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Am. Darbo Federacija 
už 30 Valandų Savaitę

KUBOJ VĖL UŽMUŠ
TA 100 ŽMONIŲ

Havana, Spalių 2 d. —Po 
kelių ramesnių dienų, Ku
boj vėl prasidėjo sukilimas. 
Susišaudyme prie viešbučio, 
kur buvo apsigyvenę kari
ninkai, ir kur juos sukilėliai 
apsupo, krito Į 100 asmenų 
ir i pora šimtų sužeista.

Didele Iškilme Chicago je
DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO NAUDAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS ,

PRIPAŽYSTA DARBININKAMS VISOKIĄ 
TEISĘ STREIKUOTI.

STREIKAI FORDO DIRB
TUVĖSE

Detroit. — Vietomis ry
tinėse valstijose prasidėjo

NEPRITARIA PINIGŲ KUMŠTININKAS W.
STRIBLING MIRĖPIGINIMUI

Washington. — Spalių 2 Macon, Ga. — Spalių 1 
d. čia atsidarė 53-čia metinė d. važiuodamas motorcikliu 

streikai bordo automobilių, konvencija Amerikos Darbo į ligoninę atlankyti savo 
sudėjimo dirbtuvėse. For- Federacijos. Šios didelės žmoną, kur ji gulėjo po ku- 
das pareiškė kad jeigu bus | darbininkų organiza c i j o s dikio, žymus pietinių vals- 
daugiau streikų jo išdirby-, prezidentas William Green'tijų kumštininkas Stribling 
stėje jis ims ir uždarys vi- atidarymo kalboje pareiškė tapo pro šalį važiuojančio
sus savo darbus. Jisai sako 
nepakęs darbininkų sekimų 
paskui agitatorius.

Fordas prieš kelias dienas 
paskelbė sutrumpinimą va
landų, bet paskui vėl įvedė 
40 valandų darbo savaitę.

NRA
su pačiu Fordu pinų negu U 
ims taikyti streikuojančius 
darbininkus su Fordu.

kad Federacija dės pastan-j automobilio mirtinai sužei- 
gas suorganizuoti į unijas stas ir nuvežtas į. tą pačią 
visus šios šalies darbinin-i ligoninę kur buvo jo žmona, 
kus. Dabartiniu laiku, sa-j antrą dieną mirė. Automo- 
ko Green, Federacija turi bilis pro šalė lėkdamas nu- 
apie 4,000,000 narių, ir tu- kirto sparnu jam koją. Li- 
ri užsibrėžus trumpu laiku goninėj koją nupjovė, norė-

ŠOVĖ AUSTRIJOS PREM
JERĄ

Vienna. — Spalių 2 d. bu
vęs kareivis, paleistas iš 
tarnybos, prisitaikęs bandė 
nušauti Austrijos premjerą 
Dr. Dollfuss, tačiau du šū
viai tik lengvai jį sužeidė ir 
premjeras eina savo parei
gas toliau. Užpuolikas su
imtas.

Jei Dollfuss butų nušau
tas, Austrijoj kiltų visokių 
suiručių.

PRIGĖRĖ 33 ŽM.
Misumi, Japonija. — Ap

virtus Japoniškam laivui su 
pusantro šimto žmonių, 33 
prigėrė.

Mšvilas pereina nuo vieno lėktuvo ant kito, ore. .Jis tuos šposi 
Chicago, Ill. — Sekmadie- (parašiutais.

I Be to kiti įvairus dalykai 
ir1 ir skraidymai viršum Chi- 
l.-o ' no/rAt. , r, o 1 nm c

taikytojai taiįasi dasįvaryti iki 10,000,000 na-,darni išgelbėt gyvastį, bet į 
rių. Visoje šalyje, sako antrą dieną Stribling mirė. 
Green, gali būti nemažiau Jis kumščiavosi prieš tris 
25 milijonai organizuotų metus su Šarkiu ir su Šme- 
darbininkų. lingu.

Green pareiškė nepritari-  
ma mažinimui pinigu ver
tės ir reikalauja kad darbi-, UŽPUOLĖ KOMUNISTŲ

Prez. Roosevelt Rugs. 30 
d. savo namuose Hyde Park 
(N. Y.) pasirašė kodą re
guliuojantį minkštos ang
lies kasyklų darbininkų al
gas ir darbo valandas va
karinėje P e n n sylvanijoje, 
kur plieno kompanijos pa
čios operuoja anglies kasy
klas.

Tas turi sugrąžinti dirbti 
apie 75,000 angliakasių.

Scotts Bluff, Neb. — Šio
je srityje 23,000 darbininkai 
gavo dirbti prie surinkimo 
cukrinių runkelių ir apdir
bimo 'jų i cukrų.

Pasažierinių lėktuvų la
kūnai rengiasi streikuoti ir 
tik laukia savo vadų Įsaky
mo. Lakūnai atsisako dirb
ti už užmokestį koki oro li
nijų kompanijos jiems nu
statė.

Canton, O. — Sustreika
vo 400 Canton Stamping 
Co. darbininkų reikalauda
mi didesnių algų.

Steubenville, Ohio. — Su- 
stręikavo 1,000 plieno dirb
tuvės darbininkų. Spalių 3 
d. įvyko smarkus streikerių 
susirėmimas su streiklau
žiais.

Athens, O., sustreikavo 
400 angliakasių.

n inkams visoje šalyje butų 
įvesta vienodai 30 ’valandų 
darbo savaitė.

Niekas nesulaikys Ame
rikos darbininkų nuo stoji
mo po federacijos vėliava 
ir pasinaudojimo “nauju 
deal”, sako Green. Ameri
kos darbininkai buvo kan
trus ir laukė dalykų pasi
sukimo į gerąją pusę. Da
bar nesustos siekę sau ge
resnės dienos.

Tuomi Green privedė kad 
darbininkai nesustos kovo
ję už trumpesnes darbo 
landas, kada dabar tam 
ėjo laikas.

Kaslink streikavimų, 
deracijos prezidentas šau
kėsi į darbininkus susilai
kyti nuo pertankių streika
vimų ir tik tada imtis strei
ko kada jokie kiti budai ne
gelbsti susistaikyti su darb
daviais.

Bet Green apgynė darbi
ninkų teisę streikuoti, sa
kydamas kad darbininkai 
turi legalę ir moralę teisę 
streiko pagalba kovoti už 
savo reikalus.

Federacija laiko savo po
sėdžius po porą savaičių.

MITINGĄ
Montreal, Kanada. — Sp. 

2 d. 3,000 minia užpuolė ko
munistų susirinkimą ir peš
tynėse sužeidė du komunis
tų vadus. Prieš tris dienas 
buvo kitas panašus užpuoli
mas ant raudonųjų.

SUDEGĖ 60 ŽMONIŲ
Los Angeled, Cal. — Spa

lių 3 d. siaurame klonyje iš
kilus sausų krūmų gaisrui, 
sudegė apie 60 žmonių ir 
suvirš 100 žmonių sužeista. 
-Tame klonyje 3,700 darbi
ninkų dirbo kelią ir negalė
jo niekur pabėgti kuomet 
krūmai ėmė smarkiai degti. 
Spėjama kad tą kloni pade
gė vienas bedarbis.

Paš-

JAU 32 VALSTIJOS AT
METĖ PROHIBICIJĄ 
Richmond. Va. — Spalių

3 d. Virginia valstija nubal
savo už prohibicijos atme
timą ir tokiu budu dabar

s darys Spalių S d. Chicagoj. 
jono Dariaus-Girėno posto 
vadas J. Mickeliunas ir ve
teranai.

Lakūnų fotografijų pla
tinimo komisija: Kalvaitie- 
nė, Kirienė, Gaižaitė ir Šv. 
Kazimiero akademijos mo
kinės.

Užkandžių ir gėralų bu
feto vedėja: K. Stulpinienė.

Įžanga 25c. Vaikams iki 
12 m. amžiaus įžanga nemo
kama.

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

va- 
at-

fe-

Lakūnas Neff mirė, 
to lakūnas, kuris prieš po 
rą savaičių buvo paklydęs jau yra 32 valstijos nusista- 
ore ir nukritęs ir susižeidęs čiusios prieš prohibiciją. 
netoli Jackson, Mich., per-! Reikia dar tik 4 valstijų 
eitą savaitę mirė to miesto' sudarymui trijų ketvirtda- 
ligoninėje. Parvežtas laido- lių valstijų atmetančių pro- 
ti į Clevelandą. hibiciją. •

KAIP PRANCŪZIJA GINKLUOJASI

New York. — Šios savai
tės pradžioje sustreikavo 
20,000 šios apielinkės veži
kų išvežiojančių įvairias 
prekes ir maisto produktus. 
Jeigu streikas užsitęstų il
giau, p'. siroikštų stoka val
gomų dalykų.

Užmušta 9 moterys. Bu- 
chareste, Rumunijoj, laike 
Žydų šventės sinagogoj nu- 
ptiuvus balkonui užsimušė 
devynios Žydės.

PAKILO 11 MYLIŲ
Maskva. — Rugsėjo 30 d. 

sovietų kariškas balionas 
su trimis vyrais iškilo į orą 
aukščiausia negu kada kas 
buvo pasiekę. Tas daryta 
aukštojo oro tyrinėjimo tik
slu. Balionas iškilo 11 mai
lių, 204 jardus aukščio.

Pora metų atgal Šveica
ras profesorius Piccard bu
vo iškilęs 10 mailių, 117 jar
dų. Iki šiol aukščiausia iš
kilęs lėktuvas (aeroplanas) 
pasiekė 8 mailes 1,003 jar
dus.

nį, Spalių 8 d., Harlem Air- j 
porte, prie Harlem avė. i ..
87-tos gat., Chicagoje, įvyks' cagos suteiks visiems di- 
nepaprasta Lietuvių A via- Į džiausio malonumo ir pasi- 
cijos Diena. Rengia Lietu-i gerėjimo.
vių Aero Klubas, padedant, Pelnas šios didelės iškil- 
Dariaus - Girėno paminklo mes skiriamas Dariaus-Gi- 
statymo komitetui. ; rėno paminklo fondui.

Programas bus labąųįdo-l Aviacijos Dienos Tvarky
mus: Lietuvis lakūnas Ado- mo komisija': Lakūnas Kie
mas Vidžius ir Amerikonas la, Kapt. Jurgėla, Inž. B. 
Charles Lear ir kiti su lėk- F. Simons-Simokaitis, Adv. 
tuvais darys įvairius drą- Lidikauskas.
sius ir pavojingus veiksmus j Finansų Komisija: Kon- 
padangėje. J. Vaišvilas da-Į sulas A. Kalvaitis, Kun. H. 
rys akrobatinius triksus Vaičiūnas, Adv. K. Gugis, 
tarp dangaus ir žemės. L. Šimutis ir J. Krotkus

Dvi Lietuvaitės, J. Pajo- (Dariaus-Girėno paminklo 
dytė ir M. Stočkiutė, ir E. fondo globėjai).
Ciplys iššoks iš lėktuvų sul Tvarkdariai: Am. Legi-

Visus Dariaus ir Girėno gerbėjus į tą iškilmę kviečia
Lietuvių Aero Klubas ir Dariaus-Girėno Paminklo Statymo Komitetas.

(Daugiau

Prancūzija jau baigia bu- pakaliu. 
davoti milžinišką fortų sis- Prancūzai 
temą prie Vokietijos rūbe-, tikrina kad 
žiaus. Ant tų fortų dirbo nepaimami, 
du metu laiko daug tūks
tančių darbininkų ir išleis
ta tam tikslui virš $300,000,- 
000. - • - ’j
atsakymas Hitleriui, kuris'svetimu saliu darbininkai, 
nori grąžinti monarkizmą bet prie pabaigos darbų vi- 
Vokietijoje. Europos poli- si svetimšaliai atleisti ir tik 
tikos žinovai sako kad jei- “ 
gu Vokiečiai grąžintų kai
zerį ar ką iš jo šeimos pa
statytų monarku 
Prancūzija 
užpuolimą 
kas turėtų 
delį karą.

Tie nauji 
tai yra taip subudavoti kad 
Prancūzija tikisi būti visai 
saugi iš Vokiečių pusės.

Fortų eilė eina visu paru- 
bežiu iki Šveicarijos ir įtai
syti visokiausiose formose, 
nuo mažyčių “skylių”, iš ku
rių kulkosvaidžiai šluotų 
viską kas priešakyje butų, 
iki didžiausių požeminiu iš
kasimų, kuriuose gali pato-____  __ £ __  ___  „ _
giai gyventi daugybė karei-j kerta kelią atsitikime jeiguJ.^gių. 

i viu. i 
miais keliais su tolimu už- imtų.

karo žinovai 
tie fortai bus 
Jų budavoji- 

mas laikoma didžiausioje 
slaptybėje. Nors del darbi
ninkų stokos prie fortų bu- 

Tai yra Prancūzijos davojimo buvo naudojama

ROOSEVELTO SŪNŪS 
IŠVYKO RUSIJON

Prez. Roosevelto sūnūs 
James Roosevelt, 
žmona išvažiavo 
Nors neskelbiama 
iškeliavo, tačiau 
spėja kad jaunojo
to misija yra pasitarti su 
sovietų vyriausybe apie nu
matomą prekybą su Rusija 
ir jeigu aplinkybės leis, ap- 
kalbėt Rusijos pripažinimą.

VĖL BADAS SOVIETŲ RUSIJOJE

su savo 
į Rusiją, 
ko jis ten 
tėmytojai 
Roosevel-

siją padaryti pramonės šalimi. 
Pradėta statyti milžiniški fab
rikai, kokių nei Amerika nebu
vo mačius; pradėta gaminti vi
daus rinkai ir išvežimui. Bet 
viskam kliudė ūkininkai, kurie 
visą laiką atkakliai, nors ir ty
liai, priešinosi komunizmui. Ko
va su milijonais ūkininkų buvo 
nepaprastai sunki. Ūkininkai 
visose žemės ūkio šakose ir net 
visame pasauljųe, sudaro svar
biausi pagrindą, nes jie yra 
duonos bei maisto gamintojai.

Sovietų vyriausybė nuspren
dė ir žemės ūkį suvalstybinti. 
Plačiausiu mastu, milijonai ūki
ninkų buvo prievarta grudžia- 
mi j “kolhozus” — bendrus ri
kius, ir paverčiami tų ūkių pri
verstinais darbininkais. Buvo 
kuriami “sovhozai” — valstybi
niai dvarai. Paliko kur ne kur 
savo vietose mažų ūkių savi
ninkai. kuriuos vyriausybė įvai
riais budais spaudė, vertė dėtis 
į bendrus “kolhozus”.

Prievarta suvaryti į bendrus 
ukius ūkininkai pro pirštus žiu
ri į visą darbą ir stengiasi tik
tai sau maisto pasigaminti. 
“Kolhozuose” iškilo į viršūnes 
didžiausi rėksniai, agitatoriai, 
sykiu didžiausi tinginiai ir men
kiausi darbininkai. Geresnieji 

(Pąbaiga ant 5-to pusi.)

Per beveik 16 savo gyvavimo 
metų Sovietų Rusija padarė 
milžiniškų pastangų visuotinam 
komunizmui įgyvendinti, toje 
didžiulėje ir atsilikusioje šaly
je. Tai didžiausias žmonijos is
torijoje bandymas žiauria prie
varta iš pagrindų pertvarkyti 
visą ūkišką krašto gyvenimą.

Praūžė “kariškas komuniz
mas”, kada atkakliai ginklu So
vietai gynėsi nuo vidaus ir iš
ores priešų; ūkis tada visiškai 
pairo.

Vėliau praėjo “Nepo”, arba 
naujos ekonominės politikos 
laikotarpis, kuris leido visuo
menei kiek atsipeikėti. Grąži
nus pusiau laisvą prekybą, gy
venimas atgijo, bet komuniz
mui susidarė pavojus. Todėl 
Sovietų vyriausybė vėl gry«o 
prie komunizmo įgyvendinimo. 
Del to pačioje komunistų par
tijoje susidarė srovės, iš kurių 
kilo garsioji Trockio ir jo šali
ninkų opozicija Stalino politi
kai. Trockis norėjo pradėti ko
munizmą įgyvendinti staiga, o 
Stalinas palaipsniui. Aplinky
bių spiriamas ir Stalinas gavo 
paimti griežtesnę linkmę.

čia prasideda vadinamų “pia- 
tiletkų” - “penkmečių” laikotar- 

i pis. Sovietų vadovybė r si 
visais atžvilgiaisAtsilikusią Ru-

VARLĖS GYVOS PER 
34 METUS

Schenectady, N. Y. — Iš 
34 metų seno muro pamatų 
molio iškasta penkios var- 
lės-rupužės. Darbininkai iš
kasę jas su tuo moliu iš 10 
pėdų gilumo, manydami kad 
negyvos, numetė į šalį. Bet 
nedaug trukus jos 
šokinėti. Keturios 
o vieną sugavo. Ši 
profesoriams ištirti 
rai rupūžė galėjo 
34 metus.

si svetimšaliai atleisti ir tik 
Prancūzai palikti visą bai
gimą atlikti.

Visą Prancuzijos-Vokieti- 
jos parubežį nuo Belgijos 
5ki Šveicarijos sienos nu
gulę balti kalnai, kaip mil
žiniški skruzdžių kupstai. 
Niekam nevelija arti jų su
kinėtis ar sustoti.

Jokia iki šiol žinoma or- 
j laivių bomba, sako Prancū
zai, negali pakenkti šiems 
fortams. Ventiliacija taip 
sutvarkyta kad paleistos į 
fortą dujos nepakenkia. Po 
žeme eina keliai ir tuneliai 
kuriais bus pristatoma mai
stas ir reikmenys. Plieno 
durys viduje atskiria vieną, .

I forto dalį nuo kitos ir už- aĮ’ daugiau t°nų plieninių 
yventi daugybe Karei-įkerta kelią atsitikime jeigu.bėgių. Jis tik reikalauja 
susisiekdami požemi-! priešai kurią dalį forto pa-Į kad plieno kompanijos nupi-

i valdovu, 
bandytų daryti 
ant Vokietijos, 
sukelti kitą di-

moderniški for-
pradėjo 
pabėgo, 
pavesta 
ar tik- 
gyventi

sumanėPrez. Roosevelt 
pagelbėti plieno industrijai 
p i ruošdamas projektą nu
pirkti gelžkeliams 500,000

JI Upeli 11J Ob IlllĮJl“ i ’ 

i gintų plieno bėgių kainas, |v
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

IŠVYTI PROFESORIAI GAUS 
VIETAS PITTSBURGHE 
Hitleristų persekiojimas žy

mių žydų mokslininkų ir pro
fesorių Vokietijoje išeina Į nau
dą Pittsburghui. Trys pasižy
mėję mokslininkai, pragarsėję 
tyrinėjimų srityje, tapo pa
kviesti j Carnegie Technologi
jos mokyklą.

Tuos tris profesorius, Otto 
Stern, I. Esterman ir Ernst 
Bėri, prikalbėjo atvykti j Car
negie mokyklą tos mokyklos 
prezidentas, kuris šią vasarą 
lankėsi Europoje. Tuos tris 
mokslininkus nori gauti ir An
glijos universitetai. Tie visi 
yra pragarsėję pasaulyje savo 
specialėse šakose.

Pittsburghas labai džiaugia
si iš to ir mielai sutiks juos ka
da jie čia atvyks ir suteiks nuo
latinius namus. Čia jie galės 
ramiai varyti savo darbą pir
myn žmonijos labui.

MIESTO TARYBA rengiasi 
užtraukti $750,000 paskilą ap
mokėjimui Pittsburgho užvilk
tų skolų ir darbininkų algų.

Paskolos reikia todėl kad šį 
pusmeti gyventojai nesumokė
jo gana taksų.

Westinghouse elektriškų da
lykų išdirbystė gavo iš valdžios 
virš $1,000,000 vertės usžaky- 
mų įvairių reikmenų prie ka
riškų laivų, kuriuos dabar val
džia budavoja. Pusė tų užsa
kymų bus išpildyta Pittsburghe 
ir pusė Philadelphijos dirbtu
vėje.

Po trijų savaičių streiko su
sitaikė Pittsburgho rūbų valy
mo ir dažymo 800 darbininkų 
ir sugryžo dirbti, Streikas pa
lietė 20 tos rūšies dirbtuvių.

PENNSYLV ANUOS 
ŽINELĖS

KALINIŲ RIAUŠĖS
Philadelphia, Pa. — Valstiji- 

niame kalėjime kaliniai pradė
jo kelti riaušes reikalaudami 
įvairių - pagerinimų del 1,587 to 
kalėjimo įnamių. Tarp kitų 
reikalavimų yra įvedimas ra
dio į kameras ir aprūpinimas 
dienraščiais.

Kaliniai buvo pakėlę smar
kias riaušes: padeginėjo savo 
kelines ir kitus rubus ir mėtė 
po karidorius. Prisiėjo atve- 
ti į kalėjimą kelis desėtkus po
licijos riaušininkų suvaldymui.

STREIKAS IR RIAUŠĖS
Ambridge, Pa. — Streikuo

ja Spang-Chalfant plieno dirb
tuvės darbininkai. Spalių 3 d. 
prie dirbtuvės atsibuvo strei- 
kerių peštynė su streiklaužiais. 
Du darbininkai peršauti.

Clairtone sustreikavo 1,500 
Carnegie plieno dirbtuvės dar
bininkų.

Frick Coke Co. pasirašė NRA 
kodą ir 75,000 darbininkų strei
kas vakarinėje Pennsylvanijo- 
je turėjo užsisbaigti.

Not Just Another
Pill To Deaden Pain

But a wonderful modern medi
cine which acts upon the conditions 
which CAUSE the pain. Take them 
regularly and you should suffer less 
and less each month. PERSISTENT 
USE BRINGS PERMANENT RE
LIEF. Sold at all good drug stores. 
Small size 50 fL

LYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS

FOR RELIEF AND PREVENTION 
OF PERIODIC PAINS

NEW HAVEN, CONN.
VISOKIOS ŽINIOS

Darbai. Pas mus darbai vi
sai mažai tepagerėjo. Paties; 
miesto darbų beveik jokių ne
varoma. Bedarbius šiek tiek 
šelpia, duoda dviejų dolarių 
vertės čekių kas savaitė, už ku
riuos bedarbiai gauna iš krau
tuvių maisto.

Rugsėjo 24 d. sustreikavo 
prekinių trokų vežikai. Krau
tuvės negauna reikmenų. Ar 
ilgai streikas tęsis nežinia.

Rugsėjo 15 d. persiskyrė su 
šiuo pasauliu Jonas Stakonis; 
paliko nusiminusią žmoną ir sū
nų 6 metų amžiaus. Palaido
tas Rugsėjo 18 d. laisvai, be 
bažnytinių apeigų. Dalyvavo 
gerokas buris draugų palydė
toji!. Velionis buvo dar nese
nas, apie 46 m. amžiaus. Mir
ties priežastis paėjo nuo nelai
mės kurią velionis sutiko penki 
metai atgal. Tais laikais jis 
Važiavo automobiliu pasivaži
nėti su kitais trimis vyrais. 
Pasitaikė nelaimė, automobilis 
susidaužė, kiti vyrai mažai su
sižeidė, tik velionį Smarkiai su
žeidė, sulaužė kaulus, sužedė 
vidurius. Nuo to velionis kan
kinosi per visą tą laiką ir pa
galiau nuo to paeinančios ne
sveikatos mirė.

-Velionis buvo bolševikiško 
nusistatymo, bet gero budo 
žmogus. Lai buna jam lengva 
šios šalies žemelė.

Rugsėjo 21 d. susijungė į 
j šeimyninį gyvenimą Juozas Sta- 
delnikas su p-le Terese Rima- 
vičiute. Klebonas Kun. Kra- 
kauskas surišo juos bažnyčioje 
tampriu moterystės ryąju. Ves-

YOUNGSTOWN, O.
RUOŽAI Iš MUSŲ PADANGĖS

Kaip visur taip ir čia daug 
gero padarė NRA del darbi-į 
ninku. Ta valdiška įstaiga pa
daugino maistą suvargusių šei
mų, kurios pirmiau tik trupi
niais turėjo maitintis. Be to 
šimtai bedarbių tapo sugrąžin- Į 
ti į darbus ir jie jau galėjo pa
tys užsidirbti maistą savo su- 
vargusioms šeimynėlėms.

Bet apgailėtina kad tas ne- ■ 
ilgai galėjo tęstis: daugelis ku
rie buvo gavę dirbti, šiandien 
jau vėl sėdi namie arba Visai 
mažai tegauna dirbti, o kiti vis 
atleidžiami iš darbų. Ir mąstai 
žmogus, ar ilgai taip vargsime 
laukdami ir žiūrėdami duonos 
kąsnio iš kapitalisto rankų. Bet 
reikią turėti viltį kad ateina 
diena kada toli, toli ant kalne
lio skambės val*pas meilės, ly
gybės ir amžinos gerovės.

'BIZNIERIAI. Gaila kad mu
sų miestas turi visai mažai Lie
tuvių biznierių. Rodos čia yra 
pasiturinčių Lietuvių kurie ga
lėtų užsiimti kokia pramone, 
bet gal prasti laikai gerą su
manymą atmaino. Tai ko mes 
galime laukti, kad mes esame 
atsilikę veiklume nuo kitų ko
lonijų Lietuvių, neturėdami pa
ramos iš niekur daugiau kaip 
tik iš mažo savo uždarbio. Ki
tur, kaip žinome, biznieriai pri
sideda daug kuo parėmime mu
sų visuomeninių darbų ir už
manymų. Mes čia turime tik 
vieną Petrą Bukaną, o iš vieno 
perdaug negalima tikėtis.

A. L. S. Noriu pastebėti sa
vo kolonijos tautiečiams kad 
yra galima ir reikalinga suor
ganizuoti čia Amerikos Lietu
vių Sąjungos kuopą ir tuomi 
daug prisidėtume prie pakėli
mo musų tautinio kultūrinio 
judėjimo, tuomi daug padary
tume savo miesto Lietuvių vei
klumui išjudinti, galėtume sa
vo tarpe gvildenti tautos rei
kalus ir padarytume Lietuvių 
gyvenimą šiame mieste įdomes
nį, padidintume energiją tarpe 
apsnūdusių tautiečių. žinot, 
mes tautininkai čia kaip ir ne
turime savo organizacijos kur 
galėtume prisiglausti ir paro
dyti musų darbščiam klebonui 
kad ir mes galime atlikti ką 
nors naudingo tautos labui. To
dėl, vyrai, imkimės darbo ir 
pradėkime organizuoti Ameri
kos Lietuvių Sąjungos kuopą. 
Visi esam Lietuviais, visi sto
kim į tą organizaciją dirbti 
tautinį darbą. Norėdami pla
tesnių informacijų apie orga
nizavimą A. L. S. kuopos pasi
tarki! su Stasiu Marks (Mar
kausku).

IŠVAŽIUOJA. Girdėti kad 
senas Youngstowno gyventojas 
J. Biskupaitis su savo žmona 
rengiasi apleisti mus ir išva
žiuoti į Rumford, Me. Gaila 
kad ponai Biskupaičiai rengia
si apleisti mus ir tuomi savo 
žygiu sumažinti skaitlių Lietu
vių, kurių čia ir taip nedaug 
yra. Bet gal but jie ten mano 
rasti geresnes gyvenimo aplin
kybes negu čia turėjo. Jeigu 
ištikrųjų esat pasirengę iške
liauti, mes Youngstownieciai 
labai apgeilestaujam, bet linki
me laimingos kelionės.

Saulės Brolis.

Agentų Suvažiavimas
Spalių 11 ir 12 d. Brooklyne, 

N. Y., “Vienybės” salėje, įvyks 
Amerikos Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sąjungos suvažiavi
mas. Bus svarstoma tą sąjun
gą ir Lietuvių keliavimo į Lie
tuvą ir atgal reikalai. Daly
vaus agentų iš keleto miestų.

Vald.

■ r < i 5 
tuvės atsibuvo jaunosios moti
nos namuose. Svečių dalyvavo 
gana gražus burdlis. Visi gra
žiai ir linksmai praleido laiką. 
Linkėtina jaunavedžiams ge
riausios kloties. K. Brazaitis.

WATERBURY, Conn.
PRAKALBOS. Bugsėjo 24 

d. Kong. bažnytinėj salėj kal
bėjo Arkiv. S. A. Genionis ir 
Kun. Jonas W. Liūtas iš New 
Jersey. Kalbas sakė temose: 
Krikščioniška Katalikybė ir 
Amžinas Gyvenimas. žmonių 
į šias pamokas atsilankė daug 
ir visi rimtai ir gražiai klausė- 

, ti.
Apie jų misijas labai prie- 

I lankiai atsiliepė ir vietos Ang
liški laikraščiai. Tas parodo 
kad svetimtaučiai jiems prita
ria ir reiškia daug simpatijos.

P-lė N. Ražaitė gabiai skam
bino pianu, kas publikai labai 
patiko.

Po kalbų buvo pasitarta su 
žmonėmis ir dalyvavusieji pa
geidauja kad prelegentai ir vėl 
atsilankytų su panašiomis pa
mokomis. Magnus.

HARRISON, N. J.
PADĖKA. Lankiausi Stam- 

iford, Conn., pas ponią Tartilie
nę, “Dirvos” skaitytoją, taigi 
šia proga noriu ištarti jai ačiū 
už taip malonų vaišingumą jų 
namuose. Taipgi dėkoju jų sū
nui studentui Jurgiui Taru- 
liui, per kurį tapau “Dirvos” 
skaitytoja. Linkiu studentui 
Taruliui geriausio pasisekimo 
ateityje. Gertrude Diskevičiutė.

4^
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VISUOMET puiktausis tabakas 

VISUOMET puiktausis apdirbimas 

VISUOMET, duckies patenkina.'

DĖL GERKLĖS APSAUGOS — DĖL GERESNIO SS.ONJIQ '

DAUGIAU RIMTUMO
šiomis dienomis du musų lai

kraščiai, “Liaudies Tribūna” ir 
‘Darbininkas’, savo skiltyse tal
pino straipsnius kuriuose pri
metama Chicagos Konsului jog
jis esąs “Naujienietis” ir kad 
prieš kada tai tilpusius “Nau
jienose” priekaištus adresuotus 
Lietuvos Vyriausybės ir jos at
stovų Vardu atsiliepė tik Lietu
vos Ministeris ir Generalinis 
Konsulas, ir tik Chicagos Kon
sulas “nedryso atsiliepti prieš 
savo artimus draugus”. Iš to 
posakio skaitytojai gali padary
ti išvadų kad Chicagos Konsu
las neigia kitų partijų Lietu
vius ir vien tik pritaria “Nau
jienų” grupei.

Ant kiek pamenu, tilpęs “N- 
se” straipsnelis, kritikuojantis 
skridimo darbą, ne tik peikė 
Lietuvos Vyriausybės ir jos at
stovų veiklą, bet gal daugiau-1 
šia pykties išlieta fondo globė
jų komitetui, kurio priešakyje 
man teko stovėti. Tat šiek tiek 
keistokas atrodo pp. straipsnių 
autorių samprotavimas kad 
“Naujienos” leido kritikuoti 
“savo artimą draugą”. Juk 
kiekviena politinė partija visuo
met linkus ginti savo nusista
tymo žmones, o ne j uos kriti
kuoti.

šiuomi noriu pareikšti kad 
nesu jokis “Naujienietis” nei 
jų gerbėjas. Man visų parti
jų bei nusistatymų Lietuviai 
yra lygus, kuriems teikiu pa
galbos ir patarnavimo pagal sa
vo išgalės.

Del mano tylėjimo ir nere- 
agavimo į absurdiškus užmeti- 
nėjimus tilpusius nekurtuose
laikraščiuose, turiu pareikšti 
kad tai dariau iš šių sumetimų:

Mano įsitikinimu panašios 
rūšies polemikos ir atrėmimas 
argumentams ar kritikai, kuri 
neturi realaus ir rimto pama
to, nieko gero neatneša. Mano 
atsakymas suteiks mano opo- rėnui žuvus pas mane lankėsi 
nentui medegos ir paskatinimo Į net keli lakūnai, kurie reiškė 
dar daugiau rašyti. Į jo užme-|noro antru kartu skristi per 
tinėjimus prisieis man atšaki-j okeaną. Tarp atsilankiusių bu- 
neti. Ar ta polemika ir kartus vo ir lakūnas James. Jis, kaip

epitetai, siunčiami vienas ki
tam, bus skaitančiai visuome
nei įdomus? O jei ir įdomau
tus! skaitančioji visuomenė tai 
ar tas bus konštruktivis dar
bas? Viena ir kita pusė atras 
priešininkų ir užtarėjų ir tuo
mi tik pagilinsime spragas ku
rios skiria Amerikos Lietuvių 
visuomenę.

Antras mano tylėjimo moti- 
vas remiamas aukštu ir musų 
tautai šventu Dariaus-Girėno 
idealu, kurie savo žygiu kaip 
tik norėjo įrodyti kad Lietuviai 
bendromis jiegomis gali dide 
liūs darbus nuveikti. Tat, re-, 
spektuodamas jų atmintį ir tu
rėdamas galvoje lakūnų idealą 
nepaisiau skaudžių ir visai ne
užtarnautų kritikos žodžių.

Trečias ir paskutinis moti- 
vas — tai musų Ministerio Wa
shingtone platus ir išsemiantis, 
tilpęs visuose laikraščiuose, pa
aiškinimas, kuriame gerbiami 
straipsnių autoriai galėjo ma
tyti pilną į visus užmetinėji- 
mus atsakymą.

Parėmimui sąvokos kad eš 
esu “Naujienų” pritarėjas, ci
tuojama faktas kad aš pasiun
tęs lakūną James (Janušauską) 
j “Naujienas”. Iš to posakio 
atrodo kad aš esu vietos visuo
menėje idealistinių darbų ir 
ir projektų valdovas ir jų mo- 
nopolizatorius. Dėka jų pp. 
straipsnių autoriams už taip 
aukštą apie mano asmenį nuo
monę, tik deja primetama man 
rolė neatitinka tikrenybei. Jei 
taip butų galėčiau daug Lietu
vos idealams pasitarnauti. Vie
nos grupės žmonėms pavesčiau
pastatyti Dariui-Girėnui pamin
klą, antrai įvykdyti antrą per 
Atlantiką skridimą, o trečiai 
dar kokį nors didesnį darbą, 
kuris suteiktų Lietuvai garbės.

James’o reikalas faktų švie
soje atrodo taip: Dariui ir Gi- 

SU PUIKIU TABAKU

štai kodėl
Luckies traukiasi

taip lengvai

Jūs esate pastebėję ir įvertinę 

švelnų, vienodą degimą, kuris yra 

taip daug Luckies pobūdžio dalimi 

. . . Apvalūs ir gryni — pasaulio 

parinkčiausiu turkų ir naminiu 

tabaku pilnai prikimšti—ir be 

liuosų galų. Štai kodėl Luckies 

traukiasi taip lengvai, dega taip 

vienodai.

ir kiti lakūnai, norėdami su
traukti visų pažiūrų žmones 
darban, prašė manęs kad aš 
stočiau šio projekto priešakyje. 
Kadangi aš atsisakiau imti šia
me darbe aktivę rolę tai kaip 
kiti lakūnai taip ir James krei
pėsi kur kitur. Kodėl James 
kreipėsi į “Naujienas” o ne kur 
kitur tai čia jau jo reikalas.

šiandieną, katastrofai įvykus, 
jaučiama sąžinės susikrimtimo 
žymių įvairiose musų srovėse. 
Todėl yra noro kaltinti asmenis 
kurie prie šio darbo arčiau sto
vėjo. yra taip pat noro kenkti 
asmenims kurie bando ką nors 
atlikti. Tai viskas įrodo kad 
mumyse permaža rimtumo, ne
ganėtina tolerancijos ir kito 
įsitikinimų gerbimo. O rodosi 
turime progos, gyvendami kul
tūringame krašte, pasimokinti. 
Juk pats Dariaus-Girėno žygis 
įvykdytas tik dėka bendram 
sandarbininkavimui, ir jų pa
siektas žygis turėtų būti mums 
pavyzdžiu kaip mes turime elg
tis kad atsiekti didesnių darbų.

A. Kalvaitis,
Lietuvos Konsulas Chicagoje.

NEW BRITAIN, Conn.
VILNIAUS Vadavimo Sąjun

gos skyrius savo susirinkime 
Rugp. 31 d. nutarė surengti ko
kį nors vakarą Spalių 15 dieną. 
Bet kadangi Spalių 9-tą pripuo
la Vilniaus gedulo diena tai ta
po nutarta surengti programą 
atitinkamą Vilniaus užgrobimo 
paminėjimui ir sykiu pagerbi
mui musų žuvusių lakūnų, Da
riaus ir Girėno. Programą su
tvarkyti apsiėmė vietinis Lie
tuvių parapijos vargoninkas 
artistas Juozas Olšauskas.

Galime pasitikėti kad pro
gramas bus puikus ir atsilan
kiusieji bus patenkinti. M. J.

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

delio pasitenkinimo iš jos.



ilių 6, 1933
Spalių 6, 1933
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CHICAGOJE PASTABOS

s skaity- i / 
s sau di- ®
iš jos. •

Kiekvienas ir kiekvienos vai-; 
stybės konsulas yra visų pirma 
valstybės valdininkas. Konsu
las atstovauja ne kokią nors 
biznio įstaigą ar partiją ar or-1 
ganizaciją, o tik valstybę. Jam 
rupi savo valstybės piliečių pi
lietybės, pasportų, vizų, paliki
mų reikalai ir ekonominiai val
stybės reikalai. Mes žinom kad 
taip yra, taip daro visi konsu
lai. Tokios yra jų pareigos, 
už kurias jie gauna neblogą at
lyginimą iš savo valstybės.

Bet ne taip daro Lietuvos 
Konsulas Chicagoje. Chicagier 
čiai jau senai mato p. Konsulo 
simpatijas vienai nusipolitika
vusiai .partijai — socialista'ms! 
Nei tautininkai, nei katalikai, 
nei sandariečiai tokios malonės 
nesulaukė. Mes nežinom kaip 
kitos srovės žiuri į tą dalyką, 
ar jos nori turėti ypatingo pa
lankumo iš p. Konsulo pusės. 
Bet tautininkai tikrai nepagei
dauja to, kadangi tas išeitų iš 
Konsulo pareigų ribų. Kas lie
čia tautininkus, jie nori kad 
Lietuvos Konsulas butų tarp
partinis asmuo, nepataikautų 
nei vienai partijai ar srovei, bet 
butų aukščiau visų Lietuvių 
partijų. Jo atsinešimas į visas 
Lietuvių sroves turi būti lygus, 
vienodas, kaip ir pridera atsa- 
komingam Lietuvos valdininkui.

čia šį sykį neminėsim visų 
atskirų faktų kurie parodo p. 
Konsulo šališkumą ir dideles 
simpatijas Grigaičio socialistų 
klikai. Jei reikės, tą padary
sim ateityje. Bet šį sykį nori
me išreikšti tik savo nusistebė
jimą del tokios keistos^p. Kon
sulo taktikos.

žinoma, ne musų dalykas mo
kinti Lietuvos Konsulą. Bet 
mes Amerikos Lietuviai galim 
ir net privalom pasipiktint ne
tinkamais p. Konsulo darbais. 
Butų gerai jei tokios p. Konsu
lo simpatijos socialistams iš-

socialistų simpatijas 
valstybei, kurią p. 
atstovauja ir iš ku- 

gauna. Bet Amerikos 
tokios permainos ne- 

“N-os” kaip

šauktų 
Lietuvos 
Konsulas 
rios algą 
Lietuviai
mato. Socialistų 
puolė taip ir puola po senovei 
Lietuvos valdžią, žinoma, jo
kia valdžia nėra iš angelų suda
ryta. Bet galima kritikuoti 
valdžios darbus, tik ne pulti 
valdžią ir ne griauti Amerikos 
Lietuvių pasitikėjimą Lietuvos 
valstybe. Matote, čia toliau tę
siasi senas bjaurus socialistų 
darbas su obalsiu “Lietuvai 
cento I” Vadinasi, Lietuvai 
cento, nei vieno malonesnio 
džio! Amerikos Lietuviai

tarpu paties 
jei ne boiko- 
rėmė kiek jų

.>

brangina 
su socia- 
netgi ne- 
užprotes-

I LIETUVĄ
REGULIARIAI IŠPLAUKIMAI 

SMAGI KELIONĖ 
ŽEMOS KAINOS

Du Kalėdų švenčių 
Išplaukimai:

“United States” Lapkričio 25
“Frederik VIII” Gruodžio 9

Išplaukimų sąrašą 19.34 metams, 
kainas ir kitas informacijas su

teikia agentai arba ofisas

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York

\(JVKDŲ
Amerikoj

Linija

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

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

------ o------
M.L. KUNGSHOLM ....
SS. DROTTNINGHOLM
*SS. DROTTNINGHOLM
*ML. GRII’SHOLM .... Gruodžio 9 

*Ka!edų Ekskursijos j 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 j vietinį agentą, arba:
Swedish American Line

181 N. Michigan Ave. Chicago, III.

Spalių 
Spalių 
Lapk.

24
31
29

ne-
ga-
ki-

gy-

DARIAUS-GIRĖNO | 
ŽUVIMO PAMINĖJI

MO REKORDAS
RCA Victor Company, Inc., 

išleido naują įdomų rekordą pa
minėjimui Dariaus-Girėno skri
dimo ir laidotuvių Lietuvoje. 
Plokštelė (disc) išpuošta gelto
na, žalia, raudona spalvom, vie
noje pusėje paveiksle atvaiz
duojama abu narsus lakūnai su 
savo lėktuvu, o ant kitos atvai-1 
zdas jų iškilmingų laidotuvių 
Kaune. Pats gi rekordas api
ma ant vienos pusės apsakymą 
jų narsaus skridimo, o ant ki
tos pusės yra patriotiška dai
na.

To rekordo numeris yra to
kis: 18-6002. Jį galima įsigy
ti tose vietose kur pardavinė
jama RCA Victor rekordai ir 
galima naudoti ant bent kokio 
grafofono.

GRYŽTA CHICAGON
Jonas- Juodakis, Kupiškėnų 

Bendro Klubo Amerikoje sek
retorius, gryžta iš Lietuvos. Jis 
apie tai rašo K. B. K. A. centro 
pirmininkui Jonui J. Kuliui. Iš
buvo Lietuvoje pusantrų metų 
laiko. Sugyžęs aplankys K. B. 
K. A. kuopas. Kupiškėnas.

Aviacijos Diena Chicagoje

Keletas Lietuvių lakūnų kurie dalyvaus Aviacijos Dienos Pr ograme ši sekmadienį.
Jie yra: Ciplys, Pajodytė, Vidžius, Stočkiutė, Vaišvilas.

nei 
nei 
žo- 
jau

senai paniekino ir pasmerkė so
cialistus už tokius darbus. To
dėl dabar labai nuostabu kad 
Lietuvos priešai turi gerą drau
gą net Lietuvos konsulo asme
nyje. Tai tikrai nepaprastas 
atsitikimas Amerikos Lietuvių 
istorijoje!

Kokia nauda p. Konsului ar 
Lietuvos valstybei iš to, mes 
nežinome. Sunku spėti. Bet 
per paskutinius du mėnesiu p. 
Konsulas turbut jaučiasi visai 
juokingoj padėtyj. Grigaitis 
jau ne sykį puolė ir kaltino 
“Transatlantinį Komitetą” kad 
neišpirko “License” lakūnams 
Dariui ir Girėnui, kad nenupir
ko parašiutų ir kitų daiktų la
kūnams. Rugp. 16 d. net ap
kaltino komitetą ir fondo glo
bėjus kaip “žmogžudžius”, ku
rie nužudė Darių ir Girėną!

Kaip žinom, Lietuvos Konsu
las Chicagoje yra to lakūnų 
fondo pirmininkaą, bet iki šiol 
nieko neatsako Grigaičiui net 
į tokius beprotiškus kaltinimus! 
Ar p. Konsulas taip 
gerus savo santikius 
listais jeigu iki šiol 
drysta pasiteisint ir
tuot prieš tokias socialistų ne
sąmones ? Grigaičio “didžiau
sias pasaulyje Lietuvių dienraš
tis” vis naujų prasimanymų iš
galvoja ir plusta Fondo globė
jus ir skridimo rėmėjų komite
tą, o Fondo Pirmininkas tyli ir 
gal but tiktai džiaugiasi “N-nų” 
raštais, kurie kelia į padanges 
Fondo ir sykiu Fondo Pirmi
ninko tokius* “gražius nuopel
nus” — “žmogžudystę”!

Tokis p. Konsulo “taktas” vi
sai nesuprantamas. Ką tas rei
škia? Nejaugi p. Konsulas pa
tenkintas tokiu savo draugų- 
socialistų “patarnavimu” ? Ir 
nejaugi p. Konsulas verčiau pa
kęs tokius pravardžiavimus 
žmogžudžiais, bet nieko neat
sakys ir nepasiteisins prieš to
kius kaltinimus? Tas liečia vi
sų Fondo globėjų ir komiteto 
narių garbę, o Fondo Pirminin
kas vis dar lyli. Pradžioj “N- 
nos” už Dariaus ir Girėno mirtį 
kaltino visus Lietuvos konsu
lus ir net patį Lietuvos Minis- 
terį B. K. Balutį. P. Balutis ir 
p. žadeikis paskelbė plačius pa
aiškinimus spaudoj, o p. Kon
sulas Chicagoje, nors daugiau-]

SOCIALISTAI nors į krikš
tą netiki, vis dėlto “krikštija” 
negimusį kūdikį. Ar ne juo
kinga kad neturėdami lėktuvo, 
o jau jį krikštija “Lituanica 
Antroji” ?

Keistokai atrodo kad socia
listai turi pakankamai drąsos 
pasisavinti “Lituanicos” vardą. 
Musų didvyriai Darius ir Girė
nas skrido visų Lietuvių vardu. 
Socialistai tuo 
skridimo reikalą 
tavo tai tik tiek 
biznis reikalavo.

“SANDARA” tai tikrai mis
teriška gazieta, gal but vienin
telė tokia gazieta kuri kyšteli 
paslaptomis, nes niekas nežino 
kada ji išeis. Pavyzdžiui gar
sina Lietuvių Beno pikniką 17 
d. Rugsėjo, sekmadienį. Tačiau 
pati gazieta pasirodo pasaulyje 
tik 20 dieną.

Nors “Sandaros” leidėjai 
pajiegia laiku išleisti savo 
zietą, bet kandžioti, šmeižti 
tus visada įstengia.

AMERIKOS LIETUVIŲ
venime pagaliau atsirado nau
jos rūšies politikierių, būtent 
vyriškos lyties “Lietuvaičių”. 
Taip atrodo skaitant socialistų 
gazietą Rugs. 7 d., kur telpa 
atsakymas Lietuvos Gen. Kon
sului P. žadeikiui Dariaus-Gi
rėno nelaimės reikalu.

Nežinia ar ta “Lietuvaitė” 
moka barščius išvirti ar ne, bet 
pletkauti bloznas pasakas labai 
gerai rezgia, kaip kerdžius vy
tinį. Tokias pasakas, žinoma, 
noriai talpina Plečkaitininkų 
talkininkai, tikėdami išgelbėti 
susmukusį socializmą.

“Lietuvaitė” giriasi kad “ji” 
rašanti tik trims laikraščiams— 
“Naujienoms”, “Sandarai” ir 
“Keleiviui”. Vadinasi tik su
smukusių socialistėlių politikos 
organams!

Labai galimas dalykas kad ta 
“Lietuvaitė” yra koks suram
bėjęs asmuo ir eina atsakomin- 
gas pareigas New Yorko mies
te, 
na

AMBER WORKING IN LITHUANIA
Spaliu 8 d. Aviacijos Švente Chicagoje

By Dr. J. Kaškelis

fashioning indus- 
place in the world, 
hamlet

workmen were en-
alone as

Ta mintis labai pasitvirti- 
kuomet ir “Sandara” ineina 
tą “pašauktųjų laikraščių” 

trej ūkę.
“LIETUVAITĖ” giriasi kad 

“jos” gerbiami trys laikraščiai 
“turi su savim minias”, jie gi
na “demokratiniai nusistačiusiu 
žmonių reikalus”. Taip kaip 
SLA. seime Chicagoje buvo “gi
nama” “demokratija” policijos 
buožėmis, ar ne ?. ...

Įdomu žinoti apie kokias “mi
nias” kalbama. Gal but apie 
tas minias kurios numaršavo su 
Trockiu — “Naujienų” ir “Ke
leivio” išauklėtas. Na o kur 
“Sandaros” “minios”: ar į kam
parą pavirto?

šia buvo surištas su lakūnais 
ir Fondu, iki šiol tyli, kada jo 
“draugas” Grigaitis taip “švel
niai glosto” p. Konsulą....

Čia yra tikras užburtas ra
tas. Argi ir toks p. Konsulo 
pasielgimas neša jam garbės? 
Verta visiems pagalvoti, ypač 
Lietuvos valdžiai.

(Continued)
Before the war, the Lithua

nian amber 
try held first 
In Palanga 
many as 300
gaged in the amber industry. 
After the war, when the am
ber industry was expanded in 
Prussia, and the market declin
ed, the Lithuanian amber in
dustry was smothered. In Lith
uania this year there are nine 
amber fashioning undertakings. 
Of these six are at Palanga, 
two at Klaipėda, .and one at 
Kretinga. About sixty persons 
are constantly engaged in the 
Palanga amber concerns, and 
about the same number in the 
Klaipėda concerns. But during 
summer the number of work
men considerably increases. 
Since 1929 (at Palanga), when 
electric energy began to be used 
the number of workmen employ
ed in this sphere has greatly 
fallen off. The Lithuanian am
ber industry is hampered by 
the shortage of its own raw am
ber, because Germany, possess
ing a monopoly of the working 
amber, can regulate the sale 
of raw amber according to her 
own interests. Despite these 
unequal conditions, however, the 
Lithuanian amber industry is 
resisting foreign competition 
and is even endeavoring to ex
port its products to Germany, 
where there are fairly high 
duties on imported amber goods.

After the war another nega
tive phenom eon for the Lithua
nian amber trade manifested 
itself in the shape of the ex
tension of the imitation amber 
industry, which is particularly 
highly developed in Germany, 
and also the presence of that 
class of industry in Lithuania, 
which, of course, has somewhat 
curtailed the home market. 
Abroad complaints are some
times heard to the effect that 
Lithuanian amber wares are 
too expensive compared with I 
those of other countries (es-l 
pecially Germany). But when 
the matter is more carefully 
examined, it appears that this

occurs mostly only perhaps 
when the highly developed im
itation amber is concerned and 
when prices are compared with 
pressed amber wares (which 
are not produced in Lithuania 
at all), whereas, when only 
good quality or real amber wares 
are concerned, the Lithuanian 
product can support competi
tion.

Also the world economic cri
sis has not failed to cast its 
shadow over the Lithuanian 
amber trade and industry. The 
United States economic crisis 
reacted on Lithuania’s amber 
industry with special severity. 
There, apparently, as almost 
everywhere else, the crisis af
fected mostly the medium cap
italists who, concurrently with 
precious stones purchase am
ber wares. Fashion too in
fluences the Lithuanian amber 
industry. Of late it has be
come the fashion to wear vari
ous amber beads or only small 
beads, which negatively affects 
the amber industry. On the 
other hand, however, this has 
compelled the amber industry 
to adapt itself to the class of 
goods in demand, and to increase 
that class of wares. In Lith
uania, concurrently with beads, 
which are being most largely 
produced, and rosaries (for Mo
hammedans) , brooches, brace
lets, etc., there is continually 
spreading the production of 
various “souvenirs”, toys, and 
generally more varied classes 
of ornaments.

(To be continued)
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7 dienomis i LIETUVA
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

Swiftest and Best

RHEUMATIC 
PRESCRIPTION

85 Cents

SUERZINTI 
NERVAI

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

Šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš- 
vodys vertu gyventi.

Nekentėkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums 
teikti pagalbą. Nusipirkit bonką 
savo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

su-
iš

Rugsėjo 26 d. įvyko Chicagos Keleiviai bus vežiojami mažais 
bendras Dariaus-Girėno pamin
klo statymo komiteto ir fondo 
globėjų posėdis labai gausingas. 
Dalyvavo: komiteto pirminin
kas Adv. Vasiliauskas, sekreto
rius P. Jurgėla, Kalvaitienė, Si- 
mokaitis, Gaižaitė, Adv. Lidi- 
kauskas, lakūnas Kiela, J. Mic- 
keliunas, Pustapėdis, A. Valan
čius, A. Vaivada, ir “Moterų 
Dirvos” red. Sakalienė (nauja 
narė), o taip pat 
ninkas Konsulas 
ir fondo globėjai 
Adv. K. Gugis. 
Kapt. Dariaus giminės Stulpi
nai, Juciai ir Rygiai.

Gausingas posėdis, užtat ir 
sėkmingas. Posėdį atidarė ir 
vedė I vice pirm. Simokaitis. 
Lakūnas Kiela pranešė kas jau 
atlikta ir kas daroma besiren
giant Aviacijos Dienai kuri bus 
sekmadienį, Spalių 8 d. Taria
masi su lakūnais, kurie vežios 
keleivius. Įdomiausius ir pavo
jingiausius ore triksus atliks 
Lietuviai, L. Aero Klubo nariai. 
Amerikos Legiono Dariaus-Gi
rėno posto veteranai apsiėmė 
vest aeroporte tvarką.

Ilgai buvo svarstoma įvairus 
Aviacijos dienos reikalai, ku
riems tvarkyti išrinkta visos 
reikalingos komisijos.

Adv. Vasiliauskas ir L. ši
mutis pranešė kad Rugs. 25 d. 
lankėsi pas Chicagos miesto 
majorą, kuris leidžia rengti 
šą rinkliavą. Ta rinkliava 
tarta surengti Spalių 23 d., 
madienį. Organizuojama 
kininkai visose miesto Lietuvių 
kolonijose. Į 
tetą ineis visi 
fondo globėjai 
nų giminės.

Taigi, 
mitetas 
energija 
kad tik 
je pastatytas paminklas 
pasaulio pripažintiems musų 
didvyriams Dariui ir Girėnui. 
Be abejonės, ir plačioji Lietu
vių visuomenė parems visus 
komiteto sumanymus ir darbus.

Lietuvių Aviacijos Diena 8 
Spalių žada būti labai įdomi.

fondo pirmi- 
A. Kalvaitis 

L. šimutis ir
Atsilankė ir

vie- 
■ nu
pil
tai-

rinkliavos komi- 
komiteto nariai, 
ir žuvusių laku-

paminklo statymo ko- 
ir fondo globėjai visa 

imasi didelių darbų, 
greičiau butų Chicago- 

viso

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio Bermer- 
havene, užtikrina labai greitą patogią kelionę į LIETUVĄ.

GREIČIAUSIAS KELIAS I TĖVYNĘ
Informacijij klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
— 1119 Euclid Ave. Cleveland =——

24

Pain—Agony Starts to 
Leave in 24 Hours

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

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

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ir 
apriškit kojas. Naudokit bandažą 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 

■ gyslose. Nebus daugiau trukusių 
Į gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai- 
. zdų. Nebus“ trukdančio skausmo. 
| Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa- 
| gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

8 DARIAUS-GIRĖNO
g PAVEIKSLAI

I
 FOTOGRAFAS

W. STANKŪNAS
Turi puikių Dariaus ir 

Girėno Paveikslų. 
Užsisakykite tuojau.

3315 SO. HALSTED St.Chicago, Iii.

ir dideliais lėktuvais. Jauno 
Liet. Aero Klubo nariai paro
dys įdomiausius ir pavojingiau
sius triksus ore.
dvi Lietuvaitės, J. Pajodytė ir 
M. Stočkiutė, šoks iš lėktuvų 
su parašiutais. J. Vaišvilas da
rys pavojingiausius triksus ore: 
perlips nuo vieno lėktuvo spar
no j kitą lėktuvą, vartaliosis 
ant lekiančio lėktuvo ratų ašies, 
ir tt. 
esama, 
rai 
vo 
ką 
lą,

E. Ciplys ir

pasigėrė ji-

nekantriai
Spalių 8

Lietuvių gabumus

Dienos programo 
tuo budu pagerbti

Štai kokių gabių Lietuvių 
Bet Lietuvaitės tai tik- 

nustebins Chicagiečius sa- 
“nemoterišku” drąsumu. O 
bekalbėti apie Joną Vaišvi- 
kuris yra akrobatinis lakū

nas ir parašiutininkas!
Be to dar pakviesta buris Illi

nois valstijos kariškų lėktuvų 
pademonstruoti figūrinį skrai
dymą. Tai visa sudarys labai 
įdomų programą ir sukels žiū
rovams nepaprastų 
mo įspūdžių.

Todėl Chicagiečiai 
laukia sekmadienio,
d.: pamatys tai ko savo gyve
nime dar nėra matę, ir dargi 
nepaprastus 
padangėj e.

Aviacijos 
dalyviai nori
didvyrių Dariaus ir Girėno at
minimą.

Tikimės kad tie visi komiteto 
darbai žymiai padidins Dariaus 
ir Girėno paminklo fondą. Ir 
kitos Lietuvių kolonijos netu
rėtų atsilikti nuo Chicagiečių: 
Dariaus-Girėno paminklas vaiz
duos visos Amerikos Lietuvių 
dėkingumą didvyriams!

P. Jurgėla,
Komiteto Sekretorius.

Railway’s Pilis
For Constipation

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

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

At All Druggists
Radway & Co., Inc., New York, N.Y.

Kiekvienas mato ju-S 
su 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. į

auga gausiai 
ir žilę. Ste- 
ne medikuo- 

.(42)
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PREZIDENTAS TARP LEGIJONIER1Ų
 ak------------------------------------------------------------------------

Pačiame New Yorko mie
ste visokias mokyklas lan
ko apie 1,300,000 vaikų.

Tai pusė visos Lietuvos 
tik vienų mokyklinio am
žiaus vaikų, ir tai tik vie
name mieste!

SPALIU 9 TA
Chicagoje šią savaitę at

sibuvo Amerikos Legijono 
suvažiavimas. Dalyvavo i 
30,000 legijonierių — buvu
sių kareivių.

Pas juos atvažiavo kalbė
ti Prezidentas Roosevelt— 
tas vyras kuris užėmęs ša
lies valdžią dryso numažin
ti karo veteranams pašalpos 
mokestį, iš ko veteranai la
bai pasipiktino.

Atmename kaip karo ve
teranai prie Hoover’o suėję 
i Washingtona perleido net 
kruviną susirėmimą reika
laudami bonų. Jie bonų iš
mokėjimo negavo, o kuomet 
ten atsisėdo Rooseveltas, 
jis, imdamasis ekonomijos 
vykdymo, dryso numušti 
veternams mokestis ir su
mažinti kitokius išmokėji
mus, ypač atsisakė mokėti 
už gydymą veteranų ligų 
kurios nepaeina nuo karo.

Sekmadienį, Spalių 1 d., 
Chicagoje labai abejota ar 
prezidentas pribus į vetera
nų konvenciją. Tačiau tą 
pat dieną atėjo žinia kad 

* Prezidentas Roosevelt pri
bus į Chicagą Spalių 2 d. ir 
asmeniniai stos prieš susi
rinkusius į vieną vietą mil
žinišką minią veteranų.

Spalių 2 d., 11:30 vai. ry
to, prezidentas specialiu 
traukiniu pasiekė Chicagą 
ir už 15 minutų jau buvo 
Legijono konvencijoje. Le-| 
gijonieriai patyrę kad pri- 
buna pats prezidentas į jų 
tarpą, nepaprastai susijudi-- 
no. Prezidentui pasirodžius, 
kuris dėvėjo Legijono ke
purę, buvo sugrota Ameri
kos Himnas, ir prezidentas 
saliutavo Legijono seimą 
militarej formoj.

Savo kalboj Prezidentas 
Roosevelt kvietė legijonie- 
rius kooperuoti šalies eko
nomijos reikaluose. Jisai 
drąsiai ir atvirai pasakė:

“Kadangi veteranas dėvė
jo uniformą nereiškia kad 
jis gali reikalauti ir gauti 
iš savo valdžios palengvini
mus kokių negauna jokis 
kitas pilietis.”

Šis prezidento stojimas 
akis į akį su karo vetera
nais, kurie jaučiasi labiau
sia nuskriausti prezidento 
ekonomijos programų, pa
statė Rooseveltą gražioje 
šviesoje ir jis įgavo Legijo
nierių draugingumą. Kiti 
politikieriai manė kad pre
zidentas nedrys stoti prieš 
veteranus ir tik pasiųs Į jų 
konvenciją savo kokį nors 
atstovą. Tas tikrai butų 
sudarę nuomonę kad prezi
dentas “bijo” veteranų, ir 
veteranai butų manę kad 
jis jų bijo.

Veteranai nori išreikalau
ti valdžios dykai gydymo 
nuo visų ligų, nors jos ne
turi bendro su karo pasek
mėmis. Tam valdžia prie
šinga, nes visi žmonės viso
kiomis ligomis suserga, ir 
karo veteranai nėra laisvi 
nuo visų ligų, ne tik nuo 
karo paeinančių nesveiku
mų.

Chicagon lėktuvu atskri
do ir poni Rooseveltienė. Jie 
kartu atlankė kapą Cerma- 
ko, kuris pereitą rudenį bu
vo nušautas Floridoj, kur 
kartu su Rooseveltu svečia
vosi. Po to prezidentas su

žmona aplankė Pasaulinę 
Parodą ir tą pačią dieną 
gryžo į New Yorką, į savo 
namus.

Ir Tikybos Talkavojasi 
Sunkioje Valandoje

Katalikų, Žydų ir Protes- 
tonų tikybų vadai tariasi 
apie užvedimą pamokinan
čio vajaus platinimui pa
kantos vieni kitų ir ben
dravimui vienų su kitais vi
suomeniniuose reikaluose.

Tikybos dikčiai nustojo 
pasekėjų ir jų kovojimas 
viena prieš kitą nieko gero 
nežada, tik labiau atstumia 
pasekėjus.

Ir musų tarpe, kur kuni
gas žmoniškai elgiasi su vi
sų pažiūrų Lietuviais ten 
tarp Lietuvių yra didesnis 
sutikimas. Kur pasitaiko 
klebonauti koks erštas, ta 
kolonija yra kaip koks mi
šinio puodas.

Prez. Roosevelt kasdien 
gauna po apie 8,000 laiškų 
visokiausiais reikalais, dau
gybė kurių yra nereikšmin
gi nuo šiaip sau geros ar 
blogos valios piliečių su vi-) 
šokiausiais “pamokinimais” 
kaip šalį tvarkyti.

Ei pasauli, mes be Vilniaus Nenurimsim! 
Senas Vilnius musų buvo mus ir bus!!!

M
 JUODOe r u n a s kass°s'°

Istorine Apysaka Rašo K. S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)

Meruno Sugryžimas

Atėjo 845 metų pavasaris — metas di- 
deliausių vikingų žygių kokius tik jie iki 
to buvo kėsinęsi daryti.

ŠĮ metą vikingai užpuolė visas tris bu
vusias Karolio Didžiojo imperijos dalis.

Korikas, Danų karalius, atmetęs iki 
tolei nuduotą draugingumą savo kaimy
nams Saksams, kurie buvo po viena valdžia 
Liudviko Germano, naujos Germanų vals
tybės karaliaus, pasiryžo apiplėšti garsų 
Saksų miestą Hamburgą, kur buvo įsistei
gus Skandinavų krikščionių vyskupija ir 
jau mums žinomas misijonierius Auskaras 
buvo arkivyskupu.

Iš viso Zealando rinkosi laivų laivai 
vikingų po karaliaus Koriko vėliava. Visi 
rengėsi Į didelį žygį. Suplaukė Leiro uos
te šeši šimtai laivų — didžiausias laivynas 
kokis vienu kartu kada iki tolei susirinko. 
Tarp kitų vikingų, į tą žygi plaukė ir Svol- 
do sunai ir su jais vyko Šarkis. Jis prikal
bėjo kartu keliauti ir Gužą, kurs buvo jau 
atpratęs nuo jurų kelionų, nes ilgai buvo 
tik kaipo Alinos ir Ragailės palydovas. Ap
rūpinę moteris saugia gyvenimo vieta, jie 
žadėjo pasipelnę gryžti ir pasitaikius pro
gai visi bėgs atgal į savo gimtinį kraštą.

Šarkis įprašė savo žinomų žmonių, jei
gu parsirastu Merunas-Sigurdas, nurodyti 
jam kur randasi jo motina.

Baisus buvo tas laivynas ir savo didu
mu ir žiaurių kariauninkų skaičiumi. Lai
vyną vadovavo garsiausias ir žiauriausias 
visų laikų vikingas, karaliaus giminietis, 
Ragnar Lodbrok.

Atplaukė vikingai į upę Elba ir tuoj 
užpuolė ir paėmė Hamburgą. Per dvi die
nas jame viešpatavo, naikindami, piešda
mi, žudydami, degindami. Nors vėliau su
sirinkę Saksai juos išvijo, bet šis vikingų 
užpuolimas buvo didžiausias krikščionijai 
smūgis visais atžvilgiais. Išnaikinta, iš
griauta, išdeginta turtingi maldnamiai, iš
pjauta daugybė žmonių, ir pats arkivys- 

I kūpąs Auskaras tik pabėgimu iš miesto iš
sigelbėjo nuo mirties.

Daugelis laivų su grobiu iš Hamburgo 
gryžo į Leirą, gi kiti laivai, Ragnaro vado- 

' vaujami, leidosi į pietų vandenis, į Fran
kų žemes.

Prie upės Seino ištakos į jurą, Ragna
ro laivynas sutiko keletą kitų laivų. Tie 
laivai gryžo po žiemos, kurią praleido ant 
Noirmoutier salos. Jie buvo likučiai vi
kingų kurie pereitą metą klaikinėjo Ispa
nijos žemėse ir kovėsi su Arabais.

Šių vikingų vadai — Sturlas ir Tur- 
geis — jau buvo sugryžę pereitą rudenį at
gal į savo namus, kuomet jų laivynas buvo 
Arabų išblaškytas.

Šie likučiai vikingų, Arabų išsklaidyti 
ir audrų išmėtyti, klaikinėjo Afrikos pa
kraščiais, ir gryždami šiaurėn vėliau apsi
stojo ir grobinėjo Ispanijos pajūrio gyven
tojus, kur Arabų nesirado apginti.

Su šiais likučiais gryžo ir Merunas su 
savo dviem draugais. Jisai, pabėgęs iš 
Kordovos, leidosi tiesiog į vakarus, kaip 
jam Lukrecija patarė, kur tikėjosi, pajūriu 
jojant šiaurėn, susidurti su likusiais savo 
draugais, apie kurių buvimą netoli Ispani
jos pakraščių Lukrecija iš emiro patyrė. 
T kelintą dieną pajūriu kelionės, Merunas 
su draugais prijojo kelis laivus vikingų ir 
smarkiai leidosi link jų, kad jie nepasiša
lintų ir jų nepaliktų. Vikingai nusigandę 
norėjo bėgti, manydami kad atvyko Ara
bai. Tačiau jojikai spėjo dasisiekti prie 
laivų, ir draugai juos pažino.

Pradžiugo vieni ir kiti susiėję po ne- 
pasekmingo Sevilijos valdymo. Merunas 
apipasakojo jiems kaip jis pateko nelaisvėn 
ir kad daugiau dar vikingų pas emirą liko, 
kurių jis negalėjo išgelbėti. Vikingai ap
sakė jiems savo patyrimus. Iš Sevilijos 
išplaukę, jie pateko į audrą, buvo nunešti 
į Afrikos pusę, ten plėšikavo ir mito. Tuo 
tarpu Turgeis ir Sturlas su kitais laivais 
išplaukė namų link.

Palikę arklius, Merunas su savo drau
gais prisidėjo prie vikingų ir išplaukė į 
šiaurę. Atplaukę į Noirmoutier salą, kuri 
buvo vikingų žiemavojimo vieta Atlantike, 
pasiryžo apsibūti iki pavasario.

Sulaukę pavasario, gryždami namų 
linkui, norėjo susitikti savus laivus plau
kiančius kur nors grobišauti, Merunas gi
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KAIP ISPANAI NORĖJO ATIMTI 
KOLUMBO GARBĘ

Ameriką atrado 1492 metais vyras 
vardu Christofero Colombo. Visų yra pri
imta kad jis buvo Italas iš Genoos. Bet 
kaipo istorinis asmuo jis pasirodė po Ispa
nišku vardu Cristobal Colon. Sulatinizuo- 
tai jis tapo pradėtas vadinti Columbus.

Amerikos atradimas buvo didžiausias 
nuotikis Ispanijos istorijoje. Nekurie mo
derniški Ispanai mokslininkai (gal tiktai 
“mokslininkai”) pradėjo skaityti nepaken
čiamu kad jų istorijoje tokis didis žygis 
butų pažymėta nuopelnu svetimšalio, jūr
eivio iš Italijos. Mat, Kolumbas norėda
mas surasti kelią į Indiją plaukiant į vaka
rus, tam tikslui gavo pagalbą Ispanijos 
karalienės, ir vėliau pasirodė kad jis ne
pasiekė Indijos, bet atrado naują konti
nentą.

Ispanijos mokslininkų dalis pripažys- 
ta kad Kolumbas buvo Italas, bet prive- 
džioja kad Amerikos atradimo garbė pri
klauso Ispanui Martinui Alonzo Pinzon, 
kuris vadovavo vieną iš trijų Kolumbo 
laivų toje kelionėje. Kita dalis pripažysta: 
tą garbę Kolumbui, bet prirodinėja kad 
jis buvo Ispanas, ne Italas. Taip tai Ispa
nai patys save sumaišo.

Tie kurie tikrina kad Ameriką atrado 
Ispanas Pinzon, sako kad jis buvo tos ke
lionės genijus ir net Kolumbas jo klausė. 
Kuomet Kolumbas, po ilgos kelionės pra
dėjo nustoti ūpo ir norėjęs gryžti atgal, 
Pinzon su savo laivu priplaukęs prie Ko
lumbo laivo ir raginęs jį plaukti pirmyn. 
Jis liepęs Kolumbui pakarti tuos vyrus ku
rie nenori toliau keliauti, net pasisiūlęs 
pats savo rankom maištininkus iškarti. 
Taip padrąsintas, Kolumbas plaukęs to
lyn. Amerika tada tapo atrasta, bet at
rasta Ispano, o ne Italo.

Tas yra tikra nesąmonė, paremta ant 
tradicijos kuri nieko neverta. Tai yra ne
atsargus Ispanų pasikėsinimas paniekinti 
atmintį paties Pinzono.

Pinzon ir jo brolis, kuris vadovavo tre
čią laivą, buvo patyrę jurininkai ir be jų 
drąsios paramos gal butų buvus kelionė 
nepasekminga ar net Kolumbas nebūtų iš
plaukęs. Vienok Palos miesto gyventojai 
iš kur Pinzonai paėjo, atmetė karalienės 
garbę suteiktą jų miestui, ir net atsisakė 
pagelbėti Pinzonų laivus išrengti.

Kuomet Kolumbas gryžo iš kelionės, 
niekas nežino kodėl Martinas Alonzo Pin
zon .paliko Kolumbą ir parsiskubino į Is
paniją vienas pirma jo. Tačiau jam nebu
vo duota proga karaliui ir karalienei pa
sakyti apie kelionę, iki nesugryš Kolum
bas. Pinzon staiga mirė, ir nežiūrint kad 
su juo parplaukė ir buris jo vyrų, jo pa
sakojimai apie atradimą mirė kartu su 
juo.

Daug metų vėliau, Pinzono sūnūs pa
darė prisaikdytą pareiškimą kad jo tėvas, 
daug metų atgal, kada buvo jaunas vyras, 
lankydamasis Romoje nupirkęs labai seną

Žydišką užrašą, išlikusį nuo Karaliaus Sa
liamono laikų, kuriame buk buvę nurody
mai plaukti tiesiog iš Palestinos per Vi- 
duržeminę jurą, pro galą Ispanijos ir pas
kui tiesiog į vakarus, laikantis tarp pietų 
ir žiemių, ir po ilgos kelionės atras žemę 
Zipangu, gausingą įvairiais vaisiais, didu
mu lygią Azijai ir Afrikai.

Jaunasis Pinzon prisiekė kad Kolum
bus pavogęs nuo jo tėvo tą raštą ir iš to 
rašto gavęs įskvėpimą plaukti jieškoti to 
aprašomo pasaulio.

Bešališki mokslininkai šitą pareiškimą 
vadina melagyste ir jaunąjį Pinzoną ap
šaukė melagium.

Kiti Ispanai, kurie sako kad Kolum
bas buvo Ispanas, Colon iš Pontevedrano, 
net privedžioja kas buvo jo tėvas ir moti
na ir kaip ilgai jie Ispanijoje gyveno.

MEILĖ IR AŠAROS
Aš verkiu, kukuoju kaip gilioj gegutė, 
Kad aš nematau savo meilužės.
Gieda darželiais margi paukšteliai 
Kai aš nueinu pas savo mergelę.

O kai nueinu, nusiraminu, 
Kai pabučiuoju, net apsiverkiu.
Ne tiek paukštelių margų regėjau, 
Kiek į mergelę meiliai žiurėjau.

Josios skruosteliai kaip žolynėliai, 
Ir meilus, gražus kaip bijūnėliai.
Bet vėl reik skirtis su mergužėle, 
Gražia, malonia kaip lelijėle. .. .

Vėl aš verkiu kaip gegutėlė,
Kad mano mergelė už aukštų kalnelių, 
Mano meilužė už žalių girelių.
Vėl kada nors teks ją pamatyti.

Vazgėliai. Jonas Sirgedas.

PAKLUONĖMIS UŽKLYDUS
Saulėta žaluma žygiavo kluonais, 
Ir juokės rausvi dobilai.
Siena palinkusia geltona 
Prinokę supėsi javai.
Už lygios pievos samanotos
Kurčiai dūsavo žalias šilas. z
Kaimas tarp dirvų nuvagotų
Tylėjo lyg butų negyvas.
Kaitriau smėlin man skendo kojos 
Ir akys klydo žalumon — 
Basa, laksti, lyg ta žuvėdra, 
Viliojo sesė tolumon.
Kasos jos draikės, lyg gelsvas linas, 
Lėtai akyse bangavo jura.
Kalba—lyg daina ritmingai pynės, 
Lyg kanklių stygos širdį užbūrė.
Paraudus saulė pakluones dažė, 
Šilas jau vakarui paruošė guolį.
Širdis man troško užmigt miraže— 
Paskęsti tam grožyj geidė varguolė. 
Krūmuos liepsnojo daina lakštutės, 
Medžiai tulėjo lyg šventos bonios.
Širdį svaigino skruostai sesutės, 
Užklydus kaimo žaliuose kluonuos.

Pajuostė. Vainis Dainoras.

norėjo susidurti su Danų laivynu, nes da
bar buvo liuesas nuo Norvegų, kadangi 
paties vado Sturlo čia nebuvo. Atplaukus 
Seino upės žiočių ir pamačius Danų laivy
ną, kurį iš ženklų pažino, Merunas labai 
nudžiugo. Savo draugus įkalbėjo prisidė
ti prie Danų. Masys ir Strikas, pamilę Me
niną, kurs juos išgelbėjo iš Arabų nelais
vės, nenorėjo su juo skirtis.

Kada Ragnaro laivai apsupo gryžtan- 
čiųjų laivus, Merunas pirmiausia stengėsi 
tarp jų surasti laivą savo buvusio vado 
Osgiero, pas kurį tikėjosi užtarimo ir jo 
laive tikėjosi rasti savo draugą Šarkį.

Nenorėdamas kad Norvegai bereika
lingai nukentėtų, Merunas susidūręs su 
Danas pradėjo šaukti savo vadą Osgierą, 
kurs netrukus priplaukė prie jų. Nudžiu
go Osgieras atradęs savo smarkų gynėją, 
o Šarkis atradęs savo draugą. Abudu puo
lė vienas kitam į glėbį ir ilgai džiaugėsi. 
Merunas išprašė Osgiero paleisti Norve
gus plaukti savo keliais, nes nors Osgieras

metai laiko pirmiau nuo Norvegų nuken
tėjo, šie likusieji Norvegai buvo nekalti, 
nes jų darbai priklausė nuo vadų. Prašė 
tik priimti du jo naujus draugus kartu su 
juo į savo laivą.

Ragnaras, patyręs visą dalyką, Osgie
ro patvarkymui nesipriešino.

Taip tai susivienijo du draugai kurie 
buvo perskirti ir nežinojo ar kada dar gaus 
susieiti ir ar kuris yra gyvas.

Šarkis ir Gužas tarėsi kaip užvesti 
kalbą apie Menino motiną, kuri jo j ieško, 
bet nusprendė nieko nesakyti iki gryš iš 
dabartinio žygio. Šarkis suprato kad ži
nia apie motiną, ir dar paliktą tarp sveti
mų žmonių, gali vaikiną labai sumaišyti, 
jis gali užsigeisti viską metęs bėgti-gryžti 
į Leirą, ko atsiekti negalėtų. O su motina 
mintyse, nuvykęs į kariones, gali užmiršti 
ką daro. Jam iš rūpesčio apie motiną gali 
nesisekti kariauti, gali žūti ar patekti ne
laisvėn.

(Bus daugiau) _____
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VĖL BADAS SOVIE
TŲ RUSIJOJE

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 
buvusios ukininkijos sluogsniai, 
negalėdami atvirai priešintis 
naujai tvarkai, priešinasi tyliai. 
Prieš juos griebtasi smarkes
nių priemonių: ištisos apskri
tys buvo pergabenamos iš vie
nos vietos Į kitą ir išmėtytos po 
Įvairias Rusijos dalis, kur bu
vo pasodinamos vieton iš ten 
iškeltų ūkininkų.

Atplėšti nuo savo gimtojo 
krašto, šie žmonės liko dar men
kesni darbininkai, bet ne tiek 
pavojingi naujai tvarkai. Vi
sos tos vidaus kovos, baudimai, 
pergabenimai, visa ta nauja 
ūkio* tvarka pakirto tvarkingą 
gamybą.

Prieš karą, Rusijos gyvento
jai neturėjo nei tobulų Įrankių 
nei dirbtinių trąšų, o vis tik 
Rusija išveždavo milžiniškus 
kiekius žemės ūkio gaminių. 
Sovietams valdant, visą laiką 
tų gaminių nuolat trūksta net 
savo kraštui. Jau šešiolikti 
metai kai kadaise maistu tur
tinga Rusija nedavalgo, gyve
na pusbadžiu, o kai kuriais lai
kotarpiais ir visiškai badauja.

Didžiausias badas buvo 1921- 
22 metais. Panašus, jei ne dar 
baisesnis, bad?s atėjęs ir da
bar. Pernykštis derlius nebu
vo didelis, ir tas pats nebuvo 
tinkamai suimtas ir paskirsty
tas. Badas prasidėjo jau pava
sarį, o vasarą pasiekė nepa
prasto aštrumo. Net tarptau
tinės Įstaigos susirūpino šimtų 
tūkstančių ir milijonų žmonių 
likimu, šiomis dienomis Vien- 
nos (Austrijoj) kardinolas-ar- 
kivyskupas išleido atsišaukimą 
į visus geros valios žmones 
kviesdamas ir ragindamas gel
bėti nuo bado mirštančius Ru
sijos žmones. Pati Sovietų vy
riausybė viešai neprisipažysta 
kad gyventojai badauja. Ta
čiau tai lyg ir patvirtina tas 
kad nuolat ir nuolat jieškoma 
Įvairių kaltininkų už nepasise
kimus žemės ūkio srityje. Pas
taru laiku tokių kaltininkų esą 
surasta net pačiose žemės ūkio 
komisariato viršūnėse. Tie kal
tininkai nuslėpdavę tikrąjį der
lių ir kitokius neleistinus dar
bus darydavę, skriausdami val
stybę ir jos gyventojus. Ta
čiau didžiausia nepasisekimų ir 
sunkumų priežastis gludi pa
čioje komunistų šalies santvar
koje, kuri gyvą žmogų nori pa
versti bendros gamybos vergu 
ir mašina, atimdama iš jo vi
sokį asmenišką susidomėjimą 
gamyba ir naikindama nuosa
vybę, kuri iki šiol buvo stip
riausias gamybos akstinas.

—Tsb.

Nustojo 20 Svaru
Riebumo j 4 Savaites

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

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

Gaukit bonką Kruschėn Salts iš 
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks 
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta bonka nepertikrins jus kad tai 
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus gražinti.

KUR LIETUVA DĖS ATSAKYMAS I PRIEKAIŠTUS DEL DARIAUS
ŠIŲ METU DERLIU IR GIRĖNO SKRIDIMO

EDM. DANTAS, 
(“Dirvos” Spec. Kor. iš Kauno)

šymet Lietuvoje buvo labai 
karšta vasara. Iki Birželio mė
nesio vidurio dienos buvo sau
lėtos ir gražios. PasJjui, kai 
miestų ponai pradėjo važiuoti 
į kurortus arba kaimus, staiga 
oras subliurp. Vieną <dieną lie
tus lijo, dvi’ dienos buvo saulė
tos. Suprantami, toks oras la
bai nepatiko tiems kurie norė
jo pasikaitinti vasaTOs saulėje. 
Bet užtat ūkininkams išėjo į 
gerą. Pavasarį gerai pavyko 
pasėti visą derlių. Gi dabar 
galima viską gražiai sudoroti, 
nes oras, po paskutinių liūčių, 
vėl pasitaisė ir dabar saulė kas
dien kaitina.

Centralinio statistikos biuro 
ir žemės ūkio ministerijos duo
menimis, šių metų derlius viso
je Lietuvoje numatomas labai 
geras. Visose vietose laiku pa
vyko suvežti rugius ir kviečius. 
Dabar gi baigiama vežti ir va
sarojus, kuris taip pat labai 
gerai užaugo. Lyginant su pra
ėjusiais metais, šymet derlius 
geresnis net tris kartus.

Jau dabar Kaune ir kituose 
miestuose duona žymiai atpigo. 
Atpigo ir vaisiai bei daržovės. 
Rinkos užverstos tomis Dievo 
dovanomis taip kad niekas ne
suspėja pirkti. O litas stovi 
net perdaug tvirtai. Esant pi
giems žemės ūkio gaminiams ir 
brangiai valiutai, ūkininko gy
venimas pasidarė dar sunkes
nis. Jis turi parduoti kelias- 
dešimts centnerių javų kol Su
renka pinigus užmokėti žemės 
mokesčiams.

Dėlto dabar kaip tik pi’adėta 
rūpintis kaip produktingiau su
naudoti šių metų derlių. Iš 
vie'nos pusės ekonomistai ir 
prekybininkai stengiasi suras
ti naujų rinkų kitose valstybė
se, ypač Sovietų Rusijoje, kur 
šymet žmonės net badauja. Jei
gu tas pavyktų, javų kaina ga
lėtų pakilti ir Lietuvos ūkinin
kai butų išgelbėti.

‘Dirva” dabar . yra pigiausias 
darbihinko liuo^laikio draugas.
i Skaitykit “Dirvą”.

PA J IEŠKOJIMAS. Aš Justinas 
Sabaliauskas, Juozo sūnūs, pajieš- 
kau tetą Oną ir Juozą Urbonus, iš 
Kauno apsk., Raudondvario valse, 
A. Mozūriškių kaimo. Seniau gyve
no po antrašu 148 N. Chicago avė., 
Kankakee, Ill. Taip pat jieškau Jus
tiną Tamošiūną, anksčiau gyveno 
Cleveland, Ohio. Kas apie juos ži
not arba patys malonėkit atsiliepti.

Snr. Justino Sabaliauskas 
Caixa postal, 17.14

S. Paulo, Brasil.

(BUVUSIO VYRIAUSIO SKRIDIMO RĖMĖJŲ KOMITETO IR 
DABARTINIO LAKŪNŲ PAMINKLO STATYMO KO

MITETO VIEŠAS PAREIŠKIMAS)

Pastaru laiku kai kurie laik- “N-os” tik lakūnams žuvus

Lietuvai Reikia dar 100 
Tiltų

Visoj Lietuvoj išviso dar rei
kia apie 100 didesnių tiltų. Vi
daus reikalų ministerija svars
to kuriuo budu juos greičiau 
pastatyti.

Šymet vis dėlto statyba bus 
pradėta. Darbas užtruks apie 
dešimtį metų ir kaštuos per 10 
milijonų litų.

VALSČIAUS VALDYBA IŠ
DAVINĖJO NETIKRUS 

PASUS
Kriminalinė policija susekė 

kad Simno valsčiaus (šakių ap
skrities) valdyba gyventojams 
išdavinėjo klaštUotus pasus. Pa
sai būdavo duodami tokiems 
žmonėms kurie tenai negimė ir 
niekados negyveno. 'Keletas 
žmonių buvo areštuota.

•RUSŲ IMPORTAS iĮ LIETU
VĄ EIS PER KLAIPĖDĄ 
Sovietų Rusijos atstovas ir 

įgaliotas ministeris Lietuvai p. 
Karskis buvo nuvažiavęs į Klai
pėdą. Ten susipažino su Sov. 
Rusijos importo galimumais į 
Lietuvą 'vežti per Klaipėdos uo
stą, nes po prekybos derybų, 
Rusai savo eksportą nori vežti 
tik per Klaipėdą.

naščiai, o ypač “Naujienos”, 
ėmė dažnai rašinėti apie musų 
didvyrių Dariaus, ir Girėno ,žu- 
Vimo priežastis. Tik neaišku 
kodėl “Litūahicos” žuvimo prie
žasčių jidskOma ne Soldino apie- 
linkėse bet Amerikoje ir dargi 
Chicągoje! Pagaliau pradėta 
daugiausia kaltinti net vyriau
sias skridimo rėmėjų komite
tas ir fondo globėjai. Tatgi 
toki kaltinimai ir priekaištai 
verčia mus (komiteto nutari
mu iš Rugsėjo 19 d.) atsakyti 
kiek tie priekaištai liečia patį 
Vyriausi Skridimo Rėmėjų ko
mitetą. čia nemanoma niekin
ti kuris nors laikraštis, bet tik
tai atsakoma į puolimus bei 
priekaištus.

Kada musų lakūnai Kapt. S. 
Darius ir Girėnas ryžosi skristi 
į Lietuvą, jų sumanymui pri
tarė beveik visa Amerikos Lie
tuvių spauda. Tik komunistai 
nuolat pajuokdavo abudu lakū
nus ir pačią skridimo idėją. Be 
to, “Naujienos” ir ypač “Ke
leivis” ne kartą neigiamai at
siliepė apie Dariaus ir Girėne 

I žygį. Del to tokių laikraščių 
■skaitytojai negalėjo gausiai sa
vo aukomis paremti skridimą.

Bet visai nesuprantama “N- 
nų” taktika, šis laikraštis, la
ikiniams® dar tebesant Chicago- 
ie, net -kulis kartus neigiamai 
rašė apie šį žygį ir ne kartą 
kėlė klausimą kur bus nudėti 
skridimui aukoti pinigai jei 
skridimas neįvyktų. Dar ir 
'dabar daugelis Chicagiečtų pri
meta komiteto nariams pagar
sėjusią “N-nų” 1932 m. rudenį 
idėtą žinią (apie vieną Dariaus 
ir Girėno nusileidimą) su ant
rašte “Pakilo kaip Sakalai — 
Nutūpė kaip Vabalai”. Tame 
laikraštyje palankus straips
niai buvo tik pačių lakūnų at
sišaukimai ir komiteto sekre
toriaus P. Jurgėlos raštai. Tik 
Prieš patį išskridimą “N.” dė
jo žinutes apie lakūnų pasiren- 
jgimą skristi ir išleido lakūnams 
iškirtą leidinį, kuris, be abejo
nės, davė “N-noms” pelno (ne 
skridimo fondui). Šiaip gi “N.” 
iš savo pasės neragino visuo
menės aukoti skridiniui, tuo 
tarpu kai “Draugas”, “Dirva”- 
“Liaudies Tribūna”, “Vienybė” 
:r kiti laikraščiai gana dažnai 

i iš savo pusės paragindavo vi
suomenę remti lakūnų žygi ir 
reikšdavo jiems geriausių lin
kėjimų.

Lakūnus savo redakciniuose 
straipsniuose “N-os” kelis kar
tus atsiminė tik po liūdnos Lie
pos 17 dienos. Kodėl “N.” taip 
elgėsi lakūnų atžvilgiu č’a ne
nagrinėsime. Kapt. Darius sa
kydavo kad čia atsiliepia 1926 
metų Gruodžio’ 17 d. įvykiai 
Lietuvoje. Betgi lakūnai Gi
rėnas yra dirbęs “N.” spaustu
vėje. Rodos nors šis faktas 
turėjo sukelti “N-se” daugiau 
simpatijos lakūnams.

Tiek to. Mes negalime peik
ti vieną ar kitą laikraštį kodėl 
permažai rėmė skridimo reika
lus. Tai yra atskirų redakto
rių jausmo dalykas, čia kon
statuojame tik fakta.

Bet vis dėlto sunku suprasti 
toks keistas “N-nų” elgesys. 
Juk “N-oms” labai artimi buvo 
vienas iš skridimo fondo globė
jų ir vienas skridome rėmėjų 
komiteto narys, kuris buvo ofi
cialus “N-nų” atstovas (tik de
ja, labai rėtai lankėsi komiteto 
posėdžiuose). Tuo budu “N.” 

I turėjo geriausių progų per šiuos 
asmenis reikšti kuodidžiausįos 
iniciativos ir kuouoliausia veikti 
skridimo reikalams. Tačiau tie 
atstovai minėtose įstaigose tuo 
nepasižymėjo. Čia vėl nema
nom jų -peikti — gal jie laiko 
norėjo ar gal buvo kitokia prie
žastis. Tiktai primenam kad 
“N.” per tuos savo atstovus tu
rėjo gražiausios progos daug 
pasidarbuoti skridimui, parody
ti irticiativą ir daug Sumanymu 
iškelti.

■ėmė rodyti tokį nepaprastą “su- 
:sirupinimą” lakūnais. Jei “N.” 
taip užjaučia tą tragediją tai 
kodėl gi anksčiau neužjautė la 
Runų reikalų ir rūpesčių kada 
'lakūnams taip truko pinigų? 
Buvo daug laiko ir pi-ogų paro
dyti nuoširdų pritarimą sun
kiai vykdomam aukų rinkime 
darbui. Tačiau “N-os” to ne
darė, pasiviai laikėsi.

Bet lakūnams žuvus šis laik
raštis tapo net labai aktivus— 
'tik deja, savo kaltinimais kitų. 
Dabar, rodos, reikėtų tik aprau
doti lakūnų žuvimas ir ragint 
Visuomenę dėti aukas tų didvy
rių paminklui. 'Bet vietoje te 
“N-os” ėmė tiktai kaltinti vi
sus: girdi, lakūnai žuvo tai del 
Lietuvos valdžios kaltės, tai del 
Lietuvos atstovų bei konsulatų 
kaltės ir, pagaliau, del musų ko
miteto ir fondo globėjų kaltės. 
'Galų gale, Rtfgp. 16 d. nr. 192 
“N-os” straipsnyje “Svarbioji 
Lakūnų žuvimo Priežastis” 

’tvirtina*
“Svarbioji tragedijos prieža

stis greičiausia tai Transatlan
tinio Skridimo Komiteto Chica- 
goj apsileidimas. Jis didžiau- 
•sias kailininkas (K-to pabrauk
ta.) Štai del ko: šio komiteto 
tikslas ir pareiga buvo tinka
mai suorganizuoti ir sukelti lė- 
Išij fohdą ir priruošti lėktuvą 
'skridimui. Ar Chicagos’ komi
tetas tai padarė? Ne. Pir
miausia, jis nesugebėjo sukei
ki lėšų fondą. Tas darbas jiems 
nesisekė. Jie nepatraukė mi
nios, neįtikino visuomenės, ir 
pagaliau net kai kurie komite
to nariai buvo abejučiai lakū
nų skridimui. Skaitant jo pra
nešimus, atrodo sausas cifrų 
pabrėžimas, formalisto biuro
krato atliekamas. Todėl nenuo
stabu kad visuomenė nepilnai 
Likėjo į lakūnų pasiryžimą, o 

įypac kada jie lukuriavo New 
Yorke.”

Atrodo kad ir pats ’tų eilučių 
'autorius netikėjo lakūnų pasi
ryžimu ir pats nebuvo skridi
mo rėmėjas. Savi) tikrą pavar
dę paslėpęs (S. S.), jis drysta 
taip nerimtai kritikuoti ir pul
ti komitetą. Argi lakūnų atsi- 

• šaukimai ir komiteto sekreto
riaus straipsniai neįtikino vis- 
suomenės ir paties S. S.? Bet 
labai daug pasako sakinys: 
“Todėl nenuostabu kad visuo 
menė nepilnai tikėjo į lakūnų 
oasiryžima, o ypač kada jie lu
kuriavo New Yorke.” “N-nų” 
redakcija savo pastabos ir at
skiros nuomonės čia nedėjo: 
taigi atrodo kad ir “N-nų” re
dakcija “nepilnai tikėjo į lakū

nių pasiryžimą”. Ką gi padary- 
’ ii. Komitetas kitaip ir geriau 
“įtikinti” nesugebėjo. Bet už
tat buvo įtikinta ta patriotiška 
Amerikos Lietuvių visuomenė, 
kuri sudėjo lakunu žygiui apie 
.$8,300!

Bet kur šis “patriotas” S. S. 
buvo anksčiau: kodėl jis pir
miau nekritikavo visų komite
to darbų ir sumanymų, kuriuos 
komitetas skelbdavo visuome
nei ir vykdydavo, pasitikėda
mas visuomenės pritarimu ir 
palankumu pačiai idėjai? Bet 
S. S. rodo kad žinojo visus ko
miteto narius ir kiekvieno dar
bus. Jeigu jis dedasi tokiu pa
triotu ir rodo išmintį kaip ko
mitetas turėjo veikti ir kaip 
nereikėjo veikti tai kam slepia
si ir kodėl savo pamokymu ne
davė prieš lakunu išskridimą? 
Dabar tokie pamokymai ir kri
tika. nereikalinga; tokia kritika 
dabar yra demagogiška. Ir pa
galiau nepasakoma ką ir kaip 
komitetas turėjo veikti. Taigi, 
tokia kritika yra visai nerimta, 
bet “N-os” mielai deda tokius 
straipsnius be savo pastabų ir 
tuo budu ima atsakomybę už 
tokius nesąmoningus kaltini
mus.

Komitetas buvo visuomenės 
atstovų sudarytas. Kapt. Da
riaus prašomas, Lietuvos Kcn-

PASIBAIGĖ
PASKUTINIS PARAGINIMAS

Kurių prenumerata už "Dirvą” jau pasibaigus ir 
gavote paraginimą atnaujinti, to nepadarę tuojau "Dir
vos” negausite, nes sulaikysime jos siuntinėjimą.

taipgi nepamirškit atnaujinti prenumeratas saviš
kių Lietuvoje. Iki pabaigai šių metų prenumerata i Lie
tuvą nupiginama — bus tik $2.00, taigi pasinaudokit 
proga atnaujinti arba naujai išrašyti.

Su pagarba “Dirvos” Administracija.

K. STONIS 
Didžiausia ir Gražiausia 

LIEtLVIšKA VALGYKLA 

6824 Superior A Ve. 

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią 
1310 Russell Road
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| DELTA C. JAKUBS j 
= (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = 
= Lithuanian Funeral Home |
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų = 
E kambarius leidžiame dykai. =

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- E

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- =
g Sirinkimo. Reikalo telefonuokit. g

= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
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sulas A. Kalvaitis Liepos 13 d. 
1932 m. sušaukė įvairių srovių 
veikėjus ii’ organizacijų atsto
vus pasitarti. Iš keliai dešim
čių kviestų asmenų atvyko vos 
18. Kapt. Darius paaiškino 
susirinkimo tikslą, įtikino su
manyto skridimo galimumu ir 
prašė paramos, kad jo ir G rč- 
no pirktas lėktuvas butų galimu 
pritaikinti tolimam s'krid nui 
Buvo nutarta kas nors veikti ir 
todėl ‘buvo išrinkti skrid.mo 
fondo globėjai ir skridimo rė
mėjų komitetas iš 11 asmenų. 
Tie visi asmenys buvo parinkti 
iš įvairių srovių (demokratiš
kai) : iš katalikų, tautininkų, 
sandariečių ir socialistų atsto
vų. Kai kurie asmenys buvo 
išrinkti net ir ne iš susirinki
mo dalyviu (pąv. Kun. H. Vai
čiūnas, Adv. K. Gugis ir kt.), 
ikad tik butų žymesni visų vi
suomeninių grupių atstovai.

Taigi, minėtos visuomeninės 
(grupės buvo patenkintos ir lai
kė tą darbą esan't teisėtą. Net 
r “N-os” anksčiau nerašo kad 

fondas ir komitetas neteisėtai 
sudaryta. Tai kam dabar (po 
laiko) pulti fondo globėjus ir 
komitetą? Buvo ištisi meta' 
laiko kritikuoti šias įstaigas ir 
'duoti joms pamokymus ar nu
rodymus kaip butų galima grei
čiau ir daugiau aukų surinkti. 
Bet “N-os” tada nemokė.

Fondo globėjai globojo fon- 
'dą, o skridimo rėmėjų komite
tas tik vedė propagandą ir ki- 
'ais budais rėmė skridimą. Fon
das ir musų komitetas veikė 
skyrium. Tat komitetas neskel
bė to fondo apiskaitu — tai da
rė fondo globėjai. Todėl komi
tetui negalima prikišti koks 
nors biurokratiškumas. Komi
tetas buvo ne skirtas bet išrin
ktas ir veikė kiek išmanė ir 
kiek pati visusmeraė ‘pritarė 
skridimui. Komiteto narių -iv, 
fondo globėjų darbas buvo -ęp-j 
ipmokamas; kiekvienas dirbo 
kiek galėjo. Tik gaila kad sa- 
-o veikimą rodė ne visi asme
nys kurie sutiko būti, renkami 
’ komitetą. Bet daugiausia su- 
nanvmu iškeldavo ir daugiau
sia dirbdavo patys lakūnai, kū
ne geriausia jautė skridųno 
•eikalus ir jo tTuktfmus. Ko
to t etas nekaltas kad vistioiftfr- 
nė ir pačios “N.” peršaltai žrtr- 
rėjo į lakūnų pastiryžirttą. Ko- 
■nitetrs surengė Aviacijos švetr- 
ę (kurios skelbimas “N-oWs”. 

buvo apmokėtas komiteto pini
gais), išleido skridimo rėmėjų 
enklel us, juos platino, suren

gė keletą banketų, ragino kitas 
kolonijas sudaryti skridimo rė
mėjų komitetus ir remti skr-i- 
limą, ir tt. Kad .tas milžiniš
kas darbas butų sėkmingesnis 
ir kad plačioji visuomenė galė
tų geriau susipažinti su komi
teto darbais bei sumanymais ir 
ateitų komitetui į talką rn-upų 
komitetas 1933 m. Sausio 13 d, 
Lietuvių Auditorijoje (Chicago- 
je) šaukė draugijų atstovų rr 
visuomenės susirinkimą. Atsi
lankė vos keliolika asmenų! Net 
abu n uijieniečiai fonde ir ^ko
mitete neatsilankė. Ar buvo 
'anie susirinkime pats S. Š.? 
Nežinia kodėl į tą susirinkimą 
neatėjo nei vienas “N-nu” re
daktorius arba reporteris, nei 
natriotiškoįi “N-nu” skaitytojų 
armija. Nežinia kode! ten ne
pasirodė visi dabartiniai kriti- 
kai-mokytojai, kurie dabar taip 
uoliai rašo “N-se” kotnitetą 
šmeižiančius ir 'kaltinančius 
straipsnius. Komitetas butų 
su džiaugsmu priėmęs ir S. S., 
ir “N-nų” redaktorių ir visų 
kitų asmenų patarimus ir 'kito
kią pagalbą lakūnams, kurie bu
vo pasiryžę įvykdyti didelį žv- 
gį Lietuvių tautos garbei. Vi
si kam nors kiek rūpėjo skridi
mas galėjo • laisvai ateiti į tą 
susirinkimą be jokio įžangos 
mokesčio ir suteikt įvairių nau
dingų patarimų ar pamokymu, 
arba patį komitetą kritikuoti. 
Nežinia kur tada buvo visi “N- 
nų” redaktoriai, reporteriai il
tie uolus “N-nų” bendradarbiai, 
kurie dabar rodo savo uolumą, 

l

“išmintį”, “patriotiškumą” ir 
I ypač didelį gailestingumą del 
lakūnų žuvimo.

(Bus kitame num.)
! . ... . ..... .. -..........,

DAYTON i
APSIVEDĖ. A. S. Vaitkus, 

našlys, apsivedė su p-le Elzbie
ta. Aleksyniute. Abudu jauna
vedžiai yra populiarus -žmonės 
ir sykiu geri Lietuviai patrio
tai. Linkėtina jiem laimingo 
gyvenimo.

IŠVOGĖ PINIGUS. Netoli 
nuo čia gyvenantis ūkininkas 
su žmona išvažiavo iš namų 
trumpam laikui. Kai sugryžo, 
rado suvalgytus pajus (pies) ir 
•iš skiepo su visa skardine iš
neštus pinigus, $10,000. Tiedu 
•seneliai taupė per 30 metų h’j 
•laikė paslėpę visus savo pini- 
igus namie, skiepe. Atrodo kad 
'dabartiniu laiku niekur nėta

Richman Turėjo
Per 25 Metus

N. G. RICHMAN
Nathan G. Richman ir jo draugai 

perinate 25 metai atgal reikalingu
mą draugingumo tarp darbdavių ir 
darbininkų, ką mušu vyriausybe da
bar bando įvesti visos šalies ekono-

. . . ., l ininiame gyvenime, pasakė Rabbi A.saugios Vietos pinigams laiky- JJ Silver pirmadieni, dalyvaudamas 
Iti, taip kaip vasaros laiku iŠ- pokilyje paminėjimui’ 65 njetų gimi-- 

i mo šūkak'tuvių ir 50 nidtų b:žnio šū- SaugOtl snngą. TJ. Rep. Į kčiktuvių Vieno iš Richman Bros, 
narių. “Mr. N. G.”, kaip 8,000 tos
firmos darbininkų ji vadina.

Jų siuvykla, 1600 E. 55th Street, 
užsidarė 3 vai. po pietų iš priežas- 

■ tioc ' iv 1,- i 1 i T« coVzv rlorhininL’i)
S. S. “FRliDERlK VIII GRY- 

žO SŪ LIETUVIAIS .....- - ... ........... .
I Richman gavo pažadą kad Herman Skandinavų Amerikos Linijos > Matzen, 2424 Woodmere Drive, Clė- 

•laivas “Frederik Vili” sugryžo ! vėland Heights, kuris padarė skulp- 
ii New Yorką Rugsėjo 25 d. SU ' turą Tomo L. Johnson ant Publik 
ikelinli-kn Tnetuviii orvvta-nčill i Skvero, padarys gyvo žmogaus di- •Keiioii-Ka lietuvių gitzranciu j rfunio brBnzfnj biu^ts celebfanto «įt- 
Ameriką po vasaros pasisvecia- mitfgiai to žitfbgkus kurį visi myli 

i’vimo. Sekanti Lietuviai buvo ir <gerbia”.
tame laive: I “Aš -esu -kuomi -labai sujaudintas

visiems”, pasakė 
“Man sunku suprasti tie 

kokius kalbėto-
'Teklė Bruknis. -Stas-ys Bru’knis,1 

ohs ‘ortmms, uuu- puikųs ,partf§kjntai ______ ______
A ntOilia KaleckSs, | jai padhrė'apie marle šiandieną. Mes 
. Antanas Janus- visi esam viena organizaciją, ir jei-

Alvira ir Alfons Bruknis, Juo-
Izas Janush. ___ ____
Pius Draugis. i_____  ____ . .. ..
įkaitis John Wosilus. I mes buvom pasekmingi tai dėlto

Sekanti bus išplaukimai 'iŠ' t“u.22 t.X'
, •O’C tt •£ i crj n ciejot© jTiunvs. IVics turim tik vienąNew YorkO: United. Statei tikslą ateičiąį: palaikyti vienybę ir

■Spalių -21 d. ir ‘Frederik ATII aMįugiską meilė ir gerą atsinėšimą 
Lapkričio 9 d. ■ UrV vienas •k-to.1’

I ’Louis B. Seltzer, redaktor es Cle-
I vfeland iPtCss. ir Rdv. Olilrich -Zla- 

rną). buvo kiti kalbėtojai, 'o Arthur 
| Hoffman, ’personalo direktorius prie 
I Richman ‘Bros. 'Co., veikė kaipo ce- 
remonijų vfedejas.

Salėje didelė Iškaba, adresuota į 
“Č>iir Dtfildv”. sakė: “Mes linksmi
namės su jumis jūsų <65-se sukak
tuvėse” ir tt. Pasirašė ją “Visi ju- 

I šų Vaikai ir mergaitės”.

Ahtanas Janus- visi esam viena organizaciją,

JONAS XAI’.IOKAITIS 
“Dirvos” agentas Iipitdone. 
Pas jį galima gąuti '“!)□•- 
va” pavieniais 'htimel’iars ir 
užsirašyti Metams. Adr.: 
3 W'hite's Gardens,

Planet -Street, 
Commercial Rd, E. 1.

H of f m 
I Richm

PASS BOOKS (BANKINES KNY’GEILėS’)
LTTfiUANIAN SAV'tN'GS & LOAN ASŠ’N.

Užmokėsime jums cašh už jas arba duosim paskolą, 
LIQUIDATING FINANCE CORP.

750 iProspect Ave. 'Room 211 CHerry 7477.
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| ETHYL GASOLINO NAUDOTOJAMS
= Jeigu Wrft Grerteshrio Pvadejlrt’O, Jeigu norit GercsMo E 
= Įsibėgimo ir Tykaus Motoro Veikimo — prisioildykit = 
= sau tanką Naujo •žalio ETHYL GASOLINE. =

| The Columbia Refining Company 
-m'•■iiiimtiutiiiiiiiin»iiiiuniiiiiii!iiĮji:atiH:iHiiiiĮiĮnniiiHiiiiiliiiiiiitririmiiniiin^

| NIKODEMAS A. WILKELIS Į
i '(Neverauskas) E
S ,. s
= Licensed Funeral Director =
= i= Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- s 
g dernišką laidotuvių vietą =

I WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue i

| NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

Ž Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok -j 
± musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra vision’s = 
S lygus, be tsižvelgimo į kaštus. S
5 Patarnavimas greitas, aukščiausios 'rūšies ir visais atžvilgiais mo- H 
g derniškas. E

= HEnderson 9292 |
*jKiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimimiiiiiiiE



Spalių 6, 193:
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DALYVAUKIT DAR
ŽELIO VAKARIE

NĖJ SPALIU-OCT. 8

LAKŪNU PAMINĖJI
MO VAKARAS

RA Y T. MILLER LAIMĖJO PIRMAS; DAVIS Ipastatę Davis pirmoj vietoj, o 
: Miller antroj. Lietuvių balsų 
Ibuvo paduota tikrai virš 1,000, 
jeigu ne virš 2,000, nes Lietu
vių daugelis dar neįpratę 
balsuoti, nors yra piliečiais 
daug metų.

Tiems “sieksniams” kurie 
na balsuoti šie rinkimai turėtų 

i būti gera pamoka kad mes la- 
I bai daug reiškiame miesto gy- 
; venime, tik turime nesnausti, o 
įeiti, dirbti ir pasiimti kas mums 
priklauso. Mes nesam prastes
ni už visus kitus.

Miesto dalyse (Warduose) 
kur Lietuviai gyvena (Ward 10, 
21. 22, 23 ir 32) visuose Miller 
iaimėjo. štai kaip balsai tuose 
V arduose išsidalino:

IŠĖJO ANTRAS

MAYORAS RAY T. MILLER

eiti 
per

neį

HARRY L. DAVI$ 

MAYORO NOMINACIJŲ PASEKMĖS:
RAY T. MILLER. Demokratas- . :...........................
HARRY L. DAVIS, Republikmas ...........................

^MARTIN L. SWEENEY, ats metelis Demokratas..
L O. FORD, Komunistas . . .'..................................
O. K. WHEELOCK, Socialistas .............................
ALVA R.
CHARLES

DITRICK, Neprik ausomas Rep. . . . 
H. HUBBELL, nepriklausomas . . .

74,710 
73,903 
59,766 

3,455 
1.826 
1,019 
• 367

Ray T. Miller, mažiau negu Demokratu.
Viso balsavimuose dalyvavo

Tekiu budu 
dabartinis miesto mayoras. iš- 
ėjo pirmutinis, viršydamas sa-i 215,076 žmonių, beveik 15,000 
vo artimiausį oponentą, Harry 
H. Davis, 847 balsais.

Sweeney, kuris tikėjosi nu
stumti į šalį Millerį ir laimėti 
nominacijas, gavo 14,984 balsų 
mažiau už' Millerį.

Pasirodo kad už Sweeney ne
balsavo nei pusė tų kurie pa
sirašė ant jo peticijų pritarda
mi jo kandidatūrai.

Nors išrodo kad Davis gavo 
daug balsų, bet jeigu ne susi
skaldymas ir ne Sweeney įsi
maišymas, Miller butų gavęs 
virš 100,000 balsų ir toli butų 
palikęs Republikonų kandidatą.

Dabar ir Demokratai ir Repu- 
blikonai rūpinasi kaip pagauti 
tuos balsus kurie, nuėjo į Swee
ney pusę. Lietuviai be abejo 
balsuos už Miller (rinkimai bus 
Lapkričio 7 d. ir kandidatai bus 
tik Miller ir Davis). Lietuvių 
yra ir Republikonų, bet daug

daugiau negu specialiuose rin
kimuose Vasario 16, 1932, kada 
Miller tapo išrinktas, ir 60,000 
daugiau negu dalyvavo nomina
cijų balsavimuose Sausio 12 d., 
1932 m.

Komunistai ir socialistai Cle
velande stovi juokingai žemoje 
vietoje, be jokios reikšmės.

Nors komunistų kandidatas 
gavo daugiau balsų už socialis
tų kandidatą, tačiau komunistas 
Ford šį kartą gavo ^800 balsų 
mažiau negu pereitą metą, ka
da už jį buvo paduota 5,243 b. 
Tas parodo kad Clevelande ko
munistai nyksta kaip lepšiai.

LIETUVIAI GERAI PASI
RODĖ

Nors Lietuviai Clevelande nė
ra dideliame skaičiuje, tačiau 
šiame atsitikime jei butų balsa
vę už Sweeney, jų balsai butų

2,044
1,505

583

2,453 
2,051 
1,312

2,131 
2,059 
1,847

3,313
1,715

. 853 •

4,114 
3,026 
2,860

NOMI-

Lorraine Wein and Florence Ford

Visa Šiaurinė Ohio kviečiame da- kiti aukšti valdininkai. Bus viso- 
Iškilmėje kiti čampionatų, lenktynių, bus rin

kimas ilgiausių barzdų, raudoniau- 
r-ių plaukų, didžiausių ir mažiausių 

| varpų milžiniškoje “Varpininkų” pa 
. redojej kuri prasidės ant Euclid ir

WARD 10 
Miller ...................

Sweeney ...............
Davis ...................

WARD 21 
Miller ...................

Sweeney ................
Davis ...................

WARD 22
Miller .....................
Sweeney ...............
Davis ..............

WARD 23
Miller .....................
Sweeney ................
Davis .....................

WARD 32
Miller .....................
Sweeney ...............
Davis ...................

MIESTO TARYBOS 
NACIJOS

Miesto Tarybon nominacijas 
gavo 39 Demokratai ir 27 Re- 
publikonai. Iki šiol, 
miesto tarybos nariai didumo
je buvo Republikonai, o mayo
ras Miller Demokratas, anie vi
są laiką trukdė mayorui pra
vesti visokius sumanymus, 
jodami kad mayoras tuomi 
pragarsėtų ir kad nelaimėtų 
einančių rinkimų.

šitoks partijų elgimąsi 
žinomas visur, todėl nebuvo 
Įima Milleriui ką nors geresnio 
pravesti kaip tik pačius reika
lingiausius dalykus.

Lapkričio 7 d. rinkimuose rei
kės balsuoti už Demokratus ir 
suteikti Milleriui miesto tarybą 
tokią kuri jam gelbėtų, o ne 
trukdytų.

Tėmykit “Dirvą” nuo dabar 
iki Lapkričio 7 d. rinkimų, ži- 
nosit už kuriuos kandidatus 
balsuoti.

Taipgi kurie esat piliečiais o 
nebalsuojat, tėmykit praneši
mus apie registracijos dienas, 
ir tada eikit registruotis kad 
turėtumėt teisę balsuoti sekan- 
kiuose mayoro rinkimuose.

kadangi

bi- 
ne- 
at-

yra 
ga-

IŠVAŽIAVO LIETUVON. P 
Markūnas išvažiavo į Lietuvą 
per “Dirvos” Agentūrą. Išplau 
kė laivu Drottningholm Rugsė 
jo 30 d. Jo tėviškė yra Spro 
giškiai, Laižuvos p., Mažeikiu 
ap.

LANKĖSI “Margučio” Golf< 
turnamente. Pirmadienį sugry 
žo iš Tabor Farmos “Dirvos” 
redaktorius su žmona ir p-lė 
Florence Dagilaitis, kur buve 
išvažiavę dalyvauti “Margučio” 
penktame metiniame Golfo Tur 
namente. Turnamentas buvo 
šeštadienį ir sekmadienį. Daly
vavo daugelis Chicagiečių ir vi
sas turnamento M-peratorius 
A. Vanagaitis. Pp. Bačiūnai 
Tabor Farmos savininkai, visur

lyvauti Auksinio Rudens
Clevelande stadiume, Spalių 12 d., 
kuomet miesto gatves taps vienas j 
milžiniškas Mardi Gras su įvairiau- „,.v
siais linksmais perstatymais, šposais,1 e?š'7^stadiuma* apie ”6:30 vaL vaka- 
dainavimais, cirko aktais ir daugy-1 Spalių 12 d.
be kitų dalykų, taipgi Įvairių ‘ ■ ■ ..... . .
tų šokikais.

Miss Florence Ford ir Miss 
raine Wein yra dvi iš daugybės 
ginų kurios priims tūkstančius 
čių iš kitų miestų ir mayoras 
T. Miller oficialiai paskyrė tų 
na kaipo miesto ir valstijos iškilmes 
dienų. Dalyvaus gubernatorius ir

gražiai priėmė ir vaišino.
Iš komp. Vanagaičio teko 

tirti kad jis žifcla surengti 
žiemą maršrutą ir aplankyti 
kurias kolonijas^

pa 
šie
ne

tau- Tenai bus raitelių šposai, ką at- 
| liks virš 100 cowboys ir cow girls 
I Policijos raiteliai taipgi parodys sa- 

Bus aktai ore, ir sta- 
iš 10,000 balsų. Prie 

to prisidės Knights of Columbus 
savo metinėje Columbus parodoje.

Tai bus didžiausias šio meto Cle- 
e’ando nuotikis.

Lor-
mer- . vo gabumus.
sve- diume choras
Ray
'die-

LIETUVIŲ DARŽELYJE, š 
sekmadienį, Spalių 8 d., 3 vai 
po pietų lygiai, bus padėta vai
nikas prie Dr. Basanavičiaus 
paminklo sąryšyje su paminėji
mu Spalių 9-tos, Vilniaus už
grobimo. Kurie norite tas iš
kilmes pamatyti atsilankykit į 
Darželį prieš 3 vai.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

1f M
| C. F. PETRAITIS, Prop. "

| 6702 Superior Ave.,*

O ROSEDALE ?! 
Dry Cleaning Co.:

6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

šį sekmadienį, Spalių 8 d., 
šv. Jurgio parapijos auditori
joje bus iškilmingas banketas. 
Rengia jį Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjunga paminėjimui 
Spalių 9-tos dienos, Vilniaus 
užgrobimo sukaktuvių ir pa
gerbimui musų tautos Tėvo Dr. 
Jono Basanavičiaus, kurio sto- 
vyla randasi Lietuvių Kultūri
niame Darželyje.

Tos dienos programas bus 
tokis:

3 vai. po pietų bus nuvežta 
į Darželį vainikas ir padėta prie 
Dr. Basanavičiaus paminklo.

Vakare, 6 vai., bažnytinėj sa
lėj bus vakarienė su gražiu pro
gramų. Bus kalbos ir dalyvaus 
šie artistai: p-lė Stasė Greičie- 
rė, A. ir M. Salasevičiutės, A. 
Kavaliauskienė; iš vyrų bro
kai Skirbantai, muzikas R. A- 
domaitis ir kiti.

šiuomi, kaipo vakarienės ren
gimo komisijos narė, laikau už 
garbę pranešti visuomenei kad 
šią vakarienę labai gražiai re
mia vietiniai biznieriai, kurie 
pasižadėjo suaukauti visus val
gomus daiktus, ko tilt, šeimi
ninkės reikalaus, kad daugiau 
pelno atliktų Darželio tolimes
niems įrengimams. Biznierių 
komisijos pirmieji J. Blaškevi- 
čius, J. P. Kvederas ir K. Obe- 
lienis patys aukaudami pasiža
dėjo gauti reikmenų ir iš kitų 
savo draugi) biznierių.

Moterų ~ 
vakarienei 
gus-tortus. 
daroma padarymui šios vakarie
nės puikia, iškilminga ir nau
dinga.

Dabar tiktai lieka visiems 
kurie dar neįsigijo! tikietų įsi
gyti, ir eikime į tą iškilmingą 
patriotišką vakarienę.

Kurie turit paėmę vakarienės 
tikietų pardavimui pasistengkit 
juos grąžinti komisijai penkta
dienio vakare, pranešant kiek 
išparduota. Kaip visose vaka
rienėse taip ir šioje norintieji 
dalyvauti privalo pasistengti ti
kietus įsigyti iškalno.

P. Glu-nė.

Ratelio narės šiai 
sudovanoja pyra- 
Taip kad viskas iš

RADIO PROGRAMAI. Šį 
sekmadienį, Spalių 8 d., nuo 
10:15 vai. ryto, prasidės 
viski radio programai iš 
WJAY. Draugijos arba 
riai kurie turite kokius
Šimus kreipkitės į “Dirvos” ad
ministraciją ir galėsit padaryti 
visuomenei pranešimus per ra
dio.

šį sekmadienį radio progra- 
me dalyvaus:

Alviną ir Domicėlė Salasevi- 
čiutės, ir Jono Apanaičio 
kestras.

Lietu- 
stoties 
biznie- 
prane-

or-

Są 
ga-

LIETUVIŲ DARŽELIO 
jungos vakarienes tikietus 
lite gauti “Dirvos” administra
cijoje. Vakarienė įvyks šį sek
madienį. Tikietai tik po 50c.

GRYŽO Iš LIETUVOS. Per
eitą savaitę lankėsi “Dirvos” 
redakcijoje Kazys Milkintas, iš 
Thomas, W. Va., “Dirvos” skai
tytojas. Jisai buvo nesenai su- 
gryžęs iš1 Lietuvos. Viešėjo pas 
savo brolį ir kitus gimines Kal
tinėnų parapijoje. Jo tėviškė 
yra šakviečio k., Pagramančio 
par. Apie Lietuvą Milkintas 
atsiliepia labai gražiai, visur jį 
maloniai priėmė, visi gražiai ap
siėjo, ir viskas jam labai pati
ko. Jis jau yra virš 75 m. am
žiaus. ir labai senai iš Lietu
vos, bet sako jeigu tik galėtų 
iškalbinti savo žmonelę tai kitą 
vasarą vėl važiuotų paviešėti.

MIRĖ. Iš Lietuvos gauta ži
nia kad ten mirė Kazys Bučys 
buvęs Clevelandietis, kuris po 
karo sugryžo į Lietuvą. Cleve- 
lande gyvendamas jis vadovavo 
Lietuvių dūdų orkestrą.

MIRĖ. Rugs. 29 d. mirė Juo
zas Butkevičius (Butkins), 26 
m. amžiaus, 1538 E. 32 St. Pa
laidotas Sp. 3 d. iš šv. Jurgio 
bažnyčios, Kalvarijos kapinėse. 
Liko motina Antanina, tėvas 
Tonas, brolis Pilypas ir sesuo 
F'nncė

Spalių 3 d. mirė Teresė BĮ aš 
kienė, 70 m. amžiaus, nuo 14307 
Thames avė. Laidojama Sp. 7 
d. iš naujos parapijos Collin 
woode, 9 vai ryto, Kalvarijos 
kapinėse. Pašarvota dukters 
namuose, 14307 Thames avė.

Liko du sunai ir dvi dukte
rys. , ,x.: .

Abiejų ląidotuvėmsjjjątarna
vo graborė D. JakuŠafaŠfeienė.
Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išyašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Mes Clevelandiečiai neatsili- 
kome nuo kitų kolonijų netarę 
užuojautos žodžio ir nepaminė- 
ię musu žuvusius lakūnus, Da
rių ir Girėną.

Rugsėjo 29 d. buvo surengta 
Lietuvių salėje tų nelaimingų 
lakūnų paminėjimui ir parinki
mui paminklui aukų vakaras.

žmonių atsilankė gana daug 
ir visų akyse matėsi didelis 
liūdnumas del žuvimo tų musų 
tautos karžygių.

Vakaras buvo įvairus, susi
dėjo iš pritaikytų dainų ir kal
bų. Programa vedą Jonas Ja- 
*'us. Kalbėtojai buvo Adv. P. 
V. Česnulis, Ona Mihelichienė, 
Dr. S. Tamošaitis, Dr. F. Matu- 
laitis-Lait ir P. P. Muliolis.

Tarne kalb i bvn dainos, ku
lias išpildė A. Miliauskiutė, N. 
Bkirbantas, A. Salasevičiutė ir 
T. Krasnickas. Pianu akompa
navo Aldona Wilkelis ir Domi
cėlė Salasevičiutė. Salė buvo 
oapuošta, kame pasidarbavo P. 
r J. Luizai, p-lės Baltrukoniu- 

tės, p-lė černiutė, p-lė Kazlaus
kaitė, p-lė Salkauskaitė.

Kelis žodžius tarė p-lė Kat
rė Tenikytė, tik ka atvažiavus 
iš Lietuvos, kuri dalyvavo ne
laimingų lakūnų laidotuvėse 
Kaune.

Paminklo statymui (Chica
goje) aukų surinkta $49.

Aukavo šie: Moterų Ratelis 
$5: Elena Grigiutė $5.

Po $1: Adv. P. V. Česnulis, 
J. Miliauskas, J. Salagevičius, 
A. M. Praškevičius, J. Vilčins
kas, J. Miščikas, J. Urbšaitis, 
M. Vaizbonienė, J. Martes. J. 
Jarus, P. P. Muliolis, C. F. Pet
raitis, K. Lee, V. Pampikas, P. 
Vištartas, M. Bundzienė, J. Šu
kys, Z. Amšienė, Iz. Samas, J. 
Lincevičius, J. Česnius, A. čiu- 
telė. J. Dovidavičius, P. 
dienė, A. Ivinskas, Dr. 
mošaitis.

Po 50c.: J. Sadauskas,
nušis, G. želvis. Smulkių

rinkta $11.50. Viso šiame va- 
vakare surinkta $49.

Iš .pirmiau aukų buvo 
ta komitetui:

Florence Dagilaitis 
R. Adomaitis 
“Dirva” 
Juozas Bukys 
Kazys Braciška 
Viso iki šiol aukų 

Clevelande sudėta $62.50.
Prie šios sumos nepriskaito-

priduo-

$5.00 
$3.00 

2.50 
$2.00
$1.00 

paminklui

ma pinigai surenkami už lakū
nų, fotografijas, kurių Clevelan- 
de pusėtinai išplatinta ir dar 
komitetas turi daugiau. Foto
grafijos parsiduoda po 59c. ir 
pinigai mna^T •paminklo fondą. 
Kurie dar neturit fotografijų 
įsigykit jas. šį mėnesį sueis 
lygiai metai laiko nuo Dariaus- 
Girėno atsilankymo Clevelando 
Aviacijos šventei.

Jonas Jarus.

RADIO 
PROGRAMAI

Su sekmadieniu, SPALIŲ 8 d., pasidės "Dirvos’ 
Lietuviški Radio Programai iš Clevelando ' 

Stoties WJAY (610 kilo.) 10:15 vai. ryto."
Paklausykit jų patys ir praneškit kitie

Glugo- 
S. Ta-

O. Da- 
su-

MANO ĮSPŪDŽIAI 
CHICAGOJE

d.—

(Pabaiga)
PASKUTINĖ DIENA 

CHICAGOJE
Pirmadienis, Rugsėjo 4 

Šiandien atsikėlusios anksti ry
tą ėjom pusryčiauti į Churchill 
viešbutį, o 11 valandą išvažia
vome į Pasaulinę Parodą, apžiū
rėti ją kiek tik bus galima ma
tyti.

Pirmiausia ėjome į Mokslo 
Salę ir viską apžiūrėjusios bu
vom pakviestos pietauti į Aus
trijos paviljono valgyklą. Te
nai mus labai gražiai perstatė 
ir tik del musų suruošė labai 
puikų programą. Po pietų ėjo
me į Ispanų paviljoną ir vėliau 
i Belgų kaimą, ir taip besivaik- 
ščiojant atėjo vakarienės lai
kas. Mums buvo labai patikus 
Vokiečių valgykla, “Old Heidel
berg”, taigi paskutinę vakarie
nę Chicagoje valgėme joje. Po 
vakarienės pradėjome gryžti' į 
viešbutį, ir kaip tik tuo laiku 
pradėjo smarkiai lyti.

Pargryžusios į viešbutį rado
me kožnai mergaitei prisiųsta 
iš Lenkų atstovybės po labai 
gražų paveikslą. Pradėjom tai
sytis bagažus keliauti atgal į 
Clevelandą. Viešbučio žmonės 
visi gražiai su mumis atsisvei
kino ir mes 11 vai. vakaro sė
dom į Pullman traukinį.

Antradienį, Rugsėjo 5 d. — 
Tą rytą traukinis pasiekė Cle
velandą ir prie stoties laukė 
musų taxes ir nuvežė mus vėl 
i Allerton viešbutį, kur viešbu
čio vedėjas Mr. Coppeland pa
vaišino mus skaniais pusryčiais, 
taip kaip išleisdamas į kelionę 
pirmą musų ekskursijos rytą.

Po pusryčių, atsisveikinome 
su p. Hinchcliffe, su Edna K. 
Wooley, musų palydove, o pas
kiausia viena su kita, ir kožna 
ėjom savo keliu, bet ne ant vi
sados atsiskyrėm, nes susita
rėm laikyti Visų Tautų Klubo 
susirinkimą trumpoje ateityje.

Kaipo savo paskutinį žodį, 
noriu ištarti širdingiausią ačiū 
tiems kurie rinko Lietuvaitę 
šiame konteste, nes tik per juos 
aš galėjau laimėti tokią links
mą ir įdomią kelionę, šios ke
lionės aš niekados neužmiršiu, 
o ypatingai tą garbę kuri man 
buvo suteikta, kada aš galėjau 
vartoti Lietuvos vardą prie sa
vo vardo, ir nešioti savo tautos 
vėliavą, nors tik per keletą die
nų. ~ Noriu ypatingai padėkoti 
teisėjams Lietuvaičių kontes- 
to: K. S. Karpavičiui, “Dirvos” 
redaktoriui, P. P. Mulioliui, C. 
F. Petraičiui. V. Andersonui ir 
J. Urbšaičiui.

Alvina Salasevičiutė.

Statement of the Ownership, Management, Circulation, 
etc., Reep fired by the Act of Congress 

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, October 1, 1933.

State of Ohio r?
County of Cuyahoga ss

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, 
personally appeared K. S. Karpavičius, wh«. bovine- been duly sworn 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following* is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
naper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpavičius,
Managing Editor: None
Bus. Mgr.: K. S. Karpaviičus, 6820 Superior Ave., Cleveland, O.

2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K. S. Karpavičius, 844 Parkwoo <1 Di,, Cleveland, O. >
V. K. Račkauskas. Lithuania
V. S. Jokubynas, Chicago, Hl.
3. That the known bondholders, mop^agees. and other security holders 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: (If there none, sd-state) There are none.

4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the 
owners, stockholders, and security holders,, .if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as the^. appear upon the books of the 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appears 
upon the books of the company as trustee orin any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which stockholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation has any interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securities Shan as so 
stated by him.

5. That the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.

My

K. S. KARPAVIČIUS, Business Manager.
Sworn and subscribed before m e this 3rd day of October, 1932.
comm, expires Sept. 25, 1936. P. MULIOLIS, Notary Public.
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Vyrams ir Jauniems Vaikinams
SIUTAI, TOPKOTAI IR OVERKOTAI

ūž kainas kurios reiškia sutaupymą dolarių 

$ Pirkit dabar ir taupykit.

SIUTAI
14.50 ir $18

TOPKOTAI OVERKOTAI
$15.00 $10, $15

| THE KRAMER & REICH CO.
= 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. i
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MUCH CHEAPER 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 $&5O round trip; week-end round trips 
only $3.75. Steamers each way leave at 9:OO 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 
tor C&B folders giving full detail of all tours, 
trips and services.

Here are the lowest, most attractive autompl 
rates ever offered. From Cleveland to Buffal 
Buffalo to Cleveland, one way $3.00or$5.0 
the round trip. Cars over 120 inch wheel 
slightly higher. Round trip tickets give optic 
either Buffalo or Pt. Stanley Division. It’s che 
to ship your car than to driveit, and you saves
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These include return trips from Cleve
land to London* Ontario: to Buffalo; to 

L Niagara Falls; to Alexandria Bay, Thou- 
k sand Islands; up the Saguenay River: and 
1 Chicago's World's Fair cruises; tare, 
1 staterooms, meals and sight-seeing trips

Th» Cleveland and Buffale
B. 9th Street Pier Qen

anslt Co. 
md, Ohio

CLfVElAND 
BUFFALO
NIAGARA FALLS
PORT STANLEY

. CANADA
CEDAR POINT

PUT-IN-BAY

SELL S. Gaiigt 
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žinimą ii
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bėdaibiu i 
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žmonėmis, 
bedarbių s


