 sa- 
ineigų. Kreipkitės pas Zi- 

nuo 9 iki 11 ryto, 1165

ne-
pagelbėt nusisuko

Perpykęs girtas vy-

PADĖKA. Tiems savo drau
gams, pažystamiems ir tiems 
nepažystamiems, taipgi ir gi
minėms kurie taip maloniai au
kavo del manęs ir įrengė tokią 
linksmą ir puikią vakarienę, šia 
uroga noriu išreikšti nuo šir
dies ačiū. Nemažiau esu dė
kingas darbščioms šeiminin
kėms ir kitiems kurie dalyvavo. 
Tą vakarą gavau progą susipa
žinti su daugeliu ir malonių sa
vo vientaučių, kuriuos man bus 
malonumas atminti savo maldo
se. Klierikas Kazys Petreikis.

Didelis Piknikas
Naujos Parapijos Sodne 

SEKM. RUGP. 27 d.
Rengia Moterų Labdarybės 

Draugija 
Kviečiame visus. 

Įžanga 25c.

SMAGUS PIKNIKAS
NEUROS DARŽE

Per Labor Dav (Darbo šventė) 
Pifmad. RUGS.-SEPT. 4, 1933 
Rengia Ramanausku Dukterys 

iš Mallet Creek, O.
Pradžia 10 vai. ryto. Gera mu
zika. Bus puikios dovanos už 
geriausią Polką ir už Valcą. 
Suaugusiems įžanga 25c., vai
kams nemokamai. Bus visokių 
užkandžių ir gėrimų. Kviečia
me visus iš plačių apielinkių at
silankyti. (35)
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AKRONO Lietuvių Draugiš
kas Klubas turėjo labai pasek
mingą surpraiz išvažiavimą į 

• Nesmith Lake Parką, sekmadie
nį, Rugp. 20 d. Programas pra- 

i sidėjo su lenktynėmis vaikinų 
ir merginų. Lenktynės buvo 
•e'^nčios ir jų laimėtojai: 
Merginų balionų lenktynė: Jie- 
va Kazlauskaitė; arklio ir joji
ko lenktynė, Wm. Cherry ir 
Antanas Makar; šokimo per 
galvas — Jim Terminas ir Del
la Jocis; Trimis kojomis lenkty
nė: Della Jocis ir Nellie Kup
ins.

Vaikinų balionų pūtimo kon- 
testas: Pat Roman. Hoop len
ktynė: Jieva Kazlauskaitė; pas
kutinė lenktynė buvo skalbinių 
prisegimo špilkų: Della Jocis ir 
Stasys Alekna.

Po lenktynių vieni ėjo mau
dytis, kiti irstytis.

Apie 6 vai. atėjo surpraiz. 
Tai buvo forma įvesdinimo pen
kių naujų narių į klubą. Nauji 
nariai yra: Frank Rokus, Jes
sie Rozinskas, Bernice Mažonis. 
Tulia Yoknunas ir Stanley Yok- 
lunas. Senieji nariai ir išva
žiavimo dalyviai matydami tas 
keistas ceremonijas juokėsi vi
sa gerkle.

Bill 
narys, 
to už 
Vietos 
mfotografavo 
tėvus 
sekmadienio laidoje.

KLUBAS išreiškia savo užuo
jautą Petrui Holišiui, kuris yra 
vienąs iš populiariškiausių klu
bo narių, ir linki jam greičiau
sia pasveikti po operacijos. Jis 
randasi Goodyear Hospital ir 
nariai ir draugai gali jį aplan
kyti dienos laiku. Pradeda rū
pėti ar kartais tos gražios slau
gės nepailgina Petro buvimą li
goninėje. .. . Stasys.

Darulis, veiklus klubo 
užsitarnauja daug kredi- 
toki linksmą parengimą, 
laikraštis Times Press 

jaunimą ir jų 
ir patalpins fotografijas

IR TAUPYKIT! S
Aš Pasakysiu Veltui 

Kaip Gydyti
Kainos kasdien eina aukštyn. Jums gal ne
bus daugiau progos nusipirkti tokių prekių 

už tokias žemas kainas kaip dabar!
Prisipirkit sau reikmenų ir pasidėkit žiemai 

Busit labai patenkinti.

THE KRAMER & REICH CO.
7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd.1= superior /įvenue nulupus crruuings KU. :
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ICop 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 j 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus“ trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

Rugpjūčio 25, 1933

DARIUS IR- GIRĖNAS SAVO MIRTIES KABINETE, 
KO VISAI NENUJAUTĖ. . . .

v
Pi
I

Ar atsimenat šituos du vyru, kuriais pernai rudeni 
oru skraidėt? Dabar jau jų nėra, o jų paminėjimui ren
giama statyti paminklas. Prisidėkite su kiek išgalite. 
Aukas vietos komitetui galite priduoti “Dirvos” redakci
jom Tuoj Clevelande bus pardavinėjama Dariaus ir Gi

rėno fotografijos jų paminklo naudai.

Nustojo 20
Riebumo

Svarų
į 4 Savaites
iš St. Louis, Mo., 
metų amžiaus ir 

panaudojau

Mrs. Mae West 
rašo: ‘Aš esu 28 
svėriau 170 įvarų 
vienų dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaitės atgal. Dabar svečiu 150 s r. 
Taipgi turiu daugiau energijos it 
neturiu alkanų jausmų.“

Riebus žmones 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 gražinti.

kada 
kada 
jums 
nusi-

SUERZINTI 
NERVAI

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

šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš- 
»cdys vertu gyventi. <

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

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

DIDELIS PIKNIKAS

■

Ned. Rugp-Aug. 27
Neuros Darže

l.\
N. Brunswick, Ohio

ŠIO PIKNIKO PELNAS BUS^PUSIAU — KUN.
E. ŠTEIGMANUI IR TADUI NEURAI

Šiame piknike kalbė$ dvasios vadas Kunigas E. ŠTEIGMA- 
NAS, Youngstowno Lietuvių parapijos klebonas, ir kiti žymus 
kalbėtojai. Kviečiame visus Clevelando ir apielinkės Lietuvius 
dalyvauti šiame iškilmingame piknike, išgirsti jo malonią kalbą 
kurios jau taip senai Clevelande negirdėjome. Kviečiame daly
vauti ir jaunimą, nes sis piknikas paliks jūsų atmintyje ant vi
sados. Bus sporto programas: kumštynės EDDIE BABE SKRIP- 
KO, State Community Center čampionas su kitu smarkiu kumš
tininku. Puiki muzika Ed Witkausko gros Lietuviškus ir Ang
liškus šokius. Bus visokių pamarginimų. Dar Lietuviai netu
rėjo tokio puikaus pikniko.

Visi Lietuviai ir jaunimas supraskite savo žymius žmones, 
užjauskite jiems, dalyvaukite be skirtumo.
PIKNIKAS PRASIDĖS 9 V. RYTO IR TRAUKSIS IKI VĖLAI.

Įžanga suaugusiems 25c.
Mažiems vaikams įžanga dykai. Bus skanių gėrimų ir užkandžių.

Kviečia visus Rengimo Komitetas.
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PAKVIETIMAS J
Pakviečiame šios apielinkės Lietuvius atsilankyti į į 

musų naujai įrengtą į

BEER GARDEN IR RESTAURANT Ž
7102 Superior Ave. kampas Addison į

užlaikome puikiusį Alų. Mandagus patarnavimas, £
Tris kartus ■,

(36) 5
Kur
Taipgi visokie užkandžiai, Vynai ir Cigarai, 
į savaitę muzika.

SUPERIOR-ADDISON BEER GARDEN
7102 Superior Ave. Kampas Addison Rd.
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