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IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nuo Kovo mėnesio šymet 
nuo miestų šelpiamų bedar
bių sąrašų atsimetė pusan
tro milijono šeimų, dau-
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VAJUS BUS VEDAMAS PANAŠIAI KAIP 
DIRBTA LAIKE LAISVĖS PASKOLOS.

KOVOS PRIEŠ KAI
NŲ KĖLIMĄ

PriėjusWashington.
giausia del pakilimo darbų,'sutarimo su angliakasyklų 
i odo iš visos šalies surink-J savininkais darbo valandų 
tos žinios. , v

Liepos mėnesį dar trys šalies 
milijonai šeimų ėmė pašai- gracija

ir minimum algų klausime, 
gaivinimo adminis- 

__ ____  ___ c rengia milžinišką 
pa kaipo bedarbiai, bet ta; vajų išjudinimui pirkimo su 
eilė vis mažėjo, kuomet vie- | tikslu . paskubinti šalyje at- 
nas po kitam vyrai pradėjo sigaivinimą. 
gauti darbus.

NORI VISAIP GEL
BĖT ATSIGAIVINTI
Hyde Park, N. Y. — Pa

gelbėjimui atgaivinti Ame
riką ir išjudinti darbus 
Prez. Roosevelt savo na
muose turėjo pasitarimą su 
Jesse Jones, pirmininku Re
konstrukcijos Finansavimo 
Korp., kuriam įsakė parū
pinti plana teikimui laiki-

Vajaus obalsis bus “Pir- j nos. pagalbos toms firmoms 
kit Dabar”. Šis vajus bus kurios pasiraso su NRA ir

- [imasi iš tikro noro didintiDidžiųjų Ežeru laivu dar-, vedamas panašiai kaip va-. ni
bininkams 6 000 skaičiuje i'.vta Laisvės Paskolos kam-!daibu® 11 daibimnkams al- DininKams, -Kdiciuje, p-vvpntoiai bus g‘as- Kurios firmos norėtųprisitaikant prie NRA, pa- pamja, visi gyventojai pus s •

raginami pasirašyti pasiaaglP11,?1, P ie. _ >
dėjimus pirkti už tam tikrą' Rah del finansinės stokos, 
suma reikalingiausiu daly-Uoms. r”""’ 4’""
kų. Pirkimas rengiama ūž'Hnnfl 
dviejų bilijęnų dolarių su
mą. Iki ta suma pilnai ne
bus pasižadėta pirkimai ne
prasidės. Kuomet pasiža
dėjimų bus už du bilijonu 
dolarių, bus duota signalas 
pradėti pirkimą.

Kartu su pirkimų vajumi 
bus užvesta vajus sulaikyti 
bereikalingą kainų kėlimą. 

Rugp. 28 d. visoje šalyje 
pradėjo veikti savanoriai 
komitetai, su miestų valdy
bų žinia, susekimui ar visos 
įstaigos kurios turi NRA 
emblemas pildo tai ko 
emblema reikalauja.

kelta alglos 10 nuoš. nuo 
kelta algos 10 nuoš. nuo', 
ninkai gaus minimum $105 
i mėnesį, šiaip padėjėjai po 
$77.

Clevelande smarikai dar
buojasi metalo darbininkų 
organizatoriai? Sako kad 
trijų mėnesjųvbęgyje surašė 
į uniją arti^|^)00f aiarių.

Taipgi organizuojasi žu
vies išdarinėtojai ir vaisti
nių patarnautojai.

Nekurtos skrybėlių išdir- 
bystės, kurių darbininkai 
pereitą savaitę sustreikavo, 

» pradeda taikytis prie 
. bininku reikalavimu.
/ • . ’ ---------

Są Paterson, N. J. — 
audinyčių darbininkai 
giasi streikuoti jeigu nebus 
įvesta 30 valandų savaitė ir 
$36 minimum alga į savaitę. 
Visoj šilko industrijoj dir
ba 20,000 darbininkų ir jie 
šaukiami streikuoti.

dar

Šilko
ren-

Automobilių pardavimas 
šią vasarą žymiai pakilo — 
kaip kuriose dalyse net ar
ti dvigubai.

Detroit. — Nors automo
bilių industrija priėmė N 
R A sutartį automobilių in
dustrijai, Fordas tuo tarpu 
apie tą sutartį tyli. Sako
ma kad į rudenį automobi
lių gamyba apmažėja ir to
dėl sunku duoti darbinin
kams daugiau darbo.

Holandijoj vasaros laiku 
bedarbiu skaičius sumažėjo 
nuo 404,000 iki 271,000.

MIRĖ BADU IŠBĖGIMUI 
MIRTIES BAUSMĖS 

IŠagrąngę, Tex. — Kalėji
me laukdama mirties baus
mės elektriškoje kedėje už 
nužudymą savo ūkės dar
bininko, badu mirė Marė 
Dach, kad tik nereiktų sės
ti į elektrišką kėdę. Ji pri
sipažino prie žudystės ir 
buvo nuteista numirti. Ji 
tačiau sakėsi kad tą senį, 
58 m. darbininką, nušovė 
savęs apsigynimui, kuomet 
jis ją kartą buvo užpuolęs 
nemorališku tikslu. Ji bu
vo 36 metų.

ia

KUBOJE NERAMU
Havana. — Sena neapi- 

kanta Kuboje tęsiasi. Vi
somis pusėmis gaudoma ir 
žudoma, buvusio prezidento 
Machado palaikytojai, ku
rie vykdė jo įsakymus.

Kubos kongresas tapo pa
leistas. Valdžia įvedė 1901 
metų konstituciją.

Komunistai veikia kurs
tydami įvairių industrijų 
darbininkus streikuoti.

MIŠKŲ GAISRAI
Oregon valstijoje trijose 

apskrityse siaučia miškų 
gaisrai, kurie išnaikino di
delius plotus ir nuostolių 
padarė už $18,000,000. Pen
ki tūkstančiai vyrų dirbo 
prie gesinimo.

Hollywood, Cal. —
nas artistas-tapvtojas rado 
pamesta vieno turtuolio po
ros milijonų dolarių vertės 
vekselių ir kitų bondsų. Už 
sugrąžinimą savininkas da
vė artistui $1,000, bet jis 
atsisakė dovaną priimti.

Vie-

VOKIEČIAI LAUKIA 
KITO SUJUDIMO

Berlinas. — Vokietijoje 
šiuo tarpu rdmu kaip ap
stojusiame veikti ugniakal- 
nyje, bet apačioje, po pa
grindais, verda siera, kuri 
gali bent kacja išsiveržti į 
didelį gaisrą.

Pačioje Naeionalių socia
listų partijoje (Nazi), arba 
Hitleristų tarpe, yra grupė 
radikalų kurie yra radika- 
liškesni už patį Hitlerį, ir 
jie bruzda, nerimsta, tiktai 
palaikomi prispausti tų Na- 
zių kurie aklai garbina kan
clerį Hitlerį. ;

Tie radikaliai socialistai 
sako kad valdžia dar nenu
ėjo gana toli kovoje prieš 
kapitalizmą ir jų tikslas yra 
padaryti kapitalizmui galą. 
' Metų bėgyje galima tikė
tis Vokietijoje kitos revo
liucijos, prieš kurią Hitle
rio revoliucija išrodys tik 
mažniekis, pasakė Dr. Jo
seph Goebbels, propagandos 
ministeris.

PASIRAŠĖ KVIEČIŲ
SUTARTĮ

i prezidentas pataria 
1 duoti paskolą.

Jones išsiskubino į Wa- 
I shingtoną sutuokti sau tal- 
kon-visą, vyriausybės pagal
bą išdirbimui ir vykdymui 
Roosevelto plano.

Roosevelt svarsto apie 
pasiuntimą kariško oro lai
vyno per Atlantiką į Itali
ją, atsidėkojimui Italijai už 
jos oro armados atsilanky
mą šią vasarą Amerikoje.

New Yorke Rugp. 27 d. 
nuo nuodingo alkoholio mi
rė viena moteris ir trys vy
rai po naktinio pokilio. į

“DIRVA” (TftE FIELD) 
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LIEPIA MAŽINT AU
GINIMĄ KVIEČIŲ 
Washington. — Agrikul

tūros sekretorius Wallace 
ragina kviečių augintojus 
sumažinti šj rudeni kviečių 
sėją 15 nuošimčių. Tas bu
tų apie 9,600,000 akrų plo
to mažiau žemės ir kviečių 
butų apie 124,000,000 buše
lių mažiau negu buvo pas
tarais keliais metais.

Kurie ūkininkai mažins 
sėją tiems valdžia duos pa
galbą finansiškai iš pinigų 
kurie sukeliami aptaksavus 
dabar esamus gatavus kvie
čius.

ANGLIJOS BANKO AT
STOVAS PAS ROOSE- 

VELTĄ
Hyde Park, N. Y. — Šios 

savaitės pradžioje atvyko į 
čia pas Prez. Rooseveltą 
Anglijos Banko gubernato
rius Montagu Norman pa
sikalbėti apie stabilizavimą 
pinigų. Montagu apsilankė 
Prez. Roosevelto namuose, 
kur jiš dabar vieši.

Ar mis prie kokio sutari
mo prieita, sunku spėti, nes 
Rooseyeltas tuo tarpu ne
pritaria pinigų stabilizavi
mui, sako tegul dolaris su- 
sistovi su kitų šalių pinigais 
kurie neparemti auksu.

AUDROSE ŽUVO 47
Pereitą savaitę Atlantiko 

pakraščiu praėjus audroms 
žuvo 47 asmenys ir padary
ta nuostolių už apie 15 mi
lijonų dolarių. Audros ap
ėmė platų plotą, keletą val
stijų ir pati Atlantiką.

PRANCŪZIJA GALI NU
EITI NUO AUKSO

Paryžius. — Finansieriai 
pradėjo baimintis kad fran
kas irgi gali nueiti nuo auk- 

į so pagrindo.

POTVINIAI KINIJOJ
Šanghai. — Geltonosios 

upės potviniuose Kinijoje 
šiose dienose liko be pasto
gių apie trys milijonai Ki
nų. Orlaiviais apžiūrėta ne
laimės apimtos vietos, pa
sirodė jog apsemta apie aš- 
tuoni šimtai kaimų. Potvi- 
niai paeina nuo ilgo lietaus.

Iš Čengtu provincijos at
eina žinios kad ten žemės 
drebėjime Rugp. 25 d. už
mušta apie 100 Kinų.

AMERIKOS IR JAPONŲ 
LAIVAI KINU ON

Fuchow, Kinija. — Pra- 
siplėtus šiame mieste ko
munistiniam judėjimui, pa
siųsta Amerikos ir Japoni
jos kariški laivai j uostą ap
saugojimui savo piliečių.

Komunistų vadovaujami 
būriai Kinų siaučia šiauri
nėje Fukien provincijoje ir 
vietomis užpuolę miestus 
viską naikina.

MUSSOLINI PERSERGĖ
JO HITLERĮ

Vienna, Austrija. — Pa
aiškėjo kad Italijos premje
ras Mussolini per savo am
basadorių Berline sudraudė 
Vokietijos kanclerį Hitlerį 
nesikišti į Austrijos reika
lus ir ųekelti Europoje su
irutės.

Nors Vokietija buvo be- 
sikraščiuojanti pulti Aus
triją už vieno fašisto nužu
dymą, bet tas pavojus per
ėjo.

Be Italijos, Autrijos ne
priklausomybę užtikrina ir 
pasižada ginti Prancūzija.

Prancūzija šiose dienose 
užbaigė statydint $100,000,- 
000 vertės tvirtoves Vokie
tijos parubežyję.

VOKIETIJOJ KERTA 
GALVAS

Magdeburg. — Hitler į- 
vedė žmogžudžiams mirties 
bausmę galvų kirtimu. Per
eitą savaitę nukirsta galvos 
trims vyrams ir vienai mo
teriai už žmogžudystes.

11 ŽUVO LAIVŲ SU
DUŽIME

Bilboa, Ispanija. — Susi
mušus dviem laivam prigė
rė 11 žuvininkui I

Washington. — Londone 
tapo pasirašyta pasaulinė 
kviečių auginimo sutartis. 
Tą sutartį S. Valstijų ūkių 
administracija skaito labai 
reiškminga, kaipo žingsniu 
prie pasaulinio kviečių kon
troliavimo, kas reiškia ge
resnę ateitį Amerikos gru
dų augintojams.

Didžiausia tos sutarties 
svarba dedama į nustaty
mus apribojančius keturių 
žymiausių grudų auginimo 
šalių eksportą: Suv. Valsti
jų, Kanados, Australijos ir 
Argentinos. Tos sutarties 
laikantis, Amerikai kaip tik 
patogu prisitaikyti prie su
mažinimo kviečių sėjos.

Dvidešimts viena šalis 
pasirašė sutartį, sulyg ku
rios kviečių kaina nustaty
ta 63.08 S. V. aukso centai 
už bušelį keturių mėnesių 
bėgyje, ir tuo laiku šalys 
sumažins savo muitus.

Sutarties nepasirašė Lie
tuva, Estonija, Latvija, Ho- 
landija, Suomija, Turkija, 
Danija ir Portugalija.

VOKIEČIŲ PEŠTY
NĖS KLAIPĖDOJ

Kaunas. — Klaipėdoj Vo
kiečių vadų tarpe eina kar
štos peštynės už Vokiečių 
kontrolę. Didžiausis erštas 
yra dvasiškis Sass, kurį no
ri išversti kiti Vokiečiai ir 
paimti vadovybę į savo ran
kas. Sass tikrina kad Neu
mann© grupė naudoja “te- 
roriškus budus” privertimui 
jį rezignuoti. Jis sako kad 
diduma partijos narių stovi 
už jį ir kad sekančiuose 
rinkimuose jis paims viršų.

Miesto policija, norėdama 
išvengti Vokiečių savitarpi
nių peštynių, uždraudė lai
kyti mitingus.

PAGERBĖ VON HIN- 
DENBURGĄ

Tannenberg, Rytų Prūsi
ja. — Čia buvo surengta iš
kilmė pagerbimui senelio 
Vokietijos prezidento Von 
Hindenburgo. Jam pado
vanota didelė giria prie jo 
senuolių dvaro Neudecko.

Hindenburgui įduota val
stybės vardu raštas, kuris 
padaro tą mišką jo nuosa
vybe ir laisva nuo taksų vi
siems jo įpėdiniams.

Neudeck dvaras buvo jam 
padovanotas 1927 metais, jo 
80 metų amžiaus sukaktu
vėse. Jis pirmiau priklau
sė Hindenburgo giminei.

Tannenberg yra tai garsi 
Žargirio mūšio sritis.

ŠEŠI UŽMUŠTA TRAU
KINIO NELAIMĖJE

Tucumcari, N. M. — Pa- 
sažierinis traukinis užlėkęs 
ant vandeniu paplauto tilto 
sulaužė tiltą ir nukrito i 
upeli, šeši žmonės užmuš
ta ir 50 kitų sužeista. Toje 
srityje siautė smarkus lie
tus.

“MIEGO LIGA” MIRĖ 42
St. Louis, Mo. — Miego 

liga, kuri čia įsisiautė, jau 
mirė 42 asmenys. Gydyto
jai spėja kad ta liga prapli- 
to nuo įkandimo tam tikros 
muselės, vadinamos tsetse, 
arba Afrikos musė.

DARIUS-GIRENAS IR LIETU 
VOS PASIUNTINYBE

Bronius K. Balutis, Lietuvos Ministeris Amerikai

buvo
Kai

Viena Lietuvių kolonija pri
siuntė Pasiuntinybei “paklausi
mą” : Kodėl lakūnai Darius ir 
Girėnas nebuvo aprūpinti vizo
mis ir leidimais skridimui; ko
dėl jie neaprupinta reikalingais 
įrankiais, kaip bevielis telegra
fas ir parašiutai? Be to, tos 
kolonijos komitetas pridėjo dar 
štai kokią pastabą:

“Nors Komitetas žino kad ne 
Lietuvos Pasiuntinybės juris
dikcijoje tas aprūpinimas bu
vo, tačiau moraliai ir finansi
niai Lietuvos Pasiuntinybė, ko
miteto supratimu, tuos truku
mus turėjo aprūpinti”.

Šis Komitetas gavo platų ir 
nuodugnų atsakymą į savo už
klausimus ir savo pastabą. Ta
čiau to komiteto žygis 
plačiai paduotas spaudai,
kurie laikraščiai jį suprato kai
po apkaltinimą Pasiuntinybei, 
ir taip pažymėjo. Viename lai
kraštyje teko net pastebėti re
dakcijos nusistebėjimas kad 
Lietuvos Vyriausybė nebuvusi 
Dariaus-Girėno skridimu ; 
rūpinus. Visa tai verčia 
siuntinybę duoti kai kurių 
aiškinimų.

Pasiuntinybės Rolė
Pirmiausia tenka pastebėti 

kad Transatlantinis Dariaus-Gi
rėno skridimas nebuvo Pasiun
tinybės žinioje nei formaliai 
juridiniu, nei finansiniu atžvil
giu. Abudu lakūnai buvo Ame
rikos piliečiai, rengėsi lėkti Su
vienytų Valstijų pasais. Todėl 
nei del jų vizų, nei del leidimų 
skristi per svetimas šalis Lie
tuvos . Pasiuntinybė neturėjo 
teisės daryti jokių oficialių žy
gių, išskyrus tuos kurie lietė 
Lietuvą, šie visi Lietuvą lie- 
čiantieji formalumai buvo at
likti tuojau kaip tik Darius ir 
Girėnas pranešė Pasiuntinybei 
apie savo sumanytą skridimą. 
Kuomet jie apie tai pranešė, 
Pasiuntinybė išaiškino jiems 
padėtį ir pažadėjo visą galimą 
pagalbą.

Tas vienok nereiškia kad Lie
tuvos Pasiuntinybė nesirūpino 
skridimo reikalu privačiai. Ji 
skaitė savo morale pareiga pri- 
gelbėti jų žygiui visa kuo, kuo 
tik ji galėjo, ir prašė lakūnų, 
dar 1932 metų Rugsėjo mėnesį 
jiems atsilankius Washingtone, 
kreiptis į Pasiuntinybę atsiti
kus bent kokiam sunkumui. Pa
siuntinybė lakūnų prašoma ir 
neprašoma stengėsi būti jiems 
naudinga kuo galėdama, apie 
ką, tarp kitų dalykų, gali liudy
ti ir šie jos žygiai:

1. Pirmas reikalas kuriuo 
lakūnai kreipėsi į Pasiuntiny
bę buvo sutvarkymas jų veža
mo orlaiviu privatinio pašto. 
Norėta kad Lietuvos paštas 
Kaune specialiai priimtų ir ant
spauduotų jų parvežtus laiškus. 
Tatai buvo padaryta.

2. Dar prieš tai kai kuriose 
kolonijose buvo kilę abejonių 
del jų skridimo. “Mažu tik no
ri pasidaryti sau kelis dolarius, 
kaip kad Amerikoj daugelis to
kių skymų yra daroma....” 
(Ištrauka iš vienos kolonijos 
laiško.) Pasiuntinybė, dar ir 
negavus formalaus pranešimo 
iš lakūnų apie jų sumanytą 
skridimą davė geriausias reko
mendacijas ir paraginimus juos 
remti.

susi-
Pa-

i pa-

3. Dar 1932 m. Rugsėjo 20^ 
d. lakūnams duota patarimas 
del vizų, leidimų ir kitokių da
lykų. Ištrauka iš tą dieną Da
riui rašyto laiško:

“Noriu Tamstai visako delei 
priminti (nors gal Jus ir patys 
tą turėsite omenyje), kad besi
artinant skridimo laikui, kuo
met jau turėsite maždaug nu
statytą skridimo dieną, Jums 
teks pasirūpinti vizas visų tų 
šalių per kurias galėsite skris
ti, — taigi Britų, Vokietijos, 
galimai Danijos, Olandijos, ku
rių teritorijas Jus galite kar
tais, del atmosferinių sąlygų, 

■ užkliudyti. Tatai gali būti pa
daryta kokiomis 4—6 savaitė
mis prieš išlėksiant. Taip pat 
teks pasirūpinti kad butų su
teikta laiku žinios apie Jūsų 
skridimo tikrąjį laiką ir tikrą 
skridimo liniją, kad reikalui 
esant galima butų suteikti rei
kalingos pagalbos.”

4. Vasario pradžioje šių me
tų Kapt. Darius man pranešė 
kad vyksta į Miami, Floridoj, 
pasimokinti tenai taip vadina
mo “dangiško skraidymo” (ce
lestial navigation), per didelius 
vandens plotus, dangaus žvaigž
džių pagalba. Prašė ar nega
lėčiau pagelbėti jam prieiti prie 
Pan-American Airways Sys
tem, kuri palaiko orlaivių liniją 
tarp šiaurės ir Pietų Amerikos. 
Geriausios rekomendacijos jam 
buvo parūpintos per mano pa
žystamą Mr. Evans E. Young, 
kalbamos Systemos vice-prezi- 
dentą.

5. Vėliau, išleidus Washing
tone naują įstatymą, kuriuo 
numatoma kad ateityje skridi
mams per Atlantiką bus reika
lingi specialus leidimai, kad tuo 
budu užkirsti kelias neišmin
tingiems ir rizikingiems skridi
mams, mano buvo apie tai pra
nešta Kapt. Dariui, atkreipiant 
į tai jo atidą ir pažadant pa
galbą jeigu kartais butų kokių 
sunkumų.

6. Jau atskridus lakūnams 
iš Chicagos New Yorkan, Da
rius man rašė (Gegužės 15 d.): 
“Skridimas iš priežasties netu
rėjimo visų instrumentų bus 
sutrukdytas apie porą savai
čių.” Gegužės 17 d. aš pasiun
čiau Kapt. Dariaus vardu laiš
ką su paskutiniais patarimais. 
To laiško pora ištraukų:

“Prie šios 
be abejonės 
turite žinoti, 
Jums keletą 
mų:

“1. Prieš išlėksiant turite bū
ti visiškai gerai pasilsėję ir fi
ziškai bei nervų atžvilgiu pil
niausioj tvarkoj. Todėl, no late 
parties prieš išlėkimą, kaip tai 
Jus, girdžiu, turėjote Chicago- 
je. Paskutines kelias dienas 
turite turėti absoliutų poilsį.

“2. Bukite gerame ir glau
džiame kontakte su Weather 
Bureau del atmosferinių sąly
gų per Atlantiką. Weather 
Bureau turėtų žinoti Jūsų tik
slą ir, atsižvelgiant į tai, teikti 
Jums ypatingai rūpestingą ra
portą. Esant raportui nors da
linai nepalankiam, laukite, bet 
neimkite bereikalingo riziko.

“3. ApskaičiUokit kuriuo 
maždaug laiku po išlėkimo Jus 
galite būti tam tikrose vietose,

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)

progos, nors Jus 
ir patys tą gerai 
leiskite man duoti 
draugiškų patari
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KORESPONDENCIJOS NEWARK, N. J

PITTSBURGH
NUSINUODIJO VAISTININ

KAS SU SAVO DRAUGO 
ŽMČNA

New Kensingtone įvyko to
kia tragedija: vaistininkas Ed
win V. Kerr išsivadino savo ge
ro draugo žmoną, Delia Grad- 
ler, 24 m. amžiaus, motiną po
ros vaikučių, važiuoti su juo į 
vakarėlį pas jo draugus. Nors 
tos moteries vyras nesutiko su 
jų važiavimu, tačiau moteris 
su vaistininku jo automobilyje 
išvažiavo.

Sekantį rytą jų lavonai ras
ti automobilyje, ir kaip matyt 
abu mirę nuo nuodų. Spėja
ma kad vaistininkas iš didelės 
meilės prie tos moteries, nega
lėdamas kaip kitaip padaryti, 
nes pats buvo vedęs, pasiryžo 
atimti jai gyvastį ir pats nusi
žudyti. Jo žmona buvo išva
žiavus į kitą miestą pas tėvus.

Jų automobilis rastas pake
lėje ir abu viduje buvo negy
vi. O gal vaistininkas per klai
dą ką pasiėmė pavaišinimui sa
vo draugės, skubomis pasigrie
bęs ne tą ką norėjo pasiimti 
kai 11 vai. vakaro skubėjo pas 
tą moterį norėdamas ją 
į vakaruškas.

ŠEŠI UŽMUŠTA
Columbia, Pa. — Netoli čia, 

Rugp. 25 d. traukinis užlėkė 
ant automobilio važiavusio per 
gelžkelio bėgius ir užmušė še
šis važiavusius asmenis. Vie
nas pašalietis, kuris matė tą 
nelaimę, skubėdamas Į nelai
mės 
but

vietą, krito negyvas, tur
is didelio susijaudinimo.

STREIKAS
Philadelphia. — Darbininkų 

vadai įsakė streikuoti 30,000 
darbininkų Full-Fashioned ko
jinių ir kitų mezginių industri
joje. šis streikas paliečia 38 
kojinių dirbtuves visoje šalyje.

Taipgi iššaukta streikuoti 
8,000 darbininkų 80 rubsiuvyk- 
lų Philadelphijoje.DAYTON

vežtis

IŠMUŠĖ AKĮ
Juozas Šaltis, 24 m., nuo 

Windom st., turbut neteks akies 
iš priežasties peštynių, kuriose 
dalyvavo jis, Mikas Haynta, 24 
m., ir Juozas Pitkevičius, 35 m. 
Peštynė iškilo už tai kad Pit
kevičius sekęs paskui tris ma
žas mergaites. Šalčiui peiliu 
perdurta akis.

854

PENNSYLVANIJOS
ŽINELES

NUŠOVĖ* AMERG INĄ
Donora, Fa. — P-lė Rose Gry‘ 

gili,- 20 m. me^iriŽ iš šio mies
to, nuvažiavus į New Yorką ta
po viešbutyje nušauta. Ji at
silankė pas savo drauges, Anna 
Pedrok ir Rose Nanetta, kurios 
seniau gyveno Donoroj.

Mergina buvo užpulta 
jų vyrų, kurie įsiveržę 
kambarį pradėjo šaudyt,
nas vėliau suimtas gatvėje su 
peršauta ranka.

Paaiškėjo kad du vyrai buvo 
užėję pas tas merginas tikėda
mi jog ten gyvena jų drauges, 
su kuriomis jie turėjo piktu
mų, bet anos jau buvo išsikėlu
sios gyventi kitur, o šios trys 
gyveno tuose kambariuose 
viena jų tapo klaidos auka.

dvie- 
i jos

Vie-

ir

NUŽUDĖ KETURIS
Philadelphia, Pa. — Gaujų 

savitarpinėje kovoje, vienoje 
Italų šeimoje priešininkai jau 
nužudė keturis narius, kuomet 
pereitą savaitę važiuodami pro 
salį sušaudė prie durų buvusį 
John Larro. Bėgyje šešių mė
nesių iki šiol buvo nužudyti ki
ti trys tos šeimos nariai. Tos 
šeimos motina spėja kad prie
šininkai nužudys dar likusius 
tris jos sūnūs.

VEDASI. Vietos Lietuviško
je bažnyčioje padavė užsakus 
Leonas Ražauskas su p-le Ane
le Vareikiute. Abu jaunave
džiai yra geri Lietuviai jaunuo
liai, dalyvauja Lietuviškam vei
kime ir yra linksmo budo. Lin
kėtina jiems sugyventi ilgus- 
ilgus metelius.

PRISIDĖKIME prie pamink 
lo. Kuomet Darius ir Girėnas 
gyvi būdami prašė musų pa
ramos, mes nei kiek neprisidė- 
jome jų parėmimui. Tai nors 
dabar . prisidėkime su centais 
pastatymui tiems musų karžy
giams atitinkamo paminklo jų 
amžinai atminčiai. Paminklas 
ous statomas Chicagoje.

Day tono kolonijai yra pri
siųsta per J. A. Urboną iš Chi
cagos komiteto gražių musų la
kūnų fotografijų-atvaizdų, ku
rie parsiduoda po 50c ir tie pi
nigai eis į paminklo fondą. Tai 
graži atmintis, kurią kiekvienas 
turėtumėt įsigyti. Nepageilė- 
kit po keletą centų nors miru
sių pagerbimui, kadangi netu
rėjome progos juos gyvus pa
remti.

Dar štai ką turiu pastebėti, 
reikalinga vienas bendras cen- 
tralinis komitetas ir paminklas 
reikalinga statyti geras, tiktai 
vienoj vietoj, Chicagoj ar New 
Yorke. Reikia tikėtis kad mu
sų vadai tą reikalą greitai su
tvarkys ir
prisitaikys. O 
viai pastatys 
Lietuvoje.

SLA. 105 KP. rengia drau
gišką išvažiavimą į parką šį 
sekmadienį, Rugsėjo 3 d. Vie
ta bus Triangole Park. Kvie
čiami visi kuopos nariai ir sve- 

Vieta labai graži, prie 
ir paranki nuvažiUo-

Vykstantieji atsivežkit su
valgius. SLA. Kp. Vald.

NEWARK0 LIETUVIŲ ! 
JUDĖJIMAS .'. !

New Jersey Lietuvių Preky
bos Butas gavęs pranešimą iš 
Gen. Konsulo P. žadeikio kad 
Rugp. 13 d.-aUvyko'Į New Yor- 
ką iš Kauno ? Pranas ^Naruševi
čius, Lietuvos, Broko yšĮdybo.s 
prokuristas, del susipažinimo 
su New Yorko ir Chicagos ban
kų sistema ir kad p. Naruševi
čius Rugsėjo 6 d. gryžta atgal 
į Lietuvą, ta proga pasinaudo
damas N. J. Liet. Prekybos' 
Butas surengė interesuotų žmo
nių susirinkimą, pakviesdamas 
p. Naruševičių. Jisai skaitė re
feratą ir smulkiai papasakojo 
apie abelną Lietuvos ūkį ir Lie
tuvos Banko finansinę politiką. 
Taipgi pasakė kalbas: Lietuvos 
Gen; Konsulas žadeikis) Dr. M. 
J. Vinikas, A. B. Strimaitis, 
J. Žilevičius, P. Daužvardis ir 
j uristė Raukty tė-Daužvardienė 
Po paskaitų-kalbų program© bu
vo užkandžiai ir šiaip pasikal
bėjimai. Tas viskas įvyko 21 
d. Rugp., nuo 8 v. wak., Doug
las viešbutyje. j •.

Reikia stebėtis kad viskas su
puolė vienu kartu ir tuomi pa
čiu parengimu buvo atžymėta: 
N. J. Liet. Prekybos- Buto me-, 
tinis susirinkimas, ■ į kurį na
riai suėjo su savo žmonomis; 
priėmimas svečio iš Lietuvos p. 
Naruševičiaus, ir pasitikimas 
pp. Daužvardžių, Lurie kaip tik 
tą vakarą parvažiavo! iš “me
daus savaitės”. Viskas buvo 
surengta labai trumpu laiku, į 
porą dienų, už ką priklauso 
kreditas rengėjams ir jų pa
klausiusiems : pp. Trečiokienei, 
Kaminskienei, Budreckiui ir 
Boreikai, o taipgi svečiams ir 
nariams už - pribuvimą prašy
tu laiku. ". - ■ ■

ŠARKIS RENGIASI 
SMARKIAM DARBUI
,ŠI RUDENĮ

čam-

sų po- 
k u in 

dienos

ŽODIS ’AMERIKOS LIETUVIV* VISUOMENEI 

DEL DARIAUS IR GIRĖNO TRAGEDIJOS

visuomenė prie to 
Lietuvos Lietu- 
kitą paminklą 

“D.” Rep.

Šiai, 
vandenio, 
ti. 
vo

WATERBURY, Conn
SMULKIOS ŽINELĖS

Rugp. 13 d., sekmadienį, Lie
tuviškoj šv. Juozapo bažnyčioj 
’iun. Valantiejaus vikaras sa- 
;ydamas pamokslą viešai gynė 
skaityti “Dirvą” kaipo bedie
višką laikraštį. Suprantama, 
ne tik vieną “Dirvą” jis rado 
bedieviška: paminėjo “Tėvynę” 
ir “Vienybę”. To vikaro pa
vardė yra Kun. Kripas ir jis 
nedaugiau kaip du metai kaip 
kunigauja. (Atelisk jam, Vieš
patie, nes nežino ką daro....)

DENTIŠTAS. šiomis dieno
mis atidarė dentisterijos ofisą 
Dr. Jonas K. Zemans (žeman- 

per Liepos mėnesį turėjo inei- 'tauskas) po antradu 889 Bank 
gų $6,585,615, arba daugiau ne- st.
gu dvigubai kaip tą patį mė- kyti savo vientautį dentistą. 
nesį 1932 metais.

žmona vyras, George

NUŽUDĖ ŽMONĄ
Oil City, Pa. — Pasimetęs su 

savo
Plack, apsilankęs pas ją Rugp.
28 d., išnaujo susivaidijęs nu
šovė savo žmoną ir paskui pats 
nusišovė. Liko du jaunamečiai 
vaikai.

INEIGOS PADIDĖJO
Pennsylvania gelžkelio linijai

Lietuviams patartina lan-

Vietinis.

DAYTONO LIETUVIAMS PRANEŠIMAS
Gerbiami vientaučiai! Aš likviduoju avalų biznį galutinai. To

dėl padariau visiškų išpardavimų avalų žymiai nupiginta kaina.
Pasinaudokit šia nroga visi.

PA'STABA. Taisymu visokių vyriškų ir moteriškų avalų už
siimsiu po senovei. Prašau duoti pataisymų pas mane.

A. J. FRETIC
706 VALLEY STREET DAYTON, O.

New Jersey 
bos valdyba 
Washingtono 
žuvimo lakūnų 
lėno.

Lietuvių Tary- 
susirašinėja su 
valdžia reikale
Dariaus ir Gi-

Vilniaus Dienos reikale: nuo 
Rugsėjo 26 iki Spalių, 9. d., jau 
pradėta pasiruošimo , darbas. 
Kalbama apie Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyriaus darbuotę. 
Literatūros ir medegos galima 
gauti A. S. Trečioko agentūro
je.

Lithuanian Building and Lo
an Ass’n (Taupymo ir Staty
bai skolinimo draugija) stip
riai laikosi ir jos saugumas už
tikrinta. Pinigai išmokami pa
reikalavus. Procentai išmoka
mi kas 6 mėnesiai nereikalau
jant. A. S.’Trečiokas.

šį rudelį Lietuvis, kumštinin
kas Jack *> Sharkey-ŽUkauskas 
rengiasi į smarkias kovas už 
atgavimą1 kabė' prhlaimėto 
pionatoj • t p

Rugsėjo -15 ’ d. Šarkis 
motas su garsiu Chicagos
štininku, žydu King Levinsky. 
Jų kumšty nė įvyks didžiajame 
stadione prife Pasaulinės Paro
dos.

Dar nežinant kaip išeis kova 
su Levinskiu; jau dabar rašo 
kad Šarkis turės susitikti Phi
ladelphijoje Rugsėjo 27 d. su 
savo Senu priešu, Tom Lough- 
ran.

Spalių mėnesį Šarkis sako tu
rės kumščiuotis su kuo nors 
Nevi Yorke, Lapkričio mėnesį 
Bostone, 6 žiemą gal teks jam 
susikibti su Max Baer Floridoj. 
Laimėtojui iš tų paskutinių 
kumštynių teks' susitikti su da
bartinių campion'll, Primo Car- 
ųera.

BAČIUKAS UŽKVIETĖ 
ŠARKĮ

i Michigan , laikraščiai plačiai 
rąšo. kad Rųgsęjo 15
kumštynių principąlai — Šarkis 
ir, Levinsky — gal įsteigs savo 
treiniravimosi stovyklas aplink 
Benton. Harbor,

Tabor Fąrmos ,savininkas J. 
J. Bačiunas užkvietė Jark Šar
kį į Tabor Farmą, vasarinį re- 
zortą, treiniravimuisi. Ten yra 
labai pritinkama vieta ir yra vi
si patogumai.
, Pats Šarkis yra geras golfi- 
ninkr.s, sakoma geriausias gol
fo mušėjas iš visų kumštinin
kų, taigi turėdąmas tokią pui
kią. vietą galėtų -tinkamiausia 
prjsjrengti sutikti Chicagos di
delį Žydą,

Tuffy Griffith, kuris treini- 
ravosi. Bačiuno farmoje prisi
rengdamas. kumštynėms, su Le- 
yipskiu pora metų atgal, dabar 
bus.Šarkio partneriu treiniravi- 
mesi.

NEW BRITAIN, Conn

RŪPINASI LAKŪNŲ PA
MINKLU. Čia susitvėrė komi
tetas rinkimui' aukų Dariaus- 
Girėno paminklui. Pirmininku 
tapo išrinktas J. Kral'ikauškas, 
pagelb. —; Jurkaitis, nutarimų 
rast. — Strupienė, iždo rašt.— 
A. Žiugžda, ižd. —■ S. Gudas, 
iždo globėjas — A. Žiugžda; 
veikianti taryba: Vincas Am
bras, J. Laukžemis, ir Stani- 
šaųskas.

Tarp kitko priimta rezoliuci
ja prašanti Amerikos valdžios 
kad per savo ambasadorių Vo
kietijoje ištirtų įtiktą DąriĄūsį 
ir Girėno-žuvimo- priežastį. ■

Plačiai apkalbėta' paminklo 
statymas: kur jį statyti, Liev 
tuvoje ar Amerikoje.

Iš Dariaus ■‘ir Girėno pasikal
bėjimų kada jie viešėjo musų 
kolonijoje matėsi jų didelis no
ras pakelti Amerikos LįętuAįių 
vardą, ir manoma kad' butui 
gerai įsteigti jų vardo aerodro
mą Lietuvoje, kaipo aviacijoj- 
mokslainę, kas butų garbinga 
atmintimi jiems ir munįš dide
lis pasididžiavimas. Tutinai mes 
išlygintume jų nuostolį h-. įgy
vendintume jų gyvų .troškimą.

Prašyčiau visų Amerikos 
Lietuvių bb-.skirtumo •‘aukauti, 
jų paminklo- fondan, kad -.galė
tume vieningai TirbcĮą-nii -surni- 
kti reįkalingą sumą jų pamink
lui padarytį.- Juk jie pasišven
tė musų tautos garbei. , ų"City

A. Žiugžda.

VARPO CHORO IŠVAŽIAVI
MAS

L. N. Varpo' choras rengia 
paminėjimą savo 15 metų gy
vavimo sukaktuvių, tam tikslui 
surengė didelį išvažiavimą, ku
ris atsibus pirmadienį, Rugsė
jo 4 d. (Labor Day), Quartette 
Club parke.

Kadangi Varpo choras jau 
gyvuoja 15 metų ir yra vienin
telis tautiškas choras visoje 
Conn, valstijoje, kuris prisidė
jo prie įvairių papuošimų or
ganizacijų programų, todėl la
bai smagu rengtis prie šito ju- 
bilejinio išvažiavimo ir pasiti
kime kad vietos ir aplinkinių 
miestų Lietuviai parems šią 
organizaciją.

šiame išvažiavime be Varpo 
choro pasižadėjo dalyvauti ir 
kitų tautų chorai: Ukrainą, 
Rusų, švedų, Vokiečių, ir šv. 
Andriejaus Lietuvių parapijos 
choras, kurį vadovauja žinomas 
artistas J. Olšauskas.

Apart dainų, bus įvairių žai- 
•.^įifių, Tr publika. '.salį' tikėlis 
visiško pasitenkinimo.

SANDAROS Apskričio išva- , 
šlavimas. Ų. N. Varpo choras ; 
Rugp. 3 d. dalyvauja išpildyme 
orogramo A. L. T. Sandaros 
2-ro Apskrjąię.įjšvažiavime An
sonia, Conn. Kadangi šiame iš
važiavime bris renkama Miss 
Conn., todėl visos gražuolės ne- 
pasilikit nkniie,' dąlyvaukit ir 
stęngkit&šUJšĮairaėA gražiausios 
Comi.' valstijos Lietuvaitės ti
tulą. •' '' P. P. P. .

Amerikos Lietuvių spaudos 
dalis “Sandara”, “Naujienos” ir 
“Keleivis” nesenai (Rugp. 11, 
15 ir 16 dd.) patalpino tūlo as

menį,’ '“Lietuvaitės” slapivarde 
prisidengusio, netikėtą aplink
raštį, kuriame bandoma lakūnų 
tragedijos priėža'stį “išaiškinti” 
labai savotiškai: girdi, čia kal
ti Lietuvos -atstovai, na ir žino
ma pati Lietuvos valdžia. Ame
rikos Lietuvių spaudos diduma 
tą rašinį numetė į gurbą, vei
kiausia del to kad jis daugiau 
panašus j šiupinį, o ne į rim
tą laikraštinę korespondenciją; 
ten kalbama apie lakūnus, apie 
diplomatus, apie medalius ir 
net piktinamasi kam Kaunas 
žuvusius didvyrius taip iškil
mingai pasitiko....

To rašinio autorius, mesda
mas kaltinimą pats pasislėpęs 
už tvoros, neužsitarnauja rim
tos atidos ar atsakymo; jam 
betgi galima pripažinti vieną 
pliusą: jis turi gėdos jausmą, 
nes neišdryso savo pavardės 
pasirašyti.

Iš “Lietuvaitės” rašymo ma
nieros galima spėti kad jeigu 
įvyktų žemės drebėjimas New 
Yorke ar Chicagoje ar Lietuvo
je tai ji ir jos vienminčiai ne
sivaržytų del tokio įvykio ap
kaltinti Lietuvos valdžią ir jos 
atstovus. Tačiau visuomenė ir 
“Sandaros”, “Naujienų” ir “Ke
leivio” skaitytojai, manau, tu
ri žinoti kiek yra tiesos tame 
“Lietuvaitės” piktame laiške.

Laiško autorius mato didvy
riškų lakūnų Dariaus ir Girėno 
katastrofos priežastį tame kad 
Pulk, žadeikis, juos išlydėda
mas, linkėjęs jiems laimingos 
kelionės, bet nepaklausęs jų: 
“Vyrai, ar judu turite visus do
kumentus tvarkoje ir ar užten
ka pinigųį” Naivi rašytoja 
tarytum galvoja kad skrendant 
per Atlantiką lakūnai privalė
jo turėti pilnas kišenes pinigų 
ir Neptūno karalystės' vizą. Ji 
turtui manb kad Pulk, žadei- 
kio pareiga buvo sulaikyti pasi
ryžusius išskristi lakūnus del 
to kad jiė'neturėjo Komercijos 
Department© leidimo ir kad jo 
pareiga (?) buvo pasiųsti Ko
mercijos Departmentui 100 do- ( 
larių tam leidimui gauti. Fak
tai štai ką liudija:

Tikras Dalykų Stovis
York-Kaunas Trans-

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negauiiat kurio 

“Dirvos” numerio, tai pra- 
;■'lydami Administracijos jį 

'prisiųsti nerašykit- '' 
vau pereito numerio

■ parašykit: “Negavau nr 
, arba 10, arba- 31”>

greitu laiku iytyąi 
j ‘.fįr'numerį kv$e>*n4

±1 L.V .

nega- 
bet 

2 
Tada 

gausit

dmin.

A'. New 
atlantinis skridimas buvo sena 
Lietuvos karo aviacijos atsar
gos kapitono Stepono Dariaus 
idėja. Atsisveikindamas 1927 
metais su savo Kauno draugais, 
prieš gryžtant Chicagon, Kapt. 
Darius buvo paklaustas: Kada 
pasimatysim? Kapitanas atsa
kė: Aš iš Amerikos parskri- 
sju! Del tos “Lietuvon par- 
skridimo idėjos” Kapt. Darius 
dirb.o visą laiką, būdamas Ame
rikoje. Prie Kapt. Dariaus vė
liau prisidėjo Stasys Girėnas 
ir jiedu tą idėją įvykdė šio Lie
pos 15 ir 16 d. “Lituanicos” 
skridimą Kapt. Darius skaitė 
Amerikos Lietuvių ambicijos 
žestu ir buvo tolimas minties 
prašyti Lietuvos finansinės pa
galbos. Tos pagalbos jis betgi 
tikėjosi vėliau — savo skridi- 
įmui iš Kauno į Chicagą.
: B. Visuomenės sudaryti skri
dimui remti komitetai Chišago- 
je, New Yorko rpielinkėse ir 
kitur, neįstengė lakūnus pilnai 
paliuosuoti nuo finansinių sun
kumų, betgi, padarė . tiek kiek 
buvo reikalinga del “Lituani- 
sos” pagrindiijio tekniško įren
gimo, perkant naują motorą, 
naują, propelerį ir tt. Artėjant 
skridimo momentui, buvo su
rastas naujas pajamų šaltinis 
pavidale “emergency” Dariaus- 
Girėno oro pašto ženklų, ir la
kūnai finahslnio spaudimo ne
jautė; tatai liudija kad ir tas 
fakta§'jog Kapt. Darius . išskri
dimo .< dieną perdavė Lietuvos ; 
Gen.- Konsului $250 del atlygi- 1 
nimo Viktorui Jasulaičiui, “Li- ; 
tuanicos” /mekanikui. Aišku i 

j.kad ,tos .sumos dalis galėjo, bu- I

' ti panaudota leidimui pagrei
tinti, o su p. Jasulaičiu butų

1 atsiskaityta vėliau, ypač kad 
jis buvo kviečiamas į Kauną.

C. Parašiuto lakūnai sąmo
ningai nepasiėmė su savim: 
Kapt. Dariaus nusistatymas bu
vo man pareikštas panašiais 
žodžiais: “Lituanica” yra sa
vastis ir viltis ne vien Dariaus 
ir Girėno, bet ir visų Lietuvių; 
kai jurose laivui ištinka nelai
mė, laivo kapitonas gremzda 
juros dugnan sykiu su laivu.” 
Parašiutas jiems butų daug ir 
nekainavęs. Apie radio apara
tą, lakūnai būdami New Yorke 
buvo galvoję, bet galop priėjo 
išvados apsieisią be radio apa
rato, kurio įtaisymas ir opera- 
vimas butų pareikalavęs daug 
laiko. Lakūnams pareiškus no
rą turėti radio, neabejojama 
butų atsiradę tam ir lėšų. Ta
čiau jiems rūpėjo pasiimt kuo- 
daugiau gazolino ir jie tarytum 
vengė kitokių priedų kad neap
sunkinus lėktuvą.

D. Lakūnai kiekvienu mo
mentu galėjo gauti iš Komer
cijos Departmento leidimą ir 
galėjo sumokėti 100 dolarių už 
telegramus, bet jie tam tikrais 
sumetimais to “permito” neėmė 
ir į priminimus atsakydavo: 
Pats perimtas mus visvien per 
Atlantiką neperkels.

E. Oficialės žinios iš Wa
shington, D. C., sako kad ka
dangi Kapt. Darius nepristatė 
$100 Komercijos Departmentui 
už telegrafavimą atsiklausimų 
toms valstybėms per kurias 
lakūnai ketino ar galėjo skris
ti,, tai tas atsikįausimas buvo 
to paties departmento padary
tas paštu dar Birželio 19 d. 
Tačiau Liepos. 15 d., “Lituani
cos” išskridimo dienoje, Wa- 
shingtonas ne iš visų atsiklau
stų valstybių tebuvo gavęs at
sakymus ir pasekmėje reikia
mo permito lakūnams duoti 
nebuvo pasiryžęs. Komercijos 
Departmentas betgi buvo parei
škęs savo nuomonę kad neturi 
nieko priešingo šiam transatlan
tiniam skridimui ir kad skaito 
“Lituanica” šiam tikslui tinka
mai įrengtą (airworthy) ir pa
čius lakūnus kompetentingus.

Prie to dar galiu pridėti kad 
musų lakūnai buvo nusistatę 
savo kelionėje vengti Lenkų 
koridoriaus ir Vokietijos. Bet
gi jie buvo pasiėmę paprastą 
Vokiečių vizą and savo U. S. A. 
pasų tam atsitikimui jeigu bu
tų priversti nusileisti Vokiečių 
žemėje.

Išvados rodos savaimi aiškė
ja kad ne pinigų stoka ir ne 

. permitas buvo “Lituanicos” ka- 
■ tastrofos priežastis, bet kas ki

tas. Amerikos meteorologistas 
pr. J. H. Kimball, su kuriuo 
musų lakūnai buvo nuolatinia
me kontakte, analizuodamas 
“Lituanicos” puolimo priežastį, 
pareiškė tokią nuomonę:

‘ Iš gaunamų informacijų aiš
ku kad skridimas buvo gabiai 
atliktas. Planas buvo palik
ti Newfoundlando pakraštį arti 
Fogo salos; paskui Didžiuoju 
Ratu link Šiaurinės Škotijos; po 
to per Šiaurės jurą j pakraštį, 
kurį turėjo sekti iki kelionės 
galui. Tas planas matyt buvo 
išlaikytas, nežiūrint labai keb
lios navigacijos.

“Turint mintyje labai neprie
lankų skridimo orą virš Atlan
tiko ir virš Vakarinės Europos, j 
galima daleisti kad galėjo su
naudoti po 17—18 galionų į va
landą. Taigi, tie 779 galionai 
ką paimta butų išsibaigę 
iki 45 valandų, arba apie 
2:24 vai. ryto ir 7:24 vai. 
Greenwich laiku 17-tą.
met pripažystama kad jų paim
tas gazolinas (fuel), butų galė
jęs, prie paprastų skridimo ap
linkybių ir griežto ekonomiš
kumo, ištekti dar penkioms ar 
gal ir dešimčiai valandų ilgiau, 
tikima kad aplinkybėse kokiose 
šis skridimas įvyko išteklius 
galėjo būti beveik išsibaigęs 
kai nelaimė įvyko.”

Kaip yra žinoma, “Lituani- 
cos” tragingas galas yra stro
piausia tyrinėjamas ten Euro
poje ir negali būti abejonės 
kad Lietuvos vyriausybė ir vi
suomenė padarys viską kad nu
statyti tikrą musų didvyrišku 
lakūnų, ] 
Atlantiko 
Vokiečių

Lietuvos

pirmutinių Lietuviškų 
• nugalėtojų, žuvimo 

padangėje priežastį.
P. žadeikis, 

Generalinis Konsulas.

DARIUS-GIRĖNAS IR 
LIETUVOS PASIUN

TINYBĖ

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 
pralėkdami Irlandiją, Angliją, 
Daniją, iš kurių galima butų 
Jūsų perlėkimą pastebėti ir 
prieš išlėksiant tegul komitetas 
toms vietoms telegrafu prane
ša kad dabotų Jūsų pralėkimą 
ir pasekmes telegrafuotų Eltai 
Kaune. Jeigu Jūsų ’skridimo 
kelias per Atlantiką supuola ar 
perkerta ‘The Atlantic Steam
ers’ Lane’, kuria eina daugiau
sia Transatlantiškų laivų, pa
tikrinkite iškalno koki laivai 
tuo laiku gali būti tokioje vie
toje kad Jus galėtų pastebėti ir 
jiems privalo būti pranešta kad 
dabotų.

“4. Prieš vyksiant, su abso
liutišku tikrumu patikrinkit vi
sas ‘Lituanicos’ dalis.

“Man gaila girdėti kad del 
stokos kai kurių instrumentų 
turite sutrukti. Spėju kad pi
nigų trukumas yra tam prie
žastis. Taigi, prie pirmiau įtei
ktos Jums sumos norėčiau dar 
sulyg išgalės prigelbėti Jums^ 
ir prie šio laiško pridedu savo 
kuklų priedą, 

“Man butų 
spausti jums 
siant į orlaivį

Dariaus Laiškas

čekį $.................
labai malonu pa
ranką prieš sė- 

ir palinkėti Jums
geros ir laimingos kelionės, ir 
jeigu laiku žinočiau Jūsų iš
skridimo dieną, pribūčiau New 
Yorka-n specialiai Jus išlydėti.”

Paskutinis
Paskutinis Kapt. S. Dariaus 

man rašytas laiškas iš The Half 
Moon Hotel, Coney Island, N. 
Y., yra datuotas Birželio 22 d. 
Jo turinis parodo kad pagalios 
viskas jau buvo susitvarkę ir 
man jau nebuvo jokios prie
žasties rūpintis, štai jo pilnas 
tekstas:
“Aukštai Gerb. Tamsta:

“Parengiamieji darbai baigti, 
esame pasirengę išskristi Lie
tuvon bent kurią valandą, visas* 
darbų karštis perėjo, jau porą 
dienų turėjau ir korespondenci
jai sutvarkyti. Trumpai su
glaudus toks yra stovis pirmo
jo Lietuvių Trans-Atlantinio 
skridimo: Upas geras, dėlto kad 
instrumentai, motoras ir lėktu
vas tvarkoje.
tų išmėginti, tikrinti 
rinti.

“Sveikata abiejų 
Tat, Pone Ministeri,
kad apvilsime Lietuvius, išski
riant nelaimingo atsitikimo, 
nuo kurio nei vienas negali ap
sisaugoti. Likimo buvo lemta 
mums tą darbą vykdyti, todėl 
stengiamės jį atlikti kad nebū
tų gėdos Lietuvių Tautai.

“Su geriausiais linkėjimais, 
Stepnas Darius.”

Tau- 
ma- 
tam 
nuo

Buvo keletą kar- 
ir pertik-

tvarkoje, 
nemanau

Ir tikrai, gėdos Lietuviu 
tai jie nepadarė.... Bet, 
tomai, likimas leido įvykti 
“nelaimingam atsitikimui, 
kurio nei vienas negali apsisau
goti”. . . .

Bus: Apie Įvairius Gandus 
Sąryšyje su Lakūnų žuviniu.

f
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į 40 
tarp 
ryto 
Kuo

Radway’s Pills
For Constipation

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

What They Do:
Millions of men and women, 
1847, liave used diem to relieve 
headaches, nervousness, fatigue, ___
of appetite, poor complexion and bad 
breath when these conditions are 
caused by constipation.

At All Druggists
Radway & Co./ffic., New York, N.Y.
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Bell & Co-r Mfg. Chemists, 
Orangeburg, N. Y.
Dear Sirs—Please send, without obliga
tion, one 25c pkg. of Beli-ans for Indi
gestion for trial.

SVEIKINIMAS AMERIKOS 
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LIAUDIES TRIBŪNA I VITT NAUJIENOS
Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai - 

Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 
Musų Jaunimo Raštų Skyrius

Chicagos Žinios
Chicagos antrašas: 2437 W. 69 St. Tel. Grovehill 2242 =

................................................ iiiiiiiiiiiiiiiini...... i.........m......... . .................................................................................................................................................................... . .................................................................................................................................................................................................................................uiiiiiiiiii

AM. 4 J ET. SĄJUNGĄ IR 
JOS TIKSLAI

Chicagoj tai*beveik kaip Lie
tuvoj. čia yra didelis skaitlius 
Lietuvių, nors pasidalinęs į ke
lias kolonijas. Kiekvienoje tų 
kolonijų galima rasti daugiau 
ar mažiau politikos ir gana 
skirtingos.

Be to, dabar Chicagoj lanko
si gana daug svečių iš įvairių 
Amerikos kraštų, o Lietuvių 
daugiausia iš rytinių valstijų. 
Taip esant, čia susiėję su vei
kėjais turi įvairių pasitarimų 
apie bėgančius Amerikos Lietu
vių gyvenimo reikalus. O ka
da įvyksta pasitarimai, atsiran
da ir įvairių minčių. Tas su
daro daugiau akcijos.

Liepos 15-17 dd. Chicagoje 
įvyko kas tokio labai nepapras
to. Tai buvo Tautinė
cija, kurioje dalyvavo didokas 
buris vyrų ir moterų veikėjų iš 
daugelio kolonijų. Toje konfe
rencijoje užgimė Amerikos Lie
tuvių Sąjunga, kurios užduotis 
jįr tikslas yra subendrinti Ame
rikos Lietuvių tautinį kulturi
nį veikimą.

Amerikos Lietuvių Sąjungos 
veikimas varomas pirmyn ir ne
užilgo išsiplės ir po visas Ame
rikos Lietuvių kolonijas.
A Amerikos ^Lietuvių Sąjungos 
alždavinis, reikia pasakyti tiesą, 
*ra didelis, bet kada jis bus 
tinkamai sutvarkytas, jis išeis 
™.;naudą visiems tiems kurie 
myli savo tautą, kurie mėgsta 
dirbti tautinį kulturinį darbą.

Jeigu tik visuomenė nesiduos 
provokatoriams demoralizuotis, 

_ neklausys šmeižikų ir nepaisys 
tų kurie bando užbovyti mases 
savo demagogiškais blizgučiais, 
mes sudarysime rimtą galingą 
organizaciją ir su ja padarysi
me didelius darbus.

Amerikos Lietuvių Sąj ungos 
programas bus paskelbtas ta- 

■ ‘ da kada Vyriausi Taryba nu
tars jį skelbti. Nėra abejonės 
kad Vyr. Taryba pirmilhjŠia jį 

•įtinkamai apdirbs, pasidalins 
mintimis, kurios visos bus in
korporuotos tame projekte, ir 
tada projektas bus patiektas 
Amerikos Lietuvių visuomenei.

Visuomenę tuo tarpu prašo
me rengtis ir būti pasiruošus

FREE 
to Stomach 

Sufferers
25c Pkg. of Beli-ans for 

Indigestion
(Offer Limited to 1 Week)

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

dirbti tai ko iš musų tauta, Lie
tuvių garbė reikalauja.

Labai naudinga organizacijai 
kur yra galimybės bendrai vei
kti. Pavyzdžiui Amerikos Lie
tuvių Sąjungos Taryboje yra 
kiek įvairesnių pažiūrų žmo-i 
nių: tautiškos minties, katali
kų tautiniai nusistačiusių, bu
vusių Sandaros veikėjų, libera
lų. Vadinasi, A. L. S. Taryba 
yra tokia kuri padengia Ameri
kos Lietuvių išeivijoj ir priau- 
gančioj kartoj didelę plotmę ir 
bendrina visus kad ir kiek ki
tokių pažiūrų žmones, bet my
linčius tautą ir statančius Lie
tuvystę pirmiausia, kas yra vy
riausiu A. L. ^ąjungos tikslu.

Kada toks siibendrinimas pa
vyks išlaikyti, galima tikėtis 
gerų pasekmių. Amerikos Lie
tuviams atsibodo polemikos, at
sibodo tušti vienas kito puldi
nėjimai, nieko naudingo nevei
kimas. šiandien Amerikos Lie
tuviai jau pergyveno tuos vi
sus nesusipratimus ir nori eiti 
prie pagarbos vienas kito. Tai 
geras ženklas musų gyvenime. 
Bet reikia visuomenei mokėti 
pažinti tuos kurie sėjo ir po se
novei nori sėti neapikantą prieš 
viską gerą, kas tačiau neneša 
jiems ypatiškos naudos.

Tiesa, negalima apsieiti ir be 
tokių kuriems labai nepatinka 
toks bendras veikimas. Prisi
mename, kad vos paskelbus A. 
L. Sąjungos įsikūrimą jau at
sirado jos šmeižikų, puolikų. 
Jiems mat labai nemalonu ma
tyti tautinį kulturinį darbą au
ginant. Jie iš baimės nežino 
ką daryti: puola pavienius as
menis kurie sudarė A. L. Są
jungos laikiną centrą.

A. L. Sąjungos laikina cen
tro valdyba nemato reikalo po
lemizuoti su tais kurie turi pa
šaukimą kitiems į kulnis kan
džioti. Visa ką centras gali 
daryti tai surinkti tuos laik
raščius kurie tokios taktikos 
laikosi ir palaikyti archive, kad 
ateityje butų žinoma kas de
da visas pastangas apsunkinti 
tokį naudingą darbą.

Musų — tai yra A. L. Są
jungos centro valdybos, kuopų 
ir veikėjų — pareiga yra dirb
ti ’ir nepaisyti tų kurie aiškiai 
pasirodo saumyliais, griovikais 
darbo kuris neneša jiems nau
dos tiesiog į kišenių.

Visi geros valios Lietuviai 
prisidės prie Amerikos Lietu
vių Sąjungos nepaisydami tų 
kurie pilni tik asmeninių ambi
cijų, pavydo ir keršto,
jie pamatys kad mes jų nebi
jom, pasikartos ta sena kelei
vių pasaka: “Keliaukim mudu, 
nusibos jiems loti, matys kad 
nebijom ir turės nustoti”.

DARIUS-GIRĖNAS - 
LIETUVOS KARIU- 

MENĖS PASIDI
DŽIAVIMAS

Lietuvos kariumenė su dide
liu džiaugsmu ir pasididžiavi
mu laukė mtisų lakūną Dariaus 
ir Girėno atskrendant j Lietu
vą. Ii- didelis liudėsis ją pa
ėmė lakūnams didvyriškai žu
vus. Tas dviejų Amerikos Lie
tuvių žygis laikomas pavyzdžiu 
Lietuvos kariams. Ir ta proga 
Lietuvos kariumenė sveikina 
Amerikos Lietuvius. Šiomis 
dienomis Kapt. P. Jurgėla gavo 
iš Lietuvos kariumenės vyriau
sio štabo viršininko padėjėjo 
tokio turinio laišką, rašytą iš 
Kauno Liepos 23 d.:

“Ponui Atsargos Kapitonui 
Jurgėlai-Jurgelevičiui, 
Chicago, Ill., U.S.A.

“Vyriausio štabo viršininkas 
ponas Generolas Kubiliūnas dė
koja Tamstai už širdingus lin
kėjimus, atsiųstus jam orlaiviu 
‘Lituanica’ ir gautus, deja, ne 
iš rankų tų didvyrių kurių Lie
tuva taip laukė.

“A. a. Dariaus ir Girėno kar
žygiška drąsa, neribota meilė 
Tėvynei ir tvirtas pasiryžimas 
bei traginga mirtis sukėlė Lie
tuvos kariuose gilaus nusimini
mo ir. vienkart pasididžiavimo 
jausmus. Ne vienam jie bus 
sektinu pavyzdžiu, reikalui iš
tikus, aukotis Tėvynei.

“šia proga ponas Generolas 
Kubiliūnas siunčia Tamstai ir 
Tamstos asmenyje Amerikos 
Lietuviams savo ir Lietuvos ka- 
riumenės vadu geriausius lin
kėjimus.
.... Pulkininkas Mačiulaitis,

Administracijos Valdybos 
Viršininkas.’’

MIEGO LIGA PLE
ČIASI

Ateina žinios iš vakarinių 
valstijų, o ypatingai iš Missou
ri, kad tenai prasiplėtė “miega- 
miją. 
mijv.
Louis mieste yra apie 250 su
sirgusių ir jau apie 35 mirė. 
Pradėta skelbti kad ir Illinois 
valstijoje jau atsirado tokių li
gonių. Net pačioje Chicagoje 
keli žmonės susirgo ta liga.

Atsiklausus pas Dr. V. Na
res ką jis mano apie tokią li
gą, ir ar yra būdas jai išgydy
ti, jis sako kad galima, jeigu 
pradėsi laiku gydyti. Sulyg Dr. 
Nares aiškinimo, tą ligą gavęs 
žmogus pirmiausia jaučia skau
smą galvos 
didelį galvos

Ne musų 
daktariškus
tartina tiems kurie turi nepa
prastą galvos skaudėjimą ne
atidėliojant kreiptis į gydytoją, 
nes sulyg daktarų, kada ta li
ga ineina į nugarkaulio gyslą 
tada kartais buna pervėlu gy
dytis. ’ Rep.

OUR RACIAL ORIGINS VIENUOLIKA PIKNIKŲ VIE
NA DIENA

By Vytautas Sirvydas

himself in 
caller “Po- 
London, in 
words still

which would 
as the truth, 
and nothing

Two reasons

“The origin of the Lithuani
ans remains to this day an in
teresting, but unfathomable my
stery”. This is the way C. E. 
Slocombe expresses 
his neat little book 
land”, published in 
1916. And these
hold good today. They but re
echo the thought of E. A. Free
man who in 1903 wrote (in his 
“The Historical Geography of 
Europe”): Beyond the Teutons 
and the Slavs lies another Ar
yan settlement, one, which in 
a purely philological view, is 
the most interesting of all,— 
the small and fast vanishing 
group which still survives in 
Lithuania. On the shores of 
the Baltic we find people whose 
tongue comes nearer than any 
other European tongue to the 
common Aryan model; but we 
can only guess either at the 
date when they came thither or 
at the road by which they 
came.”

Mąny attempts have been 
made, both by our own scholars 
and by those of the other na
tions, to unravel this historical 
mystery. But we are still far 
from a solution 
satisfy everybody 
the whole truth, 
but the truth.
probably account for this. Dur
ing historical times, when writ
ing was in use, our race has 
inhabited such an out of the 
way part of Europe, practically 
separated from the great com
mercial routes by impenetrable 
forests and swamps, that very 
few facts have percolated to 
the Western nations (the 
Greeks, Romans, later Germans 
and Slavs). And again, as a 
nation, we are just awakening 
from a long lethargic sleep in
duced by the Polish and Rus
sian oppressions. Therefore, as 
yet, we had not the time to pro
duce enough scholars of our own 
race to collect and interpret 
all the available facts.

It is said, Lithuanian tribes 
are mentioned in the writings 
of the Roman historian Tacit
us (98 A.D.), then by the Greek 
geographer Ptolemy (died 178 
A.D.) ; by Cassiodorus, secret
ary to the Gothic king of Rome, 
Theodoric (562 A.D.) ; by Jor- 
danes (552 A.D.); by a German 
Einhard (844 A.D.) and Wulf- 
stan (900). After that our an
cestors come into more and more 
frequent contact with the Ger
mans, Poles, Russians and the 
latter have left many facts or

fancies about them. The an
cient history of our race seems 
to have exerted quite a fas
cination on some of the foreign 
writers. For instance, the Po
lish Mazurian Stryjkowski, born 
in 1547, about whom M. R. Mor- 
fill says in his book “Poland” 
(publ. 1900): “He completely 
identifies himself with his new 
country (i.e. Lithuania, where 
Stryjkoswki settled), and even 
began to grieve about her loss 
of independence, and that she 
was being buried underneath 
her Polish civilization. He re
solved to hand down to pos
terity the remains of her old 
nationality. . . He acquired the 
Lithuanian language, travelled 
all over Lithuania and Livonia, 
examining the scenes of battles 
and digging up kurgans (an
cient burial places). Moreover, 
he inspected a multitude of 
towns and churches; in a word, 
he was the first Lithuanian 
archeologist. He published the 
Kronika Polska, Litewska’, in 
1582” (p. 286).

The first to write a history 
in our own mother tongue, how
ever, was Simanas Daukantas. 
His first history, written about 
1822, was published only in 19- 
29 by the University at Kaunas. 
Another, and a much better 
version, was written by him in 
1850. It first saw the light 
in book form, in the United 
States. The first volume was 
published in 1893, the second 
in 1898, both at Plymouth, Pa. 
In our country, much valuable 
material on our ancient history 
was gathered by Prof. Buga, 
a ; ^distinguished philologist, 
whose premature death was a 
great blow to the thin ranks 
of our scholars. Dr. Šliupas 
has published a two volume his
tory of Lithuania, of which 
the first volume, dealing with 
acient times, is out of print 
and hard to obtain. The father 
of our national Renaissance, Dr. 
Basanavičius spent nearly forty 
years of his historical research
es and even built up a special 
theory of the immigration of 
our ancestors into present day 
Lithuania.

This thęory, though by no 
means widely accepted, never
theless, has a certain fascina
tion, and we will start this se
ries of historical articles by giv
ing a general outline of it. IJow 
did 
ing

Chicaga tikrai verta pavadin
ti Amerikos Lietuvių centru. 
Tik įsivaizduokit, čia viena die
na Rugp. 27 buvo 11 piknikų!

“Margučio” piknike atsilan
kė publikos apie 4,000; “Drau
gas” savo piknike irgi turėjo 
netoli tiek publikos. Buvo pik
nikai parapijų ir draugijų, ir 
visų buvo gana skaitlingi. Tas 
parodo kad kitiems nereikalin
ga turėti operos dainininkus su
traukimus publikos į pikniką, 
kaip pav. “Naujienoms”, 
reikia dalinti tikietų bei 
pų iš laikraščių.

“Margučio” piknike 
labai daug ūpo lakūnas
šaitis (Thomas) skraidydamas 
virš Birutės daržo, vartydama
sis aeroplane kaip paukštis.

Kaip tenka girdėti, lakūnas 
Tamošaitis rengiasi skristi į 
Lietuvą 1934 metais.

Be kitų ceremonijų, piknike 
buvo filmuojama kalbanti pa
veikslai. Apie vakarą pradėjo 
niauktis, vėliau lietus išskirstė 
publiką iš piknikų.

RUBSIUVIU STREI
KAS

Pereitą savaitę sustreikavo 
moteriškų rūbų siuvyklų darbi
ninkai, vyrai ir moterys. Pa
našus streikas buvo prieš ke
lias savaites New Yorke.

Streikas palietė 187 rubsiu- 
vyklas Chicagoje. Streikuoja 
apie 10,000 darbininkų.

Unija reikalauja minimum 
algos $18 į savaitę siuvėjams, 
$1 į valandą prosy to jams ir $44 
į savaitę kirpėjams.

ir ne- 
iškar-

sukėlė
Tamo-

augus 
metas 
Lietu- 

užklausus

Rep.

šiose 
redak-

SVEČIAS iš Lietuvos, 
dienose lankėsi “L. T.” 
cijoje Lietuvos Banko atstovas 
Pranas Naruševičius, kuris at
vyko Amerikon susipažinti su 
bankiniu bizniu Lietuvos nau
dai. P-as Naruševičius labai 
suinteresuotas sudaryti arti
mesnius ryšius su Amerikos 
Lietuviais, ypač investmento 
atžvilgiu. Svečias daug papa
sakojo apie Lietuvos ūkio pro
gresą, kuris gana rimtai auk
lėjamas visais atžvilgiais.

Iš visų p. Naruševičiaus pa
reiškimų galima padaryti išva
dą kad Lietuva žengia pirmyn 
visomis išgalėmis.

Lietuvos Banko atstovas ma
no apleisti S. V. Rugsėjo 6 d. 
Linkėtina svečiui laimingos ke
lionės ir su naudingais patyri
mais gryžus Lietuvon ten juos 
panaudoti visos šalies gerovei.

Taipgi šiose dienose lankėsi 
New Yorkietis, VI. Mučinskas, 
švedų Amerikos Linijos atsto
vas. Jisai aplanko Pasaulinę 
Parodą. Gryžta New 
Rugp. 29 d.

GRYŽTA LIETUVON. Kau
no Aušros Gimnazijos Anglų 
kalbos mokytoja, Chicagietė p- 
lė Aldona Rugiutė, kuri buvo 
pas tėvus paviešėti ir aplanky
ti Pasaulinę Parodą, šiose die
nose išvažiavo Lietuvon.

P-lė Rugiutė gimus ir 
Chicagoje ir jau kelintas 
gyvena ir mokytojauja 
voje. Reporteriui
kiek mokinių Lietuvoje moka- 
si Aglų kalbos, ji atsakė “Visi 
kurie tik nori”. Prie to paste
bėjo kad Lietuvoj Anglų kalba 
yra todėl mokinama kadangi ta 
kalba yra skaitoma komercinė 
kalba.

Ji sako kad Lietuvoj mokina 
jaunus studentus Anglų kalbos 
net po penkis metus ir dau
giau, 
timos 
Rusų,

P-lė kad 
apie 
Kas 
žino

Mokinama ir kitos sve- 
kalbos, kaip Vokiečių, 

Lotynų, Prancūzų ir tt. 
Rugiutė pasakojo

Aušros Gimnazijoje esą 
600 studenčių mergaičių, 
pamena senesnius laikus, 
kad mergaitei mokytis buvo re
tenybė.

Rugp. 18 d. pp. Rugių na
muose Moterų Sąjungos veikė
jos surengė jai gražias išleistu
ves. Tėvams nelabai smagu su 
dukrele skirtis, bet aplinkybės 
to reikalauja, ir Lietuvai labai 
reikalinga tokių Anglų kalbos 
mokytojų kaip p-lė Aldona.

Linkėtina jai laimingai pa
siekti Lietuvą ir vėl darbuotis 
auklėjant apš vietą priaugan
čiame Lietuvos jaunime.

Rep.

Yorkan

rengia- 
pasklido

our scholars get to think- 
about it?

Concluded next week.)

PLEČKAITININKAI 
si dirbti. Chicagoje 
gandai buk Plečkaitininkai no
ri sudaryti bendrą frontą su 
Chicagos Lietuviais socialistais. 
Sakoma kad vienas iš jų jau 
daręs pasitarimus Chicagoj lai
ke ekonominės konferencijos.

Pastaru laiku pablo-

DARIAUS-GIRĖNO 
PAVEIKSLAI 

FOTOGRAFAS 
W. STANKŪNAS 

Turi puikių Dariaus ir 
Girėno Paveikslų. 

Užsisakykite tuojau. 
3315 SO. HALSTED St. 

Chicago, Iii.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

SU TIKSLU IŠPLATINIMO
VISAI DYKAI X-RAY RAGANIŠKUS AKINIAI

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

Adresuokite Taip: (35)

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

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents
Pain—Agony Starta to 

Leave in 24 Hours
Just €L8k for Allenru—Within t4 

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

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

ANTIN' for TH'.Tmi 
OF COULSE! WHAT ,Dlb YOU 
Suppose i i doikjgi:^

t wniHAneMAi cmtoom eafcv.\,i

/į ŠAY,
|Y0’ ALL H ANGIŲ 
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MISTERIŠKA mergina. Rug
pjūčio 26 d. Michigan ežere vie
nam laiveliui beplaukiojant už 
mailės nuo kranto teko paste
bėti plaukiojant pusgyvė mer
gina, tik apatiniuose marški
niuose. Laivelis ištraukė ją ir 
apalpusią privežė prie krašto ir 
atidavė į ligoninę. Kada ji at
sipeikėjo, klausinėjama atsisa
kė paaiškinti kaip ji ten pate
ko. Ji yra apie 18 m. amžiaus.

KAPT. P. JURGĖLAI pada
ryta operacija. Jau tūlas lai
kas kaip žinomas veikėjas ir 
rašytojas Kapt. P. Jurgėla sir
guliavo.
gėjo ant tiek kad gydytojas 
patarė padaryti tonsilų opera
ciją. Rugp. 24 d. operacija ta
po padaryta po priežiūra Dr. 
S. Biežio, šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Kapt. Jurgėla po opera
cijos į antrą dieną gryžo namon 
ir taisosi.

Gerb.
Lietuvių 
retorius. 
savaitės
pradės eiti savo pareigas.

Jurgėla yra Amerikos 
Sąj ungos centro sek- 
Reikia tikėtis kad už 

pasitaisys pilnai ir vėl

PASAULINĘ Parodą iki per
eitos savaitės pabaigos aplankė 
jau dvylika milijonų svečių.

■ A.
RCAL

I'

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnam šio 
laikraščio skaitytojui 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa-

Metodą, kuris pagelbė- 

pasiųsim jums PILNĄ

prasty, pigų 
jo šimtams.

Mes noriai . ___ _____ ______
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą _ vaistą 7 dienas, DYKAI, musų 
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad
resą tuojau j ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, Ill,

LfN/JA

’’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.

------ o------
Kreipkit j vietinį agentą, arba:
Swedish American Line

181 N. Michigan Ave. Chicago, Ill.
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.Dienos Klausimais
pasivaikščiot, nepasiėmus 
pinigų, vargšų apipulta, vie
nai senukei atidavė savo... 
šilkines kelnaites, ten pat 
nusimovus, kad senukė tu
rėtų ką parduoti ir nusipir
kti valgyt....

AMERIKA IR RUSIJA ISTORIJOS ŠVIESOJE

Sovietų Rusijos bandymas Raymond Moley, vienas
if negavimas Amerikos pri
pažinimo per 15 metų yra 
tik pasikartojimas to kas 
atsitiko suvirš šimtas metij 
atgal. Tada Amerika buvo 
dabartiniuose Rusijos ba-

iš Prez. Roosevelto “smege
nų trusto”, valstybės sek
retoriaus padėjėjas, rezig
navo iš savo vietos iš prie
žasties nesusipratimų kilu
sių tarp jo ir valstybės sek
retoriaus Hull kuomet jie-

tomis ir parašė apie jas pa
skiras knygeles, tarp jų vie
na yra parašyta apie Lietu
vius. Medegą tai knygelei 
jis gavo “Dirvos” redakci
joje.

tuose ir negavo Rusijos pri- 
pripažinimo net 33 metus!

Paskutinis Amerikos am-

du dalyvavo Londono kon
ferencijoje. Nesusipratimas 
kilo toks didelis kad vienas

basadorius apleido Rusiją, 
bolševikams įsigalėjus, Va
sario 27 d., 1918 m. ir nuo 
to laiko jokių oficialių san- 
tikių tarp Amerikos ir Ru
sijos nėra.

iš jų turėjo pasitraukti iš 
valdžios. Prof. Moley sto
jo redaguoti Astoro leidžia
mą žurnalą.

Profesoriaudamas Cleve- 
lande, Moley įdomavo tau-

Rusai vis “Siemečkas” 
Kramto....

Ant kiek sovietų Rusija 
nuprogresavus parodo tas 
faktas kad Rusijoje išbadė
ję žmonės-miestiečiai ir po 
šiai dienai perkasi Už kapei
ką “siemečkų” (saulėžolių 
sėklų) ir jas kramto....

Tą aprašo viena Ameri
kietė, kuri nesenai lankėsi 
Odesoje. Ji, išėjus į rinką

Pereitame numeryje tilpę 
vaizdai iš Dariaus ir Girė
no gyvenimo ir jų laidotu
vių buvo “Dirvai” paskolin
ti “Margučio”, už ką mes 
varde visų savo skaitytojų 
ištariame “Margučiui” šir
dingą ačiū. Tie vaizdai pa
rodė skaitytojams viską tą 
apie ką tiek daug buvo skai
tę sąryšyje su lakūnais ir 
jų žuvimu.

Alaus maistingumas yra 
visai menkas. Kad alaus 
pagalba numalšinus alkį, 
reikėtų taip daug jo išger
ti kad iš to sveikatai kiltų 
tikriausias pavojus.

MIRTIS NUGALĖJO
(Skiriu Tragiškai žuvusiems Transatlantiniams Lakūnams, Dariui ir Girėnui)

Penkiolika metų yra il
gas laikas. Per tą laiką pa
saulyje įvyko daug permai
nų. Dabar jau aiškėja kad 
kurią nors dieną sovietų 
Rusija gaus Amerikos pri
pažinimą.

Tą pagreitins, kiek mato
si, atsilankymas 40 sovietų 
ekspertų, kurių tikslas yra 
išstudijuoti Amerikos rin
kas pirkimui Rusijai įvai
rių reikmenų.

* $ ♦

Penkiolika metų nėra to- 
kis ilgas laikas kaip 33 me
tai, kuomet nuo 1776 iki 
1809 metų Amerika po savo 
revoliucijai prašė imperia
listinės Rusijos pripažinimo 
ir niekaip negalėjo išprašy
ti. Amerika tada buvo skai
toma “radikališka šalis” ir 
susispietę Rusijoje įvairių 
šalių diplomatai per ilgus 
33 metus atkalbinėjo Rusi
ją nuo suteikimo Suv. Val
stijoms pripažinimo.

Rusiją tada valdė Kata
rina Didžioji. Prie jos, jos 
cariškas dvaras buvo pilnas 
intrigantų, ištvirkėlių, aris
tokratiško žiaurumo ir poli
tiškos reakcijos.

Katarina Didžioji, kuri 
suokalbiavo su Austrija ir 
Vokietija suplėšyti Lietuvą 
ir Lenkiją, ir tą galutinai 
įvykdė 1795 metais, palaikė 
Anglijos pusę ir atsisakė 
pripažinti naują Amerikos 
respubliką, kuri atsimetė 
nuo Anglijos.

Katarina Didžioji mirė 
1796 metais, bet ir nuo to 
dar reikėjo Amerikai lauk
ti apie 13 metų iki gauta 
pripažinimas.

Tik 1809 metais Rusija 
prisiėmė pirmutinį Ameri
kos ambasadorių. 1812 m. 
Rusija tapo tiek draugiška 
Amerikai kad sutiko būti 
tarpininke tarp Anglijos ir 
Suv. Valstijų tų metų kare 
tarp tų šalių.

Kuomet 1917 metais caro 
valdžia buvo nuversta, Su
vienytos Valstijos sutiko, 
delei reikalo, remti Keren
skio valdžią, ir Amerika pa
skolino Rusijai $190,000,000 
vedimui karo. Bet Keren- 
skis neišsilaikė, jį nuvertė 
komunistai, kurie panaikino 
visas skolas kitoms šalims. 
Amerika, panešus tokius ir 
dar kitus nuostolius, atsisa
kė turėti reikalą su komu
nistine šalimi ir iki šiol to 
laikosi.

Nežiūrint visų sovietų 
pastangų, jau penkta Ame
rikos administracija po pre
zidento Wilsono laikosi at
sisukus nuo sovietų respub
likos.

Laikai keičiasi ir žmonės 
su jais. Prezidento Roose
velto administracija pasi
rodo prielanki sovietų pri
pažinimui, ir gal but tuoj 
šios dvi valstybės sueis į 
normališkus santikius.

JUODO 
nC| V” KARŽYGIO

<J SŪNŪS
’ w Rašo K. S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)

Du Vikingai

Alinos ir Ardžio sūnūs taip iš veido 
buvo panašus į savo tėvą, o iš juodų-rudų 
akių į motiną kad tik reikėjo motinai jį pa
matyti ir tuoj butų pasibaigę jos vargai 
sunaus be j ieškant. Tačiau visa nelaimė 
buvo tame kad motina nebuvo ten kur jos 
sūnūs radosi, o jis nepakliuvo ten kur mo
tina jo j ieškojo. Tas pailgino motinos j ieš
kojimo ir klaidžiojimo dienas, o Merunui 
davė progos daug ko pamatyti ir pergyven
ti su vikingais bastantis.

Greitai augdami, būdami sveiki ir tvir
ti kūniškai, Merunas ir Šarkis nuo penkio
likos metų amžiaus jau tapo “vikingais”. 
Tas reiškė kad buvo paimti į keliones ju
romis kuomet jų globėjai vykdavo plėši
kauti.

Gimtinis kraštas, tėvai, namai, nors 
buvo jų vaizduotėje taip pat gyvi ir gra
žus kaip vaikystės dienose, bet buvo tik 
prisiminimai. Dabar jiedu jau ne tiek no
rėjo pabėgti — nes apsiprato su savo nau
ju gyvenimu ir žmonėmis — kiek troško 
aplankyti ir pamatyti tą kampelį kur kū
dikiais būdami gyveno. Kur nepasisukda
vo svetimame krašte, vis dairydavosi ar 
nepamatys sau pažystamas vietas, ar ne
išgirs jų kalbą vartojančius žmones. Bet 
tas viskas buvo vis tik troškimas ateičiai 
kada nors.

Merunas buvo pramintas Sigurdu, o 
Šarkis — Alriku, ir taip jiedu tapo vikin
gais kokie buvo reikalingi tų dienų gyve
nimui.

Dabar pažiūrėkime į Meruną ir Šarkį 
jau suaugusius į vyrus, nors dar jauno am
žiaus vaikinus.

Merunas buvo dailaus veido, kurs vi
sados panešėjo į Ardį, ir juo daugiau su- 
vyrėjo tuo labiau darėsi tikresnis atvaiz
das savo narsaus tėvo, nors turėjo neku- 
rias ir savas ypatybes. Kurie matė jauną 
Ardį, dabar matydami jo sūnų nebūtų nei 
pamanę kad tai ne jo sūnūs. Bent pa
prastas tarnas, kuris Ardį gerai pažysta, 
išsiųstas jieškoti, lengvai butų galėjęs Me
runą surasti, tik reikėjo patekti ten kur 
jis buvo. Merunas taipgi buvo aukštas, 
augalotas, petingas, ir darėsi petingesnis 
ir stipresnis su kiekvienu prisidedančiu jo 
amžiaus metu. Už savo vikrumą, sumanu
mą ir narsumą buvo *visų . vikingų mėgia
mas ir giriamas. Kelionėse jurose Sigur- 
dar-Merunas visada buvo smagus sandrau
gas, o užpuolimuose — kur apėjo jo liki
mas ir gyvastis — neatsilikdavo nuo kitų 
vikingų. Su narsaus kariauninko vikru
mu kariavo, užpuldinėjo, ir, kaip vikingų 
paprotis reikalavo, žudė visus kurie buvo 
jų “priešai”.

Šarkis-Alrikas išaugo kitokio sudėji
mo vyras: jis buvo žemesnis už Meruną, 
bet taipgi petingas, ir visa jo išvaizda ro
dė didelę jo spėką. Merunas buvo visa 
galva už savo draugą aukštesnis — toks 
jis buvo aukšas. Šarkis iš veido buvo gry
nas Žemaitis: šviesių plaukų, didelės bur

nos, mėlynų akių. Jame matėsi spėka, iš- 
našumas, smarkumas, tik nebuvo toks su
manus kaip Merunas: Šarkis buvo daugiau 
pildytojas, ne vadovas, kas aiškiai matėsi 
pas Meruną, nors jis dar turėjo kitų klau
syti ir pats neturėjo ką vadovauti.

Kada 840 metais mirė Frankų impe
ratorius Liudvikas Pamaldusis, ir jo trys 
sunai nesušitaikydami tarp savęs už tėvo 
sostą pradėjo vaidintis, Danai nepražiurė- 
jo progo kuri atidarė jiems kelius į plėši
mą Frankų žemėse.

Didelis laivynas vikingų išsirengė į va
karus plėšti1 Frankų turtingų miestų ir pi
lių. Viename laive, su Osgieru, Svoldo sū
num, plaukė ir Merunas bei Šarkis.

Frankams nelauktai, Seino upe atsi- 
irė vikingai ir užpuolė miestą Roueną, kurį 
išplėšė ir padegė. Tą pat sulaukė ir Šv. 
Oueno vienuolynas netoliese buvęs. Po ke- 
lių dienų gryždami vikingai užpuolė vie
nuolyną Jumieges, kuris buvo priverstas 
išsipirkti sau laisvę brangia kaina. Prisi
grobę, vikingai paspruko į jurą ir dingo.

Kitą metą Merunas, jau aštuoniolikos 
metų amžiaus, ir Šarkis vėl išplaukė su sa
vo vadu, užpuolė Londoną, paskui perplau
kė pertaką ir apgulė svarbų jurų uostą 
Quentovika, kurį apiplėšė visu, baisiausiu 
žiaurumu, palikdami tarp rūkstančių griu
vėsių tik kelis namus tų kurie brangiausia 
kaina išsipirko.

Gryždamas iš Quentoviko, Osgieras su 
savo laivynu pasuko atgal link Londono 
ir užpuolė kitą Anglų miestą, Ročesterį.

Tačiau iš ten vykstant namon, šiau
rės juroje Danus patiko nelaimė: juos už
klupo galingas Norvegų vikingų laivynas 
iš Vestfoldo. Kilo baisi ir smarki kova, 
kaip tarp dviejų žvėrių už auką. Danų 
grobį norėjo paimti Norvegai, ir mažesnį 
Osgiero laivyną galima sakyt nugalėjo: 
keli jų laivai buvo padegti ir nuskandinti, 
ir tik pabėgimu Osgieras išsigelbėjo nuo 
blogesnių pasekmių.

Šiame mūšyje du draugai, kurie buvo 
pasižadėję vienas kito nepalikti ir neaplei
sti, staiga pasijuto perskirti: Šarkis apsi
dairė kad Meruno jau niekur nėra.... Jau 
mušis baigtas, ir Norvegams su grobiu 
traukiantis nuo nugalėtų Danų, Šarkis su 
nuoganda dairėsi Meruno, bet jo nematė.

— Merunai! Merunai! — rėkė jis vi
sa gerkle, bėgiodamas savo laive, bet jo 
nebuvo. Šaukė į kitus savo laivus ar nėra 
ten Sigurdo, bet ten taipgi jo nebuvo. Ga
tavas buvo šokti į vandenį ir plaukti į mū
šio vietą jieškoti savo draugo vandenyje, 
bet kiti vyrai jį sulaikė. Jie sakė, jeigu 
Sigurdas primuštas prigėrė, jau nieko ne
gelbės j ieškojimas. Jeigu pas priešus pa
teko, jie neatiduos. Bet tas nenuramino 
Šarkio ir jis labai susigraužė taip staiga 
netekęs savo draugo. Matė jis laike mū
šio vyrus nukertamus ir krintančius į van
denį — nejaugi Šarkis butų užmuštas ar 
prigėręs?....

Kada Norvegų vado laive atsipeikėjo 
vyras, vadas Sturlas pačiupęs jam už plau
kų, pakėlęs galvą pakratė liepdamas keltis, 
nes nesimatė ant jo kraujų,' tik buvo su-

Kaip saulė išryto perlais sumirgėjo
Ir dangaus palaimą spindulėliais sėjo, 
Darius su Girėnu taip liepsningu noru 
Į erdves pakilo dūzgiančiu motoru.

Jie su tuo motoru, plieniniu ereliu,
Plasnos j Lietuvą dausomis be kelio;
Plasnos per Atlantą j mylimą šalį,
Kad visiems parodžius ką Lietuvis gali.... 

štai jau jie iškilo, kaukia jų motoras, 
Ir blaškos raudodams suplėšytas oras, 
Nes laisvas Lietuvis, jei kur jį vilioja, 
Tai kaip audra neria, kaip paukštis plasnoja!

Ir jeigu Lietuvis 'ką nors pasiryžo
Tai rodyk jam kapą ir statyk nors kryžių, 
Bet vistiek prie savo siekimo paliksiąs 
Ir ištarto žodžio mainyt nesutiksiąs.

Taip mušti lakūnai šyryt išplasnojo, 
Nors daug kas jų verkė, gailėjo-raudojo, 
Bet jie štai pakilo j mėlynus plotus, 
Taip šaltai, bejausmiai mirties išbučiuotus.

Ir taip jie palikę čia mylimus žmones, 
Pakilo į dausą kaip lakios svajonės.
Ir greit jų erelis, toks menkas ir mažas, 
Sutirps padangėse, išnyks kaip miražas.

Ir kaip tik sutirpo erdvėse taškelis, 
Minia išsiskirstė, o liko būrelis .— 
Būrelis savųjų, kurie jų raudojo, 
Ir raudančiais žvilgsniais erdvėse klajojo....

sį: sj:

Būrys mylimųjų krante pasiliko
Ir viskas kaip sapnas, pradingo, išnyko;
Tik jų atminimas širdyse paliko,
Užtai gi lakūnams taip liūdna ir nyku.

“Sudiev!” jie griausmingai dar kartą sušunka, 
Girėnas dar moja erdvėje su ranka,
Bet niekas nemato, tik niūrūs Atlantas, 
Nes toli paliko jau Niujorko krantas.

Dabar kur tik žvelgia visur mėlynuoja, 
Visur vandenynas niūrūs pluduriuoja, 
Kuris melsvą dangų ir saulę prarijęs, 
Didžiuojas gyvybę aplink sunaikinęs.

Tik čia jis nerimsta kad drąsus lakūnai 
Tyčiojas iš jojo lyg rustus perkūnai. ...
Ir aižo jo šventą padangių mėlynę, 
Ne žemišką drąsą savyj išugdinę.

Ir niaukias senelis, kerštu suliepsnoja,
Jis šėlsta, jis siunta, nerimsta, putoja,
Kad narsių lakūnų įveikt nebegali,
Kurie drąsiai skraido po jo šventą šalį.

Bet narsus Lietuvis Atlanto neboja, 
Ir mirties padange išdidžiai plasnoja.
Išdidžiai plasnoja, su audromis grumias, 
Ir be sustojimo Kauno linkui stumias.

Įžeistas Atlantas blaškos kaip pašėlęs 
Iš gelmių audringas stichijas prikėlęs. 
Nenurimsta senis, vis labiau rustėja, 
Blaškosi ir daužos, kriokia ir žiaurėja.

Stichijos sukilo, erdvės šniokščia, ūžia, 
Bangos kaip padūkę skrieja pasigužę, 
Tarsi jos norėtų kulkomis suskilti 
Ir drąsius lakūnus į gelmes nuirti.

Bet nieko nereiškia Atlanto siutimas,
Nei audros galingas, veriantis staugimas, 
Milžinas erelis skinasi sau kelią
Ir kaip meteoras padangėmis neria!

Nieko neįveikęs Atlantas nurimo,
Tik bangos kartojo senio prakeikimą....
Ir nubudęs senis į erdves žiurėjo, 
Kad jį nuraminus, Mirtis jam šnibždėjo. .

“Nurimk, Okeane, te jie sau plasnoja, 
Sparnuotas Lietuvis tavęs neatboja, 
Bet aš juk valdovė, aš juos nugalėsiu, 
Ir šiąnakt jų kunus į karstus sudėsiu!....”

* * *
Senelis Atlantas visai nugalėtas,
Europos krantuose tik blaškos ir mėtos, 
Kad narsaus Lietuvio įveikt negalėjo, 
Nors pergalę tikrą jis pasiekt tikėjo....

Bet narsus Lietuvis mirties ir neboja
Ir drąsiai be baimės su jaja kovoja,
Ir galvą iškėlę jauni du lakūnai
Į Lietuvą aidi kaip audra, perkūnai!

Ir pradeda senė Mirtis abejoti
Kad Lietuvis gali Kaunan nuplasnoti,
Nes kiek ji kovojo, kiek pastangų dėjo 
Kad juos pražudyti, bet veltui nuėjo.

Ir amžių valdovė, kad ką atsiminus,
Sėdėjo prie vairo giliai nusiminus,
Tik staiga jos veidas klastingai sušvito, 
Ir ji iš lėktuvo į gelmes nukrito....

* * *
Tik štai atplasnoja naktuže pilkoji,
Kurią jau papirko Mirtis klastingoji,
Nes visą Europą apsupo šešėliais,
O padangę tamsiais miglos debesėliais.

Ir miega Europa, saldžiai sau sapnuoja, 
Tiktai jos padange lakūnai plasnoja. 
Plasnoja kaip audra plieninis erelis, 
Nes jam į Lietuvą neilgas jau kelias.

Tik miglos čia tirštos taip' gula lėktuvą, 
Ir nuolat čia šmėklos iškyla ir žūva.
Dabar štai sukilę jos mušas ir baras, 
Ir klausos lakūnai erdvėje kas daros.

štai šiurpas ledinis nupurtė lakūnus,
Ir nerimas, baimė sukaustė jų kunus,
Nes mato kad šmėklos kaip jura banguoja, 
Kaž kaip ironingai jiems šypsos, grūmoja....

Bet kas tai stebuklas? Jie Vytautą mato, 
Kuris savo vyrus prieš šmėklas išstato....
Ir kaunasi vėlės Lietuvių didvyrių
Ties Soldinu naktį, erdvėse, tarp girių.

Ir musų lakūnai kaip viesulas skrieja,
Nors aiškiai jau mato kad Mirtis artėja,
Kad šmėklos iš visur jau juos atakuoja
Ir kaulėtom rankom jiems baisiai grūmoja.

“Ei, pirmyn, į Kauną!” Vytautas jiems šaukia: 
‘Tūkstančiai Lietuvių Jūsų tenai laukia!
“Tai pirmyn, drąsuoliai, kaip audra, kaip vėjas!” 
šaukė didžiu balsu Jis kardą iškėlęs.

Ir skrieja erelis lyg kad meteoras, 
Kad net dega erdvės ir liepsnoja oras. 
Ir jau aiškiai rodės kad kovą laimėsią, 
Mirtį ir piktąsias šmėklas nugalėsią.

Bet staiga akyse viskas sužaibavo —
Milžinas erelis krutinę užgavo:
Krutinę užgavo į galingą mišką,
Ir viskas subiro, sudužo, ištiško....

Ir viskas pradingo kas galinga buvo, 
Tiktai kas didinga ir kilnu nežuvo: 
Tai garbė paliko ir didvyrių galia, 
Kuri į gyvatą skina Tautai kelią.

Garbė Jums, Didvyriai! Garbė amžinoji!
Neužmirš Jus Tauta, Lietuva Jaunoji, 
Del kurios aukojot Jus savo gyvybę, 
Ir Jąją iškėlėt j garbės aukštybę!

Jonas Morkūnas.
Liepos 20, 1933.

trenktas. Tas sutrenkimu apsvaigintas vy
ras buvo Merunas. Jis pats pakliuvo Nor
vegų nelaisvėn.

— Šarki! Šarki! kur tu ? — šaukė Me
runas savo draugą, apsidairęs ir pamatęs 
jog randasi jau tarp svetimų. Užmiršo 
net savo skausmą galvoje, taip susirūpino 
Šarkio likimu ir savo nelaime, kad nuo 
draugo atskirtas.

Pasijutęs esąs nelaisviu, Merunas su
prato kad tikrai nuo savo draugo atsisky
rė, ar jis gyvas ar žuvęs butų. Tačiau pri
siminė savo sutartį su juo: jeigu bus gyvi, 
visada stengtis sugryžti į savo nuolatinę 
buvynę, Leirą, todėl jį apėmė geismas ten 
kuogreičiausia gryžti ir jieškoti draugo. 
Bet iki sugryžimo dar buvo toli ir Merunas 
nuo dabar pergyveno dar daugiau Įvairių 
prietikių.

Kaip Merunas pateko į priešų laivą?
Vikingai, rengdamiesi į mūšį juroje, 

suriša savo laivus šonais į eiles po kelioli
ka laivų, kad priešai negalėtų po vieną lai
vą užpulti ir nugalėti arba nuskandinti.

Surištais laivais visi gynėjai ir užpuolikai 
bėgioja iš vieno laivo. į kitą, kur labiausia 
pagalbos reikia, ir taip kova eina iki kuri 
pusė paima viršų. Kurie mato pralaimės, 
atsiliuosavę savo laivus leidžiasi bėgti.

Merunas, atkaklus ir neužsileidžiąs ka
riauninkas, matydamas Norvegų susime- 
tinlą prie Osgiero laivo, yisu smarkumu šo
ko prie jų, ir šiame susikovime su užpuo
likais buvo taip sutrenktas kad nuo savo 
laivo galo nuvirto į Norvegų laivą. Šarkis 
tuo tarpu buvo kitame laivų gale ir nema
tė kas su Merunu atsitiko.

Žinodamas savo sutartį su Merunu, 
Šarkis gryžęs į Leirą ten jo jieškinėjo, noi‘s 
netikėjo taip greit sugryžusį matyti; dar 
daugiau, baiminosi kad jo draugas gal but 
net žuvęs tame mūšyje.

Tačiau nenustodamas vilties jį sugry
žusį sulaukti, išplaukdamas kitais atvejais 
į keliones, žinomose vietose palikdavo apie 
save žinią kad parsiradęs Merunas žinotu 
apie jį ir jo lauktų.

Bus: Meruno Prietikiai.
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Rašo J. O. Sirvydas.

Šiuos žodžius rašant, mu
sų broliai Amerikiečiai jau 
bus spėję ne tik Dariaus- 
Girėno mirtį sužinoti, bet ir 
apgailėti. Pereitas dvi sa
vaites ši liūdna žinia 
nuėjo nuo laikraščių 
pių ne tik Lietuvoje bet ir 
visose šalyse. Visa 
va ne tik dejuote 

f bet ir balsu raudojo. 
: brangus musų nedidelei 

tautai šiedu jaunikaičiai 
paliko.

O juk dar tik visai nese
nai tepasirodė Lietuvos lai
kraščiuose viena-kita žinu
tė kad Amerikoje tiedu vy
rukai rengiasi perskristi 
Atlančio vandenyną be su
stojimo nuo New Yorko 
iki Kauno. Atstumą virš 
8000 kilometrų — tai jau 
ne juokų rekordas! Tas ži
nutes perskaitę žmonės Lie
tuvoje, labai mažai kas ti
kėjo joms ir sakė kad tai

i

re- 
pusla-

Lietu- 
dejavo

Taip

imtuvų dabar yra nemaža 
miestuose, net ir kaimuo
se). Lyg kokios nelaimės 
nujautimas jaudino visą 
kraštą.

Sekmadienio naktį iki pir
madienio ryto (Liepos 17) 
Kauno aerodromą apsupę 
minios budėjo per naktį ir 
iki po pietų. • Čia musų 
garbingus lakūnus laukė, 
taip sakant, “visa Lietuva” 
— laukė triumfai, laukė iš
kilmės, ordenai, dovanos, 
garbė ir visos musų žemės 
džiaugsmas. Bet....

Jau tos pačios dienos va
kare visa Lietuva išgirdo 
patvirtintas žinias jog lėk
tuvas “Lituanika” ir abudu 
lakūnai sutiko mirtį; lėk
tuvas Į skeveldras sudužęs 
i1’ P° jo griuvėsiais rasta 
abu 
ne, 
nuo 
100

užmušti lakūnai, pušy- 
10 kilometrų atstūmės 
miestelio Soldin, apie 

kini. nuo Berlino, Vo-
paprasta Amerikiečių re
klama: “Pažadėsi — patie- 
šysi, netesėsi — negriešy- 
si!” Kiti net rašę Dariui,

kieti joje. Lakūnų kūnai bu
vo labai sunkiai sužaloti. 
Girėnas kiek mažiau sulau
žytas, o Darius tai labai

nuo to pavojingo žygio at
kalbinėdami. Visi mažai te
pažino Dariaus būdą ir 
menkai tenuvokė šių abie
jų lakūnų Lietuvos garbei 
pasiaukojimą!.....

Ir tik Liepos 16 d., kai 
telegramai pranešė Dariu 
ir Girėną vakarykščiai iš 
New Yorko išskridus, susi
rūpino visa Lietuva. Per 
dvi dienas, nuo Liepos 16 
iki 18, žmonės gaudė laik
raščius, klausinėjo vienas: 
kitą: “Na, kaip musų laku-i 
nai iš Amerikos?” Guįtęi 
apgulė tuos namus kur bu-j 
vo radio imtuvai (o radio |

sunkiai sudaužytas; jo gal
voje vėliau rasta medžio ga
balėlių ir spyglių, rankos 
keliose vietose sulaužytos, 
kojos irgi. “Abu Lietuvių 
tautos didvyriai mirė bai
sia mirtimi” — rašo “Lietu
vos Aidas”.

Apie tai kaip nelaimingų
jų lakūnų kūnus Vokiečhj 
lėktuvas, lydimas Lietuvos 
karo lėktuvų, atgabeno Lie
tuvon; kaip visa Lietuva 
gedulo vėliavomis jų mir
ties dieną apgedėjo ir ap
verkė ; apie tai kaip iškil
minga i-griaudžiai jų kūnai 
buvo Kauno Bazilikoje pa-

šarvoti, kur dešimtys tuks- 
stančių žmonių iš Kauno ir 
provincijos juos lankė ir 
giliai nuoširdžiai paskutini 
sudiev atidavė; kaip juos 
papuošė dovanomis — auk
ščiausiais ordenais; kaip vi
sa aukštoji pasaulinė ir 
dvasinė vyriausybė juos 
lankė, kalbas sakė; kaip 
juos didinga eisena nulydė
jo į Kauno kapines (pagul
dyta laikinai kapų koply
čioje, nes vėliau bus kūnai 
perkelti po Bazilika nuo- 
rakiai parengton rūsyje 
kripton, kur visi Lietuvos 
didieji žmonės yra atiduo
dami amžinam atilsiui), — 
viso to čia man neteks pa
kartoti, nes Lietuvos laik
raščiai bus pirm manęs su 
tomis žiniomis Ameriką pa
siekę, o ten laikraščiai bus 
pilniau persispausdinę.

Pridurti reikia jei bent 
tą kad visu mano nuo 1929 
m. gyvenimu Lietuvoje ne
teko būti liudininku (nors 
tik per radio ir laikraščius) 
didesnio sieksmo, griaudin- 
gesnių ir iškilmingesnių 
laidotuvių. Kai klausėmės 
nėr radio, tai iš sutinkančių 
Dariaus-Girėno kūnus at
vežamus iš Vokietijos ir 
juos laidojant kapinėse, bu
vo girdėti daug verkiančių- 
raudančių, moteriškų ir vy
riškų balsų!

Girdėjom laidojant “gra
matikos tėvą” Jablonskį; 
musų poezijos patriarką 
Maironį; musų seniausi, į 
žymiausi ir labiausia visuo
menės mylimą veikėją ir 
rašytoją Tumą-Vaižgantą 
kovos prieš Lenkus vadą ir 
liberališką dvasiškį (Lietu
vių Tautinės Bažnyčios pio-

nierių....) Kan. Prapuo
lenį ir keletą kitų musų vi
suomenės gyvenimo milži
nų (kuriuos beširdė Gilti
nė pastarais 2—3 metais iš
kirto), bet nei vienas jų to
kių didingų laidotuvių ne
sulaukė kaip a. a. Stepas 
Darius ir Stasys Girėnas.

Jų vardų atminimas taip-

AKRONO
ŽINIOS

I AKRONO LIET. Draugiškas 
; Klubas, po trumpos vasarinės 
pertraukos, pradės savo regu- 
liarį veikimą ir draugiškus Va
karėlius Y. W. C. A. salėje.

gi yra Lietuvoje įamžina
mas: Kaune jų vardu pava
dinta gatvė (buvus Veive
rių g-ve); susidarė komite
tas rinkti po visą Lietuvą
aukas ir pastatyti jiems pa
minklą; jau pradėta rinkti 
medega išleisti didelę ilius
truotą apie Darių-Girėną 
monografiją knygą; po vi
są Lietuvą bažnyčiose atlai
kyta gedulingos pamaldos 
ir organizacijų rengiama 
paminėjimo susirinkimai su 
su paskaitomis; kiekvienas 
laikraštis deda jų atvaizdus 
ir smulkiausius jų gyveni
mo bei šio garbingo žygio 
aprašymus; kiekviena ba
kūžėlė dabar pasideda po 
raktu atminčiai jų atvaiz
dus, kitus aprėmuoja ir pa
sikabina ant sienų; laikraš
čiuose, paskaitose ir pra
kalbose šaukiama į tėvus 
ir motinas kad jie stengtų
si išauklėti savo vaikus to
kios didelės dvasios, tokie 
milžiniško patriotizmo, to
kio didvyriško pasiaukoji
mo vaikus, Lietuvos pilie
čius.

(Pabaiga kitame num.)

Biznio mitingas bus Rugsėjo 7 
d., nuo 7:30 vai., trečiame auk
šte. Bus apkalbėta Įvairus rei
kalai ir nustatyta diena drau
giškam vakarėliui.

SUŽEISTAS. Juozas Kubi
lius, 13 m., nuo 1771 Congo 
Ave., tapo lengvai sužeistas an
tradienį po pietų automobilyje 
kuriame jis važiavo su savo 
broliu Kostantu. Automobilis 
susimušė su kitu automobiliu.

Sekmadienį automobilio susi
mušime susižeidė Aleksandras 
Berry nuo 706 Mollison avė. ir 
Miss Margaret Reth, nuo 704 
Reed Ave. Jų automobilis ap
sivertė net tris kartus po susi
mušimo, bet jie išliko su ma
žomis žaizdomis. Stasys.
Pittsburg

Į LIETUVĄ
Reguliariai

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

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE 

27 Whitehall St. New York

PAJIEŠKAU Mercelės Miškinie- 
lės, po tėvais Januškevičiūtės, iš 
Butcliunų kaivo, Šventežerio parapi
jas. Pirmiau gyveno Greenfield 
Mass. Uorėčiau susižinoti. Prašau 
uoj atsišaukti.

Marcelė Kavaliauskienė 
1121 Sweitzer av. Akron, O.

REIKALĄIS VISOKIOS APDRAUDOS į 
j Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- i 
j tirtus Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile ! 
i Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau- j 
j kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatine Vietine Pastovi Lietuvių Rea! Estete 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MUKIOMS
j G606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

LIETUVON
Mos nesupanti laivai suteikia proga pa
togiai keliauti bi kuriuo me'ų sezonu. 
J ABI BUSI. NEW YORK AS 0170 5(J 
KAINAS, TREČIA KLASE 01 IJ.
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į vietinį agentų arba

PFR HAMBURGĄ

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bld ir. Cleveland —........

MUCH CHEAPER BY BOAT

PECIAL

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

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

For comfort, economy and real pleasure, noth
ing equals travel by the great ships ofthe C&B 
Line. From Cleveland to Buffalo fare is now only $3.75 
one way or $G.5O round trip; week-end round trips 
only $3.75. Steamers each way leave at 9:00 P. M.

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

“ours
CLEVELAND^ 
BLFFA.LO 
NIAGARA FALLS
PORT.STANLEY 

CANADA < 

'CEDAR POINTY. 
% . puT-iN-BAr:

JIEŠKOMA
Pranas Vitkevičius, kilęs iš Lin 

Ūkiškos kaimo, Kuršėnų vals., Š au 
iių ap., į Amerika atvyko 1909 m 
To pmona Petronėlė, trys sūnus ir 
Ivi dukterys gyvena Kaune.

Jis tūlą laiką gyvenęs Dayton, O. 
ten turėjo pažystamus: Igną ir Jo
ną Butkus, gyv. 225 Lukaswitz St., 
Adolfą Sereiką, 23 Re Chade St.. 
Vshley, Pa., ir Igną Kazlauską, 412 
Alaska st., Dayton, O.

Išvardintieji asmenys arba kas ką 
apie juos žino malonės atsilienti ii 
nranešti kur dabar gyvena Pranas 
Vitkevičius, nes jo šeima turi žinių 
buk jis esąs miręs.

Consulate General cf Lithuania 
11 Waverly Place New York

Nustojo 20 Svarų
Riebumo į 4 Savaites

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo., 
rašo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir 
svėriau 170 svarų iki panaudojau 
vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaitės atgal. Dabar sveriu 150 sva
rų. Taipgi turiu daugiau energijos 
r neturiu alkanumo jausmų.’

Riebus žmonės turėtų gerti šauk
štuką Kruschen Salts stikle karšto 
vandens rytais prieš pusryčius—ta 
druska yra SAUGI, nekenksmingas 
būdas numažinti svorį, kaip patyrė 
tūkstančiai vyrų ir moterų.

Gaukit bonką Kruschen Salts iš 
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks 
1 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta bonka nepertikrins jus kad ta1 
vra SAUGUS ir tikras būdas nusto 
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

SUERZINTI
NERVAI

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

Šis vaistas duos jums ekstra ener 
giios kurios trūksta. Gyvenimas iš 
.odys vertu gyventi.

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

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

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

VESTUVIŲ varpai vėl skam
bės Akrono Lietuvių Draugiš
ko Klubo ratelyje. Du nariai, 
Pat Roman ir Esther Aleknai
tė sueina i porinį gyvenimą; 
vestuvės Įvyks šeštadienį, Rug
sėjo 2 d., 9 vai. ryto, šv. Petre 
bažnyčioje ant East avė. Jau
navedžiai rengiasi apsilankyt 
Pasaulinėje Parodoje savo po 
vestuvinėje kelionėje.

PETRAS HOLLIŠIUS. kuri: 
iki šiol buvo Goodyear ligoni
nėje po operacijos, jau sugryš 
į namus Rugp. 31 d. Jis už- 
kviečią Klubo narius ir draugus 
į savo namus ant pietų, tik pa
taria visiems atsinešti savo pie
tus.

Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

“DIRVA” yra pigiausias dar- 
Jo žmogaus pasilinksminimas 
kad kitokiems pasilinksmini- 
nams pinigų mėtyt nėra.

Vieta Atdara kasdien
8803 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

The Samson Tonic & 
Tea Co.

Jau atidarytas ofisas del informa
cijų apie Medikalius vaistus kaip

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

Kiekvienas mato jūsų plaukus. 
Užlaikykit juos sveikus su musu 
nuikiu prietaisu, kurį nauclo-'=t*g2Į 
jant plaukai auga gausia’ ir 
tuoj sustoja slinkę, bei žilę. Ste
buklingas prietaisas, ne medikuo- 
tas. $1.25 cash. (42)

JOHN ZRADA 
1722 W. 18th Place 

Chicago, Ill.

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

SUTRAUKTA ATSKAITA STOVIO
Rugpjūčio 21, 1933

che 
Cleveland 

€ru$t Company
Randasi ant Euclid Avenue prie East 9th Street ir 59 

Skyriai Dalyse Didžiame Clevelar.de ir apielinkėje.
I i»

TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose ............................ $ 31,164,809.68
United States Government Bondsai ir

Certifikatai .................................................................... 16,154.060.11
State ir Municipal Bondsai ir kiti Bondsai ir

Invetsmentai, k. t. Federal Reserve Banke 22,527,219.67
Paskolos, Diskontai ir F! atęsimai............................ 172,680,473.68
Banko Namai ir Lotai ir k. Nejudamas Turtas 10,752,660.55
Nuošimčiai ir Suėję Pelnai ir Kiti šaltiniai.. 4,397,195.93
Kustomerių Užstatai ant Kredito Laiškų ir

Banko Pripažintos Vertybes ............................. 492,779.85

$358,169,199.47

ATSAKOMYBĖ
Capital Stock ............................................................... $ 13,800,000.00
Perviršis ir Nepadalinti Pelnai ........................... 9,585,021.49
Rezervas Taksams, Nuošimčiui, etc..................... 1,494,106.60
Rediskontai ir Sueinamos Sąskaitos.................... JOklŲ
Pasižadėjimas Pirkti U. S. Government

Bondsų ir Parduota .............................................. 101,050.00
DEPOZITAI

Pareikalavimui ............... $ 83,591,056.71
Apriboti ............................ 140,874,261.10
Cash Balansas Palikimų 
ir Corprate Trust De
partmental (Preferred) . . 7,374,663.09

231,839,980 90
Kitos Atsakomybės .........................................  856,260.63
Kredito Laiškai ir Išrinkimai Atliekami 

del Kustomerių ....... ,_........................................ 492,779.85

Europiška Arbata 
nuo sekančių ne
gerovių: Vidurių
ir Inkstų Gėlimo, 
Reumatizmo, Ner
viškumo, Dusulio, 
Kataro, Skaudėji
mo galvos, Diabe
to, Dropsy ir Hay 
Fever. Valo krau

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

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

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

$

ir kitas Turtas...

Viso $112,116,711.56

ATSAKOMYBĖ

. $112,116,711.56Viso..

13,451.231.56
11,706.686.07
43,587,992.77
35,121,969.88

4,120,865.89
1,125,000.00 
1,255,065 06 
1,622,900.33

$ 7,000,000.00
694,382.37 
422,048 81 
344,583.90 

103,639,489.63 
16 206.85

Perviršio Fondas . .. .
Nepadalinti Pelnai
Rezervas Nuošimčiams
Rezervas Taksams . ..
Taupymų Depozitai
Kitokia Atsakomybė

AUGUST 21st, 1933 
TURTAS

Rankose ir kit. Bankuose.... 
United States Government Bondsai . .
Municipal, State ir kiti Bondsai .... 
Pirmo Mortgage Paskolos ant Namų 
Paskolos už Užstatus .............................
Neujdamas Turtas, Banko Namas.... 
Kitas Nejudamas — 
Suėję Nuošimčiai

q Incnryoor-areC /849

tatement of Condition
of the Society for Savings 
in the City of Cleveland

$358,169,199.47

in the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

Put your savings in a savings bank
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| MRS. A. JAKUBS |
| (A. JAKUBAUSKIENĖ) Ę
E Lithuanian Funeral Home |
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =

kambarius leidžiame dykai. E
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit E 

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

= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
gos. žemiaus a kaina laidotuvėms, visos lėšos $150 E 

= ir aukštyn be apribojimo. ReikaK telefonuokit. £

= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 e1
nmiiiuiimiimmim iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiHiiLiiur t'iii.iiiiiiiiiiiiiiiin:

^miimmmm in n i m iiiiii 111 m mu įmini mi mimmimmmmmii rii>iiiiniiiniiiiti— 

| NIKODEMAS A. WILKELISI 
= (Neverauskas) |

Licensed Funeral Director
S Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- = 
= dernišką laidotuvių vietą

WILKELIS FUNERAL HOME |
E 6522 Superior Avenue |

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

5 Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vien ’k H 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
s lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo E 
E derniškas. S
H HEnderson 9292 k
-jimmmmmiimimiimmimiiimiimiiimmiimmmmmmimimmmmmmm3

Clevelar.de


KAS GIRDEI CLEVELANDE-APIELINKĖSE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 44S6—Atdara vakarais =
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Žuvusių Lakūnų 
/ Reikale

Jau visus pasiekė ta liūdna 
žinia apie žuvimą musų narsių 
lakūnų, kurie buvo pasišventę 
del musų ir visos Lietuvių tau
tos ir nepilnai atsiekę savo už
brėžto tikslo turėjo su mumis 
ir šiuo pasauliu.

Visi gerai atsimename koks 
buvo sujudimas tarp Lietuvių 
čia ii- Lietuvoje kada pasklido 
žinia kad Darius ir Girėnas ža
da skristi iš New Yorko Į Kau
ną, ir kadangi jiems buvo rei
kalinga finansinė parama, visos 
Lietuvių kolonijos griebėsi už 
darbo ir sukėlė pinigų tiek kad 
jiedu galėjo tai kelionei išsi
rengti. Jie patys ne vien kad 
sudėjo savo centus bet ir pa
šventė savo gyvastis. Jie ži
nojo kad jiems už tai jokis at
lyginimas nebus siūlomas, bet 
jie pasiaukavo savo tautos gar
bei.

Jiems žuvus, kilo dar dides
nis sujudimas. Jų nelaimingą 
mirtį apgailauja ne tik Lietu
viai bet ir kitos tautos, ypač to
dėl kad jiedu nelaimingai žuvo 
perskridę vandenyną ir būdami 
visai netoli savo kelionės galo.

Amerikoje visos Lietuvių ko
lonijos sujudo kuo nors prisi
dėti prie pastatymo paminklo 
jų atminčiai, kitos jau ir pini
gų sukėlė, ir visų manoma pri
sidėti prie centralinio komiteto 
Chicagoje, kur bus paminklas 
statomas.

Mes Clevelandiečiai taipgi tu
rime sujusti ir stoti Į darbą 
kad nors kiek prisidėtume prie 
pastatymo Dariui ir Girėnui 
paminklo. Buvęs Aviacijos Die
nos komitetas, gavęs atsišauki
mą iš Chicagos komiteto, laikė 
savo susirinkimą ir nutarė su
šaukti viešą susirinkimą pla
tesniam aptarimui. Susirinki
mas bus Rugsėjo 5 d., antradie
nio vakare, nuo 7:30 v., Lietu
vių salėje. Susirinkime pra
šomi dalyvauti kiekvienas at
jaučiantis tam darbui. Drau
gijos taipgi prašomos paremti 
šį reikalą ir atsiųsti savo atsto
vus, arba draugijų valdybos ga
li atsilankyti kad ir nebus iš
rinkta atstovai formaliai.

šis darbas nėra partiviškas 
ir nėra ypatos reikalas, bet vi
sos tautos pareiga. Parodykim 
kad mes užjaučiam savo lakū
nų karžygiškumą ir norim atsi
dėkoti už jų dideli darbą.

Taigi dar kartą primenu vie
tos veikėjams kad neužmirštu- 
met šio susirinkimo, nes kuo 
daugiau dalyvausime tuo geres
nės bus pasekmės.

Komisijos pirmininkas 
Jonas Jarus.

DARŽELIO atstovų susirin
kimas bus laikomas penktadie
nio vakare, Rugsėjo (Sept.) 8, 
nuo 8 vai. Lietuvių salėje. Vi
si draugijų atstovai prašomi 
dalyvauti, nes po vasaros per
traukos prasideda nauji dar
bai ir turim imtis dirbti. Svar
bus reikalas yra tai rengimas 
vakarienės Spalių 8 d., paminė
jimui Vilniaus užgrobimo. Bus 
kitu svarbiu pranešimu.

Valdyba.

“SURPRIZE PARTY”. Rug
pjūčio 19 d. buvo surengtas 
“surpraiz vakarėlis” adei Kazi
miero Petreikjo, kuris bus 
įšventintas į ^kunigus kitą me
tą. Vakarėli surengė p. Stri
maitienė ir p. Martinkienė ir 
atsibuvo Strimaičių namuose. 
Prie kitų svečių atsilankė Kun. 
A. Karužiškis ant vakarienės; 
jis pasakė labai gražią ir pri
tinkančią kalbą, žmonių daly
vavo skaitlingai ir vakarėlis už
sitęsė iki vėlumai.

LIETUVIŲ Sweeney for Ma
yor Klubo mitingas bus laiko
mas antradieni, Rugs. 5 d., ųtio 
7:30 vai. vakare, po antrašu 
7038 Lexington avė. Kviečia
mi jauni ir seni Lietuviai da
lyvauti. Ant. Cepliauskas.

PASVEIKO. Marijona Du- 
bauskienė po sunkios operaci
jos ir ilgos ligos jaučiasi gerai. 
Širdingai dėkojam tiems kurie 
aplankė laike ligos, o ypač at- 
nešusiems gėlių laike ligos.

M. ir A. Dubauskai.

PIKNIKAS. ŠĮ sekmadienį, 
Rugsėjo 3 d., Liet. Kat. Dr-jų 
Sąryšis rengia dideli pikniką 
bendrai su Nauja' parapija, tos 
parapijos darže, ant Neff rd. 
Prasidės nuo pietų. Kviečiame 
visus dalyvauti. Kom.

I Čekoslovaku Baletas i
šį penktadienį, Rugsėjo 1 d., 

Muzikalėj Salėj miesto audito
rijoje duos baletą viena iš ta
lentingiausių šokikų grupių iš 
Europos. Tai yra čekoslovaku 
Baleto grupė, po vadovyste Je- 
lizavetos Nikolska, prima-bale- 
rinos iš Valstybinių Teatro Pra
goję; su ja kartu dalyvauja ir 
Andrew Drozdov, pasaulyje ži
nomas šokikas, ir Nada Hajdas, 
solistė šokikė iš Grand Opereta 
Teatro Pragoję; prie jų bus di
delė grupė gražiausių čekų mer
ginų, mokinių Valstybinės Ba
leto Mokyklos Pragoję.

Jelizaveta Nikolska yra duk
tė Ruso generolo. Ji buvo mo
kinė garsios Mme. Preobražen- 
skcs Imperialėj baleto mokyk
loj St. Peterburge. Laike revo
liucijos ji, dar jauna mergaitė, 
buvo jau paimta į miesto teat
rą Odesoje, o 1921 m. pabėgo 
iš Rusijos ir atvyko į Pragą, 
kur ištekėjo už grafo de la Ca
mara ir įstojo į Valstybinį te
atrą kaipo šokikė. Su garsiu 
Ispanu šokiku, Serafino Boni
facio, ji aplankė Italiją, Ispa
niją, Prancūziją, Egiptą, Angli
ją ir kitas šalis. Apsilankius į 
Graikiją, valdžia ją pakvietė 
šokti Akropolyje, kuri garbė 
iki šiol buvo duota tik Isadorai 
Duncan ir Annai Pavlovnai.

Programas prasidės’ apie aš
tuntą valandą. Tikietai nuo 50 
centų iki $1.50; taksų nebus.

‘TARZAN THE FEARLESS, 
puiki didelė filmą, su Buster 
Crathe. Rodymas prasideda 
Lake teatre trečiadienį, Rugp. 
30 d., o Uptown ir Variety teat
ruose Rugsėjo 2 d. Veikalas 
pagamintas sulyg Edgar Rice 
Burroughs garsių “Tarzan Ad
ventures”. ’

DAUG KANDIDATŲ. Šio 
rudens nominacijoms į miesto 
viršininkų vietas kandidatų at
sirado gana daug. Miesto ma
joro vieton yra šeši kandidatai 
šie: Dabartinis majoras Miller, 
Harry L. Davis, I. O. Ford, 
Martin L. Sweeney, Charles H. 
Hubbell, O. K. Wheelock, Aiva 
R. Ditrick.

Vyriausio miesto teisėjo vie
ton tik du kandidatai: John L. 
Mihelich ir Burt W. Griffith.

Kandidatų į miesto tarybos 
narius yra apie 250.

Nominacijos bus Spalių 3 d. 
Ir iš daugybės kandidatų išsi
skirstys po du daugiausia bal
sų gavusius į kožną vietą.

IŠVAŽIUOJA C H I C AGŲN. 
šiose dienose išvažiavo į Chi- 
cagą Dr. Jono Kamesio motina, 
Uršulė, pas savo dukterį pavie
šėti ir ta proga dalyvaus laido- 
uvėse Prano Sutkaus, Rose- 

lande. Velionis bus laidojamas 
šeštadienio rytą. Sutkų sūnūs 
yra p. Kemežienės žentas.

CHARLES J. BILLS, vietos 
Lietuvių veikėjas, šiose dienose 
lankosi Pasaulinėje Parodoje 
Chicagoje.

ISIGYKIT DARIAUS-GIRĖNO 
FOTOGRAFIJĄ

Clevelando Lietuvių Dariaus 
ir Girėno paminklo komitetas 
gavo pranešimą iš centralinio 
komiteto Chicagoje su prašy
mu prisidėti prie pastatymo pa
minklo Dariui ir Girėnui Chi
cagoje'.

Clevelando komitetas turėjo 
savo susirinkimą ir nutarė pa
kviesti visų draugijų veikėjus 
ir kas tik tam užjaučia, sueiti 
Rugsėjo 5 d., nuo 7:30 v. va
kare, Lietuvių salėje.

Turime jau Dariaus ir Girė
no ir jų lėktuvo “Lituanicos” 
fotografijas, kurias kiekvienas 
privalo įsigyti. Paveikslai la
bai įspūdingi ir parsiduoda tik 
po 50c. Pinigai eina paminklo 
fondui. Fotografija yra nuim
ta prieš jų išvažiavimą, kuomet 
jie linksmi atsisveikino prieš 
savo nelaimę.

Paveikslai galima gauti pas 
sekančius asmenis: C. F. Pet
raitis, P. P. Muliolis, S. Pongo- 
nis. J. Brazauskas, J. Jarus, K. 
Žilinskas, Elena Grigiutė, ir 
“Dirva ’. Kiekvienas išgalit pa
šiurti 50c tokiai brangiai at
minčiai, ir privalėtumėt turėti 
šią fotografiją visam savo am
žiui.

Taipgi dar kartą kviečiu vi
sus kas tik atjaučiate musų žu
vusius lakūnus Darių ir Girėną 
atsilankyti Rugs. 5 d. Lietuvių 
salėn į susirinkimą.

Kom. sekr. C. F.?Petraitis.

Clevelando ir Daytono 
Vyčių Išvažiavimas

Rugp. 27 d. vietos Liet. Vy
čių 25-ta kuopa turėjo savo šių 
metų didžiausį išvažiavimą, ku
ris įvyko Hinckley, O., 20 my
lių nuo Clevelande. Kadangi į 
išvažiavimą atsilankė ne tik vi
sa Vyčių kuopa ir Clevelando 
Lietuvių buris, bet atvažiavo 
nemaža grupė narių Liet. Vy
čių 96-tos kuopos, tai pasidarė 
didelis piknikas.

Anksti sekmadienio rytą, 
Svečių Priėmimo komisija su
silaukė Daytoniečių ir nuvežė 
juos į Lietuvių Kulturinį Dar
želį parodyti Dr. Basanavičiaus 
paminklą ir visą Darželio pro
jektą. Paskiau aprodė miesto 
puikų muzejų ir kitas vietas.

Po tam nuvažiavo pas P. Pa
lubinskus (ant E. 97 gat.), kur 
svečiams buvo pagaminti pus
ryčiai. . ■

10 vŠI. ryto visi Vyčiai ir 
svečiai Daytoniečiai susirinkę 
j vieną vietą, išvažiavo į pikni
ką. Ten visi linksmai žaidė iki 
atėjo pietų laikas, čia visi ga
vo progą geriau susipažinti vie
nas su kitu. Po pietų buvo pa
sakyta keletas kalbų. Kalbėjo 
Pranas Gudelis, Daytono Vyčių 
kuopos pirmininkas. Jis paaiš
kino kas dabar darosi Daytone, 
ir užkvietė visą 25-tą kuopą 
atsilankyti į Daytoną, pažadė
damas ten Clevelandiečius pui
kiai pavaišinti. Užsiminė apie 
apskritį, kurį darbą Clevelando 
kuopa veda tolyn (šis įnešimas 
buvo gausiai paremtas pereita
me Vyčių seime). »

Kalbėjo VI. Krasauskas, Cle
velando kuopos pirmininkas ir 
kuopos vardu priėmė Daytonie- 
čius, taipgi priėmė jų pakvieti
mą ir prižadėjo kad Vyčiai at
silankys Daytone.

Daugiau iš Daytoniečių kal
bėjo: užrašų rast. P. Vaituke- 
vičiutė, U. Augustauskaitė, Vi 
Augustauskas, M. Sinkevičiūtė, 
P. Sinkevičius, Daytono Vyčių 
sporto direktorius, ir keletas 
kitų.

Clevelandiečiai kalbėjo: kuo
pos vice-pirm. P. Mačėnas, ku
ris labai interesuojasi naujo 
apskričio tvėrimu ir bendrai rū
pinasi organizacijos reikalais; 
fin. rast. Alvina Salasevičiutė,
V. Auksoraitis, L. Braziutė, P. 
Luiza, P. Jusiutė.

Po pietų visi nuėjo į salę pa
sišokti ir linksminosi iki pradė
jo temti; tada ėjo kepti “hot 
dawgs”, o kuomet tos dešraitės 
ugnyje spirgėjo, visi aplink ug
nį susibūrę dainavo Lietuviš
kas daineles, šią linksmą die
ną pabaigė su “Eikim, Broleliai, 
Namo, Namo”.

Iš pikniko Daytoniečiai su 
buriu vietinių dar sugryžo pas 
p. Palubinskus iki atėjo laikas 
Daytoniečiams gryžti namon.

Malonu buvo matyti Dayto
no kuopelę atsilankius iš taip 
tolimos vietos. Nors jiems yra 
sunkiau su Lietuviškais pasilin
ksminimais, visgi 96-tai kuopai 
priklauso garbė kad jų nariai 
taip gražiai darbuojasi Lietu
vybės labui. Visa Vyčių 25-ta 
kuopa sako “Valio Daytonie
čiai“ už jų draugiškumą.

šio išvažiavimo komisija bu
vo: E. Palubinskiutė, A. Griga- 
levičiutė, L. Braziutė, J. Tra- 
sauskas, V. Pečkauskas, pirm.
VI. Krasauskas.

A. Salasevičiutė, 
L. V. 25 kp. koresp.

LIETUVIŲ -VAIZBOS BU
TAS po visų kermošių ir ato
stogų turės susirinkimą ketvir
tadienio vakare, Rugs. 7 d., nuo 
3 vai., Stonio Restaurante (vir
šuje), 6824 Superior avė. Da
lyvaukite visi nariai, buvusieji 
nariai ir nauji biznieriai prašo
mi atsilankyti ir prisidėti prie 
aktiviško veikimo, kuris jūsų 
laukia. P. P. Muliolis, Prez.
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| NUSIPIRKIT DABAR! |
NAUJOS RUDENINĖS SKRYBĖLĖS | 

Vyrams ir Jauniems Vaikinams 
■= zs
E Mes jau gatavi parodyti jums pilniausį rinkinį naujų Ru- = 

deninių Skrybėlių visokiuose pavyzdžiuose ir spalvose. E 
= Pilkos, Rudos, Žalios PO Rusvos, šviesios, Juodos = 
| $2.95 $3.95 |
Ę Broadcloth Marškiniai 68c, 3 už $2. šilkiniai Kaklaraikš- E 

čiai 35c, 3 už $1. Vyrų Shorts ir Apatiniai 23c.

| THE KRAMER & REICH CO. 
= 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddįngs Rd. E 
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KANDIDATAS J TEISĖJUS

Joseph N. Ackerman
Senatorius Joseph N. Acker

man kandidatuoja į miesto tei
sėjus (municipal bench) šešių 
metų terminui. Jisai yra vie
nas iš populiariškiausių asme
nų vietos politikoje. Jo popu- 
liariškumas pasirodė pereitais 
rinkimais kuomet jis buvo iš
rinktas ketvirtam terminui į 
Ohio Senatą.

Pereitais rinkimais savo kam
panijoje jis pažadėjo tęsti ko
vą už sugrąžinimą alaus šioje 
valstijoje, ir jis pervarė savo 
bilių už alų pereitą žiemą.

Jis yra pirmininkas komiteto 
kuris ruošia įstatymą tvarky
mui alkoholinių gėrimų parda
vimo kuomet bus atmestas 18- 
tas priedas; ir jis yra delegatu 
į Valstijos konvenciją kuri bal
suos prohibicijos atmetimą.

Suvirš 80,000 vardų surinkta 
ant peticijų nominuojančių jį 
į miesto teisėjus.

NETVARKA peticijose. Ar
tėjant miesto majoro rinki
mams, kurie bus Lapkričio 7 d., 
nominacijų balsavimams rinkta 
kandidatų peticijos. Majoro vie
ton eina šeši kahdidatai. Jų 
peticijos jau suneštos rinkimų 
tarybai. Sudėjus visose petici
jose esančius parašus išeina 
daugiau vardų negu yra mieste 
suregistruota balsuotojų. Bal
suotojų yra 290,000. Pasirodo 
kad nekurie žmonės pasirašė 
už kelis kandidatus, arba kiti 
pasirašė keliems peticijų rinkė
jams už tą patį kandidatą.

VAŽIUOJA į Daytoną. Ele
na Tulauskaitė, jos brolis V y- 
tautas ir Jonas Satauskas iš
važiuoja šventėms į Daytoną. 
Tulauskai pirmiau gyveno Day
tone. Ten viešės pas Aržuolai- 
čius ir Vaitkus.

LANKĖSI redakcijoje “Dir
vos” skaitytojas V. Gaurilis iš 
Westland, Pa. Čia atvažiavo 
aplankyti savo sergantį brolį.

WESTERN RESERVE Uni
versitetan šį rudenį susirašė į 
5,300 studentų.

SMAGUS PIKNIKAS
NEUROS DARŽE

Per Labor Day (Darbo švente) 
Pirmad. RUGŠ.-SEPT. 4, 1933 
Rengia Ramanauskų 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)

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Gerai Įrengta, su visokiomis pre

kėmis, Lietuvių apgyventoj vietoj, 
ant kampo, prie naujos St. Vitus 
bažnyčios. Parsiduos labai prieina
ma kaina. (36)

6032 GLASS AV.E

PARSIDUODA
15910 St. Clair Ave. saldainių, ci

garų ir Alaus parduotuvė, $300 sa
vaitinių ineigų. Kreipkitės pas Zi- 
merman, nuo 9 iki 11 ryto, 1165 
Hayden Ave.

JUST FROM A 
WHISPER

Lietuvaitė Laimėjus Cleveland News Kontest

By Undercover.

WHAT A BREAK! Alvina 
Salasevičiutė has won the pri
vilege to represent the Cleve
land Lithuanians on a six day 
cruise to the World’s Fair in 
Chicago, in the Great Nations 
Contest sponsored by the Cleve
land News.

We Lithuanians su be thank
ful and grateful to Mr. K. S. 
Karpius for his efforts to have 
the Lithuanians represented.

But what a committee of 
judges! Well, you know, the 
same mob, and not even one 
woman to represent the side 
of the fair sex.

A STUPENDOUS OUTING. 
The K: of L. in Cleveland had 
one of the most shocking ex
amples of advanced friendship 
with the 96th Chapter K. of L. 
from Dayton, O., at Hinckley, 
O., last Sunday. A group of 
fine, intelligent young men 
and ladies represented Dayton, 
and what a time they had! I 
will keep the rest a secret, so 
that you too will come out and 
find out for your own self, 
ladies and gentlemen.

Dayton has been represented 
by the following: Pranas Gu
delis, Bernadetta Sližiutė, Ma
rijona and Juozas Sinkevičius, 
Victoras and Elzbieta Augus
tas, Juozas and Ona Galdikas 
and Mykolas Razauskas.

BOXING FESTIVAL. The 
pugs may have fought like 
champs but not one of them 
has seen the shadows of a 
chompionship. All this has 
been staged last Sunday at the 
Neura’s Daržas, N. Brunswick.

NE VISI GAUS VAL
DŽIOS PAGALBĄ 
Pradėjus veikti valdžios na

mų paskolos bankui, tūkstan
čiai namų savininkų padavė ap
likacijas gauti paskolą ir atsi
kratyti savo skolininkų. Dau
gybė kreipėsi tik su tuo tikslu 
kad gavus iš valdžios pinigus 
mažesniu nuošimčiu negu mo
ka dabartiniems morgičių savi
ninkams. Tą viską banko ve
dėjai tyrinėja. Taipgi ištyri
nės ar paskolos prašytojas tik
rai turi kreiptis valdžios pa
galbos. Kiti nori tik pasiliuo- 
suoti nuo seno morgičio ir pa
imti paskolą iš valdžios.

Namų paskolos banko tiks
las yra padėti išgelbėti namus 
tų nelaimingų žmonių kurie jau 
neturi iš kur mokėti ir kurių 
morgičių savininkai atsisako 
ilgiau laukti. Jeigu bankas ar 
kas kitas nespiria jus atmokė
ti visą skolą antsyk tai neikit 
varginti valdžios banką prašy
dami paskolos, nes valdžia ne
turi iš kur paskirti tiek pinigų 
kad aprūpinti paskola milijonus 
namų savininkų visoje šalyje.

Paveizdan Ohio valstijai pa
skirta $300,000,000 vertės val
džios iždo bondsų, kuriuos ban
kai ir kiti morgičių savininkai 
gali imti mainais į namų savi
ninkų paskolas iš valdžios na
mų banko. Jeigu bankai ir im
tų tuos bondsus be jokios ato
dairos tai viename Clevelande 
namų savininkai tuoj apverstų 
savo morgičius Į bondsus ir ne
užtektų kitų miestų gyvento
jams. Daugelį pamasina graži 
propozicija kad per tris metus 
nereikės nieko mokėti, gavus iš 
valdžios paskolą. Tokie nega
lės gauti, nes jų daugybė dar 
vis šiaip taip išgali mokėti po 
dalį sumos ir išsimoka nuošim
čius bankams ir bankai never
čia juos atmokėti visą paskolą.

Duokit progos išgelbėti savo 
namus tiems darbininkams ku
rie jau gali juos prarasti.

Ohio valstijoje šią savaitę 
jau buvo aplikacijų sumoje 33 
milijonų dolarių, iš kurių apie 
trečdalis jau užtvirtinta. Val
džios atstovai dirba kiek išgali.

SAKOMA kad nuo pradžios 
šio mėnesio kaip NRA pradėjo 
veikti, apie 16,000 naujų dar
bininkų Clevelande gavo dar
bus. Clevelande iki šiol pasira
šė NRA programui 19,659 vi
sokios didelės ir mažos išdir- 
bystės ir įstaigos. Jose išviso 
dirba 159,489 darbininkai.

Alvina Salasevičiutė
Pereitame num. buvo praneš

ta apie laimėjimą Clevelando 
dienraščio News merginų kon
testo kelionei į Pasaulinę Pa
rodą Chicagoje. Dabar atoie tai 
paduosime plačiau.

Cleveland News sumanė iš
syk tą dovaną padaryti tik del 
12 tautų merginų, bet paskiau 
dar dadėjo Lietuvius ir Ruma
nus ir padarė viso 14 tautų: 
priėmė Airius, Škotus, Anglus, 
Lietuvius, Rumanus, Italus, Vo
kiečius, Suv. Valstijų, Austrus, 
Čekoslovakus, Vengrus, Jugo
slavus, Rusus ir Lenkus.

Teisėjais arba rinkėjais buvo 
užkviesti iš virš paminėtų tau
tų veikėjai, kurių užduotis bu
vo išrinkti savo tautos tipišką 
merginą. Lietuvių teisėjai bu
vo: “Dirvos” red. Karpius, P. 
P. Muliolis, C. F. Petraitis, V. 
Andersonas ir J. Urbšaitis.

Kožnai priimtų tautų pasky
rė po vakarą rinkimą atlikti, 
kas vakaras po dvi tautas. Lie
tuviai buvo suskinti su Angli
jos komitetu trečiadienį, Rugp. 
23 d. Anglai pradėjo savo rin
kimą 7:30 vakare. Lietuviai 
nuo 8:30 vai., kuomet Anglai 
atliko savo ir užleido vietą Lie
tuviams. Rinkimas buvo News 
auditorijoj.

Lietuvaičių suėjo net 21, gi 
Anglių buvo tik 16. Kitų tau
tų buvo irgi po mažiau, nors 
nekuriu tautų buvo suėjusių la
bai daug, keli dėsėtkai.

Alvina Salasevičiutė laimi
Iš 21 Lietuvaičių buvo viso

kių, tūlos net labai gražios. Ka
dangi teisėjai buvo prašyta iš
rinkti ne ką kitą kaip tik ti
pingą Lietuvaitę, tokią kurią 
iš išvaizdos galima pažinti jog 
Lietuvaitė, iš keleto tokių tik
rų Lietuvaičių garbė teko Alvi- 
nai Salasevičiutei, Jurgio ir Ju
lės Salasevičių dukterei.

Dar reikia pasakyti kad p-lė 
Salasevičiutė yra tipinga Lietu
vaitė ne tik išvaizdoje bet ir 
savo dvasioje ir savo darbuose. 
Ji jau kelintas metas darbuoja
si Vyčių 25-toje kuopoje; ji ra
šinėja Lietuviškuose laikraš
čiuose, dalyvauja Lietuviškuo
se programuose kaipo daininin
kė ir pereitą sezoną dainavo su 
savo sesute Domicėlė “Dirvos” 
radio programuose. Ji gražiai 
vartoja Lietuvišką kalbą, reika
lui esant išverčia į Lietuvių kal
bą dainas ir scenos veikalus 
jaunimo darbuotei.!

Tokių Lietuvaičių Amerikoje 
turime labai mažai.

Visų 14 tautų laimėjusios 
merginos gauna apmokėtą ke
lionę į Pasaulinę Parodą Chica
goje ir visus kaštus tenai, per. 
keletą dienų.
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S PAKVIETIMAS 
j! Pakviečiame šios apielinkės Lietuvius atsilankyti į < 
5 musų naujai įrengtą „ /į

į BEER GARDEN IR RESTAURANT
■I 71'02 Superior Ave. kampas Addison ;!
į Kur užlaikome puikinsi Alų. Mandagus patarnavimas. C 
S Taipgi Visokie užkandžiai, Vynai ir Cigarai. Tris kartus ? 
į į savaitę ^pjjuzika. (36) s

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

Kurie Chicagiečiai ir b 
drai Lietuviai norės pan 
tyti Cleveland News : 
mių Tautų Kontesto i 
mėtojas Pasaulinėje Pai 
doje gali pasinaudoti pr, 
ga sekmadienį, Rugsėjo 
d. Visos merginos turi 
savo tautines vėliavas 
joms bus surengta speci 
lis paradas sekmadier. 
rytą. P-lė Salasevičiutė t 
rėš Lietuvišką geltoną, ; 
lią, raudoną vėliavą. , 
Paradas prasidės nuo . 
tos gatvės ineigos.

(Photo courtesy of the 
Cleveland News)

Merginos išvažiuoja Rugpj 
čio 31 d. laivu “Tionesta”, p 
Didžiuosius Ežerus, kuriais l 
lionė truks apie porą dienų : 
sustojimais gražiose vietose. S 
jomis kaipo palydovė vyks 
News rašytoja Edna K. Woole 
Chicagoje joms paruošia sp 
ciales iškilmes ir jos ten bi 
nufilmuotos. Gryš atgal trai 
kiniu Rugsėjo 5 dieną.

P-lė Salasevičiutė pasižadė 
aprašyti “Dirvai” savo kelioni 
įspūdžius.

San Carlo Opera Cc 
Miesto Auditorijoj

V_. KEON ROTHIEK

Pirmą kartą istorij'oje Clevelan
diečiai galės gėrėtis didžiomis opero
mis kontinentaliu budu — su alum 
ir užkandžiais tarp aktų.

Rugsėjo 11 iki 17 d. Clevelande 
lankysis garsi San Carlo Grand Ope
ra Company iš New Yorko, kurią čia 
parkviečia Garden Club. Perstaty
mai bus didžiojoj miesto auditorijoj 
per savaitę laiko vakarais ir du po
pietiniai perstatymai trečiadienį ir 
šeštadieni. Šio viso parengimo tvar
ka bus maždaug pavyzdžiu Berlino 
ir Paryžiaus. Dideli auditorijos ka- 
ridoriai bus parengti į patogius dar
žus, su stalukais ir kėdėmis.

Kita ypatybė tai bus tikietų pigu
mas, nes bus nuo 25 centų iki vieno 
dolario. Trečiadienio popieti, kuris 
skiriamas mokyklų vaikams, vietos 
bus dar pigesnes, visa apačia po 50s 
o viršus po 25c.

Operų repertuaras nustatyta se
kantis:

Pirmad. Rugs. 11—Carmen;
Antrad. Rugs. 12—Faust;
Trečiad. Rugs. 13:

Po pietų—Hansel and Gretel 
(Angliš.koj kalboj);

Vakare—Rigoletto;
Ketv. Rugs. 14—Cavalleria Rusti- 

cana ir Pagliacci;
Penktad. Rugs. 15—La Boheme; 
šešt. Rugs. 16:

Po pietų—Romeo ir Juliet, i 
Vakare-—Il Trovatore;

Sekmad. Rugs. 17—Madame But
terfly.

Tarp artistų yra daugelis iš Met
ropolitan ir Chicago operų, kaip tai: 
Ina Bourskaya, Leon Rothier, Thalia 
Sabanieeva, Dreda Avės, Fernando 
Bertini, Bianco Srayo, Dimitri Onof- 
rew, Marie Valle, Stefan Kozake- 
vich, Harold Kravitt, Natale Cervi 
ir Margaret Codd.

Ti kietus iškalno galima nusipirkti 
bent kuriai tų operų iš Lyon & 
Healy’s, 1226 Huron road ir Cleve
land Public Auditorium.


