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Nori Paliuosuot Uždaryti!
D A R R A T UŽDARYTI BILIJONAI DOLARIŲ GALĖS 

i IŠEITI ŠALIES APIVARTONIR DARBININKŲ ŽINIOS

NAUJI DARBININKU 
STREIKAI

STREIKUOJA 135,000
New York. — šiose dienose, 

sulyg surinktų žinių, visoje ša
lyje Įvairiose industrijose strei
kuoja apie 135,000 darbininkų 
ir dar laukiama kokių 30,000 
darbininkų streikų.

Daugiausia streikuoja 
lies kasyklose;
Yorko distrikte streikuoja apie1 ~
40,000 darbininkų; 28,000 strei-'iškilo nauji nesusipiatima), 
kuoja New Jersey šilko indus-j New Yoi ko Šiltyje stiei- 
trijoje ir apie 30,000 angliaka-' KhlOja taip 1.3,000 ii 100,000 
siu atsisako gryžti į darbus1 daibininkų, kaip sako pia- 
Pittsburgho kasyklų ruožte.

New Yorke dar rengiasi iš
eiti į streiką 30,000 transporta- 
cijos darbininkų.

Brockton, Mass., streikavo 
6,000 batsiuvių.

Memphis, Tenn., streikuoja 
5,000 darbininkų; New Orleans, 
La., 3,000 darbininkų; Philadel
phia, Pa., 3,000 vežikų.

Springfield, Mass., sustreika-
Westinghouse elektros 
darbininkai del nepri- 
unijos ir atsisakymo 
algas.

VALDŽIA IMS BAN
KŲ AKCIJAS

RENGIA VISU ŪKI
NINKU STREIKĄ

Des Moines, la. — Ūki
ninkai nesulaukdami greito 
pasitaisymo jų padėties su
manė organizuoti visų ūki
ninkų streiką. Organizuoja 
šaukti visos šalies ūkininkų 
konvenciją, kurioje išdirbs 
reikalavimus ir nuveš juos 
pačiam Prež. Rooseveltui. 
Jeigu greitu laiku nebus iš
pildyta jų reikalavimai ūki
ninkai streikuos. Streikas 
reikš sulaikymą pristatymo 
į miestus ūkių produktų.

Aviacijos Diena Chicagoje
DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO NAUDAI

DVI LIETUVAITĖS ŠOKS viu Aero Klubas. 
Iš LĖKTUVO SU 

PARAŠIUTAIS
Chicago, Ill. — Sekmadie

nį, Spalių 8 d., Harlem Air- 
porte, prie Harlem avė. ir 
87-tos gat., Chicagoje, įvyks 
nepaprasta Lietuvių Avia-.j^ 
cijos Diena. Rengia Lietu-1 tumoje.

Tarp kitų įvairumų, šio
je aviacijos šventėje trys 
Lietuvaitės šoks su para
šiutais iš 3,000 pėdų aukš
tumos ir vienas lakūnas da
rys gimnastikas tarp dvie
jų lėktuvų 1000 pėdų aukš-

Pelnas šios didelės iškil
mės skiriamas Dariaus-Gi
rėno paminklo fondui.

Visi plačios Chicagos ir 
apielinkių Lietuviai atsilan- 
kykit, pamatysit to ko ne
matėt, ir kartu paremsit 
musų žuvusių lakūnų pa
minklo statymo fondą.

savaites pradžioješios
visoje šalyje prasidėjo nau
ja darbininkų streikų aud
ra ir kovos prieš kapitalą.

streikuoja ang- Kuomet NRA taikintojai 
• plačiame New vienur darbavosi ir sutaikė 
ė streikuoia anie1 nesusipratimus, po jų akių

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pasiryžo im
tis plataus programo padi
dinti šalies kreditus, vietoj 
visiškai numažinti dolario 
vertę, kaip yra reikalauja
ma.

Prezidentas turi mintyje 
atidaryti uždarytus šalies 
bankus, ką padarius butų 

ipaliuosuoti iš jų bilijonai 
sulaikytų pinigų.

Bankams valdžia galėtų 
pagelbėti paimant tų ban- 

; kų akcijų ir bankai gavę iš 
' valdžios pinigų galėtų vėl 
pradėti veikti.

Tuo budu bankai pereitų

BAISI AUDRA MEK
SIKOJE

Tampico. — Rugsėjo 24 
d. šį uostą miestą užklupo 
baisi audra, kuri padarė 
milžiniškus nuostolius, 
griauta daugybė namų, 
semta vandeniu. Nors 
vusių nesurasta nei 100 
menų, bet spėjama kad 
griuvėsiais ir
atsiras daug daugiau.

Miestui gręsia badas 
stoka geriamo vandens.

Iš- 
ap- 
žu- 
as- 
po 

vandenyje

Užkviečia Dariaus-Girėno Paminklo Fondo Komit.

vo 3,000
dirbinių
pažinimo
padidinti

šiaip po Įvairius miestus 
ėję streikan po kelis šimtus 
šokių rūšių darbininkų.

iš-
vi-

PASIRAŠĖ SU ANGLIAKA
SIAIS. Pereitą savaitę tapo 
pasirašyta sutartis tarp kasyk
lų savininkų ir angliakasių uni
jos centralinėje dalyje Pennsyl- 
vanijos, Į rytus nuo Patrcbe. 
Ta sutartis paliečia 50,000 dar
bininkų. Kainos už darbą nu
statyta 70c nuo tono kasėjams, 
52c už liodavimą mašinomis, ir 
59 '/z c motormanams.

nešimai Rugsėjo 27 d.
Detroite sustreikavo auto

mobilių išdirbysčių įrankių 
| gamintojai 7,000 skaičiuje, 
ir laukiama dar 5,000 kitų 
sustreikuojant.

Chester, Pa., sustreikavo 
keli tūkstančiai Fordo dar-1 daugiau į valdžios nuosavy- 
bininkų.

Clairton, Pa., 500 strei-1 
kuo jaučių angliakasių atėję 
į miestą ragino 6,000 Carne
gie plieno darbininkų strei
kuoti.

Vakarinėje Pennsylvani- 
joje “švenčia” apie 60,000 
minkštos anglies kasėjų. Jie 
sako negryš dirbti iki nepa
sirašys NRA išlygų Frick 
anglies kompanija, kuriai 
dirba keliolika tūkstančių 
darbininkų ir kuri žiauriai 
kovoja prieš darbininkų tei
ses.

• bę ir griežtą kontrolę.
Toliau, prezidentas ren

giasi prie būdų pagelbėti 
ūkininkams paskolomis už 
sutikimą mažinti dirbamus 
plotus. Ypač to reikalauja 
iš vatos augintojų, kurie iš
augina milžiniškus pervir
šius.

VA-
Anto-

ir

KUBA LAUKIA KITOS 
REVOLIUCIJOS

Havana. — Ramumo šio
je sąflos respublikoje -nėra. 
Nors valdžia stengiasi su
varžyti judėjimą ir palaiky
ti tvarką, tačiau plinta kal
bos kad bus verčiama ir tre
čioji vyriausybė.

Streikuojantieji Kubos 
darbininkai persekioja Suv. 
Valstijų piliečius ir tie tu
rės apleisti Kubą.

FORD SUTRUMPINO 
LANDAS. Detroit. — 
mobilių išdirbėjus Fordas, ku
rio darbininkai dirbo 40 vala i- 
dų, pasiryžo sutrumpinti darbo 
valandas iki 35 į savaitę. At
sisakęs taikytis prie automobi
lių industrijos kodo, Fordas pa
darė savotiškai. Fordo darbi
ninkų mažiausia alga yra 50c Į 
valandą, o NRA kodas 
lauja nemažiau 43c.

DARBININKAI BOIKO
TUOS VOKIEČIUS

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Green skelbia kad 
Amerikos organizuoti dar
bininkai greičiausia apsi
spręs boikotuoti Vokietijos 
išdirbinius už Nazių perse
kiojimą laisvo darbininkų 
unijų veikimo Vokietijoje.

SKIRIA $75,000,000 MAIS
TUI BEDARBIAMS

Washington. — Preziden
tas Roosevelt įsakė paskir
ti $75,000,000 aprūpinimui 
maistu 3,500,000 bedarbių 
šeimų, kurios dabartiniu lai
ku yra palaikomos miestų 
labdaringų Įstaigų. Turės 
būti superkama esami per
viršiai mėsos ir pieno pro
duktų bei paukštiena 
skirstoma Į įvairius 
tus.

ir iš
iri ies-

VOKIEČIAI RUOŠIASI 
GINTIS BEDARBĖS

Berlinas. — Nazių vy
riausybė pradėjo jieškoti 
būdų kovai su bedarbe kad 
kaip nors išgelbėjus bedar
bių minias nuo bado. Ban
do pajudinti visokiausius 
šaltinius iš kurių tik butų 
galima išspausti pinigų 
darbių palaikymui.

Dirbantiems visiems 
kės aukauti savo vienos 
landos uždarbį.

8 užmušta. Roma. — Iš
tikus žemės drebėjimui Ita
lijoje, šiose dienose užmuš
ta astuoni žmonės.

be-

rei- 
va-

reika-

KUBOJE streikuojant 
pcrtacijos darbininkams 
tuose pradėjo grėsti badas, nes 
nepristatoma '■ rpaisto reikme
nys. Jeigu-streikas užsitęs dar 
savaitę laiko, ^gyventojai mies
tuose turės kęsti badą.

trans-
mies-

VALDŽIA PIRKS ANGLIS. 
Washington. — Prez. Roose
velt ruošia planą kuriuo galima 
bus nupirkti apie 15,000,000 to
nų anglies valdžios pinigais, iš
dalinimui žiemai biednoms šei
moms. Anglis yra taip lygiai 
svarbi kaip ir maistas, žiemos 
šalčiams užėj us.

MAISTO STOKA RUSI
JOJE

Maskva. — Ukrainoje ir 
šiauriniam Kaukaze, delei 
grudų stokos sovietų Rusi
jai, pradėta naujas spaudi
mas ir persekiojimas virši
ninkų ir ūkininkų.

Dalyse Rusijos žmonės 
tiesiog badauja. Sovietų 
carai už tai kaltina ir ūki
ninkus ir savo perdėtinius, 
bet nesupranta kad reikia 
duoti vergams laisvę, 
bus gana ir duonos.

NORI STABILIZUOTI 
DOLARI

Eina vėl kalbos kad Ame
rika ir Anglija tariasi nu
statyti savo pinigų kursą ir 
paskiau sugryžti ant aukso 
pagrindo. Sakoma kad Roo
sevelt nori nustatyti dola
rio vertę 70c dabartinės jo 
vertės.

MIRĖ 500 ŽMONIŲ
Mandžurijoje pereitą mė

nesi nuo siautusios plėgos 
mirė 500 žmonių. Vietomis 
išmirė visi maži kaimai.

tada

savoPulk. Lindhergh su 
žmona šiose dienose lanko
si Rusijoje. Jiedu nuskri
do savo lėktuvu, kuriuo iš
keliavo Europon keliomis

VYRO LAVONĄ LAIKO 
NAMIE

Sedalia, Mo. — Liepos 22 
d. čia numirė vienos mote
ries vyras. Nuvežė jį į ka
pines laidoti, bet ten žmo
na patyrus kad jos vyras 
bus užverstas žemėmis, pra
dėjo rėkti kad neduos jo už
kasti, ir liepė grąžinti į na
mus. Ji iki šiai dienai lai-

RUSIJA BUS GREIT PRI
PAŽINTA

Washington. — Eina ži
nios kad dar prieš Lapkri
čio 1 d. bus paskelbta sovie
tų Rusijos pripažinimo pla
nas. Prezidentas nori tą 
padaryti pirm susirinkimo 
Kongreso ir nereiks Kon
gresui tuo klausimu gaišuo
ti. Pripažinimo planas ati
džiai studijuojamas.

Kanadoj, Valleyfielde, su
degė Romos katalikų kated-

dienomis prieš Dariaus-Gi- rūsys, 
rėno išlėkimą.

TAUTŲ LYGA VĖL PO
SĖDŽIAUJA

Geneva. — Rugsėjo 25 d. 
susirinko Tautų Sąjungos 
atstovai posėdžiauti ir ap
tarti nekurtuos bendrus da
lykus. Šiame posėdyje Vo
kiečiai vėl reikalauja sau 
ginklų lygybės su kitomis 
kaimyninėmis valstybėmis.

Norvegijos premjeras iš
gąsdino visus pasakydamas 
kad virš viso pasaulio kabo 
karo grąsmė.

IŠMIRĖ 5,000 ŽMONIŲ
Lima, Peru. — Curzo sri- 

tyj esiaučia malarija, nuo 
kurios serga 25,000 gyven
tojų, išmirė apie 5,000 žm.

HITLERININKAI PRIMUŠĖ 
LIETUVĮ

Westfalijoj, Vokietijoj, Hit
lerininkai smarkiai primušė 
Lietuvos pilieti, Lietuvį Mačiu
lį.

Jam einant gatve, pro šalį 
žygiavo Hitlerininkų smogiamo
sios dalys. Mačiulis nedasipro- 
tėjo jog reikia pakelti dešinę 
ranką ir pasisveikinti. Del to 
čia pat buvo, ginkluotų Vokie
čių užpultas ir sunkiai sužalo
tas. Mačiulis turėjo atsidurti 
ligoninėje. Lietuvos atstovybė 
Berline jteikė Vokiečių vyriau
sybei del šio įvykio skundą.

MAŽAI STOJA Į UNIVER
SITETĄ

šymet labai mažai studentų 
stoja j Vytauto Didžiojo Uni
versitetą Kaune. Iki Rugsėjo 
10 d. tebuvo paduota tik apie 
500 prašymų. Praeitais metais 
buvo priimta naujų studentų 
virš 1000.

Manoma jog tai yra ekonomi
nių sunkumų vaisius.

ST. ŠIMKUS PASKIRTAS 
MUZIKOS INSPEK

TORIUM
Kaunas. — Visokiems muzi

kos reikalams tvarkyti, nuo šių 
metų Rugsėjo 1 d. prie švieti
mo ministerijos įsteigta muzi
kos referentura. Muzikos in
spektorium paskirtas ir Ameri
kiečiams gerai žinomas kompo
zitorius Stasys Šimkus. Prieš 
tai porą metų jis dirbo valsty
bės teatre kaip dirigentas.

kė lavoną grabe savo na-Į ra, kurios sunaikintas tur- 
mv.ose, iki bus pastatytas, tas įvertinama $1,600,000. I

. Valdžia tą sužinojo! Šalę katedros sudegė ir(
ir moterį užklupo. Jėzuitų vienuolynas. .

Dabar St. Šimkui pavesta 
tvarkyti simfonijos orkestrų 
koncertai, valstybės teatro prie
žiūra ir visi' kiti muzikos reika
lai. Manoma kad St. Šimkus, 
kaipo karštas Lietuvis patrio
tas, apvalys ir valstybės teatrą 
nuo svetimšalių, ypačiai Rusų.

LIETUVOJE
PAPLITO VALDŽIOS

PINIGŲ IŠAIKVO- 
JIMAI

(“Dirvos” Spec. Kor. iš Kauno)
Lietuvoje pastaru laiku val

džios įstaigose pasipylė visa ei
lė valdžios įstaigų pinigų išaik- 
vojimo. Anksčiau valstybės ra
diofono kasininkas J. Linkevi
čius pagrobė apie 30,000 litų. 
Kiek vėliau Koperacijos Banko 
tarnautojas, žinomas boksinin
kas Markevičius, nudžiovė 70,- 
000 litų. Iš Kauno miesto sa
vivaldybės kasos paslaptingu 
budu dingo 100,000 litų. Nese
nai gi valstybės taupomųjų ka
sų Kauno centralinio pašto ka
sininkas Janulis pagrobė 200,- 
000 litų ir išnėrė į Vilnių. Tai 
be kitų mažesnių valdžios pini
gų pasisavinimo švietimo, tei
singumo ir kitose' ministerijose.

ši svetimų pinigų grobimo li
ga labai sunervino ne tik vy
riausybę bet taip pat ir visą 
Lietuvos visuomenę. Dabar 
kiekvieną dieną taip ir laukia
ma kas kur išaikvos pinigus.

Užkirsti šiai blogybei kelią, 
Lietuvos vyriausybė nutarė 
griebtis labai griežtų priemo
nių. Pirmiausia, jau įspėti tei
smai kad išaikvotojai butų aš
triai baudžiami, net iki šešerių 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Toliau, įvedama griežta visų įs
taigų kontrolė, ypačiai pinigų. 
Ir, bendrai, daroma viskas kad 
tik daugiau panašus reiškiniai 
nesikartotų ir sunkiai sudėti vi
suomenės skatikai neitų nau
dai kokių netvarkių asmenų.

Kalbėdama apie išaikvojimus, 
Lietuvos vyriausybė apsistojo 
ties vienu klausimu, būtent kad 
už šios rūšies nusikaltimus bu
tų atsakingi ne tik tarnautojai 
bet taip pat ir jų viršininkai. 
Nes dabar, kurioje tik įstaigoje 
išaikvojimas įvyko tenai virši
ninkai buvo apsileidę, buvo įve
dę blogą tvarką, netikrindami 
piniginių operacijų ir tt. Sa
kysim, valstybės taup. kasų 
valdytojas yra sulenkėjęs Lietu
vis Vaitkevičius. Pabėgęs Ja
nulis iš pat pirmos dienos savo
tarnybos pasisavino 45 litus, 
bet per du suvirs metus niekas 
jo nepagavo ir 200,000 litų din
go. Kaltinant Janulį, į kaltina
mųjų suolą sės ir Vaitkevičius 
už neprižiurėjimo ją veiksmų.

Lygiai tas pats bus daroma 
ir su kitų įstaigų viršininkais.

TAUTOS ŠVENTĖ IŠ
KILMINGAI AT

ŠVĘSTA

Kaip žinome, Tautos šventė 
yra atkelta į Rugsėjo 8 d. ir 
dabar jau kelintas metas taip 
švenčiama. Ir šymet Tautos 
šventė praėjo su pakelta nuo
taika ir labai iškilmingai.

Tą dieną visa Lietuva pasi
puošė tautiškomis vėliavomis. 
Tiesa, kai kurie žmonės patin
gėjo nusipirkti gražias vėlia
vas ir del to iškabino tik nusi
dėvėjusias, užsilikusias nuo pat 
1919 metų. O vienas Kauno 
gyventojas net Kinišką vėliavą 
dryso iškelti. Jam ir kitiems 
policija surašė protokolus.

Po pamaldų ir pritaikytų tai 
dienai pamokslų bažnyčiose, bu
vo kariumenės dalių paradai. 
Kauno įgulos paradą priėmė vi
sos Lietuvos ginkluotų pajiegų 
viršininkas Respublikos Prezi
dentas A. Smetona. Parado 
žiurėjo apie 10,000 Kauniečių, 
vyriausybės nariai, diplomati
nis korpusas, generalio štabo 
karininkai ir užsienių valstybių 
Lietuvai akredituoti karo at
stovai: Amerikos, Prancūzijos,' 
Švedijos ir kitų.

Tautos šventės proga Respu
blikos Prezidentas 150 nusikal
tėlių dovanojo bausmes, apie 
300 bausmių sumažino ir apie 
20 sugrąžino teises, kurios bu
vo teismo atimtos. Taip pat 
kelias dešimtis karininkų pakė
lė į aukštesnius laipsnius, ku
rių vienas, pulk. Adomaitis, ga
vo generolo leitenanto laipsnį.

Trumpai kalbant, Tautos 
šventės minėjimas praėjo gra
žiai ir išmilmingai.

Edm. Dantas.

KOKAINO PIRKLIUS BAUS 
IKI 10 METŲ KALĖJIMO 
Paskutiniu laiku Lietuvoje 

labai prasiplatino kokaino ir ki
tų uždraustų svaiginančių vai
stų pardavinėjimas. Kaune ir 
kituose miestuose yra slaptų 
parduotuvių, kurių policija ne
gali susekti. Už kilogramą ko
kaino tie pirkliai ima iki 1,000 
litų.

Dabar sveikatos departamen
tas pradėjo ruošti įstatymą nuo 
tokių pirklių apsisaugoti. Ta
me įstatyme numatoma kokai
no pirkliams bausti iki dešim
ties metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Tuo budu manoma juos 
atbaidyti nuo šito verslo.



KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH
SMARKIOS POLITIKIERIŲ 

VARŽYTINĖS
Pereitą savaitę buvo nomi

nacijos miesto mayoro kandi
datų. Dabartinis mayoras, Re- 
publikonų partijos kandidatas, 
žymiai pralenkė visus kitus 
kandidatus gaudamas 59,932 
balsus. Prieš jį kandidatavo ki
ti du tos pačios partijos nariai 
ir vienas gavo 28,493 balsus, 
kitas 22,957 balsus. Kaip spė
jama, apie 30,000 Republikoniį 
partijos narių visai nėjo balsuo
ti.

Iš Demokratų partijos kan
didatavo William N. McNair ir 
gavo tik 13,742 balsus; tos pat 
partijos kitas kandidatas gavo 
1,854 balsus.

Demokratai Pittsburghe la
bai silpnai stovi.

Dabartinis mayoras Herron 
turi labai stiprią mašiną, kuri 
valdo visą miesto politiką. Tik 
sudėję balsus prieš jį visi tie 
kurie už'jį nebalsavo galėtų jį 
nugalėti.

Prieš balsavimus kilo dideli 
ginčai del naudojimo balsavimo 
mašinų, kurias dar tik trys me
tai nupirko išmokėdami šimtus 
tūkstančių dolarių. Republiko- 
nų vadai pakėlė skandalą kad 
tos mašinos sugedusios ir rei
kalavo kad balsavimas butų at
liekama ant popieros lakštų. 
Politikieriai turbut žino kokius 
nors budus susukti balsus kada 
jie esti parašyti ant popierų, 
todėl reikalavo naudoti popieri
nius lakštus vietoje mašinų.

LIETUVAITĖ LAIMĖJO STI
PENDIJĄ

Pittsburgho Universiteto vy
riausybė paskyrė 17 stipendijų 
(scholarships) keturių metų lai
kui. Tarp kelių kitų tautų mo
kinių gavo viena ir Lietuvaitė, 
Barbora Katilius iš Homestead.

SURADO NUŽUDYTOJĄ 
SAVO DRAUGO

Vienas Italas Pittsburgho po- 
licijantas šiose dienose surado 
savo vientautį Italą žmogžudį, 
kuris 23 metai atgal nužudė jo 
buvusį draugą. Tas policijan- 
tas tada buvo dar 14 metų vai
kas ir gyveno Italijoje. Gavo 
laišką jo tėvai kad jų pažysta
mas vaikinas buvo kito Italo 
nužudytas. Po kelių metų tas 
vaikinas atvažiavo pats į Ame
riką, čia įsigyveno, patapo pi
liečiu, ir keturi metai laiko at
gal gavo policijanto darbą. Jis 
vis atsiminė tą jo draugo nužu
dymą. Iš žmonių žinojo kad 
nušautasis dar spėjo suminėti 
savo užpuoliko vardą ir pavar
dę. šiose dienose policijantas 
užėjo ant to Italo kurio pavar
dė jam buvo žinoma kaipo už
mušėjo jo draugo ir jį arešta
vo. Tiesa, po tiek ilgai laike 
reikės daug dirbti prirodymu’ 
kad tai yra tas pats žmogus, 
jeigu norės jį nubausti kaipo 
žmogžudį.

Už $3 metuose praliriksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents
Pain—Agony Starts to 

Leave in 24 Hours
Just ask for Allenfru—Within 24 

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, * &

GAVO ŠELPIMUI PINIGŲ
Allegheny apskrities valdyba 

gavo iš valstijos bedarbių šel
pimo fondo $74,500 šelpimui sa
vo suvargusių šeimų per Rug
sėjo mėnesį.

Apskrities šelpiamų yra apie 
60,000 šeimų, kurioms padidi
nama maisto saikas.

PITTSBURGHE IŠDIRBS GE-j 
LEŽINKELIAMS PLIENI

NIUS VAGONUS
Amerikos gelžkelių sąjunga 

pasiryžo naudoti prekių vežioji
mui plieninius vagonus, kurie 
iki šiolei buvo naudojami me
diniai. Pittsburghas loš žy
miausią rolę tos naujos rūšies 
vagonų išdirbime.

Penkios didelės gelžkelių li
nijos šiose dienose tuos naujus 
vagonus jau išbandė ir neužil
go pradės duoti užsakymus pa
daryti jų dideliais kiekiais.

Nauji prekiniai vagonai, ku
rie yra 4,000 svarų lengvesni 
už senuosius vagonus ir atsi
eina pigiau padirbdinti, jau ta
po pripažinti tinkamais. Tie 
vagonai yra aukštesni, plates
ni ir talpesni, apie 40 pėdų il
gio, 9 pėdų pločio ir daugiau 9 
pėdų aukščio. Sveria apie 44,- 
000 svarų ir gali vežti 50,000 to
nų krovinių.

Panašiai dedama pastangos 
išdirbti naujos rūšies Pullman 
pasažierinius vagonus.

DAYTON
ŽUVUSIŲ LAKŪNŲ PAMI

NĖJIMAS
SLA. 105 kuopa rengia pa

minėjimą ir pagerbimą žuvusių 
musų tautos karžygių, lakūnų 
Dariaus ir Girėno. Spalių 7 d., 
Barney Community salėje, nuo 
8 vai. vakare įvyks programas 
su dainomis ir muzika. Pelnas 
skiriamas statymui paminklo 
lakūnams Chicagoje. Pasitiki
me kad atsilankys visi vietos 
ir apielinkės Lietuviai į šį nau
dingą vakarą.

Kitas parengimas įvyks Spa
lių 15 d., parapijos salėje, irgi 
panašiam tikslui. Programas 
bus įvairus. Lietuvių pareiga 
yra paremti ir šitą parengimą, 
o jeigu kam neišpuola dalyvau
ti abiejuose tai nors viename 
būtinai.

PRASIDĖS VIEŠI DARBAI, 
čia randasi orlaivininkystės įs
taigos, Wright ir Patterson 
Fields. Federalė valdžia pa
skyrė $2,700,000 del pagerini
mo tų įstaigų. Tai nemaža su
ma pinigų, už kurią bus patiek
ta darbo keliems šimtams dar
bininkų. Tuojau pradės dirbti 
ir ims vietos bedarbius.

“D.” Rep.

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ

PILIEČIU
25 centai.

Reikalaukit “Dirvoje”

Į LIETUVĄ
REGULIARIAI IŠPLAUKIMAI 

SMAGI KELIONĖ 
ŽEMOS KAINOS

Du Kalėdų švenčių 
Išplaukimai:

“United States” Lapkričio 25
“Fr-derik VIII” Gruodžio 9

H Išplaukimų. sąrašų 1934 metams, 

w kainas ir kitiis informacijas su
teikia agentai arba ofisas

i SCANDINAVIAN-
I AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York
% i

PRIE DARIAUS- GIRĖNO 
MIRTIES

Oifcialiai Paneigiama Gandai del Nušovimo
Kaunas. — Kai musų trans

atlantiniai lakūnai Darius ir 
Girėnas, perskridę vandenyną, 
tragiškai žuvo Vokietijoj, vos 
kelių šimtų kilometrų atstume 
nuo Lietuvos, užsienio spaudo
je, ypač Lenkų ir Prancūzų, pa
sirodė žinių buk “Lituanicą” 
pražudę Vokiečiai, paleisdami 
kažkokius paslaptingus spindu
lius. Tačiau specialistai lakū
nai tuos gandus paneigė.

Lietuvos visuomenė aprimo. 
Bet paskutiniu laiku užsienių 
spaudoje pasklido vėl nauji 
sensacingi gandai, buk musų 
lakūnai buvę Vokiečių pašauti. 
Tas užsienių laikraščių žinias 
pakartojo ir Lietuvos laikraš
čiai.

Užsienio spauda rašė kad, 
skrendant per Berlincheno mie
stelį, kur yra koncentracijos 
stovykla, Vokiečiai palaikę “Li
tuanicą” svetimos valstybės 
žvalgybos lėktuvu ir ją apšau
dę. Pašauti lakūnai negalėję 
toliau skristi ir nukritę. Vo
kiečiai paslėpę lėktuve kulkų 
padarytas žymes ir pašalinę jas 
iš lakūnų kūnų. Bet to, dar 
buvo rašoma kad balzamuojant 
Dariaus ir Girėno kunus buvę 
rastos kulkų žymės.

Aišku kad šie gandai nepa
prastai sujaudino Lietuvos vi
suomenę. Laikraščiai pradėjo 
daryti įvairiausių, gana drąsių 
spėliojimų. Visi norėjo suži
noti teisybę apie musų lakūnų 
žuvimą.

Pagaliau, Rugp. 29 d. “Elta” 
šiuo reikalu paskelbė spaudoje 
šitokio turinio pranešimą:

“Iš kompetentingų sluogsnių 
teko patirti kad skleidžiamos 
žinios apie tai jog balzamuo
jant a. a. Dariaus ir Girėno ku

Ltičkiėš požymis 
puikios tabake

SE3S

Kiekvienas žino, 

jog ilgi, drūti, balti pelenai yra 
pasėkomis pilno puikaus tabako 
degimo. Įsidėmėk pelelius ant 
Lucky Strike. Žiūrėk, kaip vienodi, 

kaip drūti, kaip balti. Tie ilgi, 
balti pelenai yra neapsirinkamu 
požymiu puikios Lucky Strike ta
bako kokybės, pilnai sukimšto — ir 
be liuosu galu.

"BALI
Greita

Laiv;
I

Visuomet puikiniais tolokas
VlSUOM ET ptiikiaasis apt J." .v

Visuomet Luckiespatenkina.'

Kreip

Swe
181 N.

DĖL GERKLES APSAUGOS— DĖL GERESNIO SKONIO

D I R V A

nus buvo rasta kulkų, kas ne
va yra įrodymas jog lakūnų bu
tą pašautų, neatitinka tikreny
bei. Balzamuojant nebuvo ras
ta nei kulkų, nei kitų jiašovi- 
mo žynlių. Tuo budb skleidžia
mi gandai yra prasimanymas.”

Ii- aviacijos pulk. Įeit. inž. 
A. Gustaitis papildomai panei
gė skleidžiamus gandus, nes 
“Lituanicos” motore, kuris dar 
kartą buvo smulkiai specialistų 
apžiūrėtas, jokių pašovimo žy
mių nerasta. Motore yra visos 
dalys ir nerasta tarp jų nei 
vienos kuri butų sugadinta 
sušaudymu.

Visus gandus griežtai panei
gė ir medicinos Dr. Pulk. Ože
lis. Jis pareiškė kad, tyrinė
jant lakūnų kunus ir juos bal
zamuojant, ne tik kad nerasta 
jokiu kulkų, bet nerasta taip 
fra t jokiu žymių iš kurių butų 
galima daryti išvadas kad la
kūnai buvo pašauti. Be to, Dr. 
Oželis pareiškė kad abiejų žu
vusių lakūnų kūnai yra Katine 
ir jų balzamavimas tęsiamas. 
(Tai buvo Rugp. pabaigoje.— 
“Dirvos” Red.) “M.R.”

NEW BRITAIN, Conn.
L. N. VARPO DAINŲ DIENA.

Kadangi del lietaus Rugs. 4 
d. L. N. Varpo Draugijos Dai
nų Diena neįvyko, dabar ta iš
kilminga diena rengiama sek- 
tnadienį, Spalių 1 d. Jeigu oras 
bus gražus tai parengimas bus 
Quartette Club Parke, o jeigu 
lytų tai bus Lietuvių salėje, 354 
Park st.

Kadangi L. N. Varpo Dr-jos 
tikslas per penkiolika metų bu
vo ir dabar yra vien tik kultū
rinis darbas, taigi dabar šven

Copyrlcht. 1933, Tho 
American Tobacco 

Company. 

čiant pehkiolikos metų sukak
tuves draugijos gyvenimo, ren
giama didelis programas, ku
riame dalyvaus net šeši cho
rai: šv. Cecilijos vietinis Lie
tuvių parapijos choras, Austrų 
choras, Vokiečių choras, Rusų 
parapijos choras, Ukrainų pa
rapijos choras, ir L. N. Varpo 
choras.

Tat kurie buvot pasiryžę da
lyvauti Dainų Dienoje, bet del 
lietaus nebuvo galima progra- 
mo pravesti, dabar galėsite da
lyvauti. Programas prasidės 
nuo 1 vai. po pietų. Nepamirš
kit, jeigu bus graži diena tai 
parengimas bus parke, o jeigu 
prastas oras, visi rinkites į Lie
tuvių salę. Buvęs Choristas.

NEW JERSEY LIETU
VIŲ DIENA

PAMINĖJIMAS RENGIAMAS 
LINDEN, N. J.

Dariaus-Girėno žuvimo pami
nėjimui, Spalių 1 d., Progress 
Club salėje, prie Wood avenue, 
Linden, N. J., įvyks New Jer
sey Lietuvių Diena. Prasidės ' 
1 vai. po pietų. Programas bus 
įvairus: bus daroma krutami’ 
ir kalbami paveikslai atskirai 
kolonijų, grupių, chorų, drau
gijų, klubų, profesionalų, biz
nierių ir bendrai viso suvažia
vimo. Vakare bus rodoma kal
bami paveikslai žuvusių lakū
nų Dariaus ir Girėno iškilmin
gų laidotuvių Kaune.

Kalbas pasakys Lietuvos ka
ro aviacijos leitenantas Povilas 
Nekrošis, Kun. P. Petraitis iš 
Bayonne, Lietuvos vice konsu
las P. Daužvardis, Kun. Ig. Kel
melis ir kiti. Dalyvaus su dai
nomis keturi aplinkinių miestų 
chorai. Muziką patieks du be- 
nai, ir pabaigoje šokiams gros 
du orkestrai.

Reng. Kom. Sekr.
A. S. Trečiokas,

Rugsėjo 29, 1933

TORONTO, ONT.
RŪPINASI LAKŪNŲ PA

MINKLU
Jau visus pasiekė ta liūdna 

žinia apie žuvusius musų lakū
nus Darių ir Girėną, kurie bu
vo pasišventę del musų tautos 
suteikti jai didelę garbę.

Čia susitvėrė komitetas pri
sidėti rinkimui aukų Dariaus 
ir Girėno paminklo statymui Į 
Chicagoje. Komitetą sudaro 
dviejų draugijų atstovai: L. R. 
K. Jaunimo Švyturio kuopos ir 
šv. Jono Krikštytojo pašalpos 
draugijos. Į komitetą ineina: 
V. Ramanauskas, O. Kalinaus
kienė, E. Narušis, F. Matej ti
nas. Komitetas nutarė rinkti 
aukas, eiti per visus Toronto 
Lietuvius nežiūrint kokių pa
žiūrų. Toliau, rūpintis rengti 
Dariaus ir Girėno žuvimo pa
minėjimą.

Aukų rinkimo darbas jau 
pradėtas. Torontiečiai įvertina 
juos ir jų žygį, ir geraširdžiai 
aukoja. Pradžia pasirodo la
bai pasekminga. E. Narušis.

sarai, už tai nieko nesidaro.
Per tų draugučių gerus dar

belius per pusantrų metų drau
gijos iždas nukrito $400. Jei
gu taip eis toliau tai draugija 

1 visai susmuks. Reiktų praša
linti iš draugijos tokius išnau
dotojus ir tokią valdybą, kuri 
aikvoja pinigus tokiems ligo
niams kurie visai neserga.

Draugijos Narys,

WINNIPEG, Canada
DRAUGIJOS išnaudojimas. 

Winnipego Lietuvių Darbinin
kų Pašalpinę draugiją draugu- 
čiai darbininkai tikrai išnaudo
ja, ir kadangi valdyboje sėdi 
jų draugiški draugučiai tai iš
naudojimui nedaro jokių kliū
čių. Štai nepersenai draugutis 
J. Strimas, kurs sirgo tik 7 die
nas, išėmė iš draugijos pašal
pą už 23 dienas. Kiti nariai 
to nepakęsdami pasiteiravo pas! 
gydytoją ir gavo paliudymą kad 
tas draugutis sirgo tik 7 dienas. 
Šis klausimas buvo iškeltas ki
tame draugijos susirinkime, bet 
draugučiai tą ignoravo ir lei
do Strimui pasilaikyti pinigus 
už 23 dienas. '•$

Nors Strimo pašalpos gavi
mas atlikta klastingai, draugi
jos pirmininkas ir finansų raš
tininkas, kurie yra tikri komi-Į

LONDONAS, Anglija
Pastaru laiku pablogėjo sto

vis del stokos kapitalo ne tik 
Lietuvių šv. Kazimiero parapi
jos, bet ir nekuriu draugijų, 
kaip va Pašalpinės Vienybės 
Dr-jos. Jos atsargos kapitalas 
liko suvis menkutis, ir draugi
ja stengiasi kaip galint išsisuk
ti nuo likvidavimo.

Ne kaip stovi ir Lietuvių 
Klubas, kuris užvilktas skolas 
neįstengia atsimokėti, o prie tų 
atsiranda ir naujų skolų.

Šią vasarą iš Londono važia
vo Lietuvių ekskursija j Lietu
vą. Ekskursantai, paviešėję sa
vo tėvynėje, pradžioje Rugsėjo 
sugryžo į Londoną.

Kun. A. Sidaravičius, nekurį 
laiką buvęs Londono Lietuvių 
parapijos klebonu, dabar einąs 
dar mokslus Belgijoje. Kun. A. 
Sidaravičius buvo darbštus ir 
be puikybės klebonas, taigi jo 
Lietuviai nepamiršta. Nekurie 
kalba kad jis dar vėl kada bus 
Londono Lietuvių parapijos kle
bonu.

Yorkshire, kiek toliau nuo 
Londono, yra Lietuvių koloni
ja, kur randasi apsigyvenusių 
apie 30 šeimų. Laikraščių ten 
pareina po vieną egzempliorių 
“Dienos Naujienų”, “Dienos” 
su “Nauju žodžiu”, Jėzuitų 
“žvaigždės” ir “Dirvos”.

Kalnavertis.

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

delio pasitenkinimo iš jos.
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai —
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

Musų Jaunimo Raštų Skyrius
Chicagos Žinios ,
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tarnavo Dariaus ir Girėno 
kalams. Veiklus tie musų 
teranai!

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

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

------ o------ f
M.L. KUNGSHOLM ..
SS. DROTTNINGHOLM
*SS. DROTTNINGHOLM
*ML. GRIPSHOLM .... Gruodžio 9 

^Kalėdų 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.

------ o-------
Kreipkit į vietinį agentą, arba:

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

Anglija

skaity- 
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jos.

LIAUDIES TRIBŪNA CHICAGO S LIETU
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Spaliu 8 d. Aviacijos Švente Chicagoje

Dariaus-Girėno paminklo sta
tymo komitetas sumanė ir pa
žadėjo pastatyti Chicagoje pa
minklą musų didvyriams lakū
nams, kurie Liepos 16 d. šią va
sarą pirmi iš Lietuvių perskri
do Atlantiko vandenyną. 1 
čioji visuomenė tam sumany
mui pritaria ir pasiryžus duo
ti ir rinkti aukas tam 
reikalui. Tai paaiškėjo 
miteto posėdį Rugs. 19 

Komiteto sekretorius 
gėla pasiūlė kooptuoti 
tetą Lietuvių Aero Klubą ir 
Amerikos Legiono Dariaus-Gi
rėno Posto atstovus: Aero Klu
bo pirmininką lakūną Kielą ir 
Posto vadą J. Mickeliuną, taip 
pat kooptuoti visus Chicagos 
Lietuvių laikraščių redaktorius 
arba jų atstovus. Tam suma
nymui su džiaugsmu pritarta. 
Į posėdį atvyko minėti atstovai 
ir “Margučio” redakcijos atsto
vas Pustapėdis. Po to P. Jur
gėla pranešė kad pas jį prieš 
keturias savaites kreipėsi nau
jai įsteigti Chicagoje Lietuvių 
Aero Klubo pirm. Kiela ir pra
šė pradėt garsinti jų klubo ren
giamą Aviacijos šventę klubon 
naudai. Tada Jurgėla pranešė 
jam kad Dariaus-Girėno pamin
klo statymo komitetas dar Lie
pos mėn. paskelbė visuomenei 
jog šių metų Rugsėjo ar Spalių 
mėn. rengs Aviacijos šventę 
paminklo naudai! ir prašė sky
rium nerengti bet susitarti su 
komitetu ir išvien surengti. 
Aero Klubas sutiko ir laukė ko
miteto posėdžio.

Lakūnas Kiela pranešė kad 
jau atlikti svarbesni parengia
mieji darbai: keli Lietuviai la
kūnai darys ore įvairius skrai
dymus ir lėktuvais vežios no
rinčius paskraidyti, ir dvi Lie
tuvaitės šoks su parašiutais.

B. F. Simokaitis pranešė kad 
tautinės gvardijos aviacija at
siųs 27 kariškus lėktuvus pa
demonstruoti figūrinį skraidy
mą.

Apsvarsčius visą programą ir 
kitus reikalus, nutarta paremti 
ir padėti surengti tą Lietuvių 
Aero Klubo rengiamą Aviacijos 
šventę Dariaus-Girėno pamink-

šų plaukus. Užlaiky- 
kit 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.

VEDŲ

L/aija

A. L. SĄJUNGOS 
REIKALAI

AMBER WORKING IN LITHUANIA
By Dr. J. Kaškelis

mokestis 
pat bus 
išleistos
Tvarką

Dariaus- 
kurie

pradžia Spalių mėnesio 
įvairiose kolonijose įvyks susi
rinkimai Amerikos Lietuvių 
Sąjungos ir tuose susirinki
muose bus pradėta tverti Ame
rikos Lietuvių Sąjungos kuo
pos.

Veikėjai ir veikėjos yra pra
šomos dalyvauti susirinkimuo
se kuomet gausite pakvietimus.

Visokių informacijų Ameri
kos Lietuvių Sąjungos reikalais 
rašykite į Laikiną Centro Val
dybą, 2437 West 69th Street. 
Chicago, Ill.AVIACIJOS ŠVENTĖ įvyks 

sekmadienį, Spalių 8 d., tame 
pačiame aerodrome kur pernai 
įvyko Darias-Girėno skridimo 
naudai.

Fondo pirm. A. Kalvaitis pra
nešė kad į fondą jau įplaukė 
$525.73. Pirmutinė Dariaus- 
Girėno fotografijų laida (1000) 
jau išplatinta. Daugiausia pla
tinama Chicagoje. Iš kitų kolo
nijų daugiausia užsakė šių fo
tografijų: Newark, N. J., A. S. 
Trečiokas — net 500. Kitos 
kolonijos taip pat neatsilieka: 
Cleveland, O. — 200; Toronto, 
Ont. (Kanadoj) — 50; Dayton, 
O. — 30; Kenosha, Wis. — 25; 
Worcester, Mass. — 25; Wau
kegan, Ill. — 20. Kadangi pir
mo tūkstančio pritruko, užsa
kyta dar 500 fotografijų.

Komitetas nutarė prašyti S. 
V. vyriausybę stengtis išaiškin
ti lakūnų žuvimo priežastį.

Nutarta laiškais kreiptis į 
Chicagos draugijas bei organi
zacijas ir prašyti skirti auką 
paminklui, o tajįp pat daugiau 
aukų parinkti jį platinti lakū
nų fotografijajffiį

L. Šimutis pranešė kad tarė-,LTa ...cm.... ..o,...-
si su eile veikėjai, kurie sutiko menė, kuri nuoširdžiai gerbia ir •j ■ i „~,4- 4..b i e . . i ii....;,.

pintis aukų dėžutėmis.
Komitetui ir darbui padidė

jus, sekretorius prašė išrinkti 
antrą sekretorių, kuriuo išrin
kta Adv. A. Lidikauskas. Be 
to, komiteto vice-pirmininkais 
išrinkta B. F. Simokaitis ir J. 
Mickeliunąs.

žuvusių lakūnų giminės taip 
pat susidomėjo komiteto dar
bais bei sumanymais paminklo 
reikalu. Juos šiame posėdyje 
atstovavo kapt. Dariaus jau
nesnis brolis Stasys Darius-Ju- 
cius su žmon^a. Jie rodė komi
tetui gautą is Washingtono lai
šką.

Taigi, komiteto darbais susi
domėjo ir žuvusių lakūnų gimi
nės, ir 
plačioji visuomenė.
statymą remia ne vieni Chica- 
giečiai bet ir kitų kolonijų Lie
tuviai. Tat netenka abejoti kad 
Chicagoje bus kitais metais pa
statytas gražus paminklas Da- 
riui-Girėnui, tiems musų (Ame
rikos Lietuvių) aviacijos pio
nieriams. Tą paminklą pasta
tys patriotiška Lietuvių visuo-

uolesnieji veikėjai, ir
Paminklo

eiti komitetui į taiką ir kuriuos 
pasiūlė kooptuoti į komitetą. 
Tie asmenysjįj’ra populiarus ir 
veiklus Chicagos Lietuvių ko
lonijose. Viši jie kooptuoti.

Taip pat nutarta šiomis die
nomis pasiųst atstovus pas Chi
cagos miesto majorą ir prašyt 
kad greičiau butų paskirta die
na “Tag Day” paminklo nau
dai. J; Mickeliunui pavesta ru-

brangina Dariaus ir Girėno au
ką aviacijos progresui ir jų žy
gį musų tautos gabei. Tenka 
džiaugtis kad komitetas suran
da vis daugiau uolių ir nuošir
džių talkininkų, kurie visada pa
remia didžius ir kilnius tauti
nius darbus.

P. Jurgėla,
Lak. paminklo stat. k-to sek. 

100 E. Bellevue Pl. Chicago, Ill.

SOCIALISTAI IR PLEČKAITININKAI DARO 
BIZNĮ IŠ DARIAUS-GIRĖNO NUOPELNU

Socialistų “Naujienos” pasi
skelbė “svietui” kad Rugsėjo 
24 d. jų rengtoj aviacijos die
noj dalyvavę net penkiolika 
tūkstančių žmonių. Jeigu tiek 
dalyvavo tai labai gerai. Tie 
žmonės, žinoma, susirinko ten 
tik Dariaus-Girėno nuopelnais 
sujaudinti, o socialistai išnau
dodami žmonių sentimentą pa
naudojo tą progą sau.

Jeigu socialistų rengtoj 
cijos dienoj Lansing, Ill., 
vavo 15,000 žmonių, tas
tų kad imant po 25c įžangos 
nuo ypatos turėjo įplaukti net 
$3,750. Tai tik įžanga. Dabar, 
buvo trys lėktuvai, du ėmė po 
du pasažieriu, o vienas po 15. 
Vežiojimas pasažieriu prasidė
jo apie 12 vai. ir tęsėsi iki va
karo. Kas penkios minutes bu
vo vežama po 19 pasažieriu, 
nuo kurių buvo imama po $2. 
Vakinasi, išmokėjus išlaidas tu
rėjo likti perno apie $5,000.

Daleiskim kad nebuvo pilnai 
penkiolika tūkstančių ypatų, 
daleiskim kad buvo tik 14,983 
ypatos, bet tas mažas skirtu
mas negalėjo sumažinti įplau
kas labai daug. Todėl dabar 
reikia tikėtis kad tas komitetas

H DARIAUS-GIRĖNO 
PAVEIKSLAI 

FOTOGRAFAS 
W. STANKŪNAS

I Turi puikių Dariaus ir 
Girėno Paveikslų.

į Užsisakykite tuojau,
f 3315 SO. HALSTED St. 
į Chicago, Iii.

turėjo uždirbti busimam lakū
nui ant lėktuvo nemažiau kaip 
§5,000. Jeigu toks uždarbis li
ko tai galima sakyti kad buvo 
visuomeniškas darbas atliktas, 
o jeigu to nėra arba labai ma
ža suma liko tai jau čia galima 
daryti kitokią išvadą.

Mums yra žinoma kad so
cialistų “Naujienos” dėjo visas 
pastangas, ne tik per savo laik
raštį bet net per kelias radio 
stotis skelbė savo aviacijos die
ną su tikslu kad tik galėjus pa
kenkti Dariaus-Girėno pamink
lo komitetui, kad tas komitetas 
butų kiek galima daugiau ap
sunkintas. žinoma, jeigu da
lyvavo 15,000 žmonių tai visai 
mažas nuošimtis iš Chicagos 
100,000 Lietuvių.

Dabar svarbiausias klausi
mas ar socialistai visus uždirb
tus pinigus, išmokėjus išlaidas, 
skirs businčio lakūno lėktuvui. 
Jeigu visus tai labai gerai, bet 
jeigu ne tai visuomenė turės 
progos pagalvoti apie tai.

Socialistų dienraštis naudo
josi, kaip minėjom, ne tik sa
vo laikraščio pranešimais kas
dien, bet ir per radio iš kelių 
stočių, ir Lietuvos Konsulas 
Chicagoje buvo rėmėjas, socia
listai naudojosi jo autoritetu 
kad sėkmingesnis butų socia
listų biznis ir kad pakenkus 
Dariaus-Girėno paminklo sta
tymui Chicagoje.

Kas nori padėti socialistų 
bizniui tai jų reikalas. Bet vi
suomenė turi teisės laukti ir 
reikalauti atskaitų, ir pageidau
tume kad tos atskaitos nebū
tų panašios į kitas “Naujienie- 
čių” atskaitas. Triupas.

(Continued) 
raw amber in 

obtained in two 
collecting it from the 

sea-shore when it is cast up by 
the waves, and by dredging it 
from the bed of the Kurisches 
Haff. Before the war, in one 
district of Palanga, amber was 
casually and in primitive fashion 
dug on dry land, but this method 
was not subsequently practiced. 
The constant method of obtain
ing amber in Lithuania although 

in small quantities, is by col
lecting it. For the most part 
amber is collected on the coast 
to the south from Palanga, es
pecially on the coast of the 
Klaipėda region. In the Palanga 
region there are annually col
lected from three to five cent
ners of amber. In the Klai
peda territory, from 1925-1930 
there were collected the fol
lowing quantities: 1925 609- 
432 grams; 1926 406,558 grams; 
1927 - 245,564 grams; 1928 - 
198,240 grams; 1929 - 122,506 
grams; 1930 - 270,317 grams.

The collected amber in the 
Klaipėda territory is the - pro
perty of the territory. In the 
Klaipėda territory only persons 
that have received permits from 
the Directorate for a specific 
payment may collect amber. The 
collectors must at once deliver 
the collected amber to cor
responding buyers of the “Am
ber Institute” (there are seven) 
who pay the sum fixed by the 
“Amber Institute”.

Amber of better quality is paid 
for at a quarter more than the 
fixed price. The Klaipeda Ter
ritorial Directorate grades the 
collected amber into four clas
ses and sells it to the “German 
State Amber Workshop” at Koe- 
nigsberg.

The second importan 
of obtaining arabei'”' 
uania is by dredging, itq|from 
the sea bed. Only one company 
“Gintaras”, of late years' has 
carried out experimental dred
ging for amber in the Kuris
ches Haff, and the results, not
withstanding that amber had 
been already dredged in the 
same places by Stantien & Bec
ker, were not bad. The Ginta
ras Company in 1928 and 1929 
with dredgers hired from the 
Klaipėda Harbour Administra
tion, which, of course, were not 
properly adapted to this class 
of work, dredged the Kuris
ches Haff opposite Juodkrantė 
to the extent of about 40,000 
cubic metres of earth, in which 
were found about 2,000 kilo
grams of amber, i. e. from every 
twenty cubic metres of earth, 
on an average, was obtained 
one kilogram of amber. These 
yields are not large, when we 
remember that in Prussia from 
one cubic metre of a layer of 
“blue earth” is obtained ap
proximately one kilogram. But 
this not very large quantity of 
amber obtained by the Company 
is justified by the circumstan
ces above noted. The Gintaras 
Company in 1929 worked with 
only one dredger, “D a n g ė”,

Today 
uania is 
viz., by

Litb- 
ways,

ethod 
tfeh-

which dredged at the rate of 
25 cubic metres of earth a day. 
In Klaipėda harbour there is 
another dredger which in an 
eight-hour day can dredge about 
48-50 kilograms of amber. Dur
ing eight months of work this 
dredger could dig out about 
12,000 kilograms of amber. By 
using this dredger—the compa-1 
ny really wished to hire it—our I 
market could be fully supplied 
with raw amber, and it would 
not be necessary to import it 
from Prussia and to be restrict
ed in the selection and acqui
sition of raw amber. At present 
in Lithuania there are fashion
ed (annually) about 6,000 kilo
grams of raw amber; but in 
Lithuania are annually obtained 
from 1,000 to 12,000 kilograms. 
Reckoning the average price of 
amber per kilogram at 50-60 
lits, from this class of earth 
wealth, even with such dredgers 
there should be derived about 
600,000-720,000 Lits, in which 
case amber imports for about 
200,000 Lits annually could be 
dispensed with. By using more 
modern aparatus, which could 
extract 4,000-6,000 cubic met
res of earth a day, in a work
ing year about 60,000 klgrs. 
of amber could be dug out. In 
this way the value of only one 
year’s supply of amber would 
reach approximately 3,000,000 
to 3,600,000 Lits.

The present Gintaras Com
pany, which on June 16, 1925, 
made an agreement with the 
Directorate, according to which 
the Directorate as from July 
1, 1925, granted it a 30 years’ 
concession to dig amber both 
from the sea bed and on land, 
is too weak and is not likely, 
without fresh help, whether pri
vate or State, to try properly 
to develope the work. It would 
b^t^pye1’rational to form a new 
jdin't-štock company, the major
ity of Whose shares would be 
taken by the State. But before 
that takes place, must be set
tled the question of the com
petence of amber working rights 
because it is a disputable point 
whether amber exploitation per
tains to the Klaipėda territory 
and whether the Directorate had 
the right to grant an amber
digging concession to the Gin
taras Company. If the question 
of competence should be decid
ed negatively for the central 
Government, then it could ac
quire that right by introducing 
an amber monopoly. If' the 
work of digging amber were 
well organized, it would pay, 
and Lithuanian raw amber could 
compete 
because 
cheaper, 
not cost 
present
uanian amber industry for raw 
amber industrialists could free 
amber would be satisfied with 
the local raw amber, and certain 
local amber industrialists could 
free themselves from the agree
ments necessitating purchase 
of amber from Germany.

(To be continued)

with Prussian amber, 
in Lithuania labor is 
and its delivery would 
much. Moreover, the 
demand of the Lith-

LANKĖSI HOOVERTAI
Pereitą savaitę Pasaulinėje 

Parodoje lankėsi buvęs Suvie
nytų Valstijų prezidentas Hoo
ver 
yra 
vęs 
nėję
oficialiai.

KAS ATSITIKO SU 
PASAULINĖS PA

RODOS ATSKAITA?
su savo žmona. Hoover 
vienatinis likęs gyvas bu- 
prezidentas. Jis Pasauli- 
Parodoje buvo priimtas

“MARGUČIO” GOLFO 
TURNAMENTAS

“Margučio”
tas — metinė iškilmė — įvyks
ta Rugsėjo 30 ir Spalių 1 dd, 
Tabor Farmoj pas žinomą tau-! 
tietį Juozą Bačiuną.
ma dalyvavimas didelio 
golfistų.

Netaip jau senai socialistų 
spaudoje skambėjo kad Chica
goj Pasaulinės Parodos Lietu
vių Komitetas tai jau pilniau
sia “demokratiškas” ii’ “tobu
las”.

Kaip ten ištikro jų “demo
kratiškumas” ir “tobulumas” 

Tik verta pa
stebėti kad iki šiolei rodos nie
kas dar nematė jokių atskaitų 

į iš to komiteto. Jeigu komitetą

golfo turnamen- siovj nesvarbu.

Numato rink0 sušaukti visuomenės at-
būrio 
Rep.

stovai tai reiktų paskelbti vi
suomenei ir atskaitas.

Mes žinom kad Pasaulinės 
Parodos komiteto vadovybėje 
buvo naujieniečiai socialistų li
kučiai. Komitetas spausdino 
ir programą Lietuvių Dienai, 
su apmokamais skelbimais, ir 
Lietuvių Dienoje laike progra-

AERO KLUBAS
Chicagoj Lietuvių Aero 

bas įsikūrė dar Dariaus laikais 
ir dabar jau yra skaitlingas na
riais, ypatingai jaunais Lietu
viais ir Lietuvaitėmis.

Tenka patirti kad tame bu- ™o buvo pardavinėjama ženkle- 
ryje klube randasi gerų lakūnų, liai P° 50c.
todėl reikia tikėtis kad Aero Kokas laikas, bet komitetas jo-

Klu-

Jau praslinko il-

Klubas su laiku sulos svarbią 
rolę Amerikos Lietuvių gyve
nime. Mėgėjams ir lakūnams 
Lietuvių jaunimui patartina 
prisirašyti prie Aero Klubo.

LIETUVIŲ LEGIONAS, DA
RIAUS-GIRĖNO POSTAS, 

RENGIA ŠOKIUS
Chicagoj pereitą metą įsikū

rė Lietuvių Legiono Postas, ku
ris dabar užsivadino Dariaus- 
Girėno Postas. Poste priklau
so gražus buris veikėjų eks-ka- 
reivių, iš kurių daugelis darba
vosi Lietuvos nepriklausomybei 
po žinomu vardu Susivieniji
mas Amerikos Lietuvių Ex-Ka- 
reivių.

šis Postas daug prisidėjo pa
ties Dariaus-Girėno skridimui 
finansine parama. Prie to, šis 
Postas oficialiai prisidėjo prie 
Dariaus-Girėno paminklo fondo.

Spalių 1 d. sekmadienį, Yuš- 
kos salėje, 2417 W. 43 st., yra 
rengiamas šokis, Posto naudai, 
įsigijimui reikmenų bei baldų. 
Chicagos Lietuviai kviečiami 
padėti, paremti šį Postą, kuris 
susideda iš gerų Lietuvių pat
riotų. Bus gera muzika, įžan
ga tik 25c.

kių atskaitų iš savo darbo vi
suomenei neparodo.

Taigi, ponai ir ponios, pra
šom būti taip gerais ir pasaky
ti visuomenei kaip išėjo finan
siniai reikalai Lietuvių Dienos 
rengimo komiteto.

Chicagos žvalgas.

500 CIVILINIO KARO VETE
RANŲ PARODOJE

Rugsėjo 25 d. Pasaulinėj Pa
rodoj dalyvavo net 500 senelių 
Amerikos civilinio karo vetera
nų (iš 1865 m.), kurie jau la
bai nusenę, kiti jau kaip tik 
ant kojų stovi. Juos pasitiko 
su militarine muzika kaipo gar
bės svečius ir visa buvus Paro
doje publika pagerbė.

NUOGVJU KOLONI
JA NETOLI CHI-

CAGOS ’

Tai nudistų (nuogų)

Rep.

POLI-

plėšikai,

THINGS THAT NEVER HAPPEN

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ 
CIJANTĄ

Rugsėjo 22 d. penki 
ginkluoti kulkosvaidžiu, užpuo
lė vidurmiestyje Federalio vRe
zervo Banko pinigų vežėjus, pa
grobė maišus su pinigais, ir 
mėtydami durnų bombas ir šau
dydami pabėgo. Savo bėgime 
nušovė vieną policijantą.

Užpuolimas matyt buvo at
sargiai suplanuotas ir greitai 
Įvykdytas, nors nedaug bandi
tams teko pinigų.

Susišaudymas su policija įvy
ko toliau nuo apiplėšimo vie
tos. Bėgdami plėšikai susimu
šė su kitu automobiliu ir apvir
to. Du policijantai matydami 
tą atsitikimą ėjo artyn, nežino
dami nieko apie apiplėšimą ban
ko pinigų vežėjų. Bet plėšikai 
iš savo automobilio, nors apvir- 
tusio, ėmė šaudyt, vieną polici
jantą nušovė, sušoko Į pašalinį 
automobilį ir įsakė juos vežti 
toliau. Paskui tą palikę, per
bėgo į kitą automobilį, ir taip 
ištruko.

Tokia kolonija randasi apie 
65 mailės į rytų pietus nuo Chi
cagos.
žmonių kolonija, kur vyrai ir
moterys savo darže vaikščioja 
be rūbų.
saros laiku praleidžiama laikas 
susideda daugiausia iš profesio
nalų, advokatų, daktarų, rašti
nių tarnautojų, ir kunigų.

Valdžia jokių kliūčių' jiems 
nedaro iki jie prisilaiko taisy
klės išeinant iš savo daržo į 
publiką apsivilkti rūbais. Vi
duryje gi savo ribų, visi vyrai, 
moterys, vaikai, paprastai 
na nuogi.

Nudistų kolonija pradėjo 
vo gyvenimą 15 d. Liepos,
riai moka į metus $10. Nariais 
didumoje yra vedusios poros. 
Nudistų tikslas yra sveikatos 
tikslas, naudotis saulės spindu
liais. Šios nudistų kolonijos 
įkūrėjas yra Chicagos advoka
tas, A. S. Knapp.

Kiek girdėti tai ir Chicagos 
Lietuviai organizuoja ką tam 
panašaus ir gal nuo ateinančio 
pavasario pradės veikti Lietu
vių
kas visas reikalas 
mas slaptybėje.

Pažiūrėsim kas 
kalbų išeis, ir ar

Ta kolonija, kur va-

bu-

sa-
na-

“nudistų kolonija”, 
yra

Kol 
laiko-

visųiš tų
“nudizmas”

iki pavasario neišeis iš mados.
Rep.

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į mėnesį 

su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekviena mė
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

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

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

Redaktorius-Leidėjas: Komp, A. Vanagaitis.
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sas pastangas ir visą savo tur
tą tą knygą išleisti. Dabar ga
li pasidžiaugti atsiekimu savo 
tikslo.

“IŠMINTIS” — naujai pasi
rodęs žurnalas, leidžiamas So.

DIDELĖ BYLA PRIEŠ LAIKRAŠTĮ

Penn. valstijos senatorius 
Coyne, žynius Pittsburgho 
Republikonų vadas, iškėlė 
teisme bylą prieš “Pitts
burgh Press” reikalaudamas 
$250,000 atlyginimo už jo 
“šmeižimus”.

Pittsburghe jau keli me
tai eina Įvairus skandalai, 
miesto pinigų išaikvojimai, 
ir nesenai už tokius prasi
žengimus buvo išmestas iš 
vietos miesto galva. Minė
tas laikraštis, matydamas 
tokias niekšystes, atkakliai 
kovoja prieš Republikonų 
mašiną, kuri laiko visus pa
ėmus už gerklės. Laikraš
tis nuolat varo agitaciją 
prieš tą mašiną. Pereitą sa
vaitę, prieš nominacijas, 
patalpino raštus ir piešinį, 
prie ko Coyne ir prisikabi-

NAUJAUSIOS
KNYGOS

MEDICINOS ISTORIJA — 
Senosvės ir Viduramžių — Dr. 
Jono šliupo, privatdocento, me- 
dega surinkta ir atatinkamai 
sutvarkyta paskaitoms Lietu
vos Universitete 1925-29 m.

Spauda “Titnago” spaustuves 
Šiauliuose, 1933 m. 506 pusi. 
Kaina Lietuvoje 12 litų.

Tai yra ta knyga apie kurią 
Amerikos Lietuviai jau keli

metai girdėjo ir prie kurios iš
leidimo daugelis prisidėjo pre
numeratomis, parėmimui musų 
senelio tautos darbuotojo Dr. J. 
šliupo jo pastangose šviesti mu
sų žmones. Knyga įdomi tiems 
kurie mėgsta apsipažinti su gy
dymo mokslo vystymusi. Tai 
nėra kokia “sveikatos” knyga 
nurodanti kaip gydytis arba 
saugoti sveikatą. Ji svarbi tu
rėti musų daktarams.

Tai yra didžiausias veikalas 
musų mylimo senelio Dr. Jono 
Šliupo, kuris mums Amerikie
čiams buvo savas ir pasiliko ne
užmirštas. Dr. šliupas dėjo vi-

Boston, Mass, — Mokslo, Iš
minties, Vaizbos ir Satyros žur
nalais — kaip jis save tituluoja, 
žurnalas yra didelio formato, 
18 pusi., ir turi Anglišką sky
rių.š žurnalas sakosi nepriklau
somas partijoms, redaguoja R. 
židžiunas, biznio vedėjas F. Si
monds. Amerikoje kaina me
tams $1.50. Antrašas: “Išmin
tis”, 315 E. Street, So. Boston, 
Mass.

PASAULINĖ PARODA bai
gsis Spalių 31 d., 12 vai. nak
ties. Sakoma kad po to bus 
nugriauta, tik kaip kas palik
ta atminčiai.

(Tęsinys iš pereito num.)no.
Senai Amerikos laikraš

čiai turėjo bylą su politikie
riais, ir dar seniau tokia di
delė byla buvo iškelta. Alina ir Šarkis
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Kriminališkų Prasižengimų 
Nuostoliai

Amerikoje kriminališku- 
mas duoda baisius nuosto
lius, ir tik gerai kad žmo
nės kasdien tų faktų nesu
siduria.

Paveizdan, kas metai kri- 
minališkumai kaštuoja ša
liai apie $13,000,000,000. Vi
dutiniai kas metai 12,000 as
menų nužudoma, 3,000 pa
grobiama, 100,000 užpuola
ma ir 50,000 apiplėšiama. 
Nuo 1890 metų kasmetinis 
nužudymų skaičius padidė
jo 350 nuoš.

Kas metai 40,000 namų ir 
kitų vietų apvagiama ir su- 
virš $100,000,000 nuostolių 
padaroma surengtais pade
gimais.

Mokykloms Reikia 
$60,000,000

Visose Suv. Valstijose šį 
rudenj mokyklų padėtis yra 
tokia prasta kad bendrai 
jų vedimui trūksta nema
žiau $60,000,000.

Sekančio Kongreso bus 
prašoma skirti $50,000,000 
mokyklų gelbėjimui.

Gyventojų neišgalėjimas 
mokėti taksų ištuštino mo
kyklų biudžetus. Mokyto
jai ir mokytojos daugelyje 
miestų negauna algų, nors 
algos ir sumažinta. Taipgi 
sumažinta bendrai mokyto
jų skaičius 780,000 mokyto
jų, bet ir likusiems nėra iš 
ko pilnai apmokėti.

Sinclair Pametė
Socialistus

Rašytojas Upton Sinclair, 
kuris parašė “Raistą”, iš 
Chicagos Lietuvių gyveni
mo, ir per ilgus laikus buvo 
žinomas socialistas, šiose 
dienose pametė socialistų 
partiją ir kandidatuoja Įį 
Californijos gubernatorius 
kaipo Demokratų partijos 
žmogus.

Gražiu atsiliepimu apie 
kitus greičiau sulauksi pa
gerbimo negu trokšdamas 
kad tik tave kas garbintų 
kaipo savimeilį.

Tą metą kai Meninas ir Šarkis buvo 
perskirti nelaimingame mūšyje Danų su 
užpuolikais, Allina, Ragailė ir Gužas pri
buvo Leire, Zealando sostinėje, kur tada 
valdė karalius Horikas. Nuo to kaip šis 
jieškotojų būrelis išplaukė iš Langelando 
salos Į Nyborgą, buvo praėję jau keletas 
ilgų metų.' Per tą laiką daug vietų jie ap
lankė, daug garsių vikingų apsuko, ir Gu
žui jau dasiėdė tų moterų užsispyrimas 
rasti nesurandamą vaiką, tačiau jis kan
triai jom pasitarnavo, jausdamas savo par
eiga užstoti savas svetimoje šalyje nuo ki
tų tokių prietikių Į koki jis pats buvo jas 
įstūmęs. Visa jo viltis buvo kada nors su 
jom gryžti į savo gimtinį kraštą, nes Ali
nos ir Ragailės įkalbėtas, apie tai svajojo 
ir savo gimtinę brangino. Jis jau buvo 
suaugęs į pilno amžiaus vyrą, buvo stip
rus, tvirtas, tik taip sau nesumanus ir ne
vikrus, kuriam daugiau ir tiko toks užsi
ėmimas.

Leire šie trys Menino jieškotojai ga
vo priėjimą prie laivyno paties karaliaus, 
kuris užlaikė didelius būrius vikingų ir 
rengdavo plėšimų keliones, ir tarp kara
liaus vyni tikėjosi Meniną surasti.

Vienok nors ilgai ten klaikinėjo ir pra
dėjo atmintinai pažinti kiekvieną vyrą, to 
kurio jieškojo nematė ir pagaliau Alina ir 
Ragailė pradėjo nustoti vilčių.

Tuo tarpu Alina gavo patirti kokia 
buvo Koriko žmona, karalienė Nuda, kas 
vėl vertė ją Leire klalikinėti, tikint kad 
gal bus taip kaip ji įsigalvojo. Pati Alina 
prisimindinėjo savo jaunesnes dienas Lam- 
žine, kuomet buvo karaliaus Nemyros žmo
na ir kuomet, pamačius ir pažinus gražų 
jaunikaitį, Ardį, slaptai jį pamilo.... Gal 
Nuda turi paviliojus jos sūnų, kurs jau da
bar buvo suaugęs vaikinas, nes apie kara
lienę mieste ėjo visokios kalbos. Nuda 
tačiau elgėsi kitaip: ji viliodavo kiekvieną 
patogų vyrą, ir tas visiems gyventojams 
buvo žinoma.

Mintis kad gal jos sūnūs pas Nuda už
darytas laikomas graužė ir graužė Aliną, 
bet į karalienės gyvenimo paslaptis jai in- 
eiti nebuvo galima. Nors pati buvo valdo
vo žmona, Nudai lygi, ir tiktų būti Nudos 
viešnia, bet kaip įrodys kas ji yra ir kas 
jai tikėtų jeigu bandytų įrodinėti? To
liau, Alina ir nenorėjo kad kas žinotų kas 
ji yra, o tas viskas sunkino jos padėtį ir 
susirūpinimas apie sūnaus likimą motiną 
be pagailėjimo graužė.

Taip tos mintys apie jos sūnų ir Nuda 
persunkė motiną kad ji vieną naktį, pusiau 
miegodama, pusiau budėdama, pergyveno 
tokį dalyką:

Rodos, nuduodama tarne, įsigauna pas 
karalienę tarnauti. Darbšti ir apsukri, ir 
karalienei patinka.

Pas karalienę patėmija jauną dailų 
vyrą, kas jai net į širdį dilgteli: tai jos Ar
dys, ne kas kitas, tik jaunesnis. Šiaip taip 
įsitikina kad tai jos sūnūs, kuris tačiau 
motinos nepažysta. Klausinėja ji kitų mer

gų kaip tas vaikinas čia atsirado, jos aiš
kina kad karalienė paėmė jį dar mažą vai
ką, užsiaugino, ir dabar prie jo meilinasi. 
Viduramžė moteris jauną vaikiną myli mo
teriška meile ir jį visaip glamonėja....

Apima Aliną geismas pultis prie sū
naus, surikti: “Merunai, sunau mano!” 
Bet bijo. Kaip tik tą nori padaryti jos 
balsas užkimšta ir neišsiveržia iš gerklės. 
Persigandus ir save sugavus, ji pabėga iš 
karalienės ir savo sūnaus akių.

Neužtenka ką viešai mato, Alina pra
deda vogtinai prisižiūrėti ką karalienė da
ro su jos sunum kada esti vienudu. Užver
da jai kraujas tą pamačius, ir rodos bėgtų 
prie jos, atplėštų už plaukų nuo tokio el
gesio ir pasisakytų savo sunui kad yra jo 
motina ir kad atėjo jo jieškoti. Bet kaip 
tik tą nori padaryti, visos jiegos dingsta.

Sumano ji pati vaikiną vilioti — atvi
lioti nuo karalienės, kad paskui galėtų pa
sakyt kas ji yra. Jaunesnė ir gražesnė už 
Nuda, Alina nori savo moteriškumu privi
lioti prie savęs vaikiną, kurs jos vis nepa
žysta; bet kaip tik nori tą pradėti, susijau
dinus ima verkti ir pasišalina kad jis jos 
nei nematytų. Kaip išrodytų kad tarne, 
dar nejauna moteris, gretinasi prie kara
lienės pamylėtimo... .

Alinai rodos kad Nuda, kaip kokia lau
mė, ar su laumių pagalba, užbūrė jos vaiką, 
kurs su karaliene labai malonus ir links
mas, o į motiną nei nepažvelgia. Jei ban
dys jam prisimest! jis gali supykti, ir kara
lienė patėmijus gali keršyti.... Kenčia 
motina savo sapne dideles širdgėlas del 
savo sūnaus, verkte verkia — ką išgirdus 
Ragailė ją išbudino ir ėmė klausinėti kas 
darosi. Alina susigėdus savo sapno, šiaip 
taip apsakė jį savo palydovei.

Šitą visą ji sapnavo beveik tuo laiku 
kaip jos sūnūs buvo viliojamas senos Gha- 
zos ir jaunos Lukrecijos, patekęs Kordo- 
voj tarp Arabų. ...

— Mano sūnūs gyvas! — po kokio lai
ko prabilo Alina į Ragailę ir Gužą. — Pats 
sapnas parodo kad jis gyvas ir gal musų 
laukia, tik turime stropiau jieškoti ir tik
rai mes jį čia surasime....

Po hcpasekmingos kelionės — po pra
laimėjimo mūšio su Norvegais — gryžo į 
Leir.ą Osgieras su savo likusiais vikingais. 
Gryžo ir Šarkis, tas Meruno draugas, su 
kuriuo buvo dievams prisiekę nepersiskir- 
ti. Šarkis tikrai butų pats pasidavęs Nor
vegų nelaisvėn jeigu butų žinojęs apie Me
runo ten pakliuvimą. Dabar jis vaikščiojo 
sau vienas, labai tolimai nuo savo draugo 
atskirtas. Vaikščiojo po miestą ir uostą 
ir dairėsi į visus vyrus ar nebus kur nety
čia parsiradęs jo draugas.

Ragailė pradėjo nužiūrėti vieną uoste 
vaikštinėjantį vyrą, kurs jai ką tai primi
nė. Tai buvo Šarkis. Jis buvo vienas iš tų 
vaikų kuriuos prie Juros upės ji matydavo, 
kuomet ten su Meninu apsibuvo. Nors 
jau buvo suaugęs vyras, Šarkis buvo pana
šus į vieną vaiką kurį ji gerai pažinojo.

Ji prisitaikius užkalbino tą nužiūrėtą 
vaikiną, ir jo mėlynos akys kaip diena pra
švito. Jisai, augęs su Meninu ir savo kal
bą vartodamas, ją visai gerai mokėjo, to-

KAS BUVO PIRMUTINIS 
EUROPOS DIKTATORIUS

Šią “diktatūrų gadynę” plačiai kalba
ma apie diktatorius ir liaudis paprastai 
nėra apsipažinus su istorija ir nežino kaip 
kas yra buvę praeityje.

Italijos diktatorius Mussolini yra pir
mutinis tautinis diktatorius musų laikais, 
neskaitant komunistų diktatūros Rusijoje, 
nuo ko komunistai ginasi, sakydami kad 
ten darbininkai turi kokias ten demokra
tiškas teises.

Visi kiti šių dienų diktatoriai tik pa
mėgdžioja Mussolini.

Bet pirmutinis tikras Europos dikta
torius buvo Napoleonas, irgi Italas, gimęs 
ant Korsikos salos. Jis iš prasto Prancū
zijos kareivio tapo tos šalies diktatorium. 
Napoleonui, kurs valdė apie 130 metų at
gal, buvo daug lengviau valdyti, ir jis ga
lėjo elgtis kaip jam patinka. Tada nerei
kėjo valdovui prie nieko taikytis ir žmo
nės nieko nežinojo ir nekalbėjo apie “de
mokratiją”. Tiesa, prieš kelioliką meti) 
Prancūzų vargšai buvo sukėlę revoliuciją 
ir įvedę komuną, bet Napoleonas viską tą 
panaikino ir įvedė monarkišką-tautinę val
džią.

Šiais laikais kur nevaldysi, reikia at
sižiūrėti į masę, j visuomenę, nes papras
toji liaudis daugiau netarnauja kaipo mai
stas kanuolėms. Napoleonui viskas kas 
reikėjo tai duoti įsakymus ir kur jis ėjo 
ten ėjo ir šimtai tūkstančių kareivių, ar 
norėjo ar ne.

Išsyk Napoleonas, kaipo paprastas ka
reivis, veikė su Prancūzų revoliucijonie- 
riais, paskiau pastūmė į šalį revoliucijorde
rių direktorijatą ir apsišaukė save pirmu
tiniu konsulu. Matydamas kad jam sekasi 
įgauti valdžią, jis paėmė Prancūziją į savo 
saują, sugniaužė, ir apsišaukė imperato
rium. Pats Romos popiežius dalyvavo ka
rūnavimo ceremonijose, bet Napoleonas 
taip skubiai norėjo imperatoriaus vainiką 
ant savo galvos užsidėti kad neturėdamas 
kantrybės kol popiežius vainiką uždės, nes 
kalbėjo ilgas maldas ir visokius laimini
mus: Napoleonas pagriebė iš popiežiaus 
rankų vainiką ir pats savo rankom užsidė

jo sau ant galvos. Popiežius taip svarbiu 
skaitė Napoleoną kad net nuvažiavo į Pa- 
syžių jį vainikuoti.

Napoleonas diktavo net kaimyniškiems 
karaliams: Ispanijos, Holandijos ir Itali
jos karaliai elgėsi pagal Napoleono nuro
dymų. Jis norėjo užimti Maskvą ir dik
tuoti Rusijos carui; norėjo palenkti Ang
lijos karalių ir Prūsijos karalių.

Jį kaipo diktatorių sunaikino ne savi 
žmonės kuriuos jis valdė, bet kaimyniškos 
valstybės, kurias norėjo užkariauti. Po 
1812 metų jo galybės žvaigždė greitai lei
dosi ir Napoleonas, sumuštas prie Water
loo, buvo paimtas nelaisvėn ir išsiųstas Į 
ištrėmimą salon pietų Atlantike.

NEMATO
Jei tavo širdyje džiaugsmų nebeliko,
Ir saulė vilties nusileido,
Tai ryžkis kovoti, kad dvasinis skausmas 
Tau raukšlėm neaižytų veido.
Jei bus tavo veidas skausmų sukraipytas, 
Ir užverktos akys džiaugsmu nebešvies, 
Tikėki, broluži, kad nieks iš bičiulių 
Tau draugiškos rankos neties.
Neties ir nespaus, kaip kad vakar spaudė, 
Kai laimė tave glamonėjo;
Neklausk jų malonių, nes jie neišpildys, 
Ką vakar džįaugsmuose žadėjo.
Visi tau bičiuliai, kol skamba litukai,
Ir geria už vieno stalelio,
Bet vargas, nelaimė jei tave suspaudžia, 
Nemato jie savo draugelio.

Jonas Morkūnas.

VASARA
Vasarėle Motinėle tu brangioji,
Tu paguoda, visos gamtos linksmintoja:
Tu vainikais apsipynus,
Tu tarp rožių ir kerų.

Vasarėle mylimoji!
Man akyse rojus matos,
Žiba, žydi visos gėlės, 
Paukščių tūkstančiai lekioja.

Saulė linksmai nusiteikus, 
Ji bučiuoja mano veidą.
Jauties žmogus kaip lyg rojuj’ 
Vasarėlės susilaukus.

Vazgėliai. Jonas Sirgedas.

del tuoj greitai ir drąsiai atsiliepė. Bet ir 
jis, kaip kiti svetur pamatę netikėtai savas 
moteris, labai nustebo iš jų.

— Kaip jus čia atsiradot ir ko? — 
tuoj jis užklausė.

Alina ir Ragailė atsakė kad jieško din
gusio sūnaus, ir tą pritvirtino Gužas.

— Jus esat trys, dar ne taip bloga 
kaip man, nes aš praradau savo geriausi 
draugą, savo brolį, ir nežinau ar kada jį 
surasiu.... — pasiskundė Šarkis.

Paminėjus “brolį” visi ir manė kad jis 
prarado savo tikrą brolį, toliau apie tą 
“brolį” ir neklausinėjo, tik Ragailė tuoj 
bandė patirti nuo kur jis paeina:

— Ar atsimeni nuo kur paeini ir koks 
buvo tavo vardas?

— Mano vardas Šarkis, tėvo vardas 
buvo Liepa, ir mes gyvenom prie upės Ju
ros, netoli susibėgimo su šešuva.

Tą žodį išgirdus Ragailė atgijo, nes 
tikrai jos surado vieną vaiką kurs su Me
ninu buvo pagrobtas. Nors tas Alinai dar 
nieko nereiškė bet Ragailė jautėsi lyg patį 
Meniną suradus, nors apsivylė kai patyrė 
apie Meruno likimą.

— Ar pameni mane? Ir aš nuo ten 
paeinu. Aš ten gyvenau su mažu bernai
čiu, ir jo mes jieškom. Jo vardas Meninas.

Dabar ir Alina susigriebė apie ką kal
bama ir jos širdis ėmė smarkiai plakti.

Šarkis ištempė akis į tą “didelę mer
gą” ir atsiminė.

— Ar tu gyva išlikai? Daugybė tą 
naktį buvo išžudyta, o mes keli vaikai su
gaudyti ir išvežti. Čia atvežę mus persky
rė, tik likom mudu su Meninu.

— Tu buvai su Meninu?! O dievai! 
Suradau savo sūnų! — vos nenualpus su
šuko Alina. — Kur Meninas, kur mano sū
nūs dabar ?!

— Nelaimė musų, nes aš jį praradau. 
Nežinau ar jis dar gyvas ar prigėrė tame 
mūšyje juroje, kada mes buvom perskir
ti, — liūdnai kalbėjo Šarkis.

— Tai jus buvot mūšyje? Ar tikrai 
žinai kad jis žuvo? — įsikišo žužas.

— Mes buvom užpulti kito laivyno ju
roje, po smarkaus mūšio Meruno daugiau 
nemačiau. Mes buvom nugalėti, turėjom 
šalintis, o kas su juo atsitiko nežinau.

Gužas, žinomas jurų kovų pasekmes, 
nusisuko į šalį ir nuleido galvą; Ragailė 
stipriai sukando sau lupą, o Alina akis iš
tempus žiurėjo į Šarkį, norėdama išgauti 
ar tikrai Meruno gyvo nėra, bet bijojo tuos 
žodžius tarti kad kartais negautų patvir
tinimo. ..

— Jeigu jisai yra gyvas, jis tikrai čia 
sugryš, nes mudu taip sutarėm, — perkir
to tylą Šarkis.

Šitaip Šarkis suartino motiną su savo 
dingusiu sunum, tik nelaimė, niekas neži
nojo ar jis gyvas ar žuvęs.... Dar kas 
ypatinga tai kad motina jau buvo Leire 
kai Meninas išplaukė. Tik jie nesusitiko 
todėl kad jieškotojai visą laiką buvo tame 
mieste, ir kartais lankė kitus vikingus, o 
jarlas Svoldas, kuris Meniną ir Šarkį au
gino, gyveno savo dvare toliau nuo Leiro, 
kur jieškotojai dar nebuvo užsukę. Tuo 
tarpu Svoldo sūnus Osgieras išsirengė į 
kelionę, išsivežė Meniną, ir jisai visiems 
dingo, išskyrus tiems kuriems nebuvo rei
kalingas.

Dabar atsiminsime kad pabėgęs iš Kor- 
dovos pilies Meninas su savo draugais at
sidūrė tamsioje Ispanijos naktyje, po sve
timu dangum, nežinomuose plotuose, ir kur 
jie nubėgo ir ką pasiekė, — ar vėl pateko 
į Arabų nagus ar kas kita atsitiko, — tuo 
tarpu nežinome. (Bus daugiau)
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Kaip senai žmonių pradėta gyventi 
Nemuno pakrantėmis, tai yra, krašte kur 
šiandien gyvena Lietuviai? Raštų iš anos 
gadynės jokių mums neliko, nes tada ten 
gyveną žmonės ir rašyti nemokėjo. Todėl 
esame priversti visokių būdų graibstytis, 
savo spėliojimams pagrysti. Tautiškai mes 
Lietuviai palyginamai tik labai nesenai 
prabadome, todėl neturime ganėtinai dar 
laiko prisiauklėli užtektinai savo moksli
ninkų (geologų, arkeologų, istorikų, kalbi
ninkų, praistorijos tyrėjų), kurie, musų 
kraštą ir kalbą gerai pažinodami, galėtų 
mums gilią Lietuvos senovę nupiešti. Kas 
joje tada gyveno, kokia buvo tų gyvento
jų kalba, kultūra, istorija? Vokiečiai, 
Lenkai, Rusai ir Švedai daug medegos apie 
savo kraštų senovę yra prisirinkę ir ka
dangi Lietuva tų tautų viduryje randasi, 
ką jie rado tinka dalinai ir musų senovei, 
tik toli gražu ne viskas.

Buvo laikai (senų senovėje) kada Lie
tuvos kraštas buvo stora ledo antklode už
klotas. Kaip, kodėl ir iš kur tie ledai at
sirado, pertoli iškryptame jei čia imtume 
aiškinti. Jų dabar nėra: jie sutirpo, pri
tyrusio mokslininko akims Lietuvos kraš
to paviršio išvaizdoje daug žymių palikda
mi. (Apie tai plačiai rašoma knygoje, An
glų kalba, “The Baltic Region”, kurią pa
rašė moteris, prof. E. G. Woods. Vokie
čių kalba tas viskas aiškinama H. Mor- 
tenseno knygoje “Litauen”, kuri tapo iš
leista Hamburge 1926 metais.) Po ledais, 
suprantama, negalėjo niekas augti, nei žo
lė, nei miškai; negalėjo gyventi nei žvėrys, 
nei žmogus. Ledams, tačiau, tirpstant ir 
orui, nors dar šaltam ir drėgnam, švelnė-

jant, atsirado ir želmenų, ir žvėrių, paga
liau, ir žmonės apsigyveno. Klausimas: 
kada, kaip senai?

Musų užjūrio kaimynai, Švedai, savo 
krašto senove besirūpindami, daug darbo 
ir galvosūkio šiam klausimui yra Įdėję. 
Geologas De Geer, kuriam pavyko surasti 
labai patikėtinas būdas metams skaičiuo
ti, sako kad 12,000 metų atgal yra gadynė 
kurioje pirmieji žmonės pasirodė Švedijo
je. Kaip mes sakome “Vokiečių” ar “An-| 
glų” kultūra, taip mokslininkai sako “Mag
lemose” kultūra, kada kalba apie tų žmo
nių išdirbinius, kurie iki musų dienų užsi
likę Danijoje ir kurte, spėjama, buvo pa
daryti seniausių to krašto gyventojų.

Prof. R. A. S. Macalister savo veikale 
“A Text Book of European Archeology”, 
apie tos kultūros likučius kalbėdamas, sa
ko: “Žmogus j Pabaltiją atvyko kada norsi 
tarp to laiko kuriame pasibaigė Yoldia ju
ros gadynė ir pasidarė Ancylla ežeras.! 
Moliuskai (“klemsai”), senovės Danijos 
virtuvių liekanų krūvose randami, gyveno 
daug sūresnio vandens juroje negu musų 
dienų Baltija. Tas reiškia, jura turėjo 
platesni išėjimą i Atlantiką okeaną. O ši
tas tegalėjo nutikti Littorina gadynėje, ku
riai šios liekanos (Maglemose) ir tenka 
priskirti.”

Yoldia jura, Ancyllus ežeras, Littorina 
jura tai vis ta pati Baltijos jura, kuriai 
geologai duoda tuos Įvairius vardus, kad 
atžymėti skirtingus tos juros pergyveni
mus. Baltijos jura, reikia pasakyti, neri
mo savo krantuose. Tais laikais kada geo
logai Baltijai duoda Yoldia juros vardą 
(9—10 tūkstančių metų atgal) ji buvo už

ėmus daug didesni plotą ir turėjo platų iš
ėjimą į Atlantiką. Vanduo buvo daug sū
resnis. Į tos Yoldia gadynės pabaigą, 
sausžemis Pabaltijoje ėmė kilti aukštyn, 
juros išėjimas Į Atlantiką ėmė siaurėti, ir 
visai užsiraukė, vanduo pasidarė prėskas, 
jura susitraukė Į Ancyllus ežerą. Apie du 
tūkstančiu metų pabuvus tokiame stovyje, 
Baltijos jura vėl ėmė didėti, nes sausžemis 
pradėjo grimsti. Vanduo vėl pasurėjo, ke
lias Į Atlantiką atsinaujino. Tas įvyko 
apie 7,000 metų atgal. Ir šios tai gadynės 
pradžioje, Cambridge universiteto profe
sorius Macalister sako, žmogus pradėjo ap
sigyventi Pabaltijos kraštuose.

jis kalba, tačiau, apie Daniją, kuri, 
Baltijos pakraščiu einant, yra kokia 600 
mylių atstu nuo Lietuvos. Tačiau, Magle
mose kultūrai panašių likučių tapo iškasta 
Norvegijoje ties miestu Mullerup ir Švedi
joje ties Svaeborgu. Matyti, ir čia tos pa
čios tautos žmonių gyventa. Tos kultūros 
pasiekta ir Estijos, nes Genevos universi
teto profesorius Eugene Pittard, savo vei
kale “Race and History” (išleista 1926 m.) 
sako: “Ši kultūra neprigulėjo išimtinai tik 
trims kraštams (Danijai, Švedijai ir Nor
vegijai), kadangi ji Pabaltijos pakraščiu 
nusidriekia net i Estiją”. Amerikonas pr. 
Osborne, kuris gana nuodugniai visas se
novės gadynes yra išstudijavęs, sutinka su 
minčia, Maglemose kultūrą skaityti gyva
vusią Danijoje 7,000 metų atgal. V. Gor
don Childe savo knygoje “The Dawn of 
European Civilization”, ją piešia kaip “vi
sos Baltijos juros aprinkio kultūra, kurios 
liekanų rasta ir Prūsų Pamarėliuose”.

Ta kultūra pasižymi tuo kad žmonės 
nepažinojo kitos savo išdirbiniams mede
gos kaip runio-briedžio kaulus (ragus), ir 
gali būti, medi. Žemės tada nemokėta dir

bti ir žmonės gyveno iš medžioklės ir žve
jybos. Rusas prof. Spicinas musų univer
siteto “Tauta ir Žodis” leidinyje (trečia 
knyga) įvardina šias vietas musų krašte, 
kur tos kaulo kultūros liekanų rasta: Se
na Ladoga (Volkvos upės žiotys), Kunda 
kaimas Estijoje, Pernavoje, Rinnekalnėje 
ir Dauguvos pakraštyje ties Kokenhauze- 
nu (Mukhkukalnyje) Latvijoje, ties Du
bes ežeru (kaimas Margiai), Lydos apskri
tyje, ties Strunskių dvaru, Utenos apskri
tyje, ir keliose vietose Suvalkų krašte bei 
apie Kauno miestą. Tačiau tų liekanų se
numas gali ir nesiekti tokios gilios senovės 
kaip 7,000 metų atgal, nes ties Margių kai
mu draugėje rasta ir žalvario peilis, kuris 
priderėtų jau daug vėlesnei po-Neolito ga
dynei, kuri prasidėjus daug, daug vėliau 
(Švedijoje ji prasidėjo kokia 4,000 metu 

j atgal).
Kol musų mokslininkai neišdirbs tvir

tų taisyt l.ų, iškasamų senovės liekanų am
žiui ats’ § i, tol neturėsime pilnos tikreny
bės spėlioti kada pirmieji žmonės Nemuno 
pakrantėmis apsigyveno. Dabar tiek te
galime sakyti kad apsigyvenimo gadynė 
siekia ne anksčiau 7,000 metų ir nevėliau 
4,000 metii atgal. Kas tai per žmonės bu
vo? Lietuvių pratėviai ar kuri kita tau
ta? Ką svetimų tautų mokslininkai šiuo 
klausimu galvoja, pažiūrėsime kitu straip
sniu. .... Vyt. Sirvydas.

Kuomet žmogus apsieina paikai, jis 
tik atvaizduoja Sutvertojo padarytą klai
dą.

.Jeigu tu neturi kito tikslo išskyrus tei
sybę, tą ką turi pasakyti gali pasakyti 
daug, nors trumpais žodžiais.

SAO PAULO, Brazilija

ŪKANOTA PADANGĖ
Naujienos iš čia nelabai ko

kios. Lietuvių gyvenimas čia 
ne visų lygus. Padorus žmo
gus ir padoriai save vesdamas 
visuomet ir visur atrodo už ki
tus prašmatnesnis. Tai ir mu
sų Lietuviai Brazilijoje, o ypač 
Sao Paulo mieste, kur daugiau
sia Lietuvių apsigyvenę. Gy
venam kaip kas galėdami. Kas 
anksčiau pasirūpino savo liki
mu tas ir krizio laikais tiėk ne- 
vargsta. Yra daug Lietuvių 
kurie dirba jau po kelis metus 
viename darbe, ir jau šiandien 
turi ką nors užsigyvenę. Yra 
daug ir tokių kurie turi nuosa
vus namus ir tie daug gražiau 
gyvena.

Dėka musų gerb. Konsului 
Petrui Mačiuliui, jo pagalba tu
rim pasistatę nuosavą bažnytė
lę, kur tikintiems Lietuviams 
maloniau lankytis negu Brazi
lų bažnyčiose. Be to dar mes 
turim keturias Lietuviškąs mo
kyklas, kuriose mokinasi Lietu
vių vaikai Lietuviškai ir Por
tugališkai. Taip pat turim ir 
du laikraščiu, kurie išeina kiau
tą Į Savaitę, žinomas daiktas 
kad tai yra mums brangus da
lykas; kas mėgsta spaudą su 
nekantrumu laukia šeštadienio 
kad paskaičius kas pasaulyje 
dedasi. Yra ir tokių Lietuvių 
kurie jau gerai skaito ir Bra
zilišką spaudą, bet žinoma ne
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Svarbus Pranešimas151

TEINA Žiemos Sezonas, ir Jūsų laikraštis DIRVA rengiasi prie 
naujų didelių darbų savo skaitytojų ir bendtai Amerikos Lietuvių 

visuomenės labui. Štai keli dalykai kuriuos “Dirva” pradeda vykdyti:

1—RADIO PROGRAMAS. Nuo sektnadietiic, Špalių-Ocioher 1 die
nos, “Dirva” duos Lietuviškus Radio programus iš Stoties W J A Y 

(Cleveland: 610 kilo, 491.8 m) nuo 10:15 vai. ryto.
Pastaba: Radio stotis WJAY girdima per 200 mylių aplinkui: girdima did
miesčiuose Detroite, Columbus, Toledo, Daytone, Pittsburge, Buffalo ir Ka
nadoj už ežerų. Patarkit visiems Lietuviams pasiklausyti “Dirvos” progra
mų. Atminkit, bus kas sekmadienio rytą nuo 10:15 vai. Clevelando laiku.

Istorinė Apysaka “MERUNAS” bus IfeidžiUrtia knygoje, 
ir kitas smulkmenas bus pranešta vėliau.

—“Dirva užves vėl milžinišką skaitytoji) Vajų didesniam 
“Dirvos” ir duos specialių palengvinimų. Apie tai bus

Apie kainą

/Į—“Dirvoje” bus tęsiama senų Clezelando gyventojų aprašymai ir at
siminimai iš jų pergyventų laikų ir prietikių. Savu keliu bus talpi

nama Lietuvos miestų ir Miestelių ir kitų Įdbmybių aprašymai.

—“Dirvos” Padėkavonės Dienos (Thanksgivihg) Pokilis Lietuvių Salė
je, Clevelande (dvi dietias: Lapkričio-Nov. 28 ir 30). Pelnas eis ap

dovanojimui biednų Lietuvių šeimų ateinančias Kalėdas.

Sudėjus visus penkis “Dirvos” šio žieminio sezono programo punktus vi
siems darosi aišku kad “Dirvą” reikia skaityti po senovei; reikia Atnau
jinti prenumeratą kaip tik pasibaigia, kad nesutrukdžius musų darbo. 
Dabar laikai sunkus visiems, o ypač laikraščiams, ir todėl reikalinga kad 
skaitytojai pasistengtų atsilyginti už savo prenumeratą.

Todėl šiuomi raginame tuos kurių prenumerata už * Dirvą ’ pasibaigė, il
gai nelaukus siųsti Dolarj arba du, sulyg savo išgalės. “Dirva” darbuo
jasi visomis pastangomis Jūsų gerovei, Jūsų pralinksminimui ir patenki
nimui. “Dirva” dabar yra pigiausias dzttbininko liuoslaikio draugas ka
da kitokiems pasilinksminimams pinigų nėra. Skaitykit ją patys, išrašy- 
kit arba atnaujinkit savo draugams ir giminėms Amerikoje ir kitur.

“Dirvos” tikslas yra visada ką nors savo skaitytojams duoti, tai ir dabar 
mes imamės didelio darbo, kuriame reikalinga visų stojimas su “Dirva”. 
Bukit “Dirvos” Rėmėjas, Platintojas ir Draugas, o “Dirva’ už tai mokės 
su Jumis tinkamiausia atsilyginti. Raginkit visus skaityti “Dirvą”.

am

MUCH CHEAPER1 By BOAT

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

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

(fa

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

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

’□UR5
CLEVELAND 
BUFFALO 
NIAGARA FALLS 
PORT STANLEY 

CANADA
CEDAR POINT 

PUT-IN-BAY

visi, nes daugiau yra tokių ku
rie nieko nesupranta. Tiems 
yra būtina Lietuviškas laikraš
tis.

Yra čia gerai gyvuojančių 
musų vientaučių, kurie verčias 
šokiu nors bizniu. Tai iš to aiš
ku kit'd gali gyventi tas kuris 
gerai vedasi ir toks visų yra 
gerbiamas žmogus. ;

Bet daugiausia Lietuviai yra 
paprasti darbininkai, daugelis 
jų dirba, bet daug ir be darbo 
sėdi, o tiems tai liūdniausias 
gyvenimas. Daug Lietuvių be 
iarbo vaikšto po Sao Paulo pla- 
'ias gatves nežinodami kur ki- 
;ą naktj nakvos. Neretai ten
ka musų broliams be laiko ap
leisti ir šį pasauli. Bet tame 
gal daugiausia jie patys kalti, 
nes buvo laikai kada jie galėjo 
gerai užsidirbti ir sutaupyti 
kiek juodai dienai, kad šiandien 
nereikėtų tiek daug vargti.

Jaunimo geri ir blogi elgesiai
Prie progos priminsiu ir apie 

musų jaunimą šiame trukšmin- 
gam Sao Paulo mieste, čia kai 
kuo gailina ir pasigirti, nes pas 
mus jauhimo yi-'d apsčiai, turim 
kai kokią nuosavą salę, ir yra 
visokių organizacijų bei klubų, 
.r tankiai rengiam linksmus va
karus. Tik gaila kad mums su
ardo tvarką tie patys prisigė
rę Lietuviai, ir iš to pasekmės 
šeina visai liūdnos, nes girti 
susimuša ir policija, kaltus ar 
nekaltus, suima, ir dar laikraš
čiuose paskelbia pavardes tų 
kurie geriausia “atsižymi”. Tas 
labai mus visus žemina. Prie 
Lo, ir musų panelės irgi nekaip 
■.a’ė veda, pasiremdamos tuo 

’:r.d gyvena laisvoje šalyje ir 
gali daryti kaip nori. Jos nie
kina save ir mus visus svetim
taučių tarpe; jos nesiskaito 
Lietuvėmis, su Lietuviais neno
ri susidėti, jos randa Turkų, 
Brazilų ir kitokių, kurie tik tu
ri daugiau pinigų. Taip dau
gumas musų Lietuvaičių visai 
ištvirkę. Bet čia irgi ne visos 
lygios: kitos labai Jobai ir pat- 
triotiškai vedasi ir apsieina 
kaip pridera padoriai mergaitei.

Justinas Sabaliauskas.

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



TUB D I R V A

GERB. SPRAGILAS

Draugas Stepas.

- L A K UNŲ P AMT X Ė J1M A S

DRAUGAS STEPAS REN
KA AUKAS SKRIDIMUI 

Į SSSSSSSS RUSIJĄ
— Ei, sveikas-gyvas, Ste

pai. Kur tu taip skubinies?
— Su darbininkiškais rei

kalas, drauge. Ale tau ne
apsimoka aiškint, tu buo- 
žiams parsidavęs, vistiek 
mums nepritarsi.

— Na tai vistiek gali pa- 
sipasakot kur bėgi, ką da
bar veiki. Senai matėmės. 
Ką čia po pažaste turi?

— Čia, drauge, tai yra 
labai svarbus planai. Aš 
einu į darbininkišką mitin
gą-

— Tai gal rengiesi staty
ti Klyvlande paminklą Le
ninui? Parodyk planus.

— Ne, drauge, ne Leni
nui paminklą, ale sau gar
bę aš pasidarysiu ir pada
rysiu garbę visai darbinin
kiškai Sovietų Sąjungai.

— Vajetumano! Stepai! 
tai tu ištikro ką didelio su
galvojai. Pasakyk ir man. 
aprašysiu “Dirvoje”, visi ži
nos kad tu nors kiek kruti.

— Žinai ką, drauge, aš 
sugalvojau skrist orlaiviu 
iš Najorko i Maskvą! Tai 
bus garbė viso pasaulio dar
bininkams !

— Tai matai, aš nuspėjau 
kad tu ką didelio turi. O 
kur tavo lėktuvas?

— Nagi vačia jo planai, 
drauge.

— Čia, Stepai, tik šmo
tas popierio. Aš klausiu iš 
ko tu tą lėktuvą pirksi ir 
ar moki skraidyt?

— Kai turėsiu lėktuvą iš
moksiu ir skraidyt. Ir* au
tomobilio važinėt niekas 
neišmoksta iki jo nenusi- 
perka.

—' Tas gerai, gal tu ir iš
moktum skraidyt, bet iš kur 
gausi pinigus pirkimui lėk
tuvo. Juk lėktuvas to
kiai kelionei kaštuoja apie 
dvidešimts penki tūkstan
čiai dolarių.

— Ką tu šneki! Kai ren
gėsi lėkti Darius ir Girėnas 
j tą jūsų fašistišką Kauną, 
nesudėjo! nei penkių tūks
tančių aukų, ir jie lėkė ir 
nulėkė visai netoli Lietuvos.

— Tu, Stepai, žinai kad 
rinko jiems aukas ir maž
daug kiek surinko išrengi- 
mui jų lėktuvo kelionėn, bet 
užmiršti kad jiedu jau tu
rėjo lėktuvą, Į kurį sudėjo 
visą savo gyvenimo uždar
bį ir dar reikėjo iš visuo
menės aukų rinkti.

— Kad jiedu buvo fašis
tai, tai aukas dėjot tik jus 
patys fašistai, o aš lėksiu 
po darbininkiška vėliava tai 
man aukų sudės visi Ame
rikos darbininkai. Visi no
rės kad Sovietų Sąjungos 
vardas praskambėtų visa
me pasaulyje. Aš bėgu Į 
susirinkimą pradėti aukas 
rinkti.

— Stepai, tavo norai gal 
ir geri, bet niekados neišsi
pildys, nes niekas Jave pa
saulyje nepažysta ir neduos 
aukų tau lėktuvui pirkti,

nes tu jį sudaužytum pirmą 
dieną bandydamas pasikel
ti Į orą.

— O kodėl va Čikagos 
cicilikai pradėjo vajų ir 
renka aukas naujam lakū
nui skristi. Ar tu mislini 
mes darbininkai jiems užsi- 
leisim ?

— Burbulas yra tavo su
manymas, ir burbulas yra 
tų cicilikų sumanymas su
žvejoti iš biednos visuome
nės pinigus naujam lėktu
vui per Atlantiką leisti. Iš 
to niekas neišeis. Kuomet
rengėsi Darius ir Girėnas, 
jų idėja musų tautoje buvo 
nauja, ir jie atstovavo visą 
tautą, juos rėmė tautinin
kų, katalikų, cicilikų ir da
linai komunistų visuomenė. 
Tada visuomenė pasiaukavo 
tautos garbės idėjai ir nie
kas jiems nesipriešino, iš
skyrus tamsių gaivalų. Da
bar jau kas kita: dabar su
manymas lėkti Į Lietuvą 
yra ne lakūno sumanymas, 
ne visuomenės pageidavi
mas, bet cicilikų užsigeidi- 
mas pasigarsinti.

— Užtai, drauge, aš no
riu cicilikams už akių už
bėgti ir sulaikyti kad dar
bininkai neduotų jiems au
kų.

— Neišsišok taip kaip 
išsišoko cicilikai: plati vi
suomenė jų nerems, nes ji 
suinteresuota pagerbimu tų 
kurie atliko savo darbą ir 
žuvo. Nors cicilikai ras ke
letą rėmėjų, bet tai tik bus 
išviliojimas iš žmonių pini
gų, nes toli gražu negaus 
gana. Tuoj sumanys ir ka
talikai savo lakūną per At
lantiką leisti, ir išeis tikros 
lenktynės. Jeigu vienų ir 
kitų ir trečių pasekėjų bu
tų gana, ištikro galėtume 
turėti puikias lenktynes per 
vandenyną, jeiięu kožna sro
vė išrengtų savo lakūnus.

— Tu, drauge, nemislyk 
kad mes darbininkai nesu
rinksim pinigų! Mes tam 
gabesni už jus visus!

— Ne, Stepai, nesurinksi 
ir nesvajok apie skridimą, 
nes tau pinigų nei akli ko
munistai neduos. Verčiau 
nei nesiimk to darbo.

— Tu vis nepritari nau
dingiems darbininkiškiems 
sumanymams. Aš su tavim 
daugiau kalbėt nenoriu.

— Na tai keliauk svei
kas. Iki pasimatymo.

UPTOWN ir LAKE Teatruo
se šią savaitę rodoma labai pa
traukianti filmą, “I Loved a 
Woman”, su Edw. G. Robinson 
ir Kay Francis. Kiekvienas iš 
šio paveikslo pasigerėsite. Kai
nos visai prieinamos.

JONAS NAUJOKAITIS 
“Dirvos” agentas Londone. 
Pas jį galima gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir 
užsirašyti metams. Adr.: 
3 White’s Gardens,

Planet Street, 
Commercial Rd, E. 1.

O ROSEDALE o| 
Dry Gleaning Co.::

C. F. PETRAITIS, Prop, o
6702 Superior Ave.,* o

(Paveiksle matosi iškilmingos laidotuvės Dariaus ir Girėno Kaune)
Šio penktadienio vakare, Rugsėjo 29 d., nuo 8 vai., Lietuvių salėje bus 
iškilmingas, gražus paminėjimas žuvusių musų lakūnų, Dariaus ir Gi
rėno. Bus pritaikytos kalbos ir dainos. Įžanga visiems dykai. Ren
gia bendrai tautininkai ir katalikai. Atsilankykit visi!

MANO ĮSPŪDŽIAI KELIONĖJE Į CHICAGA
(IŠVAŽIAVOM RUGP. 31 D., GRYŽOM RUGSĖJO 5 D.)

ALVINA SALASEVIČIUTĖ.

TREČIA KELIONĖS DIENA
šeštadienį, Rugs. 2 d., bangos 

pradėjo supti musų laivą tiek 
kad mes neturėjom noro eiti 
valgyti pusryčių.

Vėlįąu mums kiekvienai buvo 
įteikta po laikraštį “Cleveland 
News”, kurie buvo pasiųsti 
greitu paštu tiesioginai ir mus 
pasitiko važiuojančias aplinki
niu keliu ežerais. Mes pradė
jom skaityti ir kalbėti apie Cle- 
velando atsitikimus, iki atėjo 
pietų laikas.

Po pietų laivas pasiekė Mil
waukee, Wis. Tas miestas yra 
pragarsėjęs savo 3.2 alum ir 
kurio labai pigiai čia galima 
gauti. Pasivaikščiojom po mie
stą, bet turėjom greitai gryžti, 
nes laivas ketino ilgai netrukus 
plaukti toliau, į Chicagą, kur 
turėjo pribūti 5:30 vai. vakare.

Laivas pasiekė Chicagą 5:30 
vai. lygiai, kaip buvo nustaty
ta. Išlipusios iš laivo susitiko
me p. Hinchcliffe, iš Cleveland 
News, to musų kontesto vedėją, 
kuris su dideliu autobusu laukė 
musų ir suėmęs visas vežė j. 
Canterbury Court viešbutį pa
sidėti bagažus. Ten perstatė 
mus visiems žmonėms ir vieš
butyje vėl gavom poromis gra
žius kambarius. Paskiau tar
nas atnešė kožnos tautos atsto
vei po didelį buketą gėlių nuo 
p. Hinchcliffe.

Toliau, p. Hinchcliffe mus 
nuvedė vakarieniauti į Churchill 
viešbutį, o po tam ėjom į Pa
saulinę Parodą. Jau buvo va
karo laikas. Apžiūrėję Parodą 
kiek buvo galima, gryžome į 
viešbutį 12 vai. nakties, ir ka
dangi buvom, gerai įvargusius, 
ėjome pasilsėti.
Parodoje mane priėmė Dr. Ba

sanavičiaus vadu
Sekmadienio rytą, Rugs. 3, 

tu keletu kitų mergaičių nu
ėjome į šv. Vardo katedrą iš
klausyti mišių.

Po pusryčių, apie 10:15 vai., 
autobusu vežė mus į Parodą. 
Kaip tik atvažiavome, musų 
kožnos laukė vežimukas (rick
shaw), kuriais mus nuvežė prie 
Administracijos budinko, kurie 
kurio laukė Dr. Alberts, Pasau
linės Parodos pirmininko padė
jėjas. Jis priėmė mus labai ma
loniai. Mus nufilmavo kruta- 
muose paveiksluose, o fotografų 
ir reporterių taipgi buvo daug: 
priėję. Ponas Hinchcliffe gar-Į 
šiai perstatė mus per radio 
Dr. Alberts, o jis kiekvienai 
atstovei išeilės pabučiavo į ran

ką ir Įteikė Pasaulinės Parodos 
Medalį. Mane labiausia sujau
dino kada Dr. Alberts priduo- 
dant man medalį pasakė: “Var
dan Dr. Jono Basanavičiaus, 
didelio Lietuvių tautos veikėjo, 
kurį aš turėjau garbę pažinti, 
aš tau įteikiu šį medalį.”

Vėliau atėjo mus pakviesti i 
Italų paviljoną parodoje, kur 
p. Luigi Ranieri, Mussolinio at
stovas Parodoje, mus priėmė ir 
padovanojo po medalį nuo Ita
lijos valdžios. Kaip laike visų 
sutikimo apeigų taip ir per vi
są dieną fotografai paskui se
kiodami mus visas fotbgrafavo. 
Italų panelė iš Chicagos prise-, 
gė mums kožnai prie peties gė
lių, o Italų konsulas Chicagoje, 
Guįsseppe Casturccio, įteikė vi
soms po dėžę saldainių. Italų 
Parodos atstovas taipgi įteikė 
mums kožnai atminčiai po pa
veikslą Pasaulinės Parodos.

Priėmę visas šitas dovanas 
mes ėjom Parodos gatve, iškė 
lę savo tautines vėliavas (foto
grafai vis mus fotografavo), iki 
atėjo Vokiečių pasiuntinis pa
kviesti mus į jų paviljoną. Te 
nai vėl įteikė mums po medali 
nuo Vokiečių valdžios ir vėl nu
fotografavo.

Kai atėjom į čekoslovakų pa
viljoną, jame įteikė mums do
vanas jų tautos “karalienė”.

Kadangi jau buvo pietų lai
kas, mes ėjom valgyt “spaghet
ti” Italų paviljono valgykloje, 
kur mus Italai buvo užkvietė. 
P. Hinchcliffe perstatė mus vi
sai ten buvusiai publikai, ir vi
si mus priėmė kaipo kokias ka
ralaites.

Po pietų ėjom pamatyti ško
tų ir Anglų traukinio, kuris 
yra atvežtas į Parodą iš Škoti
jos. škotai padovanojo mums 
po knygą, kurioje yra išaiški
nama viskas apie tą stebuklin
gai greitą jų traukinį. i

Airiai taipgi padovanojo kož
nai po knygą, kurioje labai 
gražiai aprašyta Airių žemė.

Aplankius Hungarų paviljo
ną, ten jų atstovei padovanojo 
gražų rankinį žiedą.

Pasilsėję po nusivaikščioji- 
mo. vakarieniauti ėjom i Vo
kišką valgyklą, “Old Heidel
berg”, kur mes buvom persta
tytos visai publikai.

Vėliau, atėjus 12 vak. nak
ties, gryžome į viešbutį pasil
sėti. (Bus daugiau)

PARSIDUODA KEPTUVĖ
Keptuvė daranti ^20,000 į metus 

biznio, įrengimai verti $3,000, par- 
siduos už $3,000, iš priežasties savi
ninko susižeidimo. Rašykit infor
macijų arba apsilankykit asmeniniai.

555 Broad Street Elyria, O.
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Balsuokit už

Harry T. Hoffman
For Council
21st Ward

Bepartijinės Nominacijos

Antradienį, SPALIŲ-CT. 3
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APLANKYKIT ELEKTRIŠKŲ 
NAMŲ REIKMENŲ 

PARODĄ
Skaitytojai “Dirvos”, kurie apsi

lankė vienoje iš įdomiausių parodų 
kuria šymet Electrical League davė, 

I dabar patirs kad Lyga vėl surengė 
' kitą specialų parodą, į kurią visi 
skaitytojai kviečiami atsilankyti.

Ši nauja paroda yra paskirta na
mų apšvietimui, kas yra labai laiku, 
nes dabar yra tas sezonas kada die
nos trumpėja ir reikalinga namuose 
naudoti daugiau šviesos, kaip dar
bui taip ir pasilinksminimams.

Šviesos dalykų paroda bus tame 
pačiame name ir vietoj kur buvo ki
tos šių metų parodos — Electrical 
Lygos auditoriume, 18-tas aukštas, 
Builders’ Exchange Bldg., Prospect 
avenue prie Ontario st. Kaip pir
miau taip ir dabar nebus imama jo-

Rugsėjo 29, 1933

RADIO
S PROGRAMAI

Su sekmadieniu, SPALIŲ 8 d., pasidės “Dirvos” 
Lietuviški Radio Programai iš Cleveland©

Stoties WJAY (610 kilo.) 10:15 vai. ryto.
Paklausykit jų patys ir praneškit kitiems.
(PASTABA: Pradėjimas perkelta nuo 1 ant 8-tos Spalių) i
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Mes jau turime pilniatišį rinkinį naujų

| VYRAMS IR VAIKINAMS RUDENINIŲ |
| SKYBEUIŲ j
1 Paskiausių stilių, naujausių spalvų patenkini- |
= mui jaunųjų — po

| $2-95 ir $3-95 I
1 ' I <’
= THE KRAMER & REICH CO. =—■ M
= 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. =
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kios Įžangos. Nieko ten nebus siū
loma pirkti. Atdara kasdien nuo 9 
iki 5, išskyrus sekmadienius. .

Tikslas šios Lygos šviesos parodos 
yra aiškiausia supažindinti žmones 
kaip naudingiausia suvartoti elektros 
šviesą ir kaip ją įrengti visokiuose 
namų kambariuose.

SLA. 14 KP. svarbus bertai- 
ninis susirinkimas bus laikomas 
trečiadienio vakare, Spalių 4, 
Lietuvių salėje. Nariai prašo
mi dalyvauti ir apsimokėti už
vilktas duokles.

J. G. Polteris, sekr.

REIKALĄJS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų 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 Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MILIOUS
6G06 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

IŠRINKIT

Councilman 23rd Ward
BALSAVIMAI SPALIŲ-OCT. 3 d

Visuotini Rinkimai Lapkričio-Nov. 7 d.
NOMINACIJŲ BALSAVIMAI SPALIŲ-OCT. 3. 

Demokratu Tikietu.

Apex 
General Electric 
Graybar 
Hamilton Beach
Hoover

Daugis Elektriškų Valytojų Didžiojo Cle- 
lando namuose tarnavo per daugelį metų. 
Ar jūsų valytojas tikrai VALO—greitai, 
ramiai, pilnai? Ar ne laikas pamanyti pa-
keisti ant naujo, atsakančio ir darbą ir lai-

Kenmore
Premier
Royal 
Westinghouse

ką taupančio? Pamatykite Elektriškus
Valy to jus užgirtus ir patikrintus 
per The Electrical League.

ELECTRICAL LEAGUE EXHIBIT
ADMISSION FHEE • NOTHING FOR SALE . OPEN 9 to S 
BUILDERS EXCHANGE BUILDING . 18TH FLOOR 
PROSPECT NR. ONTARIO • ONE BLOCK FROM PUBLIC SQ.

LOWEST IN HISTORY


