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Pramonininkams
IR DARBININKŲ ŽINIOS

JIEŠKO BUDŲ DUOTI PASKOLAS APMOKĖ
JIMUI SAMDINIAMS ALGŲ.

DEMOKRATAI PRA
ŠO INFLIACIJOS

Washington. — Demo
kratų partijos senato vadai 
pataria Prezidentui Roose- 
veltui Įvesti infliaciją pini
gų, o jeigu jis to nepadarys 
tai sako Kongresas tą pa
darys pats kaip tik susi
rinks Gruodžio mėnesi.

KUBA VĖL IŠSIRINKO 
PREZIDENTĄ

KAIP LIETUVA PAGERBS LAKŪNŲ DA
RIAUS IR GIRĖNO ŽYGĮ.

STREIKUOJA 30,000 
ANGLIAKASIŲ-

Pricedale, Pa. Atsto
vai virš 30,000 minkštos an
glies darbininkų pietvaka
rinėje Pennsylvanijoje savo 
posėdyje Rugs.' 13 d. nubal
savo apšaukti “šventę” iki 
kasyklų, savininkai susitars 
ir priims NRA jiems ski
riamą patvarkymą. _

Pirma to jau streikavo 
nekuriu kasyklų darbinin
kai apie 20,000 skaičiuje.

NRA nustatė kasykloms 
36 valandas Į savaitę ir al
gas darbininkams nuo $3 
iki $5.30 už dieną, bet ka
syklos su tuo nesutinka.

NORI PALIUOSUOTI
ŠALIES KREDITUS

VALDŽIA GELBSTI 
ŪKININKAMS

MIRĖ IRAKO KARALIUS
Bagdadas. — Šveicarijo

je staiga mirė karalius Pei
sai. Jo vietą užėmė sūnūs 
Ghazi. Irakas yra Mažo
joj Azijoj po Anglijos glo
ba.

Gelžkelių judėjimas viso
je šalyje dar daugiau paki
lo. Per savaitę iki Rugs. 2 
d. prekių vežiojimui naudo
ta 666,652 vagonai, kas yra 
aukščiausia skaitlinė paski
roj savaitėj ši metą, 34,65< 
vagonų daugiau negu savai
tė pirm to, ir 105,327 vago
nų daugiau negu tą pačią 
savaitę 1932 m.

Buffalo, N. Y. — Strei
kuoja grudų ėlevatorių dar
bininkai, atsisakydami per
krauti iš laivų grudus į ele
vatorius. Apie 2,000,000 bu
šelių grudų laukia laivuose 

, Iškrovimo.

Aštuoni užmušta, 
mont kasykloj netoli
burgho Rugsėjo 11 d. ištiko 
sprogimas, aštuoni darbi
ninkai, 20 kitų išsigelbėjo.

Oak- 
Pitts-

6,500 Didžiųjų ežerų lai
vų darbininkų nesusitaiko 
su kompanijomis kurios ne- 
sitaiko prie NRA, ir ren
giasi streikuoti. Jeigu lai
vų darbininkai dabar su
streikuotų, šiaurinių mies
tų žmonėms žiemą pritruk
tų anglies kurui.

Suv. Valstijos šiuo laiku 
turi mažiausia valdiškose 
Įstaigose tarnautojų ir vi
sokių samdytų valdininkų, 
bet ir tai sudaro milžiniš
ką skaitlinę, 554,980. Apie 
25,000 valdiškų darbininkų 
tapo paleista, ekonomiją 
vykdant.

Neapdirbto plieno šymet 
visoje šalyje per 8 mėnesius 
pagaminta 15,093,613 tonų, 
arba 1,770,780 tonų daugiau 
hegu 'visą 1932 metą.

Katowice, Lenkija, 
liakasykloje užmušta 
darbininkai.

Ang- 
trys

13 prigėrė. Prie Portu
galijos pakraščio susimušė 
du laivai ir nuskendo. Pri- 
yė”ė’ 13 laivu darbininkų.

Washington. — Preziden- 
Roosevelt apsisprendė 
mažieji šalies biznieriai 
gauti pinigų savo, buti- 
reikalų apsimokėjimui, 
galėtų biznį vesti rim

tai, todėl svarsto budus tie
sioginių valdiškų paskolų 
biznieriams savo darbinin
kų ir tarnautojų algų apmo
kėjimui, jeigu bankai nesu
tiks duoti kreditų. Apie tai 
plačiai kalbama Baltajame 
Nade.

Susidurdama su reikalu 
palengvinti šalies kreditus, 
federalė valdžia pasiryžo

tas 
kad 
turi
nu 
kad

. Washington. — Preziden- 
; to Roosevelto užvestu ūkių 

sustiprinimo programų iki 
galo šių metų ūkininkams 
bus išmokėta bendrai apie 
$500,000,000 pinigais. Kas
dien iš valdžios iždo išsiun
čiama tūkstančiai čekių to
kiems ūkininkams kurie su
tinka sunaikinti savo užsė
tų laukų tam tikrą dali, su
mažinimui perviršio, kad 
kainos nepigtų ir kad ūki
ninkai del to neturėtų 
nešti nuostolius.

Per pusmetį iki šiol 
sutvarkyta vatos, kviečių.

kad

pa

jau

st$i užpakalyje NRA pro-l^garų tabako, kiaulių au-
gramo su savais pinigais.

NAMŲ SAVININKŲ 
APLIKACIJOS

Washington. — Iki šiolei 
valdžios namų savininkų 
paskolos bankas gavo apie 
200,000 aplikacijų. Kadan
gi pagalba greit nesuteikta, 
Prezidentas Roosevelt nori 
ištirti kame visų trukdymų 
priežastis. Žinoma, visų ap
likacijų ir negalės paten
kinti.

JAU MIRĖ 130
St. Louis, Mo. — Šiame 

miesto nuo Įsisiautusios pa
garsėjusios “miego ligos” 
iki šiol jau mirė apie 130 as
menų.

SAKO NAZIAI IŠŽUDĖ 
250 ŽMONIŲ

Londonas. — Vokietijos 
garsus Žydas, profesorius 
Einstein išleido knygą, ku
rioje tikrina kad Hitleris- 
tai Naziai Vokietijoje išžu- 
tė 250 žmonių, apie kurių 
žuvimą pėdsakai -dingo, ir 
tikrina kad Vokietijos sei
mo namą padegė ne kas ki
tas kaip Hitlerio du žymiau
si leitenantai, o paskui už 
tai buvo kaltinami komu
nistai.

ŠKOTIJA GATAVA UŽ
LIETI AMERIKĄ 

DEGTINE
Amerikoje atsilankė Ško

tijos žymiausios degtinės 
gamyklos atstovas ir sutarė 
su Amerikos degtinės san
deliais pristatymui čia deg
tinės. Jis jau gavo gatavai 
penkių milijonų dolarių už
sakymą degtinės, kuri bus 
šsiųsta i 
<aip greit 
orohibicija 
mesta.

Škotijoje
(rauta 120,000,000 galionų 

geros, senos degtinės, kuri 
nitų atvežta Ameįi^on apie 
Kalėdas, jeigu prohibicija 
iki tol bus atmesta.

Suv. Valstijas 
pasirodys 
bus tikrai

kad 
at-

yra gatavai su-

ŽYDAI BOIKOTUOS 
VOKIEČIUS

Geneva, Šveicarija. — Čia 
Įvyko pasaulinė Žydų kon
ferencija, kurioje nutarta 
boikotuoti Vokiečius ii- to
liau.

Havana. — Penkių vyrų 
vyriausybe išrinko Kubos 
prezidentu Dr. R. Grau San 
Martiną, 48 m. amžiaus, bu
vusi profesorių.

Amerika pasiryžus pripa
žinti tokią Kubos vyriausy
bę kuri pasirodys pastovi ir 
tvirta.

Dabartinės vyriausybės 
rėmėjai pradėjo areštuoti 
rėmėjus tik ką nuversto 
prezidento. Naujieji valdo
vai reikalauja kad Ameri
kos karo laivai pasitraukti! 
iš Kubos vandnų.

Nekurios Kubos sritys 
yra komunistų kontrolėje.

Ju Žuvimo Priežastis dar vis Tyrinėjama.
(Rašo Spec. “Dirvos” Koresp. 

iš Kauno.)

Dar nenuskambėjo visos Lie
tuvos bažnyčiose varpų gaudi
mas, dar nespėjo nudžiūti nuo 
daugelio veidų ašaros del tra
giško Amerikos Lietuvių trans
atlantinių lakūnų Dariaus ir 
Girėno žuvimo, kaip visos Lie
tuvos visuomenė vienu užsimo- 

valia 
drą-

ninimo ir Kalifornijos py- 
čių ūkiai. Toliau imamasi 
tvarkyti kukurūzų, kitokio 
tabako, pieno ir galvijų 

I ūkių klausimas.
Pietinių valstijų vatos au

gintojai suarė net 10,000,000 
akrų užvestų vatos augini
mui, už ką jau gavo užmo
kėti.

Visi gatavi vatos produk
tai tapo aptaksuoti ir iš tų 
pinigų mokama ūkininkams 
nuostoliai.

Tas pats daroma su kiau
lių ūkiais: valdžia superka 
5,000,000 kiaulių.

Kviečių augintojai kurie 
sumažins sėjimo plotus šį 
rudeni gaus 
taksų uždėtų 
grudų.

Apskaitoma kad ši rude
nį už ūkio produktus ūki
ninkai bendrai gaus du bi
lijonu daugiau negu gavo 
pernai, kuomet surinko tik 
$5,000,000,000. Tai buvo 
žiausia negu kada nors šiais 
laikais buvo gauta.

apmokėti iš 
ant miltų ir

Iš 132 prnhibicijos vykdy
mo punktų visoje šalyje pa
daryta tik 23. Senas prohi- 
bicijos biuras tapo prezi
dento panaikintas ir pava
dintas investigacijos žiuru. 
Bendrai visoje šalyje teliko 
1,100 prohibicijos agentų.

Kodėl Meksikoje neramu. 
Meksika yra žinoma kaipo 
naminių vaidų šalis, kur 
peštynės ėjo per kelis desėt- 
kus metų. Meksikoje per
daug generolų, o permažai 
’•'areiviu. Meksikos armijo
je yra 367 generolai ir tik 
39,970 paprastų kareivių.

Pinigai Išeina iš Slapstvnių
Suv. Valstijų vyriausybė 

pradėjo nurimti kuomet po 
sutvarkymo bankų padėties 
šimtai milijonų dolarių ėmė 
išlysti iš ‘ slapstynių ir atsf- 
durti bankuose arba api- 
vartoje.

HITLER NEIŠTESĖJO 
BEDARBIAMS PAŽADO

Berlinas. — Komunistai 
Berline, tamsiuose skiepuo
se sulindę, varo savo agita
ciją ir patylomis kužda: 
“Palaukit kai ateis žiema”. 
Sugaudyti ir uždaryti poli
tiški kaliniai irgi tą patį 
tarp savęs kuždasi.

Vokietijoje bedarbiai ne
buvo aprūpinti darbu, ir 
Hitlerio valdžia tuo labai 
susirupinus. Nors per va
sarą apie 2,500,000 bedar
bių gavo darbus Įvairiuose 
laukų ir šiaip sezoniniuose 
užsiėmimuose, bet žiemai 
jie vėl bus paleisti. Valdžia 
atsišaukė Į ūkininkus laiky
ti darbininkus ukėse per 
žiemą. Budavotojai irgi ra
ginami nepertraukti buda- 
vojimo darbų, išskyrus per 
pačius speigus.

Atleidžiama iš darbų mo
terys kurių vyrai dirba, kad 
vyrai turėtų darbo. Vokie
tija skaito 6,500,000 bedar
bių ir su tokiu skaičium la
bai susirupinus.

BALIONISTAI ATSIRA
DO

Chicago. — pakilę Į orą 
balionų lenktynėse pereitą 
savaitę, du balionai — vie
nas Lenkijos, kitas Akrono, 
buvo nunešti į Kanados gi
rias. Lenkai atsidūrė ne
toli Quebeco, Akrono lakū
nai Ontario provincijoje.

Pirmiausia atsirado Len
kai, paskui ir Akroniškiai.

Lenkai laimėjo dovaną, 
nes nulėkė 840 mylių, Akro
niškiai nulėkė 550 mylių.

Akrono lakūnai, nežino
dami kaip išsigelbėt iš ne
pereinamos girios, nukirto 
elektros vielų stulpą kurį 
klaidžiodami užėjo, žinoda
mi kad tuoj bus paleisti vy
rai jieškoti nutrauktų vielų 
ir juos suras. Rado juos 
pusiau išbadėjusius, susižei
dusius. Išvargo visą savai
tę girioje iki išsigelbėjo.

šir-

sto- 
aik- 
su-

TURTAS MIŠKUOSE
Amerikos miškuose gali

ma duoti nuolatinio darbo 
del 2,000,000 darbininkų. 
Tačiau tie miškai naikina
mi po 8,000,000 akrų kas 
metai. Tuo saiku imant, 
už 20 metų dabar esančių 
privatinių miškų neliks.

Tų miškų vertė yra $5,- 
000,000,000. Tokius medžius 
kokie dabar miškuose ran
dasi išauginti ima nuo 50 
iki 100 metų. Jeigu miškai 
nebus prižiūrimi ir ataugi
nami, liks tik pliki kelmy
nai.

Miškų savininkai nori pa
sivesti po valdžios kontrole 
kad butų sulaikyta pra
muštgalviška kompeticija.

AUSTRIJA LAUKIA DIK- 
. TATUROS

Vienna, Austrija. — Au
strijos ministerių kabinete 
laukiama permainų ir kada 
tas Įvyks, bus Įvesta trijų 
vyrų diktatūra. Austrija 
nori atsikratyti socialistų, 
kurie iki šiol vis turėjo vir
šenybę šalies gyvenime.

Austrijos fašistų vadas 
sako kad jau jiems dasiėdė 
socialistų - bolševiku valdy
mas, kuris nieko gero ne
atnešė, o tik suirutes.

VATOS DERLIUS 1933 M.
Visame pasaulyje šymet 

vatos (medvilnės) derlius 
yra 39,407,000 rišulių (rišu- 
lis 500 svarų), arba 1,259,- 
000 rišulių mažiau negu 
1932 metais.

Amerika daugiausia augi
na medvilnės, nes šymet su
daro 24,253,000 rišulių 
viršminėtos skaitlinės.

iš

Astuoni užsimušė lėktu
ve. Vienna. — Nukritus ir 
atsimušus Į sieną Jugosla
vų pasažieriniam lėktuvui, 
užsimušė aštuoni žmonės.

Astuoni prigėrė. Missou
ri upės pakilime prie Crow 
Creek potvyniuose prigėrė 
8 asmenys.

8 užpiiuĮtą. Solingen, Vo- 
pAy" Susimušus tro- 
xapvirtus užsimušė 

aštuoiff fašistų kariumenės 
vyrai.

kietįį 
kams

ŠTAI KUR REIKIA 
DAUG KŪMŲ

Gimimo statistikos paro
do kad kas metai Kinijoje 
gema 14,500,000 kūdikių, o 
visoj Vakarų Europoj ge
ma tik 7,700,000 kūdikių.

Suv. Valstijose per metus 
gema 2,600.000 kūdikių.

Britų valdomoj Indijoj— 
11,600,000.

Japonijoj —
Vokietijoj
D. Britanijoj
Prancūzijoj
Rusijoj apie
Japonija turi tiek gyven

tojų kiek Vokietija, o gimi
mas yra daugiau dusyk di
desnis. Užtai Japonai Įieš
ko žemių apgyvendinimui 
savo žmonių.

2,100,000.
978,000
730,000
722,000

6,000,000

j imu ir nepalaužiama 
ėmėsi amžinai įvertinti šių 
siu vyrų žygi.

Tas pats Lietuvos Aero klu
bas kuris rengė musų žuvusių 
lakūnų sutikimą Kaune, tuojau 
pradėjo niekeno neraginamas 
orgnizuoti Dariaus-Girėno pa
minklo pastatymą. Sunkus da
bar laikai Lietuvos gyvento
jams, betgi kai tik prasidėjo 
rinkimas aukų statyti kalba
mam paminklui, tą pačią die
ną atskiri žmonės bei organi
zacijos pradėjo siųsti aukas. 
Per dvi dienas surinktos aukos 
pasiekė 10,000 litų, o dabar jau 
yra arti 100,000 litų.

Jokiam labdaringam tikslui 
visa Lietuva taip vieningai ne
aukojo kaip dabar; jokis įvy
kis nebuvo taip sujaudinęs pus
trečio milijono Lietuviškų 
džių kaip šitas.

Prie Kauno geležinkelio 
ties yra plati keturkampė 
štė. švenčiant 500 metų
kaktuves nuo Didžio Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto mirties 
tenai buvo manyta pastatyti 
paminklą, bet dabar tas klausi
mas atpuolė. šioje labiausia 
matomoj ir didelėj Kauno aik
štėj manoma pastatyti didelį 
paminklą Dariui ir Girėnui, 
idant ne tik Lietuviai bet ir 
kiekvienas svetimšalis, išlipęs 
Kauno geležinkelio stotyje tu
rėtų progos įsitikinti jog Lie
tuviai moka savo didvyrius pri
tinkančiai pagerbti.

Taip yra Kaune. Bet ir ki
ti miestai nuo jo neatsilieka. 
Beveik visuose apskričių mies
tuose ir miesteliuose yra suda
ryti komitetai, pastatyti pana
šius paminklus vietoje. Mano
ma kad po poros metų Dariaus 
ir Girėno nepaprastam žygiui 
prisiminti, visoj Lietuvoj bus 
pastatyta per 30 paminklų.

Ne vien paminklais Lietuva 
nori šių drąsuolių vardus įam
žinti. Jau dabar visoj valsty
bėj nebėra miesto ar miestelio 
kuriame nebūtų Dariaus-Girė
no vardo gatvės, šaulių Sąjun
gos būriai, Savanorių Sąjungos 
skyriai pasivadina jų vardais, 
literatai rašo veikalus skiria
mus jų garbei.

Anksčiau daugelis mėgdavo 
sakyti kad Lietuviai nemoka 
įvertinti savųjų nuopelnų, bet 
labiausia garbina svetimus die
vus. Dabargi visas pasaulis 
turi progos įsitikinti jog taip 
nėra. Didelius darbus ir nuo
pelnus Lietuvis moka įvertinti 
labiau negu kas kitas.

AR IšTIKRO DARIUS IR 
RĖNAS NUŠAUTI?

Pasiekus Lietuvą pirmoms 
žinioms apie musų lakūnus išti
kusią skaudžią nelaimę, Lietu
vos spauda ir aviacijos specia-

. listai pareiškė kad “Lituani- 
cos” kritimas įvykęs del blogo 
oro, lakūnų nuovargio ir pame
timo kelio. Kai kas sakė kad pri- 

, trukę benzino, šitokios kriti
mo priežastys ties Soldinu, Vo
kietijoj, rodėsi pakankamos ir 

. visa Lietuvos visuomenė tam 
lįųvo patikėjus.

Betgi musų lakūnų žygis su
krėtė ne tik Lietuvių tautą bet 
ir visą pasaulį. Prancūzų, Len
kų, Latvių, Bulgarų, čekoslova- 
kų ir kitų tautų spauda gal net 
plačiau rašė ir nagrinėjo Da
riaus-Girėno katastrofą ir jos 
priežastis. Ir štai iš 
spaudos žinios pasiekė 
tuvą, buk lakūnai buvo

Suprantama, įvykis 
ir labai nemalonus Lietuvos kai
mynui Vokietijai. Kadangi ži
nios apie nušovimą nebuvo pa
sitvirtinusios tai ir Lietuvos 
vyriausybės vardu Kauno karo 
komendantas perspėjo laikraš
tininkus kad apie tai nerašytų, 
nes gali pagesti Lietuvos-Vo- 
kietijos geri kaimyniški santi- 
kiai. Todėl tai Lietuvos spau
da tylėjo.

Tačiau Prancūzų laikraščiai 
iškėlė tokių jaudinančių fakto
rių jog ir iš Lietuvos visuome
nės pradėjo kilti balsai reika
laujanti nuodugnaus išaiškini
mo. Prancūzų dienraštis “L’ 
Intrasigent” paskelbė kad ati
darius lakūnų karstus, Dariaus 
karste buvo rasta trys rankos. 
Girėno kūne padarytos žaizdos 
kulkosvaidžio kulipkų, o galvo
je rasta užsilikus šarvuota ku- 
lipka. Taip pat kad vienas ba
kas benzino peršautas trijų ku
lipkų, o dviejų bakų visiškai 
nesama.

Panašias žinias yra paskelbę 
ir kitų valstybių dienraščiai. 
Tos žinios pasiekė ir Lietuvą. 
Ir dabar čia visi yra giliai įsi
tikinę buk musų lakūnus pašo
vė Vokiečių policija. Pats nu- 
šavimo faktas aptariamas ši
taip. Prie Soldino yra Vokie
čių darbo stovykla, kurioje su
kišta apie 40,000 Vokiečių. To
ji stovykla saugoma apie 1,000 
policijos, ginkluotos šautuvais, 
kulkosvaidžiais, lėktuvais ir tt. 
Lenkų koridorius nuo Soldino 
yra netoli. Jų lėktuvai dažnai 
mėgsta paskraidyti Vokiečių 
teritorijoj ir pamėtyti prokla-

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

užsienio

pašauti.
žiaurus

♦

GI-

LENKŲ KAPRALAS APŠAU
DĖ LIETUVIŲ POLICI

NINKĄ
Rugp. 24 d. Alytaus 4-me ba

re prie administracijos linijos 
įvyko smarkus susišaudymas 
tarp keturių Lenkų kareivių ir 
musų pasienio policininko.

Lietuvių pasienio policinin
kas Stankevičius su keliais 
žmonėmis stovėjo Nemune ant 
kelto. Staiga Lenkų pusėje iš 
krūmų iššoko Lenkų kapralas 
ir trys kareiviai ir pradėjo į 
Stankevičių šaudyti, reikalau
dami plaukti į Lenkų pusę.

Stankevičius paleido keletą 
šūvių ir šoko į vandenį. Tik 
tokiu budu pavyko jam išsigel
bėti.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

ATSILANKYS ARTISTĖ 
EMILĖ MICKUNAITĖ

Lietuvių Vaizbos Buto pas- 
tangomis Pittsburgho Lietuviai 
turės progos išgirsti šį rudenį 
pasižymėjusią dainininkę, Emi
liją Mickunaitę. Gal ne visiems 
yra žinoma kad prie Vaizbos 
Buto priklauso diduma Pitts
burgho ir apielinkės Lietuvių 
biznierių ir profesionalų ir kad 
šios organizacijos tikslas yra 
dirbti Lietuvių tautos garbei. 
Štai pernai Vaizbos Butas pri
sidėjo sukėlime Dariaus-Girėno 
skridimo fondui pinigų. Gi šį 
rudenį Vaizbos Butas darbuoja
si grynai musų dailos dirvoje ir 
ruošia nepaprastą koncertą 5 
d. Lapkričio.

Koncertas įvyks Lietuvių Pi
liečių salėje, South Side.

P-lė Emilija Mickunaitę yra 
iš Philadelphijos, ten gimė ir 
augo, ir yra artistė pilnoje to 
žodžio prasmėje. Muzikos mo
kslą baigė Italijoj. Jos pirmas 
viešas pasirodymas kaipo dai
nininkės buvo Romoj beveik ke
turi metai atgal. Po to važi
nėjo po kitus Italijos miestus 
su opera, ir, būdama nuoširdi 
Lietuvaitė, neaplenkė ir Kauno 
nepalinksminus savo dainomis.

Sugryžus iš Italijos, p-lė Mic- 
kunaitė s'avo debiutą padarė 
savo gimtiniame mieste, Phila- 
delphijoj. Tarp kitko, kritikas 
aprašydamas jos koncertą vie
tiniame dienraštyje, “The Eve
ning Bulletin”, sako: “Jos bal
so puikumas, jos dainų su tokiu 
nepaprastu aiškumu ir žavėji
mų išpildymas, ir jos malonus 
ir’ prielankus būdas visus prie 
jos patraukia ir publika ją be
galo entuziastiškai sutiko.”

Vėliau kada p-lė Mickunaitę 
dainavo Chicagoje, visų didžių
jų laikraščių kritikai ilgais 
straipsniais gyrė jos nepapras
tą išsilavinimą ir didelį balso 
turtingumą.

štai kokią dainininkę Vaiz
bos Butas kviečia į Pittsburghą 
Lapkričio 5 dienos koncertu’. 
Yra jau nemažas skaičius šio 
koncerto rėmėjų kurie jau yra 
sumokėję po penkis dolarius ir 
daugiau kad tik davus progą 
Pittsburgiečiams išgirsti šią 
musų dainininkę. Koncerto ti- 
kietų kaina yra visai maža, nuo 
50c iki $1. Komisija.

100 policijantų. Mieste yra 73 
mokyklos kurių vaikai nėra pil
nai apsaugoti ties skersgatvė- 
mis.

Didžiausia kliūtis negavimui 
tų policijantų yra stolca pini
gų, nes šiuo tarpu Pittsburgho 
gyventojai yra užvilkę miestui 
taksų sumoje $10,000,000.

PENNSYLVANIJOS
ŽINELĖS

NUŠOVĖ POLICIJANTĄ
Rugsėjo 4 d. netoli Bridge

ville prie gasolino stoties nak
ties laiku du plėšikai nušovė 
valstijos kelių policijantų, kuris 
motorcikliu užvažiavo į gasoli
no stoti, kurią plėšikai buvo 
užpuolę apvogti. Pasklidus ži
niai apie nušovimą, visuose ke
liuose apie 200 policijantų ėmė
si tėmyti pabėgėlių žmogžudžių, 
bet nieko nesugavo.

DAYTON

K.
pa-

GERAS LAIMIKIS. Jauni
kaitis M. Palipamais, buvo išva
žiavęs automobiliu kaip tai sa
ko, ant “good time”, pasivaži
nėti. Nuvažiavę gana toli, net 
į ’Springfield, Ill. Dabar jau 
sugryžo, bet gryžo ne vienas— 
parsivežė savo šonkaulį, buvu
sią p-lę Sofiją Stankevičiūtę, 
kuri dabar yra Pauparienė. Ar 
reikia geresnio laimikio?. ...

Linkėtina jaunavedžiams lai
mingo ir linksmo ‘ sugyvenimo, 
ir patartiną neapleisti, darbuo
tis Lietuvystės ir musų tauti
nės : kultūros 'labui. “D.” Rep.

AMERIKOS LIEUVIŲ SĄJUNGA IR NAUJAS 
VISUOMENĖS PALINKIMAS

Gana jau Amerikos Lietuvių Demoralizavimo.
15-17 dd.
Amerikos

Nors dar-

mai-
savo 
dar- 
kam

cijas kurios nori dirbti tautos 
labui, kurios trauks Lietuvius į 
vienybę. Gana jau mums tų 
nuplyšusių, nudėvėtų politiškų 
tąsynių, kurios nieko iki šiol 
nedavė kaip tik demoralizaciją.

Jonas Jarus.

REIKALAUJA daugiau poli
cijantų. Apsaugojimui vaikų 
einančių į mokyklą ties skers- 
keliais nuo užgrūstų automo
bilių, Pittsburgho mokyklų už
vaizdą kreipiasi į miesto tary
bą reikalaudamas paskirti dar

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents

24

Pain—Agony Starts to 
Leave in 24 Hours

Just ask for Allenru—Within
hours after you start to take this 
cafe yet powerful medicine excess 
uric’ acid and other circulating 
poisons start to leave your body.

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

SENIS NUŠOVĖ SAVO SŪ
NAUS MERGINA

Bedford, Pa. — Rugs. 9 d. 
sunui važiuojant automobiliu 
su savo kaimyno 15 metų mer
gaite, jo tėvas, kuris pakelyje 
su šautuvu stovėjo, staiga pa
leido į 
nušovė, 
suimtas

Senis
Vo žmona 
paskirai, 
norėjo nušauti savo sūnų, 
ris palaikė motinos pusę jų 
myniniuose nesutikimuose.

HARTFORD, CONN
GRYŽTA Iš LIETUVOS J. JA

NUŠKEVIČIUS, Jr.

u z
ir

d.

juos šūvį ir mergaitę 
šovikas, 63 m. senis, 

sulyg sunaus liudymo. 
buvo pasimetęs su sa- 

ir šeima ir gyveno 
Spėjama kad tėvas 

ku- 
šei-

dvie- 
prieita

MAŽINA ALGAS
Harrjsburg, Pa. — Po 

jų metų studijavimų 
prie pertvarkymo valstijos įs
taigų tarnautojų algų. Pasiū
lyta numušti nuo visų algų ben
drai $250,000 j metus, 
dar paliuosuota keli 
tarnautojų kurie gavo 
ajpie $100,000 į metus.

Prie to 
desėtkai 
bendrai

BISSETT, MAN.

pionierių Da-

iš Angliškų 
tragi ngai žū

pradėjo riedėti ašaros. Dar 
labiau pasidarė skaudu kad 
jų garbingo darbo finansiš- 
neparėmiau. Ir kodėl? Aš 

greičiau kad tru- 
ir savųjų meilės,

LIŪDIM IR MES
Gal dar nuo pradžios Lietu

vių tautos istorijos nebuvo toks 
skaudus Lietuvių širdį palie
čiantis įvykis kaip žuvimas mu
sų drąsuolių oro 
riaus ir Girėno.

Kai išgirdome 
laikraščių jog jie
vo, taip susigraudinau ir pats 
nepastebėjau kaip per skruos
tus 
tuo 
šio 
kai
pats nežinau 
ko tėvynės 
kokią parodė tiedu pasišventė
liai ....

Nuo pat jų išskridimo iki 
šiai diėnai jie iš musų minčių 
neišnyksta ir neišnyks. Kultu- 
ingo Lietuvio širdyje jie per 

amžius gyvens.
Jų tragedijos priežastį 

kiariopai apsvarstėm ir 
daug sutikom su nekuriu 
rašei ų
bus tikresni faktai jog 
kaimynai juos pašovė. 
Redakcijos: Skaitykite 
B. K. Balučio, Lietuvos 
torio 
apie
meriuose.)

viso- 
maž- 
laik- 

nuomonėmis ar tik ne
mušti 
(Nuo 
gerb.

Minis-
, platesnius privedžiojimus 
tai šiame ir pereitame nu- 

Gumbaragis.

HAMBURG-AMERICAN LINE
„—— 839 Union Trust Bldg. Cleveland

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti bi kuriuo meių sezonu. 
| ABI PUSI. NEW YORK AS 04 70 5Q 
KAUNAS, TREČIA KLASE O H J.
Savaitiniai išplaukimai. Patogūs gelžke- 
liais susisiekimas iš Hamburgo. Infor
macijų kreipkitės į Vietini agentą arba

•5į d.
kevičius -šymet Įsigijo

SCRANTON, PA.
, ------ ------- < ’■ . • ’

Rugs. 3 d., po pamaldų, baž- 
nytiriėje salėje įvyko tarp dva
sininkų ir parapijos komiteto 
pasitarimas. Parapijos pirmi
ninkas p. Dalykas atidarė susi
rinkimą ir nurodė susirinkimo 
tikslą. Baigęs savo pranešimą 
pakvietė kalbėt Ark. Geniotį. 
Arkivyskupas savo kalboje da
vė trumpą bet labai rimtą per
žvalgą. L. T. K. Bažnyčios ei
gos ir Sinodo darbuotės.

Svarbu pažymėti kad nagri
nėjant bene užvis svarbiausi 
dvasinės globos klausimą, arki
vyskupas paklausė Kuh. Vaice
kausko: “Ar galima L. T. 
Bažnyčios kunigams laikyti 
maldas jūsų bažnyčioje?”

• “Be atsiklausimo Vysk. Ho
duro negalima”, atsakė Kuh. 
Vaicekauskas.

Iš to kiekvienam paaiškėjo 
kad Vysk. Hoduro dvasinė glo
ba labai rimtai suvaržo Lietu
vių'kunigų laisvę ir kliudo ben
drą L. T. K. Bažnyčios eigą. 

Iš pasitarimų su kunigais ir 
parapijos komitetu prieiti prie 
teigiamų išvadų. Reikia nors 
trumpai pažymėti tą faktą kad’ 
tiek kunigai, tiek parapijos ko
mitetas labai gyvai pasisakė 
L. T. K. Bažnyčios Sinodą 
bendrą vienybę,

DJRMAVONĖ. Rugsėjo 3
Vysk. Hoduras dirmavojo Lie-, 
tuvių vaikus, o “Scranton Re
publican” antrytojaus pranešė 
kad ta grupė, susidedanti iš 
šimto Lietuvių jaunimo, buvo 
dirmavojama kaipo Lenkų vai
kai.

Akivaizdoje šio fakto ištikro 
reikia stebėtis kaip Lietuviai 
įsikalba sau kad jie turi tauti
nę bažnyčią, kuomet Vysk. Ho- 
djuras visas Lietuvių “tautines 
parapijas” kurias jis dvasiniai,, 
o kaip kurias ir medeginiai glo
boja, skaito tik Lenkiškomis.

Kad ir pažvelgę į dirmavonės 
apeigų dalyvių sąstatą matome 
kad Lenkai kunigai visame pir
mininkauja: Kun. W Janu- 
szewski apeigų mistras, Kun. 
J. Miseaszek dekanas, Kun. U. 
S. Bynesza subdekanas, o Lie
tuviai kunigai, V. Vaicekaus
kas dalyvauja tik kaipo apeigų 
asistentas ir J. Brazys apeigų 
laike pasodintas kartu su klap
čiukais.

Tikrinant šį įvykį pilnai išsi
aiškina kodėl Vysk. Hoduras 
savo Lietuviškus kunigus vadi
na “To moję Lit-ewskie chlop- 
cy”.

O šie 
va uja
bažnyčią, 
nelaimei, 
Lenkiška, 
padėtį jau supranta ir dauguma
verčia savo Hoduro “chlopc'us” 
nusiteikti ir įsisąmonėti Lietu
viškai. Al. G. Dorinąs.

■ SLA. iždo globėjas J. Januš
kevičius, Jr., JJetuvos vaizdų 
ir įvairių Lietuvos apeigų fil- 
muotojas, praneša iš Lietuvos 
kad jau neužilgo gryžta į Ame
riką ir- bus namie apie Spalių 

Kaip jau žinome, Januš- 
naują

modernišką kalbamą aparatą, 
tbdėl Lietuvoje nufilmavo daug 
žirnių ir naujausių dalykų kal- 
kįalbančiose filmose.

I Kalbančiose filmose jis par
veš ir musų didvyrių lakūnų 
Dariaus ir Girėno iškilmingas 
laidotuves- Kaune-, kas bus la
bai Įdomu Amerikos Lietuviams 
pamatyti.

; Pirmą kartą Amerikoje bus 
rodoma kalbančios filmos par
vežtos iš Lietuvos. Kuriose ko
lonijose norėsite surengti J. 
Januškevičiui vakarą ir maty
tį jo paveikslus galit jau dabar 
rašyti jąm susitarimui ir jis 
vėliau nustatys maršrutą. _ Ad
resuoki!: .

J. .Janush, Jr.
210 Sę. Highland St. 

>W. Hartford, Conn.

IŠ BRAZILIJOS LIE
TUVIŲ GYVENIMO

MOKKA
PABĖGO ŽMONA. Mokoje 

gyveno sau ramiai Jonas Jode
lis su savo žmona Ona ir džiau
gėsi gyvenimu. Abu jauni. Vy
ras 
loj 
vo 
bis

musų organiza- 
partijos ribose, 
bando aiškinti 
tautini darbą.

siuvėjas, dirbdamas siuvyk- 
kasdieną, žmonai parnešda- 
savo uždarbį. Jono uždar- 
geras, šeimynos nėra, gy

veno duvienu, del to ii’ Onai 
nereikėjo niekuo rūpintis, 
darbu nei pragyvenimu, 
“rąškažis” pradeda draskyti”. 
Taip atsitiko ir čia.

Jodeliai susipažino su garsiu 
valkata, irgi siuvėju, VI. šeš
kum, kuris vis dažniau, pradėjo 
lankyti Jodelius. Onai matyt 
“krito į akį" šeškus. Jonas Jo- 
delis to nepastebėjo ir toliau 
leido užeidinėti šeškui. Be to, 
Jonas nuo ryto iki vėlaus vaka
ro būdamas darbe nematė kad 
jo namuose vystosi meilės ro
mansas.

Vieną dieną Jonas Jodelis 
gryžęs iš darbo nerado savo 
žmonos, kuri tą pačią dieną an
ksti rytą su šeškum pabėgo. 
Vyras neradęs žmonos pradėjo 
žiūrėti savo daiktus ir štai ne
rado visų pinigų, 
ta 
žo

nei
Bet

“chlopcai“ juk vado- 
taip vadinamą tautinę 

Bet didelei Lietuvių 
jų sąmonė tėra tik 
Vienok Lietuviai šią

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 
skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apiūškit kojas. Naudokit bandažą 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus1 trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

BeEnjoy life, 
on your toes. 
Feel wide-awake

Radway’s Pilis 
(The Vegetable Laxative)

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

Mild - Reliable At Your Druggist

ŽINIOS

NORI IŠMOKĖTI UŽDARY
TO BANKO depozitoriams. De
dama .pastangos gauti pagalbą 
iš valdiškos Rekonstrukcijos 
Finansų korporacijos išmokėji
mui depozitoriams uždaryto 
didžiausio Akrono. banko, First 
Central Trust Co,, nors apie 20 
nuošimtį jų sulaikytų pinigų. 
Tikimasi gauti $23,000,000 ir 
tada apie 100,000 to banko de- 
pozitorių- gautų penktą dalį sa
vo sulaikytų1, pinigų. Bankas 
turi daug Sušalusio turto, ant 
kurio norima Užtraukti iš val
džios paskolą.

RENGIA lakūnų paminėjimą. 
ŠjLA. 354 kuopa savo susirinki
me nutarė surengti musų žuvti- 
sių lakūnų' Dariaus ir Girėno 
paminėjimo vakarą. Rengimas 
manoma turėti Padėkavonės r 
Dienoje. Prašome kitų draur
gijų tą dieną' nieko nerengti 
bet prisidėti išvien.

Turime čia jaunimo Draugiš
ką Klubą, manome kad jie pri
sidės. Taipgi kviečiame prisi
dėti SLA. 198 kuopą ir SLRKA. 
kuopą. Reikalingą ir mums Ak- 
roniečiams prisicįėti nors prie 
viėpos raidės paminkle musų 
tautos karžygių^ taigi pasidar
buokime išvien. Visi kartu ei- 

| darni atsieksime didesnės nau
dos. Rengimo komisija yra: L. 
Glinskis-, Jurgis j Rokus, V. Ku
bilius, Juo'zas Ramoška.

J. Ramoška. 
’ i 41.. ~

‘Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuosįaikio draugas. 
. Skaitykit “Dirvą”.

Chicagoje, Liepos 
tapo suorganizuota 
Lietuvių Sąjunga, 
bas ką tik pradėtas, kaip žie
das pasirodęs ant vaisingo me
džio pavasario laiku, o jau prie
šų vienas po kitam kaip iš 
šo lenda ir bando sudaryti 
politiškus retežius kad tam 
bui kelią pastoti. Gal kaip
neaišku del ko taip daroma, ta
čiau nekurie aiškiai numato.

“Tėvynės” nr. 32-me nuskam
bėjo buk Amerikos Lietuvių 
tautinės srovės veikėjai susirin
kę Chicagoje pradėjo “nerimtą 
darbą”, reiškia sutvėrė Ame
rikos Lietuvių Sąjunga, nors tos 
Sąjungos tikslas yra dirbti mu
sų tautos gerovei, traukti Lie
tuvius į vienybę ir geresnį 
draugiškumą.

Kame čia “Tėvynės” redak
torius pamatė tą “nerimtumą” 
ir kur mato nuostolį musų tau
tai Sąjungos sutvėrime? To
liau, p. redaktorius privedžioja 
kad tas veikėjų būrelis bando 
išniekinti Amerikos- Lietuvių 
visuomenišką veikimą. Tas jo 
privedžiojimas nėra pamatuotas 
jokiais faktais ir tas nėra tiks
las Sąjungos tvėrėjų. Jų dar
bas yra išjudinti didesnį veiki
mą tautos pakėlimui, nes visos 
dabar esančios 
cijos veikia tik 
nors “Tėvynė” 
buk jos dirba
Jos išdalies dirba tą darbą, nes 
susideda iš Lietuvių ir nuo Lie
tuvystės pabėgti i negali, vienok 
jos visos vienaip ar kitaip su
varžytos nuo tikro tautinio vei
kimo. Vienos iš jų yra pašai
pūnės draugijos, kitos yra tam 
tikrų partijų įrankiai ir jos ei
na pagal savo nusistatymų. O 
tokios ol’ganizacijos kuri veik
tų vien del Lietuvių tautos, ne
žiūrint tikybos, nežiūrint kitų 
nusistatymų, tai nėra. Tokios 
organizacijos mums jau senai 
reikėjo. Musų tautinės spėkos 
išdalintos į kelias dalis, ir turi
me socialistų grupę, turim ko
munistus, kurie varo ardymo 
ir demoralizavimo darbą musų 
tarpe per eilę metų. Iš to nė
ra jokios naudos tautai, tik 
stoliai.

Buvo 
dirbome 
bam ir 
me po svetimu jungu, po sveti- krantės rūsyje, 
ma vėliava; svetimiems dauge- dienų sužinoję jo draugai at- 
lis iš musų 
jom noro 
tis.

šiandien 
reikalas, yra sukilęs kitas upas 
veikėjų tarpe. Visi pradeda 
traukti į vieną pusę — dirbti 
Lietuvybės labui.

Išsikalbėjus su nekuriais mu
sų .paprastais žmoneliais apie 
musų tautos atbudimą ir smar
kų žengimą' pirmyn, jie stebi
si iš kur .Lietuvoje atsiradę vi
sokių mokslo vyrų ir žymių di
plomatų, sako pirmiau nebuvo 
girdėti, jie manė kad Lietuvių 
ir nėra mokytų, nėra gabių. 
Gerbiamieji, Lietuvių buvo mo
kytų ir gabių visose šakose, tik
tai vergija buvo juos paslėpus. 
Daugybė jų tarnavo kitiems ir 
po svetimais vardais, 
jų tik 
noma. 

Bet 
tautos 
visas pasaulis vėl pradėjo ma
tyti kas mes esame, tai ir viso
kių Lietuvių atsirado, sugryžo 
dirbti savo tautai, ir jie džiau
giasi kad jhu gali tarnauti sa
vo šaliai ir eiti po savais tik
rais varetafs,. o nė svetimiems 
vergauti.

Taigi, gerbiamieji, dabar jau 
laikas ir tverti tokias organiza-

Be to išneš- 
dar ir buvusių įnamių J. Gu- 
ir K. Kirstuko pinigai.

nuo-

visi
dir-

laikai kada mes 
ir nežinojom kam

del keno naudos buvo

tarnavom ir neturė- 
Lietuvystei darbuo-

jau iškeltas kitas

mažuma 'mums

šiandien, kada 
vėliava pakilo

ta i p kad 
buvo ži-

Lietuvių 
aukštyn

MAYRINK SANTOS
Mayrink Santos dirba daug 

Lietuvių. Vieną dieną Kazys 
Krasauskas su kitais darbinin
kais Portugalais išėjo darbjan 
sveikas, bet negryžo. Jis biivo 
pasiųstas labai pavojingą darbą 
atlikti, kur ir mirtį gavo. Apie 
jo mirtį net ir darbo adminis
tracija nepranešė jo draugams. 
Bet jo draugai nesulaukę gryž- 
tant iš darbo K. Krasausko pra
dėjo teirautis. Darbininkai pra
dėjo kalbėti kad jis dai^be už
muštas. Visi jo draugai nuėjo 
į kompanijos raštinę ir parei
kalavo pasakyti kur yra Kra
sauskas. Administracija pirma 
išsisukinėjo, bet buvo privers
ta pasakyti į trečią dieną kad 
Krasauskas užgriūtas kalnų, pa

ir tik po trijų
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na-

iš Amerikiečių 
Lengva staty-

Kiekviei 
sų plan 
kit juo: 
musų f 

rį naudi
ir tuoj : 
buklingas 
tas. $1.2

— drama 1 
vyrai . . 10c
MADOS —
19 puslapių,

“DIRVA”
Superior Ave. Cleveland

prasty, pigų J 
jo šimtams.

Mes noriai p 
Pakelį, 7 dieni 

‘ DYMUI, ir jeig 
pau, tą galės, 
kaštus. Mes k 
ta vaistą 7 die 
kaštais. Pasiusk 
resą tuojau į T?C 
CO., Dept. X-3, i 
Chicago, Hl.

PER TVORA

Asileli, 
tu esi,

Vai gerb.
Vai kur

Kad tavo veidelio
Daugiau nematau?

Kad tavo auseles
Daugiau nekyšo j a, 

Ir tavo “naujienų” 
Daugiau neskaitau?

Draugu tis.
Vai kur gi aš busiu,

Mano brolužėli,
Jeigu ne pakrūmėj 

Šiltą vasarėlę?
Kai visi jus tingit 

Visuomenei dirbti, 
Taip ir aš nenoriu

Kitų labui vargti.
Kam gi man mokyti

Jus sviete gyventi, 
Ar mylėt viens kitą, 

Vietoj mušti, karti? 
Del to jus juk turit 

Redaktorių tokių, 
Kurie jus mokina 

Gudrybių visokių.
Vieni jus mokino

Kaip erdves mieruoti, 
Kiti — kaip su kuolu 

Kitam sprandan duoti.
Kiti jus mokino

Kaip politikuoti, 
Kiti — kaip geriausia 

Degtinę šinkuoti.
Vieni jus mokino 

Patrijotu būti,
Kiti — kaip lengviausia 

Tėvynę parduoti.
Vieni jus mokino

Tiesoj nesuklupti, 
Kiti — kaip geriausia 

Darbininkus lupti.
Taigi visi žinot

Visą mano mokslą, 
Kuris redaktorių 

Galvelėse noksta.
Supa Garba.

Žioplys teatre
»

Mikas Plikas, sėdėjęs su 
savo žmona teatre, po pir
mo akto paskaitęs progra- 
me kad antrame akte daly
kas dedasi po trijų metų, 
sako:

—Einam, Katriuk,
mon, čia parašyta kad an
tras aktas bus po trijų me-kasė užgriuvusį rūsį ir rado ne-Į 

gyvą K. Krasauską. L. A. B.; tų.

Kūmučių Rojus
Keturių veiksmų tragi-komedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
6 vyrų ir 6 moterų. Knygutė 60 
pusi. Kaina ............................. 50c

Baudžiauninke
4 aktų melodrama, pritaikyta leng 
vam perstatymui Amerikos Lietu
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir . 
moterų. G7 pusi............................. 50c

Žentai iš Amerikos
2 aktų komedija iš Amerikiecr. 
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina .... 50c

GRAŽI MAGELIONA
Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų 
Vaidina 3 moterys ir 10 vyrų 
63 pusi, knygelė. Kaina . ...50c

DVI SESERĮ
4 aktų tragi-drama iš Amerikos 
gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4 
moterys ir apie 15 vyrų. Kny
gelė 60 pusi. Kaina ................ 50r

NENORĖJAI DUONOS —
GRAUŽK PLYTAS

Trumputė, 20 pusi, komedija iš 
jaunųjų gyvenimo. Vaidinti rei
kia 3 vyrų. Kaina ............... 15c

AMERIKA PIRTYJE — komedija 3 
aktuose, 43 pusi., vaidina: 7 vy
rai, 2 moterys......................... 25c

AKIS Už AK[, DANTIS Už DANTĮ
Komedija 1 akte. 21 pusi. Vai
dina 3 vyrai, 2 moterys........... 15c

AVINĖLIS NEKALTASIS — 4 ak
tų komedija; 68 pusi.; vaidina 5 
vyrai, 4 moterys..................... 30c

AUKSO VERŠIS — 1 veiksmo ko
medija, 35 pusi., vaidina 4 vyrai, 
1 moteris...................................... 15c

PAVOGTAS KŪDIKIS — tragedi
ja 3 aktuose; 46 pusi.; vaidina 9 
vyrai, G moterys. . .

SALIAMONO SAPNAS 
akte; 22 p.; veikia 5

SULYG NAUJAUSIOS 
komedija 2 veiksmų; 
veikia 2 vyrai, 6 moterys .... 10c

PIRMI ŽINGSNIAI — drama 4 v.
52 pusi.; vaidina 8 vyrai ir 3 mo
terys.................................................... 20c

Atgimimas
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dą. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50cdą. Lošia 7 vyrai,

Divorsas ®
3 aktų komedija

> prietikių Lietuvoj. ___ D._
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. .. . 50c

Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
rys, 7 vyrai ................................. 50c

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovų už 
spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

Žemes Rojus r
3 veiksmų komedija iš Amerikie
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys ................................. 50c

“KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko
medija. Lošia 2 vyrai ....... 15c

5RAFAS KAIMIEČIO BERNU —
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai
ir 3 moterys ............................ 25c

RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose, 
| Lošia 9 vyrai, 5 motery? . . 35e 
j UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų 

pasaka. Lošia 5 v., 2 m.... 15c

REIKALAUKIT DABAR!
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Name (print).

Street

City.

puikias dova- 
savaičių pama- 
golfo galiunai- 
32 in 9 Holes.

30
19
31
29

nei žodelio neprisimi- 
ją editorialų skyriuje, 
editorialuoja apie vis- 

ne apie savo organiza-

best 
new 

oper-

4 d. vidurnaktį, ant 
So. Western avė. au- 
smarkiai važiavo trys 
vyrai ir viena mergi-

Klemensas Kalainis, 
Brighton Parko biz-

Rugs. 
Spalių 
Spalių 
Lapk.

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

konferenci j ą 
z dalis labai 
tai buvus labai 
konferencija.

Lietuvos 
įverti- 
didelė 
Tuomi 
konfe-

So. 
va-

prasty, pigų 
jo šimtams. 

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

M.L.
M.L.
SS. DROTTNINGHOLM
*SS. DROTTNINGHOLM
*ML. GRIPSHOLM .... Gruodžio 9 
*Kaledų Ekskursijos į Lietuvą.
Dideli, balti it gulbės laivai. Erd

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

Kreipkit į vietinį agentą, arba:
Swedish American Line 

181 N. Michigan Ave. Chicago, Hl.

inteligen- 
iškilmin- 

J. J. Kulis.

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

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

------o------  
DROTTNINGHOLM 
KUNGSHOLM ....

Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesį 
su karikatūromis, gaidomis ir k'tokiais raštais. Kiekvieną mė
nesį rasite • Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais. .

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

“MARGUTIS”
8437 Wat S9th Street Chicago, IU.

Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

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

Metodą, kuris pagelbė-

pasiųsim jums PILNĄ

_______  _______ _ BKOTHta
THE ĄITIRHOOH 1M THE

MOOT A MlLvioH ZOUTCMcOLi-s PASSĘ 
vTlTHN A tW-F INCH OF THEM.«TU«H

HOME AAFtLY
25c Pkg. of Bell-ans for 

Indigestion
(Offer Limited to 1 Week)

If you are looking for “something 
better’’ for that gas, sick headache, 
heartburn, etc., take advantage of 
this offer. Bell-ans tablets are a 
non-laxative combination of willow 
charcoal, sodium bicarbonate U.S.P., 
carminatives and pharmacopeial 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-ycar young tablet 
enough to prefer it. Six Bell-an0a 
Hot Water, Sure Relief!

Rugsėjo lo, 1933
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LIETUVOS KONSULAS
IR CHICAGOS SOCIALISTŲ KLIKA.

Nuo daugelio metų Chi- 
cagoje Lietuviški socialistai 
viską griovė kas tik buvo 
dirbama kultūrinio ar Lie
tuvos parėmimui. Prie to
kių aplinkybių socialistų 
įtaka puolė žemyn dideliais 
šuoliais, nes žmonės jiems 
nepritarė. Pastarais metais 
jų įtaka visai nupuolė kada 
Susivienijime jie pasirodė 
tik paprasti veidmainiai. 
Visuomenė pradėjo supras
ti socialistėlių skymus iš 
pirmesnių jų darbelių.

Toliau, visi Chicagiečiai 
gerai žino kad p. Grigaitis, 
socialistų dienraščio redak
torius, niekuomet nebuvo 
palankus Lietuviams ir jų 
reikalams, kaip ir daugelis 
kitų musų išsigimėlių, k.t. 
Kapsukas, Pilsudskis ir tt. 
Žinoma, p. Grigaitis yra 
labai gudrus ir moka savo 
skymais iš Lietuvių gerai 
naudotis, mulkindamas sa
vo pasekėjus tuščiomis in
ternacionalizmo pasakomis. 
Taip jį sekė tamsus žmone- 
liai ir rėmė socialistų nuše- 
pusį-tuščią kromelį.

Socialistų klikai baigiant 
smukti atsirado naujas as
muo, kuris sugalvojo pasi
daryti sau labai daug kre
dito už pervertimą socialis
tų į patriotingus Lietuvius. 
Tuo p. Grigaitis vėl grie
bėsi pasinaudoti, pakėlimui 
socialistėlių kredito. Tas 
asmuo yra p. A. Kalvaitis, 
Lietuvos konsulas Chicagai. 
Taip su socialistais artimai 
susidraugavęs, p. Kalvaitis 
kiek išgalėdamas neigia 
tautiškos minties žmones. 
P. Kalvaitis kai kuriuose 
atsitikimuose tiesiog pradė
jo pulti tuos žmones kurie 
nuo senų laikų dirbo ir dir
ba Lietuvybės darbą. Kar
tu gi randa pakankamai 
drąsos reklamuoti socialis
tus, kurie visuomet tik ken
kė visiems naudingiems tau
tiniams darbams.

Mums atrodo kad Lietu
vos Konsulas p. Kalvaitis 
perėjo savo ribas. Konsu
lui nereikėtų būti kokios 
nors partijos fanatiku ir 
nebūtų reikalo vienus ar ki
tus niekinti. Kaipo konsu
lui, butų geriau rūpintis

auga gausiai 
ir žilę. Ste- 
ne medikuo- 

(42)

Kiekvienas mato jū
sų plaukus. Užlaiky
ki! juos sveikus su 
musų prietaisu, ku
rį naudojant plaukai
ir tuoj nustoja slinkę 
buklingas prietaisas, 
tas. $1.25 cash.

JOHN ZRADA 
1722 W. 18th Place 

Chicago, III._

SOCIALISTŲ LIKU
ČIAI DAR SKILO

Lietuvos reikalais ir 
valstybės atstovu, o ne ko
kios nors partijos rekla
muotoju.

Argi Lietuvos konsului 
pritinka vienas pažiūras vi
sai neigti, o kitas girti?

Juk p. Kalvaitis toli gra
žu nepažysta Amerikos Lie
tuvių gyvenimo ir nežino 
kokių sunkenybių reikėjo 
rimtiems Lietuviams turėti 
su tais pačiais socialistais 
kuomet Lietuvai, buvo rei
kalinga moralė ir materia
le parama. Ką socialistai 
tada veikė? Griovė visas 
kitų pastangas kaip tik ga
lėjo kad tik pakenkus Lie
tuvai. O šiandien neva sau 
garbės jieškodamas, p. kon
sulas bando padaryti iš so
cialistų patriotingus Lietu
vius. Tai yra neapgalvotas 

I ir tuščias darbas. ^Socialis
tai, eidami prie galo savo 
režimo buvo gatavi kad ir 
“už britvos” griebtis išliki
mui nuo susmukimo. Lai
mei jų, pasisuko p. konsu
las, kuris visą Chicagos vi
suomenišką judėjimą suka 
į socialistų pusę. Didesnės 
laimės socialistams nerei
kia. Bet jeigu tik jie su
stiprėtų, p. konsulas pama
tys ką jie tada jam pagie
dos.

Ar Chicagos Lietuviai, 
kurie daug kuo prisidėjo 
Lietuvos labui, gali šiandien 
toleruoti tokią p. konsulo 
taktiką, kada jis agituoja 
už socialistus, už tuos ku
rių obalsis buvo “Lietuvai 
nei cento”? Ne musų rei
kalas nurodinėti Lietuvos 
vyriausybei kokius konsu
lus ji turėtų laikyti Chica
goje. Tačiau mes manome 
jog turime teisę pastebėti 
kada Lietuvos valdžią at
stovaujantis asmuo turi pa
kankamai drąsos vesti so
cialistinę propagandą Chi
cagoje.

P. Kalvaičio socialistams 
pataikavimas ir kitų neigi
mas jau ne šiandien yra ži
nomas. Jeigu ilgiau p. kon
sulas taip elgsis tuomi ne
padarys garbės vyriausybei 
kurią atstovauja.

Mes čia vietoje tarp sa
vųjų turime pakankamai 
drumstėjų ir mums nerei
kalinga tokia “pagalba” su 
kokia prisideda p. Kalvai
tis.

šių metų Liepos 15 d. Chica
goje įvyko Tautinė konferenci
ja. Socialistų “N-nos”, maty
damos kad tautinis darbas ne 
juokais prasideda, tai lyg tas 
miško paukštelis jausdamas 
artėjant žiemai, irgi pradėjo 
rūpintis apie save. Ir jie su
šaukė savo konferenciją. Nieko 
blogo tame kad kas laiko kon
ferencijas ir dirba už savo skir
tingas idėjas. Tačiau bus vie
toje pastebėti kad tą socialistų 
likučių 
spaudos 
no, buk 
ir plati
patim kartu apie tautinę 
renciją parašė tik trumpą ži
nutę ir visai šaltai, rodos re
daktorių širdys buvo paslėgtos 
ledo gabalu.

Bet štai galų gale pasirodė 
kad Lietuvos spauda buvo klai
dingai informuota apie socialis
tų konferenciją. Štai ką pa
ti socialistų spauda apie ją sa
ko :

“Nors jau pusantro mėnesio 
suėjo nuo to laiko kaip Chica- 
goj įvyko Socialistų Sąjungos 
konferencija, bet p. Grigaičio 
organas 
nė apie 
žmogus 
ką, tik 
ciją”.

Toliau sakoma: “Diduma de
legatų be pasigailėjimo akėjo 
‘Naujienų’ pildantį komitetą ir 
net reikalavo kad jis rezignuo
tų. Visa pirma sesija buvo už
imta aštriausia kritika. Gri
gaitis pasiliko beveik be šali
ninkų. Kad kokiu nors budu 
nuglostyti karinę nuotaiką, va
dų grupė labiausia rūpinosi 
kad sesiją užbaigti pietums. 
(Gerai kad turėjo užkandžių.— 
“L.T... Red.) Delegatai reika
lauja kad sesija tęstųsi. Viš- 
tik galų gale pasisekė įprašyti 
pietauti. Konferencija galima 
sakyti iširo. Tūli delegatai dė- 
monstrativiai apleido konferen
ciją. štai kodėl Grigaitis šven
tai tyli apie konferenciją”. Taip 
sako “N. Gadynė”.

Tuo pat kartu Tautinėje kon
ferencijoje buvo didžiausia har
monija ir niekam nereikėjo siū
lyti “keptų šunelių” užsikąsti 
kad nutiltų.

Iš to aišku kad socialistai ga
lutinai suskilo ir Grigaitis pa
siliko kaip tas ūkininko neište
kėjęs bernas su Marksizmo ge- 
šeftu savo “tvirtovės” griuvė
siuose.

Kitą sykį Lietuvos spauda tu
rėtų būti atsargesnė apie to
kias klikas rašinėti, ir kadangi 
patiems ten dalykai nežinomi, 
turėtų apsižiūrėti kam pasitiki.

CENTRALIZATION OF LIVESTOCK 
BETTERMENT ORGANIZATIONS 

IN LITHUANIA
Heretofore the improvement 

of Lithuanian cattle has been 
the concern of four separate 
organizations, viz., the Central 
Union of Cattle Control; the 
Local Cattle Improvement As
sociation; the Brown (?) Cattle 
Species Breeders’ Association; 
the Putch Species Breeders’ 
Association.

The Central Union of Cattle 
Confcpį heretofore carried 
out only ’ a : part of the work 
which was necessary for the 
improvement of cattle. It alone 
controlled the productivity of 
the contry’s cattle—quality of 
milk, fat content, etc.—and the 
utilization of fodder. The re
maining three organizations 
have beęn concerned with the 
betterment of the breed of 
cattle, making use of the data 
supplied by the first named.

Each of the foregoing organ
izations had its separate boards 
and instructors. The Central 
Union of Cattle Control had 
the largest apparatus, with 
about 150 control-assistants 
and ten instructors under its 
jurisdiction. The other organ
izations had each between one 
and three instructors. Not all 
those whose cattle were con
trolled belonged to the last 
three organizations, so that not 
all those who. were concerned 
with the control of cattle were 
enlisted in the work of improv
ing the breed.

In practice such a distribu
tion of the labours of the or- 
ganizations in time appeared 
abnormal, because among the 
separate concerns there was 
fount} to be parallelism or over
lapping of work. The same 
farmer often breeds cows of 
more than one color, and there-

fore had to be a member simul
taneously- of even several sim
ilar organizations. The same 
farmer would sometimes be 
almost simultaneously visited 
by the specialists of several or
ganizations.

In order to eliminate these 
and other abnormalities, the 
idea of re-organizing these es
tablishments arose in the Cham
ber of Agriculture. The idea 
of re-organization was dis
cussed during the annual gen
eral meetings of these organiz
ations at which the consent of 
the latter was obtained for this 
purpose. The work of re-or
ganization was carried out from 
the Central Union of Cattle 
Control by forming a new 
Union of Circles of Control and 
Breeding of Lithuanian Cattle, 
which shall concern itself not 
only with the control of cattle, 
but also with their improve
ment, which heretofore has 
pertained to the three separate 
associations. In this manner 
all the work of cattle improve
ment is concentrated. The 
New Union will deal with con
trol and the zootechnical por
tion of the work. All the in
structions of said four organiz
ations will be assigned to this 
Union and distributed by re
gions; five instructors will 
work at the centre, and ten in 
the provinces. In future it is 
proposed to have instructors in 
each district. Records of the 
origin and registration of cat
tle will now bė kept together. 
It is suggested that thereafter 
the Chamber of Agriculture it
self should regulate the 
breeding material. The 
procedure was to begin to 
ate from July 1st last.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
: By GENE BYRNES

ŠARKIS KUMŠČIUO- 
JASI RUGS. 15

Pasaulinė Paroda sutraukia 
į Chicaga daugybę žmonių. Ta 
proga pasinaudojant, Rugsėjo 
15 d. rengiama kumštynės di
deliame Comiskey bolių parke. 
Kumštynių svarbiausi asmenys 
bus Lietuvis Jack Sharkey ir 
žydas King Levinsky.

Tų kumštynių pamatyti at
važiuos daugybė sporto mylė
tojų iš Visos Amerikos.

Šarkis treiniruojasi Chicagos 
Sporto Klube, kur jo pamatyti 
apsilanko daug žmonių kasdie
ną. Publikos opinija visoje 
Chicagoje yra kad Šarkis lai
mės. Bet negalima tikrai ži
noti, nes Levinsky yra jaunas, 
stiprus ir smarkus. Tikima kad 
kumštynių pamatyti 
į 50,000 žmonių.

Chicagos Lietuvių 
tija surengė Šarkius 
gą priėmimą.

FREE 
to Stomach 

Sufferers

DARIAUS-GIRĖNO 
PAVEIKSLAI

FOTOGRAFAS
W. STANKŪNAS 

Turi puikių Dariaus ir
Girėno Paveikslų. 

Užsisakykite tuojau. 
3315 SO. HALSTED St. 

Chicago, Iii.

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

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York

Į LIETUVĄ SUBĖGO 10,000 
VOKIETIJOS ŽYDŲ

Del Žydų persekiojimo Vokie
tijoj, j Lietuvą subėgo apie 
10,000 Žydų. Daugumas jų yra 
kilę iš Lietuvos, bet Vokietijoje

turėdami šiltas vietas, į Lietu
vą visiškai nežiūrėjo. Tik da
bar, kai pasidarė karšta, atsi
minė savo gimtinę.

Daugumas pabėgėlių apsigy
veno Klaipėdos krašte.

VAŽINĖJO PO WISCONSIN. 
Per Labor Day, kuri davė tris 
dienas švenčių pagretu, į Chi- 
cagą suvažiavo daugybė žmonių 
iš visos Amerikos, ir buvo daug 
Lietuvių iš visur, ypač iš ryti
nių valstijų.

Bet patiems Chicagiečiams 
matomai Chicaga nėra svarbi 
ir jie elgėsi priešingai: dauge
lis važinėjo kitur. Pavyzdžiui 
Adv. A. A. Olis su žmona, p-lė 
žilvičiutė ir komp. A. Vanagai
tis buvo išvažiavę ten kur vil
kai vaikus veda į Wisocnsin 
valstijos miškus.

Gryžęs namon p. Vanagaitis 
nusiskundė kad Wisconsino gi
riose, nematė nei vieno vilko, 
o tik zuikių, kas duoda manyti 
kad zuikiai vilkus išpjovė. Pa
sakojo kad kelionė buvo labai 
karšta, ypač dar dėlto kad rei
kėjo prakaituoti taisant spro- 
gusį ratą ar ratus.

Jie įdomavo pamatyti Wis
consino Lietuvių gyvenimą, to
dėl padarė tokią kelionę. Wis- 
consine yra daug vietų kur Lie
tuviai valdo miestelius, yra jų 
viršininkai, nes tos vietos ap
gyventos vienais Lietuviais. Jie 
ten ir gyvena sau tikrai Lietu
viškai.

“BIRUTĖS” Choro sezonas 
prasidėjo. žinomas Chicagos 
“Birutės” Choras Rugsėjo 7 d. 
pradėjo savo dainų ir muzikos 
praktikas. Chorą vadovauja 
žinomas muzikas, Inž. Jonas 
Byanskas. Choro sueigos buna 
Gage Park salėje, 55-ta ir 
Western g., ketvirtadienio 
karais nuo 8 vai.

Tėvai turėtų paskatinti
vo sūnūs ir dukteris prisidėti 
prie šio choro, lavintis su vi
sais jaunuoliais dainuoti.

KARŠČIAI. Pereitą savaitę 
Chicagoje siautė tikrai vasariš
ka šiluma — temperatūra buvo 
pasiekus 97F. Tokių karščių 
Rugsėjo pradžioje niekas čia 
neprisimena.

MARGUČIO golfo turnamen- 
tas. šymet Margutis rengia sa
vo metinį golfo turnamenta Ta
bor Farmoje, Sodus, Mich., 30 
d. Rugsėjo ir 1 d. Spalių. Tur- 
namente žada dalyvauti svečių 
ne tik iš Chicagos ir apielin- 
kės bet ir iš rytinių valstijų. 
Laimėtojai, vyrai ir moterys ir 
merginos, gaus 
nas. Už poros 
tysime kas tie 
čampionai.

40 SUŽEISTA. Rugsėjo 8 d. 
susimušus tramvajams ant N. 
Clark ir Lawrence avė. sužeista 
40 pasažierių. Per valandą lai
ko buvo sulaikyta gatvėje pra
važiavimas, iki buvo surinkta 
sužeistieji, surašyta, ir tramva
jai užtrumta atgal ant bėgių.

REIKALAUJA IŠTIRT 
LAKŪNU ŽUVIMĄ
Chicagos Lietuvių Advokatų 

Draugija išleido spaudai prane
šimą jog reikalaus Amerikos 
valdžios kad ištirtų tikrą prie
žastį Dariaus ir Girėno žuvimo 
Vokietijoje, jų kelionėje oru į 
Lietuvą.

Advokatų Draugija savo su
sirinkime rimtai ir visapusiškai 
tą klausimą išgvildenus, vien
balsiai nutarė paskirti komisi
ją iš trijų narių ir ją įgaliojo 
susižinoti su Valstybės Depart- ' 
mentu Washingtone ir parei
kalauti kad Amerikos vyriau
sybė darytų oficialį lakūnų Da
riaus ir Girėno tyrinėjimą. Jei 
bus reikalo, komisija galės ap
silankyti net Washingtone.

Draugijos pirmininkas, Adv. 
John T. Zuris, paskyrė šiuos 
narius į minėtą komisiją: John 
B. Borden, Joseph J. Grish ir 
R. A. Vasalle. Komisija laiko 
pasitarimus ir varo darbą pir
myn. Jeigu kas turi kokių ypa
tingų faktų ar žinių nurodan
čių tikrą priežastį Dariaus ir 
Girėno žuvimo, prašomi priduo
ti komisijos pirmininkui, John 
B. Borden( 105 W. Monroe St., 
Chicago, Ill.

SVEČIAI. Rugsėjo 9 d. ap
silankė Pasaulinėje Parodoje 
iš Akron, O., Elzė Sideriutė, jos 
tėvas A. Sideris ir Wm. Sle- 
gus. Jie praleido Chicagbj sa
vaitę laiko.

šiose dienose atvyko į Pasau
linę Parodą “Vienybės” bendro
vės pirmininkas X. Strumskis 
su žmona, iš Brooklyno. žada 
pasitarti ir kai kuriais visuo
meniniais reikalais.

UŽSIMUŠĖ keturi juodukai.
Rugsėjo 
15-tos ir 
tomobiliu 
juodukai
na, ir užlėkė ant “saugios sa
los”, kur atsimušdami visi už
simušė.

Yra ir Lietuvių tokių smar
kių kad po miestą laksto 60 my
lių į valandą greitumu.

SUŽEIDĖ. Pereitą savaitę 
automobiliu važiuojant tapo su
žeisti poni Striupienė ir jos sū
nūs Louis. Važiuojant South 
Western avė. ir 69-ta gatve, ki
ta moteris automobiliu užlėkė 
ir smogė Striupų automobiliui 
į šoną, jį apversdama. Sūnūs 
išliko nesužeistas, bet p. Striu- 
pienei įlaužė kojos kaulą ir su
trenkė krutinę. Pp. Striupai 
turi savo biznį 3636 W. North 
avė.

MIRĖ, 
žinomas 
nierius, Rugsėjo 4 d. sužeistas 
automobilio nelaimėje, sekan
čią dieną mirė. Palaidotas 9 
d. Rugsėjo.

P3E VEDŲ

Linija
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PROHIBICIJOS LAIDOTUVES IAU ČIA!

Prohibicija gyvena pas
kutines savo dienas. Tas 
begėdiškiausia nepildytas ir 
visomis pusėmis laužytas Įs
tatymas — nors taikytas 
šalies žmonių gerovės ir do
rovės pakėlimui, ir nors tai 
buvo nelabai reikalingas pa
sikėsinimas tokiu budu do
rovę taisyti — jau bus at
mestas šymet, dar prieš me
to pabaigą.

Šios savaitės pradžioje 
dar trys valstijos nubalsa
vo už atmetimą. Viso to
kiu budu, pusės metų bėgy
je, jau 29 valstijos nubalsa
vo atmesti ir dar nei viena 
nebalsavo už palikimą. Rei
kia dar septynių valstijų— 
ir po prohibicijos!

Tas tikima pasiekti bėgy
je sekančių trijų mėnesių.

Amerikos gyvento j a m s 
gerai žinoma prohibicijos 
visos niekingiausios ypaty
bės — gerų ypatybių ji ne
turėjo, nes tas kam ji tai
kyta visai nebuvo pildyta, 
išskyrus kiek baimė vertė. 
Gi paslaptomis, pasalomis 
buvo atlikta žiauriausi dar
bai : žmogžudystės, sukty
bės ir kyšininkystė pasiekė 
aukščiausį laipsnį ki'ek tik 
galima įsivaizduoti.

Kitų šalių gyventojams, 
kad ir Lietuvos žmonėms, 
ištolo Amerikos prohibicija 
išrodė toks pat "prakilnus 
eksperimentas”, kokiu di
džiavosi ir buvęs preziden
tas, Hoover, kuris atsisakė 
prohibiciją atmesti.

Liko dar 19 valstijų ne
balsavusių, bet iš jų septy
nios tikrai balsuos už pro
hibicijos atmetimą, o liku
sios 12-ka lai darys kas tik 
joms patiks. Bet nėra abe
jonės kad visos iki vienai 
prohibiciją viešai nusmerks.

tai pasirodė "širdingi” ap
gailėto jai ir iš to darė biz
nį. Net paminklo fondą iš
syk rėmė, nes visuomenė to 
nori.

Bet to negana. Socialistų 
vadukai galvojo-galvojo ir 
priėjo sau tokios išvados: 
Jeigu Darius ir Girėnas pa
darė tokio įdomumo visūo- 
menėje savo skridimu, ir 
žuvimu, na tai kodėl mes 
neišagituotume visuomenę 
paremti kitus lakūnus skris-, 
ti, ir tada vėl bus įdomumo, 
o dar jeigu vėl žus. ... vi
si girs mus kad tai buvo

mūsų sumanytas darbas!
Amerikos Lietuvių visuo

menė dar negatava remti 
naują skridimą, ir lakūnui, 
turinčiam šiek-tiek savigar
bos patartina palaukti ir 
apsisaugoti socialistų, ku
rie sumanė sau biznio pa
daryti.

"Lietuvos Ūkininkas” 
Pasipuošė

Senas, plačiai Lietuvoje 
žinomas laikraštis, "Lietu
vos Ūkininkas”, kuris iki 
šiol buvo pilkas-juodas kaip
Lietuvos žemelė, dabar 
sipuošė žalia spalva,

a Ik J| JUODOJbĮ M c r u n as <
(S į Istorinė Apysaka ▼ ▼ ▼ Rašo K. S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)

Merunas pas Arabus

Socialistų Naujas 
Žvejojimas

Chicagos socialistų laik
raštis praneša kad atsirado 
naujas lakūnas norintis už
baigti nutrauktą Dariaus- 
Girėno kelionę iš New Yor- 
ko į Kauną, ir, matyt su 
geru apgalvojimu, socialis
tai pasigriebė tą lakūną 
remti, net sudarė jo skridi
mo fondą-korporaciją!

Niekas negali prieštarau
ti jei lakūnai nori skristi į 
Lietuvą, ir mes tik pagilia
me tuos lakūnus kurie jau 
pasireiškė noro skristi savo 
žuvusių brolių prarėžtu oro 
keliu.

Tačiau dabar dar ne lai
kas skridimą organizuoti. 
Dabar dar yra žuvusiųjų la
kūnų apraudojimo periodas, 
dabar dar eina rinkimas au
kų Dariaus-Girėno pamink
lui. Nereikia būti tokiems 
be supratimo, be jausmų ir 
be pagarbos kad griebtis 
nutraukti visuomenę nuo 
atidavimo pagarbos žuvu- 
siems.

Net mažam vaikui aišku 
kad šis socialistų žygis yra 
tik naujovybių jieškojimas 
vedžiojimui publikos už no
sies.

Kada Darius ir Girėnas 
rengėsi skristi ir kėlė fon
dą, Bostono socialistų gerk
lė paleido gandą kad va jie 
turi kitą lakūną kuris skris 
j Kauną net pirma Dariaus- 
Girėno !

Kada tiedu rengėsi skris
ti, socialistai išsyk juos no
rėjo nusmerkti. Pamatę 
kad visuomenė su jais, pra
dėjo prie jų laižytis. Kada 
žuvo, ir pamatė kad visų 
pažiūrų Lietuviai kaip vie-| 
nas užjaučia jiems, socialis

Vikingai, neatlaikydami prieš sustiprė
jusius Arabus, nesulaukdami gryžtančių 
pulkelių savo vyrų, turėjo bėgti iš Sevilijos 
palikdami savo draugus Arabų malonei. 
Tarp patekusių Arabų nelaisvėn buvo ir 
Merunas su savo draugais, Masių ir Stri
ku. Pateko jie ne del silpnumo bet iš per- 
didelio drąsumo, ypatingai jauno Menino. 
Jisai per savo didelę drąsą pateko į Stur- 
lo laivą, norėdamas daugiau už kitus pasi
žymėti savo vado akyse. Dabar jo perdi- 
delė drąsa nuvedė jį Arabams į nagus. Jis 
daugiausia grobio parnešdavo tų šešių sa
vaičių vikingų buvimu Sevilijoje, ir dabar, 
vadovaudamas būrį vikingų, pertoli nuėjo 
nuo savo laivų į Ispanų ir Arabų sodybas 
grobišauti ir nespėjo gryžti.

Į Seviliją atsiskubino pats Arabų emi
ras Abd-ar-Rahmanas, kuomet jį pasiekė 
žinios apie žiaurių šiaurės plėšikui, užpuoli
mą pajūrio miestų. Sustiprinti Arabai su
po vikingus iš visų pusių. Tie kurie spėjo 
subėgti į laivus, juose gynėsi laukdami iš
sivaikščiojusių savo draugų. Sturlas ir 
Turgeis nenorėjo palikti savo vyrus nelais
vėje, dėlto užvedė su Arabais mūšį, norė
dami pralaužti saviems kelią į laivus su- 
gryžti, mūšyje suėmė daug Arabų nelais
vėn, tačiau nesulaukdami kelių būrelių per
toli nuėjusiųjų ir matydami jog neatlaikys, 
priversti buvo bėgti.

Merunas su savo draugais ir keletas 
kitų vikingų buvo suimti gryžtant su gro
biu. Jis dar nežinojo apie Arabų užpuoli
mą jų laivyno. Arabų pribuvimas buvo 
staigus ir nelauktas, ir tas narsuolis ir jo 
draugai liko Arabų naguose. Arabai rai
ti, ilgais jiešmais, kreivais kardais užpuo
lę mažą būrį vikingų nugalėjo ir parverė 
pas emirą.

Emiras Abd-ar-Rahmanas II buvo la
bai teisus valdovas ir mylimas ne tik Ara
bų bet ir Ispanų. Jis buvo £eros širdies 
žmogus. Kaip tik išvijo užpuolikus, kurie 
buvo sunaikinę pusę Sevilijos, emiras ėmė
si atstatydinti miestą, išmūrijo sieną ap
saugai nuo kitų užpuolimų ir įrengė tvir
toves pajūriais ir paupiais link savo sosti
nės, su greitu susinešimu tarip jų, kad vėl 
tiems šiaurės plėšikams užėjus galima bu
tų nuo jų atsiginti.

Abd-ūr-Rahmahas turėjo gerą tvarką 
ir prisilaikė karo taisyklių: suimtus nelais
vais nežudė bet laikė juos gyvus, žinoda
mas kad vikingai turi pagrobę daug Ara
bų, kuriuos progai pasitaikius tikėjo iškei
sti į vikingus nelaisvius.

Gryždamas į savo sostinę, Kordovą, 
emiras parsivedė ir savo nelaisvius. Me
runas, Stukas ir Masys — trys Lietuviai 
iš tolimos šiaurės — atsidūrė tokioje šaly
je ir pamatė tokį gyvenimą kokio iki tol 
jokis Lietuvis nebuvo matęs.* * *

Kas buvo tie Arabai ir iš kur jie Eu
ropoje atsirado?

Svarbiausias tų laikų Arabų tikslas 
buvo ginklu ir ugnia platinti tikėjimą į 

prisitaikydamas prie visos 
Lietuvos gamtos, kuri yra 
ne tik pilka-juoda, bet ii* 
žalia. “L. U.” antgalvis ir 
nekurie paveikslai spausdi
nama žalia spalva, skaity
mas juodą. Prie to laikraš
tis įvedė paveikslus, kurie 
iki šiol jame buvo didelė re
tenybė.

Dabartinė "Liet. Ūkinin
ko” išvaizda daro malonų 
įspūdį. Kaimiečiai tikrai 
tokiu laikraščiu bus paten
kinti.

J. Januškevičius 
Lahkėsi Vilniuje

SLA. iždo globėjas, J. Ja
nuškevičius, Jr., iš Hart
ford, Conn., šią vasarą va
žinėdamas Lietuvoje apsi
lankė ir Vilniuje. Jis rašo 
iš tenai pasižadėdamas ap- 

pa- rašyti “Dirvoje” savo įspū- 
lyg džius kaip tik sugryš.

“vieną Dievą Allahą ir į Mohamedą, Alla- 
ho atstovą ant žemės”. Kaip tikėjimas ak
stino krikščionis eiti į pagonišką Europą 
skelbti Kristaus mokslą, taip Arabus jų 
tikėjimas vertė eiti į visus netikėlius — ne
tikėliais jie laikė ir krikščionis — ir skleis
ti tarp jų pranašo Mohamedo tikėjimą. Tik 
skirtinga buvo vienų ir kitų tikėjimų pla
tinimo pradžia. Krikščionys ėjo nužemin
tai ir gražiu žodžiu apsakinėti Kristaus 
mokymus netikėliams. Arabai gi ugnia ir 
ginklu iš pat pirmų dienų griebėsi privers
ti pasaulį tikėti į Allahą.

Mohamedonizmas arba Izlamas* yra 
paskiausia iš paskirų didžiųjų pasaulinių 
tikybų. Ją įsteigė apie 610 metus po Kris
taus, Arabas vardu Mohammed ben Abd
allah ben Abdul-Muttalib, nuo to laiko va
dinamas Mohamedu. Jis buvo iš jaunys
tės vargšas kupranugarių vedžioto jas ke- 
lionųse po tyrus. Keliaudamas gavo pa
žinti krikščionių ir Žydų tikėjimus, ir ka
dangi Arabijoje maišėsi įvairus tikėjimai 
ir del to žmonės tarp savęs vaidijosi, Mo
hamedas ėmė svajoti apie įkūrimą vieno 
tikėjimo į vieną Dievą, ir to atsiekė, nors 
ne be vai’go. Jam tame pagelbėjo turtin
ga našlė, kuri buvo už jį daug senesnė, bet 
sutiko paimti jį sau už vyrą del jo teisin
gumo ir gerumo. Tas atidarė jam duris į 
turtus ir laisvę ir jis įkūnijo Izlamą, ne
užmiršdamas ir save į tą tikėjimą įamžin
ti. Mohamedas paskelbė Arabams kad 
Dievas atsiuntė pas jį arkangelą Gabrielių 
ir įsakė jam pareikšti žmonėms Sutverto
jo įstatymus. Jisai pareiškė jog Allahas, 
viešpats dangaus ir žemės, pasirinko jį bū
ti savo atstovu žemėje, ir kad Allahas kal
ba jo lupom. Išsyk persekiojamas ir gau
domas, vėliau gavo sau pasekėjų, kurie su
prato jį, ir Mohamedas pradėjo varu savo 
tikėjimą platinti. Kuomet rado gana pa
sekėjų jis pareiškė jog nepadės kardo iki 
visi žmonės netaps Allaho garbintojais.

Jis skelbė kad kovos prieš netikėlius 
yra šventos kovos, ir tie kurie padės gal
vą už tikėjimą apturės visas linksmybes 
danguje kokių tik trokšta ant žemės gy
vendami, o neatsiekia. Vyrams pavelijo 
turėti daug žmonų, jeigu jie kariaus už ti-. 
kėjimą, o biedniems kurie neišgali išlaiky
ti daugiau negu vieną žmoną, pažadėjo pul
kus gražiausių mergelių danguje, jeigu jie 
kris kovose platindami Izlamą. Laukiniai 
Arabai, tokiais pažadais paakstinti, ėmė 
ginklą ir pasileido paskui vadą. Visą gro
bį kokį kas kariaudamas paėmė Mohame
das atidavė jiems, taip kad nereikėjo ge
resnio užsiėmimo kaip tik platint Moha
medo tikėjimą.

Taip karštai ėmę naują tikėjimą pla
tinti, Arabai tuoj užklupo, kaimyniškas ša
lis Mažojoj Azijoj, padarė jas Mohamedo 
garbintojomis; prasiveržė į Aziją, ten di
delę dalį žmonių atvertė prie Izlamo; už
kariavo visą Egiptą ir šiaurinę Afriką ir 
ten iškėlė Mohamedo vėliavą.

Užvaldę Moroką, šiaurinėje Afrikoje, 
Arabai iš ten kėsinosi įsiveržti į Europą 
per siaurą pertaką ties Gibraltaru, kuri

*Mohamedas — “garbingiausias”; Izlamas — “pa
sidavimas Dievo valiai”.

LIETUVOS GIRIOS
Jei palygintume Lietuvos girių nuo

šimtį su kitomis Vakarų Europos šalimis, 
pamatytume jog Lietuva girių .nuošimtį 
turi mažesnį negu josios kaimynė Vokie-; 
tija. Ir pasakymas jog "Lietuva turtinga 
miškais” šiandien jau yra pasenęs. Tei-i 
sybė, jei Lenkija nebūtų okupavus vadina
mo Vilniaus krašto ir Suvalkijos pietinės 
dalies, kur girių yra daug daugiau, tai ir 
bendras Lietuvos girių nuošimtis butų bu
vęs daug didesnis.

Daugiausia Lietuvoje yra spygliuotų 
medžių, nes iš viso girių ploto, būtent 
836,255 hektarų, spygliuotų girių yra 460,-' 
162 hektarai. Eglių yra daugiau negu pu
šų (252,951 ha eglių ir 207,211 ha pušų). 
Pušys auga Lietuvoje gana gerai, ir jų' 
liemuo dažniausia esti tiesus ir aukštas. 
Tik pelkėtose ir liesose smėlio vietose pa
sitaiko žemų pušų. Eglės nesti tokios aukš
tos kaip pušys, bet ir jos kai kuriose vie
tose išauga gana gražios.

Iš KUR LIETUVIAI PAREINA?
Nors Lietuviai gyvena dabartiniame 

žemės plote nuo neatmenamų laikų, tačiau, 
anot mokslininkų, Lietuvių protėvių tėvy
nė nėra Baltijos pajūris; Lietuvių protėvių 
vadinamų Aisčių tėvyriė jieškoma yra šian
dieninėje Gudijoje, į rytus nuo Vilniaus, 
maždaug Dniepro ir Berezinos aukštupių 
srityje. Iš ten Lietuvius bei Latvius, ku
rie kitados sudarė vieną tautą, išstūmę 4- 
me amžiuje Slavai. Tais žilos senovės lai
kais Nemuno ir Neries (Vilijos) aukšt
upiuose gyvenę Lietuvių giminaičių Prū
sų protėviai.

LIETUVOS MIŠKŲ ŽVĖRYS IR 
PAUKčšIAI

Senovėje, kada buvo daug girių, vei
sėsi įvairių žvėrių ir paukščių, kurių dau
gelis išnyko ir šiandien Lietuvoje niekur 
neužtinkami, tik kaimų ar miestų vardai 
kai kur primena tuos išnykusius žvėris ar
ba paukščius, o kai kur žemėje kartais 
randa tų išnykusių gyvulių liekanų, kaip 
pav. dramblio kaulų, ilčių, dantų ir k.

Šiandien Lietuvoje jau nėra taurų ir 
žiobrių, žirgų (laukinių arklių), meškų, 
vilpišių (laukinių kačių) ir kitų. Brie
džių, elnių, lūšių vienas-kitas teliko. Stir
nų pasitaiko daugiau ir daug kas jas yra 
matęs. Mažėja kiaunių giminė, orpšai, že
benkštys.

skyrė Europą nuo’ Afrikos. Tam atėjo ir 
proga.

Ispanų valdovų tarpe ėjo nesutikimai 
ir vienas krikščionis, grafas Julijonas, Go
tų generolas, nesutikdamas su valdovu Ro- 
deriku, negalėdamas jam spėka pasiprie
šint, slapta susinešė su Arabų vadu Muša, 
Morokoj, ir pažadėjo įleisti juos į Ispaniją, 
atkerštui Roderikui. Muša netikėdamas 
tokiai lengvai progai, pasiuntė savo pagel- 
bininką Tariką su 500 vyrų. Tie nuėjo, 
daug laimėjo, ir giyžę pranešė Musai kad 
ten nėra jokio pavojaus. Tada pradėjo 
Arabai ir Maurai iš MorokOs griautis į Is
paniją. Ispanija, kuri per 200 metų pasek
mingai laikėsi prieš Romėnus, į kelis mė
nesius tapo Saracėnų-Arabų paimta. Ara
bams tame daug gelbėjo Žydai, kurie buvo 
Ispanų persekiojami.

Eidamas per Ispaniją, Muša svajojo 
pamušti Frankiją, Italiją, Lombardą ir nu
ėjęs į Vatikaną iš ten paskelbti "vieno Die
vo Allaho” tikėjimą!

Tas dėjosi šimtas metų po Mohamedo 
tikėjimo prasidėjimo ir šimtas metų pirm 
Meruno patekimo tarp Arabų.

Emiras Abd-ar-Rahmanas I, kurs val
dė pradžioje Arabų įsiveržimo Ispanijon, 
taipgi buvo pasikėsinęs paversti visą Eu- 
roją Izlamiška. Jis išėjo su didele daugy
be savo ištikimųjų j šiaurę ir buvo pasiry
žęs nunešti Izlamo vėliavą iki Baltijos ju
ros pakraščių. Jo pirmų dienų pasiseki
mai pergąsdino Europą. Tokios galingos 
ir viską naikinančios spėkos Europa nema

TYLUS, UŽBURTAS PARKAS
Kvepėjo tarp medžių melsvos bezų kekės, 
Kaštanų žiedai dvelkė tepalu balzamo. 
Vainikais suvaržytos man šakės sakė 
Kad širdys parke šiam vien pasaka gyvena. 
Saulėlydžiai už medžių rausvi be vėjo 
Pabėgdami užliejo parką aromatu.
Po jazminais rimodamos poros šnekėjo, 
Maudė svajones savo kvapiuose verpetuos. 
Lyg žiedus parko mačiau aš porą vieną: 
Jis buvo žalias, ir ji dar nedaug gyvenus. 
Parkas kvepėjo. Jau merkės diena. 
Rodės kad tik jų širdys šiam parke sruvena. 
Jam buvo neramu; jis tarė paslapčia:. 
“Mes eikim ten toli iš parko šio už upės, 
Man taip išrodo šalta, nejauku taip čia. 
Žiūrėk ten rukai žiedus svaigiai taip supa.’’ 
Jos akys tik paglostė balzganas šakas, 
Suvirpo bangomis krūtinė tik giliai.
Mačiau kaip pro jazminų balzganas kasas 
Luputės jos plonutės suvirpo taip tyliai: 
"Nueisim pas man’ į kambarį kada 
Parodysiu aš tau kelis vaizdus Riveros. 
Ir pasakysi man tu nuoširdžiai tada: 
‘Gražiau pasaulyj už šį parką nėra’!”* * *
Tada ji lyg nimfa vandenyj suvirpo 
Ir mėnesienoj siluetas josios dingo.... 
Maniau, tartum ji nakties ruknos sutirpo, 
Ta parkų aromatų pasaka širdinga.

Vairtis t>ainoras.
Pajuostės parke, 15-vi-’33.

NEDAINUOK
Nedainuok, sesute, vien meilės dainelių, 
Ir neskink man puokštę žaliųjų rūtelių, 
Nes meilės dainelės tik širdį graudina, 
O žalios rūtelės ilgesį augina....

Kaip myliu pasaulį, taip ir margas gėles, 
Myliu rausvas rožes, baltas lelijėles, 
Gražiąsias nasturtas ir kvapias razetas, 
Tai visos tos gėlės mano numylėtos.

Jeigu man puokštelę tų gėlių suskintūm 
Ir ja kambarėlį mano padabintum, 
Tada tose gėlės’ aš tave matyčiau 
Ir tau lyliai, tyliai “Myliu!” pasakyčiau!

Ir tada pasaulis butų dar margesnis, 
O tavo gėlužės už svajas gražesnės, 
Ir aš uždainuočiau tau meilės dainužę 
Kad mane užbūrė gėlės ir mergužė.

O dabar, sesute, kol gėlės nežydi, 
Kol mane iš kiemo vartų nepalydi, 
Nedainuok, sesute, man meilės dainelių, 
Ir neskink man puokštės žaliųjų rūtelių.

Jonas Morkūnas.

tė nuo Attilos laikų*. Gaisrai, miestų ir 
kaimų griuvėsiai nūžyinėjo Arabų nueitus 
kelius; visur aidėjo garsai mirštančių ir 
sužeistų, ir tas Abd-ar-Rahiūano žygis pa
nešėjo daugiau į darbą siaubimo, ne žmo
gaus. Izlamo vėliavos nešėjai pasiekė riet 
Loire upę, gražus miestai pietinėj ir vidu
rinėj Gaulijoj liko tik degėsių laužais.

Net garsus Frankų karalius Karolis 
Martel, kuris norėjo garbės būti Europos 
krikščionybės užtarėju ir globėju, nedryso 
Arabams kelio pastoti ir šaukėsi į talką 
Belgus ir Germanus. Gavęs sau talkinin
kus Martel sutiko Abd-ar-Rahmaną mūšio 
lauke prie Poitiers, ir po šešių dienų žiau
rių kovų Arabai tapo sulaikyti: jų lavo
nais buvo nuklota mušiavietė ir tarp jų gu
lėjo negyvas pats emiras. Arabai tada po 
nakties pabėgo, gryžo į Ispaniją, ir taip jų 
užsimojimas pasiekti Baltijos kraštus pa
sibaigė toli nepasiektas.

Didžiausį lėmimą tame mūšyje padarė 
Germanai, kurie tada dar buvo pagonys 
bet palengva Frankų krikštijami. Jiems 
buvo lemta pastoti kelias Allaho tikėjimo 
nešėjams į Lietuvių žeriies, kad patys, pa
tapę krikščionimis, po šešių šimtų mėtų 
vėliau, turėtų ką Lietuviams siūlyti ir to
kiu pat žiaurumū. po tikėjimo priedanga, 
veržtis užkariauti netikėlių žemes, kaip 
darė Arabai.

♦A'ttife, laukinių Azijos Hunų vadas, buvo užklupęs 
Europą trys šimtai metų pirm to.

Seka: Arabų Sustinė.



Rugsėjo 15, 1933 D I R V A 5

LIETUVOJE
MIRĖ ŽYMUS VIL

NIAUS KRAŠTO 
VEIKĖJAS

Rugp. 15 d. mirė vienas žy
miausių okupuoto Vilniaus vei
kėjų, Kun. Prof. Petras Krau- 
jalis. Velionis buvo pačiame 
kūno ir dvasios jiegų tvirtume. 
51 mefų amžiaus.

Kun. Prof. Kraujalis gimė 
1882 m. Vilniaus apskrityje, 
Žagarų vienkiemyje. Mokės: 
Mintaujoje, kur mokėsi dabar
tinis Respublikos Prezidentas 
A.- Smetona, ministeris pirmi
ninkas J. Tūbelis, Kun. V. Mi
ronas, Dr. K. Jokantas ir kiti 
žymus musų visuomenės veikė
jai.

Pabaigęs gimnazijos moks
lus, busimasis profesorius Įsto
jo į Vilniaus kunigų seminari
ją. Už ypatingus gabumus 
1904 metais buvo išskirtas ir 
nusiųstas j Peterburgo dvasiš
ką akademiją. 1908 m., baigęs 
aukštuosius mokslus ir gavęs 
kunigo šventinimus, gryžo Į 
Vilnių ir gavo kamendoriaus 
vietą Visų Šventų parapijoje. 
Lenkui klebonui netiko Lietu
vis vikaras, todėl Kun. Krau- j 
jalis buvo perkeltas į Gardiną.

Dar būdamas akademijos stu
dentu Kraujalis ėmėsi visuome
ninio ir spaudos darbo: vertė 
Į Lietuvi kalbą Gogolio veika
lus, rašinėjo laikraščiams.

1912 m. vėl grąžintas į Vil
nių, jis tapo vienintelės tuomet 
Lietuviškos Šv. Mykolo bažny
tėlės klebonu (kuri ir šiandien 
Vilniaus Lietuvių rankose te
bėra). Drauge su kitais Vil
niaus Lietuviais šviesuoliais Įs
teigė antrąją “Aušrą”, skirtą 
Rytų Lietuvai iš miego kelti.

Tasai laikraštis pažadina Vil
niaus apielinkių sodiečiuose ty
rą tėvynės meilę ir tautinio su
sipratimo šviesą, žmonės, ypač 
jaunimas, su didžiausiu pamė
gimu skaitė tą laikraštį.

Būdamas Šv. Mykolo parapi
jos klebonu Kun. P. Kraujalis 
buvo paskirtas taip pat kunigų 
seminarijos profesorium ir ke
lių Vilniaus mokyklų kapelionu. 
Nors kapelionavimas teikė jam 
pelno, o “Aušros” redagavimas 
vien nuostolius nešė, vis dėlto

Kun. P. Kraujalis atsisako nuo 
kapelionavimo, likdamas ir to
liau “Aušros” redaktorium.

Pasauliniam karui praside
dant, Kun. P. Kraujalis buvo 
užsienyje. Vargais negalais 
(aplinkiniais kėliais) gryžęs į 
Vilnių d.arbštus profesorius ir 
redaktorius tęsia toliau pradė
tą darbą. 1915 m. rudenį Vo- 

i kiečiai paima Vilnių. Jis, Vil- 
j niaus vysk, kurijos pavedamas, 
su bažnytiniais arkivais persi
kelia į Mogilevą. Gyvendamas 
Mogileve rūpinasi tremtinių rei
kalais ir 1917 m. išrenkamas 
vietos Lietuvių atstovu Į Ru
sijos Lietuvių seimą, kuriame 
remia Lietuvos nepriklausomy
bės reikalą.

1918 m. gryžęs iš Rusijos 
Kun. Prof. Kraujalis vėl imasi 
savo seno darbo: atnaujina lei
dimą “Aušros” ir aktiviai da
lyvauja visuomeniniame veiki
me.

Lenkams uždarius “Aušrą”, 
įsteigia naują laikraštį, “Vil
niaus Varpą”.

Kaipo Lietuvių švietimo rė
mėjui Kun. Kraujaliui kelis 
kartus teko nukentėti. Lenkų 
valdžia kelis kartus jį teisė, tar
dė, ir darė pas jį kratas. Ga
lop 1927 m. kartu su kitais žy
miais Vilniaus krašto Lietuviais 
buvo suimtas ir pasodintas Lu
kiškių kalėjime.

Prieš pabaigą savo gyvenimo 
Kun. Prof. Kraujalis buvo pa
siėmęs dar vieną pareigą, bū
tent Lietuvių kalbos dėstymą 
Lenkiškame Vilniaus universi
tete. Jo mirtis yra neapsako
ma nuoskauda Vilniaus krašto 
Lietuviams ir visai musų tau
tai.

KAIP LIETUVA PA
GERBĖ ŽUVUSIUS

LAKŪNUS________
(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 

macijų arba pašaudyti. Apsi
ginti nuo tų lėktuvų, Vokiečių 
vyriausybė Berlichengeno poli
cijai buvo įsakius šauti į kiek
vieną lėktuvą apie kurio skri
dimą ji neperspėta.

Apie “Lituanicos” skridimą 
Vokiečių policija galėjo ir ne
žinoti. Tat nakties metu ją 
pamatę, paleido į darbą kulko
svaidžius, manydami jog tai 
Lenkų, vadinasi, Vokiečių prie
šų, lėktuvas. Kai “Lituanicą” 
.pašovė ir įsitikino jog tai Lie
tuvių transatlantiniai lakūnai. 
Vokiečianis nebuvo patogu ir 
jie dėlto paskelbė jog lakūnai 
nukritę patys, o pašovimą įro
dančias aplinkybes sunaikinę.

Taip dabar mano visa Lietu
vos visuomenė apie Dariaus- 
Girėno tragediją, taip mano ir 
daugumas kitų valstybių. Bet
gi galutiną žodį turės tarti spe
cialistai. kurie tuo tarpu tyli. 

. Dariaus ir Girėno kūnai te- 
beguli Kauno universitete ana- 
tomikume ir rengiami balza
muoti. “Lituanicos” dalys su
dėtos karo muzejuje.

Edm. Dantas.

MOKYKLOS prasidėjo pir
madienį. Mokinių viso susira
šė į visokias miesto viešas mo
kyklas 141,072, net 2,355 dau
giau negu pernai.

Kindergardenuose 8,311
Pradinėse 69,470
Aukštesnėse 31,421
Aukštosiose 28,497
Speciąlėse 3,173
Kitose 200
Dar vis dasideda daugiau, ir 

tikima kad skaitlinė pereis per 
150,000 mokinių.

Nekuriu miesto dalių mokyk
los perpildytos.

Mokytojų išviso yra tose mo
kyklose 4156. Aplikacijų į mo
kytojas gauta 7,000, o naujų 
priimta tik 50.

SVARBUS susirinkimas. Par
eito penktadienio vakare Stat
ler hotelyje įvyko Cosmopoli
tan Lygos susirinkimas. Ta 
lyga susideda iš apie 15 tautų 
Demokratiškų klubų atstovų, 
jų tarps ir Lietuviai. Susirin
kimas buvo aptarimui vajaus 
už dabartinį miesto mayorą 
Ray T. Miller, kuris vėl kandi
datuoja į tą vietą. Lietuviai 
buvo atstovaujami gausingai. 
Kalbėjo pats Miller ir vienas iš 
miesto direktorių, Kennedy.

Susirinkimas nutarė sureng
ti milžinišką visų tautų paradą 
miesto gatvėmis. Kožna tauta 
dalyvaus, automobiliais papuoš
tais tautinėmis vėliavomis ir su 
savo ženklais ir obalsiais.

Apie tai bus plačiau praneš
ta kitą kartą.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Administracijai 
kokius paklausimus visada 
įdėkite 3c pašto ženklelį.

ITALAI PAGERBĖ LIETU
VOS MOKSLININKUS

Italų Rytų Studijų instituto 
mokslininkai, pagerbdami žy
mesnius kitų tautų mokslo vy
rus, išrinko juos savo institu
to nariais. Iš Lietuvių ta gar
bė teko Prof. A. Voldemarui ir 
Prof. Krėvei-Mickevičiui, Vy
tauto Didžiojo Universiteto hu
manitarinių mokslų fakulteto 
dekanui.

LIETUVA NUTRAUKĖ BAŽ
NYTINĘ SUTARTI SU 

VOKIETIJA
1925 m. Liepos 31 d. sudary

tas aktas-sutartis su evangeli
kų bažnyčios vyriausia taryba 
Berline del Klaipėdos krašto 
evangelikų bažnyčios, šių me
tų Rugp. 24 d. buvo iš Lietu
vos pusės nutrauktas. Tarp ki
tų priežasčių šiam aktui nu
traukti buvo ir ta kad senpru- 
sių unijos evangelikų bažnyčios 
teisinė padėtis iš esmės paki
tėjo del šių metų Liepos 11 d. 
priimtos Vokiečių evangelikų 
bažnyčios konstitucijos ir del 
Vokiečių vyriausybės pavarto
tų priemonių prieš šią konsti
tuciją priimant.

Sutarties nutraukimas Vo
kietijoje padarė didelį įspūdį. 
Dalinai del to buvo nutrauktos 
Lietuvos-Vokietijos ekonominės 
derybos Kaune.

MIRĖ. Rugs. 7 d. mirė Dud
ley S. Humphrey, Euclid Beach 
parko savininkas, 81 m. amž. 

SUERZINTI“
NERVAI

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

šis vaistas duos jums ekstra ener- 
sfiios kurios trūksta. Gyvenimas iš- 
.»dys vertu gyventi.

Nekentėkit nei vienos dienos dau 
giaų kada šis vaistąs gali jums su
teikti pagalbą. Nušipirkit bonką iš 
lavo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

PROF. VOLDEMARO ŽMONA 
ATVYKO Į KAUNĄ

Ilgą laiką gyvenus Prancūzi
joj Prof. Voldemaro žmona at
vyko į Lietuvą ir gavo leidimą 
apsigyventi Kaune.

Prof. Voldemaras turi nema
ža pasiūlymų dirbti užsienio 
spaudoje, gi Voldemarienė duo
sianti Prancujų kalbos panlo- 

[ kas.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 

6824 Superior Ave. 
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 

1310 Russell Road

Nustojo 20 Svaru
Riebumo į 4 Savaites

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

Riebus žmones turėtų gerti šauk
štuką 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 
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks 
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta bonka nepertikrins jus kad ta 
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

KELIONĖ PO KAL
NUOTĄ PITTS-

BURGHĄ
Kaipo seniau buvęs Pitts- 

burgho gyventojas tai ir nega
liu iškęsti tenai neapsilankęs, 
kada tik proga pasitaiko, ži
noma, nėra tai noras tą miestą 
matyti, bet negalima pamiršti 
tų gerų draugų su kuriais gy
venome per keletą metų.

Taigi atėjus dviem dienom 
švenčių, Rugsėjo 3 d. anksti ry
tą su savo šeima ir su p. Kar- 
piene ir A. Miliauskiute auto
mobiliu išsiskubinom į tą gar
sų miestą. Už kalių valandų 
pasijutome kad jau ir Pitts- 
burghe.

Pirmiausia apsistojome pas 
pp. Maceikius, kur ir nakvynė 
buvo suteikta. Poni Macaikie- 
nė paruošė skanius pietus, ku
riuose dalyvavo ir daugiai! sve
čių, pp. Mauragai, pp. Sadaus
kai, ir V. Sadauskas. Baigiant 
pietauti, atsilankė mano šienas 
draugas J. Mažiukna. Pusėti
nai išsikalbėjom.

Po pietų atvažiavo pp. Plva- 
ronai, su kuriais susitarę visi 
išvažiavom į Lietuvišką Ūkį. 
Fen radom biznierių pikniką, 
tik bloga buvo kad per visą die
ną lijo. Ten pasimatėme su 
daugeliu savo senų, draugų ir 
išsikalbėjome apie įvairius vie
šus musų gyvenimo reikalus.

Tada pp. Pivaronai užsiprašė 
į savo vasarnamį, kurį nesenai 
pasistatė toje pačioje ukėj ant 
gražaus kalnelio. Ten mus la
bai maloniai pavaišino. Gryž- 
tant į Pittsburghą, J. Mažiukna 
vedė kelią per naujus tunelius, 
ir šiaip aprodė daug naujeny
bių kurių dar ten nebuvo man 
Pittaburghe gyvenant. Kaip 
pasirodo, tas miestas progresuo
ja nesustodamas.

Antrą dieną apvažinėjom ki
tas miesto dalis, aplankėm pp. 
Rajauskus. Nors p. Rajauskus 
nesenai pažystu ir pirmą sykį 
buvau jų namuose, bet jų ma
lonumas ir draugiškumas mums 
buvo didelis. Kaip girdėjau, p. 
Rajauskienė yra darbšti vietos 
Lietuvių tarpe ir jos dukrelės 
auklėjamos Lietuviškai scenai, 
kurioje nuolat dalyvauja links
mindamos savo vientaučius.

Iš tenai sugryžom pietums 
pas pp. Mauragus, kur vėl tas 
pats būrelis dalyvavo. Gaila 
gal del stokos laiko neturėjome 
progos apsilankyti pas kitus 
savo gerus draugus.

Išsikalbėjus su vietos veikė
jais patyrėme kaip vietos Lie
tuviška politika yra pairus ir 
kad tų partijų jau yra perdaug 
:r sunku kas nuveikti. P. Pi- 
varonas papasakojo kad tauti
ninkų didžiausias daržas yra su 
Pittsburgho Universiteto Lietu
višku kambariu. Jau daug sun
kaus darbą padėta ir dar daug 
reikės dirbti.

šiaip gi darbai, kiek pasako
ją, Pittsburghe verčiasi į gerą
ją pusę. Jonas Jarus.

ŽINOVAI sako kad Ohio val
stija Lapkričio 7 d. nubalsuos 
atmesti prohibiciją. Lietuviai 
irgi prie to turi prisidėti ir rem
ti visus kandidatus kurie eina 
už prohibicijos atmetimą.

IKI pereitos savaitės pabai
gos Clevelande automobilių ne
laimėse nuo pradžios metų už
mušta 125 žmonės. Pereitą šeš- 
tac’icrį viena diena užmušta 5 
asmenys viena diena.

SAN CARLOS GRAND OPERA CO. ’
PUBLIC AUDITORIUM

Penktadienį, Rugs. 15—“La Boheme” — 8:15 vakare.
šeštad. Rugs. 16—po pietų “Romeo ir Juliet” 

šeštadienio vakare — “H Trovatore”.
Sekmad. vakare. 8 vai.—“Madame Butterfly”.

Tiekietai prieinami — nuo 25c iki 81.00.

Telefon avimas Pigiau
PO 8:30 VAKARE

Po 8:30 valandos vakare jus galit padary
ti apsilankymus telefonu už apie 40% ma
žiau negu reguliarė dieninė kaina, kuomet 
šauksite reikalingas vietas numeriu.
Draugai esanti tarp 75 mailių nuo jūsų te
lefono galima pasiekti už 35 centus, ir ki
tuose tolumuose proporcionaliniai.
Ar jūsų vyras išvažiavęs biznio reikalais, 
ar sūnūs ar duktė išvykę į mokyklą, arba 
šiaip kas gyvenantis toli nuo jūsų — kas 
nors jums mylimas ir brangus mielai bus pa
tenkintas išgirdęs jūsų balsą vakare.

Šaukkit pagal numerio po

8:30 vakare ir sutaupykit 40 '/<.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

HOTEL HAUSRATH
100 EAST 156TH STREET
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Į NIKODEMAS A. WILKELIS |
(Neverauskas) į

Licensed Funeral Director ;
• Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- i 
: dernišką laidotuvių vietą

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue Į

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. :
■ Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok :
■ musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems :
i lygus, be tsižvclgimo į kaštus. •
: Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo ■ 
: Jęrniškas. •

Collinwoodo Lietuvių geriausia užeiga. Gerų gėrimų vieta.

TAIPGI VIEŠBUTIS arba KOTELIS.
švarus kambariai prieinamomis kainomis dienai arba sa
vaitei. Visame širdingas Lietuviškas patarnavimas. (38)

warn n

= HEnderson 9292 =
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| ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
= Jeigu norit Greitesnio Pradėjimo, Jeigu norit Geresnio E 
= Įsibčgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisipildykit = 

sau tanką Naujo žalio ETHYL GASOLINE. E

Daugiau Spėkos
Daugiau
Mylių

PŪRE

Gausit visose
Pennzoil
Stotyse

The Columbia Refining Company Ė
->t!illIlllllilllllllllllillHIIIlllllllllilllilllllHIIIII!IIIIIilllllllllllllltlllfllllllllllllllllllll/

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas mūsų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

iJIlllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllIllllllIIIF'IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIillilllllllllllllllll^

! MRS. A. JAKUBS I
(A. JAKUBAUSKIENĖ) Ę

Lithuanian Funeral Home |
Ę Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų B

kambarius leidžiame dykai. =
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit

= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- = 
Ę tas ir geresnis patarnavimas už kitų.
= nių pervežimui į ir iš ligonbttčių. 

gos. žemiausia kaina laidotuvėms,
= ir aukštyn be apribojimo. Reikak

= 6621 Edna Avenue
ųumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiMiiiii rni.iiHiiiiiiiiiitii*;

Vežimai ligo- 
Kainos sąžinin- 

visos lėšos $150 
telefonuokit.

ENdicott 1763

THIS SEAL

Paskiausio išdirbimo Elektriški Skalbtuvai yra 
daug greitesni, daug tylesni — ir jie atlieka 
daug geriau darbą. Pagerinimai nukirto pu
siau laiką kiek trukdavo išmazgoti skalbir'.ius. 
Taibi dabar jau laikas pakeisti savo skelbia
mą mašiną kuri tarnavo jums per eilę motų.
Ateikit čia pamatyti Elektriškus Skalbtuwjs 
užgirtus per Electrical League.

A. B. C. ■ American Beauty • Apex • Boss • Conlon 

Easy • General Electric • Graybar • Horton 

Kenmore ♦"1900”♦ Thor • Westinghouse
•

ELECTRICAL LEAGUE EXHIBIT

IS A MARK 
OF QUALITY

ADMISSION FREE • NOTHING FOR SALE • OPEN DAILY 9 TO 5 
BUILDERS EXCHANGE BUILDING • 18TH FLOOR 
PROSPECT NEAR ONTARIO • ONE BLOCK FROM PUBLIC SQUARE 

»
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I KAS GIRDĖT CLEVE W-APIELWESE Į

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
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HARRY L. DAVIS MARTIN L. SWEENEYMWYORAS RAY T. MILLER

Šie yra trys pirmaeiliai kandiditai į miesto mayorus šio rudens rinkimuose. Viso yra šeši kandida
tai, kurie eina nominacijoms, bet rinkimams liks tik du daugiausia balsu gavusieji. Nominacijos bus an
tradienį, Spalių-October 3, rinkimai gi bus antradienį, Lapkričio-Nov. 7 d. Ray T. Miller yra dabartinis 
Clevelando mayoras ir kaipo kandidatas yra užgirtas “Dirvos” ir Lietivių Demokratų Klubo. Jis yra De
mokratų partijos. Harry L. Davis yra Republikonų partijos. Martin L. Sweeney nepriklausomingas.

Darželis Rengia Paminė
jimą Vilniaus Paėmimo

Rugsėjo 8 d. Lietuvių Kultū
rinio Darželio Sąjunga laikė sa
vo susirinkimą. Apart kitų rei
kalų, pirm. P. V. česnulis ra
portavo iš Tautų Darželių Ly
gos veikimo ir apie musų Dar
želio Sąjungos sekančius dar
bus, kuriuos turim vykdyti be 
atidėliojimo ir be pertraukos, 
iki atsiėksim. Vienas iš svar
biausių dalykų, pasakė pirmi
ninkas, tai sukėlimas dar dau
giau pinigų kad galėtume ne
trukus davaryti darbą nors iki 
pusės. Nėra abejonės, sako, 
kad Lietuviai nepasirodys silp
nesni už kitas tautas ir dirbs 
toliau Darželio tobulinime.

Prie to einant, reikalinga khd 
daugiau prie parėmimo prisi
dėtų musų vietinės draugijos, 
nes jau ir iš kitų miestų gauna
me nuo draugijų aukų. Taipgi 
privalo stengtis ir pavieniai pa
remti šj musų dideli ir gražų 
darbą. Darželio išpuošimas, iš
vystymas pilnai kaip planas 
reikalauja pakels Lietuvių var
dą, ir iš to kitos tautos galės 
spręsti kaip stovi Lietuviai.

Banketo rengimo komisija 
duoda ilgą gražų raportą, kad 
sekmadieni, Spalių 8 d., nuo 6 
vai. vakare, Įvyks didžiulis ban
ketas šv. Jurgio parapijos au
ditorijoj. Įžanga nustatyta vi
sai prieinama, tik 50c. Komi
sija leidosi darban iškalno pra
platinti tikietus, su talka visos 
eilės pasišventusių bendradar
bių. Tikietus iškalno galima 
gauti pas Adelę Jakubauskienę, 
N. Wilkelj, pas Darželio iždinin
ką P. P. Muliolį, “Dirvoje”, pas 
pavienius komisijos narius.

Turiu pažymėti kad tikietai 
parsiduoda labai smarkiai ir to
dėl raginu visus manančius da
lyvauti toje puotoje Įsigyti sau 
tikietus iškalno, nes salėje vie
ta yra apribota ir paskui dau
geliui teks likti už durų. Vaka
ras bus labai ypatingas ir Įs
pūdingas, nes kartu bus iškil
mė paminėjimo Vilniaus užgro
bimo ii* pagerbimas Dr. Jono 
Basana">čiaus, kurio paminklas 
puošia ’su Darželi.

Apart vakarienės, bus gra
žus programas, susidės iš kal
bų ir atitinkamų dainų pritai
kytų gedulos dienai. Kiekvie
nas prakilnus Lietuvis privalo 
Įžangos tikietą, paaukauti save 
darbą Kultūriniam Darželiui.

Draugijos ypač prašomos at
siųsti į vakarienę savo įgalioti
nius arba pirmininkus, kad at
stovautų draugiją arba kuopą 
šiame patriotingame pokilyje. 
Banketas bus vienas iš puoš
niausių kokia dar neturėjome.

Taipgi bus renkama aukos, 
ir kas išgalės, turės progą pri
sidėti prie Darželio baigimo.

Prie vakarienės surengimo 
smarkiai darbuojasi komisija: 
Jonas Brazauskas, Julė Salase- 
vičienė, Marė Mišeikienė, Ago
ta Grigienė, Paulė Glugodienė.

Šią vakarienę gausiai remia 
musų biznieriai: jie pasižadėjo 
suaukauti visus valgomus 'dai
ktus, “Dirva” padovanojo tikie
tus, p. Ona Pečkaitienė pado
vanoja didelį tortą iš savo kep
tuvės ir kitus pyragaičius. Vie
nu žodžiu, į ši reikalą visi kas 
tik supranta, deda savo širdį, 
todėl veikėjai ir bendrai publi
ka privalo prisidėti skaitlingu 
atsilankymu.

Pereiti keli Darželio rengti 
vakarai — teatrai ir banketas 
— gavo širdingą pritarimą, ir 
pasitikime to iš Clevelandiečių į 
ir ateityje. P. Glu-nė, koresp.

Lakūnų Pagerbimo Va
karas Rugsėjo 29 d.
Lakūnų Dariaus ir Girėno žu

vimo paminėjimui vakaro ko
mitetas smarkiai ruošiasi prie 
iškilmingo musų lakūnų pami
nėjimo, ir kad pasekmingiau iš
eitų daugiau publikos atilanky- 
tų, nutarė vakarą nukelti savai
tei vėliau. Dabar tas iškilmin
gas gedulos vakaras bus Rug
sėjo 29 d., penktadienio vaka
re, Lietuvių salėje. Visi užpra
šomi atsilankyti, nes nebus jo
kios Įžangos, o programas bus 
vertas dolario. Pakviesta kal
bėti geri musų kalbėtojai tau
tininkai ir katalikai, ir dalyvaus 
su pritaikintomis dainelėmis ži- 
nemos vietos dainininkės ir dai- 
ninkai: Norb. Skirbantas, Al
vina ir Domicėlė Salasevičiutės, 
Adelaide Miliauskaitė, Sofija 
Kučinskaitė, Julius Krasnickas.

Pas komiteto narius ir šiaip 
veikėjus jau dabar norintieji 
gali įsigyti lakūnų fotografijas: 
parsiduoda po 50c ir pelnas ei
na Dariaus-Girėno paminklo 
fondui.

Kitas komiteto susirinkimas 
bus pirmadienio vakare, Rugs. 
25 d., p. Muliolio įstaigoje. Vei
kėjai ir draugijų atstovai pra
šomi dalyvauti. Vald.

SUSIRGO. Vietos biznierius 
ir veikėjas Jonas Brazauskas 
antradienio rytą tapo nuvežtas 
i Polyclinic ligoninę, kur jam 
buvo padaryta operacija nuo 
apendikso. Brazauskas pirma
dienio vakare dalyvavo lakūnų 
pagerbimo komiteto susirinki- 
me2 padėjo svarstyti reikalus, 
jautėsi dar gerai, bet gryžtant 
namon pradėjo jausti viduriuo
se skausmą. Pašaukta Dr. Vit
kus, kuris patarė Brazauskui 
pasiduoti Į ligoninę ir ten pada
rė operaciją.

J. Brazauskas yra aktivus 
veikėjas Kultūriniame Daržely
je ir kitose vietos organizaci
jose. Linkėtina greito pasvei
kimo.

NEUŽMIRŠKIT gerą Lietu
vių draugą. John L. Mihelich, 
Lietuvių plačiai žinomas advo
katas ir buvęs miesto tarybos 
narys, plačiai remiamas kandi
datu į vyriausi miesto teisėją. 
Jis yra uolus DemokrartT'parti- 
jos darbuotojas. Jo kandida
tūrą užgyrė “Dirva”, Lietuvių 
Demokratų Klubas, ir pagaliau 
Cosmopolitan Lyga, kurioje su
sidėję apie 15 įvairių tautų at
stovai iš Demokratų partijos 
klubų.

OHIO valstijoje nuo Spalių 
1 d. bus įsteigta dar 13 federa- 
lių civilinių korpusų stovyklų, 
kuriose bus užlaikomi suimti į 
miškų darbus darbininkai. Tie 
darbininkai turės darbo iki Ba
landžio 1 d. 1934 m.
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Į RUDENINES SKRYBĖLĖS į 
Ę Vyrams ir Vaikinams, Naujausių Stilių g 
| VISOKIU SPALVŲ IR IŠDIRBIMŲ. |
E Specialiai $‘j).95 ir S0.95 Pilkos, Rudos, Žalios S 
E tik po Jucdos, Snieginės
E Ateikit pasirinkti dabar — visokiose mierose. =
E Neužmirškit — mes turime pilniausį pasirinkimą
= VAIKAMS SIUTŲ, MARŠKINIŲ. KELINIU, KEPURIŲ, f 
= SVETERIU ir kitų reikmenų. _ =

— Krautuvė atdara ir vakarais. — =

| THE KRAMER & REICH CO.
= 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. =
^iiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiins

Kuri bus Populiariškiau- 
si Lietuvaitė Ohio?

“Dirva” rengia šį rudenį to
kį dalyką kokios dar Clevelan- 
de tarp Lietuvių nebuvo. Tas 
dalykas atsibus Lietuvių salėje 
per dvi dienas — antradienį, 
Lapkričio 28 d., ir pabaigtuvės 
bus ketvirtadienį, Padėkavonės 
Dienoje, Lapkričio 30 d.

Tai bus nepaprastas Karna
valas, kurio pelnas skiriamas į 
“Dirvos” Kalėdinį biednų šei
mų sušelpimo fondą.

Šiuo parengimu turės progą 
pasidarbuoti vietos gabiausios 
Lietuvaitės, kurios galės lenk
tyniuoti tarp savęs už populia- 
riškumą. Kuri turės daugiau
sia draugų ta gaus sau puikią 
dovaną.

Prašome atsišaukt į “Dirvos” 
redakciją merginas arba mote
ris tarp 18 ir 25 metų amžiaus.

Gausit smagų užsiėmimą, ku
ris atneš jums naudos. Visas 
smulkmenas gausite atsilankiu
sius. Atsikreipkite į “Dirvos” 
administraciją tuojau.

Kurios prisidės prie šio dar
bo visų fotografijos bus išdė
tos musų lange ir bus pažymi
ma skaitlinėmis kaip kuriai 
darbas sekasi.

“Dirvos” skaitytojai, para
ginki! savo dukteris stoti į šį 
darbą. Taipgi gaus progos sa
vu keliu pasižymėti ir vaikinai 
bei mokiniai.

Gali atsiliepti merginos ir iš 
kitų Ohio miestų.

LIET. DEMOKRATŲ Klubas 
rengia didelį pikniką, kuris jau 
bus paskutinis šią vasarą. Pik
nikas bus naujos parapijos dar
že Collinwoode, sekmadienį po 
pietų, Rugsėjo 24 d. Klubas 
visiems užtikrina gerus laikus.

PASTABA nariams: Iš prie
žasties rengiamo Klubo pikni
ko, yra svarbu laikyti Klubo 
susirinkimas anksčiau prieš tą 
pikniką, todėl prašom įsitėmyti 
kad Lietuvių Demokratų Klubo 
susirinkimas bus savaite anks
čiau, ketvirtadienio vak., Rug
sėjo 21 d.

.NAUJAS DAKTARAS, šio
se dienose Clevelando Lietuviai 
sulaukė dar vieno naujo savo 
vientaučio daktaro. Tai yra 
Dr. Antanas J. Kazlauskas, ku
ris įsirengė savo ofisą po ant
rašu 6902 Superior avė. Dr. 
Kazlauskas yra čia gimęs ir 
augęs Lietuvis.

LANKOSI Clevelande. šiose 
dienose vieši pas savo tėvus ir 
gimines žinoma buvus Cleve- 
landietė veikėja, Julė Baltruko- 
niutė-Rastenienė iš Baltimorės. 
Poni Rastenienė apsilankė ir 
“Dirvos” redakcijoje. Iš čia 
su sesute Albina važiuoja į Pa
saulinę Parodą Chicagoje.

MAYORAS RAY T. MILLER PIRMUTINIS KU
RIS SKAITOSI SU LIETUVIAIS

“DIRVOS” REDAKTORIAUS 
INTERVIEW PAS MIESTO 

MAYORĄ.

Artėjant miesto tarybos ir 
paties miesto mayoro rinki
mams, kurie šį rudenį bus įdo
mesni ir karštesni negu kuriais 
kitais metais, Lietuviai pradėjo 
dairytis kurį kandidatą remti, 
su kuriuo kandidatu eiti.

Kaip visuose klausimuose — 
savuose ir svetimuose — taip 
ir miesto mayoro klausime Lie
tuviai žiuri į visas puses ir y re 
pasekėjų tų ir tų kandidatų.

Geresniam Lietuvių supažin
dinimui su dalykais, “Dirvos’ 
redaktorius apsilankė pas patį 
miesto mayorą Ray T. Miller 
paklausinėti tam ti'krų dalykų 
kurie Lietuviams apeina. Po 
nas Miller gražiai redaktorių 
priėmė ir papasakojo keletą įdo
mių dalykų.

Miesto ekonomija. Per 1932 
metus miesto reikalus mayoras 
Miller praleido $7,275,758 ma
žiau negu praleido kitas miesto 
reikalų vedėjas 1931 metais. Ir 
šymet, sako p. Miller, miestas 
išleidžia daug mažiau pinigu 
negu išleisdavo kitais metais ki 
ti vedėjai. Nežiūrint tokių su
mažėjusių išlaidų, miestas vi
sur išpildė visas savo obligaci
jas ir yra pirmas miestas šioje 
šalyje kuris atlaikė savo verty
bę ir ji nenupuolė laike šios 
depresijos.

Bedarbių klausimas. Mayo
ras Miller pereitą žiemą turėje 
puikiausį bedarbių gelbėjimo 
planą, sulyg kurio bedarbiai ii 
biednos šeimos butų aprūpintos 
uždarbiu, vietoje labdarybės 
kuri žmones tik ubagais pada
ro. Mayoras Miller norėjo kad 
kiekvienam bedarbiui butų duo
ta darbo kas savaitę nors po 
kelias dienas, vietoj landžioti 
į labdarybės įstaigas ir prašyt’ 
pašalpos. Pašalpos pinigus su
deda miesto gyventojai ir už 
tuos pinigus žmonės butų daug 
ką padirbę, butų ištaisę vis 
paežerį ir išgražinę miestą. Bet 
tam sukliudė miesto tarybos 
nariai, kurių diduma yra kitos 
partijos, ne Demokratų. Save 
partijos gerove, o ne miesto ii 
bedarbių reikalais rūpindamiesi 
tie politikieriai užkirto keli? 
mayoro projektui įvykdyti, bi 
jodami kad bedarbiai nelikti
mayorui dėkingi už davimą dar 
bo. O biednos šeimos po seno
vei ir vargsta landžiodamos po 
Associated Charities Įstaiga; 
ubagaudamos ką pavalgyt. Gi 
patys tų įstaigų vedėjai puikiai 
gyvena ir ima dideles algas. Tą 
patyrė visi tie Lietuviai kurie 
del bedarbės turėjo eiti į mies
tą prašyti pašalpos. Bet tas 
galima butų pataisyti ateičia: 
jeigu piliečiai išrinktų miesto 
tarybą iš Demokratų arba di 
durnos Demokratų.

Ateities darbai. Mayoras Mil
ler turi gatavus planus apdir
bimui viso paežerio, kuris nuo 
12-tos gatvės butų išpiltas iki 
Gordon parko,- butų įrengta pla
tus bulvaras žmonių pasivaik 
ščiojimui, automobiliams ir vi 
sam miesto judėjimui. Tas pro 
jektas duos daug darbo.

Mayoras taipgi stovi už iš 
tiesinimą Cuyahoga upės, kas 
reikalinga tolimesniam išvysty 
mui Cuyahoga klonio.

Aikvojimas pinigų. Kiekvie
nai valdžiai prikišama aikvoji
mas pinigų, bet' kaip aukščiau 
pačioje pradžioje pasakyta, š' 
miesto administracija sutaupė 
labai daug, ir jeigu apsiėjo si 
daug mažiau tai reiškia kiti ai- 
kvojo. Jeigu kur pasitaiko ko 
kiame departmente koks netik 
slumas, tuoj dedama pastangos 
dalyką atitaisyti kaip tik pati 
narna.

Prasižengėliai sumažėjo. Su 
lyginant pereitų ir šių meti 
kriminališkus prasižengimus su 
1931 metų prasižengimais, pa 
sirodo kad prie Mayoro Millerio 
tie prasižengimai žymiai suma 
žėjo. Policija stropiau prižiū
rima ir visokiems niėkšams nė 
ra tiek laisvės kiek būdavo ki
tais laikais.

Darbai. Darbai mieste gere 
ia ir nuolat gauna darbus nauji 
šimtai ir net tūkstančiai darbi
ninkų. šiose dienose tik į mie
sto darbus paimta 1,000 darbi
ninkų ir bus imama daugiau.

Taksai. Taksai šymet suma 
žinta visiems miestų nuosavy 
bių savininkams 13 nuoš. ir ki
tą metą!)'’ 1934 metais, bus su
mažinta dar daugiau. Reiški; 
už 1932 metus taksu jau mokė 
ta mažiau, o už 1933 metus ki
tą metą mokės dar mažiau.

Vandens bilos buvo numa
žintos visiems, ypač mažiems 
naudotojams net 36 nuoš., o 
bendrai visiems iki 18 nuoš.

Numažinta miesto elektros 
kaina. Taipgi mayoras ir ko 
misija deda pastangas numa 
žinti gazo kainą, dabar yra už 
vesta byla prieš gazo kompani 
ją.

Miestas gauna iš federates 
valdžios pašalpoms pinigų ir at 
eityje iškovos dar daugiau.

LIETUVIŲ PRIPAŽINIMAS 
IR DARBAI

Šis dalykas Lietuviams ga 
bus svarbiausias.

Redaktorius užklausė moyoro 
Millerio ar yįa kokia viltis Lie
tuviams bedarbiams gauti mie
sto darbų, kadangi Lietuvia' 
taip pat moka taksus miesto 
palaikymui. Mayoras atsakė 
kad jis neskiria Lietuvių nuo 
kitų ir nelaiko juos prastesniais 
už kitus. Lietuviai jau vienas 
po kitam priimami į geresnius 
ir prastesnius miesto darbus, 
kokiems kas tinka. Ir dar štai 
ką ponas Mayoras pridūrė:

Dabartinė administracija yra 
pirmutinė kuri pripažino Lietu
vius, pradėjo su jais skaitytis 
ir pradėjo duoti jiems darbus.

PONI ZUBINIENĖ su dukte
ria Aldona lankosi Chicagoje, 
pas gimines, ir ta proga aplan
ko Pasaulinę Parodą. P-lė Al
dona yra Western Reserve Uni
versiteto studentė, gabi moki
nė, laimėjus visas mokslo ap
mokėjimo lėšas.

Pranas ir Petronėlė Kundro
tai nuo 1035 E. 140 St., išva
žiavo į New Yorką pasitikti sa
vo giminaitę kuri iš Lietuvos 
atvažiuoja apsilankyti Pasauli
nėje Parodoje ir ta proga pa
matyti Ameriką.

REIKALAUJAME MERGINU 18 iki 25 M. AMŽIAUS
Kuri Lietuvaite yra populiariškiausia Ohio valsti
joje? Kiekviena Lietuvaitė tarp 18 ir 25 metų 
prašoma atsišaukti į “Dirvos” Administraciją.
Užsiregistruokit tuojau, smulkias informacijas 

gausite atsilankiusios. Iš kitų miestų at- 
sišaukit laišku kuogreičiausia.

GELBĖKIT PASĄ!
Šis Persergėjimas
Išlidžiamas į:

53,000 savaitinių pasų pirkėjus;
tėvus 20,000 high-school mokinių 

kurie naudoja mokyklų pasus;
tėvus 5,000 pradinių mokyklų vai

kų kurie važinėja už centą;
visus kitus suinteresuotus išlaiky

me pasų privilegijos:
Pasai galės būti iš jūsų atimti jei 

prireiks užsileisti kiaurai miesto ve
žimui tramvajų, ko reikalauja maža 
grupė specialių privilegijų jieško- 
tojų!

Toks sumanymas leisti karus iš 
vieno krašto miesto ištisai į kitą 
nuskirtas balsavimui Miesto Tary
boje pirmadienio vakare (Rugsėjo 
25 d.).

Kožnas balsas už tai yra balsas 
už atėmimą iš jūsų pasų I

Kožnas balsas prieš tai bus balsas 
už palikimą jums pasų!

Aukštutinės Euclid Avenue neju
damo turto savininkai ir prautuvnin- 
kai užsimanė padaryti spaudimą į 
Miesto Tarybos narius kad tramva
jų linija Euclid-East 120th Street 
lyitų nutęsta per visą miestą ir su
jungta su Lorain, o Superior linija 
su West 25th. Jie nesirūpina antros 
linijos reikalais, bet tas dadėta tik 
del paslėpimo jų tikslo, “del pagra
žinimo”.

Kas jiems ištikro rupi tai atvesti 
West Side karus ant Euclid Avenue. 
Jie nori pakelti vertę savo nejuda
mo turto ir padidinti savo biznį kaš
tais kitų pirklių. Bet jie tik apgau
dinėja save—iš to nepelnys.

Jeigu tas jiems ir neštų naudos, 
kode! jus turit krapštyti savo kiše- 
nius jų gerovei? Ar jie kada krap
štė savo kišenius jūsų naudai?
T)ADU0SIM tikrus faktus apie tą 

užsimanytą pravedimą karų per 
miestą, ir pamatysit ką tas reiškia: 

Leidimas karų iš vieno miesto 
karšto į kitą sukliudys pilnam 100 
nuoš. patarnavimui važinėtojams 
del naudos apie 1 nuošimčio.

Susigrūdimą vidurmiestyje taip 
padidins kad jums ne tik bus gai-

MILLER smarkiai darbuoja
si gavimui miestui federalės 
valdžios pagalbos varymui vie
šų darbų, kurie duotų užsiėmi
mo tūkstančiams darbininkų. 
Federalė valdžia yra paskyrus 
dideles sumas valstijų ir mies
tų viešiems darbams varyti, bet 
tie kurie tuos pinigus turi duo
ti pridaro visokių kliūčių pini
gų gavimui. Mayoras Miller 
ragina valstijos viešų darbų in
žinierių vykti į Washingtona 
paskubinti pinigų išgavimą.

Clevelando srityje visokiems 
viešiems darbams yra projektų 
už $32,000,000, bet valdžia pi
nigų išdavimą taip varžo kad 
negalima nieko pradėti, nors 
pinigai paskirti. Tie darbai su
imtų apie 50,000 darbininkų.

MIESTAS GAUNA $12,000,- 
000 iš federates valdžios įren
gimui naujoviškų gyvenamų na
mų susenusiose miesto dalyse. 
Bet išlyga yra tokia: pats mie
stas prie tos sumos turi sukelti 
du milijonu dolarių. 'Užvesta 
vajus tą sumą sukelti. Su dvy
lika milijonų dolarių valdžios 
pagalbos, bus galima sudaryti 
mieste daug darbų ir bus išnai
kintos supuviąsios-sugriuvusios  
miesto dalys. Viena tokia se
na dalis bus atnaujinta senoje 
Lietuvių kolonijoje tarp 9th ir 
26th gatvių ir St. Clair ir Lake.

Miesto mayoras Miller sušau
kė veikė j ii pasitarimą sukelti 
du milijonu dolarių kad nepra- 
leidus progą pagauti dvylika 
milijonų, kas bus didelė pagal
ba Clevelandui.

IŠSINUOMOJA KAMBARIAI
7 dideli kambariai šonas prie šo

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

šavimas pasiekt savo vietą bet Pub
lic Skveras bus uždarytas automo
biliams skubiose valndose.

Priede prie $35,000 kaštų bėgiams 
pertiesti, dar padidės operavjmo 
kaštai $100,000 į metus. Sulyg mu
sų sutarties su miestu jus turit mo
kėti kožną centą tų kaštų, ar tai 
prastesniu patarnavimu ar aukštes
ne kaina, ar abiem.

Prie to visko dar bus $250,000 į 
metus daugiau medegai ir darbui, 
leidimas karų kiaurai visą miestą 
sutrukdys tinkamą patarnavimą pa
didėjančio važinėjimo, privers mus 
sulaikyti pardavimą pasų, ir prisi
eis įvesti maximum mokestį kokį tik 
mums miestas pavelija sulyg Tay- 
lor Franchise ir dar galės miestas 
nustoti kontrolės šito patarnavimo.

Tai yra keletas faktų kuriuos opo
nentai tokio sumanymo pristatė 
Miesto Tarybos Transportacijos ko
mitetui viešame susirinkime.

I15AKTŲ nereikia! rėkia tie kurie 
to užsimanė. Mes to norim ne

atsižvelgiant į faktus!
Jie bando padaryti savo suorga

nizuotą burbulą padaryti lyg visuo
menišku reikalavimu, nors nei vie
nas tikras karų važinėtoj as niekad 
neužsiminė kad reikėtų kiaurai ei
nančių karų. Jie užsispyrė priver
sti jūsų atstovą miesto Taryboje 
pildyti jų norus, grąsinant nebalsa- 
vimu per rinkimus. Jie naudoja vi
sokius budus, kuriais maža, siaura, 
savų tikslų siekianti grupelė nori 
užversti neorganizuotai didumai.

Ir jie gal laimės, jeigu jus neišbū
si! ir neapsižiurėsit pavojaus. Tu
rit remti savo councilmaną ir sau
goti savef interesus. Nėra laiko gai- 
šavimui.

Jeigu nenorit suardyto patarnavi
mo, nustojimo pasų, aukštesnių mo
kėjimų už važinėjimą ir net miesto 
prarad.imo kontrolės—

Kalbėkit arba rašykit savo coun- 
cilmanui—šiandien! Jeigu negalit 
šiandien tai nevėliau pirmadienio 
(Rugsėjo 25 d.).

Pasakykit jam kad norit kad jis 
balsuotų už jūsų reikalus, už reika
lus didumos karų važinėtojų, ir prieš 
leidimą karų per visą miestą!

The Cleveland Railway Co.

UPTOWN ir LAKE teatruose 
šią savaitę rodoma labai įdomi 
filmą “Goodbye Again”, su ke
letu žymių artistų. Šis velkate 
]as ilgai buvo vaidinamas New 
Yorke ir dabar skubomis pad®’ 
rytas į filmą. Taipgi rodomi' 
kita įdomi filmą, “New $$ 
Further Adventures of Tar
zan”.

LIET. MOTERŲ Labdarybės 
Draugija rengia puikią vaka- 
dienę Rugsėjo 17 d. naujos pa
rapijos salėje, paminėjimui tri
jų metų sukaktuvių nuo tęs pa
rapijos inėjimo į savą bažnyčią. 
Vakarienė^ prasidės 3 vai. po 
pietų ir tęsis visą vakarą. Bus 
smagus šokiai.

TRAMVAJŲ darbininkai ga
lutinai iškovojo unijos pripaži
nimą ir streiką atšaukė, nors 
išrodė kad streikas tikrai kils. 
Sutaikymui buvo atsilankęs fc- 
deralinės valdžios atstej^s^ 

DIDELIS PIKNIKAS
SLRKA. 50-ta kuopa rengia 

smagų pikniką naujos parapijos 
darže, Collinwoode, sekmadienį, 
Spalių 1 d. Pradžia tuoj po pie
tų. Bus gera muzika šokiams. 
Visi turėsit gerus laikus. (39-^

JUDIS LAUNDRY and / 
DRI CLEANING

1596 East 66th Street
Mes paimam iš namų ir pristatom 

atgal.
Laisnuotas operatorius. 

HEnderson 6414.
Galit šaukti ir Lietuviškai vakarais 

Narni; tel, GArf, 4222-W.

O ROSEDALE
Dry Cleaning Co.;

C. F. PETRAITIS, Prop, o
6702 Superior Ave.,4 j


