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D A O R A I NAUJA VALDŽIĄ VADOVAUJA PENKIŲ 
nN.OS , ASMENŲ KOMISIJA.

NRA SKELBIA kad visoje 
šalyje, užvedus vajų padidinti 
darbininkų skaičių ir pakelti 
visiems algas, du milijonai be
darbių gavo darbus ir darbi
ninkų algos padidėjo $30,000,- 
000 suma į savaitę. Gen. John
son, šalies gaivinimo adminis-

SUV. VALSTIJOS ŽA- JAU 25 VALSTIJOS 
DA ĮSIKIŠTI SULAI
KYMUI BETVARKĖS

ATMETĖ PROHI- 
BICIJĄ

JAPONAI IŠŽUDĖ 600
KINŲ

Kinijoje, Japonų kareivių 
susirėmime su Kinais plėši
kais Japonai iššaudė 600 
vyrų, kurių buris iš 3,000 
darė užpuolimą ant Japo
nų netoli pajūrio.

150 ŽUVO KUBOJE 
LAIKE AUDROS

Havana. — Vakarinę da
li Kubos peršlavus smar
kiai audrai žuvo viso .apie 
150 žmonių, tūkstantis kitų 
sužeista, daug liko be pas
togių, ir nuostolių padary
ta už apie milijoną dolarių.

Havana, Rugs. 5 d. — Po 
22 dieni) valdymo, naujas 
Kubos prezidentas Cespe-

tratorius sako kad toks darbų dės su savo kabinetu buvo 
padidinimas kaip padaryta iki l priversti pasitraukti naujų 
šiol jau reiškia $1,500,000,000 j sukilėlių, kuriuos vadovauja 
sumą pinigų į per metus dau- ’ 
giau apivartai.

GELŽKELIŲ tarnautojų 21 
organizacija 
reikalauja iš 
ležinkeliams 
kad galėtų 
1,750,000 
750,000 jų yra be darbo.

AM. DARBO FEDERACIJOS 
prezidentas Green lankydama
sis Washingtone- nuolat kovoja 
už trumpinimą darbo valandų 
iki 30 valandų j savaitę. Ki
taip nebus galima nuolatinio 
bedarbės pagerinimo įvesti, sa
ko jis.

Green sako kad šiuo trumpu 
laiku darbo unijos gavo mili
joną naujų narių visose indus
trijose ir tie darbininkai kovos 
už trumpesnes darbo valandas.

HENRY FORD, automobilių 
išdirbėjas, atsisakė prisidėti 
prie automobilių industrijos su
tarčių, bet jis pasidarė savo pa
tvarkymus ir nustatė didesnes 
algas savo darbininkams negu 
moka kitos automobilių išdir- 
bystės. Ford nustatė minimum 
algą $4.80 į dieną. Iki šiol jo 
darbininkų minimum alga buvo 
$4. Iš 40,000 Fordo darbinin
kų jau 10,000 darbininkų gau
na tą padidintą mokestį, sako 
Fordo darbų vedėjai.

PATERSON, N. J. — Rugs. 
1 d. sustreikavo šilko audiny- 
čios. Darbai sustojo visose šil
ko audinyčiose New Yorko val
stijoj, Pennsylvanijoj ir Nau
joj Anglijoj. Streikuoja viso 
į 40,000 audėjų. Patersone iš
ėjo' į streiką 7,000 darbininku.

IR TEN BLOGA. Hollywood, 
Calif, -t— Filmų išdirbėjai irgi 
pergyvena savo vargus ir ten 
darbininkai nukenčia. Kelioli
ka filmų išdirbysčių pranešė 
1,620 savo darbininkų kad po 
dviejų savaičių jie bus paliuo- 
suoti, kad pasijieškotų sau ki
tas vietas.

ST. LOUIS. MO. — Strei
kuoja 6,000 rūbų ir skrybėlių 
išdirbysčių darbininkų. Rugp. 
31 d. įvyko streikerių smarkios 
peštynės su streiklaužiais, keli 
desėtkai riaušininkų areštuota.

WILLOUGHBY, O. — čia 
sustreįkavo 600 darbininkų O- 
•hio Rubber Co. reikalaudami 
kad kompanija pripažintų uni
ją-

YOUNGSTOWN. O. 
dėjo apmažeti plieno 
darbai ir šiuo tarpu 
su 45 nuoš. normalio. 
plieno išdirbystės sako tikisi 
vėl pagerėjimo.

karo laivyno, kariumenės ir 
policijos vadai ir studentai.

Perversmas surengtas be 
per savo atstovus ■ kraujo praliejimo, tačiau iš- 
valdžios įvesti ge-! rodo kad nauja vyriausybė 
tokį patvarkymą'neapsieis be susirėmimų.

gauti darbus visi T aidžiai vadovauti suda-
gelžkeliečiu. Dabar ryta komitetas iš penkių 

| vyrų, kurie ves tvarką iki 
bus išrinkta pastovi val
džia.

Amerikos < 
pareiškė sukilėliams kad 
ėiimas prieš Cespedes vy-' 
riausybę privers Ameriką 
įsikišti i Kubos reikalus, ta
čiau sukilėliai varė savo už
simojimą.

i

Amerika Pasiuntė Karo 
Laivus

Suv. Valstijos pasiuntė
Kubos pakraščius keturis

kariškus laivus prižiūrėti 
Amerikonų reikalus.

Rugsėjo 6 d. Prezidentas 
Roosevelt įsakė Amerikos 
kariško laivyno sekretoriui 
Swanson vykti į Havaną. 
Jis išplaukė karišku laivu 
ir pribus Kuboj Rugs. 8 d.

Tuo pat laiku įsakyta vi
siems Amerikos karo lai
vams esantiems Atlantiko 
vandenuose susirinkti ap
link Kubos salą.

Nors nauja vyriausybė 
deda pastangas įvesti tvar
ką, tačiau gaujos naudojasi 
proga ir užpuldinėja žmo
nes, šaudo, ir plėšia krautu
ves.

— Pra- 
liejyklų 

dirbama 
Tačiau

5 
os 

atmetimą ir tokiu budu jau 
didesnė pusė valstijų prohi
biciją atmetus šių kelių mė
nesių bėgyje.

Reikia dar 11 valstijų ir 
prohibicija bus palaidota.

d.
Vermont valstija Rųgs. 

nubalsavo prohibicij

Moteris Atrado Miego 
Ligos Perus

St. Louis mieste, kur pas
taru laiku siaučia miego li
gos epidemija, mergina dak
taras, Margaret G. Smith, 

| iš Washington universiteto 
ambasadorius'medidalės mokyklos patolo- 
-LVi;;.; kad, gijos profesoriaus padėjė

ja, netyčiomis surado mie
go ligos perą, kuris sakoma 
yra tos ligos priežastis. Šis 
atradimas skaitoma pirmas 
žingsnis kovai su miego li- 
sra.. Dr. Smith atvyko į St. 
Louis su prof. Dr. McČor- 
dock tyrinėti tą ligą. Jinai 
tos ligos perus užtėmi jo ta 
liga mirusio žmogaus mate
rijoj išimtoj iš inkstų.

Dr. McCordock tada su
šaukė apie 1,800 gydytojų ir 
tyrinėtojų ir jiems pranešė 
apie tos merginos atradi
mą.

HITLERIO PATVARKY
MAI BAŽNYČIAI

Berlinas. — Prūsijos baž
nyčia. priėmė Nazįų dog
mas, praleisdama 20 įneši
mų, tarp kurių vienas • yra 
varžantis vedybas ariškos 
kilmės (kuri yra Vokiečių 
kilmė) su ne-ariškos kilmės 
žmonėmis. Tas vėl paliečia 
Žydus.

Berline Rugs. 2 d. Vokie
čiai Naziai policijantai su
mušė Amerikietį studentą 
už neatidavimą pagarbos 
Vokietijos vėliavai.

New Yorke, viena milijo
nierė panelė, Mason, paliko 
$5,000,000 margaičių mo
kyklai, kurioje turėtų būti 
merginos supažindinamos 
su motinoms reikalingomis 
pareigomis kaipo motinoms 
ir abelnai merginoms reika
lingu mokslu.

ALAUS BIZNIS EINA
Liepos mėnesi šią vasarą 

alaus išgerta daugiau negu 
kitą kurį mėnesį nuo alaus 
legalizavimo.

Per Liepos mėnesį iššin- 
kuota 1,332,790,688 aštuo- 
nių uncijų stiklai.

KIAULIŲ PRISTATY
MAS PRASIDĖJO

Kansas City, Mo. — Val
džiai paskelbus supirkimą 
kiaulių ir paršų perviršio, 
nuskirtus punktus tuoj už
pildė kiaulėmis ūkininkai 
taip kad prisiėjo atšaukti 
kiaulių priėmimą keletui 
dienų, iki bus išskersta su
imtas skaičius.

Kasdien iki Spalių 1 bus 
paskerdžiama po apie 117,- 
447 kiaulės ir paršai.

Amerikos užrubežinių ka
rų veteranai savo metinia
me suvažiavime išnešė rei
kalavimus valdžiai suvaržy
ti komunistų ir socialistų 
veikimą šioje šalyje. Suva
žiavimas įvyko Milwaukee, 
Wis.
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DARIUS-GIRENAS IR LIETU 
VOS PASIUNTINYBE

Bronius K. Balutis, Lietuvos Ministeris Amerikai.

(Pabaiga iš pereito num.)

HITLER SKELBIA TAI
KOS OBALSĮ 

Nuremberg, Vokietija.— 
Čia įvyko keturių dienų Vo
kietijos Nazių (nacionalių 
socialistų) partijos seimas. 
Paskutinę dieną Hitler pa
sakė kalbą į delegatus ra
gindamas visus plėsti šaly
je bendrą stovėjimą už par
tiją ir skelbti pasauliui tai
ką.

Hitler tokią kalbą pasakė 
ant rytojaus po to kai pa
tyrė kad Prancūzija ir An
glija leido Austrijai padi
dinti karta 
nuo Vokie

gynimuisi

DVYNUKĖS PAGIMDĖ 
PO DVYNUS

Perrol, Ispanija. —Rugp. 
31 d. dvynukės seserys pa
gimdė po dvynus vienuose 
namuose ir tą pačią valan
dą. Vienai gimė du vaikai, 
kitai dvi mergaitės.

AUSTRIJA GINKLUOJA
SI PRIEŠ VOKIEČIUS 
Vienna. — Austrija, ku

rią aliantai kartu su Vokie
tija nuginklavo po karo, da
bar gavo tų pačių aliantų 
pavelijimą ginkluotis gyni
muisi nuo Vokietijos fašis
tų, kurie nori užgrobt? į sa
vo rankas Austrijos kontro
lę ir suvieniję abi šalis kel
ti Europoje daugiau nera
mumų.

NUKIRTO PAČIAI 
GALVĄ

Knoxville, Tenn. — Vie
nas pamišęs ūkininkas nak
ties laiku kirviu nukirto 
galvą savo žmonai, paskui 
bandė tą pat padaryti duk
teriai, ji pabėgo. Jis pade
gė kaimyno narna, ir šautu
vo grasino žmonėms, bet 
pagaliau kaimynas jį nušo
vė.

VOKIETIJOS DABAR
TINĖ GALYBĖ

Berlinas. — Vokietija iš
siaugino sau gerai paruoš
tos kariumenės net 
000 vyrų, kuriuos 
gali išstatyti kovos lauke. 
Tą žino Europa, ir del to 
labai nerimauja. Sulyg Ver
salio sutarties nustatymo 
Vokietijai pavelyta laikyti 
apsigynimo kariumenės tik 
100,000 vyrų. Hitlerio vy
riausybė to nustatymo lai
kosi ir kariumenė nėra di
desnė per 100,000 vyrų. Ta
čiau visa Vokietija užpildy
ta gerai išlavintais “smo
giamaisiais pulkais”, kurie 
siekia iki 1,390,000 vyrų.

1,390,- 
reikale

AUDROJ ŽUVO 49
Tokio. — Japonijoj ir 

Korėjoj šiose dienose pra
ėjus smarki audra paėmė 
49 gyvastis. Apvirtus van
denyje valčiai prigėrė 21 at
letas laike tos audros.

75 UŽMUŠTA TEXAS 
VALSTIJOJE

Edinburg, Texas. — Apie 
75 žmonės užmušta ir 1,500 
kitų sužeista praėjus smar
kiai audrai Rio Grande klo
niu pro miestelius ir kai
mus. Nuostolių padaryta 
už milijonus dolarių. Nu
kentėjusios vietos buvo at
skirtos nuo žmonių per dvi 
dienas. •

GE-14 UŽMUŠTA ANT 
LEŽINKELIO

Binghamton, N. Y. — Čia 
ištiko didelė nelaimė ant 
geležinkelio: Rugsėjo 5 d. 
nakties laiku pieno trauki
nis užlėkė ant stovinčių pa- 
sažierinių vagonų ir smar
kiame susimušime pasažie- 
riniuose vagonuose užmuš
ta 14 žmonių ir 100 kitų 
sužeista. Nors signalas bu
vo duodamas pieno trauki
niui bet mašinfi&as nepaste
bėjo.

GELŽKELIŲ SAUGUMO 
REKORDAS

Amerikos 'gelžkeliai 1932 
m. pervežė 480,000,000 pa- 
sažierių ir tik vienas pa- 
sažieris užmuštas traukinio 
nelaimėje.

Tai yra netikėtinas daly
kas, prisimenant kaip daug 
užsimuša važinėdami auto
mobiliais ir kaip daug bū
davo užmušama traukinių 
nelaimėse keli metai pir
miau.

Į šią skaitlinę neineina 
užmušti darbininkai, 
traukiniais suvažinėti 
nes, tik pasažieriai.

1931 m. užmušta 4 
žieriai, o 1930 m. —• 7.

Sakoma kad toks suma
žėjimas pasažierių nuken- 
tėjimo paeina nuo didesnio 
atsargumo, ne' del sumaži
nimo važiavimo greitumo 
ar įvedimo kokių naujų pa
gerinimu. Tiktai pagerinta 
gelžkelių signalų sistema.

Atsargumas turėtų būti 
ir automobilistų svarbiau
sias dalykas važinėjime _ ir 
nebūtų tiek bereikalingų 
gyvasčių numetama. Kas 
metai automobiliu nelaimė
se žūsta po apie 25,000 žmo
nių.

arba 
žmo-

pasa-

RADO 166 METU SENU
MO ČEREPOKĄ

Stoughton, Mass. — Vie
na. moteris čia matė Dry 
Pond (prude) didelę želvę 
(čerepoką), ant kurios kau
linio lukšto buvo įpjauta 
skaitlinė 1767. Prie to buvo, 
kitos skaitlinės, 1821, 1828,ilvar Kreuger, svarbiausias 
ir 1840. Nuo to laiko iki! to degtukų trusto organiza-

KREUGERIO DALININ
KAMS ATMOKA

New York. — Buvę dali
ninkai Švedų degtukų trus- 
to, Kreuger & Toli, prade
da gauti atmokėjimą savo 
dalių. Atmoka tik po $25 
nuo $1,000. Kaip žinoma,

ĮVAIRUS gandai

šiuo laiku spaudoje pasirodo 
vis daugiau gandų kad lakūnai 

‘galėjo būti ne nelaimingo atsi
tikimo auka, bet kad jų lėktu
vas galėjo būti nušautas Vokie
tijoj . ..
tikra kad Lietuvos vyriausybė 
su dideliu rupestingumu tyrinė
ja visas šios nelaimingos ka
tastrofos aplinkybes. Vokiečių i 
oficialus protokolas del Soldino Į ®aut* leidimus

Visuomenė gali būti

nelaimės jau gautas Kaune. Jis 
yra atidžiai tikrinamas ir .... 
po to bus prieita prie galutinų 
išvadų, kurios, be abejonės, bus 
paskelbta. Kol tas įvyks, iš
mintingiau ir geriau bus su 
nuomonių reiškimu susilaikyti. 
Jeigu tikra teisybė apie katas
trofos priežastis ir kai kurias 
prieštaraujančias apli n k y b e s 
gali būti nustatyta, ji bus nu
statyta.

Amerikos Lietuvių spaudoje 
vis tankiau pradeda rodytis į- 
vairių apkaltinimų. Kaltinama 
įvairus komitetai, Pasiuntinybė 
ir Konsulatai, visuomenė, net 
Lietuvos Vyriausybė ir patys 
lakūnai. . . .

Gerai yra kaltės ir kaltinin
kų j ieškoti. Tačiau išrodo kad 
bent šiuo laiku įvairių asmenų 
ir įstaigų kaltinimai peranksty- 
vi. Kad surasti kaltininką, rei
kia pirmiau tikrai žinoti pati 
kaltė, — reiškia reik žinoti tik
ras priežastis kurios nelaimę 
pagimdė. Tos priežastys iki 
šiol dar nėra nustatytos. Jos 
dar nėra tikrai žinomos. Todėl 
joks rimtas asmuo, suprantan
tis visą dalyko rimtumą, jokiais 
panašiais kaltinimais neprivalė
tų švaistytis. Jieškoti kaltės, 
ją tyrinėti — yra vienas daly
kas. Prikišimai kaltinti ką nors 
— yra visai kitas dalykas.

LĖKTUVAS IR LAKŪNAI 
TVARKOJE

Amerikos Lietuvių spaudoje 
pasirodę priekaištai daugiausia 
nukreipti į tai buk “Lituanica” 
buvus netvarkoj, buk jai buvo 
stoka kai kurių prietaisų, kaip 
bevielio telegrafo (wireless) 
aparato ir parašiutų.

Ar musų lakūnai galėjo juos 
turėti ir kodėl jų neturėjo pa
matysim toliau. Tuo tarpu gi 
reikia čia pat tuojaįi pabrėžti 
kad kaip “Lituanica” taip ir 
patys lakūnai buvo oficialiai A- 
merikos vyriausybės organų 
pripažinti tvarkoje. Jeigu taip, 
tai kokios vertės yra tie 
neapgalvoti nesuprantančių 
kalo asmenų priekaištai ir 
tinimai?

Parvykęs iš “Lietuvių 
nos” Chicagoje, aš tuojau pa
mėginau išaiškinti įvairius gan
dus ir Amerikos presos paleis
tas istorijas del pasų, vizų, lei
dimų, etc. štai oficialus tuo 
reikalu man prisiųstas iš State 
Departmento m e morandumas, 
kurio vertimą žemiau 
paduodu:

“Amerikos įstatymas 
guliacijos reikalauja kad 
rikos aviatoriai, skrisdami sve
tur orlaiviais, privalo turėti lei
dimą iš Department of Com
merce, pirm išskrisiant į sveti
mas šalis. Toks leidimas yra

šalių

šalių
Girė-

lakūnų kvalifikaciją skridimui 
(competence). Apie leidimą iš
skristi lakūnams praneša De
partment of Commerce, drauge 
su leidimu skristi ir nusileisti 
kitose šalyse—po to kai toki 
leidimai yra gauti iš kitų 
diplomatiniais keliais.

“Gauti leidimus iš kitų 
kalbamam pp. Dariaus ir
no skridimui Department of 
Commerce prašė Statė Depart- 
mentą Gegužės '27 d., 1933, iš-

> iš Newfound- 
lando, Airijos, Anglijos, Holan- 

t. dijos, Lenkijos ir Lietuvos (su
lyg Executive Agreement No. 
38, leidimas iš Vokietijos ne
reikalingas.—B. K.B.). Depart
ment of Commerce pareiškė sa
vo rašte kad jis ‘nemato kliū
čių skridimui ir užgynė orlaivį 
kaipo tinkamą skridimui bei la
kūnus kaipo kompetentingus.

“Kadangi užimtų keletą sa
vaičių pasikeitimui su šiomis 
šalimis raštais paštu, (State) 
Departmentas telefonavo De
partment of Commerce ir pa
siūlė kad jis susižinotų su avia
toriais ir praneštų jiems apie 
tai kad jeigu $100 depozitas bu
tų sudėtas padengimui išlaidų 
tai leidimai butų prašomi ka
beliu, idant išskridimą pagrei
tinus. P. Darius atsakė laišku 
iš Birželio 9 d., 1933 m., adre
suotu Department of Commer
ce, kad $108 depozitas bus su
dėtas jeigu lakūnams pasiseks 
sukelti didesnę sumą.- Jokių 
žinių šiuo reikalu iš lakūnų dau
giau nebuvo gauta ir depozitas 
nebuvo užstatytas. Akivaizdoj 
šio fakto, State Departmentas 
prašė 
šalių) 
paštu 

“P.

visi
rei-
kal-

Die-

ištisai

ir re-
Ame-Lakūnas Lindbergh per

eitą savaitę apsilankė savo 
tėvo gimtinėje šalyje Šve
dijoje ir buvo iškilmingai 
priimtas paties karaliaus. 
Lindbergh su savo žmona., ___ ........
išskrido Europon per salas šiol turbūt niekas daugiau torius, nusišovė Paryžiuje1 teikiamas tiktai patvirtinus or- 
šiauriniame Atlantike. želvės nebuvo matę. .pusantrų metų atgal. I laivių tinkamumą skraidymui ir

šio leidimo (iš svetimų 
diplomatiniais keliais 

Birželio 19 d. 1933 m. 
Darius telefonavo Depart

mental iš New Yorko Liepos 13 
d. 1933 m. ir klausė ar leidimai 
skridimui jau gauti iš šalių pa
žymėtų aukščiau. Jam atsaky
ta kad leidimas iš Newfound- 
lando yra gautas Liepos 12 d. 
ir kad iš Europos šalių leidi
mai turi būti gauti savaitės ar 
dviejų savaičių bėgyje. Jis ži
nojo kad užtrukimas įvyko to
dėl kad naudotasi paštu vietoje 
kabelio, prašant leidimų iš įvai
rių šalių. Jam be to buvo pra
nešta kad jis neskristų bent 
kokiomis aplinkybėmis, pakol 
jam nebus Department of Com
merce pranešta kad reikalingi 
leidimai iš kitų šalių yra gauti. 
Nepaisant to, pp. Darius ir Gi
rėnas išskrido iš New Yorko 
Liepos 15 d. be leidimo iš De
partment of Commerce.

“Kas del pasų tai Depart- 
mento rekordai parodo kad 
abiem, pp. Dariui ir Girėnui, 
buvo išduoti Amerikos pasai 
pereitą, pavasarį, šie pasai tu
rėjo būti pas juos išskridimo iš 
New Yorko laiku.”

AR VISI ATLIKOM SAVO 
PAREIGĄ?

Toks yra oficialus Amerikos 
Vyriausybės pranešimas. Jis 
parodo du dalyku: viena, kad 
“Lituanicos” techniškas įrengi
mas vyriausybės kompetentin
gų organų pripažintas tinkamu 
skridimui ir patys lakūnai kom
petentingi; antra, iš Dariaus 
pareiškimo Komercijos Depart- 
mentui, kad su pinigais lakū
nai turėjo sunkenybių.

(Pabaiga ant 5-to pusi.)
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PITTSBURGH

PAŠTO BUDAVOTOJŲ
Prie naujo pašto būdavo  j imo 

nuolat kyla streikai. Pereitą 
savaitę pasibaigė streikas kuris 
tęsėsi beveik porą mėnesių. Ne
kuriu šakų darbininkai 
vojo net po $12 Į dieną 
kesnio!

Kitą darbų vargšams
ninkams toli ■ siekti iki to, kuo
met jie gauna tik 25c ar 40c 

valandą....

Šilko kojinių darbininkai bu
vo šaukiami Į streiką visoje ša
lyje, bet Washingtone 
jo pastangas 
ir visuotinas 
tik streikavo 
darbininkai.

streiką 
streikas 
paskirų

NRA dė- 
sulaikyti 
neįvyko, 

dirbtuvių

išsiko- 
užmo-

darbi-

POLITIKIERIAI PAKLIUVO
Federalės valdžios taksų vir

šininkai susekė kad trys Aps
krities Biednų globos tarybos 
nariai padarė sau pelno $40,000 
parduodami apskrities žemę.

Jie tą savo 
galėjo, tačiau 
traukia j uos 
neužmokėjimą 
nuo ineigų.

Prie to apskrities valdyba gal 
ims žygių atgauti iš jų tuos 
$40,000, kurie yra kaip pavogi
mas iš iždo.

pelną slėpė kiek 
valdžia susekė ir 
atsakomybėn už 

valdžia taksų

BANDĖ NUSIŽUDYTI DEL 
MEILĖS

Jaunas vaistininkas iš Blairs
ville Rugsėjo 1 d. vargais ne
galais atėjo pas merginą į East 
End, norėdamas su ja išeiti tą 
vakarą, bet mergina atsisakė su 
juo draugauti. Iš susigraužimo 
vaikinas persipjovė sau rankos 
gyslą su tikslu nusižudyti. Po
licija rado jį kruviną, klausinė
jamas jis pirmiau sakė kad jį 
buvo užpuolę keturi vyrai ir 
sužeidę, bet paskiau prisipažino 
kad tą darė patlr del .-merginos. 
Susekta ir tie namai kur'jis bu
vo apsilankęs—ant Adler St.

SCRANTON, PA

taip 
bu-
Mo- 
ilgą 
die-

metų, ir savo gy- 
yra daug naudos 
nariais yra jau- 

ir senesnėsės. Iš-

NUŽUDĖ VAIKINĄ 
Rugp. 31 d. Upper St. Clair 

Tbwnshipe prie namų ūkė j e at
rastas nušautas tos ūkės gy
ventojas, 24 m. vaikinas. Mo- 
čeka, ilgai nesulaukus jo na
mie, pradėjo dairytis per langą 
anksti rytą ir pamatė kieme la
voną.

Vaikinas buvo išvežęs į tur
gų ūkio produktus ir matyt bu
vo nužudytas gryžtant. Jis bu
vo ir apvogtas. Nuožvalga me
sta ant buvusio toje ukėje dar
bininko kuris prieš keturias 
dienas metė darbą susipykęs su 
tuo jaunu ūkės savininku.

Jų namo telefonas vielos bu
vo nukirstos dviem atvejais, kas 
parodo kad ir pora dienų pirm 
to buvo kėsintasi kas nors da
ryti. Tą dieną kai atrasta vai
kinas nužudytas, vėl rasta te
lefono vielos nukirstos, nors 
bdvo pirmiau pataisytos.

STREIKLAUŽIS NUŠOVĖ DU 
STREIKERIUS

Philadelphia, Pa. — Rugpjū
čio 31 d. prie Cambria šilko ko
jinių dirbtuvės įvyko streikerių 
muštynė su streiklaužiais. Vie
nas jaunas streiklaužis, 
mas troke su savo žmon; 
važiavo 14 streiklaužių,
met streikeriai apipuolę troką 
apvertė, pradėjo šaudyt ir du 
streikerių nušovė. Mūšyje su
žeista apie 20 asmenų, kurie pa
imti' į ligonbučius. Areštuota 
53 riaušių dalyviai.

buda-
■„ kui

liu o-

BROOKLYNO POLITI- visada giriasi, bet praktikoje 
sauvaliauja -ir biurokratiškumu 
'pasižymi.: Jie nepasitiki demo
kratija arba plačiij minių valia 
nei nekaltame visiems Lietu
viams privalomame tautos rei
kalų darbe, 'iš km' niekam jo
kio asmeninių ^ąeląo nėra.

Dabar jiems didelis rūpestis. 
Pasitraukę Įri’uo bįehflro ( tautos 
drirbb ' 1 
labai papiktintų
Lietuvių visuomenės dalį ir už
sikirstų kelią pretenduoti į 
“tautininkus”. Pasidavę visuo- 
menės-minios valiai jie nesitiki 
likti pastatyti , į priešakį, nes 
jie yra “generolai” be armijos. 
Taigi jų padėtis nepavydėtina. 
Sukėlė “pučą” ir tikėjosi laimė
ti, bet negarbingai pralaimėjo. 
Negelbėjo jiems nei 
tautinio nusistatymo 
diskreditavimas.

KOS DEL ŽUVUSIŲ 
LAKŪNŲ - .

DEMOKRATAI” NEPASITI
KI DEMOKRATIJA

Per metus' suvirs laiko New' 
Yorke gyvai ir energingai vei
kė Didžiojo New Yorko Aviaci
jos komitetas. Dariaus-Girėno 
Transatlantiniam skridimui fi
nansuoti sukelta per $3,000. Ko
mitete veikė 45 asmenys at
stovaujanti draugijas ir pavie
niai. Per visą savo veikimą 
komitetas stengėsi Dariaus-Gi
rėno skridimą remti darban 
įtraukti visas organizacijas. 
Tam tikslui išsiuntinėjo net ke
letą • šimtų laiškų organizaci
joms ir pavieniams asmenims. 
Tačiau tautos darbą dirbti pa
siliko tie patys kurie pradėjo, 
ir talkos iš jokiu parti j ų ar 
srovių nesulaukė.

Bet kada musų karžygius iš
tiko nelaimė ir visa Lietuvių 
tauta pradėjo verkti jų nete
kus, tie gaivalai kuriems tau
tos darbai yra paprastai tolimi 
ir nemielus, pamatė progą kar
žygių 
rodyti 
la jų. 
suvirs 
mitetą

inę tųuo tyehtlr® ( tautos 
partiniais įsrokavimais 

patriotingą

atskirų 
asmenų 
Vytis.

DAYTON

AR REIKALINGA MUMS AMERIKOS
■ i LIETUVIŲ SĄJUNGA?

Rašo V. M. KLAUSUTIS.

“Sandaros” išsišokimas

MOTERŲ PIKNIKAS. Rug
pjūčio 27 d. moterų draugystė 
prie Lietuvių Tautos Katalikų 
Bažnyčios suruošė linksmą pik
niką, kuris atsibuvo parapijos 
parke, vardu “Gedimino Par
kas” ; tai yra didelis plotas že-. 
mes už kapinių.

Po pietų žmonės rinkosi 
gausiai kad vakarui atėjus 
vo prisirinkę pilnas parkas, 
terys buvo paruošusios 
programą kuris tęsėsi visą
na, iš ko visi turėjo daug sma
gumo. Laimėtojams tam tik
ruose programo punktuose bu
vo duodama geros dovanos.

Lietuviai visada lankosi mo
terų parengimuose ir joms už
jaučia, nes moterys tai visam 
pasauliui kaip pamatas kaip 
namų taip bažnyčios ir tautos.

ši moterų draugija yra jau 
sena, virš 20 
vavimo laiku 
atnešus. Jos 
navedės kaip
tikro, kur yra vienybė ten ir 
galybė, todėl ir ši draugija ga
lėjo daug nuveikti.

Daug garbės tenka toms ku
rios sunkiai dirbo padarymui 
šio pikniko pasekmingu; dau
giausia tenka pirmininkei P. 
Jestramskienei, kuri be palio
vos darbuojasi kaip draugijos 
taip ir bažnyčios labui. Taip
gi reikia paminėti ir p. V. Min- 
kelienę, J. Minkelienę, Balčie- 
nę, A. Aukščiunienę, kaipo pri
sidėjusias su dideliu darbu, nors 
tai dar ne visos, tik visų var
iams patalpinti perdaug užim
tų vietos.

Antgalo kaip ir pirmoje vie
toje pridera priminti kad daug 
ir daugiausia dėkos tenka Kuri. 
I. Vaicekauskui, kuris nuo pat 
pradžios įstojęs į šią parapiją 
parodė didelę savo meilę ir ge
rą norą veikti del bažnyčios ir 
tautos. Mes busim laimingi jei 
Kun. Vaicekauskas ilgai su mu
mis darbuosis, tada daug darbo 
nuveiksime.

Jaunimo Dr-jos Koresp.

T. K. B. Kunigų 
Konferencija

Newark, N. J. — Rugp. 29 
d. Douglas viešbutyje įvyko ku
nigų konferencija. Arkivysku
pas Geniotis konferenciją ati
darė su Viešpaties malda ir rei
kalui pritaikinta kalba.

Dalyviai,' prie geros nuotai
kos rimtai svarstė išmintingos 
vienybės klausimą. Išvadoje 
visi sutiko kad pageidaujama 
vienybė tėra galima tik 
tampriai sujungtą ir rimtai 
laikomą L. T. K. Bažnyčios 
uodą.

Iš nutarimų žymėtinas 
pravedimas sistematingai
ganizuotų misijų visose Lietu
vių kolonijose sekantį sezoną. 
Misijų tvarkymas ir nutarimų 
vykdymas pavesta Sinodo val
dybai. Al. Dorinąs.

per 
pa- 
Si-

tai
or-
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verkiančiai tautai pasi- 
kad ir jiems rupi ir gai- 

Jie puolėsi per metus 
laiko sunkiai dirbusį ko- 
sudiskredituoti ir sunie

kinti, o patys išlyst su nauju 
komitetu. “Demokratais” besi7 
tituluojančių buris, slapta ko
mitetui nei komiteto pirminin
kui nežinant, per savo paklus
nų tarną Strimaitį sušauktų, 
atėjo į komiteto susirinkimą su 
tikslu padaryti revoliuciją, vei
kusį komitetą diskredituoti ir 
likviduoti ir jo vietoj pasista
tyti savo komitetą. Ta revo
liucija šaukšte vandens įvyko. 
Aviacijos komiteto posėdžių sa
lėje jie susiorganizavo iš pen
kių narių komitetą ir jį įgalio
jo šaukti plačią visuomenę. Bet 
pajuto kad plati visuomenė su
sidaro iš tautininkų ir katali
kų ir “demokratišmo” komiteto 
šaukimą ignoruos. Nes ant tų 
pėdų susiorganizavo ir Katali
kų Federacijos Dariaus-Girėno 
Memorial komitetas. “Demo
kratų’’ generolai pamatė kad 
neturi armijos. Tada prisiėjo 
jiems atsigerti iš stiklo į kurį 
pirmiau spjovė. Jie sugryžo j 
Aviacijos į Dariaus-Girėno Pa
minklo Fondą persiorganizavu
sį komitetą ir pasisiūlė bendrai 
šaukti “plačią” visuomenę. Su
šaukė Rugp. 25 d. “Revoliuci
ja”, sykį sukelta, ėjo ir toliau. 
Kaip “demokratų” suruoštas 
“pučas” norėjo sulikviduoti la
bai daug Dariaus-Girėno skri
dimą įkūnyti nuveikusį' aviaci-i 
jos komitetą, taip “plačiosios” 
visuomenės atstovai, ypatingai 
krikdemų srovės, norėtų sulik
viduoti ir pačius demokratas. 
Išsikoliota, išsibarta ir prie 
rimto darbo neprieita. Mat, 
rimtas darbas yra galimas tik 
kur sąmoningi Lietuviai dirba. 
Srovių 
lermus 
ta kad 
ruoštų 
tingą.

Planams paruošti trijų ko
mitetų atsįoyu posėdis įvyko 
Rugp, 29 d. Demokratai, pir
miausia pareikalavo kad butų 
susitarta sudaryti koalicijinė 
komiteto valdyba, kaip “lygių 
su lygiais”, ir kad “minioms” 
nebūtų duodama laisvai valdy
bą rinkti. Katalikų Federaci
jos žmonės pasirodė daug gud
resniais už “demokratus”, jie 
pasisakė esą priešingi į tautos 
darbą sroves įvesti. Kitaip sa
kant, jie paėmė senai žinomą 
tautininkų liniją, kurios tautos 
darbuose net ir internacionalis
tams ir srovėms negalima ' ap
lenkti. O p. Klinga, “demokra
tų” skelbiamas kaip aršus fa- 
ristas diktatorius, “demokra
tams” davė vėjo už demokrati
jos principų paneigimą“’ jis iš- 

įėjo griežtai prieš" žmonių valioš 
j paneigimą ir įbriikimą gatavai' 
iškepto blyno. Pretenduojanti 

į “demokratais” labai sukompr.o, 
mituoti. Jie pasirodė veidmai- 

j niais. Savo “demokratiškumu”

NUPIRKO NAMĄ Už $40. 
čia Rugs. 2 d. šerifas iš varžy- 
tiniii pardavė namą penkių 
kambarių ir žemės sklypą už 
$40. Nors tas nejudamas tur
tas buvo apkainuotas $1,800, 
bet iš pirkėjų nesirado nei vie
no
kaip $40. 
toriškas 
das Daytonė.

BOLŠEVIKŲ 
MAS”. Vienas

kuris butų
Sako

namo

siulęs daugiau 
tai pirmas is- 

pigumo rekor-

“DRAUGIŠKU- 
draugas apsive

dė našlę, kuri turi.sūnų. Vyras 
ir moteris abu yra labai “susi
pratę” akli fanatiški bolševikai 
ir rodos turėtų labai draugiškai 
krūvoj sugyventi. Bet prakti
koj visai kitaip yra. Posūnis 
pradėjo neapkęsti patėvio, su- 

isimušė su juo. Bet patėvis 
-mat ne tėvas (tas sūnūs tėvą 
•apmušdavo) ir. neramus posūnis 
įliko apgalėtas,," dar ir policijai 
! paduotas. ’ Teisėjas neramų po- 
istiriį pašiiintė kelioms dienoms 
i ant pakiltos ' ataušti. Parėjęs 
namon, vaikinai vėl pakartojo 

isavo užpuolimą, pasigriebęs 
kirvį buvo užsirnojęs patėvį nu
girsti.' Ir vėl pašaukta polici
ja ir tas nenuorama tapo pa
rimtas policijos giobon.

Nors bolšeVikų teorija mokl
ina visiems darbininkams gy
venti komunoj, broliškai, drau
giškai, ir bolševikėliai tą skel
bia kitiems, o patys visai kitaip 
gyvena ir elgiasi. “D.” Rep.

SPRINGFIELD, OHIO

atstovai geriau tinka 
loelti. Gabaus sušitar- 
visi trys komitetai pa- 
planus ir sušauktų mi-

APSFLANKIUSi Prieš kele
tą metų čia gyveno Lietuvių 
apie 40 šeimų. Dabartiniu lai
ku liko vos api,e pusė to skait- 
liaus. Bedarbė čia buvo dide
lė, kas palietė įr nekurtuos Lie
tuvius. Dabar rodos darbai ei
na geriau, bet visi bedarbiai 
dar nėra aprūpinti darbais, to
dėl nepatartina . iš , kitur čia va
žiuoti darbo' jiė'škoti.

Tarp Lietuvių santaika
bloga,- nes čia nėra Lietuviško 
iiuriigo tai nėra kam nei broliš
ki). .s(jgyveninio \ /.ardyti. YiJa 
pašafpinė •,draugija Vardu Lietu
vos Sūnų. ; .'Befėįk visi Lietu
viai joje, priklauso..' Svečias.

ne-

CINCINNATI, OHIO
TAI BUVO LIETUVIS. Bu- 

\vo ’“Dirvoje” rąšyta kad čia 
jauną mergina valgyklos patar
nautoja nušovė plėšiką. Turiu 
tiek priminti- kad, tąš ‘ plėšikas 
buvo Lietlivis jpvnuoliš, 22 m. 
amžiaus. ‘ ■Vyi'ajS Jąbai sveikai 
ir gražiai nuaugę;'; 'paėjo iš šio 

-pat/miešto, ir j-6 čįa 
vena. -. • • veL. -.?

Labai gaila jauno 
tokio likimo, bet- ką 
Ta' Vokietuke’ už nušovimą jo 
liko - apdovanota - ir pagerbta.

Pas-muš Liefriv'iri gyvena vos 
keliolika 'serinti'^r tie patys ne 
krūvoj, ,, .j§sinyęta. , Laikraščių 
Lietuviškų mažaiUyra skaitoma. 
Patartiiia užsirašyti ir skaity
tį “Diryi^”; “D.” Skaitytojas.

tėvai gy-

Lietuvio 
padarysi.

Vos tik pasirodė musų'Spau
doje pranešimas apie įsteigimą 
Amerikos Lietuvių Sąjungos, 
staiga partiniai politikieriai 
pradėjo savo pamazgas lieti ant 
naujos organizacijos. Pirmiau
sia Chicagos “Naujienos” pa
skelbė žinią kad susitvėrė Ame
rikos Lietuvių “fašistų” orga
nizacija, Chicagos .marksistai 
turbut nusigando. Dabar tokie 
laikai kad fašistai marksistus 
deportuoja, tatai nenuostabu 
kad “Naujienų” pastogėje su
sispietę oportunistai po Markso 
socialistiška vėliava, pabūgo iš-j 
vydę naują organizaciją Chica-' 
goję įsteigtą.

Greta “Naujienų” politikie
rių klikos, -pas p. Narvydą “ant 
kampo” gyvenanti “Sandara” 
taipgi susinervavo. “Sandara” 
stebisi kodėl į naują organiza1 
ei ją palankiai atsineša toki žy
mus Amerikos Lietuviai demo
kratai kaip Adv. J. S. Lopatto, 
Dr. E. G. Klimas, F. žyvatas, 
Adv. N. Rastenis, ir daugelis 
kitų Lietuvių veikėjų iš įvairių 
valstijų; kurie sveikino Chica- 
goje įvykstančią Lietuvių kon
ferenciją, kuri įsteigė Amerikos 
Lietuvių Sąjungą.

A.š manau kad “Sandara” 
netoli mato, jai reikia akinius 
uždėti. Konferencija įvyko Chi- 
cagoje, kur “Sandara” randa
si, tačiau ji nevaliojo patirti 
konferencijos tikslų ir nesu
pranta kodėl tapo įsteigta Ame
rikos Lietuvių Sąjunga. Bet 
jeigu “Sandara”, matydama ir 
suprasdama, sužiniai bando 
priešingai išaiškinti A. L. S. 
tikslus bei neigiamai įvertinti 
jos steigėjus ir naują organi
zaciją tai “Sandara” veidmai- ; 
niauja, grynai partiniu politiš- ■ 
ku išrokavimu neigia ALS. vei- , 
kėjus ir pačią organizaciją.

Rašančiam., šiuos žodžius ten- j 
ka nusistebėti ir kartu, esant 
sąndariečiu, negalima suprasti ( 
kodėl “Sandara” taip neigiamai 
atsineša linkui 
teigė, galima 
tautininkai ir 
jai.

ALS., kurią iš
sakyti, bendrai 
katalikai veikė-

ir demagogųPartizantų 
nepaisykime!

“Naujienų” demagogai pri
mesdami Am. Liet. Sąjungai ir 
jos steigėjams fašizmą, nieko 
neatsieks. Fašizmas neprilips 
prie jų. “Sandaros” naivus 
ir nervingas “protestas” bei nu
sistebėjimas kad sandariečiai, 
tautininkai įvairių kolonijų, 
taipgi ir keletas rimtų katali
kų veikėjų sveikina naują or- 
ganizariją ir jos įsteigėjus kon
ferencijoje Chicagoje, tikrai 
patvirtina faktą kad Amerikos 
Lietuviai veikėjai mato gyvą 
reikalą turėti naują, šiems lai
kams atitinkamą organizaciją. 
Lietuvių tautos problemos šian
dien yra žymiai skirtingesnės 
negu vakar buvo; tų problemų 
išsprendimui reikalinga 
organizacija su nauja 
ja, naujais principais 
Jais. . Oportunistiškas 
mas, musų spcialistų
'mas. ir platinamas Lietuvių ma
sėse nieko gero Lietuvių tautai 
nedavė. <

Musų katalikiška visuomenė 
yra griežtai nusistačius veikti 
tiktai savo bažnyčios reikalais, 
tatai daugelis katalikų Lietu
vių nepasitenkina vien tik dva
siniu veikimu, jie nori ne tik 
savo bažnyčios bet ir savo tau
tos labui dirbti. Tatai nenuos
tabu kad tūli katalikų veikėjai 
ir tautiškos. pasaulėžiūros Lie
tuviai .dalyvaudami Chicagoje 
koni'erenrijojė pądo , reikąlinga 
įsteigti nepartinę 'Lietuvišką 
organizaciją, ?. Amerikos 
vių Sąjungą. ; Jų toki 
reikia' sveikinti. .
“Tėvynės” Redaktoriaus

čio išsišokimas nevietoje.
Bet Am. Liet. 'Sąjungai vos 

tik gimus, paskelbė karą mark

nauja 
idealogi- 

bei tiks- 
socializ- 
skelbia-

Lietu-

žygiai

Vitai-

sistai ir jiems į pagalbą pribu
vo “Sandara” ir “Tėvynė”. Ko
dėl Grigaitis “pakrikštino” A. 
L. Sąjungą “fašistiška”? To
dėl kad ALS. įkūnijime daly
vavo ne p. Grigaičio politiški 
kolegos. Gi “Sandaros” rėdy
tojas p. Vaidyla, savo idealogi- 
ja giminingas p. Grigaičiui, 
sekdamas paskui P. Grigaitį ir 
S. Vitaitį, stoja į bendrą fron
tą su jais.

“Sandaros” redaktorius, bū
damas pataikunu oportunistų 
politikierių, mato p. Daužvardį, 
katalikų veikėją ir kartu einan
tį vice-konsulo tarnybos parei- 

! gas, jo ypatoje mato fašizmą. 
Ats. Kapit. P. Jurgėla yra ka
talikas, kiti simpatikai pasiun
tę sveikinimui ALS. yra kata
likai. Nenuostabu kad Vaidy
la, Grigaitis ir Vitaitis bendrai 
atakuoja A. L. Sąjungą. Jų 
tikslas tą “kūdikį” nužudyti. 
Del tokio pasikėsinimo šitų mu
sų demagogiškų politikierių 
reikia stebėtis, tačiau nereikia 
paisyti, nes jų “didvyriškumas” 
tiek reikšmingas kad jie savo 
atakomis negali nugalėti uodą, 
tai Amerikos Lietuvių Sąjungą, 
nors vos tik gimusią, nenužu
dys.

Vitaičio “argumentai”
S.L.A. organo redaktorius p. 

Vitaitis parašė labai ilgą redak
cinį straipsnį del Amerikos Lie
tuvių Sąjungos. Savo tame 
editoriale jis bando įtikinti sa
vo laikraščio skaitytojus kad 
nauja organizacija nereikalin
ga. Neigiamai jis išpila daug 
Susivienijimo pinigais pirkto 
rašalo, pripasakoja visokių nie
kų ir pagaliau prieina prie iš
vados kad Amerikos Lietuvių 
Sąjunga nereikalinga jokiu at
žvilgiu. Jis net tokį dalyką pa
sako, kad, girdi, tautiniu kul
tūrinių atžvilgiu Susivieniji
mas yra atlikęs ir kad ateity
je gali atlikti daug kultūrinių 
darbų.

Taip, Susivienijimas galėjo 
šimtą kartų daugiau atlikti ir 
patenkinti visus Amerikos Lie
tuvius, bet deja, SLA. toli gra
žu neatliko savo užduočių pa
gal SLA. Konst. 1 sk., 4-to ir 
5-to paragrafų. Butų gerai 
kad p. Vitaitis pasakytų kiek 
Susivienijimas įsteigė Lietuviš
kų mokyklėlių ir kiek jų palai
ko ir kur. Kiek įsteigė ir pa
laiko knygynus švietimui Lie
tuvių visuomenės Amerikoje?

Laike pastarų metų Susivie
nijime matome tiktai purviną 
politiką ir partijinius bei asme
niškus jo narių barnius ir skan
dalus, pinigų aikvojimą įvai
riems niekams, daugiausia lik
vidavimui skandalų, 
tardymui, korupcijos 
mui Susivienijime ir 
mojoj Taryboje, bet 
Lietuvių tautiškiems 
kiems reikalams labai 
Susivienijimas ištesėjo, nes ne
turi pinigų, tušti jo fondai, 

šitą faktą labai gerai žino p. 
Vitaitis, tačiau jis bando įti
kinti mus kad Susivienijimas 
pilniausia aprūpina Amerikos 
Lietuvių tautinius kulturinius 
reikalus.

Dar kol buvo Tėvynės Mylė
tojų Draugija nenumarinta, kol 
buvo ALTS, organizacija nenu- 
bankrutinta materialiai ir mo
raliai tai šios dvi organizacijos 
užpildė trukumus musų tautiš
kame kultūriniame ir politinia
me gyvenime. Bet žuvus TMD. 
ir sunykus ALTS., matom di
delę spragą. Atgaivinti TMD. 
nebus galima, nes ji pergyveno 
savo laikus. Kaslink atgaivi
nimo Sandaros nei kalbos ne
gali būti, nes ALTS, susidemo- 
ralizavus, skolose paskendus, 
likus be narių, žodžiu sakant, 
kaipo organizacija žlugus, jos 
organas leidžiamas privatiškai 
žmogaus geraširdžio,, bet ir to 
organo dienos suskaitytos, jei
gu neatsiras daugiau' gerašir
džių. Sandaros priešakyje esan-

ti žmonės neturi nuovokos kaip 
ir kokiu budu organizaciją at
gaivinti, neturi prietelių rėmė
jų užtektinai, o svarbiausia 
priežastis Sandaros žlugimo tai 
demoralizacija. “Sandara” sė
ja suirutės sėklą, “Sandara” y- 
ra šalininkė socialistų siauro 
partinio idealizmo. Jos vadai 
nutolo nuo ALTS, principų, nu- 

’ ėjo taip toli kad dabar gryžti 
negali, šiuo faktus gerai žino 
p. Vitaitis ir p. Vaidyla, bet jie 
su faktais ir realybe nesiskai- 

’ to. Laikosi tarsi girtas žmo
gus už tvoros užsikabinęs, 
tokios išvados negali būti.

Todėl kiekvienas rimtas 
merikos Lietuvis tautinės 
saulėžiuros 
steigti naują 
kią kuri butų pilnai atitinkama 
šių dienų musų visuomeninio 
gyvenimo reikalams ir butų 
naudinga visiems Lietuviams— 
visai Lietuvių tautai, kad ji 
galėtų priderančiai rimtai va
dovauti Amerikos Lietuviams, 
glausti juos ir jų spėkas prak
tiškiems kultūriniams bei poli
tiniams tikslams. Jau užtenka 
siauro parti jinio demoralizuo
jančio musų gyvenimą veiki
mo. Mes negalime pasitenkin
ti dvasiniai partinėse rietenose, 
reikia kilnaus solidaringo veiki
mo Amerikos Lietuviams, o to- 
kis solidaringas veikimas gali 
būti išvystytas tiktai rimtoje 
organizacijoje ir prie rimtos 
vadovybės. Todėl tokiais tiks
lais, tokiems reikalams tapo įs
teigta 
junga, 
kupini 
mo, ši 
ateityje 
rolę musų tautiniam kultūriš
kam visuomeniniam gyvenime 
Amerikoje.

Tatai 
Vaidyla 
sveikindami 
ją, negu 
ją. Bet 
negalima 
tverti.

Ki-

A- 
pa- 

mato reikalinga 
organizaciją, te

Amerikos Lietuvių Są- 
Ir jei jos steigėjai bus 
iniciativos ir pasiryži- 
organizacija netolimoje 
galės vaidinti svarbią

Vitaitis, Grigaitis ir 
geriau butų padarę 

naują organizaci- 
kad užsimodami prieš
juk nuo jų kitko ir 
tikėtis. Jie tam su-

INDIANAPOLIS, IND

Vidurrūes- 
ir di- 
aukšti

namai!

skundų 
tūrinėj i- 

jo Pildo- 
realiams 
kulturiš- 

mažai

PASIŽVALGIUS po šį mies- 
I tą. Šiame mieste atsilankius 
gauni tokį įspūdį. Miestas at
rodo senas ir užima didelį plo
tą žemės; gyventojų čia esama 
arti pusė milijono,
tyje yra daug viešbučių 
dėlių krautuvių; murai 
ir gražus.

Paprasti gyvenimo
yra senos mados, kaip kitų se-| 
nų didmiesčių; nors kambariai 
ir butų geri, bet nėra tokio patiS 
togumo kaip naujuose miestuo* 
se: nėra skiepų ir nėra šildy- 
mo prietaisų. Kambariuose sto- 
vi pečiai apšildymui namo žie
mos laiku.

Lietuvių čia randasi labai 
mažai, o jeigu yra daugiau tai 
kur nors nuošaliai patys sau 
gyvena. Ateivių bendrai ma
žiau, daugiausia gyventojų tai 
Amerikonai, turbut Indijonų 
kilmės, nes panašiai atrodo.

čia yra didelės Big Four ge
ležinkelio vagonų dirbtuves; 
darbininkų daug yra iš Cleve- 
lando; jų randasi apie 200. Di
duma jų šeštadienį važiuoja į 
Clevelarndą pasimatyt su savais 
ir sekmadienio naktį gryžta į 
darbą. A. Dubauskas.

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Administracijai 

—- kokius paklausimus visada
Įdėkite 3c pašto ženkleli.

Radway's Pilis
For Constipation

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

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

At All Druggists
Radway Si Co., Inc., New York, N.Y.
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DEMOKRATIJA
Tūkstantis metų atgal — ir Dabar

PASTABOS OUR RACIAL ORIGINS

Nepersenai, tikriau sa
kant 1928 metais, demokra
tijos šalininkai — tie kurie 
mėgsta save vadinti “demo
kratais” ir garsiai apie tai 
visiems kalba, minėjo tūks
tančio metų sukaktuves De
mokratijos. Iš šito matome 
kad tikroji istoriškoji de
mokratija — kuri reikalau
ja kad valdytųsi ir savo rei
kalais spręstų minia pati ir 
viskas eitų pagal didumos 
valią — jau labai sena.

Nors yra žinių kad pirm 
to žmonės vienur ir kitur 
praktikuodavo tą visų mė
giamą visuotiną 
ir savo valios 
savo reikaluose, 
se užrašytai kad pirmas vi
suomenės, pačių žmonių va
lios ’ sprendimas formaliai 
pradėjo veikti 928 metais 
Islandijoje, saloje šiaurinia
me Atlantike, kurią dabar 
valdo Danija. Tada buvo 
Įvestas taip vadinamas Al- 
thingas, rinktų atstovų sei
mas.

Dabar, studijuojant seno
vės Vikingų Sagas, padavi
mus apie anų laikų Skandi- 

1 navų gyvenimą, užėjau la
bai Įdomių faktų apie tą 
garsią ir musų dienose la
bai garsiai aukštinamą 
demokratiją. Ir, reikia pa
sakyti — kaip iš faktų pa
matysite — kaip netoli nu
bėgo nuo anų dienų “demo
kratų” musų dienų “demo
kratai”.

Tada, 928 metais, Islan
dija buvo dar nepersenai 
atrasta ir pradėta, apgyven
ti. Ją atrado Norvegai vi
kingai jurų bastūnai. Ten 
paskiau pradėjo bėgti viso
kie “demc’kratai” pasislėpi
mui, kurie nenorėjo nieko 
klausyti savo šalyje ir žmo
nės gaudė juos už ‘griekus’. 
Daugybę ten ištrėmė Nor
vegų karaliai. Tai buvo 
Norvegų “Sibiras”. Ištre- 

f ‘mimui prasidėjus, aišku at- 
jsJsirado ir “politiški tremti- 
Kniai”. Tai buvo klesa to- 
(Itių kurie save vadino “kan
kiniais” už kokias nors sa

vas “idėjas”.
Tokiame tolimame pasau

lio sklype atsiradę, kur ne
buvo karalių, ir kur buvo 
laisvi nuo pasiekimo žmo
nių kuriems jie prasižengė, 
Islandijos gyventojai — vi
sokie prasikaltėliai, nenau
dėliai, o prie jų prisidėję ir 
šiaip sau tinginiai prietikių 
jieškotojai, — turėjo sugy
venti draugiškai, vieni prie 
kitų taikytis, nes arti vieni 
kitus matė, ir kitokios išei
ties nebuvo. Jeigu skirsie-

sprendimą 
pareiškimą 
bet knygo-

Kiekvienas mato jūsų plaukus. 
Užlaikykit juos sveikus su musų 
puikiu prietaisu, kurį naudo-frtg?Į 
jant plaukai auga gausiai ir 
tuoj sustoja slinkę, bei žilę. Ste
buklingas ' prietaisas, ne medikuo- 
tas. $1.25 cash.

JOHN ZRADA 
1722 W. 18th Place 

Chicago, III.
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si nuo kitų, turėsi badu gai
šti, nes Islandija, nors di
delė sala, jos tik pietinis 
kraštas tinka gyvenimui.

Bendram gyvenimui ves
ti reikėjo ir susitarimo, su-’piuose. 
sipratimo. Niekas nenorė
jo kitą pripažinti vyresniu 
už save. Taigi pradėjo da
ryti visiems bendrus Įsta
tymus. Sutvėrė respubliką 
iš visų ten apsigyvenusių, 

• steigė teismus įstatymams 
vykdyti, ir kas pavasarį 
paskutines dvi Birželio sa
vaites rinkdavosi Į seimą 
reikalų aptarimui. Seimas 
darė Įstatymus ir visą tvar
ką. Viskas Įstatymuose bu
vo nustatyta demokratiš
kai: visi atstovai turėjo bū
ti rinkti ir atstovauti vie
tos gyventojus, ir Įstaty
muose buvo Įrašyta net te
kis demokratiškas dalykas 
kad kožnam seimo atstovui 
buvo duota teisė pasiprie
šinti keno nors neteisingai 
daromiems sumanymams ar 
pastangoms ką nors netei
singai pravaryti. Tada tie 
nenaudingi kitiems suma
nymai galėjo būti sulaikyti, 
anot Įstatymų knygos, nuo 
vykdymo, kad kitiems ne
būtų skriauda.

Iki šiol viskas ėjo gražiai, 
ar ne, ir rodos kitokios 
mokratijos ir nereikia, 
ne? Bet štai ką toliau 
patys Norvegų vikingų 
davimai sako apie tą “de- 
mokratij ą”:

Iš paviršio tas viskas at
rodė demokratišku, tačiau 
jeigu kuris seimo./ narys pa
sipriešindavo kitų kurių su
manymams, kurie norėda
vo ką nors pravaryti, jo gy
venimas buvo neilgas. To
kia laisve ir demokratija 
džiaugtis nebuvo ko, kuo
met gale to visko tūnojo 
mirtis....

Šiuos faktus galit pasi
tikrinti knygoje “Sama Ti
me”, kurią parašė J. Ful
ford Vicary, vikingų gyve
nimo ir padavimų tyrinėto
jas. Knyga išleista pereita
me šimtmetyje ir neturi nie
ko bendro su šių dienų rei
kalais.

Dabar pažiūrėkime kaip 
toli nuėjo musų dienų “de
mokratai’’. Nereikia gilin
tis Į visų šalių “demokra
tų” apsiėjimus, užtenka, pa
žiūrėti kaip elgiasi musų 
pačių “demokratai” net pa
prastuose mažuose klausi
muose, Susivienijimo Lietu- 
tuvių Amerikoje reikaluose 
ir kaip elgiasi socialistai ir 
kiti demokratija prisidengę 
gaivalai musų mažų drau
gijų ar šiaip kokiuose su
sirinkimuose.

Ar ilgai galėtų vienas ar 
kitas priešintis musų “de
mokratų” užgaidoms jeigu 
nebūtų Įstatymų draudžian
čių nuo kriminališkų pasi
kėsinimų prieš kitus asme
nis? Tikrai reikia džiaug
tis kad mes gyvename 20- 
me amžyje o ne vikingų lai
kuose! K. Š. K.

PASAULINĖ PARODA 
cagoje pasibaigs už poros 
nešiu. Iš jos gal but pelno 
kam nebus, išeis lygiomis,
tautos kurios dalyvauja su sa
vo paviljonais, gražiais progra- 
mais, pasiliks istorijos pusla-

Chi- 
mė- 
nie- 
Tos

By Vytautas Sirvydas

J
SU TIKSLU IŠPLATINIMO

VISAI DYKAI X-RAY RAGANIŠKUS AKINIAI
LOŠDAMAS KORTOMIS su jais permatysi aiškiai kortas savo 
draugų rankose. Knygelė 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.

Adrssuokite Taip: (35)

J. GECHUS —> Room 600
201 N. Wells Bldg. Chicago, III.

Tiesa, ir Lietuviai turėjo sa
vo Dieną. Tik gaila kad ta die
na buvo labai susilpninta poli
tiškomis tąsynėmis. Mat, ka
da socialistai savo pirštus kur 
prideda tai nieko geresnio ir 
kėtis negalima.

ti-

16

ant 
už

Ten sumeta-
■ Transatlan-

Dariaus-Gi-

SOCIALISTŲ “Naujienos' 
Rugp. paskelbė ilgą straipsm 
kokio ten “S. S. 
ma visos bėdos 
tinio Komiteto
rėno nelaimę ir net už tai kad 
nebuvę apžiūrėta ar propeleris 
buvęs geras.

Labai gaila kad tie socialis- 
tėliai ne tik politiškas nubluko 
bet ir protiškai smunka iš savo 
keršto karštligės. Niekam ne
reikalingi tų “galvočių” patari
mai po to kada nelaimė atsiti
ko. Kur jie buvo su savo “ro- 
domis” kada fondas rinko au
kas skridimui remti? “Naujie
nos” neigė lakūnus kiek tik pa- 
jiegė, ir jie šiandien turi drą
sos su savo patarimais kištis.

(Continued)
The famous Greek historian, 

Herodotus, who lived between 
484-425 B. C. (that is, about 
2300 years ago,), speaking of 
a tribe in ancient Thrace called 
Getae, who inhabited the banks 
of the river Danube, says: 
“They think that they do not 
really die, but that when they 
depart this life they go to Zal- 
moxis, who is called also Gebel- 
eizis by' some among them” 
(book IV. 94). A Lithuanian, 
on reading this passage, is im
mediately* struck by the haunt
ing thought that the name of 
this Getan god is none other 
than a good Lithuanian word 
“gyvaleidis” meaning “he who 
gives or permits life.” This 
life giving power, as we all 
know, is the attribute of gods 
all over the world. The other 
name, Zalmoxis, has been iden
tified with the underground 
deity Zemeluks, much worship
ped 
bal 
has 
ed
“getis”, which in in Mielcke’s 
Dictionary (as quoted by Kur- 
schat) means “A path along 
which cows are driven to past
ure”. Therefore, Getae, would 
seem to mean “a pastoral peo
ple”.

This same nation was called 
the Dacians by the Romans. 
Dio Cassius (67,2) who was 
born about 156 A.D., says: “I 
call them Dacians, as they them
selves do, and so do the Romans 
I know, however, the Greeks 
call 
E.J. 
tion
Our poet, Duonelaitis, gives the 
name of Dake to one of his fe
male characters, and Kurschat 
in his very valuable and rare 
Lithuanian-Gterman Dictionary 
quotes a Lithuanian saying “sa
vo daku eiti” as meaning “to 
go one’s‘own way”. Dakas, pro
bably, has. the . same origin as 
our more familiar “takas” mean-

by our ancestors. The tri
name of the Getae itself 
been etymologically deriv- 
from a Lithuanian word

de- 
Ar 
tie 

pa-

NE TIK “Naujienos” bet ir 
kitas garsus cicilikų organas 
“Keleivis” visaip niekino Kapt. 
Darių, pajuokė kaip mokėda
mas. šiandien pasinaudoja vi
suomenės sentimentu ir jie pa
sivertė “darbuotojais”, kaip ta 
gegutė savo vaiko perėjime, po 
kielės sparnais.

Bet mat pas Lietuviškus so
cialistus gėdos nėra ir nebus. 
Jų dvasinis maistas tai dema
gogija, ir jie sveikiausi jaučią- 
si jos prisiriję ir kada gali ki
tus šerti.

jautėsi “dide- 
turėjo pilnus 
šiandien liko 
garbė prany-

AMERIKOS Lietuvių gyve- 
venime permainos neišvengti- 
nos, nes gyvenimas pats prie to 
veda. Tie kurie 
Ii” ponai, kurie 
kišenius pinigų, 
pliki ir jų tuščia 
ko.

šiandien jau tokie laikai kad 
mokslas, patyrimas turi šiokios 
tokios reikšmės. Po karo, apie 
1927-8-9 metus, visi buvo tur
tingi, tik tie kurie mokėsi ko 
nors buvo mažos reikšmės prieš 
tuos kurie turėjo papurusius 
kišenius pinigų, šiandien jau 
pinigai sunyko, o tie kurie ko 
nors siekėsi, turi ir naudojasi.

LIETUVA laikas nuo laiko 
atsiunčia žmones kurie prane
ša apie Lietuvos ekonominį sto
vį ir kviečia Amerikos Lietu
vius prisidėti su kapitalu prie 
Lietuvos pakėlimo. Tas labai 
gerai, tik gaila kad Lietuva la
bai mažai atsiunčia tokių žmo
nių kurie nors kiek prisidėtų 
prie prilaikymo Lietuvybės.

Vienas po kito atvyksta iš 
Lietuvos svečiai su keistomis 
politikomis, ir be to net ir to
kie kurie Atstovauja Lietuvos 
vyriausybę pradeda socialis
tams bernauti, kaip kad Chi- 
cagoj yra žinoma. Vyrai, pa
galvokit kol dar ne vėlu. Kar
tais klaidos gali būti pastebė
tos pervėlai.

DARIAUS-GIRĖNO 
PAVEIKSLAI

FOTOGRAFAS
W. STANKŪNAS

Turi puikių Dariaus
Girėno Paveikslų. 

Užsisakykite tuojau.
3315 SO. HALSTED St.

Chicago, Iii.

(Quoted bythem Getae.' 
Chinnock in his transla- 
of Arrian’s “Anabasis”).

ing “a footpath, a way”, and 
therefore, would 'approximate 
the word “getis”—“a way, a 
cowpath”.

There are extant only a few 
words and still fewer facts 
about the customs and religion 
of the Getae-Dacians, so, no 
doubt, it is a very bold and 
risky step to identify this I 
nation as belonging to the Lith
uanian race. Nevertheless, many 
of our writers have done so. 
The first to be struck by “Geb- 
eleizis, Zalmoxis” was the eccle
siastic Mat. Praetorius, who was 
born in Klaipeda. His work 
“Orbis Gothicus”, written in 
1688, was published at Berlin 
in 1871. Etymologically he ex
plained the names from the 
Lithuanian language the way 
we did above. His version was 
accepted by the German histo
rian of the Prussians (a branch 
of the Lithuanian race now 
practically extinct), Kotzebue, 
whose work appeared in Ham
burg in 1811. Theodore Nar- 
butt (writing in Polish), Sima- 
nas Daukantas, Dr. šliupas, Dr. 
Basanavičius, Vyt. Akelaitis, 
all accept the same derivation. 
To them all, the Getae-Dacians 
are a branch of the Lithuanian 
race. In this connection, it is 
interesting to note that a Pol
ish writer in the 12th century, 
Kadlubek, called the old Prus
sians “Getae”.

Since Herodotus called the 
Getae “the most valiant and 
just of the Thracians”, who, in 
turn, were beside the Hindus 
(Indians) the most 
race on earth, the 
tion of the ancient 
with our race was
step, and rather easy one. As 
we said before, Dr. Basanavi
čius stands foremost as the 
champion of this theory. He has 
given nearly forty years to this 
research. He read hundreds 
of authors, colected thousands 
of facts. In a later article we 
shall give a brief outline of his 
views.

numerous 
identifica- 
Thracians 
the next

THINGS THAT NEVER HAPPEN
t-

PASAULINĖS PARODOS 
LANKYMAS

Rugsėjo 2 ir 3 dd. Chicagą 
aplankė 500,000 žmonių iš vi
sų kraštų. Iš jų 361,000 aplan
kė Pasaulinę Parodą tik Rugsė
jo 3 d. Taigi Pasaulinė Paroda 
žymiai atgaivino Chicagos biz
nius ir bendrą judėjimą.

Koteliuose buvo prisigrūdę 
svečių kupinai. Buvo atsilan
kę daug ir Lietuvių pasinau
dodami dviejų dienų švente.

Viso iki Rugsėjo 3 d. Pasau
linę Parodą atlankė pervirš 13 
milijonų žmonių.

PIKNIKŲ SEZONAS UŽSI
BAIGĖ. Per vasarą Chųjagos 
apielinkėse buvo nemaža Lietu
viškų piknikų ir diduma jų Adei 
depresijos buvo 
mingi.

Su pradžia šio 
prasidės vakarai:
mai, koncertai ir tt.

nelabai sek-

menesio jau 
šokiai, vaidi-,

SUDEGĖ TVARTAI. Rugsė
jo 3 d. prie Hawthorne arklių 
lenktynių trakto sudegė 18 ar- 
klydžių kuriose buvo laikomi 
lenktynių arkliai. Liko tiktai 
4 sveiki tvartai. Gaisras buvo 
didelis. Arkliai išgelbėti visi. 
Arklydės buvo puikiai įrengtos, 
kožna kainavo po $13,000. Tu
rėjo vietos 48 arkliams.

CICERO, ILL. Dr. A. J. GūS’i 
sen Rugs. 1 d. išvyko atostogų 
pas savo gimines kurie gyvena 
netoli Scranton, Pa. Išvyko su 
visa šeima ir gryš už savaitės 
laiko. Ta proga jie 
silankyti New Yorke 
miestuose rytinėse 
kur turi giminių.

mano ap- 
ir kituose 
valstijose, 

Rep.

DR. S. BIEŽIS su savo gydo
mu peiliu padarė tikrą užpuoli
mą ant Kapt. P. Jurgėlos šei
mos. Rugp. 24 d. jis padarė 
tonsilų operaciją Kapt. Jurgė- 
lai, o Rugp. 28 d. padarė tokią 
pat operaciją kapitono 9 metų 
amžiaus sunui Rimgaudui. Abu 
ligoniai sveiksta, likę be blogų 
tonsilų, ir džiaugiasi kad nerei
kės daugiau sirgti jais. Pažy
mėtina kad Dr. Biežis. padarė 
operaciją Kapt. Jurgėlai per 8 
minutas. Tai tikras rekordas!

TRIBUNE apie Clevelando 
Tautų paneles. Chicago Daily 
Tribūna sekančiai pamini apie 
Clevelando News dienraščio at
siųstas į Pasaulinę Parodą Cle
velando merginas:

“Keturiolika karalienių iš to
kio pat skaičiaus tautinių gru
pių išrinktų konteste surengta
me Cleveland News, atlankė Pa
rodą Rugsėjo 3 d. ir p-lė Cathe
rine Palmer, Automotivų savai
tės karalienė Parodoje, apdo
vanojo jas Pasaulinės Parodos 
Medaliais.”

Toliau Tribune talpina var
dus merginų ir kurią tautą at
stovauja, ir tarp tų pažymėta 
p-lė Alvina Salasevičiutė, Lietu
vaitė.
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Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesį 
su karikatūromis, gaidomis ir ktokiais raštais. Kiekviena mė- 
nė»į rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyveninio -nuotikiais.

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

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street Chicago, IU.

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.

NELAIMĖ SU ŠAUTUVU
John Timko, 19 m. amžiaus, 

girdėdamas keistus garsus už 
garadžiaus, pasiėm'ęs šautuvą 
ėjo patyrinėti. Jam beeinant, 
šautuvas užkliuvęs už ko tai iš
šovė ir šūvis suėjo jam į vidu
rius. Kiti du garadžiaus dar
bininkai, paėmę jį į automobilį 
greitai vežė į 
iš tų vyrų, iš 
ėmė kartu ir 
į ligoninę su
tas vyras dėjo šautuvą, ir tuo 
laiku vėl šautuvas netyčia iššo
vė antrą šūvį. Peršovė koją 
slaugei ir pačiam tam vyrui 
kuris šautuvą atvežė į ligoninę, 
kaklą. Slaugė ir tas antras vy
ras pagis, pasakė gydytojai, 
bet Timko ligoninėje mirė.

NUTEISTA 199 METAMS 
KALĖJIMO. Eleonora Jarman, 
policijos vadinama “blondinė 
tigras”, Rugp. 30 d. teismo at
rasta kalta už žmogžudystę ir 
nuteista praleisti kalėjime 199 
metus — tai yra daug daugiau 
negu ji gyveno ir gyvens.

George Dale, jos mylimasis 
ir kaltininkas bendro nužudymo 
vieno krautuvninko, nuteistas 
mirti elektriškoje kėdėj e. Tre
čias tos gaujos narys, Leo Mi- 
netti, taipgi gavo 199 metų ka
lėjimo.

Jie trys buvo teisiami kartu 
ir atrasti kalti nužudyme 71 m. 
senelio krautuvninko užpuolime 
Rugp. 4 d.

Teisme buvo prirodyta kad 
ta moteris, persiskyrus su savo 
vyru ir motina dviejų vaikų, 
Dale ir Minetti dalyvavo api
plėšimuose apie 50 krautuvių ir 
visur ji elgėsi su užpultais žmo
nėmis žiauriau negu tie vyrai. 
Liudininkai prirodinėjo kad ji 
tam senukui spyrė į veidą kada 
jis buvo nušautas.

šios aštrios bausmės yra da
lis Chicagos pastangų sumažin
ti kriminališkus prasižengimus 
ir apnaikinti plėšikus.

Dale buvo trečias žmogus nu
teistas elektriškon kėdėn bėgy
je astuonių dienų.

Vajus prieš niekšus prasidė
jo Liepos mėnesį, per tą laiką 
iki šiol teisėjai nusiuntė 232 
suimtus niekšus į kalėjimus.

Du kiti vyrai prieš tai nutei
sti mirties bausme yra Cohen 
ir Schenk, kurie abu nužudė po 
policijantą. Vienas nušovė po- 
licijantą gatvėje, bet kitas nu
šovė tiesiog teismo kambaryje, 
kada buvo atvestas teismui už 
plėšimus.

šis pasielgimas labiausia iš
judino Chicagą naikinti niek
šus.

ligoninę. Vienas 
to sumišimo, pa
šautu vą. Inėjus 
sužeistu vaikinu.

ŽMOGUS KURIS NEŠVEN
TĖ. A. F. Williams sulaukė 81 
meto amžiaus ir nei vieną die
ną nešventė, visą savo amželi 
dirbo. Taip jis pareiškė spau
dos atstovams ir sakosi gerai 
jaučiasi. Jis taipgi pasakė kad 
jo darbininkai visi dirba pagal 
NRA planą, bet jis pats ir da
bar dirba visas dienas.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą 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 pagelbč-

pasiųsim jums PILNĄ

POT VEDŲ

Livija

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

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

------ o------  •
GRIPSHOLM ......... Rugsėjo 6
KUNGSHOLM . . . Rugsėjo 13 
DROTTNINGHOLM Rugs. 30

prasty, pigų 
jo šimtams.

Mes noriai
Pakelį. 7 diehoms' 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 į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, Ill.

M.L.
M.L.
M.L.
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 į vietinį agentą, arba:

Swedish American Line
181 N. Michigan Ave. Chicago, Ill.
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Dienos Klausiniais
ITALIJOS LAKŪNO ŽUVIMAS
 *-----------------------------------

atskirtas ir atimta jam vy
riausio oro komandieriaus 
vieta Italijoje.... Jis galė
jo mylėti karalaitę, galėjo 
del to netekti savo aukštos 
vietos, bet mirti vistiek ne
būtų pasirinkęs taip negar
bingai. Jis butų galėjęs iš
lėkti orlaiviu aukščiausia į 
padanges ir paskui kristi 
kur nors į jurą ir tuomi_už- 
baigti savo meilės kančias. 
Bet jis po to praleido kelis 
metus. Atvyko Amerikon 
ir įsigijęs brangų, sferą lėk
tuvą norėjo tikrai pasiekti 
naujo oro rekordo, ko ir 
siekė. Kad mirtis jo laukė__________ ____________
ten kur jis ją sutiko, taip’su dantų skaudėjimu ir ta- 
tik ir turėjo įvykti, ne ki- -3-1
taip.

Jo sudegęs lavonas išvež
tas į Romą ir ten bus palai-

dotas panašiai kaip palaido
ti musų lakūnai, su visomis 
militariškomis apeigomis.

Mes Lietuviai galime pil
nai užjausti Italams žuvus 
jų žymiausiam oro karžy
giui, patys nesenai aprau
doję du savo tokius pat kar
žygius.

De Pinedo buvo pasižy
mėjęs iš seniau, o mūsiškiai 
žuvo pasižymėjimo atsiekę.

Nenusiminkit, Kuriems 
Dantis Skauda!

Amerikos Dentistų Drau
gijos pirmininkas, Dr. F. 
M. Casto, Clevelandietis, sa
ko kad už apie 70 metų nuo 
dabar žmonės neturės bėdos

da eis pas dentistus tik del 
pasitarimo vietoj nešti tai
syti kiaurus dantis arba 
traukti geliančius. Jis sa-

Rugsėjo 2 d. anksti rytą, 
New Yorke, kildamas j orą 
iš to paties Floyd Bennett 
aerodromo iš kurio išlėkė 
musų nelaimingi lakūnai, 
sutiko mirtį visai nepasi- 
keldamas nuo žemės garsus 
Italijos oro karžygis, Gen. 

wa^rancesco de Pinedo. Jisai 
^sudegė ten pat, kuomet jo 

lėktuvas, nepajiegdamas del 
didelio sunkumo pasikelti į 
orą, dalėkęs iki tvorai atsi
mušė ir užsidegė. Tą matė 
šimtai žmonių kurie buvo 
susirinkę išlydėti, ir kada 
pamatė kas ištinka, visi tik 
aiktelėjo, bet jau buvo po 
laiko. Liepsna apgaubė lėk
tuvą, ir Gen. Pinedo, kuris 
dar pajiegė iššokti iš savo 
sėdynės, bet jau liepsnos 
apgaubtas, ten pat sukrito 
ir sudegė. Lėktuvas irgi 
visai sudegė.

Taip žuvo garsiausias šių 
dienų Italijos lakūnas, bu
vęs vyriausias Italijos oro 
štabo komandierius. Jo vie
ton vėliau buvo paskirtas 
dabar pragarsėjęs Genero
las Balbo.

Generolo De Pinedo lėk
tuvas irgi buvo Bellanca, 
kaip ir Dariaus-Girėno, tik, 
žinoma, naujas, puikiausia 
Įrengtas, su visais naujau
siais instrumentais, ir val
domas tokio žmogaus kuris 
Italijos orlaivyno istorijoje 
užima pirmą vietą. Jisai 
1927 metais perskrido At- 
lantiką į abi puses.

Viena mažytė kliutelė — 
ir po visko. De Pinedo ren
gėsi rekordinei! kelionėn— 
norėjo sumušti nesenai pa
darytą dviejų Prancūzų la
kūnų tolumo rekordą. Tam 
tikslui lėktuvas buvo perpil- 
nai užlioduotas. Jis be abe
jo turėjo radio ir parašiu
tą ir ilgesniam laikui mais
to. Gal tik tie dalykai bu
vo jo mirties priežastimi. 
Jis buvo pasirengęs gelbė
tis jeigu kristų juroje ar 
virš miško, kaip krito Lie
tuviai lakūnai, bet mirti su
tiko del perdidelio prisiren
gimo. Gal tik keli svarai 
sunkūmo jį pražudė, neleis
dami pasikelti Į orą. Visu 
ilgu Įsibėgimo plotu prasi- 
varęs lėktuvas nepajiegė 
pakilti virš tvoros ir nebu
vo galima sulaikyti nuo at
simušimo.

Prisimena skaitytojai ap
rašymą kaip kilo “Lituani- 
ca”: dalėkus pati galą įsi
bėgimo vietos vos-vos pajie
gė pasikelti. Ten buvusiems 
išlydėtojams išrodė kad tik
rai ims ir suduš, gal Į tą pa
čią tvorą.

Ir dabar dar musų “žino
vai’’ laikraščiuose rašinėja 
apie lėktuvo reikmenis, ne- 
sivežimą radio, parašiutų. 
Tas reiškė kelis desėtkus 
svarų daugiau svorio, o gal 
tik keli svarai daugiau bu
tų ir musų lakūnus ten pat 
pakilimo vietoj pražudę.

Jie žinojo ką daro, gerai 
apsirokavp, ir skridimą at
liko kuopuikiausia.

Kaip De Pinedo nenujau
tė kad prie tvoros žus taip 
ir Darius-Girėnas nenujau
tė kad žus tame miške prie 
Soldino.

S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)

Meruno Prietikiai

JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS

iš-Norvegas vikingų vadas Sturlas, 
girdęs Meruną ką tai nesuprantama kalba 
šaukiant, patyrė kad tas narsus jaunas vi
kingas, kurs jo nelaisvėn pateko, nėra Da
nas, ir kaipo tokis neturi jokio ypatingo 
prisirišimo prie Danų. Žinojo Sturlas kad 
jo nelaisvis buvo svetimas, kokių turėjo ir 
jis pats, ir jeigu kokios, tam vaikinui bus 
visvien ar tame ar tame laive būti, ar tam 
ar kitam vadui tarnauti.

— Kuo esi vardu? — užklausė Sturlas.
— Mane vadina Sigurdu. Ar ir jus 

esat Danai? — teiravosi Meninas, kuriam 
rūpėjo kur pateko, kad galėjus greičiau 
su savo draugu susirasti.

— Ne, mes esam Norvegai. Tave mes 
irgi vadinsim Sigurdu. Ką taip šaukei 
kuomet atsipeikėjai? — vėl klausė vadas.

— Savo draugą, su kuriuo paėjom iš 
vienos vietos ir kartu užaugom. Jo nie
kur aš nematau, — dairydamasis susirūpi
nęs kalbėjo Meninas.

— Šitie visi vyrai — ir aš — tau bu
sim geri draugai, jei norėsi su mumis bū
ti, — patėmijo Sturlas. — Tarp jų gal ra
si ir tavo kalbą mokančių.

Merunas pervedė akim per visus to 
laivo vyrus, bet nematė nei vieno pana
šaus į Lietuvį: visi išrodė svetimi ir ne
draugingi.

— Man vistiek ir čia, ir aš mokėsiu 
tau taip atsidavusiai tarnauti kaip tarna
vau Osgierui, — kalbėjo Meninas, prisi
taikydamas prie naujų aplinkybių, nes ki
tos išeities nebuvo.

Gerai apsičiupinėjo sumuštą galvą, ku
rioje tačiau kraujų nebuvo, tik pakaušyje 
buvo didelis guzas, ir nuduodamas kad to
kio užgavimo nepaiso, susijieškojo savo iš 
rankų išmestą kirvį ir skydą, ir apsitvar
kęs stojo į eilę vyrų kurie pasivaduodami 
iria laivą. Taip Meninas pradėjo tarny
bą žymiam jurų bastūnų vadui, Norvegų 
jarlui, su kuriuo jam buvo lemta pamatyti 
nauji kraštai ir pergyventi nauji prietikiai.

={: sj: *

Sturlas plaukė su septyniais desėtkais 
laivų į pietus — į Frankų žemes plėšti.

Kuomet šis milžiniškas laivynas pri
plaukė Frankų žemės pakraštį, Loire upės 
ištaką į Atlantiką, ir apsistojo pasilsėti, 
Meninas tarp šimtų vyrų jieškojo savo 
draugo Šarkio, manydamas kad gal ir jis 
taip pateko tarp Norvegų. Tačiau jo nie
kur nebuvo. Bet jo nuostabai, atsirado 
kiti du vyrai, kurie buvo .Lietuviai, kurie 
į jo šauksmą atsiliepė. Pradžiugo jis ne
apsakomai, nes nebus vienas tarp svetimų 
ir turės savo tikrus draugus, kuriems irgi 
pasidarė smagiau savą sutikus po daugy
bės metų.

Šiedu vyrai, kuriuos Norvegai vadino

Kaip musų lakūnams žu
vus kilo visokių nepama
tuotų kalbų del žuvimo prie
žasties, taip nuo to neliko 
laisvas ir De Pinedo. Ita
lų nekurie laikraščiai rėkia- 
rašo kad jis pats tokią žu- 
dystę surengęs: jis kitados 
buvo mylėjęs Italijos kara
liaus dukterį, buvęs nuo jos Gisuru ir Egilu, buvo Masys ir Stukas.

DIRVA

ka kad žmonės jau žymiai 
pažingėjo dantų užžiurėji- 
me ir prie to su laiku visai 
priaugs.

Laikai Tikrai Gerėja?
Ant kiek Amerikoje lai

kai pagerėjo sunku pasa
kyti, tačiau kad pagerėjo 
matoma net iš to kad “Dir
vos’’ skaitytojai šią vasarą 
daug lengviau ir greičiau 
atnaujina prenumeratas ne
gu pernai.

Mes iš širdies trokštame 
kad darbai pasigerintų ant 
tiek kad visi musų skaity
tojai ir bendrai Lietuviai 
dirbtų. Bet nuo to dar to
li gražu. Ne musų galėję 
darbus pagerinti, ir prašo
me bedarbių skaitytojų ne
pykti jeigu rašome kad ten 
ir ten dirba, ten ir ten dar
bai pagerėjo, nes jeigu ne
pagerėjo pas jus tai vistiek 
turime teisę rašyti apie pa
gerėjimus ten kur pagerė
jo. Kurie dirba tie mano 
kad pagerėjo darbai visur, 
o kurie nedirba, mano kad 
niekur darbų nėra.

Abu buvo jau pilno amžiaus vyrai ir jau 
pora desėtkų metų kaip bastosi jurose. 
Mažai jie prisiminė savo kalbą, tiek tik ge
rai buvo kad dviese būdami vartodavo jos 
nors po kelis žodžius ir taip jos visai ne
užmiršo.

Jie apipasakojo Merunui apie save, o 
Meninas apie save ir iš kur paeina. Iš to 
Masys ir Stukas gavo suprasti kad susiti
ko ne su šiaip kokiu paprastu vaikinu bet 
jarlams lygiu didžiūnu. Patys būdami iš 
paprastų žmonių, bet labai stiprus ir vis
ko patyrę vyrai, jiedu pasiryžo savo jau
nam draugui būti pagelbėtojais ir užtarė
jais, nes matė kad jis dar yra naujas vikin
go šarvuose, mažai ką patyręs, nors nar
sus ir stiprus.

Jie visi trys nuėjo pas Sturlą ir pra
šė leisti jiems būti viename laive ir prie 
paties vado. Sturlas tuo tik apsidžiaugė, 
ir patenkinti trys vyrai liko draugais to
limesniuose žygiuose.

Nelaimės kokias Danai pirmiau užne
šė Frankų miestam Rouenui ir Quentovi- 
kui, kame dalyvavo Merunas, nežiūrint ko
kios buvo baisios, jos tapo užtemdintos 
Norvegų užpuolimu miesto Nantes prie 
upės Loire 843 metais.

Sturlo laivynas priplaukė prie miesto 
nelauktai ir nepatėmytai — nes gyvento
jai iki tolei laukdavo priešų tik iš sausže- 
mio. Tai buvo Šv. Jono diena ir miestas 
pilnas žmonių iš plačių aplinkų iškilmingai 
apvaikštinėjo atlaidus. Be jokio perser
gėjimo, vikingai užplūdo miesto gatves, žu
dydami kardais ir kirviais visus ką tik su
sitiko, plėšė viską ką paimti galėjo, o na
mus degino visomis pusėmis. Įsiveržę į 
katedrą, išskerdė joje buvusius žmones, 
prie altoriaus sukapojo vyskupą, ir švent- 
namį padegė. Tik užėjus nakčiai pasilio
vė skerdynė ir vikingai pabėgo su dideliu 
grobiu ir nelaisviais, niekelio nesutrukdy
ti. Gryždami juros linkui, paupiu plėšė 
gyventojus, kurie nei vienas negalėjo jiems 
pasipriešinti. Išplaukę į jurą, apsibuvo 
ant Noirmoutier salos, kurią padarė savo 
stovykla, ir ten praleido žiemą. Nesisku
bino tie žiaurunai atgal iš kur pribuvo, bet 
apsiliko artimai savo nukankintų ir išgąs
dintų aukų. Tai buvo pradžia naujų ir 
baisių vikingų užpuolimų, kurie iki to dar 
nebuvo taip toli nuo savo namų nusiirę.

844 metais, pavasario sulaukę, kuomet 
prie jų prisidėjo dar daugiau vikingų—at
plaukė su savo laivynu kitas garsus Nor
vegas, Turgeis, kurs buvo užvaldęs Airi
ją—ir laivynas iš 150 valčių leidosi į pietus 
ir upe Garonne patraukė link miesto Tou
louse. Bet tarp miesto valdovo ir Fran
kų karaliaus tuo tarpu ėjo karas, Frankai 
buvo apgulę miestą, kurių pabijoję vikin
gai pasišalino užpuolimo nedarę.

Išplaukus atgal į jurą, užklupo juos: i,<u uvuuuvę. ±s sius ivn-
smarki audra, kuri nunešė vikingus į Is-|tovės, pasidalinę būriais po keletą laivų
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KAIP DEGTUKAI VYSTĖSI

Degtukai kurie užsidega braukimu yra 
sulyginamai nesenų laikų išradimas. Pir
mutiniai tikrai praktiški degtukai buvo iš
dirbti Suvienytose Valstijose, Springfield, 
Mass., 1836 metais, tūlo L. C. Allin.

Pirm tų laikų, prastos rūšies degtukai 
buvo importuojami iš Prancūzijos. Tie 
degtukai, prieš įbraukimą, reikėjo pada
žyti į sieros rukštį kad degtų. Allin pasi
ėmė panaikinti tą bereikalingą vargą. Jis 
savo tikslo atsiekė ir kreipėsi savo išradi
mui patento, tačiau tuo laiku patyrė kad 
tūlas Alonzo Philips, smulkių mažniekių 
pardavėjas, per kitą žmogų išgavo jo pa
slaptį ir užpatentavo. Allin, nors tikras 
degtukų išradėjas, buvo priverstas išdirb
ti degtukus po kito žmogaus patentu.

Sieros ir fosforo užsidegimą trynimu 
išrado Godfrey Haukwitz 1680 metais. O 
tik po 150 metų tas išradimas tepradėta 
naudoti degtukuose. Buvo kalbama kad 
1833 metais tokie degtukai buvo išdirbami 
Viennoje, Austrijoje. Tais laikais Angli
joje vartota “liciperio” degtukai, kuriuos 
įbriežti reikėdavo į smiltinę popierą. Dar 
pirm to buvo dar kokie keisti degtukai, ku
rie buvo padaryti ant balanėlių ir juos 
įdegti reikėdavo titnago žiežirbos.

Po šitų degtukų pradėta dirbti tie ku
riuos reikėdavo pamarkyti į sieros rukštį. 
Apie 1833 metus John Walker Anglijoje 
pradėjo vartoti fosforą, po ko jau sekė 
Allin ir Phillips su geresnės rūšies degtu
kais. Saugieji degtukai, kokius ir dabar 
vartojame, kurie ne visur įsibriežia, pra
dėti išdirbti Švedijoje 1855 metais. Išra
dėjas buvo vardu Lundstrom.

gy-
KAIP ŽEMINĖS ŠIRŠĖS PERI

Žmonės gal labai mažai žino apie 
venimą dumblinių arba žeminių širšių, ku
rios gyvena įsiriausę žemėse. Štai kaip 
mokslininkai, ištyrę jas, pasakoja.

Žeminė širšė atlieka operacijas tokias 
Kad net nustebina geriausius chirurgus, ir 
jų tos operacijos visados nusiseka, širšės 
perisi ant didžiųjų lapinių kirmėlių. Šir
šė susiranda kirmėlę, įgilia jai į galvą taip 
kad suparaližiuoja kirmėlės smegenis, bet 
kirmėlės nenužudo. Tada padeda savo 
kiaušinėlius šalę girmėlės, kuri suparali- 
žiuota ir negali judėti. Kirmėlė buna gy
va, bet niekur negali nueiti, iki jauni šir- 
šiukai išsiperi — ir jie randa sau šviežios, 
gyvos mėsos maistui, ir kirmėlę ėsdami au
ga.

Jauni širšiukai savo motinos niekados 
nemato ir nepažysta, ir jiems niekas ne
pasako kaip toliau gyventi ir elgtis, ir jie 
patys užauga į amžių iki ateina jiems lai
kas dėti kiaušinius. Ir jie vėl tą patį daro 
kaip darė jų motina: jie suranda didelę, 
riebią kirmėlę, įgilia jai į galvą kaip darė 
jų motina, į tą pačią vietą, ir taip gyveni
mas eina.

Tai yra įgimtas žinojimas, ką žmonės 

panijos šiaurini pakraštį. Tačiau ir čia 
jie niek& nepešė, nes Asturai, kurie taikoje 
gyveno — ne taip kaip Frankai — staiga 
surinko kariumenę ir plėšikus sumušė, nu
skandindami net keletą jų laivų.

Pabėgę nuo Asturų, vikingai plaukė 
dar toliau į pietus. Ispanijos pakraščiais 
užpuolimai jiems sekėsi. Bet kuomet pa
siekė Lisboną, čia susidūrė su kitais galin
gais priešais — garsiais Ispanijos užka
riautojais Arabais.

Lisbone vikingai pasekmingai kariavo 
su Arabais ir atsilaikė prieš juos per ke
letą dienų. Arabų spėkas sustiprinus, vi
kingai paspruko iš Lisbono ir pasileido dar 
toliau į pietus. Šiame žygyje jie aplankė 
šiaurinę Afriką, Arzillą, Morokoje, bet ten 
ilgai netrukę gryžo į Ispaniją ir nuplaukė 
i Kadizo uostą, iš kur upe dasivarė iki Se
vilijos, nuveikė ten buvusią mažą Arabų 
kariumenę ir užėmė tvirtovę. Iš šios tvir- 

vadina instinktu, nes vabalams nepripa- 
žysta proto.

0

O NEVERK, MOTINĖLE
(Skiriu Kapt. S. Dariaus motinai) 

neverk, motinėle, jeigu tavo sūnūs
Jau ilsis šaltuose kapuos,
Ir jei kapas karžygio narsaus bemirgą 
Vainikų ir gėlių žieduos.
O neverk, motušėle, didvyrio sunaus,
Nors ir kenčia tavoji širdis,
Matyt kad Aukščiausio taip buvo paskirta 
Senatvėj tau tokia dalis.
Tai neverk, sengalvėle, karžygio sunaus,
Nušluostyk rasotas akis,
Jis tragiškai žuvo prie slenksčio tėvynės, 
Ir nebaisi jam buvo mirtis.
Tai neverk, motinėle, tu savo sunaus,
O neverki didvyrio narsaus,
Jo garbinga auka ant tėvynės aukuro
Lai tave ramint nepaliaus....

Jonas Morkūnas.

TU LAUKEI
(Skiriu Kapt. S. Dariaus žmonai)

Tu laukei, oi laukei kaip auštančio ryto 
Kad laukia keleivis snieguose paklydęs, 
Ir jautei kaip butum begalo laiminga 
Jei vyras mielasis jau butų parskridęs.
Bet musų tie gražus, galingi troškimai 
Ne visada džiaugsmo žiedeliais sužysta,1--- ------- ------ o---- . ----------- ----J---------7

Gi šiaip jie tankiausia skausmuos kruvi
nuose

Kaip gėlės nuskintos nublunka, suvysta.
Ir tavo tie gražus, galingi troškimai 
Kaip aukso svajonės sudužo, išnyko, 
Kada vietoj meilės ir mylimo vyro 
Tik karstas tau jojo tylusis paliko....
Ir raudi sugniužus prie karsto brangiausio,
Kur tiek daug saulėtų džiaugsmų ir 

svajonių.
Raudok, nelaiminga, prie karžygio karsto, 
Nes niekad tu jo nebejausi malonių.

Jonas Morkūnas.
f

MAČIAU
(Skiriu S. Girėno broliui)

Mačiau kaip tu gailiai raudojai 
Prie karsto brolužio brangaus 
Ir laužei, kaip motina, rankas 
Netekus vienturčio sunaus...,

Siunčiau tau paguodą mintimis,
Nors verkė ir mano širdis,
Nors ašarų bangos užtvindė : 
Ir mano liūdnasis akis....

Bet vistiek siunčiau tau paguodą,
Nes alpai prie karsto brangaus, 
Žinodams kad mylimas brolis 
Tavęs prie krutinės neb’glaus.

Bet skausmas didžiausias praėjo, 
Stasys jau niekad nebegryš, 
Tai mylimas broli, Girėnai, 
Nurimk, nusišluostyk akis.

Jonas Morkūnas.

i

vikingai irstėsi dar aukščiau paupiu ir 
apiplėšinėjo kitus Ispanų miestus ir sody- • 
bas net toli nuo paupio.

Pergąsdinti ir sumaišyti Arabai nauA 
jais nelauktais užpuolikais, kuriuos del ją 
narsumo vadino net siaubimais, ne žmoj 
nėmis, pradėjo pagaliau susistiprinti ir at*; 
sigriebti. Po šešių savaičių, kuomet vis-7 
kas buvo apiplėšta, Arabai tepajiegė iš
stumti užpuolikus iš Sevilijos.

Arabų apsupami, vikingai pradėjo sku-'- 
bėti atgal į laivus ir bėgti, bet kad buvo 
išsimėtę pulkeliais plėšimui aplinkinių kai
mų toliau nuo paupio, sunku buvo laiku su
sirinkti visiems į krūvą. Tuo tarpu Arabų 
pulkai daugėjo, ir pirm negu vikingai spė
jo pabėgti į jurą, Arabai juos apsupo. Pra
sidėjo smarkus mušis, vikingai neteko ke
liolikos savo laivų ir daug vyrų, kurių dau
gelis buvo sugauti nespėjus sugryžti, nes 
buvo pertoli nuėję. 4

Bus. Merunas pas Arabus. s
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PRIE DARIAUS-GIRĖNO 
MIRTIES

' darius-girėnAš ir 
LIETUVOS PASIUN

TINYBĖ
Rašo J. O. Sirvydas.

(Pabaiga iš pereito num..)

sun- 
gy- 

kelią 
Šių 

veni-
Tą pa- 
“testa-

Tavo

čio didvyrių vainiką nupel
nė. Vandenyną Sparnuotas 
Lietuvis nugalėjo. Ir tik 
pasiekę Vokietiją, — iš kur 
jau tik ranka pasiekti jų 
Tėvynė Lietuva, — sutiko 
nelaimę!. ...

Tuomi musų didvyrių 
garbė nei kiek nesumažėjo. 
Visas pasaulis pripažysta 
jiem tą garbę ir vadina 
“Atlančio didvyriais”. Vi
si sako panašiai kaip ir 
Prahos (Čekoslovakij oje) 
dienraštis “Narodni Listy”, 
jau a. a. Darių ir Girėną 
palaidojus, parašė ilgoką ir 
jautrų užuojautos straips
nį, kuriame tarp kitko sa
ko:

“Du Lietuvos sūnus, ve
dami savo mažos tėvynės 
meilės, norėjo išgarbinti sa
vo tautos vardą. Norėjo 
pastatyti savo mažą tautą 
greta tų kelių didžiųjų tau
tų kurių lakūnams pavyko 
nugalėti Vandenyną. Pasi
ryžo paaukoti viską, ir sa
vo gyvybes, savo tėvynės 
garbei! Mirtis? Argi tai 
nėra ‘tiktai nereikšmingas 
didvyrio gyvenimo 
akimirksnis ilgoje jo 
žadėjimų eilėje’?.... 
vyriai gi laimi tiktai 
kad kitiems išdalintų, 
rius ir Girėnas, 
meilės' vedami, laimėjo jai 
Vandenyno nugalėtojų gar
bę ir atidavė tą garbę savo 
mažai tautai, i kurią šian
dien žiuri su pagarba ir 
simpatija visas pasaulis. . . . 
Nugalėjo viso pasaulio aky-

Laimingi Dariaus ir Gi
rėno tėvai, kurie išauklėjo 
tokius dvasios milžinus!

Išauklėjimas daug reiš
kia. Kai iš mažens yra kū
dikio širdin Įdiegiama gera 
sėkla tai ji neužviltinai duo
da gražų vaisių. Ne aukš
ta kilmė, ne turtai išauklėja 
didžiavyrius, bet sveikai 
įkvėpta gimdytojų dvasia; 
paskui vaikai, nors ir 
klausiose aplinkybėse 
vendami, patys sau 
nusigrindžia i garbę, 
abiejų jaunikaičių gy 
mas tatai parodo, 
rodo jų paskutinio
mento” Amerikiečiams jau 
gerai žinomo iš laikraščių, 
kur tarp kitko a. a. Darius 
ir Girėnas šiaip Į Lietuvos 
gentkartes šaukia:

“Jaunoji Lietuva!
dvasios Įkvėpti, mes sten
giamės ši pasirinktą uždavi
nį įvykdyti. Musų pasise
kimas tegu sustiprins Tavo 
dvasią ir pasitikėjimą savo 
jiegomis ir gabumais! Bet 
jei Neptūnas ar galingas 
audrų Perkūnas ir mums 
bus rustus — pastos mums 
kelią į Tavo kraštą ir pa
šauktų ‘Lituanica’ pas sa
ve, tada Tu, Jaunoji Lietu
va, turėsi išnaujo ryžtis, au
koti ir pasirengti. Tavo pa
stangomis, pasiryžimu, kad 
nekviestų Tavęs i Didiji 
Teismą.”'

Ir pabaigoje jie pareiškia 
Lietuvos žmonijai, ant ke
lio aukuro jie šitą milžinis- se Vandenyną ir žuvo. Sa
ką auką sudeda:

“ ‘Lituanicos’ pralaimėji
mas ir nugrimzdimas Į At
lantiko vandenyno gelmes 
tegu auklėja jaunųjų Lietu
vių atkaklumą ir ryžtumą, 
kad Sparnuotas Lietuvis 
būtinai įveiktų klastingą 
Atlantiką Tėvynės Lietuvos 
garbei!”

Šitie žodžiai privalo būti 
aukso raidėmis Įrašyti mu
sų kultūros istorijoje ir 
musų jaunosios gentkartes 
širdyje. Du neturtingi mu
sų jaunikaičiai atiduoda sa
vo Tėvynės Garbei viską 
brangiausi ką jie turėjo— 
gyvastį. Ir šaukia Jaunąją 
Lietuvą eiti jų keliais.

Tačiau jiems kelio nepa
stojo Atlančio gelmių die
vaitis Neptūnas. Jie Atlan-,

Nors žuvo galiūnai mųi: Darius-Girėnas.... 
Nežuvo jų darbas, neživo troškimai!
Iškėlė tėvynės garbingąjį vardą: 
Lietuviai nūn perskrido didį Atlantą! 
Ne piktą didvyriams tos audros padare — 
Triumfą ir amžiną garbę iškėlė! 
įamžino žygį nustebinta žemė.
Lietuviai Lietuviams paženklino Kelią!

kelio 
išsi- 
Did- 
tam 
Da-

tėvynės

vo tėvynei suteikė mirtimi 
puikų laimėjimą. Tapo did
vyriais.”

Kiekviena tauta didvyrių 
turi labai nedaug; musų 
tautoje, šimtmečius dejavu
sioje po jungu Slavų, dar 
mažiau tebuvo. Tik atgi- 
mus musų tautai ir atsikū
rus musų valstybei, musų 
“didvyrių žemės” himno žo
džiai: “Iš praeities tavo su- 
nųs te stiprybę semia”, pra
deda kilti didvyriai. Vieni 
jų garbingais darbais kelia 
aukštyn savo tautą iš vi
daus, kiti jos garbės švy
turį perneša viršum pasau
lio žmonijos galvų. Tokis 
garbingas musų tėvynainis 
buvo Šarkis, tokie, ir dar 
aukštesnio laipsnio didvy
riai yra Darius ir Girėnas.

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.)
Bet kad jie su pinigų surin- 

. kimu turėjo sunkenybių apie 

. tai mes visi senai žinojome, ži- 

. nojo ir tie kurie dabar prie
kaištus daro. Todėl man rodo- 

‘ si, ar negeriau butų mums vi- 
' siems Amerikos Lietuviams pa

sižiūrėti į pačius save ir įsiti
kinti ar visi mes finansiniu at
žvilgiu padarėm viską ką galė
jome padaryti. Ir pirmiausia 
tai turėtų padaryti tie kurie 
šiandien su lengva širdimi, be 
apsigalvojimo (ar su apsigalvo
jimu?) priekaištus į visas ša
lis taip lengvai svaido....

WIRELESS, PARAŠIUTAI, 
IR TT.

Dabar keletas detalių del į- 
vairių priekaištų.

1. Lietuvos Vyriausybė. — 
Ji esą nesusirupinusi lakūnų 
žygiu. Kuo toks priekaištas 
remiamas? Niekuo! Lietuvos 
Vyriausybė buvo tinkamai pa
informuota apie rengiamą 
Transatlantinį žygį ir padarė 
viską ko nuo jos reikalauta ir 
kas jai reikėjo padaryti. Ne- 
aprupino finansais? To patys 
lakūnai nereikalavo. Jiedu ne
sikreipė del to ir nereikalavo iš 
Lietuvos Vyriausybės jokios pi
niginės pagalbos. Jiedu savo 
locn’ais pinigais buvo įsigiję 
lėktuvą. Jiems pritruko pini
gų tik jo perdirbimui ir pritai
kymui Transatlantiniam skridi
mui. Ir del šios trūkstančios 
sumos jie kreipėsi į Amerikos 
Lietuvių visuomenę — ne į Lie
tuvą ar jos Vyriausybę — nes 
tai turėjo būti Amerikos Lietu
vių vardu daromas žygis, kaip 
tai man pačiam lakūnai yra pa
reiškę. Kuomet jiems beviešint 
Washingtone aš iškėliau finan
sinį 
man atsakė, 
rikos Lietuviai tą turim pada
ryti .... Mes lėksim Lietuvon 
į svečius, tai ar dera mums kel- 
pinigių prašyti ?”.... Iš to 
matosi kaip šiedu karžygiu tu
rėjo ne tik daug drąsos ir pa
siryžimo bet taipgi ir senso, 
džentelmeniško takto, 
dagumo....

Dar niekam niekur 
galvon del panašių 
kaltinti vyriausybę, net tais at
sitikimais kai skridimai buvo 
kai kurių pačių vyriausybių 
rengiami — ir nors ne vienas 
lakūnas jau yra nugrimzdęs 
Atlantiko bangose.

2. Lietuvos Pasiuntinybė ir 
Konsulatai. — Visos šios įstai
gos teikė visą paramą ir pagal
bą, kokios lakūnai prašė ir ne
prašė. Visų šių įstaigų vedė
jai, kiek man žinoma, yra pa
kartotinai siūlę lakūnams krei
ptis prie jų su bent kuriais 
sunkumais, bent kuriais reika
lais, ir užtikrino nuoširdžią pa
ramą ir visą galimą pagalbą. 
Vizos, leidimai nebuvo parū
pinti? Visas reikalingas vizas 
jie turėjo. Tą parūpino jiems 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke (nepaisant to, ką 
laikraščiai apie tai rašė). Del 
specialaus leidimo, apie kurio

klausimų, Kapt. Darius 
‘Mes patys Ame-

ir
ir man-

neatėjo 
nelaimių

reikalingumą Pasiuntinybė iš- 
kalno juos perspėjo, lakūnai, 
kaipo Amerikos piliečiai, visai 
nesikreipė j Pasiuntinybę bet 
tiesiog Į savo šalies įstaigas. 
Pasiuntinybė nei iš jų nei iš 
ko kito nei žodžio apie jų da
romus žygius del leidimo neži
lojo. Butų žinojus — be abe
jonės butų privačiai pašalinus 
ir tuos nesusipratimus del $100.

Bet pirrtiiau tilpęs Dariaus 
laiškas iš Birželio 22 d., kad 
“parengiamieji darbai baigti, 
esame pasirengę išskristi Lie
tuvon bent kurią valandą” ne
davė Pasiuntinybei nei progos 
manyti kad ko tai dar trūksta, 
kad yra kokia tai istorija del 
$100.

3. Bevielio telegrafo apara
tas, parašiutas. Kodėl lakūnai 
jų neturėjo? Kodėl jais lakū
nų neapsirupinta ?

čia galima paduoti, kaipo is
torinės medegos žiupsnį, sekan
čią žinią.

Viešint lakūnams Washing
tone, buvo laike pasikalbėjimų 
iškelta ir apkalbėta daug įvai
rių, suristų su t 
simų. Man, skraidant su jais 
viršum Washingtono, teko pa- 
tėmyti kad jie neturėjo bevie
lio telegrafo. Vėliau aš jų klau
siau ar jie žada turėti bevielį 
telegrafą, parašiutus ir kitus 
įtaisus kurie prisidėtų 
saugumo. Štai Dariaus 
mas:

Jie vargiai “wireless’ 
tą ar parašiutus imsią, 
dvigubas “wireless’ 
(priimtuvas ir siuntėjas) bran
giai kainuojąs ir jie tuo laiku 
dar nežiną kaip eisią su aukų 
rinkimu; o antra — ir tai esą 
svarbiausia — jeigu jie ir tu
rėsią pakankamai pinigų tai 
visvien negalėtų imti tų apara
tų. Kodėl? Kiekvienas lėktu
vo talpumo colis, kiekvienas 
sunkumo svaras kurį jų lėktu
vas gali pakelti, esą jiems svar
bu sučėdyti gazolinui. Todėl 
gazoliną ir alyvą jie turėsią ne 
tik sparnuose ir kitose įprasto
se tam tikrose vietose, bet juo 
prikrausią (kiekinėmis) ir visą 
pasažierinę kabiną, kiaurai iki 
savo pečių.... Kiekvienas ga
zolino galionas jiems esąs bran
gus, nes jis galįs reikšti viso 
jų žygio pasisekimą ar nepasi
sekimą. (Mat, jų neperdidžiai- 
sias lėktuvas, neturėjo pakan
kamai vietas kad galima butų 
jis apkrauti ir apsunkinti ne 
pat būtiniausiais skridimui į- 
rankiais). Gazolinas jiems esąs 
daug svarbesnis 
ir už parašiutus.

Del parašiutų 
buvo tokia:

Jie nesitikėjo 
lėkę Atlantiką. 
kaipo patyrę lakūnai, tikėjosi 
visuomet galėsią nusileisti, net 
ir motorui sugedus (kaip ištik- 
ro jie ir nusileido kokioj tai 
faunoj, taisyti lėktuvą, lėkda
mi iš Chicagos New Yorkan, 
kuomet jie susivėlino atvykti 
į New Yorką net apie devynias 
valandas). Visos jų mintys ir 
pastangos buvo sukoncentruo
tos ant Atlantiko perskridimo. 
Ir jie ne be logikos galvojo, kad

jeigu virš Atlantiko pasitaikys' šiuo laiku musų Amerikiečių 
nelaimė tai parašiutai visvien1 pareigos. Ar mokėsime mes 
jiems nieko negelbėtų. Ar jų [jas dabar tinkamai ir laiku at
gaivoj imas buvo teisingas tą! likti? 
galėsim patirti tik pilnai paaiš
kėjus jų nelaimei prie Soldino.

Be viršminėto man duoto 
paaiškinimo, lakūnai davė prieš 
išlėksiant dar ir kitą priežastį 
musų Generaliniam Konsului 
New Yorke, p. žadeikiui. Jis 
tą viešai atpasakojo lakūnų pa
minėjime Chicagoje, Lietuvių 
Auditorijoje:

“Lituanica” esanti ne jų — 
Dariaus ir Girėno, — bet Ame
rikos Lietuvių aukomis skridi
mui parengta. Jie esą pasiža
dėję už tas aukas su “Lituani
ca” Kaune nusileisti. Ir kaip 
jurų kapitonas neapleidžia kad 
ir skęstančio laivo, taip ir jie 
neapleisią “Lituanicos”. Jie nu
sileis su ja Kaune, arba drau
ge žusią. .. . Tai kam esą jiems 
parašiutai ?. .. . 

❖ * *
Aš norėčiau tikėtis kad visos 

viršminėtos žinios, paremtos ne 
gandais bet autentiškais šalti-

Į tai kiekvienas musų 
teduoda atsakymą!

Sulyg savo išgalės aš noriu 
jį duoti, siųsdamas drauge Da
riaus-Girėno paminklo fondui 
savo auką — $100.00.

BRONIUS K. BALUTIS, 
Lietuvos Ministeris Amerikoje.

♦ 
t

I© ROSEDALE ©|
Dry Cleaning Co.j 

C. F. PETRAITIS, Prop, t 
6702 Superior Ave.,* t
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SUERZINTI 
fe NERVAI 

5<ada labai nervuojatės . . . 
!ykų ergelis erzina jus . . . 

įkas ką tik darot reiškia 
Kivargj . . . kuomet apima
Sumas . . . bandykit panaudoti 
Jflia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
Hnd. 98 iš 100 moterų sako kad 
pis pagelbėjo.
[Šis vaistas duos jums ekstra ener- 

.i^.ios kurios trūksta. Gyvenimas iš- 
*’ (juodys vertu gyventi.

fe'" Nekentėkit nei vienos dienos dau- 
r giau kada šis vaistas gali jums su- 

į ’ teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš 
į O savo 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, i 
Siųskit savo 1933 metų 
Bonų kuponus už “Dirvą” 
Jirba už knygas.

J. J. LAZ1CKAS
JEWELER — RADIOS

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

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 
viena dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaites atgal. Dabar sveriu 150 sva
rų. Taipgi turiu daugiau energijos 
ir neturiu alkanumo jausmų.’

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

Gaukit bonką Kruschen Salts iš 
vaistines bile kur Amerikoje (išteks

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave. 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

3

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas 

skaudamas vietas su Emerald Oil, 
apriškit kojas. Naudokit bandažų
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 

vuisiaueo xx.(..c gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai-
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei i zdų. Nebus' trukdančio skausmo, 
ta bonka nepertikrins jus kad tai j Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto- gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
ti riebumo—pinigai bus grąžinti. : jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

PA J IEŠKAU Mercelės Miškinie
nės, po tėvais Januškevičiūtės, iš 
Buteliunų kaivo, Šventežerio parapi
jos. Pirmiau gyveno Greenfield, 
Mass. Uorėčiau susižinoti. Prašau 
tuoj atsišaukti.

Marcelė Kavaliauskiene 
1124 Sweitzer av. Akron, O.

FREE
to Stomach 

Sufferers

lykų nušvietimo. Aš norėčiau 
tikėti kad tas gal pagelbės iš
vengti bereikalingų įtarimų, po
lemikų, barnių ir visuomenės 
demoralizavimo. Butų liūdna 
jeigu didis ir karžygiškas žy
gis, kurį Lietuvos vardu suma
nė ir tokia kaina atliko musų 
nemirtinos atminties lakūnai, 
butų priežastimi ergelių ir pjo- 
vynių. Tai butų pats aršiausias 
būdas jiems atsidėkoti.

Geriau tebūna jie visiems be 
išimties Lietuviams, kiekvie
nam musų atskirai, vidujiniu 
kontrolierium: ar kiekvienas 
musų padarėme viską ką galė
jome padaryti; ar dabar daro
me viską kas mums derėtų da
ryti ?

Tikėkimės kad tikras nelai
mės priežastis pasiseks išaiš
kinti. Jas galima bus išaiškin
ti (jei tik galima bus) tenai 
Europoje, ne čia. Tuomet tu
rėsim laiko ir pamato ir kalti
ninkus kaltinti. Čia ir dabar, 
man rodosi, mes turime kitų 
užduočių. Pradėtas tinkamo 
didvyriams paminklo pastaty
mo darbas Chicagoje, iš kur jie 
Transatlantinę kelionę pradėjo. 
Tekių pagalvoti ir apie tinka
mą pažymėjimą tos kelionės 
galo Soldine, Vokietijoje. Tas 
jfal geriausia tiktų Amerikos 
Lietuviams kuogreičiausia at
likti.

štai naujos ir artimiausios

I LIETUVĄ
Reguliariai

Išplaukimai,— 
Patogi Kelione,— 
Žemos Kainos. 
Platesnių informacijų r.t- 
sikreiokit į vietinį agen
tą arba įSCAIWINAVMN- AMERICAN LINE 
27 Whitehall St. New York

25c Pkg. of Bell-ans for 
Indigestion

(Offer Limited to 1 Week)
If you arc looking for “something 
better’’ for that gas, sick headache, 
heartburn, etc., take advantage of 
this offer. Bell-ans tablets arc a 
non-laxative combination of willow 
charcoal, sodium bicarbonate U.S.I*., 
carminatives and pharmacopeia! flav
oring oils blended to give 60-sccond 
relief in ordinary indigestion and 
5-minute relief in severe indigestion. 
The makers take the risk that you’ll 
like this 35-year young tablet 
enough to prefer it. Six Bell-ans, 
Hot Water, Sure Relief!

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

Name (print).

Street

City.

£ Pakviečiame šios apielinkės Lietuvius atsilankyti Į
S musų naujai įrengtą
į BEER GARDEN IR RESTAURANT
į 7102 Superior Ave. kampas Addison

I
"" Kur užlaikome puikinsi Alų. Mandagus patarnavimas. 

Taipgi visokie užkandžiai, Vynai ir Cigarai. Tris kartus 
į savaitę muzika. (36)

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

ĖTHYL G ASO LINO NAUDOTOJAMS
Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio 
Įsibegimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit 

sau tanką Naujo žalio ETHYL GASOLINE.

Daugiau Spėkos
Daugiau
Myliu

lubricatVo^,

Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

The Columbia Refining Company
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Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents .
Pain—Agony Starts to 

Leave in 24 Hours
Just ask for Allenru—Within 24 

hours after you start to take this 
safe yet powerful medicine excess 
uric acid and other clrculatingr 
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—mo.n^y 
back.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau

nius negu ugniagesius (firemonus).
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MŪLIODIS
SUPERIOR AVE.

kit

6606
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j NIKODEMAS A. WILKELIS 
(Neverauskas)

Licensed Funeral Director
= Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo-
= dernišką laidotuvių vietą
| WILKELIS FUNERAL HOME
2 ’ 6522 Superior Avenue
E NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
2 Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
= lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
X Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- 
S derniškas.

j HEnderson 9292 ~

MUCH CHEAPER BY BOAT

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

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. 'HEnderson 6729 i
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I MRS. A. JAKUBS I
| (A. JAKUBAUSKIENĖ) |
| Lithuanian Funeral Home 2
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =

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

= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. .Vežimai ligo- Ę
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. 
E gos. žemiausia kaina laidotuvėms.
= ir aukštyn be apribojimo. Reikah
= 6621 Edna Avenue
MllllllllllllIllllIllllllllllllllllllIllllllllllllllllltlllllllllllllillUlllllCMIllflllllllllllllllllh 1

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

Kainos sąžinin- 
visos lėšos $150 
telefonuokit.

ĖNdifcott 1763
EW I

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

CLEVELAND 
BLFfALO
NIAGARA FALlįS?

i p ort staniresū
r 4, CANADA . J’.

CEDAR PdlN'at, 
putinbaY
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I KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKESE i=-------------------------------------------------------------------------------- į.---------------------i
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4186—Atdaru vakarais E
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DARIAUS-GIRĖNO ŽUVIMO PAMINĖJIMAS LIETUVIŲ SALĖJE 
Penktadienio Vakare — Rugsejo-Sept. 22, nuo 8-valandos.

Kapt. S. Darius

Clevelando Lietuvių Ko
mitetas rengia iškilmin
gą paminėjimą garbin
gai žuvusių lakūnų Da
riaus ir Girėno, kurie po 
pasekmingo perskridimo 
per Atlantiko vandeny
ną, atlikę 4,900 mylias 
kelio, užsimušė Vokieti
joj miške, netoli Soldino 
anksti Liepos 17 ir Lie
tuvą pasiekė tik grabuo
se. Nematė tos pagar
bos kokią jiem Lietuva 
suteikė, ir nematys ko
kią pagarbą mes jiem 
suteiksime, bet turime 
juos pagerbti kaipo mu
sų tautos karžygius.

S. Girėnas
rengtas labai gražus pritaikytų darbavosi surengime Aviacijos 
dainų programas, kalbės keli i šventės.

gas vakaras Lietuvių Salėje už kalbėtojai, kurie apsakys laku- 
poros savaičių nuo dabar, Rug- j nu nuopelnus musų tautai, il
sėjo 22 d., penktadienio vaka-: salė bus specialiai tam tikslui 
re. ' Įžanga bus visiems dykai, išrėdyta.
todėl prašome kuoskaitlingiau- Paminėjimą rengia tautinin- 
sia visus atsilankyti. Pradžia kai ir katalikai išvien, tas pats
8 vai. vakare lygiai. Bus su- komitetas kuris pernai rudenį

Dariaus ir Girėno pagerbimui 
Clevelande rengiama iškilmin-

Kviečiame prisidėti prie ap- 
vaikščiojimo draugijas ir pavie
nius.

Visi atminkit šį Gedulos va
karą ir susirinkit į Lietuvių sa
lę penktadienio vakare, Rugsė
jo 22 d.

DIRVA

MUSU

DR. JONAS J. KAMESIS
Rašo Antanas Cepliauskas.

MIESTO tramvajų darbiniu- ’ OPERA PRASIDĖS PIRMADIENIO 
VAKAREkai pasirengę streikuoti Rug

sėjo 8 d., jeigu kompanija at
sisakys išpildyti reikalavimus 
padidinti algas ir pripažinti 
uniją.

AUKOS Lakūnų Paminklui. 
Geraširdžiai Clevelandiečiai vie
nas po kitam aukauja Dariaus 
ir Girėno paminklo fondui, šio
se dienose p-lė Florence Dagi- 
laitis paaukavo $5 ir Įsigijo la
kūnų fotografiją, tokiu budu 
fondui duodama viso $5.50 au-, 
ką. Ji tokiu budu pralenkė vi
sus iki šiol aukavusius tam tik
slui savo aukos didumu.

ADV. LEON A. KUJAWSKI, 
Lenkas, tapo paskirtas miesto 
teisėju į vietą atsistatydinusio 
teisėjo Joseph Sawickio.

THALIA SABANIEEVA
ra viena iš operos artisčių, Ru- 
kuri dainuos miesto auditorijoje 

su San Carlo Opera.

auditorijoje 
operų sezo- 
San Carlo 
vakarą bus 

Šioms
žema kai-

PILIEČIAI, REGISTRUO
KITĖS KAD GALĖTU

MĖT BALSUOTI
Amerikos piliečiai kurie no

rit dalyvauti miesto valdybos 
rinkimų nominacijose, stengki- 
tes užsiregistruoti. Registruo
tis reikia tik tiems kurie persi
kėlė Į kitas vietas gyventi ir 
jaunimui kurie suėjo Į metus. 
Rugsėjo 12 bus paskutinė užsi
registravimo diena. Iki tos die
nos galima užsiregistruoti kas
dien, nuėjus į City Hali, Į re
gistracijos skyrių. Valandos: 
šeštadienį, pirmadienį ir antra
dienį: nuo 8:30 ryto iki 9 
Kitom dienom nuo 8:30 
iki 4:30 po pietų.

vak. 
ryto

Per ilgą laiką musų tėvai Lie
tuvoje buvo uždengti tamsybės 
ploščiumi, nuo mokslo ir trokš
tamos laisvės. Bet vienas po 
kitam jie pradėjo atvykti Ame
rikon, čia pradėjo gyvenimą 
vesti ir auginti šeimas. Dir
bo, prakaitą liejo kad jų sūnūs 
ar duktė neliktų tamsus, pras
ti darbininkai, kaip kad patys 
tėvai buvo. Ir nekuriu tie sap
nai puikiausia išsipildė, kitiems 
gi ne. Kurių sapnai neišsipil
dė, galima sakyti kad nors pa
tys tėvai troško vaikams mok
slo, bet sūnūs ai- duktė, iš per- 
gero gyvenimo atmetė tą pro
gą. Tiems gi tėvams kurių 
sapnai išsipildė, smagu yra ma
tyti kaip jų sūnūs ar dujetė iš
kilę ant aukšto laipsnio kartu 
su kitais mokslo žmonėmis, ir 
yra vilties kad Įie kurie pakilo 
aukštai, išjudins kitus musų 
jaunuolius siekti kas prakilnu.

Čia Clevelande yra ne vienas 
bet keletas musų Lietuviškų 
kelrodžių. Vienas iš jų yra Dr. 
Jonas J. Kamesis, gerai žinomas 
daugeliui šio miesto Lietuvių.

Dr. Kamesis gimė Clevelande 
Rugp. mėn. 1902 m. ir per visą 
laika gyveno Clevelande, išsky
rus dalį mokslo metų.

Mokslą išėjo iš sekančių mo
kyklų: Kinsman Junior High, 
East High, 1922 m., ir 1926 m. 
baigė Adalbert College. Baigęs 
mokslą čia, išvažiavo į St. Louis 
ir tenai pradėjo medicinos mok
slą penketui metų. Pabaigė ten 
1930 m. Tą patį metą įstojo 
į St. Mary’s ligoninę prisireng
damas daktariškai praktikai. 
Nuo 1931 metų tarnauja Cleve
lando Lietuviams kaipo gydy
tojas ir chirurgas.

Prie to jis yra Suv. Valstijų 
kariškas daktaras, tą komisiją 
gavo 1930 metais; yra 1-mas 
leitenantas Rezervinio Medika- 
lio Korpuso. Dabartiniu laiku 
prikergtas prie Chicagos ir te
nai skaitosi chirurgiško sky
riaus karininkas.

Per trumpą laiką jis jau tar
navo trijuose fortuose: Fort 
Snelling, Minn., Jefferson Bar
racks, Mo., ir Fort Sheridan, 
netoli Chicagos.

Daktaras Kamesis yra sūnūs

CRAWFORD

Rugsėjo 8, 1933

S NAUJU 
COMPANY VEDĖJU

Tė- 
kad

* r

Žymiai prisidėjo/prie Kompanijos IšauginamoJuozo ir Uršulės Kamešių. 
vai buvo labai patenkinti 
jų sapnai išsipildo. Bet jo tė
velis mirė Gruodžio mėn. 1928 
m., nesulaukęs iki sūnūs paliks 
daktaru. Tėvas sunkiai dirbo 
New York Central gelžkelio 
dirbtuvėje, stengdamasis aprū
pinti sūnų mokslu. Daktaro 
motina dabar buna prie savo 
sunaus; ji yra labai švelni mo
terėlė ir visų pažystamų myli-; 
ma.

Motina ir tėvas paeina iš Pa
nemunės parapijos, šakių ap.,

Pats daktaras irgi buvo darb
štus ir uždarbiavo kuomet ėjo 
mokslą, 
tus high 
ir dirbo 
lankymo, 
buvo prie Plain Dealer smulkių 
skelbimų skyriuje. Jis yra dir
bęs ir prie tokių sunkių darbų 
kaip duobių kasimas.

Prieš išėjimą mokslų prigu
lėjo prie Vyčių 25-tos kuopos, 
kurios buvo sekretorium; buvo 
nariu Moksleivių Draugijos ir 
Jaunų Vyrų Klubo 1923 m. Da
bar priguli prie SLA. 14-tos kp. 
ir LRKSA. 26-tos kp.

Priklauso prie Polyclinic li
goninės ir yra narys Medicinos 
Akademijos Clevelande.

Nors Lietuviškai mokytis ne
turėjo progos, bet pats per sa
ve pramoko gerai Lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Prenumeruo
ja “Dirvą” ir kitus Lietuviškus 
laikraščius.

Mėgsta muziką, sportą ir at
letiką. I 'jiavviuiu per j.o iiivlu uuvv

Jo ligonių priėmimo ofisas | kiniame ir investmentų biznyje. Sa- 
randasi viršuje Marshall vais-! v° gyvenimą pradėjo kaipo banko 
tinės, kampas Superior Ave. ir j patarnautojas, Franklin, Pa., paskui 
Addison road. , pribuvo j Clevelandą ir inėjo į in-

Per visus keturis me- 
school lankymo dirbo 
vieną metą kolegijos 

Vienas iš jo darbų

esam

4

i Eben G. Crawford

Trečiadienį, susirinkime The Cle
veland Electric Illuminating Com
pany direktorių tarybos, Mr. Eben 
G. Crawford tapo išrinktas prezi
dentu, direktorium, ir nariu ekzeku- 
tivio komiteto taryboje.

Mr. Crawford, buvęs vice prezi
dentas ir sekretorius šios kompani
jos, užėmė vietą mirusio 
Lindsay, su kuriuo Crawford 
lę metų bendrai dirbo.

Pirm pristojimo prie The
land Electric Illuminating Co. Eben 
G. Crawford per 13 metų buvo ban-

Robert 
per ei-

Cleve-

vestmentų biznį. 1917 metais pri
stojo prie Liberty Loan organizaci
jos ir vadovavo pardavimą Liberty 
Bondsų. Paskiau stojo prie Federal 
Reserve Banko ketvirtame distrikte, 
Clevelande. 1921 m. tapo išrinktas 
Illuminating Co. sekretorium.

Per 12 metų artimo veikimo su 
Robert Lindsay prie The Cleveland 
Electric Illuminating Company, Mr. 
Crawford padare apivartą $80,000,- 
000 naujų finansavimų ir tvarkymų 
bei budavojimų elektros stočių bu- 
dinku ir kitų su tuo surištų reikalų 
Didžiojo Clevelando distriktd

Per tą 12 metų, kompan 
plėtė savo sistemą iš Cuyabcga ap
skrities į Lake, Geauga ir Ashtabula 
apskritis, ir dalį Lorain ir Trum
bull apskričiu, ir kompanijos kostu- 
merių skaičius padidėjo daugiau ne
gu 100,000 naujų naudotoju. Spė
kos stotis buvo pabirdavota Avone 
1925 m. ir kita Ashtabula 1929 m , 
ir tos stotys viena su kita sujung
tos, ir su Lake Shore stotimi prie 
East 70th St. paežeryje, su 132,000 
voltų plieno bokštų transmisijų sis
tema, kuri šiandien aptarnauja 130 
miestų ir miestelių ir apima plotą 
1700 ketvirtainių mylių šiaurinėje 
Ohio.

Nuo 1924 
prezidentas 
Co. Taipgi 
Illuminating 
wer and Light Building Co.

Šių metų pradžioje buvo išrinktas 
Illuminating Co. vice prezidentu ir 
užėmęs tą vietą pradėjo vykdyti nu- 
piginimą elektros kainų.

Rugp. 14 d. Mr. Crawford pritai
kė Illuminating Company prie NRA, 
kuri buvo pirm.utinė -viešų reikmenų 
kompanija prisitaikyt prie NRA. ,

Crawford yra direktorium National 
City Bank. Jis gyvena 2864 Eaton 
Road.

m. Mr. Crawford buvo 
Illuminating Securities 
buvo prezidentas kitos 
priedinės įstaigos, Po-

MIESTE buvo padaryta su
rašymas kiek darbininkų paim
ta į darbus sąryšyje su NRA 
vajum, kuris prasidėjo Rugpjū
čio 1 dieną. Pasirodo kad per 
mėnesį laiko 800 didžiojo Cle
velando industrijų davė darbų 
del 8,260 darbininkų. Algomis 
tiems darbininkams bus išmo
kėta po pusę milijono dolarių 
daugiau kas . mėnuo.

Viso pasirašė su NRA 22,613 
industrijų ir įstaigų samdančių 
darbininkus.

Tos visos įstaigos mieste iki 
Rugp. 1 d. užlaikė 185,893 dar
bininkus.

Visoje Ohio valstijoje pasi
rašė su NRA 121,816 darbda
viai kurie bendrai užlaiko 771,- 
125 darbininkus.

ši
SČ,

Rugsėjo 11 d., miesto 
prasidės visos savaitės 
nas, kurias stato garsi 
Opera Company. Pirmą
populiariško opera Carmen, 
operoms nustatyta labai 
na, tik nuo 25c iki $1, ir todėl kiek
vienas kuris kada sapnavot apie ope
ras bet nepajiegčt mokėti aukštos 
kainos, dabar turit progą pamatyti 
už dolarį net keturias operas.

SVEČIAI. “Dirvos” Redak
cijoje Rugsėjo 2 d. lankėsi Pra
nas ir Anelė 
Jurevičiūtė, iš

OhioDIDELĖ SAUSUMA.
valstijoje, ypatingai aplink Cle
velandą ir visoje Cuyahoga ap
skrityje, šią vasarą viešpatavo 
nepaprasta sausuma, palyja tik 
po sykį trumpai kas trys savai
tės ar panašiai. Padaryta di
deli nuostoliai ūkininkams, nes 
del stokos lietaus viskas išdžiu
vo. Medžiai pirm laiko ruduo
ja. Visą vasarą aplink Cleve
landą nebuvo perkūnijos nei žai
bavimo nofs ir kada lydavo.

Birželis buvo sausiausias mė
nuo Clevelande kiek tik rekor
dai parodo, lietaus buvo tik .39 
colio. 1930 metais buvo skai
toma sausas metas, bet 
Birželio mėn. lietaus buvo 
colių.

tada
1.84

Aibukai ir Juzė 
Amsterdam, N. 

Y. Gryžo iš Pasaulinės Paro
dos Chicagoje. Ten praleido 
savaitę laiko. Aibukai yra ge
ri prieteliai ir skaitytojai “Dir
vos”, p. Aibukienė sakė jai ypač 
patinka “Meninas” ir norėtų 
kad “Dirva” išeitų kasdien, ta
da galėtų be pertraukos “Meru- 
ną” skaityti. Sako turi įsigi
jus visas “Dirvos” leistas isto
rines apysakas. Įsigijo atmin
čiai Dariaus-Girėno fotografiją.

Rugs. 2 d. taipgi lankėsi dvi 
panelės iš Dyruea, Pa., Marė A. 
ir Anelė Miliutės, seno “Dir
vos” skaitytojo Juozo Miliaus 
dukterys. Jos čia viešėjo porą 
savaičių pas savo brolį. Jodvi 
nupirko Dariaus-Girėno foto
grafiją ir “Margučio” Lakūnų 
numerį parvežti savo tėveliui, 
kuris atidžiai seka visą Lletu-

Jar-UŽMUŠTAS. John D.
dine, 43 m. amžiaus, važiuoda
mas į darbą su savo draugu, 
tapo automobilio užmuštas su
simušus automobiliams 
miestelyje. Jis po ilgo 
bimo buvo gavęs darbą 
mą kartą vyko dirbti, 
žmona su trimis vaikais.

PEREITĄ sekmadienį Ohio 
valstijoje automobilių nelaimė
se užsimušė 12 žmonių.

Orwell 
nedir- 

ir pir-
Liko

Val-TRŪKSTA $2,500,000.
stijos egzaminuotojas Cuyaho
ga apskrities taksų knygų skel
bia suradęs jog viso apskrities 
iždui trūksta apie $2,500,000, 
kurie buvo įvairių iždininkų 
per kelis metus susukami. Sa
ko kad suktybės tęsėsi jau nuo 
1924 metų, bet buvo gerai už
slėpta net 
ir susekta 
nuo kurio 
mas ■ apie

IŠVAŽIAVO Lietuvon. Rug
sėjo 5 d. išvažiavo į New Yor- 
ką ir 6 d. išplaukė į Lietuvą 
Marė Žakienė su dukrele Mil
da, Juozo Žako žmona ir duktė 
iš Hiram, Ohio. Kelionę aprū
pino “Dirvos” agentūra. Iš
plaukė švedų Amerikos Lini
jos laivu “Gripsholm”.

nuo egzaminuotoj ų, 
tik nuo 1928 metų, 
laiko surasta truku- 
$830,000.

SUGRYŽO. Alvina Salasevi- 
čiutė, kuri laimėjo Cleveland 
News tipiškos Lietuvaitės kon- 
testą ir su 13 kitų tautų mer
ginų važinėjo Chicagoje Pasau
linėje Parodoje, laimingai su- 
gryžo ir viskas sekėsi gerai. Ji 
savo patyrimus aprašys “Dir
vai”. Tėmykit kita numerį.

Kožnas Namas Turi Turėti
Nors po Viena Gas

susi-

SERGA. Elena, Grigiutė, ži
noma vietos veikli Lietuvaitė, 
nors pati yra miesto slaugė ir 
prižiūri ligonius, atsidūrė ligo
ninėje ir jai padaryta operaci
ja nuo apendikso. Ji randasi 
Polyclinic ligoninėje po priežiū
ra Dr. J. T. Vitkaus, 
ja padaryta Rugs. 1 d. 
tina greito pasveikimo.

Operaci 
Linkė

Viktori
m. am-

NETEKO KOJOS, 
jai Martišauskienei, 65 
žiaus (Nikodemo žmonai), nuo 
6801 Zoeter avė., Rugp. 26 d. 
Grace ligoninėje nupjovė koją 
virš kelio. Ji buvo užsigavus 
koją, Įsimetė gangrina, ir pri
siėjo koją nupjauti išgelbėji
mui gyvasties. Linkėtina grei
tai pasitaisyti.

DARŽELIO visuotinas 
rinkimas bus šio penktadienio 
vakare, Rugs. 8 d., Lietuvių 
'salėje, nuo 8 vai. Draugijų at
stovai ir visos komisijos prašo
mos dalyvauti.

Taipgi visuomenei praneša
me kad Kultūrinio Darželio Są
junga rengia iškilmingą vaka
rienę paminėjimui Vilniaus už
grobimo. Vakarienė bus sek
madienį, Spaliu 8 d., Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Tikietai tik 
50c., todėl pasistengkit įsigyti 
iškalno, nes kartais jums gali 
netekti vietos. Tai bus nepa
prastas vakaras, kuriame kiek- 

t Clevelandietis norės dalyvauti, 
viską judėjimą ir nepraleidžia Galima gauti “Dirvoje” ir pas 

kitus Darželio narius ir komisi- 
j ą. Sekr.

MIEGO LIGA pasirodė ir 
Clevelande. šiose dienose mi
rė du asmenys, viso šymet mi
rė penki. Dabar serga kelioli
ka kitų. Taigi apsižiurėkit, ku
rie esat miegaliai, kad kartais 
užmigę nenumirtumet. .. .

P. J. ŽURIS su žmona ir p. Lu- 
kasevičienė šiose dienose lankėsi Ta
bor Farmoje ir Chicagoje Pasaulinė
je Parodoje.

PARSIDUODA NAMAS
1359 Addison road, gerai pabuda- 

vatos trijų šeimų namas, 7 kamba
rių namas užpakalyje. Kreipkitės 
pas patį savininką. Geras pirkinis.

neįsigijęs “Dirvos” leidžiamas 
istorines knygas.
C!lllll!!lll!ll!llllilllHIIIIIII!lllllllllllllllli:!illllllllIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllll',

MOKYKLOS DIENOS
JAU ATĖJO!

IŠSINUOMUOJA KAMBARIAI
7 dideli kambariai šonas prie šo

no, skiepas ir kiemas; yra maudynė, 
furnasas ir visi kambariai naujai iš
taisyti. Num»~pigi. Jei norit ga
lit nuomoti ir krautuvę arba kepyk
lą ten pat, kurie norit to biznio. 
Savininke Ona Pečkaitienė, 11122 Su
perior avė. (38)

Telefonas HEnderson 6253

Pirlcit savo Vaikams Rubus čionai ir sutaupy- 
kit pinigų.

Kainos eina
proga

aukštyn kasdien, dabar yra jūsų 
apsipirkti sutaupant pinigų.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Gerai įrengta, su visokiomis pre

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

6032 5GLASS AV.E

PARSIDUODA

KRAMER & REICH CO.
= 7002704 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. ■
fdiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...... umiiiiiiiiini

THE 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.

RADIANTFIRE
Dabar yra pats tas laikas kada Radiantfire turi geriausi 

savo naudingumą.

Taipgi dabar yra laikas nusipirkti gazinius Radiantfires 
už žemiausią kainą, ne? mes norime išleisti visus

Tikrieji Humphrey 
Radiatfires už

Visai' Maža Kainą
Nekurie tų išdirbinių jau tapo fabrikantų nutraukti ga

minti. Nekuriu modelių jau liko tiktai keli. Bet visi yra tos 
pačios geros vertybės ir darbo ir jums tarnaus kuopuikiausia. 
Parduosim pigiausiomis kairiomis iki jų pas mus rasis.

THE EASTbHIO GAS CO.
East 6th ir Rockwell

)■̂ as
darbir

Įj
Ja!i)os 
į ’aiv


